
 

 

Θέκα:  «Πξνθήξπμε - Πξόζθιεζε Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ επηινγή 

Γηεπζπληώλ ρνιηθώλ Μνλάδσλ θαη Δξγαζηεξηαθώλ Κέληξσλ ηεο 

Γηεύζπλζεο  Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ζιείαο»  

 

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Ζιείαο  

Έρνληαο ππόςε:  

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 1566/1985 ( Φ.Δ.Κ 187, η. Α’) «Γνκή θαη Λεηηνπξγία 

ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

2. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 30 έσο θαη 33, 35 έσο θαη 37, 39 έσο θαη 43, 49 θαη 232 ηνπ 

Ν. 4823/2021 (Φ.Δ.Κ. 136/3-8-2021/η.Α΄) κε ζέκα «Αλαβάζκηζε ηνπ ζρνιείνπ, 

ελδπλάκσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο.» 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3699/2008 (ΦΔΚ 199, Σ. Α΄), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη  

4. Σελ αξηζκ. Φ.361.22/6/149788/Δ3/2022 (ΦΔΚ 6141/η.Β΄/3-12-2022) Τπνπξγηθή 

Απφθαζε κε ζέκα: «Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε δηαδηθαζία επηινγήο θαη 

ηνπνζέηεζεο ησλ Γηεπζπληψλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ θαη Δξγαζηεξηαθψλ Κέληξσλ.» 

5. Σελ αξηζκ. Φ.361.22/7/151151/Δ3/7-12-2022 (ΑΓΑ:Ψ28Χ46ΜΤΛΗ-ΒΒΗ) εγθχθιην ηνπ 

ΤΠΑΗΘ κε ζέκα ««Δπηινγή ππνςεθίσλ Γηεπζπληψλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη Δξγαζηεξηαθψλ Κέληξσλ (Δ.Κ.)» 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 374 ηνπ Ν.4957/2022 (Φ.Δ.Κ. 141/ 21-7-2022/η.Α΄) κε ζέκα 

«Νένη Οξίδνληεο ζηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα: Δλίζρπζε ηεο πνηφηεηαο, ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο ζχλδεζεο ησλ Α.Δ.Η. κε ηελ θνηλσλία θαη ινηπέο δηαηάμεηο.» 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 190 ηνπ Ν. 4964/2022 (Φ.Δ.Κ. 150/30-7-2022/η.Α΄) κε ζέκα 

«Γηαηάμεηο γηα ηελ απινπνίεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο, ζέζπηζε πιαηζίνπ 

γηα ηελ αλάπηπμε ησλ Τπεξάθηησλ Αηνιηθψλ Πάξθσλ, ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

ελεξγεηαθήο θξίζεο, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.» 

                                                                           ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 
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8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ Ν. 4997/2022 (Φ.Δ.Κ. 219/25-11-2022/η.Α΄) κε ζέκα 

«Δμνξζνινγηζκφο αζθαιηζηηθήο θαη ζπληαμηνδνηηθήο λνκνζεζίαο, ελίζρπζε επάισησλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο.» 

9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4727/2020 (Φ.Δ.Κ. 184/23-9-2020/η.Α΄) κε ζέκα «Φεθηαθή 

Γηαθπβέξλεζε (Δλζσκάησζε ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/2102 

θαη ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2019/1024) Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο (Δλζσκάησζε ζην 

Διιεληθφ Γίθαην ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2018/1972) θαη άιιεο δηαηάμεηο.»  

10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.18/2018 «Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ» (Α’31). 

11. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 

27εο Απξηιίνπ 2016, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο 

επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε 

θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΚ (Γεληθφο 

Καλνληζκφο γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ) (ΔΔ L 119/1 ηεο 4.5.2016). 

12. Σνλ Ν. 4624/2019 «Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, κέηξα 

εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ 

έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ελζσκάησζε ζηελ 

εζληθή λνκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/680 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α’ 137). 

13. Σελ αξηζκ. Φ.353.1/120/88595/Δ3/18-7-2022 (ΑΓΑ: ΨΦΠ446ΜΤΛΗ-29Π) Σεο 

Πξντζηακέλεο ηεο Γελ. Γ/λζεο Δθπ/θνχ Πξνζσπηθνχ Π/ζκηαο θαη Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο ηνπ 

Τ.ΠΑΗ.Θ, κε ζέκα: «Σνπνζέηεζε Γηεπζπληψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο.» 

14. Σελ αξηζκ. Φ.30.1/11080/29-11-2022 ΑΓΑ: ΨΨ7Χ46ΜΤΛΗ-Ψ93) Απφθαζε ηνπ 

Πεξηθεξεηαθνχ Γηεπζπληή Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γπη. 

Διιάδαο κε ζέκα: ««πγθξφηεζε ηνπ Σνπηθνχ πκβνπιίνπ Δπηινγήο ηεο Γηεχζπλζεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ζιείαο» 

15. Σηο δηαηάμεηο ηεο αξ. 170405/ΓΓ1/28-12-2021 (ΦΔΚ 6273/Β/28-12-2021) ΚΤΑ κε ζέκα 

«Καζνξηζκφο ησλ εηδηθφηεξσλ θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ ησλ Γηεπζπληψλ 

Δθπαίδεπζεο.» 

 

Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ   Δ Η 

ηελ πιήξσζε κε επηινγή ησλ παξαθάησ ζέζεσλ δηεπζπληώλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ θαη 

Δ.Κ. ηεο Γηεύζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ζιείαο, κε ηελ νπνία πξνζθαινχληαη 

νη ελδηαθεξφκελνη κφληκνη εθπαηδεπηηθνί ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, νη νπνίνη έρνπλ ηα 

λφκηκα πξνζφληα θαη επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο, λα ππνβάινπλ 

αίηεζε ζπλνδεπφκελε απφ ηα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά. 
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Οη πξνο πιήξσζε ζέζεηο Γ/ληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη Δ.Κ. ηεο Γ.Δ. Ζιείαο είλαη νη 

εμήο: 

ΓΤΜΝΑΗΑ/ΓΤΜΝΑΗΑ κε Λ.Σ.  (ΗΜΕΡΗΙΑ/ΕΠΕΡΙΝΑ) -  

1. 1ν ΓΤΜ. ΠΤΡΓΟΤ  

2. 2ν ΓΤΜ. ΠΤΡΓΟΤ  

3. 3ν ΓΤΜ. ΠΤΡΓΟΤ  

4. 4ν ΓΤΜ. ΠΤΡΓΟΤ  

5. 1ν ΓΤΜ. ΑΜΑΛΗΑΓΑ  

6. 2ν ΓΤΜ. ΑΜΑΛΗΑΓΑ  

7. 3ν ΓΤΜ. ΑΜΑΛΗΑΓΑ  

8. ΓΤΜ. ΑΝΓΡΑΒΗΓΑ  

9. ΓΤΜ. ΑΝΓΡΗΣΑΗΝΑ  

10. ΓΤΜ. ΑΡΥΑΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑ  

11. ΓΤΜ. ΒΑΡΓΑ  

12. ΓΤΜ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΗΟΤ  

13. ΓΤΜ. ΒΑΗΛΑΚΗΟΤ-ΛΣ  

14. ΓΤΜ. ΒΟΤΝΑΡΓΟΤ  

15. ΓΤΜ. ΓΑΣΟΤΝΖ  

16. ΓΤΜ. ΓΟΤΜΔΡΟΤ  

17. ΓΤΜ. ΔΠΗΣΑΛΗΟΤ  

18. ΓΤΜ. ΕΑΥΑΡΧ  

19. ΓΤΜ. ΚΑΛΛΗΘΔΑ -ΛΣ  

20. ΓΤΜ. ΚΑΡΑΣΟΤΛΑ  

21. ΓΤΜ. ΚΡΔΣΔΝΧΝ  

22. ΓΤΜ. ΛΑΛΑ  

23. ΓΤΜ. ΛΑΜΠΔΗΑ -ΛΣ  

24. ΓΤΜ. ΛΔΥΑΗΝΧΝ  

25. ΓΤΜ. ΜΑΚΡΗΗΧΝ  

26. ΓΤΜ. ΝΔΑ ΦΗΓΑΛΔΗΑ  

27. ΓΤΜ. ΝΔΟΥΧΡΗΟΤ  

28. ΓΤΜ. ΠΑΝΟΠΟΤΛΟΤ  

29. ΓΤΜ. ΠΔΛΟΠΗΟΤ  

30. ΓΤΜ. ΑΒΑΛΗΧΝ  

31. ΓΤΜ. ΗΜΟΠΟΤΛΟΤ  

32. ΓΤΜ. ΣΡΑΓΑΝΟΤ  

33. ΓΤΜ. ΥΑΒΑΡΗΟΤ  

34. ΔΠΔΡΗΝΟ ΓΤΜ. ΠΤΡΓΟΤ -ΛΣ  

35. ΔΠΔΡΗΝΟ ΓΤΜ. ΑΜΑΛΗΑΓΑ-ΛΣ  
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ΓΔΝΗΚΑ ΛΤΚΔΗΑ (ΗΜΕΡΗΙΑ/ΕΠΕΡΙΝΑ)  

1. 1ν ΓΔΝ. ΛΤΚ. ΠΤΡΓΟΤ  

2. 2ν  ΓΔΝ. ΛΤΚ.. ΠΤΡΓΟΤ  

3. 3ν ΓΔΝ. ΛΤΚ. ΠΤΡΓΟΤ  

4. 4ν ΓΔΝ. ΛΤΚ ΠΤΡΓΟΤ  

5. 1ν ΓΔΝ. ΛΤΚ. ΑΜΑΛΗΑΓΑ  

6. 2ν ΓΔΝ. ΛΤΚ. ΑΜΑΛΗΑΓΑ  

7. ΓΔΝ. ΛΤΚ. ΑΝΓΡΑΒΗΓΑ  

8. ΓΔΝ. ΛΤΚ. ΑΝΓΡΗΣΑΗΝΑ  

9. ΓΔΝ. ΛΤΚ. ΒΑΡΓΑ  

10. ΓΔΝ. ΛΤΚ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΗΟΤ  

11. ΓΔΝ.  ΛΤΚ. ΒΟΤΝΑΡΓΟΤ  

12. ΓΔΝ. ΛΤΚ. ΓΑΣΟΤΝΖ  

13. ΓΔΝ. ΛΤΚ. ΕΑΥΑΡΧ  

14. ΓΔΝ. ΛΤΚ. ΚΑΡΑΣΟΤΛΑ  

15. ΓΔΝ. ΛΤΚ. ΚΡΔΣΔΝΧΝ  

16. ΓΔΝ. ΛΤΚ. ΛΑΛΑ  

17. ΓΔΝ. ΛΤΚ. ΛΔΥΑΗΝΧΝ  

18. ΓΔΝ. ΛΤΚ. ΝΔΑ ΦΗΓΑΛΔΗΑ  

19. ΓΔΝ. ΛΤΚ. ΠΔΛΟΠΗΟΤ  

20. ΓΔΝ. ΛΤΚ. ΗΜΟΠΟΤΛΟΤ  

21. ΔΠΔΡΗΝΟ ΓΔΝ. ΛΤΚ. ΕΑΥΑΡΧ  

 

 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΛΤΚΔΗΑ  

1. 1ν ΔΠΑΛ ΠΤΡΓΟΤ  

2. 2ν  ΔΠΑΛ ΠΤΡΓΟΤ  

3. 1ν ΔΠΑΛ ΑΜΑΛΗΑΓΑ  

4. 1ν ΔΠΑΛ ΚΡΔΣΔΝΧΝ  

5. 1ν ΔΠΑΛ ΛΔΥΑΗΝΧΝ  

 

Δ.Κ.   

1. Δ.Κ. ΠΤΡΓΟΤ  

2. Δ.Κ. ΑΜΑΛΗΑΓΑ  

 

 

ΜΟΤΗΚΑ ΥΟΛΔΗΑ  

1. ΓΤΜ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΗΟΤ ΜΟΤΗΚΟ -ΛΣ  
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ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΜΔΑΔ)   

1. ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΔΗΓΗΚΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ( Δ.Δ.Δ.ΔΚ.)  

ΠΤΡΓΟΤ  

2. ΔΝΗΑΗΟ ΔΗΓΗΚΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΓΤΜΝΑΗΟ-ΛΤΚΔΗΟ (ΔΝ.Δ.Δ.ΓΤ.Λ.)  

ΠΤΡΓΟΤ  

 

Οη Γηεπζπληέο ζρνιηθώλ κνλάδσλ θαη Δ.Κ. Γεπηεξνβάζκηαο Δθπ/ζεο επηιέγνληαη 

θαη ηνπνζεηνύληαη γηα ηεηξαεηή ζεηεία, ε νπνία μεθηλά κε ηε ηνπνζέηεζή ηνπο θαη ιήγεη 

ηελ 31ε Ηνπιίνπ ηνπ ηέηαξηνπ έηνπο πνπ αθνινπζεί ηελ επηινγή. Όζνη ηνπνζεηνύληαη 

εμαθνινπζνύλ λα αζθνύλ ηα θαζήθνληά ηνπο θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο, κέρξη 

ηελ αλάιεςε ππεξεζίαο ησλ λέσλ Γ/ληώλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ θαη Δ.Κ. Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπ/ζεο.  

Οη πίλαθεο ησλ Γ/ληώλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ θαη Δ.Κ. Γεπηεξνβάζκηαο Δθπ/ζεο 

πνπ ζα θαηαξηηζηνύλ ζα ηζρύζνπλ από ηελ θύξσζή ηνπο κέρξη ηελ 31 Ηνπιίνπ ηνπ 

ηέηαξηνπ έηνπο πνπ αθνινπζεί ηελ θύξσζε, νη δε ππνςήθηνη πνπ ζα πεξηιεθζνύλ ζ΄ 

απηνύο ζα θαιύπηνπλ ηηο θελέο ή θελνύκελεο ζέζεηο πνπ ζα πξνθύπηνπλ θαηά ην ρξόλν 

ηζρύνο ησλ πηλάθσλ. 

 

1. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΤΠΟΦΖΦΗΟΣΖΣΑ  

Οη ππνςήθηνη γηα ηηο παξαπάλσ ζέζεηο πξέπεη: 

α) λα είλαη κφληκνη εθπαηδεπηηθνί ηεο Γεκφζηαο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπ/ζεο πνπ έρνπλ 

δσδεθαεηή (12) ηνπιάρηζηνλ εθπ/θή ππεξεζία ζηελ Α/ζκηα ή Γ/ζκηα Δθπ/ζε.  

β) έρνπλ δηδαθηηθή ππεξεζία νθηψ (8) ηνπιάρηζηνλ εηψλ εθ ησλ νπνίσλ ηα ηέζζεξα (4) έηε 

πξέπεη λα έρνπλ δηαλπζεί ζηελ νηθεία βαζκίδα Δθπ/ζεο.  

Τπνςήθηνη Γηεπζπληέο γηα ηηο ρνιηθέο Μνλάδεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη 

Δθπαίδεπζεο (ΜΔΑΔ) κπνξεί λα είλαη θαη κέιε Δ.Δ.Π. κε ηνπιάρηζηνλ δσδεθαεηή (12) 

εθπ/θή ππεξεζία ζηελ Α/ζκηα ή Γ/ζκηα Δθπ/ζε θαη νθηψ (8) έηε ππνζηεξηθηηθήο ππεξεζίαο 

απφ ηα νπνία ηα ηέζζεξα (4) ηνπιάρηζηνλ έηε πξέπεη λα έρνπλ δηαλπζεί ζηελ νηθεία βαζκίδα. 

γ) έρνπλ πηζηνπνηεκέλε γλψζε Σερλνινγηψλ θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) Α΄ επηπέδνπ. Ζ γλψζε 

Σ.Π.Δ. Α΄ επηπέδνπ απνδεηθλχεηαη κε ηε ζρεηηθή πηζηνπνίεζε ή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Π.Γ. 50/2002 (Α΄ 39) γηα ηελ απφδεημε ηεο γλψζεο ρεηξηζκνχ 

Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή (Ζ/Τ) θαη ηεθκαίξεηαη γηα ηνπο εθπ/θνχο ηνπ θιάδνπ ΠΔ86. 
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Δηδηθφηεξα: 

Τπνςήθηνη γηα ηηο ζέζεηο Γηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη 

Δ.Κ κπνξεί λα είλαη: 

 Γηα ηηο ζέζεηο Γηεπζπληώλ Γπκλαζίσλ, ΓΔ.Λ θαη ΔΠΑ.Λ, εθπαηδεπηηθνί ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο εθπ/ζεο ησλ θιάδσλ ΠΔ01 έσο θαη ΠΔ08, ΠΔ11, ΠΔ33, ΠΔ34, ΠΔ40 θαη 

ΠΔ78 έσο θαη ΠΔ91,  

 Γηα ηηο ζέζεηο Γηεπζπληώλ Δ.Κ., εθπαηδεπηηθνί ηεο Γεπηεξνβάζκηαο εθπ/ζεο ησλ 

θιάδσλ ΠΔ80 έσο θαη ΠΔ90. 

 Γηα ηηο ζέζεηο Γηεπζπληώλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ Γεπηεξνβάζκηαο εθπ/ζεο Δ.Α.Δ. 

κφληκνη εθπαηδεπηηθνί Γεπηεξνβάζκηαο εθπ/ζεο ησλ θιάδσλ ΠΔ01 έσο θαη ΠΔ08, ΠΔ11, 

ΠΔ33, ΠΔ34, ΠΔ40 θαη ΠΔ78 έσο θαη ΠΔ91, θαζψο θαη ηα κέιε Δ.Δ.Π., εθφζνλ έρνπλ ηα 

πξνζφληα δηνξηζκνχ θαη ηνπνζέηεζεο ζε .Μ.Δ.Α.Δ. Οη ππνςήθηνη εθπαηδεπηηθνί ή κέιε 

Δ.Δ.Π. πξέπεη λα έρνπλ ζπκπιεξψζεη δηδαθηηθή/ππνζηεξηθηηθή αληίζηνηρα ππεξεζία 

ηεζζάξσλ (4) ηνπιάρηζηνλ εηψλ ζηνλ ηχπν ΜΔΑΔ ηεο πξνθεξπζζφκελεο ζέζεο (ήηνη η) 

Δληαία Δηδηθά Δπαγγεικαηηθά Γπκλάζηα-Λχθεηα  θαη ηη) Δξγαζηήξηα Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο (ΔΔΔΔΚ) μερσξηζηά γηα θάζε έλα. 

Δπηπιένλ θαη κόλν γηα ηηο ζέζεηο Γηεπζπληώλ ΔΔΔΔΚ, ππνςήθηνη κπνξεί λα είλαη 

θαη εθπ/θνί ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπ/ζεο ηνπ θιάδνπ δαζθάισλ θαη εθπαηδεπηηθνί ηνπ 

Π.Γ.323/1993 θαη ηεο ππφ ζηνηρεία 172260/Δ1/17-10-2016 θνηλήο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ 

Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, εθφζνλ 

πιεξνχλ ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο. 

 

Γελ επηηξέπεηαη λα είλαη ππνςήθηνο γηα ηελ επηινγή νχηε λα ηνπνζεηεζεί ζε ζέζε 

ζηειέρνπο εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθφο ή κέινο ηνπ Δ.Δ.Π., ν νπνίνο δηαλχεη δνθηκαζηηθή 

ππεξεζία ή ηειεί ζε δηαζεζηκφηεηα ή αξγία ή έρεη θαηαδηθαζηεί ηειεζηδίθσο γηα ηα αδηθήκαηα 

ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ 

Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ. (λ. 3528/2007, Α’ 26) ή ηνπ έρεη επηβιεζεί ηειεζίδηθα 

νπνηαδήπνηε πεηζαξρηθή πνηλή αλψηεξε ηνπ πξνζηίκνπ απνδνρψλ ηεζζάξσλ (4) κελψλ, γηα 

νπνηνδήπνηε πεηζαξρηθφ παξάπησκα κέρξη ηε δηαγξαθή ηεο πνηλήο θαηά ην άξζξν 145 ηνπ 

ίδηνπ Κψδηθα.  

Δθπαηδεπηηθφο ή κέινο ηνπ Δ.Δ.Π., ν νπνίνο έρεη απαιιαγεί απφ ηα θαζήθνληά ηνπ, 

ζχκθσλα κε ηελ πεξ. β) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 44 δελ επηηξέπεηαη λα είλαη ππνςήθηνο γηα 

ηελ επηινγή, νχηε λα ηνπνζεηεζεί ζε φκνηα ή αλψηεξε ζέζε ζηειέρνπο ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηα 

ηέζζεξα (4) έηε πνπ έπνληαη ηεο απαιιαγήο Δθπαηδεπηηθφο, ηνπ νπνίνπ ηα πηζηνπνηεηηθά ησλ 

ηππηθψλ πξνζφλησλ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 33 έσο 35, πνπ πξνζθνκίδνληαη θαηά ηε 

δηαδηθαζία επηινγήο είλαη πιαζηά ή ππνβάιιεη ζηε δηαδηθαζία απηή αλαιεζείο δειψζεηο, δελ 

επηιέγεηαη σο δηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο ή Δ.Κ. 
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Δθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη απνρσξνχλ ππνρξεσηηθά απφ ηελ ππεξεζία ιφγσ 

ζπληαμηνδφηεζεο εληφο ελφο (1) έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

ησλ ππνςεθηνηήησλ, δελ επηηξέπεηαη λα ππνβάινπλ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο γηα ζέζε 

ζηειέρνπο ηεο εθπαίδεπζεο. 

Οη πξνυπνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο πξέπεη λα ζπληξέρνπλ θαηά ηε ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ππνςεθηνηήησλ.  

Σα θσιχκαηα επηινγήο ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ.4823/2021 δελ πξέπεη λα 

ζπληξέρνπλ ηφζν θαηά ην ρξφλν ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο 

φζν θαη θαηά ην ρξφλν ηνπνζέηεζεο απφ ην αξκφδην φξγαλν. 

 

2. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΚΑΗ ΥΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΧΝ  

 

Οη ελδηαθεξφκελνη ππνβάιινπλ ηηο αηηήζεηο ππνςεθηφηεηαο γηα ηελ επηινγή ηνπο σο 

Γηεπζπληέο ρνιηθψλ Μνλάδσλ θαη Δξγαζηεξηαθψλ Κέληξσλ απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ 

ειεθηξνληθά ζηε δηαδηθηπαθή πχιε https://schooldirectors.minedu.gov.gr.  

Ζ πηζηνπνίεζε ησλ ππνςεθίσλ γηα ηελ είζνδν ζηελ πιαηθφξκα ηεο αίηεζεο γίλεηαη κε 

ηε ρξήζε ησλ θσδηθψλ TAXISnet (πξφζβαζεο θπζηθψλ πξνζψπσλ ζε θνξνινγηθέο θαη 

ινηπέο ππεξεζίεο). 

 

Με ηελ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο δειψλεηαη ε Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

γηα ηα ζρνιεία ηεο νπνίαο ν ππνςήθηνο εθδειψλεη ελδηαθέξνλ.  

Οη ππνςήθηνη γηα ηηο ζέζεηο Γηεπζπληψλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ θαη Δξγαζηεξηαθψλ 

Κέληξσλ κπνξνύλ λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα ηηο ζέζεηο ηνπ ζπλόινπ ησλ ζρνιηθώλ 

κνλάδσλ θαη Δ.Κ. αληίζηνηρα κίαο κόλν Γηεύζπλζεο Δθπαίδεπζεο. ε θάζε πεξίπησζε, 

πξνυπφζεζε ηνπνζέηεζεο ζε ζέζε Γηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο ή Δ.Κ. είλαη λα δχλαηαη ν 

ππνςήθηνο λα ζπκπιεξψζεη ην ππνρξεσηηθφ σξάξην ηεο ζέζεο ηνπ Γηεπζπληή ζηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο θαη ηα Δ.Κ. πνπ δειψλεη. 

Ζ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο ελφηεηεο:  

(i) ηνηρεία αηνκηθήο θαη ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ ππνςεθίνπ  

(ii) Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο επηινγήο  

(iii) Πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1, 6 θαη 12 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ 

λ.4823/2021  

(iv) Θέζεηο ππεξέηεζεο ππνςεθίνπ  

(v) ηνηρεία επηζηεκνληθήο – παηδαγσγηθήο ζπγθξφηεζεο θαη ζπκκεηνρήο ζε ππεξεζηαθά θαη 

πεηζαξρηθά ζπκβνχιηα  

(vi) ηνηρεία δηδαθηηθήο, ζπκβνπιεπηηθήο – θαζνδεγεηηθήο θαη δηνηθεηηθήο– ππνζηεξηθηηθήο 

εκπεηξίαο  

(vii) Γήισζε πεξί αθξίβεηαο ησλ δεισζέλησλ ζηνηρείσλ 

 

https://schooldirectors.minedu.gov.gr/
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 Με ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ ππνςεθηόηεηαο νη ελδηαθεξόκελνη 

αλαξηνύλ ππνρξεσηηθά βηνγξαθηθό ζεκείσκα θαη πηζηνπνηεηηθό ππεξεζηαθό 

κεηαβνιώλ. Οη Γηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο ή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ή νη 

Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο, ηεο νξγαληθήο ζέζεο ησλ ππνςεθίσλ, είλαη 

αξκφδηεο θαηά πεξίπησζε, γηα ηελ άκεζε θαη θαηά πξνηεξαηφηεηα έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ 

ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ πνπ ζα ηνπο δεηεζεί θαη ππνρξενχληαη ζηε ρνξήγεζή ηνπ εληφο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ελ ιφγσ αηηήζεσλ-δειψζεσλ ππνςεθηφηεηαο, 

 

 Οη αηηήζεηο-δειψζεηο γηα ζπκκεηνρή ζηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία επηινγήο ππνβάιινληαη 

ειεθηξνληθά, καδί κε ηα  σο άλσ αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά, απφ ηελ  Παξαζθεπή 9 

Γεθεκβξίνπ 2022 έσο θαη ηελ Σεηάξηε 28 Γεθεκβξίνπ 2022 θαη ώξα 16:00. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη κεηά ηελ νξηζηηθή ππνβνιή ηεο αίηεζεο ππνςεθηόηεηαο δελ είλαη 

δπλαηή ε ηξνπνπνίεζή ηεο. 

 

3. ΤΠΟΒΛΖΣΔΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

 

Οη αηηήζεηο ζπλνδεύνληαη από ηα απαξαίηεηα γηα ηελ απόδεημε ησλ ηππηθώλ 

πξνζόλησλ ηνπο δηθαηνινγεηηθά, ζε ςεθηαθή κνξθή, ηα νπνία αλαξηώληαη ζην 

πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, νκαδνπνηεκέλα ζε ππνελόηεηεο, σο 

εμήο: 

α) Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα. 

β) Πηζηνπνηεηηθφ ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ 

γ) Αληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδψλ θαη επηκφξθσζεο. 

δ) Απνδεηθηηθά γλψζεο μέλσλ γισζζψλ. 

ε) Πηζηνπνηεηηθά επηκφξθσζεο ζηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (Σ.Π.Δ.) ή 

απνδεηθηηθά γλψζεο ρεηξηζκνχ Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή (Ζ/Τ). 

ζη) Απνδεηθηηθά ζπγγξαθηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ έξγνπ. 

δ) Βεβαηψζεηο ή ππεξεζηαθά έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ζην δηδαθηηθφ έξγν θαζψο θαη ζηε 

δηδαθηηθή, ζπκβνπιεπηηθή – θαζνδεγεηηθή θαη δηνηθεηηθή – ππνζηεξηθηηθή εκπεηξία, ηα νπνία 

πξέπεη λα αλαθέξνπλ ρξφλν έλαξμεο θαη ιήμεο, θαηά πεξίπησζε. 

ε) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 (Α 7́5) κε ηελ νπνία βεβαηψλεηαη: 

αα) φηη ν εθπαηδεπηηθφο δελ δηαλχεη δνθηκαζηηθή ππεξεζία ή εκπίπηεη ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ λ. 4997/2022, δελ ηειεί ζε δηαζεζηκφηεηα ή αξγία, 
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δελ έρεη θαηαδηθαζηεί ηειεζίδηθα γηα ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Κψδηθα 

Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ δηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ. (λ. 

3528/2007, Α’ 26) ή δελ ηνπ έρεη επηβιεζεί ηειεζίδηθα νπνηαδήπνηε πεηζαξρηθή πνηλή αλψηεξε 

ηνπ πξνζηίκνπ απνδνρψλ ηεζζάξσλ (4) κελψλ, γηα νπνηνδήπνηε πεηζαξρηθφ παξάπησκα, 

κέρξη ηε δηαγξαθή ηεο πνηλήο θαηά ην άξζξν 145 ηνπ ίδηνπ θψδηθα. 

ββ) ε γλεζηφηεηα θαη αιήζεηα ησλ ππνβαιιφκελσλ ηίηισλ ζπνπδψλ θαη ινηπψλ 

δηθαηνινγεηηθψλ, 

γγ) φηη ν εθπαηδεπηηθφο δελ έρεη απαιιαγεί απφ ηα θαζήθνληά ηνπ σο ζηέιερνο ηεο 

εθπαίδεπζεο ζχκθσλα κε ηελ πεξ . β ́ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ.4823/2021 ηα ηέζζεξα 

ηειεπηαία έηε. 

δδ) φηη ν εθπαηδεπηηθφο δελ απνρσξεί ππνρξεσηηθά απφ ηελ ππεξεζία ιφγσ 

ζπληαμηνδφηεζεο εληφο ελφο (1) έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

ησλ ππνςεθηνηήησλ. 

 

Ζ γλψζε μέλεο γιψζζαο θαζψο θαη ρεηξηζκνχ Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή (Ζ/Τ) 

απνδεηθλχεηαη κε βάζε ηίηινπο πνπ νξίδνληαη απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο 

ηνπ ΑΔΠ. 

 

Όινη νη ηίηινη ζπνπδψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηδξχκαηα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ηεο 

αιινδαπήο, πξέπεη λα είλαη αξκνδίσο αλαγλσξηζκέλνη απν ην Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ 

Αλαγλψξηζεο Σίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.)/ Γηαπαλεπηζηεκηαθφ 

Κέληξν Αλαγλψξηζεο Σίηισλ πνπδψλ ηεο Αιινδαπήο (ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α.) ή ην Ηλζηηηνχην 

Σερλνινγηθήο Δθπ/ζεο (Η.Σ.Δ). Ξελφγισζζεο βεβαηψζεηο ή έγγξαθα πξέπεη λα έρνπλ επίζεκα 

κεηαθξαζηεί απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ή άιιν αξκφδην θαηά 

λφκν φξγαλν.  

 

Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ δελ γίλνληαη δεθηά 

ζπκπιεξσκαηηθά δηθαηνινγεηηθά. 

 

Οη αηηήζεηο θαη ηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά δηαηεξνχληαη, ζε ςεθηαθή κνξθή, ζηηο 

Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ησλ Γηεπζπληψλ ρνιηθψλ 

Μνλάδσλ θαη Δξγαζηεξηαθψλ Κέληξσλ. 
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Ζ παξνχζα αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Ζιείαο, θαζψο θαη ζην πξφγξακκα «Γηαχγεηα» θαη λα δηαβηβαζηεί ζην Α..Δ.Π. πξνθεηκέλνπ 

λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ο Γ/ληήο ηεο Γ/λζεο Γ.Δ. Ζιείαο 
 
 
 
 

Αλδξέαο Εέξβαο 

 
Κοινοποίηζη  
1. Α..Ε.Π. 
2. Περιθερειακή Δ/νζη Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/ζης Δση. Ελλάδας 
3. Διεσθύνζεις Α/θμιας & Δεσηεροβάθμιας Εκπ/ζης ηης τώρας  
4. τολικές μονάδες ηης Περιθέρειάς μας (για ηην περαιηέρω ενημέρωζη ηων εκπ/κών με οποιονδήποηε 

πρόζθορο ηρόπο) 
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