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Τους Εκπ/κούς του Γυµνασίου 

Άµφισσας 

 

 

Περιφερειακή ∆/νση Α/θµιας &  
Β/θµιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας  
 

 
ΘΕΜΑ:  «Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Υποδιευθυντή Γυµνασίου Άµφισσας» 

 

Ο  ∆ιευθυντής  Β/θµιας Εκπ/σης  Φωκίδας 

Έχοντας υπόψη: 

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 λοιπές διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011) 
3. Το ΦΕΚ 582Β΄/13-4-11 
4. Την αριθµ. 104022/∆2/10-09-2012 εγκύκλιο των ∆/νσεων Προσωπικού Π.Ε. και ∆.Ε. του              
       ΥΠΑΙΘΠΑ µε θέµα: «Πλήρωση κενούµενων θέσεων Υποδ/ντών όλων των τύπων  
       Σχολικών µονάδων Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης»      
5. Την ανάγκη πλήρωσης της θέσης του Υποδιευθυντή στο Γυµνάσιο Άµφισσας, µετά την 

αποδοχή παραίτησης από τη θέση του Υποδ/ντή της κα Φ. Παλούκη από το ΑΠΥΣ∆Ε 
Στερεάς Ελλάδας. (Α∆Α ΒΙΦΥ9-5ΕΨ) 
 

Κ α λ ε ί 
 

Τους ενδιαφερόµενους  εκπαιδευτικούς που  επιθυµούν να ασκήσουν  καθήκοντα 

Υποδιευθυντή στο Γυµνάσιο  Άµφισσας και πληρούν τις προϋποθέσεις των παραπάνω 

διατάξεων, να υποβάλουν αίτηση στο ∆ιευθυντή του Σχολείου από  Παρασκευή 09-05-2014 

και µέχρι την Πέµπτη 15-05-2014 και ώρα 12:00. 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση είναι τα εξής: 

1. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών µεταβολών (εκδίδεται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία µας) 

2. Βιογραφικό σηµείωµα 
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3. Φωτοαντίγραφα συµπληρωµατικών τίτλων σπουδών (µεταπτυχιακό, διδακτορικό, πτυχίο 

2ης σχολής κ.λ.π) 

4. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών 

5. Πιστοποιητικό επιµόρφωσης στις Τ.Π.Ε.  

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, µε την οποία βεβαιώνεται ότι: α) ο εκπαιδευτικός δεν 

έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωµα από τα οριζόµενα στην παρ.2 του 

άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26 τ. Α, 9-2-2007)  

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

 

Ο σύλλογος των διδασκόντων του σχολείου σε συνεδρίαση του που πραγµατοποιείται µέσα 

σε πέντε µέρες από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων , από την 

οποία απέχουν οι υποψήφιοι, συντάσσει αιτιολογηµένη πρόταση επιλογής Υποδιευθυντή 

της σχολικής µονάδας, σύµφωνα µε τα κριτήρια που αναφέρονται στο αρθ. 15 του Ν. 

3848/2010. Η πρόταση  µαζί µε το πρακτικό του συλλόγου των διδασκόντων καθώς και τις 

σχετικές αιτήσεις µε τα επισυναπτόµενα δικαιολογητικά των υποψηφίων, διαβιβάζονται από 

το ∆/ντή του σχολείου στο αρµόδιο Υπηρεσιακό Συµβούλιο (ΠΥΣ∆Ε), το οποίο µετά από 

έλεγχο της συνδροµής των προϋποθέσεων και της νοµιµότητας της διαδικασίας 

διαµόρφωσης της πρότασης, προτείνει στον οικείο ∆/ντή Εκπ/σης την τοποθέτηση του 

υποδιευθυντή (άρθρο 24, παρ.14) 

Ο εκπ/κός που θα τοποθετηθεί στη θέση του Υποδ/ντή θα ασκήσει τα καθήκοντά του µέχρι 

31-07-2015. 

 

 

                                        
                                  Ο ∆/ντής  Β/θµιας Εκπ/σης Φωκίδας 

                                       
   
 
 
 

                                            ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΩΝΑΡΗΣ 
                                           Κλ. ΠΕ  04 
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