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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ∆.Ε. ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
Λαµβάνοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθµ. ΣΤ5/56/13-11-2000 απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Φ.Ε.Κ. 1409/Β΄/17-11-2000), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Την υπ’ αριθµ. Φ.353.1./324/105657/∆1/08-10-2002 απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Φ.Ε.Κ. 1340/Β΄/16-102002), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3. Τις διατάξεις του Π.∆. 18/2018 (Φ.Ε.Κ. 31/Α΄/23-02-2018)
4. Την υπ’ αριθµ. Φ.353.1/2/32966/Ε3/27-02-2018 (Α∆Α:6Σ714653ΠΣ-ΕΨ0) απόφαση ΥΠ.Π.Ε.Θ.
5. Την υπ΄αριθµ. 40023/Υ1/09-03-2018 (Φ.Ε.Κ. 867/Β΄/12-03-2018) απόφαση ΥΠ.Π.Ε.Θ.
6. Τις διατάξεις του ΚΕΦ. Γ΄ του Ν.4547/2018 (Φ.Ε.Κ. 102/Α΄/12-06-2018)
7. Το υπ΄αριθµ. πρωτ. Φ.361.22/36/140338/Ε3/29-08-2018 έγγραφο ΥΠ.Π.Ε.Θ.
8. Το γεγονός ότι στις παρακάτω σχολικές µονάδες υπάρχουν κενές ή κενούµενες θέσεις
∆ιευθυντών σχολικών µονάδων, οι οποίες δεν καλύφθηκαν µε την υπ’ αριθµ. 8092/28-092018 (Α.∆.Α. Ψ4ΞΡ4653ΠΣ-ΨΙ5) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ∆.∆.Ε. Κυκλάδων
9. Την υπ’ αριθµ. Φ.361.22/41/159789/Ε3/26-09-2018 (Φ.Ε.Κ. 4424/Β΄/05-10-2018) απόφαση
ΥΠ.Π.Ε.Θ.
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Τους εκπαιδευτικούς που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.4547/2018,
όπως υποβάλουν, εφόσον το επιθυµούν, αίτηση τοποθέτησης σε θέση ∆ιευθυντή µε θητεία έως
31/07/2020, για τις παρακάτω σχολικές µονάδες:
ΓΥΜΝΑΣΙΟ – Λ.Τ. ΑΝΑΦΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ – Λ.Τ. ΣΙΚΙΝΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ – Λ.Τ. ∆ΟΝΟΥΣΑΣ
Πιο συγκεκριµένα:
• Καλούνται εκπαιδευτικοί Β/θµιας Εκπαίδευσης µε δεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική
υπηρεσία στη Β/θµια Εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει για οκτώ (8) τουλάχιστον
έτη διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές µονάδες. Από τα ανωτέρω οκτώ (8) έτη άσκησης
διδακτικών καθηκόντων, τα τρία (3) τουλάχιστον έτη πρέπει να έχουν διανυθεί σε
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αντίστοιχους µε την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων, έχοντας συµπληρώσει σε αυτά
το 50% τουλάχιστον του υποχρεωτικού τους ωραρίου.
• Η αίτηση υποβάλλεται στη ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆.Ε. στην οποία ανήκει οργανικά ο/η
εκπαιδευτικός µε την οποία ο/η υποψήφιος/α δηλώνει ότι επιθυµεί τη συµµετοχή του
στην παρούσα διαδικασία (χωρίς να δηλώνεται η προτίµηση σχολικής µονάδας)
• Σύµφωνα µε το ανωτέρω (9΄ σχετ.): 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:
α) Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών µεταβολών.
β) Βιογραφικό σηµείωµα.
γ) Αντίγραφα τίτλων σπουδών, µετεκπαίδευσης και επιµόρφωσης.
δ) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.
ε) Πιστοποιητικά επιµόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) ή
αποδεικτικά γνώσης χειρισµού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).
στ) Αποδεικτικά συγγραφικού έργου.
ζ) 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.
η) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου µπορεί να συµβάλει στη
διαµόρφωση της κρίσης του Συµβουλίου περί της προσωπικότητας και της γενικής
συγκρότησής του.
θ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) µε την οποία βεβαιώνεται:
αα) 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),
ββ) η γνησιότητα των υποβαλλόµενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών,
γγ) 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.
Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης της
αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισµένοι από το ∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης
Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.)/∆ιαπανεπιστηµιακό Κέντρο
Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
(Ι.Τ.Ε.). Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα που υποβάλλονται πρέπει να έχουν επίσηµα
µεταφραστεί από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρµόδιο κατά
νόµο όργανο.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ως άνω, έως 05-11-2018 και ώρα 12:00, αυτοπροσώπως ή
ταχυδροµικά (σφραγίδα ταχυδροµείου από άλλες ∆.∆.Ε. έως 05-11-2018 µε προηγούµενη
ενηµέρωση της Υπηρεσίας µας).
Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά
συµπληρωµατικά δικαιολογητικά.

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ∆.Ε. ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
Χρήστος Μιχαλόπουλος, M.Ed.
Κοινοποίηση:
1. Σχολικές µονάδες ∆.∆.Ε. ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
2. Εκπαιδευτικούς µέσω σχολικών µονάδων
3. Π.∆.Ε. Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
4. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ∆.Ε.
5. Α.Σ.Ε.Π.

