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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: Τους κ.κ Διευθυντές των παρακάτω
Σχολείων αρμοδιότητάς μας.
1. Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου
(Γ/σιο με Λυκειακές τάξεις).
2. Καλλιτεχνικού Γ/σίου με Λ.Τ
Ηρακλείου.
3. Γ/σίου Αρκαλοχωρίου.
4. Γ/σίου Μελεσών.

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή Υποδιευθυντών σε κενές θέσεις
Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Δ.Ε Ηρακλείου».
Λαμβάνοντας 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)».
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6. Τη με αριθμ. Φ.361.22/72/145521/Ε3/4-09-2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ με θέμα: « Οδηγίες
σχετικά με την επιλογή υποψηφίων υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
7. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.1.1/15884/19-09-2017 (ΑΔΑ:Ω3ΗΒ4653ΠΣ-ΣΟΣ) Απόφαση του Δ/ντή
Δ.Δ.Ε Ηρακλείου, όπως ανακοινοποιήθηκε στο ορθό αυθημερόν, σχετικά με την τοποθέτηση
Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε,Κ της οικείας Δ/νσης.
8. Το αριθμ. πρωτ. 564/20-09-2017 έγγραφο του Γ/σίου Μελεσών σχετικά με τη δημιουργία 9ου
τμήματος, γεγονός που δικαιολογεί τη θέση υποδιευθυντή στο εν λόγω σχολείο.
9. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.2.1/9958/21-09-2017(ΑΔΑ:Ψ47Δ4653ΠΣ-ΩΩΟ)Απόφαση του Περιφ/κού
Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης με θέμα: Έγκριση απόφασης Π.Υ.Σ.Δ.Ε Ηρακλείου, ως
Συμβούλιο Επιλογής στελεχών εκπαίδευσης σχετικά με την πλήρωση της κενής θέσης του 2ου
υποδιευθυντή στο Καλλιτεχνικό σχολείο Ηρακλείου.
10. Την αριθμ. πρωτ. Φ.2.1/10613/05-10-2017 (ΑΔΑ: 6ΦΩΜ4653ΠΣ-573) Απόφαση του
Περιφ/κού Διευθυντή Εκπ/σης Κρήτης με θέμα: «Απαλλαγή από τα καθήκοντα των
Υποδιευθυντών των Σχολικών Μονάδων : α) Γ/σίου Αρκαλοχωρίου και β) Μουσικού Σχολείου.
11. Τις ως άνω κενές θέσεις υποδιευθυντών.

Προσκαλούμε
Τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των σχολικών μονάδων : Μουσικού
Σχολείου Ηρακλείου, Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου, Γυμνασίου Αρκαλοχωρίου και
Γυμνασίου Μελεσών της Δ/νσης Δ.Ε Ηρακλείου που έχουν τα τυπικά προσόντα, σύμφωνα με το
άρθρο 17 του Ν.4327/2015 και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα υποδιευθυντή σχολικής μονάδας,
να υποβάλουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας για τη σχολική μονάδα όπου ανήκουν οργανικά, στο
Διευθυντή της εν λόγω σχολικής μονάδας από την Παρασκευή 06 Οκτωβρίου 2017 έως και την
Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ
( Σύμφωνα με τον αριθμό των τμημάτων που λειτουργούν κατά το τρέχον σχολικό έτος).
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΕΣΩΝ

*
**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
2 ΘΕΣΕΙΣ
1 ΘΕΣΗ *
1 ΘΕΣΗ
1 ΘΕΣΗ **

Σχολική Μονάδα με δύο θέσεις Υποδιευθυντών όπου η μία έχει καλυφθεί.
Διεξαγωγή διαδικασίας λόγω αύξησης του αριθμού των τμημάτων.

Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία επιλογής Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων (Υποβολή
αιτήσεων υποψηφιότητας-Συνεδριάσεις συλλόγων διδασκόντων και διεξαγωγή της διαδικασίας της
μυστικής ψηφοφορίας-Σύνταξη και αποστολή πρακτικού στη Δ/νση Δ.Ε Ηρακλείου) θα
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Φ.361.22/22/68/136657/Ε3/14-08-2017 (ΦΕΚ 2908/
τ.Β΄/23-08-2017)Υ.Α
και
στις
υπ΄
αριθμ.
Φ.361.22/70/141867/Ε3/29-08-2017
και
Φ.361.22/72/145521/Ε3/4-09-2017 εγκυκλίους του ΥΠ.Π.Ε.Θ και σύμφωνα με το παρακάτω
χρονοδιάγραμμα:
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
06-10-2017 Πρόσκληση ενδιαφέροντος για επιλογή υποδιευθυντών σχολικών μονάδων.
06 -10 2017 έως 10-10-2017 Υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας στα σχολεία.
11 -10 -2017 έως 13-10-2017 Συνεδρίαση συλλόγου διδασκόντων, εκλογή εφορευτικής επιτροπής και
διεξαγωγή της διαδικασίας της μυστικής ψηφοφορίας-Σύνταξη αιτιολογημένης απόφασης επιλογής
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υποδιευθυντή. Αποστολή απόφασης του συλλόγου διδασκόντων μαζί με το πρακτικό της επιλογής
στο οικείο ΠΥΣΔΕ της παρ. 13 του άρθρου 21 του ν. 4327/2015.
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.
Παρακαλούμε να ενημερωθεί ενυπόγραφα όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου σας.

Η αναπληρώτρια
του Δ/ντή της Δ/νσης Δ.Ε Ηρακλείου

ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ

ΚΟΙΝ:
1) Περιφερειακή Δ/νση ΠΕ & ΔΕ Κρήτης
2) ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου
3) Σχολικοί Σύμβουλοι Δ.Ε. με έδρα το Ηράκλειο
4) ΕΛΜΕ και ΕΛΤΕΕ Ηρακλείου
Εσωτερική διανομή:
Τμήματα Εκπ/κών Θεμάτων Οικείας Δ/νσης Δ.Ε.
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