
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Θέμα: «Οπιζηική ηοποθέηηζη εκπαιδεςηικών Γενικήρ Παιδείαρ ζε οπγανική θέζη με 
εξειδίκεςζη ζηη ζςμβοςλεςηική και ζηον επαγγελμαηικό πποζαναηολιζμό, πος 
ςπηπεηούζαν με οπγανική θέζη ζηο καηαπγηθέν Κένηπο Δκπαιδεςηικήρ και 
ςμβοςλεςηικήρ Τποζηήπιξηρ (Κ.Δ..Τ.) Ζπακλείος ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 
231 με ηίηλο «Μεηαβαηικέρ διαηάξειρ Κεθαλαίος Α» ηος Ν.4823/2021 (ΦΔΚ 136

Α
/03-08-

2021) ηηρ Γεςηεποβάθμιαρ Γιεύθςνζηρ Ζπακλείος.»  
 

Ο Πεπιθεπειακόρ Γιεςθςνηήρ Π/θμιαρ και Γ/θμιαρ Δκπαίδεςζηρ Κπήηηρ 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1566/1985 (Φ.Δ.Κ. 167, η.Α΄/30-09-1985) κε ζέκα: «Γνκή θαη ιεηηνπξγία 

ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», όπσο έρνπλ 

αληηθαηαζηαζεί θαη ηζρύνπλ. 

2. Tηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηος Π.Γ.50/1996 (ΦΔΚ 45 Α΄) όπσο απηέο αληηθαηαζηάζεθαλ κε 

ην άξζξν 3 ηνπ Π.Γ.100/1997 (ΦΔΚ  94 Α΄). 

3. Tηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην άξζξν 13 ηνπ Π.Γ.100/1997 , ζε 

ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Π.Γ 50/1996 όπσο απηέο έρνπλ  

ηξνπνπνηεζεί κε ην άξζξν 1 ηνπ Π.Γ. 39/1998 (89 Α΄) θαη ην άξζξν 1 ηνπ Π.Γ. 111/2016 

(193 Α΄). 

4.  Σε κε αξηζ. Φ.351.1/11/48020/E3/28-03-2019 (ΑΓΑ: ΩΩΣΖ4653Π-ΒΓ3) Τπνπξγηθή 

Απόθαζε κε ζέκα «Τοποθέηηζη Περιθερειακών Διεσθσνηών Εκπαίδεσζης». 

5. Tηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4823/2021 (ΦΔΚ 136Α /3-8-21)  κε ζέκα: «Αλαβάζκηζε ηνπ ζρνιείνπ, 

ελδπλάκσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο 

6. Tηο δηαηάμεηο ησλ παξ.8 θαη 9  ηνπ άξζξνπ 231 ηνπ Ν.4823/2021 (ΦΔΚ 136Α /3-8-21).   

7. Σν Π.Γ.18/2018 «Οξγαληζκόο Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ». 

8. Σν Π.Γ.81/2019 (ΦΔΚ 119 Α') «ύζηαζε, ζπγρώλεπζε, κεηνλνκαζία θαη θαηάξγεζε 

Τπνπξγείσλ θαη θαζνξηζκόο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο- Μεηαθνξά ππεξεζηώλ θαη 

αξκνδηνηήησλ κεηαμύ Τπνπξγείσλ». 

9. Σν κε αξ.πξση.: 99258/Δ2/10-8-2021 έγγξαθν ηνπ ΤΠΑΗΘ κε ζέκα :Σνπνζεηήζεηο 

εθπαηδεπηηθώλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο όισλ ησλ εηδηθνηήησλ κε εμεηδίθεπζε  ζηε 

ζπκβνπιεπηηθή ζηνλ επαγγεικαηηθό πξνζαλαηνιηζκό πνπ ππεξεηνύλ κε νξγαληθή ζέζε ζε 

Κέληξα Δθπαηδεπηηθήο θαη πκβνπιεπηηθήο Τπνζηήξημεο (Κ.Δ..Τ). 

10. Σελ ππ’ αξηζκ. 25η/17-09-2021  Πξάμε ηνπ ΠΤΓΔ Ζξαθιείνπ. 

11. Σν ππ'αξηζκ. Φ.11.2/13604/22-9-21 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο ΓΔ Ζξαθιείνπ όπνπ καο δηαβηβάδεη 

ηελ  αλσηέξσ πξάμε κε ζέκα : « α) Γηαβίβαζε πξόηαζεο νξηζηηθήο ζε νξγαληθήο ζέζε 

κόληκσλ εθπαηδεπηηθώλ Γεληθήο Παηδείαο κε εμεηδίθεπζε ζε ζπκβνπιεπηηθή θαη ζηνλ 

επαγγεικαηηθό πξνζαλαηνιηζκό,πνπ ππεξεηνύζαλ κε νξγαληθή ζέζε ζην θαηαξγεζέλ 

Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο θαη πκβνπιεπηηθήο Τπνζηήξημεο (Κ.Δ..Τ.) Ζξαθιείνπ» ζύκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 Ν 4823/2021: Αλαβάζκηζε ηνπ ζρνιείνπ, ελδπλάκσζε ησλ 
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εθπαηδεπηηθώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο  (ΦΔΚ Α' 136/03.08.2021) - Άξζξν 231 - «... 8. Οη 

νξγαληθέο θαη πξνζσπνπαγείο ζέζεηο εθπαηδεπηηθώλ, κειώλ ηνπ Δηδηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ 

Πξνζσπηθνύ (Δ.Δ.Π.) θαη δηνηθεηηθνύ πξνζσπηθνύ ησλ ΚΔ..Τ. δηαηεξνύληαη ζηα 

ΚΔ.Γ.Α..Τ., κε εμαίξεζε ηηο ζέζεηο ηεο πεξ. γ’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 4547/2018 (Α’ 

102), όπσο ίζρπε έσο ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ παξόληνο, νη νπνίεο θαηαξγνύληαη. Οη 

εθπαηδεπηηθνί θαη ηα κέιε ηνπ Δ.Δ.Π., πνπ θαηέρνπλ πξνζσπνπαγείο ζέζεηο θαηά ηελ έλαξμε 

ηζρύνο ηνπ παξόληνο, κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο Πξντζηακέλσλ 

ησλ ΚΔ.Γ.Α..Τ., εθόζνλ δηαζέηνπλ ηα ινηπά πξνζόληα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 31. Οη εθπαηδεπηηθνί ησλ ζέζεσλ πνπ θαηαξγνύληαη ζύκθσλα κε ην πξώην εδάθην, 

ηνπνζεηνύληαη, εληόο ηξηάληα εκεξώλ (30) εκεξώλ από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ παξόληνο, 

θαη’ απόιπηε πξνηεξαηόηεηα ζε θελέο νξγαληθέο ζέζεηο ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο επηινγήο 

ηνπο ζηελ πεξηνρή κεηάζεζεο ηεο έδξαο ηνπ Κ.Δ..Τ., ζην νπνίν ππεξεηνύλ θαηά ηελ έλαξμε 

ηζρύνο ηνπ παξόληνο. ε πεξίπησζε κε ύπαξμεο θελήο νξγαληθήο ζέζεο ηεο επηινγήο ηνπο 

ζηελ πεξηνρή πνπ επηζπκνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ, παξακέλνπλ σο ππεξάξηζκνη ζηελ νηθεία 

Γηεύζπλζε Δθπαίδεπζεο κέρξη ηελ νξηζηηθή ηνπο ηνπνζέηεζε. ...» 

 
ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ 

Α.. Σην οπιζηική ηοποθέηηζη   ησλ παξαθάησ εθπαηδεπηηθώλ, ζε νξγαληθά θελά αξκνδηόηεηαο ηεο 

Γηεύζπλζεο ΓΔ Ζξαθιείνπ κε αλαδξνκηθή ηζρύ από 3
εο

 / 09/ 2021,  σο εμήο:  

ΟΡΗΣΗΚΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΔΗ  

ΚΛΑΓΟ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ 
ΥΟΛΔΗΟ 

ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ 

ΠΔ01 ΜΠΑΣΑΛΑ ΚΩΝ/ΝΑ ΓΔΩΡΓΗΟ 
6

ν
 ΔΠΑΛ 

ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΠΔ78 
ΛΔΜΟΝΖ 
ΕΑΦΔΗΡΟΤΛΑ 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ 
4

ν
 ΓΤΜΝΑΗΟ 

ΖΡΑΚΛΔΗΟ 

ΠΔ79.01 ΥΑΡΗΑΣΖ ΓΗΟΝΤΗΑ ΠΤΡΗΓΩΝ 
7

ν
 ΓΤΜΝΑΗΟ 

ΖΡΑΚΛΔΗΟ 

 

Β.. Σελ παξακνλή ζηε δηάζεζε ηνπ ΠΤΓΔ κέρξη ηελ ηελ νξηζηηθή ηνπο ηνπνζέηεζε ησλ θάησζη 

εθπαηδεπηηθώλ δπλάκεη ηεο αθξνηειεύηηαο δηάηαμεο ηεο παξ 8 ηνπ άξζξνπ 231 ηνπ Ν.4823/2021  ζε 

νξγαληθά θελά ζε ζρνιεία αξκνδηόηεηαο ηεο Γηεύζπλζεο ΓΔ Ζξαθιείνπ ησλ παξαθάησ 

εθπαηδεπηηθώλ, κε αλαδξνκηθή ηζρύ από 3
εο

 / 09/ 2021,  σο εμήο:  

ΚΛΑΓΟ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ 

ΠΔ80 
ΜΑΣΑΛΗΩΣΑΚΖ 
ΓΖΜΖΣΡΑ 

ΜΑΡΗΝΟ 

ΠΔ87.08 
ΠΤΡΗΓΑΚΖ 
ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ: 
1. Γ/λζε Γ.Δ.Ζξαθιείνπ 
2. Δλδηαθεξόκελνπο Δθπαηδεπηηθνύο 

(Γηα ηεο Γ/λζεο Γ.Δ.Ζξαθιείνπ) 
3.  ρνιηθέο Μνλάδεο  (Γηα ηεο Γ/λζεο ΓΔ 

Ζξαθιείνπ) 
 

Ο  ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΡΖΣΖ 

 
 

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΚΑΡΣΩΝΑΚΖ 
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