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1.Εκπαιδευτικούς της Δ/νσης Π.Ε
Ηρακλείου

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή υποψηφίων
εκπαιδευτικών στη διαδικασία κάλυψης των κενών και κενούμενων θέσεων
Διευθυντών οργανικά 4/θ και άνω Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Ηρακλείου».
Ο Διευθυντής Π.Ε. Ηρακλείου έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30-09-1985)
«Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 17 της υπ’αρ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002
απόφασης του υπουργού Π.Δ.Β.Μ.Θ., (ΦΕΚ 1340/τ. Β΄/16-10-2002):
«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 των διδασκόντων».
3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24 και του άρθρου 17 και των άρθρων 18,
19, 21, 22, 26 και 27 του ΚΕΦ. Γ΄ του Ν.4327/2015 (ΦΕΚ 50/τ. Α΄/14-05-2015)
«Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
4. Την υπ΄ αριθμ. Φ.361.22/26/79840/Ε3/19-05-2015 Υπουργική Απόφαση με
θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας, υποβολής αιτήσεων και επιλογής
διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων».
5. Την υπ΄ αριθμ. Φ.361.22/27/80025/Ε3/19-05-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με
θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των
τύπων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
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6. Την υπ΄ αριθμ. Φ.361.22/31/81732/Ε3/21-05-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με
θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των
τύπων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
7. Την υπ΄ αριθμ. Φ.361.22/33/83657/Ε3/26-05-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με
θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των
τύπων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης –
Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής Διευθυντών-Υποδιευθυντών Σχολικών
Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».
8. Την υπ΄ αριθμ. Φ.361.22/39/87835/Ε3/03-06-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με
θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των
τύπων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
9. Την υπ΄ αριθμ. Φ.361.22/43/93214/Ε3/12-06-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με
θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των
τύπων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
10. Την υπ΄ αριθμ. Φ.361.22/50/97520/Ε3/19-06-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με
θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με τη μοριοδότηση Διευθυντών Σχολικών
Μονάδων».
11. Την υπ΄ αριθμ. Φ.361.22/51/99563/Ε3/23-06-2015 (Β΄ 1251) Υπουργική
Απόφαση
που
αποτελεί
συμπλήρωση
της
υπ’
αριθμ.
Φ.361.22/26/79840/Ε3/19-05-2015
(Β΄
915)
Υπουργικής
Απόφασης
«Καθορισμός της διαδικασίας, υποβολής αιτήσεων και επιλογής διευθυντών
σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων».
12. Την υπ΄ αρίθμ. 18/26-06-2015 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου ως Διευρυμένου
Συμβουλίου Επιλογής και την υπ΄ αρίθμ. 17/26-06-2015 εισήγησή του, που
αφορούν πρόταση τοποθέτησης προσωρινών διευθυντών σε κενές θέσεις
σχολικών μονάδων αρμοδιότητας του.
13. Την υπ΄ αριθμ. Φ.2.1/4604/26-06-2015 Απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Π.Ε
και Δ.Ε Κρήτης με θέμα: «Τοποθέτηση Προσωρινών Διευθυντών σε κενές θέσεις
Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε Ηρακλείου».
14. Την υπ΄ αριθμ. Φ.361.22/146/152229/Ε3/29-09-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 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».
15. Την ανάγκη πλήρωσης των θέσεων των Διευθυντών των σχολικών μονάδων της
αρμοδιότητάς μας, λόγω της λήξης της θητείας των προσωρινών Διευθυντών.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Τις παρακάτω κενές και κενούμενες θέσεις Διευθυντών οργανικά 4/θ και άνω
Σχολικών Μονάδων Γενικής και Ειδικής Αγωγής της Δ/νσης Π.Ε. Ηρακλείου, με θητεία
έως 31-07-2017:
Α/Α
Σχολική Μονάδα
Γενικής Αγωγής:
1
Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά
2
2ο Δημοτικό Σχολείο Αρκαλοχωρίου
3
Δημοτικό Σχολείο Βοριζίων

Οργανικότητα
4/θ
12/θ
4/θ
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4
5
6
7
8
9
10

Δημοτικό Σχολείο Πόμπιας
Δημοτικό Σχολείο Τεφελίου
Δημοτικό Σχολείο Πιτσιδίων
Δημοτικό Σχολείο Βαγιονιάς
1ο Δημοτικό Σχολείο Μαλίων
Δημοτικό Σχολείο Κάτω Ασιτών
Δημοτικό Σχολείο Κοκκίνη Χάνι

6/θ
4/θ
4/θ
4/θ
10/θ
6/θ
12/θ

Ειδικής Αγωγής:
1

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Μοιρών

4/θ

ΚΑΛΕΙ
Τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν τα νόμιμα προσόντα
που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.4327/2015 και επιθυμούν να συμμετάσχουν
στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν σχετική αίτηση (επισυνάπτεται υπόδειγμα),
συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο θα
εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα, για την απόδειξη των τυπικών προσόντων,
δικαιολογητικά και δήλωση προτίμησης έως τριών (3) σχολικών μονάδων (κατά σειρά
προτίμησης).
Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών θα υποβληθούν
αυτοπροσώπως στη Διεύθυνση Π.Ε. Ηρακλείου (Μεταξοχωρίου 15, 2ος όροφος, τμήμα
ΠΥΣΠΕ) από την Τετάρτη 30-09-2015 έως και τη Δευτέρα 05-10-2015.
Μόνο όσοι ανήκουν οργανικά στο Π.Υ.Σ.Π.Ε Ηρακλείου και υπηρετούν σε άλλο
Π.Υ.Σ.Π.Ε, θα αποστείλουν την αίτηση στο fax: 2810529306 ή στο e-mail:
mail@dipe.ira.sch.gr, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας (τηλ. 2810529305/328) για την
επιβεβαίωση της παραλαβής. Ώρες Υποβολής αιτήσεων 7:00 -16:00.
Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι τα υποβλητέα δικαιολογητικά, καθώς και οι προϋποθέσεις
επιλογής και τοποθέτησης των ανωτέρω στελεχών, έχουν ως ακολούθως:
Υποβλητέα δικαιολογητικά
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για τοποθέτηση υποβάλλονται στη Διεύθυνση
Εκπαίδευσης που ανήκει οργανικά ο υποψήφιος και συνοδεύονται από:
1. Βιογραφικό σημείωμα
2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και μετεκπαίδευσης
3. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών
4. Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε.
5. Αντίγραφα άλλων σχετικών τίτλων που τυχόν έχει αποκτήσει ο υποψήφιος
6. Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, στην
καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία καθώς και τη συμμετοχή σε υπηρεσιακά
συμβούλια, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.
7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία βεβαιώνεται ότι α) ο
εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την
ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 Α΄ 26) και β) δεν συντρέχουν τα κωλύματα
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διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 4327/2015.
8. Δήλωση προτίμησης και σειρά προτίμησης Σχολικών μονάδων και Ε.Κ. όπου θέτει
υποψηφιότητα ο εκπαιδευτικός.
Οι βεβαιώσεις ή τα υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή
κατάσταση, άσκηση διοικητικών καθηκόντων, διδακτικού και καθοδηγητικού έργου,
καθώς και τη συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια, σε περίπτωση που δεν υπάρχει
δυνατότητα να συλλεχθούν από τον προσωπικό φάκελο του υποψηφίου μπορούν να
αναζητηθούν από την Υπηρεσία ύστερα από αίτηση.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δε γίνεται δεκτή καμία
μεταβολή στη δήλωση προτίμησης.
Το διάστημα από την Πέμπτη 08-10-2015 έως και τη Δευτέρα 12-10-2015 οι
υποψήφιοι μπορούν προαιρετικά να καταθέσουν βιογραφικό στις σχολικές μονάδες για
τις οποίες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον τοποθέτησης και να αυτοπαρουσιαστούν.
Προϋποθέσεις επιλογής (άρθρο 17 του ν.4327/2015)
Ως Διευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί της
οικείας βαθμίδας με δεκαετή (10) τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, οι οποίοι έχουν
ασκήσει διδακτικά καθήκοντα για οκτώ (8) τουλάχιστον έτη στην Πρωτοβάθμια ή
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Από τα ανωτέρω οκτώ (8) έτη άσκησης διδακτικών
καθηκόντων, τα τρία (3) τουλάχιστον θα πρέπει να έχουν ασκηθεί σε αντίστοιχους με
την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας, συμπληρώνοντας σε
αυτά τουλάχιστον το 50% του υποχρεωτικού τους ωραρίου, με την επιφύλαξη της
περίπτωσης Διευθυντών των πειραματικών και προτύπων σχολείων.
Ειδικά, για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., εκτός των εκπαιδευτικών μπορούν να επιλέγονται ως
Διευθυντές και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού με δεκαετή τουλάχιστον
εκπαιδευτική υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. από την οποία τα τρία (3) τουλάχιστον
έτη να έχουν υπηρετηθεί σε αντίστοιχο με την προς κάλυψη θέση τύπο Σ.Μ.Ε.Α.Ε.
Αν οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας δεν πληρούν την προϋπόθεση της
οκταετούς διδακτικής υπηρεσίας, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με
μικρότερο χρόνο υπηρεσίας.
Ειδικότερα:
α) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών δημοτικών σχολείων μπορεί να είναι
εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια
εκπαίδευση, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί που
αναφέρονται στο π.δ. 323/1993.
β) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών των δημοτικών σχολείων Ε.Α.Ε. μπορεί να είναι
μόνιμοι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν σε αυτά,
συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών του π.δ. 323/1993, εφόσον έχουν τα
προσόντα διορισμού και τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή υπηρετούν οργανικά σε
Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή έχουν διδακτική υπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών σε
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Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., καθώς και τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.Π.).
Δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει
καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής ή της
οριστικής παύσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα
(κ.ν. 3528/2007, Α΄ 26) ή για τον οποίον συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της
παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ίδιου Κώδικα.
Επίσης, δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικός, του
οποίου τα πιστοποιητικά των αντικειμενικών κριτηρίων που προσκομίζονται κατά τη
διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή αναληθή με σκοπό την παραπλάνηση της
υπηρεσίας.
Όπου στις διατάξεις του ν.4327/2015 προβλέπεται εκπαιδευτική υπηρεσία,
υπολογίζεται η προϋπηρεσία τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική εκπαίδευση,
καθώς και η προϋπηρεσία των υποψηφίων ως προσωρινών αναπληρωτών και
ωρομισθίων με αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας.
Όπου στις διατάξεις του προαναφερόμενου νόμου προβλέπεται διδακτική
υπηρεσία, λογίζεται:
α) η άσκηση διδακτικού έργου σε μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης,
β) οι άδειες κύησης, λοχείας, ανατροφής τέκνου,
γ) η θητεία σχολικού συμβούλου,
δ) η θητεία σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.),
ε) η θητεία σε θέσεις Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής, Υγείας,
Πολιτιστικών θεμάτων και σχολικών δραστηριοτήτων,
στ) η θητεία των υπευθύνων ΓΡΑΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ, ΣΕΠ, ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ΕΚΦΕ και
Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων.
Όπου στις ίδιες διατάξεις προβλέπεται εκπαιδευτική ή διδακτική υπηρεσία σε
Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., υπολογίζεται η υπηρεσία των υποψηφίων σε Κέντρα Διάγνωσης,
Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., σε αυτοτελείς Σ.Μ.Ε.Α.Ε., σε
Τμήματα Ένταξης, σε προγράμματα παράλληλης στήριξης, σε προγράμματα
διδασκαλίας στο σπίτι ή στις εκπαιδευτικές δομές Ε.Α.Ε. που προβλέπονται στην
περίπτωση β΄ της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α΄/02-10-2008).
Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη
της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων.
Τα κωλύματα επιλογής της παραγράφου 6 του άρθρου 17 του ν.4327/2015 δεν
πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης
υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το Διευρυμένο Συμβούλιο
Επιλογής του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ηρακλείου.
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ.
30/9/2015 Έκδοση πρόσκλησης ενδιαφέροντος
Από 30/9/2015 έως 5/10/2015 Διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας
Από 30/9/2015 έως 7/10/2015 Διαδικασία μοριοδότησης των υποψηφίων – Εκλογή
εφορευτικών επιτροπών στους συλλόγους διδασκόντων - Προετοιμασία εκλογικής
διαδικασίας
8/10/2015
Ανακοίνωση των πινάκων υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά
προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής – Ανακοίνωση πινάκων των
αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά και ανά σχολική μονάδα. Επισημαίνεται
ότι στους πίνακες των αντικειμενικών μορίων θα συμπεριλαμβάνονται και οι
υποψήφιοι που δεν πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία
επιλογής. Δίπλα από το όνομα κάθε υποψηφίου θα αναγράφονται τα σχολεία που έχει
εκδηλώσει ενδιαφέρον για τοποθέτηση.
Από 8/10/2015 έως 12/10/2015 Κατάθεση ενστάσεων στην οικεία διεύθυνση τόσο για
τους πίνακες υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη
διαδικασία επιλογής όσο και για τους πίνακες των αντικειμενικών μορίων –
Προαιρετική κατάθεση του βιογραφικού και αυτοπαρουσίαση των υποψηφίων στους
συλλόγους διδασκόντων που θα αποτιμήσουν την υποψηφιότητάς τους – κοινοποίηση
στις οικείες σχολικές μονάδες των πινάκων εκλογέων.
13/10/2015 Εκδίκαση ενστάσεων – Ανακοίνωση τελικών αναμορφωμένων τόσο των
πινάκων υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη
διαδικασία επιλογής όσο και των πινάκων των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα
σειρά και ανά σχολική μονάδα. Δίπλα από το όνομα κάθε υποψηφίου θα
αναγράφονται τα σχολεία που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τοποθέτηση.
14/10/2015 Συνεδριάσεις συλλόγων διδασκόντων και διεξαγωγή της διαδικασίας της
μυστικής ψηφοφορίας – Σύνταξη πρακτικού εφορευτικής επιτροπής – Αποστολή των
αποτελεσμάτων της μυστικής ψηφοφορίας στην Κεντρική Επιτροπή Εκλογών με
ηλεκτρονικό τρόπο.
15/10/2015 Αποστολή πρακτικού εφορευτικής επιτροπής στην Κεντρική Επιτροπή
Εκλογών – Σύνταξη πρακτικού Κεντρικής Επιτροπής Εκλογών που θα περιλαμβάνει την
πρόταση για αποκλεισμό των υποψηφίων που δεν έλαβαν το απαιτούμενο ποσοστό
του 20%, καθώς και τον υπολογισμό των μορίων που λαμβάνουν οι υποψήφιοι που
συνεχίζουν στη διαδικασία με βάση τον αριθμό ψήφων που έλαβαν – Διαβίβαση του εν
λόγω πρακτικού στην οικεία Διεύθυνση
16/10/2015 Καταχώρηση βαθμολογίας - Ολοκλήρωση και ανάρτηση πινάκων της
τελικής βαθμολογίας των υποψηφίων στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης.
Από 16/10/2015 έως 20/10/2015 Κατάθεση ενστάσεων για τον τελικό πίνακα
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Από 21/10/2015 έως 22/10/2015 Εκδίκαση ενστάσεων - Πρόταση τοποθέτησης
Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. από το διευρυμένο ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ – Απόφαση
τοποθέτησης Διευθυντών Σχολικών μονάδων και Ε.Κ. από τον οικείο Περιφερειακό
Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Επισημαίνουμε ότι:
Α) Στην επαναληπτική διαδικασία επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων
πρωτοβάθμιας - δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Ε.Κ. δικαίωμα υποβολής αίτησης
έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα, εκτός των ήδη
τοποθετηθέντων διευθυντών σχολικών μονάδων με διετή θητεία.
Γ) Για τις ως άνω επαναληπτικές διαδικασίες επιλογής ισχύουν οι εγκύκλιες οδηγίες που
έχουν δοθεί κατά τη διάρκεια των αρχικών διαδικασιών επιλογής την περίοδο Μαΐου –
Ιουλίου 2015.
Παρακαλούνται οι αποδέκτες της παρούσας προκήρυξης, όπως ενημερώσουν,
ενυπογράφως, τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς τους.

Ο Διευθυντής Α/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου

Ευρυβιάδης Βαλατίδης
Κοινοποίηση:
1. Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε & Δ.Ε Κρήτης
2. Διεύθυνση Π.Ο.Δ.Ε του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
3. κ. Σχολικούς Συμβούλους Διεύθυνσης Π.Ε Ηρακλείου
4. ΚΕ.Δ.Δ.Υ Ηρακλείου
5. κ.κ Διευθυντές/ Διευθύντριες Δημοτικών Σχολείων Διεύθυνσης Π.Ε Ηρακλείου
6. Εκπαιδευτικούς Δημοτικών Σχολείων Διεύθυνσης Π.Ε Ηρακλείου (μέσω των
Διευθυντών/ Διευθυντριών Δημοτικών Σχολείων)
7. Κ.Π.Ε Αρχανών
8. Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όλης
της χώρας
Συνημμένα :
1. Τον υπ. αρίθμ. Ν. 4327/14-05-2015
2. Υπόδειγμα Αίτησης Διευθυντών
3. Υπόδειγμα Υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986

