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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
---- 

  
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
---- 

  Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  Ν. ΑΡΤΑΣ 
---- 

  
Άρτα, 21-09-2020 

                        Αρ. Πρωτ.: 7187 
Ταχ. Δ/νση: Ταγματάρχη Παπακώστα 6 
Τ.Κ. – Πόλη: 47132 – Άρτα 
Ιστοσελίδα: http://dide.art.sch.gr 
Email: mail@dide.art.sch.gr 
Πληροφορίες: Γεώργιος Γκαρτζώνης 
Τηλέφωνο: 2681070380, 2681028566  
FAX: 2681070380 

  
                       Προς: 1. Σχολικές Μονάδες  Δ.Δ.Ε.   
                                         Ν. Άρτας. 
                                     2. Διευθύνσεις Δ.Ε.  
 
                   

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση κενούμενης θέσης Διευθυντή/ντριας   
               Γυμνασίου Βουργαρελίου N. Άρτας» 
 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΑΡΤΑΣ 
 

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. Την υπ’ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/16-10-2002, άρθρο 17, απόφαση του ΥΠΕΠΘ που δημοσιεύτηκε 
στο αριθμ. 1340 ΦΕΚ τ.Β΄, με την οποία καθορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των 
Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, των Διευθυντών των Σχολικών 
Μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων, 

3. Τις διατάξεις του Ν. 2690/99, 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29, του Ν. 4547/2018, 

5. την υπ΄ αριθμ. Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-5-2017 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός της 
διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, επιλογής και τοποθέτησης διευθυντών σχολικών μονάδων και 
εργαστηριακών κέντρων», 

6. Την υπ΄ αριθμ. Φ.361.22/23/91322/E3/31-5-2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά 
με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.)», 

7. Την υπ΄ αριθμ. Φ.361.22/27/96038/E3/8-6-2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με 
την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.)», 

8. Την υπ΄ αριθμ. Φ.361.22/28/96968/E3-9-6-2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με 
την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.)», 

9. Την υπ΄ αριθμ. Φ.361.22/29/99136/E3/13-6-2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά 
με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.)», 

10. Την  υπ’ αριθμ. Φ.361.22/45/123511/E3/19-7-2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά 
με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.)», 

11. Την υπ’ αριθμ. Φ.11.3/4894/24-7-2017 Απόφαση της ΠΕ.ΔΙ.ΕΚ. Ηπείρου με θέμα «Κύρωση 
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αναμορφωμένου τελικού ενιαίου αξιολογικού Πίνακα Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. 
Δ.Ε. Ν. Άρτας», 

12. Την υπ’ αριθμ. Φ.11.3/5008/28-7-2017 Απόφαση της ΠΕ.ΔΙ.ΕΚ. Ηπείρου με θέμα «Τοποθέτηση Διευθυντών 
Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. Δ.Ε. Ν. Άρτας», 

13. Την υπ’ αριθ. Φ.361.22/36/140338/Ε3/29-08-2018 Διευκρινιστική Εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ με θέμα 
«Εφαρμογή Διατάξεων… Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ.», 

14. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 53 του Ν. 4692/2020, 

15. Το  με αριθμό 6973/14-09-2020 έγγραφο της Δ/ντριας Δ.Δ.Ε. Ν. Άρτας με θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
για πλήρωση κενούμενης θέσης Διευθυντή/ντριας Σχολικής Μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης N. Άρτας», 

16. Το γεγονός ότι μετά την ανωτέρω πρόσκληση δεν κατέθεσαν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  οι εναπομείναντες  
υποψήφιοι του Τελικού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων σχολικών μονάδων της 
Δ.Δ.Ε. Ν. Άρτας , και ως εκ τούτου η ανωτέρω  θέση διευθυντού/ντριας παραμένει κενούμενη,  

17. Την  ανάγκη πλήρωσης της κενούμενης θέσης Διευθυντού του Γυμνασίου Βουργαρελίου Άρτας   
 

 
Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε   

 
 

την πλήρωση, με επιλογή, της κενούμενης θέσης Διευθυντού του Γυμνασίου Βουργαρελίου Άρτας, με θητεία 
που ξεκινά με την τοποθέτηση και λήγει με την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών 
εκπαίδευσης και καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα και 
επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν την σχετική επισυναπτόμενη αίτηση μαζί με 
τον πλήρη φάκελο των απαραίτητων δικαιολογητικών στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας 
αυτοπροσώπως από την Δευτέρα 21-09-2020 έως και την Παρασκευή 25-09-2020, ώρα 15:00. 

 
 
 

Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, ο οποίος περιλαμβάνει: 
 

α) Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών. 
β) Βιογραφικό σημείωμα. 
γ) Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) ή 
    αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ). 
δ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να συμβάλλει στη 
    διαμόρφωση της κρίσης του Συμβουλίου περί της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησής   
    του, καθώς και περί της συνδρομής των λοιπών κριτηρίων της παρ. 2 του άρθρου 23 του Ν.     
    4547/2018 (Α’102). 
ε) 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) 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. 
    Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα που υποβάλλονται πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί 
   από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο. 
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   Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά 
   δικαιολογητικά. 

 
 
Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους όπως μελετήσουν προσεκτικά τα επισυναπτόμενα 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                       Η Διευθύντρια Δ.Ε. Ν. Άρτας 
 
 
 

      ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Η. ΧΑΜΠΗΛΟΜΑΤΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συνημμένα 

1. Αίτηση υποψηφιότητας 
2. Υπεύθυνη Δήλωση 
3. Ν. 4547/2018 
4. Φ.361.22/41/159789/Ε3/05-10-2018 
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