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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

------- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

----------- 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 22/05/2015 

Ο Δ/ΝΤΗΣ Π.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

     Ε. ΒΑΛΑΤΙΔΗΣ  

Ηράκλειο, 20-05-2015 

Αριθμ. πρωτ.: 8402 

 
  

  

Ταχ. Δ/νση 

Τ.Θ.   

Πληροφορίες  

 

Τηλέφωνο                   

FAX     

e-mail 

: Μεταξοχωρίου 15, 71304 

: 2038 Ηράκλειο                

: Λειβαδιώτης Αλέξανδρος                                 

: Αλεφαντινού Βάλια 

: 2810529305 / 328   
: 2810529306  

: dipispe@dipe.ira.sch.gr  

 

 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

  

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πλήρωσης κενών θέσεων             
Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων 4/θέσιων και άνω της Π.Ε. 
Ηρακλείου». 
 

Ο  Διευθυντής  Π.Ε. Ηρακλείου έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 16 έως 28 Κεφ ‘Γ του Ν. 4327/2015 ( Φ.Ε.Κ. Α΄50 / 14 – 

05-2015)«Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και 

Τριτοβάθμια και άλλες Διατάξεις ».  

2. Τη με αριθμ. Φ.361.22/27/80025/E3/19-5-2015 Εγκύκλιο με θέμα: 

«Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων 

Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 

3. Την ανάγκη πλήρωσης των θέσεων των Διευθυντών των σχολικών μονάδων της 

αρμοδιότητάς μας, λόγω της λήξης της θητείας των Διευθυντών αυτών 31-07-

2015. 
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

 
        Τις θέσεις διευθυντών των 4/θέσιων και άνω Δημοτικών Σχολείων της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου με θητεία έως 31-07-2017, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), εκτός 

των Σχολικών μονάδων που βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας και προσκαλούμε 

τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν 

να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλλουν αίτηση που συνοδεύεται 

από τα αναγκαία δικαιολογητικά. 
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1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 

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 νηπιαγωγείων μπορεί να είναι 

εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 60. 

γ) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης και Ε.Κ. μπορεί να είναι: 

αα) Για τις θέσεις Διευθυντών γυμνασίων, ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ., εκπαιδευτικοί της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 01 έως και ΠΕ 20, ΠΕ 32 και ΠΕ 33. 

ββ) Για τις θέσεις Διευθυντών Ε.Κ., εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 12, ΠΕ 14, ΠΕ 17, ΠΕ 18, ΠΕ 19 και ΠΕ 20. 

δ) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών Σ.Μ.Ε.Α.Ε. μπορεί να είναι: 

αα) για θέσεις Διευθυντών των δημοτικών σχολείων Ε.Α.Ε. 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 

Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., καθώς και τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 

(Ε.Ε.Π.). 

ββ) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας 

και επαγγελματικής Ε.Α.Ε. (ειδικά γυμνάσια, ειδικά ΓΕ.Λ., ειδικά επαγγελματικά 

γυμνάσια, ειδικά ΕΠΑ.Λ. και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.), μόνιμοι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης των αντίστοιχων προς τα διδασκόμενα γνωστικά αντικείμενα κλάδων, 

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 Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., καθώς και τα μέλη του Ε.Ε.Π.. Επιπλέον και μόνο για τις θέσεις 

Διευθυντών των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου δασκάλων και εκπαιδευτικοί του π.δ. 

323/1993, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου. 

ΑΔΑ: Ψ4ΜΜ465ΦΘ3-3ΝΑ



 3

ε) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών στα σχολεία διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης,  εκπαιδευτικοί κάτοχοι τίτλου ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της χώρας 

προέλευσης της πλειονότητας των μαθητών, σε επίπεδο τουλάχιστον Β2. 

στ) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών στα μουσικά ή καλλιτεχνικά σχολεία, 

εκπαιδευτικοί που έχουν τα ειδικά προσόντα που απαιτούνται για την τοποθέτηση στα 

σχολεία αυτά. 

ζ) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών των πειραματικών και προτύπων 

σχολείων, εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν 

18 τουλάχιστον μήνες προϋπηρεσία με οργανική θέση ή θέση επί θητεία σε ένα από τα 

σχολεία τα οριζόμενα από τον ν. 4327/2015 ως πειραματικά ή ως πρότυπα, διαθέτουν 

τα προσόντα άσκησης καθηκόντων Διευθυντή στα λοιπά σχολεία αντίστοιχης βαθμίδας 

και είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης. 

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 (Α΄ 199). 

 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.45327/2015 δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά 

το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το 

χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο. 

 

2. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής από 

σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου 2015 έως Δευτέρα 25 Μαΐου 2015. Επιτρέπεται η 

προσκόμιση των συνοδευτικών δικαιολογητικών εντός προθεσμίας (2) εργάσιμων 
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ημερών από τη λήξη της προαναφερόμενης προθεσμίας δηλαδή μέχρι την Τετάρτη 27 
Μαΐου 2015. 

 Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (Δευτέρα 25 Μαΐου 
2015) δε γίνεται δεκτή οποιαδήποτε μεταβολή στη δήλωση προτίμησης. 
              Οι  αιτήσεις των ενδιαφερομένων  εκπαιδευτικών  θα  υποβληθούν  στη 

Διεύθυνση Π.Ε. Ηρακλείου  (Μεταξοχωρίου  15, 2
ος

 όροφος, γραφείο του Π.Υ.Σ.Π.Ε), 

αυτοπροσώπως. 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 2810372644 ή στο 

e-mail: mail@dipe.ira.sch.gr, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας (τηλ. 2810529305/328) 

για την επιβεβαίωση της παραλαβής. Ώρες Υποβολής αιτήσεων 7:00πμ-16:00μμ. 

 

 

3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

 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) δε 

συντρέχουν τα κωλύματα 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, πρέπει να αναφέρουν χρόνο 

έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση. 

Παράλληλα, οι υποψήφιοι αποστέλλουν στις σχολικές μονάδες για τις οποίες 

έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον τοποθέτησης όλα εκείνα τα στοιχεία που προβλέπονται 

στην παρ.4 του άρθρου 19 του ν. 4327/2015, τα οποία πρέπει να λάβει υπόψη ο 

σύλλογος διδασκόντων κατά τη διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας.  

              Ειδικότερα,  οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Διευθυντών δημοτικών σχολείων 

μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στη 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί 

που αναφέρονται στο π.δ. 323/1993. 
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4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

Της παρούσης να λάβουν γνώση ενυπόγραφα με ευθύνη των Δ/ντών – Δ/ντριών των 

Δημοτικών Σχολείων όλοι οι  εκπαιδευτικοί. 

 
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών Τρίτη 26-05-2015, δεν 
γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά. 

 

 

Ο Διευθυντής Α/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου 
 
 

Ευρυβιάδης Βαλατίδης 

 

Κοινοποίηση:  

1. Περιφερειακή διεύθυνση Π.Ε & Δ.Ε Ηρακλείου 

2. Διεύθυνση Π.Ο.Δ.Ε του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ 

3. κ. Σχολικούς Συμβούλους Διεύθυνσης Π.Ε Ηρακλείου 

4. ΚΕ.Δ.Δ.Υ Ηρακλείου 

5. κ.κ Διευθυντές/ Διευθύντριες Δημοτικών σχολείων Διεύθυνσης Ηρακλείου 

6. Εκπαιδευτικούς Δημοτικών Σχολείων Διεύθυνσης Π.Ε Ηρακλείου (μέσω των 

Διευθυντών/ Διευθυντριών Δημοτικών Σχολείων) 

7. Κ.Π.Ε Αρχανών  

Συνημμένα : 

1. Τον υπ. αρίθμ. Ν. 4327/14-05-2015 

2. Την υπ. αρίθμ. Εγκύκλιο Φ.361.22/27/80025/E3/19-5-2015 με θέμα: 

«Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων 

Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

3. Υπόδειγμα Αίτησης  Διευθυντών 

4. Υπόδειγμα Υπεύθυνης δήλωση του ν. 1599/1986 
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