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ΠΡΟΣ:

Εκπαιδευτικούς της περιοχής ευθύνης
μας
(Δια των Διευθυντών των σχολείων)

ΚΟΙΝ.:

1. Περιφερειακή Διεύθυνση
Εκπαίδευσης Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης
2. Διευθύνσεις Δ.Ε. όλης της
χώρας

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση της θέσης προϊσταμένου
εκπαιδευτικών θεμάτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Έβρου»

O Διευθυντής Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου
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 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»

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. Την με Αριθμ. Φ.353.1/1/2908/Ε3/12-1-2016 Υ.Α. του ΥΠ.Π.Ε.Θ (ΦΕΚ τ.Β΄46/2016).
«Καθορισμός της διαδικασίας, υποβολής αιτήσεων και επιλογής προϊσταμένων
εκπαιδευτικών θεμάτων».

τμημάτων

5. Την υπ’ αριθμ. Φ.353.1/8/8934/E3/22-1-2016 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ με θέμα: «Διευκρινίσεις
σχετικά με την επιλογή υποψηφίων προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων»

6. Την με Αριθμ. Φ.353.1/14/17090/Ε3/2-2-2016 εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ «Διευκρινίσεις σχετικά
με την επιλογή υποψηφίων προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων».
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7. Το γεγονός ότι προέκυψε κενό στη θέση του προϊσταμένου του τμήματος εκπαιδευτικών
θεμάτων.

προσκαλεί
τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά προσόντα 1 και επιθυμούν να ασκήσουν
τα καθήκοντα προϊσταμένου του τμήματος εκπαιδευτικών θεμάτων της
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, να
υποβάλουν αίτηση, που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικ ά, από
1.8.2017 έως και 25.08.2017 2.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για τοποθέτηση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου
17 του ν. 4327/2015 υποβάλλονται όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.
2 και 4γ του άρθρου 22 του ίδιου νόμου.
ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

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 ΔΙΔΕ Έβρου, στη Γραμματεία του ΠΥΣΔΕ
γραφείο 4 ( 2ος όροφος).

1

Ως προϊστάμενοι τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί με οκταετή (8)
τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία, κλάδων ΠΕ01 έως και ΠΕ20, ΠΕ32 και ΠΕ33. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι που
πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, μπορεί να είναι υποψήφιοι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας.

2 Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων
υποψηφιοτήτων
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Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνεται δεκτή οποιαδήποτε
μεταβολή στην αίτηση, ούτε συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

ΑΠΟ ΤΙΜΗΣΗ ΚΡΙ ΤΗΡΙΩΝ

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 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 50/2015).

ΤΟ ΠΟΘΕΤΗΣΗ

Η τοποθέτηση προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων γίνεται με απόφαση του
οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του οικείου περιφερειακού
υπηρεσιακού συμβουλίου.

Συνημμένα:
- Υπόδειγμα Αίτησης
- Υπόδειγμα ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ που πρέπει να κατατεθεί μαζί με την ΑΙΤΗΣΗ

Ο Διευθυντής της ΔΙΔΕ ΕΒΡΟΥ

Αποστολακούδης Στέργιος
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