
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ 2022-2023 

1. Τοποθετήθηκα με μονοετή θητεία το σχολικό έτος 2021-2022, η οποία παρατάθηκε και 

για το τρέχον σχολικό έτος (2022-2023). Έχω δικαίωμα υποβολής αίτησης; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εφόσον έχετε τουλάχιστον 12μηνη θητεία, έχετε δικαίωμα υποβολής 

αίτησης.  

 

2. Είμαι μόνιμος εκπαιδευτικός με μονοετή ή διετή θητεία σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και παράταση 
θητείας. Έχω δικαίωμα να υποβάλλω αίτηση, εφόσον δεν έχω αξιολογηθεί; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στο άρθρο 18 της με αριθμ. 149720/Δ6/3.12.2022 (Β’ 6142) ΥΑ  αναφέρεται 
ότι «γ) Εκπαιδευτικοί που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 2 
δύνανται να θέσουν υποψηφιότητα για θέσεις Διευθυντών Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. ακόμη και αν η 
θητεία τους και εν γένει η υπηρεσία που έχουν παράσχει δεν έχει αξιολογηθεί, ……». 
Εφόσον δεν έχει υπάρξει αξιολόγηση για τους λόγους που αναφέρονται, υπάρχει 

δικαίωμα υποβολής αίτησης με τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 2. Συνεπώς μπορείτε 

να υποβάλετε αίτηση με την προϋπόθεση ότι ικανοποείται  το κριτήριο της 

δωδεκάμηνης προϋπηρεσίας σε ΠΣ ή ΠΕΙΣ 

3. Είμαι μόνιμος/η εκπαιδευτικός με απόσπαση σε σχολική μονάδα του εξωτερικού. Έχω 

δικαίωμα να υποβάλλω αίτηση; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εφόσον έχετε συμπληρώσει 12 μήνες θητείας σε Π.Σ. ή/και ΠΕΙ.Σ. και δεν 

έχετε παραιτηθεί από θητεία κατά την τελευταία διετία, έχετε δικαίωμα υποβολής 

αίτησης. 

 

4. Είμαι μόνιμος/η εκπαιδευτικός που έχει πάρει απόσπαση σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. Έχω δικαίωμα 

να υποβάλλω αίτηση; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεδομένου ότι η απόσπαση είναι από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι 30η Ιουνίου, 

πρέπει να  έχετε συμπληρώσει αθροιστικά 12 μήνες απόσπασης σε Π.Σ. ή/και ΠΕΙ.Σ., 

δηλαδή να έχετε πάρει απόσπαση τουλάχιστον για δύο έτη, προκειμένου να έχετε 

δικαίωμα υποβολής αίτησης. 

 

5. Είμαι αναπληρωτής/τρια εκπαιδευτικός σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. Έχω δικαίωμα υποβολής 

αίτησης; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το δικαίωμα υποβολής αίτησης αφορά μόνο μόνιμους εκπαιδευτικούς 

 

6. Διορίστηκα τον Σεπτέμβριο του 2022, είμαι προσωρινά τοποθετημένος σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. 

και έχω προϋπηρεσία ως αναπληρωτής/τρια για ένα χρόνο σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. Έχω δικαίωμα 

υποβολής αίτησης; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στην περ. γα) του άρθρου 3 της με στοιχεία 149720/Δ6/3.12.2022 (Β’ 6142) 
ΥΑ  διευκρινίζεται ότι ο υποψήφιος στην Υπεύθυνη Δήλωσή του βεβαιώνει ότι «δεν 
διανύει δοκιμαστική υπηρεσία ή εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 
78 του ν. 4997/2022,…» 



Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί διανύουν κατά το πρώτο έτος διορισμού τους δόκιμη 
θητεία, ως εκ τούτου δεν θεωρούνται μόνιμοι και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για 
υποβολή αίτησης. Συνεπώς δεν έχετε δικαίωμα υποβολής αίτησης 

 
7. Είμαι νεοδιόριστος εκπαιδευτικός με την απαραίτητη προϋπηρεσία των 12 μηνών σε 

Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. Έχω δικαίωμα υποβολής αίτησης; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εάν ο διορισμός έχει πραγματοποιηθεί από το έτος 2019 έως και το 2021 

στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ακόμα και αν δεν έχει υπάρξει 

αξιολόγηση, υπάρχει δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία, σύμφωνα με την  παρ. 1 του 

άρθρου 78 του ν.4997/2022. 

 

8. Μπορώ να υποβάλλω αίτηση για οποιαδήποτε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ανεξάρτητα από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης της οργανικής  

σας θέσης ή την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης που ανήκει το Π.Σ. ή το ΠΕΙ.Σ. 

όπου υπηρετείτε ή έχετε υπηρετήσει, έχετε δικαίωμα υποβολής αίτησης σε 

οποιαδήποτε μία (1) Περιφέρεια της χώρας επιθυμείτε. 

 

9. Μπορώ να αναρτήσω πιστοποιητικό (π.χ. ΠΥΜ) σε παραπάνω από ένα κριτήρια; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εφόσον το αντίστοιχο δικαιολογητικό πιστοποιεί διαφορετικά κριτήρια, 

πρέπει να αναρτηθεί όπου χρειάζεται.   

 

10. Έχω αναρτήσει το βιογραφικό μου σημείωμα, όπου αναφέρονται η διδακτική, διοικητική 

εμπειρία, η συμμετοχή μου ή η θέση ευθύνης σε όργανα, η συμμετοχή μου σε 

ερευνητικά προγράμματα, κλπ. Είναι απαραίτητη η ανάρτηση των αντίστοιχων 

δικαιολογητικών; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Προκειμένου να μοριοδοτηθούν τα εκπαιδευτικά/διοικητικά προσόντα, τα 

αντίστοιχα δικαιολογητικά και βεβαιώσεις πρέπει να αναρτηθούν στο αντίστοιχο πεδίο. 

 

11. Έχω υποβάλλει αίτηση για χορήγηση ΠΥΜ στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης και μέχρι 

τη λήξη της διορίας υποβολής αιτήσεων δεν την έχω λάβει. Τί μπορώ να κάνω; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οφείλετε να αναρτήσετε στα αντίστοιχα πεδία, όπου απαιτείται το ΠΥΜ, 
Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) που εκδίδεται από το gov.gr. Σε αυτή θα 
αναφέρετε ότι κατά τη διαδικασία των ενστάσεων θα αναρτήσετε το ΠΥΜ ως 
δικαιολογητικό σε όλα τα κριτήρια που αυτό απαιτείται, προκειμένου να αξιολογηθεί. 


