
 
 

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση κενούμενων θέσεων Διευθυντών/ντριών 
Σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου ». 
 

H ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ  ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

          Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 110 (παρ.1, εδάφ.β κ΄ ιδ) του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12-06-2018), με 

θέμα «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας κ΄ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
κ΄ άλλες διατάξεις». 

2. Τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 36 (κεφ. Γ΄) του Ν. 4547/2018. 
3. Τις διατάξεις των άρθρων 21 (παρ.2) , 22 (παρ.1 ,6,9,10,11),  23 (παρ.1) , 24, 26 (παρ.1) , 27 (παρ.3ε, 4 

), 29 (παρ.1 κ΄ 5) και 30 (παρ.1 και 2), του Κεφ. Γ΄ του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄), που αφορούν στις 
προϋποθέσεις και στα κριτήρια επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων , καθώς και στην 
τοποθέτηση και τη θητεία αυτών. 

4. Τις διατάξεις της με αριθμό  πρωτ.  Φ.361.22/41/159789/Ε3/26-09-2018 (Φ.Ε.Κ. 4424/τ. Β΄/05-10-
2018) Υπουργικής Απόφασης, με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και 
τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων» και ειδικότερα των 
άρθρων 13 και 14 που αφορούν στην τοποθέτηση σε κενές και κενούμενες θέσεις διευθυντών 
σχολικών μονάδων . 

5. Τη με αριθμό πρωτ. Φ.2.1/8002/24-07-2017 (ΑΔΑ:9ΔΡ84653ΠΣ-ΙΤΨ), όπως ανακοινοποιήθηκε στο 
ορθό στις 26-07-2017, Απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Κρήτης, με θέμα: «Κύρωση 
τελικού ανασυνταγμένου ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων και 
εργαστηριακών κέντρων (Ε.Κ.), της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφ. Ενότητας 
Ηρακλείου». 

6. Τη με αριθμό πρωτ. Φ.2.1/8091/28-07-2017 (ΑΔΑ:Ω3Α94653ΠΣ-Υ57) Απόφαση του Αναπληρωτή του 
Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης, με θέμα «Τοποθέτηση διευθυντών σχολικών 
μονάδων και εργαστηριακών κέντρων (Ε.Κ.), της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφ. 
Ενότητας Ηρακλείου. 

7. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 53 του Ν.4692/2020 (ΦΕΚ 111/τ.Α΄/12-06-2020) «Αναβάθμιση του 
Σχολείου και άλλες διατάξεις », σύμφωνα με τις οποίες παρατείνεται η θητεία των στελεχών 
εκπαίδευσης έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας νέων στελεχών και αντίστοιχα η 
ισχύς των πινάκων επιλογής των διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων , η 
οποία λήγει την 31 Ιουλίου 2020, παρατείνεται έως την κύρωση των νέων πινάκων επιλογής 
διευθυντών σχολικών  μονάδων και Ε.Κ. 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 31 (παρ.1) του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄). 
9. Τη Φ.353.1/24/105877/Ε3/13-8-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΓΠ46ΜΤΛΗ-0ΓΡ)  Υπουργική Απόφαση με την οποία 

τοποθετήθηκαν οι προσωρινοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

10. Την περίπτωση β΄ του άρθρου 33 του ν. 4547/2018, όπως αντικαταστάθηκε από την  παρ. 2 του 

άρθρου 19 του Νόμου 4572/2018 (ΦΕΚ 188/Α/5-11-2018)  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 
Ταχ. Δ/νση: Μονοφατσίου 8 
              Τ.Κ 712 01,Ηράκλειο 
Πληροφορίες: Καμπιτάκη Ελένη 
Τηλέφωνο: 2810 333791 
E-mail: mail@dide.ira.sch.gr  

 
                    
       Ηράκλειο, 20-07-2021 
       Αρ. Πρωτ.: Φ.1.1./9852 
 

                                             ΠΡΟΣ:  
Τους/τις εναπομείναντες/σες στον Τελικό Ενιαίο 
Αξιολογικό Πίνακα έτους 2017 υποψηφίους/ες  
Διευθυντές/ντριες Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της 
Διεύθυνσης Δ/θμιας  Εκπ/σης  Ηρακλείου 

 
 

ΑΔΑ: ΨΩ1Θ46ΜΤΛΗ-ΘΘΖ



11. Τη με αριθμ. 4236/7-3-18 (ΑΔΑ : ΩΚΘΞ4653ΠΣ-ΘΛΩ) Απόφαση της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ηρακλείου, με 

θέμα :«Τοποθέτηση Προϊσταμένης Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων, της Διεύθυνσης Δ.Ε. 

Ηρακλείου». 

12. Τη με αριθμό πρωτ.Φ.1.1/9440/08-07-2021 (ΑΔΑ:6Ξ1146ΜΤΛΗ-Ι0Ρ) Απόφαση της  Αναπληρώτριας 
του Διευθυντή της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου, με θέμα : « Απαλλαγή εκπαιδευτικών Δ.Ε. από 
καθήκοντα Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ηρακλείου». 

13. Τη με αριθμό πρωτ.Φ.1.1/9746/16-07-2021 (ΑΔΑ:658246ΜΤΛΗ-5ΓΕ) Απόφαση της Αναπληρώτριας 
του Διευθυντή της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου, με θέμα : «Απαλλαγή εκπαιδευτικών Δ.Ε. από 
καθήκοντα Διευθυντών  Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ηρακλείου». 

14. Την ανάγκη πλήρωσης των κενούμενων θέσεων Διευθυντών/ντριών στις κάτωθι σχολικές μονάδες, 
καθόσον δεν έχουν δηλωθεί από τους εναπομείναντες στον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα 
υποψηφίους διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου 
έτους  2017. 

                  Κατόπιν τούτων,  

                                                                                
                                                                              Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι 

    Τους/Τις εναπομείναντες/σες υποψηφίους/ες Διευθυντές/ντριες Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της 
Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου, οι οποίοι/ες είναι εγγεγραμμένοι/ες στον Τελικό Ενιαίο Αξιολογικό 
Πίνακα έτους 2017 ( του οποίου η ισχύς έχει παραταθεί έως την κύρωση των νέων πινάκων επιλογής 
διευθυντών σχολικών  μονάδων και Ε.Κ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν.4692/2020) και δεν 
έχουν καταλάβει θέση διευθυντή/ντριας σχολικής μονάδας ή Ε.Κ., να υποβάλουν, μέχρι την Πέμπτη 22 
Ιουλίου 2021, νέα δήλωση προτίμησης , εφόσον το επιθυμούν , κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 
29 (παρ.5) του ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄) και του άρθρου 14(παρ.2) της αριθμ. Φ.361.22/41/159789/Ε3/26-
09-2018 (Φ.Ε.Κ. 4424/τ. Β΄/05-10-2018) Υ.Α., για την τοποθέτησή τους στις κενούμενες (λόγω απαλλαγής 
από την άσκηση των καθηκόντων ) θέσεις Διευθυντών/ντριών των παρακάτω σχολικών μονάδων της Δ/νσης 
Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου, με θητεία που ξεκινά με την τοποθέτησή τους και έως την επιλογή, 
τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών εκπαίδευσης , σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 52 του ν.4692/2020, ως εξής: 
•ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 
•ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ.ΜΥΡΩΝΑ 
•ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ 
•ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 
          
            Οι υποψήφιοι/ες συμπληρώνουν το επισυναπτόμενο έντυπο αίτησης – δήλωσης προτίμησης σχολικών 
μονάδων και το αποστέλλουν ηλεκτρονικά στο e mail της  υπηρεσίας μας (mail@dide.ira.sch.gr). 
           Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι/ες δεν επιθυμούν να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης, να 
αποστείλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986  στο παραπάνω e mail. 
              

 
                                                                                                                       Η Αναπληρώτρια του Διευθυντή 
                                                                                                                       της  Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 
                                                                                                                              Εκπαίδευσης Ηρακλείου 

 
              ΣΤΥΛΙΑΝΗ   ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗ                                                             
              
 

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
 

1. Σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς μας. 

2. Περιφ/κή  Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης. 

 

ΑΔΑ: ΨΩ1Θ46ΜΤΛΗ-ΘΘΖ
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