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Δικαιολογητικά για την έκδοση πράξης διορισμού  ή πρόσληψης 
εκπαιδευτικού σε ιδιωτική σχολική μονάδα.  

1. Έγγραφη πρόταση του/της ιδιοκτήτη/τριας ή του/της νομίμου εκπροσώπου της ιδιωτικής

σχολικής μονάδας (άρθρο 29, παρ.1 του ν.682/1977).

2. Φωτοαντίγραφο/α του/των τίτλου/-λων σπουδών της/του προτεινόμενης/νου εκπ/κού.

3. Βεβαίωση εγγραφής στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών (άρ. 28, του ν.682/1977)3.

4. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και αποδεικτικά των Α.Φ.Μ.,

Α.Μ.Κ.Α. και Α.Μ.Α. της/του προτεινόμενης/νου εκπαιδευτικού.

5. Υπεύθυνη Δήλωση (του άρθρου 8 του ν.1599/1986) της/του προτεινόμενης/νου

εκπαιδευτικού, στην οποία θα αναφέρεται:

«(α) Δεν έχει ασκηθεί εις βάρος μου ποινική δίωξη και δεν έχω καταδικαστεί για

οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για οποιοδήποτε έγκλημα

οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

(β) Δεν εμπίπτω στα κωλύματα του άρθρου 84  του ν.3528/2007 (Α’ 26)»

Σημείωση: Ο υποχρεωτικός αυτεπάγγελτος έλεγχος του ποινικού μητρώου του προτεινόμενου εκπαιδευτικού 
γίνεται από την εποπτεύουσα υπηρεσία μέσω της διαδικτυακής πύλης : www.ncris.gov.gr   

6. Δύο ιατρικές γνωματεύσεις, είτε από δημόσιο φορέα είτε από ιδιώτες ιατρούς (άρθρο 7,

παρ. 2 του ν.3528/2007, όπως ισχύει):  (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου

περί υγείας και φυσικής καταλληλότητας για να ασκηθούν τα καθήκοντα τουεκπαιδευτικού.

3
 Στην περίπτωση προσκόμισης του αριθμ. πρωτ. (του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Υ.ΠΑΙ.Θ.) της Αίτησης 

Εγγραφής, η Δ/νση Εκπαίδευσης οφείλει να ενημερώσει άμεσα τη Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης/ Τμήμα Β’ 
για την επίσπευση της έκδοσης της πράξης εγγραφής και συνακόλουθα της Βεβαίωσης Εγγραφής στην 
Επετηρίδα.  
4 Στο άρθρο 8 του ν.3528/2007, στο οποίο εμπίπτουν και οι εκπαιδευτικοί των ιδιωτικών σχολικών 
μονάδων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 

53, παρ. 2 του ν.2721/1999 (Α’ 112) και της παρ. 5 του ά. 2 του ν.682/1977, όπως η εν λόγω παράγραφος 

προστέθηκε με την παρ. 2 του ά. 41 του ν.4301/2014 (Α’ 223) , ορίζεται:  
«1. Δεν διορίζονται υπάλληλοι: α) Όσοι καταδικάσθηκαν για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, 

υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, 
καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ΄ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, 
καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης 
της γενετήσιας ζωής. β) Οι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για 
πλημμέλημα της περίπτωσης α΄, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. γ) Όσοι, λόγω καταδίκης, έχουν 
στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. δ) Όσοι τελούν υπό 
στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή 

μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.»   

http://www.ncris.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΑΔΦ46ΜΤΛΗ-ΗΓΧ


