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 Χρόνοσ Διατιρθςθσ:  

Βακμόσ Αςφαλείασ:  
Βακμόσ Προτεραιότθτασ: ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ        
                ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ  ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ               ΠΑΣΡΑ    03.10.2022 

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

 Αριθμ.Πρωτ. :  

ΣΜΗΜΑ  ΓϋΠΡΟΩΠΙΚΟΤ   

Διεφκυνςθ: Γιαννιτςϊν 5 & Ηπείρου, 
Σ.Κ. :262 23, Πάτρα                                            
Email: mail@dide.ach.sch.gr 
Ιςτότοποσ : dide.ach.sch.gr 
Πλθροφορίεσ:   Βαςιλοποφλου τ. 
Σθλζφωνο: 2610-465 870, 804 

 

ΘΕΜΑ: «Νζα Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για την κάλυψη κενήσ θζςησ Αναπληρωτή/τριασ 

Διευθυντή/ντριασ του νεοϊδρυθζντοσ Ενιαίου Ειδικοφ Επαγγελματικοφ Γυμναςίου – Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΤ. – 

Λ.) Δυτικήσ  Αχαΐασ» 

 

                  Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΧΑΪΑ 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 11 « Αναπλιρωςθ»,  του κεφαλαίου Δϋ του Ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167/τ. 

Αϋ/03-09- 85) «Δομι και λειτουργία τθσ Πρ/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ και άλλεσ διατάξεισ», 

2. Σισ διατάξεισ του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ26Α’/09-02-2007) 

3. Σισ διατάξεισ του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Αϋ/02-10-2008) «Ειδικι Αγωγι και Εκπαίδευςθ ατόμων 

με αναπθρία με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ», όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 9 του άρκρου 28 

του ν. 4186/2013 (193 Αϋ)  και ιςχφει.   

4. Σισ διατάξεισ του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/τ.Α/03-08-21) «Αναβάκμιςθ του ςχολείου, ενδυνάμωςθ 

των εκπαιδευτικϊν και άλλεσ διατάξεισ» και ειδικότερα το άρκρο 31 «Προχποκζςεισ ςυμμετοχισ 

ςτθ διαδικαςία επιλογισ» ςε κζςεισ ςτελζχουσ τθσ εκπαίδευςθσ , παράγραφοσ 1 και παράγραφοσ 6 

& 7  

5. Σισ διατάξεισ του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/τ.Α/21-07-2022) «Νζοι Ορίηοντεσ ςτα Ανϊτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρφματα: Ενίςχυςθ τθσ ποιότθτασ, τθσ λειτουργικότθτασ και τισ ςφνδεςθσ των Α.Ε.Ι. 

με τθν κοινωνία και λοιπζσ διατάξεισ» και ειδικότερα  του άρκρου 373, παρ.1 «Παράταση άσκησης 

καθηκόντων των διευθυντών, ………και ρφθμιση συναφών θεμάτων», «Μζχρι τθν επιλογι, 

τοποκζτθςθ και ανάλθψθ υπθρεςίασ νζων ςτελεχϊν, ςφμφωνα με το Κεφάλαιο Β’ του Μζρουσ Β’ 

του ν. 4823/2021, κενζσ ι κενοφμενεσ κζςεισ διευκυντϊν, ………..., πλθροφνται με αναπλιρωςθ κατά 

τα οριηόμενα ςτο Κεφάλαιο Ε’ του άρκρου 11, περί αναπλιρωςθσ, του ν. 1566/1985 (Α’ 167). τθν 

περίπτωςθ αυτι, εφόςον αναπλθρωτζσ ορίηονται μόνιμοι εκπαιδευτικοί που υπθρετοφν με 

οργανικι κζςθ ςτθν οικεία διεφκυνςθ εκπαίδευςθσ, θ αναπλιρωςθ διαρκεί μζχρι τθν επιλογι, 

τοποκζτθςθ και ανάλθψθ υπθρεςίασ νζων ςτελεχϊν ςφμφωνα με το Κεφάλαιο Β’ του Μζρουσ Β’ 

του ν. 4823/2021ζωσ τθν επιλογι, τοποκζτθςθ και ανάλθψθ υπθρεςίασ των νζων ςτελεχϊν, με τον 

νόμο 4823/2021 (ΦΕΚ136Αϋ). 

6. Σισ διατάξεισ του Π.Δ.140/1998 (ΦΕΚ107Α’) περί μονιμοποίθςθσ εκπαιδευτικϊν 

7. Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 11 και τθσ παρ. 6 του άρκρου 12 του Π.Δ.1/2003 

15556 Φ. 11.1_Α  

ΠΡΟ: 
1. Μόνιμουσ Εκπαιδευτικοφσ και μζλη Ε.Ε.Π. 

των χολικϊν Μονάδων αρμοδιότητασ 
Δ.Δ.Ε. Αχαΐασ  

2. Διευθυντζσ & Διευθφντριεσ χολικϊν 
Μονάδων αρμοδιότητασ Δ.Δ.Ε. Αχαΐασ 
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«φνκεςθ, ςυγκρότθςθ και λειτουργία των υπθρεςιακϊν ςυμβουλίων Πρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και ειδικισ αγωγισ, αρμοδιότθτεσ αυτϊν, όροι, προχποκζςεισ και 

διαδικαςία εκλογισ των αιρετϊν τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν των ςυμβουλίων αυτϊν», 

8. Σθν αρικμ. 103691/Δ3/30-08-2022 ( ΦΕΚ 4538/τ.Β/30-08-2022) κοινι Τ.Α. με κζμα « Κδρυςθ 

χολικϊν Μονάδων Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ (ΜΕΑΕ) Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ» 

9. Σο αρικμ. 135935/Ε1/23-08-2016 ζγγραφο του Τπουργοφ Παιδείασ Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων με 

κζμα: «Κάλυψθ λειτουργικϊν κενϊν των Σμθμάτων Ζνταξθσ» 

10. Σθν υπϋ αρικμ. Φ.361.22/7/77068/Ε3/22-06-2022 εγκφκλιο τθσ Προϊςταμζνθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 

Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ του ΤΠΑΙΘ με κζμα «Αναπλιρωςθ Διευκυντϊν – Τποδιευκυντϊν 

ςχολικϊν μονάδων και Ε.Κ. – Τπευκφνων Σομζων Ε.Κ. – Προϊςταμζνων δικζςιων και τρικζςιων 

δθμοτικϊν ςχολείων και νθπιαγωγείων» 

11. Σθν υπ’ αρικμ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-07-2022 απόφαςθ ΤΠΑΙΘ με κζμα «Σοποκζτθςθ 

Διευκυντϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ». 

12. Σισ διατάξεισ τθσ απόφαςθσ 170407/ΓΓ1 (ΦΕΚ 6273 /τ. Β/28-12-2021) με κζμα «Κακοριςμόσ των 

ειδικότερων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ» 

13. Σθν ανάγκθ τοποκζτθςθσ Διευκυντι/ντριασ ςτο νεοϊδρυκζν Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάςιο – 

Λφκειο (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΤ. – Λ.) Δυτικισ Αχαΐασ   

14.  Σθν αρικμ.Φ.11.1/13659/09-09-2022 «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν κάλυψθ 

κενισ κζςθσ Αναπλθρωτι/τριασ Διευκυντι/ντριασ του νεοϊδρυκζντοσ Ενιαίου Ειδικοφ 

Επαγγελματικοφ Γυμναςίου – Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΤ. – Λ.) Δυτικισ Αχαΐασ» 

15. Σθν αρικμ.14122/14-09-2022 «Παράταςθ προκεςμίασ τθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ 

για τθν κάλυψθ κενισ κζςθσ Αναπλθρωτι/τριασ Διευκυντι/ντριασ του νεοϊδρυκζντοσ Ενιαίου 

Ειδικοφ Επαγγελματικοφ Γυμναςίου – Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΤ. – Λ.) Δυτικισ  Αχαΐασ» 

16. Σο γεγονόσ ότι δεν υποβλικθκε  ςτθ Δ.Δ.Ε Αχαΐασ καμιά αίτθςθ που να πλθροί τισ προχποκζςεισ, 

όπωσ αυτζσ κακορίηονται ςτο άρκρο 31 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/τ.Α/03-08-21) 

 

Καλοφνται 

 

Οι ενδιαφερόμενοι/εσ  μόνιμοι εκπαιδευτικοί τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αχαΐασ, κακϊσ και τα 

μζλη του Ειδικοφ  Εκπαιδευτικοφ Προςωπικό (Ε.Ε.Π.), που υπθρετοφν με οργανικι κζςθ ςτθ Διεφκυνςθ 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αχαΐασ, ζχουν τα προςόντα διοριςμοφ και τοποκζτθςθσ ςε ΜΕΑΕ και 

επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία για τοποκζτθςθ προςωρινοφ/θσ αναπλθρωτι 

/αναπλθρϊτριασ Διευκυντι/Διευκφντριασ  μζχρι τθν επιλογι, τοποκζτθςθ και ανάλθψθ υπθρεςίασ των 

νζων ςτελεχϊν, με τον νόμο 4823/2021 (ΦΕΚ136Αϋ), ςτο νεοϊδρυθζν  Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό 

Γυμνάςιο – Λφκειο (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΤ. – Λ.) Δυτικήσ Αχαΐασ να υποβάλουν αίτηςη 

 

από την Δευτζρα 3 Οκτωβρίου 2022 ζωσ και την  Σετάρτη 5  Οκτωβρίου 2022, 

 

ςφμφωνα με το άρθρο 31 «Προχποθζςεισ ςυμμετοχήσ…..», παρ.7 «Αν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί δεν 

πληροφν τισ προχποθζςεισ…… υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο 

διδακτικήσ υπηρεςίασ ή χωρίσ πιςτοποιημζνη γνϊςη Τ.Π.Ε., αντίςτοιχα του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 

136/τ.Α/03-08-21). 

 

Προχποθζςεισ  ςυμμετοχήσ ςτη διαδικαςία επιλογήσ  

τθ διαδικαςία επιλογισ Αναπλθρωτι Διευκυντι/ντριασ  Ενιαίου Ειδικοφ Επαγγελματικοφ Γυμναςίου – 

Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΤ. – Λ.), ςφμφωνα με το άρκρο 31 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/τ.Α/03-08-21) μποροφν να 

ςυμμετζχουν:  
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 Μόνιμοι /εσ εκπαιδευτικοί Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ με βακμό Αϋ και εξειδίκευςθ ςτθν Ειδικι 

Αγωγι και Εκπαίδευςθ, των κλάδων ΠΕ01 ζωσ και ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40 και ΠΕ78 ζωσ και 

ΠΕ91, κακϊσ και τα μζλθ του Ε.Ε.Π., εφόςον ζχουν τα προςόντα διοριςμοφ και τοποκζτθςθσ ςε 

.Μ.Ε.Α.Ε.  

 Οι υποψιφιοι/εσ  πρζπει να ζχουν τουλάχιςτον δϊδεκα (12) ζτθ εκπαιδευτικισ και οκτϊ (8) ζτθ 

υποςτθρικτικισ υπθρεςίασ από τα οποία τα τζςςερα (4), τουλάχιςτον, ζτθ πρζπει να ζχουν 

διανυκεί ςτον τφπο .Μ.Ε.Α.Ε. τθσ προκθρυςςόμενθσ κζςθσ. 

 Πιςτοποιθμζνθ  γνϊςθ Σεχνολογιϊν Πλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν (Σ.Π.Ε.) Α’ επιπζδου. Η γνϊςθ 

Σ.Π.Ε. Α’ επιπζδου τθσ περ. β) 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 Τπολογιςτι (Η/Τ) και τεκμαίρεται για τουσ εκπαιδευτικοφσ του κλάδου 

ΠΕ86.  

 ε κάκε περίπτωςθ ο επιλεγείσ Διευκυντισ χολικισ Μονάδασ πρζπει να ςυμπλθρϊνει το 

υποχρεωτικό ωράριο τθσ κζςθσ του Διευκυντι ςτθ χολικι Μονάδα. 

  Δεν επιτρζπεται να είναι υποψιφιοσ για τθν επιλογι οφτε να τοποκετθκεί ςε κζςθ ςτελζχουσ 

εκπαίδευςθσ εκπαιδευτικόσ ι μζλοσ του Ε.Ε.Π., ο οποίοσ διανφει τθ δοκιμαςτικι υπθρεςία των δφο 

(2) ετϊν ι τελεί ςε διακεςιμότθτα ι αργία ι ζχει καταδικαςτεί τελεςιδίκωσ για τα αδικιματα τθσ 

παρ. 1 του άρκρου 8 του Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοςίων Πολιτικϊν Διοικθτικϊν Τπαλλιλων και 

Τπαλλιλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) ι του ζχει επιβλθκεί τελεςίδικα οποιαδιποτε 

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.» 

   Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωροφν υποχρεωτικά από τθν υπθρεςία λόγω ςυνταξιοδότθςθσ 

εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των υποψθφιοτιτων, 

δεν επιτρζπεται να υποβάλουν αίτθςθ υποψθφιότθτασ για κζςθ ςτελζχουσ τθσ εκπαίδευςθσ  και 

 Οι προχποκζςεισ και τα κριτιρια επιλογισ πρζπει να ςυντρζχουν κατά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ 

υποβολισ των αιτιςεων υποψθφιοτιτων. Σα κωλφματα επιλογισ τθσ παρ. 11 δεν πρζπει να 

ςυντρζχουν τόςο κατά τον χρόνο λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ 

όςο και κατά τον χρόνο τοποκζτθςθσ από το αρμόδιο όργανο. 

 

Για το χρονικό διάςτθμα που αςκεί τα κακικοντά του ο διευκυντισ λαμβάνει το επίδομα που προβλζπεται 

για τθν αντίςτοιχθ κζςθ.  

 

Οι αιτιςεισ και τα δικαιολογθτικά κατατίκενται από τθν Δευτζρα 3 Οκτωβρίου 2022 ζωσ και τθν  Σετάρτθ 5  

Οκτωβρίου 2022. είτε μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου mail@dide.ach.sch.gr, είτε αυτοπροςϊπωσ τισ 

εργάςιμεσ ϊρεσ, ςτο πρωτόκολλο τθσ υπθρεςίασ, ςτθ Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αχαΐασ, 

(Γιαννιτςϊν 5, και Ηπείρου, 262 23 Πάτρα).  

Τποβλητζα Δικαιολογητικά: 

1. Αίτθςθ (ςυνθμμζνα), 

2. Αίτθςθ για ζκδοςθ Πιςτοποιθτικοφ Τπθρεςιακϊν Μεταβολϊν (ςτθν οποία κα αναφζρεται ο λόγοσ 

ζκδοςθσ του πιςτοποιθτικοφ) 

3. Βιογραφικό ςθμείωμα με αναφορά ςτθν εμπειρία ςτθν ειδικι αγωγι  και ςτουσ τίτλουσ ςπουδϊν    

4. Φωτοαντίγραφα  (ευκρινι) τίτλων ςπουδϊν και επιμόρφωςθσ που αποδεικνφουν εξειδίκευςθ 

ςτθν Ε.Α.Ε.  

5. Αποδεικτικά γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν (αν υπάρχουν) , 

6. Αντίγραφο του τίτλου ΣΠΕ Α’ επιπζδου ι ιςότιμου τίτλου που αναγνωρίηεται από το ΑΕΠ. τθν 

περίπτωςθ εκπαιδευτικϊν κλάδου ΠΕ86 δεν απαιτείται   
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7. Αντίγραφα άλλων ςχετικϊν τίτλων που τυχόν ζχει αποκτιςει ο υποψιφιοσ, 

8. Βεβαιϊςεισ ι υπθρεςιακά ζγγραφα που αφοροφν ςτθν υπθρεςιακι κατάςταςθ, ςτθν κακοδθγθτικι 

και διοικθτικι εμπειρία, κακϊσ και ςτθ ςυμμετοχι ςε υπθρεςιακά ςυμβοφλια,  τα οποία πρζπει να 

αναφζρουν χρόνο ζναρξθσ και λιξθσ, κατά περίπτωςθ, 

 

9. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 με τθν οποία βεβαιϊνεται ότι: 

a. ο εκπαιδευτικόσ δεν ζχει καταδικαςτεί τελεςίδικα για πεικαρχικά παραπτϊματα με τθν 

ποινι τθσ προςωρινισ ι τθσ οριςτικισ παφςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 109 

του Τπαλλθλικοφ Κϊδικα (ν. 3528/2007 Αϋ26) και 

b. δε ςυντρζχουν τα κωλφματα διοριςμοφ τθσ παρ. 1 του άρκρου 8 του ίδιου κϊδικα, 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 17 του ν. 4327/2015. 

 

Οι Διευκυντζσ και οι Διευκφντριεσ των ςχολικϊν μονάδων αρμοδιότθτάσ μασ,  παρακαλοφνται να 

ενθμερϊςουν ενυπόγραφα τουσ/τισ μόνιμουσ/εσ εκπαιδευτικοφσ και μζλθ Ε.Ε.Π,  που παραβρίςκονται 

ςτο ςχολείο τουσ και με οποιονδιποτε τρόπο τουσ/τισ  μόνιμουσ/εσ  εκπαιδευτικοφσ που απουςιάηουν. 

          Η παροφςα να αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Δ.Δ.Ε. Αχαΐασ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιςυνάπτονται: 

1. Τπόδειγμα αίτθςθσ υποψθφίου Διευκυντι 

2. Τπεφκυνθ διλωςθ 

 

Κοινοποίηςη: 

 Ανϊτερο ςυμβοφλιο Επιλογισ Προςωπικοφ (Α..Ε.Π.) 

 Περιφερειακι Δ/νςθ Π.Ε & Δ.Ε. Δυτικισ Ελλάδασ  

   Εςωτ . διανομή  

 Σμιματα τθσ Δ.Δ.Ε. Αχαΐασ  

 ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ  Η Δ/ΝΣΡΙΑ Δ/ΝΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑ 
 
 
 
 
 
 

               ΕΤΓΕΝΙΑ ΠΙΕΡΡΗ 

 
Η Προϊςτάμενθ 

Σμ. Γϋ Προςωπικοφ 
 

   

 
      Ε. Γιαννοποφλου 
   ΠΕ/Α’ – Διοικ.-Οικον. 
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