
 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Ιωάννινα, 2-08-2017 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ  Αρ. Πρωτ.: Φ.32/6000 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ   
-----   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  Δ/ΝΣΗ  Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ   
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   ΗΠΕΙΡΟΥ   

Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   

----- ΚΟΙΝ: 1.Περ/κή Δ/νση Π.Ε & Δ.Ε Ηπείρου 

Δ/νση: Φιλικής Εταιρείας 15Α & Λ. Ακρίτα       2.Δ/νσεις όλης της  χώρας 

Ταχ. Θυρίδα: 1167 
    3.Σχολικές Μονάδες Δ/νσης Π.Ε        

Ιωαννίνων 
Ταχ. Κώδ.: 454 44   
Πληροφορίες: Δ. Μπριάκου   

Τηλ.: 2651028609   

FAX: 2651024846   

 

 
ΘΕΜΑ:   «Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων» 

 

Ο Διευθυντής Α/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ν. 3848/2010 (Α΄71) όπως τροποποιήθηκε κι ισχύει με τις διατάξεις του ν. 

4327/2015 (Α΄50) και του ν.4473/2017 (Α΄78) 
2. Τη με αρ. Φ.353.1/1/2908/Ε3/12-01-2016 Απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ με θέμα «Καθορισμός της 

διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και επιλογής προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών 
θεμάτων» 

3. Το με αρ. Φ.353.1/8/8934/22-1-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά 

με την επιλογή υποψηφίων προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων» 
4. Τη με αρ. Φ.353.1/14/17090/Ε3/2-2-2016 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ με θέμα «Διευκρινίσεις 

σχετικά με την επιλογή υποψηφίων προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων» 
5. Τη με αρ. Φ.11.3/4987/28-7-2017 Απόφαση της Περιφερειακής Διευθύντριας Π.Ε & Δ.Ε 

Ηπείρου με θέμα «Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε Ν. Ιωαννίνων». 
6. Την αυτοδίκαιη απαλλαγή από τα καθήκοντα του Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων 

της Διεύθυνσης Π.Ε Ιωαννίνων μετά την τοποθέτησή του σε θέση διευθυντή σχολικής 
μονάδας σύμφωνα με την παρ.9.2 του άρθρου 21 του ν.4473/2017 (Α΄78). 

7.  Τη με αρ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/16-10-2002) Υπουργική Απόφαση 
«Καθήκοντα και αρμοδιότητες Διευθυντών Εκπαίδευσης». 

 
 

κ α λ ο ύ μ ε  

 
τους εκπαιδευτικούς που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 του ν.3848/2010 (Α΄50) 

όπως τροποποιήθηκε κι αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του Ν. 4327/2015, να υποβάλουν 
αίτηση στη Διεύθυνση Π.Ε. Ιωαννίνων, από την Πέμπτη 3 Αυγούστου 2017 μέχρι και την 
Παρασκευή 11 Αυγούστου 2017, για την πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου του Τμήματος 
Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων, για το υπόλοιπο της 
θητείας κι έως την τακτική επιλογή σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4327/2015, συνοδευόμενη 
από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

Οι υποψήφιοι προϊστάμενοι τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων δύνανται να υποβάλλουν 
αίτηση για τη θέση μίας και μόνο διεύθυνσης εκπαίδευσης  
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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 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 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. Όσοι εκπαιδευτικοί 
υπηρετούν σε άλλο ΠΥΣΠΕ παρακαλούνται να προσκομίσουν επιπλέον Πιστοποιητικό 
Υπηρεσιακών Μεταβολών. 
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 οριστικής 

παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007 Α΄ 26) 
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 και γ) έχει υποβάλει αίτηση 
υποψηφιότητας για τη θέση μίας μόνο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης  

Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της 
αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π/ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή το Ινστιτούτο 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε) ή το Συμβούλιο Αναγνώρισης Ισοτιμιών (Σ.Α.Ε.Ι).Τυχόν 
ξενόγλωσσες βεβαιώσεις πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του 
Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.  

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

Η τοποθέτηση προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων γίνεται με Απόφαση του 
οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του οικείου περιφερειακού 

υπηρεσιακού συμβουλίου. 
Παρακαλούνται οι Διευθύντριες/ντες σχολικών μονάδων αρμοδιότητας Π.Ε Ιωαννίνων να 

κοινοποιήσουν το παρόν σε όλους τους εκπαιδευτικούς της Σχολικής μονάδας αρμοδιότητάς τους. 
 

 

 
         Συνημμένα: 

1. Αίτηση υποψηφιότητας 
2. Υπεύθυνη δήλωση 

 

Ο   Δ/ΝΤΗΣ Π.Ε. 
 
 
 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Ι. ΤΖΙΜΑΣ 
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