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   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

  
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) κενούμενων θέσεων 
Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ηρακλείου» 

                
 

                               Ο Διευθυντής  της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου 
  

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του Π.∆. 18/2018 (ΦΕΚ 31/τ. Α΄/23-02-2018), όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν. 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1/τ. Α΄/03-01-2003) με θέμα: «Σύνθεση, 

συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης…», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3) Τις διατάξεις των άρθρων 20, 29  και παρ 14 του άρθρου 231 του ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/τ. 

Α΄/03-08-2021) με θέμα: «Aναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και 

άλλες διατάξεις». 

4) Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.1.1/4605/28-02-2019  Απόφαση της Αναπληρώτριας Διευθύντριας της 

Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου με θέμα: «Τοποθέτηση Υπευθύνων Πληροφορικής 

και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου». 

5) Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.1.1/9588/12-07-2021 Απόφαση της Αναπληρώτριας Διευθύντριας της 

Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου με θέμα: «Απαλλαγή εκπαιδευτικού Δ.Ε. από την 

άσκηση των καθηκόντων του ως Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της 

Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου». 

6) Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.1.1/11296/31-08-2022  Απόφαση του Διευθυντή της Δ/νσης Δ/θμιας 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕ & ΔΕ ΚΡΗΤΗΣ 
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 

Ταχ. Διευθ.:  Μονοφατσίου 8   
Ταχ. Κωδ.-Πόλη:  71201, Ηράκλειο  
Πληροφορίες:  Δ. Πρέκας  
Τηλ.:  2810 333749  
Ηλεκτρ. Αλληλ.:  prosopiko@dide.ira.sch.gr  
Ιστότοπος:  http://dide.ira.sch.gr  
 
 

Προς: 
Οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικούς της 
Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου (δια μέσω των 
Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων 
Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου) 
 
Κοινοποίηση: 
Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ηρακλείου 

Ηράκλειο,   30 Σεπτεμβρίου 2022 
Αρ. Πρωτ.: Φ.1.3/14065 
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Εκπαίδευσης Ηρακλείου με θέμα: «Απαλλαγή εκπαιδευτικού Δ.Ε. από την άσκηση των 

καθηκόντων του ως Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Δ/νσης Δ/θμιας 

Εκπ/σης Ηρακλείου».  

7) α) Τη με αριθμ. πρωτ. 170405/ΓΓ1/28-12-2021 (ΑΔΑ: 6ΛΠΦ46ΜΤΛΗ-Τ5Ν)  Κοινή Υπουργική 

Απόφαση (ΦΕΚ 6273 /τ. Β΄/28-12-2021) με θέμα: «Καθορισμός των ειδικότερων 

καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Διευθυντών Εκπαίδευσης», 

β) τη με αριθμ. πρωτ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π) 

Υπουργική Απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 

8) Την ανάγκη πλήρωσης των δύο (2) θέσεων του Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων 

Τεχνολογιών  της ΔΔΕ Ηρακλείου που κενώθηκαν οι θέσεις τους λόγω απαλλαγής από τα 

καθήκοντά τους (κατόπιν τοποθέτησης σε θέση Διευθυντή σχολικής μονάδας ή αιτήσεώς 

του), 

 

κ α λ ο ύ μ ε 
 

τους/τις ενδιαφερόμενους/ες  εκπαιδευτικούς που υπηρετούν οργανικά σε σχολική μονάδα 

της Διεύθυνσης ∆.Ε. Ηρακλείου ή είναι στη διάθεση Π.Υ.Σ.∆.Ε. Ηρακλείου  και πληρούν τις 

προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 20  του v.4823/2021,  να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος  συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά για να τους ανατεθεί η προσωρινή 

άσκηση καθηκόντων  Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών στη Διεύθυνση 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου: 

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών ξεκινά 
 

από την Παρασκευή  30 Σεπτεμβρίου 2022  έως και την Πέμπτη  06 Οκτωβρίου 2022. 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί πρέπει, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 20 

του ν.4823/2021:  

1. Να υπηρετούν οργανικά σε σχολική μονάδα της Διεύθυνσης ∆.Ε. Ηρακλείου ή να είναι 

στη διάθεση Π.Υ.Σ.∆.Ε. Ηρακλείου. 

2. Να έχουν τουλάχιστον δωδεκαετή (12) εκπαιδευτική και οκταετή (8) διδακτική 

υπηρεσία. Από τα ανωτέρω οκτώ (8) έτη διδακτικής υπηρεσίας τα τέσσερα (4) 

τουλάχιστον έτη πρέπει να έχουν διανυθεί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 

      Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής αποστέλλονται 

ηλεκτρονικά από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες εκπαιδευτικούς στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

(mail@dide.ira.sch.gr) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου. 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν είναι: 

1. Αίτηση (Επισυνάπτεται). 

2. Σύντομο Βιογραφικό, στο οποίο να αναγράφονται και οι τίτλοι σπουδών του/της  

υποψηφίου. Τα δικαιολογητικά (τίτλοι σπουδών, κ.λ.π.), που επικαλείστε στο Βιογραφικό 

σας, θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στη Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου,  προκειμένου το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 

Ηρακλείου να έχει πλήρη εικόνα των αιτήσεων υποψηφιότητάς σας. 

3. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να συμβάλει στη 

διαμόρφωση της κρίσης του Συμβουλίου. 

 

Οι εκπαιδευτικοί  θα επιλεγούν για την προσωρινή άσκηση καθηκόντων Υπευθύνου ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.,  

και θα οριστούν, με απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου μετά από 

πρόταση του οικείου Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί θα αποσπαστούν στη Δ.Δ.Ε. 

Ηρακλείου και θα τοποθετηθούν στο τμήμα Δ’ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών για την 

τεχνική υποστήριξη και την εφαρμογή της πληροφορικής κα νέων τεχνολογιών, καθώς και την 

οργάνωση δράσεων στις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου.  Η προσωρινή άσκηση 

καθηκόντων Υπευθύνου ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. θα ισχύει μέχρι την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη 

υπηρεσίας των Υπευθύνων  Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών στη Διεύθυνση ∆.Ε. Ηρακλείου 

σύμφωνα με τα άρθρα 20, 29  και παρ 14 του άρθρου 231  του ν.4823/2021. 

 

Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τα προηγούμενα το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. δεν θα προβεί σε 

μοριοδότηση. Επίσης οι χρόνοι υπηρεσίας των εκπαιδευτικών και η υπηρεσιακή τους κατάσταση 

θα αντληθούν από τα αρχεία της Υπηρεσίας. 

                                                                                                                                           
    

 Ο Διευθυντής  της Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Ηρακλείου 

 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 

 
Συντάκτης 

Η Αν. Προϊσταμένη 
Τμήματος 

Μονογραφή  

 

Ημερομηνία  
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