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Έσονηαρ ςπότιν:
1.
Σο άπθπο 11 ηος Κεθαλαίος Γ΄ ηος Ν.1566/1985 (ΦΔΚ 167/Α/30-9-2015): «Γομή και
λειηοςπγία ηηρ Ππυηοβάθμιαρ και Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ και άλλερ διαηάξειρ».
2.
Σιρ διαηάξειρ ηος Κεθαλαίος Β’ ηος Ν.3848/2010 (Α’ 71) «Αναβάθμιζη ηος πόλος ηος
εκπαιδεςηικού - καθιέπυζη κανόνυν αξιολόγηζηρ και αξιοκπαηίαρ ζηην εκπαίδεςζη και λοιπέρ
διαηάξειρ», και ειδικόηεπα ηο απθπ. 15 όπυρ ανηικαηαζηάθηκε με ηο απθπ. 20 ηος Ν.4327/2015
(ΦΔΚ 50Α΄) και απθπ. 23 όπυρ ανηικαηαζηάθηκε με ηο απθπ. 25 ηος Ν.4327/2015 (ΦΔΚ 50Α΄)
3.
Σην ςπ’απιθμ. Φ.353.1/324/105657/Γ1/8-10-2002 (ΦΔΚ 1340/Β/16-10-2002)
Απόθαζη ηος Τπ. Παιδείαρ: «Καθοπιζμόρ ηυν Διδικόηεπυν Καθηκόνηυν και Απμοδιοηήηυν
ηυν Πποφζηαμένυν ηυν Πεπιθεπειακών Τπηπεζιών Ππυηοβάθμιαρ και Γεςηεποβάθμιαρ
Δκπαίδεςζηρ, ηυν Γιεςθςνηών και Τποδιεςθςνηών ηυν σολικών Μονάδυν και ΔΚ και ηυν
ςλλόγυν ηυν Γιδαζκόνηυν».
4.
Σην ςπ’ απιθμ. Φ.361.22/68/136657/Δ3/14-8-2017 (ΦΔΚ 2908/Β/23-8-2017) Απόθαζη
ηος Τπ. Παιδείαρ: «Καθοπιζμόρ ηηρ διαδικαζίαρ ςποβολήρ αιηήζευν και επιλογήρ ηυν
ςποδιεςθςνηών ζσολικών μονάδυν και επγαζηηπιακών κένηπυν, καθώρ και ςπεςθύνυν ηομέυν
Δ.Κ.».
5.
Σην ςπ’ απιθμ. Φ.361.22/70/141867/Δ3/29-8-2017 (ΑΓΑ: 60ΝΑ4653Π-Σ5Α)
διεςκπινιζηική εγκύκλιο ηος ΤΠ.Π.Δ.Θ.: «Γιεςκπινίζειρ ζσεηικά με ηην επιλογή ςποτήθιυν
Τποδιεςθςνηών όλυν ηυν ηύπυν σολικών Μονάδυν Ππυηοβάθμιαρ και Γεςηεποβάθμιαρ
Δκπαίδεςζηρ, Δπγαζηηπιακών Κένηπυν και Τπεύθςνυν Σομέυν Δ.Κ.».
6.
Σην ςπ’απιθμ. 5425/12.09.2017 Απόθαζη Οπιζμού Τποδιεςθςνηών σολικών
Μονάδυν ηηρ ΓΓΔ Γυδεκανήζος.
7.
Σην ςπ’απιθμ. 235/26.01.2018 Απόθαζη Αποδοσήρ Παπαίηηζηρ ηηρ ςποδιεςθύνηπιαρ
ΜΤΡΙΑΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΔΛΙΚΗ, κλ ΠΔ06 με απιθμό μηηπώος 165247, όπυρ
βαζίζηηκε ζηην ςπ’απιθμ. 5/26.01.2018 Ππάξη ηος ΠΤΓΔ ΓΩΓ/ΟΤ.
Ο Γιεςθςνηήρ ηηρ Γιεύθςνζηρ Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ Γυδ/ζος
Προκηρύσσει
Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από IOANNIS
PAPADOMARKAKIS
Ημερομηνία:
2018.02.06

ηελ πιήξσζε ηεο θελνύκελεο ζέζεο Τπνδηεπζπληή 6νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΡΟΓΟΤ, γηα ην ππόινηπν ηεο
ηξηεηνύο ζεηείαο, δειαδή από ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο έσο ηηο 31.07.2020, θαη πξνζθαινύκε
ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ πιεξνύλ ηα πξνβιεπόκελα από ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο λόκηκα ηππηθά
πξνζόληα θαη επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο, λα ππνβάινπλ ζρεηηθή αίηεζε
ππνςεθηόηεηαο από ηελ Σξίηε 06-02-2018 έσο θαη ηελ Πέκπηε 08-02-2018.
Υποβλητέα δικαιολογητικά
1. Πηζηνπνηεηηθό ππεξεζηαθώλ κεηαβνιώλ
2. Βηνγξαθηθό ζεκείσκα
3. Αληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδώλ θαη κεηεθπαίδεπζεο
4. Απνδεηθηηθά γλώζεο μέλσλ γισζζώλ
5. Πηζηνπνηεηηθά επηκόξθσζεο ζηηο Σ.Π.Δ.
6. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 κε ηελ νπνία βεβαηώλεηαη όηη:
α) ν εθπαηδεπηηθόο δελ έρεη θαηαδηθαζηεί ηειεζίδηθα γηα πεηζαξρηθό παξάπησκα κε ηελ
πνηλή ηεο πξνζσξηλήο ή ηεο νξηζηηθήο παύζεο ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 109
ηνπ Τπαιιειηθνύ Κώδηθα (Ν.3528/2007, Α’ 26),
β) δελ ζπληξέρνπλ ηα θσιύκαηα δηνξηζκνύ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ ίδηνπ θώδηθα,
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν.4327/2015,
γ) δελ έρεη απαιιαγεί από ηα θαζήθνληά ηνπ ζύκθσλα κε ηελ πεξ. β’ ηεο παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 26 ηνπ Ν. 3848/2010,
δ) νη ππνβαιιόκελνη ηίηινη ζπνπδώλ θαη ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά είλαη γλήζηα.
Οη ππνςήθηνη ππνδηεπζπληέο θαηαζέηνπλ δήισζε πξνηίκεζεο εθόζνλ θαηέρνπλ νξγαληθή ζέζε ζην 6ν
ΓΤΜΝΑΙΟ ΡΟΓΟΤ θαη δελ έρνπλ θξηζεί ππεξάξηζκνη.
Οη πξνϋπνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο πξέπεη λα ζπληξέρνπλ θαηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο
ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ππνςεθηνηήησλ. Σα θσιύκαηα επηινγήο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 17
ηνπ Ν.4327/2015 όπσο ζπκπιεξώζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4473/2017 (Α’ 78) δελ
πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ηόζν θαηά ην ρξόλν ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο
ππνςεθηόηεηαο όζν θαη θαηά ην ρξόλν ηνπνζέηεζεο από ην αξκόδην όξγαλν.
Παξαθαιείηαη ε Γηεπζύληξηα ηνπ 6νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΡΟΓΟΤ λα κεξηκλήζεη πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλώζε
ελππόγξαθα όινη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.
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