
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων των Τμημάτων Διοικητικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Α/θμιας και 
Β/θμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς» 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4275/2014 (ΦΕΚ 149/τ. Α΄/15-07-2014) «Τροποποίηση διατάξεων του 
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων & Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3526/2007) – Επιλογή 
προϊσταμένων μονάδων και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 και των παραγράφων 5 και 6 του Άρθρου Πέμπτου «Μεταβατικές διατάξεις» του                     
Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51/τ.Α’/29-3-2010) «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά 
και αξιοκρατικά κριτήρια – Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ. Α΄/27-10-2011) (ΦΕΚ 226/τ.Α’/27-10-2011) 
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ. Α΄/30-9-1985) «Δομή και Λειτουργία της Α/θμιας και 
Β/θμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα.  

5. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ. Α΄/14-3-2000) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα. 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/τ. Α΄/13-2-2002), «Οργάνωση των περιφερειών της 
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των Εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 παρ. 5 & 6 του Ν. 3467/2006. 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ. Α΄/04-09-2009) «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της 
Δημόσιας Διοίκησης». 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 7 του Π.Δ. 182/2004 (ΦΕΚ 161/τ.Α’/26-08-2004). 
9. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.23/1288/οικ.8652/16-04-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα: «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων – Οδηγίες για την 
εφαφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων (Άρθρο Πέμπτο) του Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α΄/29-3-2010)». 

10. Την αριθμ. 67647/Γ1/30-04-2015 εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και θρησκευμάτων, 
με θέμα: «Πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων α) των Τμημάτων Α΄ και Β΄ της Υπηρεσίας Διοικητικής και Οικονομικής 
Υποστήριξης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης β) των 
Τμημάτων Διοικητικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 
Προκηρύσσουμε την πλήρωση των παρακάτω θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων των Διευθύνσεων Α/θμιας  

και Β/θμιας Εκπ/σης Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς: 

                        
 
    
      

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

    
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
Θεσσαλονίκη:  19-05-2015 
Αριθμ. Πρωτ.: 8236 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ  

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
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Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 
Τ.Κ. – Πόλη: 57001, Θεσσαλονίκη 
Πληροφορίες: Ευαγγελία Λάππα 
Τηλέφωνα: 2310 474856 
Φαξ: 2310 474328 
Ιστοσελίδα: http://kmaked.pde.sch.gr 
e-mail: kmakedpde@sch.gr 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΚΙΛΚΙΣ Μία (1) θέση Προϊσταμένου Τμήματος Διοικητικών Θεμάτων 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ Μία (1) θέση Προϊσταμένου Τμήματος Διοικητικών Θεμάτων 

 
Για τις θέσεις των Προϊσταμένων Διοικητικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης 

Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν υπάλληλοι των περιφερειακών υπηρεσιών 
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό τουλάχιστον Δ΄.  

 
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τις παραπάνω προϋποθέσεις ή στην περίπτωση που οι 

υποψήφιοι οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις δεν επαρκούν για την πλήρωση όλων των προαναφερόμενων 
θέσεων, τότε μπορούν να είναι υποψήφιοι υπάλληλοι με τον αμέσως κατώτερο βαθμό.  

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή προϊσταμένων οποιουδήποτε επιπέδου οργανικής μονάδας  
υπάλληλος στον οποίο έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου 
αποδοχών τεσσάρων (04) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της κατά το άρθρο 
145 του Υπαλληλικού Κώδικα όπως αντικαθίσταται με το άρθρο δεύτερο του παρόντος (άρθρο 10, παρ. 7 του Ν. 
4024/2011, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4057/2012)  

Η μοριοδότηση και η διαδικασία τοποθέτησης προϊσταμένων στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης θα γίνει 
βάσει των προϋποθέσεων και των όσων ορίζονται στο άρθρο 5 του Ν. 3839/2010 «Μεταβατικές Διατάξεις» και 
στο άρθρο 10 του Ν. 4024/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4057/2012 και με την 
παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 4038/2012. 

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 
αιτήσεων. Η ημερομηνία αυτή λαμβάνεται υπόψη και για τη μοριοδότηση των υποψηφίων. 

Η τοποθέτηση προϊσταμένων στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης ισχύει κατά το μεταβατικό στάδιο έως 
την επιλογή και τοποθέτηση νέων προϊσταμένων σύμφωνα με το Ν. 4275/2014 και τις σχετικές με αυτόν 
διατάξεις, που ισχύουν από την έκδοση νέων οργανικών διατάξεων των δημοσίων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4178/2013 και του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011. 

Η παρούσα τοιχοκολλάται στον πίνακα ανακοινώσεων των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης 
Κιλκίς, με σχετικό αποδεικτικό. Η προκήρυξη κοινοποιείται ενυπόγραφα σε κάθε υπάλληλο που πληροί τις 
προϋποθέσεις για τις θέσεις που προκηρύσσονται. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, η οποία συνοδεύεται από βιογραφικό 
σημείωμα (σχετικό συνημμένο υπόδειγμα). 

Η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σημείωμα κατατίθενται στις αρμόδιες υπηρεσίες (Διευθύνσεις 
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών, που 
αρχίζει την Παρασκευή 22-05-2015 και λήγει την Παρασκευή 05-06-2015.  

Οι Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κιλκίς παρακαλούνται να αποστείλουν συγκεντρωτικό πίνακα 
υπαλλήλων αρμοδιότητάς τους που υπέβαλαν υποψηφιότητα και να διαβιβάσουν στην Περιφερειακή 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας τις υποβληθείσες αιτήσεις και τα συνημμένα βιογραφικά 
σημειώματα μαζί με τα προσωπικά μητρώα και τα υπηρεσιακά σημειώματα (σχετικό συνημμένο υπόδειγμα) των 
αιτούντων υπαλλήλων το αργότερο έως την Παρασκευή 12-06-2015.  

 
 
 
 
 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
1. Υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος 
2. Υπόδειγμα υπηρεσιακού σημειώματος 
  
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κιλκίς 
2. Ενδιαφερόμενους υπαλλήλους (δια των οικείων Διευθύνσεων 

Εκπαίδευσης) 

 
Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης 

Κεντρικής Μακεδονίας 
 
 
 
                      Παναγιώτης Ζ. Ανανιάδης 

ΑΔΑ: 7ΤΜΑ465ΦΘ3-2ΒΚ
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