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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
 
ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (ως προς εκπ/κούς 
Α/θμιας Εκ/σης,  ισχύουσα νομοθεσία περί 
προϋποθέσεων επιλογής και την καταληκτική 
ημερομηνία),  Πάτρα 02-09-2016. 
     

Πάτρα 30-08-2016 

                        Αριθ. πρωτ. Φ.32.2/11024 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
————— 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΑΧΑΪΑΣ 

Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων 

……….. 

Ταχ. διεύθυνση : Γιαννιτσών 5 & Ηπείρου 

Ταχ. κώδικας : 262 23 Πάτρα 

Πληροφορίες : Γραμματεία ΠΥΣΔΕ 

Τηλέφωνο : 2610 465870, 804 

F A X : 2610 465860 

e-mail : mail@dide.ach.sch.gr 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΣ 
 
 
 
 

ΚΟΙΝ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Σχολικές Μονάδες Δ.Δ.Ε. Αχαΐας 

2. Σχολικές Μονάδες Δ.Π.Ε. Αχαΐας  

(διά της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης 

Αχαΐας 

3. ΚΕΔΔΥ Αχαΐας 

1.   Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας &  

      Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας 

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσης Αναπληρωτή/τριας 

Διευθυντή/ντριας του νεοϊδρυθέντος Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης  (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Αιγίου Δ.Δ.Ε. Αχαΐας» 

 

Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας,  

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Την αριθμ. 131360/Δ3/9-08-16 ( ΦΕΚ 2513/τ.Β/12-08-2016) κοινή Υ.Α. με θέμα « Ίδρυση 

Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Δ/θμιας Εκπαίδευσης», 

2. Το αριθμ. 135935/Ε1/23-08-2016 έγγραφο του του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και 

Θρησκευμάτων με θέμα: «Κάλυψη λειτουργικών κενών των Τμημάτων Ένταξης», 
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3. Τις  διατάξεις του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α΄/02-10-2008) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 

ατόμων με αναπηρία  με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του κεφαλαίου Ε΄ του Ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167/τ. Α΄/03-09- 85) 

«Δομή και λειτουργία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και άλλες διατάξεις», 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 17 «Προϋποθέσεις Επιλογής», του Κεφαλαίου Γ΄, «Επιλογή 

Στελεχών» του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/14-5-2015) «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, 

Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση».  

6. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 17 της υπ’ αρ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 

(Φ.Ε.Κ. 1340/τ.Β/16-10-2002) Υπουργικής Απόφασης του ΥΠ.Ε.Π.Θ., με θέμα: «Καθορισμός των 

ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των 2 διευθυντών και υποδιευθυντών των 

σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων».  

7. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 11 και της παρ. 6 του άρθρου 12 του Π.Δ.1/2003 

«Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και 

διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών», 

 

 

κ α λ ο ύ μ ε  
 
 

τους εκπαιδευτικούς και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, που ανήκουν οργανικά στις 

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, οι οποίοι έχουν τα 

προβλεπόμενα από το νόμο προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν προσωρινά, μέχρι την οριστική 

πλήρωση της θέσης, τα καθήκοντα του/της Αναπληρωτή/τριας Διευθυντή/ντριας του νεοϊδρυθέντος 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αιγίου, να υποβάλλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και όλα 

τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, (Γιαννιτσών 5, 

και Ηπείρου, 262 23 Πάτρα), από την Τρίτη 30-08-2016 έως την Παρασκευή 09-09-2016.  

 

Υποβλητέα Δικαιολογητικά: 

 

1. Αίτηση, 

2. Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών, 

3. Βιογραφικό σημείωμα με αναφορά στην εμπειρία στην ειδική αγωγή 

4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών, τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών, μετεκπαίδευσης και 

επιμόρφωσης,   

5. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών, 
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6. Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε., 

7. Αντίγραφα άλλων σχετικών τίτλων που τυχόν έχει αποκτήσει ο υποψήφιος, 

8. Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, στην 

καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία, καθώς και στη συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια, 

τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση, 

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία βεβαιώνεται ότι: 

a.  ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικά παραπτώματα με 

την ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 Α΄26) και  

b.  δε συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 4327/2015. 

 

Η κάλυψη της Θέσης του/της Αναπληρωτή/τριας Διευθυντή/ντριας του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αιγίου θα γίνει 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του κεφαλαίου Ε΄ του Ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167/τ.Α΄/03-09-

85) και τις προϋποθέσεις επιλογής που τίθενται από το άρθρο 17 παρ. 2 και ειδικότερα την παρ. 2 

περ. δ) ββ΄ του ιδίου άρθρου του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/τ.Α/14-5-2015), σε συνδυασμό με τις 

διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 17 της υπ’ αρ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 (Φ.Ε.Κ. 

1340/τ.Β΄16-10-2002) Υπουργικής Απόφασης του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και της παρ. 6 του άρθρου 11 και της 

παρ. 6 του άρθρου 12 του Π.Δ.1/2003. 

 

Οι Διευθυντές/ντρες των σχολικών μονάδων παρακαλούνται να ενημερώσουν ενυπόγραφα του 

εκπαιδευτικούς που παραβρίσκονται στο σχολείο τους και με οποιονδήποτε τρόπο τους 

εκπαιδευτικούς που απουσιάζουν.   

 

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΦΡΑΤΗΣ 
 

 
 
Επισυνάπτονται: 
1. Υπόδειγμα αίτησης υποψηφίου Διευθυντή 

2. Υπεύθυνη δήλωση 
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