
                                    Γέρακας, 05-11-2018 
                                  Αριθ. Πρωτ.:19333  

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ 
 ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΩΡΩΠΟΥ  

ΤΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 11, παρ. 7 του Ν. 1566/1985 ( Φ.Ε.Κ 187, τ. Α’/ 30-09-1985) «Δομή και 

Λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 17 της υπ’ αρ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 της Απόφασης του 

ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ., (Φ.Ε.Κ. 1340/ τ. Β΄/ 16-10-2002) : «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και 

αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και 

ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων», όπως ισχύει. 

3. Την υπ’ αριθ. 361.22/27/108543/Ε3/29-06-2018 Υ.Α. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Παράταση θητείας 

στελεχών Εκπαίδευσης»  

4. Τις διατάξεις του Ν.3699/2008(ΦΕΚ 199/τ. Α’/ 02-10-2008), όπως ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12-06-2018) «Αναδιοργάνωση των δομών 

υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» 

6. Το υπ’ αριθ. Φ.361.22/36/140338/Ε3/29-08-2018 (ΑΔΑ: ΩΧ794653ΠΣ-Ψ79) έγγραφο του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Εφαρμογή διατάξεων του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄) σχετικά με θέματα 
Διευθυντών και Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης και Ε.Κ.»  

7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Φ361.22/41/159789/Ε3/26-09-2018 (ΦΕΚ 4424/ τ. Β’/ 05-10-2018) 
Υ.Α. με θέμα  «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των 
Διευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων» 

8. Την υπ’ αριθ. 118931/Δ3/13-07-2018 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2956/τ.Β΄/20-07-2018) περί ίδρυσης του 
Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου Ωρωπού από το σχολικό έτος 2018-2019. 

9. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 17502/12-10-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση 
κενής θέσης Διευθυντού στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ Ωρωπού της Δ/νσης Δ.Ε. Αν. Αττικής. 

10. Την υπ’ αριθ. 40/02-11-2018 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Αν. Αττικής. 
11. Το γεγονός ότι εξακολουθεί να παραμένει κενή η θέση Διευθυντή στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ Ωρωπού. 

 

                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
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ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι  

       Την πλήρωση θέσης Διευθυντή στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Ωρωπού και 

προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν 

να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας για την 

ως άνω σχολική μονάδα από την Τρίτη 06-11-2018 έως και την Παρασκευή 16-11-2018. 

 

Ι. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

1. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως 
Διευθυντές στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Ωρωπού, εντός της ως άνω τασσόμενης προθεσμίας, στη 
Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης όπου έχουν οργανική θέση δηλώνοντας τη Διεύθυνση Δ.Ε. Αν. 
Αττικής και το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.- Λ. Ωρωπού για το οποίο εκδηλώνουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στη 
διαδικασία επιλογής. 

2. 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, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. Φ361.22/41/159789/Ε3/26-
09-2018 (ΦΕΚ 4424/ τ. Β’/ 05-10-2018) Υπουργικής Απόφασης, 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 συμβάλλει 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 Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων 
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), Διαπανεπιστημιακό 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. 
 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά 
δικαιολογητικά.  
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ΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή στη θέση του Διευθυντή του Ενιαίου Ειδικού 
Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου Ωρωπού, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 
4547/2018, είναι: 

α. η κατοχή του βαθμού Α΄,  καθώς και 
β. η πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄ επιπέδου, η 

οποία τεκμαίρεται για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86. Η γνώση Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου 
αποδεικνύεται με τη σχετική πιστοποίηση ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του 
άρθρου 26 του Π.Δ. 50/2001 (Α΄ 39) για την απόδειξη της γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού 
Υπολογιστή (Η/Υ). 

Δεδομένου ότι η παρούσα αποτελεί επαναπροκήρυξη για την πλήρωση της κενής θέσης Διευθυντή 
στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.- Λ. Ωρωπού, δύνανται να υποβάλουν υποψηφιότητα εκπαιδευτικοί με μικρότερο 
χρόνο υπηρεσίας και άσκησης διδακτικών καθηκόντων από τον προβλεπόμενο στην παράγραφο 
6 του άρθρου 22 του Ν. 4547/2018. 

 
 Οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 4547/2018 με βάση το 

άθροισμα των μονάδων τις οποίες συγκεντρώνουν, σύμφωνα με την κατά το άρθρο 24 αποτίμηση 

των εξής κριτηρίων:  

α. επιστημονική συγκρότηση,  

β. διοικητική και διδακτική εμπειρία,  

γ. προσωπικότητα και γενική συγκρότηση.  

 

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. 

 
 

III. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ–ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΩΛΥΜΑΤΩΝ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

- Δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση Διευθυντή στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.- 
Λ. Ωρωπού εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω 
συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
των υποψηφιοτήτων. 

- Επίσης, δεν επιλέγονται ως Διευθυντές:   
α) εκπαιδευτικοί στους οποίους, μετά την εξάντληση της πειθαρχικής διαδικασίας έχει 
επιβληθεί για πειθαρχικό παράπτωμα η ποινή της προσωρινής παύσης, σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007, Α΄ 26). 
β) εκπαιδευτικοί των οποίων τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων, σύμφωνα με το 
άρθρο 24, που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή υποβάλλουν στη 
διαδικασία αυτή αναληθείς δηλώσεις, καθώς και 
γ) εκπαιδευτικοί που έχουν απαλλαγεί από τα καθήκοντά τους σύμφωνα με την περίπτωση 
β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 ή έχουν βαθμολογηθεί ως ανεπαρκές ή ακατάλληλο 
στέλεχος, σύμφωνα με τις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 40. 

Τα κωλύματα επιλογής δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας 
υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο 
όργανο. 

ΑΔΑ: ΨΓΤΧ4653ΠΣ-Β2Ν



Η επιλογή και τοποθέτηση στην κενή θέση Διευθυντή στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – 

Λύκειο Ωρωπού γίνεται για το υπόλοιπο της τρέχουσας θητείας, η οποία λήγει στις 31-07-2020.  

Οι τοποθετούμενοι στην ως άνω κενή θέση εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη 

λήξη της θητείας τους μέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας των νέων. 

 

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία επιλογής και η τοποθέτησή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στον Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12-06-2018) και στην υπ’ αριθ. 

Φ.361.22/41/159789/Ε3/26-09-2018 (ΦΕΚ 4424/ τ. Β’/ 05-10-2018) Υπουργική Απόφαση.  

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ:  

Η παρούσα προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ανατολικής Αττικής και κοινοποιείται στο Α.Σ.Ε.Π. προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του, 
καθώς και στο Τμήμα Δ΄ Στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

Παρακαλούμε οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων για την άμεση ενημέρωση των εκπαιδευτικών 
με τον προσφορότερο δυνατό τρόπο.  

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. Α.Σ.Ε.Π. 
2. ΥΠ.Π.Ε.Θ.  

(Γενική Δ/νση Προσωπικού Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης 
Αυτοτελές Τμήμα Στελεχών Εκπ/σης Π/θμιας και Δ/μιας Εκπ/σης) 

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

(με τη φροντίδα να ενημερώσουν τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
Δ/ΝΣΗΣ  Δ. Ε.  ΑΝΑΤ.  ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ν. ΚΑΠΕΛΛΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 
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