
 
  

 
Κόρινθος, 08/12/2022 

Αρ. Πρωτ.: Φ.8/6302  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ 

 
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

Ταχυδρομική 
διεύθυνση: 

Κολιάτσου 44 
20 131 - Κόρινθος 

Τηλέφωνο: 2741 3 63410 
E-mail: mail@dipe.kor.sch.gr 
Ιστοσελίδα: dipe.kor.sch.gr 
Πληροφορίες: Α. Τσουκιά 

 
ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων 

Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Μονάδων Ειδικής Αγωγής» 

 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
 

1. Του Ν.4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α/2021) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών 
και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

2. Του άρθρου 373 του N.4957/2022 (Φ.Ε.Κ. 141/τ.Α΄/21-7-2022), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
άρθρου 31 παρ. 1 του ν.4823/2021 (Φ.Ε.Κ. 136, τ. Α’/30-8-21), με θέμα: «Αναβάθμιση του σχολείου, 
ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». 

3. Του άρθρου 78 του Ν.4997/2022 (Α΄ 219), με θέμα: «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και 
συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις» 

4. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
5. Την αριθμ. Φ.361.22/6/149788/Ε3 (ΦΕΚ 6141/Β/3-12-2022) Υπουργική Απόφαση με θέμα 

«Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης Διευθυντών Σχολικών 
Μονάδων και Ε.Κ.»   

6. Την αρ. 170405/ΓΓ1 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 6273/Β/28-12-2021): «Καθορισμός των ειδικότερων 
καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Διευθυντών Εκπαίδευσης» 

7. Την υπ’ αριθμ. Φ.351.1/120/88595/Ε3/18-07-2022 (ΑΔΑ:ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π) απόφαση του 
Y.ΠΑΙ.Θ., με θέμα: «Τοποθέτηση Διευθυντών Π.Ε και Δ.Ε.» 

8. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.361.22/7/151151/Ε3/7-12-2022 διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ που 
αφορά την επιλογή των Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων. 
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
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Προκηρύσσει 
 

Τις θέσεις των Διευθυντών/ντριών α) των 4/θ και άνω σχολικών μονάδων και β) του 6/θ Ειδικού 

Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας 

και καλούμε τους/τις εκπαιδευτικούς που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, να υποβάλλουν τις 

αιτήσεις υποψηφιότητάς τους από: 

 
την Παρασκευή 09/12/2022 μέχρι και την Τετάρτη 28/12/2022 και ώρα 16:00 

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν την αίτησή τους αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στη 

διαδικτυακή πύλη https://schooldirectors.minedu.gov.gr με πιστοποίηση μέσω κωδικών TAXISnet.  

Στη διαδικασία μπορούν να συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 

31 του Ν. 4823/2021:   

«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» 

«6. Ως Διευθυντές σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), επιλέγονται εκπαιδευτικοί της 

οικείας βαθμίδας με τουλάχιστον, δωδεκαετή εκπαιδευτική υπηρεσία. Για τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής 

Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), εκτός των εκπαιδευτικών, μπορεί να επιλέγονται ως διευθυντές 

και μέλη του Ε.Ε.Π. με τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη εκπαιδευτικής και οκτώ (8) έτη υποστηρικτικής 

υπηρεσίας από τα οποία τα τέσσερα (4), τουλάχιστον, έτη πρέπει να έχουν διανυθεί σε δημοτικό 

σχολείο ΕΑΕ» 

Δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας εκπαιδευτικοί οι οποίοι/ες συμπληρώνουν 

κατά τη διάρκεια του επόμενου της επιλογής έτους το όριο ηλικίας και θα απολυθούν αυτοδικαίως από 

την υπηρεσία καθώς και όσοι/ες εμπίπτουν στις κατηγορίες της παρ. 11 του άρθρου 31 του Ν. 

4823/2021 με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς που εμπίπτουν στην κατηγορία του άρθρου 78 του Ν. 

4997/2022 περί δοκιμαστικής υπηρεσίας.   

 

Η αίτηση υποψηφιότητας περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες: 

(i) Στοιχεία ατομικής και υπηρεσιακής κατάστασης του υποψηφίου  

(ii) Διεύθυνση Εκπαίδευσης επιλογής  
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(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  

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν αίτηση για τις θέσεις του συνόλου των σχολικών μονάδων 

της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης που επιλέγουν χωρίς να δηλώνονται συγκεκριμένες σχολικές μονάδες 

κατά την παρούσα φάση.  

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εγκαίρως 

αίτηση για «χορήγηση Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών για συμμετοχή στη διαδικασία 

επιλογής διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων». Στο ΠΥΜ θα βεβαιώνεται η διδακτική, διοικητική και 

συμβουλευτική υπηρεσία του/της υποψηφίου/ας και δεν απαιτούνται ξεχωριστές βεβαιώσεις για 

υπηρεσίες που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό.   

 

 Ερωτήματα διοικητικής μόνο φύσεως επί της παρούσας θα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr  

 

Η παρούσα αναρτάται στη Διαύγεια, κοινοποιείται στο ΑΣΕΠ και αναρτάται και στην ιστοσελίδα 

της υπηρεσίας για την ενημέρωση των υποψηφίων.  

          
Ο Διευθυντής Π.Ε. Κορινθίας 

 
 
                                                                                              Δημήτριος Ντρίμερης 
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