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ΘΕΜΑ: Προκιρυξθ - πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν πλιρωςθ κενών κζςεων 
Διευκυντών/τριών ςχολικών μονάδων και εργαςτθριακών Κζντρων Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ Θεςπρωτίασ 

 
Ο Διευκυντισ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ 

Ζχοντασ υπόψθ: 
 

1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 11 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/30.09.1985) «Δομι και 
λειτουργία τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει.  

2. Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 18/2018 «Οργανιςμόσ Υπουργείου Ραιδείασ, Ζρευνασ και 
Θρθςκευμάτων» (Αϋ 31) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

3. Τισ διατάξεισ του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26, τ.Αϋ) «Κφρωςθ του Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοςίων  
Υπαλλιλων Ν.Ρ.Δ.Δ.» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

4. Τισ διατάξεισ του υπ’ αρικμ 4823/2021 (ΦΕΚ Α136/3.8.2021) «Αναβάκμιςθ του ςχολείου, 
ενδυνάμωςθ των εκπαιδευτικϊν και άλλεσ διατάξεισ.» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

5. Τθν Υπουργικι Απόφαςθ υπ’ αρικμ Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-7-2022 (ΑΔΑ: 
ΨΦ446ΜΤΛΗ-29Ρ) με κζμα «Τοποκζτθςθ Διευκυντϊν Ρρωτοβάκμιασ και 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ». 

6. Τθ με αρικμ. πρωτ. 170405/ΓΓ1/28.12.2021 (ΦΕΚ 6273/Β/28.12.2021) απόφαςθ τθσ 
Υπουργοφ και τθσ Υφυπουργοφ Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων με κζμα «Κακοριςμόσ των 
ειδικότερων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ». 

7. Τισ διατάξεισ του ν. 4727/2020 «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι 
Νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικζσ 
Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972) και άλλεσ 
διατάξεισ» (Α’ 184). 

8. Τον Κανονιςμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 27θσ 
Απριλίου 2016, για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των 
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων 
αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία 
Δεδομζνων) (ΕΕ L 119/1 τθσ 4.5.2016). 

9. Τον ν. 4624/2019 «Αρχι Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα 
εφαρμογισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ 
επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία 
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τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ 
Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ» ( Αϋ 137). 

10. Τθν υπ’ αρικμ Φ30/9403/21.11.2022 (ΑΔΑ:6Α7Θ46ΜΤΛΗ-202) τθσ Ρεριφερειακισ 
Διευκυνςθσ Α/κμιασ & Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ Ηπείρου με κζμα: «Συγκρότθςθ Τοπικοφ 
Συμβουλίου Επιλογισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Θεςπρωτίασ». 

11. Τθν Υπουργικι Απόφαςθ υπ’ αρικμ Φ.361.22/6/149788/Ε3/2.12.2022 (ΦΕΚ 
6141/Β/3.12.2022) με κζμα «φκμιςθ κεμάτων ςχετικϊν με τθ διαδικαςία επιλογισ και 
τοποκζτθςθσ των Διευκυντϊν Σχολικϊν Μονάδων και Εργαςτθριακϊν Κζντρων». 

12. Τθν υπ’ αρικμ Φ361.22/7/151151/Ε3/7.12.2022 (ΑΔΑ: Ψ28Χ46ΜΤΛΗ-ΒΒΗ)  εγκφκλιο του 
ΥΡΑΙΘ με κζμα «Επιλογι υποψθφίων Διευκυντϊν Σχολικϊν Μονάδων Ρρωτοβάκμιασ και 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και Εργαςτθριακϊν Κζντρων (Ε.Κ.)». 

 

π ρ ο κ θ ρ φ ς ς ε ι  
τθν πλιρωςθ των παρακάτω είκοςι πζντε (25) κζςεων Διευκυντών/τριών χολικών 
Μονάδων και Εργαςτθριακών Κζντρων τθσ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Θεςπρωτίασ 
 

ΓΤΜΝΑΙΑ 
1. 1ο ΗΜΕΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
2. 2ο ΗΜΕΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
3. 3ο ΗΜΕΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
4. ΗΜΕΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ 
5. ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
6. ΕΣΡΕΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
7. ΗΜΕΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΛΑΤΑΙΑΣ 
8. ΗΜΕΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΑΑΜΥΘΙΑΣ 
9. ΗΜΕΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΓΑΙΤΙΟΥ 
10. 1ο ΗΜΕΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
11. ΗΜΕΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΔΙΚΙΟΥ 
12. ΗΜΕΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΕΔΙΚΑΣ 
13. ΗΜΕΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΪΔΑΣ 

 
ΓΕΝΙΚΑ ΛΤΚΕΙΑ 

14. 1ο ΗΜΕΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
15. 2ο ΗΜΕΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
16. 1ο ΗΜΕΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΑΑΜΥΘΙΑΣ 
17. ΗΜΕΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΓΑΙΤΙΟΥ 
18. ΗΜΕΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
19. ΕΣΡΕΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΑ ΛΤΚΕΙΑ 

20. 1ο ΕΡΑΛ ΡΑΑΜΥΘΙΑΣ 
21. 1ο ΗΜΕΗΣΙΟ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
22. ΕΣΡΕΙΝΟ ΕΡΑ.Λ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

 
Ε.Κ (ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΑ ΚΕΝΣΡΑ) 

23. 1ο Ε.Κ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
 

ΧΟΛΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
24. ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
25. Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΡΑΑΜΥΘΙΑΣ 
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Με τθν παροφςα προςκαλοφνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί  που ζχουν τα νόμιμα 
προςόντα και επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία  επιλογισ, να υποβάλουν αίτθςθ 
που ςυνοδεφεται από τα αναγκαία δικαιολογθτικά, από τθν 9θ Δεκεμβρίου 2022 ζωσ και τθν 
28θ Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 16:00. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τισ αιτιςεισ 
υποψθφιότθτασ για τθν επιλογι τουσ ωσ Διευκυντϊν/τριϊν Σχολικϊν Μονάδων και 
Εργαςτθριακϊν Κζντρων αποκλειςτικά και μόνον θλεκτρονικά ςτθ διαδικτυακι πφλθ: 

https://schooldirectors.minedu.gov.gr 
Η πιςτοποίθςθ των υποψθφίων για τθν είςοδο ςτθν πλατφόρμα τθσ αίτθςθσ γίνεται με τθ 

χριςθ των κωδικϊν TAXISnet (πρόςβαςθσ φυςικϊν προςϊπων ςε φορολογικζσ και λοιπζσ 
υπθρεςίεσ). Με τθν αίτθςθ υποψθφιότθτασ δθλϊνεται θ Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ, για τα 
ςχολεία τθσ οποίασ ο υποψιφιοσ εκδθλϊνει ενδιαφζρον για ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία 
επιλογισ. 

 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ 

 
Οι υποψιφιοι για τισ παραπάνω κζςεισ πρζπει να: 

1) είναι εκπαιδευτικοί τθσ δθμόςιασ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ που ζχουν δωδεκαετι 
τουλάχιςτον εκπαιδευτικι υπθρεςία ςτθν πρωτοβάκμια ι δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, 

2) ζχουν διδακτικι υπθρεςία οκτϊ (8) τουλάχιςτον ετϊν εκ των οποίων τα τζςςερα (4) 
πρζπει να ζχουν διανυκεί ςτθν οικεία βακμίδα εκπαίδευςθσ, 

3) ζχουν πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ Τεχνολογιϊν Ρλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν (Τ.Ρ.Ε.) Α 
επιπζδου. Η γνϊςθ Τ.Ρ.Ε. Α’ επιπζδου αποδεικνφεται με τθ ςχετικι πιςτοποίθςθ ι 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 6 του άρκρου 26 του π.δ. 50/2001 (Α` 39) για τθν 
απόδειξθ τθσ γνϊςθσ χειριςμοφ Ηλεκτρονικοφ Υπολογιςτι (Η/Υ) και τεκμαίρεται για τουσ 
εκπαιδευτικοφσ του κλάδου ΡΕ86 Ρλθροφορικισ. 

4) πλθροφν τισ προχποκζςεισ που βεβαιϊνονται με τθν παρακάτω Υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 
1599/1986 (Α’ 75) (βλζπε υποβλθτζα δικαιολογθτικά) 

5) πλθροφν τισ ειδικότερεσ προχποκζςεισ για κάκε τφπο ςχολικισ μονάδασ κατά τισ 
διατάξεισ των παρ 1,6 και 12 του άρκρου 31 του Ν. 4823/2021. 

 
ΤΠΟΒΛΗΣΕΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 
Οι αιτιςεισ ςυνοδεφονται από τα απαραίτθτα, για τθν απόδειξθ των τυπικϊν προςόντων τουσ 
δικαιολογθτικά, ςε ψθφιακι μορφι, τα οποία αναρτϊνται ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα 
υποβολισ των αιτιςεων, ομαδοποιθμζνα ςε υποενότθτεσ, ωσ εξισ:  
 
α) Βιογραφικό ςθμείωμα. 
β) Ριςτοποιθτικό υπθρεςιακϊν μεταβολϊν 
γ) Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν και επιμόρφωςθσ. 
δ) Αποδεικτικά γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν. 
ε) Ριςτοποιθτικά επιμόρφωςθσ ςτισ Τεχνολογίεσ Ρλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν (Τ.Ρ.Ε.) ι 
αποδεικτικά γνϊςθσ χειριςμοφ Ηλεκτρονικοφ Υπολογιςτι (Η/Υ). 
ςτ) Αποδεικτικά ςυγγραφικοφ και ερευνθτικοφ ζργου. 
η) Βεβαιϊςεισ ι υπθρεςιακά ζγγραφα που αφοροφν ςτο διδακτικό ζργο κακϊσ και ςτθ 
διδακτικι, ςυμβουλευτικι - κακοδθγθτικι και διοικθτικι - υποςτθρικτικι εμπειρία, τα οποία 
πρζπει να αναφζρουν χρόνο ζναρξθσ και λιξθσ, κατά περίπτωςθ. 
θ) Υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 (Α’ 75), με τθν οποία βεβαιϊνεται: 

αα) Πτι ο εκπαιδευτικόσ δεν διανφει δοκιμαςτικι υπθρεςία ι εμπίπτει ςτο πεδίο 
εφαρμογισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 78 του ν. 4997/2022, δεν τελεί ςε διακεςιμότθτα ι 
αργία, δεν ζχει καταδικαςτεί τελεςίδικα για τα αδικιματα τθσ παρ. 1 του άρκρου 8 του 
Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοςίων Ρολιτικϊν Διοικθτικϊν Υπαλλιλων και Υπαλλιλων 
Ν.Ρ.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) ι δεν του ζχει επιβλθκεί τελεςίδικα οποιαδιποτε 

https://schooldirectors.minedu.gov.gr/
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πεικαρχικι ποινι ανϊτερθ του προςτίμου αποδοχϊν τεςςάρων (4) μθνϊν, για 
οποιοδιποτε πεικαρχικό παράπτωμα, μζχρι τθ διαγραφι τθσ ποινισ κατά το άρκρο 
145 του ίδιου κϊδικα. 
ββ) θ γνθςιότθτα και αλικεια των υποβαλλόμενων τίτλων ςπουδϊν και λοιπϊν 
δικαιολογθτικϊν. 
γγ) ότι ο εκπαιδευτικόσ δεν ζχει απαλλαγεί από τα κακικοντά του ωσ ςτζλεχοσ τθσ 
εκπαίδευςθσ ςφμφωνα με τθν περ. β’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 44 του ν. 4823/2021 τα 
τζςςερα τελευταία ζτθ. 
δδ) ότι ο εκπαιδευτικόσ δεν αποχωρεί υποχρεωτικά από τθν υπθρεςία λόγω 
ςυνταξιοδότθςθσ εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ των υποψθφιοτιτων. 

 
Πλοι οι τίτλοι ςπουδϊν που προζρχονται από ιδρφματα ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ τθσ 
αλλοδαπισ, πρζπει να είναι αρμοδίωσ αναγνωριςμζνοι. Ξενόγλωςςεσ βεβαιϊςεισ ι ζγγραφα 
πρζπει να ζχουν επίςθμα μεταφραςκεί από τθν αρμόδια υπθρεςία του Υπουργείου 
Εξωτερικϊν ι άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο. Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των 
αιτιςεων δεν γίνονται δεκτά ςυμπλθρωματικά δικαιολογθτικά. 
 
Οι υποψιφιοι/εσ για τισ κζςεισ Διευκυντϊν/ντριων Σχολικϊν Μονάδων και Εργαςτθριακϊν 
Κζντρων μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ για τισ κζςεισ του ςυνόλου των ςχολικϊν μονάδων 
και Ε.Κ. αντίςτοιχα μίασ μόνο Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ. Οι προχποκζςεισ και τα κριτιρια 
επιλογισ πρζπει να ςυντρζχουν κατά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων 
υποψθφιοτιτων. Τα κωλφματα επιλογισ τθσ παρ. 11 του άρκρου 31 του ν. 4823/2021 δεν 
πρζπει να ςυντρζχουν τόςο κατά το χρόνο λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ αίτθςθσ 
υποψθφιότθτασ όςο και κατά το χρόνο τοποκζτθςθσ από το αρμόδιο όργανο. 
 
Η διλωςθ προτίμθςθσ, θ τοποκζτθςθ, θ πλιρωςθ κενϊν/κενοφμενων κζςεων και θ κθτεία των 
Διευκυντϊν/ντριων  Σχολικϊν Μονάδων και Ε.Κ. γίνεται ςφμφωνα με τα άρκρα 12,13,14 και 15 
αντίςτοιχα, τθσ υπ’ αρικμ Φ.361.22/6/149788/Ε3/2.12.2022 υπουργικισ απόφαςθσ. 
 
Επιςθμαίνουμε τθν ανάγκθ προςεκτικισ μελζτθσ και απαρζγκλιτθσ τιρθςθσ των ρυκμίςεων 
του Ν. 4823/2021, ζτςι ώςτε να αποφευχκοφν τυχόν προβλιματα ςτθ διαδικαςία 
μοριοδότθςθσ και επιλογισ. 
 
Ραρακαλοφνται οι Διευκυντζσ των Σχολικϊν Μονάδων να ενθμερϊςουν ενυπόγραφα τουσ 
εκπαιδευτικοφσ τθσ ςχολικισ μονάδασ τουσ κακϊσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ που απουςιάηουν 
για οποιοδιποτε λόγο (απόςπαςθ  άδεια – διάκεςθ κτλ) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ΚΟΙΝ: 

1. Σχολικζσ μονάδεσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ   
2. ΥΡΑΙΘ – Τμιμα Δϋ Στελεχϊν Ρ.Ε. & Δ.Ε. 
3. Ρερ. Δ/νςθ Αϋ/κμιασ & Βϋ/κμιασ   Εκπ/ςθσ Ηπείρου 
4. Διευκφνςεισ Ρ.Ε. και Δ.Ε. τθσ χϊρασ 
5. Ανϊτατο Συμβοφλιο Επιλογισ Ρροςωπικοφ (ΑΣΕΡ) 

 

Ο Διευκυντισ τθσ Δ.Δ.Ε. 
Θεςπρωτίασ 

 
 
 

Μθτςιϊνθσ Βαςίλειοσ 
Ρλθροφορικόσ-Μακθματικόσ MSc 

ΑΔΑ: Ψ2ΠΡ46ΜΤΛΗ-51Λ


		2022-12-08T09:44:54+0200
	Athens




