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 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ 
(αναφορικά με τα  
9ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδειάς & 
2ο Δημοτικό Σχολείο Ορχομενού,  
1ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδειάς, 
3ο Δημοτικό Σχολείο Θήβας,  
6ο Δημοτικό Σχολείο  Θήβας, 7ο Δημοτικό 
Σχολείο Θήβας, 8ο  Δημοτικό Σχολείο 
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ΛΙΒΑΔΕΙΑ, 16-06-2015 
Α.Π.: Φ.11.3/5367 
 
 
 

 ΠΡΟΣ: 1. Δημοτικά σχολεία αρμοδιότητας   
Δ/νσης Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

              
Κοιν.:  1.  

 

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων υποδιευθυντών όλων των τύπων σχολικών 
μονάδων Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας » 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
Ο Δ/ντής Π/θμιας Εκπαίδευσης  Βοιωτίας , έχοντας υπόψη : 

1. Το με αριθ. Φ.Ε.Κ. 1409/17-11-2000 τ.Β΄ «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής με 
εντολή Υπουργού στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων». 

2. Την Υπουργική Απόφαση Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/τ.Β΄/16-
10-2002) του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων περί καθορισμού 
καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Α/θμιας & Β/θμιας 
Εκπ/σης κ.λ.π., όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

3. Τη με αρ. Πρωτ.: Φ.353.1/16/110987/Δ1/09-08-2013 Απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ. 
«Τοποθέτηση Δ/ντών Α/θμιας Εκπ/σης Περιφερειακής Δ/νσης Π.Ε. & Δ.Ε. Α.Μ.Θ.». 

4. Τις διατάξεις του ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – 

καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές 

διατάξεις» (ΦΕΚ 71/τ.Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του ν. 

4327/2015 «Επείγοντα μέτρα  για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 50/τ.Α’). 

5. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 10 του Ν. 3699/2008 «Ειδική Αγωγή και 

Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (ΦΕΚ 199/τ 
Α΄/). 

6. Τη με αριθμ. Πρωτ.: Φ.361.22/26/79840/Ε3/19-5-2015 Υ.Α. του ΥΠΟΠΑΙΘ με θέμα 
«Καθορισμός της διαδικασίας, υποβολής αιτήσεων και επιλογής διευθυντών 
σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων». 

7. Τη με αριθμ. Πρωτ.: Φ.361.22/33/83657/Ε3/26-05-2015 Εγκύκλιο του ΥΠΟΠΑΙΘ με 
θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των 
τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – 
Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής Διευθυντών – Υποδιευθυντών Σχολικών 
Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΑΔΑ: 6101465ΦΘ3-8ΧΧ). 

8. Τη με αριθμ. Πρωτ.: Φ.361.22/45/95435/Ε3/16-6-2015 Εγκύκλιο του ΥΠΟΠΑΙΘ με 
θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Υποδιευθυντών Σχολικών 
μονάδων Πρωτοβάθμιας» (ΑΔΑ: 61ΤΝ465ΦΘ3-ΒΑΗ). 
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9. Τη με αριθμ. Πρωτ.: Φ.361.22/ 48 / 97216 /E3 / 18 – 6 - 2015 Εγκύκλιο του ΥΠΟΠΑΙΘ 
με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των 
τύπων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης » 

 

Προκηρύσσουμε 
 

Την πλήρωση θέσεων υποδιευθυντών όλων των τύπων σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας  και προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους 
εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην  Πρωτοβάθμια  
Εκπαίδευση, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται  και οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται 
στο Π.Δ. 323/1993, που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα  
υποδιευθυντή σχολικής μονάδας, να υποβάλουν αίτηση στον Διευθυντή της σχολικής 
μονάδας, όπου ανήκουν οργανικά, από την 18η Ιουνίου 2015 έως και 19 Ιουνίου 2015 και 
ώρα 12.00 μ.μ. 
 

 Κριτήρια επιλογής (άρθρο 20 του ν.4327/2015) 
Κριτήρια επιλογής των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης, είναι ιδίως η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου, η 
ικανότητα του υποψηφίου να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιλύει προβλήματα 
(διδακτικά, διοικητικά, οργανωτικά, λειτουργικά κ.λπ.), να δημιουργεί κατάλληλο 
παιδαγωγικό περιβάλλον και να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους. Βασικό κριτήριο είναι η γνώση του αντικειμένου του προς άσκηση έργου, 
η οποία συνάγεται από: α) την επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση του υποψηφίου 
και κυρίως το επίπεδο των σπουδών και γενικότερα τις σπουδές του, την ύπαρξη σπουδών 
ή επιμορφώσεων στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης και την πιστοποιημένη 
γνώση ξένων γλωσσών και Τ.Π.Ε., υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή 
καινοτομιών, συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας, κοινωνική και 
συνδικαλιστική δράση, συμμετοχή σε όργανα διοίκησης επιστημονικών και εκπαιδευτικών 
οργανώσεων ή σε όργανα λαϊκής συμμετοχής και επίσημες διακρίσεις και β) την 
υπηρεσιακή κατάσταση και τη διοικητική εμπειρία, όπως προκύπτει από τη συνολική 
εκπαιδευτική υπηρεσία του υποψηφίου αλλά και την προϋπηρεσία σε άσκηση διοικητικού 
έργου. 
 

Κρίση και επιλογή (άρθρο 25 του ν.4327/2015) 
Ο σύλλογος των διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας, σε συνεδρίασή του και με 

βάση τα κριτήρια του άρθρου 20 του ν. 4327/2015, αφού συγκροτήσει εφορευτική 
επιτροπή, προβαίνει σε μυστική ψηφοφορία και συντάσσει την αιτιολογημένη, βάση του 
αποτελέσματος της ψηφοφορίας, απόφαση επιλογής υποδιευθυντή.  

Η απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων μαζί με το πρακτικό της επιλογής 
διαβιβάζονται από τον Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής στο διευρυμένο ΠΥΣΠΕ, το 
οποίο διενεργεί τον έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων και της νομιμότητας της 
διαδικασίας διαμόρφωσης της απόφασης. 

Σε περίπτωση που το διευρυμένο ΠΥΣΠΕ εγκρίνει την επιλογή του συλλόγου των 
διδασκόντων, επικυρώνει με πράξη του την τοποθέτηση. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει 
να αιτιολογήσει πλήρως την απόφασή του αυτή προς τον Περιφερειακό Διευθυντή 
Εκπαίδευσης, ο οποίος παίρνει την τελική απόφαση. 

 Αν ο σύλλογος των διδασκόντων παραλείψει να υποβάλει πρόταση, η τοποθέτηση 
γίνεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου 
υπηρεσιακού συμβουλίου, το οποίο λαμβάνει υπόψη τα προβλεπόμενα κριτήρια. 

 

Συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων 

Ο σύλλογος βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και οι αποφάσεις του είναι έγκυρες, όταν 
τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. 

Ο ΣΔ συγκαλείται σε συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του διευθυντή 
(προέδρου). Επειδή η συγκεκριμένη συνεδρίαση είναι έκτακτη, η γνωστοποίηση γίνεται ή  

 



με ανάρτηση της πρόσκλησης στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου ή με 
προφορική ειδοποίηση. 

 
 
 
Οι αποφάσεις του ΣΔ λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Όταν οι 

προτάσεις είναι περισσότερες και καμιά δε συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία, η 
ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ανάμεσα στις δυο επικρατέστερες. Το μέλος που απέχει από 
την ψηφοφορία θεωρείται απόν. 

Οι αποφάσεις του ΣΔ καταχωρούνται στο βιβλίο πράξεων του Συλλόγου και 
υπογράφονται υποχρεωτικά από τον πρόεδρο, το γραμματέα και τα παρόντα μέλη. Στην 
ίδια πράξη καταχωρούνται και οι απόψεις της μειοψηφίας, αν ζητηθεί. 

 
 

 
Οι σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας , που αφορά η 

συγκεκριμένη προκήρυξη, αναφέρονται στο παράρτημα, που αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της παρούσης. 

Παρακαλούνται να λάβουν γνώση επί του περιεχομένου του παρόντος 
ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων. 

 
 

 

                                                                                                                   Ο Διευθυντής Π.Ε. Βοιωτίας                                                                                                                           

             
 
                                                                                                                          Γκάρτζιος Γεώργιος 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

Α/Α Ονομασία Οργανικότητα 
Αριθμός 

τμημάτων 

1 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ 12 13 

2 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ 12 13 

3 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 12 13 

4 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 10 12 

5 5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ  12 12 

6 7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 12 12 

7 8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 12 12 

8 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΛΕΣΙΟΥ 12 12 

9 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 12 12 

10 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 12 12 

11 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ 12 11 

12 5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 12 11 

13 6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 10 11 

14 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 12 10 

15 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΑΧΩΒΑΣ 12 10 

16 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 12 10 

17 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 12 9 

18 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ 12 9 

19 7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑ 12 9 

20 8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ 12 9 

21 6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ 12 7 

             


