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Καστοριά , 10-09-2019
Αρ. Πρωτ. : Φ11.1/4775
ΠΡΟΣ :
Σχολικές Μονάδες Β/θμιας
Εκπ/σης Π.Ε. Καστοριάς

Θέμα: «Πρόσκληση
Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος
για την πλήρωση της
κενούμενης θέσης Διευθυντή/ντριας του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού
Γυμνασίου - Λυκείου Καστοριάς»
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30-09-1985) «Δομή και
λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες
διατάξεις».
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ. Α΄/02-10-2008)
«Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ.2 του ν.4415/2016 ΦΕΚ 159/τ.
Α΄/06-09-2016 «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική
εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.»
3. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35 και 36 του ν.
4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12-6-2018) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης … και
άλλες διατάξεις.»
4. Τις διατάξεις του Π. Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1 Α) «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», όπως
ισχύει.
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5. Την
Υπουργική
Απόφαση
Φ.353.1/324/105657/Δ1/8.10.2002
(ΦΕΚ
1340/τ.Β΄/16.10.2002) με θέμα: «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και
αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων … των συλλόγων των διδασκόντων», όπως
τροποποιήθηκε με την παρ. ιε του άρθρο 28 της Υπουργικής Απόφασης
Φ.353.1/26/153324/Δ1/25.9.2014 (ΦΕΚ 2648/τ.Β΄/7.10.2014) και το άρθρο 6 της
Υπουργικής Απόφασης 40023/Υ1/12.3.2018 (ΦΕΚ 867/τ.Β΄/12.3.2018) με θέμα:
«Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού»,… καθώς και ορισμός
κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
6. Την
Υπουργική
Απόφαση
Φ.361.22/41/159789/Ε3/26.9.2018
(ΦΕΚ
4424/τ.Β΄/5.10.2018) ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη
διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και
Εργαστηριακών Κέντρων».
7. Το υπ. αριθμ. Φ.361.22/36/140338/E3/29.8.2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα
«Εφαρμογή διατάξεων του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) σχετικά με θέματα Διευθυντών και
Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και Ε.Κ.».
8. Την υπ’ αριθμ. Φ11.1/6545/4.9.2018 Απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας με θέμα
«Τοποθέτηση Αναπληρωτή Διευθυντή στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό ΓυμνάσιοΛύκειο Καστοριάς».
9. Την υπ’ αριθμ. Φ11.1/4495/30.8.2019 Απόφαση του Αναπληρωτή Διευθυντή της
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς με θέμα «Παράταση θητείας
αναπληρωτή διευθυντή του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου - Λυκείου
Καστοριάς»
10. Την 4523/2.9.2019 Απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας &
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Ορισμός και
τοποθέτηση Προϊσταμένου Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων στη Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς».
11. Την 4524/2.9.2019 Απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας &
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Ορισμός Αναπληρωτή
Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς».

Προκηρύσ σ ουμε
Την πλήρωση της κενούμενης θέσης Διευθυντή/ντριας του Ενιαίου
Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου Καστοριάς και καλούμε τους
ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που πληρούν τα προσόντα διορισμού και
τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
16 του ν. 3699/2 008 (ΦΕΚ 199/τ. Α΄/02 -10-2008) «Ειδική Αγωγή και
Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ.2 του ν.4415/2016 ΦΕΚ 159/τ. Α΄/06 -092016 «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμι κή
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εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.», να υποβάλουν σχετική αίτηση από την
Τρίτη 10-09-2019 έως και Δευτέρα 23 -09-2019.
Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο
εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των
τυπικών προσόντων των υποψηφίων, ο οποίος περιλαμβάνει:
α) Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.
β) Βιογραφικό σημείωμα.
γ) Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και
Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) ή αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού
Υπολογιστή (Η/Υ).
δ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να
συμβάλλει 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 άρθ ρου 23 του ν. 4547/2018.
ε) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) με την οποία βεβαιώνεται:
αα) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για
πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής παύσης σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπ αλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007
Α' 26),
ββ) η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών
δικαιολογητικών,
γγ) 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.
Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης
εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το
∆ιεπιστημονικό
Οργανισμό
Αναγνώρισης
Τίτλων
Ακαδημαϊκών
και
Πληροφόρησης (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) / ∆ιαπανε πιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης
Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
(Ι.Τ.Ε.). Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα που υποβάλλονται πρέπει να
έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται
δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.
Η επιλογή και τοποθέτηση στη θέση Διευθυντή/ντριας του Ενιαίου
Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου Καστοριάς γίνεται για το
υπόλοιπο της τρέχουσας θητείας η οποία ξεκινά με την τοποθέτηση τους και
λήγει την 31η Ιουλίου 2020.
Η αίτηση υποβάλλεται με ευθύνη του υποψηφίου στο Πρωτόκολλο της
Διεύθυνσης Δ.Ε Καστοριάς είτε αυτοπροσώπως , είτε μέσω εξουσιοδοτημένου
εκπροσώπου.
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Δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας εκπαιδευτικοί οι
οποίοι συμπληρώνουν κατά τη διάρκεια του επόμενου της επιλογής έτους
συνολική πραγματική συντάξιμη υπηρεσία καθώς και το όριο ηλικίας για
υποχρεωτική αποχώρηση από την υπηρεσία.
Σε κάθε περίπτωση ο /η υποψήφιος διευθυντής/ντρια θα πρέπει να
συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του Διευθυντή του Ενιαίου
Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου Καστοριάς .
Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Καστοριάς και
κοινοποιείται στον Α.Σ.Ε.Π. προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.
Συνημμένα:
1. Υπόδειγμα Αίτησης υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων
2. Υπεύθυνη δήλωση

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Ανώτερο Συμβούλιο Επιλογής
Προσωπικού (ΑΣΕΠ) (για ανάρτηση
στην ιστοσελίδα του)
Email:pom@asep.gr

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς

Ιωάννης Αποστόλου

- Περ. Δ/νση Α΄/θμιας & Β΄/θμιας
Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας
-. Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε
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