ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
------ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
-----------

Ηράκλειο, 13 Νοεμβρίου 2017
Αρ.Πρωτ. : 16077

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Προς:

ΠΥΣΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ως Διευρυμένου Συμβουλίου Επιλογής
Ταχ. Δ/νση
: Μεταξοχωρίου 15, 71304
Τ.Θ.
: 2038 Ηράκλειο
Πληροφορίες : Γιώργος Ρουσιάς
: Ροκαδάκη Μαρία
Τηλέφωνο
: Σάρρα Ηλιάνα
Fax
: 2810529305 / 328
e-mail
: 2810372306
: mail@dipe.ira.sch.gr

1)Ενδιαφερόμενους εκαιδευτικούς

Θέμα: «Πρόσκληση εκπαιδευτικών , για την κάλυψη κενούμενης θέση Διευθυντή
4/θεσίου Δημοτικών Σχολείου Βοριζίων»
Ο ∆ιευθυντής της Π.Ε. Ηρακλείου
1. Την µε αρ. πρωτ. Φ.361.22/23 /91322 /E3/31-05-2017 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ
µε θέµα : «∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων
των

τύπων

Σχολικών

Μονάδων

Πρωτοβάθµιας

και

∆ευτεροβάθµιας

Εκπαίδευσης και Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.)»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30-09-1985)
«∆οµή και λειτουργία της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις».
3. Την µε αρ. πρωτ. Φ361.22/21/90780/Ε3/31-05-2017 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ
µε θέµα: «Καθορισµός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, επιλογής και
τοποθέτησης διευθυντών σχολικών µονάδων και εργαστηριακών κέντρων»
4. Την µε αρ. πρωτ. Φ361.22/27/96038/Ε3/08-06-2017 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ µε
θέµα: «∆ιευκρινήσεις σχετικά µε την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των
τύπων

Σχολικών

Μονάδων

Εργαστηριακά Κέντρα»

Π/θµιας

και

∆/θµιας

Εκπαίδευσης

και

5. Την µε αρ. πρωτ 7420/01-06-2017 Πρόσκληση της ∆/νσης Π.Ε Ηρακλείου µε
θέµα:

«Πρόσκληση

Εκδήλωσης

Ενδιαφέροντος

για

πλήρωση

θέσεων

∆ιευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου».
6. Την µε αριθµ πρωτ. Φ.361.22/45/123511/Ε3 διευκρινιστικη εγκύκλιο του
ΥΠΠΕΘ µε θέµα: «∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την επιλογή υποψηφίων
διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)».
7. Την µε αρ.πρωτ Φ 2.1 /8001/24-07-2017 (Α∆Α:ΨΤΜΗ4653ΠΣ-ΣΒ8) απόφαση
της Π.∆.Ε Κρήτης µε θέµα: « Κύρωση τελικού ανασυνταγµένου αξιολογικού
πίνακα υποψήφιων ∆ιευθυντών σχολικών µονάδων της ∆ιεύθυνσης Π.Ε
Ηρακλείου»
8. Την µε αρ.πρωτ την αριθµ Φ 2.1/8084/28-07-2017 απόφαση
Περιφερειακού ∆/ντή Π/θµιας & ∆/θµιας Εκπ/σης Κρήτης

του

µε θέµα :

«Τοποθέτηση ∆ιευθυντών 4/θ και άνω δηµοτικών σχολείων γενικής αγωγής και
σχολικών µονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) της ∆ιεύθυνσης
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου»
9. Την µε αριθµ. πρωτ. 481/02-11-2017 απόφαση της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης
Εκπαίδευσης Κρήτης .
καλεί
Τους ενδιαφερόµενους µόνιµους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι επιθυµούν να
συµµετέχουν στη διαδικασία για τη πλήρωση της θέσης ∆ιευθυντή στο
4/θέσιο ∆ηµοτικό Σχολείο Βοριζίων, χωρίς να είναι απαραίτητη η
συµπλήρωση

των

10

ετών

εκπαιδευτικής

προυπηρεσίας,

να

επικοινωνήσουν µε τη ∆ιεύθυνση Π.Ε Ηρακλείου έως και την Παρασκευή
17/11/2017 στο γραφείο του ΠΥΣΠΕ (τηλ. 2810529305/328)

Οι

αιτήσεις

των

ενδιαφερόµενων

εκπαιδευτικών

θα

υποβληθούν

αυτοπροσώπως στη ∆ιεύθυνση Π.Ε. Ηρακλείου (Μεταξοχωρίου 15, 2ος
όροφος, ΠΥΣΠΕ) από τη ∆ευτέρα 13/11/2017 έως και την Παρασκευή
17/11/2017 και ώρες 8:00 -15:00
Ο ∆ιευθυντής Π.Ε Ηρακλείου

Αποστολάκης ∆ηµήτριος

