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ΚΟΙΝ: 

 
 
 
 
Σχολικζσ Μονάδεσ Δ.Ε. Αιτωλ/νίασ 
Σχολικζσ Μονάδεσ Π.Ε. Αιτωλ/νίασ 
(διά μζςου τησ Δ/νςησ Α/θμιασ Εκπ/ςησ 
Αιτωλ/νίασ) 
 

1. Περιφερειακή Δ/νςη Π. & Δ. Εκπ/ςησ 
Δυτικήσ Ελλάδασ 

2. Δ/νςη Α/θμιασ Εκπ/ςησ Αιτωλ/νίασ  

 

ΘΕΜΑ: "Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για πλιρωςθ κζςθσ προςωρινοφ Διευκυντι ςτο 

Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάςιο Μεςολογγίου" 

 

Ο Διευκυντισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αιτωλ/νίασ, ζχοντασ υπόψθ:  

1. Σθν με αρικμ. πρωτ. 131360/Δ3/12-08-2016 (Φ.Ε.Κ. 2513/τ.Βϋ/12-08-2016) Τ.Α., με κζμα: 

ϋϋΙδρφςεισ χολικϊν Μονάδων Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ (ΜΕΑΕ) Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσϋϋ. 

2. Σθν με αρικμ. 135935/Ε1/23-08-2016 εγκφκλιο του ΤΠ.Π.Ε.Θ., με κζμα: «Κάλυψθ 

λειτουργικϊν κενϊν των Σμθμάτων Ζνταξθσ». 

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 11 του κεφαλαίου Εϋ του Ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167/τ.Αϋ/03-09-

85) «Δομι και λειτουργία τθσ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπ/ςθσ και άλλεσ διατάξεισ». 

4. Σισ διατάξεισ του άρκρου 17 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/τ.Αϋ/14-5-2015) «Επείγοντα μζτρα 

για τθν Πρωτοβάκμια, Δευτεροβάκμια και Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ». 

5. Tισ διατάξεισ του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Αϋ/02-10-2008) «Ειδικι Αγωγι και Εκπαίδευςθ 

ατόμων με αναπθρία ι με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ». 

6. Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 5 του άρκρου 17 τθσ υπ’ αρ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 

(Φ.Ε.Κ. 1340/τ.Βϋ/16-10-2002) Τπουργικισ Απόφαςθσ του ΤΠ.Ε.Π.Θ., με κζμα: 

«Κακοριςμόσ των ειδικότερων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των προϊςταμζνων των 

περιφερειακϊν υπθρεςιϊν πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, των 
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διευκυντϊν και υποδιευκυντϊν των ςχολικϊν μονάδων και ΕΚ και των ςυλλόγων  των 

διδαςκόντων». 

7. Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 11 και τθσ παρ. 6 του άρκρου 12 του Π.Δ.1/2003 

«φνκεςθ, ςυγκρότθςθ και λειτουργία των υπθρεςιακϊν ςυμβουλίων πρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και ειδικισ αγωγισ, αρμοδιότθτεσ αυτϊν, όροι, 

προχποκζςεισ και διαδικαςία εκλογισ των αιρετϊν τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν 

μελϊν των ςυμβουλίων αυτϊν». 

κ α λ ο φ μ ε  

τουσ εκπαιδευτικοφσ και το ειδικό εκπαιδευτικό προςωπικό κατθγορία ΠΕ, που ανικουν  

οργανικά ςε ςχολικζσ μονάδεσ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Αιτωλ/νίασ, οι οποίοι ζχουν τα 

προβλεπόμενα από το νόμο προςόντα και επικυμοφν να αςκιςουν προςωρινά, μζχρι τθν 

οριςτικι πλιρωςθ τθσ κζςθσ, τα κακικοντα του αναπλθρωτι Διευκυντι του Ειδικοφ 

Επαγγελματικοφ Γυμναςίου Μεςολογγίου, να υποβάλλουν ςχετικι αίτθςθ ςυνοδευόμενθ από 

βιογραφικό ςθμείωμα και όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά ςτθ Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ Αιτωλ/νίασ, (Κφπρου 20 – Σ.Κ. 30200 - Μεςολόγγι), από 24-08-2016 ζωσ και 29-08-

2016 (καταλθκτικι θμερομθνία). 

Τποβλητέα Δικαιολογητικά: 

 

1. Αίτθςθ, 

2. Πιςτοποιθτικό Τπθρεςιακϊν Μεταβολϊν, 

3. Βιογραφικό ςθμείωμα με αναφορά ςτθν εμπειρία ςτθν ειδικι αγωγι,   

4. Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν, τίτλων μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν, μετεκπαίδευςθσ και 

επιμόρφωςθσ, 

5. Αποδεικτικά γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν,  

6. Πιςτοποιθτικό επιμόρφωςθσ ςτισ Σ.Π.Ε., 

7. Αντίγραφα άλλων ςχετικϊν τίτλων που τυχόν ζχει αποκτιςει ο υποψιφιοσ 

8. Βεβαιϊςεισ ι υπθρεςιακά ζγγραφα που αφοροφν ςτθν υπθρεςιακι κατάςταςθ, ςτθν 

κακοδθγθτικι και διοικθτικι εμπειρία κακϊσ και τθ ςυμμετοχι ςε υπθρεςιακά 

ςυμβοφλια, τα οποία πρζπει να αναφζρουν χρόνο ζναρξθσ και λιξθσ, κατά περίπτωςθ. (Οι 

βεβαιϊςεισ υπηρεςίασ - εκπαιδευτικήσ και διδακτικήσ - και θζςεων ευθφνησ θα εκδοθοφν 
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αυτεπάγγελτα από την υπηρεςία μασ. Λοιπζσ βεβαιϊςεισ και ζγγραφα θα 

ςυνυποβληθοφν από τουσ υποψήφιουσ) 

9. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, με τθν οποία βεβαιϊνεται ότι:  

α) ο εκπαιδευτικόσ δεν ζχει καταδικαςτεί τελεςίδικα για πεικαρχικό παράπτωμα από 

τα οριηόμενα ςτθν παρ. 2 του άρκρου 109 του Τπαλλθλικοφ Κϊδικα (Ν. 3528/2007 

Φ.Ε.Κ.26 τ. Αϋ, 9-2-2007).  

β) δεν ςυντρζχουν τα κωλφματα διοριςμοφ τθσ παρ. 1 του άρκρου 8 του ίδιου κϊδικα.  

Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων, δε γίνονται δεκτά 

ςυμπλθρωματικά δικαιολογθτικά και οιαδιποτε μεταβολι ςτο περιεχόμενο των αιτιςεων. 

Οι Διευθυντζσ των ςχολικϊν μονάδων καλοφνται να ενημερϊςουν με κάθε δυνατό τρόπο 

όςουσ από τουσ εκπαιδευτικοφσ των ςχολείων τουσ ζχουν δικαίωμα υποβολήσ αίτηςησ. 

Η κάλυψθ τθσ κζςθσ του αναπλθρωτι Διευκυντι του Ειδικοφ Επαγγελματικοφ Γυμναςίου 

Μεςολογγίου κα γίνει ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 11 του κεφαλαίου Εϋ του Ν. 

1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167/τ.Αϋ/03-09-85) και τισ προχποκζςεισ επιλογισ που τίκενται από το άρκρο 

17 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/τ.Αϋ/14-5-2015), ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 5 του 

άρκρου 17 τθσ υπ’ αρ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 (Φ.Ε.Κ. 1340/τ.Βϋ/16-10-2002) 

Τπουργικισ Απόφαςθσ του ΤΠ.Ε.Π.Θ. και τθσ παρ. 6 του άρκρου 11 και τθσ παρ. 6 του άρκρου 12 

του Π.Δ.1/2003.   

 

 Ο Διευιυντθσ Δ.Ε. Αιτωλ/νίασ 

 

 

 Χρθςτοσ Κ. Καζαντζθσ 

                                                                                                                   ΠΕ19, Μed  

υνημμένα:   

1. Τπόδειγμα Αίτθςθσ υποψθφίου Διευκυντι   

2. Τπεφκυνθ Διλωςθ 
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