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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΗ ΔΙΑΤΓΕΙΑ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ,ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΞΑΝΘΗ
30-09-2015
ΑΡ. ΠΡΩΣ. 7430
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η
ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ
Δ/ΝΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΞΑΝΘΗ
------------------------------

Διεφκυνςθ
Σ.Κ. - Πόλθ
Σαχ. Θυρίδα
Ιστοσελίδα
Πλθροφορίεσ
Τηλ.   - Fax 
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Διοικθτιριο
67100 - Ξάνκθ
157
dide.xan.sch.gr
Κοντογιάννθσ Δ. – Ζλάτκου Μ.
2541350292, 293 – 2541022860
mail@dide.xan.sch.gr

ΠΡΟΚΛΗΗ
ΕΚΔΗΛΩΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ

ΘΕΜΑ : «Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ για πλήρωςη θζςησ Διευθυντή του
Μουςικοφ Γ/ςίου – ΓΕΛ Ξάνθησ»
Ο Αναπλθρωτισ Διευκυντισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ξάνκθσ
ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 11 του Ν. 1566/1985 ( Φ.Ε.Κ 187, τ. Α’) «Δομι και Λειτουργία τθσ
Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ».
2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 17 τθσ υπ’ αρ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 απόφαςθσ του
υπουργοφ
Π.Δ.Β.Μ.Θ., (Φ.Ε.Κ. 1340/16-10-2002 τ. Βϋ) : «Κακοριςμόσ των ειδικότερων
κακθκόντων και
αρμοδιοτιτων των προϊςταμζνων των περιφερειακϊν υπθρεςιϊν
πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, των διευκυντϊν και υποδιευκυντϊν των
ςχολικϊν μονάδων και ΕΚ και των ςυλλόγων των διδαςκόντων».
3. Σισ διατάξεισ των άρκρων 16,17,18,19,20,21,22,24,26,27 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ Αϋ 50/14-52015) «Επείγοντα μζτρα για τθν Πρωτοβάκμια, Δευτεροβάκμια και Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ
και άλλεσ διατάξεισ».
4. Σθν υπϋαρ.Φ.361.22 / 26 / 79840 / Ε3 / 19-5-2015 Τπουργικι Απόφαςθ που αφορά ςτθν
επιλογι των υποψθφίων Διευκυντϊν όλων των τφπων χολικϊν Μονάδων Πρωτοβάκμιασ και
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και Εργαςτθριακϊν Κζντρων.
5. Σθν αρ.πρ. Φ.361.22/27/80025/Ε3/19-5-2015 (ΑΔΑ: 6Ι5Β46ΦΘ3-ΨΕ2) διευκρινιςτικι
εγκφκλιο του ΤΠΟΠΑΙΘ.
6. Σθν υπϋ αρ. Φ.353.1/16/110987/Δ1/9-8-2013 Απόφαςθ του Τπουργοφ Παιδείασ και
Θρθςκευμάτων με κζμα «Σοποκζτθςθ Διευκυντϊν Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπ/ςθσ Αν. Μακεδονίασ και Θράκθσ»
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7. Σθν αρ.πρ. Φ.361.22/146/152229/Ε3/29-09-2015 εγκφκλιο του ΤΠΕΘ.

Προςκαλεί
τουσ εκπαιδευτικοφσ που πλθροφν τισ προχποκζςεισ (παρ. 2 άρκ.17 Ν.4327/2015) και
επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία επιλογισ για τθ θζςη Διευθυντή του Μουςικοφ
Γ/ςίου – ΓΕΛ Ξάνθησ, να υποβάλουν αίτθςθ που ςυνοδεφεται από τα απαιτοφμενα
δικαιολογθτικά από την 30η επτεμβρίου 2015 ζωσ 05 Οκτωβρίου 2015.

ΤΠΟΒΛΗΣΕΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Οι αιτιςεισ υποψθφιότθτασ για τοποκζτθςθ υποβάλλονται
Εκπαίδευςθσ που ανικει οργανικά ο υποψιφιοσ και ςυνοδεφονται από:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

ςτθ

Διεφκυνςθ

Βιογραφικό ςθμείωμα.
Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν και μετεκπαίδευςθσ.
Αποδεικτικά γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν.
Πιςτοποιθτικό επιμόρφωςθσ ςτισ Σ.Π.Ε.
Αντίγραφα άλλων ςχετικϊν τίτλων που τυχόν ζχει αποκτιςει ο υποψιφιοσ.
Βεβαιϊςεισ ι υπθρεςιακά ζγγραφα που αφοροφν ςτθν υπθρεςιακι κατάςταςθ, ςτθν
κακοδθγθτικι και διοικθτικι εμπειρία κακϊσ και τθ ςυμμετοχι ςε υπθρεςιακά ςυμβοφλια, τα
οποία πρζπει να αναφζρουν χρόνο ζναρξθσ και λιξθσ, κατά περίπτωςθ.
Τπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 με τθν οποία βεβαιϊνεται ότι α) ο εκπαιδευτικόσ δεν ζχει
καταδικαςτεί τελεςίδικα για πεικαρχικό παράπτωμα με τθν ποινι τθσ προςωρινισ ι τθσ
οριςτικισ παφςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 109 του Τπαλλθλικοφ Κϊδικα (ν.
3528/2007 Αϋ 26) 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.

Οι βεβαιϊςεισ ι τα υπθρεςιακά ζγγραφα που αφοροφν ςτθν υπθρεςιακι κατάςταςθ, άςκθςθ
διοικθτικϊν κακθκόντων, διδακτικοφ και κακοδθγθτικοφ ζργου, κακϊσ και τθ ςυμμετοχι ςε
υπθρεςιακά ςυμβοφλια, πρζπει να αναφζρουν χρόνο ζναρξθσ και λιξθσ, κατά περίπτωςθ.
Παράλλθλα οι υποψιφιοι αποςτζλλουν ςτο Μουςικό Γ/ςιο – ΓΕΛ Ξάνκθσ όλα εκείνα τα
ςτοιχεία που προβλζπονται ςτθν παρ.4 του άρκρου 19 του ν. 4327/2015, τα οποία πρζπει να λάβει
υπόψθ ο ςφλλογοσ διδαςκόντων κατά τθ διαδικαςία τθσ μυςτικισ ψθφοφορίασ.

ΣΕΛΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ
Με ευκφνθ τθσ οικείασ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ καταρτίηεται ο τελικόσ πίνακασ υποψθφίων,
που περιλαμβάνει το άκροιςμα τθσ μοριοδότθςθσ τθσ επιςτθμονικισ – παιδαγωγικισ ςυγκρότθςθσ και
κατάρτιςθσ, τθσ υπθρεςιακισ κατάςταςθσ διοικθτικισ και κακοδθγθτικισ εμπειρίασ κακϊσ και τθσ
μοριοδότθςθσ από τθν μυςτικι ψθφοφορία του ςυλλόγου διδαςκόντων.
Οι ανωτζρω πίνακεσ αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Διεφκυνςθσ (08-10-2015). Κατά των
πινάκων αυτϊν δφναται να υποβλθκοφν ενςτάςεισ από 08-10-2015 ζωσ 12-10-2015.
Μετά τθν εκδίκαςθ των ενςτάςεων από το διευρυμζνο οικείο ΠΤΔΕ οι αναμορφωμζνοι
πίνακεσ υποβάλλονται προσ κφρωςθ ςτον οικείο Περιφερειακό Διευκυντι Εκπαίδευςθσ και αναρτϊνται
ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Διεφκυνςθσ.
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υνοδευτικά ςασ κοινοποιοφμε:
1.
2.
3.
4.
5.

Σθν υπ’αρικμ. πρωτ. Φ.361.22/27/80025/Ε3/19-5-2015 διευκρινιςτικι εγκφκλιο του ΤΠΟΠΑΙΘ.
Σθν υπ’αρικμ. πρωτ. Φ.361.22/31/81732/E3/21-05-2015 εγκφκλιο του ΤΠΟΠΑΙΘ.
Σθν αρ.πρ. Φ.361.22/146/152229/Ε3/29-09-2015 εγκφκλιο του ΤΠΕΘ.
Αίτθςθ υποψθφίου Διευκυντι.
Τπεφκυνθ Διλωςθ.
Ο Αναπλθρωτισ Δ/ντισ

Κων/νοσ Σςεντικόπουλοσ

Εςωτερική διανομή
1. Γραμματεία Π.Τ..Δ.Ε Ξάνκθσ
2. Γραμματεία – Πρωτόκολλο - Αρχειοκζτθςθ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Περιφερειακι Δ/νςθ Εκπαίδευςθσ Αν. Μακεδονίασ & Θράκθσ.
2. χολεία Δ/νςθσ Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ Ξάνκθσ.
3. Δ/νςεισ Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ τθσ χϊρασ.
4. Γραφείο χολικοφ υμβοφλου Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ξάνκθσ
5. Ε.Λ.Μ.Ε. Ξάνκθσ

