
ΘΕΜΑ 10ο 
«Προκήρυξη πλήρωσης κενούμενων θέσεων υποδιευθυντών» 

(9430/26-09-2012) 

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας έχοντας υπόψη του: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3848/2010 (Φ.Ε.Κ.71/19-5-2010, τ.Α΄) «Αναβάθμιση του 
ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας 
στην εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 17 της αριθμ. 
Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 απόφασης του ΥΠ.Ε.Π.Θ. για τον 
καθορισμό των αρμοδιοτήτων των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

3. Το αριθμ. 85212/Δ1/24-07-2012 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. με θέμα 
«Πλήρωση κενών και κενούμενων θέσεων όλων των τύπων σχολικών 
μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης». 

4. Την ανάγκη πλήρωσης των κενούμενων θέσεων των Υποδιευθυντών  
Καλεί 

τους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, με οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική 

υπηρεσία, που επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα Υποδιευθυντή στη Σχολική 

μονάδα που ανήκουν οργανικά, να υποβάλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από 

βιογραφικό σημείωμα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Διευθυντή του 

Σχολείου τους από 26-09-2012 και μέχρι την 12:00 μεσημβρινή ώρα της 02-10-2012. 

Ακολούθως οι Δ/ντες/Δ/ντριες των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων, μαζί με τα 

αντίστοιχα πρακτικά των Συλλόγων Διδασκόντων θα υποβάλλουν τους φακέλους των 

Υποψηφίων στη Δ/νση Π.Ε. Βοιωτίας προκειμένου να συμμετέχουν στη διαδικασία 

επιλογής. 

Τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν τις αιτήσεις είναι τα εξής: 

- Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών (εκδίδεται από τη Δ/νση Π.Ε. Βοιωτίας, 

κατόπιν αίτησης) 

- Βιογραφικό σημείωμα 

- Φωτοαντίγραφα τίτλου σπουδών, τίτλων μετ/κών σπουδών, μετεκπαίδευσης και 

επιμόρφωσης 

- Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών 

- Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. 

- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, με την οποία βελτιώνεται ότι ο εκπαιδευτικός 

α) δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα από τα οριζόμενα 

στην παρ.2 του άρθρου 109 του Υ.Κ., β) δεν συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού 

της παρ.1 του άρθρου 8 του ίδιου Κώδικα. 

Όλοι οι τίτλοι σπουδών υποβάλλονται σε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα, οι τίτλοι 

σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι και οι ξενόγλωσσες 

βεβαιώσεις πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από αρμόδιο κατά το νόμο 

όργανο. 

Η παραπάνω προκήρυξη αφορά τα παρακάτω δημοτικά σχολεία: 6Ο Δ.Σ. Λιβαδειάς, 

Δ.Σ. Δηλεσίου, 1ο Δ.Σ. Ορχομενού. 

 


