
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Εκπαιδευτικούς της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήν 

(Διά των Δ/ντών των Σχολείων) 

 

 

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση της θέσης 

Προϊσταμένου τμήματος Εκπαιδευτικών θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Α΄ Αθήνας» 

 

Η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ 187/τ. Α') περί «Δομής και Λειτουργίας 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 Υ. Α., (Φ.Ε.Κ 340/τ.Β'/16-

10-2002) περί «Καθορισμού 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/τ.Α'/19-5-2010) περί «Αναβάθμισης του 

ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωσης κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές 

διατάξεις», όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 20 του Ν. 4327/2015 (Φ.Ε.Κ. 50/τ.Α'/14-5-2014), 

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) περί «Καθορισμού 

της διαδικασίας, υποβολής αιτήσεων και επιλογής Προϊσταμένων τμημάτων Εκπαιδευτικών θεμάτων». 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 

----- 

Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 16 

Τ.Κ. – Πόλη:11526 - Αθήνα 

Ιστοσελίδα: http//dide-a-ath.att.sch.gr 

e-mail: mail@dide-a-ath.att.sch.gr 

Πληροφορίες: Τσάκκου Φρειδερίκη 

Τηλ.: 2105226325, 2105245910 

Fax:  2105248948 

 
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  

  ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 

  
 Αθήνα, 22-08-2017 

Αριθμ. Πρωτ.: 15332 

 

ΠΡΟΣ: 

Τους Εκπαιδευτικούς  

της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας 

(Διά των Δ/ντών των Σχολείων) 

  ΚΟΙΝ.: 

1. Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε. και 

Δ.Ε. Αττικής 

2. Δ/νσεις Δ.Ε. όλης της χώρας 
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5. Την υπ' αριθμ. Φ.353.1/14/17090/Ε3/02-02-2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων με θέμα τις «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Προϊσταμένων τμημάτων 

Εκπαιδευτικών θεμάτων». 

6. Το γεγονός ότι προέκυψε κενό στη θέση του Προϊσταμένου τμήματος  Εκπαιδευτικών θεμάτων της 

Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, λόγω τοποθέτησης της Προϊσταμένης του εν λόγω 

τμήματος, με την από 28-07-2017 /Φ.32/14741 απόφαση της Π.Δ.Ε. Αττικής, σε θέση Διευθύντριας 

σχολικής μονάδας.     

 

Προκηρύσσουμε 
 

την πλήρωση της κενούμενης θέσης του Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών θεμάτων της 

Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας για το υπόλοιπο της θητείας, μέχρι 31-07-2018. 

 Με την παρούσα προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής να 

υποβάλουν αίτηση, η οποία να συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, από 23-08-2017 έως και 04-

09-2017. 

 Επισημαίνουμε την ανάγκη προσεκτικής μελέτης και απαρέγκλιτης τήρησης των ρυθμίσεων της υπ' 

αριθμ. Φ.353.1/14/17090/Ε3/02-02-2016 εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ, έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν 

προβλήματα στη διαδικασία επιλογής. 

 

Υποβλητέα δικαιολογητικά 

 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για τοποθέτηση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 

4327/2015 υποβάλλονται στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, 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 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), 

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. 
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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 Επαγγελματικών Ισοτιμιών (Σ.Α.Ε.Ι.). Τυχόν 

ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του 

Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο. 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και το φάκελο με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά, 

εντός της παραπάνω προθεσμίας στη Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας (Πρωτόκολλο/4
ος

 όροφος). Δεκτές γίνονται και 

όσες αιτήσεις αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση Δ.Ε. Α΄ Αθήνας, Κηφισίας 

16, Τ.Κ. 11526, Αθήνα, εντός της ορισθείσας προθεσμίας (σφραγίδα ταχυδρομείου).  

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνεται δεκτή οποιαδήποτε μεταβολή 

στην αίτηση, ούτε συμπληρωματικά δικαιολογητικά. 

Αποτίμηση Κριτηρίων 

Οι Προϊστάμενοι των τμημάτων Εκπαιδευτικών θεμάτων επιλέγονται από τα οικεία Περιφερειακά 

Υπηρεσιακά Συμβούλια τα οποία λαμβάνουν υπόψη τους τα κριτήρια του άρθρου 20 του Ν.4327/2015. 

 

Τοποθέτηση 

 

Η τοποθέτηση Προϊσταμένων των τμημάτων Εκπαιδευτικών θεμάτων γίνεται με απόφαση του 

οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του οικείου Περιφερειακού 

Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 

Η πρόσκληση αυτή θα δημοσιευτεί στο διαδίκτυο (Διαύγεια) και οι Διευθυντές των σχολικών 

μονάδων Δ.Ε. παρακαλούνται να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς των σχολείων τους. Η ανωτέρω 

πρόσκληση, με τα σχετικά υποδείγματα, θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας (http//dide-

a-ath.att.sch.gr ). 

Η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας  

                                         Τ.Σ.Υ 

Ιωάννα Κων. Ψίνα, M.Ed. 

Αγγλικής Φιλολογίας ΠΕ06 

 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

τμήματος Α΄Διοικητικών θεμάτων 

  

Βασίλειος Ευθυμίου 

 

Συνημμένα: 

 Υπόδειγμα Αίτησης 

 Υπ’ αριθμ. Φ.353.1 /14/17090/Ε3/02-02-2016 εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ 

 Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης 
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