
 

  

 
Θ Ε Μ Α :  « Α να κο ί ν ωση  τ ελ ικ ο ύ  ε ν ι α ίο υ  α ξ ιο λο γ ι κο ύ  π ί ν ακ α  τ ω ν  υ πο ψ η φ ί ων  

Δ ι ε υθ υ ντ ώ ν σ χο λ ι κ ών  μο ν ά δω ν  κ α ι  Εργ α σ τ ηρ ι ακ ώ ν  Κ έ ντ ρω ν  ( Ε .Κ . )  τ ης  

Δ ι ε ύθ υ νσ η ς  Δ ευτ ερ ο β ά θμ ι α ς  Εκ π α ίδ ευ σ ης  Κο ζ ά ν η ς».  

Σ Χ ΕΤ . :   

1. Τις διατάξεις των άρθρων 11, 12, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25 και 26 του κεφαλαίου Β΄ του Ν. 

3848/2010 (Φ.Ε.Κ. 71 τ. Α'/19 – 5 – 2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – 

καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 17, 19, 22, 24, 26, 27 και  28 του κεφαλαίου Γ΄ του Ν. 4327/2015 (Φ.Ε.Κ. 

50 τ. Α'/14 – 5 – 2015) «Επείγοντα μέτρα  για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Τροποποιήσεις του ν. 3848/2010» του Μέρους Α’ «ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ.» του Ν. 4473/2017 (Φ.Ε.Κ. 78 τ. Α'/30 – 5 – 2017) 

«Επείγοντα μέτρα  για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες 

διατάξεις». 

4. Τη με αριθμ. Φ.361.22/21/90780/E3/31 – 5 – 2017 (Φ.Ε.Κ. 1890 τ. Β'/31 – 5 – 2017) Υπουργική 

Απόφαση με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, επιλογής και τοποθέτησης 

διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων». 

5. Τη με αριθμ. Φ.361.22/23/91322/Ε3/31 – 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.)». 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ κ’ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
------------ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

------------ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 

 
 
Βαθμός ασφαλείας:  
Να διατηρηθεί μέχρι: 
Βαθμός Προτερ.: 
 
Κοζάνη, 19/07/2017 
Αριθμ. Πρωτ.: Φ.11.5/6.688 
 
ΠΡΟΣ:   
Υποψηφίους Διευθυντές σχολικών μονάδων 
της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης  Κοζάνης 
 
ΚΟΙΝ.:  

1. Περιφερειακή Διεύθυνση 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας 

2. Σχολικές μονάδες της Δ.Δ.Ε Κοζάνης 

3. Μέλη Διευρυμένου Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 

Κοζάνης 

Ταχ. Διεύθυνση : Δημοκρατίας 27 (Διοικητήριο) 
Τ.Κ. : 501 31  Κοζάνη 
Τηλέφωνο : 24613 51252 
Τηλεομοιοτυπία : 24610 47236 
Πληροφορίες 
Ηλ. Αλληλογραφία 
Ιστότοπος                 

: 
: 
: 

Τσέπουρας Αλέξιος  
pysde@dide.koz.sch.gr   
http://dide.koz.sch.gr/ 
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6. Τη με αριθμ. Φ.361.22/27/96038/Ε3/8 – 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.)». 

7. Τη με αριθμ. Φ.361.22/28/96968/Ε3/9 – 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 Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)». 

8. Τη με αριθμ. Φ.361.22/29/99136/Ε3/13 – 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 Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)». 

 
Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης αναρτά, μετά την υπ’ αριθμ. 18η/22 Ιουνίου 

έως 14 Ιουλίου 2017 Συνεδρίαση του Συμβουλίου Επιλογής Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κοζάνης, τον τελικό ενιαίο αξιολογικό 

πίνακα των υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης. 

Τα κελιά τα οποία εμφανίζονται με επισήμανση στον Τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποδηλώνουν 

περιπτώσεις ισοβαθμίας μετά και την εφαρμογή των τριών κατά σειρά κριτηρίων όπως ιεραρχούνται στην 

παρ. 8 του άρθρου 1 «Τροποποιήσεις του ν. 3848/2010» του Μέρους Α’ «ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ.» του Ν. 4473/2017 (Φ.Ε.Κ. 78 τ. Α'/30 – 5 – 2017) «Επείγοντα μέτρα  για 

την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»: 

«4. Σε περίπτωση συγκέντρωσης συνολικά ίσου αριθμού μονάδων, προηγείται στον τελικό 

αξιολογικό πίνακα της παραγράφου 3 ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες μονάδες στα εξής 

κριτήρια κατά την ακόλουθη ιεράρχηση: α) συμβολή στο εκπαιδευτικό έργο, προσωπικότητα και γενική 

συγκρότηση, β) υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία, και γ) επιστημονική – 

παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση.

Αναμένοντας την έκδοση διευκρινιστικής οδηγίας από το Υπουργείο Παιδείας οι ισοβαθμούντες 

υποψήφιοι ταξινομήθηκαν αλφαβητικά λαμβάνοντας τον ίδιο αύξοντα αριθμό.  

». 

Τέλος, οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν εγγράφως ένσταση για τον τελικό Πίνακα, στο 

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κοζάνης, 
 

από σήμερα Τετάρτη 19/07/2017 έως την Παρασκευή 21/07/2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτ. Διανομή: 

1. Φ. 11.5 
2. Φ. Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 18η 

Συνημμένα: 
1. Τελικός ενιαίος αξιολογικός πίνακας 

Η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Π.Ε. Κοζάνης 

 
 
 
 

Δρ Βόντσα Βασιλική 
Φιλόλογος 
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