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 ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη- πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για την πλήρωςη θζςεων   

Διευθυντϊν  των 4 /θεςίων και άνω  Δημοτικϊν χολείων τησ Διεφθυνςησ Π.Ε. 
Φωκίδασ». 

 
 

Η  Διευθφντρια  Διεφθυνςησ  Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ Φωκίδασ 
 

Ζχοντασ υπόψθ :  
1. Τισ διατάξεισ του ν. 4823/2021 «Αναβάκμιςθ του ςχολείου, ενδυνάμωςθ των εκπαιδευτικϊν 
και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 136) και ιδίωσ των άρκρων 30 ζωσ και 33, 35 ζωσ και 37, 39 ζωσ και 43, 
49 και 232 αυτοφ. 
2. Τισ διατάξεισ του άρκρου 78 του ν. 4997/2022 «υκμίςεισ για τα ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ. 
Μεταβατικζσ διατάξεισ» (Αϋ 219).  
3. Τισ διατάξεισ τθσ με αρικμό Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 Υ.Α. του Υ.ΡΑΙ.Θ. «φκμιςθ 
κεμάτων ςχετικϊν με τθ διαδικαςία επιλογισ και τοποκζτθςθσ των Διευκυντϊν Σχολικϊν 
Μονάδων και Εργαςτθριακϊν Κζντρων» (Βϋ 6141). 
4. Τισ διατάξεισ τθσ με αρ. πρωτ. Φ.361.22/7/151151/Ε3/07-12-2022 εγκυκλίου του Υ.ΡΑΙ.Θ. με 
κζμα «Επιλογι υποψθφίων Διευκυντϊν Σχολικϊν Μονάδων Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ και Εργαςτθριακϊν Κζντρων (Ε.Κ.)».  
5. Τισ διατάξεισ του άρκρου 190 του ν. 4964/2022 «Διατάξεισ για τθν απλοποίθςθ τθσ 
περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ, κζςπιςθ πλαιςίου για τθν ανάπτυξθ των Υπεράκτιων Αιολικϊν 
Ράρκων, τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ενεργειακισ κρίςθσ, τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ  και λοιπζσ 
διατάξεισ» (Αϋ 150). 
6. Τισ διατάξεισ του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτοσ: Οργάνωςθ, λειτουργία και διαφάνεια τθσ 
Κυβζρνθςθσ, των κυβερνθτικϊν οργάνων και τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» (Αϋ133). 
7. Τισ διατάξεισ του ν. 4727/2020 «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι 
Νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικζσ 
Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972) και άλλεσ 
διατάξεισ» (Α’ 184). 
8. Τισ διατάξεισ του ν. 2690/1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ 
διατάξεισ» (Αϋ 45).  
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9. Τισ διατάξεισ του  π.δ. 18/2018 «Οργανιςμόσ Υπουργείου Ραιδείασ, Ζρευνασ και 
Θρθςκευμάτων» (Αϋ 31). 
10. Τισ διατάξεισ του π.δ. 81/2019 «Σφςταςθ, ςυγχϊνευςθ, μετονομαςία και κατάργθςθ 
Υπουργείων και κακοριςμόσ των αρμοδιοτιτων τουσ - Μεταφορά υπθρεςιϊν και αρμοδιοτιτων 
μεταξφ Υπουργείων» (Αϋ 119). 
11. Τισ διατάξεισ του π.δ. 83/2019 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Υπουργϊν, 
Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και Υφυπουργϊν» (Αϋ 121). 
12. Τισ διατάξεισ του π.δ. 84/2019 «Σφςταςθ και κατάργθςθ Γενικϊν Γραμματειϊν και Ειδικϊν 
Γραμματειϊν/Ενιαίων Διοικθτικϊν Τομζων Υπουργείων» (Αϋ 123). 
13. Τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ 
επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των 
δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν 
Ρροςταςία Δεδομζνων) (ΕΕ L 119/1 τθσ 4.5.2016). 
14. Τισ διατάξεισ του ν.4624/2019 «Αρχι Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα, 
μζτρα εφαρμογισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ 
επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ 
Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 
2016 και άλλεσ διατάξεισ» ( Αϋ 137). 
15. Τθ με αρικμ. 170405/ΓΓ1/2021 Υ.Α. (ΦΕΚ 6273/τ.Βϋ/28-12-2021 «Κακοριςμόσ των ειδικότερων 
κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ».  
16. Τθ με αρικμ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-07-2022 (ΑΔΑ:ΨΦ446ΜΤΛΗ-29Ρ) απόφαςθ του 
Υ.ΡΑΙ.Θ. με κζμα: «Τοποκζτθςθ Διευκυντϊν Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ». 
17. Τθν ανάγκθ πλιρωςθσ των κζςεων   Διευκυντϊν των 4 /κεςίων και άνω Δθμοτικϊν Σχολείων  
τθσ Ρεριφζρειάσ μασ. 
 

Π ρ ο κ η ρ φ ς ς ο υ μ ε 
 

τθν πλιρωςθ με επιλογι των παρακάτω δεκαζξι (16) κζςεων Διευθυντϊν 4/θεςίων και άνω 

Δημοτικϊν χολείων Γενικήσ & Ειδικήσ Αγωγήσ & Εκπαίδευςησ  τθσ Ρεριφζρειάσ μασ και         

κ α λ ο φ μ ε 

 τουσ/τισ ενδιαφερόμενουσ/εσ εκπαιδευτικοφσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ που ζχουν τα νόμιμα 

προςόντα, να υποβάλουν ςχετικι αίτθςθ, ςυνοδευόμενθ από τα αναγκαία δικαιολογθτικά, για να 

ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία επιλογισ Διευκυντϊν των : 

Α. Δημοτικϊν χολείων 

1. 1ου 12 /θ Δημοτικοφ χολείου Ιτζασ 

2. 1ου  9 /θ Δημοτικοφ χολείου Άμφιςςασ 

3. 2ου  8 /θ Δημοτικοφ χολείου Άμφιςςασ 

4. 3ου  8 /θ Δημοτικοφ χολείου Άμφιςςασ 

5. 4ου  6 /θ Δημοτικοφ χολείου Άμφιςςασ 

6. 3ου  6 /θ Δημοτικοφ χολείου Ιτζασ 

7. 8 /θ Δημοτικοφ χολείου Γαλαξιδίου 

8. 6 /θ Δημοτικοφ χολείου Δεςφίνασ 

9. 6 /θ Δημοτικοφ χολείου Κίρρασ 
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10. 6 /θ Δημοτικοφ χολείου Γραβιάσ 

11. 6 /θ Δημοτικοφ χολείου Ερατεινήσ 

12. 6 /θ Δημοτικοφ χολείου Ευπαλίου 

13. 6 /θ Δημοτικοφ χολείου Λιδορικίου 

14. 5 /θ Δημοτικοφ χολείου Δελφϊν 

15. 5 /θ Δημοτικοφ χολείου Πολυδρόςου 

Β. χολικϊν Μονάδων Ειδικήσ Αγωγήσ 

1. 6 /θ Ειδικοφ Δημοτικοφ χολείου Άμφιςςασ 

 

 Οι Διευκυντζσ 4/κ και άνω ςχολικϊν μονάδων επιλζγονται και τοποκετοφνται με τετραετή 
θητεία, θ οποία ξεκινά με τθν τοποθζτηςή τουσ και λήγει ςτισ 31 Ιουλίου του τζταρτου ζτουσ 
που ακολουθεί την επιλογή τουσ.  

 ΟΙ πίνακεσ των Διευκυντϊν 4/κ και άνω Δθμοτικϊν Σχολείων που κα καταρτιςτοφν, κα 
ιςχφςουν από τθν  κφρωςι τουσ μζχρι τθν 31θ Ιουλίου του τρίτου ζτουσ που ακολουκεί τθν 
κφρωςθ, οι δε υποψιφιοι που κα περιλθφκοφν ςε αυτοφσ κα καλφπτουν τισ κενζσ ι κενοφμενεσ 
κζςεισ που κα προκφπτουν κατά το χρόνο ιςχφοσ των πινάκων.  

 
Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ 
 

1. Οι υποψιφιοι για τισ παραπάνω κζςεισ πρζπει να :  

α) είναι εκπαιδευτικοί δημόςιασ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ με τουλάχιςτον, δωδεκαετή 
εκπαιδευτική υπηρεςία.  

β) ζχουν διδακτική υπηρεςία οκτϊ (8) τουλάχιςτον ετϊν, από τα οποία τα τζςςερα (4) 
πρζπει να ζχουν διανυθεί ςτην οικεία βαθμίδα εκπαίδευςησ 

  Για τισ Σχολικζσ Μονάδεσ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), εκτόσ των 
εκπαιδευτικϊν, μπορεί να επιλζγονται ωσ διευκυντζσ και μζλθ του Ε.Ε.Ρ. με τουλάχιςτον 
δϊδεκα (12) ζτθ εκπαιδευτικισ και οκτϊ (8) ζτθ υποςτθρικτικισ υπθρεςίασ από τα οποία τα 
τζςςερα (4), τουλάχιςτον, ζτθ πρζπει να ζχουν διανυκεί ςφμφωνα με τθν περ. β) τθσ 
επόμενθσ παραγράφου. 

γ) πιςτοποιημζνη γνϊςη Σεχνολογιϊν Πληροφορίασ και Επικοινωνιϊν (Σ.Π.Ε.) Αϋ επιπζδου, 
που αποδεικνφεται με τθ ςχετικι πιςτοποίθςθ ι ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν ςτθν παρ.6 
του άρκρου 26 του π.δ. 50/2001 (Αϋ39) για τθν απόδειξθ γνϊςθσ χειριςμοφ Ηλεκτρονικοφ 
Υπολογιςτι και τεκμαίρεται για τουσ εκπαιδευτικοφσ του κλάδου ΡΕ86.  

2. Ειδικότερα: α) Υποψιφιοι για τισ κζςεισ Διευκυντϊν δθμοτικϊν ςχολείων μπορεί να είναι 
εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτιτων των κλάδων που υπθρετοφν ςτθν Ρρωτοβάκμια 
εκπαίδευςθ, ςτουσ οποίουσ ςυμπεριλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί που αναφζρονται ςτο 
π.δ. 323/1993 (Α’ 139, διόρκ. ςφάλμ. Α’ 185) και ςτθν υπό ςτοιχεία 172260/Ε1/17.10.2016 
κοινι απόφαςθ του Υπουργοφ Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων και του Αναπλθρωτι 
Υπουργοφ Οικονομικϊν (Β’ 3391). Εκπαιδευτικοί κλάδου δαςκάλων με οργανικι κζςθ ςε 
Εργαςτιρια Ειδικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) μποροφν, εφόςον πλθροφν τισ 
προχποκζςεισ τθσ παροφςασ, να υποβάλουν αίτθςθ υποψθφιότθτασ και για κζςθ διευκυντι 
ςχολικισ μονάδασ Ρρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. 
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β) Υποψιφιοι για τισ κζςεισ Διευκυντϊν Σ.Μ.Ε.Α.Ε. μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί με 
εξειδίκευςθ ςτθν Ε.Α.Ε. και μζλθ του Ε.Ε.Ρ., ςφμφωνα με τθν υποπερ. βα), τθσ παρ. 6 του 
άρκρου 31 του ν. 4823/2021 (136 Αϋ) , όπου αναφζρεται ότι «για τισ κζςεισ Διευκυντϊν των 
δθμοτικϊν ςχολείων Ε.Α.Ε., μόνιμοι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτιτων των κλάδων που 
υπθρετοφν ςτθν Ρρωτοβάκμια εκπαίδευςθ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των εκπαιδευτικϊν 
του π.δ. 323/1993 και τθσ υπό ςτοιχεία 172260/Ε1/17.10.2016 κοινισ απόφαςθσ του Υπουργοφ 
Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων και του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν, κακϊσ 
και μζλθ του Ε.Ε.Ρ. εφόςον ζχουν τα προςόντα διοριςμοφ και τοποκζτθςθσ ςε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 
ζχουν ςυμπλθρϊςει διδακτικι υπθρεςία τεςςάρων (4), τουλάχιςτον, ετϊν ςε δημοτικό 
ςχολείο Ε.Α.Ε.». 

γ) Οι δόκιμοι εκπαιδευτικοί και τα μζλθ Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ Ρροςωπικοφ και Ειδικοφ 
Βοθκθτικοφ Ρροςωπικοφ, που διορίςτθκαν τα ζτθ 2019 ζωσ και 2021 ςτθν πρωτοβάκμια και 
δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ ι ςτα Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. και, μζχρι τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ 
υποψθφιοτιτων, ζχουν ςυμπλθρϊςει τουλάχιςτον δφο (2) ζτθ δοκιμαςτικισ υπθρεςίασ, 
ακόμα και αν δεν υλοποιικθκε θ διαδικαςία αξιολόγθςισ τουσ του Κεφαλαίου Γ’ του Μζρουσ 
Γϋ, θ οποία απαιτείται για τθ μονιμοποίθςι τουσ ςφμφωνα με τθν παρ. 7 του άρκρου 62 του ν. 
4589/2019 (Αϋ13) και τισ παρ. 7 του άρκρου 66 και 3 του άρκρου 78 του ν.4797/2022 (Β’ 219), 
μποροφν να είναι υποψιφιοι και να ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία επιλογισ για κζςεισ 
ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ και να τοποκετοφνται ςε αυτζσ, εφόςον ςυντρζχουν και οι λοιπζσ 
προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ ςτθ ςχετικι διαδικαςία και επιλεγοφν. 

3. Δεν επιτρζπεται να είναι υποψιφιοσ για τθν επιλογι οφτε να τοποκετθκεί ςε κζςθ Διευκυντι 
ςχολικισ μονάδασ εκπαιδευτικόσ, ο οποίοσ τελεί ςε διακεςιμότθτα ι αργία ι ζχει 
καταδικαςτεί τελεςιδίκωσ για τα αδικιματα τθσ παρ. 1 του άρκρου 8 του Κϊδικα Κατάςταςθσ 
Δθμοςίων Ρολιτικϊν Διοικθτικϊν Υπαλλιλων και Υπαλλιλων Ν.Ρ.Δ.Δ. 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. 

4. Εκπαιδευτικόσ, ο οποίοσ ζχει απαλλαγεί από τα κακικοντά του, ςφμφωνα με τθν περ. β` τθσ 
παρ. 1 του άρκρου 44 του ν.4823/2021, δεν επιτρζπεται να είναι υποψιφιοσ για τθν επιλογι, 
οφτε να τοποκετθκεί ςε όμοια ι ανϊτερθ κζςθ ςτελζχουσ τθσ εκπαίδευςθσ για τα τζςςερα (4) 
ζτθ που ζπονται τθσ απαλλαγισ. Η ιεράρχθςθ των κζςεων των ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ 
ακολουκεί τθ ςειρά αναγραφισ τουσ ςτο άρκρο 58 του ίδιου νόμου. Οι κζςεισ των περ. θϋ και 
κϋ του άρκρου 58 κεωροφνται όμοιεσ. Οι κζςεισ των περ. ιϋ και ιαϋ του ίδιου άρκρου 
κεωροφνται επίςθσ όμοιεσ 

5. Εκπαιδευτικόσ, του οποίου τα πιςτοποιθτικά των τυπικϊν προςόντων, ςφμφωνα με το άρκρο 
33 του ν.4823/2021, που προςκομίηονται κατά τθ διαδικαςία επιλογισ είναι πλαςτά ι 
υποβάλλει ςτθ διαδικαςία αυτι αναλθκείσ δθλϊςεισ, δεν επιλζγεται ωσ Διευκυντισ ςχολικισ 
μονάδασ. 

6. 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 Διευκυντι 
ςχολικισ μονάδασ. 

7. Οι προχποκζςεισ και τα κριτιρια επιλογισ πρζπει να ςυντρζχουν κατά τθ λιξθ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων υποψθφιοτιτων. Τα κωλφματα επιλογισ δεν πρζπει να 
ςυντρζχουν τόςο κατά τον χρόνο λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ αίτθςθσ 
υποψθφιότθτασ όςο και κατά τον χρόνο τοποκζτθςθσ ςε κζςθ Διευκυντι από το αρμόδιο 
όργανο. 
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8. Ππου ςτισ διατάξεισ προβλζπεται εκπαιδευτικι υπθρεςία, υπολογίηεται θ προχπθρεςία τόςο 
ςτθ δθμόςια όςο και ςτθν ιδιωτικι εκπαίδευςθ, κακϊσ και θ προχπθρεςία των υποψθφίων 
ωσ προςωρινϊν αναπλθρωτϊν και ωρομιςκίων  με αναγωγι ςτο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο 
ωράριο διδαςκαλίασ. 

 

9.  Ππου ςτισ διατάξεισ του προαναφερόμενου νόμου προβλζπεται διδακτικι υπθρεςία, αυτι 
λογίηεται ωσ εξισ: α) θ άςκθςθ διδακτικοφ ζργου ςε μονάδεσ Ρρωτοβάκμιασ και 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, β) οι άδειεσ κφθςθσ και λοχείασ, ανατροφισ τζκνου, γ) θ 
διδακτικι υπθρεςία ςε ςχολεία δεφτερθσ ευκαιρίασ (Σ.Δ.Ε.), ςε δθμόςια Ι.Ε.Κ. και ςε ςχολζσ 
Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (Σ.Ε.Κ.)  δ) θ διδακτικι υπθρεςία ςε Α.Ε.Ι., εφόςον ζχει αςκθκεί 
αυτόνομο διδακτικό ζργο ςφμφωνα με το πρόγραμμα ςπουδϊν για χρονικό διάςτθμα κατϋ 
ελάχιςτο   ζξι (6) μθνϊν,  ε) θ υπθρεςία υπό τθν ιδιότθτα του ςχολικοφ ςυμβοφλου, του 
υπευκφνου περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ ι αγωγισ υγείασ ι πολιτιςτικϊν κεμάτων ςτθ 
διεφκυνςθ εκπαίδευςθσ, ςτ) θ κθτεία των υπευκφνων ΓΑ.Σ.Ε.Ρ., ΚΕ.ΣΥ.Ρ., Σ.Ε.Ρ., 
ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ., Ε.Κ.Φ.Ε., Συμβουλευτικϊν Στακμϊν Νζων (Σ.Σ.Ν.) Κζντρου Ρεριβαλλοντικισ 
Εκπαίδευςθσ (Κ.Ρ.Ε.) και του υπευκφνου ςχολικϊν βιβλιοκθκϊν, οι οποίεσ λειτοφργθςαν ςτο 
πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Εκπαίδευςθ και Αρχικι Επαγγελματικι 
Κατάρτιςθ» (Ε.Ρ.Ε.Α.Ε.Κ.). 
 

 

Β. ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΩΝ ΑΙΣΗΕΩΝ 
 

1.  Οι ενδιαφερόμενοι/εσ υποβάλλουν τισ αιτιςεισ υποψθφιότθτασ για τθν επιλογι τουσ ωσ 

Διευκυντζσ 4/κ και άνω Σχολικϊν Μονάδων , μαηί με τα αναγκαία δικαιολογθτικά, αποκλειςτικά 

και μόνον θλεκτρονικά ςτθ διαδικτυακι πφλθ : 
 

https://schooldirectors.minedu.gov.gr 
 

από την Παραςκευή 09 Δεκεμβρίου 2022 ζωσ και την Σετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022                 

και ϊρα 16:00. 
 

 Η πιςτοποίθςθ των υποψθφίων για τθν είςοδο ςτθν πλατφόρμα τθσ αίτθςθσ γίνεται με τθ 
χριςθ των κωδικϊν TAXISnet (πρόςβαςθσ φυςικϊν προςϊπων ςε φορολογικζσ και λοιπζσ 
υπθρεςίεσ).  

 Οι υποψήφιοι για τισ θζςεισ Διευθυντϊν χολικϊν Μονάδων μποροφν να υποβάλουν 
αίτηςη για τισ θζςεισ του ςυνόλου των ςχολικϊν μονάδων μίασ μόνο Διεφθυνςησ Εκπαίδευςησ. 
 

   Με τθν αίτθςθ υποψθφιότθτασ δθλϊνεται θ Διεφθυνςη Εκπαίδευςησ, για τα ςχολεία τθσ 
οποίασ ο υποψιφιοσ εκδθλϊνει ενδιαφζρον για ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία επιλογισ.  
 Η αίτθςθ περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ: 
(i)  Στοιχεία ατομικισ και υπθρεςιακισ κατάςταςθσ του υποψθφίου 
(ii)  Διεφκυνςθ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ επιλογισ 
(iii) Ρροχποκζςεισ ςυμμετοχισ κατά τισ διατάξεισ των παρ. 1,2,11 και 12 του άρκρου 31 του 

ν.4823/2021 (Αϋ 136) 
(iv)  Θζςεισ υπθρζτθςθσ υποψθφίου 
(v)  Στοιχεία επιςτθμονικισ – παιδαγωγικισ ςυγκρότθςθσ και ςυμμετοχισ ςε υπθρεςιακά και 

πεικαρχικά ςυμβοφλια 
(vi) Στοιχεία διδακτικισ, ςυμβουλευτικισ – κακοδθγθτικισ και διοικθτικισ– υποςτθρικτικισ 

εμπειρίασ 
(vii) Διλωςθ περί ακρίβειασ των δθλωκζντων ςτοιχείων      

 

https://schooldirectors.minedu.gov.gr/
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2.  Με τθν θλεκτρονικι υποβολι των αιτιςεων υποψθφιότθτασ οι ενδιαφερόμενοι αναρτοφν 
υποχρεωτικά βιογραφικό ςημείωμα και πιςτοποιητικό υπηρεςιακό μεταβολϊν. Οι 
Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ είναι αρμόδιεσ για τθν άμεςθ και κατά προτεραιότθτα ζκδοςθ του 
πιςτοποιθτικοφ υπθρεςιακϊν μεταβολϊν που κα τουσ ηθτθκεί, ςφμφωνα με το υπόδειγμα ςτο 
παράρτθμα 1, και υποχρεοφνται ςτθ χοριγθςι του εντόσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των εν 
λόγω αιτιςεων – δθλϊςεων υποψθφιότθτασ.  
 

3.   Επιςημαίνεται ότι μετά την οριςτική υποβολή τησ αίτηςησ υποψηφιότητασ δεν είναι δυνατή η 
τροποποίηςή τησ. 

 
 

 Γ. ΤΠΟΒΛΗΣΕΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
 

 Οι αιτιςεισ ςυνοδεφονται από τα απαραίτθτα, για τθν απόδειξθ των τυπικϊν προςόντων τουσ 
δικαιολογθτικά, ςε ψηφιακή μορφή, τα οποία αναρτϊνται ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα υποβολισ 
των αιτιςεων, ομαδοποιθμζνα ςε υποενότθτεσ, ωσ εξισ:  
α)    Βιογραφικό ςθμείωμα.  
β)    Ριςτοποιθτικό υπθρεςιακϊν μεταβολϊν 
γ)    Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν και επιμόρφωςθσ. 
δ)    Αποδεικτικά γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν. 
ε) Ριςτοποιθτικά επιμόρφωςθσ ςτισ Τεχνολογίεσ Ρλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν (Τ.Ρ.Ε.) ι  

αποδεικτικά γνϊςθσ χειριςμοφ Ηλεκτρονικοφ Υπολογιςτι (Η/Υ). 
ςτ)  Αποδεικτικά ςυγγραφικοφ και ερευνθτικοφ ζργου.  
η)    Βεβαιϊςεισ ι υπθρεςιακά ζγγραφα που αφοροφν ςτο διδακτικό ζργο κακϊσ και ςτθ διδακτικι, 

ςυμβουλευτικι – κακοδθγθτικι και διοικθτικι –υποςτθρικτικι εμπειρία, τα οποία πρζπει να 
αναφζρουν χρόνο ζναρξθσ και λιξθσ, κατά περίπτωςθ. 

κ)    Υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 (Αϋ75) με τθν οποία βεβαιϊνεται: 
αα) ότι ο εκπαιδευτικόσ δεν διανφει δοκιμαςτικι υπθρεςία ι εμπίπτει ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ 
παρ. 1 του άρκρου 78 του ν. 4997/2022, δεν τελεί ςε διακεςιμότθτα ι αργία, δεν ζχει 
καταδικαςτεί τελεςίδικα για τα αδικιματα τθσ παρ. 1 του άρκρου 8 του Κϊδικα Κατάςταςθσ 
Δθμοςίων Ρολιτικϊν διοικθτικϊν Υπαλλιλων και Υπαλλιλων Ν.Ρ.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) ι δεν 
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. 
ββ) θ γνθςιότθτα και αλικεια των υποβαλλόμενων τίτλων ςπουδϊν και λοιπϊν 
δικαιολογθτικϊν, 
γγ) ότι ο εκπαιδευτικόσ δεν ζχει απαλλαγεί από τα κακικοντά του ωσ ςτζλεχοσ τθσ εκπαίδευςθσ 
ςφμφωνα με τθν περ. βϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 44 του ν.4823/2021 τα τζςςερα τελευταία ζτθ. 
δδ) ότι ο εκπαιδευτικόσ δεν αποχωρεί υποχρεωτικά από τθν υπθρεςία λόγω ςυνταξιοδότθςθσ 
εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των υποψθφιοτιτων.  
 
Πλοι οι τίτλοι ςπουδϊν που προζρχονται από ιδρφματα ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ τθσ αλλοδαπισ, 
πρζπει να είναι αρμοδίωσ αναγνωριςμζνοι. Ξενόγλωςςεσ βεβαιϊςεισ ι ζγγραφα πρζπει να 
ζχουν επίςθμα μεταφραςτεί από τθν αρμόδια υπθρεςία του Υπουργείου Εξωτερικϊν ι άλλο 
αρμόδιο κατά νόμο όργανο.  
 

Μετά τη λήξη τησ προθεςμίασ υποβολήσ των αιτήςεων δεν γίνονται δεκτά ςυμπληρωματικά 
δικαιολογητικά. 
 
Οι αιτιςεισ και τα ςυνθμμζνα δικαιολογθτικά διατθροφνται, ςε ψθφιακι μορφι, ςτισ Διευκφνςεισ 
Εκπαίδευςθσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ κθτείασ των Διευκυντϊν Σχολικϊν Μονάδων. 
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       Οι δηλϊςεισ  ςχολικϊν μονάδων κα υποβλθκοφν από τουσ υποψιφιουσ, με ενιαία ςειρά 
προτίμηςησ, φςτερα από τθν ανάρτθςθ  των τελικϊν ενιαίων αξιολογικϊν πινάκων. 
 
       Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ και διευκρινίςεισ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να 
επικοινωνοφν με τη Διεφθυνςη Π.Ε. Φωκίδασ ςτα τηλζφωνα 22650 28301 και ο 22650 23547. 
 
       Η παροφςα να αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Δ/νςθσ  Ρ.Ε. Φωκίδασ, να διαβιβαςτεί ςτο 
Α.Σ.Ε.Ρ., προκειμζνου να κοινοποιθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του και να κοινοποιθκεί ςτισ ςχολικζσ 
μονάδεσ τθσ Ρεριφζρειάσ μασ  προκειμζνου να ενθμερωκοφν, όλοι οι εκπαιδευτικοί  με μζριμνα και 
ευκφνθ των Διευκυντϊν και Ρροϊςταμζνων τουσ, κακϊσ και ςτθν Ρεριφερειακι Δ/νςθ Εκπ/ςθσ 
Στερεάσ Ελλάδασ και ςτισ ΔΡΕ τθσ χϊρασ. 

         

                                                                       
                Η Διευθφντρια  Δ/νςησ Π. Ε. Φωκίδασ 

 
 
 
 

                           Αμαλία Β. Παπαϊωάννου 
 

 
Κοινοποίηςη 

1. χολικζσ Μονάδεσ τησ Π.Ε. Φωκίδασ (προκειμζνου να 

ενθμερωκοφν ενυπόγραφα ή ηλεκτρονικά ςτο προςωπικό τουσ 

e-mail όλοι οι εκπαιδευτικοί/μζλθ Ε.Ε.Ρ. που υπθρετοφν 

οργανικά, είναι αποςπαςμζνοι ςε άλλα ΡΥΣΡΕ ι φορείσ, κακϊσ 

και οι απόντεσ με κάκε είδουσ άδεια διά των Διευκφνςεων των 

ςχολείων) 

2. Α..Ε.Π. 

3. Περιφερειακή Δ/νςη Εκπ/ςησ τερεάσ Ελλάδασ 

4. Δ/νςεισ Π/θμιασ Εκπ/ςησ τησ χϊρασ 

5. Αρχείο μασ 

 
υνημμζνα :  

1.Ο ν. 4823/2021 (τ. Α’/03-08-2021) 

2.Η με αρ. πρωτ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 Υ.Α. του 

ΥΡΑΙΘ 

3. Το με αρ. πρωτ. Φ.361.22/7/151151/Ε3/07-12-2022 ζγγραφο 

του ΥΡΑΙΘ (ΑΔΑ: Ψ28Χ46ΜΤΛΗ-ΒΒΗ) 

4. Αίτθςθ χοριγθςθσ ΡΥΜ υποψθφίων Δ/ντϊν  
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