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       ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Θέμα:  «Πρόσκληση εκπαιδευτικών  για  πλήρωση  θέσεων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων 
και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας» 

  
                         Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 

 
           1.  Τις διατάξεις του ν.4823/2021 « Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση  των  

εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α΄136), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

2.  Την  με αρ.  Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022  Υ.Α.  με θέμα : «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών 

με διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και 

Εργαστηριακών Κέντρων». 

3.  Την με αρ. Φ.361.22/7/151151/Ε3/7-12-2022  Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: « Επιλογή 

υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)». 

4 Την με αρ. 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». 

5. Τις διατάξεις της αρ. 170405/ΓΓ1/ 28-12-2021 (Β΄6273/28-12-2021) Υπουργικής             

Απόφασης  « Καθορισμός  των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων  των Διευθυντών  

Εκπαίδευσης». 

6. Την με αρ. Φ.30.1/11078/29-11-2022 (ΑΔΑ: 9ΒΞΖ46ΜΤΛΗ-Σ2Δ) απόφαση του Περιφερειακού 

Διευθυντή Α/θμιας & Δ/θμθιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας για «Συγκρότηση του Τοπικού 

Συμβουλίου Επιλογής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Αιτωλοακαρνανίας». 

Προκηρύσσουμε 
 

Την πλήρωση με επιλογή των παρακάτω ογδόντα πέντε (85) θέσεων Διευθυντών όλων των 

τύπων Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Αιτωλοακαρνανίας και καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 

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

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 

Α/Α ΓΥΜΝΑΣΙΑ 

1 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

2 1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

3 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 

4 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

5 2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

6 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 

7 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

8 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 

9 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

10 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

11 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

12 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

13 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ 

14 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

15 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 

16 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 

17 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 

18 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΤΑΚΟΥ 

19 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑΣ 

20 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΒΑΛΟΥΣ 

21 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΟΥΡΙΑΣ 

22 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΜΠΕΣΟΥ 

23 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ 

24 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΟΥ 

25 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ 

26 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 

27 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ 

28 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΟΥΝΑΣ 

29 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΟΧΗΣ 

30 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΠΕΝΟΥΣ 

31 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΟΥΤΡΟΥ 

32 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΛΕΣΙΑΔΑΣ 

33 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ 

34 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ 

35 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

36 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 

37 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ - Λ.Τ. 

38 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ 

39 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ 

40 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΥΤΕΙΩΝ - Λ.Τ. 

41 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ Γ/ΣΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-Λ.Τ. 

42 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ -Λ.Τ. 

43 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - Λ.Τ. 

44 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - Λ.Τ. 
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Α/Α ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ 

1 1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

2 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

3 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 

4 2o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

5 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

6 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 

7 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

8 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

9 5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

10 6ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

11 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 

12 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 

13 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΣΤΑΚΟΥ 

14 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑΣ 

15 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΒΑΛΟΥΣ 

16 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΜΠΕΣΟΥ 

17 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ 

18 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΡΜΟΥ 

19 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΟΥΝΑΣ 

20 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ 

21 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΚΑ 

22 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 

23 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ 

24 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ 

  Α/Α ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (ΕΠΑ.Λ) 

1 1o ΕΠΑ.Λ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

2 1ο ΕΠΑ.Λ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 

3 1ο ΕΠΑ.Λ. ΒΟΝΙΤΣΑΣ  

4 1ο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ 

5 1ο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΤΟΧΗΣ 

6 1ο ΕΠΑ.Λ. ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ 

7 1ο ΕΠΑ.Λ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

8 1ο ΕΠΑ.Λ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 

9 2ο ΕΠΑ.Λ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

10 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

  Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (Ε.Κ.) 

1 Ε.Κ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

2 Ε.Κ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

3 Ε.Κ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 

Α/Α Σ.Μ.Ε.Α.Ε. 

1 ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ._Λ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

2 ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ._Λ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

3 ΕΕΕΕΚ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ  

4 ΕΕΕΕΚ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 
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Οι Διευθυντές Σχολικών Μονάδων επιλέγονται και τοποθετούνται για τετραετή θητεία, η οποία 

ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την 

επιλογή. Όσοι τοποθετούνται εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά και μετά τη λήξη της θητείας 

τους, μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας των νέων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  

Οι πίνακες των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που θα 

καταρτιστούν, θα ισχύσουν από την κύρωσή τους μέχρι την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που 

ακολουθεί την κύρωση, οι δε υποψήφιοι, που θα περιληφθούν σ’ αυτούς, θα καλύπτουν τις κενές ή 

κενούμενες θέσεις, που θα προκύπτουν κατά το χρόνο ισχύος των πινάκων. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι υποψήφιοι για τις παραπάνω θέσεις πρέπει να είναι εκπαιδευτικοί της δημόσιας 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν δωδεκαετή (12) τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και να : 

α) έχουν διδακτική υπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών εκ των οποίων τα τέσσερα (4) πρέπει 

να έχουν διανυθεί στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης, 

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

επιπέδου. Η γνώση Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου 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 τις θέσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας ΕΑΕ, υποψήφιοι μπορεί να είναι 

εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ01 έως και ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, 

ΠΕ40 και ΠΕ78 έως και ΠΕ91, καθώς και τα μέλη του ΕΕΠ, εφόσον έχουν τα προσόντα διορισμού και 

τοποθέτησης σε ΣΜΕΑΕ. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία 

τεσσάρων (4), τουλάχιστον, ετών στον τύπο ΣΜΕΑΕ της προκηρυσσόμενης θέσης. Επιπλέον και μόνο 

για τις θέσεις Διευθυντών των ΕΕΕΕΚ υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί της 

Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του κλάδου δασκάλων και εκπαιδευτικοί 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, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις 

της παρούσας. 

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή ούτε να τοποθετηθεί σε θέση Διευθυντή 

Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκπαιδευτικός, ο οποίος 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 
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145 του ίδιου κώδικα. 

Εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του, σύμφωνα με την περ. β` της 

παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4823/2021, 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. Η ιεράρχηση των θέσεων των στελεχών της εκπαίδευσης ακολουθεί τη 

σειρά αναγραφής τους στο άρθρο 58 του ίδιου νόμου. Οι θέσεις των περ. η΄ και θ΄ του άρθρου 58 

θεωρούνται όμοιες. Οι θέσεις των περ. ι΄ και ια΄ του ίδιου άρθρου θεωρούνται επίσης όμοιες. 

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 Σχολικών Μονάδων 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

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 Διευθυντή Σχολικών Μονάδων 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

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

υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα 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. 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να 

συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν αίτηση  από την  Παρασκευή  9  

Δεκεμβρίου  2022 έως και την  Τετάρτη  28  Δεκεμβρίου  2022  και ώρα 16.00. 

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 οποία ο υποψήφιος εκδηλώνει ενδιαφέρον 

για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής. 

Η αίτηση περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες: 

I. Στοιχεία ατομικής και υπηρεσιακής κατάστασης του υποψηφίου 

II. Διεύθυνση Εκπαίδευσης επιλογής 

III. Προϋποθέσεις συμμετοχής κατά τις διατάξεις των παρ. 1, 6 και 12 του άρθρου 31 του 

ν.4823/2021 (Α΄ 136) 

https://schooldirectors.minedu.gov.gr/
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IV. Θέσεις υπηρέτησης υποψηφίου 

V. Στοιχεία επιστημονικής – παιδαγωγικής συγκρότησης και συμμετοχής σε υπηρεσιακά και 

πειθαρχικά συμβούλια 

VI. Στοιχεία διδακτικής, συμβουλευτικής–καθοδηγητικής και διοικητικής– υποστηρικτικής 

εμπειρίας 

VII. Δήλωση περί ακρίβειας των δηλωθέντων στοιχείων 

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. 

Με την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας οι ενδιαφερόμενοι αναρτούν 

υποχρεωτικά βιογραφικό σημείωμα και πιστοποιητικό υπηρεσιακό μεταβολών. Επισημαίνεται ότι 

μετά την οριστική υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας δεν είναι δυνατή η τροποποίησή της. 

ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

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 επιστημονικού περιεχομένου συναφούς με το 

αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης. 

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) με την οποία βεβαιώνεται: 

αα) ότι ο εκπαιδευτικός δεν 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 
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σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4823/2021 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.  

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, 

πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων 

Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) / Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων 

Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.). 

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. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

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. 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

Η προκήρυξη αναρτάται στην «Διαύγεια» , στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Αιτωλ/νίας     (http://dide.ait.sch.gr ), κοινοποιείται στο Τμήμα Δ΄ Στελεχών 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ., καθώς και στο Α.Σ.Ε.Π. προκειμένου 

να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.  

Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των εκπαιδευτικών με τον προσφορότερο δυνατό 

τρόπο. Ωστόσο επισημαίνουμε ότι ευθύνη για την ενημέρωση φέρει ο κάθε εκπαιδευτικός χωριστά 

καθώς  οφείλει να ενημερώνεται για τα έγγραφα, που διακινούνται στο σχολείο του και αναρτώνται 

στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης. 

                                                                                            Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 

 

 

                                                                                            ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ 

      Κοινοποίηση: 
1. Δ.Δ.Ε. Όλης της Χώρας 
2. Δ.Π.Ε. Όλης της Χώρας 
3. Α.Σ.Ε.Π. 
4. Σχολικές Μονάδες αρμοδιότητας μας 

http://dide.ait.sch.gr/
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