
 

  

 
Θ Ε Μ Α :  « Α ν ακ ο ί νω σ η  Π ρο γρά μμ α τ ο ς  Προ σ έλε υ ση ς  Υπο ψ η φ ίω ν  Δ ιευ θ υ ντ ών  τ ο υ  

Ε ν ι α ί ο υ  Ε ι δ ικο ύ  Επ α γ γε λμ ατ ι κο ύ  Γ υμν α σ ί ο υ -Λ υκ ε ίο υ  Πτο λ εμ α ΐ δ ας  σ ε  

σ υ ν έ ντ ευξ η  ε νώ π ιο ν  τ ο υ  Σ υμ βο υ λ ίο υ  Ε π ιλο γ ής  Π .Υ . Σ . Δ .Ε .  Κ ο ζ ά νη ς ».  

Σ Χ ΕΤ . :   

1. Οι 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». 

2. Οι διατάξεις του άρθρου 21 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 αντικαταστάθηκε από 

3. τις διατάξεις του άρθρου 24 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 αντικαταστάθηκε από 

4. τις διατάξεις της 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». 

5. Οι διατάξεις του άρθρου 4 «Κλήση των υποψηφίων σε συνέντευξη» της με Α.Π. 

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». 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

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

Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Γ’  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 

 
 
Βαθμός ασφαλείας:  
Να διατηρηθεί μέχρι: 
Βαθμός Προτερ.: 
 
Κοζάνη, 17/04/2018 
Αριθμ. Πρωτ.: Φ.11.5/2.842 
 
ΠΡΟΣ:   
Υποψηφίους Διευθυντές του Ενιαίου 
Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-
Λυκείου Πτολεμαΐδας της Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Κοζάνης 
 
ΚΟΙΝ.:  
1. Σχολικές μονάδες της Δ.Δ.Ε Κοζάνης 

2. 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                 

: 
: 
: 

Κουγιούφας Γεώργιος  
pysde@dide.koz.sch.gr   
http://dide.koz.sch.gr/ 
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6. Η με Α.Π. 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.)». 

7. Η με Α.Π. 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.)». 

 
Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης ανακοινώνει, μετά την υπ’ αριθμ. 4η/17 – 04 – 

2018 Συνεδρίαση του Συμβουλίου Επιλογής Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κοζάνης, το Πρόγραμμα Προσέλευσης Υποψηφίων 

Διευθυντών του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου Πτολεμαΐδας κατ’ αλφαβητική 

σειρά, τη Δευτέρα 23/04/2018 και μισή ώρα νωρίτερα πριν την προκαθορισμένη ώρα, σε συνέντευξη 

ενώπιον του Συμβουλίου Επιλογής Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κοζάνης ως ακολούθως. 

Α/Α Α.Μ. Επώνυμο Όνομα Κλάδος Ημερομηνία 
Προσέλευσης Ώρα Προσέλευσης 

1 215995 Αλεξανδρής Βασίλειος ΠΕ86 23/04/2018 10:00 

2 168945 Κουτρούδης Βασίλειος ΠΕ86 23/04/2018 10:30 

3 704193 Πατσιαλίδου Μαρία ΠΕ78 23/04/2018 11:00 

 Οι Υποψήφιοι, οι οποίοι επιθυμούν να δηλώσουν κώλυμα προσέλευσης κατά την καθορισμένη γι’ 

αυτούς ημερομηνία, μπορούν να υποβάλλουν μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

(e-mail), αίτημα αλλαγής ημερομηνίας προς το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο θα εξετάσει την αναγκαιότητα, 

βάσει της τεκμηρίωσης του αιτήματος του υποψηφίου και σε εξαιρετική περίπτωση, δύναται να ορίσει νέα 

ημερομηνία προσέλευσης, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συνεντεύξεων

Υποψήφιοι, οι οποίοι 

.  

δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται
 

 από την επιλογή. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτ. Διανομή: 

1. Φ. 11.5 
2. Φ. Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 4η/2018 

Η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Π.Ε. Κοζάνης 

 
 
 
 

Δρ Βόντσα Βασιλική 
Φιλόλογος 
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