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Λευκάδα, 13 Σεπτεμβρίου 2016
Αριθμ. Πρωτ. ΔΕ 3007

Προς: τους εκπαιδευτικούς
του 1ου Γενικού Λυκείου Λευκάδας
(δια του διευθυντή του σχολείου)
Κοιν. : Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης
Ιονίων Νήσων

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της κενής θέσης υποδιευθυντή του 1ου ΓΕΛ Λευκάδας»

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 187 τ. Α’) «Δομή και Λειτουργία της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του Ν.3848/2010 (Φ.Ε.Κ. 71, τ.Α΄/19-05-2010) : «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές
διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του Κεφ. Γ' (άρθρα 16-18, 20, 21, 22, και 25-28) του Ν.4327/2015 (ΦΕΚ 50 τ. Α’)
«Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και
άλλες διατάξεις».
4. Την με αρ. πρωτ. Φ.361.22/26/79840/Ε3/19.5.2015 Υ.Α. «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και επιλογής Διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων».
5. Την με αρ. πρωτ. Φ.361.22/52/99664/Ε3/23.6.2015 εγκύκλιο ΥΠΟΠΑΙΘ «Διευκρινίσεις σχετικά
με την επιλογή υποψηφίων υποδιευθυντών όλων των τύπων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Εργαστηριακών Κέντρων και Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ.».
6. Την με αρ. πρωτ. Φ.361.22/54/102524/Ε3/26.6.2015 εγκύκλιο ΥΠΟΠΑΙΘ «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων υποδιευθυντών όλων των τύπων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
7. Την με αρ. πρωτ. Φ.361.22/46/137244/Ε3/26.8.2016 εγκύκλιο ΥΠΠΕΘ «Διευκρινίσεις σχετικά
με τη θητεία διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας - δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Ε.Κ. καθώς και προϊσταμένων ολιγοθέσιων σχολικών μονάδων
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης – διευκρινίσεις σχετικά με την κάλυψη θέσης διευθυντή σχολικών μονάδων στην περίπτωση συγχώνευσης».
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8. Τις διατάξεις του άρθρου 17 της με αριθμό Φ.353.1/324/105657/Δ1/8.10.2002 Υ.Α. (ΦΕΚ
340/2002 τ. Β’) με θέμα «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».

Προκηρύσσουμε
την πλήρωση της κενής θέσης Υποδιευθυντή/-ντριας του 1ου Γενικού Λυκείου Λευκάδας.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί του 1ου ΓΕΛ Λευκάδας που πληρούν τις προϋποθέσεις
των παραπάνω διατάξεων και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν
αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, μέχρι την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου
2016 και ώρα 13:00.
Ο Σύλλογος των διδασκόντων του σχολείου, αφού συγκροτήσει εφορευτική επιτροπή, θα συνεδριάσει προκειμένου να προβεί σε μυστική ψηφοφορία τη Δευτέρα 19/9/2016. Στη συνέχεια θα συντάξει
αιτιολογημένη απόφαση επιλογής.
Τα κριτήρια επιλογής ορίζονται στο άρθρο 20 του Ν.4327/2015. Η κρίση και η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.4327/2015.
Η απόφαση του συλλόγου διδασκόντων μαζί με το πρακτικό της επιλογής διαβιβάζονται από τον
Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής στο διευρυμένο ΠΥΣΔΕ Λευκάδας.
Η τοποθέτηση στην κενή θέση Διευθυντή θα γίνει με απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας, ύστερα από έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων και της νομιμότητας
της διαδικασίας από το διευρυμένο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λευκάδας.
Η θητεία του εκπαιδευτικού που θα επιλεγεί για την πλήρωση της κενούμενης θέσης λήγει στις
31/7/2017.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ε.

ΓΚΑΜΠΡΕΛΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
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