
 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Βαθμός Ασφαλείας: ΑΠΛΟ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ   

-----  Μυτιλήνη 21-11-2014 

ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 Αριθμ. Πρωτ.: 10358 

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν.ΛΕΣΒΟΥ  
 

  

Ταχ.Δ/νση : Γ. Μούρα 10 

811 00 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 

 

Τηλέφωνο : 22510- 48267  

Fax : 22510-48251  
e-mail 
Πληροφορίες 

: 
: 

mail@dide.les.sch.gr 
Βιργινία Καλαντζή 

 
                                       

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                 ΠΡΟΣ: 

  
  

           
      ΚΟΙΝ.: Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας       
                                                                             Εκπ/σης Β.Αιγαίου 

 
 

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης 2ου 

Υποδιευθυντή στο 2Ο ΕΠΑΛ Μυτιλήνης » 

 
Ο Διευθυντής Β/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Λέσβου 

      ΄Εχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 10, παρ.5 του άρθρου 11, του άρθρου 15 και 

του άρθρου 23 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ. Α'/19-5-2010) με θέμα: 
«Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και 

αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις»,  
2. Την υπ’ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 απόφαση του Υπ.Π.Δ.Β. Μ.Θ. 

με θέμα: «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των 
προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ 

και των συλλόγων των διδασκόντων» 
3. Το με αριθμ.406/11-11-2014 έγγραφο του Διευθυντή του 2ου ΕΠΑΛ Μυτιλήνης. 

  
Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε 

 Την πλήρωση της θέσης 2ου Υποδιευθυντή στο 2ο ΕΠΑΛ Μυτιλήνης, με λήξη 
θητείας την 31-7-2015. 

 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν αίτηση στο Διευθυντή 

της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας, μέχρι την Τετάρτη 26-11-2014. 

2Ο ΕΠΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
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Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από: 
1. Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών. 

2. Βιογραφικό σημείωμα.  
3. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών, τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών, μετεκπαίδευσης 

και επιμόρφωσης. 
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 
Φ.Ε.Κ. 26/9-2-2007 τ.Α΄),  
β) δεν συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1, του άρθρου 8 του ίδιου 

κώδικα. 
 

Η πρόταση μαζί με το πρακτικό επιλογής υποδιευθυντή του συλλόγου 
διδασκόντων, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 23, του Ν. 3848/2010, μέσα 
σε πέντε ημέρες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, θα 

υποβληθεί στο ΠΥΣΔΕ Λέσβου, μαζί με τις αιτήσεις και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά 
των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών. Το ΠΥΣΔΕ, μετά από έλεγχο της συνδρομής των 

προϋποθέσεων και της νομιμότητας της διαδικασίας διαμόρφωσης της πρότασης, 
προτείνει στον οικείο διευθυντή εκπαίδευσης την τοποθέτηση του υποδιευθυντή. 

 
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δε θα γίνονται δεκτά: 

α) συμπληρωματικά δικαιολογητικά και 

β) οποιαδήποτε μεταβολή στο περιεχόμενο των αιτήσεων. 
Η τοποθέτησή τους θα γίνει σύμφωνα με την παράγραφο 14 του άρθρου 24, του Ν. 

3848/2010. 
 

Με ευθύνη του Διευθυντή να ενημερωθούν ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί του 

σχολείου. 

 

 
          Ο Δ/ΝΤΗΣ  Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  Ν. ΛΕΣΒΟΥ 

 

  

                      ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΑΡΑΣ 
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