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2.

ΚΟΙΝ:

Σσολικέρ Μονάδερ Γ/νζηρ Γ.Δ.
Φαλκιδικήρ
Γ/νζειρ Γ.Δ. όληρ ηηρ σώπαρ

Πεπιθεπειακή Γ/νζη Δκπ/ζηρ
Κενηπικήρ Μακεδονίαρ

ΘΔΜΑ: «Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ για ηην πλήπυζη κενήρ θέζηρ Γιεςθςνηή
ζσολικήρ μονάδαρ ηηρ Γιεύθςνζηρ Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ Υαλκιδικήρ»
Ζ Γιεςθύνηπια ηηρ Γ/νζηρ Γ.Δ. Φαλκιδικήρ, λαμβάνονηαρ ςπότη:
1. Τιρ διαηάξειρ ηος Κεθ. Β. ηος Ν. 3848/2010 (ΦΔΚ 71/ Α/ 2010), ζσεηικά με ηην επιλογή
ζηελεσών ηηρ εκπαίδεςζηρ, όπυρ ηποποποιήθηκαν από ηιρ διαηάξειρ ηος Ν. 4473/2017
(ΦΔΚ 78/Α/2017)
2. Την απιθμ. Φ. 361.22/21/90780/Δ3/31-05-2017 Υ.Α., με θέμα: «Καθοπιζμόρ ηηρ διαδικαζίαρ
ςποβολήρ αιηήζευν, επιλογήρ και ηοποθέηηζηρ διεςθςνηών ζσολικών μονάδυν και
επγαζηηπιακών κένηπυν»
3. Την

απιθμ.

Φ361.22/23/91322/Δ3/31-05-2017

εγκύκλιο

ηος

ΥΠ.Π.Δ.Θ.,

με

θέμα:

«Γιεςκπινίζειρ ζσεηικά με ηην επιλογή ςποτηθίυν διεςθςνηών όλυν ηυν ηύπυν Σσολικών
Μονάδυν Ππυηοβάθμιαρ και Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ και Δπγαζηηπιακά Κένηπα
(Δ.Κ.)»
4. Την απιθμ. ππυη. Φ.361.22/27/96038/Δ3/08-06-2017 εγκύκλιο ηος ΥΠ.Π.Δ.Θ., με θέμα:
«Γιεςκπινίζειρ ζσεηικά με ηην επιλογή ςποτηθίυν διεςθςνηών όλυν ηυν ηύπυν Σσολικών
Μονάδυν Ππυηοβάθμιαρ και Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ και Δπγαζηηπιακά Κένηπα
(Δ.Κ.)»
5. Την απιθμ. ππυη. Φ. 361.22/28/96968/Δ3/09-06-2017 εγκύκλιο ηος ΥΠ.Π.Δ.Θ., με θέμα:
«Γιεςκπινίζειρ ζσεηικά με ηην επιλογή ςποτηθίυν διεςθςνηών όλυν ηυν ηύπυν Σσολικών
Μονάδυν Ππυηοβάθμιαρ και Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ και Δπγαζηηπιακά Κένηπα
(Δ.Κ.)»
6. Την απιθμ. ππυη. Φ. 361.22/45/123511/Δ3/19-07-2017 εγκύκλιο ηος ΥΠ.Π.Δ.Θ., με θέμα:
«Γιεςκπινίζειρ ζσεηικά με ηην επιλογή ςποτηθίυν διεςθςνηών όλυν ηυν ηύπυν Σσολικών

1

Μονάδυν Ππυηοβάθμιαρ και Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ και Δπγαζηηπιακά Κένηπα
(Δ.Κ.)»
7. Την απιθμ. ππυη. Φ. 361.22/55/128842/Δ3/28-07-2017 εγκύκλιο ηος ΥΠ.Π.Δ.Θ., με θέμα:
«Απάνηηζη ζε επυηήμαηα»
8. Την απιθμ. ππυη. 17865/25-07-2017 (6ΔΛ24653ΠΣ-ΤΗ6) Απόθαζη ηος Πεπιθεπειακού
Γιεςθςνηή Δκπαίδεςζηρ Κενηπικήρ Μακεδονίαρ με ηην οποία κςπώνεηαι ο ηελικόρ ενιαίορ
αξιολογικόρ

πίνακαρ

καηάηαξηρ

ηυν

ςποτηθίυν

εκπαιδεςηικών

για

ηην

επιλογή

Γιεςθςνηπιών/ Γιεςθςνηών Σσολικών Μονάδυν και Δπγαζηηπιακών Κένηπυν
9. Την απιθμ. ππυη. 18084/28-07-2017 (7ΥΘΩ4653ΠΣ-7ΚΕ) Απόθαζη ηος Πεπιθεπειακού
Γιεςθςνηή Δκπαίδεςζηρ Κενηπικήρ Μακεδονίαρ για ηην ηοποθέηηζη

Γιεςθςνηπιών/

Γιεςθςνηών Σσολικών Μονάδυν και Δπγαζηηπιακών Κένηπυν ηηρ Γ/νζηρ Γ.Δ. Φαλκιδικήρ
10. Την απιθμ. ππυη. Φ. 361.22/63/132702/Δ3/03-08-2017 εγκύκλιο ηος ΥΠ.Π.Δ.Θ., με θέμα:
«Οδηγίερ ζσεηικά με ηην κάλςτη κενών θέζευν Γιεςθςνηών Σσολικών Μονάδυν
Ππυηοβάθμιαρ και Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ και Δπγαζηηπιακών Κένηπυν (Δ.Κ.) για ηιρ
οποίερ δεν ςποβλήθηκαν ςποτηθιόηηηερ»
11. Την απιθμ. ππυη. Φ.361.22/67/136658 /E3/14-08-2017 εγκύκλιο ηος ΥΠ.Π.Δ.Θ., με θέμα:
«Οδηγίερ ζσεηικά με ηην κάλςτη κενών θέζευν Γιεςθςνηών Σσολικών Μονάδυν
Ππυηοβάθμιαρ - Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ και Δ.Κ. »
12. Την απιθμ. ππυη. 159684/Γ2/25.09.2017 Κ.Υ.Α. (ΦΔΚ 3465/η.Β΄/04.10.2017) με θέμα:
«Ίδπςζη Ζμεπηζίος Γενικού Λςκείος Νέος Μαπμαπά»
13. Την, με απιθμ. ππυη. 8656/01-12-2017, με θέμα: «Ππόζκληζη ςποβολήρ δήλυζηρ
πποηίμηζηρ για ηη θέζη ηος Γιεςθςνηή ζηο ΓΔ.Λ Ν. Μαπμαπά»
14. Την απιθμ. ππυη. Φ.353.1/324/105657/Γ1/08.10.2002 (ΦΔΚ 1340/η. Β/16.10.2002) Υ.Α.. με
θέμα: «Καθοπιζμόρ ηυν ειδικόηεπυν καθηκόνηυν και απμοδιοηήηυν ηυν πποφζηαμένυν ηυν
πεπιθεπειακών ςπηπεζιών ππυηοβάθμιαρ και δεςηεποβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ, ηυν διεςθςνηών
και ςποδιεςθςνηών ηυν ζσολικών μονάδυν και ΣΔΚ και ηυν ζςλλόγυν ηυν διδαζκόνηυν»
Πποκηπύζζοςμε
Την πλήπυζη με επιλογή ηηρ θέζηρ Γιεςθςνηή ηος Γενικού Λςκείος Ν. Μαπμαπά Φαλκιδικήρ
πος παπέμεινε κενή και καλούμε ηιρ ενδιαθεπόμενερ/ηοςρ ενδιαθεπόμενοςρ εκπαιδεςηικούρ, οι
οποίερ/οι οποίοι έσοςν ηα νόμιμα πποζόνηα, ζύμθυνα με ηα ανυηέπυ ζσεηικά, και επιθςμούν να
ζςμμεηάζσοςν ζηη διαδικαζία επιλογήρ, να ςποβάλλοςν θάκελο ςποτηθιόηηηαρ με ηα
απαιηούμενα δικαιολογηηικά από ηη Γεςηέπα 18 Γεκεμβπίος 2017 έυρ και ηην Παπαζκεςή
22 Γεκεμβπίος 2017, ώπα 15:00μ.μ. (ενηόρ αποκλειζηικήρ πποθεζμίαρ πένηε (05) επγαζίμυν
ημεπών) για ηην καηάηαξή ηοςρ ζηον πποζυπινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα ςποτηθίυν.
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Δπιζημάνζειρ:


Ζ πποθεζμία είναι αποκλειζηική και δεν μποπούν να γίνοςν δεκηά δικαιολογηηικά πος
ςποβάλλονηαι πέπαν αςηήρ.



Ζ

αίηηζη

(επιζςνάπηεηαι)

ςποβάλλεηαι

είηε

αςηοπποζώπυρ

είηε

μέζυ

εξοςζιοδοηημένος πποζώπος ζηο ππυηόκολλο ηηρ Γ/νζηρ Γ.Δ. Φαλκιδικήρ, 22αρ
Αππιλίος & Μακεδονίαρ, Πολύγςπορ, 1ορ όποθορ.


Σύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηηρ παπαγπάθος 7β ηος άπθπος 1 ηος Ν. 4473/2017 (ΦΔΚ
78/ Α/ 2017): «…δεν επιηπέπεηαι να ςποβάλλοςν αίηηζη ςποτηθιόηηηαρ εκπαιδεςηικοί,
οι οποίοι ζςμπληπώνοςν καηά ηη διάπκεια ηος επόμενος ηηρ επιλογήρ έηοςρ ζςνολική
ππαγμαηική ζςνηάξιμη ςπηπεζία, καθώρ και ηο όπιο ηλικίαρ για ςποσπευηική
αποσώπηζη από ηην ςπηπεζία. Σε κάθε πεπίπηυζη, ο επιλεγείρ διεςθςνηήρ ζσολικήρ
μονάδαρ θα ππέπει να ζςμπληπώνει ηο ςποσπευηικό υπάπιο ηηρ θέζηρ ηος διεςθςνηή
ζηη ζσολική μονάδα ή ηο Ε.Κ. πος έσει επιλεγεί.»



Σύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηηρ παπαγπάθος 9 ηος άπθπος 1 ηος Ν. 4473/2017 (ΦΔΚ
78/ Α/ 2017): «Αν μεηά ηο πέπαρ ηηρ διαδικαζίαρ ηυν πποηγούμενυν εδαθίυν
παπαμένοςν κενέρ θέζειρ αςηέρ πποκηπύζζονηαι εκ νέος και μποπούν για αςηέρ να
ςποβάλλοςν ςποτηθιόηηηα εκπαιδεςηικοί με μικπόηεπο σπόνο ςπηπεζίαρ από ηον
πποβλεπόμενο ζηο άπθπο 11(ηος ν. 3848/2010)»



ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

 Από Γεςηέπα 18/12/2017 έυρ Παπαζκεςή 22/12/2017, ώπα 15:00μ.μ.: Τποβολή
αιηήζευν ςποτηθιόηηηαρ
 Τεηάπηη 27/12/2017: Δνημέπυζη άλλυν Γ/νζευν Δκπαίδεςζηρ για ηςσόν ςποτηθιόηηηερ
εκπαιδεςηικών, οι οποίοι ςπηπεηούν υρ αποζπαζμένοι ζε ζσολικέρ μονάδερ
απμοδιόηηηαρ ηηρ Γ/νζηρ Γ.Δ. Φαλκιδικήρ και για ηοςρ οποίοςρ απαιηείηαι γνυμοδόηηζη
ηος Σςλλόγος Γιδαζκόνηυν
 Τεηάπηη 27/12/2017: Ανακοίνυζη πποζυπινού αξιολογικού πίνακα μοπιοδόηηζηρ.
 Από Τεηάπηη 27/12/2017έυρ Παπαζκεςή 29/12/2017, ώπα 14:00π.μ: Τποβολή
ενζηάζευν επί ηος αξιολογικού πίνακα
 Γεςηέπα 08/01/2018: Δξέηαζη ενζηάζευν από ηο Π.Υ.Σ.Γ.Δ. (Γιεςπςμένο Σςμβούλιο)
Φαλκιδικήρ και ανάπηηζη αναμοπθυμένος αξιολογικού πίνακα μοπιοδόηηζηρΑνακοίνυζη ππογπάμμαηορ ζςνενηεύξευν ςποτηθίυν
 Τπίηη

09-01-2018:

Διδική

ζςνεδπίαζη

ηυν

ζςνςπηπεηούνηυν

μονίμυν

εκπαιδεςηικών και διεξαγυγή έκθπαζηρ γνώμηρ-Σύνηαξη ππακηικών-Αςθημεπόν
αποζηολή ππακηικών με ηηλεομοιοηςπία ζηη Γ/νζη Γ.Δ. Φαλκιδικήρ
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 Τεηάπηη 10/01/2018: ςνενηεύξειρ ςποτηθίυν. Καηάπηιζη ηος ενιαίος αξιολογικού
πίνακα από Π.Τ..Γ.Δ. (Γιεςπςμένο ςμβούλιο) Υαλκιδικήρ και ανάπηηζη ηος ζηην
ιζηοζελίδα ηηρ Γ/νζηρ Γ.Δ. Φαλκιδικήρ
 Από Τεηάπηη 10/01/2018 έυρ Παπαζκεςή 12/01/2018, ώπα 12:00π.μ.: Τποβολή
ενζηάζευν επί ηος ενιαίος αξιολογικού πίνακα.
 Παπαζκεςή 12/01/2018: Δξέηαζη ενζηάζευν από ηο Π.Τ..Γ.Δ. (Γιεςπςμένο
Σςμβούλιο) Φαλκιδικήρ, ανάπηηζη ηος ηελικού ενιαίος αξιολογικού πίνακα, αποζηολή
ππορ κύπυζη ηος ενιαίος αξιολογικού πίνακα
 Τπίηη 16/01/2018: Υποβολή ππόηαζηρ ηοποθέηηζηρ Γιεςθύνηπιαρ/ Γιεςθςνηή Γενικού
Λςκείος Ν. Μαπμαπά ππορ ηον Πεπιθεπειακό Γιεςθςνηή Δκπαίδεςζηρ Κενηπικήρ
Μακεδονίαρ
 Πέμπηη 18/01/2018: Ανάλητη ςπηπεζίαρ νέαρ Γιεςθύνηπιαρ/ νέος Γιεςθςνηή ζηη Γ/νζη
Γ.Δ. Φαλκιδικήρ
ΤΝΗΜΜΔΝΑ: 1. Αίηηζη ςποτηθιόηηηαρ
2. Υπεύθςνη Γήλυζη

Η Γιεςθύνηπια
ηηρ Γ/νζηρ Β/θμιαρ Δκπ/ζηρ Υαλκιδικήρ
Αικαηεπίνη Θ. Σζέκος
Φιλόλογορ - Ιζηοπικόρ
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