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ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ πλήρωςησ θζςεων Προϊςταμζνων 2/θζςιων 
Νηπιαγωγείων και Ολιγοθζςιων Δημοτικών χολείων» 
 

Η Διευκφντρια Π.Ε. Χαλκιδικισ 
 

Ζχοντασ υπόψθ:  
1. Σισ διατάξεισ του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/τ.Α' 30-09-1985) "Δομι και λειτουργία τθσ Α/βάκμιασ και 

Β/βάκμιασ Εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ" 
2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 17 τθσ υπ’ αρ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002/ΦΕΚ 1340/τ.Βϋ/2002 

απόφαςθσ του Τ.Π.Β.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 1340/16-10-2002τ.Βϋ): "Κακοριςμόσ των ειδικότερων 
κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των προϊςταμζνων των περιφερειακϊν υπθρεςιϊν πρωτοβάκμιασ 
και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, των διευκυντϊν και υποδιευκυντϊν των ςχολικϊν μονάδων 
και ΕΚ και των ςυλλόγων των διδαςκόντων". 

3. Σισ διατάξεισ του ΚΕΦ. Γϋ του Ν.4327/2015 (ΦΕΚ 50/τ. Αϋ/14-05-2015) «Επείγοντα μζτρα για τθν    
Πρωτοβάκμια, Δευτεροβάκμια και Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ και άλλεσ διατάξεισ».  

4. Σισ διατάξεισ του άρκρου 109 του Τπαλλθλικοφ Κϊδικα (κ.ν.3528/2007, Αϋ26) ι τθν παρ. 1 του 
άρκρου 8 του ίδιου κϊδικα. 

5. Σθν αρικμ. Φ.361.22/152/159720/Ε3 (ΦΕΚ Βϋ 2296/23-10-2015) Τπουργικι Απόφαςθ του 
ΤΠ.Π.Ε.Θ. με κζμα: "Κακοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ, υποβολισ αιτιςεων και επιλογισ 
Προϊςταμζνων νθπιαγωγείων και Προϊςταμζνων δθμοτικϊν ςχολείων". 

6. Σθν αρικμ. Φ.361.22/169/171671/Ε3/27-10-2015 εγκφκλιο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. με κζμα: "Διευκρινίςεισ 
ςχετικά με τθν επιλογι υποψθφίων προϊςταμζνων νθπιαγωγείων και προϊςταμζνων δθμοτικϊν 
ςχολείων". 

7. Σθ Φ.361.22/34/95803/Ε3/10-06-2016, «Διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν κάλυψθ κενϊν και 
κενοφμενων κζςεων διευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων πρωτοβάκμιασ-δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ και Ε.Κ.» 

8. Σθ με αρικμ. Φ.361.22/46/137244/Ε3/26-08-2016 εγκφκλιο του ΤΠ.Π.Ε.Θ με κζμα «Διευκρινίςεισ 
ςχετικά με τθ κθτεία διευκυντϊν και υποδιευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων πρωτοβάκμιασ-
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και Ε.Κ. κακϊσ και προϊςταμζνων ολιγοκζςιων ςχολικϊν μονάδων 
πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ – διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν κάλυψθ κζςθσ διευκυντι ςχολικϊν 
μονάδων ςτθν περίπτωςθ ςυγχϊνευςθσ»  
 

 

Κ Α Λ Ε Ι 
 

 

 

               ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.  
                                  Χαλκιδικήσ 

            
 
  
 

 

 

 

 

     

            

 Πολφγυροσ, 22/09/2016      
 Αριθ. Πρωτ.:5527 
 

 
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ  

ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΗ Π.Ε. & Δ.Ε.  

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 
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 Σουσ εκπαιδευτικοφσ, οι οποίοι ζχουν τα νόμιμα προςόντα που προβλζπονται από τισ διατάξεισ 
του Ν.4327/2015 και επικυμοφν, να ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία επιλογισ Προϊςταμζνων των 
Νθπιαγωγείων και των Ολιγοκζςιων Δθμοτικϊν, Γενικισ Εκπαίδευςθσ τθσ Δ/νςθσ Π.Ε. Χαλκιδικισ, για 
το υπόλοιπο του χρόνου τθσ κθτείασ (ζωσ 31-07-2016), που αναγράφονται ςτον επιςυναπτόμενο 
πίνακα, υποβάλλοντασ αίτθςθ, θ οποία κα ςυνοδεφεται από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, από 22-
09-2016 ζωσ και 26-09-2016, ςτο γραφείο τησ Δ/νςησ Π.Ε. Χαλκιδικήσ. 

Ωσ Προϊςτάμενοι δικζςιων και τρικζςιων δθμοτικϊν ςχολείων και νθπιαγωγείων, επιλζγονται 
εκπαιδευτικοί με οκταετι τουλάχιςτον διδακτικι υπθρεςία που υπθρετοφν κατά το χρόνο επιλογισ ςε 
οργανικι κζςθ, τθν οποία αφορά θ επιλογι. Αν οι εκπαιδευτικοί τθσ ςχολικισ μονάδασ δεν πλθροφν 
τθν προχπόκεςθ τθσ οκταετοφσ διδακτικισ υπθρεςίασ, υποψιφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί 
με μικρότερο χρόνο υπθρεςίασ. 
    
 
 

Τποβλητζα δικαιολογητικά 
 

 Οι αιτιςεισ υποψθφιότθτασ για τοποκζτθςθ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 17 του                    
ν. 4327/2015 υποβάλλονται όπωσ προβλζπεται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 22 του ίδιου 
νόμου και ςυνοδεφονται από: 

   1.Βιογραφικό ςθμείωμα  
   2.Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν και μετεκπαίδευςθσ 
   3.Αποδεικτικά γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν  
   4. Πιςτοποιθτικό επιμόρφωςθσ ςτισ Σ.Π.Ε. 
   5. Αντίγραφα άλλων ςχετικϊν τίτλων που τυχόν ζχει αποκτιςει ο υποψιφιοσ 
   6. Βεβαιϊςεισ ι υπθρεςιακά ζγγραφα που αφοροφν ςτθν υπθρεςιακι κατάςταςθ, ςτθν   
       κακοδθγθτικι και διοικθτικι εμπειρία κακϊσ και τθ ςυμμετοχι ςε υπθρεςιακά ςυμβοφλια, τα   
       οποία πρζπει να αναφζρουν χρόνο ζναρξθσ και λιξθσ, κατά περίπτωςθ. 
   7.Τπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 με τθν οποία βεβαιϊνεται ότι α) ο εκπαιδευτικόσ δεν ζχει   
      καταδικαςτεί τελεςίδικα για πεικαρχικό παράπτωμα με τθν ποινι τθσ προςωρινισ ι τθσ    
      οριςτικισ παφςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 109 του Τπαλλθλικοφ Κϊδικα                   
     (ν. 3528/2007 Αϋ 26) και β) δεν ςυντρζχουν τα κωλφματα διοριςμοφ τθσ παρ. 1 του άρκρου 8  
      του ίδιου κϊδικα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6  του άρκρου 17 του ν. 4327/2015.  

 
Διευκρινiςεισ 

 

 Όλοι οι τίτλοι ςπουδϊν που προζρχονται από ιδρφματα ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ τθσ 
αλλοδαπισ, πρζπει να είναι αναγνωριςμζνοι από το Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. / ΔΙ.Κ.Α.Σ..Α. ι το Ινςτιτοφτο 
Σεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (Ι.Σ.Ε.), ι το υμβοφλιο Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικϊν Ιςοτιμιϊν 
(.Α.Ε.Ι.). Συχόν ξενόγλωςςεσ βεβαιϊςεισ ι ζγγραφα πρζπει να ζχουν επίςθμα μεταφραςτεί 
από τθν αρμόδια υπθρεςία του Τπουργείου Εξωτερικϊν ι άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο. 
Όλοι οι τίτλοι ςπουδϊν υποβάλλονται ςε απλά αντίγραφα (ν. 4250/2014). 

 

 Σο Πιςτοποιθτικό Τπθρεςιακϊν Μεταβολϊν εκδίδεται αυτεπάγγελτα από τθν υπθρεςία μασ. 
 

 Σα 1/κζςια Δθμ. χολεία και τα 1/κζςια Νθπιαγωγεία δεν εμπλζκονται ςτθν ανωτζρω 
διαδικαςία. 

 

 ε περίπτωςθ που δεν υπάρχει ενδιαφζρον για τθν πλιρωςθ τθσ κζςθσ Προϊςτάμενου/θσ ςε 
κάποιο  Νθπιαγωγείο ι ςε Ολιγοκζςιο χολείο πρζπει να υποβλθκοφν αρνθτικζσ υπεφκυνεσ 
δθλϊςεισ όλων των εκπαιδευτικϊν τθσ ςχολικισ μονάδασ.  
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 Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων δεν γίνεται δεκτι οποιαδιποτε 
μεταβολι ςτθν αίτθςθ, οφτε ςυμπλθρωματικά δικαιολογθτικά.  

 
     Παρακαλοφνται οι αποδζκτεσ τησ παροφςασ προκήρυξησ, όπωσ ενημερώςουν, ενυπογράφωσ, 
τουσ εκπαιδευτικοφσ αρμοδιότητάσ τουσ.  
 
      Η παροφςα να αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Δ/νςθσ Π.Ε. Χαλκιδικισ.  
  
 

ΠΙΝΑΚΑ ΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟ ΠΛΗΡΩΗ ΘΕΕΩΝ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΩΝ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ  Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 

Α/Α ΔΗΜΟ ΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

1 ΔΗΜΟ ΙΘΩΝΙΑ 1ο  Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ 

2 ΔΗΜΟ ΙΘΩΝΙΑ  2ο  Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ 

3 ΔΗΜΟ ΙΘΩΝΙΑ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΤ 

4 ΔΗΜΟ ΙΘΩΝΙΑ  ΑΡΣΗ 

5 ΔΗΜΟ ΠΡΟΠΟΝΣΙΔΑ  2ο  Ν.ΣΡΙΓΛΙΑ 

6 ΔΗΜΟ ΠΡΟΠΟΝΣΙΔΑ  5ο  Ν. ΜΟΤΔΑΝΙΩΝ 

7 ΔΗΜΟ ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ  2ο  ΟΡΜΤΛΙΑ 

8 ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΟΣΕΛΗ  ΣΑΝΟΤ 

   ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 

Α/Α ΔΗΜΟ ΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

1 ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ Δ ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΗ 

2 ΑΡΙΣΟΣΕΛΗ Δ ΑΜΜΟΤΛΙΑΝΗ 

 
 
 
               
 

 

 

 

 

 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                                                                 
1. Περιφερειακι  Διεφκυνςθ  ΠΕ και ΔΕ  
Κεντρικισ Μακεδονίασ 
2. χολικοί φμβουλοι Χαλκιδικισ 
3. Διευκφνςεισ  Π.Ε. όλθσ τθσ χϊρασ  
4. χολικζσ Μονάδεσ τθσ αρμοδιότθτασ μασ. 

 

Η  Διευθφντρια Π.Ε. Χαλκιδικήσ 
 
 
 

Ευτυχία Παπανικολάου 
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