
ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση  για  δήλωση  προτιμήσεων  4/θέσιων  και  άνω  οργανικά  σχολικών
μονάδων υποψηφίων Διευθυντριών/ντών της Διεύθυνσης Π.Ε. Ηρακλείου»

Το Διευρυμένο Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Συμβούλιο Επιλογής Ηρακλείου έχοντας υπόψη:

1. Την με αρ. πρωτ. Φ.361.22/23 /91322 /E3/31-05-2017 εγκύκλιο του  ΥΠΠΕΘ  με θέμα :

«Διευκρινίσεις  σχετικά  με  την  επιλογή  υποψηφίων  διευθυντών  όλων  των  τύπων

Σχολικών  Μονάδων  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  και

Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.)»

2. Την με αρ. πρωτ. Φ361.22/21/90780/Ε3/31-05-2017 εγκύκλιο του  ΥΠΠΕΘ    με θέμα:

«Καθορισμός  της  διαδικασίας  υποβολής  αιτήσεων,  επιλογής  και  τοποθέτησης

διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων»

3. Την με αρ. πρωτ. Φ361.22/27/96038/Ε3/08-06-2017 εγκύκλιο του  ΥΠΠΕΘ με θέμα:

«Διευκρινήσεις  σχετικά  με  την  επιλογή  υποψηφίων  διευθυντών  όλων  των  τύπων

Σχολικών Μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακά Κέντρα»   

4. Το άρθρο 17 του Ν 4327/2015 και  το άρθρο 1 του Ν 4473/2017 (Α’78) στα οποία

αναφέρεται  ότι  ως  Διευθυντές  σχολικών  Μονάδων  επιλέγονται  εκπαιδευτικοί  της

οικείας  βαθμίδας  με  Δεκαετή  (10)  τουλάχιστον  εκπαιδευτική  υπηρεσία,οι  οποίοι

έχουν  οκτώ (8)  τουλάχιστον  έτη   διδακτικά  καθήκοντα  στην  Π/θμια  ή/και  Δ/θμια

εκπαίδευση συνολικά. 

5. Την με αρ. πρωτ 7420/01-06-2017 Πρόσκληση της Δ/νσης Π.Ε Ηρακλείου με θέμα:

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών

Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου».

6. Την με αριθμ πρωτ. Φ.361.22/45/123511/Ε3 διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ με

θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-------

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

-----------

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Π.Υ.Σ.Π.Ε.

Ηράκλειο, Δευτέρα  24 Ιουλίου 2017

Αρ.Πρωτ.: 9615

Ταχ. Δ/νση    : Μεταξοχωρίου 15

Ταχ. Κώδικας: 713 04  Ηράκλειο

Τηλέφωνο     : 2810 529305

ΠΡΟΣ:
Ενδιαφερόμενους Εκπαιδευτικούς



Σχολικών  Μονάδων  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  και

Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)».

7. Την υπ. αριθμ. 19/19-07-2017 Πράξη του Διευρυμένου Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ηρακλείου.

8. Την υπ. αριθμ. 9534/19-07-2017 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Ηρακλείου με θέμα: 

«Ανάρτηση τελικού αξιολογικού πίνακα κατά φθίνουσα σειρά μετά τη προσθήκη της 

βαθμολογίας της συνέντευξης».

9. Τις ενστάσεις των υποψήφιων διευθυντών σχολικών μονάδων. 

10. Την υπ. αριθμ. 20/24-07-2017 Πράξη του Διευρυμένου Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ηρακλείου.

Κ α λ ε ί

Την  Τρίτη  25-7-2017 από  τις 08:00  έως  και  τις  15:30  τις/τους  υποψήφιες/-ους

Διευθύντριες/ντές για Σχολικές Μονάδες Γενικής και Ειδικής Αγωγής της Διεύθυνσης

Π.Ε. Ηρακλείου να υποβάλουν αίτηση-δήλωση τοποθέτησης, χωρίς περιορισμό στον

αριθμό προτιμήσεων. 

Η δήλωση προτιμήσεων θα υποβληθεί με τους εξής τρόπους:

1. Από τον υποψήφιο αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτόν

πρόσωπο στην Διεύθυνση Π.Ε Ηρακλείου.

2. Ηλεκτρονικά, μόνο σε περίπτωση κωλύματος, στην ηλεκτρονική δ/νση :

http://srv1-dipe.ira.sch.gr/dntes

 Παρακαλούμε  κατά  τη  συμπλήρωση  της  δήλωσης  να  μην  χρησιμοποιείτε

ομοιωματικά  και  να  γράφετε  την  ονομασία  των  σχολικών  μονάδων  όπως

αναφέρονται  στον  σχετικό  πίνακα.  Η  αίτηση-δήλωση  αποτελεί  ταυτόχρονα  και

υπεύθυνη δήλωση με απόλυτη ευθύνη για τα αναγραφόμενα.

Σχετικά  με  την  τοποθέτηση  Διευθυντριών/ντών  σε  σχολικές  μονάδες,  των  οποίων  η

λειτουργικότητα μπορεί να υποβιβαστεί κάτω των τεσσάρων (4) τμημάτων με την έναρξη

του νέου σχολικού έτους, τονίζουμε τα εξής: 

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 36 του Ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα

και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.  83/Α/11-05-2016): «1.  Οι  θέσεις  Διευθυντών των σχολικών

μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που προκηρύσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του

Κεφαλαίου  Β΄  του  ν. 3848/2010  (Α΄ 71),  όπως  ισχύουν,  αφορούν  σε  σχολικές  μονάδες

οργανικότητας τεσσάρων θέσεων και άνω.  Διευθυντής σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας

εκπαίδευσης,  της  οποίας  η  λειτουργικότητα  διαμορφώνεται  σύμφωνα  με  τον

http://srv1-dipe.ira.sch.gr/dntes


απαιτούμενο  αριθμό  μαθητών  εντός  του  μηνός  Σεπτεμβρίου  κάτω  των  τεσσάρων

τμημάτων,  ορίζεται  για  το  σχολικό  έτος  αυτό  προσωρινά  ως  Προϊστάμενος της

συγκεκριμένης σχολικής μονάδας.

Ο  ορισμός  αυτός  γίνεται  με  απόφαση  του  οικείου  Περιφερειακού  Διευθυντή

Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης,  ύστερα  από  γνώμη  του  αρμόδιου

περιφερειακού  συμβουλίου  επιλογής  του άρθρου 16  παρ.  13  του ν. 3848/2010 (Α΄  71),

όπως  ισχύει.  Η  ανωτέρω  γνώμη  του  συμβουλίου  διατυπώνεται  ύστερα  από  σχετική

εισήγηση  του  οικείου  Διευθυντή  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης.  Από  την  ημερομηνία  της

ανωτέρω  απόφασης  και  έως  τη  λήξη  του  σχολικού  έτους  το  επίδομα,  το  υποχρεωτικό

ωράριο διδασκαλίας, καθώς και η μοριοδότηση της θέσης προσαρμόζονται ανάλογα.»

Σύμφωνα με τα παραπάνω οι Διευθυντές/ντριες που τυχόν τοποθετηθούν στα Δημ.

Σχολεία Σκινιά και Αρβης το οποία το επόμενο σχολ. έτος, σύμφωνα με τον αριθμό

εγγραφέντων μαθητών , θα λειτουργήσουν ως 2/θεσιο και 3/θεσιο αντίστοιχα, θα

πρέπει  να  γνωρίζουν  ότι  ορίζονται  ως  Προϊστάμενοι  των  συγκεκριμένων  σχολ.

μονάδων  κατά  το  επόμενο  σχολ.  έτος  και  το  επίδομα,  το  υποχρεωτικό  ωράριο

διδασκαλίας καθώς και η μοριοδότηση προσαρμόζονται ανάλογα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν

με τη γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε στα τηλέφωνα 2810529305 και  2810529328.

Επισυνάπτονται:

1) Δήλωση προτίμησης Σχολικών μονάδων Γενικής Αγωγής

2) Δήλωση προτίμησης Σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής

3) Σχολικές μονάδες Γενικής Αγωγής

4) Σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής

Ο Πρόεδρος του Διευρυμένου  ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου

                                                                      Αποστολάκης Δημήτριος 


	ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για δήλωση προτιμήσεων 4/θέσιων και άνω οργανικά σχολικών μονάδων υποψηφίων Διευθυντριών/ντών της Διεύθυνσης Π.Ε. Ηρακλείου»

