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     ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ  
       Δ.Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
  
 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΙΑ ΚΕΝΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ  

 

ΘΕΜΑ :  «Υποβολή αιτήσεων για τοποθέτηση Δι ευθυντών ,  με προσωρινή ανάθεση 

άσκησης καθηκόντων ,  στις  θέσεις των σχολικών μονάδων  της  Δ/νσης Δευτ/θμιας 

Εκπ/σης Π.Ε. Ρεθύμνης ,  οι οποίες θα εκκενωθούν στις  01-09-2022 και στις  οποίες 

δεν υπάρχει υποδιευθυντής με θητεία»  

 

     Σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ. Φ.2.1/7523/29-07-2022  ανακοίνωσης της 

Διεύθυνσής μας με θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία πλήρωσης των 

κενών/κενούμενων θέσεων Διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων της 

Δ.Δ.Ε. Π.Ε. Ρεθύμνης»,  και με δεδομένη την επείγουσα ανάγκη έγκαιρης κάλυψης των 

λειτουργικών κενών, καθώς και της στελέχωσης, των σχολικών μονάδων για λόγους 

εύρυθμης λειτουργίας τους, επισπεύδεται η διαδικασία  και συνεπώς παρακαλούνται 

όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται, να υποβάλουν σχετική αίτηση για τοποθέτηση, με 

προσωρινή ανάθεση άσκησης καθηκόντων, στις θέσεις διευθυντών των σχολικών 

μονάδων οι οποίες πρόκειται να εκκενωθούν στις 01-09-2022 και στις οποίες δεν 

υπάρχει υποδιευθυντής με θητεία.  Οι εν λόγω θέσεις αφορούν τα παρακάτω 

σχολεία: 

 

mailto:mail@dide.reth.sch.gr


2 

 

1) ΓΕ.Λ. ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ. 

2) 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ. 

3) ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΞΑΡΕΣ. 

4) ΓΕ.Λ. ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ. 

 

   Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από σήμερα 19-08-2022  μέχρι και τις 

23-08-2022. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά (mail@dide.reth.sch.gr). 

Η τοποθέτηση θα γίνει σύμφωνα με 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», σε 

συνδυασμό με 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 ρύθμιση συναφών θεμάτων».                                                                

                                                                                 

 

                                                                                        Ο Διευθυντής της Δ/νσης   

                                                                                 Δευτ/θμιας Εκπ/σης      Ρεθύμνης 

 

                                                                                    Δρ. Μανούσος Ν. Μαραγκάκης 

                                                                                               Διοικητικής Επιστήμης 
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