
   
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα, 26/09/2019 
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
 ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 ----- 
 
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Αρ. Πρωτ.:  Φ.ΠΥΣΔΕ/Η/8180 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 ---- 
Ταχ. Δ/νση:  Ανεξαρτησίας 146A & Φιλικής Εταιρείας 
 Ιωάννινα, 45444 
Πληροφορίες: Κωνσταντίνος Κύρκος 
Τηλέφωνο: 2651035741 
Ιστοσελίδα: http://dide.ioa.sch.gr 
E-mail: pysde@dide.ioa.sch.gr ΠΡΟΣ:   Εκπαιδευτικούς Δ.Ε. Ιωαννίνων 
    (δια μέσου των Διευθυντών των  
     Σχ. Μονάδων του  
    ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων)  
   
 
    
ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  για  πλήρωση  κενής θέσης Διευθυντή στο 

Πρότυπο Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων 
 

 

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 κεφ. Δ’ του Ν. 1566/1985 ( Φ.Ε.Κ 187, τ. Α’) «Δομή και Λειτουργία της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 του Κεφαλαίου 

Γ΄ του Ν. 4547/2018 (Φ.Ε.Κ. 102/12-06-2018  τ.Α΄). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 17 της υπ’ αρ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 απόφασης του 

υπουργού Π.Δ.Β.Μ.Θ., (Φ.Ε.Κ. 1340/16-10-2002 τ. Β΄) : «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων 

και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και 

ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων» 

4. Την υπ’αριθμ. Φ.361.22/41/159789/Ε37 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4424/5-10-2018 τ.Β) 

5. Την υπ’αριθμ. Φ.361.22/36/140338/E3/29-08-2018 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Εφαρμογή 

διατάξεων του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) σχετικά με θέματα Διευθυντών και Υποδιευθυντών Σχολικών 

Μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ.» 
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6. τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης 

Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και 

την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 

119/1 της 4.5.2016). 

7. την κενή θέση του Διευθυντή του Πρότυπου Γυμνασίου Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων λόγω 

συνταξιοδότησης και το γεγονός ότι δεν υπάρχει άλλο υποψήφιος Διευθυντής στον Πίνακα 

Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. Δ.Ε. Ν. Ιωαννίνων, που κυρώθηκε με την 

αριθμ. Φ.11.3/4895/24-07-2017 Απόφαση της Περιφερειακής Δ/ντριας Π/θμιας & Δ/θμιας 

Εκπ/σης Ηπείρου, ο οποίος να πληρεί τα ειδικά προσόντα  για την τοποθέτηση σε Πρότυπο 

Γυμνάσιο που προβλέπονται στην περίπτωση στ), της παραγράφου 6, του άρθρου 22, του Ν. 

4547/2018 

 

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι  
 

την πλήρωση της κενής θέσης Διευθυντή του Πρότυπου Γυμνασίου Ζωσιμαίας Σχολής 

Ιωαννίνων. 

Με την παρούσα προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία  

επιλογής, να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, από την Δευτέρα 

30 Σεπτεμβρίου 2019 έως και την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου  2019. 

Επισημαίνουμε την ανάγκη προσεκτικής μελέτης και απαρέγκλιτης τήρησης των ρυθμίσεων του 

Ν. 4547/2018, έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα στη διαδικασία επιλογής. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Προϋπόθεση για την επιλογή σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης, πλην των προϊσταμένων 

διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, είναι η κατοχή του βαθμού Α΄, καθώς 

και η πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄ επιπέδου, η οποία 

τεκμαίρεται για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86. 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). 

Διευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με 

δεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στη βαθμίδα αυτή, οι οποίοι έχουν ασκήσει για οκτώ (8) 

τουλάχιστον έτη διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες. Από τα ανωτέρω οκτώ (8) έτη άσκησης 
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διδακτικών καθηκόντων, τα τρία (3) τουλάχιστον έτη πρέπει να έχουν διανυθεί σε αντίστοιχους με την 

προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας, έχοντας συμπληρώσει σε αυτά το 50% 

τουλάχιστον του υποχρεωτικού τους ωραρίου, με την επιφύλαξη της περίπτωσης στ΄. 

Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών των πειραματικών και πρότυπων σχολείων μπορεί να 

είναι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν δεκαοκτώ (18) 

τουλάχιστον μήνες προϋπηρεσία με οργανική θέση ή θέση επί θητεία σε πειραματικό ή πρότυπο 

σχολείο και διαθέτουν τα προσόντα άσκησης καθηκόντων διευθυντή στα λοιπά σχολεία αντίστοιχης 

βαθμίδας. Πρόσθετη προϋπόθεση υποβολής υποψηφιότητας σε θέση διευθυντή πειραματικού ή 

πρότυπου σχολείου συνιστά η κατοχή διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού διπλώματος 

ειδίκευσης. 

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. 

ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αιτήσεις υποψηφιότητας για τοποθέτηση στη Διεύθυνση 

Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων και συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας με δικαιολογητικά 

τα οποία υποβάλλονται ομαδοποιημένα σε υποενότητες, όπως αυτές αναλύονται στο βιογραφικό 

σημείωμα και περιλαμβάνουν: 

1. Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών. 

2. Βιογραφικό σημείωμα. 

3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών, μετεκπαίδευσης 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 έργου. 

7. Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στο διδακτικό - επιμορφωτικό 

έργο καθώς και στην διοικητική και διδακτική εμπειρία, τα οποία πρέπει να 

αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση. 

8. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να συμβάλει 

στη διαμόρφωση της κρίσης του Συμβουλίου περί της προσωπικότητας και της 

γενικής συγκρότησής του. 

9. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) με την οποία βεβαιώνεται: αα) ότι ο 

εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την 
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ποινή της προσωρινής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του 

Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 Α΄ 26), ββ) η γνησιότητα των υποβαλλόμενων 

τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών, γγ) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει 

απαλλαγεί από τα καθήκοντά του ως στέλεχος της εκπαίδευσης για σοβαρό λόγο 

αναγόμενο σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων. 

 

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 ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.). Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα που 

υποβάλλονται 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 υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και τον φάκελο με τα συνοδευτικά 

δικαιολογητικά, εντός της παραπάνω προθεσμίας στη Δ.Δ.Ε. Ιωαννίνων. 

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους 

εκπαιδευτικούς του σχολείου τους καθώς και τους εκπαιδευτικούς που απουσιάζουν για 

οποιοδήποτε λόγο (απόσπαση – άδεια – διάθεση κτλ) 

 Ο Αναπληρωτής Διευθυντής 
 
 
 
 
 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΕΡΟΛΑΣ 
 
Συνημμένα: 
• Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/12-06-2018 τ. Α’) 
• Φ.361.22/41/159789/Ε37 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4424/5-10-2018 τ.Β) 
• Φ.361.22/36/140338/E3/29-08-2018 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
• Πρότυπο αίτησης υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων. 
• Υπεύθυνη Δήλωση 

 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
 

1. Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Ηπείρου 
2. Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων 
3. Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης της χώρας 
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