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ΠΡΟΣ 

 
 
 
 

ΚΟΙΝ/ΣΗ  

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ  
( διά μέσω των Δ/ντών των Σ.Μ.)  
 
 
 

1. Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας  
2. Δ.Δ.Ε. Επικράτειας.  

 

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ 

ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΔΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 

 
 

 

 Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1566/1985 ( Φ.Ε.Κ 187, τ. Α’) «Δομή και 

Λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες 

διατάξεις»  

2. Τις διατάξεις  των παρ. 4, παρ. 6, παρ. 7 και παρ. 8 του αρ. 17 του ν. 4327/2015 

(ΦΕΚ 50/Α/2015)  

3.  Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.3848/2010 (Φ.Ε.Κ. 71/19-5-2010 τ.Α΄): 

«Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και 

αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», όπως αυτό αντικαταστάθηκε 

από το άρθρο 20 του Ν. 4327/2015 (Φ.Ε.Κ. 50/14-5-2014 τ. Α΄), καθώς και τα άρθρα 

17 και 22 του ίδιου νόμου «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια 

και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».  

4. Τις διατάξεις του άρθρου 17 της υπ’ αρ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 

απόφασης του υπουργού Π.Δ.Β.Μ.Θ., (Φ.Ε.Κ. 340/16-10-2002 τ.Β΄): «Καθορισμός 

των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των 

περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των 

διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων 

των διδασκόντων» 



5. την αριθμ. Φ.353.1/2908/Ε3/12-01-2016 Υ.Α. με θέμα «Καθορισμός της 

διαδικασίας, υποβολής αιτήσεων και επιλογής Προϊσταμένων Τμημάτων 

Εκπαιδευτικών Θεμάτων.» 

6. Την με Αριθμ. Φ.353.1/17090/Ε3/02-02-2016 διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ 

με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων προϊσταμένων 

τμημάτων εκπαιδευτικών Θεμάτων»  
 

 

 

προκηρύσσει 
την πλήρωση της θέσης του προϊσταµένου εκπαιδευτικών θεµάτων της ∆ιεύθυνσης 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας. 

  

Με την παρούσα καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη 

διαδικασία επιλογής να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία 

δικαιολογητικά, από τη Δευτέρα 08 Φεβρουαρίου 2016  έως και την Παρασκευή 12 
Φεβρουαρίου  2016 και ώρα 12.00 μεσημβρινή.  
 

 
 

ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για τοποθέτηση υποβάλλονται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης 
που ανήκει οργανικά ο υποψήφιος και συνοδεύονται από:  
 
1. Βιογραφικό σημείωμα  

2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και μετεκπαίδευσης  

3. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών  

4. Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε.  

5. Αντίγραφα άλλων σχετικών τίτλων που τυχόν έχει αποκτήσει ο υποψήφιος  

6. Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, στην 

καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία καθώς και τη συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια, 

τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.  

7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία βεβαιώνεται ότι α) ο εκπαιδευτικός 

δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα 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 β) δεν 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 ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και τον φάκελο με τα συνοδευτικά 
δικαιολογητικά, εντός της παραπάνω προθεσμίας στη Δ.Δ.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ,  

- Είτε αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του ΠΥΣΔΕ 

- Είτε με συστημένο φάκελο και σφραγίδα ταχυδρομείου το αργότερο 12/02/2016. 



-  

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνεται δεκτή οποιαδήποτε 
μεταβολή στην αίτηση, ούτε συμπληρωματικά δικαιολογητικά.  
 

 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

 
Οι προϊστάμενοι τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων επιλέγονται από τα οικεία 

περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια τα οποία προκειμένου να διατυπώσουν την 

πρόταση τους λαμβάνουν υπόψη τους τα κριτήρια του άρθρου 20 του Ν. 4327/2015 (Α΄ 

50). 

 

 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

 
Η τοποθέτηση προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων γίνεται με απόφαση 

του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του οικείου 

περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.  

 

 

  

Ο Διευθυντής Δ.Ε. Αιτωλ/νίας 

 
Χρήστος Κ. Καζαντζής  

ΠΕ19, MEd. 

 

 
 
ΣΥΝ/ΝΑ 
-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  

- ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 


