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Θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενούμενων θέσεων
διευθυντών/τριών Γυμνασίου Δάφνης και ΕΠΑΛ Καλαβρύτων
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1566/1985 ( Φ.Ε.Κ 187, τ. Α’) «Δομή και Λειτουργία
της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 17 της υπ’ αρ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 απόφασης
του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., (Φ.Ε.Κ. 1340/16-10-2002 τ. Β΄) : «Καθορισμός των ειδικότερων
καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών
των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων»
3. Τα άρθρα του Κεφαλαίου Β΄ του Ν.3848/2010 (Φ.Ε.Κ. 71/19-5-2010 τ.Α΄) : «Αναβάθμιση
του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην
εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις»
4. Τα άρθρα του Κεφαλαίου Γ΄ του Ν. 4327/2015 (Φ.Ε.Κ. 50/14-5-2014 τ. Α΄) «Επείγοντα
μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες
διατάξεις»
5. Την υπ. αριθμ. πρωτ. Φ.353.1/11/14769/Ε3/29-01-2016 (ΑΔΑ: 6ΨΔΜ4653ΠΣ-ΔΦ0)
Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων «Τοποθέτηση Διευθυντών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ.361.22/63/132702/Ε3/3-8-2017 Εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ.,
με θέμα «Οδηγίες σχετικά με την κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων
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Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) για
τις οποίες δεν υποβλήθηκαν υποψηφιότητες».
7. Την υπ’ αριθμ.Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-05-2017 Υπουργική Απόφαση με θέμα
«Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, επιλογής και τοποθέτησης
διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων»
8. Την υπ΄αριθμ.Φ.361.22/23/91322/Ε3/31-05-2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα
«Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων
Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακά
Κέντρα»
9. Την υπ’ αριθμ. Φ.32.3/7492/14-07-2017 (ΑΔΑ:Ω0ΒΕ4653ΠΣ-ΛΡΑ) Απόφαση του
Περιφερειακού Διευθυντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας με θέμα:
«Κύρωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων διευθυντών/τριών όλων των
τύπων Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αχαΐας»
10. Την υπ’ αριθμ. Φ.32.3/7609/28-07-2017 (ΑΔΑ: 7ΚΨ54653ΠΣ-Τ2Ι) απόφαση του
Περιφερειακού Διευθυντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας με θέμα:
«Τοποθέτηση Διευθυντών/τριών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων και
Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας»
11. Την υπ. αριθμ. πρωτ. Φ.361.22/27/108543/Ε3/29-06-2018 (ΑΔΑ:6ΤΛΟ4653ΠΣ-ΒΤΝ)
Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων «Παράταση θητείας
στελεχών εκπαίδευσης»
12. Το με αρ. πρωτ. Φ.361.22/36/140338/Ε3/29-8-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα
«Εφαρμογή διατάξεων του ν. 4547/2018 (Α΄102) σχετικά με θέματα Δ/ντών και
Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης και Ε.Κ.»
13. Τις διατάξεις του Ν. 4547/2018 (Φ.Ε.Κ 102, τ. Α’) «Αναδιοργάνωση των δομών
υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
14. Τα άρθρα του Μέρους Α’ του Ν.4473/2017 (Φ.Ε.Κ. 78/30-5-2017 τ. Α΄) «Μέτρα για την
επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης» και ειδικότερα την παρ. 9
του άρθρου 1
15. Την Φ.361.22/41/159789/Ε3/2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 4424/τ.Β΄/05-10-2018) και συγκεκριμένα τις
διατάξεις του άρθρου 14 «Πλήρωση κενών και κενούμενων θέσεων», §2 «[...] Αν μετά το
τέλος της διαδικασίας αυτής εξακολουθούν να παραμένουν κενές θέσεις, οι θέσεις αυτές
επαναπροκηρύσσονται. Στη περίπτωση αυτή, μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα
εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας και άσκησης διδακτικών καθηκόντων από
τον προβλεπόμενο στην παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ν.4547/2018, ενώ δεν
εφαρμόζεται ο περιορισμός του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 2 της
παρούσας».
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16. Τις διατάξεις του Ν.4692/12-06-2020 (ΦΕΚ111Α’) και συγκεκριμένα το άρθρο 52
«Παράταση θητείας στελεχών εκπαίδευσης» : «Στελέχη της εκπαίδευσης που υπηρετούν
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, των οποίων έχει λήξει ή πρόκειται να λήξει
η θητεία για την οποία έχουν επιλεγεί, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και
μετά τη λήξη της, έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας νέων στελεχών»
και το άρθρο 53 «Παράταση ισχύος πινάκων επιλογής διευθυντών σχ. Μονάδων και Ε.Κ.:
«Η ισχύς των πινάκων επιλογής των διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. η οποία
λήγει την 31η Ιουλίου 2020, παρατείνεται έως την κύρωση των νέων πινάκων επιλογής
διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ.».
17. Την αριθμ.Φ.32.3/7492/24-07-2017 Απόφαση Περ/κού Δ/ντή Π.Ε & Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας
με θέμα: «Κύρωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων διευθυντών/τριών
όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας»
18. Τη με αρ. πρωτ. 14047/13-07-2020 «Διαπιστωτική Πράξη Περί Παράτασης Θητείας
Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Αχαΐας» του Διευθυντή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας
19. Την με αρ. πρωτ.14596/28-07-2020 Απόφαση του Διευθυντή Δ.Δ.Ε. Αχαΐας με θέμα:
«Τοποθέτηση Διευθυντών/τριών για την πλήρωση κενούμενων θέσεων
Διευθυντών/τριων Γυμνασίου Σαραβαλίου και Γυμνασίου-Λ.Τ. Ριόλου»
20. Την με αρ. πρωτ.14598/28-07-2020 «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την
κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αχαΐας για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν υποψηφιότητες» της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας
21. Την με αρ. πρωτ. 14735/31-07-2020 «Παράταση προθεσμίας της Υποβολής Νέας
Δήλωσης προτίμησης για την κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών/τριών στο Γυμνάσιο
Δάφνης και στο ΕΠΑΛ Καλαβρύτων για τα οποία δεν υποβλήθηκε υποψηφιότητα.
22. Το γεγονός ότι, μετά την ανωτέρω σχετική πρόσκληση του Διευθυντή Εκπαίδευσης για
νέα δήλωση προτίμησης κανένας υποψήφιος από τους εγγεγραμμένους/ες στον τελικό
ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψηφίων Δ/ντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της
Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας και που δεν έχουν τοποθετηθεί ως Δ/ντές/ντριες
Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας δεν υπέβαλε θετική δήλωση για το
Γυμνάσιο Δάφνης.
23. Τις δηλώσεις των εναπομεινάντων υποψηφίων Διευθυντών που υποβλήθηκαν για το
ΕΠΑΛ Καλαβρύτων.
24. Την Πράξη 23η/04-08-2020 Διευρυμένου ΠΥΣΔΕ
25. Την εύρυθμη λειτουργία και την ανάγκη πλήρωσης των κενούμενων θέσεων
Διευθυντών/ντριών του Γυμνασίου Δάφνης και του ΕΠΑΛ Καλαβρύτων.
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
3
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την πλήρωση των κενούμενων θέσεων Διευθυντών/ντριών μετά την αυτοδίκαιη παράταση
της θητείας πέραν της 31ης-07-2020 (ν.4692/12-06-2020, άρθρο 52) και μέχρι την ανάληψη
υπηρεσίας των νέων στελεχών, των παρακάτω σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, ως εξής:
Α/Α

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

1
2

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΑΦΝΗΣ
ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Με την παρούσα καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αχαΐας, που έχουν τα νόμιμα και τυπικά προσόντα (άρθρο 22 του Ν.4547/2018)
και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλλουν σχετική αίτηση στη
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, από την 4η Αυγούστου 2020 έως και την 13η
Αυγούστου 2020.

Α) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (άρθρο 22 του Ν.4547/2018)
1. Προ πόθεση για την επιλογή σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης, πλην των
προ σταμένων διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, είναι η
κατοχή του βαθμού Α , καθώς και η πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας
και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α επιπέδου, η οποία τεκμαίρεται για τους εκπαιδευτικούς του
κλάδου ΠΕ86. Η γνώση Τ.Π.Ε. Α επιπέδου αποδεικνύεται με τη σχετική πιστοποίηση ή
σύμφωνα με τα ορι όμενα στην παρ. 6 του άρθρου 26 του π.δ. 50/2001 (Α 39) για την
απόδειξη της γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).
2. Διευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας
με δεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στη βαθμίδα αυτή, οι οποίοι έχουν
ασκήσει για οκτώ (8) τουλάχιστον έτη διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες. Από τα
ανωτέρω οκτώ (8) έτη άσκησης διδακτικών καθηκόντων, τα τρία (3) τουλάχιστον έτη
πρέπει να έχουν διανυθεί σε αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων
της οικείας βαθμίδας, έχοντας συμπληρώσει σε αυτά το 50

τουλάχιστον του

υποχρεωτικού τους ωραρίου, με την επιφύλαξη της περίπτωσης στ .
Ειδικότερα:
Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Ε.Κ.
μπορεί να είναι: αα) για τις θέσεις διευθυντών γυμνασίων, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. εκπαιδευτικοί
4
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της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ01 έως και ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40 και
ΠΕ78 έως και ΠΕ91,ββ) για τις θέσεις διευθυντών Ε.Κ. εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ80 έως και ΠΕ90.
Σύμφωνα με το άρθρο 14 «Πλήρωση κενών και κενούμενων θέσεων», §2 του Ν.
4424/2018 (ΦΕΚ 4424/τ.Β΄/05-10-2018) στην εν λόγω διαδικασία της επαναπροκήρυξης
κενούμενων θέσεων σχολικών μονάδων μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα εκπαιδευτικοί
με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας και άσκησης διδακτικών καθηκόντων από τον προβλεπόμενο
στην παρ. 6 του άρθρ.22 του ν. 4547/2018, ενώ δεν εφαρμόζεται ο περιορισμός «…. ο επιλεγείς
διευθυντής σχολικής μονάδας πρέπει να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του
διευθυντή στη σχολική μονάδα ή το Ε.Κ. που έχει επιλεγεί» του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3
του άρθρ. 27 του ίδιου πιο πάνω νόμου.
Β) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Με την αίτηση υποψηφιότητας που υποβάλλεται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αχαΐας, ο/η υποψήφιος-α εκδηλώνει ενδιαφέρον για συμμετοχή στη
διαδικασία επιλογής .
Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο εμπεριέχονται
όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των
υποψηφίων, ο οποίος περιλαμβάνει:
1. Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης (Οι τίτλοι σπουδών που

προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης του εξωτερικού πρέπει να είναι
αναγνωρισμένοι από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημα κών και
Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)/Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της
Αλλοδαπής ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε)
4. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών (επίσημα μεταφρασμένα από την αρμόδια υπηρεσία

του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά τον νόμο όργανο)
5. Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. ή αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού

Υπολογιστή
6. Αποδεικτικά συγγραφικού έργου
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7. Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στο διδακτικό- επιμορφωτικό έργο

καθώς και στη διοικητική και διδακτική εμπειρία, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο
έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.
8. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να συμβάλει στη

διαμόρφωση της κρίσης του Συμβουλίου περί της προσωπικότητας και της γενικής
συγκρότησής του, καθώς και περί της συνδρομής των λοιπών κριτηρίων της παρ. 2 του
άρθρου 23 του ν.4547/2018.
9. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία βεβαιώνεται:

α) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την
ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης σύμφωνα με τα ορι όμενα στο άρθρο 109 του
Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 Α΄ 26)
β) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του ως στέλεχος της
εκπαίδευσης για σοβαρό λόγο αναγόμενο σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών του
καθηκόντων.
γ) η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών.
Κωλύματα επιλογής
Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης
εντός ενός (01) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των
υποψηφιότητας για θέση στελέχους της εκπαίδευσης δεν δύνανται να υποβάλλουν αίτηση
υποψηφιότητας. Τα κωλύματα επιλογής δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά τον χρόνο
λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά τον χρόνο
τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.

Γ) ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται εντός αποκλειστικής
προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την Τρίτη 04-08-2020 έως και Πέμπτη 13-08-2020 και
ώρα 12:00 μ.μ. με ευθύνη του/της υποψηφίου/ας στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αχαΐας είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά
συμπληρωματικά δικαιολογητικά.
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Παρακαλούμε για την προσεκτική μελέτη και την πιστή τήρησή τους εκ μέρους των υποψηφίων.
Η παρούσα προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αχαΐας.

Ο Δ/ΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από GEORGIOS AFRATIS
Ημερομηνία: 2020.08.04 13:47:10 EEST

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΦΡΑΤΗΣ

Συνημμένα:
1. Υπόδειγμα αίτησης υποψηφιότητας
2. Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης
3. Ο Ν.4547/2018
4. ΦΕΚ 4424/2018
Κοινοποίηση:
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε & Δ.Ε. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
2. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ Ε.Κ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ
3. ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Α.Σ.Ε.Π.)
4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Δ.Ε.
Εσωτερική διανομή :
1. Τμήμα Α’ Διοικητικού για ενέργειες ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης
2. Τμήμα Δ’ Πληροφορικής για την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Αχαΐας
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