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Μαρούσι, 14-12-2022 

Αρ. πρωτ. : 155311 /Δ6 

 
 

 
 

 
 

Διευκρινίσεις επί της υπό στοιχεία 194/ΔΕΠΠΣ/8-12-2022 «Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για πλήρωση με επιλογή των θέσεων Διευθυντών/ντριων Προτύπων και 
Πειραματικών Σχολείων» (ΑΔΑ: ΨΨΘΜ46ΜΤΛΗ-1ΣΦ)  

 
Ύστερά από ερωτήματα εκπαιδευτικών που δέχτηκε η υπηρεσία μας, διευκρινίζεται ότι : 
 
Α) όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4823/2021 «Προϋποθέσεις συμμετοχής 

στη διαδικασία επιλογής», προκειμένου για επιλογή σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης, 
προϋποθέσεις αποτελούν  

«…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) 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.»  

Συνεπώς, προκειμένου  για τη μοριοδότηση του κριτηρίου βζ) πιστοποίηση επιμόρφωσης Β’ 
επιπέδου στις Τ.Π.Ε, επισυνάπτεται δικαιολογητικό και μοριοδοτείται στην αντίστοιχη θέση στην 
πλατφόρμα. Εφ’ όσον το ίδιο δικαιολογητικό αποτελεί και τεκμήριο για την πιστοποίηση γνώσης 
ΤΠΕ Α’ επιπέδου, επισυνάπτεται και στο πεδίο των απαραίτητων δικαιολογητικών μαζί με το Π.Υ.Μ. 
στην περίπτωση που δεν εμπεριέχεται η αντίστοιχη πιστοποίηση στο Π.Υ.Μ. 

 
Β) Τα σχολεία που εμφανίζονται με κοινό κωδικό στο πίνακα του παραρτήματος Α της 

πρόσκλησης έχουν κοινό διευθυντή όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4692/2020 

 0501001-Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών – ΠΣΠΑ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ/ΛΥΚΕΙΟ)-
(ένας (1) διευθυντής) 

 1901001-Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης –ΠΣΠΘ 
(ΓΥΜΝΑΣΙΟ/ΛΥΚΕΙΟ)- (ένας (1) διευθυντής) 

 
Η  ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
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