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Λευκάδα, 20 Ιουνίου 2017
Αριθμ. Πρωτ. ΠΥΣΔΕ 56

Προς: Υποψήφιους για πλήρωση θέσεων
Διευθυντών σχολικών μονάδων
Αρμοδιότητας ΠΥΣΔΕ Λευκάδας

ΘΕΜΑ: «Κλήση υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων της Δ/νσης ΔΕ Λευκάδας σε
συνέντευξη ενώπιον του διευρυμένου ΠΥΣΔΕ Λευκάδας».
ΣΧΕΤ. :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ν.4473/2017 (Φ.Ε.Κ. 78, τ.Α΄/30-05-2017) : «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης»,
ΜΕΡΟΣ Α' (Επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ.), άρθρο 1.
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» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Κεφ. Γ' (άρθρα 16-19, 21, 22, 24, και 26-28) του Ν.4327/2015 (ΦΕΚ 50 τ. Α’) «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Φ.361.22/21/90780/Ε3/31.5.2017 Υ.Α. «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και επιλογής και τοποθέτησης
διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων».
ΔΕ 1756/31-5-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών σχολικών μονάδων της
Διεύθυνσης ΔΕ Λευκάδας.
Φ.361.22/27/96038/Ε3/8.6.2017 εγκύκλιος ΥΠΠΕΘ «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων
των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.)».

Καλούνται οι υποψήφιοι Διευθυντές σχολικών μονάδων σε συνέντευξη ενώπιον του ΠΥΣΔΕ
Λευκάδας ως Συμβούλιου Επιλογής Διευθυντών σχολικών μονάδων, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο
πρόγραμμα προσέλευσης.
Υποψήφιοι, οι οποίοι δηλώνουν κώλυμα προσέλευσης κατά την καθορισμένη γι’ αυτούς ημερομηνία, υποβάλλουν μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), αίτημα αλλαγής
ημερομηνίας προς το συμβούλιο. Το συμβούλιο εξετάζει την αναγκαιότητα, βάσει της τεκμηρίωσης
του αιτήματος του υποψηφίου και σε εξαιρετική περίπτωση, δύναται να ορίζει νέα ημερομηνία προσέλευσης, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συνεντεύξεων.
Υποψήφιοι, οι οποίοι δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.
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