
ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ 
 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 
 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
 

e-mail 
 

Τμήμα Α΄ 
Διοικητικού 

Σακαρέλη Ελπινίκη 

Διοικητικός Υπάλληλος 
κλ. ΠΕ Διοικητικού -
Οικονομικού 
Προϊστάμενη 
 

 Έλεγχος της ισοτιμίας τίτλων 
αλλοδαπής Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης 

 Εκδρομές-Εκπαιδευτικές Επισκέψεις 
και μετακινήσεις μαθητών/τριών, 
Erasmus+  

 Πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕ.Λ –ΚΠγ 

 Μητρώο Μισθοδοτούμενων 
Ελληνικού Δημοσίου 

 Σχολικές μεταβολές (ίδρυση, 
κατάργηση, συγχώνευση, προαγωγή, 
υποβιβασμός, μεταστέγαση, 
μετονομασία) 

2665023777 
(εσωτερικό: 109) 

tmad@ dide.thesp.sch.gr 

Θεοδωρόπουλος 
Γαβριήλ 

Αποσπασμένος 
Εκπαιδευτικός 
κλ. ΠΕ86 

 Ηλεκτρονική Αλληλογραφία 
2665023777 
(εσωτερικό:110) 

mail@dide.thesp.sch.gr 

Κιτσάτης 
Κωνσταντίνος 

Αποσπασμένος 
Εκπαιδευτικός 
κλ. ΠΕ11  

  Διανομή Σχολικών Βιβλίων 
2665023777 
(εσωτερικό: 103) 

mail@dide.thesp.sch.gr 

Παπαδόπουλος 
Δημήτριος 

Διοικητικός Υπάλληλος 
κλ. ΠΕ Διοικητικού -
Οικονομικού 

 Γραμματεία Διεύθυνσης 

 Άδειες - αναγγελίες έναρξης 
διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και 
κατ' οίκον διδασκαλία 

 Πιστοποίηση γνησιότητας τίτλων 
σπουδών και προϋπηρεσιών- 
καταχωρήσεις στον ΟΠΣΥΔ (για 
αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς) 

 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση 
αντιγράφων ποινικού μητρώου 

2665023777 
(εσωτερικό: 103) 

grm@ dide.thesp.sch.gr 



 Αυτεπάγγελτη  αναζήτηση 
δικαιολογητικών εκπαιδευτικών 

  Αποσπάσεις-μετατάξεις στο Ε.Σ.Κ  

Ριγανάς 
Κωνσταντίνος 

Διοικητικός Υπάλληλος  
κλ. ΔΕ Διοικητικών -
Γραμματέων 

 Γραμματεία Διεύθυνσης 

 Πρωτόκολλο 

 Αρχείο  

 Αλληλογραφία 

 Πιστοποίηση γνησιότητας τίτλων 
σπουδών και προϋπηρεσιών- 
καταχωρήσεις στον ΟΠΣΥΔ (για 
αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς) 

2665023777 
(εσωτερικό: 103) 

grm@ dide.thesp.sch.gr 

Τμήμα Β΄ 
Οικονομικού 

Θεοχάρης Νικόλαος 

Διοικητικός Υπάλληλος 
κλ. ΠΕ Πληροφορικής 
Προϊστάμενος 
 

 Μισθοδοσία μονίμων –Επίδομα 
τέκνων 

 Μισθοδοσία αναπληρωτών τακτικού 
προϋπολογισμού 

 Χορήγηση Μ.Κ 

 Συντάξιμες αποδοχές 

2665023777 
(εσωτερικό: 106) 

ddemis@dide.thesp.sch.gr 
 

Βρύση Ευθαλία 
Αποσπασμένη 
Εκπαιδευτικός 
κλ. ΠΕ05 

 Μισθοδοσία αναπληρωτών 
ΕΣΠΑ,ΠΔΕ 

 Σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ” 

2665023777 
(εσωτερικό: 107) 

ddemis@dide.thesp.sch.gr 
 

Καυκά Αγγελική 
Διοικητικός Υπάλληλος 
κλ. ΠΕ Διοικητικού- 
Οικονομικού 

 Σύνταξη προϋπολογισμού  

  Αποφάσεις δέσμευσης πιστώσεων   

 Μητρώο δεσμεύσεων  

 Αποζημιώσεις Πανελλαδικών, ΚΠγ 

  Έξοδα κίνησης, εκτός έδρας  

 Καταστάσεις για ΔΥΕΕ 

  Αποζημιώσεις από δικαστικές 
αποφάσεις 

 Διατύπωση απόψεων της υπηρεσίας 
σε αγωγές οικονομιών θεμάτων 

2665023777 
(εσωτερικό: 105) 

ddemis@dide.thesp.sch.gr 
 



Ζώτου Ευγενία 
Αποσπασμένη 
Εκπαιδευτικός 
κλ. ΠΕ03 

 Αναπληρώτρια μισθοδοσίας 
αναπληρωτών ΕΣΠΑ,ΠΔΕ. 

 Απόδοση ΜΚ 
2665023777 
(εσωτερικό: 107) 

ddemis@dide.thesp.sch.gr 
 

Τμήμα Γ΄ 
Προσωπικού 

Γρηγορίου Σπυρίδων 

Διοικητικός Υπάλληλος 
κλ. ΔΕ Διοικητικών-
Γραμματέων 
Προϊστάμενος 
 

 Γραμματέας ΠΥΣΔΕ Θεσπρωτίας 

 Γραμματέας Διευρυμένου ΠΥΣΔΕ 
Θεσπρωτίας 

 Διοικητική υποστήριξη των 
διαδικασιών επιλογής στελεχών 
εκπαίδευσης 

  Κοινοποιήσεις αποφάσεων 
μεταθέσεων και αποσπάσεων 

2665023777 
(εσωτερικό: 116) 

tmpros@ dide.thesp.sch.gr 

Καίσαρη Μαρία 

Διοικητικός Υπάλληλος  
κλ.ΤΕ Διοικητικού- 
Λογιστικού 
 

 Λύση υπαλληλικής σχέσης 
εκπαιδευτικού προσωπικού 

  Διεκπεραίωση των διαδικασιών για 
τη συνταξιοδότηση των υπαλλήλων 

 Μητρώο Ανθρώπινου  Δυναμικού 
Δημοσίου 

 Προϋπηρεσίες 

 Έκδοση διοικητικών πράξεων για τη 
χορήγηση πάσης φύσεως αδειών 
του προσωπικού της Δ/νσης 

 Διεκπεραίωση των διαδικασιών 
παραπομπής υπαλλήλων σε 
Υγειονομικές Επιτροπές 

 Πιστοποιητικά Υπηρεσιακών 
Μεταβολών 

 Διαδικασίες πρόσληψης και 
διαχείρισης του προσωπικού ΙΔΟΧ 

 Βεβαιώσεις υπηρεσίας 

 Χειρισμό κάθε άλλου συναφούς 
θέματος 

 Αποσπάσεις-μετατάξεις στο Ε.Σ.Κ  

2665023777 
(εσωτερικό: 112) 

tmpros@ dide.thesp.sch.gr 

mailto:ddemis@dide.thesp.sch.gr


Τσιάτσιου Ιλιάνα 
Αποσπασμένη 
Εκπαιδευτικός 
κλ. ΠΕ86  

 Διοικητική υποστήριξη Γραμματείας 
ΠΥΣΔΕ 

 Μητρώο Ανθρώπινου  Δυναμικού 
Δημοσίου (για αναπληρωτές) 

 Πιστοποιητικά Υπηρεσιακών 
Μεταβολών 

 Έλεγχος αδειών σχολικών μονάδων 

 Προϋπηρεσίες 

 Διαδικασίες πρόσληψης και 
διαχείρισης του προσωπικού ΙΔΟΧ 

 Κοινοποιήσεις αποφάσεων 
μεταθέσεων και αποσπάσεων 

2665023777 
(εσωτερικό: 113) 

tmpros@ dide.thesp.sch.gr 

Τμήμα Δ’ 
Πληροφορικής 

και Νέων 
Τεχνολογιών 

Δούκα Δέσποινα 
Διοικητικός Υπάλληλος 
κλ. ΠΕ Πληροφορικής 
Προϊστάμενη 

 Ψηφιακά πιστοποιητικά 

 Λειτουργία των πληροφοριακών 
συστημάτων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και 
λοιπών φορέων του δημοσίου που 
χειρίζονται τα επιμέρους τμήματα 
της Διεύθυνσης 

 Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών για 
την υποστήριξη του έργου της 
Διεύθυνσης 

 Δημιουργία, οργάνωση και 
συντήρηση βάσεων δεδομένων 

 Κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση 
ιστοτόπου 

 Παρακολούθηση, αναβάθμιση και 
τεχνική υποστήριξη των 
υπολογιστικών και δικτυακών 
υποδομών της Διεύθυνσης 

 Μέριμνα για την τήρηση των 
διαδικασιών ασφαλείας των 
δεδομένων και των δικτύων 

 Ενημέρωση και διαχείριση μητρώου 
ψηφιακής υποδομής (κτηματολόγιο) 

2665023777 
(εσωτερικό: 111) 

pliroforiki@dide.thesp.sch.gr 

Διαμαντής Σταύρος 
Αποσπασμένος 
Εκπαιδευτικός 
κλ. ΠΕ86 

2665023777 
(εσωτερικό: 101) 

pliroforiki@dide.thesp.sch.gr 
plinet@dide.thesp.sch.gr 

mailto:pliroforiki@dide.thesp.sch.gr
mailto:pliroforiki@dide.thesp.sch.gr
mailto:plinet@dide.thesp.sch.gr


 Υποστήριξη της συλλογής και 
επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων 

 Χειρισμό κάθε άλλου συναφούς 
θέματος 

Τρίχα Καλλιόπη 
Αποσπασμένη 
εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ81 

Καταχώρηση και ενημέρωση των 
υπηρεσιακών μεταβολών στους φακέλους 
των εκπαιδευτικών και διοικητικών 
υπαλλήλων αρμοδιότητας της ΔΔΕ 
Θεσπρωτίας, στα παρακάτω πληροφοριακά 
συστήματα του Υ.ΠΑΙ.Θ.: 

 myschool (τοποθετήσεις, διαθέσεις, 

υποχρεωτικό ωράριο, άδειες-

απουσίες κλπ.) 

 e-Datacenter (τοποθετήσεις, 

διαθέσεις, απουσίες, αλλαγές 

υπαλληλικής σχέσης, μεταθέσεις 

μόνιμων εκπαιδευτικών) 

 ΟΠΣΥΔ (καταχώρηση κενών και 
πλεονασμάτων εκπαιδευτικού 
προσωπικού στις σχολικές μονάδες, 
αποσπάσεις μόνιμων 
εκπαιδευτικών, έλεγχος διαδικασιών 
κατάταξης σε πίνακες υποψηφίων 
εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, 
αναλήψεις υπηρεσίας και 
τοποθετήσεις αναπληρωτών και 
ωρομισθίων εκπαιδευτικών κλπ.) 

2665023777 
(εσωτερικό: 113) 

tmpros@dide.thesp.sch.gr 

Τμήμα Ε’ 
Εκπαιδευτικών 

Θεμάτων 

Πασχοδήμας 
Γεώργιος 

Προϊστάμενος 
κλ.ΠΕ11 

 Εγγραφές-μετεγγραφές-φοίτηση (e-
egrafes),  

 Αξιολόγηση μαθητών  

 Ζητήματα εφαρμογής αναλυτικών 
προγραμμάτων και μεθόδων 
διδασκαλίας  

 Θέματα επαγγελματικής 
εκπαίδευσης, εξοπλισμού 

Σταθερό τηλέφωνο: 
2665024562 
 
Υπηρεσιακό Κινητό 
Τηλέφωνο:6952011691 

protmi@dide.thesp.sch.gr 

mailto:tmpros@dide.thesp.sch.gr


εργαστηρίων και λειτουργίας των 
Ε.Κ. 

 Διαίρεση τάξεων σε τμήματα 
(οριστικοποίηση τμημάτων, 
εγκρίσεις ολιγομελών, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, 
ΕΝΕΕΓΥΛ) 

  Υπολογισμός κενών και 
πλεονασμάτων 

  ζητήματα λειτουργίας μαθητικών 
κοινοτήτων  

 Εποπτεία προγραμμάτων 
επαγγελματικού προσανατολισμού 

 Εποπτεία σχολικών δραστηριοτήτων  

 Εποπτεία αθλητικών 
δραστηριοτήτων καινοτόμων 
δράσεων  

 Εποπτεία αντίστοιχων 
αποκεντρωμένων δομών 
αρμοδιότητας της Διεύθυνσης 
Εκπαίδευσης 

 Θέματα λειτουργίας Σχολικών 
Βιβλιοθηκών 

 Χειρισμό κάθε άλλου συναφούς 
θέματος 

Χαντζάρα Δήμητρα 
Αποσπασμένη 
εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ02 

 Θέματα ειδικής αγωγής 

 Έγκριση κατ’ οίκο διδασκαλίας 

 Εφαρμογή προγραμμάτων 
ενισχυτικής διδασκαλίας, πρόσθετης 
διδακτικής στήριξης και τη 
λειτουργία φροντιστηριακών 
τμημάτων  

 Θέματα υγιεινής και ασφάλειας στις 
σχολικές μονάδες 

 Διεξαγωγή μαθητικών διαγωνισμών 

2665023777 
(εσωτερικό: 118) 

protmi@dide.thesp.sch.gr 



 

 

Βέρμπη Μαριλένα 
Αποσπασμένη 
εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ07 

 Γραμματειακή υποστήριξη Γραφείου 
Δ/ντη Δ.Δ.Ε. Θεσπρωτίας  

 Γραμματειακή υποστήριξη Τμήματος 
Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων 

2665023777 
(εσωτερικό: 118) 

protmi@dide.thesp.sch.gr 


