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ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για επιλογή Υποδιευθυντή Ολοήμερου Δημοτικού 
Σχολείου Παλαίρου». 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/85 (άρθρο 11, περ. Α’, παρ. 6, ΦΕΚ 167) «Δομή και λειτουργία 
της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του Ν.4327/2015 (άρθρο 16,17,18,20,22,25,27), που αφορούν στην 
επιλογή στελεχών. 

3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 17 της αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 
απόφασης του ΥΠ.Ε. Π.Θ. για τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων των Διευθυντών 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

4. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/26/79840/Ε3/20-5-2015 Υπουργική Απόφαση. 
5. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/31/81732/Ε3/21-5-2015. 
6. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/33/83657/Ε3/26-5-2015. 
7. Την υπ’αριθμ.Φ.361.22/34/85013/Ε3/28-5-2015, που αφορούν σε διευκρινίσεις 

σχετικά με την επιλογή Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. 
8. την υπ’ αριθμ.Φ.361.22/45/95435/Ε3/ 16-5-2015 «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή 

υποψηφίων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας». 
9. την υπ’ αριθμ.Φ.361.22/146/152229/Ε3/ 29-9-2015 «Οδηγίες σχετικά με την κάλυψη 

κενών θέσεων διευθυντών –υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων 
Πρωτοβάθμιας–Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και 
υπευθύνων τομέων Ε.Κ». 

10. την υπ’ αριθμ. 5536/10-05-2016 απόφαση του Δ/ντή Π.Ε Αιτωλ/νίας αφορά σε 
«απαλλαγή καθηκόντων από θέση ευθύνης μετά από παραίτηση  εκπαιδευτικών Π.Ε 
Αιτωλ/νίας» 

 
Κ α λ ο ύ μ ε 

 
όλους τους εκπαιδευτικούς, που ανήκουν οργανικά στο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο 
Παλαίρου, στο οποίο, σύμφωνα με το νόμο προβλέπεται θέση Υποδιευθυντή, έχουν τα 
προβλεπόμενα προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα Υποδιευθυντή στη σχολική 
μονάδα τους, να υποβάλουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας με τα απαραίτητα παραστατικά 
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στοιχεία στον Διευθυντή της σχολικής μονάδας, όπου ανήκουν οργανικά από 18/05/2016 έως 
24/05/2016. 
 Ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολείου, σε συνεδρίασή του με βάση τα κριτήρια του 
άρθρου 20 του Ν. 4327/2015, αφού συγκροτήσει εφορευτική επιτροπή, προβαίνει σε μυστική 
ψηφοφορία και συντάσσει αιτιολογημένη πρόταση- απόφαση επιλογής υποδιευθυντή της 
σχολικής μονάδας. Η απόφαση του συλλόγου και το πρακτικό διαβιβάζονται από τον Πρόεδρο 
της εφορευτικής επιτροπής στο διευρυμένο ΠΥΣΠΕ, το οποίο διενεργεί τον έλεγχο της 
συνδρομής των προϋποθέσεων και της νομιμότητας της διαδικασίας διαμόρφωσης της 
απόφασης μέχρι 24/05/2016 και ώρα 14:00μ.μ. στο email: ekpthem@dipe.ait.sch.gr.   
 Σημειώνεται ότι, οι εκπαιδευτικοί, που θα τοποθετηθούν στις κενές θέσεις 
Υποδιευθυντών, θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους μέχρι την 31η Ιουλίου 2017. 
 Του παρόντος να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί με ευθύνη του  
Διευθυντή του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Παλαίρου.   
 
 
 

                                                                                                

             Ο Διευθυντής   Π.Ε  Αιτωλ/νίας 

 

 
                                                                     Χρήστος Β. Κολοβός  
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