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ΠΡΟΣ:    

Τους εκπαιδευτικούς της ΔΠΕ Ν. Χαλκιδικής 

(Δια των Διευθυντών των σχολείων τους) 

 

ΚΟΙΝ: 

1. Την Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. και 

Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας. 

2. Τις Διευθύνσεις Π.Ε. της χώρας 

       

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενών θέσεων διευθυντών σχολικών 

μονάδων της ΠΕ Ν. Χαλκιδικής». 

 

Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια ΠΕ Ν. Χαλκιδικής 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30-09-1985) «Δομή και 

λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26 και 27 του ΚΕΦ. Γ΄ του Ν. 4327/2015 

(ΦΕΚ 50/τ. Α΄/14-05-2015) «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». 

3. Την με αριθ. Φ.361.22/26/79840/Ε3/19-05-2015 (ΦΕΚ 915/τ. Β΄/20-05-2015) Υ.Α. με θέμα: 

«Καθορισμός της διαδικασίας, υποβολής αιτήσεων και επιλογής διευθυντών σχολικών 

μονάδων και εργαστηριακών κέντρων». 

4. Την με αριθ. Φ.361.22/27/80025/Ε3/19-05-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙΘ. με θέμα: 

«Διευκρινήσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών 

Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 

5. Την με αριθ. Φ. 361.22/31/81732/Ε3/21-05-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙΘ. 

6. Την με αριθ. Φ. 361.22/32/82432/Ε3/22-05-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙΘ. 

7. Την με αριθ. Φ.350/71/82429/Ε3/22-05-2015 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Ορισμός 

επιπλέον μελών στα Περιφερειακά  Συμβούλια Επιλογής ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ».  

8. Την με αριθ. Φ. 361.22/33/83657/Ε3/26-05-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙΘ. 

9. Την με αριθ. Φ. 361.22/34/85013/Ε3/28-05-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙΘ. 

10. Την με αριθ. Φ. 361.22/39/87835/Ε3/03-06-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙΘ. 

11. Την με αριθ. Φ. 361.22/42/90656/Ε3/09-06-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙΘ. 

12. Την με αριθ. Φ. 361.22/43/93214/Ε3/12-06-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙΘ.   

13. Την με αριθ. Φ. 361.22/50/97520/Ε3/19-06-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙΘ.   

14. Την με αριθ. 10088/19-06-2015 Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Α/θμιας και Β/θμιας 

Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 7ΜΦΕ465ΦΘ3-ΜΡΚ) με θέμα: «Τοποθέτηση 

Διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής». 
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15. Την με αριθ. Φ.361.22/51/99563/Ε3/23-06-2015 Υ.Α. (ΦΕΚ 1251/τ. Β΄/24-06-2015) με θέμα: 

«Συμπλήρωση της αριθμ. Φ.361.22/26/79840/Ε3/19-05-2015 (Β΄915) υπουργικής απόφασης 

«Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και επιλογής διευθυντών σχολικών 

μονάδων και εργαστηριακών κέντρων»».  

16.  Την με αριθ. 10763/01-07-2015 Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Α/θμιας και 

Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΒΖΔ9465ΦΘ3-827)) με θέμα: 

«Τοποθέτηση προσωρινών Διευθυντών σχολικών μονάδων σε κενές θέσεις, της Διεύθυνσης 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής». 

17. Την με αριθ. Φ.361.22/146/152229/Ε3/29.09.2015 (ΑΔΑ: 74ΗΤ465ΦΘ3-3ΘΕ) Υπουργική 

Απόφαση με θέμα: «Οδηγίες σχετικά με την κάλυψη κενών θέσεων διευθυντών-

υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας – Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και υπευθύνων τομέων Ε.Κ.».  

18. Την ανάγκη πλήρωσης κενών θέσεων Διευθυντών στα ΔΣ Ν. Σκιώνης. Ταξιάρχη και 

Βραστάμων. 

19. Την με αριθ. 38/30.09.2015 πράξη του διευρυμένου ΠΥΣΠΕ Ν. Χαλκιδικής ως Συμβουλίου 

Επιλογής.  

20. Τις διατάξεις του άρθρου 17 της με αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 Υ.Α. (ΦΕΚ 

1340/τ. Β΄/16-10-2002) «Καθορισμός 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». 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  

                                                                                                                                                                                                                                                         

 Την πλήρωση των παρακάτω κενών θέσεων Διευθυντών σχολικών μονάδων Γενικής Αγωγής 

της ΠΕ Ν. Χαλκιδικής: 

 

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ 

1 ΔΣ ΝΕΑΣ ΣΚΙΩΝΗΣ 4/θ 

2 ΔΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗ 4/θ 

3 ΔΣ ΒΡΑΣΤΑΜΩΝ 4/θ 

 

   και 

 

    ΚΑΛΟΥΜΕ 

 

 Τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να 

συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής να υποβάλουν αίτηση που θα συνοδεύεται από τα 

αναγκαία δικαιολογητικά από την Τετάρτη 30.09.2015 έως την Δευτέρα 05.10.2015.   

 Οι αιτήσεις με όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά μπορούν να υποβάλονται είτε 

αυτοπροσώπως στην ΔΠΕ Ν. Χαλκιδικής είτε να αποστέλονται ταχυδρομικά (με απόδειξη 

παραλαβής) εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας στη διεύθυνση: 

 

Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Χαλκιδικής 

22ας Απριλίου 1 

63100 Πολύγυρος Χαλκιδικής 

 

  

ΑΔΑ: ΩΨΝΓ465ΦΘ3-Ι3Φ



Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι τα υποβλητέα δικαιολογητικά έχουν ως ακολούθως: 

 

 

Υποβλητέα 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. 

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) και 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. 

8. Δήλωση προτίμησης και σειρά προτίμησης Σχολικών μονάδων και Ε.Κ. όπου θέτει 

υποψηφιότητα ο εκπαιδευτικός. 

Οι υποψήφιοι, σε περίπτωση που η Διεύθυνση Εκπαίδευσης που ανήκουν οργανικά δεν 

ταυτίζεται με τη Διεύθυνση/νσεις στην αρμοδιότητα της/των οποίας/ων υπάγονται οι σχολικές 

μονάδες που θέτουν υποψηφιότητα, υποβάλλουν την αίτησή τους τόσο στην Διεύθυνση 

Εκπαίδευσης της οργανικής τους θέσης όσο και στις λοιπές εμπλεκόμενες Διευθύνσεις 

Εκπαίδευσης. Ο φάκελος υποψηφιότητας με τα συνοδευτικά στην αίτηση δικαιολογητικά 

υποβάλλεται μόνο στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της οργανικής θέσης η οποία είναι αρμόδια για τη 

μοριοδότηση του υποψηφίου. 

Υποψήφιοι οι οποία συμμετείχαν στην διαδικασία πλήρωσης θέσης διευθυντών που 

πραγματοποιήθηκε με την με αριθ. Φ.10.1/3014/20-05-2015 Προκήρυξη του Δ/ντή Α/θμιας 

Εκπ/σης Ν. Χαλκιδικής και έχουν ήδη καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα καταθέσουν 

μόνο την αίτηση, την ως άνω αναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, την δήλωση 

προτίμησης και σειράς προτίμησης Σχολικών μονάδων καθώς και τυχόν δικαιολογητικά τα οποία 

έχουν προκύψει από τις 20.05.2015 έως και σήμερα.   

Παράλληλα, οι υποψήφιοι αποστέλλουν στις σχολικές μονάδες για τις οποίες έχουν 

εκδηλώσει ενδιαφέρον τοποθέτησης όλα εκείνα τα στοιχεία που προβλέπονται στην παρ. 4 του 

άρθρου  19 του Ν. 4327/2015, τα οποία πρέπει να λάβει υπόψη ο σύλλογος διδασκόντων κατά τη 

διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί δύνανται να προσκομίσουν τα συνοδευτικά 

δικαιολογητικά  της αίτησης εντός προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της 

προαναφερόμενης προθεσμίας (5 Οκτωβρίου 2015), ήτοι έως και την 7
η
 Οκτωβρίου 2015. 

 

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

μεταβολή στη δήλωση προτίμησης.  
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Παρακαλούνται να λάβουν γνώση επί του περιεχομένου του παρόντος ενυπόγραφα όλοι οι 

εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων. 

 

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ/νσης ΠΕ Ν. Χαλκιδικής. 

 

 

 

       Η ΑΝ/ΤΡΙΑ Δ/ΝΤΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

 

 

               ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
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