
 

  

 
Θ Ε Μ Α :  « Πρ ό σ κλ η σ η  υ πο βο λ ή ς  νέ α ς  δ ή λω σ η ς  π ρο τ ί μ ησ η ς  π λή ρ ω σ ης  κε ν ή ς  θέ σης  

Δ ι ε υθ υ ντ ή/ Δ ιε υ θύ ντρ ι α ς  το υ  Γυ μ να σ ίο υ  Τρ α νο βά λ το υ τ ης  Δ ιε ύθ υ νσ η ς  

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 της παρ. 5, του άρθρου 29 «Τοποθέτηση στελεχών εκπαίδευσης» των παρ. 1, 2, 3 κ’ 7, του 

άρθρου 30 «Θητεία στελεχών και ανάληψη υπηρεσίας» και της παρ. 3, του άρθρου 32 «Μεταθέσεις - 

τοποθετήσεις των στελεχών της εκπαίδευσης μετά τη λήξη της θητείας», του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ’ «ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 τ. Α/12 – 06 – 2018) «Αναδιοργάνωση των 

δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»· 

3. τη με Α.Π. Φ.361.22/43/167508/Ε3/08 – 10 – 2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Γνωστοποίηση 

Φ.Ε.Κ.»· 

4. τη με Α.Π. Φ.361.22/41/159789/Ε3/26 – 09 – 2018 (Φ.Ε.Κ. 4424 τ. Β’/05 – 10 – 2018) Υπουργική 

Απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και 

τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων.»· 

5. τη με Α.Π. 222502/Δ2/28 – 12 – 2018 (Φ.Ε.Κ. 6182 τ. Β’/31 – 12 – 2018) Υπουργική Απόφαση του 

ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Συγχώνευση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»· 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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6. τον Αξιολογικό Πίνακα των εναπομεινάντων Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και 

Εργαστηριακών Κέντρων Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης 2017 – 2020 με την 

επανεγγραφή

7. την ανάγκη πλήρωσης των κενών θέσεων Διευθυντή ή Διευθύντριας του Γενικό Λυκείου Σιάτιστας και 

του Γυμνασίου Τρανοβάλτου·  

 σε αυτόν της Διευθύντριας του Γυμνασίου Ποντοκώμης (παρ. 3, άρθρο 32 του Ν. 

4547/2018)·  

Π ρ ο σ κ α λ ε ί  

τους εναπομείναντες υποψηφίους Διευθυντές/ - ντριες Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών 

Κέντρων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης, οι οποίοι/ - ες είναι εγγεγραμμένοι/ - ες 

στον Τελικό Ενιαίο Αξιολογικό Πίνακα Υποψηφίων Διευθυντών/ - ντριών Σχολικών Μονάδων και 

Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης 2017 – 2020 και δεν έχουν 

καταλάβει θέση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας ή Εργαστηριακού Κέντρου, να υποβάλουν μέχρι την Πέμπτη 

22 – 08 – 2019 Δήλωση ενδιαφέροντος (Συνημμένο 1) για την πλήρωση της κενής θέσης του Διευθυντή του 

νεοϊδρυθέντος Γυμνασίου Τρανοβάλτου για το υπόλοιπο της τριετούς θητείας, η οποία ξεκινά με την 

τοποθέτηση και λήγει στις 31 – 07 – 2020

Η τοποθέτηση του Διευθυντή ή Διευθύντριας, στην κενή θέση του νεοϊδρυθέντος Γυμνασίου 

Τρανοβάλτου, γίνεται με απόφαση της Διευθύντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Κοζάνης ύστερα 

από πρόταση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κοζάνης βάσει της παρ. 5 του άρθρου 29 του Ν. 4547/2018. 

 (παρ. 1 άρθρο 30 του Ν. 4547/2018).  

Το ανωτέρω συμβούλιο διαμορφώνει την πρότασή του λαμβάνοντας υπόψη τους κυρωμένους 

πίνακες καθώς και τις δηλωθείσες προτιμήσεις των υποψηφίων Διευθυντών/ - ντριών. 

Προς το σκοπό αυτό παρακαλούνται οι Διευθυντές/ - ντριες των Σχολικών Μονάδων να 

ενημερώσουν άμεσα και με κάθε πρόσφορο μέσο τους υποψήφιους Διευθυντές/ - ντριες και να ζητήσουν 

ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση των υποψηφίων (συνημμένο 2) είτε με φαξ, είτε με e-mail, είτε 

αυτοπροσώπως
 

 ότι έλαβαν γνώση της παρούσας πρόσκλησης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Φ. 11.5 
Εσωτ. Διανομή: 

2. Φ. Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 20η/2019 

1. Υπόδειγμα Δήλωσης Ενδιαφέροντος (Συνημμένο 1) 
Συνημμένα: 

2. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης (Συνημμένο 2) 

Η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Π.Ε. Κοζάνης 

 
 
 
 

Δρ Βόντσα Βασιλική 
Φιλόλογος 
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