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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.& Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ  Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 

22ας Απριλίου και Μακεδονίας                                ΠΡΟΣ: 
63100  Πολύγυρος                             
Πληροφορίες: Στ. Μπουρμπούλιας 
Τηλέφωνο : 23710 21019 
Fax: 23710 22600 
e-mail: mail@dide.chal.sch.gr 

website: http://dide.chal.sch.gr                                        ΚΟΙΝ: 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης για τη θέση του Διευθυντή στο 

ΓΕ.Λ Ν. Μαρμαρά» 

 

Η Διευθύντρια της Δ/νσης Δ.Ε. Χαλκιδικής, λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Κεφ. Β. του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/ Α/ 2010), σχετικά με την επιλογή 

στελεχών της εκπαίδευσης, όπως τροποποιήθηκαν  από τις διατάξεις του Ν. 4473/2017 

(ΦΕΚ 78/Α/2017). 

2. Την αριθμ. Φ. 361.22/21/90780/Ε3/31-05-2017 Υ.Α., με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας 

υποβολής αιτήσεων, επιλογής και τοποθέτησης διευθυντών σχολικών μονάδων και 

εργαστηριακών κέντρων». 

3. Την αριθμ. Φ361.22/23/91322/Ε3/31-05-2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με θέμα: 

«Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών 

Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακά Κέντρα 

(Ε.Κ.)». 

4. Την αριθμ. πρωτ. Φ.361.22/27/96038/Ε3/08-06-2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με θέμα: 

«Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών 

Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακά Κέντρα 

(Ε.Κ.)». 

5. Την αριθμ. πρωτ. Φ. 361.22/28/96968/Ε3/09-06-2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με θέμα: 

«Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών 

Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακά Κέντρα 

(Ε.Κ.)». 

6. Την αριθμ. πρωτ. Φ. 361.22/45/123511/Ε3/19-07-2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με θέμα: 

«Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών 

Πολύγυρος, 01-12-2017 

Αριθ. Πρωτ. 8656 

Εναπομείναντες εκπαιδευτικούς του 
κυρωμένου τελικού ενιαίου αξιολογικού 
πίνακα για την επιλογή Διευθυντών 
Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών 
Κέντρων Χαλκιδικής 
 
1.Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης  
Κεντρικής Μακεδονίας  
2.Σχολικές Μονάδες Δ/νσης Δ.Ε. 
Χαλκιδικής 
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Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακά Κέντρα 

(Ε.Κ.)». 

7. Την αριθμ. πρωτ. Φ. 361.22/55/128842/Ε3/28-07-2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με θέμα: 

«Απάντηση σε ερωτήματα». 

8. Την αριθμ. πρωτ. Φ. 361.22/63/132702/Ε3/03-08-2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με θέμα: 

«Οδηγίες σχετικά με την κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) για τις 

οποίες δεν υποβλήθηκαν υποψηφιότητες». 

9. Την αριθμ. πρωτ. 17865/25-07-2017 (6ΕΛ24653ΠΣ-ΤΙ6) Απόφαση του Περιφερειακού 

Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία κυρώνεται ο τελικός ενιαίος 

αξιολογικός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων εκπαιδευτικών για την επιλογή 

Διευθυντριών/ Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων. 

10. Την αριθμ. πρωτ. 18084/28-07-2017 (7ΥΘΩ4653ΠΣ-7ΚΖ) Απόφαση του Περιφερειακού 

Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας για την τοποθέτηση Διευθυντριών/ 

Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Δ/νσης Δ.Ε. Χαλκιδικής. 

11. Την αριθμ. πρωτ.  Φ.361.22/67/136658 /E3/14-08-2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με θέμα: 

«Οδηγίες σχετικά με την κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων 

Πρωτοβάθμιας - Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ. ».  

12. Την αριθμ. πρωτ. 159684/Δ2/25.09.2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3465/τ.Β΄/04.10.2017) με θέμα: 

«Ίδρυση Ημερησίου Γενικού Λυκείου Νέου Μαρμαρά». 

13. Την αριθμ. πρωτ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08.10.2002 (ΦΕΚ 1340/τ. Β/16.10.2002) Υ.Α.. με 

θέμα: «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». 

 

Καλούμε   

Τις/τους υποψήφιους του κυρωμένου τελικού αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών 

σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Χαλκιδικής (ΑΔΑ: 6ΕΛ24653ΠΣ-ΤΙ6) που δεν έχουν τοποθετηθεί σε θέση 

Διευθύντριας/Διευθυντή σχολικής μονάδας και έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις να υποβάλουν 

νέα δήλωση προτίμησης, η οποία να αφορά το ΓΕ.Λ Ν. Μαρμαρά. Η δήλωση προτίμησης 

(επισυνάπτεται) υποβάλλεται από τη Δευτέρα 04 Δεκεμβρίου 2017 έως και την Πέμπτη 07 

Δεκεμβρίου 2017, ώρα 15:00 μ.μ. είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εξουσιοδοτημένου 

προσώπου στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Δ.Ε. Χαλκιδικής (22ας Απριλίου & Μακεδονίας, 

Πολύγυρος, 1ος όροφος) ή αποστέλλεται υπογεγραμμένη με τηλεομοιοτυπία  (23710 22600) ή 

ηλεκτρονικά (mail@dide.chal.sch.gr)  με χρήση scanner. 
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Επισημάνσεις: 

 Η προθεσμία είναι αποκλειστική και δεν μπορεί να γίνει δεκτή δήλωση προτίμησης που 

υποβάλλεται πέραν αυτής. 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7β του άρθρου 1 του Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78/ Α/ 

2017): «…δεν επιτρέπεται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας εκπαιδευτικοί, οι οποίοι 

συμπληρώνουν κατά τη διάρκεια του επόμενου της επιλογής έτους συνολική πραγματική 

συντάξιμη υπηρεσία, καθώς και το όριο ηλικίας για υποχρεωτική αποχώρηση από την 

υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση, ο επιλεγείς διευθυντής σχολικής μονάδας θα πρέπει να 

συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του διευθυντή στη σχολική μονάδα ή το 

Ε.Κ. που έχει επιλεγεί.»  

 Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78/ Α/ 

2017): «Αν μετά το πέρας της διαδικασίας των προηγούμενων εδαφίων παραμένουν κενές 

θέσεις αυτές προκηρύσσονται εκ νέου και μπορούν για αυτές να υποβάλλουν 

υποψηφιότητα εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας από τον προβλεπόμενο στο 

άρθρο 11(του ν. 3848/2010)» 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:   1. Αίτηση υποψηφιότητας 

 2. Τελικός κυρωμένος ενιαίος αξιολογικός πίνακας  

 

  

Η Διευθύντρια  
της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Χαλκιδικής 

 
 

Αικατερίνη Θ. Τσέκου 
Φιλόλογος - Ιστορικός 
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