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ΘΕΜΑ: «Πλήρωςη κενοφμενησ θζςησ του Τποδιευθυντή Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ χολείου 

Ευρωπαϊκήσ Παιδείασ Ηρακλείου Κρήτησ».     

 
 

Ο Περιφερειακόσ Διευθυντήσ Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Κρήτησ 
  

       Ζχοντασ υπϋ όψιν:  

1. Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 18 (ΦΕΚ 31/τ.Αϋ/23-02-18), με κζμα : «Οργανιςμόσ Υπουργείου Ραιδείασ, Ζρευνασ και 

Θρθςκευμάτων». 

2. Το άρκρο 3 (παρ. 2 εδάφ. η ) τθσ με αρικ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-02 (ΦΕΚ 1340/τ. Βϋ/16-10-02) Υ. Α. με 

κζμα: «Κακοριςμόσ των ειδικότερων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των Ρροϊςταμζνων των 

Ρεριφερειακϊν Υπθρεςιϊν Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ...…», όπωσ ςυμπλθρϊκθκε, 

τροποποιικθκε, αντικαταςτάκθκε και ιςχφει ςιμερα. 

3. Τθ με αρικμ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-03-19 (ΑΔΑ : ΩΩΤΗ4653ΡΣ-ΒΔ3) Υ.Α. του ΥΡ.Ρ.Ε.Θ., με κζμα : 

«Τοποκζτθςθ Ρεριφερειακϊν Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ». 

4. Τισ διατάξεισ του Ν.3861/10 (ΦΕΚ 102/τ.Αϋ/13-7-10), με κζμα : «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν 

υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν 

οργάνων ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ» », όπωσ ιςχφει ςιμερα.   

5. Τισ διατάξεισ του ν. 3376/2005 (ΦΕΚ 191/τ. Αϋ/2-8-2005), με κζμα : «Κδρυςθ Σχολείου Ευρωπαϊκισ Ραιδείασ».  

6. Τισ διατάξεισ του άρκρου 15 του ν.3577/2007 (ΦΕΚ 130/τ.Αϋ/08-06-2007), με κζμα : «Δθμιουργία Φορζα 

Διαχείριςθσ Ολοκλθρωμζνου Ρρογράμματοσ Δια βίου Μάκθςθσ, ρφκμιςθ κεμάτων ιδιωτικισ 

εκπαίδευςθσ και φορζων εποπτείασ Υπουργείου Εκνικισ Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων και άλλεσ 

διατάξεισ». 

7. Τισ διατάξεισ τθσ με αρικμ. 82335/Η2/22-8-2005 Υ.Α (ΦΕΚ 1173/τ.Β’/24-8-05), με κζμα :  «Τυπικά και ειδικά 

προςόντα του διευκυντι και υποδιευκυντϊν του Σ.Ε.Ρ …….των οργάνων διοίκθςισ του», όπωσ 

τροποποιικθκε με τθν Α.Σ 791 α/86674/Η2/16-7-2010 Υ.Α (ΦΕΚ 1261 /τ. Βϋ/06-08-2010). 
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8. Το με αρικμ. 25/07-02-2002 (ΦΕΚ 20/τ.Α’/07-02-02) Ρ.Δ., με κζμα : « Αναπροςδιοριςμόσ των προςόντων 

και κριτθρίων επιλογισ των ςτελεχϊν πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και τροποποίθςθ 

τθσ διαδικαςίασ επιλογισ αυτϊν». 

9. Τισ διατάξεισ του ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Αϋ/12-6-18), με κζμα : «Αναδιοργάνωςθ των δομϊν τθσ 

πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ».  

10. Τισ διατάξεισ τθσ με αρικ. Φ.361.22/41/159789/Ε3/26-09-2018 (ΦΕΚ 4424/τ. Βϋ/05-10-18) Υ.Α. του ΥΡ.Ρ.Ε.Θ., 

με κζμα : «φκμιςθ κεμάτων ςχετικϊν με τθ διαδικαςία επιλογισ και τοποκζτθςθσ των διευκυντϊν 

ςχολικϊν μονάδων και εργαςτθριακϊν κζντρων». 

11. Τισ διατάξεισ τθσ με αρικμ. Φ.361.22/36/140338/Ε3/29-08-2018 εγκυκλίου του ΥΡ.Ρ.Ε.Θ., με κζμα : 

«Εφαρμογι διατάξεων του ν.4547/2018 (Αϋ102) ςχετικά με κζματα διευκυντϊν και υποδιευκυντϊν 

ςχολικϊν μονάδων πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και Ε.Κ.». 

12. Τισ διατάξεισ του άρκρου 52 του ν. 4692/20 (ΦΕΚ 111/τ.Αϋ/12-06-20), με κζμα : «Αναβάκμιςθ του ςχολείου και 

άλλεσ διατάξεισ». 

13. Τθ με αρικμ. 142216/Η2/29-08-2017 (ΑΔΑ : 63ΞΑ4653ΡΣ-Υ1Γ) Απόφαςθ του ΥΡ.Ρ.Ε.Θ., με κζμα : 

«Κφρωςθ τελικϊν αξιολογικϊν πινάκων επιλογισ υποψθφίων για τισ κζςεισ διευκυντι και 

υποδιευκυντϊν Ρ.Ε. και Δ.Ε. ςτο Σχολείο Ευρωπαϊκισ Ραιδείασ Ηρακλείου Κριτθσ». 

14. Τθ με αρικμ. Φ.32/8720 /31-08-2017 (ΑΔΑ : 7ΥΝ84653ΡΣ-Χ4Τ) Απόφαςθ τθσ Ρ.Δ.Ε. Κριτθσ, με κζμα : 

«Οριςμόσ Διευκφντριασ, Υποδιευκφντριασ Ρ.Ε. και Υποδιευκυντι Δ.Ε. του Σχολείου Ευρωπαϊκισ Ραιδείασ 

Ηρακλείου». 

15.  Τθ με αρικμ. Φ. 2.1/5527/15-06-21 (9ΜΤΜ46ΜΤΛΗ-ΛΝ3) Απόφαςθ τθσ Ρ.Δ.Ε. Κριτθσ, με κζμα : «Απαλλαγι 

από τα κακικοντα του Υποδιευκυντι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, του Σχολείου Ευρωπαϊκισ Ραιδείασ 

Ηρακλείου Κριτθσ». 

16. Το γεγονόσ ότι κανείσ υποψιφιοσ από τουσ εναπομείναντεσ ςτον τελικό αξιολογικό πίνακα υποψθφίων 

για τθ κζςθ του Υποδιευκυντι Δ.Ε. του Σ.Ε.Ρ. Ηρακλείου Κριτθσ, δεν επικυμεί τθν τοποκζτθςι του ςτθν 

κενοφμενθ κζςθ του Υποδιευκυντι Δ.Ε. του Σ.Ε.Ρ. Ηρακλείου Κριτθσ, ςφμφωνα με τισ υπ. δθλϊςεισ  

ν.1599/86 που κατζκεςαν ςτθν Ρ.Δ.Ε. Κριτθσ.  

 

ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΕ 
 

Σην πλήρωςη με επιλογι και απόςπαςθ, τθσ κενοφμενησ θζςησ του Υποδιευθυντή 

Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ του Σχολείου Ευρωπαϊκήσ Παιδείασ Ηρακλείου Κρήτησ, με κθτεία ζωσ τθν 

επιλογι, τοποκζτθςθ και ανάλθψθ υπθρεςίασ των νζων ςτελεχϊν και καλοφμε τουσ ενδιαφερόμενουσ 

εκπαιδευτικοφσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ που επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθν ανωτζρω διαδικαςία, 

να υποβάλουν ςχετικι αίτθςθ ςυνοδευόμενθ από τα αναγκαία δικαιολογθτικά, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) 

θμερϊν, από Πζμπτη 24 Ιουνίου 2021 ζωσ και την Δευτζρα 05 Ιουλίου 2021. 

Η αίτθςθ υποψθφιότθτασ υπζχει ταυτόχρονα και κζςθ αίτθςθσ απόςπαςθσ, ςτθν περίπτωςθ 

επιλογισ ςτθν ανωτζρω κενοφμενθ κζςθ.  
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 ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΠΙΛΟΓΗ – ΚΩΛΤΜΑΣΑ 
 

Για τθ κζςθ του Υποδιευθυντή Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ του Σχολείου Ευρωπαϊκήσ Παιδείασ 

Ηρακλείου Κρήτησ υποψιφιοι μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ Ελλάδασ 

των κλάδων ΡΕ01 μζχρι και ΡΕ20 οι οποίοι ζχουν οκταετι (8) τουλάχιςτον ςυνολικι εκπαιδευτικι υπθρεςία 

ςε κζςθ μόνιμου εκπαιδευτικοφ, ζχουν αςκιςει για πζντε (5) τουλάχιςτον ςχολικά ζτθ, διδακτικά κακικοντα 

ςε ςχολεία δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, να γνωρίηουν καλά μία τουλάχιςτον από τισ τρεισ ξζνεσ γλϊςςεσ : 

αγγλικι, γαλλικι ι γερμανικι, ςφμφωνα με τθ με αρικμ. 82335/Η2/22-8-2005 Υ.Α (ΦΕΚ 1173 τ.Β’/24-8-05), όπωσ 

τροποποιικθκε με τθν Α.Σ 791 α/86674/Η2/16-7-2010 (ΦΕΚ 1261 /τ. Βϋ/06-08-2010)Υ.Α. 

Επίςθσ πρζπει να κατζχουν το βακμό Αϋ και να ζχουν πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ τεχνολογιϊν πλθροφορίασ 

και επικοινωνιϊν (Τ.Ρ.Ε.) Αϋ επιπζδου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 22 του ν.4547/2018 

(ΦΕΚ 102/τ.Αϋ/12-6-18). 

Δεν επιλζγεται ωσ ςτζλεχοσ τθσ εκπαίδευςθσ εκπαιδευτικόσ ςτον οποίο, μετά τθν εξάντλθςθ τθσ 

πεικαρχικισ διαδικαςίασ ζχει επιβλθκεί για πεικαρχικό παράπτωμα θ ποινι τθσ προςωρινισ παφςθσ, 

ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 109 του Υπαλλθλικοφ Κϊδικα *Ν.3528/07 (ΦΕΚ 26/τ.Αϋ/09-02-07)]. Δεν 

επιλζγεται επίςθσ ωσ ςτζλεχοσ τθσ εκπαίδευςθσ εκπαιδευτικόσ του οποίου τα πιςτοποιθτικά των τυπικϊν 

προςόντων, ςφμφωνα με το άρκρο 24 , που προςκομίηονται κατά τθ διαδικαςία επιλογισ είναι πλαςτά ι 

υποβάλλει ςτθ διαδικαςία αυτι αναλθκείσ δθλϊςεισ, κακϊσ και εκπαιδευτικόσ που ζχει απαλλαγεί από τα 

κακικοντά του ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 1 του άρκρου 31 ι ζχει 

βακμολογθκεί ωσ ανεπαρκζσ ι ακατάλλθλο ςτζλεχοσ, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 9 και 10 του άρκρου 

40 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Αϋ/12-6-18).  

Εκπαιδευτικοί οι οποίοι αποχωροφν υποχρεωτικά από τθν υπθρεςία λόγω ςυνταξιοδότθςθσ εντόσ 

ενόσ (1) ζτουσ από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ υποψθφιοτιτων, δεν επιτρζπεται να 

υποβάλουν αίτθςθ υποψθφιότθτασ για κζςθ ςτελζχουσ τθσ εκπαίδευςθσ.  

Οι προχποκζςεισ και τα κριτιρια επιλογισ πρζπει να ςυντρζχουν κατά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ 

υποβολισ των αιτιςεων υποψθφιοτιτων. Τα κωλφματα επιλογισ τθσ παρ. 9 του άρκρου 22 του  

ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Αϋ/12-6-18) δεν πρζπει να ςυντρζχουν τόςο κατά το χρόνο λιξθσ τθσ προκεςμίασ 

υποβολισ τθσ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ όςο και κατά το χρόνο τοποκζτθςθσ από το αρμόδιο όργανο. 

 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗ  

 

  Η επιλογι του Υποδιευκυντι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Σχολείου Ευρωπαϊκισ Ραιδείασ 

Ηρακλείου Κριτθσ κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Αϋ/12-6-18), τθσ με αρικμ. με 

αρικ. Φ.361.22/41/159789/Ε3/26-09-2018 (ΦΕΚ 4424/τ. Βϋ/05-10-18) Υ.Α. του ΥΡ.Ρ.Ε.Θ., με κζμα : «φκμιςθ 

κεμάτων ςχετικϊν με τθ διαδικαςία επιλογισ και τοποκζτθςθσ των διευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων και 

εργαςτθριακϊν κζντρων», με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του άρκρου 1 και των παρ. 3 

και 4 του άρκρου 2 τθσ με αρικμ. 82335/Η2/22-8-2005 Υ.Α (ΦΕΚ 1173 τ.Β’/24-8-05) Υ.Α. του ΥΡ.Ε.Ρ.Θ. 

Πργανο επιλογισ του  Υποδιευκυντι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Σχολείου Ευρωπαϊκισ 

Ραιδείασ Ηρακλείου Κριτθσ είναι το οικείο Ανϊτερο Ρεριφερειακό Υπθρεςιακό Συμβοφλιο Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ (Α.Ρ.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κριτθσ. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΩΝ ΑΙΣΗΕΩΝ 

 

  Οι αιτιςεισ υποψθφιότθτασ για ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία επιλογισ Υποδιευκυντι 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Σχολείου Ευρωπαϊκισ Ραιδείασ Ηρακλείου Κριτθσ κατατίκενται από 

τουσ ενδιαφερόμενουσ εκπαιδευτικοφσ ςτισ Διευκφνςεισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ που ανικουν 

οργανικά. Οι εκπαιδευτικοί που ανικουν οργανικά ςε Κζντρα Εκπαιδευτικισ και Συμβουλευτικισ 

Υποςτιριξθσ (Κ.Ε.Σ.Υ.) κατακζτουν τθν αίτθςι τουσ ςτισ οικείεσ Ρεριφερειακζσ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ.  

Οι αιτιςεισ ςυνοδεφονται από φάκελο ςτον οποίο εμπεριζχονται όλα τα απαραίτθτα 

δικαιολογθτικά για τθν απόδειξθ των τυπικϊν προςόντων τουσ, ομαδοποιθμζνα ςε υποενότθτεσ, όπωσ 

αυτζσ αναλφονται ςτο βιογραφικό ςθμείωμα, ιτοι :  

 Ρλιρεσ πιςτοποιθτικό υπθρεςιακϊν μεταβολϊν,  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 22 και 24 

του ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Αϋ/12-6-18), ςτο οποίο αναφζρονται και τυχόν πεικαρχικζσ ποινζσ ςε βάροσ 

του υποψθφίου, 

 Βιογραφικό ςθμείωμα, 

 Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν, μετεκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ, 

 Αποδεικτικά γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν, 

 Ριςτοποιθτικά επιμόρφωςθσ ςτισ τεχνολογίεσ πλθροφορίασ και επικοινωνιϊν (Τ.Ρ.Ε.) ι αποδεικτικά 

γνϊςθσ χειριςμοφ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι Η/Υ, 

 Αποδεικτικά ςυγγραφικοφ ζργου, 

 Βεβαιϊςεισ ι υπθρεςιακά ςθμειϊματα που αφοροφν ςτο διδακτικό-επιμορφωτικό ζργο κακϊσ και 

ςτθ διοικθτικι και διδακτικι εμπειρία, τα οποία πρζπει να αναφζρουν χρόνο ζναρξθσ και λιξθσ, 

κατά περίπτωςθ, 

 Κάκε άλλο δικαιολογθτικό που κατά τον υποψιφιο μπορεί να ςυμβάλει ςτθ διαμόρφωςθ τθσ κρίςθσ 

του Συμβουλίου περί τθσ προςωπικότθτασ και τθσ γενικισ ςυγκρότθςισ του.   

 Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 με θεωρημζνο το γνήςιο τησ υπογραφήσ ή εκδοθείςα μζςω του  

gov.gr ςτθν οποία βεβαιϊνονται τα ακόλουκα :  

 Πτι ο εκπαιδευτικόσ δεν ζχει καταδικαςτεί τελεςίδικα για πεικαρχικό παράπτωμα με τθν ποινι 

τθσ προςωρινισ παφςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 109 του Ν.3528/07 (ΦΕΚ 

26/τ.Αϋ/09-02-07)], 

 Η γνθςιότθτα των υποβαλλόμενων τίτλων ςπουδϊν και λοιπϊν δικαιολογθτικϊν, 

 Πτι ο εκπαιδευτικόσ δεν ζχει απαλλαγεί από τα κακικοντά του ωσ ςτζλεχοσ τθσ εκπαίδευςθσ 

για ςοβαρό λόγο αναγόμενο ςε πλθμμελι άςκθςθ των υπθρεςιακϊν του κακθκόντων. 

Πλοι οι τίτλοι ςπουδϊν που προζρχονται από ιδρφματα ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ τθσ αλλοδαπισ, 

πρζπει να είναι αναγνωριςμζνοι από το Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό Αναγνϊριςθσ Τίτλων Ακαδθμαϊκϊν  και 

Ρλθροφόρθςθσ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ.)/Διαπανεπιςτθμιακό Κζντρο Αναγνϊριςθσ Τίτλων τθσ Αλλοδαπισ (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ι το 

Ινςτιτοφτο Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (Ι.Τ.Ε.). Τυχόν ξενόγλωςςεσ βεβαιϊςεισ ι ζγγραφα που υποβάλλονται 

πρζπει να ζχουν επίςθμα μεταφραςτεί από τθν αρμόδια υπθρεςία του Υπουργείου Εξωτερικϊν ι άλλο 

αρμόδιο όργανο. 
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Μετά τη λήξη τησ προθεςμίασ υποβολήσ των αιτήςεων δεν γίνονται δεκτά ςυμπληρωματικά 

δικαιολογητικά. 

Οι Διευκφνςεισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και οι Ρεριφερειακζσ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ, 

ςφμφωνα με το άρκρο 2 (παρ. 3) τθσ με αρικμ. Φ.353.1/21/159792/Ε3/26-09-18 (ΦΕΚ 4412/τ.Βϋ/03-10-18) Υ.Α. 

του ΥΡ.Ρ.Ε.Θ., είναι αρμόδιεσ για τθν ςυγκζντρωςθ των αιτιςεων, τον ζλεγχο τθσ ακρίβειασ των 

δθλοφμενων ςτοιχείων, τθ κεϊρθςθ τθσ αίτθςθσ,  και τθν ζκδοςθ πλιρουσ πιςτοποιθτικοφ υπθρεςιακϊν 

μεταβολϊν. 

Επί πλζον  εκδίδουν βεβαίωςθ ςτθν οποία κα πρζπει να βεβαιϊνονται ότι : 

 Ο εκπαιδευτικόσ δεν ζχει καταδικαςτεί τελεςίδικα για πεικαρχικό παράπτωμα με τθν ποινι τθσ 

προςωρινισ παφςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 109 του Υπαλλθλικοφ Κϊδικα [Ν. 3528/2007 

(ΦΕΚ 26/η.Α΄/9-2-07)]. 

 Ζχει γίνει ζλεγχοσ γνθςιότθτασ των υποβαλλόμενων τίτλων ςπουδϊν και λοιπϊν δικαιολογθτικϊν. 

 Ο εκπαιδευτικόσ δεν ζχει απαλλαγεί από ηα καθήκονηά ηοσ ως ζηέλετος ηης εκπαίδεσζης για ζοβαρό 

λόγο αναγόμενο ζε πλημμελή άζκηζη ηων σπηρεζιακών ηοσ καθηκόνηων.  

Αντίγραφο τθσ αίτθςθσ παραμζνει ςτθ Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ ι ςτθν Ρεριφερειακι Διεφκυνςθσ 

Εκπαίδευςθσ υποβολισ και θ πρωτότυπθ αίτθςθ, μαηί με το πιςτοποιθτικό υπθρεςιακϊν μεταβολϊν, τθ 

βεβαίωςθ και το φάκελο υποψθφιότθτασ διαβιβάηονται άμεςα ςτθν Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ 

Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ (Λ. Κνωςοφ 6 Τ.Κ. 71306 Ηράκλειο).  

Οι Διευκφνςεισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και οι Ρεριφερειακζσ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ, ςτισ 

οποίεσ κα υποβλθκοφν αιτιςεισ παρακαλοφνται να ενθμερϊςουν, μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, 

τθν  Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ για τον αρικμό των 

αιτιςεων που ζχουν κατατεκεί, ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ : mail@kritis.pde.sch.gr 

Σθμειϊνεται ότι οι αιτιςεισ και οι φάκελοι υποψθφιότθτασ του Υποδιευκυντι Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ του Σχολείου Ευρωπαϊκισ Ραιδείασ Ηρακλείου Κριτθσ διατθροφνται ςτισ  Διευκφνςεισ 

Εκπαίδευςθσ και ςτισ Ρεριφερειακζσ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ κθτείασ, ςφμφωνα 

με τισ διατάξεισ του άρκρου 2 (παρ.3) τθσ με αρικμ. Φ.361.22/41/159789/Ε3/26-09-18 (ΦΕΚ 4424/τ.Βϋ/03-10-18) 

Υ.Α. του ΥΡ.Ρ.Ε.Θ. 
 

ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ 
 

Ο Υποδιευκυντισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Σχολείου Ευρωπαϊκισ Ραιδείασ Ηρακλείου 

Κριτθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 29 του ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Αϋ/12-6-18) και του 

άρκρου 13 τθσ με  Φ.361.22/41/159789/Ε3/26-09-2018 (ΦΕΚ 4424/τ. Βϋ/05-10-18) Υ.Α. του ΥΡ.Ρ.Ε.Θ., 

τοποκετείται με απόφαςθ του οικείου Ρεριφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ που εκδίδεται φςτερα από 

πρόταςθ του αρμοδίου ςυμβουλίου επιλογισ.  

Η παροφςα προκιρυξθ αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ρ.Δ.Ε. Κριτθσ και διαβιβάηεται ςτον ΑΣΕΡ, 

προκειμζνου να αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 (παρ.2) τθσ με 

αρικμ. Φ.361.22/41/159789/Ε3/26-09-18 (ΦΕΚ 4424/τ.Βϋ/03-10-18) Υ.Α. του ΥΡ.Ρ.Ε.Θ. 
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     Οι φορείσ αρμοδιότθτασ τθσ Ρ.Δ.Ε. Κριτθσ και οι Ρεριφερειακζσ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ ςτισ 

οποίεσ κοινοποιείται θ παροφςα προκιρυξθ, παρακαλοφνται να ενθμερϊςουν άμεςα τουσ εκπαιδευτικοφσ 

αρμοδιότθτάσ τουσ.  
 

υνοδευτικά :  
1. Ζντυπο αίτθςθσ 
2. Υπ. διλωςθ Ν.1599/1986 

 

 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ : 
 

1. Υ.ΡΑΙ.Θ. 
ΔΙ.Ρ.Ο.Δ.Ε. - Τμιμα Δϋ 

2. Α.Σ.Ε.Ρ. 
3. Ρεριφερειακζσ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ  
4. Διευκφνςεισ Δ.Ε. Κριτθσ 
5. ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Κριτθσ 
6. Κ.Ε.Σ.Υ. Κριτθσ 
7. Κ.Ρ.Ε. Κριτθσ 
8. Ρρότυπα Σχολεία Κριτθσ 
9. Σχολείο Ευρωπαϊκισ Ραιδείασ  

Ηρακλείου Κριτθσ 
10. Σχολικζσ μονάδεσ Δ.Ε. Κριτθσ 

(Διά των Διευκφνςεων) 
 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 
ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΡΗΣΗ 
 
 
 

ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΚΑΡΣΩΝΑΚΗ 
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