
 

Θζμα: «Πρόςκληςη υποψηφίων Διευθυντϊν που παραμζνουν ςτον τελικό 

κυρωμζνο αξιολογικό πίνακα και δεν ζχουν τοποθετηθεί, για την κάλυψη κενήσ 

θζςεων Διευθυντϊν των 4/θ Δημοτικϊν χολείων Γενικήσ Αγωγήσ: Αγ. Μφρωνα, 

ταυρακίων, καλανίου, Χουδετςίου και 4/θ 1ου Ειδικοφ Δημοτικοφ χολείου 

Ηρακλείου  τησ Π.Ε Ηρακλείου» 

 

Ο Διευθυντήσ  Π.Ε. Ηρακλείου ζχοντασ υπόψη: 
1. Σην με αρ. πρωτ. Φ.361.22/23 /91322 /E3/31-05-2017 εγκφκλιο του  ΤΠΠΕΘ  

με θζμα : «Διευκρινίςεισ ςχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντϊν 

όλων των τφπων χολικϊν Μονάδων Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ 

Εκπαίδευςησ και Εργαςτηριακά Κζντρα (Ε.Κ.)» 

2. Σην με αρ. πρωτ. Φ361.22/21/90780/Ε3/31-05-2017 εγκφκλιο του  ΤΠΠΕΘ    

με θζμα: «Καθοριςμόσ τησ διαδικαςίασ υποβολήσ αιτήςεων, επιλογήσ και 

τοποθζτηςησ διευθυντϊν ςχολικϊν μονάδων και εργαςτηριακϊν κζντρων» 

3. Σην με αρ. πρωτ. Φ361.22/27/96038/Ε3/08-06-2017 εγκφκλιο του  ΤΠΠΕΘ 

με θζμα: «Διευκρινήςεισ ςχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντϊν 

όλων των τφπων χολικϊν Μονάδων Π/θμιασ και Δ/θμιασ Εκπαίδευςησ και 

Εργαςτηριακά Κζντρα»    

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

------- 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ 

ΕΚΠ/Η ΚΡΗΣΗ 
----------- 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

ΠΤΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 
Ωσ Διευρυμζνου υμβουλίου Επιλογήσ 

     Ηράκλειο, 21 Αυγοφςτου 2018 

     Αρ.Πρωτ. : 9502 

 

 

 

Προσ:  

1)Ενδιαφερόμενουσ εκαιδευτικοφσ 
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4. Σην με αρ. πρωτ 7420/01-06-2017 Πρόςκληςη τησ Δ/νςησ Π.Ε Ηρακλείου με 

θζμα: «Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ για πλήρωςη θζςεων 

Διευθυντϊν χολικϊν Μονάδων Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ Ηρακλείου». 

5. Σην με αριθμ πρωτ. Φ.361.22/45/123511/Ε3 διευκρινιςτικη εγκφκλιο του 

ΤΠΠΕΘ με θζμα: «Διευκρινίςεισ ςχετικά με την επιλογή υποψηφίων 

διευθυντϊν όλων των τφπων χολικϊν Μονάδων Πρωτοβάθμιασ και 

Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ και Εργαςτηριακϊν Κζντρων (Ε.Κ.)». 

6. Σην με αρ.πρωτ Φ 2.1 /8001/24-07-2017 (ΑΔΑ:ΨΣΜΗ4653Π-Β8) απόφαςη 

τησ Π.Δ.Ε Κρήτησ  με θζμα: « Κφρωςη  τελικοφ αναςυνταγμζνου  

αξιολογικοφ πίνακα υποψήφιων Διευθυντϊν ςχολικϊν μονάδων τησ 

Διεφθυνςησ Π.Ε Ηρακλείου» 

7. Σην με αρ.πρωτ την αριθμ Φ 2.1/8084/28-07-2017 απόφαςη  του 

Περιφερειακοφ Δ/ντή Π/θμιασ & Δ/θμιασ Εκπ/ςησ Κρήτησ  με θζμα : 

«Σοποθζτηςη Διευθυντϊν 4/θ και άνω δημοτικϊν ςχολείων γενικήσ αγωγήσ 

και ςχολικϊν μονάδων ειδικήσ αγωγήσ και εκπαίδευςησ (ΜΕΑΕ) τησ 

Διεφθυνςησ Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ Ηρακλείου» 

8. Σην με αριθμ πρωτ. Φ.361.22/63/132702/Ε3/03-08-2017 διευκρινιςτική 

εγκφκλιο του ΤΠΠΕΘ με θζμα: «Οδηγίεσ ςχετικά με την κάλυψη κενϊν 

θζςεων Διευθυντϊν χολικϊν Μονάδων Πρωτοβάθμιασ –Δευτεροβάθμιασ 

Εκπαίδευςησ και Ε.Κ για τισ οποίεσ δεν υποβλήθηκαν υποψηφιότητεσ». 

9. Σο ΦΕΚ 1774/Φ10/77657/Δ1/18-05-2018 με θζμα: «Ιδρφςεισ, προαγωγζσ, 
υποβιβαςμοί, ςυγχωνεφςεισ και καταργήςεισ  Δημοτικϊν χολείων και 
Νηπιαγωγείων.» 

10. Σο ΦΕΚ 2956/20/07/2018 με θζμα: «Ιδρφςεισ, Προαγωγζσ και Καταργήςεισ 
χολικϊν Μονάδων Ειδικήσ Αγωγήσ και Εκπαίδευςησ (ΜΕΑΕ) 
Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ, ιδρφςεισ Σομζων και 
Ειδικοτήτων ςτα υφιςτάμενα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάςια-
Λφκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΤ.-Λ.), από το ςχολικό ζτοσ 2018-2019» 

11. Σο άρθρο 29 του ν.4547/12-06-2018 με τίτλο «Αναδιοργάνωςη των δομϊν 
υποςτήριξησ τησ πρωτοβάθμιασ και δευτεροβάθμιασ εκπαίδευςησ και 
άλλεσ διατάξεισ» 

12. Σο άρθρο 11 του ν.3848/2010/19-05-2010 με θζμα : «ΚΑΛΤΨΗ ΘΕΕΩΝ ΚΑΙ 
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ» 
 

   

  Καλεί τουσ υποψήφιουσ Διευθυντζσ/νριεσ που δεν ζχουν τοποθετηθεί, κατά τη 

ςειρά εγγραφήσ τουσ ςτον τελικό κυρωμζνο αξιολογικό πίνακα τησ  Π.Δ.Ε Κρήτησ, 



να υποβάλουν νζα δήλωςη προτίμηςησ,  από την Σρίτη 21 Αυγοφςτου 2018  ζωσ 

και την Δευτζρα 27 Αυγοφςτου 2018, ςτα γραφεία τησ Διεφθυνςησ Π.Ε Ηρακλείου 

(Μεταξοχωρίου 15)  για τισ παρακάτω κενζσ θζςεισ Διευθυντϊν τησ Π.Ε. Ηρακλείου.  

Δημοτικά χολεία Γενικήσ Αγωγήσ 

1. 4/θ Δημοτικό χολείο  ταυρακίων 

2. 4/θ Δημοτικό χολείο  Αγ. Μφρωνα 

3. 4/θ Δημοτικό χολείο  καλανίου 

4. 4/θ Δημοτικό χολείο  Χουδετςίου 

Δημοτικά χολεία Ειδικήσ Αγωγήσ (ΜΕΑΕ) 

1. 1ο Ειδικό Δημοτικό χολείο Ηρακλείου 

ημειϊνεται ότι: 

 Για τισ θζςεισ διευθυντϊν των .Μ.Ε.Α.Ε επιλζγονται εκπαιδευτικοί που ζχουν 

τα προςόντα τοποθζτηςησ ςε θζςεισ εκπαιδευτικϊν ςε .Μ.Ε.Α.Ε. ή υπηρετοφν 

με οργανική θζςη ςε .Μ.Ε.Α.Ε. και ζχουν υπηρεςία τριϊν τουλάχιςτον ετϊν ςε 

.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Τ 

 Ο Διεσθσνηής/νηρια ποσ ηστόν ηοποθεηηθεί ζηο Δημ. Στολείο Χοσδεηζίοσ ηο 

οποίο ηο επόμενο Στολ. Έηος  ζύμθωνα με ηον αριθμό εγγραθένηων μαθηηών , 

θα λειηοσργήζει ως 3/θεζιο, θα πρέπει να γνωρίζει ζύμθωνα με ηο ν. 4386/2016- 

άρθρο 36, παρ. 1,οηι ορίζεηαι ως Προϊζηάμενος ηης ζσγκεκριμένης Στολ. 

μονάδας καηά ηο επόμενο Στολ. έηος και ηο επίδομα, ηο σποτρεωηικό ωράριο 

διδαζκαλίας καθώς και η μοριοδόηηζη προζαρμόζονηαι ανάλογα. 

 

Ο  Διεσθσνηής  Π.Ε. Ηρακλείοσ 

 

 

 

 

Αποζηολάκης  Δημήηριος 


