
 

 
Θ Ε Μ Α :  « Π ρο κ ή ρ υξ η π λ ή ρω σ ης  θ έ σε ω ν Υ πο δ ι ευ θυ ν τώ ν  Σ χο λ ι κ ώ ν  Μο ν ά δ ω ν  κα ι  

Υ π ευ θύ νο υ  Το μέ α  Ε ρ γ αστ η ρ ι ακ ο ύ  Κ έ ντ ρο υ  ( Ε .Κ . )  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  Π . Ε .  Κο ζ ά νη ς ».  

Η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης 

1. τις διατάξεις των περ. γ) και δ) της παρ. 13 του άρθρου 14 «Εκπαιδευτικό προσωπικό δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης» του κεφαλαίου Ε’ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ» του Ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167 τ. Α΄/30 – 

09 – 1985) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες 

διατάξεις», όπως 

Έχοντας Υπόψη: 

αντικαταστάθηκε

 τις διατάξεις των υποπερ. γ) και δ) της περ. 2 της υποπαρ. Θ2 «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 

ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Θ’ «ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ», του Άρθρου Πρώτου του 

κεφαλαίου Ε’ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ» του Ν. 4152/2013 (Φ.Ε.Κ. 107 τ. Α΄/09 – 05 – 2013) 

«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013.»· 

 με 

2. τις διατάξεις των παρ. 3 κ’ 4 του άρθρου 17 «Αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης σχετικές με 

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

υπ’ αριθμ. Φ.353/1/324/105657/Δ1/08 – 10 – 2002 (Φ.Ε.Κ. 1340 τ. Β΄/16 – 10 – 2002) Απόφασης του 

ΥΠ.Ε.Π.Θ. 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»· 

3. τις διατάξεις της παρ. 1, 7, 9, 10 και 11 του άρθρου 22 «Προϋποθέσεις επιλογής», της παρ. 2 του άρθρου 

23 «Κριτήρια επιλογής», της παρ. 4 του άρθρου 25 «Αρμόδια όργανα και διαδικασία επιλογής», τα 

εδάφια η), θ) και ι) της παρ. 3, του άρθρου 27 «Χρόνος και διαδικασία υποβολής αιτήσεων», της παρ. 7 

του άρθρου 29 «Τοποθέτηση στελεχών εκπαίδευσης» και της παρ. 6 του άρθρου 30 «Θητεία στελεχών 
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και ανάληψη υπηρεσίας», του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ’ «ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», του ΜΕΡΟΥΣ 

ΠΡΩΤΟΥ «ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», του Ν. 

4547/2018 (Φ.Ε.Κ. 102 τ. Α΄/12 – 06 – 2018) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.»· 

4. τη με Α.Π. Φ.361.22/36/140338/Ε3/29 – 08 – 2018 (ΑΔΑ: ΩΧ794653ΠΣ-Ψ79) διευκρινιστική Εγκύκλιο 

του Τμήματος Δ’ Στελεχών Π.Ε. κ’ Δ.Ε. της Διεύθυνσης Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. κ’ Δ.Ε. της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων, με θέμα «Εφαρμογή διατάξεων του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) σχετικά με θέματα 

Διευθυντών και Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

και Ε.Κ.»· 

5. 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.»· 

6. τη με Α.Π. Φ.361.22/39/159796/Ε3/26 – 09 – 2018 (Φ.Ε.Κ. 4412 τ. Β΄/03 – 10 – 2018) Απόφασης του 

Υ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Καθορισμός των προθεσμιών και της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων καθώς και 

κάθε άλλου θέματος σχετικού με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των υποδιευθυντών 

σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, καθώς και των υπευθύνων τομέων Εργαστηριακών 

Κέντρων»· 

7. Την ανάγκη πλήρωσης κενών και κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και 

Υπεύθυνου Τομέα Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.)

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι  

 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. 

Κοζάνης 

την πλήρωση των κενών και κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και 

Υπεύθυνου Τομέα Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης 

για το υπόλοιπο της τριετούς θητείας, η οποία ξεκινά με την τοποθέτηση και λήγει στις 31 – 07 – 2020 

(άρθρο 5 «Θητεία» της Φ.361.22/39/159796/Ε3/26 – 09 – 2018 (Φ.Ε.Κ. 4412 τ. Β΄/03 – 10 – 2018)). 

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 

που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής Υποδιευθυντή 

Σχολικής Μονάδας και Υπεύθυνου Τομέα Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.), να υποβάλλουν σχετική αίτηση 

υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη σχολική μονάδα όπου ανήκουν οργανικά, στη 

Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. (Γραφείο 31) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Κοζάνης, από 

τη Δευτέρα 02 Σεπτεμβρίου 2019 έως και την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019

Οι αιτήσεις 

. 

συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων

α) 

, ο οποίος 

περιλαμβάνει: 

Πλήρες

β) Βιογραφικό σημείωμα. 

 πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών. 
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γ) Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) ή 

αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ)

δ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να 

. 

συμβάλλει στη 

διαμόρφωση της κρίσης του Συμβουλίου περί της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησής του

ε) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) με την οποία βεβαιώνεται: 

, καθώς 

και περί της συνδρομής των λοιπών κριτηρίων της παρ. 2 του άρθρου 23 «Κριτήρια επιλογής» του ν. 

4547/2018. 

αα) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή 

της προσωρινής παύσης

ββ) η γνησιότητα των υποβαλλόμενων 

 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 

Α' 26), 

τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών

γγ) ότι ο εκπαιδευτικός 

, 

δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του ως στέλεχος της εκπαίδευσης για 

σοβαρό λόγο αναγόμενο σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων

Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα που υποβάλλονται 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

Επισημαίνουμε την ανάγκη προσεκτικής μελέτης και απαρέγκλιτης τήρησης των ρυθμίσεων του ν. 

4547/2018 και της με Α.Π. Φ.361.22/39/159796/Ε3/26 – 09 – 2018 (Φ.Ε.Κ. 4412 τ. Β΄/03 – 10 – 2018) 

Απόφασης του Υ.Π.Ε.Θ. έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα στη διαδικασία επιλογής. 

. 

Προϋποθέσεις επιλογής (παρ. 1, 7, 9, 10 κ’ 11 του άρθρου 22 του Ν. 4547/2018) 

Προϋπόθεση για την επιλογή σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης είναι η κατοχή του βαθμού Α΄, 

καθώς και η πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄ επιπέδου, η 

οποία τεκμαίρεται για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86. Η γνώση Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου αποδεικνύεται

Ως 

 με 

τη σχετική πιστοποίηση ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 26 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39) 

για την απόδειξη της γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ). 

Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επιλέγονται εκπαιδευτικοί με 

οκταετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία, που υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής σε οργανική θέση στη 

μονάδα την οποία αφορά η επιλογή. Σε κάθε περίπτωση ο επιλεγείς υποδιευθυντής σχολικής μονάδας 

πρέπει να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του Υποδιευθυντή και να μην έχει κριθεί 

οργανικά υπεράριθμος

Ως 

 κατά το χρόνο της επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 14 του π.δ. 50/1996 (Α' 45) 

(παρ. 3, άρθρο 2 «Διαδικασία υποβολής αιτήσεων», της Φ.361.22/39/159796/Ε3/26 – 09 – 2018). 

Υπεύθυνοι Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) επιλέγονται εκπαιδευτικοί με οκταετή (08) 

τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία. Μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις αντίστοιχες θέσεις σε Ε.Κ., τα 

οποία εξυπηρετούν τις σχολικές μονάδες στις οποίες κατέχουν οργανική θέση και καλύπτουν το 

υποχρεωτικό ωράριο του υπευθύνου τομέα Ε.Κ. με την προϋπόθεση να έχουν υπηρετήσει σε Ε.Κ. για δύο 

ΑΔΑ: ΩΥ6Χ4653ΠΣ-Ζ05



(2) τουλάχιστον σχολικά έτη, είτε ως στελέχη είτε ως εκπαιδευτικοί, με ωράριο οκτώ (8) τουλάχιστον 

διδακτικών ωρών την εβδομάδα. 

Ειδική προϋπόθεση για την επιλογή σε θέση υπευθύνου τομέα Ε.Κ. είναι ο εκπαιδευτικός να 

ανήκει σε κλάδο ή ειδικότητα που προβλέπεται για το Ε.Κ. Σε κάθε περίπτωση οι επιλεγέντες ως 

υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ. πρέπει να συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης στο Ε.Κ. όπου έχουν 

τοποθετηθεί με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής

Αν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας 

. 

δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της οκταετούς 

διδακτικής υπηρεσίας ή της πιστοποιημένης γνώσης Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου

Εκπαιδευτικός στον οποίον, 

, υποψήφιοι μπορεί να είναι και 

εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας ή χωρίς πιστοποιημένη γνώση Τ.Π.Ε., αντίστοιχα. 

(τελευταίο εδάφιο της παρ. 7, άρθρου 22, Κεφ. Γ’, Μέρος Πρώτο, του Ν. 4547/2018) 

μετά την εξάντληση της πειθαρχικής διαδικασίας έχει επιβληθεί για 

πειθαρχικό παράπτωμα η ποινή της προσωρινής παύσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 109 του 

Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26), δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης. Εκπαιδευτικός του 

οποίου τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων, σύμφωνα με το άρθρο 24, που προσκομίζονται κατά τη 

διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή υποβάλλει στη διαδικασία αυτή αναληθείς δηλώσεις, καθώς και 

εκπαιδευτικός που έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 

του άρθρου 31 ή έχει βαθμολογηθεί ως ανεπαρκές ή ακατάλληλο στέλεχος, σύμφωνα με τις παραγράφους 

9 και 10 του άρθρου 40, δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι 

. 

αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός 

ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, δεν επιτρέπεται 

να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση στελέχους της εκπαίδευσης

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν 

. 

κατά τη λήξη της προθεσμίας 

υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων

Κριτήρια επιλογής (παρ. 2, αρ. 23, του ν. Ν. 4547/2018) 

. Τα κωλύματα επιλογής της παραγράφου 9 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. 

 Κριτήρια επιλογής των Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι: 

 η προσωπικότητα και η γενική

 η 

 συγκρότηση του υποψηφίου, 

επιστημονική

 η 

 του συγκρότηση, 

διοικητική και διδακτική

 η ικανότητά του να 

 του εμπειρία, 

αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιδεικνύει συνεργατικότητα και να επιλύει 

προβλήματα, ιδίως διδακτικά, διοικητικά, οργανωτικά και λειτουργικά

 η συνεισφορά του στη 

, 

δημιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος

 η συμμετοχή του στο 

, 

σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων

 οι ικανότητες 

, καθώς και 

διοίκησης ή και οργάνωσης εκπαιδευτικών ή 

και ειδικότερα η ικανότητα του υποψηφίου να επιδεικνύει 

παιδαγωγικών δράσεων 

πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας, 

συνέπεια και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. 
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Επιλογή (αρ. 3 της με Α.Π. Φ.361.22/39/159796/Ε3/26 – 09 – 2018 (Φ.Ε.Κ. 4412 τ. Β΄/03 – 10 – 

2018) Απόφασης του Υ.Π.Ε.Θ.) 

Οι υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων και οι υπεύθυνοι των τομέων Ε.Κ. επιλέγονται από το 

αρμόδιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 «Συμβούλια επιλογής» του ν. 4547/2018, 

υπηρεσιακό συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του οικείου συλλόγου διδασκόντων, η οποία διατυπώνεται 

σε συνεδρίαση, στην οποία δεν συμμετέχουν τα μέλη που κωλύονται σύμφωνα με το άρθρο 7 του 

Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α'45)

Η 

, καθώς και οι αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι 

εκπαιδευτικοί.  

πρόταση, μαζί με το πρακτικό του συλλόγου των διδασκόντων, διαβιβάζονται από τον διευθυντή 

της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, το οποίο, ύστερα από έλεγχο της 

συνδρομής των προϋποθέσεων και της νομιμότητας της διαδικασίας διαμόρφωσης της πρότασης

Αν σε σχολική μονάδα προβλέπεται και 

, προτείνει 

στον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης την τοποθέτηση των υποδιευθυντών ή υπευθύνων τομέων Ε.Κ.. 

δεύτερος υποδιευθυντής, σύμφωνα με την παράγραφο 6 

του άρθρου 30 «Θητεία στελεχών και ανάληψη υπηρεσίας» του ν. 4547/2018, ο σύλλογος διδασκόντων 

προτείνει και τη σειρά τοποθέτησης

Αν ο σύλλογος διδασκόντων δεν διατυπώσει πρόταση για την 

 των δύο υποδιευθυντών (υποδιευθυντής Α' και Β'). 

επιλογή των υποδιευθυντών 

σχολικών μονάδων καθώς και των υπευθύνων τομέων Ε.Κ. ή για τη σειρά τοποθέτησης

Στην περίπτωση που υποψήφιοι για τη θέση υποδιευθυντή σχολικής μονάδας είναι 

 των υποδιευθυντών, 

αποφασίζει σχετικά το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο. 

περισσότεροι 

από τις θέσεις που προβλέπονται

Προκηρυσσόμενες Θέσεις 

, ο σύλλογος διδασκόντων και το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο 

λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της παραγράφου 2 του άρθρου 23 «Κριτήρια επιλογής» του ν. 4547/2018 

και ειδικότερα την ικανότητα του υποψηφίου να επιδεικνύει πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας, 

συνέπεια και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. 

Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 30 «Θητεία στελεχών και ανάληψη υπηρεσίας», του 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ’ «ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», του ΜΕΡΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥ «ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», του Ν. 4547/2018 (Φ.Ε.Κ. 102 τ. Α΄/12 – 06 – 

2018) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 

άλλες διατάξεις.», προκηρύσσεται  στις κάτωθι Σχολικές Μονάδες: 

Α/Α Σχολική Μονάδα Αρ. Μαθητών Αριθμ. 
Υποδιευθυντών 

1 1ο Γυμνάσιο Κοζάνης 226 1 

2 Γενικό Λύκειο Σιάτιστας 124 1 

3 Μουσικό Σχολείο Σιάτιστας 215 1 

η πλήρωση κενής ή κενούμενης θέσης Υποδιευθυντή, στην κάτωθι Σχολική Μονάδα 

Α/Α Σχολική Μονάδα Αρ. Μαθητών 1ος Υποδιευθυντής 2ος Υποδιευθυντής 

1 2ο ΕΠΑ.Λ. Πτολεμαΐδας 310 Φωτιάδου Ευθυμία 1 
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η πλήρωση δεύτερης κενούμενης θέσης Υποδιευθυντή και στο κάτωθι Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) 

Α/Α 1ο Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) Κοζάνης Υπεύθυνοι Τομέων 

1 Μηχανολογίας Ι 1 

η πλήρωση κενούμενης θέσης Υπεύθυνου Τομέα

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους 

εκπαιδευτικούς αρμοδιότητας τους και να αναρτήσουν την παρούσα με τη σχετική νομοθεσία και τις 

εγκυκλίους στους πίνακες ανακοινώσεων των σχολικών τους μονάδων, προκειμένου να λάβουν λεπτομερή 

γνώση του συνόλου των προϋποθέσεων και διαδικασιών οι ενδιαφερόμενοι. 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτ. Διανομή: 

1. Φ. 11.5 

1. Πρότυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 
Συνημμένα: 

2. N. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167 τ. Α΄/30 – 09 – 1985) 
3. Ν. 4152/2013 (Φ.Ε.Κ. 107 τ. Α΄/09 – 05 – 2013) 
4. Ν. 4547/2018 (Φ.Ε.Κ. 102 τ. Α΄/12 – 06 – 2018) 
5. Φ.361.22/36/140338/Ε3/29 – 08 – 2018 (ΑΔΑ: ΩΧ794653ΠΣ-Ψ79) 
6. Φ.361.22/39/159796/Ε3/26 – 09 – 2018 (Φ.Ε.Κ. 4412 τ. Β΄/03 – 10 – 2018) 

Η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Π.Ε. Κοζάνης 

 
 
 

Δρ Βόντσα Βασιλική 
Φιλόλογος 
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