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Προσ: 
Οργανικά ανήκοντεσ εκπαιδευτικοφσ 
ςτο νομό Αχαΐασ 
(Δια των Διευθυντϊν των ςχολικϊν 
μονάδων με κάθε πρόςφορο τρόπο) 
                                 
  
 

 

         ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη για (ανα) πλήρωςη, από 1η Σεπτεμβρίου 2022, κενοφμενων θζςεων 
Διευθυντϊν Δημοτικϊν Σχολείων ΔΠΕ Αχαΐασ». 

 

Ο Διευθυντήσ τησ ΔΠΕ Αχαΐασ λαμβάνοντασ υπόψη: 

 

1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 373 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/Α/21-7-2022) «Νζοι Ορίηοντεσ 

ςτα Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα: Ενίςχυςθ τθσ ποιότθτασ, τθσ λειτουργικότθτασ και 

τθσ ςφνδεςθσ των Α.Ε.Ι. με τθν κοινωνία και λοιπζσ διατάξεισ». 

2. Σο υπ. αρικ. Φ.361.22/7/77068/22-06-2022 ζγγραφο τθσ Προϊςταμζνθσ τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ Α/κμιασ & β/κμιασ Εκπαίδευςθσ του Τ.ΠΑΙ.Θ. 

με κζμα: «Αναπλιρωςθ Διευκυντϊν – Τποδιευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων και Ε.Κ. – 

Τπευκφνων Σομζων Ε.Κ. – Προϊςταμζνων δικζςιων και τρικζςιων δθμοτικϊν ςχολείων 

και νθπιαγωγείων». 

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 11, κεφ. Εϋ, του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Αϋ/30-09-1985) 

«Δομι και λειτουργία τθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και άλλεσ 

διατάξεισ» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

4. Σθν παρ. 17 τθσ υπ. αρικ. Δ/5716/88 απ. Τπ. Τγείασ και το εδ. Ε τθσ παρ. 1 αρκ. 16 του 

ν.1824/88 που κφρωςε τθν άνω Απ. Δ/5716/88 και ιςχφει. 

5. Σισ ςχετικζσ διατάξεισ του άρκρου 49, του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Αϋ/102/12-06-2018) 
«Αναδιοργάνωςθ των δομϊν υποςτιριξθσ τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ».  

6. Σο άρκρο 11 του Π.Δ.1/2003 που αφορά τισ αρμοδιότθτεσ των Π.Τ..Π.Ε. 
7. Σθ με αρικμ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΡ446ΜΣΛΗ-29Π) απόφαςθ 

τθσ Προϊςταμζνθσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ Πρωτοβάκμιασ 
και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Τ.ΠΑΙ.Θ. με κζμα: «Σοποκζτθςθ Διευκυντϊν 
Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ»  

8. Tισ ςχετικζσ διατάξεισ του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Αϋ/3-8-2021): «Αναβάκμιςθ του 

ςχολείου, ενδυνάμωςθ εκπαιδευτικϊν και άλλεσ διατάξεισ». 
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9. Σθν υπό ςτοιχεία 170405/ΓΓ1/28-12-2021 Τπουργικι Απόφαςθ του Τ.ΠΑΙ.Θ. (ΦΕΚ 

Βϋ/6273/2021) «Κακοριςμόσ των ειδικότερων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των 

Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ». 

10. Σθν ανάγκθ (ανα) πλιρωςθσ κενοφμενων κζςεων διευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων, λόγω 
απαλλαγισ κακθκόντων, για τθν εφρυκμθ λειτουργία τουσ, φςτερα από τθν υπ’ αρίκμ. 
21/5-8-2022 Πράξθ του ΠΤΠΕ Αχαΐασ. 

11. Σθν υπϋαρίκμ. 5/5-8-2022 Πράξθ του ΑΠΤΠΕ Δυτικισ Ελλάδασ. 
12. Σο γεγονόσ ότι δεν προζκυψε καμία υποψθφιότθτα για τθν κάλυψθ κενοφμενθσ κζςθσ 

αναπλθρϊτριασ Διευκφντριασ ςτο 4/κ Ειδικό Δθμοτικό χολείο Κάτω Αχαΐασ. 

Κ α λ ε ί 

Σουσ /τισ    ενδιαφερόμενουσ/εσ εκπαιδευτικοφσ που διακζτουν τα απαιτοφμενα προςόντα 

(βάςει του άρθρου 31, ν. 4823/2021) και υπηρετοφν οργανικά ςτο νομό Αχαΐασ, να 

υποβάλουν αίτθςθ ςυνοδευόμενθ από φάκελο υποψθφιότθτασ, όπου να περιζχονται : 

1. Πλιρεσ Πιςτοποιθτικό Τπθρεςιακϊν Μεταβολϊν 

2. Πιςτοποιθτικό Επιμόρφωςθσ ςτισ Σεχνολογίεσ Πλθροφορίεσ και Επικοινωνίασ (Σ.Π.Ε. Αϋ 

Επιπζδου) 

3. Βιογραφικό (μαηί με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν τα αναγραφόμενα 

ςτοιχεία του), 

από τη Δευτζρα 08 Αυγοφςτου μζχρι και την Τετάρτη 17 Αυγοφςτου 2022 και ϊρα 

10:00 π.μ. 

για τθν αναπλιρωςθ των κενοφμενων κζςεων Διευκυντριϊν των παρακάτω 

αναφερόμενων δθμοτικϊν ςχολείων. 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΆΔΑΣ 

1 10/κ 9Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΠΑΣΡΩΝ 

2 12/Θ 15ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΠΑΣΡΩΝ 

3 7/Θ 3o ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑ 

4 12/Θ 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΠΑΣΡΩΝ 

5 4/Θ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΩ ΑΧΑΪΑ 

6 10/Θ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΠΣΟΤ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι κα υποβάλουν τισ αιτιςεισ υποψθφιότθτασ με τθ ςειρά προτίμθςθσ,  είτε 

θλεκτρονικά ςτθ διεφκυνςθ mail@dipe.ach.sch.gr είτε με αυτοπρόςωπθ παρουςία ςτα γραφεία 

τθσ Διεφκυνςθσ Π.Ε. Αχαΐασ, Ερμοφ 70, 2οσ όροφοσ, γραφείο πρωτοκόλλου και ϊρεσ 9:00 π.μ. – 
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14:30 μ.μ εκτόσ από την Τετάρτη 17-8-2022 που η κατάθεςη θα γίνεται από τισ 8:00 π.μ. -10:00 

π.μ. . 

Επιςθμαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που υπζβαλαν αίτθςθ υποψθφιότθτασ για τθν υπ’ αρίκμ. 

Φ.11.3/10649/26-7-2022 πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, δε κα προςκομίςουν ξανά τα 

δικαιολογθτικά, παρά μόνο κα αποςτείλουν τθν αίτθςθ υποψθφιότθτασ με τθ ςειρά 

προτίμθςθσ. 

Η κθτεία των αναπλθρωτϊν Διευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων που κα επιλεγοφν και κα 

οριςτοφν, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, με απόφαςθ του Διευκυντι τθσ ΔΠΕ Αχαΐασ, μετά από 

ειςιγθςθ/πρόταςθ του οικείου περιφερειακοφ υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου, αρχίηει τθν 1η 

Σεπτεμβρίου 2022 και λιγει με τθν επιλογι, τοποκζτθςθ και ανάλθψθ υπθρεςίασ των νζων 

ςτελεχϊν, ςφμφωνα με το Κεφάλαιο Β’ του Μζρουσ Β’, περί τθσ επιλογισ των ςτελεχϊν τθσ 

δθμόςιασ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, του ν. 4823/2021 (Α’ 136). 

Για το χρονικό διάςτθμα που αςκεί τα κακικοντά του ο αναπλθρωτισ προςωρινόσ 

Διευκυντισ λαμβάνει το επίδομα που προβλζπεται για τθν αντίςτοιχθ κζςθ. 

                                                              

 
 
 
Κοιν.:  
1. .Μ. 
2. Ιςτοςελίδα 
 
Εςωτερικι διανομι 
1. Σμιμα  Αϋ Διοικθτικοφ 
2. Σμιμα  Εϋ Εκπαιδευτικϊν Θεμάτων 
 

υνθμμζνα: 
1. Αίτθςθ Τποψθφιότθτασ 


