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N.μφρνθ , 02-09-2020
Αρ. Πρωτ. : 19445

ΠΡΟ :
χολικζσ Μονάδεσ Β/κμιασ
Εκπ/ςθσ Δϋ Ακινασ

Θζμα: « Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ για πλήρωςη τησ θζςεωσ του
Διευθυντή του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Αγίου Δημητρίου τησ Διεφθυνςησ Δευτεροβάθμιασ
Εκπαίδευςησ Δϋ Αθήνασ»
Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣ Η ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔϋΑΘΗΝΑ
Ζχοντασ υπόψη:
1. Σισ διατάξεισ του κεφ. Βϋ του Ν.3848/2010 (Φ.Ε.Κ. 71/19-5-2010) «Αναβάκμιςθ του ρόλου του
εκπαιδευτικοφ – κακιζρωςθ
κανόνων αξιολόγθςθσ και αξιοκρατίασ ςτθν εκπαίδευςθ και λοιπζσ
διατάξεισ» όπωσ τροποποιικθκαν ςυμπλθρϊκθκαν και αντικαταςτάκθκαν με τισ διατάξεισ του
κεφ. Γϋ
του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/τ.Αϋ/14-05-2015 και με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του Ν.
4473/2017 (ΦΕΚ
78/τ. Α/ 30-5-2017)
2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 7 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α/02-10-2008), όπωσ τροποποιικθκε με τθν
παρ. 9 του άρκρου 28 του Ν. 4186/2013
3. Σθν υπϋ αρικμ. Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-5-2017 Τπουργικι Απόφαςθ «Κακοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ
υποβολισ αιτιςεων, επιλογισ και τοποκζτθςθσ διευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων και Ε.Κ.)
4. Σθν υπϋ αρικμ. Φ.361.22/41/159789/Ε3/26-09-2018 εγκφκλιο του ΤΠΠΕΘ με κζμα «Επιλογι
υποψθφίων Διευκυντϊν όλων των τφπων χολικϊν Μονάδων Πρωτοβάκμιασ
και Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ και Ε.Κ.»
5. Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 16 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ. Αϋ/02-10-2008) «Ειδικι Αγωγι
και Εκπαίδευςθ ατόμων με αναπθρία ι με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ», όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει με το άρκρο 48 παρ.2 του Ν.4415/2016 ΦΕΚ 159/τ.Αϋ/06-09-2016 «Ρυκμίςεισ για τθν
ελλθνόγλωςςθ εκπαίδευςθ, τθν διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ και άλλεσ διατάξεισ».
6. Σισ διατάξεισ του Κεφ Γϋ του Ν. 4547/2018 (αρ.22, παρ.6, εδ. ββ)
7. Σισ διατάξεισ του Ν. 4415/2016, αρ.48, παρ.2 (Ρφκμιςθ κεμάτων Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ )
8. Σισ διατάξεισ του άρκρου 17 τθσ με αρικμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 Τ.Α. (ΦΕΚ 1340/τΒ/1602-2010) «Κακοριςμόσ των ειδικοτζρων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των προϊςταμζνων και των
υλλόγων Διδαςκόντων», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
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9. Σθν υπ’ αρικμ. 19064/31-08-2020 Απόφαςθ Λφςθσ υπαλλθλικισ ςχζςθσ λόγω παραίτθςθσ τθσ Δ.Δ.Ε. Δ’
Ακινασ.
10. Σο γεγονόσ ότι ςτο Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Αγίου Δθμθτρίου τθσ Δ/νςθσ Δ. Ε. Δϋ Ακινασ, υπάρχει κενι θ κζςθ του
διευκυντι τθσ ςχολικισ μονάδασ, θ οποία δεν καλφφκθκε με τθν υπ’ αρικμ. 18978/28-08-2020
πρόςκλθςθ για διλωςθ προτίμθςθσ,

Π ρ οκηρ φ ς ς ο υμ ε
τθν πλιρωςθ τθσ κζςεωσ του Διευκυντι του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Αγίου Δθμθτ ρίου τθσ Διεφκυνςθσ
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δϋ Ακινασ, με τθν οποία προςκαλοφνται οι
ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που ζχουν τα νόμιμα προςόντα και επικυμοφν να
ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία επιλογισ να υποβάλουν αίτθςθ ςυνοδευόμενθ από τα
αναγκαία δικαιολογθτ ικά, από τισ 02 επτεμβρίου 2020 μζχρι τισ 15 επτεμ βρίου
2020 και ϊρα 15 :00ϋ, ςτη Δ/νςη Δ.Ε. Δϋ Αθήνασ, υγγροφ 165 ( 4 ο σ όροφοσ).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ
Οι ενδιαφερόμενοι είναι απαραίτητο να πληροφν τισ προχποθζςεισ του αρ. αρ. 22,
παρ.6, εδ. ββ του Ν. 4547/2018 και τα προςόντα διοριςμοφ και τοποθζτηςησ ςε
ΜΕΑΕ,
ςφμφωνα
με
τισ
διατάξεισ
τησ
παρ.
1
του
αρ.16
του
Ν.3699/2008(ΦΕΚ199/τ.Αϋ/2 -10-2008), όπωσ τροποποιήθηκε και ιςχφει με το αρ.
48, παρ. 2 του Ν. 4415/2016.

ΤΠΟΒΛΗΣΕΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Οι αιτιςεισ υποψθφιότθτασ για τοποκζτθςθ υποβάλλονται ςτθ Διεφκυνςθ
Εκπαίδευςθσ που ανικει οργανικά ο υποψιφιοσ και ςυνοδεφοντ αι από τα παρακάτω
δικαιολογθτικά τα οποία υποβάλλονται ομαδοποιθμζνα ςε υποενότθτεσ, όπωσ αυτζσ
αναλφονται ςτο βιογραφικό ςθμείωμα :
1.
Βιογραφικό ςθμείωμα
2.
Αντίγραφα τ ίτλων ςπο υδϊν και μετεκπαίδευςθσ
3.
Αποδεικτικά γνϊςθσ ξ ζνων γλωςςϊν
4.
Πιςτοποιθτ ικό επιμόρφωςθσ ςτισ Σ.Π.Ε.
5.
Αντίγραφα άλλων ςχετ ικϊν τ ίτλων που τυχόν ζχει αποκτιςει ο υπο ψιφιοσ
6.
Βεβαιϊςεισ ι υπθρεςιακά ζγγραφα που αφοροφν ςτθν υπθρεςιακι κατ άςταςθ,
ςτθν κακοδθγθτικι και διο ικθτικι εμπειρία κακϊσ και τθ ςυμμετοχι ςε
υπθρεςιακά ςυμβοφλ ια, τα οποία πρζπει να αναφζρουν χρόνο ζναρξθσ και
λιξθσ, κατά περίπτωςθ. Σο πιςτοποιητικό υπηρεςιακϊν μεταβολϊν θα εκδοθεί
αυτεπάγγελτα από την Τπη ρεςία μασ
7.
Παραςτατ ικά προςόντων των υποψθφίων που δε μοριοδοτοφνται και που κατά
τθν κρίςθ τουσ ζχουν ςυμβάλει ςτθν επαγγελματικι ανάπτυξθ και κα
ςυντείνουν ουςιωδϊσ ςτθ βζλτιςτθ εκπλιρωςθ των κακθκόντων τουσ και τα
οποία δφναται να ςυμ βάλ ουν ςτθ διαμόρφωςθ τθσ κρ ίςθσ του υμβουλίου περί
τθσ προςωπικότθτασ και τθσ γενικισ ςυγκρότθςισ τουσ , κακϊσ και περί τθσ
ςυνδρομισ των λοιπϊν κριτθρίων τθσ παρ.2 του αρ.23 του Ν.4547/2018.
8.
Τπεφκυνθ διλωςθ τ ου Ν.1599/1986 με τθν οποία βεβαιϊνεται ότι α) ο
εκπαιδευτ ικόσ δεν ζχει καταδικαςτεί τελεςίδικα για πεικαρχικό παράπτωμα με
τθν ποινι τθσ προςωρινισ ι τθσ οριςτ ικισ παφςθσ , ςφμφωνα μ ε τα οριηόμενα
ςτο άρκρο 109 του Τπαλλθλικοφ Κϊδικα ( Ν. 3528/2007 Αϋ 2 6) και β) δεν
ςυντρζχουν τα κωλφματα διοριςμοφ τθσ παρ. 1 του άρκρου 8 του ίδιου κϊδικα,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 17 του Ν. 4327/2015 , κακϊσ
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και ότι δεν ζχει απαλ λαγεί από τ α κακικο ντα του ςφμφωνα με τθ πα ρ. β. τθσ
παρ. 1 του άρκρου 26 του Ν. 3848/2010 γ) θ γνθςιότθτα των υποβαλλόμενων
τίτλων ςπο υδϊν και δικαιολογθτικϊν.
Μετά τθ λ ιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτ ιςεων δεν γίνονται δεκτ ά
ςυμπλθρωματικά δικαιολογθτικά.
Η επιλογι και τοποκζτθςθ ςτ θ κζςθ Διευκυντ ι/ντριασ του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Αγίου
Δθμθτρίου γίνεται για το υπόλοιπο τθσ τρζχουςασ κθτείασ , θ οποία ξεκινά με τ θν
τοποκζτθςθ τουσ ζωσ τθν επιλογι, τοποκζτ θςθ και ανάλθψθ υπθρεςίασ νζων τελεχϊν
Εκπαίδευςθσ(αρ.52 του Ν.4692/12 -06-2020, ΦΕΚ 111/Α’/12 -06-2020).
Η αίτ θςθ υπο βάλλεται με ευκφνθ τ ου υποψθφίου ςτθ Διεφκυνςθ Β/κμιασ
Εκπ/ςθσ Δϋ Ακινασ είτε αυτοπροςϊπω σ είτε μζςω εξουςιοδοτθμζνου προςϊπου .
Δεν επιτρζπεται να υποβάλουν αίτθςθ υποψθφιότθτασ εκπαιδευτ ικοί οι
οποίοι ςυμπλθρϊνουν κατά τθ διάρκεια του επόμενου τθσ επιλογισ τουσ ζτουσ
ςυνολικι πραγματικι ςυντάξιμθ υπθρεςία , κακϊσ και το όριο θλικίασ για υποχρεωτικι
αποχϊρθςθ από τθν υπθρεςία.
ε κάκε περίπτωςθ ο /θ υποψιφιοσ Διευκυντισ/ντ ρια κα πρζπει να
ςυμπλθρϊνει το υποχρεωτικό ωράριο τθσ κζςθσ το υ Διευκυντι του Ε .Ε.Ε.ΕΚ. Αγίου
Δθμθτρίου.
Η παροφςα αναρτάται ςτθν ι ςτοςελίδα τθσ Δ.Δ.Ε. Δϋ Ακινασ και κοινοποιείται
ςτον Α..Ε.Π. προκειμζνου να αναρτ θκεί ςτθν ιςτοςελίδα του.

υνημμζνα:
- Πρότυπο Αίτθςθσ υποψθφίων Διευκυντϊν χολικϊν Μονάδων
- Τπεφκυνθ διλωςθ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:
- Ανϊτερο υμβοφλιο Επιλογισ Προςωπικοφ (ΑΕΠ)
(για ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα του)
- Περ. Δ/νςθ Αϋ/κμιασ & Βϋ/κμιασ Εκπ/ςθσ Αττικισ
- Διευκφνςεισ Π.Ε. και Δ.Ε. (με τθν παράκλθςθ για ενθμζρωςθ των οικείων ΚΕΤ )
- ΚΕΤ Δϋ Ακινασ

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣ Η

ΓΙΑΛΟΤΡΗ

ΠΑΡΑΚΕΤ Α
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