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Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας 
 

Έχοντας υπόψη:  
 

1. Τις διατάξεις του κεφαλαίου Β΄ του ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του 
εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην 
εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 71/Α/19-05-2010), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του κεφαλαίου Γ΄ του ν. 4327/2015 
«Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 50/Α/14-05-2015), όπως 
τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του 

άρθρου 46 του ν. 4351/2015 (Α΄ 164 ), «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν με 
τις διατάξεις του άρθρου 1 και ιδίως της παρ. 7δ του ν. 4473/2017 «Μέτρα για 
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 
78/Α/30-05-2017). 

2. Την με αριθ. πρωτ. Φ.353.1/11/14769/Ε3/29-01-2016 Υπουργική Απόφαση 
ορισμού τοποθέτησης Δ/ντών Εκπ/σης με θητεία έως 31-07-2018. 

3. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/71/144130/Ε3/1-9-2017 εγκύκλιο με θέμα 
«Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων προϊσταμένων 
νηπιαγωγείων και προϊσταμένων δημοτικών σχολείων», 

 
προκηρύσσει  

 
τις θέσεις των προϊσταμένων διθεσίων και τριθεσίων νηπιαγωγείων και δημοτικών 
σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας και καλεί τους εκπαιδευτικούς 
που πληρούν τις προϋποθέσεις των παραπάνω διατάξεων και ανήκουν οργανικά 
στη Διεύθυνση Π.Ε. Φλώρινας, να υποβάλουν αίτηση στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Φλώρινας με τα 
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Φλώρινα, 4-9-2017 

Αριθ. Πρωτ.: 3544 
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απαραίτητα δικαιολογητικά από την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017 έως και την 
Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017, για  να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής. 
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνεται δεκτή 
οποιαδήποτε μεταβολή στην αίτηση, ούτε συμπληρωματικά δικαιολογητικά. 
Η αίτηση υποβάλλεται με ευθύνη του υποψηφίου, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω 
εξουσιοδοτημένου προσώπου. 
  

ΣΥΝ.:  
1. Φ.361.22/71/144130/Ε3/1-9-2017 εγκύκλιος του 

ΥΠΠΕΘ 
 
 
ΚΟΙΝ: 

1. Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας. 
2. Σχολικούς Συμβούλους Δ.Π.Ε. Φλώρινας. 
3. Εκπαιδευτικούς ΠΕ 60/70 (δια των Προϊσταμένων των 

σχολικών τους μονάδων) 

                     Ο Διευθυντής  

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας 

 

                                                                         
Σαββάκης Κίμων 
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