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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Καρπενήσι, 31.05.2017
Αριθμ. Πρωτ. Φ.11.η/818

---------------ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ &
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

--------------Ταχ. Δ/νση:
Τ.Κ. – Πόλη:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
FAX:
e-mail:
Ιστοσελίδα:

Κτίρια ΟΑΕΔ, Περιοχή Προφήτης Ηλίας
36100 – Καρπενήσι
Καραγιάννης Θεόδωρος
2237080241
2237080241
mail@dipe.eyr.sch.gr
http://dipe.eyr.sch.gr

ΠΡΟΣ
1. Διευθυντές, Προϊσταμένους/ες
Δημοτικών Σχολείων Ευρυτανίας
2. Σχολικούς Συμβούλους Ευρυτανίας
3. ΚΠΕ Καρπενησίου
4. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
Καρπενησίου

ΚΟΙΝ:
1. Περιφερειακή Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας
2. Αρχείο μας

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Διευθυντών
Σχολικών Μονάδων ΔΠΕ Ευρυτανίας»

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας, 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 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ. 71/τ.Α΄/19.05.2010) «Αναβάθμιση του ρόλου
του εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην
εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».
3. Τις διατάξεις των άρθρων του κεφαλαίου Γ΄ 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».
4. Τις διατάξεις του Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ.78/τ.Α΄/30.05.2017) με θέμα: «Μέτρα για την
επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης».
5. Την με αριθμ. Φ. 361.22/21/90780/Ε3/31.05.2017 Υ.Α. (ΦΕΚ. 1890/τ.Β΄/31.05.2017)
που αφορά στην επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ.
6. Την με αριθμ. Φ. 361.22/23/91322/Ε3/31.05.2017 (ΑΔΑ: ΨΛ9Ξ4653ΠΣ-1ΚΡ)
ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψήφιων Διευθυντών
όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.)
7. Την αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1 (Άρθρο 18 παρ. 10) Υπουργική Απόφαση με
θέμα: «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» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1340/16-10-2002
τ.Β΄ όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Φ.353.1/1/4517/Δ1/17-1-2003 Υ.Α. (ΦΕΚ
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64/24-1-2003 τ.Β΄) και την αριθ. Φ.353.1/3/102865/Δ1/4-10-2005 Υ.Α. (ΦΕΚ
1461/21-10-2005 τ.Β΄) και ισχύει.
8. Την ανάγκη πλήρωσης των θέσεων Διευθυντών των 4/θεσίων και άνω Δημοτικών
Σχολείων και ΣΜΕΑΕ της περιφέρειάς μας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πλήρωση με επιλογή των παρακάτω θέσεων Διευθυντών 4/Θ και άνω Δημοτικών
Σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας με τριετή θητεία, η οποία ξεκινά με
την τοποθέτησή τους και λήγει στις 31.07.2020 και καλεί τους εκπαιδευτικούς που
πληρούν τις προϋποθέσεις των παραπάνω διατάξεων και εγκυκλίων, να υποβάλουν σχετική
αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την Πέμπτη, 01 Ιουνίου 2017
έως και την Τρίτη 06 Ιουνίου 2017, για να συμμετάσχουν στη διαδικασία κατάρτισης του
πίνακα επιλογής Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων.
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Α/Α
1
2
3
4

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
1 7/Θ Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου
2ο 10/Θ Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου
3ο 7/Θ Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου
4ο 6/Θ Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου

ΔΗΜΟΣ

ο

Δήμος Καρπενησίου

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων μπορεί να είναι
εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων και κλάδων που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση, με δεκαετή (10) τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, οι οποίοι έχουν ασκήσει
διδακτικά καθήκοντα για οκτώ τουλάχιστον έτη στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν τις αιτήσεις είναι τα εξής:
1. Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να αναφέρονται τα επικαλούμενα προσόντα και
στοιχεία.
2. 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 (εκδίδονται από την Διεύθυνση).
3. Φωτοαντίγραφα
τίτλων
σπουδών,
τίτλων
μεταπτυχιακών
σπουδών,
μετεκπαίδευσης και άλλων σχετικών τίτλων που τυχόν έχει αποκτήσει ο
υποψήφιος.
4. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών
5. Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε.
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία βεβαιώνεται ότι:
α) ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα
από τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.
3528/2007, ΦΕΚ. 26/τ.Α΄/09.02.2007)
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 και
δεν έχω απαλλαγεί από τα καθήκοντά μου για σοβαρό λόγο αναγόμενο σε
πλημμελή άσκηση τους, σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν.
3848/2010
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γ) τα πιστοποιητικά των αντικειμενικών κριτηρίων που προσκομίζω κατά τη
διαδικασία επιλογής δεν είναι πλαστά ή αναληθή με σκοπό την παραπλάνηση της
υπηρεσίας.
Όλοι οι τίτλοι σπουδών υποβάλλονται σε φωτοαντίγραφα, προκειμένου δε για τίτλους
σπουδών οι οποίοι προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. / ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ινστιτούτο
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) ή το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Ισοτιμιών
(Σ.Α.Ε.Ι.). Τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί
από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.
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.
Η παρούσα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΠΕ Ευρυτανίας (http://dipe.eyr.sch.gr )
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη ΔΠΕ
Ευρυτανίας (πληρ. Καραγιάννης Θεόδωρος, τηλ. 2237080241).
Παρακαλούμε να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί της Σχολικής σας
Μονάδας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Αθανάσιος Γ. Τσαπρούνης
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