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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡ. ∆/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
∆/ΝΣΗ ∆ΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ 

Τµήµα Γ΄ Προσωπικού 
 

 

Χαλκίδα,  26-8-2019 
Αρ. Πρωτ.  7327                                 

 

 

  

                      
 

Ταχ. ∆/νση     : 
Πληροφορίες : 
Τηλέφωνο      : 
FAX                : 
Email              : 
 

 

Κριεζή 16 , 34100  ΧΑΛΚΙ∆Α  
Πίγκου Ευαγγελία 
22210 86565 
22210 75235 
mail@dide.eyv.sch. gr 

ΠΡΟΣ:               
Εκπαιδευτικούς της Περιφέρειάς µας 
(∆ιά των ∆/ντών των Σχολείων) 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. Περιφερειακή ∆/νση Π.Ε. και ∆.Ε. 
Στερεάς Ελλάδας 
2. ∆/νσεις ∆.Ε. όλης της Χώρας 

3. Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής 

Προσωπικού (ΑΣΕΠ) 

 

 

Θέµα:   « Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος   για πλήρωση  

της  κενούµενης  θέσης  ∆ιευθυντή του Γενικού Λυκείου  

Λίµνης”  

            

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ΕΥΒΟΙΑΣ  

Έχοντας  υπόψη:  

 

1. Την  υπ’ αριθµ. 5844/24-7-2017 Απόφαση του Περιφερειακού ∆ιευθυντή  

Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, µε θέµα «Κύρωση τελικού 

αξιολογικού πίνακα υποψηφίων ∆ιευθυντών Σχολικών Μονάδων της ∆ιεύθυνσης 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Εύβοιας» 

2.     Το γεγονός ότι παραιτήθηκε ο ∆ιευθυντής του Γενικού Λυκείου Λίµνης 

3.   Το γεγονός ότι, µετά την πρόσκληση από τον ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης για νέα 

δήλωση προτίµησης, δεν έκανε κανένας υποψήφιος διευθυντής θετική δήλωση 

4. Την µε αριθµ. 4/26-8-2019 Πράξη του ∆ιευρυµένου ΠΥΣ∆Ε στην οποία 

αποφασίστηκε να προκηρυχθεί η κενούµενη θέση του ∆ιευθυντή του Γενικού 

Λυκείου Λίµνης. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4547/2018 (Α΄ 102) 
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6. Την µε αριθµ. πρωτ. Φ.361.22/41/159789/Ε3/26-9-2018 Υπουργική Απόφαση 

του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων “Ρύθµιση θεµάτων 

σχετικών µε τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των ∆ιευθυντών Σχολικών 

Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων” 

 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ  Σ  Ε  Ι  

 

την  πλήρωση της  κενούµενης  θέσης  ∆ιευθυντή του Γενικού Λυκείου  

Λίµνης  Ευβοίας ,  για  το υπόλοιπο της  θητείας , µε την  οποία  

προσκαλούνται οι  ενδιαφερόµενοι εκπαιδευτικοί της  ∆ευτεροβάθµιας  

Εκπαίδευσης  που  έχουν  τα  νόµιµα  προσόντα  και  επιθυµούν  να  

συµµετάσχουν  στη  διαδικασία  επιλογής , να  υποβάλουν  αίτηση που  

συνοδεύεται από τα  αναγκαία  δικαιολογητικά , από την ∆ευτέρα 26 

Αυγούστου 2019 έως  και  Τετάρτη  4 Σεπτεµβρίου 2019.  

Επισηµαίνουµε την  ανάγκη προσεκτικής  µελέτης  και απαρέγκλιτης  

τήρησης  των ρυθµίσεων του Ν. 4547/2018 και του ΦΕΚ 4424 τ . Β΄/5-

10-2018 , έτσι ώστε  να  αποφευχθούν  τυχόν  προβλήµατα  στη διαδικασία  

επιλογής .  

ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Οι αιτήσεις  υποψηφιότητας  για  την  επιλογή τους  ως  ∆ιευθυντής  

του Γενικού Λυκείου Λίµνης , υποβάλλονται στη ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης  

που ανήκει οργανικά  ο υποψήφιος .  

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  
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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 λήξης ,  

κατά  περίπτωση .  

8. Κάθε άλλο  δικαιολογητικό  που κατά  την  κρίση  του υποψηφίου  

µπορεί να  συµβάλει 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 .  

 

 Στην  εν  λόγω διαδικασία  µπορούν να  υποβάλουν υποψηφιότητα  

εκπαιδευτικοί  µε µικρότερο χρόνο υπηρεσίας  και  άσκησης  

διδακτικών  καθηκόντων από τον προβλεπόµενο  στην παρ . 6 του  άρθρ .   

22 του ν. 4547/2018, ενώ  δεν εφαρµόζεται ο περιορισµός  του δεύτερου  

εδαφίου της  παρ .  3 του άρθρ . 2 της  παρούσας .  

 

Η αίτηση υποβάλλεται µε ευθύνη του  υποψηφίου στην  ∆ιεύθυνση   

είτε  αυτοπροσώπως , είτε  µέσω  εξουσιοδοτηµένου προσώπου .  
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 Μετά τη λήξη της  προθεσµίας  υποβολής  των  αιτήσεων δεν  

γίνονται δεκτά  συµπληρωµατικά δικαιολογητικά.   

 

Συνηµµένα:  

− Την µε αριθµ. πρωτ. Φ.361.22/41/159789/Ε3/26-9-2018 Υπουργική Απόφαση  

− Αίτηση  

− Υπεύθυνη δήλωση  

 

 

Ο ∆ιευθυντής  ∆Ε  Ευβοίας  

                                                                      

         

                                    ∆ηµήτριος  Κ .  Κυριτσόπουλος  
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