
 
«Ανάληψη καθηκόντων νέου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Αρκαδίας» 
 

 
 
Ανέλαβε σήμερα (4-8-11) τα υπηρεσιακά του καθήκοντα ο νέος Διευθυντής 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας κ. Φώτιος Γκέσουρας δάσκαλος ειδικής 
αγωγής & εκπαίδευσης διαδεχόμενος τον απερχόμενο λόγω συνταξιοδότησης 
Διευθυντή Εκπαίδευσης σύμφωνα με τους κυρωμένους από το Υπουργείο Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων αξιολογικούς πίνακες Διευθυντών Διευθύνσεων 
Περιφέρειας Πελοποννήσου του παρελθόντος έτους.    
 
                                      
 
Βιογραφικό Σημείωμα  
 
 
Ο Φώτιος Γκέσουρας του Σοφιανού, γεννήθηκε στην Τρίπολη το 1967  
ενώ πραγματοποίησε τις εγκυκλίους σπουδές του στην Κατερίνη (απόφοιτος του 1ου 
Γενικού Λυκείου Κατερίνης με  19 «άριστα»). 
Είναι απόφοιτος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας της Τρίπολης (το 1987 με βαθμό 
πτυχίου 9,40 «άριστα» και σειρά εισαγωγής στη σχολή 2ος), πτυχιούχος του 
Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Παν. Πολιτικών & Κοιν. Επιστημών (το 
1992 με βαθμό πτυχίου 7,31 «λίαν καλώς»). 
 Έχει παρακολουθήσει τρίμηνη εισαγωγική επιμόρφωση στο Περιφερειακό 
Επιμορφωτικό Κέντρο (ΠΕΚ) της Αθήνας (Σεπτ.-Νοεμβ. 1993) και το ετήσιας 
διάρκειας μεταπτυχιακό σεμινάριο Εγκληματολογίας του Τμήματος 
Κοινωνιολογίας του Παντείου Παν. Κοιν. & Πολιτικών Επιστημών (ακαδ. έτος 
1993-1994). 
Έλαβε το δίπλωμα της μετεκπαίδευσής του  από το Μαράσλειο Διδασκαλείο του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημ. Εκπ/σης του Εθνικού & Καποδιστριακού Παν. 
Αθηνών και συγκεκριμένα από το Τμήμα Ειδικής Αγωγής (το 2000 με βαθμό 
διπλώματος 9,60 «άριστα»), το πτυχίο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημ. Εκπ/σης 
του Εθνικού & Καποδιστριακού Παν. Αθηνών με τη διαδικασία της εξομοίωσης (το 
2005 με βαθμό πτυχίου 8,70 «άριστα») και το Μεταπτυχιακό του Δίπλωμα 
Ειδίκευσης (Master) στην «Οργάνωση & Διοίκηση Δημόσιων Υπηρεσιών, 
Οργανισμών & Επιχειρήσεων του Δημοσίου» από το Οικονομικό Τμήμα της 
Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας του Παν. Πελοποννήσου (το 2008 με βαθμό 
διπλώματος 8,56 «άριστα»).  
Γνωρίζει αγγλικά σε πολύ καλό επίπεδο (ΚΠγ - Γ1) ενώ έχει πιστοποίηση στη 
χρήση Τεχνολογιών της Πληροφορίας & Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)  
1ου και 2ου επιπέδου. 
 Έχει συμμετοχές σε περίπου 40 σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες, κλπ με ποικίλα 
θέματα (παιδαγωγικής ειδικής & γενικής, διδακτικής, περ/κής εκπ/σης, αγωγής 
υγείας, κλπ). 
Υπηρετεί στη δημόσια εκπαίδευση από τον Οκτώβριο του 1988 αρχικά σαν 
αναπληρωτής και στη συνέχεια (από το 1995) σαν μόνιμος εκπαιδευτικός έχοντας 
συνολική αναγνωρισμένη υπηρεσία 21 έτη. 
 Έχει υπηρετήσει σε όλους τους τύπους σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
των νομών Αρκαδίας, Αχαϊας, Κορινθίας, Δυτικής Αττικής και Αθηνών.  
Επίσης έχει υπηρετήσει για τέσσερα διδ. έτη (2000-2004) σαν αποσπασμένος 
εκπαιδευτικός στο Σύδνεϋ της Αυστραλίας σε σχολεία α/θμιας & β/θμιας εκπ/σης της 



ελληνικής ομογένειας & της αυστραλιανής κυβέρνησης με καθήκοντα εκπαιδευτικού 
συμβούλου (educational adviser)  της ελληνικής γλώσσας & πολιτισμού. 
Έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου σε ολιγοθέσια Δημοτικά Σχολεία του νομού 
Κορινθίας, καθήκοντα αναπλ. δ/ντή στο Ειδικό Δημ. Σχολείο της Τρίπολης και 
καθήκοντα προσωρινού δ/ντή στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.  Δ.Μαντινείας Αρκαδίας (ειδικό σχολείο 
Κάψια).   
Συμμετείχε τον Ιούλιο του 2010 στη διαδικασία επιλογής Δ/ντών Διευθύνσεων Π.Ε. 
της Περιφέρειας Πελ/σου καταλαμβάνοντας την 9η θέση στον τελικό αξιολογικό 
πίνακα επιλογής ( σε σύνολο 28 υποψηφίων ). 
 


