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ΘΔΜΑ: «Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ για ηην πλήπυζη ηυν κενούμενυν θέζευν: 

              Α) ηος Γιεςθςνηή ηος Γςμναζίος Πεςκοσυπίος και 

              Β) ηος Γιεςθςνηή ηος ΓΔ.Λ. Αγίος Νικολάος» 

 

Ο Γηεπζπληήο ηεο Γ/λζεο Γ.Δ. Υαιθηδηθήο, ιακβάλνληαο ππφςε:  

1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1, 2, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 θαη 35 ηνπ Ν. 4547/2018 (ΦΔΚ 

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

εθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

2. Σελ κε αξηζ. Φ.361.22/41/159789/Δ3/26-09-2018 (ΦΔΚ 4424/η.Β΄/05.10.2018) Τπνπξγηθή Απφθαζε 

κε ζέκα: «Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε δηαδηθαζία επηινγήο θαη ηνπνζέηεζεο Γηεπζπληψλ 

ρνιηθψλ Μνλάδσλ θαη Δξγαζηεξηαθψλ Κέληξσλ».  

3. Σελ κε αξηζ. 5015/12.08.2020 Απφθαζε ηεο Γηεπζχληξηαο ηεο ΓΓΔ Υαιθηδηθήο γηα απαιιαγή ηνπ 

Γηεπζπληή ηνπ Γπκλαζίνπ Πεπθνρσξίνπ, Κσλζηαληηλίδε Αξηζηείδε, απφ ηα θαζήθνληά ηνπ. 

4. Σελ κε αξηζ. 5792/01-09-2020 (ΑΓΑ: ΧΦΕ046ΜΣΛΖ-ΚΦΕ) Απφθαζε ηνπ Γ/ληε ηεο ΓΓΔ Υαιθηδηθήο 

γηα ηελ απηνδίθαηε ιχζε ηεο ππαιιειηθήο ζρέζεο ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ΓΔΛ Αγίνπ Νηθνιάνπ, κάγα 

Ησάλλε. 

5. Σελ αλάγθε πιήξσζεο ησλ θελνχκελσλ ζέζεσλ Γηεπζπληψλ ηνπ Γπκλαζίνπ Πεπθνρσξίνπ θαη ηνπ 

ΓΔ.Λ. Αγίνπ Νηθνιάνπ Υαιθηδηθήο. 

6. 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».  

7. Σελ κε αξηζ. Φ.353.1/24/105877/Δ3/13.08.2020 (ΑΓΑ: 6ΥΓΠ46ΜΣΛΖ-0ΓΡ) Τπνπξγηθή Απφθαζε κε 

ζέκα: «Σνπνζέηεζε πξνζσξηλψλ Γηεπζπληψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο» 

 

Πποκηπύζζοςμε  

 

Σελ πιήξσζε ησλ θελνχκελσλ ζέζεσλ Γηεπζπληψλ ηνπ Γπκλαζίνπ Πεπθνρσξίνπ θαη ηνπ ΓΔ.Λ. Αγίνπ 

Νηθνιάνπ Υαιθηδηθήο.  

Πνιχγπξνο, 01-09-2020 

Αξηζ. Πξση. 5807 

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

2. Γ/λζεηο Γ.Δ. φιεο ηεο ρψξαο 
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Με ηελ παξνχζα θαινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ ηα λφκηκα πξνζφληα θαη επηζπκνχλ 

λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο, να ςποβάλοςν ζσεηική αίηηζη ςποτηθιόηηηαρ ζηη 

Γιεύθςνζη Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ οπγανικήρ ηοςρ θέζηρ από ηην 1η επηεμβπίος έυρ και 

ηην 11η επηεμβπίος 2020. 

 

Ζ αίηεζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ θάθειν ππνςεθηφηεηαο ζηνλ νπνίν ζα εκπεξηέρνληαη φια ηα 

απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απφδεημε ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ ησλ ππνςεθίσλ, φπσο 

πεξηγξάθνληαη απφ ην άξζξν 2, παξ. 2 ηεο ππ’ αξηζκ. Φ.361.22/41/159789/Δ3/26-09-2018 (ΦΔΚ 

4424/η.Β΄/05.10.2018) Τπνπξγηθήο Απφθαζεο. 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΠΙΛΟΓΗ  
 

 Ζ θαηνρή ηνπ βαζκνχ Α'.  

 Ζ πηζηνπνηεκέλε γλψζε Σ.Π.Δ. Α' επηπέδνπ, ε νπνία απνδεηθλχεηαη κε ηε ζρεηηθή πηζηνπνίεζε ή 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Π.Γ. 50/2001, φπσο ηζρχεη, γηα ηελ απφδεημε 

γλψζεο ρεηξηζκνχ Ζ/Τ. Ζ γλψζε Σ.Π.Δ. Α' επηπέδνπ ηεθκαίξεηαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ θιάδνπ 

ΠΔ86.  

 χκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 4547/2018: «Διεςθςνηέρ ζσολικών μονάδυν και Ε.Κ. 

επιλέγονηαι εκπαιδεςηικοί ηηρ οικείαρ βαθμίδαρ με δεκαεηή ηοςλάσιζηον εκπαιδεςηική ςπηπεζία ζηη 

βαθμίδα αςηή, οι οποίοι έσοςν αζκήζει για οκηώ (8) ηοςλάσιζηον έηη διδακηικά καθήκονηα ζε ζσολικέρ 

μονάδερ. Από ηα ανυηέπυ οκηώ (8) έηη άζκηζηρ διδακηικών καθηκόνηυν, ηα ηπία (3) ηοςλάσιζηον έηη 

ππέπει να έσοςν διανςθεί ζε ανηίζηοισοςρ με ηην ππορ κάλςτη θέζη ηύποςρ ζσολείυν ηηρ οικείαρ 

βαθμίδαρ, έσονηαρ ζςμπληπώζει ζε αςηά ηο 50% ηοςλάσιζηον ηος ςποσπευηικού ηοςρ υπαπίος, με ηην 

επιθύλαξη ηηρ πεπίπηυζηρ ζη΄.» 

 Γελ επηηξέπεηαη λα ππνβάινπλ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο γηα ζέζε ζηειέρνπο ηεο εθπαίδεπζεο 

εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη απνρσξνχλ ππνρξεσηηθά απφ ηελ ππεξεζία ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο εληφο ελφο 

(1) έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ππνςεθηνηήησλ. 

 ε θάζε πεξίπησζε ν επηιεγείο δηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο πξέπεη λα ζπκπιεξψλεη ην ππνρξεσηηθφ 

σξάξην ηεο ζέζεο ηνπ δηεπζπληή ζηε ζρνιηθή κνλάδα πνπ έρεη επηιεγεί.  

 Οη πξνυπνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο πξέπεη λα ζπληξέρνπλ θαηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ππνςεθηνηήησλ. Σα θσιχκαηα επηινγήο δελ πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ηφζν θαηά 

ην ρξφλν ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο φζν θαη θαηά ην ρξφλν 

ηνπνζέηεζεο απφ ην αξκφδην φξγαλν.  

 Ζ επηινγή θαη ηνπνζέηεζε ζηηο ελ ιφγσ θελνχκελεο ζέζεηο μεθηλά κε ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο «έφς την 

επιλογή, τοποθέτηση και ανάληυη σπηρεσίας νέφν στελετών», ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 52 ηνπ Ν.4692/2020.  

 Μεηά ηη λήξη ηηρ πποθεζμίαρ ςποβολήρ ηυν αιηήζευν δεν γίνονηαι δεκηά ζςμπληπυμαηικά 

δικαιολογηηικά.  
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 Καινχληαη νη ππνςήθηνη θαη νη ππνςήθηεο λα κειεηήζνπλ πξνζεθηηθά θαη λα ηεξήζνπλ πηζηά ηα 

παξαπάλσ. 

 

ΤΝΗΜΜΔΝΑ:   1. Αίηεζε ππνςεθηφηεηαο 

 2. Τπεχζπλε Γήισζε 

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

 

Ο Γιεςθςνηήρ 
 
 
 
 

Αλέξανδπορ Νικολαΐδηρ  
 

ΑΔΑ: 9ΚΒΛ46ΜΤΛΗ-ΡΛΘ


		2020-09-01T13:39:49+0300
	Athens




