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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Ηράκλειο, 25 Οκτωβρίου 2017.
Αρ. Πρωτ.: Φ.1.1/18429

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση υποδιευθυντών σε κενές θέσεις σχολικών μονάδων της Δ/νσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου.
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 περ.Α΄ παρ.7 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30-9-1985 ), 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 Κεφ. Β΄ του Ν. 3848/2010 (Α΄71) , όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του
Κεφ. Γ΄ του Ν. 4327/2015 (Α΄50) , όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 46 του
Ν. 4351/2015 (Α΄164), όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τις
διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4473/2017 (Α΄78).
3. Τις διατάξεις της αριθμ. Φ.361.22/68/136657/Ε3/14-8-2017 (ΦΕΚ 2908/τ.Β΄/23-8-2017) Υ.Α. ,
με θέμα « Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και επιλογής υποδιευθυντών
σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων, καθώς και των υπευθύνων τομέων Ε.Κ.».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 17, παρ. 3 ,6 & 8 (Κεφ.Γ΄) του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/14-5-2015)
«Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες
διατάξεις », σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 4 εδ. δ και στ του ιδίου νόμου ,
οι οποίες αφορούν στις προϋποθέσεις επιλογής υποδιευθυντών σχολικών μονάδων
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων , καθώς και υπευθύνων τομέων Ε.Κ.
5. 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.».
6. 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
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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».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 9 (Κεφ.Γ΄) του Ν.4327/2015 , όπου ορίζεται « Οι
υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , οι
υποδιευθυντές και οι υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ. .....τοποθετούνται με απόφαση του οικείου
Διευθυντή Εκπαίδευσης».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 4 της αριθμ. Φ.361.22/68/136657/Ε3/14-8-2017 (ΦΕΚ 2908/τ.Β΄/238-2017) Υ.Α., σύμφωνα με τις οποίες « Η επιλογή και τοποθέτηση των υποδιευθυντών
σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων , καθώς και των υπευθύνων τομέων Ε.Κ.
γίνεται για τριετή θητεία , η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του
τρίτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους…».
9. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/70/141867/Ε3/29-8-2017(ΑΔΑ:60ΝΑ4653ΠΣ-Τ5Α) εγκύκλιο του
Αυτοτελούς Τμήματος Στελεχών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με θέμα «
Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Υποδιευθυντών όλων των τύπων σχολικών
μονάδων πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Εργαστηριακών Κέντρων και
υπευθύνων Τομέων Ε.Κ.
10. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/72/14521/Ε3/04-09-2017(ΑΔΑ:78194653ΠΣ-ΔΝ4) εγκύκλιο του
Αυτοτελούς Τμήματος Στελεχών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με θέμα «
Οδηγίες σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Υποδιευθυντών όλων των τύπων σχολικών
μονάδων πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης”.
11. Τη με αριθμό πρωτ. Φ.1.1/18854/19-9-2017 (ΑΔΑ:Ω3ΒΗ4653ΠΣ-ΣΟΣ) Απόφαση του Διευθυντή
της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου, όπως ανακοινοποιήθηκε στο ορθό αυθημερόν , με
θέμα:« Τοποθέτηση α) Yποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)
της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, β) Yποδιευθυντών σε σχολικές μονάδες
όπου η θέση του/των υποδιευθυντή/ντών παρέμεινε κενή, γ) Yπευθύνων τομέων στο 1ο & 2ο
Εργαστηριακό Κέντρο και Υπευθύνων τομέων σχολικών εργαστηρίων στο 1ο ΕΠΑ.Λ.
Αρκαλοχωρίου & 1ο ΕΠΑ.Λ. Μοιρών», ύστερα από τη με αριθμό 37Α/18-09-2017 Πράξηπρόταση του ΠΥΣΔΕ Ν.Ηρακλείου, ως Συμβουλίου επιλογής στελεχών εκπαίδευσης. Σύμφωνα
με την ανωτέρω Απόφαση τοποθετήθηκαν προσωρινά υποδιευθυντές στο Μουσικό Σχολείο
(Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις) Ηρακλείου και στο Γυμνάσιο Αρκαλοχωρίου, καθότι δεν υπήρξε
υποψηφιότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της με αριθμό
Φ.361.22/68/136657/Ε3/14-8-2017 (ΦΕΚ 2908/τ.Β΄) Υ.Α , έως ότου ολοκληρωθεί η επανάληψη
της διαδικασίας επιλογής. Όσον αφορά στην τοποθέτηση δεύτερου υποδιευθυντή στο
Καλλιτεχνικό Σχολείο (Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις) Ηρακλείου, επειδή η υποψήφια για την εν
λόγω θέση δεν πληρούσε την προϋπόθεση της οκταετούς διδακτικής υπηρεσίας, όπως ορίζεται
στο άρθρο 17 παρ.3 του Ν. 4327/2015, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο παρέπεμψε την
αιτιολογημένη απόφασή του στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης, προκειμένου
να λάβει την τελική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 3 του Ν.
4327/2015.
12. 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.”
13. Την αριθμ. πρωτ. Φ.2.1/10613/05-10-2017(ΑΔΑ:6ΦΩΜ4653ΠΣ-573) Απόφαση του
Περιφερειακού Διευθυντή Εκπ/σης Κρήτης, με θέμα: «Απαλλαγή από τα καθήκοντα των
Υποδιευθυντών των Σχολικών Μονάδων : α) Γ/σίου Αρκαλοχωρίου και β) Μουσικού Σχολείου.”
14. Το αριθμ. πρωτ. 564/20-09-2017 έγγραφο του Γ/σίου Μελεσών σχετικά με τη δημιουργία 9ου
τμήματος στη σχολική μονάδα, γεγονός που δικαιολογεί τη θέση υποδιευθυντή στο εν λόγω
σχολείο.
15. Τη με αριθμό πρωτ.Φ.1.1/17139/06-10-2017(ΑΔΑ:Ψ6ΧΛ4653ΠΣ-ΦΙΥ) “Πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για επιλογή Υποδιευθυντών σε κενές θέσεις Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Δ.Ε
Ηρακλείου», της Αναπληρώτριας του Διευθυντή της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου, με την
οποία προσκαλούνται οι εκπαιδευτικοί 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
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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.
16. Τα πρακτικά των Συλλόγων Διδασκόντων των ανωτέρω σχολικών μονάδων, με τα οποία
διαβιβάστηκαν στο Συμβούλιο Επιλογής στελεχών εκπαίδευσης–ΠΥΣΔΕ Ν. Ηρακλείου οι
αιτιολογημένες αποφάσεις επιλογής υποδιευθυντή/ντών στα εν λόγω σχολεία.
17. Το με αριθμό πρωτ. 914/24-10-2017 έγγραφο του ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου με το οποίο μας
διαβιβάζεται το απόσπασμα της με αριθμό 47A/23-10-2017 Πράξης που αφορά στην πρόταση
τοποθέτησης υποδιευθυντών σε κενές θέσεις σχολικών μονάδων της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου.
αποφασίζουμε
Α) Τοποθετούμε στις κενές θέσεις υποδιευθυντών των κάτωθι σχολικών μονάδων της
Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου, με τριετή θητεία, η οποία λήγει την 31η Ιουλίου
2020, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς, που υπηρετούν με οργανική θέση στα συγκεκριμένα σχολεία και
έχουν τις προϋποθέσεις επιλογής για τις θέσεις αυτές, ως εξής :
ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
(ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ
ΤΑΞΕΙΣ ) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ16.01

ΜΑΡΚΑΤΖΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΠΕ19

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ02

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΕΣΩΝ

ΠΑΠΑΖΗ ΧΑΪΔΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ05

Β) Ορίζουμε ως δεύτερη υποδιευθύντρια στο Καλλιτεχνικό Σχολείο (Γυμνάσιο με Λυκειακές
τάξεις) Ηρακλείου, με θητεία έως τη λήξη του σχολικού έτους 2017-2018, ήτοι μέχρι 31-8-2018, την
εκπαιδευτικό Χουρσανίδου Αναστασία του Βασιλείου, κλάδου ΠΕ02 (Φιλολόγων), με βαθμό Α΄ Μ.Κ.
6, που υπηρετεί με οργανική θέση στη σχολική μονάδα, καθόσον δεν πληροί την προϋπόθεση της
οκταετούς διδακτικής υπηρεσίας.
Οι τοποθετούμενοι υποχρεούνται να αναλάβουν αυθημερόν τα καθήκοντά τους και να
αποστείλουν στην υπηρεσία μας την Πράξη ανάληψης υπηρεσίας.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Περιφ/κη Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης
2. ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου
3. Ενδιαφερόμενα Σχολεία
4. Αναφερόμενους στην Απόφαση Εκπ/κούς
5. Π.Μ. αναφερόμενων εκπ/κών

Ο Διευθυντής της Δ/νσης Δ.Ε. Ηρακλείου

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΓΟΥΡΤΑΚΗΣ
Εσωτερική διανομή
Τμήμα Μισθοδοσίας της οικείας Δ/νσης ΔΕ

