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ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη–πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή των 

Διευθυντών Σχολικών μονάδων Περιφερειακής Ενότητας 

Αρκαδίας » 

 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη 

1. Τις διατάξεις: 

α)  του άρθρου 78  του  ν.4997/ 2022 (Α΄219)  ρυθμίσεις  για τα στελέχη  της 

εκπαίδευσης -μεταβατικές διατάξεις -προσθήκη στην παρ.5Α στο  άρθρο 

232 του ν.4823/2021 (Α΄136)   που αφορά τη συγκρότηση του Τοπικού 

Συμβουλίου της παρ.9 του άρθρου37. 

β) της παρ. 3 του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) με θέμα: «Ψηφιακή 

Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 

2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 

(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες 

διατάξεις». 

γ) του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και 

διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 

δημόσιας διοίκησης», 

δ) των άρθρων 4 και 7 του ν. 1304/82 (Α΄ 144), όπως αντικαταστάθηκαν με τις 

διατάξεις του άρθρου 56 του ν.1566/85 (Α΄ 167), 

ε) του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων», 

στ) του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις» (Α΄ 45), 

ζ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 

μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137). 

ΑΔΑ: 61Ε246ΜΤΛΗ-3Γ3



2. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.361.22/7/77068/Ε3/22-06-2022 εγκύκλιο του  

 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

3. Τη με αριθμ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π) 

απόφαση του Y.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Τοποθέτηση Διευθυντή Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ». 

4. Την με αριθ. 170405/ΓΓ1/28-12-2021 απόφαση ΥΠAIΘ (ΦΕΚ 6373/28-12-2021 

τ.Β΄) με θέμα: «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των 

Διευθυντών Εκπαίδευσης». 

5. Την με αριθμ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 (Β΄6141/03-12-2022) 

Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία 

επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και 

Εργαστηριακών Κέντρων». 

6. Την με αριθ. 7787/31/10/2022  Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή 

Εκπαίδευσης, με θέμα «Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας». 

7. Το με αριθ. 361.22/7/151151/Ε3  7/12/2022 Έγγραφο του ΥΠAIΘ 

 
Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε 

 
Την πλήρωση με επιλογή των θέσεων Διευθυντών όλων των Σχολικών Μονάδων 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής ενότητας Αρκαδίας, ήτοι Γυμνάσια, 

Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ, ΣΜΕΑΕ( ΕΕΕΕΚ -ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ) και του Εργαστηριακού Κέντρου 

της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας, 

 
κ α λ ο ύ μ ε 

 
τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα 

νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να 

υποβάλουν σχετική αίτηση ηλεκτρονικά, συνοδευόμενη από τα αναγκαία 

δικαιολογητικά, για τις θέσεις: 

1. Διευθυντών των Σχολικών μονάδων και του Εργαστηριακού Κέντρου της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας και 

2. Διευθυντών των Σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Αρκαδίας. 

           από Παρασκευή 09-12-2022 έως και την Τετάρτη 28-12-2022 και ώρα 16:00. 

 
Οι υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών 

Κέντρων μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις του συνόλου των σχολικών 

μονάδων και Ε.Κ. αντίστοιχα μίας μόνο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. 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 
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τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο. Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

ή οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, της οργανικής θέσης των υποψηφίων, 

είναι αρμόδιες κατά περίπτωση, για την έκδοση πιστοποιητικού υπηρεσιακών 

μεταβολών το οποίο αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για την κατάθεση της 

αίτησης. Οι αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά διατηρούνται, σε ψηφιακή 

μορφή, στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας των 

Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων. 

 
Επισημαίνεται ότι μετά την οριστική υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας 

δεν είναι δυνατή η τροποποίησή της. 

 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Ως Διευθυντές Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), επιλέγονται 

εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με τουλάχιστον, δωδεκαετή εκπαιδευτική 

υπηρεσία. 

Οι υποψήφιοι για τις παραπάνω θέσεις πρέπει να έχουν : 

α) διδακτική υπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών. Αν διεκδικείται θέση στελέχους 

ορισμένης βαθμίδας εκπαίδευσης, από τα οκτώ (8) έτη διδακτικής υπηρεσίας της 

περ. α) τα τέσσερα (4) πρέπει να έχουν διανυθεί στην οικεία βαθμίδα 

εκπαίδευσης. και 

β) πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α’ 

επιπέδου. Η γνώση Τ.Π.Ε. Α’ επιπέδου της περ .β) 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. 

Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών Σ.Μ.Ε.Α.Ε. μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί με 

εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. 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), αρθ.31 του. 

Ν 4823/2021 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως 

Διευθυντών 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). Με την αίτηση υποψηφιότητας δηλώνεται η 

Διεύθυνση Εκπαίδευσης, για τα σχολεία της οποίας ο υποψήφιος εκδηλώνει 

ενδιαφέρον για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής. 

Οι αιτήσεις συνοδεύονται από τα απαραίτητα, για την απόδειξη των τυπικών 

προσόντων τους δικαιολογητικά, σε ψηφιακή μορφή, τα οποία αναρτώνται στο 

https://schooldirectors.minedu.gov.gr/
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πληροφοριακό σύστημα υποβολής των αιτήσεων, ομαδοποιημένα σε υπο ενότητες, 

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 gov.gr με την οποία 

βεβαιώνεται: 

1. 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 Δημοσίων Πολιτικών 

διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (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. 

2. η γνησιότητα και αλήθεια των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών 

δικαιολογητικών, 

3. 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.4823/2021 τα τέσσερα τελευταία έτη. 

4. ότι ο εκπαιδευτικός δεν αποχωρεί υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω 

συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων. 

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. Η γνώση ξένης γλώσσας 

καθώς και χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) αποδεικνύεται με βάση 

τίτλους που ορίζονται από τα προβλεπόμενα στις διαδικασίες επιλογής του Α.Σ.Ε.Π. 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά 

συμπληρωματικά δικαιολογητικά. 

 
 
 

ΑΔΑ: 61Ε246ΜΤΛΗ-3Γ3



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
 

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 των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. γίνεται για 

τετραετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου 

του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους. Η επιλογή και τοποθέτηση στις 

κενούμενες  θέσεις γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας αυτής. Οι τοποθετούμενοι σε 

κενές ή  κενούμενες θέσεις, σύμφωνα με τα εδάφια πρώτο και δεύτερο, 

εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά από τη λήξη της θητείας τους 

μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών. 

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι κατά την πρώτη εφαρμογή της σχετικής υπουργικής 

απόφασης που αφορά την επιλογή Διευθυντών σχολικών μονάδων: 

α) το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 37 του ν. 4823/2021 

αποτελείται από τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη που αναφέρονται στην 

παρ. 12 του άρθρου 232 του ν. 4823/2021, η οποία προστέθηκε με την παρ. 2 

του άρθρου 190 του ν. 4964/2022 και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 

78 του ν. 4997/2022, τα οποία ορίζονται ή επιλέγονται όπως ορίζεται στην ίδια 

ως άνω παρ. 12, ενώ κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η παρ. 9 του άρθρου 37. 

β) ο ανώτατος αριθμός αξιολογικών μονάδων που μπορούν να συγκεντρώσουν οι 

υποψήφιοι στο σύνολο των κριτηρίων επιλογής της παρ. 1 του άρθρου 32 του 

ν. 4823/2021 ανέρχεται στις 75 μονάδες. Το κριτήριο της αξιολόγησης των 

υποψηφίων, σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ίδιου νόμου 

δεν- μοριοδοτείται. 

γ) το συγγραφικό και ερευνητικό έργο των υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών 

Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων αποτιμάται με τις αξιολογικές μονάδες, 

που αντιστοιχούν στο κριτήριο της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 

4823/2021 από το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της παρ. 12 του άρθρου 232 του 

ν. 4823/2021, η οποία προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 190 του ν. 

4964/2022 και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4997/2022. 

δ) 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. 

 
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά 

συμπληρωματικά δικαιολογητικά. 

 

Οι αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά διατηρούνται, σε ψηφιακή μορφή, στο 
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Τμήμα Γ΄ Προσωπικού της ΔΔΕ Αρκαδίας καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας των 

Διευθυντών σχολικών μονάδων. 

 

Η παρούσα αναρτάται στην «Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Αρκαδίας. 

 
 
 

         Ο Διευθυντής  

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ. ΓΑΛΗΝΟΣ 

 

Κοινοποίηση 
1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης 
2. Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Χώρας (για την περαιτέρω ενημέρωση των εκπαιδευτικών 

με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο ) 
3. Σχολικές μονάδες αρμοδιότητας Π.Υ.Σ.Δ.Ε ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

ΑΔΑ: 61Ε246ΜΤΛΗ-3Γ3
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