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ΘΕΜΑ  :  “Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του

Αναπληρωτή Διευθυντή του ΕΕΕΕΚ Καμαρίων”

Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευβοίας έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις του άρθρ. 11 του Ν. 1566/85.

2) Το γεγονός ότι στις με αριθμ. πρωτ. 7979/17-10--2018 Πρόσκληση Εκδή-

λωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση κενών θέσεων Διευθυντών Σχολικών

Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ευβοίας δεν είχε κανένας από

τους υποψήφιους Διευθυντές τις προϋποθέσεις.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Χαλκίδα   9-1-2019

Αρ. Πρωτ.:  105
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση    : Κριεζή 16 , 34100  ΧΑΛΚΙΔΑ                                                                
E-mail           : mail @ dide. eyv. sch. gr ΠΡΟΣ : - Εκπαιδευτικούς Σχολικών
Πληροφορίες : κ. Πίγκου Ευαγγελία               Μονάδων ΔΕ Ν. Ευβοίας
Τηλέφωνα     :  22210-86565                          (δια των Διευθυντών των Σχολικών
Fax               :  22210-75235                              Μονάδων)

            - Εκπαιδευτικούς Σχολικών
              Μονάδων ΠΕ Ν. Ευβοίας
  (δια των Διευθυντών των Σχολικών
                         Μονάδων)
              - ΚΕΔΔΥ Ευβοίας  

 ΚΟΙΝ : - Περιφερειακή Δ/νση
            Π/θμιας και Δ/θμιας
           Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας
          



ΚΑΛΟΥΜΕ

τους εκπαιδευτικούς και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, που ανήκουν οργανι-

κά στη Διεύθυνση Δ.Ε.  Ευβοίας  και πληρούν τις  προϋποθέσεις των παραπάνω

διατάξεων και επιθυμούν να επιλεγούν στη θέση του Αναπληρωτή Διευθυντή του

ΕΕΕΕΚ Καμαρίων να υποβάλλουν σχετική αίτηση, με συνημμένα τα κάτωθι ανα-

φερόμενα δικαιολογητικά, στη Διεύθυνση ΔΕ Ευβοίας  από   9-1-2019 έως και

18-1-2019 

Οι  αιτήσεις  συνοδεύονται  από  φάκελο  υποψηφιότητας  στον

οποίο  εμπεριέχονται  όλα  τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά  για  την

απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων,  ομαδοποιημένα σε

υποενότητες,  όπως  αυτές  αναλύονται  στο  βιογραφικό  σημείωμα,  ο

οποίος περιλαμβάνει:

1. Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών

2. Βιογραφικό σημείωμα 

3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης

4. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών (μεταφρασμένα)

5. Πιστοποιητικό  επιμόρφωσης  στις  Τ.Π.Ε.  ή  αποδεικτικά  γνώσης

χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ)

6. Αποδεικτικά συγγραφικού έργου

7. Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στο διδακτικό-

επιμορφωτικό  έργο  καθώς  και  στην  διοικητική  και  διδακτική

εμπειρία,  τα οποία πρέπει  να αναφέρουν χρόνο έναρξης και  λή -

ξης, κατά περίπτωση.

8. Κάθε  άλλο  δικαιολογητικό  που  κατά  την  κρίση  του  υποψηφίου

μπορεί  να  συμβάλλει  στη  διαμόρφωση  της  κρίσης  του

Συμβουλίου  περί  της  προσωπικότητας  και  τη  γενικής

συγκρότησής του.

9. 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  παύσης



σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  109  του  Υπαλληλικού

Κώδικα (ν. 3528/2007 Α΄ 26) 

β)  η  γνησιότητα  των  υποβαλλόμενων  τίτλων  σπουδών  και

λοιπών δικαιολογητικών.

 γ)  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.

Παρακαλούνται  οι  Διευθυντές  των  σχολικών  μονάδων  να  ενημερώσουν

ενυπόγραφα τους εκπαιδευτικούς του σχολείου τους που έχουν δικαίωμα υποβο-

λής αίτησης.

Συνημμένα:                                      Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

1. Υπόδειγμα αίτησης

2. Υπεύθυνη δήλωση                                    Δημήτριος Κ. Κυριτσόπουλος


