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ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ

ΘΕΜΑ: «Πλήρωςη θζςεων Διευθυντή, Τποδιευθυντή Π/θμιασ και Τποδιευθυντή
Δ/θμιασ Εκπαίδευςησ του χολείου Ευρωπαϊκήσ Παιδείασ Θρακλείου Κρήτησ»
Ζχοντασ υπόψθ:
1.

Φισ διατάξεισ του Ο.3376/05 (ΦΕΜ 191/2-8-05 τ.Αϋ) «Κδρυςθ Υχολείου Ευρωπαϊκισ
Σαιδείασ» όπωσ αντικαταςτάκθκε με το Ο3577/07 (ΦΕΜ130/8-6-2007).
2. Φισ διατάξεισ τθσ με αρικμ 82335/Η2/22-8-2005 Χ.Α (ΦΕΜ 1173 τ.Βϋ/ 24-8-05). «Φυπικά και
ειδικά προςόντα του Δ/ντι και Χποδ/ντϊν του Υ.Ε.Σ……….των οργάνων διοίκθςισ του»,
όπωσ τροποποιικθκε με τθν Α.Υ. 791α/86674/Η2/16-7-2010 Χ.Α (ΦΕΜ 1261 τ.Βϋ 6-8-2010).
3. Φισ διατάξεισ του άρκ.6 τθσ με αρικμ. 82521/Η2/23-8-2005 Χ.Α. (ΦΕΜ 1173 τ.Βϋ/ 24-8-05)
«Ζναρξθ και λιξθ ςχολικοφ ζτουσ ςτο Υχολείο Ευρωπαϊκισ Σαιδείασ…....….και
Σρωτοβάκμιασ εκπ/ςθσ του ΥΕΣ».
4. Φισ διατάξεισ τθσ 179/84525/Η2/27-6-2008 Χ.Α (ΦΕΜ1444, τ. Βϋ/23-7-2008) «Ζναρξθ και
λιξθ ςχολικοφ ζτουσ ςτο Υχολείο Ευρωπαϊκισ Σαιδείασ, εγγραφζσ και μετεγγραφζσ
μακθτϊν και άλλα οργανωτικά κζματα του κφκλου δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ του
Υ.Ε.Σ».
5. Φθ με αρικμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/16-10-2002 Χ. Α. (ΦΕΜ 1340/τ.Βϋ-16-10-02), άρκρο
3 (παρ.2, εδαφ. ε), με κζμα: «Μακοριςμόσ των ειδικότερων κακθκόντων και
αρμοδιοτιτων των προϊςταμζνων των περιφερειακϊν υπθρεςιϊν Σ.Ε. & Δ.Ε. ….», όπωσ
τροποποιικθκε, ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει ςιμερα.
6. Φθν υπ. αρικμ. Φ.350.2/10/58898/Ε3/09-04-2015 (ΑΔΑ: Ω46Χ465ΦΘ3-905) Χπουργικι
Απόφαςθ, με τθν οποία διορίςτθκαν και τοποκετικθκαν οι Σεριφερειακοί Διευκυντζσ
Εκπαίδευςθσ.
7. Φισ διατάξεισ του άρκρου 1 του Ο. 4473/30-05-2017 (ΦΕΜ 78/τ.Α/30-05-2017) "Ξζτρα για
τθν επιτάχυνςθ του κυβερνθτικοφ ζργου ςε κζματα εκπαίδευςθσ".
8. Φθ με αρικμ. Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-05-2017 (ΦΕΜ 1890/τ.Β/31-05-2017) Χπουργικι
Απόφαςθ με κζμα: "Μακοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ υποβολισ αιτιςεων, επιλογισ και
τοποκζτθςθσ διευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων και εργαςτθριακϊν κζντρων".
9. Φθ με αρικμ. Φ.361.22/23/91322/Ε3/31-05-2017 διευκρινιςτικι εγκφκλιο του ΧΣΣΕΘ.
10. Φθ με αρικμ. Φ.350/34/65636/Ε3/21-04-2017 (ΑΔΑ:Ω1ΓΙ4653ΣΥ-ΧΥΣ) Απόφαςθ του
Χπουργοφ Σαιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων με κζμα: " Αναςυγκρότθςθ Α.Σ.Χ.Υ.Σ.Ε.
Μριτθσ".
11. Φθ με αρικμ.Φ.350/12/7185/Ε3/16-01-2017 (ΑΔΑ:7ΘΧΞ4653ΣΥ-Μ6Ι) Απόφαςθ του
Χπουργοφ Σαιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων με κζμα: "Υυγκρότθςθ Α.Σ.Χ.Υ.Δ.Ε.
Μριτθσ".
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12. Φθν άμεςθ ανάγκθ ςτελζχωςθσ του Υχολείου Ευρωπαϊκισ Σαιδείασ Θρακλείου Μριτθσ,
λόγω λιξθσ τθσ κθτείασ του Δ/ντι και των Χπ/ντϊν Σ.Ε και Δ.Ε. με τθ λιξθ του ςχολικοφ
ζτουσ, ςτισ 31-8-2017.
Προκηρφςςουμε
Φθν πλιρωςθ με απόςπαςη των παρακάτω κζςεων του Υχολείου Ευρωπαϊκισ
Σαιδείασ Θρακλείου Μριτθσ (Υ.Ε.Σ) αρμοδιότθτασ Σεριφερειακισ Δ/νςθσ Σ/κμιασ και
Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ Μριτθσ:
Α) Διευθυντή ΕΠ
Β)Τποδιευθυντή κφκλου Π/θμιασ Εκπ/ςησ ΕΠ
Γ)Τποδιευθυντή κφκλου Δ/θμιασ Εκπ/ςησ ΕΠ.
Θ απόςπαςθ ζχει ιςχφ τριϊν (3) ςχολικϊν ετϊν, από τθν θμερομθνία οριςμοφ τουσ
01-09-2017 ζωσ και 31-08-2020.
Ρι ενδιαφερόμενοι μποροφν να δθλϊςουν υποψθφιότθτα για τθ κζςθ του Διευκυντι
και για μια (1) από τισ κζςεισ του Χποδιευκυντι Σ/κμιασ ι Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ, εφόςον
ζχουν τα προςόντα που απαιτοφνται για τισ κζςεισ αυτζσ.
Θ αίτθςθ υποψθφιότθτασ επζχει ταυτόχρονα και κζςθ αίτθςθσ απόςπαςθσ, ςτθν
περίπτωςθ επιλογισ για οποιαδιποτε από τισ τρεισ κζςεισ δθλωκεί υποψθφιότθτα.

Ειδικότερα προςόντα:
Α) Για τη θζςη του Διευθυντή του Υχολείου Ευρωπαϊκισ Σαιδείασ Θρακλείου Μριτθσ
(Υ.Ε.Σ), οι υποψιφιοι πρζπει να είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί λειτουργοί, κλάδων ΣΕ60 ι
ΣΕ70 ι ΣΕ01 μζχρι και ΣΕ20 τθσ Δθμόςιασ Σ/κμιασ ι Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ Ελλάδασ,
που ζχουν δεκαετι (10) τουλάχιςτον ςυνολικι εκπαιδευτικι υπθρεςία από τθν οποία
οκτϊ (8) ζτθ ςε κζςθ μόνιμου εκπαιδευτικοφ, να ζχουν αςκιςει για πζντε (5) τουλάχιςτον
ςχολικά ζτθ διδακτικά κακικοντα ςε ςχολείο Σ/κμιασ ι Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ και να
γνωρίηουν πολφ καλά μια τουλάχιςτον από τισ τρεισ ξζνεσ γλϊςςεσ: Αγγλικά, Γαλλικά ι
Γερμανικά.
Β) Για τη θζςη του Τποδιευθυντή Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ του Υχολείου
Ευρωπαϊκισ Σαιδείασ Θρακλείου Μριτθσ (ΥΕΣ), οι υποψιφιοι πρζπει να είναι μόνιμοι
εκπαιδευτικοί λειτουργοί, κλάδων ΣΕ60 ι ΣΕ70 τθσ Δθμόςιασ Σρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
τθσ Ελλάδασ, που ζχουν οκταετι (8) τουλάχιςτον ςυνολικι εκπαιδευτικι υπθρεςία ςε
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κζςθ μονίμου εκπαιδευτικοφ, ζχουν αςκιςει για πζντε (5) τουλάχιςτον ςχολικά ζτθ
διδακτικά κακικοντα ςε ςχολεία Σρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και γνωρίηουν καλά μια
τουλάχιςτον από τισ τρεισ ξζνεσ γλϊςςεσ: Αγγλικά, Γαλλικά ι Γερμανικά.
Γ) Για τη θζςη του Τποδιευθυντή Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ του Υχολείου
Ευρωπαϊκισ Σαιδείασ Θρακλείου Μριτθσ (ΥΕΣ), οι υποψιφιοι πρζπει να είναι μόνιμοι
εκπαιδευτικοί

λειτουργοί,

των

κλάδων

ΣΕ01

μζχρι

και

ΣΕ20

τθσ

Δθμόςιασ

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ Ελλάδασ, που ζχουν οκταετι (8) τουλάχιςτον ςυνολικι
εκπαιδευτικι υπθρεςία ςε κζςθ μονίμου εκπαιδευτικοφ, ζχουν αςκιςει για πζντε (5)
τουλάχιςτον ςχολικά ζτθ διδακτικά κακικοντα ςε ςχολεία Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
και γνωρίηουν καλά μια τουλάχιςτον από τισ τρεισ ξζνεσ γλϊςςεσ: Αγγλικά, Γαλλικά ι
Γερμανικά.

Διαδικαςία και όργανα επιλογήσ του Δ/ντή και των Τποδ/ντών του ΕΠ
1) Θ διαδικαςία επιλογισ των υποψθφίων για τη θζςη του Δ/ντή ΕΠ κα γίνει με βάςθ τθ
με αρικμ. Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-05-2017 (ΦΕΜ 1890/τ.Β/31-05-2017) Χπουργικι
Απόφαςθ με κζμα: "Μακοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ υποβολισ αιτιςεων, επιλογισ και
τοποκζτθςθσ διευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων και εργαςτθριακϊν κζντρων" κακϊσ και τθ
με αρικμ. Φ.361.22/23/91322/Ε3/31-05-2017 διευκρινιςτικι εγκφκλιο του ΧΣΣΕΘ, με τθν
επιφφλαξθ των διατάξεων τθσ παρ. 1 του άρκ. 1 και παρ 4 του αρκ. 2 τθσ με αρικμ
82335/Η2/22-8-2005 (ΦΕΜ 1173 τ.Βϋ/ 24-8-05) Χ.Α. ςε ότι αφορά τα τυπικά και ειδικά
προςόντα. ργανο επιλογισ του Δ/ντι του ΥΕΣ αποτελεί ειδικό εννεαμελζσ ςυμβοφλιο,
το οποίο ςυγκροτείται για το ςκοπό αυτό από τον Σεριφερειακό Διευκυντι Σ/κμιασ και
Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ Μριτθσ, ο οποίοσ προεδρεφει του Υυμβουλίου και από τα μζλθ των
εδαφίων β, γ, δ των άρκρων 5 και 6 του Σ.Δ. 1/03 (ΦΕΜ 1 Αϋ) τα οποία ςυγκροτοφν τα δφο
Ανϊτερα Σεριφερειακά Υυμβοφλια Σρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
(Α.Σ.Χ.Υ.Σ.Ε και Α.Σ.Χ.Υ.Δ.Ε).
2) Θ επιλογι των υποψθφίων για τισ θζςεισ των Τποδιευθυντών Πρωτοβάθμιασ και
Δευτεροβάθμιασ

Εκπ/ςησ

του

ΕΠ

κα

γίνει

με

βάςθ

τθ

με

αρικμ.

Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-05-2017 (ΦΕΜ 1890/τ.Β/31-05-2017) Χπουργικι Απόφαςθ με
κζμα: "Μακοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ υποβολισ αιτιςεων, επιλογισ και τοποκζτθςθσ
διευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων και εργαςτθριακϊν κζντρων" κακϊσ και τθ με αρικμ.
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Φ.361.22/23/91322/Ε3/31-05-2017 διευκρινιςτικι εγκφκλιο του ΧΣΣΕΘ, με τθν επιφφλαξθ
των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του άρκ. 1 και τθσ παρ 3 και 4 του αρκ. 2 τθσ με αρικμ.
82335/Η2/22-8-2005 (ΦΕΜ 1173 τ.Βϋ/ 24-8-05) Χ.Α., ςε ότι αφορά τα Φυπικά και ειδικά
προςόντα. ργανο επιλογισ των Χποδ/ντϊν Σ.Ε ι Δ.Ε του ΥΕΣ αποτελεί το οικείο κατά
περίπτωςθ Ανϊτερο Σεριφερειακό Υυμβοφλιο Εκπαίδευςθσ (Α.Σ.Χ.Υ.Σ.Ε ι Α.Σ.Χ.Υ.Δ.Ε).
Καλοφνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν ςτισ Δ/νςεισ που
υπάγονται ςχετικι αίτθςθ για τισ κζςεισ που με τθν παροφςα προκθρφςςονται από 09
Ιουνίου ζωσ και 14 Ιουνίου 2017.
Ξε τισ αιτιςεισ πρζπει να ςυνυποβάλλονται:
1. Σλιρεσ πιςτοποιθτικό υπθρεςιακϊν μεταβολϊν ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ
υποψθφιότθτασ.
2. Βιογραφικό ςθμείωμα
3. Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν και μετεκπαίδευςθσ
4. Αποδεικτικά γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν
5. Σιςτοποιθτικό επιμόρφωςθσ ςτισ Φ.Σ.Ε.
6. Αντίγραφα άλλων ςχετικϊν τίτλων που τυχόν ζχει αποκτιςει ο υποψιφιοσ
7. 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.
8. Σαραςτατικά (αντίγραφα , βεβαιϊςεισ ) προςόντων των υποψθφίων που δεν
μοριοδοτοφνται και που κατά τθν κρίςθ τουσ ζχουν ςυμβάλει ςτθν επαγγελματικι
ανάπτυξθ και κα ςυντείνουν ουςιωδϊσ ςτθ βζλτιςτθ εκπλιρωςθ των κακθκόντων τουσ,
όπωσ άλλεσ ςπουδζσ, επιμόρφωςθ και μετεκπαίδευςθ, οργάνωςθ εκπαιδευτικϊν
ςυνεδρίων, ςεμιναρίων και εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων ι ςυμμετοχι ςε αυτά με τθν
ιδιότθτα του ειςθγθτι, του μζλουσ τθσ επιςτθμονικισ ομάδασ ι του επιμορφωτι,
ςυγγραφικό και ερευνθτικό ζργο, πρωτοβουλίεσ ςε ςχζςθ με το εκπαιδευτικό ζργο,
υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων και εφαρμογι καινοτομιϊν ςχετικι με τθν
εκπαίδευςθ διοικθτικι ι κακοδθγθτικι εμπειρία, ςυμμετοχι ςε ςυμβοφλια, επιτροπζσ ι
ομάδεσ εργαςίασ και ςε όργανα διοίκθςθσ επιςτθμονικϊν και εκπαιδευτικϊν
οργανϊςεων, ανάλθψθ κοινωνικισ δράςθσ και ςυμμετοχι ςτα κοινά κακϊσ και επίςθμεσ
διακρίςεισ.
9. Χπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 με τθν οποία βεβαιϊνεται:
α) ότι ο εκπαιδευτικόσ δεν ζχει καταδικαςτεί τελεςίδικα για πεικαρχικό παράπτωμα με
τθν ποινι τθσ προςωρινισ ι τθσ οριςτικισ παφςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο
109 του Χπαλλθλικοφ Μϊδικα (ν. 3528/2007 Αϋ 26)
β) ότι δεν ςυντρζχουν τα κωλφματα διοριςμοφ τθσ παρ. 1 του άρκρου 8 του ίδιου κϊδικα,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 17 του ν. 4327/2015 κακϊσ ότι δεν ζχει
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απαλλαγεί από τα κακικοντά του ςφμφωνα με τθν περ. βϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 26 του
ν. 3848/2010 και
γ) θ γνθςιότθτα των υποβαλλόμενων τίτλων ςπουδϊν και λοιπϊν δικαιολογθτικϊν.
λοι οι τίτλοι ςπουδϊν που προζρχονται από ιδρφματα ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ
τθσ αλλοδαπισ, πρζπει να είναι αναγνωριςμζνοι από το Δ.Ρ.Α.Φ.Α.Σ. / ΔΙ.Μ.Α.Φ.Υ.Α. ι το
Ινςτιτοφτο Φεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (Ι.Φ.Ε.), ι το Υυμβοφλιο Αναγνϊριςθσ
Επαγγελματικϊν Ιςοτιμιϊν (Υ.Α.Ε.Ι.). Φυχόν ξενόγλωςςεσ βεβαιϊςεισ ι ζγγραφα πρζπει
να ζχουν επίςθμα μεταφραςτεί από τθν αρμόδια υπθρεςία του Χπουργείου Εξωτερικϊν
ι άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.
Θ παροφςα να αναρτθκεί ςτον πίνακα ανακοινϊςεων και ςτθν ιςτοςελίδα των
Σεριφερειακϊν Δ/νςεων Σρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπ/ςθσ όλθσ τθσ χϊρασ,
των κατά τόπουσ Δ/νςεων Σ.Ε και Δ.Ε και να κοινοποιθκεί ςε όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ
αρμοδιότθτάσ τουσ. Σαρακαλοφνται οι Διευκυντζσ των ςχολικϊν μονάδων να
ενθμερϊςουν τουσ εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου τουσ.
Ξετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων δεν γίνονται δεκτά
ςυμπλθρωματικά δικαιολογθτικά.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΕΡΗΑΚΘ

ΚΟΙΝ:
1. ΧΣΣΕΘ, ΔΙΣΡΔΕ, Φμιμα Γϋ Πζνων & Ξειονοτικϊν Υχολείων και Διαπολιτιςμικισ Εκπ/ςθσ.
2. Σεριφερειακζσ Δ/νςεισ Δ/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ όλθσ τθσ Χϊρασ
3. Γραφεία Υχολικϊν Υυμβοφλων (Διά των Δ/νςεων Σ/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ τθσ Χϊρασ)
4. Δ/νςεισ Σ/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ, (Δια των Σεριφερειακϊν Δ/νςεων Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπ/ςθσ)
5. ΜΕΔΔΧ όλθσ τθσ Χϊρασ (Δια των Σεριφερειακϊν Δ/νςεων Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπ/ςθσ)
6. ΜΣΕ όλθσ τθσ Χϊρασ (Δια των Σεριφερειακϊν Δ/νςεων Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπ/ςθσ)
7. Υχολείο Ευρωπαϊκισ Σαιδείασ Θρακλείου
8. Σειραματικά Υχολεία όλθσ τθσ Χϊρασ. (Δια των Σεριφερειακϊν Δ/νςεων Α/κμιασ και Β/κμιασ
Εκπ/ςθσ).
9. Δθμόςια ςχολεία Σ/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ (Δια των Δ/νςεων Σ/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ που
υπάγονται)

υνημμζνα: Ζντυπο αίτθςθσ (ςελ. 6).
Χπεφκυνθ διλωςθ
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ΑΙΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΙ ΘΕΕΙ:

□
□
□

ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΕΠ
ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Π.Ε. ΕΠ
ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Δ.Ε. ΕΠ
ΥΦΡΙΧΕΙΑ ΑΦΡΞΙΜΘΥ ΜΑΙ ΧΣΘΤΕΥΙΑΜΘΥ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘΥ

Επϊνυμο:
νομα:
Σατρϊνυμο:
Θμ/νία Γζννθςθσ:
Αρικμόσ Ξθτρϊου:
Μλάδοσ/Ειδικότθτα:
Θζςθ που υπθρετεί:
Δ/νςθ που ανικει
ο/θ εκπαιδευτικόσ:
Θμ/νία ΦΕΜ Διοριςμοφ:
Θμ/νία Ανάλθψθσ υπθρεςίασ:
Αρ.ΦΕΜ Διοριςμοφ:
Βακμόσ:
Σοινζσ:
Φθλζφωνο Χπθρεςίασ:
e-mail Χπθρεςίασ:
Διεφκυνςθ κατοικίασ:
Σόλθ:
Φθλζφωνο Ματοικίασ:
Σροςωπικό e-mail:

Αρ.:
Φ.Μ.:
Μινθτό:

Εκπαιδευτικι Σροχπθρεςία >= 10 ετϊν
Ζτθ:
Ξινεσ:
Θμζρεσ:
Διδακτικι Χπθρεςία >= 8 ετϊν
Ζτθ:
Ξινεσ:
Θμζρεσ:
Διδακτικά Μακικοντα Υε Αντίςτοιχουσ Ξε Φα Ηθτοφμενα Φφπουσ Υχολείων Φθσ Ρικείασ
Βακμίδασ >= 5 ετϊν
Ζτθ:
Ξινεσ:
Θμζρεσ:

Ζτθ:

ΑΟΑΓΟΩΤΙΥΞΕΟΘ ΕΜΣΑΙΔΕΧΦΙΜΘ ΣΤΡΧΣΘΤΕΥΙΑ ΣΤΙΟ ΦΡ ΔΙΡΤΙΥΞΡ
Ξινεσ:
Θμζρεσ:
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Επιςτθμονικι - Σαιδαγωγικι Υυγκρότθςθ και Ματάρτιςθ
Ανϊτατο Υφνολο Ξονάδων : 10
Προςόντα

Υθμειϊςτε (Χ)

Διδακτορικό Δίπλωμα (4 μονάδεσ)

Ξεταπτυχιακόσ Φίτλοσ ςπουδϊν (2,5 μονάδεσ)

Διδακτορικό Δίπλωμα και Ξεταπτυχιακόσ τίτλοσ (5 μονάδεσ)

Φίτλοσ Διδαςκαλείου Εκπαίδευςθσ (2 μονάδεσ)
Δεφτερο Στυχίο ΑΕΙ ι Φ.Ε.Ι (1,5 μονάδεσ)
Στυχίο Σαιδαγωγικισ Ακαδθμίασ ι Υχολισ Οθπιαγωγϊν
(0,5 μονάδεσ εφόςον το Πτυχίο Παιδαγωγικήσ Ακαδημίασ ή Σχολήσ
Νηπιαγωγών δεν ήταν αναγκαίο προςόν για το διοριςμό ή δεν αποτζλεςε
προχπόθεςη για απόκτηςη πτυχίου εξομοίωςησ, το οποίο χρηςιμοποιήθηκε για
διοριςμό)
Βεβαίωςθ ι Σιςτοποιθτικό Επιμόρφωςθσ Υ.Ε.Ν.Ξ.Ε., Υ.Ε.Ν.Δ.Ε,
Α.Υ.ΣΑΙ.Φ.Ε/Υ.Ε.Ν.Ε.Φ.Ε και ΑΕΙ
(0,5 μονάδεσ εφόςον δεν χρηςιμοποιήθηκε ωσ προςόν διοριςμοφ). Έωσ δφο
ετήςιεσ επιμορφώςεισ

Σιςτοποίθςθ ςτισ Φ.Σ.Ε. Επιπζδου 1 (0,5 μονάδεσ)
Ρι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΣΕ 19 και ΣΕ 20 δεν μοριοδοτοφνται για ΦΣΕ1

Σρϊτθ Πζνθ Γλϊςςα Επιπζδου Β2 (0,8 μονάδεσ)
Σρϊτθ Πζνθ Γλϊςςα Επιπζδου ανϊτερου του Β2 (1 μονάδα)
Ξοριοδοτείται μόνον θ πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ ςτο ανϊτερο επίπεδο τθσ ίδιασ ξζνθσ γλϊςςασ

Δεφτερθ Πζνθ Γλϊςςα Επιπζδου Β2 (0,4 μονάδεσ)
Δεφτερθ Πζνθ Γλϊςςα Επιπζδου ανϊτερου του Β2 (0,5 μονάδεσ)
Ξοριοδοτείται κατά το ιμιςυ τθσ μοριοδότθςθσ τθσ πρϊτθσ ξζνθσ γλϊςςασ

φνολο μονάδων Επιςτημονικήσ - Παιδαγωγικήσ υγκρότηςησ ≤ 12
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Χπθρεςιακι Ματάςταςθ - Διοικθτικι και Μακοδθγθτικι εμπειρία
Ανϊτατο Υφνολο Ξονάδων: 13
Χπθρεςιακι Ματάςταςθ : Ανώτατο ςφνολο μονάδων 10
ΕΦΘ
ΞΘΟΕΥ
Διδακτικι Χπθρεςία
(πζραν των 8 ετϊν)

ΘΞΕΤΕΥ

Υφνολο Ξονάδων Χπθρεςιακισ Ματάςταςθσ ≤ 10 (χρόνοσ μικρότεροσ του τριμινου δεν υπολογίηεται)

Διοικθτικι και Μακοδθγθτικι Εμπειρία: Ανώτατο ςφνολο μονάδων 3
Σεριφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ
ΕΦΘ
Από
Ζωσ

φνολο Μονάδων ≤ 2.5
Υχολικοφ Υυμβοφλου
ΕΦΘ
Από

Διοικθτικι και
κακοδθγθτικι
εμπειρία
(Άςκθςθ
Μακθκόντων)

Ζωσ

φνολο Μονάδων ≤ 2.5
Διευκυντι Εκπαίδευςθσ ι Σροϊςταμζνου Γραφείου Εκπαίδευςθσ,
Υυντονιςτι Εκπ/ςθσ
ΕΦΘ
Από
Ζωσ

φνολο Μονάδων ≤ 2.5
Σροϊςταμζνου ΜΕΔΔΧ ι Αναπλθρωτι Σροϊςταμζνου ΜΕΔΔΧ
ΕΦΘ
Από
Ζωσ

φνολο Μονάδων ≤ 2.5
Διευκυντι Υχολικισ Ξονάδασ, ΥΕΜ ι ΕΜ, Διευκυντι ςε ΥΔΕ, ΔΙΕΜ και ΥΕΜ
ΕΦΘ
Από
Ζωσ

φνολο Μονάδων ≤ 2.5
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Θ άςκηςη των παραπάνω καθηκόντων αποτιμάται με 0.5 μονάδεσ για
κάθε ζτοσ και εωσ 2.5 μονάδεσ κατ' ανώτατο όριο
Σροϊςταμζνου Φμιματοσ Εκπαιδευτικϊν Θεμάτων Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ
ΕΦΘ
Από
Ζωσ

φνολο Μονάδων ≤ 2
Χποδιευκυντι Υχολικισ μονάδασ, ΥΕΜ ι ΕΜ, ΥΔΕ, ΔΙΕΜ, Χπευκφνου Φομζα ,
ΥΕΜ ι ΕΜ
ΕΦΘ
Από
Ζωσ

Διοικθτικι και
κακοδθγθτικι
εμπειρία
(Άςκθςθ
Μακθκόντων)

Διοικθτικι και
κακοδθγθτικι
εμπειρία
(ςυμμετοχι ςε
ςυμβοφλια)

φνολο Μονάδων ≤ 2
Θ άςκθςθ των παραπάνω κακθκόντων αποτιμάται με 0.4 μονάδεσ για κάκε
ζτοσ και ζωσ 2 μονάδεσ κατ' ανϊτατο όριο
Χπευκφνου Σεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ ι Αγωγισ Χγείασ ι Σολιτιςτικϊν
Θεμάτων ςτθ Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ, Χπεφκυνου Μζντρου
Υυμβουλευτικισ και Σροςανατολιςμοφ (ΜΕΥΧΣ), Γραφείου Υχολικοφ
Επαγγελματικοφ Σροςανατολιςμοφ (ΓΤΑΥΕΣ), ΓΤΑΥΧ, εργαςτθριακό Μζντρο
Φυςικϊν Επιςτθμϊν (ΕΜΦΕ) Μζντρο Σλθροφορικισ και Οζων Φεχνολογιϊν
(ΣΝΘΟΕΦ) και Υυμβουλευτικόσ Υτακμόσ Οζων (ΥΥΟ), ΜΣΕ και υπεφκυνου
ςχολικϊν βιβλιοκθκϊν ΕΣΕΑΕΜ
ΕΦΘ
Από
Ζωσ

φνολο Μονάδων ≤ 1
Θ άςκθςθ των παραπάνω κακθκόντων αποτιμάται με 0.25 μονάδεσ για
κάκε ζτοσ και ζωσ 1 μονάδεσ κατ' ανϊτατο όριο
Θ άςκθςθ κακθκόντων ςε περιςςότερεσ από μία κζςεισ από αυτζσ που
περιγράφονται ανωτζρω μοριοδοτείται ακροιςτικά με 2.5 μονάδεσ κατ'
ανϊτατο όριο.
Υυμμετοχι ωσ αιρετό μζλοσ ςε ΜΧΥΔΕ, ΑΣΧΥΔΕ, ΣΧΥΔΕ
ΕΦΘ
ΥΧΞΒΡΧΝΙΡ
Από
Ζωσ

Υυμμετοχι ωσ αιρετό μζλοσ ςε ςυμβοφλια επιλογισ ςτελεχϊν
ΕΦΘ
ΥΧΞΒΡΧΝΙΡ
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Από

Ζωσ

Υφνολο Ξονάδων ≤ 0.5
Θ άςκθςθ των παραπάνω κακθκόντων (αιρετό μζλοσ) αποτιμάται με 0.25 μονάδεσ για κάκε ζτοσ
και ζωσ 0.5 μονάδεσ κατ' ανϊτατο όριο
Σαράλλθλθ ςυμμετοχι ςε περιςςότερα ςυμβοφλια το ίδιο χρονικό διάςτθμα δεν μοριοδοτείται
ακροιςτικά. Υε περίπτωςθ παράλλθλθσ άςκθςθσ κακθκόντων ςε κζςεισ τθσ προθγοφμενθσ
περίπτωςθσ δεν υπολογίηονται μονάδεσ από ςυμμετοχι ςε υπθρεςιακά ςυμβοφλια ι ςε
ςυμβοφλια επιλογισ ςτελεχϊν. Για τθ μοριοδότθςθ των αναπλθρωματικϊν αιρετϊν μελϊν των
ςυμβουλίων απαιτείτα ςυμμετοχι τουσ ςε πζντε (5) τουλάχιςτον ςυνεδριάςεισ ανά ζτοσ.
Υφνολο Ξονάδων Διοικθτικισ και Μακοδθγθτικισ Εμπειρίασ ≤ 3
Φελικό Υφνολο Ξονάδων Χπθρεςιακισ Ματάςταςθσ - Μακοδθγθτικισ και Διοικθτικισ εμπειρίασ≤ 13
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Υυμβολι ςτο εκπαιδευτικό ζργο - Σροςωπικότθτα - Γενικι Υυγκρότθςθ
Αλώηαην ύλνιν Μνλάδσλ : 8
Σν θξηηήξην απηό απνηηνκάηαη κε ηε ζπλέληεπμε ελώπηνλ ηνπ αξκνδίνπ ζπκβνπιίνπ επηινγήο
ύλνιν κνλάδσλ ≤ 8

ΦΕΝΙΜΡ ΑΘΤΡΙΥΞΑ ΞΡΟΑΔΩΟ
ύλνιν κνλάδσλ Επηζηεκνληθήο - Παηδαγσγηθήο πγθξόηεζεο θαη
θαηάξηηζεο ≤ 10
ύλνιν Μνλάδσλ Τπεξεζηαθήο Καηάζηαζεο - Καζνδεγεηηθήο θαη
Δηνηθεηηθήο εκπεηξίαο≤ 13
ύλνιν κνλάδσλ πκβνιήο ζην εθπαηδεπηηθό έξγν - Πξνζσπηθόηεηαο Γεληθήο πγθξόηεζεο ≤ 8
ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ≤ 31

ΣΑΤΑΦΘΤΘΥΕΙΥ ΣΤΡΛΥΦΑΞΕΟΡΧ ΧΣΘΤΕΥΙΑΥ ΧΣΡΒΡΝΘΥ

Αρικμόσ Σρωτοκόλλου
Αίτθςθσ

Θμερομθνία Χποβολισ

Ρ/Θ ΑΙΦΩΟ/ΡΧΥΑ
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών (άρθρο 8
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟ :
Ο – Η Όλνκα:

Επώλπκν:

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:
Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):
Σόπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:
Σόπνο Καηνηθίαο:

Σει:
Οδόο:

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο
1599/1986, δειώλσ όηη:

Αξηζ:

ΣΚ:

Δ/λζε Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Εmail):

(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.

α) δεν ζχω καταδικαςτεί τελεςίδικα για πεικαρχικό παράπτωμα με τθν ποινι τθσ προςωρινισ ι τθσ οριςτικισ
παφςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 109 του Χπαλλθλικοφ Μϊδικα (ν. 3528/2007 Α ́ 26),
β) ότι δεν ςυντρζχουν τα κωλφματα διοριςμοφ τθσ παρ. 1 του άρκρου 8 του ίδιου κϊδικα , ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ τθσ παρ . 6 του άρκρου 17 του ν . 4327/2015 κακϊσ ότι δεν ζχω απαλλαγεί από τα κακικοντά μου
ςφμφωνα με τθν περ. β ́ τθσ παρ. 1 του άρκρου 26 του ν. 3848/2010, και
γ) οι υποβαλλόμενοι τίτλοι ςπουδϊν και τα λοιπά δικαιολογθτικά που κατακζτω είναι γνιςια.
Ηκεξνκελία:

……-06-2017
Ο – Η Δει.

(Τπνγξαθή)

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ
άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ
εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ.

(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα
ή ηελ δεινύζα.

