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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ& Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ταχ.Δ/νση
: Μονοφατσίου 8
Ταχ.Κώδικας : 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Πληροφορίες : Στυλιανή Μακρυγιαννάκη
Τηλέφωνο
: 2810 - 333734
FAX : 2810- 224210

Προς: Όλα τα Δημόσια Σχολεία και Ε.Κ της
Δ/νσης Δ.Ε Ηρακλείου.

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή
Υποδιευθυντών Σχολικών
Μονάδων, Εργαστηριακών Κέντρων και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ της Δ/νσης Δ.Ε
Ηρακλείου.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/Α΄/10-9-85) «Δομή και λειτουργία της Α/θμιας και
Β/θμιας Εκπ/σης και άλλες διατάξεις.
2. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄του Ν. 3848/2010 (Α΄71) « Αναβάθμιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄του ν.4327/2015 (Α΄50)
«Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τις
διατάξεις του άρθρου 46 του ν.4315/2015(Α΄164), «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις
του άρθρου 1 του ν. 4473/2017 (Α΄78) (ΦΕΚ 71/Α΄/19-05-2010) « Μέτρα για την επιτάχυνση
του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης» και ιδίως της παρ.7δ του ιδίου άρθρου.
3. Τη με αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (1340/Β΄/16-10-2002) Υπουργική Απόφαση,
αρ. 17 παρ. 5, με θέμα «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των
προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των
συλλόγων διδασκόντων».
4. Τη με αριθμ. Φ.361.22/22/68/136657/Ε3/14-8-2017 (ΦΕΚ 2908/τ.Β΄/23-08-2017) Υπουργική
Απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, επιλογής
και τοποθέτησης υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων, καθώς και
των υπευθύνων τομέων Ε.Κ».
5. Τη με
αριθμ. Φ.361.22/70/141867/Ε3/29-08-2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ με θέμα:
«Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών
Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Εργαστηριακών Κέντρων και
Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ)».

Προσκαλούμε
Τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα τυπικά προσόντα
σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν.4327/2015 και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα υποδιευθυντή
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σχολικής μονάδας, καθώς και υποδιευθυντή Ε.Κ και υπεύθυνου τομέα Ε.Κ να υποβάλουν σχετική
αίτηση υποψηφιότητας για τη σχολική μονάδα ή το Ε.Κ όπου ανήκουν οργανικά ή έχουν διατεθεί
αντίστοιχα, στο Διευθυντή της εν λόγω σχολικής μονάδας ή Ε.Κ από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 έως
και την 4η Σεπτεμβρίου 2017.
Τα κριτήρια επιλογής ορίζονται στο άρθρο 20 του Ν. 4327/2015.
Ο Σύλλογος Διδασκόντων σε συνεδρίαση του και με βάση τα κριτήρια του άρθρου 20 του
Ν.4327/2015, αφού συγκροτήσει εφορευτική επιτροπή, προβαίνει στη διαδικασία διατύπωσης γνώμης
μέσω μυστικής ψηφοφορίας και συντάσσει αιτιολογημένη απόφαση επιλογής υποδιευθυντή ή
όπου απαιτείται υποδιευθυντών της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ καθώς και υπευθύνων των τομέων
του Ε.Κ.
Η απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων μαζί με το πρακτικό επιλογής διαβιβάζονται
από το διευθυντή της σχολικής μονάδας στο οικείο ΠΥΣΔΕ της παρ. 13 του άρθρου 21 του ν,
4327/2015, έως τις 06-09-2017 και ώρα 14.00.
Επισημαίνουμε την ανάγκη προσεκτικής μελέτης και απαρέγκλιτης τήρησης: α) των ρυθμίσεων
των ν. 4327/2015 και ν. 4473/2017 έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα στη διαδικασία
επιλογής και β) των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 11 του Ν. 1566/85 όπου προβλέπεται ο
αριθμός των υποδιευθυντών στις σχολικές μονάδες ήτοι: από 9 -12 τμήματα 1 υποδιευθυντής
και από 12 τμήματα και άνω 2 υποδιευθυντές.
Παρακαλούμε να ενημερωθεί ενυπόγραφα όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου σας.
ΚΟΙΝ:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Περιφερειακή Δ/νση ΠΕ & ΔΕ Κρήτης
ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου
Σχολικοί Σύμβουλοι Δ.Ε. με έδρα το Ηράκλειο
ΠΕΚ Ηρακλείου
ΙΕΚ Ηρακλείου
ΚΕΔΔΥ Ηρακλείου
Υπευθύνους ΚΕΣΥΠ, ΚΕ.ΠΛΗΝΕΤ, ΕΚΦΕ,
Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων (ΣΣΝ) και
Σχολικών Δραστηριοτήτων Ν. Ηρακλείου
8) ΕΛΜΕ και ΕΛΤΕΕ Ηρακλείου
9) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ( Παράρτημα Κρήτης)
Εσωτερική διανομή:
1. Τμήματα Εκπ/κών Θεμάτων Οικείας Δ/νσης
Δ.Ε.
2. Εκπ/κούς Δ.Ε. που υπηρετούν στην οικεία
Δ/νση Δ.Ε.

Ο Διευθυντής της Δ/νσης
Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΓΟΥΡΤΑΚΗΣ
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