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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

 

ΘΕΜΑ: «Πλήρωση κενών θέσεων Διευθυντών σχολικών μονάδων Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας» 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α/1985) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. 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. 

3. Την αριθμ. Φ.361.22/7/77068/Ε3/22-06-2022 εγκύκλιο της Προϊσταμένης Γενικής 

Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Αναπλήρωση 

Διευθυντών – Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. – Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. – 

Προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων». 

4. Τις διατάξεις   του   άρθρου   31   του   Ν.   4823/2021   (ΦΕΚ   136/τ.Α/03-08-2021) 

«Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» ως 

προς τα απαιτούμενα προσόντα των στελεχών εκπαίδευσης. 

5. 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». 

6. Τη με αρ. 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». 

7. Την αρ 170405/ΓΓ1/28-12-2021 Υπουργική Απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.(ΦΕΚ Β΄/6273/2021) 

«Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Διευθυντών 

Εκπαίδευσης». 

8. Τις συνταξιοδοτήσεις και παραιτήσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητάς 

μας. 

Καλούμε 

Από 6 Σεπτεμβρίου έως και 9 
Σεπτεμβρίου και ώρα 11:00 πμ 
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Άρθρο 31 

Προϋποθέσεις συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής 

 
1. Αν δεν ορίζεται άλλως στις διατάξεις του παρόντος, οι προϋποθέσεις για την επιλογή σε θέση στελέχους 
της εκπαίδευσης είναι οι εξής: α) διδακτική υπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών και β) πιστοποιηµένη 
γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α’ επιπέδου. Αν διεκδικείται θέση στελέχους 
ορισµένης βαθµίδας εκπαίδευσης, από τα οκτώ (8) έτη διδακτικής υπηρεσίας της περ. α) τα τέσσερα (4) 
πρέπει να έχουν διανυθεί στην οικεία βαθµίδα εκπαίδευσης. Η γνώση Τ.Π.Ε. Α’ επιπέδου της περ. β) 
αποδεικνύεται µε τη σχετική πιστοποίησηή 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. 

Τους μόνιμους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας όλων των 

κλάδων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία για τοποθέτηση Προσωρινών 

Αναπληρωτών Διευθυντών/ντριών σχολείων, να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη 

θέση του/της Διευθυντή/ντριας των παρακάτω σχολικών μονάδων: 

 

1. ΓΕ.Λ Κατούνας 

 

 
Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία (άρθρο 31 του ν. 4823/2021): 

Η τοποθέτηση θα γίνει από 12 Σεπτεμβρίου 2022, σύμφωνα με το άρθρο 373 του 

Ν.4957/2022 μέχρι την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών, 

σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β’ του Ν.4823/2021. 

 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση mail@dide.ait.sch.gr. Μετά την υποβολή της αίτησης θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικό 

μήνυμα επιβεβαίωσης παραλαβής. 

Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

α) Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών (εκδίδεται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία). 

β) Αντίγραφο του τίτλου ΤΠΕ Α’ επιπέδου ή ισότιμου τίτλου που αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ. Στην 

περίπτωση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ86 δεν απαιτείται. 

γ) Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα προκήρυξη. 

Σε κάθε περίπτωση ο επιλεγείς διευθυντής σχολικής μονάδας πρέπει να συμπληρώνει 

το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του διευθυντή στη σχολική μονάδα τοποθέτησης. 

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

υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το 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 
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ανεπαρκές ή ακατάλληλο στέλεχος, σύμφωνα με τις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 40, του 

Ν.4547/2018. 

Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας δεν θα γίνεται δεκτή καμία αίτηση. 
 

 
Ο Διευθυντής Δ.Ε. Αιτωλ/νίας 

Χρήστος Κ. Καζαντζής 

ΠΕ83, Μ.Εd. 
 
 

Συνημμένα: 
1. Υπόδειγμα αίτησης υποψηφιότητας 
2. Υπεύθυνη Δήλωση 

 

Κοινοποίηση: 

1. Σχολικές Μονάδες και Ε.Κ. αρμοδιότητάς μας (για ενημέρωση των εκπαιδευτικών) 
 

Εσωτερική διανομή : 
1. Τμήμα Α’ Διοικητικού για ενέργειες ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης 
2. Τμήμα Δ’ Πληροφορικής για την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. 

Αιτωλοακαρνανίας 
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