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ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής  της  Προκήρυξης - πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την επιλογή  των Διευθυντών των σχολικών μονάδων 

αρμοδιότητας της  ΔΠΕ Βοιωτίας». 

 

Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

 

               Έχοντας υπόψη: 
 

  1. Την  με αρ.πρωτ. Φ.361.22/11/160421/Ε3/27-12-2022 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με 
θέμα  «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.361.22/7/151151/Ε3/7-12-2022 
εγκυκλίου με θέμα «Επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων». 

  2. Την με αρ.πρωτ. Φ.10./13676/8-12-2022 προκήρυξη μας με θέμα  «Προκήρυξη -     

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή  των Διευθυντών των 

σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της ΔΠΕ Βοιωτίας». 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
--- 

 

 
 
 
 
                    Λιβαδειά:  28/12/2022 
                    Αρ.Πρωτ:   14407 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
--- 

  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
 

  

     Ταχ. Δ/νση : Φίλωνος 35-39, Διοικητήριο 
           Τ.Κ 32131 Λιβαδειά 
    Πληροφ. : Ευαγγελία Καράβα 
                       Νέστορας Χουλιάρας 
    Τηλέφ.    :  2261350319-253 

        e-mail     : mail@dipe.voi.sch.gr 
        URL:http ://dipe.voi.sch.gr 

 

       
 

   
 
 

 

ΠΡΟΣ 
 

Εκπαιδευτικούς των  Σχολικών 
Μονάδων αρμοδιότητάς μας (Δια 

των Διευθυντριών/ντών & 
Προϊσταμένων)  
Κοινοποίηση: 

1. ΥΠΑΙΘ Τμήμα Δ’ Στελεχών     
Π.Ε. και ΔΕ. 

2. Περιφερειακή Διεύθυνση 
Π.Ε. & Δ. Ε. Στερεάς Ελλάδας 

3. Α.Σ.Ε.Π. 
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                                                   Αποφασίσουμε  
 
 

Τροποποιούμε την  με αρ.πρωτ. Φ.10/13676/8-12-2022 προκήρυξή  μας  με θέμα 

«Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή  των Διευθυντών 

των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της ΔΠΕ Βοιωτίας»,  

 στο σημείο που αφορά στην καταληκτική  ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων,  

ως εξής:  «… από την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 σε… ως και τη Δεύτερα  9 Ιανουαρίου 2023 

και ώρα 16:00.»  

Κατά τα λοιπά η υπό στοιχεία Φ.10/13676/8-12-2022 προκήρυξή μας ισχύει ως έχει. 

  Σας επισημαίνουμε τα εξής: 

 Τα ΠΥΜ που εκδόθηκαν με ημερομηνία 28/12/2022 ΔΕΝ θα επανεκδοθούν. 

 Όσα ΠΥΜ θα εκδοθούν από 29/12/2022 θα έχουν ημερομηνία 09/01/2023. 

 Όσοι υποψήφιοι έχουν ήδη υποβάλει οριστικά την αίτησή τους, μπορούν να άρουν 
την     οριστική υποβολή, να διορθώσουν την ημερομηνία -έως αυτών των υπηρεσιών, 
επεκτείνοντας τες έως 09/01/2023 και να επαναλάβουν την οριστική υποβολή. 

 (Η εφαρμογή θα υπολογίσει εκ νέου τα σύνολα λαμβάνοντας υπ’ όψη τις νέες ημερομηνίες -έως 
των διορθωμένων υπηρεσιών. 

Δεν είναι αναγκαία η επανέκδοση του ΠΥΜ με την νέα ημερομηνία, οι επιτροπές αξιολόγησης των 
αιτήσεων θα είναι ενήμερες ώστε να δεχθούν τις επιπλέον ημέρες έστω και αν το αναρτημένο στην 
αίτηση ΠΥΜ αναφέρει την προηγούμενη ημερομηνία. 

Όσοι των υποψηφίων έχουν ήδη εκτυπώσει την αίτηση τους θα πρέπει να την τυπώσουν ξανά 
ώστε να φαίνονται οι διορθώσεις και ο νέος αριθμός πρωτοκόλλου.) 

 
      Η παρούσα Θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Βοιωτίας, καθώς και στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και θα διαβιβασθεί στο Α.Σ.Ε.Π. προκειμένου να 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του. 
 
    

 
                                                                           Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
 

   
ΧΟΥΛΙΑΡΑ –ΣΙΔΕΡΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

 

ΑΔΑ: 6ΔΠΨ46ΜΤΛΗ-Φ5Ρ


	ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής  της  Προκήρυξης - πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή  των Διευθυντών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της  ΔΠΕ Βοιωτίας».
	2. Την με αρ.πρωτ. Φ.10./13676/8-12-2022 προκήρυξη μας με θέμα  «Προκήρυξη -     πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή  των Διευθυντών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της ΔΠΕ Βοιωτίας».
	Τροποποιούμε την  με αρ.πρωτ. Φ.10/13676/8-12-2022 προκήρυξή  μας  με θέμα «Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή  των Διευθυντών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της ΔΠΕ Βοιωτίας»,
	στο σημείο που αφορά στην καταληκτική  ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων,
	ως εξής:  «… από την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 σε… ως και τη Δεύτερα  9 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 16:00.»
	Κατά τα λοιπά η υπό στοιχεία Φ.10/13676/8-12-2022 προκήρυξή μας ισχύει ως έχει.
	Σας επισημαίνουμε τα εξής:
	 Τα ΠΥΜ που εκδόθηκαν με ημερομηνία 28/12/2022 ΔΕΝ θα επανεκδοθούν.
	 Όσα ΠΥΜ θα εκδοθούν από 29/12/2022 θα έχουν ημερομηνία 09/01/2023.

		2022-12-28T11:10:45+0200
	Athens




