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ΘΕΜΑ:     «Πρόκληση Εκδήλωσης   Ενδιαφέροντος  για πλήρωση της  θέσεως  του 
Διευθυντή του Ενιαίου Ειδικού  Γυμνασίου-Λυκείου Άμφισσας της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας » 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 

Έχοντας  υπόψη: 

1. Τις  διατάξεις του κεφ. Β του Ν.3848/2010 (Φ.Ε.Κ. 71/19-5-2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του 
εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές 
διατάξεις» όπως τροποποιήθηκαν συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις  του   κεφ. Γ 
του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/τ.Αϋ/14-05-2015 και με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 
78/τ. Α/ 30-5-2017) 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α/02-10-2008), όπως τροποποιήθηκε με την 
παρ. 9 του άρθρου 28 του Ν. 4186/2013 
3. Την υπ αριθμ. Φ.361.22/41/159789/Ε3/26-09-2018 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ με θέμα «Επιλογή 
υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και Ε.Κ.» 
4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ. Αϋ/02-10-2008) «Ειδική 
Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές  εκπαιδευτικές  ανάγκες», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 48 παρ.2 του Ν.4415/2016 ΦΕΚ 159/τ.Α/06-09-2016 
«Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, την διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες 
διατάξεις». 
5. Τις διατάξεις του Κεφ Γ του Ν. 4547/2018 (αρ.22, παρ.6, εδ. ββ) 
6. Τις διατάξεις του Ν. 4415/2016, αρ.48, παρ.2 (Ρύθμιση θεμάτων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ) 
8. Τις διατάξεις του άρθρου 17 της με αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 Τ.Α. (ΦΕΚ 
1340/τΒ/16- 02-2002) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των 
προϊσταμένων και των 
Συλλόγων Διδασκόντων», όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Tο γεγονός ότι στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γ/σιο - Λύκειο Άμφισσας της Δ/νσης Δ. Ε. 
Φωκίδας, υπάρχει κενή η θέση του διευθυντή της σχολικής μονάδας, η οποία δεν καλύφθηκε με 
προηγούμενες προσκλήσεις. 

 

              

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΦΩΚΙΔΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άμφισσα,      22-09-2020 

Αρ. Πρωτ.:     2135 

 

 

Διεύθυνση:  Γιδογιάννου 31,  

  33100 Άμφισσα   

Πληροφορίες:   Ράπτη Μαριλένα 

Τηλέφωνο: 2265022129 

Fax:  2265028338 

Email:  mail@dide.fok.sch.gr 

Web:  http://dide.fok.sch.gr  

 

 

 

         
 
Π ρ ο ς   

Εκπ/κούς Σχολικών Μονάδων 

 

mailto:mail@dide.fok.sch.gr
http://dide.fok.sch.gr/
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Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε 
 

την πλήρωση  της θέσεως του Διευθυντή  του Ενιαίου Ειδικού  Γυμνασίου-Λυκείου 
Άμφισσας    της    Διεύθυνσης  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας , με την  οποία 
προσκαλούνται  οι ενδιαφερόμενοι  εκπαιδευτικοί  που έχουν τα νόμιμα προσόντα και 
επιθυμούν    να    συμμετάσχουν    στη  διαδικασία  επιλογής   να    υποβάλουν    αίτηση  
συνοδευόμενη  από τα αναγκαία δικαιολογητικά, από  τις  23-09-2020 μέχρι 02 -10-2020 
και  ώρα 14:00.  

 
 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
 

Οι ενδιαφερόμενοι είναι απαραίτητο να πληρούν τις προϋποθέσεις του αρ. αρ. 22, παρ.6, εδ. ββ 
του Ν. 4547/2018 και τα προσόντα διορισμού  και τοποθέτησης σε ΣΜΕΑΕ, σύμφωνα με  τις   
διατάξεις      της  παρ. 1  του  αρ. 16  του Ν. 3699/ 2008 (ΦΕΚ199/  τ. Α/  2 -10-2008 ) , όπως 
τροποποιήθηκε  και ισχύει με το αρ. 48, παρ. 2 του Ν. 4415/2016. 

 

 
 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Οι    αιτήσεις  υποψηφιότητας  για  τοποθέτηση   υποβάλλονται    στη   Διεύθυνση  Εκπαίδευσης  
που  ανήκει  οργανικά  ο  υποψήφιος  και  συνοδεύονται  από   τα  παρακάτω δικαιολογητικά τα οποία 
υποβάλλονται ομαδοποιημένα σε υποενότητες, όπως αυτές αναλύονται στο βιογραφικό σημείωμα: 

1. Βιογραφικό  σ η μείωμα  
2. Αντίγραφα  τ ίτλων  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 υπη ρεσιακά  έγγραφα  που  αφορούν  στην  υπηρεσιακή   

κατ άσταση , στην     καθοδηγητική     και    διοικητική    εμπειρία  καθώς  και  τη  
συμμετοχή   σε υπηρεσιακά συμβούλια, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο 
έναρξης και λήξης ,  κατά  περίπτωση.  Το  πιστοποιητικό  υπηρεσιακών  
μεταβολών  θα  εκδοθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία  μας 

7. Παραστατικά  προσόντων των υποψηφίων  που δε μοριοδοτούνται  και  που 
κατά την κρίση τους έχουν συμβάλει στην  επαγγελματική ανάπτυξη και θα 
συντείνουν   ουσιωδώς    στη   βέλτιστη    εκπλήρωση     των   καθηκόντων   τους    και   τα 
οποία δύναται  να συμβάλουν  στη διαμόρφωση  της κρίσης  του  Συμβουλίου  περί 
της  προσωπικότητας  και  της    γενικής   συγκρότησης   τους  ,   καθώς    και   περί   της  
συνδρομής   των  λοιπών   κριτηρίων  της   παρ .2  του  αρ .23  του  Ν.4547 / 2018 . 

8. Υπεύθυνη    δήλωση  τ ου    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   ορι στ ικής    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  τι ς  διατάξεις  της   παρ .  6    του  άρθρου  17  του  Ν .  4327/ 2015 ,  
καθώς  και ότι δεν  έ χει απαλλαγεί  από τα καθήκοντα  του σ ύ μφωνα με την 
παρ. β. της παρ. 1 του άρθρου 26 του  Ν 3848/2010 γ) η γνησιότητα των 
υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και δικαιολογητικών.  

 
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά 
δικαιολογητικά. 
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Η επιλογή και τοποθέτηση στη θέση Δ/ντή /ντριας του Ενιαίου Ειδικού Γυμνασίου – Λυκείου 
Άμφισσας γίνεται για το υπόλοιπο της τρέχουσας θητείας η οποία ξεκινά με τη τοποθέτηση τους 
και λήγει την 31η Ιουλίου 2021. 
 
 
Η αίτηση υποβάλλεται με ευθύνη του υποψηφίου στη Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης Άμφισσας 
είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου. 
 
Δεν επιτρέπεται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας εκπαιδευτικοί οι οποίοι συμπληρώνουν 
κατά τη διάρκεια του επόμενου της επιλογής τους έτους συνολική πραγματική συντάξιμη 
υπηρεσία , καθώς και το όριο ηλικίας  για υποχρεωτική αποχώρηση από την υπηρεσία. 
 
Σε κάθε περίπτωση ο/η υποψήφιος Δ/ντής /ντρια θα πρέπει να συμπληρώνει το υποχρεωτικό 
ωράριο της θέσης του Διευθυντή του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου 
Άμφισσας. 
  
Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Φωκίδας και κοινοποιείται στον Α.Σ.Ε.Π. 
προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του. 

 
 

Συνημμένα:   

- Πρότυπο Αίτησης υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων 

- Υπεύθυνη δήλωση 

 
 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

 
1. Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής  

Προσωπικού  (Α.Σ.Ε.Π)      (για ανάρτηση 
στην ιστοσελίδα του)          

2. ΥΠΑΙΘ 
3. Περ/κή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας 

Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας 
4. Δ.Δ.Ε.  
5. Σε όλα τα σχολεία της χώρας (δια μέσω 

των Δ.Δ.Ε.)               
  

  
 

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΗΣ  Δ/ΝΣΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 
 
 
 
 

ΛΑΜΠΙΔΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 
ΠΕ82 Μηχανολόγων 
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