
   
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα, 17/08/2022 
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
 ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 ----- 
 
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Αρ. Πρωτ.:  Φ.ΠΥΣΔΕ/6065 
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 ---- 
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Πληροφορίες: Κωνσταντίνος Κύρκος 
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ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση κενών/κενωθεισών θέσεων 

Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων 
 

 

Η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων 

 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α/30-09-1985) «Δομή και 

λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του π.δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1/τ. Α΄/03-01-2003) «Σύνθεση, συγκρότηση και 
λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και 
διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωτών μελών των συμβουλίων 
αυτών» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 123 του ν. 4763/21-12-2020 (ΦΕΚ 254/τ. 
Α΄/21-12-2020). 

3. Τις διατάξεις του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ. Α΄/12-06-2018) «Αναδιοργάνωση των 
δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις».  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/τ. Α΄/03-08-2021) «Αναβάθμιση του 
σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». 

5. Τη με αριθμ. Φ.361.22/7/77068/Ε3/22-06-2022 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με θέμα 
«Αναπλήρωση Διευθυντών – Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. – Υπευθύνων 
Τομέων Ε.Κ. – Προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και 
νηπιαγωγείων». 
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6. Τις διατάξεις της αρ. 170405/ΓΓ1/28-12-2021 (ΦΕΚ 6273/Β/28-12-2021) ΚΥΑ με θέμα 
«Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Διευθυντών 
Εκπαίδευσης». 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 373 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/τ.Α/21-07-2022) «Νέοι 
Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της 
λειτουργικότητας και τις σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις». 

8. Την παρ. 17 της υπ. αριθ. Δ/5716/88 απ. Υπ. Υγείας και το εδ. Ε της παρ. 1 αρθ. 16 του 
ν.1824/88 που κύρωσε την άνω Απ. Δ/5716/88 και ισχύει. 

9. Τη με αριθμ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π) απόφαση 
του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης» 

10. Την εύρυθμη λειτουργία και την ανάγκη πλήρωσης κενών/κενωθεισών θέσεων 
Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού 
Ιωαννίνων. 

 

π ρ ο σ κ α λ ο ύ μ ε  
 

τους μόνιμους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ01 έως και ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40 

και ΠΕ78 έως και ΠΕ91 που υπηρετούν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Ιωαννίνων και επιθυμούν να οριστούν αναπληρωτές Διευθυντές σε σχολικές μονάδες 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση του 

Διευθυντή/ντριας των παρακάτω σχολείων: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

1. Γ/σιο Δολιανών  

2. Γυμνάσιο Ζίτσας με Λ.Τ. 

3. Γυμνάσιο Σταυρακίου 

4. Μουσικό Σχολείο Ιωαννίνων «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΟΥΜΠΑΣ» 

 

Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 

4823/2021: 

1. Διδακτική υπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) 

έτη να έχουν διανυθεί στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης. 

2. Εκπαιδευτική υπηρεσία δώδεκα (12) τουλάχιστον ετών. 



3. Πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄ 

επιπέδου. Η γνώση Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου αποδεικνύεται με τη σχετική πιστοποίηση ή 

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. 

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας σύμφωνα με 

το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, συνοδευόμενη από βιογραφικό 

σημείωμα και αντίγραφο πιστοποιημένης γνώσης Τ.Π.Ε. Α’ επιπέδου, από την Τετάρτη 17 

Αυγούστου μέχρι και την Πέμπτη 25 Αυγούστου 2022 και ώρα 14:00, είτε μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στη διεύθυνση mail@dide.ioa.sch.gr  είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία στο 

πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, γραφείο 5 και ώρες 

9:30-14:00. 

Επισημαίνουμε ότι: 

• Ο επιλεγείς διευθυντής σχολικής μονάδας πρέπει να συμπληρώνει το 

υποχρεωτικό ωράριο της θέσης που κατέχει στη σχολική μονάδα. 

• Τα κωλύματα επιλογής δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της 

προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά τον χρόνο 

τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο. Δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης α) 

εκπαιδευτικός στον οποίο, μετά την εξάντληση της πειθαρχικής διαδικασίας έχει 

επιβληθεί για πειθαρχικό παράπτωμα η ποινή της προσωρινής παύσης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 109 του Ν.3528/2007 Υπαλληλικού Κώδικα β) εκπαιδευτικός, του 

οποίου τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων είναι πλαστά ή υποβάλλει στη 

διαδικασία αυτή αναληθείς δηλώσεις, γ) εκπαιδευτικός που έχει απαλλαγεί από τα 

καθήκοντά του σύμφωνα με την περ. β’, της παρ. 1, του άρθρου 31 ή έχει 

βαθμολογηθεί ως ανεπαρκές ή ακατάλληλο στέλεχος, σύμφωνα με τις παραγράφους 9 

και 10 του άρθρου 40, του Ν.4547/2018. 

• Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί δεν θα υποβάλουν τίτλους σπουδών, καθώς η 

επιλογή τους θα γίνει σύμφωνα με την κρίση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. βάσει του άρθρου 11 του ν. 

1566/1985 και, ως εκ τούτου, δεν υφίσταται μοριοδότηση κριτηρίων. 

• Οι χρόνοι υπηρεσίας των εκπαιδευτικών και η υπηρεσιακή τους κατάσταση θα 

αντληθούν από τα αρχεία της υπηρεσίας. 
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Η θητεία των αναπληρωτών διευθυντών σχολικών μονάδων που θα επιλεγούν και θα 

οριστούν, σύμφωνα με τα ανωτέρω, με απόφαση της Διευθύντριας της ΔΔΕ Ιωαννίνων, μετά 

από εισήγηση/πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, αρχίζει την 1η 

Σεπτεμβρίου 2022 και λήγει με την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των 

διευθυντών σχολικών μονάδων που θα επιλεγούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ν. 

4823/2021, από τα συμβούλια επιλογής των παρ. 9 και 13 του άρθρου 37.  

Για το χρονικό διάστημα που ασκεί τα καθήκοντά του ο αναπληρωτής διευθυντής 

λαμβάνει το επίδομα που προβλέπεται για την αντίστοιχη θέση. 

 

 
 Η Διευθύντρια 
 
 
 
 
 
 ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ ΛΟΓΟΘΕΤΗ 
 Φιλόλογος, PhD 
 
 
Συνημμένα: 
• Πρότυπο αίτησης υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων. 
• Υπεύθυνη Δήλωση 

 
 


