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Θζμα: «Προκήρυξη για την πλήρωςη των θζςεων Διευθυντϊν ςχολικϊν μονάδων τησ Διεφθυνςησ 

Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ Πειραιά» 
 

 

Η Διευθφντρια Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ Πειραιά 

Ζχοντασ υπόψθ:    

1.Τισ διατάξεισ: 

α) του ν. 4823/2021 «Αναβάκμιςθ του ςχολείου, ενδυνάμωςθ των εκπαιδευτικϊν και άλλεσ διατάξεισ» (Α' 136) 
και ιδίωσ των άρκρων 30 ζωσ και 33, 35 ζωσ και 37, 39 ζωσ και 43, 49 και 232 αυτοφ,  

β) του άρκρου 374 του ν. 4957/2022 «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),  

γ) του άρκρου 190 του ν. 4964/2022 «Διατάξεισ για τθν απλοποίθςθ τθσ περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ, 
κζςπιςθ πλαιςίου για τθν ανάπτυξθ των Υπεράκτιων Αιολικϊν Ράρκων, τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ενεργειακισ 
κρίςθσ, τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και λοιπζσ διατάξεισ» (Α' 150), 

δ) του άρκρου 78 του ν. 4997/2022 «Εξορκολογιςμόσ αςφαλιςτικισ και ςυνταξιοδοτικισ νομοκεςίασ, ενίςχυςθ 
ευάλωτων κοινωνικϊν ομάδων και άλλεσ διατάξεισ» (Α' 219), 

ε) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία και διαφάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, των κυβερνθτικϊν 
οργάνων και τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» (Α' 133), 

ςτ) του ν. 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),  

η) του ν. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των 
κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ 
διατάξεισ (ΦΕΚ 112 τ. Α’/2010), όπωσ ιςχφει ςιμερα, 
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θ) του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ (ν. 2690/1999, Α' 45), 

2. 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). 

3.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). 

4. Τθν αρ. πρωτ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/03-12-2022 Υπ. Απόφαςθ (ΦΕΚ 6141/τ.Β’/03-12-2022) με κζμα 
«φκμιςθ κεμάτων ςχετικϊν με τθ διαδικαςία επιλογισ και τοποκζτθςθσ των Διευκυντϊν Σχολικϊν Μονάδων 
και Εργαςτθριακϊν Κζντρων» 
 
5. Τθν αρ. πρωτ. Φ.361.22/7/151151/E3/07-12-2022 εφαρμοςτικι εγκφκλιο του Υ.ΡΑΙ.Θ. με κζμα «Επιλογι 
υποψθφίων Διευκυντϊν Σχολικϊν Μονάδων Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και 
Εργαςτθριακϊν Κζντρων (Ε.Κ.)» 
 

 

ΚΑΛΕΙ 

 

τουσ ενδιαφερόμενουσ εκπαιδευτικοφσ που ζχουν τα νόμιμα προςόντα και προχποκζςεισ και επικυμοφν να 

ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία επιλογισ να υποβάλουν αίτθςθ που ςυνοδεφεται από τα αναγκαία 

δικαιολογθτικά, από την Παραςκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 ζωσ την Σετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022 και ϊρα 16.00. 

 

 

 
Διαδικαςία υποβολήσ αιτήςεων 

1. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τισ αιτιςεισ υποψθφιότθτασ για τθν επιλογι τουσ ωσ Διευκυντϊν Σχολικϊν 
Μονάδων αποκλειςτικά και μόνον ηλεκτρονικά ςτη διαδικτυακή πφλη https://schooldirectors.minedu.gov.gr. 
Η πιςτοποίθςθ των υποψθφίων για τθν είςοδο ςτθν πλατφόρμα τθσ αίτθςθσ γίνεται με τθ χριςθ των κωδικϊν 
TAXISnet (πρόςβαςθσ φυςικϊν προςϊπων ςε φορολογικζσ και λοιπζσ υπθρεςίεσ). Με τθν αίτθςθ 
υποψθφιότθτασ δθλϊνεται θ Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ, για τα ςχολεία τθσ οποίασ ο υποψιφιοσ εκδθλϊνει 
ενδιαφζρον για ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία επιλογισ. 

2. Οι αιτιςεισ ςυνοδεφονται από τα απαραίτθτα, για τθν απόδειξθ των τυπικϊν προςόντων τουσ δικαιολογθτικά, 
ςε ψθφιακι μορφι, τα οποία αναρτϊνται ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα υποβολισ των αιτιςεων, ομαδοποιθμζνα 
ςε υποενότθτεσ, ωσ εξισ: 

α) Βιογραφικό ςθμείωμα. 

β) Ριςτοποιθτικό υπθρεςιακϊν μεταβολϊν. 

γ) Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν 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). 

https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/401557_ypoyrgeio-paideias-bima-bima-i-diadikasia-epilogis-kai-topothetisis-ton
https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/401557_ypoyrgeio-paideias-bima-bima-i-diadikasia-epilogis-kai-topothetisis-ton
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ςτ) Αποδεικτικά ςυγγραφικοφ και ερευνθτικοφ ζργου. 

η) Βεβαιϊςεισ ι υπθρεςιακά ζγγραφα που αφοροφν ςτο διδακτικό ζργο κακϊσ και ςτθ διδακτικι, 
ςυμβουλευτικι – κακοδθγθτικι και διοικθτικι – υποςτθρικτικι εμπειρία, τα οποία πρζπει να αναφζρουν χρόνο 
ζναρξθσ και λιξθσ, κατά περίπτωςθ. 

θ) Υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 (Α 7́5) με τθν οποία βεβαιϊνεται: 

αα) ότι ο εκπαιδευτικόσ δεν διανφει δοκιμαςτικι υπθρεςία ι εμπίπτει ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 78 του ν. 4997/2022, δεν τελεί ςε διακεςιμότθτα ι αργία, δεν ζχει καταδικαςτεί τελεςίδικα για τα 
αδικιματα τθσ παρ. 1 του άρκρου 8 του Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοςίων Ρολιτικϊν διοικθτικϊν Υπαλλιλων 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. 

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

γγ) 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. 

δδ) ότι ο εκπαιδευτικόσ δεν αποχωρεί υποχρεωτικά από τθν υπθρεςία λόγω ςυνταξιοδότθςθσ εντόσ ενόσ (1) 
ζτουσ από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των υποψθφιοτιτων. 

Πλοι οι τίτλοι ςπουδϊν που προζρχονται από ιδρφματα ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ τθσ αλλοδαπισ, πρζπει να είναι 
αρμοδίωσ αναγνωριςμζνοι. Ξενόγλωςςεσ βεβαιϊςεισ ι ζγγραφα πρζπει να ζχουν επίςθμα μεταφραςτεί από τθν 
αρμόδια υπθρεςία του Υπουργείου Εξωτερικϊν ι άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο. Μετά τθ λιξθ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων δεν γίνονται δεκτά ςυμπλθρωματικά δικαιολογθτικά. 

3. Οι υποψιφιοι μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ για τισ κζςεισ του ςυνόλου των ςχολικϊν μονάδων μίασ μόνο 
Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ. Οι προχποκζςεισ και τα κριτιρια επιλογισ πρζπει να ςυντρζχουν κατά τθ λιξθ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων υποψθφιοτιτων. Τα κωλφματα επιλογισ τθσ παρ. 11 του άρκρου 31 του ν. 
4823/2021 δεν πρζπει να ςυντρζχουν τόςο κατά το χρόνο λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ αίτθςθσ 
υποψθφιότθτασ όςο και κατά το χρόνο τοποκζτθςθσ από το αρμόδιο όργανο.  

 
 

                                                                                                                                                                 
Προχποθζςεισ ςυμμετοχήσ ςτη διαδικαςία επιλογήσ 

 

Οι προχποκζςεισ για τθν επιλογι ςε κζςθ Διευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων είναι οι εξισ: α) διδακτικι υπθρεςία 
οκτϊ (8) τουλάχιςτον ετϊν και β) πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ Τεχνολογιϊν Ρλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν (Τ.Ρ.Ε.) Α’ 
επιπζδου. Από τα οκτϊ (8) ζτθ διδακτικισ υπθρεςίασ τθσ περ. α) τα τζςςερα (4) πρζπει να ζχουν διανυκεί ςτθν 
οικεία βακμίδα εκπαίδευςθσ. 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. 

Ωσ Διευκυντζσ ςχολικϊν μονάδων επιλζγονται εκπαιδευτικοί τθσ οικείασ βακμίδασ με τουλάχιςτον, δωδεκαετι 
εκπαιδευτικι υπθρεςία. Για τισ Σχολικζσ Μονάδεσ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), εκτόσ των 
εκπαιδευτικϊν, μπορεί να επιλζγονται ωσ διευκυντζσ και μζλθ του Ε.Ε.Ρ. με τουλάχιςτον δϊδεκα (12) ζτθ 
εκπαιδευτικισ και οκτϊ (8) ζτθ υποςτθρικτικισ υπθρεςίασ από τα οποία τα τζςςερα (4), τουλάχιςτον, ζτθ πρζπει 
να ζχουν διανυκεί ςφμφωνα με τθν παρακάτω περ. γ).  

Ειδικότερα:  
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α) Υποψιφιοι για τισ κζςεισ Διευκυντϊν δθμοτικϊν ςχολείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί όλων των 
ειδικοτιτων των κλάδων που υπθρετοφν ςτθν Ρρωτοβάκμια εκπαίδευςθ, ςτουσ οποίουσ ςυμπεριλαμβάνονται 
και οι εκπαιδευτικοί που αναφζρονται ςτο π.δ. 323/1993 (Α’ 139, διόρκ. ςφάλμ. Α’ 185) και ςτθν υπό ςτοιχεία 
172260/Ε1/17.10.2016 κοινι απόφαςθ του Υπουργοφ Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων και του 
Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν (Β’ 3391). Εκπαιδευτικοί κλάδου δαςκάλων με οργανικι κζςθ ςε 
Εργαςτιρια Ειδικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) μποροφν, εφόςον πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ 
παροφςασ, να υποβάλουν αίτθςθ υποψθφιότθτασ και για κζςθ διευκυντι ςχολικισ μονάδασ Ρρωτοβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ. 

β) Υποψιφιοι για τισ κζςεισ Διευκυντϊν νθπιαγωγείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΡΕ60. 

γ) Υποψιφιοι για τισ κζςεισ Διευκυντϊν Σ.Μ.Ε.Α.Ε. μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί με εξειδίκευςθ ςτθν Ε.Α.Ε. και 
μζλθ του Ε.Ε.Ρ., ειδικότερα για τισ κζςεισ Διευκυντϊν των δθμοτικϊν ςχολείων Ε.Α.Ε., μόνιμοι εκπαιδευτικοί 
όλων των ειδικοτιτων των κλάδων που υπθρετοφν ςτθν Ρρωτοβάκμια εκπαίδευςθ, ςυμπεριλαμβανομζνων και 
των εκπαιδευτικϊν του π.δ. 323/1993 και τθσ υπό ςτοιχεία 172260/Ε1/17.10.2016 κοινισ απόφαςθσ του 
Υπουργοφ Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων και του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν, κακϊσ και μζλθ 
του Ε.Ε.Ρ. εφόςον ζχουν τα προςόντα διοριςμοφ και τοποκζτθςθσ ςε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ζχουν ςυμπλθρϊςει 
διδακτικι υπθρεςία τεςςάρων (4), τουλάχιςτον, ετϊν ςε δθμοτικό ςχολείο Ε.Α.Ε. 

Δεν επιτρζπεται να είναι υποψιφιοσ για τθν επιλογι οφτε να τοποκετθκεί ςε κζςθ Διευκυντι ςχολικισ μονάδασ 
εκπαιδευτικόσ ι μζλοσ του Ε.Ε.Ρ., ο οποίοσ 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. (ν. 3528/2007, Α’ 26) 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. Οι αξιολογθτζσ και αξιολογοφμενοι του άρκρου 58 
του ν. 4823/21, αν υπαιτίωσ δεν εκπλθρϊνουν τθν υποχρζωςθ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με το Κεφάλαιο B’ του 
Μζρουσ Γ’, δεν επιτρζπεται να είναι υποψιφιοι για τθν επιλογι οφτε να τοποκετθκοφν ςε κζςθ ςτελζχουσ 
εκπαίδευςθσ ι να ςυμμετζχουν ςε διαδικαςίεσ επιλογισ και τοποκζτθςθσ προϊςταμζνων, ςφμφωνα με γενικζσ ι 
ειδικζσ διατάξεισ για τα οκτϊ (8) ζτθ που ζπονται τθσ υπαίτιασ μθ εκπλιρωςθσ τθσ υποχρζωςθσ αξιολόγθςθσ. Η 
βεβαίωςθ τθσ τιρθςθσ των υποχρεϊςεων του προθγοφμενου εδαφίου από τθν αρμόδια υπθρεςία για τθν 
τιρθςθ των διαδικαςιϊν αξιολόγθςθσ ςυνιςτά προχπόκεςθ για να ςυμμετζχει ο ενδιαφερόμενοσ ςε διαδικαςίεσ 
επιλογισ και τοποκζτθςθσ ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ, ςφμφωνα με τα άρκρα 30 ζωσ 49 του ν. 4823/21 ι ςε 
διαδικαςίεσ επιλογισ και τοποκζτθςθσ προϊςταμζνων, ςφμφωνα με γενικζσ ι ειδικζσ διατάξεισ. Εκπαιδευτικόσ ι 
μζλοσ του Ε.Ε.Ρ., ο οποίοσ ζχει απαλλαγεί από τα κακικοντά του, ςφμφωνα με τθν περ. β) τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 44 του ν. 4823/21 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. Εκπαιδευτικόσ ι 
μζλοσ του Ε.Ε.Ρ. που εμπίπτει ςτθν παρ. 6 του άρκρου 60 του ν. 4823/2021 δεν επιτρζπεται να είναι υποψιφιοσ 
για τθν επιλογι, οφτε να τοποκετθκεί ςτισ κζςεισ ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ που προςδιορίηονται ςτθν ίδια 
παράγραφο. Δεν ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία επιλογισ οφτε επιλζγεται ωσ ςτζλεχοσ εκπαίδευςθσ εκπαιδευτικόσ ι 
μζλοσ του Ε.Ε.Ρ., θ επίδοςθ του οποίου ζχει χαρακτθριςτεί ωσ «μθ ικανοποιθτικι» ςε οποιαδιποτε από τισ 
λαμβανόμενεσ υπόψθ εκκζςεισ αξιολόγθςθσ των κριτθρίων Α1, Α2 και Β ι Α και Β, κατά περίπτωςθ, του 
Κεφαλαίου Γ’ του Μζρουσ Γ’ κατά τθν τελευταία τετραετία πριν από τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ επιλογισ. 
Εκπαιδευτικόσ, του οποίου τα πιςτοποιθτικά των τυπικϊν προςόντων, ςφμφωνα με τα άρκρα 33 ζωσ 35 του ν. 
4823/21, που προςκομίηονται κατά τθ διαδικαςία επιλογισ είναι πλαςτά ι υποβάλλει ςτθ διαδικαςία αυτι 
αναλθκείσ δθλϊςεισ, δεν επιλζγεται ωσ ςτζλεχοσ τθσ 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 υποβάλλουν 
αίτθςθ υποψθφιότθτασ για κζςθ ςτελζχουσ τθσ εκπαίδευςθσ. 

Οι προχποκζςεισ και τα κριτιρια επιλογισ πρζπει να ςυντρζχουν κατά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των 
αιτιςεων υποψθφιοτιτων. Τα ωσ άνω 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. 
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Επιςημαίνουμε ότι: 

το άρθρο 232 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), περί μεταβατικϊν διατάξεων, προςτίθεται παρ. 5Α, ωσ εξήσ: 
«5Α. Οι δόκιμοι εκπαιδευτικοί και τα μζλη Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ και Ειδικοφ Βοηθητικοφ 
Προςωπικοφ, που διορίςτηκαν τα ζτη 2019 ζωσ και 2021 ςτην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευςη ή 
ςτα Κ.Ε.Δ.Α..Τ. και, μζχρι τη λήξη τησ προθεςμίασ υποβολήσ υποψηφιοτήτων, ζχουν ςυμπληρϊςει 
τουλάχιςτον δφο (2) ζτη δοκιμαςτικήσ υπηρεςίασ, ακόμα και αν δεν υλοποιήθηκε η διαδικαςία αξιολόγηςήσ 
τουσ του Κεφαλαίου Γ’ του Μζρουσ Γ’, η οποία απαιτείται για τη μονιμοποίηςή τουσ ςφμφωνα 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 παρόντοσ, 
μποροφν να είναι υποψήφιοι και να ςυμμετζχουν ςτη διαδικαςία επιλογήσ για θζςεισ ςτελεχϊν τησ 
εκπαίδευςησ και να τοποθετοφνται ςε αυτζσ, εφόςον ςυντρζχουν και οι λοιπζσ προχποθζςεισ ςυμμετοχήσ 
τουσ ςτη ςχετική διαδικαςία και επιλεγοφν.». 

 
                                                                                                                                                                                                                                                  

Πίνακασ δεκτϊν και μη δεκτϊν υποψηφιοτήτων 

1. Τα Τοπικά Συμβοφλια Επιλογισ, ςε ςυνεδρίαςι τουσ που πραγματοποιείται μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθ 
λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των υποψθφιοτιτων και με τθ ςυγκρότθςθ που προβλζπεται ςτθν παρ. 9 του 
άρκρου 37 του ν. 4823/2021 όπωσ ιςχφει, επιλζγουν τουσ υποψθφίουσ που ζχουν τα τυπικά προςόντα για να 
γίνουν δεκτοί ςτθ διαδικαςία επιλογισ Διευκυντϊν Σχολικϊν Μονάδων και καταρτίηουν τουσ ςχετικοφσ πίνακεσ 
δεκτϊν και μθ δεκτϊν υποψθφίων ανά Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ. Οι πίνακεσ δεκτϊν υποψθφίων καταρτίηονται 
κατά αλφαβθτικι ςειρά. Στουσ πίνακεσ μθ δεκτϊν υποψθφίων δεν αναγράφεται το ονοματεπϊνυμο των 
υποψιφιων αλλά μόνο ο αρικμόσ πρωτοκόλλου τθσ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ, κακϊσ και θ αιτιολογία τθσ 
απόρριψισ τθσ. Τα ςυμβοφλια κοινοποιοφν τουσ πίνακεσ ςτο Τμιμα Ρροςωπικοφ τθσ οικείασ Διεφκυνςθσ 
Εκπαίδευςθσ, το οποίο μεριμνά για τθν ανάρτθςι τουσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ. 

2. Οι υποψιφιοι μποροφν να υποβάλουν ζγγραφθ ζνςταςθ κατά των πινάκων μζςα ςε τρεισ (3) εργάςιμεσ 
θμζρεσ από τθν επόμενθ τθσ ανάρτθςισ τουσ. Οι ενςτάςεισ υποβάλλονται μζςω τθσ ίδιασ ειδικισ εφαρμογισ 
υποβολισ αιτιςεων. 

3. Μζςα ςε τρεισ (3) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν παραλαβι τουσ, τα ςυμβοφλια αποφαίνονται αιτιολογθμζνα για 
τισ ενςτάςεισ, αναπροςαρμόηουν τουσ πίνακεσ και ενθμερϊνουν ςχετικά τουσ ενδιαφερομζνουσ. 

Προςωρινοί ενιαίοι αξιολογικοί πίνακεσ 

1. Τα ςυμβοφλια επιλογισ καταρτίηουν προςωρινοφσ ενιαίουσ αξιολογικοφσ πίνακεσ Διευκυντϊν Σχολικϊν 
Μονάδων ανά Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ , ςτουσ οποίουσ κατατάςςονται οι δεκτοί υποψιφιοι ςφμφωνα με τα 
κριτιρια επιλογισ των περιπτϊςεων α ́ ζωσ γ ́ τθσ παρ . 1 του άρκρου 32 του ν. 4823/2021. Οι πίνακεσ 
κοινοποιοφνται ςτο Τμιμα Ρροςωπικοφ τθσ οικείασ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ, το οποίο μεριμνά για τθν 
ανάρτθςι τουσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ. 

2. Οι υποψιφιοι μποροφν να υποβάλουν ζγγραφθ ζνςταςθ κατά των πινάκων μζςα ςε τρεισ (3) εργάςιμεσ 
θμζρεσ από τθν επόμενθ τθσ ανάρτθςισ τουσ. Οι ενςτάςεισ υποβάλλονται μζςω τθσ ίδιασ ειδικισ εφαρμογισ 
που χρθςιμοποιείται για τθν υποβολι αιτιςεων. 

3. Τα ςυμβοφλια αποφαίνονται αιτιολογθμζνα για τισ ενςτάςεισ, αναπροςαρμόηουν τουσ πίνακεσ και 
ενθμερϊνουν ςχετικά τουσ ενδιαφερομζνουσ. 

Κλήςη των υποψηφίων ςε ςυνζντευξη 

1. Μετά τθν αναπροςαρμογι των προςωρινϊν ενιαίων αξιολογικϊν πινάκων, τα Τοπικά Συμβοφλια Επιλογισ 
ορίηουν τισ θμερομθνίεσ πρόςκλθςθσ των υποψθφίων ςε ςυνζντευξθ. Στθ ςυνζντευξθ καλείται το πενιντα τοισ 
εκατό (50%), με ςτρογγυλοποίθςθ ςτθν πλθςιζςτερθ ακζραιθ μονάδα, των υποψθφίων που ζχουν 
ςυμπεριλθφκεί ςτουσ εν λόγω αξιολογικοφσ πίνακεσ και ζχουν ςυγκεντρϊςει τον μεγαλφτερο αρικμό 

https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/401550_poia-tha-einai-i-thiteia-ton-neon-dieythynton-sholikon-monadon
https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/401550_poia-tha-einai-i-thiteia-ton-neon-dieythynton-sholikon-monadon
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αξιολογικϊν μονάδων, και αρικμόσ υποψθφίων τουλάχιςτον τριπλάςιοσ από τον αρικμό των προκθρυςςόμενων 
κζςεων. Η πρόςκλθςθ, με τισ θμερομθνίεσ κατά τισ οποίεσ καλοφνται οι υποψιφιοι ςτθ ςυνζντευξθ, αναρτάται 
ςτθν ιςτοςελίδα τθσ οικείασ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ τουλάχιςτον ςαράντα οκτϊ (48) ϊρεσ πριν από τθν ζναρξθ 
τθσ διαδικαςίασ. 

2. Υποψιφιοι οι οποίοι δεν προςζρχονται ςτθ ςυνζντευξθ αποκλείονται από τθν επιλογι. 

 
Προετοιμαςία και διεξαγωγή τησ ςυνζντευξησ των υποψηφίων 

1. Οι αιτιςεισ των υποψθφίων κατανζμονται ςτα μζλθ του ςυμβουλίου επιλογισ, με εξαίρεςθ τον πρόεδρο, 
προκειμζνου να προετοιμάςουν τεκμθριωμζνθ ειςιγθςθ για κάκε υποψιφιο. Συγκεκριμζνα οι αιτιςεισ 
ταξινομοφνται αλφαβθτικά και χωρίηονται ςε τόςα ίςα μζρθ όςα και τα μζλθ του ςυμβουλίου που κα 
ειςθγθκοφν ςχετικά. Το κάκε μζλοσ του ςυμβουλίου αναλαμβάνει να φζρει εισ πζρασ το μζροσ των αιτιςεων 
που του ζχει ανατεκεί μετά από κλιρωςθ, θ οποία διεξάγεται ενϊπιον όλων των μελϊν και του γραμματζα του 
ςυμβουλίου. Η διαδικαςία μελζτθσ των αιτιςεων υποψθφιότθτασ ξεκινάει αμζςωσ μετά τθν κατάρτιςθ του 
αναμορφωμζνου προςωρινοφ αξιολογικοφ πίνακα με τα μοριοδοτοφμενα ςτοιχεία και γίνεται ςτθν ζδρα κάκε 
Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ. 

2. Η διαδικαςία τθσ ςυνζντευξθσ περιλαμβάνει τα εξισ ςτάδια: 

α) ειςιγθςθ μζλουσ του οικείου Συμβουλίου Επιλογισ, 

β) προφορικι εξζταςθ του υποψθφίου ςτθν ξζνθ γλϊςςα, αν αυτό απαιτείται,  

γ) παρουςίαςθ από τον ίδιο τον υποψιφιο μιασ περίπτωςθσ για τθν αυτοαξιολόγθςθ του ζργου του και μίασ 
περίπτωςθσ για το ςχεδιαςμό του ζργου του ςε περίπτωςθ επιλογισ του. 

δ) ερωτιςεισ των μελϊν του ςυμβουλίου προσ τον υποψιφιο. 

Ειδικότερα, πριν από τθν είςοδο του υποψθφίου ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων του ςυμβουλίου, το μζλοσ του 
ςυμβουλίου που είχε αναλάβει τθ μελζτθ του φακζλου του υποψθφίου, παρουςιάηει τθν ειςιγθςι του για τον 
υποψιφιο. Στθ ςυνζχεια ο υποψιφιοσ προςζρχεται ςτθν αίκουςα και εξετάηεται προφορικά ςτθν ξζνθ γλϊςςα, 
αν αυτό απαιτείται, κατά τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 33 του ν. 4823/2021. Σε αυτι τθν περίπτωςθ ο 
εξεταςτισ παραδίδει τθν βακμολογία του ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςτον πρόεδρο του ςυμβουλίου. Σε περίπτωςθ 
που θ εξζταςθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ δεν είναι εφικτό να πραγματοποιθκεί με φυςικι παρουςία του εξεταςτι και θ 
εξζταςθ γίνεται εξ αποςτάςεωσ με τθ χριςθ θλεκτρονικϊν μζςων, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 374 του 
ν. 4957/2022, θ παράδοςθ τθσ βακμολογίασ του γίνεται με οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο και ςε χρόνο που κα 
κρίνει ο πρόεδροσ του ςυμβουλίου ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται το αδιάβλθτο τθσ διαδικαςίασ. Ακολοφκωσ, ο 
υποψιφιοσ παρουςιάηει περίπτωςθ για τθν αυτοαξιολόγθςθ του ζργου του και περίπτωςθ για το ςχεδιαςμό του 
ζργου του ςε περίπτωςθ επιλογισ του, με χρονικι διάρκεια ζωσ πζντε (5) λεπτϊν τθσ ϊρασ. Τζλοσ τα μζλθ του 
Συμβουλίου υποβάλλουν ερωτιςεισ κάκε είδουσ ςτουσ υποψιφιουσ. 

3. Μζςω τθσ ςυνζντευξθσ εκτιμϊνται θ ςυγκρότθςθ τθσ ςκζψθσ και του λόγου, θ ικανότθτα ζκφραςθσ και 
επικοινωνίασ, θ ςυςτθματικι ενθμζρωςθ ςτα εκπαιδευτικά ηθτιματα, κακϊσ και οι γνϊςεισ και οι ικανότθτεσ 
του υποψθφίου ςε κζματα που άπτονται των αρμοδιοτιτων των Διευκυντϊν Σχολικϊν Μονάδων, ενϊ 
ςυνεκτιμϊνται και τα δθλοφμενα ςτοιχεία ςτθν αίτθςθ του υποψθφίου. 

Ηχογράφηςη τησ ςυνζντευξησ 

1. Στθν αίκουςα ςυνεδριάςεων εγκακίςταται και λειτουργεί, με ευκφνθ του προζδρου του ςυμβουλίου 
επιλογισ, ςφςτθμα θχογράφθςθσ. Με τθν προςζλευςθ του υποψθφίου ςτθν αίκουςα για τθ διεξαγωγι τθσ 
ςυνζντευξθσ και τθν προςφϊνθςθ του ονόματόσ του, τίκεται ςε λειτουργία το ςφςτθμα θχογράφθςθσ, με τθν 
παρακάτω υπό τον αρικμό 2 επιφφλαξθ. 
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2. Σε περίπτωςθ που κατά τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 33 του ν. 4823/2021 απαιτείται εξζταςθ ςτθν ξζνθ 
γλϊςςα, το ςφςτθμα θχογράφθςθσ τίκεται ςε λειτουργία μετά τθν παράδοςθ τθσ βακμολογίασ από τον εξεταςτι 
ςτον πρόεδρο του ςυμβουλίου. 

3. Η λειτουργία του ςυςτιματοσ διακόπτεται με το πζρασ τθσ ςυνζντευξθσ και πριν τθν αποχϊρθςθ του 
υποψθφίου. Το προϊόν θχογράφθςθσ τθρείται ωσ θχθτικό αρχείο και φυλάςςεται μαηί με τα πρακτικά του 
ςυμβουλίου επιλογισ. 

Μοριοδότηςη τησ ςυνζντευξησ 

1. Τα ςτοιχεία που ςυνεκτιμϊνται κατά τθ ςυνζντευξθ αποτιμϊνται ςε αξιολογικζσ μονάδεσ ωσ εξισ: 

α) θ ςυγκρότθςθ τθσ ςκζψθσ και του λόγου: πζντε (5) μονάδεσ, 

β) θ ικανότθτα ζκφραςθσ και επικοινωνίασ: πζντε (5) μονάδεσ, 

γ) θ ςυςτθματικι ενθμζρωςθ ςτα εκπαιδευτικά ηθτιματα, κακϊσ και οι γνϊςεισ και οι ικανότθτεσ του 
υποψθφίου ςε κζματα που άπτονται των αρμοδιοτιτων του Διευκυντι Σχολικισ Μονάδασ: δζκα (10) μονάδεσ. 

2. Για τθν αξιολόγθςθ χρθςιμοποιοφνται ζντυπα αξιολόγθςθσ, ξεχωριςτά για κάκε υποψιφιο, ςφμφωνα με το 
προςαρτθμζνο Ραράρτθμα ςτθν αρ. πρωτ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/03-12-2022 Υπ. Απόφαςθ (ΦΕΚ 6141/τ.Β’/03-
12-2022). 

3. Κάκε μζλοσ του Συμβουλίου Επιλογισ δίνει υποχρεωτικά ξεχωριςτι και ςυνοπτικά αιτιολογθμζνθ 
βακμολογία. Τελικζσ αξιολογικζσ μονάδεσ κάκε υποψθφίου για ςυνζντευξθ είναι ο μζςοσ όροσ των μονάδων τθσ 
βακμολογίασ των παρόντων μελϊν του ςυμβουλίου. Ο μζςοσ όροσ ςτρογγυλοποιείται ςτο δεφτερο δεκαδικό 
ψθφίο. Τα ζντυπα αξιολόγθςθσ, μαηί με τουσ φακζλουσ των ενδεχομζνωσ υφιςταμζνων βακμολογιϊν τθσ 
εξζταςθσ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ, ςυγκεντρϊνονται από τον πρόεδρο του ςυμβουλίου κατά τθ διάρκεια τθσ 
ςυνεδρίαςθσ και φυλάςςονται ςε φάκελο, ο οποίοσ μονογράφεται από τον πρόεδρο και τα μζλθ του 
ςυμβουλίου. Οι φάκελοι φυλάςςονται με ευκφνθ του προζδρου του Συμβουλίου Επιλογισ μζχρι τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ ςυνζντευξθσ όλων των υποψθφίων. Μετά το πζρασ τθσ διαδικαςίασ αυτισ 
αποςφραγίηονται, προκειμζνου να καταγραφεί θ βακμολογία των υποψθφίων. 

Σήρηςη των πρακτικϊν τησ ςυνζντευξησ 

Κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνζντευξθσ ο γραμματζασ του ςυμβουλίου ζχει τθν ευκφνθ τθσ τιρθςθσ των πρακτικϊν 
τθσ διαδικαςίασ. Στα πρακτικά αναφζρεται το περιεχόμενο τθσ ςυνζντευξθσ, με μνεία τθσ παρουςίαςθσ από τον 
υποψιφιο τθσ αυτοαξιολόγθςθσ του ζργου του και του ςχεδιαςμοφ του ζργου του ςε περίπτωςθ επιλογισ του, 
κακϊσ και οι ερωτιςεισ που υποβλικθκαν από τα μζλθ του ςυμβουλίου και οι απαντιςεισ που δόκθκαν από τον 
υποψιφιο. Ρεραιτζρω, ςτο πρακτικό τθσ ςυνεδρίαςθσ καταγράφονται θ βακμολογία κάκε μζλουσ του 
ςυμβουλίου και θ ςυνοπτικι αιτιολόγθςι τθσ. Επίςθσ καταγράφεται θ βακμολογία τθσ ενδεχομζνωσ 
διεξαχκείςθσ προφορικισ εξζταςθσ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ, περίπτωςθ κατά τθν οποία, αν ο υποψιφιοσ ζχει 
βακμολογθκεί με βακμό μικρότερο του πζντε (5), αφαιροφνται τα μόρια για τθ γνϊςθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ, 
οποιουδιποτε επιπζδου, ςφμφωνα με τθν περ. γ) τθσ παρ. 2 του άρκρου 33 του ν.4823/2021 και, ςυνακόλουκα, 
τα μόρια για τουσ αντίςτοιχουσ τίτλουσ ςπουδϊν τθσ περ. α) τθσ ίδιασ ωσ άνω παραγράφου και αναμορφϊνεται 
θ βακμολογία του. Τζλοσ, ςτα πρακτικά μνθμονεφεται θ πρόςκλθςθ των υποψθφίων ςτθ ςυνζντευξθ και θ 
θμερομθνία ανάρτθςισ τθσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ οικείασ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ, θ προςζλευςθ των 
υποψθφίων με τθ ςειρά και τθν ϊρα που ζχουν κλθκεί, κακϊσ και θ λιξθ των εργαςιϊν. 

Σελικοί Ενιαίοι Αξιολογικοί Πίνακεσ 

1. Μετά το πζρασ τθσ ςυνζντευξθσ όλων των υποψθφίων, το Τοπικό Συμβοφλιο Επιλογισ καταρτίηει αξιολογικό 
πίνακα με βάςθ τισ ςυνολικζσ μονάδεσ κάκε υποψθφίου ανά Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ. Το ςφνολο των μονάδων 
κάκε υποψθφίου προκφπτει από το άκροιςμα όλων των μονάδων ςτα επιμζρουσ κριτιρια. 
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2. Σε περίπτωςθ που υποψιφιοσ ςυγκεντρϊνει ςυνολικά, ίςο αρικμό μονάδων, ςτον τελικό αξιολογικό πίνακα, 
κατατάςςεται υψθλότερα ο υποψιφιοσ που ςυγκεντρϊνει περιςςότερεσ μονάδεσ ςτα κριτιρια, κατά τθ ςειρά 
που αναφζρονται ςτθν παρ. 1 του άρκρου 32, ςφμφωνα με τα άρκρα 33 και 35 του ν. 4823/2021. Αν προκφπτει 
εκ νζου ιςοβακμία, λαμβάνεται υπόψθ ο αρικμόσ των μονάδων των υποψθφίων κατά ςειρά ςτα υποκριτιρια 
των περ. α) ζωσ δ) τθσ παρ. 1 του άρκρου 32, ςφμφωνα με τα άρκρα 33 και 35 του ίδιου νόμου. 

3. Οι υποψιφιοι που δεν καλοφνται ςε ςυνζντευξθ, ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 40 του ν. 4823/2021, 
κατατάςςονται ςε επικουρικό πίνακα με φκίνουςα ςειρά κατάταξθσ με βάςθ τα κριτιρια επιλογισ των περ . α ́ 
ζωσ γ ́ τθσ παρ. 1 του άρκρου 32 του ίδιου νόμου. 

4. Στθ ςυνζχεια το ςυμβοφλιο ελζγχει εάν κάποιοσ από τουσ υποψθφίουσ, που βακμολογικθκε ςτθν εξζταςθ τθσ 
ξζνθσ γλϊςςασ με βακμό μικρότερο του πζντε (5) και του αφαιρζκθκαν τα μόρια των τίτλων ςπουδϊν και τθσ 
αντίςτοιχθσ ξζνθσ γλϊςςασ, υπολείπεται ςε μόρια, μθ ςυνυπολογιηομζνων των μορίων τθσ ςυνζντευξθσ, από 
υποψιφιο που δεν κλικθκε ςτθ διαδικαςία τθσ ςυνζντευξθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι ο εν λόγω υποψιφιοσ 
υποβιβάηεται ςτον επικουρικό πίνακα και καλείται για ςυνζντευξθ ο πρϊτοσ ςε μονάδεσ υποψιφιοσ του 
επικουρικοφ πίνακα. 

5. Μετά το τζλοσ τθσ διαδικαςίασ, ο πρόεδροσ του ςυμβουλίου επικυρϊνει τα αναλυτικά πρακτικά που 
τθροφνται κακ’ όλθ τθ διάρκεια των εργαςιϊν από το γραμματζα του ςυμβουλίου. 

Κφρωςη Σελικϊν Αξιολογικϊν Πινάκων 

1. Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν κατάρτιςι τουσ, οι τελικοί πίνακεσ επιλογισ Διευκυντϊν Σχολικϊν 
Μονάδων υποβάλλονται από τον πρόεδρο του ςυμβουλίου ςτον οικείο Ρεριφερειακό Διευκυντι Εκπαίδευςθσ 
για τθν κφρωςι τουσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 30 του ν.4823/2021. 

2. Οι ανωτζρω πίνακεσ, φςτερα από τθν κφρωςι τουσ αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ οικείασ Ρεριφερειακισ 
Διεφκυνςθσ, κακϊσ και τθσ οικείασ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ. 

3. Ταυτόχρονα με τουσ τελικοφσ πίνακεσ επιλογισ Διευκυντϊν Σχολικϊν Μονάδων υποβάλλονται από τον 
πρόεδρο του ςυμβουλίου ςτον οικείο Ρεριφερειακό Διευκυντι Εκπαίδευςθσ για τθν κφρωςι τουσ οι επικουρικοί 
πίνακεσ. 

4. Οι πίνακεσ ιςχφουν από τθν κφρωςι τουσ ζωσ τθν 31θ Ιουλίου του τρίτου ζτουσ που ακολουκεί τθν κφρωςι 
τουσ. 

 
Δήλωςη προτίμηςησ 

Οι Διευκυντζσ Εκπαίδευςθσ, μετά τθν κφρωςθ των τελικϊν ενιαίων αξιολογικϊν πινάκων, καλοφν τουσ 
εγγεγραμμζνουσ ςτουσ πίνακεσ να υποβάλουν διλωςθ τοποκζτθςθσ με ςειρά προτίμθςθσ για τισ ςχολικζσ 
μονάδεσ τθσ οικείασ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ που επικυμοφν, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ δφο (2) 
εργαςίμων θμερϊν από τθν ανάρτθςθ του πίνακα ςτθν ιςτοςελίδα τθσ οικείασ Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ 
Εκπαίδευςθσ. Υποψιφιοι που δεν υποβάλουν διλωςθ προτίμθςθσ διαγράφονται από τον πίνακα. 

Σοποθζτηςη 

Οι εγγεγραμμζνοι ςτουσ πίνακεσ επιλογισ Διευκυντϊν Σχολικϊν Μονάδων τοποκετοφνται ςε κενζσ και 
κενοφμενεσ κζςεισ με απόφαςθ του οικείου Διευκυντι Εκπαίδευςθσ, φςτερα από πρόταςθ του Τοπικοφ 
Συμβουλίου Επιλογισ τθσ παρ. 9 του άρκρου 37 του ν. 4823/2021, όπωσ ιςχφει. Το ςυμβοφλιο διαμορφϊνει τθν 
πρόταςι του με βάςθ τθ ςειρά κατάταξθσ των υποψθφίων ςτουσ τελικοφσ ενιαίουσ αξιολογικοφσ πίνακεσ ςε 
ςυνδυαςμό με τθ ςειρά προτίμθςισ τουσ, θ οποία δθλϊνεται ςφμφωνα με τθ διλωςθ προτίμθςθσ. 
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Πλήρωςη κενϊν και κενοφμενων θζςεων 

1. Σε περίπτωςθ που δεν υποβλθκοφν υποψθφιότθτεσ για κάποιεσ ςχολικζσ μονάδεσ, διευκυντζσ ςε αυτζσ 
τοποκετοφνται, εφόςον το δθλϊςουν, υποψιφιοι που δεν ζχουν τοποκετθκεί, κατά τθ ςειρά κατάταξισ τουσ 
ςτον τελικό αξιολογικό πίνακα επιλογισ. Για τον ςκοπό αυτόν καλοφνται από τον Διευκυντι Εκπαίδευςθσ να 
υποβάλουν νζα διλωςθ προτίμθςθσ. Η τοποκζτθςθ γίνεται με απόφαςθ του οικείου Διευκυντι Εκπαίδευςθσ, 
φςτερα από πρόταςθ του αρμοδίου Τοπικοφ Συμβουλίου Επιλογισ. Η πρόταςθ διαμορφϊνεται με βάςθ τθ ςειρά 
κατάταξθσ των υποψθφίων ςτουσ τελικοφσ ενιαίουσ αξιολογικοφσ πίνακεσ ςε ςυνδυαςμό με τθ νζα διλωςθ 
προτίμθςθσ. 

2. Αν φςτερα από τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου δεν ςυμπλθρωκοφν οι κενζσ 
και κενοφμενεσ κζςεισ, τότε εφαρμόηεται θ παρ. 9 του άρκρου 40 του ν. 4823/2021. 

3. Αν μετά το τζλοσ των ανωτζρω διαδικαςιϊν εξακολουκοφν να παραμζνουν κενζσ κζςεισ Διευκυντϊν ςχολικϊν 
μονάδων, οι κζςεισ αυτζσ επαναπροκθρφςςονται. Στθν περίπτωςθ αυτι, μποροφν να υποβάλουν υποψθφιότθτα 
εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο εκπαιδευτικισ ι διδακτικισ υπθρεςίασ. Το πρϊτο εδάφιο τθσ παραγράφου 
αυτισ εφαρμόηεται και ςτθν περίπτωςθ εμφάνιςθσ κενϊν κζςεων μετά τθ λιξθ τθσ ιςχφοσ των πινάκων 
επιλογισ. 

Θητεία 

Η επιλογι και τοποκζτθςθ των Διευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων γίνεται για τετραετή θητεία, θ οποία ξεκινά με 
τθν τοποκζτθςι τουσ και λήγει την 31η Ιουλίου του τζταρτου ζτουσ που ακολουκεί τθν επιλογι τουσ. Η επιλογι 
και τοποκζτθςθ ςτισ κενοφμενεσ κζςεισ γίνεται για το υπόλοιπο τθσ κθτείασ αυτισ. Οι τοποκετοφμενοι ςε κενζσ 
ι κενοφμενεσ κζςεισ, ςφμφωνα με τα παραπάνω, εξακολουκοφν να αςκοφν τα κακικοντά τουσ και μετά από τθ 
λιξθ τθσ κθτείασ τουσ μζχρι τθν ανάλθψθ υπθρεςίασ των νζων ςτελεχϊν. 

 

 

                                                                                                                          Η Διευθφντρια 
                                                                                                                   Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ   

                                                                                                                   Πειραιά 
 
 

                                                                                                                    Αθαναςία Μεϊντάςη 
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