
 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης Προσωρινού 
Αναπληρωτή Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων της ΔΔΕ Βοιωτίας για το σχολ. έτος 
2022-2023» 

 

Ο Αναπληρ. Διευθυντής Εκπαίδευσης της Δ.Δ.Ε. Βοιωτίας  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 187/Α/30-9-1985) «Δομή και λειτουργία 

της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 άρθρου 20, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 23 και του άρθρου 29 του ν. 

4823/2021 (ΦΕΚ 136/τ. Α’/03-08-2021) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των 

εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». 

3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 373 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/τ.Α/21-07-2022) «Νέοι 

ορίζοντες στα ΑΕΙ …. και λοιπές διατάξεις».  

4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 170405/ΓΓ1/28-12-2021 Υ.Α. (ΦΕΚ 6273/τ. Β’/28-12-2021) 

«Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Διευθυντών 

Εκπαίδευσης».  

5. Τη με αρ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π) απόφαση του 

Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης».  

6. Την ανάγκη προσωρινής κάλυψης της κενής θέσης.   

 

ΚΑΛΟΥΜΕ 

τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων που υπηρετούν σε οργανική θέση σχολικής μονάδας της 

Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας ή στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Βοιωτίας, που 

ενδιαφέρονται για την τοποθέτησή τους στη θέση του Προσωρινού Αναπληρωτή Υπευθύνου 

Σχολικών Δραστηριοτήτων της ΔΔΕ Βοιωτίας, και επιθυμούν να αποσπαστούν για την προσωρινή 

κάλυψη της προαναφερθείσας θέσης να υποβάλουν αίτηση. 

 Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής έχουν όλοι οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί με 

δωδεκαετή εκπαιδευτική και οκταετή διδακτική υπηρεσία. Από τα ανωτέρω οκτώ (8) έτη 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
--- 
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Λιβαδειά, 20-09-2022 
Αρ. πρωτ. 4587 

 
 

ΠΡΟΣ 
Σχολικές Μονάδες Δ.Δ.Ε.  
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
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Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ Εκπ/σης 
Στερεάς Ελλάδας 

 

ΑΔΑ: ΩΖΧΞ46ΜΤΛΗ-54Ξ



διδακτικής υπηρεσίας τα τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη πρέπει να έχουν διανυθεί στην οικεία 

βαθμίδα εκπαίδευσης.  

 Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν αίτηση από την Τρίτη 20-09-2022 έως και 

την Τρίτη 27-09-2022 στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας. Καμία αίτηση δεν 

θα γίνεται δεκτή μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.  

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση mail@dide.voi.sch.gr . Παρακαλούνται οι υποψήφιοι μετά την υποβολή της αίτησης 

να επιβεβαιώσουν στο τηλέφωνο 2261350374 ότι η αίτησή τους παραλήφθηκε και 

πρωτοκολλήθηκε. 

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτηση υποβάλλουν :  

α. βιογραφικό σημείωμα,  

β. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να συμβάλλει στη 

διαμόρφωση της κρίσης του Συμβουλίου καθώς και  

γ. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών (εκδίδεται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία). 

δ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) (επισυνάπτεται). 

 O/Η Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων που θα επιλεγεί κατά την ανωτέρω διαδικασία, 

θα αποσπαστεί στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης σύμφωνα με την απόφαση τοποθέτησής του, έως 

και την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας του/της υπευθύνου, σύμφωνα με το άρθρο 

23 του ν. 4823/2021. 

 

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