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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ
Ως προς τα σχολεία, την αίτηση & τον
τρόπο υποβολής δικαιολογητικών
Πάτρα 30-08-2016

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
FAX
: 2610 465860
e-mail
: mail@dide.ach.sch.gr

Πάτρα 29-08-2016
Αριθ. πρωτ. Φ.32.2/10964

ΠΡΟΣ Σχολικές Μονάδες Δ.Δ.Ε. Αχαΐας

ΚΟΙΝ: 1) Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας &
Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας
2) Διευθύνσεις Δ.Ε. όλης της χώρας
ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΩΝ ΚΕΝΟΥΜΕΝΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ»

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 187/τ.Α’/30-09-1985)
2. Τις διατάξεις του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/τ.Α’/14-05-2015) με θέμα «Επείγοντα μέτρα για την
Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»
3. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/26/79840/Ε3/19-5-2015 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 915/τ.Β’/20-052015), με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και επιλογής διευθυντών
σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων »
4. Το υπ’ αριθμ. Φ.361.22/166/170634/Ε3/26-10-2015 Διευκρινιστικό έγγραφο του Υπουργού
Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: « Οδηγίες σχετικά με την κάλυψη κενών θέσεων
Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας-Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ. για τις
οποίες δεν υποβλήθηκαν υποψηφιότητες ή οι υποψηφιότητες δεν πληρούσαν τα απαιτούμενα
κριτήρια»
5. Το υπ’ αριθμ. Φ.361.22/32/88447/Ε3/31-05-2016 (ΑΔΑ: 67414653ΠΣ-ΦΩΡ) Διευκρινιστικό
έγγραφο του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά
με την τοποθέτηση διευθυντών και υποδιευθυντών σε σχολικές μονάδες στις οποίες δεν υπάρχει
εκπαιδευτικός με οργανική θέση»
6. Το υπ’ αριθμ. Φ.361.22/34/95803/Ε3/10-06-2016 (ΑΔΑ:ΩΛ674653ΠΣ-ΟΦΣ) Διευκρινιστικό
έγγραφο του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα « Διευκρινίσεις σχετικά
με την κάλυψη κενών και κενούμενων θέσεων διευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Ε.Κ.»
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7. Την αριθμ. Φ.32.3/5295/30-06-15 (ΑΔΑ:7ΗΛΚ465ΦΘ3-6Ρ6) Απόφαση του Περ/κου Δ/ντη Α/θμιας
& Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τοποθέτηση σε κενές θέσεις υποψηφίων Δ/ντων
Σχ. Μονάδων της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας»
8. Την αριθμ. Φ.32.3/9287/22-10-15 (ΑΔΑ:Ω0ΖΟ4653ΠΣ-ΚΕ3) Απόφαση του Περ/κου Δ/ντη Α/θμιας
& Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τοποθέτηση σε κενές θέσεις υποψηφίων Δ/ντων
Σχ. Μονάδων της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας»
9. Η αριθμ. Φ.32.2/15397/11-11-2015 (ΑΔΑ:ΩΧ824653ΠΣ-Ξ2Χ) Απόφαση της Δ/ντρια Δ.Ε. Αχαΐας με
θέμα «Αναπλήρωση Δ/ντη Σχολικής Μονάδας από Υποδ/ντη»
10. Την αριθμ. 6292/21-04-2016 αίτηση συνταξιοδότησης του κ.κ. Μ. Μαχαίρα, Δ/ντη του Εσπερινού
Γυμνασίου Αιγίου.
11. Την αριθμ. 6653/27-04-2016 αίτηση συνταξιοδότησης του κ.κ. Δ. Πολυμενόπουλου, Δ/ντη του
9ου ΓΕΛ Πατρών.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Α) την πλήρωση κενών θέσεων Διευθυντών/ριών στο Γυμνάσιο Ψωφίδας, στο Γυμνάσιο
Μαζαρακίου και Γενικό Λύκειο Διακοπτού και
Β) την πλήρωση κενούμενων θέσεων Διευθυντών/ριών στο Εσπερινό Γυμνάσιο Αιγίου, στο 9ο
Γενικό Λύκειο Πατρών και στο Γενικό Λύκειο Ρίου, και
ΚΑΙ ΚΑΛΕΙ
Τους/τις ενδιαφερόμενους/ες εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα, κι επιθυμούν να
συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν αίτηση, από τη Δευτέρα 29-08-2016 έως
και την Παρασκευή 02-09-2016, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
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 στη 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 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 β) 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
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8. Δήλωση προτίμησης και σειρά προτίμησης σχολικών μονάδων, όπου θέτει υποψηφιότητα ο
εκπαιδευτικός
Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και τον φάκελο με τα συνοδευτικά
δικαιολογητικά, εντός της παραπάνω προθεσμίας στη Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας,
Γιαννιτσών 5 & Ηπείρου, Πάτρα (ισόγειο). Οι υποψήφιοι/ες, σε περίπτωση που η Διεύθυνση
Εκπαίδευσης που ανήκουν οργανικά δεν ταυτίζεται με τη Διεύθυνση/νσεις στην αρμοδιότητα
της/των οποίας/ων υπάγονται οι σχολικές μονάδες που θέτουν υποψηφιότητα, υποβάλλουν την
αίτησή τους τόσο στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της οργανικής τους θέσης όσο και στις λοιπές
εμπλεκόμενες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Ο φάκελος υποψηφιότητας με τα συνοδευτικά στην
αίτηση δικαιολογητικά υποβάλλεται μόνο στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της οργανικής θέσης η οποία
είναι αρμόδια για τη μοριοδότηση του υποψηφίου. Επισημαίνουμε ότι Διεύθυνση Εκπαίδευσης
οργανικής θέσης των εκπαιδευτικών που ανήκουν σε ΚΕΔΔΥ θεωρείται η Διεύθυνση Εκπαίδευσης
που έχει έδρα το ΚΕΔΔΥ.
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.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δε γίνονται δεκτά συμπληρωματικά
δικαιολογητικά και οιαδήποτε μεταβολή στο περιεχόμενο των αιτήσεων.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΟΝΟΜ/ΜΟ
ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ε.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΦΡΑΤΗΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ:

Επισυνάπτονται:
1. Υπόδειγμα αίτησης υποψηφίου/ας Διευθυντή/ριας (Ανακοινοποίηση)
2. Υπεύθυνη δήλωση
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