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ΘΕΜΑ: Προκήρυξη για την επιλογή ∆ιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων ∆ιεύθυνσης ∆.Ε. 

Κυκλάδων 

  

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ∆.Ε. ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 

Λαµβάνοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Π.∆. 18/2018 (Φ.Ε.Κ. 31/Α΄/23-02-2018), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 

2. Την υπ’ αριθµ. 170405/ΓΓ1/28-12-2021 (Φ.Ε.Κ. 6273/Β΄/28-12-2021) απόφαση Υ.ΠΑΙ.Θ. 

3. Την υπ’ αριθµ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-07-2022 (Α∆Α: ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π) απόφαση Υ.ΠΑΙ.Θ. 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 3 έως 49 του Ν.4823/2021 (Φ.Ε.Κ. 136/Α΄/03-08-2021), όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν 

5. Την υπ’ αριθµ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 (Φ.Ε.Κ. 6141/Β΄/03-12-2022) απόφαση Υ.ΠΑΙ.Θ. 

6. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. Φ.361.22/7/151151/Ε3/07-12-2022 έγγραφο Υ.ΠΑΙ.Θ. 

 
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι  

 

Την πλήρωση µε επιλογή των παρακάτω εβδοµήντα (70) θέσεων ∆ιευθυντών Σχολικών Μονάδων και 

Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) και καλεί τους ενδιαφερόµενους µόνιµους εκπαιδευτικούς και µέλη Ε.Ε.Π. που 

έχουν τα νόµιµα προσόντα να υποβάλουν σχετική αίτηση, συνοδευόµενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά: 

 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΝΗΣΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

Β΄ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΘΗΡΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΘΗΡΑΣ 

Γ΄ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΝΑΞΟΣ ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. ΝΑΞΟΥ 

Γ΄ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΝΑΞΟΣ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΝΑΞΟΥ 

∆΄ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΠΑΡΟΣ ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. ΠΑΡΟΥ 

∆΄ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΣΥΡΟΣ ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. ΣΥΡΟΥ 

∆΄ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΣΥΡΟΣ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΣΥΡΟΥ 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.: Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.: Ενιαίο Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµνάσιο - Λύκειο 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΝΗΣΙ Ε.Κ. 

Β΄ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΘΗΡΑ Ε.Κ. ΘΗΡΑΣ 

Γ΄ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΝΑΞΟΣ Ε.Κ. ΝΑΞΟΥ 

∆΄ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΣΥΡΟΣ Ε.Κ. ΣΥΡΟΥ 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΚΠ546ΜΤΛΗ-ΑΛΗ



ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΝΗΣΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α 

Α΄ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΜΗΛΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΗΛΟΥ 

Α΄ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΜΗΛΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΗΛΟΥ 

Α΄ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΜΗΛΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΗΛΟΥ 

Α΄ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΚΙΜΩΛΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΜΩΛΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 

Α΄ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΣΕΡΙΦΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΙΦΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 

Α΄ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΣΙΦΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΙΦΝΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 

Α΄ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΣΙΦΝΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ 

Β΄ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΘΗΡΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΡΑΣ 

Β΄ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΘΗΡΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΑΡΙΑΣ 

Β΄ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΘΗΡΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ 

Β΄ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΘΗΡΑ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΗΡΑΣ 

Β΄ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΘΗΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΗΡΑΣ 

Β΄ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΘΗΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΗΡΑΣ 

Β΄ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΘΗΡΑΣΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 

Β΄ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΑΝΑΦΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΦΗΣ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 

Β΄ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΦΟΛΕΓΑΝ∆ΡΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΟΛΕΓΑΝ∆ΡΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 

Β΄ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΣΙΚΙΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΙΚΙΝΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 

Β΄ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 

Β΄ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΙΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΟΥ 

Γ΄ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΝΑΞΟΣ 1
Ο
 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΞΟΥ 

Γ΄ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΝΑΞΟΣ 2
Ο
 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΞΟΥ 

Γ΄ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΝΑΞΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΙΒΛΟΥ 

Γ΄ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΝΑΞΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΑΓΑΙΑΣ 

Γ΄ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΝΑΞΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΑ∆ΟΥ 

Γ΄ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΝΑΞΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΞΟΥ 

Γ΄ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΝΑΞΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΑΓΑΙΑΣ 

Γ΄ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΝΑΞΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΞΟΥ 

Γ΄ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΝΑΞΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΞΟΥ 

Γ΄ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΝΑΞΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΞΟΥ 

Γ΄ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΑΜΟΡΓΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΟΡΓΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 

Γ΄ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΑΜΟΡΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΟΡΓΟΥ 

Γ΄ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 

Γ΄ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 

Γ΄ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ∆ΟΝΟΥΣΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ∆ΟΝΟΥΣΑΣ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 

∆΄ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΣΥΡΟΣ 2
Ο
 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ 

∆΄ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΣΥΡΟΣ 3
Ο
 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ 

∆΄ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΣΥΡΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΣΥΡΟΥ 

∆΄ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΣΥΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ 

∆΄ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΣΥΡΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ 

∆΄ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΤΗΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΗΝΟΥ 

∆΄ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΤΗΝΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΝΟΥ 

∆΄ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΤΗΝΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΗΝΟΥ 

∆΄ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΜΥΚΟΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 

∆΄ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΜΥΚΟΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ 

∆΄ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΜΥΚΟΝΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 

∆΄ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΜΥΚΟΝΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 

∆΄ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΚΕΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΑΣ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 

∆΄ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΚΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΑΣ 

∆΄ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΑΝ∆ΡΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΥΡΙΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 

∆΄ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΑΝ∆ΡΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝ∆ΡΟΥ 

∆΄ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΑΝ∆ΡΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΘΙΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 

∆΄ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΑΝ∆ΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝ∆ΡΟΥ 

∆΄ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΑΝ∆ΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝ∆ΡΟΥ 

∆΄ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΠΑΡΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΟΥ 

∆΄ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΠΑΡΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ 

∆΄ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΠΑΡΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ 

∆΄ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΠΑΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΟΥ 

∆΄ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΠΑΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ 

∆΄ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΠΑΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΟΥ 

∆΄ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 

∆΄ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΚΥΘΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΥΘΝΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 

ΑΔΑ: 6ΚΠ546ΜΤΛΗ-ΑΛΗ



Η επιλογή και τοποθέτηση γίνεται για τετραετή θητεία, η οποία ξεκινά µε την τοποθέτηση και λήγει την 31η Ιουλίου 

του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή, µε την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 44 και της παρ. 6 του 

άρθρου 60 του Ν.4823/2021. Η επιλογή και η τοποθέτηση στις κενούµενες θέσεις γίνονται για το υπόλοιπο της 

θητείας. Όσοι τοποθετούνται σε θέσεις ∆ιευθυντών σχολικών µονάδων και Ε.Κ. εξακολουθούν να ασκούν τα 

καθήκοντά τους και µετά από τη λήξη της θητείας τους, µέχρι την ανάληψη υπηρεσίας των νέων ∆ιευθυντών 

σχολικών µονάδων και Ε.Κ. 

 

Η ανάληψη υπηρεσίας των ∆ιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. πραγµατοποιείται το αργότερο εντός τριών (3) 

εργασίµων ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης τοποθέτησής τους. 

 

Οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες ισχύουν από την κύρωσή τους έως την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί 

την κύρωσή τους. 

 

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις ∆ιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων µπορούν να υποβάλουν 

αίτηση για τις θέσεις του συνόλου των σχολικών µονάδων και Ε.Κ. αντίστοιχα µίας µόνο ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης. 

 

1) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 
Οι υποψήφιοι για τις παραπάνω θέσεις πρέπει να: 

Α) είναι εκπαιδευτικοί της δηµόσιας δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 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 σύµφωνα µε την περ. δ) της παρ. 6 του άρθρου 31 του Ν.4823/2021 

Β) έχουν διδακτική υπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών, από τα οποία τα τέσσερα (4) πρέπει να έχουν 

διανυθεί στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Για τις θέσεις ∆ιευθυντών σχολικών µονάδων ∆ευτεροβάθµιας 

Ε.Α.Ε. περιγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις στην υποπαράγραφο δβ) της παρ. 6 του άρθρου 31 του 

Ν.4823/2021 

Γ) έχουν πιστοποιηµένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α’ επιπέδου. Η 

γνώση Τ.Π.Ε. Α’ επιπέδου της 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.  

 

Για την «εκπαιδευτική υπηρεσία» και τη «διδακτική υπηρεσία» ισχύουν οι ορισµοί του άρθρου 4 του Ν.4823/2021. 

 

∆εν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή εκπαιδευτικός που διανύει δοκιµαστική υπηρεσία ή δεν εµπίπτει 

στο πεδίο εφαρµογής της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 4997/2022, τελεί σε διαθεσιµότητα ή αργία, έχει καταδικαστεί 

τελεσίδικα για τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών 

Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆. (ν. 3528/2007, Α’ 26) ή του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική 

ποινή ανώτερη του προστίµου αποδοχών τεσσάρων (4) µηνών, για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωµα, µέχρι τη 

διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του ίδιου κώδικα. 

∆εν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή εκπαιδευτικός που έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του ως 

στέλεχος της εκπαίδευσης σύµφωνα µε την περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4823/2021 τα τέσσερα τελευταία 

έτη. 

∆εν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή εκπαιδευτικός που αποχωρεί υποχρεωτικά από την υπηρεσία 

λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των 

υποψηφιοτήτων. 

 

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

αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα ως άνω κωλύµατα επιλογής δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά τον χρόνο λήξης 

της προθεσµίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά τον χρόνο τοποθέτησης από το αρµόδιο 

όργανο. 

 

2) ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως ∆ιευθυντών 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). 
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Οι αιτήσεις συνοδεύονται από τα απαραίτητα, για την απόδειξη των τυπικών προσόντων τους δικαιολογητικά, σε 

ψηφιακή µορφή, τα οποία αναρτώνται στο πληροφοριακό σύστηµα υποβολής των αιτήσεων, οµαδοποιηµένα σε 

υποενότητες, ως εξής: 

α) Βιογραφικό σηµείωµα. 

β) Πιστοποιητικό υπηρεσιακών µεταβολών. 

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), µέσω https://www.gov.gr, µε την οποία βεβαιώνεται: 

αα) Ότι ο εκπαιδευτικός δεν διανύει δοκιµαστική υπηρεσία ή εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της παρ. 1 του 

άρθρου 78 του ν. 4997/2022, δεν τελεί σε διαθεσιµότητα ή αργία, δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τα 

αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και 

Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆. (ν. 3528/2007, Α’ 26) ή δεν του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή 

ανώτερη του προστίµου αποδοχών τεσσάρων (4) µηνών, για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωµα, µέχρι τη 

διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του ίδιου κώδικα. 

ββ) η γνησιότητα και αλήθεια των υποβαλλόµενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών, 

γγ) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του ως στέλεχος της εκπαίδευσης σύµφωνα µε την 

περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4823/202 τα τέσσερα τελευταία έτη. 

δδ) ότι ο εκπαιδευτικός δεν αποχωρεί υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) 

έτους από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των υποψηφιοτήτων. 

 

Εκπαιδευτικός ή µέλος Ε.Ε.Π., του οποίου τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων που προσκοµίζονται κατά τη 

διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή υποβάλλει στη διαδικασία αυτή αναληθείς δηλώσεις, δεν επιλέγεται ως 

∆ιευθυντής Σχολικής Μονάδας ή Ε.Κ. 

 

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 µεταφρασθεί 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. 

  

Οι αιτήσεις και τα συνηµµένα δικαιολογητικά θα διατηρηθούν, σε ψηφιακή µορφή, στη ∆ιεύθυνση ∆.Ε. Κυκλάδων 

καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας των ∆ιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων. 

 

Για την αποτίµηση κριτηρίων επιλογής ∆ιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων ισχύει το 

άρθρο 35 του Ν.4823/2021. 

 

Οι αιτήσεις - δηλώσεις για τη συµµετοχή στην εν λόγω διαδικασία επιλογής υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη 

διαδικτυακή πύλη https://schooldirectors.minedu.gov.gr, µαζί µε τα ως άνω αναγκαία δικαιολογητικά, από 
09/12/2022 έως 28/12/2022 και ώρα 16:00. Επισηµαίνεται ότι µετά την οριστική υποβολή της αίτησης 

υποψηφιότητας δεν είναι δυνατή η τροποποίησή της. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι µπορούν να επικοινωνούν µε τη ∆ιεύθυνση ∆.Ε. Κυκλάδων αποκλειστικά 

στα παρακάτω τηλέφωνα: 2281084628 και 2281083898. 

 
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ∆.Ε. ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ             

 
ΞΕΝΟΦΩΝ Α. ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ 

 
Κοινοποίηση: 

1. Μόνιµους εκπαιδευτικούς και µέλη Ε.Ε.Π. ∆.∆.Ε. Κυκλάδων µέσω σχολικών µονάδων 

2. ∆ιευθύνσεις ∆.Ε. της χώρας (προς ενηµέρωση µόνιµων εκπαιδευτικών και µελών Ε.Ε.Π.)  

3. ∆ιευθύνσεις Π.Ε. της χώρας (προς ενηµέρωση µόνιµων εκπαιδευτικών και µελών Ε.Ε.Π.) 

4. Π.∆.Ε. της χώρας (προς ενηµέρωση µόνιµων εκπαιδευτικών και µελών Ε.Ε.Π.) 

5. Α.Σ.Ε.Π. 
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