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ΘΕΜΑ: Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των 

Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Θεσπρωτίας 

 

Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του  ν. 4823/2021 (Α’ 136) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση 

των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 30 έως και 33, 35 

έως και 37, 39 έως και 43, 49 και 232 αυτού. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 374 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141) «Νέοι Ορίζοντες στα 

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και 

της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 190 του ν. 4964/2022 (Α΄ 150) «Διατάξεις για την 

απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την 

ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής 

κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις». 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 4997/2022 (Α΄ 219) «Εξορθολογισμός 

ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών 

ομάδων και άλλες διατάξεις». 

5. Τις διατάξεις του ν. 4727/2020  (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση 

στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 
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2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις».  

6. Τον ν.4624/2019 (Α΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 

μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην 

εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».  

7. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 

και άλλες διατάξεις». 

8. Το π.δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων». 

9. Την με αριθ. 170405/ΓΓ1/2021 (Β΄6273) Υπουργική Απόφαση, με θέμα «Καθορισμός 

των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Διευθυντών Εκπαίδευσης». 

10. Την με αριθ. πρωτ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-07-2022 (ΑΔΑ:ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π) 

Υπουργική Απόφαση, με θέμα: «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 

11. Τη με αριθ. πρωτ. Φ.11.3/6498/01-09-2022 Διαπιστωτική Πράξη της Περιφερειακής 

Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, με θέμα: 

«Άσκηση καθηκόντων Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Ηπείρου». 

12. Τη με αριθ. πρωτ. Φ.11.3/6499/01-09-2022 (ΑΔΑ: Ψ68Π46ΜΤΛΗ-ΔΙΙ) Διαπιστωτική 

Πράξη της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, με θέμα: «Αναπλήρωση Διευθύντριας 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας». 

13. Την με αριθ. πρωτ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 (Β΄6141) Υπουργική 

Απόφαση, με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και 

τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων». 

14. Την με αριθ. πρωτ. Φ.361.22/7/151151/Ε3/07-12-2022 (ΑΔΑ:Ψ28Χ46ΜΤΛΗ-ΒΒΗ) 

εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών 

Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών 

Κέντρων (Ε.Κ.)». 

15. Την με αριθ. πρωτ. Φ.30/10020/05-10-2022 (ΑΔΑ:Ψ0Ζ646ΜΤΛΗ-7Ψ0) Απόφαση της 

Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Ηπείρου, με θέμα: «Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας». 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

Την πλήρωση με επιλογή των παρακάτω δεκαοκτώ (18) θέσεων Διευθυντών 

Σχολικών Μονάδων και καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα να υποβάλουν σχετική αίτηση, συνοδευόμενη 

από τα αναγκαία δικαιολογητικά.  
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

1) 1ο 12/θ Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας 

2) 2ο 12/θ Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας 

3) 3ο 12/θ Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας 

4) 4ο 12/θ Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας 

5) 1ο 12/θ Δημοτικό Σχολείο Παραμυθιάς 

6) 9/θ Δημοτικό Σχολείο Γραικοχωρίου 

7) 1ο 7/θ Δημοτικό Σχολείο Φιλιατών 

8) 5ο 6/θ Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας 

9) 6/θ Δημοτικό Σχολείο  Ασπροκκλησίου-Σαγιάδας 

10) 6/θ Δημοτικό Σχολείο Καστρίου 

11) 6/θ Δημοτικό Σχολείο Νέας Σελεύκειας 

12) 6/θ Δημοτικό Σχολείο Ξηρολόφου 

13) 6/θ Δημοτικό Σχολείο Πέρδικας 

14) 6/θ Δημοτικό Σχολείο Πλαταριάς 

15) 6/θ Δημοτικό Σχολείο Σκανδάλου-Γαρδικίου 

16) 2ο 6/θ Δημοτικό Σχολείο Φιλιατών 

17) 5/θ Δημοτικό Σχολείο Συβότων 

18) 5/θ Δημοτικό Σχολείο Παραποτάμου 

Η επιλογή και τοποθέτηση των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων γίνεται για τετραετή 

θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τέταρτου 

έτους που ακολουθεί την επιλογή τους. Η επιλογή και τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις 

γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας αυτής. Οι τοποθετούμενοι σε κενές ή κενούμενες 

θέσεις εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά από τη λήξη της θητείας τους 

μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών. 

Οι πίνακες των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων που θα καταρτιστούν θα ισχύσουν 

από την κύρωσή τους μέχρι την 31η Ιουλίου του τρίτου  έτους που ακολουθεί την κύρωση, 

οι δε υποψήφιοι που θα περιληφθούν σ’ αυτούς θα καλύπτουν τις κενές ή κενούμενες 

θέσεις που θα προκύπτουν κατά το χρόνο ισχύος των πινάκων. 

1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

Οι υποψήφιοι για τις παραπάνω θέσεις πρέπει:  

α) να είναι εκπαιδευτικοί της δημόσιας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν δωδεκαετή 

τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση,   

β) να έχουν διδακτική υπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) 

πρέπει να έχουν διανυθεί στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης και 

γ) να έχουν πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄ 

επιπέδου. Η γνώση Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου αποδεικνύεται με τη σχετική πιστοποίηση ή 
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σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 26 του π.δ. 50/2001 (Α΄39) για την 

απόδειξη της γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) και τεκμαίρεται για τους 

εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86. 

Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών δημοτικών σχολείων μπορεί να είναι 

εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται 

στο π.δ. 323/1993 (Α’ 139, διόρθ. σφάλμ. Α’ 185) και στην υπό στοιχεία 

172260/Ε1/17.10.2016 κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 3391). 

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή ούτε να τοποθετηθεί σε θέση 

Διευθυντή Σχολικών Μονάδων εκπαιδευτικός, ο οποίος διανύει δοκιμαστική υπηρεσία, με 

εξαίρεση όσων εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ.1 του άρθρου 78 του ν. 

4997/2022, ή τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία ή έχει καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα 

αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 

Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. ή του έχει επιβληθεί τελεσίδικα 

οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών, 

για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 

του ίδιου κώδικα.   

Εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του, σύμφωνα με την 

περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4823/2021, δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για 

την επιλογή, ούτε να τοποθετηθεί σε όμοια ή ανώτερη θέση στελέχους της εκπαίδευσης 

για τα τέσσερα (4) έτη που έπονται της απαλλαγής. 

Εκπαιδευτικός, του οποίου τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων, σύμφωνα με 

το άρθρο 33 του ν.4823/2021, που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι 

πλαστά ή υποβάλλει στη διαδικασία αυτή αναληθείς δηλώσεις, δεν επιλέγεται ως 

Διευθυντής Σχολικής Μονάδας.  

Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω 

συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής των υποψηφιοτήτων, δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για 

θέση Διευθυντή Σχολικών Μονάδων.  

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της 

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής δεν πρέπει 

να συντρέχουν τόσο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης 

υποψηφιότητας όσο και κατά τον χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο. 

2. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Α. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή 

τους ως Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων αποκλειστικά και 

μόνον ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη  https://schooldirectors.minedu.gov.gr. Η 

πιστοποίηση των υποψηφίων για την είσοδο στην πλατφόρμα της αίτησης γίνεται με τη 

https://schooldirectors.minedu.gov.gr/
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χρήση των κωδικών TAXISnet (πρόσβασης φυσικών προσώπων σε φορολογικές και λοιπές 

υπηρεσίες). Με την αίτηση υποψηφιότητας δηλώνεται μία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, για τα 

σχολεία της οποίας ο υποψήφιος εκδηλώνει ενδιαφέρον για συμμετοχή στη διαδικασία 

επιλογής.  

Β. Η αίτηση υποψηφιότητας περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:   

(i) Στοιχεία ατομικής και υπηρεσιακής κατάστασης του υποψηφίου  

(ii) Διεύθυνση Εκπαίδευσης επιλογής  

(iii) Προϋποθέσεις συμμετοχής κατά τις διατάξεις των παρ. 1, 6 και 12 του άρθρου 31 του 

ν.4823/2021  

(iv) Θέσεις υπηρέτησης υποψηφίου  

(v) Στοιχεία επιστημονικής – παιδαγωγικής συγκρότησης και συμμετοχής σε υπηρεσιακά 

και πειθαρχικά συμβούλια  

(vi) Στοιχεία διδακτικής, συμβουλευτικής – καθοδηγητικής και διοικητικής– υποστηρικτικής 

εμπειρίας  

(vii) Δήλωση περί ακρίβειας των δηλωθέντων στοιχείων  

Με την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας οι ενδιαφερόμενοι 

αναρτούν υποχρεωτικά, μεταξύ άλλων, βιογραφικό σημείωμα και πιστοποιητικό 

υπηρεσιακών μεταβολών. Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας είναι 

αρμόδια για την άμεση και κατά προτεραιότητα έκδοση του πιστοποιητικού υπηρεσιακών 

μεταβολών των υποψηφίων που ανήκουν οργανικά σ’ αυτή. 

Γ. Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία επιλογής υποβάλλονται 

ηλεκτρονικά, μαζί με τα ως άνω αναγκαία δικαιολογητικά, από την Παρασκευή 09-12-2022 

έως την Τετάρτη 28-12-2022 και ώρα 16:00. Επισημαίνεται ότι μετά την οριστική υποβολή 

της αίτησης υποψηφιότητας δεν είναι δυνατή η τροποποίησή της.     

3. ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι αιτήσεις συνοδεύονται από τα απαραίτητα, για την απόδειξη των τυπικών 

προσόντων τους δικαιολογητικά, σε ψηφιακή μορφή, τα οποία αναρτώνται στο 

πληροφοριακό σύστημα υποβολής των αιτήσεων, ομαδοποιημένα σε υποενότητες, ως 

εξής: 

α) Βιογραφικό σημείωμα. 

β) Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών.  

γ) Αντίγραφα τίτλων σπουδών και επιμόρφωσης. 

δ) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών. 

ε) Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) ή 

αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ). 

στ) Αποδεικτικά συγγραφικού και ερευνητικού έργου. 
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ζ) Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στο διδακτικό έργο καθώς και στη 

διδακτική, συμβουλευτική – καθοδηγητική και διοικητική – υποστηρικτική εμπειρία, τα 

οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση. 

θ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) με την οποία βεβαιώνεται:  

      αα) ότι ο εκπαιδευτικός δεν διανύει δοκιμαστική υπηρεσία ή εμπίπτει στο πεδίο 

εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 4997/2022,  δεν τελεί σε διαθεσιμότητα ή 

αργία, δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 8 του 

Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 

(ν. 3528/2007, Α’ 26) ή δεν του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή 

ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών, για οποιοδήποτε πειθαρχικό 

παράπτωμα, μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του ίδιου κώδικα. 

      ββ) η γνησιότητα και αλήθεια των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών 

δικαιολογητικών,  

      γγ) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του ως στέλεχος της 

εκπαίδευσης σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4823/2021 τα 

τέσσερα τελευταία έτη, 

      δδ) ότι ο εκπαιδευτικός δεν αποχωρεί υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω 

συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής των υποψηφιοτήτων. 

 Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της 

αλλοδαπής, πρέπει να είναι αρμοδίως αναγνωρισμένοι. Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή 

έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του 

Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο. 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά 

συμπληρωματικά δικαιολογητικά. 

 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα μπορούν να 

αποστέλλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο email της Διεύθυνσης Π.Ε. Θεσπρωτίας για κάθε 

απορία  ή να επικοινωνούν στο τηλ. 26650-29003. 

Η παρούσα προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Π.Ε. Θεσπρωτίας 

και διαβιβάζεται στο Α.Σ.Ε.Π. προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του. 

 

  Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια 
Π.Ε. Θεσπρωτίας 

 
 

Συλβάνα Κούρτη 
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