
 
ΘΕΜΑ : "Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών όλων 

των τύπων σχολικών μονάδων Δ.Ε. της Περιφερειακής ενότητας Ηλείας" 

 
Η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας, 
έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27 και 29 του Ν. 3848/2006 

(Φ.Ε.Κ. 71/19-5-2010 τ. Α΄) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και 
αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις». 

2. Την αριθ. πρωτ. 45143/Δ2/13-4-2011 (Φ.Ε.Κ.582 τ.Β΄/13-4-2011) Υπουργική Απόφαση που αφορά 
στην επιλογή των υποψηφίων Διευθυντών και Υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

3. Την αριθ. πρωτ. 52921/Δ2/6-5-2011 εγκύκλιο του ΥΠδΒΜΘ με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την 
επιλογή των υποψηφίων Διευθυντών και Υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 

π ρ ο σ κ α λ ο ύ μ ε 

Τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα να υποβάλλουν Αίτηση 
(επισυνάπτεται υπόδειγμα) και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Δ.Ε. ή το αρμόδιο Γραφείο Δ.Ε. ή 
Ε.Ε. όπου ανήκει οργανικά ο υποψήφιος, από Δευτέρα 9-5-2011 μέχρι και την Τετάρτη 25-5-2011, για να 
συμμετάσχουν στη διαδικασία κατάρτισης Πινάκων επιλογής υποψηφίων: 

α. Διευθυντών Γυμνασίων, 
β. Διευθυντών Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.), 
γ. Διευθυντών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), 
δ. Διευθυντών Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.), 
ε. Διευθυντών Σχολικού Εργαστηριακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ.), 
στ. Διευθυντών Μουσικού Γυμνασίου, 
ζ. Διευθυντών Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.), 
η. Διευθυντών Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου (Ε.Ε.Γ) 

Α.  Ως Διευθυντές Σχολικών Μονάδων και Σ.Ε.Κ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
των κλάδων ΠΕ01 έως και ΠΕ20 με βαθμό Α΄ και οκταετή, τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί πέντε (5) τουλάχιστον έτη, από 

 

                  ΠΥΡΓΟΣ  9 / 05  / 2011 

                  Αριθ. Πρωτ.: 4409 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ  

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΛΕΙΑΣ 

                      ΤΜΗΜΑ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 

Ταχ. Δ/νση            :  Τάκη Πετροπούλου 4 -  27 100  ΠΥΡΓΟΣ                                      
Τηλέφωνο   :  26210 83010, 26210 83011 
FAX    :  26210 83007 – 83008 
e-mail                     :  mail@dide.ilei.sch.gr                                                    
Πληροφορίες    :  

 
 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

ΑΔΑ: 4ΑΘΡ9-Ρ4



Σελίδα 2 από 4 

τα οποία τουλάχιστον τρία (3) σε αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας 
βαθμίδας (άρθρο 11 του Ν. 3848/2010) . 

Ειδικότερα: 
1. Για θέσεις Διευθυντών Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. εκπαιδευτικοί της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ01 έως και ΠΕ20. 
2. Για θέσεις Διευθυντών Σ.Ε.Κ. εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ12, 

ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19 και ΠΕ20. 
3. Για θέσεις Διευθυντών Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου 

Δασκάλων, εκπαιδευτικοί του Π.Δ.323/1993 και εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των 
αντίστοιχων προς τα διδασκόμενα γνωστικά αντικείμενα κλάδων, εφόσον έχουν τα προσόντα 
τοποθέτησης και διορισμού σε θέσεις προσωπικού των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή υπηρετούν με οργανική θέση 
στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 

4. Για θέση Διευθυντή του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου εκπαιδευτικοί που έχουν τα προσόντα 
τοποθέτησης σε θέσεις εκπαιδευτικών Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή υπηρετούν με οργανική θέση σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 
έχουν υπηρεσία τριών τουλάχιστον ετών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. 

5. Για θέση Διευθυντή στο Μουσικό Γυμνάσιο εκπαιδευτικοί που έχουν τα ειδικά προσόντα που 
απαιτούνται για την τοποθέτηση στο Σχολείο αυτό. 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με βάση τα κριτήρια των άρθρων 12, 13 και 14 του Ν.3848/2010. 
 

Β.  Στις αιτήσεις θα πρέπει να επισυνάπτονται τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
1. Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών που εκδίδεται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια 

Διεύθυνση Δ.Ε. ή το αρμόδιο Γραφείο Δ.Ε. ή Ε.Ε., όπου ανήκει οργανικά ο υποψήφιος ή τηρείται ο 
Ατομικός Υπηρεσιακός του Φάκελος (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα). 

2. Βιογραφικό σημείωμα, που συνοδεύεται από τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία (σύμφωνα με 
το επισυναπτόμενο υπόδειγμα) και περιλαμβάνει Έκθεση αυτοαξιολόγησης και Προγραμματισμό 
του έργου σε περίπτωση επιλογής του υποψηφίου (άρθρο 14, παρ. 3, εδάφιο γ σε συνδυασμό με 
το άρθρο 13, παρ. 5, εδάφιο α, β του Ν. 3848/2010). 

3. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών, τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών, μετεκπαίδευσης και 
επιμόρφωσης. 

4. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.  
5. Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. 
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία βεβαιώνεται ότι:  
 α. ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα από τα οριζόμενα 

στην παρ. 2 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007 ΦΕΚ 26/τ.Α΄/ 9-2-2007). 
 β. δεν συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα. 

Όλοι οι τίτλοι σπουδών θα υποβάλλονται σε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα, προκειμένου δε για τίτλους 
σπουδών, οι οποίοι προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι 
αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. / ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.), ή το 
Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Ισοτιμιών (Σ.Α.Ε.Ι.). Τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα θα 
πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, ή άλλο 
αρμόδιο κατά νόμο όργανο. 

Οι βεβαιώσεις ή τα υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, άσκηση διοικητικών 
καθηκόντων, διδακτικού και καθοδηγητικού έργου, καθώς και τη συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια, πρέπει 
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να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση. Ως καταληκτική ημερομηνία αυτών ορίζεται η 25-5-
2011. 

 
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δε γίνονται δεκτά συμπληρωματικά 

δικαιολογητικά και οποιαδήποτε μεταβολή στο περιεχόμενο των αιτήσεων. 
 

Γ.  Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών και τα παραπάνω δικαιολογητικά που θα υποβληθούν στη 
Διεύθυνση Δ.Ε. και στα Γραφεία Δ.Ε. και Ε.Ε., αφού ελεγχθούν για την ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων, θα 
διαβιβασθούν στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. της επιλογής των υποψηφίων το αργότερο ως τις 30-5-2011. 

Η παρούσα κοινοποιείται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας για το μέρος που αφορά στις 
θέσεις Διευθυντών του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., στα Γραφεία Δ.Ε. και Ε.Ε., στα σχολεία Δ.Ε., Σ.Ε.Κ. και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ηλείας για να 
αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων των ανωτέρω Γραφείων και σχολικών μονάδων. 

Παρακαλούμε τους Διευθυντές των σχολείων να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους εκπαιδευτικούς που 
παραβρίσκονται στο σχολείο τους και με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο τους εκπαιδευτικούς που 
απουσιάζουν. 

Σε κάθε περίπτωση οι εκπαιδευτικοί είναι υπεύθυνοι για την ενημέρωσή τους, αφού η παρούσα πρόσκληση 
και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται αναρτημένα στον πίνακα ανακοινώσεων των σχολείων και στην ιστοσελίδα 
της Διεύθυνσης (dide.ilei.sch.gr) 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Δ.Ε. (Τμήμα 
Εκπαιδευτικών Θεμάτων, τηλ. 2621 0 83010) ή τα Γραφεία Δ.Ε. και Ε.Ε Ηλείας. 

 
 

 Η Διευθύντρια Δ.Ε. Ηλείας 
 
 
 
   Γερολυμάτου Κωνσταντίνα 
 Βιολόγος, MSc 
 
 
Συνημμένα 
1. Υπόδειγμα Αίτησης (Φύλλα 9) 
2. Υπόδειγμα Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών (Φύλλα 2) 
3. Προτεινόμενη μορφή Βιογραφικού Σημειώματος (Φύλλα 5) 
4. Υ.Α. με αριθ. πρωτ. 45143/Δ2/13-4-2011 (Φ.Ε.Κ.582 τ.Β΄/13-4-2011) 
5. Εγκύκλιος με αριθ. πρωτ. 52921/Δ2/6-5-2011 του ΥΠδΒΜΘ 
6. ΦΕΚ 1085/τ.Β'/16-7-2010 "Καθορισμός του τρόπου τήρησης των πρακτικών και της διαδικασίας συνέντευξης των 

υποψηφίων στελεχών της εκπαίδευσης" 
7.    Νόμος 3848/2010 (Φ.Ε.Κ 71/19-5-2010 τ. Α΄) 
 
Κοινοποίηση 
1. Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. και Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας 
2. Διευθύνσεις Δ.Ε. όλης της Χώρας 
3. Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας 
2. Γραφεία Δ.Ε. και Ε.Ε. Ηλείας 
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4. Γραφείο Φ.Α. Ηλείας 
5. Γραφεία Σχολικών Συμβούλων Ηλείας 
6. Σχολεία Δ.Ε. – Σ.Ε.Κ. – Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. – Ε.Ε.Γ Ηλείας 
7.     ΚΕΣΥΠ, ΕΚΦΕ, ΚΕΠΛΗΝΕΤ και Υπευθύνους Σχολ. Δραστηριοτήτων Ν. Ηλείας 
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