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Θζμα: « Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ για πλήρωςη θζςεων Διευθυντϊν χολικϊν Μονάδων, 

Εργαςτηριακϊν κζντρων καθϊσ και των χολικϊν Μονάδων Ειδικήσ Αγωγήσ και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Δ/νςησ 

Δ.Ε Δ' Αθήνασ» 
 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Δ'ΑΘΗΝΑ 

Ζχοντασ υπόψη: 

 

1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 11 του Κεφ. Ε' του Ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167, τ.Α730-9-1985) «Δομι και 
λειτουργία τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει, 

2. Τισ διατάξεισ του άρκρου 7 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α/02-10-2008), όπωσ τροποποιικθκε 

με τθν παρ. 9 του άρκρου 28 του Ν. 4186/2013, 

3. Τισ διατάξεισ του άρκρου 48 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/τ.Α/06-09-2016), 

4. Τθν υπ’ αρικμ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/03-12-2022 (Βϋ6141)Υπουργικι Απόφαςθ,  

5. Τθν υπ' αρικμ. Φ.361.22/7/151151/Ε3/07-12-2022 εγκφκλιο «Επιλογι υποψθφίων Διευκυντϊν 

Σχολικϊν Μονάδων Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και Εργαςτθριακϊν Κζντρων 

(Ε.Κ.)»του Υπουργείου Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων, 

6. Το Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α'/16-12-2015) «Διαχείριςθ των μθ εξυπθρετοφμενων δανείων, 

μιςκολογικζσ ρυκμίςεισ και άλλεσ επείγουςεσ διατάξεισ εφαρμογισ τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν 

ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων», 

7. Το Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/19-5-2010) «Αναβάκμιςθ του ρόλου του εκπαιδευτικοφ - κακιζρωςθ 

κανόνων αξιολόγθςθσ και αξιοκρατίασ ςτθν εκπαίδευςθ και λοιπζσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε 

και ιςχφει, 

8. Το Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78/Α/30-05-2017) «Μζτρα για τθν επιτάχυνςθ του κυβερνθτικοφ ζργου ςε 
κζματα εκπαίδευςθσ», 

9. Το Ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτοσ: Οργάνωςθ, λειτουργία και διαφάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, των 

κυβερνθτικϊν οργάνων και τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» (Α' 133),
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10. To N. 4727/2020 «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ Οδθγίασ 

(ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ ςτο 

Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972) και άλλεσ διατάξεισ» (Α' 184), 

11. Το Ν.4823/2021, ΦΕΚ136/Α703-08-2021, «Αναβάκμιςθ του ςχολείου, ενδυνάμωςθ των εκπαιδευτικϊν 

και άλλεσ διατάξεισ», αρ. 30 ζωσ και 33, 35 ζωσ και 37, 39 ζωσ και 43, 49 και 232 αυτοφ, 

12. To Ν. 4957/2022 αρ. 374 «Νζοι Ορίηοντεσ ςτα Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα: Ενίςχυςθ τθσ ποιότθτασ, 

τθσ λειτουργικότθτασ και τθσ ςφνδεςθσ των Α.Ε.Ι. με τθν κοινωνία και λοιπζσ διατάξεισ» (Α' 141), 

13. Τθν υπ' αρικμ. πρωτ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-07-2022 Απόφαςθ «Τοποκζτθςθ Διευκυντϊν 

Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ» τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρρωτοβάκμιασ 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και Ειδικισ Αγωγισ, Γενικι Διεφκυνςθ Εκπαιδευτικοφ 

Ρροςωπικοφ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ Διεφκυνςθ Υπθρεςιακισ Κατάςταςθσ και 

Εξζλιξθσ Εκπαιδευτικοφ Ρροςωπικοφ Ρ.Ε. και Δ.Ε. Τμιμα Δ' Στελεχϊν Ρ.Ε. και Δ.Ε., 
14. Τθν με αρικμό Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 Υ.Α. (ΦΕΚ 1340 τ.Β'/ 16-10-2002) 

«Αρμοδιότθτεσ των Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ», όπωσ τροποποιικθκε, ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει 
με τθν 170405/ΓΓ1/28- 12—2021) «Κακοριςμόσ των ειδικότερων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων 
των Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ», 

15. Τθν υπ1 αρικμ. 170405/ΓΓ1/28-12-2021(ΦΕΚ 6273/β/28-122021) «Κακοριςμόσ των ειδικότερων 
κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ», 

16. Τον Κανονιςμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 27θσ 

Απριλίου 2016, για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των 

δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και 

τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων) (ΕΕ L 

119/1 τθσ 4.5.2016). 

17. Τον Ν.4624/2019 «Αρχι Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ του 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 

2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ 

χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ» ( Α' 137). 

Π ρ ο κ η ρ φ ς ς ο υ μ ε  

τθν πλιρωςθ κζςεων Διευκυντϊν όλων των Σχολικϊν μονάδων και Εργαςτθριακϊν κζντρων, κακϊσ και των 

Σχολικϊν Μονάδων Ειδικισ Αγωγισ και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ τθσ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δ' Ακινασ, 

ςφμφωνα με τον ςυνθμμζνο πίνακα, με τθν οποία προςκαλοφνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που 

ζχουν τα νόμιμα προςόντα και επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία επιλογισ να υποβάλουν 

ηλεκτρονικά αίτθςθ ςυνοδευόμενθ από τα αναγκαία δικαιολογθτικά, από τισ 9 Δεκεμβρίου 2022 μζχρι τισ 

28 Δεκεμβρίου 2022 και ϊρα 16:00' ςτην διαδικτυακή πφλη https://schooldirectors.minedu.qov.gr.. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ωσ  Διευκυντζσ ςχολείων επιλζγονται εκπαιδευτικοί τθσ δημόςιασ εκπαίδευςθσ των οικείων κλάδων. 

 

1. ΓΕΝΙΚΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ: 

Οι υποψιφιοι για τισ παραπάνω κζςεισ πρζπει ςφμφωνα με το αρ. 31/Ν.4328/2021 να ζχουν:  

α) Δωδεκαετι τουλάχιςτον εκπ/κι υπθρεςία , εκ των οποίων 8 ζτθ διδακτικισ. Αν διεκδικείται  κζςθ 

ςτελζχουσ οριςμζνθσ βακμίδασ, ςτθν περίπτωςθ που θ 8ετισ διδακτικι υπθρεςία ζχει διανυκεί και ςτισ 

δφο βακμίδεσ,  4 ζτθ ακροιςτικά κα πρζπει να ζχουν διανυκεί ςτθν οικεία βακμίδα εκπαίδευςθσ. 
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β) Ριςτοποιθμζνθ γνϊςθ Τεχνολογιϊν Ρλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν (Τ.Ρ.Ε.) Α' επιπζδου Η γνϊςθ 

Τ.Ρ.Ε. Α' επιπζδου τθσ περ. β) αποδεικνφεται με τθ ςχετικι πιςτοποίθςθ ι ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

ςτθν παρ. 6 του άρκρου 26 του π.δ. 50/2001 (Α' 39) για τθν απόδειξθ τθσ γνϊςθσ χειριςμοφ 

Ηλεκτρονικοφ Υπολογιςτι (Η/Υ) και τεκμαίρεται για τουσ εκπαιδευτικοφσ του κλάδου ΡΕ86. 

 

2.    ΕΙΔΙΚΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ: 
 

• Ωσ Διευκυντζσ ςχολικϊν μονάδων και Εργαςτθριακϊν Κζντρων (Ε.Κ.), επιλζγονται εκπαιδευτικοί τθσ 

οικείασ βακμίδασ με τουλάχιςτον, δωδεκαετι εκπαιδευτικι υπθρεςία. Οι υποψήφιοι για τισ θζςεισ 

Διευθυντϊν ςχολικϊν μονάδων και Εργαςτηριακϊν Κζντρων (Ε.Κ.) μποροφν να υποβάλουν 

αίτηςη για τισ θζςεισ του ςυνόλου των ςχολικϊν μονάδων και Ε.Κ., αντίςτοιχα, μίασ μόνο 

Διεφθυνςησ Εκπαίδευςησ. 

• Στισ ςχολικζσ μονάδεσ Ειδικήσ Αγωγήσ και Εκπαίδευςησ, για τισ κζςεισ Διευκυντϊν των εν λόγω 

ςχολικϊν μονάδων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ , μποροφν να επιλζγονται μόνιμοι εκπαιδευτικοί 

Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ των κλάδων ΡΕ01 ζωσ και ΡΕ08, ΡΕ11, ΡΕ33, ΡΕ34, ΡΕ40 και ΡΕ78 

ζωσ και ΡΕ91, κακϊσ και μζλθ του Ε.Ε.Ρ., εφόςον ζχουν τα προςόντα διοριςμοφ και τοποκζτθςθσ ςε 

Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Εκτόσ από τα παραπάνω πρζπει να ζχουν ςυμπλθρϊςει διδακτικι υπθρεςία τεςςάρων 

(4), τουλάχιςτον, ετϊν ςτον τφπο Σ.Μ.Ε.Α.Ε. τθσ προκθρυςςόμενθσ κζςθσ, ιτοι ςε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. τθσ 

υποπερ. ια) ι ςε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. των ςτοιχείων i και ii τθσ υποπερ. ιβ) τθσ περ. ι) τθσ παρ. 1 του άρκρου 4 

του ν. 4823/21, ξεχωριςτά για κάκε ςτοιχείο τθσ υποπερ. ιβ). 

• Επίςθσ, για τισ Σχολικζσ Μονάδεσ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), εκτόσ των 

εκπαιδευτικϊν, μπορεί να επιλζγονται ωσ διευκυντζσ και μζλη του Ε.Ε.Π. με τουλάχιςτον δϊδεκα 

(12) ζτη εκπαιδευτικήσ και οκτϊ (8) ζτη υποςτηρικτικήσ υπηρεςίασ από τα οποία τα τζςςερα (4), 

τουλάχιςτον, ζτη πρζπει να ζχουν διανυκεί ςφμφωνα με τθν περ. δ) του αρ.31. 

• Στισ ςχολικζσ μονάδεσ κωφϊν και βαρήκοων υποψιφιοι για τισ κζςεισ Διευκυντϊν μπορεί να είναι 

εκπαιδευτικοί ι μζλθ του Ε.Ε.Ρ. των υποπερ. δα) ζωσ δγ) του αρ. 31 του ν. 4823/2022, εφόςον 

διακζτουν πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ τθσ Ελλθνικισ Νοθματικισ Γλϊςςασ (Ε.Ν.Γ.) ι εκπαιδευτικοί που 

πλθροφν τισ προχποκζςεισ των υποπερ. δα) ζωσ δγ) και ζχουν οργανικι κζςθ ςε ςχολικι μονάδα 

κωφϊν και βαρικοων μακθτϊν ζχοντασ υπθρετιςει ςε αυτιν για τουλάχιςτον τζςςερα (4) ζτθ. Εάν 

οι ανωτζρω προχποκζςεισ δεν μποροφν να ικανοποιθκοφν λόγω ζλλειψθσ ενδιαφερομζνων, 

υποψιφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί που πλθροφν τισ προχποκζςεισ των υποπερ. δα) ζωσ 

δγ) του αρ 31 του ν. 4823/21. 

• Στισ ςχολικζσ μονάδεσ διαπολιτιςμικήσ εκπαίδευςησ υποψιφιοι για τισ κζςεισ Διευκυντϊν μπορεί 

να είναι εκπαιδευτικοί κάτοχοι τίτλου ξζνθσ γλϊςςασ, κατά προτίμθςθ τθσ πλειονότθτασ των 

μακθτϊν, ςε επίπεδο Β2 τουλάχιςτον. 

Σε κάκε περίπτωςθ, προχπόθεςη τοποθζτηςησ ςε κζςθ Διευκυντι ςχολικισ μονάδασ ι Ε.Κ. είναι να 

δφναται ο υποψιφιοσ να ςυμπλθρϊςει το υποχρεωτικό ωράριο τθσ κζςθσ του Διευκυντι ςτισ 

ςχολικζσ μονάδεσ και τα Ε.Κ. που δθλϊνει. 

Σύμθωνα με ηην παρ.6 ηοσ αρ.31 ηοσ Ν.4823/2021 δύνανηαι να σποβάλλοσν αίηηζη ζσμμεηοτής 

οι εκπ/κοί ηων παρακάηω ειδικοηήηων: 

- Για τισ κζςεισ Διευκυντϊν γυμναςίων, ΓΕ.Λ. και ΕΡΑ.Λ., εκπαιδευτικοί τθσ Δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ των κλάδων ΡΕ01 ζωσ και ΡΕ08, ΡΕ11, ΡΕ33, ΡΕ34, ΡΕ40 και ΡΕ78 ζωσ και ΡΕ91, 

- Για τισ κζςεισ Διευκυντϊν Ε.Κ., εκπαιδευτικοί τθσ Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ των κλάδων 

ΡΕ80 ζωσ και ΡΕ90, 

-Για τισ κζςεισ Διευκυντϊν Σ.Μ.Ε.Α.Ε. υποψιφιοι μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί με εξειδίκευςθ ςτθν 

Ε.Α.Ε. και μζλθ του Ε.Ε.Ρ., ςφμφωνα με τισ υποπερ. δα) ζωσ δδ), 

- Για τισ κζςεισ Διευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων Δευτεροβάκμιασ Ε.Α.Ε., μόνιμοι εκπαιδευτικοί 

Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ των κλάδων ΡΕ01 ζωσ και ΡΕ08, ΡΕ11, ΡΕ33, ΡΕ34, ΡΕ40 και ΡΕ78 
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ζωσ και ΡΕ91, κακϊσ και τα μζλθ του Ε.Ε.Ρ., εφόςον ζχουν τα προςόντα διοριςμοφ και τοποκζτθςθσ 

ςε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. 

Δεν επιτρζπεται να είναι υποψιφιοσ για τθν επιλογι οφτε να τοποκετθκεί ςε κζςθ Συμβοφλου 

Εκπαίδευςθσ εκπαιδευτικόσ, ο οποίοσ διανφει δοκιμαςτικι υπθρεςία ι τελεί ςε διακεςιμότθτα ι αργία 

ι ζχει καταδικαςτεί τελεςιδίκωσ για τα αδικιματα τθσ παρ. 1 του άρκρου 8 του Κϊδικα Κατάςταςθσ 

Δθμοςίων Ρολιτικϊν Διοικθτικϊν Υπαλλιλων και Υπαλλιλων Ν.Ρ.Δ.Δ. ι του ζχει επιβλθκεί τελεςίδικα 

οποιαδιποτε πεικαρχικι ποινι ανϊτερθ του προςτίμου αποδοχϊν τεςςάρων (4) μθνϊν, για 

οποιοδιποτε πεικαρχικό παράπτωμα μζχρι τθ διαγραφι τθσ ποινισ κατά το άρκρο 145 του ίδιου 

κϊδικα. 

Εκπαιδευτικόσ, ο οποίοσ ζχει απαλλαγεί από τα κακικοντά του, ςφμφωνα με τθν περ. β' τθσ 

παρ. 1 του άρκρου 44 του ν.4823/2021, δεν επιτρζπεται να είναι υποψιφιοσ για τθν επιλογι, οφτε να 

τοποκετθκεί ςε όμοια ι ανϊτερθ κζςθ ςτελζχουσ τθσ εκπαίδευςθσ για τα τζςςερα (4) ζτθ που ζπονται 

τθσ απαλλαγισ. Η ιεράρχθςθ των κζςεων των ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ ακολουκεί τθ ςειρά 

αναγραφισ τουσ ςτο άρκρο 58 του ίδιου νόμου. Οι κζςεισ των περ. θ' και κ' του άρκρου 58 κεωροφνται 

όμοιεσ. Οι κζςεισ των περ. ι' και ια' του ίδιου άρκρου κεωροφνται επίςθσ όμοιεσ. 

Εκπαιδευτικόσ, του οποίου τα πιςτοποιθτικά των τυπικϊν προςόντων, ςφμφωνα με το άρκρο 33 

του ν.4823/2021, που προςκομίηονται κατά τθ διαδικαςία επιλογισ είναι πλαςτά ι υποβάλλει ςτθ 

διαδικαςία αυτι αναλθκείσ δθλϊςεισ, δεν επιλζγεται ωσ Σφμβουλοσ Εκπαίδευςθσ. 

Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωροφν υποχρεωτικά από τθν υπθρεςία λόγω ςυνταξιοδότθςθσ 

εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των υποψθφιοτιτων, δεν 

επιτρζπεται να υποβάλουν αίτθςθ υποψθφιότθτασ για κζςθ Συμβοφλου Εκπαίδευςθσ. 

Οι προχποκζςεισ και τα κριτιρια επιλογισ πρζπει να ςυντρζχουν κατά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ 

υποβολισ των αιτιςεων υποψθφιοτιτων. Τα κωλφματα επιλογισ δεν πρζπει να ςυντρζχουν τόςο κατά 

τον χρόνο λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ όςο και κατά τον χρόνο 

τοποκζτθςθσ από το αρμόδιο όργανο. 

ΤΠΟΒΛΗΣΕΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

Με τισ αιτιςεισ - δθλϊςεισ υποψθφιότθτασ αναρτϊνται όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά για 

τθν απόδειξθ των τυπικϊν προςόντων των υποψθφίων, τα οποία είναι: 

 α) Βιογραφικό ςθμείωμα, 

 β) Ριςτοποιθτικό υπθρεςιακϊν μεταβολϊν. 

 γ) Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν, μετεκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ, 

 δ) Αποδεικτικά γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν. 

ε) Ριςτοποιθτικά επιμόρφωςθσ ςτισ Τεχνολογίεσ Ρλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν (Τ.Ρ.Ε.) ι αποδεικτικά 

γνϊςθσ χειριςμοφ Ηλεκτρονικοφ Υπολογιςτι (Η/Υ). 

ςτ) Βεβαιϊςεισ ι υπθρεςιακά ζγγραφα που αφοροφν ςτο διδακτικό - επιμορφωτικό - κακοδθγθτικό 

ζργο κακϊσ και ςτθ διοικθτικι και διδακτικι εμπειρία, τα οποία πρζπει να αναφζρουν χρόνο ζναρξθσ 

και λιξθσ, κατά περίπτωςθ. 

η) Αποδεικτικά ςυγγραφικοφ και ερευνθτικοφ ζργου επιςτθμονικοφ περιεχομζνου ςυναφοφσ με το 

αντικείμενο τθσ προκθρυςςόμενθσ κζςθσ. 

θ)Υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 (Α'75) με τθν οποία βεβαιϊνεται:  
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ΠΑΡΑΚΕΤΑ ΓΙΑΛΟΤΡΗ 
 
 
 
 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

 

1) ότι ο εκπαιδευτικόσ δεν διανφει δοκιμαςτικι υπθρεςία θ εμπίπτει ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ παρ. 1 

του άρκρου 78 του ν. 4997/2022, δεν τελεί ςε διακεςιμότθτα θ αργία, δεν βγει καταδικαςτεί τελεςίδικα 

νια τα αδικιματα τθσ παρ. 1 του άρκρου 8 του Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοςίων Ρολιτικϊν διοικθτικϊν 

Υπάλλθλων και Υπαλλιλων Ν.Ρ.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α;26) ι δεν του ζχει επιβλθκεί τελεςίδικα 

οποιαδιποτε πεικαρχικι ποινι ανϊτερθ του προςτίμου αποδοχϊν τεςςάρων (4)μθνϊν, για 

οποιοδιποτε πεικαρχικό παράπτωμα, μζχρι τθ διαγραφι τθσ ποινισ κατά το άρκρο 145 του ίδιου 

κϊδικα. 

2) θ γνθςιότθτα και αλικεια των υποβαλλόμενων τίτλων ςπουδϊν και λοιπϊν δικαιολογθτικϊν, 

3) ότι ο εκπαιδευτικόσ δεν ζχει απαλλαγεί από τα κακικοντά του ωσ ςτζλεχοσ τθσ εκπαίδευςθσ 

ςφμφωνα με τθν περ. β' τθσ παρ. 1 του άρκρου 44 του ν.4823/2021 τα τζςςερα τελευταία ζτθ. 

4) ότι ο εκπαιδευτικόσ δεν αποχωρεί υποχρεωτικά από τθν υπθρεςία λόγω ςυνταξιοδότθςθσ εντόσ ενόσ 

(1) ζτουσ από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των υποψθφιοτιτων. 

 

Η γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ κακϊσ και χειριςμοφ Ηλεκτρονικοφ Υπολογιςτι (Η/Υ) αποδεικνφεται με 

βάςθ τίτλουσ που ορίηονται από τα προβλεπόμενα ςτισ διαδικαςίεσ επιλογισ του Α.Σ.Ε.Ρ. 

Πλοι οι τίτλοι ςπουδϊν που προζρχονται από ιδρφματα ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ τθσ αλλοδαπισ, 

πρζπει να είναι αναγνωριςμζνοι από το Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό Αναγνϊριςθσ Τίτλων Ακαδθμαϊκϊν 

και Ρλθροφόρθςθσ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ.) / Διαπανεπιςτθμιακό Κζντρο Αναγνϊριςθσ Τίτλων Σπουδϊν τθσ 

Αλλοδαπισ (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ι το Ινςτιτοφτο Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (Ι.Τ.Ε.). Ξενόγλωςςεσ βεβαιϊςεισ ι 

ζγγραφα πρζπει να ζχουν επίςθμα μεταφραςτεί από τθν αρμόδια υπθρεςία του Υπουργείου 

Εξωτερικϊν ι άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο. 

 

υνημμζνα: 

Πίνακασ ςχολικϊν μονάδων  Δ.Δ.Ε. Δ' Αθήνασ  

Τπεφθυνη Δήλωςη 
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