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ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση υποδιευθυντή στο Γυμνάσιο Λ. Χερσονήσου»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 περ.Α΄ παρ.7 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/30-9-1985, τ.Α΄), με
θέμα «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες
διατάξεις», σύμφωνα με τις οποίες: « 7. Υποδιευθυντές των γυμνασίων , των γενικών λυκείων ,
των τεχνικών επαγγελματικών λυκείων....που έχουν εννέα τμήματα και πάνω ορίζονται
εκπαιδευτικοί των αντίστοιχων κλάδων όπως προβλέπεται στις προηγούμενες παρ. 2,3 και 4
....σε γυμνάσια , λύκεια κάθε τύπου και κατεύθυνσης και σε τεχνικές σχολές που έχουν
περισσότερα από δώδεκα τμήματα τάξεων, μπορεί, αν συντρέχουν ειδικοί λειτουργικοί λόγοι ,
να ορίζεται και δεύτερος υποδιευθυντής ....».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 17, παρ. 3 ,6 & 8 (Κεφ.Γ΄) του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/14-52015) «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
και άλλες διατάξεις », σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 4 εδ. δ του ιδίου
νόμου , οι οποίες αφορούν στις προϋποθέσεις επιλογής υποδιευθυντών σχολικών μονάδων
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 (Κεφ. Γ΄) του Ν. 4327/2015 , που αφορούν στην αποτίμηση των
κριτηρίων επιλογής υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. και υπευθύνων τομέων Ε.Κ.
και ειδικότερα της παρ. 3 όπου ορίζεται :

« Οι υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων

Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , οι υποδιευθυντές και οι υπεύθυνοι τομέων
Ε.Κ. επιλέγονται με μυστική ψηφοφορία από τους συλλόγους διδασκόντων και κυρώνονται με
Πράξη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου…..».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 9 (Κεφ.Γ΄) του Ν.4327/2015 , όπου ορίζεται « Οι
υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι
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υποδιευθυντές και οι υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ. .....τοποθετούνται με απόφαση του οικείου
Διευθυντή Εκπαίδευσης ».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 25 (Κεφ.Γ΄) του Ν.4327/2015 , που αφορούν στην κρίση και επιλογή
υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. , υπευθύνων τομέων Ε.Κ., σύμφωνα με τις οποίες
: « 1.Ο σύλλογος των διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας σε συνεδρίασή του .... προβαίνει
σε μυστική ψηφοφορία και συντάσσει αιτιολογημένη απόφαση επιλογής υποδιευθυντή ή όπου
απαιτείται υποδιευθυντών της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. και υπευθύνων των τομέων...2. Η
απόφαση μαζί με το πρακτικό του συλλόγου των διδασκόντων διαβιβάζονται ...στο αρμόδιο
ΠΥΣΔΕ, το οποίο μετά τον έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων και της νομιμότητας της
διαδικασίας διαμόρφωσης της απόφασης , επικυρώνει την τοποθέτηση των στελεχών....» 3. Αν
ο σύλλογος των διδασκόντων παραλείψει να υποβάλει την απόφαση της παρ.1, η τοποθέτηση
γίνεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου
υπηρεσιακού συμβουλίου, το οποίο λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 15, όπως
αντικαθίστανται με το παρόν ».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4327/2015 , σύμφωνα με τις οποίες : « Η επιλογή και
τοποθέτηση των στελεχών της δημόσιας εκπαίδευσης γίνεται για διετή θητεία , η οποία ξεκινά με
την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του δεύτερου έτους που ακολουθεί την επιλογή
τους. Η επιλογή και τοποθέτηση σε κενούμενες θέσεις γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας αυτής
».».
7. Τις διατάξεις των άρθρων 15,16 & 18 του Κεφ. Β΄ της με αριθμό Φ.361.22/26/79840/Ε3/20-52015 (ΦΕΚ 915 τ.Β΄) Υ.Α., με τις οποίες καθορίζεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και
επιλογής των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων , καθώς και των
υπευθύνων τομέων Ε.Κ. , όπως συμπληρώθηκαν με τη με αριθμό Φ.361.22/51/99563/Ε3/246-2015 (ΦΕΚ 1251 τ.Β΄) Υ.Α.
8. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/52/99664/Ε3/23-6-2015 (ΑΔΑ:6ΤΕΔ465ΦΘ3-Ε0Υ) εγκύκλιο του
Αυτοτελούς Τμήματος Στελεχών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., με θέμα : «
Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Υποδιευθυντών όλων των τύπων σχολικών
μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , εργαστηριακών κέντρων και υπευθύνων Τομέων
Ε.Κ.».
9. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/54/102524/Ε3/26-6-2015 (ΑΔΑ:ΨΛΥΘ465ΦΘ3-ΣΔΚ) εγκύκλιο του
Αυτοτελούς Τμήματος Στελεχών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., με θέμα «
Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Υποδιευθυντών όλων των τύπων σχολικών
μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , εργαστηριακών κέντρων και υπευθύνων Τομέων
Ε.Κ.».
10. Τη με αριθμό πρωτ. 11692/30-6-2015 Απόφαση του Διευθυντή της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ν.
Ηρακλείου,

με

Υποδιευθυντών
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11. Τη με αριθμό Φ.361.22/146/152229/Ε3/29-9-2015 εγκύκλιο του Αυτοτελούς Τμήματος
Στελεχών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.ΠΑΙ.Ε.Θ., με θέμα: « Οδηγίες σχετικά με την
κάλυψη κενών θέσεων διευθυντών-υποδιευθυντών όλων των τύπων σχολικών μονάδων
πρωτοβάθμιας -δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και υπευθύνων
Τομέων Ε.Κ.».
12. Τη με αριθμό πρωτ.17384/23-10-2015 « Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση
θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών μονάδων και Υπευθύνου Τομέα Ε.Κ. Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου », του Αναπληρωτή Διευθυντή Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου,
που αφορούσε μεταξύ των άλλων στην πλήρωση της κενής θέσης του υποδιευθυντή στο
Γ/σιο Λ. Xερσονήσου ( στο οποίο προκηρύσσεται η ανωτέρω θέση λόγω αύξησης των
τμημάτων της σχολικής μονάδας σε εννέα ).
13. Τη με αριθμό 46/30-10-2015 Πράξη του διευρυμένου Συμβουλίου επιλογής στελεχών
εκπαίδευσης, με την οποία αποφάσισε ομόφωνα να τοποθετηθεί προσωρινά στη θέση του
Υποδιευθυντή του Γυμνασίου Λ. Χερσονήσου, η οποία παρέμεινε κενή , καθότι δεν υπήρξε
καμία υποψηφιότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 (Κεφ.Β΄) της με αριθμό
Φ.361.22/26/79840/Ε3/20-5-2015 (ΦΕΚ 915 τ.Β΄) Υ.Α., όπως αυτή συμπληρώθηκε με τη με
αριθμό Φ.361.22/51/99563/Ε3/24-6-2015(ΦΕΚ 1251 τ.Β΄) Υ.Α.:« Σε κενές ή κενούμενες θέσεις
...υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων και υπευθύνων τομέων Ε.Κ.
η διαδικασία επιλογής επαναλαμβάνεται το αργότερο εντός τριών μηνών με απόφαση του
οικείου διευρυμένου ΠΥΣΔΕ...μέχρις ότου ολοκληρωθεί η επανάληψη της διαδικασίας οι κενές
ή κενούμενες θέσεις υποδιευθυντών σχολικών μονάδων πληρώνονται προσωρινά από
εκπαιδευτικούς με οργανική θέση στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα , με βάση το κριτήριο της
αρχαιότητας σύμφωνα με το χρόνο συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας ....», η εκπαιδευτικός
Ναθαναήλ Γεωργούλα του Ηροδότου, κλάδου ΠΕ02 ( Φιλολόγων) , με βαθμό Β΄Μ.Κ. 2.
14. Τη με αριθμό πρωτ. 17777/30-10-2015 Απόφαση του Αναπληρωτή Διευθυντή της Δ/νσης
Δ.Ε.Ν. Ηρακλείου

( ΑΔΑ: 6Τ484653ΠΣ-Ρ1Ο) , με θέμα « Απόφαση τοποθέτησης

υποδιευθυντών σχολικών μονάδων …της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου».
15. Τη με αριθμό πρωτ. Φ.11.1/1206/22-01-2016 « Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
πλήρωση θέσης υποδιευθυντή στο Γυμνάσιο Λ. Χερσονήσου », του Αναπληρωτή Διευθυντή
της Δ/νσης Δ.Ε.Ν. Ηρακλείου, με την οποία προσκαλούνται οι ανήκοντες οργανικά στη σχολική
μονάδα εκπαιδευτικοί , οι οποίοι έχουν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το Ν. 4327/2015 (
άρθρο 17 παρ. 3) και πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 20 του ως άνω νόμου , να υποβάλουν
σχετική αίτηση υποψηφιότητας για την ανωτέρω θέση στη Διευθύντρια της σχολικής μονάδας ,
εντός της προθεσμίας που τάσσεται.
16. Το με αριθμό πρωτ. 1204/27-01-2016 έγγραφο του Γυμνασίου Λ. Χερσονήσου, με το οποίο
διαβιβάζεται η με αριθμό 39/27-01-2016 Πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων , η οποία αφορά
στην αιτιολογημένη απόφαση επιλογής υποδιευθυντή της σχολικής μονάδας .

ΑΔΑ: ΩΔΣΘ4653ΠΣ-ΞΗ3

17. Το με αριθμό πρωτ. 45/10-02-2016 έγγραφο του διευρυμένου Συμβουλίου Επιλογής - ΠΥΣΔΕ
Ν. Ηρακλείου με το οποίο μας διαβιβάζεται το απόσπασμα της με αριθμό 5Α/10-02-2016
Πράξης που αφορά στην πλήρωση της κενούμενης θέσης του υποδιευθυντή του Γυμνασίου Λ.
Χερσονήσου, για το υπόλοιπο της διετούς θητείας των υποδιευθυντών.
αποφασίζουμε
τοποθετούμε στην κενούμενη θέση του υποδιευθυντή του Γυμνασίου Λ. Χερσονήσου,
για το υπόλοιπο της διετούς θητείας των υποδιευθυντών, η οποία λήγει την 31η Ιουλίου 2017,
την εκπαιδευτικό Κουλουκτσή Γεωργία του Γρηγορίου, κλάδου ΠΕ11(Φυσικής Αγωγής) η οποία
κατέχει οργανική θέση στη σχολική μονάδα και έχει τις προϋποθέσεις επιλογής για τη θέση αυτή.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Περιφ/κη Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης
2. ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου
3. Γυμνασίου Λ. Χερσονήσου
4. Αναφερόμενο στην Απόφαση Εκπ/κό
5. Π.Μ. αναφερόμενου εκπ/κού
Εσωτερική διανομή
Τμήμα Μισθοδοσίας της οικείας Δ/νσης ΔΕ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΓΙΓΟΥΡΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

