
 
                  Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου 
 
   Έχοντας υπ΄ όψιν : 

1) τις διατάξεις του Ν. 1566/85 (Φ.Ε.Κ. 167/τ. Α΄/30-09-1985), με θέμα «Δομή και λειτουργία της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα. 

2) την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002  Υ.Α. του  ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Φ.ΕΚ. 1340/τ. Β΄/16-10-
2002) με θέμα : «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των 
Περιφερειακών Υπηρεσιών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης …», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε, 
αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα». 

3) τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 
2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119/1 της 4.5.2016).  

4) τις διατάξεις του ν.3861/2010 (Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο-Πρόγραμμα 
Διαύγεια και άλλες διατάξεις»  

5) τις διατάξεις των άρθρων 2, 3, 18, 19, 21, 22,23,24,25, 26, 27,28, 29 , 30, 31,32, 33και 36  του Ν. 
4547/2018 (Φ.Ε.Κ . 102/τ. Α΄/12-06-2018) με θέμα: «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 

6) την υπ΄ αριθμ.  πρωτ.  Φ.361.22/41/159789/Ε3/26-09-2018 υπουργική απόφαση με θέμα:  «Ρύθμιση 
θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και 
Εργαστηριακών Κέντρων», η οποία δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 4424/τ. Β΄/05-10-2018. 

7) την υπ΄ αριθμ. Φ.361.22/36/140338/Ε3/29-08-2018 Εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ με θέμα: «Εφαρμογή 
διατάξεων του ν. 4547/2018 (Α΄102) σχετικά με θέματα Διευθυντών και Υποδιευθυντών Σχολικών 
Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ.». 

8) την υπ΄αριθμ. πρωτ. φ.2.1/8091/27-07-2017 (ΑΔΑ: Ω3Α94653ΠΣ-Υ57) Απόφαση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Κρήτης με θέμα: «Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων 
και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφ. Ενότητας 
Ηρακλείου», ύστερα από την υπ΄αριθμ. 29/27-07-2017 Πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ηρακλείου ως Διευρυμένου 
Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών. 

9) την υπ΄αριθμ. πρωτ. Φ.351.1 / 11 / 48020 / Ε3/28-03-2019 Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων με θέμα «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης». 

                    
                                 
                  
                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
           ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ   ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 
                     ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε & Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ 
       Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
                 ΤΜΗΜΑ  Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 
       Ταχ. Δ/νση: Μονοφατσίου 8 
       Ταχ. Κωδ.  : 71201, Ηράκλειο 
       Πληροφορίες: Νάθενα Μ. 
       Τηλέφωνο     : 2810333730 
       Fax                : 2810224210  
       Email: mail@dide.ira.sch.gr  

 
 

                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
                                            

                           Ηράκλειο 02-04-2019 
                           Αρ. Πρωτ.: 1.1/7101 

 
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 

                            ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΘΕΜΑ: «Πλήρωση κενούμενης θέσης διευθυντή/ντριας του Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου της 
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου» 
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10) την από 01-04-2019 πράξη ανάληψης υπηρεσίας του διευθυντή του Πειραματικού Γυμνασίου 
Ηρακλείου, ως Περιφερειακού Διευθυντή Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Κρήτης.  

11) το γεγονός ότι έχουν γίνει όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του 
άρθρου 14 της υπ΄αριθμ. πρωτ.  Φ.361.22/41/159789/Ε3/26-09-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 4424/05-10-2018) και η 
θέση του διευθυντή/ντριας του Πειραματικού Γυμνασίου παραμένει κενή.  

12) την ανάγκη πλήρωσης της κενούμενης θέσης διευθυντή/ντριας του Πειραματικού Γυμνάσιου 
Ηρακλείου. 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 
την πλήρωση της κενούμενης θέσης διευθυντή/ντριας του Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου, της 
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, με θητεία που ξεκινά με την τοποθέτησή του/της  και 
λήγει την 31η Ιουλίου 2020 και καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα 
και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα 
αναγκαία δικαιολογητικά,  
 

               από την Τετάρτη 03 Απριλίου 2019 έως και την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019        
                              

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΚΩΛΥΜΑΤΑ 
 
       Προϋπόθεση για την επιλογή σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης είναι η κατοχή του βαθμού Α΄ καθώς 
και η πιστοποιημένη γνώση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄ επιπέδου, η οποία 
τεκμαίρεται για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86. 
 
       Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών των πειραματικών και πρότυπων σχολείων μπορεί να είναι 
εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν δεκαοκτώ (18) τουλάχιστον μήνες 
προϋπηρεσία με οργανική θέση ή θέση επί θητεία σε πειραματικό ή πρότυπο σχολείο και διαθέτουν τα 
προσόντα άσκησης καθηκόντων διευθυντή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση δηλαδή έχουν δεκαετή 
τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία και έχουν ασκήσει για οκτώ (8) τουλάχιστον έτη διδακτικά καθήκοντα 
σε σχολικές μονάδες. 
      Πρόσθετη προϋπόθεση υποβολής υποψηφιότητας σε θέση διευθυντή πειραματικού ή πρότυπου 
σχολείου συνιστά η κατοχή διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης. 
 
         Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 της υπ΄αριθμ. πρωτ.  Φ.361.22/41/159789/Ε3/26-
09-2018 Υ.Α.  (ΦΕΚ 4424/05-10-2018) ορίζεται ότι σε περίπτωση μη υποβολής υποψηφιοτήτων για κάποιες 
σχολικές μονάδες, διευθυντές σε αυτές τοποθετούνται, εφόσον το δηλώσουν, υποψήφιοι που δεν έχουν 
τοποθετηθεί, κατά τη σειρά κατάταξής τους στον πίνακα. Για το σκοπό αυτόν καλούνται από τον Διευθυντή 
Εκπαίδευσης να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης. Αν μετά το τέλος της διαδικασίας αυτής, εξακολουθούν 
να παραμένουν κενές θέσεις, οι θέσεις αυτές επαναπροκηρύσσονται. Στην περίπτωση αυτή, μπορούν να 
υποβάλουν υποψηφιότητα εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας και άσκησης διδακτικών 
καθηκόντων από τον προβλεπόμενο στην παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ν. 4547/2018, ενώ δεν 
εφαρμόζεται ο περιορισμός του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 2 της εν λόγω Υ.Α. όπου 
αναφέρεται ότι εκπαιδευτικοί που έχουν ολοκληρώσει δύο συνεχόμενες θητείες πλήρων διδακτικών ετών 
που προηγούνται της επιλογής στην ίδια θέση διευθυντή σχολικής μονάδας ή Ε.Κ., δεν επιτρέπεται να 
υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση του διευθυντή του σχολείου ή Ε.Κ. που υπηρετούν αλλά 
μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την επιλογή σε θέση διευθυντή οποιουδήποτε άλλου σχολείου ή Ε.Κ. Σε 
κάθε περίπτωση ο επιλεγείς διευθυντής σχολικής μονάδας πρέπει να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο 
της θέσης του διευθυντή στη σχολική μονάδα ή το Ε.Κ. που έχει επιλεγεί. 
        Εκπαιδευτικοί οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός 
(1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, δεν επιτρέπεται να 
υποβάλουν αίτηση για θέση στελέχους της εκπαίδευσης. 
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       Δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης εκπαιδευτικός στον οποίο, μετά την εξάντληση της 
πειθαρχικής διαδικασίας έχει επιβληθεί για πειθαρχικό παράπτωμα η ποινή της προσωρινής παύσης, 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα [Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26/τ. Α΄/ 09-02-07)].         
      Δεν επιλέγεται επίσης ως στέλεχος της εκπαίδευσης εκπαιδευτικός του οποίου τα πιστοποιητικά των 
τυπικών προσόντων, σύμφωνα με το άρθρο 24, που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι 
πλαστά ή υποβάλλει στη  διαδικασία αυτή αναληθείς δηλώσεις, καθώς και εκπαιδευτικός που έχει απαλλαγεί 
από τα καθήκοντά του σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 ή έχει βαθμολογηθεί 
ως ανεπαρκές ή ακατάλληλο στέλεχος, σύμφωνα με τις παραγράφους  9 και 10 του άρθρου 40 του Ν. 
4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ. Α΄/12-06-18).   
      Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 
των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 22 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 
102/τ. Α΄/12-06-18) 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. 
 
 
                                                      ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 
      Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής κατατίθενται από τους 
ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ηρακλείου. 
 
     Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο στον οποίο  εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για 
την απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, ο οποίος περιλαμβάνει: 
α) Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών. 
β) Βιογραφικό σημείωμα. 
γ) Αντίγραφα τίτλων σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης. 
δ) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών. 
ε) Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) ή αποδεικτικά 
γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ). 
στ) Αποδεικτικά συγγραφικού έργου. 
ζ) Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στο διδακτικό - επιμορφωτικό έργο καθώς και στην 
διοικητική και διδακτική εμπειρία, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση. 
η) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση της 
κρίσης του Συμβουλίου περί της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησής του. 
ε) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) με την οποία βεβαιώνεται: 

 ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της 
προσωρινής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 
3528/2007 Α' 26), 

 η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών, 

 ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του ως στέλεχος της εκπαίδευσης για 
σοβαρό λόγο αναγόμενο σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων. 
 

        Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει 
να είναι αναγνωρισμένοι από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και 
Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)/Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής ή το 
Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.). Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα που υποβάλλονται 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. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
 
      Η επιλογή και η τοποθέτηση διευθυντή/ντριας στην κενούμενη θέση του Πειραματικού Γυμνασίου 
Ηρακλείου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις διατάξεις του κεφαλαίου Γ΄ του 
ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ. Α΄/12-06-2018) και στις διατάξεις  της  υπ΄αριθμ. πρωτ.  Φ.361.22/41/159789/Ε3/26-
09-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 4424/05-10-2018). 
 
 
      Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου , Τμήμα Γ΄ Προσωπικού (τηλέφωνο 2810-333730). 
 

 

   Παρακαλούνται οι  κ.κ. Διευθυντές και Διευθύντριες των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν 
ενυπογράφως  τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στη σχολική τους μονάδα.  

 

                              
      
 
Συνημμένα: 

1. Αίτηση υποψηφιότητας για θέση διευθυντή/ντριας Πειραματικού Γυμνασίου. 
2. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 (Α΄ 75) 
3. Τις διατάξεις του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ. Α΄/12-06-18) 
4. Την υπ΄αριθμ. Φ.361.22/41/159789/Ε3/26-09-2018 (ΦΕΚ 4424/05-10-2018) Υ.Α. του ΥΠΠΕΘ 

 
 
 
 
 
  Η Αναπληρώτρια Δ/ντρια της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου 

                                 
 
 
                                                                                                                          ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗ 
 

 

 

Κοινοποίηση: 
1. Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) 
2. Σχολικές Μονάδες και Ε.Κ. της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου 
3. Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε. & Δ.Ε. Κρήτης 
4. Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας 
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	6) την υπ΄ αριθμ.  πρωτ.  Φ.361.22/41/159789/Ε3/26-09-2018 υπουργική απόφαση με θέμα:  «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων», η οποία δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 4424...
	7) την υπ΄ αριθμ. Φ.361.22/36/140338/Ε3/29-08-2018 Εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ με θέμα: «Εφαρμογή διατάξεων του ν. 4547/2018 (Α΄102) σχετικά με θέματα Διευθυντών και Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ.».
	8) την υπ΄αριθμ. πρωτ. φ.2.1/8091/27-07-2017 (ΑΔΑ: Ω3Α94653ΠΣ-Υ57) Απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Κρήτης με θέμα: «Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκ...
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