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Αθήνα, 08-12-2022 

  Αρ. Πρωτ.: 29642 
 
ΠΡΟΣ: 
Τους εκπαιδευτικούς της Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας 
(Δια των Διευθυντών των σχολείων τους, με 
ενυπόγραφη ενημέρωση) 
 
ΚΟΙΝ: 
1. Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε και Δ.Ε. Αττικής 
2. Διευθύνσεις Π.Ε. όλης της χώρας 
3. 1ο ΠΕΚΕΣ Αττικής 
4. ΑΣΕΠ 
5. Σχολικές Μονάδες της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας 
 

 
 

                                                        

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών 
Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας» 

 
 

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. Α΄  ΑΘΗΝΑΣ 
 

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167).  
2. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45) με θέμα: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
3. Τις διατάξεις του ν.4622/2019 (Α΄ 133), με θέμα: «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, 

λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης». 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3699/2008 (Α΄ 199) με θέμα: «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 
ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136) με θέμα: «Αναβάθμιση του σχολείου, 
ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». 

6. Το Π.Δ. 323/1993, και της υπό στοιχεία 172260/Ε1/17.10.2016 κοινής Απόφασης του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών.  

7. Τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (Α΄ 176) με θέμα: «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων». 

8. Τις διατάξεις του  Ν. 3848/10 (Α΄ 71), με θέμα: «Αναβάθμιση του ρόλου του 
εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση 
και Λοιπές διατάξεις». 

http://dipe-a-athin.att.sch.gr/
ΑΔΑ: 6ΦΜΚ46ΜΤΛΗ-Β4Ε



[2] 
 

9. Τις διατάξεις του  άρθρου 78 παρ. 1 του Ν. 4997/2022 (Α΄ 219), με θέμα: 
«Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων 
κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις». 

10. Τις διατάξεις του Ν. 4624/2019, με θέμα: «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». 

11. Τις διατάξεις του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ Α΄/ 102/12-6-2018) «Αναδιοργάνωση των δομών 
υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπ/σης και άλλες διατάξεις». 

12. Ν.4957/2022 (Φ.Ε.Κ. 141/τ.Α΄/21-7-2022),  με θέμα: «Αναβάθμιση του σχολείου, 
ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». 

13. Τη με αριθμ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 
6141/τ.Β΄/03-12-2022).  

14. Τη με αριθμ. Φ.361.22/7/151151/E3/07-12-2022 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. 
15. Tην υπ’ αριθ. 170405/ΓΓ1/28-12-2021 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 6273/16-10-02, τ. Β΄), 

«Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Διευθυντών 
Εκπαίδευσης». 

16. Tην υπ’ αριθ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π) 
απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 

 

 
προσκαλούμε  

 
Τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων, της 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Α΄ Αθήνας, συμπεριλαμβανομένων αυτών της 
Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και καλούμε τους εκπαιδευτικούς, που 
πληρούν τις προϋποθέσεις των παραπάνω διατάξεων, να υποβάλουν αιτήσεις για να 
συμμετάσχουν στη διαδικασία κατάρτισης πινάκων επιλογής: 

1) Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων 
2) Διευθυντών 4/θ και άνω Νηπιαγωγείων 
3) Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) 

 
 

Χρόνος Υποβολής αιτήσεων 
 

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα 
προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, 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/, από την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 έως και την 
Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 16:00. 

 
Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής (άρθρο 31 του Ν. 4823/2021) 

 
Αν δεν ορίζεται άλλως στις διατάξεις του παρόντος, οι προϋποθέσεις για την επιλογή σε θέση 
στελέχους της εκπαίδευσης είναι οι εξής: α) διδακτική υπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών 
και β) πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α’ 
επιπέδου. Αν διεκδικείται θέση στελέχους ορισμένης βαθμίδας εκπαίδευσης, από τα οκτώ (8) 
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έτη διδακτικής υπηρεσίας της περ. α) τα τέσσερα (4) πρέπει να έχουν διανυθεί στην οικεία 
βαθμίδα εκπαίδευσης. 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. 
 
Ως Διευθυντές σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), επιλέγονται 
εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας 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. γ). 

Ειδικότερα:  

α) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών δημοτικών σχολείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί 
όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στους 
οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο π.δ. 323/1993 (Α’ 
139, διόρθ. σφάλμ. Α’ 185) και στην υπό στοιχεία 172260/Ε1/17.10.2016 κοινή απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών (Β’ 3391). Εκπαιδευτικοί κλάδου δασκάλων με οργανική θέση σε Εργαστήρια 
Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) μπορούν, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις 
της παρούσας, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και για θέση διευθυντή σχολικής 
μονάδας Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

β) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών 4/θ και άνω Νηπιαγωγείων μπορεί να είναι 
εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60. 

γ) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών στα σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης μπορεί να 
είναι εκπαιδευτικοί κάτοχοι τίτλου ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της πλειονότητας των 
μαθητών, σε επίπεδο Β2 τουλάχιστον. 

δ) 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., σύμφωνα με τις υποπερ. δα) και δβ): 

δα) για τις θέσεις Διευθυντών των δημοτικών σχολείων Ε.Α.Ε., μόνιμοι εκπαιδευτικοί όλων 
των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 
συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών 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, καθώς και μέλη του Ε.Ε.Π. 
εφόσον έχουν τα προσόντα διορισμού και τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και έχουν 
συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία τεσσάρων (4), τουλάχιστον, ετών σε δημοτικό σχολείο 
Ε.Α.Ε.. 

δβ) υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών 4/θ και άνω Νηπιαγωγείων Ε.Α.Ε. μπορεί να είναι 
εκπαιδευτικοί του κλάδου νηπιαγωγών, εφόσον έχουν τα προσόντα διορισμού και 
τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία τεσσάρων (4) 
τουλάχιστον ετών σε νηπιαγωγείο Ε.Α.Ε. 

Επιπροσθέτως σύμφωνα με το άρθρο 232 του ν. 4823/2021 (Α' 136), περί μεταβατικών 
διατάξεων, «Οι δόκιμοι εκπαιδευτικοί και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και 
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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 του 
Κεφαλαίου Γ' του Μέρους Γ, 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 παρόντος, 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». 

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή ούτε να τοποθετηθεί σε θέση 
Διευθυντή σχολικής μονάδας εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. ο οποίος διανύει δοκιμαστική 
υπηρεσία, ή τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία ή έχει καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα 
αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 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. 
 
Εκπαιδευτικός ή μέλος του Ε.Ε.Π., ο οποίος έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του, σύμφωνα 
με την περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 44 δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή, 
ούτε να τοποθετηθεί σε όμοια ή ανώτερη θέση στελέχους της εκπαίδευσης για τα τέσσερα (4) 
έτη που έπονται της απαλλαγής. 
 
Εκπαιδευτικός, του οποίου τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων, σύμφωνα με το 
άρθρο 33 του ν.4823/2021, που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά 
ή υποβάλλει στη διαδικασία αυτή αναληθείς δηλώσεις, δεν επιλέγεται ως Διευθυντής 
Σχολικής Μονάδας. 
 
Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης 
εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
υποψηφιοτήτων, δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση στελέχους 
της 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 τοποθέτησης από 
το αρμόδιο όργανο.  

 
Θητεία στελεχών και ανάληψη υπηρεσίας (άρθρο 42 παρ. 1 του Ν. 4823/2021) 

 
Η επιλογή και τοποθέτηση των στελεχών της εκπαίδευσης γίνεται για τετραετή θητεία, η 
οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους 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. Η επιλογή και η τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις γίνονται για το υπόλοιπο της 
θητείας. Όσοι τοποθετούνται σε θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης εξακολουθούν να ασκούν 
τα καθήκοντά τους και μετά από τη λήξη της θητείας τους, μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας των 
νέων στελεχών. 
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Υποβλητέα δικαιολογητικά 
 

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 πληροφοριακό σύστημα 

υποβολής των αιτήσεων, ομαδοποιημένα σε υποενότητες, ως εξής:    
1. Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις 

υποψηφιότητας.  
2. Βιογραφικό σημείωμα 
3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και επιμόρφωσης 
4. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών 
5. Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) ή 

αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ)  
6. Αποδεικτικά συγγραφικού και ερευνητικού έργου  
7. 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 

8. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α ́75) 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 
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, 
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.4823/2021 τα τέσσερα 
τελευταία έτη και 
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. 
 
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. 

  
Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών 

https://schooldirectors.minedu.gov.gr/
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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 τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.  
 
Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή οι Περιφερειακές 
Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, της οργανικής θέσης των υποψηφίων, είναι αρμόδιες κατά 
περίπτωση, για την έκδοση πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών.  
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.   

 
Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων παρακαλούνται να ενημερώσουν για την έκδοση της 
παρούσας Προκήρυξης όλους τους εκπαιδευτικούς τους που απουσιάζουν από την σχολική 
μονάδα λόγω απόσπασης σε υπηρεσίες και φορείς ή βρίσκονται σε κάθε είδους άδεια. 
Της παρούσας προκήρυξης να λάβουν γνώση ενυπόγραφα οι υπηρετούντες εκπαιδευτικοί 
της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας. 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. Α΄ΑΘΗΝΑΣ 
κ. α. α 

Η νόμιμη αναπληρώτριά του 
 
 
 

ΑΜΑΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ 
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