
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης του Προϊσταµένου                  

Εκπαιδευτικών Θεµάτων της ∆/νσης Β/θµιας Εκπ/σης Ν. Κοζάνης» 

 

Ο  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ   

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  Ν.  ΚΟΖΑΝΗΣ  

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1) Του άρθρου 11 του Ν. 1566/85 (Φ.Ε.Κ. 187 τ. Α΄), «∆οµή και Λειτουργία της 

Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 

2) Του Νόµου 3848/2010( Φ.Ε.Κ.71 τ. Α΄) «Αναβάθµιση του ρόλου του εκπαιδευτικού, 

καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις». 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ   

 

Τη θέση Προϊσταµένου τµήµατος Εκπαιδευτικών Θεµάτων της ∆ιεύθυνσης 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Κοζάνης, µε θητεία έως τις 31-7-2015, και καλούµε τους 

ενδιαφερόµενους εκπαιδευτικούς της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, που έχουν τα νόµιµα 

προσόντα, να υποβάλουν σχετική αίτηση, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από την 

Παρασκευή  07-10-2011 έως και την Τρίτη 18-10-2011  στη ∆∆Ε Κοζάνης (Γραφείο ∆/ντή), 

προκειµένου να συµµετάσχουν στη διαδικασία κατάρτισης πρότασης επιλογής από το ΠΥΣ∆Ε 

Κοζάνης.      

Ως Προϊστάµενοι τµηµάτων εκπαιδευτικών θεµάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης 

επιλέγονται εκπαιδευτικοί µε βαθµό Α΄ και οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία των 

κλάδων ΠΕ01 έως και ΠΕ20. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

----------- 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  
Π.Ε. & ∆.Ε. ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

∆/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
------------ 

 
Ταχ. ∆/νση : ∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, 50100, ΚΟΖΑΝΗ 
Πληρoφ.   : Νέστορα Γλυκερία 
Τηλ.   : 2461041746 
Φαχ   : 2461028332 
E-mail   : mail@dide.koz.sch.gr 

Κοζάνη, 07/10/2011 
Αρ. Πρωτ. : 4957 
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  
 

 

ΠΡΟΣ : 
• ∆/νσεις Β/θµιας Εκπ/σης όλης της 

χώρας 
 
• Γραφεία και σχολεία Β/θµιας 

Εκπ/σης Ν. Κοζάνης  
(Να ενηµερωθούν ενυπόγραφα οι 
εκπαιδευτικοί των σχολείων µε 
ευθύνη των ∆/ντών τους) 

 
ΚOIN.: 

Περιφερειακή ∆/νση Α/θµιας και 
Β/θµιας Εκπ/σης ∆υτ. Μακεδονίας  

 



Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν τις ανωτέρω 

προϋποθέσεις, µπορεί να είναι υποψήφιοι και εκπαιδευτικοί µε βαθµό Β΄ και µικρότερο χρόνο 

υπηρεσίας.   

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν τις αιτήσεις είναι τα εξής: 

1. Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών µεταβολών που εκδίδεται αυτεπάγγελτα από 

την αρµόδια ∆ιεύθυνση στην οποία ανήκει οργανικά ο υποψήφιος ή τηρείται ο ατοµικός 

υπηρεσιακός του φάκελος. 

2. Βιογραφικό σηµείωµα. 

3. 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 άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα( Ν. 3528/2007 Φ.Ε.Κ. 26 τ. 

26 τ. Α΄/09-2-2007). 

β) δεν συντρέχουν τα κωλύµατα διορισµού της παρ.1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα. 

 

Όλοι οι τίτλοι σπουδών υποβάλλονται σε επικυρωµένα φωτοαντίγραφα, προκειµένου 

δε για τίτλους σπουδών, οι οποίοι προέρχονται από ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης της 

αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισµένοι από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π./ ∆.Ι.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 βεβαιώσεις ή τα υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, 

άσκηση διοικητικών καθηκόντων, διδακτικού και καθοδηγητικού έργου, καθώς και τη 

συµµετοχή σε υπηρεσιακά συµβούλια, πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης κατά 

περίπτωση. 

Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων, δεν γίνονται δεκτά: 

α) συµπληρωµατικά δικαιολογητικά και  

β) οποιαδήποτε µεταβολή στο περιεχόµενο των αιτήσεων.   

 

Σηµείωση: Οι υποψήφιοι καταθέτουν δήλωση προτίµησης για τη θέση µίας µόνο ∆/νσης 

Εκπ/σης  

 

 Ο ∆/ντής Β/θµιας Εκπ/σης Ν. Κοζάνης 
 

 
 

∆ρ. Σαββιλωτίδης Κοσµάς 
ΦΥΣΙΚΟΣ 


