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Θεσσαλονίκη: 12.09.2018 
Αριθ. Πρωτ.:   10909 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

ΠΡΟΣ: Τα 2/θέσια και άνω (οργανικά και 
λειτουργικά) Νηπιαγωγεία και 
Ολιγοθέσια Δημοτικά Σχολεία της 
Διεύθυνσής μας που είναι κενή η 
θέση Προϊσταμένου/μένης.   

  
  
  

ΚΟΙΝ: Φ. Αρχείου 

   
 
 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  πλήρωσης κενών θέσεων Προϊσταμένων  
               2/θέσεων Νηπιαγωγείων και Ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων». 

 

Ο Διευθυντής ΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης 

 

      Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/τ. Α΄30-09-1985) «Δομή και λειτουργία της Α/θμιας και 
Β/θμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 
2. Τις διατάξεις του Π.Δ 1/03-01-2003. 
3. Τις διατάξεις του Ν. 2817 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές Εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 78Α/14-3-2000)». 
4. Την αριθμ.ΣΤ5/56/2000 (ΦΕΚ 1409Β /17-11-2000), Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος 
υπογραφής, με εντολή Υπουργού, στους Διευθυντές των Δ/νσεων και Προϊσταμένους των Γραφείων 
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Κράτους». 
5. Τις διατάξεις του  Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/14.05.2015): «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, 
Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». 
6. Τις διατάξεις του Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78 τ.Α΄/30.05.2017): «Μέτρα για την επιτάχυνση του 
κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης» 
7. Την αριθ. Πρωτ. Φ.361.22/71/144130/Ε3/1-9-2017 Εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Διευκρινίσεις 
σχετικά με την επιλογή υποψηφίων προϊσταμένων νηπιαγωγείων και προϊσταμένων δημοτικών 
σχολείων ».  
8. Την ανάγκη κάλυψης των κενών θέσεων Προϊσταμένων 2/θεσίων Νηπιαγωγείων και ολιγοθέσιων 
Δημοτικών Σχολείων. 
 

 
 

Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη 22 
Τ.Κ. – Πόλη: 564 30    Σταυρούπολη 
Πληροφορίες: Ευδοκία Καρακατσάνη 

Πούλιος Στέφανος  
Τηλέφωνο: 2310  -   643044 
Φαξ: 2310  -   643046 
Ιστοσελίδα: http://dipe-v-thess.thess.sch.gr 
E-mail: mail@dipe-v-thess.thess.sch.gr 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ                                  

ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
----- 

 

  

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
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κ α λ ο ύ μ ε 
 

όλους/ες τους/τις  εκπαιδευτικούς που διαθέτουν τα προβλεπόμενα και σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 4327/2015 προσόντα και επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία πλήρωσης κενών θέσεων  
 

Προϊσταμένων 2/θέσιων Νηπιαγωγείων και Ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων  Γενικής και 
Ειδικής Αγωγής της Διεύθυνσης ΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης, να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης  
ενδιαφέροντος, επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από Δευτέρα 17-09-2018 έως και 
Πέμπτη 20-09-2018 και ώρα 14:00 μ.μ. στα γραφεία της υπηρεσίας μας  (ΠΥΣΠΕ Γραφείο  4, όροφος 
1ος, Κολοκοτρώνη 22 Σταυρούπολη).   

Επισυνάπτουμε την σχετική εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. καθώς και τους Ν. 4327/2015, 4473/2017 
και παρακαλούμε για την προσεκτική μελέτη και την απαρέγκλιτη τήρηση των ανωτέρω διατάξεων.  

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για τοποθέτηση σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 
4327/2015 υποβάλλονται όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 22 του ίδιου 
νόμου και συνοδεύονται από:  

 
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/η υποψήφιος/α  

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/η 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) 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 και γ) δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του 
σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν.3848/2010.  

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνεται δεκτή οποιαδήποτε 
μεταβολή στην αίτηση, ούτε συμπληρωματικά δικαιολογητικά, με την επιφύλαξη του άρθρου 10 παρ.4 
του νόμου 2690/1999 ( Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας ). 

 
Σας εφιστούμε την προσοχή στα κατωτέρω: 
 

 (α) Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της 
αλλοδαπής πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. / ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ινστιτούτο 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.)  ή το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.). 
Τυχόν ξενόγλωσσες  βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια 
υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο. 

(β) Το Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών εκδίδεται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας. 

(γ) Τα 1/θέσια Νηπιαγωγεία δεν εμπλέκονται στην ανωτέρω διαδικασία. 

ΑΔΑ: ΩΑΣ54653ΠΣ-3Σ2
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Σε κάθε περίπτωση τα Νηπιαγωγεία (Λειτουργικά 2/θέσια και άνω) και τα Ολιγοθέσια 
Δημοτικά σχολεία πρέπει σε περίπτωση που δεν υπάρχει ενδιαφέρον για την πλήρωση θέσης 
Προϊσταμένης/νου να υποβάλουν αρνητικές υπεύθυνες δηλώσεις όλων των εκπαιδευτικών της 
σχολικής μονάδας.   

Σύμφωνα με την υπ αριθ. Φ.361.22/71/144130/Ε3/1.9.2017 Εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ η επιλογή και 
τοποθέτηση των προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων γίνεται 
για τριετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους 
που ακολουθεί την επιλογή τους. Η επιλογή και τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις γίνεται για το 
υπόλοιπο της θητείας αυτής.   

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δε θα γίνονται δεκτά συμπληρωματικά 
δικαιολογητικά και οποιαδήποτε άλλη μεταβολή της αίτησής τους. 

Παρακαλούνται να ενημερωθούν ενυπόγραφα όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί των σχολικών 

μονάδων.  

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕ. 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΑΔΑ: ΩΑΣ54653ΠΣ-3Σ2
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