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ΘΕΜΑ:   «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών της περ. α) της παρ. 12 του 

άρθρου 232 του ν.4823/21 (ΦΕΚ 136/τ. Α΄/03-08-21) στο Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της 
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου». 

 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης 
 
Έχοντας υπ΄ όψιν:  

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/23-02-18), με θέμα : «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων». 

2. Τη με αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/τ.Β΄/16-10-2002) Υ.Α. του ΥΠ.Ε.Π.Θ., με θέμα : 

«Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών 

υπηρεσιών Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης,……», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, 

αντικαταστάθηκε και ισχύει. 

3. Τη με αριθμ. Φ.31.5/11344/25-9-18 (ΑΔΑ : ΩΛ3Α4653ΠΣ-ΔΩ9) Απόφαση της Π.Δ.Ε. Κρήτης, με θέμα : 

«Τοποθέτηση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου του Περιφερειακού Κέντρου  Εκπαιδευτικού 

Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), της Π.Δ.Ε. Κρήτης». 

4. Τη με αριθμ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-3-19 (ΑΔΑ : ΩΩΤΗ4653ΠΣ-ΒΔ3)Υ.Α. του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με θέμα : 

«Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης». 

5. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 37 του ν.4823/21(ΦΕΚ 136/τ. Α΄/03-08-21), με θέμα : «Αναβάθμιση του 

σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». 

6. Τις διατάξεις των παρ. 1, 2 του άρθρου 232 του ν.4823/21 (ΦΕΚ 136/τ. Α΄/03-08-21) και της παρ. 12, όπως 

προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 190 του ν. 4964/22 (ΦΕΚ 136/τ. Α΄/03-08-22) και 

διαμορφώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 78 του ν.4997/22 (ΦΕΚ 219/τ. Α΄/25-11-22). 
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7. Τις διατάξεις των άρθρων 375 και 376 του ν. 4957 (ΦΕΚ 141/τ. Α΄/21-07-22), με θέμα : «Νέοι ορίζοντες στα 

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα : Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των 

Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις».  

8. Τις με αριθμ. Φ.30/14170/06-12-22 (ΑΔΑ : 9ΦΜΘ46ΜΤΛΗ-ΛΗΚ), Φ.30/14171/06-12-22 (ΑΔΑ : ΩΤ3946ΜΤΛΗ-ΚΚ5)  

και Φ.30/14174/06-12-22 (ΑΔΑ : ΨΑ6846ΜΤΛΗ-Ω2Φ) Αποφάσεις της Π.Δ.Ε. Κρήτης με τις οποίες 

συγκροτήθηκαν τα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής των Διευθύνσεων Π.Ε. Ηρακλείου & Λασιθίου και της 

Διεύθυνσης Δ.Ε. Ηρακλείου αντιστοίχως. 

9. Το με ημερ. 11/1/23 και αριθμ. εισερχ. πρωτ. 235/11-01-23 ηλεκτρονικό μήνυμα του Τμήματος Δ΄ 

Στελεχών Π.Ε. & Δ.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

10. Τις με ημερ. 12/1/23 και αριθμ. εισερχ. πρωτ. 304/12-01-23 υπ. δηλώσεις του  ν.1599/86 μελών του 

Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ηρακλείου. 

ΚΑΛΟΥΜΕ 

 Τους εκπαιδευτικούς  που υπηρετούν με οργανική θέση στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Κρήτης, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον εικοσιπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία στην οικεία 

βαθμίδα εκπαίδευσης, υπηρεσία σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης των περ. α) έως γ) ή στ) έως κ) της 

παρ. 2 του άρθρου 30 του ν.4823/21 (ΦΕΚ 136/τ. Α΄/03-08-21) και επιθυμούν να ορισθούν ως μέλη (τακτικό/ 

αναπληρωματικό) της περ. α) της παρ. 12 του άρθρου 232 του ν.4823/21 (ΦΕΚ 136/τ. Α΄/03-08-21), όπως 

προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 190 του ν. 4964/22 (ΦΕΚ 150/τ. Α΄/30-07-22) και 

διαμορφώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 78 του ν.4997/22 (ΦΕΚ 219/τ. Α΄/25-11-22), στο Τοπικό 

Συμβούλιο Επιλογής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου ,  

να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Οι αιτήσεις θα απευθύνονται στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης και θα υποβληθούν 

με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις οικείες Διευθύνσεις Π.Ε. Κρήτης, από την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023 

έως και την Παρασκευή  13 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 14:00. 

Επισημαίνουμε ότι δεν είναι δυνατόν να ορισθούν μέλη του ανωτέρω Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής  

εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής διευθυντών 

σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ηρακλείου.  
 

Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης είναι αρμόδιες για την συγκέντρωση των 

αιτήσεων, τον έλεγχο της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων και την αποστολή τους με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης την Δευτέρα  16 Ιανουαρίου 2023 και 

έως ώρα 10:00, μαζί με σχετική βεβαίωση για κάθε ενδιαφερόμενο στην οποία θα βεβαιώνονται τα 

ακόλουθα στοιχεία :  

1)  Η οργανική θέση στην οποία υπηρετεί. 

2) Η συνολική εκπαιδευτική του υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης έως και 13/01/2023. 

3) Αναλυτικά οι θέσεις στελέχους  της εκπαίδευσης των περ. α) έως γ) ή στ) έως κ) της παρ. 2  του 

άρθρου 30 του ν.4823/21 (ΦΕΚ 136/τ. Α΄/03-08-21)  και ο χρόνος υπηρέτησης σ΄ αυτές.  
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Οι φορείς αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης, στους οποίους 

κοινοποιείται η παρούσα πρόσκληση, παρακαλούνται για την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα τους και για 

την ενημέρωση των εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς των. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 

 

1. Διευθύνσεις Δ.Ε. Κρήτης  
2. Σχολικές μονάδες Δ.Ε. Κρήτης  

(Διά των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης)  

 

 

 

 
 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
 
 
 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ 
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