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Ηράκλειο 18 Ιουνίου 2018
Αρίθµ. Πρωτ.: Φ.1.1 /10699

ΠΡΟΣ:
Τον ∆ιευθυντή του 1ου Ε.Κ.
Ηρακλείου και
τους ∆ιευθυντές
του 3ου ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου
του 4ου ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου
του 5ου ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου
του 6ου ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση κενούµενης
θέσης Υπεύθυνου Τοµέα Ε.Κ. της ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης Ηρακλείου».
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/Α΄/10-9-85) «∆οµή 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, ∆ευτεροβάθµια 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/∆1/8-10-2002 (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΄/23-082017) 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
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6.

7.

µε θέµα:«∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την επιλογή υποψηφίων Υποδιευθυντών
όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης, Εργαστηριακών Κέντρων και Υπεύθυνων Τοµέων Ε.Κ)».
Τη µε αριθµ. Φ.1.1/15884/19-09-2017 Απόφαση του ∆ιευθυντή της ∆.∆.Ε.
Ηρακλείου µε θέµα «Τοποθέτηση α)Υποδιευθυντών σχολικών µονάδων και
Εργαστηριακών Κέντρων(Ε.Κ.) της ∆/νσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
Ηρακλείου , β)Υποδιευθυντών σε σχολικές µονάδες όπου η θέση του / των
υποδιευθυντή /ντών παρέµεινε κενή, γ)Υπευθύνων τοµέων στο 1ο & 2ο
Εργαστηριακό Κέντρο και Υπευθύνων τοµέων σχολικών εργαστηρίων στο 1ο
ΕΠΑ.Λ. Αρκαλοχωρίου & 1ο ΕΠΑ.Λ. Μοιρών» και την µε ηµεροµηνία 19-092017 ανακοινοποίησή της.
Τη µε αριθµ. 55758/Ε3/04-04-2018 (ΦΕΚ 460/τ. Γ΄/26-04-2018) Υ.Α. µε θέµα
«Κατάταξη εκπαιδευτικών που προέρχονται από τον κατηργηµένο κλάδο
ΠΕ12-10 Ραδιοηλεκτρολόγων, στους νέους κλάδους και ειδικότητες που
επέλεξαν µε αίτησή τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου
29 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/2-3-2018)» και την κενούµενη θέση του
Υπεύθυνου Τοµέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοµατισµού ΙΙ του 1ου
Ε.Κ. Ηρακλείου που προκύπτει από την παραπάνω Υ.Α.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
την πλήρωση της κενούµενης θέσης Υπεύθυνου Τοµέα
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοµατισµού ΙΙ
του 1ου Ε.Κ.
Ηρακλείου και καλούµε τους ενδιαφερόµενους εκπαιδευτικούς που ανήκουν
οργανικά στο 3ο ΕΠΑ.Λ Ηρακλείου, στο 4ο ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου ,στο 5ο
ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου και στο 6ο ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου, οι οποίοι επιθυµούν να
ασκήσουν καθήκοντα Υπεύθυνου του Τοµέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και
Αυτοµατισµού ΙΙ του 1ου Ε.Κ. Ηρακλείου και πληρούν τις προϋποθέσεις των
άρθρων 17 και 22 του Ν.4327/2015 (ΦΕΚ50/τ.Α΄/14-05-2015), να υποβάλουν
σχετική αίτηση υποψηφιότητας, στο ∆ιευθυντή του εν λόγω Εργαστηριακού
Κέντρου από την 18η Ιουνίου 2018 έως και την 20η Ιουνίου 2018.
Τα κριτήρια επιλογής ορίζονται στο άρθρο 20 του Ν. 4327/2015.
Ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων 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 του Υπεύθυνου του Τοµέα
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοµατισµού ΙΙ
του 1ου Ε.Κ.
Ηρακλείου.
Η απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων µαζί µε το πρακτικό
επιλογής διαβιβάζονται από το διευθυντή της σχολικής µονάδας στο
οικείο ΠΥΣ∆Ε της παρ. 13 του άρθρου 21 του ν. 4327/2015, έως τις 21-062018(Πέµπτη) και ώρα 14.00.
Επισηµαίνουµε την ανάγκη προσεκτικής µελέτης και απαρέγκλιτης
τήρησης: των ρυθµίσεων των ν. 4327/2015 και ν. 4473/2017 έτσι ώστε να
αποφευχθούν τυχόν προβλήµατα στη διαδικασία επιλογής.
Παρακαλούµε να ενηµερωθούν ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί του
του 1ου Ε.Κ. Ηρακλείου καθώς και των σχ. µονάδων , στις οποίες απευθύνεται η
παρούσα πρόσκληση.
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ΚΟΙΝ:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ΕΠΑ.Λ. Ν. Ηρακλείου
Περιφερειακή ∆/νση ΠΕ & ∆Ε Κρήτης
ΠΥΣ∆Ε Ηρακλείου
Σχολικοί Σύµβουλοι ∆.Ε. µε έδρα το Ηράκλειο
ΠΕΚ Ηρακλείου
ΙΕΚ Ηρακλείου
ΚΕ∆∆Υ Ηρακλείου
Υπευθύνους ΚΕΣΥΠ, ΚΕ.ΠΛΗΝΕΤ, ΕΚΦΕ, Συµβουλευτικού
Σταθµού Νέων (ΣΣΝ) και Σχολικών ∆ραστηριοτήτων Ν. Ηρακλείου
9) ΕΛΜΕ και ΕΛΤΕΕ Ηρακλείου
10) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ( Παράρτηµα Κρήτης)
Εσωτερική διανοµή:
1. Τµήµα Εκπ/κών Θεµάτων Οικείας ∆/νσης ∆.Ε.
2. Εκπ/κούς ∆.Ε. που υπηρετούν στην οικεία ∆/νση ∆.Ε.

Ο ∆ιευθυντής της ∆/νσης
∆/θµιας Εκπ/σης Ηρακλείου

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΓΟΥΡΤΑΚΗΣ
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