ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α’ ΑΘΗΝΑΣ
Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων
-----

Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 16
Τ.Κ. – Πόλη:11526 - Αθήνα
Ιστοσελίδα: http//dide-a-ath.att.sch.gr
e-mail: mail@dide-a-ath.att.sch.gr
Εκπαιδευτικούς
Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήν
Πληροφορίες:
Τσάκκου της
Φρειδερίκη
Τηλ.: 210-5247262, 210-5245910, 2105226325
(Διά των Δ/ντών των Σχολείων)
Fax: 210-5248948

ΘΕΜΑ:

Αθήνα, 28-08-2017
Αριθμ. Πρωτ.: 15461
ΠΡΟΣ:
Τους Εκπαιδευτικούς
της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας
(Διά των Δ/ντών των Σχολείων)
ΚΟΙΝ.:
1. Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε.
και Δ.Ε. Αττικής
2. Δ/νσεις Δ.Ε. όλης της
Επικράτειας

«Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων Διευθυντριών/ών των Σχολικών Μονάδων της
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας οι οποίες παρέμειναν κενές
μετά τη διαδικασία τοποθετήσεων Διευθυντριών/ών»

Η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167 Α/30-9-1985) «Δομή και Λειτουργία
της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 17 της υπ’ αρ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 ΥΑ του
ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Φ.Ε.Κ. 1340Β/16-10-2002) «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»
3. Τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του Κεφαλαίου Β΄ του Ν.3848/2010 (Φ.Ε.Κ. 71 Α/19-52010) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και
αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις»
4. Τις διατάξεις του Ν. 4327/2015 (Φ.Ε.Κ. 50Α/14-5-2015)
5. Τις διατάξεις του Ν. 4473/2017 (Φ.Ε.Κ. 78Α/30-5-2017)
6. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-5-2017 ΥΑ του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Φ.Ε.Κ. 1890 Β/31-52017) που αφορά τον καθορισμό της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων ,επιλογής και
τοποθέτησης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων.
7. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/23/91322/Ε3/31-5-2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα:
«Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών
Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσηςκαι Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.)».
8. Την υπ’αριθμ. Φ.361.22/27/96038/Ε3/08-06-2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ με θέμα:
«Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών
Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακά Κέντρα
(Ε.Κ)»,
9. Την υπ’αριθμ Φ.361.22/28/96968/Ε3/09-06-2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ με θέμα:
«Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών
Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων
(Ε.Κ)»,
10. Την υπ’αριθμ Φ.361.22/29/99136/Ε3/13-06-2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ με θέμα:
1.

11.

12.
13.

14.

15.
16.

«Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών
Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων
(Ε.Κ)»,
Την υπ’αριθμ Φ.361.22/45/123511/Ε3/19-07-2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ με θέμα:
«Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών
Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων
(Ε.Κ)»,
Την υπ’ αριθμ. 11001/01-06-2017 Προκήρυξη της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Α΄Αθήνας,
Την υπ’ αριθμ. Φ.32/11162/24-07-2017 Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής «Κύρωση τελικού ενιαίου
αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ της Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄Αθήνας»,
Την υπ’ αριθμ. Φ.32/11376/28-07-2017 Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, τοποθέτηση Διευθυντών σχολικών
μονάδων και Ε.Κ της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄Αθήνας,
Την υπ’ αριθμ.14843/01-08-2017 Πρόσκληση για την πλήρωση κενών Διευθυντικών Θέσεων
της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Α΄Αθήνας,
Την υπ’αριθμ Φ.361.22/67/136658/Ε3/14-08-2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ με θέμα:
«Οδηγίες σχετικά με την κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων
Πρωτοβάθμιας –Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ.
Προκηρύσσουμε

την πλήρωση θέσεων Διευθυντριών/ών των σχολικών μονάδων της
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας που εξακολουθούν να
παραμένουν κενές μετά τη διαδικασία τοποθετήσεων Διευθυντριών/ών στις
παρακάτω σχολικές μονάδες:
Α/Α

Κωδ.

Ομάδα

Σχολείο

1

0501555

100

Ειδικό Γυμνάσιο Αθηνών

2

0541001

100

ΕΕΕΕΚ Κωφών και Βαρηκόων

Δήμος
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Με την παρούσα προσκαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που
έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής
Διευθυντριών/ών Σχολείων να υποβάλουν αίτηση που να συνοδεύεται από τα
αναγκαία δικαιολογητικά από την Τετάρτη 30 Αυγούστου 2017 έως και την
Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017.
Στην εν λόγω προκήρυξη κενών θέσεων έχουν δυνατότητα υποβολής
υποψηφιότητας εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας από τον προβλεπόμενο
στις παραγράφους 1α΄, β΄ του άρθρου 1 του ν.4473/2017 (Α΄78) ήτοι α) δεκαετή
εκπαιδευτική υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα, β) οκταετή άσκηση διδακτικών
καθηκόντων στην πρωτοβάθμια ή/και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, γ) τριετή
άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση τύπους
σχολείων της οικείας βαθμίδας και δ) δεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία σε
Σ.Μ.Ε.Α.Ε ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και τριετή υπηρέτηση σε αντίστοιχο με την προς κάλυψη
θέση τύπο Σ.Μ.Ε.Α.Ε., για την περίπτωση των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. όταν υποβάλουν
υποψηφιότητα μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Ε.Π.).
Υποβλητέα δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αιτήσεις υποψηφιότητας για τοποθέτηση στη
Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγονται οι σχολικές
μονάδες ή τα εργαστηριακά κέντρα που θέτουν υποψηφιότητα, και συνοδεύονται από
φάκελο υποψηφιότητας με δικαιολογητικά, τα οποία υποβάλλονται ομαδοποιημένα

σε υποενότητες, όπως αυτές αναλύονται στο βιογραφικό σημείωμα και
περιλαμβάνουν:
1. Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις
υποψηφιότητας.
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και μετεκπαίδευσης
4. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών
5. Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε.
6. Βεβαίωση πιστοποίησης επάρκειας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας ή του
κώδικα γραφής Braille, στις περιπτώσεις, όπου απαιτείται
7. Αντίγραφα άλλων σχετικών τίτλων που τυχόν έχει αποκτήσει ο υποψήφιος
8. 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.
9. Παραστατικά (αντίγραφα , βεβαιώσεις ) προσόντων των υποψηφίων που δεν
μοριοδοτούνται και που κατά την κρίση τους έχουν συμβάλει στην επαγγελματική
ανάπτυξη και θα συντείνουν ουσιωδώς στη βέλτιστη εκπλήρωση των καθηκόντων
τους, όπως άλλες σπουδές, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση, οργάνωση εκπαιδευτικών
συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συμμετοχή σε αυτά με
την ιδιότητα του εισηγητή, του μέλους της επιστημονικής ομάδας ή του επιμορφωτή,
συγγραφικό και ερευνητικό έργο, πρωτοβουλίες σε σχέση με το εκπαιδευτικό έργο,
υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών σχετικές με την
εκπαίδευση διοικητική ή καθοδηγητική εμπειρία, συμμετοχή σε συμβούλια,
επιτροπές ή ομάδες εργασίας και σε όργανα διοίκησης επιστημονικών και
εκπαιδευτικών οργανώσεων, ανάληψη κοινωνικής δράσης και συμμετοχή στα κοινά
καθώς και επίσημες διακρίσεις.
10. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία βεβαιώνεται:
α) ότι 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)
β) ότι 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
καθώς ότι δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του σύμφωνα με την περ. β΄ της
παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 3848/2010 και
γ) η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών
δικαιολογητικών.
Όλοι οι τίτλοι σπουδών που 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
Η αίτηση υποβάλλεται με ευθύνη του υποψηφίου είτε αυτοπροσώπως, είτε
μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄
Αθήνας (πρωτόκολλο, 4ος όροφος) μέχρι την Δευτέρα 04-09-2017 και ώρα 15:00.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά
συμπληρωματικά δικαιολογητικά.
Συνημμένα:









Πρότυπο αίτησης υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων.
Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78/τ. Α’/30-05-2017) «Μέτρα για την επιτάχυνση του
κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης»
Υπουργική Απόφαση Φ. 361.22/21/90780/Ε3/31-05-2017 (ΦΕΚ 1890/τ.
Β’/31-05-2017) «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, επιλογής
και τοποθέτησης διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών
κέντρων»
Εγκύκλιος Φ. 361.22/23/91322/Ε3/31-05-2017 του ΥΠ.Π.Ε.Θ «Διευκρινίσεις
σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών
Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.)»
Την υπ’αριθμ Φ.361.22/67/136658/Ε3/14-08-2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ με
θέμα: «Οδηγίες σχετικά με την κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών Σχολικών
Μονάδων Πρωτοβάθμιας –Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ.,
Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής Διευθυντριών/ών Σχολικών Μονάδων
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄Αθήνας.
Η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας
Τ.Σ.Υ.
Ιωάννα Κων. Ψίνα M.Ed.
Αγγλικής Φιλολογίας ΠΕ06

Ακριβές αντίγραφο
O Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τμήματος Α΄ Διοικητικών Θεμάτων

Βασίλειος Ευθυμίου

