
1 
 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/ΝΗ Π.& Γ. ΔΚΠ/Η  Κ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΥΑΛΚΙΓΙΚΗ 
ΣΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

ΣΜΗΜΑ Δ΄ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 
 

Γαιελνχ 23,  63100  Πνιχγπξνο                            ΠΡΟ: 
Πιεξνθνξίεο: η. Μπνπξκπνχιηαο,  
                       Εσή Θ. Σζίθινπ 
Σειέθσλν : 23710 21714, 21196 
Fax: 23710 22600 
e-mail: mail@dide.chal.sch.gr 
website: http://dide.chal.sch.gr 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

        

 

ΘΔΜΑ: «Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος για ηην πλήρωζη: 

α) ηης κενούμενης θέζης Γιεσθσνηή/Γιεσθύνηριας ηοσ Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. Ποηίδαιας 

β) ηης κενής θέζης Γιεσθσνηή/Γιεσθύνηριας ηοσ νεοϊδρσθένηος Δνιαίοσ Διδικού Δπαγγελμαηικού 

Γσμναζίοσ- Λσκείοσ Ν. Προπονηίδας (με έδρα ηην Πορηαριά) ηης Γιεύθσνζης Γεσηεροβάθμιας 

Δκπαίδεσζης Υαλκιδικής» 

 

Ζ Γηεπζχληξηα ηεο Γ/λζεο Γ.Δ. Υαιθηδηθήο, ιακβάλνληαο ππφςε:  

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1566/85 (ΦΔΚ 167Α΄/30-9-85) «Γνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο 

Δθπ/ζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχνπλ.  

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3699/2008 (ΦΔΚ 199 η. Α΄) «Δηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε αηφκσλ κε αλαπεξία ή 

κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθ. Β. ηνπ Ν. 3848/2010 (ΦΔΚ 71/ Α/ 2010), ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ζηειερψλ ηεο 

εθπαίδεπζεο, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ  απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4473/2017 (ΦΔΚ 78/Α/2017). 

4. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2, 3, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 , 30, 31 θαη 36 ηνπ Ν. 4547/2018 

(ΦΔΚ 102Α΄) «Αλαδηνξγάλσζε ησλ δνκψλ ππνζηήξημεο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

5. Σελ κε αξηζκ. πξση. Φ.361.22/36/140338/Δ3/29-08-2018 εγθχθιην ηνπ ΤΠΠΔΘ, κε ζέκα: «Δθαξκνγή 

δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4547/2018 (Α΄ 102) ζρεηηθά κε ζέκαηα Γηεπζπληψλ θαη Τπνδηεπζπληψλ ρνιηθψλ 

Μνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο & Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη Δ.Κ.». 

6. Σελ αξηζ. Φ.361/22/41/159789/Δ3/26-09-2018 (ΦΔΚ 4424Β΄) Τπνπξγηθή Απφθαζε κε ζέκα: 

«Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε δηαδηθαζία επηινγήο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ Γηεπζπληψλ ρνιηθψλ 

Μνλάδσλ θαη Δξγαζηεξηαθψλ Κέληξσλ».  

7. Σελ κε αξηζκ. πξση. 15893/12-07-2019 (ΑΓΑ: ΦΥΔ54653Π-ΠΑΗ) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ 

Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, κε ηελ νπνία αλαθαιείηαη ε αξηζκ. πξση. 17865/25-

07-2017 (6ΔΛ24653Π-ΣΗ6) απφθαζε θχξσζεο ηνπ ηειηθνχ αμηνινγηθνχ πίλαθα επηινγήο Γηεπζπληψλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη Δξγαζηεξηαθψλ Κέληξσλ (Δ.Κ.) ηεο Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο Υαιθηδηθήο, θαη’ εθαξκνγή απφθαζεο Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ, θπξψλεηαη λένο ηειηθφο 

εληαίνο αμηνινγηθφο πίλαθαο επηινγήο Γηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη Δξγαζηεξηαθψλ Κέληξσλ 

Πνιχγπξνο, 07-08-2019 

Αξηζ. Πξση. 5521 

1. ρνιηθέο Μνλάδεο Γ/λζεο  
Γ.Δ. Υαιθηδηθήο 

2. Γ/λζεηο Γ.Δ. φιεο ηεο ρψξαο 
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(Δ.Κ.) ηεο Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Υαιθηδηθήο, θαη’ εθαξκνγή απφθαζεο 

Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ θαη αλαθαιείηαη ε απφθαζε ηνπνζέηεζεο Γηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη 

Δξγαζηεξηαθψλ Κέληξσλ  (Δ.Κ.) ηεο Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Υαιθηδηθήο, θαη’ 

εθαξκνγή απφθαζεο Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ.  

8. Σελ κε αξηζκ. πξση. 5338/16-07-2019 (ΑΓΑ: ΦΧ2Φ4653Π-ΣΜΒ) απφθαζε ηεο Γηεπζχληξηαο ηεο 

Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Υαιθηδηθήο, ε νπνία βαζίζηεθε ζηελ παξαπάλσ απφθαζε 

ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, γηα ηελ ηνπνζέηεζε Γηεπζπληψλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη Δξγαζηεξηαθψλ Κέληξσλ  (Δ.Κ.) ηεο Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο Υαιθηδηθήο.  

9. Σελ, κε αξηζκ. πξση. 5948/31-08-2018 Απφθαζε ηεο Γηεπζχληξηαο ηεο Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο Υαιθηδηθήο γηα ηελ απαιιαγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, θιάδνπ ΠΔ88.02, απφ ηα θαζήθνληα 

ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. Πνηίδαηαο. 

10. Σελ κε αξηζ. 6274/10-09-2018 (ΑΓΑ: Φ4Ρ24653Π-ΝΞ1) Απφθαζε ηεο Γηεπζχληξηαο ηεο Γηεχζπλζεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Υαιθηδηθήο γηα ηνλ νξηζκφ αλαπιεξσηή Γηεπζπληή ηνπ .Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. 

Πνηίδαηαο. 

11. Σελ, κε αξηζκ. πξση. 102535/Γ3/26-06-2019 (ΦΔΚ 2702/Β/2019) Τπνπξγηθή Απφθαζε, κε ζέκα: 

«Ηδξχζεηο, Πξναγσγέο θαη Καηαξγήζεηο ρνιηθψλ Μνλάδσλ Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο 

(ΜΔΑΔ) Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, Μεηαηξνπή θαη Μεηνλνκαζία ησλ 

πθηζηάκελσλ Δηδηθψλ Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ ζε Δληαία Δηδηθά Δπαγγεικαηηθά Γπκλάζηα-Λχθεηα 

(ΔΝ.Δ.Δ.ΓΤ.-Λ.), θαζνξηζκφο Σνκέσλ θαη Δηδηθνηήησλ ζε απηέο θαη ηδξχζεηο Σνκέσλ θαη Δηδηθνηήησλ 

ζε ήδε πθηζηάκελα ΔΝ.Δ.Δ.ΓΤ.-Λ., απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2019-2020» 

12. Σν γεγνλφο φηη θαλείο εθ ησλ ππνςεθίσλ Γηεπζπληξηψλ/ Γηεπζπληψλ ηνπ ηειηθνχ εληαίνπ αμηνινγηθνχ 

πίλαθα δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πιήξσζε α) ηεο θελνχκελεο ζέζεο ηεο 

δηεπζχληξηαο/δηεπζπληή ηνπ Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. Πνηίδαηαο θαη β) ηεο θελήο ζέζεο δηεπζχληξηαο/ δηεπζπληή ηνπ 

λεντδξπζέληνο Δληαίνπ Δηδηθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Γπκλαζίνπ- Λπθείνπ Ν. Πξνπνληίδαο (κε έδξα ηελ 

Πνξηαξηά)  

13. Σελ κε αξηζκ. πξση. Φ.353.1/2/32966/Δ3/27-02-2018 (ΑΓΑ: 6714653Π-ΔΦΟ) Τπνπξγηθή 

Απφθαζε, κε ζέκα: «Σνπνζέηεζε Γηεπζπληψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο». 

14. Σελ κε αξηζκ. πξση. Φ. 361.22/27/108543/Δ3/29-06-2018 (ΑΓΑ: 6ΣΛΟ4653Π-ΒΣΝ) Τπνπξγηθή 

Απφθαζε, κε ζέκα: «Παξάηαζε ζεηείαο ζηειερψλ εθπαίδεπζεο». 

15. Σελ κε αξηζκ. πξση. Φ.353.1/324/105657/Γ1/08-10-2002 (ΦΔΚ 1340/Β΄/2002) Τπνπξγηθή Απφθαζε, 

κε ζέκα: «Καζνξηζκφο ησλ εηδηθφηεξσλ θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ ησλ Πξντζηακέλσλ ησλ 

Πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ησλ δηεπζπληψλ θαη 

ππνδηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη Δ.Κ. θαη ησλ ζπιιφγσλ ησλ δηδαζθφλησλ».  

16. Σελ αλάγθε πιήξσζεο α) ηεο θελνχκελεο ζέζεο Γηεπζπληή ηνπ Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. Πνηίδαηαο θαη β) ηεο θελήο 

ζέζεο Γηεπζπληή ηνπ λεντδξπζέληνο Δληαίνπ Δηδηθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Γπκλαζίνπ- Λπθείνπ Ν. 

Πξνπνληίδαο (κε έδξα ηελ Πνξηαξηά).  
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Προκηρύζζοσμε 

Σην πλήρωζη κε επηινγή:   

α) ηης κενούμενης θέζης Γιεσθύνηριας/Γιεσθσνηή ηοσ Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. Ποηίδαιας και  

β) ηης κενής θέζης  Γιεσθύνηριας/Γιεσθσνηή ηοσ Δνιαίοσ Διδικού Δπαγγελμαηικού Γσμναζίοσ- 

Λσκείοσ Ν. Προπονηίδας (κε έδξα ηελ Πνξηαξηά)   

θαη καλούμε ηηο ελδηαθεξφκελεο/ηνπο ελδηαθεξφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίεο/νη νπνίνη έρνπλ ηα λφκηκα 

πξνζφληα, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ ζρεηηθά, θαη επηζπκνχλ λα αζθήζνπλ θαζήθνληα 

Γηεπζχληξηαο/Γηεπζπληή ζηηο παξαπάλσ ρνιηθέο Μνλάδεο Δηδηθήο Αγσγήο, γηα ην ππφινηπν ηεο ηξηεηνχο 

ζεηείαο πνπ μεθηλά κε ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο θαη ιήγεη ηελ 31ε Ηνπιίνπ 2020, λα ππνβάινπλ ζρεηηθή αίηεζε 

ππνςεθηφηεηαο. 

 Γιαδικαζία σποβολής αιηήζεων 

1. Οη ελδηαθεξφκελνη ππνβάιινπλ ηελ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο εληφο ηεο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο απφ 

Πέμπηη 08-08-2019 έως και Γεσηέρα 19-08-2019 θαη ψξα 09.00 π.κ., ζηε Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο φπνπ έρνπλ νξγαληθή ζέζε (απηνπξνζψπσο ή ηαρπδξνκηθά κε ζθξαγίδα ηαρπδξνκείνπ έσο 

19-08-2019 θαη αθνχ εηδνπνηήζνπλ κε ππεχζπλε δήισζε ζην Fax 2371022600 φηη απεζηάιε ε αίηεζε). 

2. Οη αηηήζεηο ζπλνδεχνληαη απφ θάθειν ππνςεθηφηεηαο ζηνλ νπνίν εκπεξηέρνληαη φια ηα απαξαίηεηα 

δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απφδεημε ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ ησλ ππνςεθίσλ, νκαδνπνηεκέλα ζε 

ππνελφηεηεο, φπσο απηέο αλαιχνληαη ζην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη: 

α) Πιήξεο πηζηνπνηεηηθφ ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ 

β) Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα  

γ) Αληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδψλ, κεηεθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο  

δ) Απνδεηθηηθά γλψζεο μέλσλ γισζζψλ  

ε) Πηζηνπνηεηηθφ επηκφξθσζεο ζηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (Σ.Π.Δ.) ή απνδεηθηηθά 

γλψζεο ρεηξηζκνχ Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή (Ζ/Τ) 

ζη) Απνδεηθηηθά ζπγγξαθηθνχ έξγνπ  

δ) Βεβαηψζεηο ή ππεξεζηαθά έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ην δηδαθηηθφ – επηκνξθσηηθφ έξγν, θαζψο θαη ηελ 

δηνηθεηηθή θαη δηδαθηηθή εκπεηξία, ηα νπνία πξέπεη λα αλαθέξνπλ ρξφλν έλαξμεο θαη ιήμεο, θαηά 

πεξίπησζε 

ε) Κάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ππνςεθίνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε δηακφξθσζε ηεο 

θξίζεο ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ πξνζσπηθφηεηαο θαη ηε γεληθή ζπγθξφηεζε ηνπ  

ζ) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) κε ηελ νπνία βεβαηψλεηαη:  

i) φηη ν εθπαηδεπηηθφο δελ έρεη θαηαδηθαζηεί ηειεζίδηθα γηα πεηζαξρηθφ παξάπησκα κε ηελ πνηλή ηεο 

πξνζσξηλήο παχζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 109 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (λ. 3528/2007 Α΄ 

26),  

ii) ε γλεζηφηεηα ησλ ππνβαιιφκελσλ ηίηισλ ζπνπδψλ θαη ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ,  

iii) φηη ν εθπαηδεπηηθφο δελ έρεη απαιιαγεί απφ ηα θαζήθνληά ηνπ σο ζηέιερνο ηεο εθπαίδεπζεο γηα ζνβαξφ 

ιφγν αλαγφκελν ζε πιεκκειή άζθεζε ησλ ππεξεζηαθψλ ηνπ θαζεθφλησλ.  
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Δπιζημάνζεις: 

 Ζ πξνζεζκία είλαη απνθιεηζηηθή θαη δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ δεθηά δηθαηνινγεηηθά πνπ 

ππνβάιινληαη πέξαλ απηήο. 

 Όινη νη ηίηινη ζπνπδψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηδξχκαηα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ηεο αιινδαπήο, 

πξέπεη λα είλαη αλαγλσξηζκέλνη απφ ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π./ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. ή ην Ηλζηηηνχην Σερλνινγηθήο 

Δθπαίδεπζεο (Η.Σ.Δ.). Ξελφγισζζεο βεβαηψζεηο ή έγγξαθα πνπ ππνβάιινληαη πξέπεη λα έρνπλ 

επίζεκα κεηαθξαζηεί απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ή άιιν αξκφδην 

θαηά λφκν φξγαλν. 

 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο αξηζ. Φ.361/22/41/159789/Δ3/26-09-2018 (ΦΔΚ 4424Β΄) 

ππνπξγηθήο απφθαζεο, δπλαηφηεηα ππνβνιήο αίηεζεο έρνπλ θαη εθπαηδεπηηθνί κε κηθξφηεξν 

ρξφλν ππεξεζίαο θαη άζθεζεο δηδαθηηθψλ θαζεθφλησλ απφ ηνλ πξνβιεπφκελν ζηελ παξάγξαθν 

6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 4547/2018, ελψ δελ εθαξκφδεηαη ν πεξηνξηζκφο ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ 

ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ίδηαο ππνπξγηθήο απφθαζεο. 

 

 

ΤΝΗΜΜΔΝΑ:   1. Αίηεζε ππνςεθηφηεηαο 

 2. Τπεχζπλε Γήισζε 

 

ΚΟΙΝ:        1. Α..Δ.Π. 
                  2. ΠΓΔ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 
                  3. ρνιηθέο Μνλάδεο  

 

 

Η Γιεσθύνηρια  
ηης Γιεύθσνζης Γεσηεροβάθμιας 

Δκπαίδεσζης Υαλκιδικής 
 
 
 

Αικαηερίνη Θ. Σζέκοσ 
Φιλόλογος -  Ιζηορικός 

 

ΑΔΑ: 6Φ5Ι4653ΠΣ-ΑΘΕ


		2019-08-07T09:03:48+0300
	Athens




