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ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ για την Πλήρωςη θζςησ Προϊςτάμενου/ησ του Σμήματοσ  

Ε' Εκπαιδευτικϊν  Θεμάτων τησ Διεφθυνςησ Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ Θρακλείου».     
 

Ο Περιφερειακόσ Διευθυντήσ Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Κρήτησ 
  

     Ζχοντασ υπϋ όψθ:  

1. Τισ διατάξεισ του Ν. 1566/85 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Αϋ/30-09-85), με κζμα : «Δομι και λειτουργία τθσ 

πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

2. Τισ διατάξεισ του άρκρου 14 (παρ.29)  του Ν. 2817/00 (ΦΕΚ 78/τ.Αϋ/14-03-00), με κζμα : «Εκπαίδευςθ 

ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

3. Τισ διατάξεισ του Ν.2986/02 (ΦΕΚ 24/τ.Αϋ/13-2-02), με κζμα : «Οργάνωςθ των περιφερειακϊν 

υπθρεςιϊν τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου 

και των εκπαιδευτικϊν, επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει ςιμερα.  

4. Τισ διατάξεισ του άρκρου 54 του Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174/τ.Αϋ/8-13)όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει και 

κατϋ εξουςιοδότθςθ αυτοφ το Π.Δ. 18/2018 (Αϋ31) «Οργανιςμόσ του Υπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και 

Θρθςκευμάτων». 

5. Τισ διατάξεισ του άρκρου 18 του Ν.4492/17 (ΦΕΚ 156/τ.Αϋ/18.10.17), με κζμα : «Διακίνθςθ και εμπορία 

νωπϊν και ευαλλοίωτων αγροτικϊν προϊόντων και άλλεσ διατάξεισ». 

6. Τισ διατάξεισ του Ν.3699/08 (ΦΕΚ 199/τ.Αϋ/2-10-08), με κζμα : «Ειδικι αγωγι και εκπαίδευςθ ατόμων με 

αναπθρία ι με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ», όπωσ ιςχφει ςιμερα.  

7. Τισ διατάξεισ του άρκρου 56 του Ν. 3966/01 (ΦΕΚ 118/τ.Αϋ/24-05-11), με κζμα : «Θεςμικό πλαίςιο των 

Πρότυπων Πειραματικϊν Σχολείων, ίδρυςθ Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ, οργάνωςθσ του 

Ινςτιτοφτου Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν και εκδόςεων ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και λοιπζσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει 

ςιμερα. 

8. Τισ διατάξεισ τθσ με αρικ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/τ.Βϋ/16-10-2002)  Υ. Α. του 

Υ.Π.Ε.Π.Θ. με κζμα : «Κακοριςμόσ των ειδικότερων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των Προϊςταμζνων 
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των Περιφερειακϊν Υπθρεςιϊν Π/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ…», όπωσ ςυμπλθρϊκθκε, τροποποιικθκε, 

αντικαταςτάκθκε και ιςχφει ςιμερα. 

9. Τθ με αρικμ. Φ.350.2/1/32958/Ε3/27-02-18 (ΑΔΑ : 6Π414653ΠΣ-7ΕΝ) Υ.Α. του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με κζμα : 

«Τοποκζτθςθ Περιφερειακϊν Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ». 

10. Τισ διατάξεισ των άρκρων 21 (παρ.3), 22( παρ. 1, 8,9,10 και 11), 23 (παρ. 2)  και 25 (παρ. 3) του 

Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Αϋ/12-6-18), με κζμα : «Αναδιοργάνωςθ των δομϊν τθσ πρωτοβάκμιασ και 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ».   

11. Το γεγονόσ ότι παρατάκθκε θ κθτεία των προϊςταμζνων των τμθμάτων εκπαιδευτικϊν κεμάτων Α/κμιασ 

& Β/κμιασ εκπαίδευςθσ, πζραν τθσ 31θσ Ιουλίου 2018 και μζχρι τθν ανάλθψθ υπθρεςίασ των νζων 

ςτελεχϊν ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ με αρικμ. πρωτ. Φ.361.22/27/108543/Ε3/29-6-2018 (ΑΔΑ: 

6TΛΟ4653ΠΣ-ΒΤΝ) Απόφαςθ του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

12.  Τθ με αρικμ. πρωτ. Φ.31.6/8206/20-7-2018 (ΑΔΑ: 6Η1Θ4653ΠΣ-Μ6Η) Απόφαςι μασ με κζμα: «Απαλλαγι 

από τα κακικοντα τθσ Προϊςταμζνθσ του Τμιματοσ Εϋ Εκπαιδευτικϊν  Θεμάτων τθσ Διεφκυνςθσ Π. Ε. 

Θρακλείου». 

ΠΡΟΚΘΡΤΟΤΜΕ 
 

Σην πλήρωςη τθσ ωσ άνω κενοφμενθσ κζςθσ του Προϊςτάμενου/ησ  του Σμήματοσ Ζ Εκπαιδευτικϊν 

Θεμάτων, τησ Διεφθυνςησ Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ Θρακλείου, με κθτεία που ξεκινά με  τθν 

τοποκζτθςθ του/τθσ και λιγει τθν 31θ Ιουλίου 2018 και ςε κάκε περίπτωςθ ζωσ τθν λιξθ τθσ κατά 

παράταςθσ κθτείασ  και καλοφμε τουσ ενδιαφερόμενουσ εκπαιδευτικοφσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ που 

ζχουν τα νόμιμα προςόντα, να υποβάλουν ςχετικι αίτθςθ ςυνοδευόμενθ από τα αναγκαία δικαιολογθτικά, 

εντόσ προκεςμίασ που αρχίηει από Δευτζρα 23 Ιουλίου 2018 ζωσ και την Πζμπτη 26 Ιουλίου 2018 και ϊρα 

10.00 (αποκλειςτική προθεςμία).  
 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΠΙΛΟΓΘ – ΚΩΛΤΜΑΣΑ 
 

Προχπόκεςθ για τθν επιλογι ςε κζςθ ςτελζχουσ τθσ εκπαίδευςθσ είναι θ κατοχι του βακμοφ Αϋ κακϊσ 

και θ πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ τεχνολογιϊν πλθροφορίασ και επικοινωνιϊν (Τ.Π.Ε.) Αϋ επιπζδου, θ οποία 

τεκμαίρεται για τουσ εκπαιδευτικοφσ του κλάδου Π.Ε. 86.  

Ωσ Προϊςτάμενοι/εσ  του Σμήματοσ  'Ε Εκπαιδευτικϊν  Θεμάτων, των Διευθφνςεων Πρωτοβάθμιασ 

Εκπαίδευςησ επιλζγονται εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτιτων των κλάδων που υπθρετοφν ςτθν 

πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ  με δεκαετή (10) τουλάχιςτον διδακτική υπηρεςία ςτθν πρωτοβάκμια 

εκπαίδευςθ. Αν δεν υπάρχουν υποψιφιοι που πλθροφν τισ παραπάνω προχποκζςεισ, μπορεί να είναι 

υποψιφιοι εκπαιδευτικοί με μικτότερο χρόνο υπθρεςίασ. 

Δεν επιλζγεται ωσ ςτζλεχοσ τθσ εκπαίδευςθσ εκπαιδευτικόσ ςτον οποίο, μετά τθν εξάντλθςθ τθσ 

πεικαρχικισ διαδικαςίασ ζχει επιβλθκεί για πεικαρχικό παράπτωμα θ ποινι τθσ προςωρινισ παφςθσ, 

ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 109 του Υπαλλθλικοφ Κϊδικα *Ν.3528/07 (ΦΕΚ 26/τ.Αϋ/09-02-07)]. Δεν 

επιλζγεται επίςθσ ωσ ςτζλεχοσ τθσ εκπαίδευςθσ εκπαιδευτικόσ του οποίου τα πιςτοποιθτικά των τυπικϊν 

προςόντων, ςφμφωνα με το άρκρο 24 , που προςκομίηονται κατά τθ διαδικαςία επιλογισ είναι πλαςτά ι 

υποβάλλει ςτθ διαδικαςία αυτι αναλθκείσ δθλϊςεισ, κακϊσ και εκπαιδευτικόσ που ζχει απαλλαγεί από τα 

κακικοντά του ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ βϋτθσ παραγράφου 1 του άρκρου 1 του άρκρου 31 ι ζχει 

βακμολογθκεί ωσ ανεπαρκζσ ι ακατάλλθλο ςτζλεχοσ, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 9 και 10 του άρκρου 

40 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Αϋ/12-6-18).  
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Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωροφν υποχρεωτικά από τθν υπθρεςία λόγω ςυνταξιοδότθςθσ εντόσ 

ενόσ (1) ζτουσ από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ υποψθφιοτιτων, δεν επιτρζπεται να 

υποβάλουν αίτθςθ υποψθφιότθτασ για κζςθ ςτελζχουσ τθσ εκπαίδευςθσ.  

Οι προχποκζςεισ και τα κριτιρια επιλογισ πρζπει να ςυντρζχουν κατά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ 

υποβολισ των αιτιςεων υποψθφιοτιτων. Τα κωλφματα επιλογισ τθσ παρ. 9 του άρκρου 22 του  

Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Αϋ/12-6-18) δεν πρζπει να ςυντρζχουν τόςο κατά το χρόνο λιξθσ τθσ προκεςμίασ 

υποβολισ τθσ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ όςο και κατά το χρόνο τοποκζτθςθσ από το αρμόδιο όργανο. 

 

ΚΡΙΣΘΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΘ 

 

Κριτιρια επιλογισ των ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 21 Ν.4547/2018 

είναι θ προςωπικότθτα και θ γενικι ςυγκρότθςθ του υποψθφίου, θ επιςτθμονικι του ςυγκρότθςθ, θ 

διοικθτικι και διδακτικι του εμπειρία, θ ικανότθτά του να αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ, να επιδεικνφει 

ςυνεργατικότθτα και να επιλφει προβλιματα, ιδίωσ διδακτικά, διοικθτικά, οργανωτικά και λειτουργικά, θ 

ςυνειςφορά του ςτθ δθμιουργία κατάλλθλου παιδαγωγικοφ κλίματοσ, θ ςυμμετοχι του ςτο ςχεδιαςμό 

και τθν υλοποίθςθ δράςεων, κακϊσ και οι ικανότθτεσ διοίκθςθσ ι και οργάνωςθσ εκπαιδευτικϊν ι 

παιδαγωγικϊν δράςεων. 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΘ ΣΩΝ ΑΙΣΘΕΩΝ 
 

  Οι αιτήςεισ υποψηφιότητασ για ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία επιλογισ κατατίθενται από τουσ 

ενδιαφερόμενουσ εκπαιδευτικοφσ αυτοπροςϊπωσ ςτη Διεφθυνςη Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ Θρακλείου 

(Μεταξοχωρίου 15- Θράκλειο, 2οσ όροφοσ, Π.Υ.Σ.Π.Ε.) ή ςτο  email: mail@dipe.ira.sch.gr ςυνοδευόμενθ 

από τα εξισ δικαιολογθτικά:  

 Πλιρεσ πιςτοποιθτικό υπθρεςιακϊν μεταβολϊν, ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ επιλογισ, ςτο οποίο 

να αναφζρονται και τυχόν πεικαρχικζσ ποινζσ ςε βάροσ του υποψθφίου, 

 Βιογραφικό ςθμείωμα, 

 Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν, μετεκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ, 

 Αποδεικτικά γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν, 

 Πιςτοποιθτικά επιμόρφωςθσ ςτισ τεχνολογίεσ πλθροφορίασ και επικοινωνιϊν (Τ.Π.Ε.) ι αποδεικτικά 

γνϊςθσ χειριςμοφ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι Θ/Υ, 

 Αποδεικτικά ςυγγραφικοφ ζργου, 

 Βεβαιϊςεισ ι υπθρεςιακά ςθμειϊματα που αφοροφν ςτο διδακτικό-επιμορφωτικό ζργο κακϊσ και 

ςτθ διοικθτικι και διδακτικι εμπειρία, τα οποία πρζπει να αναφζρουν χρόνο ζναρξθσ και λιξθσ, 

κατά περίπτωςθ, 

 Κάκε άλλο δικαιολογθτικό που κατά τον υποψιφιο μπορεί να ςυμβάλει ςτθ διαμόρφωςθ τθσ κρίςθσ 

του Συμβουλίου περί τθσ προςωπικότθτασ και τθσ γενικισ ςυγκρότθςισ του,  

 Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 με τθν οποία βεβαιϊνεται :  

 Ότι ο εκπαιδευτικόσ δεν ζχει καταδικαςτεί τελεςίδικα για πεικαρχικό παράπτωμα με τθν ποινι 

τθσ προςωρινισ παφςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 109 του Ν.3528/07 (ΦΕΚ 

26/τ.Αϋ/09-02-07)], 

 Θ γνθςιότθτα των υποβαλλόμενων τίτλων ςπουδϊν και λοιπϊν δικαιολογθτικϊν, 

 Ότι ο εκπαιδευτικόσ δεν ζχει απαλλαγεί από τα κακικοντά του ωσ ςτζλεχοσ τθσ εκπαίδευςθσ 

για ςοβαρό λόγο αναγόμενο ςε πλθμμελι άςκθςθ των υπθρεςιακϊν του κακθκόντων. 
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Όλοι οι τίτλοι ςπουδϊν που προζρχονται από ιδρφματα ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ τθσ αλλοδαπισ, 

πρζπει να είναι αναγνωριςμζνοι από το Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό Αναγνϊριςθσ Τίτλων Ακαδθμαϊκϊν  και 

Πλθροφόρθςθσ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)/Διαπανεπιςτθμιακό Κζντρο Αναγνϊριςθσ Τίτλων τθσ Αλλοδαπισ (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ι το 

Ινςτιτοφτο Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (Ι.Τ.Ε.). Τυχόν ξενόγλωςςεσ βεβαιϊςεισ ι ζγγραφα πρζπει να ζχουν 

επίςθμα μεταφραςτεί από τθν αρμόδια υπθρεςία του Υπουργείου Εξωτερικϊν ι άλλο αρμόδιο όργανο. 

Μετά τη λήξη τησ προθεςμίασ υποβολήσ των αιτήςεων δεν γίνονται δεκτά ςυμπληρωματικά 

δικαιολογητικά. 

 

             Οι φορείσ ςτουσ οποίουσ κοινοποιείται θ παροφςα προκιρυξθ, παρακαλοφνται να ενθμερϊςουν 

άμεςα τουσ εκπαιδευτικοφσ αρμοδιότθτάσ τουσ.  

 

 
 
 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΘΘ : 
 

1. ΥΠ.Π.Ε.Θ 
Τμιμα Δϋ Στελεχϊν Π/κμιασ & Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ 

2.   Περιφερειακζσ Δ/νςεισ Π/κμιασ & Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ χϊρασ 
2. Δ/νςεισ Π.Ε. Κριτθσ 
3. Σχολικζσ μονάδεσ Π.Ε Κριτθσ (μζςω των Δ/νςεων) 
4. ΚΕΔΔΥ Κριτθσ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΚΡΘΣΘ 
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