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 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
 
Περιστέρι, 08-12-2022 
Αρ. Πρωτ.: Φ.11.1/24029  
 
 
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

ΘΕΜΑ : «Πλήρωση θέσεων Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων Δ.Ε. και Εργαστηριακών  
                Κέντρων αρμοδιότητας της Δ.Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας»  
 
 

Η Διευθύντρια Εκπαίδευσης της Δ.Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 4823/2021 (Α’ 136) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των 

εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 4, 30 έως και 33, 35 έως και 
37, 39 έως και 43, 49 και 232  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 374 του Ν. 4957/2022 (Α΄ 141) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της 
σύνδεσης  των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 190 του Ν. 4964/2022 (Α΄ 150) «Διατάξεις για την 
απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη  
των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την 
προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις»  

4. Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4997/2022 (Α΄ 219), «Εξορθολογισμός 
ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών 
ομάδων και άλλες διατάξεις»  

5. Τις διατάξεις του Ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και 
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» 

6. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 
και άλλες διατάξεις» 

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων»  

8. Την υπό στοιχεία Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 (Β΄6141/03-12-2022) Απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη 
διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και 
Εργαστηριακών Κέντρων» 

9. Την υπ΄αριθμ. 23645/06-12-2022 Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής «Συγκρότηση Τοπικού 
Συμβουλίου Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας» 
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10. Tην υπ΄αριθμ. 151151/Ε3/07-12-2022 (ΑΔΑ:Ψ28Χ46ΜΤΛΗ-ΒΒΗ) εγκύκλιο Υ.ΠΑΙ.Θ. 
«Επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)» 

11. Την υπ’αριθμ. 170405/Γ1/28-12-2021 (Β΄6273/28-12-2021) απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ. 
«Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Διευθυντών 
Εκπαίδευσης» 
 

 
Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε 

 
Την πλήρωση, με επιλογή, του συνόλου των θέσεων Διευθυντών/ντριών των δημόσιων 

σχολικών μονάδων Δ.Ε. και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας, 
πλην των Προτύπων σχολικών μονάδων Δ.Ε. (Πρότυπο Γυμνάσιο Αγ. Αναργύρων, 1ο Πρότυπο 
Γυμνάσιο Ιλίου, Πρότυπο ΓΕ.Λ. Αγ. Αναργύρων, 3ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Ιλίου, Πρότυπο ΕΠΑ.Λ 
Χαϊδαρίου), με τετραετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η 
Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους και καλούμε τους/τις 
ενδιαφερόμενους/ες εκπαιδευτικούς που έχουν  τα  προβλεπόμενα προσόντα, να υποβάλουν 
αίτηση από την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 έως και την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022 
και ώρα 16:00, που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, για να συμμετάσχουν στη 
διαδικασία. 

    Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή 
τους ως Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων 
αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη 
https://schooldirectors.minedu.gov.gr. Η πιστοποίηση των υποψηφίων για την είσοδο 
στην πλατφόρμα της αίτησης γίνεται με τη χρήση των κωδικών TAXISnet (πρόσβασης 
φυσικών προσώπων σε φορολογικές και λοιπές υπηρεσίες).  

 Η αίτηση υποψηφιότητας περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:  
(i) Στοιχεία ατομικής και υπηρεσιακής κατάστασης του υποψηφίου  
(ii) Διεύθυνση Εκπαίδευσης επιλογής  
(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  
Με την αίτηση υποψηφιότητας δηλώνεται η Διεύθυνση Εκπαίδευσης, για τα 

σχολεία της οποίας ο/η υποψήφιος/α εκδηλώνει ενδιαφέρον για συμμετοχή στη  
διαδικασία επιλογής. Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις του 
συνόλου των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. αντίστοιχα μίας μόνο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.  

Με την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας οι ενδιαφερόμενοι/ες 
αναρτούν υποχρεωτικά, μεταξύ άλλων, βιογραφικό σημείωμα και πιστοποιητικό 
υπηρεσιακών μεταβολών (Π.Υ.Μ.). 

             Οι αιτήσεις συνοδεύονται από τα απαραίτητα, για την απόδειξη των τυπικών 
προσόντων τους δικαιολογητικά, σε ψηφιακή μορφή (έως 1,5 ΜΒ), τα οποία αναρτώνται 
στο πληροφοριακό σύστημα υποβολής των αιτήσεων, ομαδοποιημένα σε υποενότητες, 
ως εξής: α) Βιογραφικό σημείωμα. 

β) Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών 
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γ) Αντίγραφα τίτλων σπουδών και επιμόρφωσης.  
δ) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών. 
ε) Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών 

(Τ.Π.Ε.) ή αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ). 
στ) Αποδεικτικά συγγραφικού και ερευνητικού έργου. 
ζ) Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στο διδακτικό έργο καθώς και 

στη διδακτική, συμβουλευτική – καθοδηγητική και διοικητική – υποστηρικτική εμπειρία, 
τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση. 

η) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75), με την οποία βεβαιώνεται: 
α α )   ότ ι   ο   ε κπαιδε υτικ ός   δε ν   δια νύε ι   δοκιμ α στική   υπη ρε σία   ή  

 ε μπίπτε ι στο πεδίο ε φαρ μογ ή ς τη ς παρ. 1 το υ άρθρο υ 78 το υ ν. 4997 /202 2 , 
 δε ν τε λεί σε δια θεσιμότη τα ή α ργ ία , δε ν έ χε ι κα τα δικα στε ί τε λεσίδικα γ ι α τα  
 α δική μα τα  τη ς  παρ.  1  το υ  άρθρο υ  8  το υ  Κώ δικα  Κα τά στα σης  Δη μοσίω ν  
 Πολιτικώ ν δ ιοικη τι κώ ν Υπα λλή λων κα ι Υπα λλή λ ω ν Ν .Π.Δ.Δ. (ν. 35 28 / 2007 , Α’26)  
 ή  δε ν  του  έχ ε ι  ε πιβλη θεί  τε λεσίδικα  οπο ι α δή ποτ ε  πειθαρχ ική  ποινή  
 α νώ τερη το υ προστίμου α ποδοχ ών τε σσά ρω ν (4) μη νώ ν, γ ια οπο ιοδή ποτ ε  
 πειθαρχ ικό παρά πτω μα , μέχ ρι τη δια γ ρα φή τη ς ποινή ς κα τά το ά ρθρο 14 5  
 το υ ίδιου κώ δικα .  

 ββ) η γ νη σιότ η τα κα ι α λήθεια τω ν υποβα λλόμενω ν τίτλω ν σπουδών  
 κα ι λοιπών δικα ιολο γ η τικώ ν,  

 γ γ ) ότ ι ο ε κπαιδε υτικός δε ν έ χε ι α παλλα γ ε ί α πό τα κα θήκον τά το υ ω ς  
 στέ λεχ ος τη ς ε κπαίδε υση ς σύμφων α με τη ν πε ρ. β΄ τη ς πα ρ. 1 το υ ά ρθρου 4 4  
 το υ ν .4823 /20 21 τα τέ σσε ρα τε λευτα ία έ τη .  

 δδ)   ότ ι   ο   ε κπαιδε υτικ ός   δε ν   α π οχ ω ρε ί   υποχ ρε ωτικά   α πό   τη ν  
 υπη ρε σία λόγ ω συντ αξ ιοδό τη σης ε ντό ς ενό ς (1) έ το υς α πό τη ν η με ρο μη νία  
 λήξ η ς τη ς προ θεσμία ς υποβολής τω ν υποψ η φιοτή τω ν.  
 

• Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης 
Εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αρμοδίως αναγνωρισμένοι. 

• Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα 
μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή 
άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.  

• Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά 
  συμπληρωματικά δικαιολογητικά. 

 
Ως Διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), 

επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας: 
- με τουλάχιστον, δωδεκαετή εκπαιδευτική υπηρεσία.  
- Διδακτική υπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) πρέπει να 
έχουν διανυθεί στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης (Β/θμια) 
- Πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α’ επιπέδου.  

Η γνώση Τ.Π.Ε. Α’ επιπέδου αποδεικνύεται με τη σχετική πιστοποίηση ή σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 26 του Π.Δ. 50/2001 (Α’ 39) για την απόδειξη της 
γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) και τεκμαίρεται για τους εκπαιδευτικούς 
του κλάδου ΠΕ86. 

Ειδικότερα: Υποψήφιοι/ες για τις θέσεις Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ. μπορεί να είναι: 
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- για τις θέσεις Διευθυντών/ντριών Γυμνασίων, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ., εκπαιδευτικοί της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ01 έως και ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40 και 
ΠΕ78 έως και ΠΕ91, 

-για τις θέσεις Διευθυντών/ντριών Ε.Κ., εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
των κλάδων ΠΕ80 έως και ΠΕ90. 
 - για τις θέσεις Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Ε.Α.Ε., 
εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ01 έως και ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, 
ΠΕ34, ΠΕ40 και ΠΕ78 έως και ΠΕ91, καθώς και τα μέλη του Ε.Ε.Π. (με τουλάχιστον δώδεκα (12) 
έτη εκπαιδευτικής και οκτώ (8) έτη υποστηρικτικής υπηρεσίας), εφόσον έχουν τα προσόντα 
διορισμού και τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. 
  Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία τεσσάρων (4), 
τουλάχιστον, ετών στον τύπο Σ.Μ.Ε.Α.Ε. της προκηρυσσόμενης θέσης, ήτοι: 
Α) σε Γυμνάσια Ε.Α.Ε. και Λύκεια Ε.Α.Ε.  
Β) σε Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. ή Ειδικό Επαγγελματικό 
Γυμνάσιο ή Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο ή Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο Ειδικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε. Ε.Α.Ε.) Α’ και Β’ Κύκλου) και Εργαστήρια Ειδικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) ξεχωριστά για κάθε στοιχείο της υποπερ. ιβ) της περ. 
ι) της παρ. 1 του αρθ. 4 του Ν.4823/2021 (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ., Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.). 
 Επιπλέον και μόνο για τις θέσεις Διευθυντών των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. υποψήφιοι μπορεί να είναι και 
εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του κλάδου δασκάλων και εκπαιδευτικοί του 
Π.Δ. 323/1993 και της υπό στοιχεία 172260/Ε1/17.10.2016 κοινής απόφασης του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, εφόσον 
πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας, 
-για τις θέσεις Διευθυντών/ντριών σε σχολικές μονάδες κωφών, βαρηκόων και τυφλών 
μαθητών, μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί ή μέλη του Ε.Ε.Π., εφόσον διαθέτουν πιστοποιημένη 
γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.) ή της Ελληνικής Γραφής Braille (Ε.Γ.Β.), 
αντίστοιχα, ή εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις (12 έτη εκπαιδευτική και 8 έτη 
διδακτική/υποστηρικτική προϋπηρεσία) και έχουν οργανική θέση σε σχολική μονάδα κωφών, 
βαρηκόων ή τυφλών μαθητών έχοντας υπηρετήσει σε αυτήν για τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη. 
Εάν οι ανωτέρω προϋποθέσεις δεν μπορούν να ικανοποιηθούν λόγω έλλειψης 
ενδιαφερομένων, υποψήφιοι/ες μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί που πληρούν τις ως άνω 
προϋποθέσεις (12 έτη εκπαιδευτική και 8 έτη διδακτική/υποστηρικτική προϋπηρεσία). 

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων.  

Τα κωλύματα επιλογής της παρ. 11* του άρθρου 31 του Ν. 4823/2021 δεν πρέπει να 
συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας 
όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ* (παρ.1, άρθρο 78, Ν. 4997/2022): Οι δόκιμοι εκπαιδευτικοί και τα μέλη Ειδικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, που διορίστηκαν τα έτη 
2019 έως και 2021 στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή στα Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. και, 
μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 
δύο (2) έτη δοκιμαστικής υπηρεσίας, ακόμα και αν δεν υλοποιήθηκε η διαδικασία 
αξιολόγησής τους, η οποία απαιτείται για τη μονιμοποίησή τους σύμφωνα με την παρ. 7 του 
άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α’ 13) και τις παρ. 7 του άρθρου 66 και 3 του άρθρου 78 του 
Ν.4823/2021, μπορούν να είναι υποψήφιοι και να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής για 
θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης και να τοποθετούνται σε αυτές, εφόσον συντρέχουν και οι 
λοιπές προϋποθέσεις συμμετοχής τους στη σχετική διαδικασία και επιλεγούν. 
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Οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και 
Εργαστηριακών Κέντρων, τοποθετούνται σε κενές και κενούμενες θέσεις με απόφαση του 
οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της 
παρ. 9 του άρθρου 37 του ν.4823/2021, όπως ισχύει. Το συμβούλιο διαμορφώνει την πρότασή 
του με βάση τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους τελικούς ενιαίους αξιολογικούς 
πίνακες σε συνδυασμό με τη σειρά προτίμησής τους, η οποία δηλώνεται σύμφωνα με το 
άρθρο 12 της σχετικής ΥΑ.  

Η επιλογή και τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας. 
Οι τοποθετούμενοι σε κενές ή κενούμενες θέσεις, εξακολουθούν να ασκούν τα 

καθήκοντά τους και μετά από τη λήξη της θητείας τους μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας των 
νέων στελεχών.  

Η ανάληψη υπηρεσίας των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. πραγματοποιείται 
το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης 
τοποθέτησής τους.  

 
Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης και διαβιβάζεται στο Α.Σ.Ε.Π. 

προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του. 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣ: 
Εκπαιδευτικούς της περιοχής 
ευθύνης μας (ενυπόγραφα, 
δια των Διευθυντών των σχ. 
μονάδων και Ε.Κ.) 
 
ΚΟΙΝ. : 

1. Α.Σ.Ε.Π. 
2. Π.Δ.Ε. Αττικής 
3. Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. της 

χώρας 
   
Συνημμένα: 
-Υ.Α. 149788/02-12-2022 

  
 
 
 

 
 
 

H Διευθύντρια Εκπαίδευσης 
 
 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΚΡΗ 
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