
  

  

 

 

Κόρινθος, 03/02/2016 

 

Αρ. Πρωτ.: Φ.8/668 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
Ταχυδρομική 
διεύθυνση: 

Κολιάτσου 44 
20 100 - Κόρινθος 

Τηλέφωνο: 2741 3 63405 
Fax:  2741 0 85891 
E-mail: mail@dipe.kor.sch.gr 
Ιστοσελίδα: dipe.kor.sch.gr 
Πληροφορίες: Αμαλία Τσουκιά 

 
Προς: 

 
1. Εκπαιδευτικούς Π.Ε. Κορινθίας 

2. Διευθύνσεις Π.Ε.  
3. Περιφερειακή Δ/νση ΠΕ & ΔΕ 

Πελ/σου 
 

 
Θέμα: «Προκήρυξη θέσης Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων» 
 

Ο Διευθυντής Π.Ε. Κορινθίας 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Την αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/16-10-2002 Υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων 
των Περιφερειακών υπηρεσιών Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης….». 

2. Την αριθμ. Φ.353.1/11/14769/Ε3/29-01-2016 Υπουργική απόφαση «Τοποθέτηση 
Διευθυντών Αθμιας και Βθμιας Εκπ/σης» 

3. Την αριθμ. Φ.353.1/1/2908/Ε3/12-1-2016 υπουργική απόφαση « Καθορισμός της 
διαδικασίας, υποβολής αιτήσεων και επιλογής προϊσταμένων τμημάτων 
εκπαιδευτικών θεμάτων ». 

4. Την με αριθμ. πρωτ. Φ353.1/14/17090/Ε3/02-02-2016 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ με 
θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων προϊσταμένων τμημάτων 
εκπαιδευτικών θεμάτων» 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 /τ. Α/ 2015)  
 

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι 
 
τη θέση Προϊσταμένου του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Π.Ε. 
Κορινθίας και καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που 
υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, που έχουν τα νόμιμα προσόντα και 
επιθυμούν να ασκήσουν τα καθήκοντα του Προϊσταμένου του τμήματος εκπαιδευτικών 
θεμάτων, να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά,  
 

από τις 08/02/2016 έως και τις 12/02/2016, 
 
αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή στο ΠΥΣΠΕ Κορινθίας.  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΑΔΑ: 7ΡΕΩ4653ΠΣ-ΣΨΩ



  

  

 

 
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλουν: 

1. Αίτηση υποψηφιότητας 
2. Βιογραφικό σημείωμα 
3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών, μεταπτυχιακών, επιμόρφωσης 
4. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών 
5. Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις ΤΠΕ 
6. Αντίγραφα άλλων σχετικών τίτλων που τυχόν έχει αποκτήσει ο υποψήφιος 
7. Βεβαιώσεις για την υπηρεσιακή κατάσταση, την διοικητική εμπειρία, καθώς και 

τη συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια 
8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 με την οποία βεβαιώνεται ότι α) δεν έχω 

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) έχω 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 
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. 

 
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνεται δεκτή 

οποιαδήποτε μεταβολή στην αίτηση, ούτε συμπληρωματικά δικαιολογητικά.  
 
Παρακαλούνται οι Διευθυντές/Προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων να 

ενημερώσουν ενυπογράφως όλους τους εκπαιδευτικούς.  
    

 
Ο Διευθυντής Π.Ε. Κορινθίας 

 
     
       
            Αλέξανδρος Αντωνίου 

ΑΔΑ: 7ΡΕΩ4653ΠΣ-ΣΨΩ
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