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ΠΕΡΙΦΕΡ. Δ/ΝΣΗ Π.&Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
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   Ρέθυμνο,  29 - 07 - 2022 
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Ταχ. Δ/νση         : 
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Καλλ. Παρρέν Σιγανού 4 
74132 Ρέθυμνο 
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ΠΡΟΣ:  
     ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ  
       Δ.Δ.Ε. Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
  
 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

 

ΘΕΜΑ :  «Ενημέρωση σχετικά με τη  διαδικασία  πλήρωσης των κενών/κενούμενων 

θέσεων διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων της  Δ/νσης Δευτ/θμιας 

Εκπ/σης Π.Ε. Ρεθύμνης»  

 

Έχοντας υπόψη:  

 

1) Τις διατάξεις  της παρ. 1 του Κεφ. Ε’ του άρθρου 11 του Ν. 1566/1985 ( Φ.Ε.Κ 167, τ. Α’) 

«Δομή και Λειτουργία της  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες 

διατάξεις». 

2) Τις διατάξεις  της παρ. 14 του Κεφ. Ε’ της Αριθ. Δ/5716/15-4-1988 ( Φ.Ε.Κ 217 τ. Β’/21-4-

98) Υ.Α  του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Ρύθμιση θεμάτων επιλογής και τοποθέτησης διευθυντών και 

υποδιευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης». 

3) Τις διατάξεις του άρθρου 17 της υπ’ αρ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 απόφασης 

του   υπουργού  Π.Δ.Β.Μ.Θ., (Φ.Ε.Κ. 1340/16-10-2002 τ. Β΄) : «Καθορισμός των ειδικότερων 

καθηκόντων και  αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών 
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πρωτοβάθμιας και  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των 

σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων». 

4) Τις διατάξεις του άρθρου 373 του Ν. 4957/2022 (Φ.Ε.Κ. 141 Α’/21-07-2022):  «Παράταση 

άσκησης καθηκόντων των διευθυντών, προϊσταμένων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων 

και Εργαστηριακών Κέντρων και των υπευθύνων τομέων των Εργαστηριακών Κέντρων και 

ρύθμισησυναφών θεμάτων». 

5) Το γεγονός ότι στις 01-09-2022 θα κενωθούν, λόγω συνταξιοδοτήσεων, οι θέσεις των 

διευθυντών/ντριών  των σχολικών μονάδων του 2ου Γυμνασίου Ρεθύμνου, του Γυμνασίου 

Ατσιποπούλου, του ΓΕ.Λ. Ατσιποπούλου, του 5ου Γυμνασίου Ρεθύμνου, του 1ου ΕΠΑ.Λ. 

Ρεθύμνου, και του  Γυμνασίου Κοξαρές. 

6)  Το γεγονός ότι έχουν κενωθεί θέσεις υποδιευθυντών του 1ου ΓΕ.Λ. Ρεθύμνου, του 5ου 

Γυμνασίου Ρεθύμνου και του ΓΕ.Λ. Ανωγείων. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ  

 

 

   Για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων θα εφαρμοστούν οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 

του Κεφ. Ε’ του άρθρου 11 του Ν. 1566/1985 ( Φ.Ε.Κ 167, τ. Α’) «Δομή και Λειτουργία της  

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό .με τις 

διατάξεις του του άρθρου 373 του Ν. 4957/2022 (Φ.Ε.Κ. 141 Α’/21-07-2022):  «Παράταση 

άσκησης καθηκόντων των διευθυντών, προϊσταμένων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων 

και Εργαστηριακών Κέντρων και των υπευθύνων τομέων των Εργαστηριακών Κέντρων και 

ρύθμισησυναφών θεμάτων».και συνεπώς θα πρέπει να προγραμματιστούν οι παρακάτω 

ενέργειες: 

Α) Σε ότι αφορά τα σχολεία στα οποία υπάρχει υποδιευθυντής (με θητεία, όχι με 

προσωρινή ανάθεση άσκησης καθηκόντων)  θα αναλάβει εκείνος την προσωρινή ανάθεση 

άσκησης καθηκόντων διευθυντή της οικείας σχολικής μονάδας ΄΄ύστερα από την έκδοση 

σχετικής διαπιστωτικής Πράξης του Διευθυντή της Δ/νσης Δευτ/θμιας Εκπ/σης Ρεθύμνης. Στην 
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κατηγορία αυτή εντάσσονται το 2ο  Γυμνάσιο Ρεθύμνου, το Γυμνάσιο Ατσιποπούλου και το 

1ο ΕΠΑ.Λ. Ρεθύμνου.  

Στη θέση των υποδιευθυντών που θα αναλάβουν τη προσωρινή ανάθεση άσκησης 

καθηκόντων διευθυντή,  τα καθήκοντα αυτά θα ασκεί ο ανώτερος σε βαθμό από τους 

εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην ίδια μονάδα. Εάν υπάρχουν ομοιόβαθμοι, καθήκοντα 

υποδιευθυντή θα ασκήσει  εκείνος που ορίζεται με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας 

διεύθυνσης ή γραφείου εκπαίδευσης ύστερα από γνώμη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Επίσης, εάν υπάρχει 

δεύτερος υποδιευθυντής αναλαμβάνει εκείνος τα καθήκοντα του πρώτου υποδιευθυντή. 

 

Β) Σε ότι αφορά τα σχολεία στα οποία δεν υπάρχει υποδιευθυντής με θητεία (δηλ. το 

ΓΕ.Λ. Ατσιποπούλου, το 5ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου και το Γυμνάσιο Κοξαρές) οι θέσεις θα 

πληρωθούν με προσωρινή ανάθεση άσκησης καθηκόντων,  σύμφωνα με διατάξεις της παρ. 1 

του Κεφ. Ε’ του άρθρου 11 του Ν. 1566/1985 ( Φ.Ε.Κ 167, τ. Α’). Στις 01-09-2022 θα 

εκδώσουμε σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα μπορούν αίτηση οι 

εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΔΕ Ρεθύμνου και έχουν τα αναγκαία προσόντα.   

    

Γ) Για τα σχολεία με κενή  θέση υποδιευθυντή, δηλ. το 1ο ΓΕ.Λ. Ρεθύμνου, το 5ο Γυμνασίο 

Ρεθύμνου και το ΓΕ.Λ. Ανωγείων, θα εφαρμοστούν στις 01-09-2022 οι διατάξεις . της παρ. 2 

του Κεφ. Ε’ του άρθρου 11 του Ν. 1566/1985 ( Φ.Ε.Κ 167, τ. Α’). 

 

Τέλος επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 373 του Ν. 4957/2022 

(Φ.Ε.Κ. 141 Α’/21-07-2022), ο χρόνος άσκησης καθηκόντων Διευθυντών και Υποδιευθυντών 

σχολικών μονάδων, είτε με θητεία είτε με προσωρινή ανάθεση,   παρατείνεται μέχρι την επιλογή, 

τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας νέων στελεχών, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β’ του Μέρους Β’ 

του ν. 4823/2022, όπως ρητά ορίζεται στο άρθρο 373 του Ν. 4957/2022 (Φ.Ε.Κ. 141 Α’/21-07-

2022) 
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                                                                                     Ο Διευθυντής της Δ/νσης   

                                                                                           Δευτ/θμιας Εκπ/σης        

                                                                                              Π.Ε. Ρεθύμνης 

 

  Μανούσος  Μαραγκάκης 

 


