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ΘΕΜΑ: «Προκιρυξθ- Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για πλιρωςθ τθσ κζςθσ 
Προϊςταμζνου Εκπαιδευτικών κεμάτων τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πρζβεηασ». 
 
     Ο Διευκυντισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πρζβεηασ 
Ζχοντασ υπόψθ: 
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 11 του Ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ 187/τ. Α') περί «Δομισ και Λειτουργίασ 
τθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ». 
2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 17 τθσ υπ' αρ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 Τ. Α., (Φ.Ε.Κ 
340/τ.Β'/16-10-2002) περί «Κακοριςμοφ των ειδικότερων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των 
Προϊςταμζνων των Περιφερειακϊν υπθρεςιϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ, των Διευκυντϊν και Τποδιευκυντϊν των ςχολικϊν μονάδων και ΕΚ και των 
ςυλλόγων των διδαςκόντων». 
3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 15 του Ν.3848/2010 (Φ.Ε.Κ. 71/τ.Α'/19-5-2010) περί «Αναβάκμιςθ 
του ρόλου του εκπαιδευτικοφ - κακιζρωςθ κανόνων αξιολόγθςθσ και αξιοκρατίασ ςτθν 
εκπαίδευςθ και λοιπζσ διατάξεισ», όπωσ αυτό αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 20 του Ν. 
4327/2015 (Φ.Ε.Κ. 50/τ.Α'/14-5-2014), κακϊσ και τα άρκρα 17 και 22 του ίδιου νόμου 
«Επείγοντα μζτρα για τθν Πρωτοβάκμια, Δευτεροβάκμια και Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ και 
άλλεσ διατάξεισ». 
4. Σθν με αρικμ. Φ.353.1/1/2908/Ε3/12-1-2016 Τ.Α. του ΤΠ.Π.Ε.Θ (ΦΕΚ τ.Β'46/2016) περί 
«Κακοριςμοφ τθσ διαδικαςίασ, υποβολισ αιτιςεων και επιλογισ προϊςταμζνων τμθμάτων 
εκπαιδευτικϊν κεμάτων». 
5. Σθν υπ' αρικμ. Φ.353.1/14/17090/Ε3/02-02-2016 Προκιρυξθ του Τπουργείου Παιδείασ, 
Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων με κζμα τισ «Διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν επιλογι υποψθφίων 
προϊςταμζνων τμθμάτων εκπαιδευτικϊν κεμάτων».      
 

     Προκθρφςςουμε  
 
τθν πλιρωςθ τθσ κζςθσ του προϊςταμζνου εκπαιδευτικϊν κεμάτων τθσ Διεφκυνςθσ 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πρζβεηασ. 

 

    ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ     
  

                  Πρζβεηα, 02/02/2016 
                  Αρ. Πρωτ.:  Φ.11.3/432 
 

                                     
      Προς : 

       Εκπαιδευτικοφσ ςχολικϊν μονάδων 
            αρμοδιότθτασ ΠΡΕΒΕΗΑ 
(δια των Διευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων) 

                  Κοιν: 
1. Περιφερειακι Δ/νςθ Εκπ/ςθσ Θπείρου 

2.Διευκφνςεισ Δ.Ε. όλθσ τθσ χϊρασ 

                                             
     ΕΛΛΘΝΙΚΘ  ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ 
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ Δ/ΝΘ Π.Ε. & Δ.Ε. ΘΠΕΙΡΟΤ 

Δ/ΝΘ Δ/ΒΑΘΜΙΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΠΡΕΒΕΗΑ 
ΣΜΘΜΑ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 

 
Σαχ. Δ/νςθ :    Κολοκοτρϊνθ, περ. Νοςοκομείου, 

Σαχ. Κϊδικασ:    48100 Πρζβεηα  
Ιςτοςελίδα:    http://dide.pre.sch.gr  
Πλθροφορίεσ:   Κων/να Ευαγγζλου  
Σθλζφωνο.:       2682024135  
Φαξ :                     2682089792  
Email:                  mail@dide.pre.sch.gr 

 
 
 
 
  

 

http://dide.pre.sch.gr/
mailto:mail@dide.pre.sch.gr
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Σελίδα 2 από 3 

 

 Με τθν παροφςα προςκαλοφνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί τθσ Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ που ζχουν τα νόμιμα προςόντα  και επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία 

επιλογισ να υποβάλουν αίτθςθ που ςυνοδεφεται από τα αναγκαία δικαιολογθτικά, από 8-2-

2016 ζωσ και 12-2-2016. 

 Επιςθμαίνουμε τθν ανάγκθ προςεκτικισ μελζτθσ και απαρζγκλιτθσ τιρθςθσ των 

ρυκμίςεων τθσ υπ' αρικμ. Φ.353.1/14/17090/Ε3/02-02-2016 Τπουργικισ Προκιρυξθσ, ζτςι 

ϊςτε να αποφευχκοφν τυχόν προβλιματα ςτθ διαδικαςία επιλογισ. 

ΤΠΟΒΛΗΣΕΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 Οι αιτιςεισ υποψθφιότθτασ για τοποκζτθςθ ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 17 του 

ν. 4327/2015 υποβάλλονται ςτα γραφεία τθσ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ ΔΔΕ Πρζβεηασ, όπωσ 

προβλζπεται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 και 4γτου άρκρου 22 του ίδιου νόμου και 

ςυνοδεφονται από: 

1. Βιογραφικό ςθμείωμα 

2. Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν και μετεκπαίδευςθσ 

3. Αποδεικτικά γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν 

4. Πιςτοποιθτικό επιμόρφωςθσ ςτισ Σ.Π.Ε. 

5. Αντίγραφα άλλων ςχετικϊν τίτλων που τυχόν ζχει αποκτιςει ο υποψιφιοσ 

6. Βεβαιϊςεισ ι υπθρεςιακά ζγγραφα που αφοροφν ςτθν υπθρεςιακι κατάςταςθ, ςτθν 

κακοδθγθτικι και διοικθτικι εμπειρία κακϊσ και τθ ςυμμετοχι ςε υπθρεςιακά 

ςυμβοφλια, τα οποία πρζπει να αναφζρουν χρόνο ζναρξθσ και λιξθσ, κατά περίπτωςθ. 

7. Τπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 με τθν οποία βεβαιϊνεται ότι α) ο εκπαιδευτικόσ δεν 

ζχει καταδικαςτεί τελεςίδικα για πεικαρχικό παράπτωμα με τθν ποινι τθσ προςωρινισ ι 

τθσ οριςτικισ παφςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 109 του Τπαλλθλικοφ 

Κϊδικα (ν. 3528/2007 Α' 26) β) δεν ςυντρζχουν τα κωλφματα διοριςμοφ τθσ παρ. 1 του 

άρκρου 8 του ίδιου κϊδικα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 17 του ν. 

4327/2015 και γ) ζχει υποβάλει αίτθςθ υποψθφιότθτασ για τθ κζςθ μίασ μόνο 

Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ. 

Όλοι οι τίτλοι ςπουδϊν που προζρχονται από ιδρφματα ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ τθσ αλλοδαπισ, 

πρζπει να είναι αναγνωριςμζνοι από το Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. / ΔΙ.Κ.Α.Σ..Α. ι το Ινςτιτοφτο Σεχνολογικισ 

Εκπαίδευςθσ (Ι.Σ.Ε.), ι το υμβοφλιο Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικϊν Ιςοτιμιϊν (.Α.Ε.Ι.). Συχόν 

ξενόγλωςςεσ βεβαιϊςεισ ι ζγγραφα πρζπει να ζχουν επίςθμα μεταφραςτεί από τθν αρμόδια 

υπθρεςία του Τπουργείου Εξωτερικϊν ι άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο. 

 Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων δεν γίνεται δεκτι οποιαδιποτε 

μεταβολι ςτθν αίτθςθ, οφτε ςυμπλθρωματικά δικαιολογθτικά. 
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Σελίδα 3 από 3 

 

 ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ 

 Οι προϊςτάμενοι των τμθμάτων εκπαιδευτικϊν κεμάτων επιλζγονται από τα οικεία 

περιφερειακά υπθρεςιακά ςυμβοφλια ςτα οποία ςυμμετζχουν επιπλζον α) ζνασ ςχολικόσ 

ςφμβουλοσ και β) ζνασ εκπαιδευτικόσ με δεκαπενταετι τουλάχιςτον εκπαιδευτικι υπθρεςία. Σα 

ανωτζρω επιπλζον μζλθ ορίηονται με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ με απόφαςθ του Τπουργοφ Παιδείασ, 

Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων φςτερα από γνϊμθ του οικείου Περιφερειακοφ Διευκυντι 

Εκπαίδευςθσ. 

 

ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ 

Θ τοποκζτθςθ προϊςταμζνων των τμθμάτων εκπαιδευτικϊν κεμάτων γίνεται με απόφαςθ του 

οικείου διευκυντι εκπαίδευςθσ, φςτερα από αιτιολογθμζνθ πρόταςθ του οικείου περιφερειακοφ 

υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου. 

υνθμμζνα: 

1. Τπόδειγμα Αίτθςθσ 
2. Θ με αρικμό Φ.353.1/14/17090/Ε3/02-02-2016 εγκφκλιοσ 
3. Τπόδειγμα ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ που πρζπει να κατατεκεί μαηί με τθν ΑΙΣΘΘ 

             Ο Διευκυντισ Δ.Δ.Ε.  

 

        Κων/νοσ Καμπουράκθσ 
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