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Ζάκυνθος, 29/06/2022 

Αρ. Πρωτ :  1608 

 Διεύθυνση  

Πληροφορίες  

Τηλέφωνο 

Τηλεομοιότυπο 

 Ιστοσελίδα 

Ηλεκτρονική Δ/νση  

: Φιλικών 1 – Ζάκυνθος – Τ.Κ. 29100 

: Πόθος Διονύσιος 

: 26950 22272 

: 26950 44552 

: http://dide.zak.sch.gr 

: mail@dide.zak.sch.gr 

ΠΡΟΣ : 
Γυμνάσια και Λύκεια  

της ΔΔΕ Ζακύνθου   

 

 

ΘΕΜΑ: «Πλήρωση κενούμενης θέσης Διευθυντή του Γυμνασίου Λιθακιάς» 

 

Σχετικά :  

1. Το υπ. αριθ. 77068/22-06-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Αναπλήρωση Διευθυντών – 

Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. – Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. – Προϊσταμένων 

διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων» 

2. Το άρθρο 17 του Ν. 1566/1985 με θέμα «Δομή και Λειτουργία Α/θμιας και Β/θμιας 

Εκπ/σης». 

3. Το άρθρο 12 του Π.Δ.1/2003 που αφορά τις αρμοδιότητες των Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 

4. Το άρθρο 11 του νόμου 1566/1985, Α’ 167, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

5. Την παρ. 17 της υπ. αριθ. 5716/88  απ. Υπ. Υγείας και το εδ. Ε της παρ. 1 αρθ. 16 του 

ν.1824/88 που κύρωσε την άνω Απ. 5716/88 και ισχύει.  

6. Την ανάγκη πλήρωσης κενών θέσεων για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων. 

7. Τη με αριθμό 15/29-6-2022 Πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ζακύνθου. 

 Ο Διευθυντής της ΔΔΕ Ζακύνθου λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω σχετικά, καλεί τους 

ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα (ν. 4823/2021) 

Άρθρο 31 
Προϋποθέσεις συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής 

1. Αν δεν ορίζεται άλλως στις διατάξεις του παρόντος, οι προϋποθέσεις για την επιλογή σε θέση 
στελέχους της εκπαίδευσης είναι οι εξής: α) διδακτική υπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών και β) 
πιστοποιηµένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α’ επιπέδου. Αν 
διεκδικείται θέση στελέχους ορισµένης βαθµίδας εκπαίδευσης, από τα οκτώ (8) έτη διδακτικής 
υπηρεσίας της περ. α) τα τέσσερα (4) πρέπει να έχουν διανυθεί στην οικεία βαθµίδα 
εκπαίδευσης. Η γνώση Τ.Π.Ε. Α’ επιπέδου της περ. β) 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) και τεκµαίρεται για τους 
εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86. 
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  και υπηρετούν οργανικά στο νομό, να υποβάλουν αίτηση (με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, 

Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών και πιστοποίηση ΤΠΕ Α’) από την Δευτέρα 04 Ιουλίου 

μέχρι και την Παρασκευή  15 Ιουλίου 2022 για την προσωρινή πλήρωση, της κενούμενης θέσης 

του Διευθυντή του Γυμνασίου Λιθακιάς.  

   Η τοποθέτηση θα γίνει από 01 Σεπτεμβρίου 2022, με από απόφαση του διευθυντή της ΔΔΕ 

Ζακύνθου, μετά από εισήγηση του οικοίου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.  

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

 

 

Πόθος Διονύσιος 

ΠΕ06 Αγγλικής 

ΑΔΑ: ΨΚΧΚ46ΜΤΛΗ-Λ4Χ


		2022-06-29T14:24:58+0300
	Athens




