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Σχολικών Μονάδων

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων
Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε Ηρακλείου »
Ο ∆ιευθυντής ΠΕ Ηρακλείου έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1566/1985 (Α΄167) «∆οµή και λειτουργία της
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 17 της αρ. Υ.353.1/324/105657/∆l/08-10-2002 Τ.Α.
(ΥΕΚ 1340/τ.Β'/16-10-2002) «Καθορισµός των ειδικότερων καθηκόντων και
αρµοδιοτήτων των Προϊσταµένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας
και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, των ∆ιευθυντών και Υποδιευθυντών των
Σχολικών Μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων».
3. Τις διατάξεις του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ' ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ του ν.4327/2015
(Α΄50) «Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, ∆ευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια
Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του ν.4473/2017 (Α΄78) Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού
έργου σε θέµατα εκπαίδευσης. ΜΕΡΟΣ Α’ «ΕΠΙΛΟΓΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ.
5. Την υπ’ αριθµ. Υ.361.22/68/136657/Ε3/14-8-2017 ( ΥΕΚ 2908 Β΄) Υπουργική
Απόφαση που αφορά στην επιλογή των υποψηφίων Υποδιευθυντών όλων των τύπων
Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,
Εργαστηριακών Κέντρων και Υπευθύνων Τοµέων Ε.Κ.
6. Την υπ’αριθµ. Υ.361.22/ 70 / 141867 /E3/29/08/2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. µε
θέµα: « ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την επιλογή υποψηφίων Υποδιευθυντών όλων των

τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,
Εργαστηριακών Κέντρων και Υπεύθυνων Τοµέων Ε.Κ. »
Προκηρύσσει
Την πλήρωση των θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Γενικής και Ειδικής
Αγωγής της ∆ιεύθυνσης Π.Ε Ηρακλείου (επισυνάπτεται πίνακας σχολικών µονάδων)
και
ΚΑΛΟΥΜΕ
τους εκπαιδευτικούς της ∆ιεύθυνσης ΠΕ Ηρακλείου που έχουν τα παρακάτω τυπικά
προσόντα
•
•

•

Οκταετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία που υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής
σε οργανική θέση, την οποία αφορά η επιλογή και δεν έχουν κριθεί υπεράριθµοι.
Για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ως υποδιευθυντές µπορούν να επιλέγονται και µέλη Ε.Ε.Π. µε
οκταετή (8) τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία που υπηρετούν κατά το χρόνο
επιλογής σε οργανική θέση ή θέση επί θητεία στη Σ.Μ.Ε.Α.Ε., την οποία αφορά η
επιλογή.
Αν οι εκπαιδευτικοί της σχολικής µονάδας δεν πληρούν την προϋπόθεση της
οκταετούς διδακτικής υπηρεσίας, υποψήφιοι µπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί µε
µικρότερο χρόνο υπηρεσίας

και επιθυµούν να ασκήσουν καθήκοντα υποδιευθυντή σχολικής µονάδας, να
υποβάλουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας για τη σχολική µονάδα όπου ανήκουν
οργανικά στον ∆ιευθυντή της εν λόγω σχολικής µονάδας, , από την 1η Σεπτεµβρίου
2017 έως και την 4η Σεπτεµβρίου 2017.
(Παρακαλούµε να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί της Σχολικής
σας Μονάδας.)
Σας επισυνάπτουµε :
1. Εγκύκλιο Υποδιευθυντών
2. ∆ιευκρινιστική Εγκύκλιος
3. Πίνακα µε τις προς πλήρωση σχολικές µονάδες.
4. Αίτηση
5. ∆ήλωση

Ο ∆ιευθυντής Π.Ε Ηρακλείου

Αποστολάκης ∆ηµήτριος

