
            

                                   
     ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                 Λευκάδα,  06-09-2016 

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ                                                                         Αρ. Πρωτ.: 2132 

          ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                                        

   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.  & Δ.Ε.                                              ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
                     ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                        ΠΡΟΣ:    Τους μόνιμους εκπαιδευτικούς 

   των σχολικών μονάδων 
    

Ταχ. Δ/νση         :Καραβέλα 11                                                                                    

Τ.Κ. – Πόλη        :31100 – Λευκάδα        KOIN: 1.  Περ/κή Δ/νση Π/θμιας & Δ/θμιας 
Email                   :mail@dipe.lef.sch.gr           Ιονίων Νήσων 

Πληροφορίες    :Σπ. Ασημακόπουλος                                    2.  Δ/νσεις Α/θμιας Εκπ/σης 
Τηλέφωνο         :2645021724                        
Ιστοσελίδα        :http://dipe.lef.sch.gr 
FAX                     :2645021726      

 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Προϊσταμένου 

Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ.Π.Ε. Λευκάδας»  

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

      Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.4327 (ΦΕΚ 50/14-05-2015 τ. Α΄) «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, 
Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» 

2. Την υπαριθμ’ Φ.353.1/1/2908/Ε3/12-01-2016 (ΦΕΚ 46/19-01-2016 τ. Β’ ) Υπουργική 
Απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

3. Το υπαριθμ’ Φ.353.1/14/1790/Ε3/02-02-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Διευκρινίσεις 
σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Προϊσταμένων Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων» 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε  
 

Την πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της 

Δ.Π.Ε. Λευκάδας με θητεία έως 31-07-2018 και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί 

της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 

17 του Ν.4327/2015 και επιθυμούν να ασκήσουν τα καθήκοντα του Προϊσταμένου του 

Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ.Π.Ε. Λευκάδας, να υποβάλουν σχετική αίτηση από 

06-09-2016 έως και 12-09-2016. στη Δ/νση Π.Ε. Λευκάδας, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά:   

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 

 Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
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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.  

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 και Προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων να 

μεριμνήσουν για την ενυπόγραφη ενημέρωση όλων των εκπαιδευτικών. 

                           
                                                                         

        Ο Δ/ΝΤΗΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
 

 

                                                                                           ΦΩΤΙΟΣ ΣΑΝΤΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα:   

1. Υπόδειγμα αίτησης 

2. Υπεύθυνη Δήλωση 
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