INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.09.30 12:57:20
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: Ω8ΗΖ465ΦΘ3-ΒΤΧ

Σέρρες, 30/09/2015
Αρ. Πρωτ.: Φ.11.2/9098
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & ∆/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
Ταχ. ∆/νση
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX
Email

ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΣ:
Σχολικές Μονάδες Σερρών

: Κερασούντος 2
ΤΚ 62110 Σέρρες
: Γ. ∆. Μπουλάκης
: 2321047530
: 2321047531
: mail@dide.ser.sch.gr

Πρόσκληση

εκδήλωσης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Α/θµιας &
Β/θµιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας.
2. ∆/νσεις ∆/θµιας Εκπ/σης όλης της χώρας.
3. Γραφείο Σχολικών Συµβούλων Σερρών.
4. Υπεύθυνο Σχολικών ∆ραστηριοτήτων
Σερρών.
5. ΚΕΣΥΠ Σερρών.
6. ΚΕ∆∆Υ Σερρών.
7. Συµβουλευτικό Σταθµό Νέων Σερρών.
8. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Σερρών.
9. ΕΛΜΕ Σερρών.
10. Ιστοσελίδα ∆.Ε. Σερρών.

ενδιαφέροντος

για

πλήρωση

κενών

θέσεων

∆ιευθυντών Σχολικών Μονάδων της ∆ευτεροβάθµιας Εκπ/σης Σερρών

Ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Σερρών

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ 187, τ. Α’/30-09-1985) «∆οµή και Λειτουργία
της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. Φ.353.1./324/105657/∆1/08-10-2002 απόφασης του
Υπουργού

Π.∆.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»

ΑΔΑ: Ω8ΗΖ465ΦΘ3-ΒΤΧ

3. Τις διατάξεις του Ν.3848/2010 (Φ.Ε.Κ. 71, τ.Α΄/19-05-2010): «Αναβάθµιση του
ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην
εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις»
4. Την υπ΄ αριθµ. Φ.361.22/26/79840/Ε3/19-05-2015 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ
915,τ.Β΄/20-05-2015) που αφορά στην επιλογή των υποψηφίων ∆ιευθυντών όλων
των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
και Εργαστηριακών Κέντρων.
5. Την υπ΄αριθµ. Φ.361.22/27/80025/Ε3/19-05-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. µε
θέµα «∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την επιλογή υποψηφίων ∆ιευθυντών όλων των
τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης»
6. Τις διατάξεις των άρθρων 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27 και 28 του Κεφαλαίου
Γ΄ του Ν. 4327/2015 (Φ.Ε.Κ. 50,/ τ. Α΄/14-05-2014)
7. Την υπ΄ αριθµ. Φ.361.22/31/81732/Ε3/19-05-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. µε
θέµα «∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την επιλογή υποψηφίων ∆ιευθυντών όλων των
τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης»
8. Την υπ΄ αριθµ. Φ.361.22/34/85013/Ε3/28-05-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. µε
θέµα «∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την επιλογή υποψηφίων ∆ιευθυντών όλων των
τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας ΕκπαίδευσηςΧρονοδιάγραµµα διαδικασίας επιλογής ∆ιευθυντών-Υποδιευθυντών Σχολικών
Μονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης»
9. Την υπ΄ αριθµ. Φ.361.22/43/93214/Ε3/12-06-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. µε
θέµα «∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την επιλογή υποψηφίων ∆ιευθυντών όλων των
τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης»
10. Την υπ’ αριθµ. Φ.11.2/8787/23-09-2015 (Α∆Α 7ΘΖΩ465ΦΘ3-1ΛΟ) πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση κενών θέσεων ∆ιευθυντών Σχολικών
Μονάδων της ∆ευτεροβάθµιας Εκπ/σης Σερρών
11. Την υπ΄ αριθµ.

Φ.11.2/9057/29-09-2015 (Α∆Α 67ΚΜ465ΦΘ3-01Γ) Ανάκληση

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση κενών θέσεων ∆ιευθυντών
Σχολικών Μονάδων της ∆ευτεροβάθµιας Εκπ/σης Σερρών
12. Την υπ΄ αριθ. Φ.361.22/146/152229/Ε3/29-09-2015 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. µε
θέµα: «Οδηγίες σχετικά µε την κάλυψη κενών θέσεων

διευθυντών –

υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Α/θµιας- Β/θµιας Εκπ/σης,
εργαστηριακών κέντρων και υπευθύνων τοµέων Ε.Κ.»
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ΚΑΛΕΙ

τους εκπαιδευτικούς της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόµιµα προσόντα και
επιθυµούν να συµµετέχουν στην διαδικασία επιλογής για την πλήρωση των κενών θέσεων
∆ιευθυντών των ακόλουθων σχολικών µονάδων της ∆.∆.Ε. Σερρών:
α) ΓΕΛ Ηράκλειας
β) Γυµνάσιο Παλαιοκώµης
να υποβάλλουν αίτηση µε τα συνοδευτικά αναγκαία δικαιολογητικά από 30-09-2015 µέχρι
05-10-2015 στη γραµµατεία του ΠΥΣ∆Ε Σερρών.

ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για τοποθέτηση υποβάλλονται στη ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης που
ανήκει οργανικά ο υποψήφιος και συνοδεύονται από:
1. Βιογραφικό σηµείωµα
2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και µετεκπαίδευσης
3. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών
4. Πιστοποιητικό επιµόρφωσης στις Τ.Π.Ε.
5. Αντίγραφα άλλων σχετικών τίτλων που τυχόν έχει αποκτήσει ο υποψήφιος
6. Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, στην
καθοδηγητική και διοικητική εµπειρία καθώς και τη συµµετοχή σε υπηρεσιακά
συµβούλια, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά
περίπτωση.
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 µε την οποία βεβαιώνεται ότι α) ο εκπαιδευτικός
δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωµα 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 β) δεν 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.
8. ∆ήλωση προτίµησης και σειρά προτίµησης Σχολικών µονάδων και Ε.Κ. όπου θέτει
υποψηφιότητα ο εκπαιδευτικός

3

ΑΔΑ: Ω8ΗΖ465ΦΘ3-ΒΤΧ

Οι βεβαιώσεις ή τα υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση,
άσκηση διοικητικών καθηκόντων, διδακτικού και καθοδηγητικού έργου, καθώς και τη
συµµετοχή σε υπηρεσιακά συµβούλια, πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά
περίπτωση.
Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνεται δεκτή οποιαδήποτε
µεταβολή στη δήλωση προτίµησης.
Παράλληλα οι υποψήφιοι αποστέλλουν στις σχολικές µονάδες για τις οποίες έχουν
εκδηλώσει ενδιαφέρον τοποθέτησης όλα εκείνα τα στοιχεία που προβλέπονται στην παρ. 4
του άρθρου 19 του Ν. 4327/2015, τα οποία πρέπει να λάβει υπόψη ο σύλλογος διδασκόντων
κατά τη διαδικασία της µυστικής ψηφοφορίας.
Συνηµµένα:
- Πρότυπο Αίτησης υποψηφίων ∆ιευθυντών Σχολικών Μονάδων

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
∆/νσης B/θµιας Εκπ/σης Σερρών

Γεώργιος ∆. Μπουλάκης
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