
	

	
ΘΕΜΑ:	 «Τοποθέτηση	Διευθυντή	 σε	 κενούμενη	 θέση	 Σχολικής	Μονάδας	 της	 Διεύθυνσης	
Δευτεροβάθμιας	 Εκπαίδευσης	 Πρέβεζας	 από	 τους	 εναπομείναντες	 εκπαιδευτικούς	 του	
κυρωμένου	τελικού	αξιολογικού	πίνακα	για	την	επιλογή	Διευθυντών	Σχολικών	Μονάδων	
και	Ε.Κ	2017»	
	
												Ο	ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	ΠΡΕΒΕΖΑΣ	
	
Έχοντας	υπόψη:	

	
1. Το	 άρθρο	 11	 του	 Ν.	 1566/1985	 (ΦΕΚ	 187,τ.Α΄)	 «Δομή	 και	 λειτουργία	 της	 Πρωτοβάθμιας	 και	

Δευτεροβάθμιας	Εκπαίδευσης		και	άλλες	διατάξεις»,	
	

2. Την	αριθ.Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002	Υπουργική	Απόφαση	(	ΦΕΚ	1340	Τ.Β΄/16-10-2002)	
«Καθορισμός	 των	 ειδικότερων	 καθηκόντων	 και	 αρμοδιοτήτων	 των	 Προϊσταμένων	 των	
Περιφερειακών	Υπηρεσιών…»,	όπως	αυτή	τροποποιήθηκε	και	ισχύει,	

	
3. Tις	διατάξεις	του	κεφ.	Β	του	Ν.3848/2010	(ΦΕΚ	71/τ.Α΄/19-05-2010):	«Αναβάθμιση	του	ρόλου	του	

εκπαιδευτικού	 –καθιέρωση	 κανόνων	 αξιολόγησης	 και	 αξιοκρατίας	 στην	 εκπαίδευση	 και	 λοιπές	
διατάξεις»	 όπως	 τροποποιήθηκαν	 ,συμπληρώθηκαν	 και	 αντικαταστάθηκαν	 με	 τις	 διατάξεις	 του	
κεφ.	 Γ΄	 του	 Ν.4327/2015	 (ΦΕΚ	 50/	 τ.Α΄/14-05-2015)	 και	 με	 τις	 διατάξεις	 του	 άρθρου	 1	 του	
Ν.4473/2017	(ΦΕΚ	78/	τ.Α΄/30-05-2017)	

	
4. Το	 Ν.4473/2017	 (ΦΕΚ	 78,Α΄)	 «Μέτρα	 για	 την	 επιτάχυνση	 του	 κυβερνητικού	 έργου	 σε	 θέματα	

εκπαίδευσης»	
	

ΕΛΛΗΝΙΚΗ	ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	 	 	
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ		ΠΑΙΔΕΙΑΣ	ΚΑΙ	ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	

	
	 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ	ΣΤΟ	ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ	
	 	

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ	Δ/ΝΣΗ	Π/ΘΜΙΑΣ	&	Δ/ΘΜΙΑΣ	
ΕΚΠ/ΣΗΣ	HΠΕΙΡΟΥ	

	 Πρέβεζα,	30-09-2019	
Αρ.	Πρωτ.:	5613	

Δ/ΝΣΗ	Δ/ΘΜΙΑΣ	ΕΚΠ/ΣΗΣ	ΠΡΕΒΕΖΑΣ	 	 	
	

	
	

	 	

	 	 															AΠΟΦΑΣΗ	
-----	 	 	

Ταχ.	Δ/νση		
Ταχ.	Κώδικας	
Ιστοσελίδα	
Πληροφορίες	
Τηλέφωνο	
F	A	X	
e-mail	
	
	

Κολοκοτρώνη,	περ.	Νοσοκομείου	
48100	
http://dide.pre.sch.gr	
Γασπαρινάτου	Δέσποινα	
2682024601	
2682089792	
mail@dide.pre.sch.gr	
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5. Την	με	αρ.	Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-05-2017	Υ.Α	(ΦΕΚ	1890/τ.Β΄/31-05-2017):	«Καθορισμός	της	
διαδικασίας	υποβολής	αιτήσεων	 ,επιλογής	και	 τοποθέτησης	διευθυντών	σχολικών	μονάδων	και	
Ε.Κ»,	

	
6. Την	 με	 αρ.	 Φ.361.22/23/91322/Ε3/31-05-2017	 Εγκύκλιο	 του	 ΥΠΠΕΘ:	 «Διευκρινίσεις	 σχετικά	 με	

την	 επιλογή	 υποψηφίων	 διευθυντών	 όλων	 των	 τύπων	 σχολικών	 μονάδων	 Πρωτοβάθμιας	 και	
Δευτεροβάθμιας	Εκπαίδευσης	και	Ε.Κ»,	
	

7. Την	 με	 αρ.	 Φ.361.22/27/96038/Ε3/08-06-2017	 Εγκύκλιο	 του	 ΥΠΠΕΘ:	 «Διευκρινίσεις	 σχετικά	 με	
την	 επιλογή	 υποψηφίων	 διευθυντών	 όλων	 των	 τύπων	 Σχολικών	 Μονάδων	 Πρωτοβάθμιας	 και	
Δευτεροβάθμιας	Εκπαίδευσης	και	Ε.Κ»	

	
8. Την	αρ.	Φ.11.3/4904/24-07-2017	Απόφαση	 της	Περιφερειακής	Διευθύντριας	Πρωτοβάθμιας	 και	

Δευτεροβάθμιας	Εκπαίδευσης	Ηπείρου:	«Κύρωση	αναμορφωμένου	τελικού	ενιαίου	αξιολογικού	
πίνακα	υποψηφίων	Διευθυντών	Σχολικών	Μονάδων	και	Ε.Κ	της	Δ.Δ.Ε	Πρέβεζας»	
	

9. Τη	 με	 αρ.πρωτ	 Φ.11.3/4991/28-07-2017	 	 Απόφαση	 της	 Περιφερειακής	 Διευθύντριας	
Πρωτοβάθμιας	 και	 Δευτεροβάθμιας	 Εκπαίδευσης	 Ηπείρου:	 «Τοποθέτηση	 Διευθυντών	 Σχολικών	
Μονάδων	 και	 Ε.Κ»	 όπως	 τροποποιήθηκε	 με	 τη	Φ.11.3/5041/31-07-2017,τη	Φ.11.3/5253/28-08-
2017.	τη	Φ.11.3/4276/28-08-2018	&		τη	Φ.11.3/4276/28-08-2018.	

	
10. Τη	με	αρ.	πρωτ.	Φ.11.3/4276/28-08-2018	Απόφαση	του	Διευθυντή	Δευτεροβάθμιας	Εκπαίδευσης	

Πρέβεζας		
	

11. Τη	σειρά	εγγραφής	των	υποψηφίων	Διευθυντών/τριών	στον	κυρωθέντα	Τελικό	Ενιαίο	Αξιολογικό	
Πίνακα	 υποψηφίων	 Διευθυντών/τριών	 όλων	 των	 τύπων	 Σχολικών	 Μονάδων	 και	 Ε.Κ	 της	
Διεύθυνσης	Δευτεροβάθμιας	Εκπαίδευσης	Πρέβεζας,	

	
12. Τη	 με	 αρ.	 Φ.361.22/67/136658/Ε3/14-08-2017	 Εγκύκλιο	 του	 ΥΠΠΕΘ:	 «Διευκρινίσεις	 σχετικά	 με	

την	 κάλυψη	 κενών	 θέσεων	 Διευθυντών	 Σχολικών	 Μονάδων	 Πρωτοβάθμιας	 –	 Δευτεροβάθμιας	
Εκπαίδευσης	και	Ε.Κ.»,	

	
13. Τις	διατάξεις	 των	άρθρων	2,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,35	&	36	Ν.4547/2018	 (ΦΕΚ	102	Α’	

/12-06-2018)	«Αναδιοργάνωση	 των	δομών	υποστήριξης	 της	πρωτοβάθμιας	και	δευτεροβάθμιας	
εκπαίδευσης	και	άλλες	διατάξεις.»,	

	
14. Την	 με	 αρ.	 Φ.361.22/361/140338/Ε3/39-08-2018	 έγγραφο	 του	 ΥΠΠΕΘ	 με	 θέμα:	 «Εφαρμογή	

διατάξεων	 του	ν.	 4547/2018	 (102)	σχετικά	με	θέματα	Διευθυντών	και	Υποδιευθυντών	Σχολικών	
Μονάδων	Πρωτοβάθμιας	–Δευτεροβάθμιας	Εκπαίδευσης	και	Ε.Κ.»,			

	
15. Την	 αρ.	 Φ.361.22/41/159789/Ε3/05-10-2018	 (ΦΕΚ	 4424,	 Β’)	 Υπουργική	 Απόφαση,	 με	 θέμα:	

«Ρύθμιση	 θεμάτων	 σχετικά	 με	 τη	 διαδικασία	 επιλογής	 και	 τοποθέτησης	 των	 Διευθυντών	
σχολικών	Μονάδων	και	Ε.Κ»,	

	
16. Το	 Π.Δ.	 18/2018	 (Φ.Ε.Κ.	 31/τ.Α΄/23-02-2018)	 «Οργανισμός	 Υπουργείου	 Παιδείας,	 Έρευνας	 και	

Θρησκευμάτων»,	
	

17. Την	 	 με	 αρ.	Φ.11.3/3058/09-04-2019	 Απόφαση	 του	 Περιφερειακού	 Διευθυντή	 Δευτεροβάθμιας	
Εκπαίδευσης	 Ηπείρου	 «Ορισμός	 Αναπληρωτή	 Διευθυντή	 της	 Δευτεροβάθμιας	 Εκπαίδευσης	
Πρέβεζας»,			

	
18. Την	 αρ.	 πρωτ.	 4978/10-09-2019	 με	 θέμα	 	 “Aπαλλαγή	 καθηκόντων	 Διευθυντή	 Εσπερινού	 ΕΠΑ.Λ	

Πρέβεζας	 της	 Διεύθυνσης	 Δευτεροβάθμιας	 Εκπαίδευσης	 Πρέβεζας»,	 απόφαση	 της	 Διεύθυνσης	
Δευτεροβάθμιας	Εκπαίδευσης	Πρέβεζας,	
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19. 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).	

	
20. Την	ανάγκη	πλήρωσης	της	κενούμενης	θέσης	του	Διευθυντή	στο	ΕΣΠΕΡΙΝΟ	ΕΠΑ.Λ	ΠΡΕΒΕΖΑΣ,	

	
21. Την	 αρ.	 Πρωτ	 4979/10-09-2019	 «Πρόσκληση	 εκδήλωσης	 ενδιαφέροντος	 για	 την	 πλήρωση	

κενούμενης	θέσης	 	Διευθυντή	σχολικής	 	μονάδας	της	Διεύθυνσης	Δευτεροβάθμιας	Εκπαίδευσης	
Πρέβεζας	από	τους	εναπομείναντες	εκπαιδευτικούς	του	κυρωθέντα	Τελικού	Ενιαίου	Αξιολογικού	
Πίνακα	υποψηφίων	διευθυντών/τριών	όλων	 των	 τύπων	Σχολικών	Μονάδων	και	Εργαστηριακών	
Κέντρων		2017	της	Διεύθυνσης	Δευτεροβάθμιας	Εκπαίδευσης	Πρέβεζας»,	

	
22. Τις	 δηλώσεις	 προτίμησης	 σχολείων	 των	 εγγεγραμμένων	 εκπαιδευτικών	 στον	 κυρωθέντα	 Τελικό	

Ενιαίο	Αξιολογικό	Πίνακα	υποψηφίων	διευθυντών/τριών	όλων	των	τύπων	Σχολικών	Μονάδων	και	
Εργαστηριακών	Κέντρων		2017	της	Διεύθυνσης	Δευτεροβάθμιας	Εκπαίδευσης	Πρέβεζας,	

	
23. Τις	υπεύθυνες	δηλώσεις	συμμετοχής	ή	μη	συμμετοχής	στη	διαδικασία	επιλογής	για	την	πλήρωση	

θέσης	Διευθυντή	του	Εσπερινού	ΕΠΑ.Λ	Πρέβεζας	των	εκπαιδευτικών	από	τον	κυρωθέντα	Τελικό	
Ενιαίο	Αξιολογικό	Πίνακα	υποψηφίων	διευθυντών/τριών	όλων	των	τύπων	Σχολικών	Μονάδων	και	
Εργαστηριακών	Κέντρων		2017	της	Διεύθυνσης	Δευτεροβάθμιας	Εκπαίδευσης	Πρέβεζας,	

	
24. Την	αρ.	28/30-09-2019	Πράξη	του	Συμβουλίου	Επιλογής	Στελεχών	Εκπαίδευσης	 της	Διεύθυνσης	

Δευτεροβάθμιας	Εκπαίδευσης	Πρέβεζας	
	
	
																																																																Αποφασίζουμε	
	

																	Τοποθετούμε,	 για	 το	 συμφέρον	 της	 υπηρεσίας	 και	 με	 δαπάνη	 για	 το	 Δημόσιο,	 τον	

εκπαιδευτικό	 ΚΟΤΖΑΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ	 ΓΕΩΡΓΙΟ	 του	 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ	 ΠΕ83,	 στην	 κενούμενη	 θέση	

Διευθυντή	 του	 Εσπερινού	 ΕΠΑ.Λ	 Πρέβεζας	 της	 Διεύθυνσης	 Δευτεροβάθμιας	 Εκπαίδευσης	

Πρέβεζας,	για	θητεία	η	οποία	ξεκινά	με	την	τοποθέτησή	του,	την	01-10-2019	και	λήγει	στις	31-07-

2020,	σύμφωνα	με	τις	διατάξεις	του	άρθρου	30	του	Ν.	4547/2018	(Φ.Ε.Κ.	102/τ.Α΄/12-06-2018).		

																						

Α/Α	 Σχολική	Μονάδα	 		Διευθυντής	

1.	 EΣΠΕΡΙΝΟ	ΕΠΑ.Λ	ΠΡΕΒΕΖΑΣ	 ΚΟΤΖΑΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	

	

	Όσοι	 τοποθετούνται	 σε	 θέσεις	 στελεχών	 της	 εκπαίδευσης	 εξακολουθούν	 να	ασκούν	 τα	

καθήκοντά	τους	και	μετά	τη	λήξη	της	θητείας	τους,	μέχρι	την	ανάληψη	της	υπηρεσίας	των	νέων	

στελεχών.	

															Ο	ανωτέρω	 τοποθετούμενος	υποχρεούται	να	αναλάβει	 υπηρεσία	 την	Τρίτη	01-10-2019	

στα	 Γραφεία	 της	 Διεύθυνσης	 Δευτεροβάθμιας	 Εκπαίδευσης	 Πρέβεζας	 και	 στη	 συνέχεια	 στη	

σχολική	μονάδα	τοποθέτησής	του.	
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						Στους	Διευθυντές	Σχολικών	Μονάδων	κατά	τη	διάρκεια	της	θητείας	τους	καταβάλλονται	οι	

αποδοχές	 και	 τα	 επιδόματα	 που	 προβλέπονται	 από	 τις	 διατάξεις	 του	 Ν.	 4547/2018((ΦΕΚ	 Α'	

102/12-06-2018)	όπως	ισχύει.	

	

	
	

	
		

	 	
	 	 	

	
	
	
	 	
	 	 							

	
Κοινοποίηση:	
1.Π.Δ.Ε	Ηπείρου	
2.Ενδιαφερόμενο	
3.Εσπερινό	ΕΠΑ.Λ	Πρέβεζας		
Εσωτερική	Διανομή:	
1.A/Φ	
2.Τμήμα	Οικονομικού	
3.Τμήμα	Εκπ/κών	θεμάτων	

	
	
	
	

Ο	Αναπληρωτής	Διευθυντής			
	Δευτεροβάθμιας	Εκπαίδευσης	Πρέβεζας		

	
	
	

		Τσουμάνης	Σταύρος	
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