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Έρνληαο ππόςηλ:
1.

Σελ ππ’αξηζκ. 5482/02.09.2019 Απόθαζε Γηεπζπληή ΓΓΔ ΓΩΓ/ΟΤ κε ζέκα

ηελ «Απνδνρή Παξαίηεζεο ηνπ Γηεπζπληή Γπκλαζίνπ Λ.Σ. ΑΓΑΘΟΝΗΙΟΤ».
2.

Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ θεθ. Γ΄ ηνπ Ν.1566/1985 (ΦΔΚ 167 η.Α΄) κε

ηίηιν «Γνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη
άιιεο δηαηάμεηο», όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξ.πξση. Γ/5716/88 Τ.Α. πνπ
θπξώζεθε ζην Ν.1824/88 (ΦΔΚ 296/η.Α΄/88).
3.

Σελ ππ’αξηζκ. Φ.361.22/41/159789/Δ3/05.10.2018 (Άξζξν 14) κε ζέκα ηελ

«Πιήξσζε θελώλ θαη θελνύκελσλ ζέζεσλ» ζύκθσλα κε ηελ νπνία «Η ηνπνζέηεζε
ζε […] θελνύκελεο ζέζεηο δηεπζπληώλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ […] γίλεηαη κε απόθαζε
ηνπ νηθείνπ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο, ύζηεξα από πξόηαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ
επηινγήο».
4.

Σν γεγνλόο όηη ζηνλ θπξσκέλν αμηνινγηθό πίλαθα ππνςεθίσλ Γηεπζπληώλ

ρνιηθώλ Μνλάδσλ δελ πθίζηαηαη άιινο ππνςήθηνο (εθηόο ηνπ παξαηηεζέληνο
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Γηεπζπληή) πνπ λα έρεη ζπκπεξηιάβεη ζηηο επηινγέο ηνπ ην ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΣ
ΑΓΑΘΟΝΗΙΟΤ.
5.

Σν γεγνλόο όηη ε ππ’αξηζκ. 5509/03.09.2019 Πξνθήξπμε ηεο ΓΓΔ ΓΩΓ/ΟΤ

απέβε άγνλε θαη σο εθ ηνύηνπ επαλαπξνθεξύζζεηαη.
Ο Γηεπζπληήο ηεο Γηεύζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γσδ/ζνπ
Δπαναπροκηρύζζει
ηελ πιήξσζε ηεο θελνύκελεο ζέζεο Γηεπζπληή ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΣ ΑΓΑΘΟΝΗΙΟΤ γηα
ην ππόινηπν ηεο ηξηεηνύο ζεηείαο, δειαδή από ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο έσο ηηο
31.07.2020, θαη πξνζθαινύκε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε
δηαδηθαζία επηινγήο, λα ππνβάινπλ ζρεηηθή αίηεζε ππνςεθηόηεηαο από ηηο 10-09-2019
έσο ηηο 12-09-2019 θαη ώξα 11:00 πκ.
Τποβληηέα δικαιολογηηικά
α) Πηζηνπνηεηηθό ππεξεζηαθώλ κεηαβνιώλ.
β) Βηνγξαθηθό ζεκείσκα.
γ) Αληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδώλ, κεηεθπαίδεπζεο θαη επηκόξθσζεο.
δ) Απνδεηθηηθά γλώζεο μέλσλ γισζζώλ.
ε) Πηζηνπνηεηηθά επηκόξθσζεο ζηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληώλ
(Σ.Π.Δ.)
ζ) Τπεύζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75) κε ηελ νπνία βεβαηώλεηαη:
αα) όηη ν εθπαηδεπηηθόο δελ έρεη θαηαδηθαζηεί ηειεζίδηθα γηα πεηζαξρηθό
παξάπησκα κε ηελ πνηλή ηεο πξνζσξηλήο παύζεο ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα
ζην άξζξν 109 ηνπ Τπαιιειηθνύ Κώδηθα (Ν. 3528/2007 Α΄ 26),
ββ) ε γλεζηόηεηα ησλ ππνβαιιόκελσλ ηίηισλ ζπνπδώλ θαη ινηπώλ
δηθαηνινγεηηθώλ,
γγ) όηη ν εθπαηδεπηηθόο δελ έρεη απαιιαγεί από ηα θαζήθνληά ηνπ σο ζηέιερνο
ηεο εθπαίδεπζεο γηα ζνβαξό ιόγν αλαγόκελν ζε πιεκκειή άζθεζε ησλ
ππεξεζηαθώλ ηνπ θαζεθόλησλ.
Η ηνπνζέηεζε ζε θελνύκελε ζέζε Γηεπζπληώλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ γίλεηαη κε
απόθαζε ηνπ νηθείνπ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο, ύζηεξα από πξόηαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ
επηινγήο.
Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΓΓΔ ΓΩΓ/ΟΤ
ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΓΟΜΑΡΚΑΚΗ

