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Διευθυντών Σχολικών Μονάδων»

Προς:

Ενδιαφέροντος

Ενδιαφερόμενους Εκπαιδευτικούς

για πλήρωση

κενών θέσεων

Ο Διευθυντής Π.Ε Ηρακλείου
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1566/1985 ( Φ.Ε.Κ 187, τ. Α’) «Δομή και Λειτουργία
της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 17 της υπ’ αρ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 απόφασης του
υπουργού Π.Δ.Β.Μ.Θ., (Φ.Ε.Κ. 1340/16-10-2002 τ.Β΄)
: «Καθορισμός των ειδικότερων
καθηκόντων
και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των
σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων»
3. Τις διατάξεις του κεφ. Β του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ. Α/2010) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
4. Τις διατάξεις του Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78/τ. Α/30-5-2017) : «Μέτρα για την επιτάχυνση
του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης»
5. Την αριθμ. Φ.361.22/90780/Ε3/31-05-2017 (ΦΕΚ 1890/τ.Β/31-05-2017) Υπουργική Απόφαση
6. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.361.22/23/91322/Ε3/31-5-2017 διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ που
αφορά την επιλογή των Διευθυντών σχολικών μονάδων
7. Το με αριθμ. Φ.361.22/63/132702/Ε3/03-08-2017 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Στελεχών
τουΥΠΠΕΘ με θέμα «Οδηγίες σχετικά με την κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων»+
8. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε εκ νέου δήλωση τοποθέτησης για τα εν λόγω σχολεία από
τους υποψηφίους Διευθυντές που δεν τοποθετήθηκαν σε σχολική μονάδα.
9. Τη με αριθμ πρωτ. Φ361.22/67/136658/Ε3/16-08-2017 εγκύκλιο του ΥΠΠΕθ με θέμα : «Οδηγίες
σχετικά με την κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ»

Προκηρύσσει
Τις θέσεις των Διευθυντών/ντριών των Δημοτικών Σχολείων οι οποίες παρέμειναν κενές
μετά τη διαδικασία τοποθετήσεων Διευθυντών/ντριών σε σχολικές μονάδες:
1. 5/θ Δημοτικό Σχολείο Χάρακα
2. 4/θ Δημοτικό Σχολείο Βοριζίων
3. 4/θ Δημοτικό Σχολείο Άρβης*
4. 4/θ Δημοτικό Σχολείο Σκινιά*
*Οι Διευθυντές/ντριες που τυχόν τοποθετηθούν στα Δημ. Σχολεία Σκινιά και Άρβης τα οποία το
επόμενο σχολ. έτος, σύμφωνα με τον αριθμό εγγραφέντων μαθητών , θα λειτουργήσουν ως 2/θεσιο
και 3/θεσιο αντίστοιχα, θα πρέπει να γνωρίζουν σύμφωνα με το ν. 4386/2016- άρθρο 36, παρ. 1,
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.

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις (στην εν λόγω διαδικασία
μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας από τον
προβλεπόμενο) , να υποβάλλουν τις αιτήσεις με τα νόμιμα δικαιολογητικά από
την Τετάρτη 30/08/2017 μέχρι και την Δευτέρα 04/09/2017 (ώρα 12:00)
προκειμένου να καταρτιστούν αξιολογικοί πίνακες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στη Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης
Ηρακλείου συνοδευόμενες από φάκελο υποψηφιότητας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα
οποία περιλαμβάνουν:
1. Βιογραφικό σημείωμα
2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και μετεκπαίδευσης
3. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών
4. Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. 1
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 (οι εν λόγω βεβαιώσεις
θα εκδοθούν από την υπηρεσία μας και θα επισυναφθούν στην αίτηση του/της
υποψηφίου/ας).
7. Παραστατικά (αντίγραφα, βεβαιώσεις ) προσόντων των υποψηφίων που δεν μοριοδοτούνται
και που κατά την κρίση τους έχουν συμβάλει στην επαγγελματική ανάπτυξη και θα συντείνουν
ουσιωδώς στη βέλτιστη εκπλήρωση των καθηκόντων τους, όπως άλλες σπουδές, επιμόρφωση
και μετεκπαίδευση, οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών
προγραμμάτων ή συμμετοχή σε αυτά με την ιδιότητα του εισηγητή, του μέλους της

επιστημονικής ομάδας ή του επιμορφωτή, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, πρωτοβουλίες σε
σχέση με το εκπαιδευτικό έργο, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή
καινοτομιών σχετική με την εκπαίδευση διοικητική ή καθοδηγητική εμπειρία, συμμετοχή σε
συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας και σε όργανα διοίκησης επιστημονικών και
εκπαιδευτικών οργανώσεων, ανάληψη κοινωνικής δράσης και συμμετοχή στα κοινά καθώς και
επίσημες διακρίσεις.
8. 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)
β) δεν 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 καθώς ότι δεν έχει
απαλλαγεί από τα καθήκοντά του σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν.
3848/2010 και
γ) τη γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών.
9. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών (το εν λόγω πιστοποιητικό θα εκδοθεί από την
υπηρεσία μας και θα επισυναφθεί στην αίτηση του/της υποψηφίου/ας)
Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της
αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. / ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ινστιτούτο
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.), ή το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Ισοτιμιών (Σ.Α.Ε.Ι.).
Τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια
υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά
δικαιολογητικά.
Η αίτηση υποβάλλεται με ευθύνη του υποψηφίου στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
για την οποία εκδηλώνει ενδιαφέρον είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου.
Δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας εκπαιδευτικοί οι οποίοι
συμπληρώνουν κατά τη διάρκεια του επόμενου της επιλογής έτους συνολική πραγματική συντάξιμη
υπηρεσία καθώς και το όριο ηλικίας για υποχρεωτική αποχώρηση από την υπηρεσία. Σε κάθε
περίπτωση ο διευθυντής σχολικής μονάδας πρέπει να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της
θέσης του διευθυντή στη σχολική μονάδα που έχει επιλέξει.
Συνοδευτικά με την αίτηση διαβιβάζονται και τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά καθώς και
κάθε άλλο στοιχείο το οποίο είναι απαραίτητο προκειμένου το αρμόδιο συμβούλιο να καταρτίσει τον
προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων οικείας Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης.

Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας:
•

30/8 /2017 έως 04/09/2017 και ώρα 12:00 : Υποβολή αιτήσεων

•

04/09/2017: Κατάρτιση και ανακοίνωση αξιολογικού πίνακα

•

04/09/2017 έως 05/09/2017: Υποβολή ενστάσεων επί του αξιολογικού πίνακα

•

05/09/2017: Συνεδρίαση του συμβουλίου για την εξέταση των ενστάσεων και ανάρτηση του

αναμορφωμένου αξιολογικού πίνακα. Ανακοίνωση προγράμματος συνεντεύξεων υποψηφίων
•

•
•

06/09/2017: Διενέργεια
συνεντεύξεων υποψηφίων. Συνεδρίαση συμβουλίου μετά
τις συνεντεύξεις για την κατάρτιση του τελικού πίνακα. Ανακοίνωση τελικού αξιολογικού
πίνακα. Υποβολή ενστάσεων επί του αξιολογικού πίνακα.
07/09 /2017 Συνεδρίαση του συμβουλίου για την εξέταση των ενστάσεων. Διαμόρφωση και
υποβολή πρότασης τοποθέτησης Διευθυντών προς τον Περιφερειακό Δ/ντή Εκπ/σης
08/09/2017: Ανάληψη υπηρεσίας νέων Διευθυντών στη Διεύθυνση Π.Ε. και έπειτα στη σχολική
μονάδα τοποθέτησης.

Ο Διευθυντής Π.Ε. Ηρακλείου

Αποστολάκης Δημήτριος

