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Λάρισα , 12-05-2014
Αριθ. Πρωτ: 12849
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆/ΝΣΗ Π.Ε & ∆.Ε. ΕΚ/ΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣ:1) Σχολικές Μονάδες ∆.Ε.
Λάρισας
2) ∆ιευθύνσεις ∆.Ε. όλης της χώρας

Ταχ. ∆/νση : Καλλιθέας 11
41222 Λάρισα

Ιστοσελίδα : http://dide.lar.sch.gr
Κοιν.
Περιφερειακή ∆/νση Α/θµιας και
Β/θµιας Εκπ/σης Θεσσαλίας

Email: mail@dide.lar.sch.gr
Πληροφορίες: Κ. ΚΑΤΣΑΡΑΣ

Τηλ.
Fax

: 2410539374
: 2410531345

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση της κενούµενης θέσης
Προϊσταµένου Τµήµατος Εκπαιδευτικών Θεµάτων της ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
Λάρισας»
Ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης ∆.Ε. Λάρισας
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις των άρθρων 10,11 (παρ.6) του ν.3848/2010 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 10
του ν.4024/2011 (ως προς το βαθµό) , 12, 15,16, 18 (παρ. 8, περ.. δ της παρ 9), 22, 24 (παρ.14)
.25(παρ.1),26,27, και 29 (παρ. 7) του ν. 3848/2010 µε θέµα: «Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού, καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές
διατάξεις».
β) Το άρθρο 19 (παρ. 1,2) του Ν. 1566/85 µε θέµα «∆οµή και λειτουργία της Α/θµιας και Β/θµιας
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
γ) Τη µε αριθµ. πρωτ. Φ.353.1/38/103366/∆1/9-9-2011εγκύκλιο του ΥΠ∆ΒΜΘ µε θέµα «Επιλογή
Προϊσταµένων των Τµηµάτων Εκπαιδευτικών Θεµάτων των ∆ιευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης».
δ) Τη µε αρ. 4119/09-05-2014 (ΒΙΦΥ9-41Ο) Απόφαση της Περιφερειακής ∆/ντριας Α/θµιας
και Β/θµιας Εκπ/σης Θεσσαλίας µε θέµα: «Απαλλαγή εκπαιδευτικού από τα καθήκοντα
Προϊσταµένου Τµήµατος Εκπαιδευτικών Θεµάτων».
ε) το γεγονός ότι παραµένει κενή η θέση Προϊσταµένου του Τµήµατος Εκπ/κων Θεµάτων της
υπηρεσίας µας, µετά από την παραίτηση του υπαλλήλου που την κατείχε ως τώρα
ΚΑΛΕΙ
Τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα προβλεπόµενα από τις ανωτέρω διατάξεις τυπικά προσόντα
και επιθυµούν να ασκήσουν, µέχρι τη λήξη της θητείας της συγκεκριµένης θέσης, τα καθήκοντα του
Προϊσταµένου του Τµήµατος Εκπαιδευτικών Θεµάτων Γενικής Εκπαίδευσης της ∆ιεύθυνσης ∆Ε
Λάρισας, να υποβάλουν στη ∆/νση ∆/θµιας Εκπ/σης ν. Λάρισας, αίτηση µε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, από 12-05-2014 έως και 21-05-2014 και ώρα 14.00.
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Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ανήκουν στους κλάδους ΠΕ 01 έως και ΠΕ 20
Τα δικαιολογητικά που πρέπει απαραίτητα να συνοδεύουν τις αιτήσεις είναι τα εξής:
.
1.Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών µεταβολών.
2.Βιογραφικό σηµείωµα.
3.Ακριβή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών, τίτλων µεταπτυχιακών σπουδών, µετεκπαίδευσης και
επιµόρφωσης.
4.Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.
5.Πιστοποιητικό επιµόρφωσης στις Τ.Π.Ε.
6.Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986,µε την οποία βεβαιώνεται ότι α)ο εκπαιδευτικός δεν έχει
καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωµα από τα οριζόµενα στην παρ.2 του άρθρου109 του
ΥΚ και β) δεν συντρέχουν τα κωλύµατα διορισµού της παρ.1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα.
Όλοι οι τίτλοι σπουδών υποβάλλονται επικυρωµένα φωτοαντίγραφα.
Όσοι έχουν ήδη υποβάλει τα δικαιολογητικά τους σύµφωνα µε την µε αρ. πρωτ. 16728/04-102013 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Προϊσταµένου του
Τµήµατος Εκπαιδευτικών Θεµάτων Γενικής Εκπαίδευσης της ∆ιεύθυνσης ∆.Ε. Λάρισας, θα
υποβάλουν συµπληρωµατικά µόνο Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 µε την οποία θα δηλώνουν ότι
επιθυµούν εκ νέου να συµµετέχουν στη διαδικασία επιλογής και, αν έχουν προκύψει, να προσκοµίσουν
συµπληρωµατικά δικαιολογητικά.
Σηµείωση: Οι υποψήφιοι προϊστάµενοι τµηµάτων εκπαιδευτικών θεµάτων των διευθύνσεων
εκπαίδευσης καταθέτουν δήλωση προτίµησης για τη θέση µιας µόνο διεύθυνσης εκπαίδευσης.
(άρθρο 18, παρ.8 και περ….δ της παρ. 9 του Ν.3848/2010).
Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων, δεν γίνονται αποδεκτά συµπληρωµατικά
δικαιολογητικά.

Παρακαλούνται οι ∆ιευθυντές των σχολείων να ενηµερώσουν τους εκπαιδευτικούς του
σχολείου τους.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αναζητήσουν την προκήρυξη στην ιστοσελίδα της ∆ιεύθυνσης
(dide.lar.sch.gr).

O ∆/ντής Β/θµιας Εκπ/σης

Μαργαριτόπουλος Αθανάσιος
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