
 

 

 

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης  Διευθυντή/ντριας 

του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Γερασίμου» 

 

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας 

 

Έχοντας υπόψη: 

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

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 

2.Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του ν. 4547/2018(ΦΕΚ 102 τ. Α΄) «Αναδιοργάνωση των δομών 

υποστήριξης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 

3.Τις διατάξεις του άρθρου 17 της αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/09-10-2002( ΦΕΚ 1340/τ.Β΄/16-

10-2002)Υ.Α. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. «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 

διδασκόντων», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν. 

4.Την αριθ. 3911 /28-7-2017( ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 31-7-2017)  (ΑΔΑ: ΩΥΕ84653ΠΣ-ΗΣ4) 

Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π.Ε. και Δ.Ε. Ιονίων Νήσων με θέμα: «Τοποθέτηση 

Διευθυντών-ντριών Σχολικών Μονάδων Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας».  

5. Το με αριθ. πρωτ. 3022/30-6-2021 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Π.Ε. και Δ.Ε. Ιονίων 

Νήσων με θέμα « Παραίτηση εκπαιδευτικού από θέση ευθύνης». 

6. Την Φ.361.22/41`/159789/ε3/5-10-2018 ( ΦΕΚ 4424 τ. Β΄) «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη 

διαδικασία Επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και εργαστηριακών 

Κέντρων». 

7. Το με αριθ. Φ.361.22/63/132702/Ε3/3-8-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.. 

8. Την με αρ. πρωτ. Φ.353.1/24/105877/Ε3/13-8-2020 ΥΑ «Τοποθέτηση προσωρινών Διευθυντών 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ». 

9. Την ανάγκη πλήρωσης της θέσης του/της Διευθυντή/ντριας του   Δημοτικού Σχολείου Αγίου 

Γερασίμου. 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ  ΚΑΙ  
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  
 

   Ταχ. Δ/νση   : Μπ. Άννινου 1, Αργοστόλι   
   Ταχ. Κώδικας   : 28100  
   Τηλ.   : 26710 22212    
   Πληροφορίες: Κ. Βασιλάτου 
   Ηλ. Δ/νση  :  mail@dipe.kef.sch.gr 
   Ιστοσελίδα       : //dipe.kef.sch.gr 
 
 

             
 

                    Αργοστόλι,  19-7-2021 

                    Αρ. πρωτ.: 2539 

                         

                        ΠΡΟΣ  

       Τους/τις Διευθυντές/ντριες και 

Προϊσταμένους/νες Δημοτικών Σχολείων   

              αρμοδιότητάς μας. 

( με την υποχρέωση της ενημέρωσης όλων 

των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας, 

καθώς επίσης και αυτών που για οποιοδήποτε 

λόγο απουσιάζουν) 

ΚΟΙΝ.:  

1.Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. και Δ.Ε. Ιονίων 

Νήσων. 

2. Δ/νσεις Π.Ε. όλης της χώρας 
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                                            Κ α λ ε ί 

 

 Τους/τις εκπαιδευτικούς που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και επιθυμούν να υποβάλουν, 

από την Τρίτη 20 Ιουλίου 2021 έως και τη Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 12.00, αίτηση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή τους στη θέση του/της Διευθυντή/ντριας του   

Δημοτικού Σχολείου Αγίου Γερασίμου. 

 Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, 

ομαδοποιημένα σε υποενότητες, όπως αυτές αναλύονται στο βιογραφικό σημείωμα, ο οποίος 

περιλαμβάνει: 

 α) Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών. 

 β) Βιογραφικό σημείωμα. 

 γ) Αντίγραφα τίτλων σπουδών, μετεκπαίδευσης 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 έργου. 

ζ) Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στο διδακτικό -επιμορφωτικό έργο καθώς 

και στη διοικητική και διδακτική εμπειρία, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και 

λήξης, κατά περίπτωση.  

η) 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. 

 θ)  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 

ποινή της προσωρινής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του  Υπαλληλικού 

Κώδικα (ν. 3528/2007 Α΄ 26) 

ββ) 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 (περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 3848/2010) 

γγ) η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών. 

 Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά 

δικαιολογητικά.  

 

  Συνημμένα:    1.  Υπόδειγμα αίτησης 

                          2.  Υπεύθυνη Δήλωση 

                          3.   ν. 4547/2018(ΦΕΚ 102 τ. Α΄) 

 
 
 

                                                                      Ο  Διευθυντής Δ.Π.Ε. Κεφαλληνίας  
 
     

                                                                                      Γεράσιμος Κοκκόσης 
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