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ΠΡΟΚΛΗΗ 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ υποψήφιων εκπαιδευτικϊν αυξημζνων 

ακαδημαϊκϊν προςόντων Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ για πρόςληψη ωσ  

αναπληρωτϊν πλήρουσ ωραρίου, ςχολικοφ ζτουσ 2015-2016, για τα Πρότυπα και τα Πειραματικά 

χολεία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των του άρθρου 48 του ν. 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118 Αϋ), όπωσ 

ιςχφει». 

  

 Ζχοντασ υπόψη τισ διατάξεισ του ν. 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118 Αϋ), όπωσ ιςχφει, ιδίωσ δε των άρθρων 

41 και 48, το Επιςτημονικό Εποπτικό υμβοφλιο (ΕΠΕ) του 2
ου

 και 3
ου

 Πειραματικών 

Νηπιαγωγείων Α.Π.Θ., ςτο πλαίςιο τησ διαδικαςίασ πρόςληψησ αναπληρωτϊν πλήρουσ ωραρίου 

με αυξημζνα ακαδημαϊκά προςόντα για το ςχολικό ζτοσ 2015 – 2016  

                                                                           καλεί 

τουσ υποψήφιουσ εκπαιδευτικοφσ που ζχουν επιτφχει τη βαθμολογική βάςη ςτον τελευταίο 

διαγωνιςμό του Α..Ε.Π. να υποβάλουν αίτηςη προσ το Ε.Π.Ε.. του χολείου  από Σρίτη, 08/09/2015 

ζωσ  και Παραςκευή, 11/09/2015 , επιςυνάπτοντασ απαραιτήτωσ και τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

(i) τίτλουσ ςπουδϊν(διδακτορικά, μεταπτυχιακά, πιςτοποιητικά επιμόρφωςησ/μετεκπαίδευςησ 

κ.λ.π.) (ii) πιςτοποιητικά απόδειξησ γλωςςομάθειασ(iii) πιςτοποιητικά χρήςησ και αξιοποίηςησ των  

ΣΠΕ Αϋ και Βϋ επιπζδου (iv) βεβαιϊςεισ διδακτικήσ εμπειρίασ/προχπηρεςίασ .  

 

 Ο κλάδοσ του 3ου Πειραματικοφ Νηπιαγωγείου Α.Π.Θ., για τον οποίο καλοφνται να δηλϊςουν 

ενδιαφζρον οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί αυξημζνων ακαδημαϊκϊν προςόντων, είναι ο ακόλουθοσ: 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ  

ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ 

ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΟΠΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ *ΕΠΕ] 

----- 

 

 

 

  

 

 

 

Ταχ. Δ/νςη: Χαριλάου Σρικοφπη 2 
Τ.Κ. – Πόλη: 55236 Θεςςαλονίκη 
Ιςτοςελίδα: http://1nip-peir-thess.thess.sch.gr/  
Πληροφορίεσ: 2

ο
 & 3

ο
 Πειραματικά Νηπιαγωγεία Α.Π.Θ. 

E-mail: saugitidoy@uowm.gr 
dkaladar@hotmail.com; mail@3nip-peir-thess.thess.sch.gr 
Τηλζφωνο: 2310 346-217 - 2310334241 
Fax: 2310 346-217 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ 

 ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

----- 
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Κλάδοσ/ειδικότητα Αριθμόσ θζςεων 

Π.Ε. (60) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟ 1 

  

  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Κάθε εκπαιδευτικόσ μπορεί να υποβάλει αίτηςη υποψηφιότητασ κατ’ ανϊτατο 

όριο για πζντε θζςεισ ςε Πρότυπα ή Πειραματικά χολεία, που ζχουν εκδϊςει ςχετική πρόςκληςη 

εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ. 

Η αίτηςη υποψηφιότητασ, ςυνοδευόμενη από το ςχετικό φάκελο, θα υποβληθεί ςτη ςχολική 

μονάδα μασ, μόνο εφόςον αυτή αποτελεί  την πρϊτη προτίμηςη του ενδιαφερομζνου. Εφόςον 

ο υποψήφιοσ επιθυμεί να εκδηλϊςει ενδιαφζρον για την κάλυψη θζςησ του ίδιου 

κλάδου/ειδικότητασ και ςε άλλο Πρότυπο ή Πειραματικό ςχολείο-που ζχει εκδϊςει ςχετική 

πρόςκληςη -είναι απαραίτητη και η ςυμπλήρωςη του παρακάτω πίνακα ςτην ίδια αίτηςη : 

 

ΕΙΡΑ ΠΡΟΣΙΜΗΗ ΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

2η  

3η   

4η   

5η   

 
   Ο ςυνολικόσ πίνακασ κατάταξησ που θα καταρτιςθεί από τη Δ.Ε.Π.Π..  θα αναρτηθεί ςε 

κάθε  ςχολική μονάδα και ςτην ιςτοςελίδα τησ Δ.Ε.Π.Π...Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί 

δφνανται να υποβάλουν ζνςταςη κατά του ωσ άνω πίνακα κατάταξησ εντόσ προθεςμίασ 

δφο(02) εργαςίμων ημερϊν από την ανάρτηςή του. Οι ενςτάςεισ θα κατατίθενται ςτο 

Ε.Π.Ε.. τησ ςχολικήσ μονάδασ πρϊτησ προτίμηςησ , ςτο οποίο υποβλήθηκε και η αίτηςη. 

Μετά την εξζταςη των ενςτάςεων θα καταρτιςθεί ο τελικόσ πίνακασ κατάταξησ, ο οποίοσ 

επίςησ   θα αναρτηθεί ςε κάθε  ςχολική μονάδα και ςτην ιςτοςελίδα τησ Δ.Ε.Π.Π...     

                                                          

                                                                    ΓΙΑ ΣΟ Ε.Π.Ε.. ΣΟΤ  2
ου

 & 3
ου

  ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ  

                                                                   ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ Α.Π.Θ.   

                                                                                                             

                                                                                        Η ΠΡΟΕΔΡΟ   

                              

                                                                                                                ΑΤΓΗΣΙΔΟΤ ΟΦΙΑ                                                          


