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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενής θέσης προσωρινού/νης Διευθυντή/ντριας, του 
Εσπερινού ΕΠΑΛ Ηγουμενίτσας » 

 
 Ο Διευθυντής της ΔΔΕ Θεσπρωτίας  
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30-09-1985) «Δομή και λειτουργία της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.  

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1/τ. Α΄/03-01-2003) «Σύνθεση, συγκρότηση και  
λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  
και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής  
των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών» όπως  
τροποποιήθηκε με το άρθρο 123 του Ν. 4763/21-12-2020 ΦΕΚ (254 τ. Α΄) 21-12-2020. 

3. 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» 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 53 του ν.4692 (ΦΕΚ 111/τ. Α΄/12-06-2020) 
«Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» 

8.   Την Υπουργική Απόφαση Φ.353.1/324/105657/Δ1/8.10.2002 (ΦΕΚ 1340/ τ.Β΄/16.10.2002) με 
θέμα: «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων … 
των συλλόγων των διδασκόντων»  

10. Την Υπουργική Απόφαση Φ.361.22/41/159789/Ε3/26-09-2018 (ΦΕΚ 4424/τ. Β΄/05- 10-2018) 
με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των 
Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων.» 

11. Το υπ. αριθ. 77068/22-06-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με θέμα « Αναπλήρωση Διευθυντών –
Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ –Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ-Προϊσταμένων διθέσιων 
και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και Νηπιαγωγείων»  

12. Την εύρυθμη λειτουργία και την ανάγκη πλήρωσης  θέσης Διευθυντή/ντριας της Σχ. Μονάδας 
της Δ.Δ.Ε. Θεσπρωτίας, Εσπερινού ΕΠΑΛ Ηγουμενίτσας 

13. Την παρ. 17 της υπ. αριθ.5716/88 απ. Υπ. Υγείας και το εδάφιο Ε της παρ. 1 αρθ.16 του  
ν.1824/88 που κύρωσε την ΑΠ. 5716 και ισχύει.  

14. Την Υπουργική απόφαση Φ.11/74079/Δ4/22-06-2022 με θέμα «ίδρυση ΕΠΑΛ, Ορισμός  
Εργαστηριακών Κέντρων για το σχολικό έτος 2022-2023»  (ΦΕΚ 3147/τ.Β’/ 22-06-2022)  

15. Την Υπουργική Απόφαση Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-7-2022 με θέμα «Τοποθέτηση 
Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ηγουμενίτσα:8/8/2022 
Αριθ. Πρωτ.: Φ38/3653 

ΠΡΟΣ: Τις Σχολικές Μονάδες της  Περιφερείας μας 

 
ΚΟΙΝ: 1. ΥΠΑΙΘ – Τμήμα Δ΄ Στελεχών Π.Ε. & Δ.Ε. 
           2. Περ. Δ/νση Α΄/θμιας & Β΄/θμιας   Εκπ/σης Ηπείρου 
           3. Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. 
           4. Ανώτερο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) 
 

ΑΔΑ: 6ΕΞΦ46ΜΤΛΗ-3ΗΞ



για την πλήρωση της θέσης προσωρινού Διευθυντή στη σχολική μονάδα του νεοϊδρυθέντος Εσπερινού 
ΕΠΑΛ Ηγουμενίτσας  
 

καλεί 
 

τους ενδιαφερομένους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ01 έως και ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40 και ΠΕ78 
έως και ΠΕ91 που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα ( Ν.4823/2021) και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη 
διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης  ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη από τα αναγκαία 
δικαιολογητικά, από 8/8/2022 μέχρι και 18/8/2022 και ώρα 14:00 μ.μ. 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΚΩΛΥΜΑΤΑ 
(άρθρο 31) Ν.4823/2021 

 
Προϋπόθεση για την επιλογή σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης είναι α) διδακτική υπηρεσία οκτώ 

(8) τουλάχιστον ετών  β)  πιστοποιημένη γνώση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄ 
επιπέδου, η οποία τεκμαίρεται για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86. Αν διεκδικείται θέση στελέχους 
ορισμένης βαθμίδας εκπαίδευσης, από τα 8 έτη διδακτικής υπηρεσίας της περ.α) τα τέσσερα (4) πρέπει να 
έχουν διανυθεί στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης. 

 
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα προηγούμενα, το υπηρεσιακό συμβούλιο δεν θα προβεί σε 

μοριοδότηση των υποψηφίων προσωρινών Διευθυντών. 
 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής κατατίθενται  από τους 

ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Θεσπρωτίας είτε ιδιοχείρως είτε ηλεκτρονικά στο mail@dide.thesp.sch.gr. 
Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την 
απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, ο οποίος περιλαμβάνει: 
 

1) Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.  

2) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα. 

3)  Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) ή αποδεικτικά 
γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) 

 
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις ή 

συμπληρωματικά δικαιολογητικά. 
 

 
 
 

Συνημμένα: 
 

1. Αίτηση υποψηφιότητας 

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 
 

 

Ο Διευθυντής της Δ.Δ.Ε. 
Θεσπρωτίας 

 
 
 

Μητσιώνης Βασίλειος 
Πληροφορικός-Μαθηματικός MSc 
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