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AΠΟΦΑΗ 

  

  

Θζμα: «Κφρωςθ τελικοφ πίνακα υποψιφιου Διευκυντι χολικισ Μονάδασ τθσ 
Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κοηάνθσ»  
 

Ο Περιφερειακόσ Δ/ντισ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ  

Δυτικισ Μακεδονίασ 

   Ζ χ ο ν τ α σ   υ π ό ψ θ: 

      
1. Σισ διατάξεισ του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30-09-1985) «Δομι και λειτουργία 

τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει.  

2. Σισ διατάξεισ του Ν. 4327/2015, «Επείγοντα μζτρα για τθν Πρωτοβάκμια, 
Δευτεροβάκμια και Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ» (ΦΕΚ 50/ τ. Α’/ 14-5-2015).  

3. Σισ διατάξεισ του αρ. 14, του Ν. 2817/00 (ΦΕΚ 78/τ.Αϋ/14-3-00) με κζμα : 
«Εκπαίδευςθ των ατόμων με ειδικζσ εκπ/κζσ ανάγκεσ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ 
αντικαταςτάκθκε ςτθν παρ.29 (εδάφ. ιη) με τισ διατάξεισ του άρκρου 16 (παρ.13) 
του Ν.3467/06 (ΦΕΚ 128/τ.Αϋ/21-6-06) με κζμα: «Επιλογι ςτελεχϊν Π/κμιασ και 
Δ/Θμιασ Εκπαίδευςθσ, κ.α. διατάξεισ». 

4. Σο Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α/2-10-2008) «Ειδικι αγωγι και εκπαίδευςθ ατόμων 
με αναπθρία ι με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ»,  όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει.. 

5. Σισ διατάξεισ του Ν.2986/02 (ΦΕΚ 24/τ.Αϋ/13-2-02) με κζμα : «Οργάνωςθ των 
Περιφερειακϊν Τπθρεςιϊν τθσ Π. Ε. και Δ. Ε. και άλλεσ διατάξεισ». 

6. Σισ διατάξεισ του άρκρου 46 «Επιλογι και τοποκζτθςθ Διευκυντϊν 
Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ» του Ν. 4351/2015 (Φ.Ε.Κ. 164 
τ. Α'/04 – 12 – 2015) «Βοςκιςιμεσ γαίεσ Ελλάδασ και άλλεσ διατάξεισ».  
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7. Σθ με αρικμ. πρωτ. Φ.350.2/10/58898/Ε3/9-4-2015 (ΑΔΑ: Ω46Τ465ΦΘ3-905) Τ.Α., 
με κζμα: «Διοριςμόσ Περιφερειακϊν Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ – Παφςθ των μζχρι 
ςιμερα υπθρετοφντων».  

8. Σο άρκρο 3, παρ. 2 εδάφιο δ τθσ με αρικμ. πρωτ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-
2002 Τ.Α., (ΦΕΚ 1340/τ.Β’/16-10-2002), «Κακοριςμόσ των ειδικότερων 
κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των Προϊςταμζνων …», όπωσ αυτι τροποποιικθκε 
και ιςχφει.  

9. Σισ διατάξεισ τθσ με αρικ. Φ.361.22/26/79840/Ε3/19.515 Τ.Α. (ΦΕΚ 915/τ. Βϋ/20-5-
15) με κζμα : «Κακοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ, υποβολισ αιτιςεων και επιλογισ 
διευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων και εργαςτθριακϊν κζντρων», όπωσ 
ςυμπλθρϊκθκε με τθ με αρικ. Φ.361.22/51/99563/Ε3/19-5-2015 Τ.Α. 
(ΦΕΚ1251/τ.Βϋ/24.6.15).  

10. Σισ με αρικμ. πρωτ.: 

I. Φ.361.22/27/80025/Ε3/19-5-2015 (ΑΔΑ: 6Ι5Β465ΦΘ3-ΨΕ2), 

II. Φ.361.22/31/81732/Ε3/21-5-2015(ΑΔΑ:60ΕΜ465ΦΘ3-Λ21), 

III. Φ.361.22/32/82432/E3/22-5-2015 (ΑΔΑ: Ω8ΤΝ465ΦΘ3-803), 

IV. Φ.361.22/33/83657/Ε3/26-5-2015 (ΑΔΑ: 610I465ΦΘ3-8ΧΧ), 

V. Φ.361.22/34/85013/Ε3/28-5-2015 (ΑΔΑ: ΒΝ465ΦΘ3-ΙΡΨ), 

VI. Φ.361.22/39/87835/Ε3/3-6-2015 (ΑΔΑ: 70ΟΔ465ΦΘ3-0ΓΚ), 

VII. Φ.361.22/41/88606/Ε3/4-6-2015 (ΑΔΑ: 6302465ΦΘ3-ΨΑΘ), 

VIII. Φ.361.22/42/90656/Ε3/9-6-2015 (ΑΔΑ: 7ΡΩΗ465ΦΘ3-Ι4Ω) και 

IX. Φ.361.22/43/93214/E3/12-6-2015 (ΑΔΑ: Ω6ΟΩ465ΦΘ3-ΟΩΖ)  

Τ.Α. με κζμα: «Διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν επιλογι υποψθφίων Διευκυντϊν 
όλων των τφπων χολικϊν Μονάδων Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ». 

11. Σθν υπ’ αρικμ. Φ.361.22/46/96167/Ε3/17-06-2015 εγκφκλιο του Τ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με 
κζμα: «Διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν επιλογι υποψθφίων Διευκυντϊν όλων των 
τφπων χολικϊν Μονάδων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ». 

12. Σισ υπ’ αρικμ.Φ.361.22/47/96772/Ε3/18-06-2015 και Φ.361.22/49/97296/Ε3/18-
06-2015 εγκυκλίουσ του Τ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ με κζμα: «Διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν 
επιλογι υποψθφίων Διευκυντϊν όλων των τφπων χολικϊν Μονάδων 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ». 

13. Σθν υπ’αρικμ. Φ.361.22/50/97520/Ε3/19-06-2015 εγκφκλιο του Τ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ με 
κζμα: «Διευκρινιςεισ ςχετικά με τθ μοριοδότθςθ Διευκυντϊν χολικϊν 
Μονάδων». 

14. Σο με αρικμ. Πρωτ.: Φ.361.22/29/81443/Ε3/21-5-2015 ζγγραφο του ΤΠΟΠΑΙΘ  με 
κζμα «Παράταςθ προκεςμίασ υποβολισ υποψθφιοτιτων για πλιρωςθ κζςεων 
Διευκυντϊν χολικϊν Μονάδων Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ». 

15. Σθ με αρικμ. Πρωτ.: Φ.350/71/82429/Ε3/22-5-2015 Απόφαςθ του ΤΠΟΠΑΙΘ με 
κζμα «Οριςμόσ επιπλζον μελϊν ςτα Περιφερειακά υμβοφλια Επιλογισ Π.Τ..Π.Ε.  
και Π.Τ..Δ.Ε.» ΑΔΑ:ΣΞΣΚ465ΦΘ3-ΝΩΣ. 
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16. Σθ με αρικ. Φ.361.22/146/152229/Ε3/29-9-15 (ΑΔΑ : 74ΗΣ465ΦΘ3-3ΘΕ) 
εγκυκλίου του ΤΠ.Π.Ε.Θ. με κζμα : « Οδθγίεσ ςχετικά με τθν κάλυψθ κενϊν 
κζςεων διευκυντϊν – υποδιευκυντϊν όλων των τφπων ςχολικϊν μονάδων 
πρωτοβάκμιασ - δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, εργαςτθριακϊν κζντρων και 
υπευκφνων τομζων Ε.Κ.». 

17. Σο με αρικμ. Φ.361.22/34/95803/Ε3/10-6-16 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. με κζμα : 
«Διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν κάλυψθ κενϊν και κενοφμενων κζςεων διευκυντϊν 
ςχολικϊν μονάδων πρωτοβάκμιασ – δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και Ε.Κ.». 

18. Σθ με αρικμ. Φ.361.22/46/137244/E3/26 – 08 – 2016 (ΑΔΑ: ΩΓ34653Π-ΨΚ6) 
διευκρινιςτικι Εγκφκλιο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. με κζμα «Διευκρινίςεισ ςχετικά με τθ 
κθτεία διευκυντϊν και υποδιευκυντϊν  ςχολικϊν μονάδων πρωτοβάκμιασ - 
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και Ε.Κ. κακϊσ και προϊςταμζνων ολιγοκζςιων 
ςχολικϊν μονάδων πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ – διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν 
κάλυψθ κζςθσ διευκυντι ςχολικϊν μονάδων ςτθν περίπτωςθ ςυγχϊνευςθσ». 

19. Σο με αρ. πρωτ. Φ.11.5/9.015/19-09-2016 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Δ/κμιασ 
Εκπ/ςθσ Κοηάνθσ.  

                                              
 

 
 

Α π ο φ α ς ί η ο υ μ ε 
 
 
Κ υ ρ ϊ ν ο υ μ ε  τον τελικό πίνακα υποψιφιου Διευκυντι χολικισ Μονάδασ τθσ 

Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κοηάνθσ, όπωσ αυτόσ ςυντάχκθκε με τθν 

αρικμ. 28/19-09-2016 πράξθ του Διευρυμζνου ΠΤΔΕ Κοηάνθσ, ωσ ςυμβουλίου Επιλογισ, 

ωσ εξισ: 

ΧΟΛΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟ 
ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ 
- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 
ΤΓΚΡΟΣΗΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑΚΗ 
ΚΑΣΑΣΑΗ, 

ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΙΚΗ 
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΤΜΒΟΛΗ 
ΣΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ 
ΕΡΓΟ 

ΣΕΛΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 
ΜΟΡΙΩΝ 

ΕΠΑΛ 
ΕΡΒΙΩΝ 

ΣΟΛΑΚΙΔΗ ΚΤΡΙΑΚΟ ΠΕ19 3,50 9,88 11,20 24,58 

 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 

1. Δ/νςθ Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Κοηάνθσ 
2. Ενδιαφερόμενο (μζςω τθσ Δ/νςθσ 

Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Κοηάνθσ 
 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ                                                                                                   
ΕΚΠ/Η ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 

 

ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 
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