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                                 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΦΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ			

	

ΘΕΜΑ:		«Πλήρωση	κενής		θέσης	Διευθυντή	Σχολικής	Μονάδας	Δευτεροβάθμιας	
																	Εκπαίδευσης	Πρέβεζας	»	

	
	

									 				Ο	Διευθυντής	Διεύθυνσης		Δευτεροβάθμιας	Εκπαίδευσης	Πρέβεζας	
	
									Έχοντας	υπόψη:	
	
1. Τις	διατάξεις	 του	άρθρου	11	 του	Ν.1566/1985	 (ΦΕΚ	167/1985	 τ.Α΄)	«Δομή	και	Λειτουργία	 της	

Πρωτοβάθμιας	και	Δευτεροβάθμιας	Εκπαίδευσης	και	άλλες	διατάξεις»		
2. Τις	διατάξεις	του	άρθρου	17	της	αριθμ.	Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002	Υ.Α.(ΦΕΚ	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	διδασκόντων,	
όπως	τροποποιήθηκε	και	ισχύει.	

3. Τις	 διατάξεις	 του	 Ν.3848/2010	 (ΦΕΚ	 71/19-05-2010	 τ.Α΄)	 «Αναβάθμιση	 του	 ρόλου	 του	
εκπαιδευτικού	–καθιέρωση	κανόνων	αξιολόγησης	και	αξιοκρατίας	στην	εκπαίδευση	και	λοιπές	
διατάξεις»	

4. Τις	διατάξεις	των	άρθρων		17,	18,	19	και	21	του		Ν.4327/14-05-2015	(ΦΕΚ	50/14-05-2015	τ.Α΄)	
«Επείγοντα	 μέτρα	 για	 την	 Πρωτοβάθμια,	 	 Δευτεροβάθμια	 και	 Τριτοβάθμια	 Εκπαίδευση	 και	
άλλες	διατάξεις»	

5. Τις	 διατάξεις	 του	 άρθρου	 1	 του	 Ν.	 4473/2017	 (ΦΕΚ	 78/30-05-2017	 τ.Α΄)	 «Μέτρα	 για	 την	
επιτάχυνση	του	κυβερνητικού	έργου	σε	θέματα	εκπαίδευσης»		

6. Τις	 διατάξεις	 του	 άρθρου	 11	 της	 με	 αριθμ.	 πρωτ.	 Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-05-2017	 (ΦΕΚ	
1890/31-05-2017	τ.Β΄)	Υπουργικής		Απόφασης	με	θέμα:	«Καθορισμός	της	διαδικασίας	υποβολής	
αιτήσεων,	 επιλογής	 και	 τοποθέτησης	 Διευθυντών	 Σχολικών	 Μονάδων	 και	 εργαστηριακών	
κέντρων»	

        	
	
	 		ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ	ΣΤΟ	ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ	
	
															
	
																		Πρέβεζα,	03/08/2017	
																Αριθ.	Πρωτ.:		Φ.11.3/4886	
	
	
	
	 	
ΠΡΟΣ:					Πίνακας	αποδεκτών	

																																												 	
					ΕΛΛΗΝΙΚΗ		ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ	ΠΑΙΔΕΙΑΣ,	ΕΡΕΥΝΑΣ	ΚΑΙ	ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	
	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ	Δ/ΝΣΗ	ΠΕ	&	ΔΕ	ΕΚ/ΣΗΣ	ΗΠΕΙΡΟΥ	
Δ/ΝΣΗ	Β/ΒΑΘΜΙΑΣ		ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	ΠΡΕΒΕΖΑΣ	

ΤΜΗΜΑ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ	ΘΕΜΑΤΩΝ	
	

Ταχ.	Δ/νση	:		 		Κολοκοτρώνη,	περ.	Νοσοκομείου,	
Ταχ.	Κώδικας:				48100	Πρέβεζα		
Ιστοσελίδα:	 			http://dide.pre.sch.gr		
Πληροφορίες:			Κων/να	Ευαγγέλου		
Τηλέφωνο.:							2682024135		
Φαξ	:																					2682089792		
Email:																		mail@dide.pre.sch.gr	
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7. Την	με	αριθμ.	πρωτ.	Φ.361.22/23/917322/Ε3/31-05-2017	(ΑΔΑ:	ΨΛ9Ξ4653ΠΣ-1ΚΡ)		εγκύκλιο	του	
ΥΠ.Π.Ε.Θ.	 με	 θέμα:	 «Διευκρινίσεις	 σχετικά	 με	 την	 επιλογή	 των	 υποψηφίων	 Διευθυντών	 όλων	
των	 τύπων	 σχολικών	 μονάδων,	 Πρωτ/θμιας	 και	 Δευτ/θμιας	 Εκπαίδευσης	 και	 Εργαστηριακά	
Κέντρα	(Ε.Κ.)»	

8. Την	 με	 αριθμ.	 πρωτ.	 Φ.11.3/4904/24-07-2017	 (ΑΔΑ:	 ΨΓΠΛ4653ΠΣ-ΟΓΧ)	 απόφαση	 της	
Περιφερειακής	 Διευθύντριας	 Εκπαίδευσης	 Ηπείρου	 με	 θέμα:	 «Κύρωση	 αναμορφωμένου	
τελικού	αξιολογικού	 ενιαίου	πίνακα	υποψηφίων	Διευθυντών	 Σχολικών	Μονάδων	 και	 Ε.Κ.	 Δ.Ε.	
Ν.Πρέβεζας»	

9. Την	 με	 αριθμ.	 πρωτ.	 Φ.11.3/4991/28-07-2017	 (ΑΔΑ:	 ΩΙΡΒ4653ΠΣ-Π25)	 απόφαση	 της	
Περιφερειακής	 Διευθύντριας	 Εκπαίδευσης	 Ηπείρου	 με	 θέμα:	 «Τοποθέτηση	 Διευθυντών	
Σχολικών	Μονάδων	και	Ε.Κ.	Δ.Ε.	Ν.Πρέβεζας»	

10. Την	 με	 αριθμ.	 πρωτ.	 Φ.11.3/5041/31-07-2017	 (ΑΔΑ:	 62ΓΣ4653ΠΣ-ΤΩΕ)	 απόφαση	 της	
Περιφερειακής	Διευθύντριας	Εκπαίδευσης	Ηπείρου	με	θέμα:	«Τροποποίηση	της	με	αριθμ.πρωτ.	
Φ.11.3/4991/28-07-2017	απόφασης	με	θέμα:	«Τοποθέτηση	Διευθυντών	Σχολικών	Μονάδων	και	
Ε.Κ.	Δ.Ε.	Ν.	Πρέβεζας»	

11. Την	κενή	θέση	του	Διευθυντή	στο	Εσπερινό	ΓΕ.Λ.	Πρέβεζας,	
	
																																																									κ	α	λ	ε	ί	
	
τους	 ενδιαφερόμενους	 εκπαιδευτικούς	 που	 βρίσκονται	 στον	 αναμορφωμένο	 τελικό	 ενιαίο	
αξιολογικό	 	πίνακα	υποψηφίων	διευθυντών	σχολικών	μονάδων	και	 Ε.Κ.	Δ.Ε.	Ν.Πρέβεζας	 και	δεν	
έχουν	τοποθετηθεί	ως	Διευθυντές/ντριες	σε	σχολική	μονάδα,	εφόσον	πληρούν	τις	προϋποθέσεις,	
να	 υποβάλουν	 νέα	 δήλωση	 προτίμησης	 για	 την	 πλήρωση	 της	 κενής	 θέσης	 του	 Διευθυντή	 του	
Εσπερινού	ΓΕ.Λ.	Πρέβεζας,	από	την	Παρασκευή	04-08-2017	έως	και	την	Τρίτη	08-08-2017	και	ώρα	
15:00.		
	

	 	 	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
																																																																																																																										Ο	Διευθυντής	Δ.Ε.	Πρέβεζας	
																																																																																																																																													κ.α.α.	
																																																																																																																										Ο	Αναπληρωτής	Διευθυντής	
			Πίνακας	Αποδεκτών:	
1. Σχολικές	μονάδες	

αρμοδιότητάς	μας	
2. ΠΕ.ΔΙ.ΕΚ.	Ηπείρου																																																																																			Φώτιος	Μπουζούκης	
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