
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ  ΡΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΕΥΝΑΣ  & ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΡ/ΣΗΣ ΚΗΤΗΣ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΑΚΛΕΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΓϋΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 

     Ηράκλειο,      24 -10-2018 

     Αρ.Ρρωτ. :  15600 

 
 
 
ΡΟΣ: Εκπαιδευτικοφσ Δθμοτικϊν Σχολείων 
Ρ.Ε. Ηρακλείου (δια των Διευκυντϊν των 
Σχολικϊν Μονάδων) 
 

 

Ταχ. Δ/νςθ 

Τ.Θ.   

Ρλθροφορίεσ  

Τθλζφωνο                    

Fax    

e-mail 

: Μεταξοχωρίου 15, 71304 

: 2038 Ηράκλειο                 

: Κωνςταντάκθσ Νικόλαοσ 

: 2810529305 / 328      

: 2810372306     

: mail@dipe.ira.sch.gr 

   

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Προκιρυξθ για πλιρωςθ κζςεων Διευκυντϊν των ςχολικϊν μονάδων: 4/κ 

Δθμοτικό χολείο Χουδετςίου, 4/κ Δθμοτικό χολείο Άρβθσ, 4/κ Δθμοτικό χολείο 

Βοριηίων, 1ο  4/κ Ειδικό Δθμοτικό χολείο Ηρακλείου». 

 

 

Ο Αν/τισ Δ/ντισ  Ρ. Εκπαίδευςθσ Ηρακλείου: 

 
1. Τισ διατάξεισ του 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/ τ. 

Α’).  

2. Τθν υπ’ αρικμ. υ.α. Φ. 361.22/41/159789/Ε3/05-10-2018, με κζμα: «φκμιςθ κεμάτων 

ςχετικϊν με τθ διαδικαςία επιλογισ και τοποκζτθςθσ των Διευκυντϊν Σχολικϊν Μονάδων και 

Εργαςτθριακϊν Κζντρων.  
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3. Τθν με αρικμ. πρωτ. Φ.31.5/11344/25-09-2018 Απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Διευκυντι 

Εκπαίδευςθσ Ηρακλείου, με κζμα: «Τοποκζτθςθ Συντονιςτϊν Εκπαιδευτικοφ Ζργου του 

Ρεριφερειακοφ Κζντρου Εκπαιδευτικοφ Σχεδιαςμοφ (ΡΕΚΕΣ) τθσ Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ 

Ρ/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Κριτθσ» 

4. Τθν υπ’ αρικμ. Φ.2.1/9064/8-09-2017 Απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Διευκυντι Εκπαιδεφςεισ 

Ρ/κμιασ & Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ, με κζμα: «Κφρωςθ τελικοφ ενιαίου αξιολογικοφ πίνακα 

υποψθφίων διευκυντϊν των ςχολικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ Ρ.Ε. Ρεριφ. Ενότθτασ 

Ηρακλείου: α)4/κ Δθμοτικοφ Σχολείου Χάρακα, β) 4/κ Δθμοτικοφ Σχολείου Βοριηίων, γ) 4/κ 

Δθμοτικοφ Σχολείου Άρβθσ και δ) 4/κ Δθμοτικοφ Σχολείου Σκοινιά». 

5.Τθν  υπϋαρικμ. απόφαςθ Φ10/77657/Δ1 του (ΦΕΚ 1774/18.05.2018) με κζμα: «Ιδρφςεισ, 

προαγωγζσ υποβιβαςμοί, ςυγχωνεφςεισ και καταργιςεισ Δθμοτικϊν Σχολείων και 

Νθπιαγωγείων» 

6. Τισ διατάξεισ του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112, 8/13-7-2010) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν 

υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και ανταποδοτικϊν 

οργάνων ςτο διαδίκτυο “Ρρόγραμμα Διαφγεια” και άλλεσ διατάξεισ». 

 7. Το υπ’ αρικμ. 9502/21-08-2018 ζγγραφο τθσ ΔΙΡΕ Ηρακλείου προσ τουσ υποψιφιουσ/εσ 

Διευκυντζσ/τριεσ, οι οποίοι δεν κατζςτθ δυνατό να τοποκετθκοφν ςε ςχολικι μονάδα και 

παραμζνουν ςτον κυρωμζνο, με τθν υπ’ αρικμ. Φ.2.1/9064/8-09-2017 Απόφαςθ του οικείου 

Ρεριφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ, πίνακα και πλθροφν τα προςόντα για τοποκζτθςθ ςε 

ςχολικζσ μονάδεσ τθσ Ειδικισ Αγωγισ, με Θζμα: «Σοποκζτθςθ Διευκυντϊν που παραμζνουν 

ςτον τελικό κυρωμζνο αξιολογικό πίνακα και δεν ζχουν τοποκετθκεί, για τθν κάλυψθ κενϊν 

κζςεων Διευκυντϊν των 4/κ Δθμοτικϊν χολείων Γενικισ Αγωγισ: Αγ. Μφρωνα, ταυρακίων, 

καλανίου, Βοριηίων,  Χουδετςίου, Άρβθσ και  1ου 4/κ Ειδικοφ Δθμοτικοφ χολείου Ηρακλείου  

τθσ Π.Ε Ηρακλείου» 

 8. Το γεγονόσ πωσ δεν κατατζκθκε διλωςθ προτίμθςθσ για τοποκζτθςθ Διευκυντι/ντριασ ςτο 

4/κ Δθμοτικό χολείο Χουδετςίου, ςτο 4/κ Δθμοτικό χολείο Άρβθσ, ςτο 4/κ Δθμοτικό χολείο 

Βοριηίων και ςτο 1ο 4/κ Ειδικό Δθμοτικό χολείο Ηρακλείου από τουσ/τισ υποψιφιουσ/εσ 

Διευκυντζσ/τριεσ που παραμζνουν ςτον ανωτζρω τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα. 

 9. Τθν ανάγκθ πλιρωςθσ των κζςεων του/τθσ Διευκυντι/ντριασ ςτο 4/κ Δθμοτικό χολείο 

Χουδετςίου, ςτο 4/κ  Δθμοτικό χολείο Άρβθσ, ςτο 4/κ Δθμοτικό χολείο Βοριηίων και ςτο 1ο  

4/κ Ειδικό Δθμοτικό χολείο Ηρακλείου. 
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ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ 

Τισ κζςεισ Διευκυντϊν/τριϊν  των ςχολικϊν μονάδων: 4/κ Δθμοτικό χολείο 

Χουδετςίου, 4/κ Δθμοτικό χολείο Άρβθσ, 4/κ Δθμοτικό χολείο Βοριηίων, 1ο 4/κ Ειδικό 

Δθμοτικό χολείο Ηρακλείου, και καλοφνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, εφόςον πλθροφν 

τα προςόντα διοριςμοφ και τοποκζτθςθσ ςε κζςθ Διευκυντι/τριασ,  να υποβάλλουν αίτθςθ 

υποψθφιότθτασ για τθν επιλογι τουσ ςτθ κζςθ του/τθσ Διευκυντι/τριασ. 

 Οι Διευκυντζσ/ντριεσ  που κα τοποκετθκοφν  ςτα Δθμ. Σχολεία Χουδετςίου και 

Βοριηίων τα οποία το τρζχον Σχολ. Ζτοσ ςφμφωνα με τον αρικμό εγγραφζντων 

μακθτϊν , κα λειτουργιςουν ωσ 3/κεςια, κα πρζπει να γνωρίηουν ςφμφωνα με 

το ν. 4386/2016- άρκρο 36, παρ. 1, ότι ορίηονται ωσ Ρροϊςτάμενοι των 

ςυγκεκριμζνων Σχολ. Μονάδων κατά το Σχολ. Ζτοσ 2018-2019  και το επίδομα, το 

υποχρεωτικό ωράριο διδαςκαλίασ κακϊσ και θ μοριοδότθςθ, προςαρμόηονται 

ανάλογα. 

 

 

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ  

      Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τισ αιτιςεισ υποψθφιότθτασ ςτθ Διεφκυνςθ Ρρωτοβάκμιασ 
όπου ζχουν οργανικι κζςθ. Με τθν αίτθςθ υποψθφιότθτασ, δθλϊνεται θ Διεφκυνςθ 
Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ηρακλείου, για το ςχολείο/ςχολεία τθσ οποίασ ο/θ υποψιφιοσ/α 
εκδθλϊνει ενδιαφζρον για ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία επιλογισ. Οι αιτιςεισ ςυνοδεφονται από 
φάκελο υποψθφιότθτασ, ςτον οποίο εμπεριζχονται όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά για τθν 
απόδειξθ των τυπικϊν προςόντων των υποψθφίων, ομαδοποιθμζνα ςε υποενότθτεσ, όπωσ αυτζσ 
αναλφονται ςτο βιογραφικό ςθμείωμα, ο οποίοσ περιλαμβάνει:  

1. Ρλιρεσ πιςτοποιθτικό υπθρεςιακϊν μεταβολϊν.  

2. Βιογραφικό ςθμείωμα.  

3. Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν, μετεκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ. 

 4. Αποδεικτικά γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν.  

5. Ριςτοποιθτικά επιμόρφωςθσ ςτισ τεχνολογίεσ Ρλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν (Τ.Ρ.Ε.) ι 
αποδεικτικά γνϊςθσ χειριςμοφ Ηλεκτρονικοφ Υπολογιςτι (Η/Υ).  

6. Αποδεικτικά ςυγγραφικοφ ζργου.  

7. Βεβαιϊςεισ ι υπθρεςιακά ζγγραφα που αφοροφν ςτο διδακτικό – επιμορφωτικό ζργο, κακϊσ 
και ςτθ διοικθτικι και διδακτικι εμπειρία, τα οποία πρζπει να αναφζρουν χρόνο ζναρξθσ και 
λιξθσ, κατά περίπτωςθ.  
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8. Κάκε δικαιολογθτικό που κατά τθν κρίςθ του/τθσ υποψθφίου/ασ μπορεί να ςυμβάλει ςτθ 
διαμόρφωςθ τθσ κρίςθσ του Συμβουλίου περί τθσ προςωπικότθτασ και τθσ γενικισ ςυγκρότθςισ 
του/τθσ.  

9. Υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 (Αϋ75) με τθν οποία βεβαιϊνεται: α) ότι ο/θ 
εκπαιδευτικόσ δεν ζχει καταδικαςτεί τελεςίδικα για πεικαρχικό παράπτωμα με τθν ποινι τθσ 
προςωρινισ παφςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 109 του Υπαλλθλικοφ Κϊδικα (ν. 
3528/2007 Α’ 26), β) θ γνθςιότθτα των υποβαλλόμενων τίτλων ςπουδϊν και λοιπϊν 
δικαιολογθτικϊν, γ) ότι ο/θ εκπαιδευτικόσ δεν ζχει απαλλαγεί από τα κακικοντά του/τθσ ωσ 
ςτζλεχοσ τθσ εκπαίδευςθσ για ςοβαρό λόγο αναγόμενο ςε πλθμμελι άςκθςθ των υπθρεςιακϊν 
του/τθσ κακθκόντων. Επιςιμανςθ: Πλοι οι τίτλοι ςπουδϊν που προζρχονται από ιδρφματα 
ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ τθσ αλλοδαπισ, πρζπει να είναι αναγνωριςμζνοι από τον Διεπιςτθμονικό 
Οργανιςμό Αναγνϊριςθσ Τίτλων Ακαδθμαϊκϊν και Ρλθροφόρθςθσ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ.)/Διεπιςτθμονικό 
Κζντρο Αναγνϊριςθσ Τίτλων Σπουδϊν τθσ Αλλοδαπισ ι το Ινςτιτοφτο Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ 
(Ι.Τ.Ε.). Ξενόγλωςςεσ Βεβαιϊςεισ ι ζγγραφα που υποβάλλονται, πρζπει να ζχουν επίςθμα 
μεταφραςτεί από τθν αρμόδια υπθρεςία του Υπουργείου Εξωτερικϊν ι άλλο αρμόδιο κατά νόμο 
όργανο. Σε κάκε περίπτωςθ, ο επιλεγείσ διευκυντισ ςχολικισ μονάδασ πρζπει να ςυμπλθρϊνει 
το υποχρεωτικό ωράριο τθσ κζςθσ του διευκυντι ςτθ ςχολικι μονάδα που ζχει επιλεγεί. Δεν 
επιτρζπεται να υποβάλλουν αίτθςθ υποψθφιότθτασ για κζςθ ςτελζχουσ τθσ εκπαίδευςθσ 
εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωροφν υποχρεωτικά από τθν υπθρεςία λόγω ςυνταξιοδότθςθσ 
εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των υποψθφιοτιτων. 
Οι προχποκζςεισ και τα κριτιρια επιλογισ πρζπει να ςυντρζχουν κατά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ των υποψθφιοτιτων. Τα κωλφματα επιλογισ δεν πρζπει να ςυντρζχουν τόςο κατά το 
χρόνο λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ, όςο και κατά των χρόνο 
τοποκζτθςθσ από το αρμόδιο όργανο. Δεν επιλζγεται ωσ ςτζλεχοσ τθσ εκπαίδευςθσ α) 
εκπαιδευτικόσ ςτον οποίο, μετά τθν εξάντλθςθ τθσ πεικαρχικισ διαδικαςίασ ζχει επιβλθκεί, για 
πεικαρχικό παράπτωμα, θ ποινι τθσ προςωρινισ παφςθσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρ. 
109 του Υπαλλθλικοφ Κϊδικα (ν. 3528/2007 Α’ 26), β) εκπαιδευτικόσ του οποίου τα πιςτοποιθτικά 
των τυπικϊν προςόντων, ςφμφωνα με το άρκρο 24 του ν. 4547/2018, που προςκομίηονται κατά 
τθ διαδικαςία επιλογισ είναι πλαςτά ι υποβάλλει ςτθ διαδικαςία αυτι αναλθκείσ δθλϊςεισ, 
κακϊσ και εκπαιδευτικόσ που ζχει απαλλαγεί από τα κακικοντα του ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ 
β’ τθσ παραγράφου 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.  

Η τοποκζτθςθ ςτθ κζςθ του/τθσ Διευκυντι/τριασ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ κα γίνει για το υπόλοιπο 
τθσ κθτείασ, θ οποία κα ξεκινιςει με τθν τοποκζτθςι του/τθσ και λιγει ςτισ 31-07-2020. 

10. Επιπλζον για τθ κζςθ Διευκυντι/τριασ του 1ου 4/κ Ειδικοφ Δθμοτικοφ Σχολείου Ηρακλείου 
καλοφνται:  

 α)Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ηρακλείου όλων των κλάδων, 
εφόςον πλθροφν τα προςόντα διοριςμοφ και τοποκζτθςθσ ςε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. (ςφμφωνα με τθν 
παρ. 2 του αρκρ. 48 του ν. 4415/2016 (Α’ 159) και ζχουν ςυμπλθρϊςει διδακτικι υπθρεςία 
τριϊν (3) τουλάχιςτον ετϊν ςε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ι Κ.Ε.Σ.Υ.  

β) Τα μζλθ του Ε.Ε.Ρ. Οι οποίοι πλθροφν τισ προχποκζςεισ επιλογισ βάςει του αρκρ. 22 του 
Ν. 4547/2018, οι οποίεσ είναι οι εξισ:  

 Η κατοχι του βακμοφ Α’. 

  Η πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ Τεχνολογιϊν Ρλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν (Τ.Ρ.Ε.) Α’ επιπζδου, 
θ οποία αποδεικνφεται με τθ ςχετικι πιςτοποίθςθ ι ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 6 
του αρκρ. 26 του Ρ.Δ. 50/2001 (Α’ 39) για τθν απόδειξθ τθσ γνϊςθσ χειριςμοφ Η/Υ. Η γνϊςθ 
Τ.Ρ.Ε. επιπζδου Α’ τεκμαίρεται για τουσ εκπαιδευτικοφσ του κλάδου ΡΕ 86.  
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 Η δεκαετισ (10) τουλάχιςτον εκπαιδευτικι υπθρεςία ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ για 
τουσ εκπαιδευτικοφσ αυτισ τθσ βακμίδασ και θ δεκαετισ εκπαιδευτικι υπθρεςία ςε 
Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ι Κ.Ε.Σ.Υ. για τα μζλθ Ε.Ε.Ρ.  

 Οι υποψιφιοι/εσ κα πρζπει να ζχουν αςκιςει για οκτϊ (8) τουλάχιςτον ζτθ διδακτικά 
κακικοντα ςε ςχολικζσ μονάδεσ (βάςει των περ. ςτ. η & θ τθσ παρ. 1 του αρκρ. 2 του ν. 
4547/2018), άςκθςθ κακθκόντων ςε ςχολικι μονάδα, κακϊσ και ςτισ Δ.Υ.Ε.Ρ. που 
λειτουργοφν ςτισ μονάδεσ αυτζσ ι ωσ παραρτιματα ι ςτισ υπθρεςίεσ τθσ περίπτωςθσ η’ τθσ 
ανωτζρω παραγράφου, δθλαδι εκπαιδευτικι ι διδακτικι υπθρεςία ι άςκθςθ διδακτικϊν 
κακθκόντων, αντίςτοιχα ςε αυτοτελείσ Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Κ.Ε.Σ.Υ., Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. ι Κ.Δ.Α.Υ., κακϊσ και ςε 
Τμιματα Ζνταξθσ (Τ.Ε.), ςε προγράμματα παράλλθλθσ ςτιριξθσ και ςε προγράμματα 
διδαςκαλίασ μακθτϊν ςτο ςπίτι, ι ςε Κ.Ε.Α. ι Κ.Ρ.Ε. Από τα ανωτζρω οκτϊ (8) ζτθ άςκθςθσ 
διδακτικϊν κακθκόντων, βάςει τθσ παρ. 6 του αρκρ. 22 του ν. 4547/2018, τα τρία (3) 
τουλάχιςτον ζτθ πρζπει να ζχουν διανυκεί ςε αντίςτοιχουσ με τθν προσ κάλυψθ κζςθ τφπουσ 
ςχολείων τθσ οικείασ βακμίδασ, ζχοντασ ςυμπλθρϊςει ςε αυτά το 50% τουλάχιςτον του 
υποχρεωτικοφ τουσ ωραρίου. 

 

Β. ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ:  

Οι αιτιςεισ και οι φάκελοι υποψθφιότθτασ κα υποβλθκοφν από 24-10-2018 ζωσ 5- 11-2018 

και ϊρα 13.00 μ.μ., ςτθ Γραμματεία τθσ Διεφκυνςθσ Ρ.Ε. Ηρακλείου (Μεταξοχωρίου 15, 

71304 Ηράκλειο, 2 οσ όροφοσ, Γραφείο ΡΥΣΡΕ). Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ 

των αιτιςεων, δεν γίνονται δεκτά ςυμπλθρωματικά δικαιολογθτικά. Η επιλογι και 

τοποκζτθςθ ςτθν προκθρυςςόμενθ κζςθ Διευκυντι/τριασ κα πραγματοποιθκεί ςυμφϊνα 

με τισ διατάξεισ του Κεφαλαίου Γϋ του ν. 4547/2018 και τθσ Υ.Α.Φ.361.22/41/159789/Ε3/05-

10-2018 (ΦΕΚ 4424, τ. Β’). 

 
 
 

 

 

                                                        Ο Αν/τθσ Δ/ντισ  Εκπαίδευςθσ Ηρακλείου  

 

  Μπερκοφτθσ Αντϊνιοσ 
 
 
 
 
ΚΟΙΝ.:   1.Ρεριφερειακι Δ/νςθ Ρ.Ε. & Δ.Ε Κριτθσ. 
              2. Ρεριφερειακζσ Δ/νςεισ Ρ.Ε. & Δ.Ε. όλθσ τθσ χϊρασ.  
              3. Α.Σ.Ε.Ρ.  
              4. ΚΕΔΥΥ Ηρακλείου.  
              5. Δ/νςεισ Ρ.Ε. όλθσ τθσ χϊρασ 
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