
 
 ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 

ΚΕΝΟΥΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΘΗΒΑΣ» 

 

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης της Δ.Δ.Ε. Βοιωτίας έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/30-9-1985) «Δομή και 

λειτουργία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και άλλες διατάξεις» 

2. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/19-5-2010), όπως 

τροποποιήθηκαν συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του κεφ. Γ’ 

του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/τ.Α’/14-05-2015) και με τις διατάξεις του άρθρου 1 του 

Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ78/τ. Α’/30-05-2017) 

3. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-05-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 

1890/τ. Β’/31-05-2017) «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, επιλογής 

και τοποθέτησης διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων» 

4. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/23/91322/Ε3/31-05-2017 διευκρινιστική εγκύκλιο του 

ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των 

τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 

Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) 

5. Την με αριθμ. Φ.361.22/67/136658/Ε3/14-08-2017 διευκρινιστική εγκύκλιο του 

ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Οδηγίες σχετικά με την κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών Σχολικών 

Μονάδων Πρωτοβάθμιας  - Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ.»  

6. Τις διατάξεις του άρθρου 17 της με αριθμ. Φ.353.1/324/10567/Δ1/8-10-2002 Υ.Α. 

(ΦΕΚ 1340/τ. Β’/16-10-2002) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και 

αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων …και των συλλόγων Διδασκόντων», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Τις διατάξεις του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ. Α’/12-06-2018) «Αναδιοργάνωση των 

δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες 

διατάξεις».  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
--- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ 
& Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

--- 
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

 

Λιβαδειά, 17-08-2018 

Αρ. πρωτ. 4595 

 
 
 

ΠΡΟΣ 
 

Σχολικές Μονάδες Δ.Δ.Ε. Βοιωτίας 

Ταχ. Δ/νση:  Φίλωνος 35-39, Διοικητήριο 
Τ.Κ.-Πόλη:  32131 Λιβαδειά 
e-mail: mail@dide.voi.sch.gr 
Πληροφορίες: Καρκάνας Αλ. 

Τηλέφωνο: 22613-50355 
FAX: 22610-29970 

 

                          ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  

1) Περιφερειακή Δ/νση 

Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης 

Στερεάς Ελλάδας 

2) Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. 

όλης της χώρας 
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8. Τη με αριθ. πρωτ. Φ.αποφ./24-07-2017 (ΑΔΑ: Ψ1ΚΒ4653ΠΣ-1ΡΑ) απόφαση της 

Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας με την 

οποία κυρώθηκε ο τελικός αξιολογικός πίνακας επιλογής των υποψήφιων Διευθυντών 

σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας  

9. Την υπ’ αριθμ. 5895/28-07-2017 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Α/θμιας και 

Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών 

Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας» 

(ΑΔΑ:6NEN4653ΠΣ-T39)  

10. Το γεγονός ότι οι εναπομείναντες υποψήφιοι στον τελικό αναμορφωμένο αξιολογικό 

πίνακα υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων Βοιωτίας δεν πληρούν τις 

προϋποθέσεις επιλογής για τη θέση διευθυντή Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 

11. Τη με αρ. πρωτ. 1386/08-03-2018 (ΑΔΑ: ΩΚΞΗ4653ΠΣ-ΔΩΠ) προηγούμενη 

προκήρυξη της ΔΔΕ Βοιωτίας για την κάλυψη της κενούμενης θέσης διευθυντή στο 

ΕΕΕΕΚ Θήβας.  

 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  

 

την πλήρωση κενούμενης θέσης Διευθυντή/ντριας στο ΕΕΕΕΚ Θήβας, 

 

ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

 

τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που πληρούν τα τυπικά προσόντα των ανωτέρω 

αναγραφόμενων διατάξεων και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα διευθυντή στο 

Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) 

Θήβας, για το υπόλοιπο της  θητείας, να υποβάλλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από 

βιογραφικό σημείωμα και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Δ.Δ.Ε. Βοιωτίας, 

(Φίλωνος 35 – 39, Τ.Κ. 32100, Λιβαδειά),  

 

από την Παρασκευή 17/08/2018 έως και την Τρίτη 28/08/2018 και ώρα 14.00.  

 

Υποβλητέα δικαιολογητικά 

 

1. Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις 

υποψηφιότητας. 

2. Βιογραφικό σημείωμα  

3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και μετεκπαίδευσης 

4. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών  

5. Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. 

6. Βεβαίωση πιστοποίησης επάρκειας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας ή του 

κώδικα γραφής Braille, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται 

7. Αντίγραφα άλλων σχετικών τίτλων που τυχόν έχει αποκτήσει ο υποψήφιος 
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8. Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, 

στην καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία καθώς και τη συμμετοχή σε υπηρεσιακά 

συμβούλια, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά 

περίπτωση. 

9. Παραστατικά (αντίγραφα, βεβαιώσεις) προσόντων των υποψηφίων, που δεν 

μοριοδοτούνται και που κατά την κρίση τους έχουν συμβάλει στην επαγγελματική 

ανάπτυξη και θα συντείνουν ουσιωδώς στη βέλτιστη εκπλήρωση των καθηκόντων 

τους, όπως άλλες σπουδές, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση, οργάνωση 

εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή 

συμμετοχή σε αυτά με την ιδιότητα του εισηγητή, του μέλους της επιστημονικής 

ομάδας ή του επιμορφωτή, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, πρωτοβουλίες σε 

σχέση με το εκπαιδευτικό έργο, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 

εφαρμογή καινοτομιών σχετική με την εκπαίδευση διοικητική ή καθοδηγητική 

εμπειρία, συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας και σε όργανα 

διοίκησης επιστημονικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων, ανάληψη κοινωνικής 

δράσης και συμμετοχή στα κοινά καθώς και επίσημες διακρίσεις.  

10. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία βεβαιώνεται ότι: 

α) ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με 

την ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 Α΄ 26)  

β) δεν συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου 

κώδικα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 4327/2015 

καθώς ότι δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του σύμφωνα με την περ. β΄ της 

παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 3848/2010 και 

γ) τη γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών 

δικαιολογητικών. 

 Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της 

αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. / ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το 

Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.), ή το Συμβούλιο Αναγνώρισης 

Επαγγελματικών Ισοτιμιών (Σ.Α.Ε.Ι.). Τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει 

να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή 

άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο. 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δε γίνονται δεκτά: α) 

συμπληρωματικά δικαιολογητικά και β) οποιαδήποτε μεταβολή στο περιεχόμενο των 

αιτήσεων.  

Δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας εκπαιδευτικοί οι οποίοι 

συμπληρώνουν κατά τη διάρκεια του επόμενου της επιλογής έτους συνολική πραγματική 

συντάξιμη υπηρεσία καθώς και το όριο ηλικίας για υποχρεωτική αποχώρηση από την 

υπηρεσία.  

Στην εν λόγω διαδικασία μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα εκπαιδευτικοί με 

μικρότερο χρόνο υπηρεσίας από τον προβλεπόμενο.   

Σε κάθε περίπτωση ο/η υποψήφιος διευθυντής/ντρια θα πρέπει να 

συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του Διευθυντή του 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Θήβας . 
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Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων καλούνται να ενημερώσουν με κάθε δυνατό 

τρόπο όσους από τους εκπαιδευτικούς των σχολείων τους έχουν δικαίωμα υποβολής 

αίτησης.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας.  

Η παρούσα να δημοσιευτεί στο διαδίκτυο.  

 

Επισυνάπτονται: 

1. Υπόδειγμα αίτησης υποψηφίου Διευθυντή  

2. Υπεύθυνη δήλωση  

 

 

 Ο Δ/ΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
 
 

 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π. ΚΑΡΚΑΝΑΣ 
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