Καρδίτσα 9/2/2016
Αρ. Πρωτ.: 1513

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΔΙΑΚΟΥ 15
Τ. Κ. 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρ.Εκπ.Θεμάτων
ΤΗΛ: 2441080301,2,3,4
FAX: 2441080305
e-mail: mail@dide.kar.sch.gr

1) Σχολικές μονάδες αρμοδιότητας ΔΔΕ Καρδίτσας
(να λάβουν ενυπόγραφα γνώση όλοι οι εκπ/κοί
της σχολικής μονάδας)
2) Διευθύνσεις Δ.Ε. όλης της χώρας
Κοιν.: Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Θεσσαλίας

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση

Εκδήλωσης

Ενδιαφέροντος

για

πλήρωση

κενής θέσης

Διευθυντή

Σχολικής Μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας»

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1566/1985 ( Φ.Ε.Κ 187, τ. Α’): «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 Υ.Α., (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»,
3. τις διατάξεις των άρθρων του Κεφαλαίου Γ΄ : «Επιλογή Στελεχών» του Ν. 4327/2015 (Φ.Ε.Κ. 50/14-5-2014 τ. Α΄),
4. την υπ΄ αριθμ. Φ.361.22/26/79840/Ε3/19-5-2015 (Φ.Ε.Κ. 915/20-5-2015 τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση που αφορά
στην επιλογή των υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων,
5. την υπ΄ αριθμ. Φ.361.22/51/99563/Ε3/23-6-2015 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 1251/τ.Β΄΄) με θέμα «Συμπλήρωση
της αριθμ. Φ.361.22/26/79840/Ε3/19-5-2015 Υπουργικής Απόφασης»,
6. την υπ΄ αριθμ. Φ.361.22/146/152229/Ε3/29-9-2015 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: 74ΗΤ465ΦΘ3-3ΘΕ) με θέμα:
«Οδηγίες σχετικά με την κάλυψη θέσεων διευθυντών – υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων
Πρωτοβάθμιας – Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και υπευθύνων τομέων Ε.Κ.»,

προκηρύσσουμε
την πλήρωση κενής θέσης Διευθυντή στο 1ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας και προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους
εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν
στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά από την Τετάρτη
10 Φεβρουαρίου 2016 μέχρι και την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016.

ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για τοποθέτηση υποβάλλονται στη Διεύθυνση 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.

Δήλωση προτίμησης και σειρά προτίμησης Σχολικών

μονάδων και Ε.Κ. όπου θέτει υποψηφιότητα ο

εκπαιδευτικός
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 στη σχολική μονάδα 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.
Με ευθύνη της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης καταρτίζεται ο τελικός πίνακας υποψηφίων, που
περιλαμβάνει το άθροισμα της μοριοδότησης της επιστημονικής – παιδαγωγικής συγκρότησης και κατάρτισης, της
υπηρεσιακής κατάστασης διοικητικής και καθοδηγητικής εμπειρίας καθώς και της μοριοδότησης από την μυστική
ψηφοφορία του συλλόγου διδασκόντων. Οι ανωτέρω πίνακες αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης και κατά
των πινάκων αυτών δύναται να υποβληθούν ενστάσεις.
Σημειώνεται ότι θα ακολουθήσουν οδηγίες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα ενεργειών επιλογής διευθυντή.

Ο Διευθυντής Δ.Ε.
Καρδίτσας

Μιχαήλ Δ. Παπανούσκας
Χημικός, M.Sc.
Επισυναπτόμενα:
α) o Ν. 4327/2015 (Φ.Ε.Κ. 50/14-5-2014 τ. Α΄)
β) αίτηση υποψήφιου δ/ντή

