
 

  

 
Θ Ε Μ Α :  « Π ρο κ ή ρυ ξ η  π λ ήρ ω σ ης  κε ν ή ς  θ έσ η ς  Δ ιε υθ υ ντ ή / Δ ι ευθ ύ ντ ρ ι ας  το υ  Ε ν ι α ίο υ  

Ε ι δ ι κο ύ  Ε πα γ γε λμ ατ ικ ο ύ  Γυ μ να σ ίο υ -Λυ κ εί ο υ  Π το λ εμ α ΐ δ ας  τ ης  Δ ι εύ θυ ν σ ης  

Δ ε υτ ερο β άθμ ι α ς  Εκ πα ί δ ε υσ η ς  Κο ζ ά ν ης» .  

 
Η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης 

1. τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 17 «Αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης σχετικές με 

τους πίνακες των Διευθυντών Υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και άλλα συναφή θέματα» 

της με Α.Π.  Φ.353.1/324/105657/Δ1/08 – 10 – 2002 (Φ.Ε.Κ. 1340 τ. Β’/16 – 10 – 2002) Υπουργικής 

Απόφασης με θέμα «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των 

προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των 

διδασκόντων»· 

Έχοντας Υπόψη: 

2. τις διατάξεις των άρθρων 11, 14, 16, 18, 21, 24 και 25 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» όπως αντικαταστάθηκαν από 

3. τις διατάξεις των άρθρων 17, 19, 22, 24, 26 και 27 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» όπως αντικαταστάθηκαν από 

4. 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»· 

5. τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης γ’, της παρ. 1 και το δεύτερο εδάφιο

  

 της παρ. 2, 

του άρθρου 12 «Κριτήρια επιλογής», της περίπτωσης α’, της παρ. 4, του άρθρου 14 «Αποτίμηση 
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κριτηρίων επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης, Προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και Διευθυντών σχολικών 

μονάδων και Ε.Κ.» και της παρ. 1, του άρθρου 18 «Χρόνος και διαδικασία υποβολής αιτήσεων» 

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» όπως αντικαταστάθηκαν από 

6. τις παρ. 1, 2, 4Α και 7Α του άρθρου 46 «Επιλογή και τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», του Ν. 4351/2015 (Φ.Ε.Κ. 164 τ. Α’/04 – 12 – 2015) «Βοσκήσιμες 

γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις.»· 

7. τη με Α.Π. Φ.361.22/21/90780/E3/31 – 05 – 2017 (Φ.Ε.Κ. 1890 τ. Β'/31 – 05 – 2017) Υπουργική 

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

διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων»· 

8. τη με Α.Π. Φ.361.22/23/91322/Ε3/31 – 05 – 2017 (ΑΔΑ:ΨΛ9Ξ4653ΠΣ-1ΚΡ) 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. τη με Α.Π. Φ.361.22/27/96038/Ε3/08 – 06 – 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. τη με Α.Π. Φ.361.22/28/96968/Ε3/09 – 06 – 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.)»· 

11. τη με Α.Π. Φ.361.22/29/99136/Ε3/13 – 06 – 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.)»· 

12. τη με Α.Π. 100574/Δ3/15 – 06 – 2017 (Φ.Ε.Κ. 2155/τ. Β’/23 – 06 – 2017) Απόφαση του Υπουργείου 

Παιδείας με θέμα «Ιδρύσεις, Προαγωγές και Καταργήσεις Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»· με την οποία ιδρύθηκε 

το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Πτολεμαΐδας το οποίο συμπεριλήφθηκε στον 

πίνακα επιλογών Σχολικών Μονάδων της Αίτησης – Δήλωσης Προτίμησης Σχολικών Μονάδων και 

Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)

13. τη με Α.Π. Φ.361.22/43/113620/Ε3/05 – 07 – 2017 Εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Διευκρινίσεις 

σχετικά με τη θητεία των προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων, των 

προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων νηπιαγωγείων, των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων  

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εργαστηριακών κέντρων και των 

υπευθύνων τομέων Ε.Κ.»· 

 των υποψηφίων Διευθυντών σύμφωνα με το με Α.Π. 

Φ.11.5/6.778/24 – 07 – 2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης με 

θέμα «Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης των υποψηφίων Διευθυντών σχολικών 

μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Κοζάνης» 
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14. τη με Α.Π. Φ.361.22/45/123511/Ε3/19 – 07 – 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.)»· 

15. τη με Α.Π. 4405/24 – 07 – 2017 (ΑΔΑ: ΨΟΙ74653ΠΣ-Π7Ε) Απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας με θέμα «Κύρωση τελικών 

πινάκων υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Κοζάνης»· 

16. τη με Α.Π. Φ.361.22/52/127829/Ε3/26 – 07 – 2017 Εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Διευκρινίσεις 

σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών των προτύπων και πειραματικών σχολείων»· 

17. τη με Α.Π. Φ.361.22/55/128842/Ε3/28 – 07 – 2017 Εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Απάντηση σε 

ερωτήματα»· 

18. τη με Α.Π. 4497/28 – 07 – 2017 (ΑΔΑ: ΩΟΦΒ4653ΠΣ-Ψ4Ν) Απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας με θέμα «Τοποθέτηση 

Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης»· 

19. το με Α.Π. Φ.11.5/6.993/31 – 07 – 2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Κοζάνης με θέμα «Ορισμός προσωρινού αναπληρωτή Διευθυντή Σχολικής Μονάδας» 

20. το με Α.Π. 4547/01 – 08 – 2017 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας με θέμα «Ορισμός προσωρινού αναπληρωτή 

Διευθυντή Σχολικής Μονάδας» 

21. τη με Α.Π. Φ.11.5/7.032/02 – 08 – 2017 Απόφαση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Κοζάνης με θέμα «Ανάθεση προσωρινής άσκησης καθηκόντων της θέσης του Αναπληρωτή 

Διευθυντή του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου Πτολεμαΐδας» με την οποία 

ανατέθηκε η προσωρινή άσκηση καθηκόντων του Αναπληρωτή Διευθυντή του Ενιαίου Ειδικού 

Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου Πτολεμαΐδας, στην κ. Στεργιάδου Αρίστη του Χρήστου, 

εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ18.25 – Φυσιοθεραπευτών του 2ου ΕΠΑ.Λ. Κοζάνης· 

22. τη με Α.Π. Φ.361.22/63/132702/Ε3/03 – 08 – 2017 Εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Οδηγίες 

σχετικά με την κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας - 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ. για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν υποψηφιότητες»· 

23. τη με Α.Π. Φ.361.22/67/136658/Ε3/14 – 08 – 2017 Εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Οδηγίες 

σχετικά με την κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας - 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ.»· 

24. το γεγονός ότι δεν κατέστη δυνατή η πλήρωση της θέσης του Διευθυντή, ή Διευθύντριας του 

Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Πτολεμαΐδας και την ανάγκη πλήρωσής της 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι  ε κ  ν έ ο υ  

την πλήρωση της κενής θέσης Διευθυντή, ή Διευθύντριας του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-

Λυκείου Πτολεμαΐδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης με θητεία έως 31/07/2020 

και καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν τα νόμιμα προσόντα και 

επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλλουν αίτηση (συνοδευτικό υπόδειγμα) 
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που θα συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός προθεσμίας, από την Τρίτη 27 Μαρτίου 2018 

έως και την Δευτέρα 02 Απριλίου 2018. 

Προϋποθέσεις επιλογής (παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 3848/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 

του Ν. 4327/2015 και την παρ. 9 του άρθρου 1 του Ν. 4473/2017 (Α’ 78)) 

1. Για την τοποθέτηση Διευθυντή, ή Διευθύντριας, στην κενή θέση του Ενιαίου Ειδικού 

Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου Πτολεμαΐδας, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Κοζάνης, μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα μόνιμοι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, των κλάδων ΠΕ01 (ΠΕ01 βάσει του Ν.4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/τ. Α΄/02-03-2018)) έως και ΠΕ86 (βάσει 

του Ν.4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/τ. Α΄/02-03-2018), πρώην ΠΕ20), ΠΕ91.01 (βάσει του Ν.4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/τ. Α΄/02-

03-2018) πρώην ΠΕ32) και ΠΕ33 (ΠΕ33 βάσει του Ν.4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/τ. Α΄/02-03-2018)), εφόσον έχουν τα 

προσόντα διορισμού και τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας από τον 

προβλεπόμενο στο νόμο

«… 

, σύμφωνα με τη δεύτερη παράγραφο της ενότητας 1 της με Α.Π. 

Φ.361.22/67/136658/E3/14 – 08 – 2017 εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Οδηγίες σχετικά με την κάλυψη 

κενών θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας - Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ.», 

όπου αναφέρεται το εξής: 

Η ανωτέρω ρύθμιση του νόμου για την εκ νέου προκήρυξη κενών θέσεων, ήτοι της 

δυνατότητας υποβολής υποψηφιότητας από εκπαιδευτικούς με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας από τον 

προβλεπόμενο στο νόμο

καθώς και τα μέλη του Ε.Ε.Π. 

, βρίσκει εφαρμογή αποκλειστικά στην απαιτούμενη: α) δεκαετή 

εκπαιδευτική υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα, β) οκταετή άσκηση διδακτικών  καθηκόντων στην 

πρωτοβάθμια ή/και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση,  γ) τριετή άσκηση διδακτικών  καθηκόντων σε 

αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας και δ) δεκαετή 

τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και τριετή υπηρέτηση σε αντίστοιχο με 

την προς κάλυψη θέση τύπο Σ.Μ.Ε.Α.Ε, για την περίπτωση των Σ.Μ.Ε.Α.Ε όταν υποβάλουν 

υποψηφιότητα μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Ε.Π.).» 

2. Δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα 

για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (κ. ν. 3528/2007, Α΄ 26) ή για τον οποίον συντρέχουν τα 

κωλύματα διορισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ίδιου Κώδικα. Επίσης, δεν επιλέγεται ως 

στέλεχος της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικός, του οποίου τα πιστοποιητικά των αντικειμενικών κριτηρίων που 

προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή αναληθή με σκοπό την παραπλάνηση της 

υπηρεσίας, καθώς και εκπαιδευτικός που έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του σύμφωνα με την περ. β΄ 

της παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 3848/2010

3. Όπου στις ισχύουσες διατάξεις προβλέπεται 

. 

εκπαιδευτική υπηρεσία, υπολογίζεται η προϋπηρεσία 

τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική εκπαίδευση, καθώς και η προϋπηρεσία των υποψηφίων ως 
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προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων με αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο 

διδασκαλίας. 

Όπου στις διατάξεις προβλέπεται διδακτική υπηρεσία (10 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο

α) η άσκηση διδακτικού έργου σε μονάδες 

), λογίζεται:  

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

β) οι 

 Εκπαίδευσης,  

άδειες

γ) η διδακτική υπηρεσία σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας 

 κύησης, λοχείας, ανατροφής τέκνου, 

(Σ.Δ.Ε.), σε δημόσια Ι.Ε.Κ. και σε σχολές 

Επαγγελματικής κατάρτισης 

δ) η διδακτική υπηρεσία  σε 

(Σ.Ε.Κ.) 

Α.Ε.Ι. (1 μονάδα κατ’ ανώτατο όριο), εφόσον έχει ασκηθεί αυτόνομο 

διδακτικό έργο σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών για χρονικό διάστημα 

ε) η υπηρεσία υπό την ιδιότητα (

κατ’ ελάχιστον έξι (6) μηνών 

2 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο

 του Σχολικού Συμβούλου, 

): 

 του υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Αγωγής Υγείας ή Πολιτιστικών Θεμάτων 

στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, 

 του Υπευθύνου Κέντρου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.),  

 Γραφείου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.), 

 Γραφείου Συμβουλευτικής (ΓΡΑ.ΣΥ.), 

 Εργαστηριακού Κέντρου φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), 

 Κέντρου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), 

 Συμβουλευτικού Σταθμού νέων (Σ.Σ.Ν.), 

 Κέντρου περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) και 

 του Υπευθύνου Σχολικών Βιβλιοθηκών, οι οποίες λειτούργησαν στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» 

(ΕΠΕΑΚ) 

Όπου στις ίδιες διατάξεις προβλέπεται εκπαιδευτική ή διδακτική υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή 

ΚΕ.Δ.Δ.Υ., υπολογίζεται η υπηρεσία των υποψηφίων σε Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης 

(Κ.Δ.Α.Υ.) ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., σε αυτοτελείς Σ.Μ.Ε.Α.Ε., σε Τμήματα Ένταξης, σε προγράμματα παράλληλης στήριξης, 

σε προγράμματα διδασκαλίας στο σπίτι ή στις εκπαιδευτικές δομές Ε.Α.Ε. που προβλέπονται στην 

περίπτωση β΄ της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 3699/2008 (Α΄ 199)

4. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν 

. 

κατά τη λήξη της προθεσμίας 

υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων

Υποβλητέα δικαιολογητικά 

. Τα κωλύματα επιλογής της παραγράφου 6 του άρθρου 17 του ν. 

4327/2015 δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης 

υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο. 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για τοποθέτηση, υποβάλλονται στο Γραφείο 31 της Διεύθυνσης 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης και συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας με δικαιολογητικά 

τα οποία υποβάλλονται ομαδοποιημένα σε υποενότητες, όπως αυτές αναλύονται στο βιογραφικό 

σημείωμα και περιλαμβάνουν: 
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1. Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις υποψηφιότητας 

2. Βιογραφικό σημείωμα. 

3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και μετεκπαίδευσης. 

4. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών. 

5. Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε.. 

6. Αντίγραφα άλλων σχετικών τίτλων που τυχόν έχει αποκτήσει ο υποψήφιος. 

7. Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, στην καθοδηγητική 

και διοικητική εμπειρία καθώς και τη συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια, τα οποία πρέπει να  

αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση. 

8. Παραστατικά (αντίγραφα, βεβαιώσεις) προσόντων των υποψηφίων που δεν μοριοδοτούνται και 

που κατά την κρίση τους έχουν συμβάλει στην επαγγελματική ανάπτυξη και θα συντείνουν 

ουσιωδώς στη βέλτιστη εκπλήρωση των καθηκόντων τους, όπως άλλες σπουδές, επιμόρφωση και 

μετεκπαίδευση, οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων ή συμμετοχή σε αυτά με την ιδιότητα του εισηγητή, του μέλους της επιστημονικής 

ομάδας ή του επιμορφωτή, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, πρωτοβουλίες σε σχέση με το 

εκπαιδευτικό έργο, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών σχετική 

με την εκπαίδευση διοικητική ή καθοδηγητική εμπειρία, συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές ή 

ομάδες εργασίας και σε όργανα διοίκησης επιστημονικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων, 

ανάληψη κοινωνικής δράσης και συμμετοχή στα κοινά καθώς και επίσημες διακρίσεις. 

9. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία βεβαιώνεται ότι: 

α) ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της 

προσωρινής ή της οριστικής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού 

Κώδικα (ν. 3528/2007 Α΄ 26) και  

β) δεν συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα, σύμφωνα με 

τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 4327/2015 καθώς ότι δεν έχει απαλλαγεί από τα 

καθήκοντά του σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 3848/2010 και 

γ) η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών. 

Όλοι οι τίτλοι σπουδών που 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 πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του 

Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο. 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά 

δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση 

. 

για την θέση του Διευθυντή, ή 

Διευθύντριας του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου Πτολεμαΐδας της Διεύθυνσης 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης όπου ανήκουν οργανικά, ή όπου ανήκει η σχολική μονάδα ή το 

ΚΕ.Δ.Δ.Υ. όπου υπηρετούν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.  
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Δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας εκπαιδευτικοί οι οποίοι συμπληρώνουν 

κατά τη διάρκεια του επόμενου της επιλογής έτους συνολική πραγματική συντάξιμη υπηρεσία καθώς και το 

όριο ηλικίας για υποχρεωτική αποχώρηση από την υπηρεσία. 

Η αίτηση υποβάλλεται με ευθύνη του υποψηφίου στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Κοζάνης είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου. 

Σε κάθε περίπτωση ο επιλεγείς διευθυντής 

πρέπει να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του διευθυντή στη σχολική μονάδα ή το 

εργαστηριακό κέντρο που έχει επιλέξει

    Συνοδευτικά με την αίτηση διαβιβάζονται και τα 

.   

συμπληρωματικά δικαιολογητικά, το 

πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών καθώς και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο είναι απαραίτητο 

προκειμένου η Διεύθυνση να καταρτίσει τον προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψήφιων 

Διευθυντών

Τελικός Ενιαίος Αξιολογικός  Πίνακας 

 για το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Πτολεμαΐδας της Διεύθυνσης 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης. 

 Με ευθύνη της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης καταρτίζεται ο τελικός ενιαίος 

αξιολογικός πίνακας υποψηφίων που περιλαμβάνει το άθροισμα της μοριοδότησης της επιστημονικής – 

παιδαγωγικής συγκρότησης και κατάρτισης, της υπηρεσιακής κατάστασης διοικητικής και καθοδηγητικής 

εμπειρίας καθώς και της μοριοδότησης από τη συνέντευξη του υποψηφίου ενώπιον του συμβουλίου 

επιλογής. Ο τελικός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψηφίων αναρτάται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης και οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν εγγράφως ένσταση κατά 

αυτού στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κοζάνης της παρ. 13 του άρθρου 16 του Ν. 3848/2010, όπως ισχύει, εντός τριών (3) 

ημερών από την ανάρτησή του

 Οι νέοι τελικοί ενιαίοι αξιολογικοί πίνακες υποβάλλονται προς κύρωση στον Περιφερειακό 

Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας και αναρτώνται στον ιστότοπο της Διεύθυνσης 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης. 

. Το συμβούλιο αποφαίνεται αιτιολογημένα επί αυτών και ανασυντάσσει 

κατά περίπτωση τους πίνακες. 

Δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων και ΕΚ 

Μετά την κύρωση των τελικών ενιαίων αξιολογικών πινάκων από τον Περιφερειακό Διευθυντή 

Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης

Τοποθέτηση 

, καλεί τους 

υποψηφίους να υποβάλουν δήλωση προτίμησης εντός της επόμενης ημέρας από την ανάρτηση των 

αξιολογικών πινάκων. 

Η τοποθέτηση του Διευθυντή, ή Διευθύντριας, στην κενή θέση του Ενιαίου Ειδικού 

Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου Πτολεμαΐδας, γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή 

Εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κοζάνης βάσει της παρ. 13 του άρθρου 16 του Ν. 

3848/2010, όπως ισχύει. 

ΑΔΑ: 62ΛΨ4653ΠΣ-Β9Ν



Το ανωτέρω συμβούλιο διαμορφώνει την πρότασή του λαμβάνοντας υπόψη τους κυρωμένους 

πίνακες καθώς και τις δηλωθείσες προτιμήσεις των υποψηφίων Διευθυντών. 

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς 

αρμοδιότητάς τους με κάθε πρόσφορο τρόπο. 
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