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ΠΡΟΣ:
1. Μόνιμους Εκπαιδευτικούς των Σχολικών
Μονάδων αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Αχαΐας
2. Διευθυντές & Διευθύντριες Σχολικών
Μονάδων αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Αχαΐας

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενής θέσης Αναπληρωτή/τριας
Διευθυντή/ντριας του νεοϊδρυθέντος Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου
(ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. – Λ.) Δυτικής Αχαΐας»
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 « Αναπλήρωση», του κεφαλαίου Δ΄ του Ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ.
167/τ. Α΄/03-09- 85) «Δομή και λειτουργία της Πρ/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης και άλλες
διατάξεις»,
2. Τις διατάξεις του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α΄/02-10-2008) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
ατόμων με αναπηρία με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», όπως τροποποιήθηκε με την παρ.
9 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (193 Α΄) και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/τ.Α/03-08-21) «Αναβάθμιση του σχολείου,
ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 31
«Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής» σε θέσεις στελέχους της
εκπαίδευσης , παράγραφος 1 και παράγραφος 6 (υποπαράγραφοι δα) και δβ)
4. Τις διατάξεις του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/τ.Α/21-07-2022) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και τις σύνδεσης
των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 373, παρ.1
«Παράταση άσκησης καθηκόντων των διευθυντών, ………και ρύθμιση συναφών θεμάτων»,
«Μέχρι την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας νέων στελεχών, σύμφωνα με το
Κεφάλαιο Β’ του Μέρους Β’ του ν. 4823/2021, κενές ή κενούμενες θέσεις διευθυντών,
………..., πληρούνται με αναπλήρωση κατά τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Ε’ του άρθρου 11,
περί αναπλήρωσης, του ν. 1566/1985 (Α’ 167). Στην περίπτωση αυτή, εφόσον αναπληρωτές
ορίζονται μόνιμοι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με οργανική θέση στην οικεία διεύθυνση
εκπαίδευσης, η αναπλήρωση διαρκεί μέχρι την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη
υπηρεσίας νέων στελεχών σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β’ του Μέρους Β’ του ν. 4823/2021έως
την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών, με τον νόμο
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4823/2021 (ΦΕΚ136Α΄).
5. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 11 και της παρ. 6 του άρθρου 12 του
Π.Δ.1/2003 «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών,
όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών
μελών των συμβουλίων αυτών»,
6. Την αριθμ. 103691/Δ3/30-08-2022 ( ΦΕΚ 4538/τ.Β/30-08-2022) κοινή Υ.Α. με θέμα « Ίδρυση
Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Δ/θμιας Εκπαίδευσης»
7. Το αριθμ. 135935/Ε1/23-08-2016 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και
Θρησκευμάτων με θέμα: «Κάλυψη λειτουργικών κενών των Τμημάτων Ένταξης»
8. Την υπ΄ αριθμ. Φ.361.22/7/77068/Ε3/22-06-2022 εγκύκλιο της Προϊσταμένης Γενικής
Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Αναπλήρωση Διευθυντών –
Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. – Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. – Προϊσταμένων
διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων»
9. Την υπ’ αριθμ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-07-2022 απόφαση ΥΠΑΙΘ με θέμα «Τοποθέτηση
Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
10. Τις διατάξεις της απόφασης 170407/ΓΓ1 (ΦΕΚ 6273 /τ. Β/28-12-2021) με θέμα «Καθορισμός
των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Διευθυντών Εκπαίδευσης»
11. Την ανάγκη τοποθέτησης Διευθυντή/ντριας στο νεοϊδρυθέν Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό
Γυμνάσιο – Λύκειο (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. – Λ.) Δυτικής Αχαΐας
ΚΑΛΟΥΜΕ
από την Παρασκευή 09-09-2022 έως και την Τρίτη 13-09-2022
Τους/τις μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς καθώς και τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικό
(Ε.Ε.Π.), που υπηρετούν με οργανική θέση στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας,
έχουν τα προσόντα διορισμού και τοποθέτησης σε ΣΜΕΑΕ και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη
διαδικασία για τοποθέτηση προσωρινού/ης αναπληρωτή/αναπληρώτριας Διευθυντή/Διευθύντριας
σχολικής μονάδας, μέχρι την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών,
με τον νόμο 4823/2021 (ΦΕΚ136Α΄), να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για την κενή θέση
του/της Διευθυντή/ντριας στο νεοϊδρυθέν
Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. – Λ.) Δυτικής Αχαΐας.
Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής
Στη διαδικασία επιλογής Αναπληρωτή Διευθυντή/ντριας Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού
Γυμνασίου – Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. – Λ.), σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ
136/τ.Α/03-08-21) μπορούν να συμμετέχουν:
 Μόνιμοι /ες εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με βαθμό Α΄ και εξειδίκευση
στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, των κλάδων ΠΕ01 έως και ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34,
ΠΕ40 και ΠΕ78 έως και ΠΕ91, καθώς και τα μέλη του Ε.Ε.Π., εφόσον έχουν τα προσόντα
διορισμού και τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.
 Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη εκπαιδευτικής και οκτώ
(8) έτη υποστηρικτικής υπηρεσίας από τα οποία τα τέσσερα (4), τουλάχιστον, έτη πρέπει
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να έχουν διανυθεί στον τύπο Σ.Μ.Ε.Α.Ε. της προκηρυσσόμενης θέσης.
Πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α’ επιπέδου.
Η γνώση Τ.Π.Ε. Α’ επιπέδου της περ. β) 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) και τεκμαίρεται για τους
εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86.
Σε κάθε περίπτωση ο επιλεγείς Διευθυντής Σχολικής Μονάδας πρέπει να συμπληρώνει το
υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του Διευθυντή στη Σχολική Μονάδα.
Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή ούτε να τοποθετηθεί σε θέση
στελέχους εκπαίδευσης εκπαιδευτικός ή μέλος του Ε.Ε.Π., ο οποίος διανύει δοκιμαστική
υπηρεσία ή τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία ή έχει καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα
αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) ή του έχει επιβληθεί
τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων
(4) μηνών, για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το
άρθρο 145 του ίδιου Κώδικα.»
Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω
συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής των υποψηφιοτήτων, δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας
για θέση στελέχους της εκπαίδευσης , και
Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής της παρ. 11
δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της
αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά τον χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.

Για το χρονικό διάστημα που ασκεί τα καθήκοντά του ο διευθυντής λαμβάνει το επίδομα που
προβλέπεται για την αντίστοιχη θέση.
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά κατατίθενται από την Παρασκευή 09-09-2022 έως και την Τρίτη
13-09-2022, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο mail@dide.ach.sch.gr, είτε αυτοπροσώπως
τις εργάσιμες ώρες, στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Αχαΐας, (Γιαννιτσών 5, και Ηπείρου, 262 23 Πάτρα).
Υποβλητέα Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση (συνημμένα),
2. Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών ( θα εκδοθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία)
3. Βιογραφικό σημείωμα με αναφορά στην εμπειρία στην ειδική αγωγή και στους τίτλους
σπουδών

4. Φωτοαντίγραφα (ευκρινή) τίτλων σπουδών και επιμόρφωσης που αποδεικνύουν
εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε.
5. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών (αν υπάρχουν) ,
6. Αντίγραφο του τίτλου ΤΠΕ Α’ επιπέδου ή ισότιμου τίτλου που αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ.
Στην περίπτωση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ86 δεν απαιτείται .
7. Αντίγραφα άλλων σχετικών τίτλων που τυχόν έχει αποκτήσει ο υποψήφιος,
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8. Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, στην
καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία, καθώς και στη συμμετοχή σε υπηρεσιακά
συμβούλια, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση,
9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία βεβαιώνεται ότι:
a. ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικά παραπτώματα με
την ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 Α΄26) και
b. δε συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 4327/2015.
Οι Διευθυντές και οι Διευθύντριες των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς μας, παρακαλούνται
να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους/τις μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς, που παραβρίσκονται στο
σχολείο τους και με οποιονδήποτε τρόπο τους/τις μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς που
απουσιάζουν.
Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. Γ’ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ Δ/ΝΣΗΣ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΙΑΣ
κ.α.α

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΖΑΦΕΙΡΩ ΜΑΡΑΝΤΗ

Επισυνάπτονται:
1. Υπόδειγμα αίτησης υποψηφίου Διευθυντή
2. Υπεύθυνη δήλωση
Κοινοποίηση:
 Ανώτερο συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)
 Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε & Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας
Εσωτ . διανομή
 Τμήματα της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας
 ΠΥΣΔΕ ν. ΑΧΑΪΑΣ
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