
 

  

 

 Χρόνοσ Διατιρθςθσ:   

Βακμόσ Αςφαλείασ:  

Βακμόσ Προτεραιότθτασ:  ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ                                        ΠΑΣΡΑ   24/08/2022 

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ 
Δ/ΝΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΧΑΪΑ 

 
      Αριθμ. Πρωτ. :  

ΣΜΗΜΑ Γ΄ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ   

Διεφκυνςθ: Γιαννιτςϊν 5 & Ηπείρου, 262 23 Πάτρα 
Πλθροφορίεσ: Βαςιλοποφλου Στ. 
Τθλ.:  2610 465870-804 
 Ιςτοςελίδα:       http://dide.ach.sch.gr 
Email:               mail@dide.ach.sch.gr 

                                                                                                  ΠΡΟ: 

     
 

 

 

                                                                            ΚΟΙΝ: 

 

 

 

Θζμα: «Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ  για  την πλήρωςη κενοφμενησ θζςησ 

Διευθυντή/ντριασ χολικήσ Μονάδασ ΓΕΛ Δάφνησ» 

Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΧΑΪΑ 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Τισ διατάξεισ του Π.Δ.1/2003 για τισ αρμοδιότθτεσ ΠΥΣΔΕ 

2. Τισ διατάξεισ του άρκρου 11 του Ν. 1566/1985 ( Φ.Ε.Κ187, τ. Α’) «Δομή και Λειτουργία τησ 

Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει 

3. Τισ διατάξεισ του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ102Α’/12-0602018) και ςυγκεκριμζνα τθν τθν παρ.1Α του 

άρκρου 49 με τθν οποία προςτίκεται ςτθν  παρ. Ε του άρκρου 11 του ν. 1566/1985 περ.4  

4. Τισ διατάξεισ του Ν.4823/2021 (ΦΕΚ136/03-08-2021, τ. Αϋ), άρκρο 31 «Προχποθζςεισ επιλογήσ» 

5. Τισ διατάξεισ του άρκρου 373 του Ν.4957/2022 (ΦΕΚ141Α’/21-07-2022) «Παράταςη άςκηςησ 

καθηκόντων διευθυντών……..» 

6. Τισ διατάξεισ του ν.4354/2015 (ΦΕΚΑ’, 176/16-12-2015) και ςυγκεκριμζνα το άρκρο 16, 

«Επίδομα θζςησ ευθφνησ», γ2  

7. Τθν αρικμ.Φ.361.22/7/77068/Ε3/22-06-2022 Εγκφκλιο ΥΠΑΙΘ «Αναπλιρωςθ Διευκυντϊν-

Υποδιευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων και ΕΚ-Υπεφκυνων Τομζων Ε.Κ…..» 

8. Τθν παρ.17 τθσ υπϋαρικμ.Δ/5716/15-04-1988 (ΦΕΚ 217Β’) Υπουργικι Απόφαςθ, ςφμφωνα με 

τθν οποία «η προςωρινή αναπλήρωςη Δ/ντή Σχ. Μονάδασ και ΣΕΚ δε μπορεί να διαρκζςει 

πζρα από τη λήξη του ςχολικοφ ζτουσ», όπωσ κυρώθηκε από το εδ.ε τησ παρ.1, αρκρ.16 του 

Ν.1824/88 

12192 

Σουσ εκπαιδευτικοφσ τησ Δ/νςησ Δ.Ε. 
Αχαΐασ (Δια των Δ/ντών ςχολικών 

μονάδων) 
ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ 
http://www.dide.ach.sch.gr  

Φ. 11.1_Α 

1. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΗ Π.Ε & Δ.Ε. ΔΤΣΙΚΗ 
ΕΛΛΑΔΑ 

2. ΧΟΛΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ Δ.Δ.Ε ΑΧΑΪΑ 

http://dide.ach.sch.gr/
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9. Τθν υπ’ αρ. 170405/ΓΓ1/ 28.12.2021  (ΦΕΚ 6273/ τ. Β’/ 28-12-2021) Υ.Α. απόφαςθ «Κακοριςμόσ 

των ειδικότερων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ» 

10. Τθν με αρ.πρωτ.Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-07-2022 Υ.Α. με κζμα: «Τοποκζτθςθ Διευκυντϊν 

Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ» 

11. Τθν εφρυκμθ λειτουργία και τθν ανάγκθ (ανα)πλιρωςθσ κενοφμενθσ κζςθσ 

Διευκυντι/ντριασ ςχολικισ μονάδασ ΓΕΛ Δάφνθσ  

Κ Α Λ Ο Τ Μ Ε  

       Τουσ/τισ ενδιαφερόμενουσ/εσ εκπαιδευτικοφσ που διακζτουν τα απαιτοφμενα προςόντα 

(βάςει του άρκρου 31 του ν. 4823/2021), υπθρετοφν οργανικά ςε ςχολικζσ μονάδεσ τθσ  Δ.Δ.Ε  

Αχαΐασ και  επικυμοφν να οριςτοφν ωσ Αναπλθρωτζσ/τριεσ Δ/ντεσ/ντριεσ για τθν κάλυψθ τθσ 

κενοφμενθσ κζςθσ Διευκυντι/ντριασ ΓΕΛ Δάφνθσ να υποβάλουν αίτθςθ υποψθφιότθτασ για τθ 

κζςθ του/τθσ  Διευκυντι /τριασ του ΓΕΛ Δάφνθσ. 

Οι ενδιαφερόμενοι/εσ εκπαιδευτικοί κα υποβάλουν τθν αίτθςθ υποψθφιότθτασ, ςφμφωνα 

με το υπόδειγμα που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ, ςυνοδευόμενθ από βιογραφικό 

ςθμείωμα και αντίγραφο πιςτοποιθμζνθσ γνϊςθσ Τ.Π.Ε. Α’ επιπζδου, από την Σετάρτη 24 

Αυγοφςτου μζχρι και την Δευτζρα 29 Αυγοφςτου 2022 και ώρα 10:00, είτε αυτοπροςϊπωσ ςτο 

πρωτόκολλο τθσ Δ.Δ.Ε. Αχαΐασ είτε μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτο mail@dide.ach.sch.gr 

(επιβεβαιϊνοντασ ταυτόχρονα τθλεφωνικά τθν παραλαβι τουσ (ςτο τθλ.2610 465870, 2610 465 

854).    

Απαραίτητεσ προχποθζςεισ ςυμμετοχήσ ςτη διαδικαςία, ςφμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 

4823/2021:  

1. Βακμόσ Α’  

2. Διδακτικι υπθρεςία οκτϊ (8) τουλάχιςτον ετϊν, εκ των οποίων τα τζςςερα (4) ζτθ να ζχουν 

διανυκεί ςτθν οικεία βακμίδα εκπαίδευςθσ.  

3. Εκπαιδευτικι υπθρεςία δϊδεκα (12) τουλάχιςτον ετϊν. 

4. Πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ Τεχνολογιϊν Πλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν (Τ.Π.Ε.) Α' επιπζδου. Η 

γνϊςθ Τ.Π.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 ΠΕ86. 

Επιςθμαίνουμε ότι:  

 Ο/θ επιλεγείσ/είςα Διευκυντισ/ντρια ςχολικισ μονάδασ πρζπει να ςυμπλθρϊνει το 

υποχρεωτικό ωράριο τθσ κζςθσ που κατζχει ςτθ ςχολικι μονάδα.  
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 Δεν επιλζγεται ωσ ςτζλεχοσ τθσ εκπαίδευςθσ.  

α) εκπαιδευτικόσ ςτον οποίο, μετά τθν εξάντλθςθ τθσ πεικαρχικισ διαδικαςίασ ζχει 

επιβλθκεί για πεικαρχικό παράπτωμα θ ποινι τθσ προςωρινισ παφςθσ, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 109 του Ν.3528/2007 Υπαλλθλικοφ Κϊδικα.  

β) εκπαιδευτικόσ του οποίου τα πιςτοποιθτικά των τυπικϊν προςόντων είναι πλαςτά ι 

υποβάλλει ςτθ διαδικαςία αυτι αναλθκείσ δθλϊςεισ.  

γ) εκπαιδευτικόσ που ζχει απαλλαγεί από τα κακικοντά του/τθσ, ςφμφωνα με τθν περ. β’, 

τθσ παρ. 1 του άρκρου 31 ι ζχει βακμολογθκεί ωσ ανεπαρκζσ ι ακατάλλθλο ςτζλεχοσ, 

ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 9 και 10 του άρκρου 40, του Ν.4547/2018.  

 Τα κωλφματα επιλογισ δεν πρζπει να ςυντρζχουν τόςο κατά το χρόνο λιξθσ τθσ προκεςμίασ 

υποβολισ τθσ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ όςο και κατά τον χρόνο τοποκζτθςθσ από το 

αρμόδιο όργανο.  

 Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί δεν κα υποβάλουν τίτλουσ ςπουδϊν, κακϊσ θ επιλογι 

τουσ κα γίνει ςφμφωνα με τθν κρίςθ του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. βάςει του άρκρου 11 του ν. 1566/1985 

και, ωσ εκ τοφτου δεν υφίςταται μοριοδότθςθ κριτθρίων.  

 Οι χρόνοι υπθρεςίασ των εκπαιδευτικϊν και θ υπθρεςιακι τουσ κατάςταςθ κα αντλθκοφν 

από τα αρχεία τθσ υπθρεςίασ.  

 Η κθτεία του/τθσ αναπλθρωτι/τριασ Διευκυντι/ντριασ που κα επιλεγεί και κα οριςτεί, 

ςφμφωνα με τα ανωτζρω, με απόφαςθ τθσ Διευκφντριασ τθσ ΔΔΕ Αχαΐασ, μετά από 

ειςιγθςθ/πρόταςθ του οικείου περιφερειακοφ υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου, αρχίηει τθν 1θ 

Σεπτεμβρίου 2022 και λιγει με τθν επιλογι, τοποκζτθςθ και ανάλθψθ υπθρεςίασ των 

Διευκυντϊν/τριϊν ςχολικϊν μονάδων που κα επιλεγοφν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

νόμου Ν.4823/2021, από τα ςυμβοφλια επιλογισ των παρ. 9 και 13 του άρκρου 37.  

 Για το χρονικό διάςτθμα που αςκεί τα κακικοντά του/τθσ ο/θ αναπλθρωτισ/ρια 

Διευκυντισ/ρια λαμβάνει το επίδομα που προβλζπεται για τθν αντίςτοιχθ κζςθ.  

υνημμζνα:  

• Αίτθςθ υποψθφίων Διευκυντϊν Σχολικϊν Μονάδων.  

 Υπεφκυνθ Διλωςθ 

 
   

Η Δ/ΝΣΡΙΑ Δ/ΝΗ Δ.Ε. 
ΑΧΑΪΑ 

 
 
 
 

ΠΙΕΡΡΗ ΕΤΓΕΝΙΑ 

Ακριβέσ αντίγραφο 
Η Προΰςταμένη 

Τμήματοσ Γ’ Προςωπικού 
 

 
 
 

Γιαννοπούλου Ευαγγελία 
ΠΕ/Α’ – Διοικ.-Οικον 
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