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            Να διατηρηθεί μέχρι  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 

ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ  Π. ΚΑΙ Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛ/ΣΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

 

                 Σπάρτη       : 8 Σεπτεμβρίου 2020 
               Αριθ. Πρωτ. : Φ1.2/5001 
 
 

 

  
Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο  
 2ο χλμ. Ε.Ο  Σπάρτης – Γυθείου                              
    Τ.Κ  231 00, ΣΠΑΡΤΗ 
 

 
 

Τηλέφωνο         : 27313- 63472 
 

              
 

Τηλεομοιότυπο : 27313- 63477   
Ηλεκτρον.Ταχ    : tdpros@dide.lak.sch.gr   
Πληροφορίες    : Λάππα Γεωργία 
Ιστότοπος         :  dide.lak.sch.gr 

 
 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

  
 
Θέμα:   «  Πρόσκληση  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος   για  την πλήρωση της θέσης του 

Διευθυντή/ντριας του  νεοϊδρυθέντος Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Δήμου Ευρώτα της Δ.Δ.Ε. Λακωνίας»  

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του κεφ.Β΄του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α’/19-5-2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του 

εκπαιδευτικού…» όπως έχει τροποποιηθεί, αντικατασταθεί  και ισχύει με το Ν.4327/2015 κεφ.Γ΄ 

(ΦΕΚ 50/Α΄/14-5-2015) και Ν. 4473 άρθρο 1 (ΦΕΚ 78/Α΄/ 30-5-2017). 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 10 του Ν.3699/ 2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α’/2-10-2008) «Ειδική Αγωγή  

και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία…», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 παρ. 9 του 

Ν.4186/2013 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ.1 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α’/2-10-2008) «Ειδική Αγωγή  

και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία…», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 48 παρ.2 

του Ν.4415/2016 (ΦΕΚ 159/Α΄/6-9-2016) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση …κ.α. 

διατάξεις» 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.6 εδ.γ΄ περ. ββ του Ν. 4547/2018 «Προϋποθέσεις επιλογής». 
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5. Την αριθμ. Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-5-2017 Υ.Α. «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής 

αιτήσεων επιλογής και τοποθέτησης Δ/ντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ….» 

6. Την αριθμ. 131360/Δ3/9-8-2016 (ΦΕΚ 2513/Β΄/12-8-2016) «Ιδρύσεις Σχολικών Μονάδων 

Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» 

 

Προκηρύσσουμε  

Την πλήρωση της θέσης  Διευθυντή/ντριας του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Δήμου Ευρώτα (με έδρα το Περιστέρι) της 

Δ.Δ.Ε. Λακωνίας και προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα 

προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν αίτηση 

συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά από 8-9-2020 έως 19-9-2020 ώρα 15.00 στη Δ.Δ.Ε. 

Λακωνίας (Διοικητήριο). 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι είναι απαραίτητο να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθ.22 παρ.6 εδ. γ΄ περ. ββ΄ 

του Ν.4547/2018 και τα προσόντα διορισμού και τοποθέτησης σε ΣΜΕΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παρ.1 του αρθ.16 του Ν.3699/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρθ.48 παρ.2 του 

Ν.4415/2016. 

ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για τοποθέτηση υποβάλλονται στη Διεύθυνση που ανήκει οργανικά ο 

υποψήφιος και συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά τα οποία υποβάλλονται 

ομαδοποιημένα σε υποενότητες όπως αυτές αναλύονται στο βιογραφικό σημείωμα: 

1.  Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών. 

2.  Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται τα επικαλούμενα στοιχεία και προσόντα για την 

επιλογή τους.  

3.  Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) ή αποδεικτικά 

γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).  

4.  Αποδεικτικά διδακτικού- επιμορφωτικού και συγγραφικού έργου. 

5. Αντίγραφα τίτλων σπουδών, μεταπτυχιακών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης. 

6. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών. 

7.  Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, στην καθοδηγητική 

και διοικητική εμπειρία τα οποία αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης κατά περίπτωση. 

8.  Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να συμβάλει στη 

διαμόρφωση της κρίσης του Συμβουλίου περί της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησής του 

καθώς και περί της συνδρομής των λοιπών κριτηρίων της παρ. 2 του άρθρου 23 του Ν. 4547/2018   

9. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) με την οποία βεβαιώνεται: 
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 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.).  

 Δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση στελέχους της εκπαίδευσης 

εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός 

(1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.   

 Ο επιλεγείς/γείσα  διευθυντής/ντρια θα πρέπει να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της 

θέσης του διευθυντή/ντριας στη σχολική μονάδα. 

 Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας 

υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων.  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.   

 Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά 

δικαιολογητικά ή οποιαδήποτε μεταβολή στο περιεχόμενο των αιτήσεων. 

 

Η επιλογή και τοποθέτηση στη θέση Διευθυντή/ντριας του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Δήμου Ευρώτα γίνεται για το 

υπόλοιπο της παραταθείσας θητείας η οποία ξεκινά με την τοποθέτηση, έως την επιλογή, τοποθέτηση 

και ανάληψη υπηρεσίας νέων στελεχών εκπαίδευσης (αρθ.52 του Ν.4692/12-6-2020, ΦΕΚ111/Α΄/12-6-

2020). 

Η αίτηση υποβάλλεται με ευθύνη του/της υποψηφίου/ας στη Διεύθυνση Δ.Ε. Λακωνίας (Διοικητήριο) 
αυτοπροσώπως είτε μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου προσώπου.  
Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δ.Ε. Λακωνίας  και κοινοποιείται στο ΑΣΕΠ για 
ανάρτηση στην ιστοσελίδα του. 

 
 

 
Συνημμένα : 

1. Υπόδειγμα αίτησης Διευθυντών/ντριών 

2. Υπεύθυνη δήλωση  
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 ΑΣΕΠ 

 Π.Δ.Ε. Πελ/νήσου 

 ΔΔΕ και ΔΠΕ χώρας για ενημέρωση των ΚΕΣΥ 

 ΚΕΣΥ Λακωνίας 
 

Ο  Διευθυντής Εκπαίδευσης 

 

 

Αγάπιος Οικονομίδης 
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