
                           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ &  Β/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ  Δ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΦΩΚΙΔΑΣ

         Ανακοινοποίηση στο ορθό
        ως προς τις διατάξεις του Ν.4186

Άμφισσα,  09 Αυγούστου 2014
         Αρ. Πρωτ : 3029 

Ταχ. Δ/νση 
Ταχ. Κώδικας

Τηλ.:
Fax :

Πληροφορίες
E-mail 

: Γιδογιάννου  31
: 33100 ,Άμφισσα      
: 2265022129
: 2265028338
: Ιωάννης  Καλλίχορος  
: mail  @  dide  .  fok  .  sch  .  gr

ΠΡΟΣ : 1. ΣΧ. ΜΟΝΑΔΕΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
2. ΣΧ. ΜΟΝΑΔΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΚΟΙΝ.:

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ & 
Β/ΘΜΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
2. Δ/ΝΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Θέμα : « Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Διευθυντή/-τριας 
                 του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Άμφισσας  με αναπλήρωση για το σχολικό έτος 2014 – 2015»

Ο Διευθυντής   Δευτεροβάθμιας   Εκπαίδευσης   Φωκίδας 

Έχοντας υπόψη:
   1. Τις διατάξεις των άρθρων 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, και 29 του Ν.
3848/2010 (Φ.Ε.Κ. 71/19-5-2010 τ. Α΄): «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση
κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».
   2. Τις διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του Νόμου 3699/2008 – ( ΦΕΚ 199 Α΄) « Ειδική Αγωγή και
Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες »,
   3. Τις διατάξεις, του Ν. 4186/2013 άρθρο 28 παράγραφος 6 και παράγραφος 23,
   4. Την υπ’ αριθμ. 56337/Γ6/17–5–2011 έγγραφο του ΥΠΔΒΜΘ με θέμα: « Διευκρινήσεις σχετικά
με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών ΣΜΕΑΕ & ΕΕΕΕΚ »,
   5. Το γεγονός ότι με την διαδικασία επιλογής Διευθυντών/-τριών Σχολικών Μονάδων Δ.Δ.Ε.
Φωκίδας, δεν συμπληρώθηκε η θέση του Διευθυντή/-τριας του ΕΕΕΕΚ Άμφισσας. 

Κ α λ ε ί
   

Τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς, για τη θέση του Διευθυντή/-τριας στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.
Άμφισσας για  το  σχολικό  έτος  2014-15,  που  πληρούν  τις  προϋποθέσεις  των  παραπάνω
διατάξεων να υποβάλλουν αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέχρι και την Πέμπτη
11  Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 14.00 π.μ., για να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής :

Υ π ο  β λ η τ έ α       Δ ι κ α ι ο λ ο γ η τ ι κ ά :

mailto:mail@dide.fok.sch.gr


II

1) Πλήρες  πιστοποιητικό  υπηρεσιακών  μεταβολών  που  εκδίδεται  αυτεπάγγελτα  από  την
αρμόδια  Διεύθυνση ή  Γραφείο  που  ανήκει  οργανικά ο  υποψήφιος  ή  τηρείται  ο  Ατομικός
Υπηρεσιακός του Φάκελος.
2) Βιογραφικό  σημείωμα  μαζί  με  :  α)  Σύντομη  έκθεση  αυτοαξιολόγησης  &  β)  Ετήσιο
προγραμματισμό έργου.
3)  Φωτοαντίγραφα  τίτλων σπουδών,  τίτλων  μεταπτυχιακών σπουδών,  μετεκπαίδευσης  και
επιμόρφωσης.
4) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών. 
5) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε.
6) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία βεβαιώνεται ότι: 

α) ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα από
τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007 Φ.Ε.Κ.26 τ.
Α΄, 9-2-2007). 

β) δεν συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα.
Όλοι οι τίτλοι σπουδών υποβάλλονται σε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα, προκειμένου

δε για  τίτλους  σπουδών,  οι  οποίοι  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 Υπουργείου Εξωτερικών, ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο. 

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.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών θα υποβληθούν στη Διεύθυνση ή το
Γραφείο  που  ανήκουν  οργανικά  και  θα  διαβιβασθούν  στο  Π.Υ.Σ.Δ.Ε.  της  Δ/νσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δεν γίνονται δεκτά:

α) Συμπληρωματικά δικαιολογητικά και
β) Οποιαδήποτε μεταβολή στο περιεχόμενο των αιτήσεων.
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Ο Διευθυντής

 Δ/νσης   Δ/βαθμιας  Εκπαίδευσης  Φωκίδας

Ιωάννης   Αλωνάρης
Κλ. ΠΕ04.02  Χημικός
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