
 

  

 
Θ Ε Μ Α :  «Το πο θέ τ ηση  Υ πο δ ιε υθ υ ντ ώ ν  Σ χ ο λ ι κώ ν  Μο ν ά δ ω ν,  Υ πε υθ ύ νο υ  Το μ έα  

Ε ρ γ ασ τ ηρ ι ακ ο ύ  Κ έν τρ ο υ  ( Ε .Κ . )  κα ι  Υ πε υ θύ ν ω ν  Το μ έω ν  Ερ γ α στ η ρ ια κο ύ 

Κ έ ντ ρο υ  (Ε . Κ . )  τ η ς  Δ ιε ύ θυ ν σ ης  Δ ευ τε ρο βάθ μ ι ας  Ε κπ α ί δ ευ σ ης  Κο ζ ά ν ης » 

 
Η  Δ ι ε υ θ ύ ν τ ρ ι α  Δ ε υ τ ε ρ ο β ά θ μ ι α ς  Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς  Κ ο ζ ά ν η ς  

1. τις διατάξεις της παρ. 7 του Κεφαλαίου Α’ «Διευθυντές και Υποδιευθυντές», της παρ. 2 του Κεφαλαίου 

Ε’ «Αναπλήρωση», του άρθρου 11 «Όργανα, επιλογή, τοποθέτηση, υπηρεσιακή κατάσταση, 

καθήκοντα» και της περ. α της παρ. 13 του άρθρου 14 «Εκπαιδευτικό προσωπικό δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης» του Ν. 1566/26 – 9 – 1985 (Φ.Ε.Κ. τ. Α’/30 – 09 – 1985) «Δομή και λειτουργία της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 

Έχοντας υπόψη: 

2. τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 17 «Αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης σχετικές με τους 

πίνακες των Διευθυντών-Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και άλλα συναφή θέματα» της με αριθμ. 

Φ.353.1./324/105657/Δ1/08 – 10 – 2002 (Φ.Ε.Κ. 1340 τ. Β’/16 – 10 – 2002) Υπουργικής 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 του άρθρου 12 «Αρμοδιότητες ΠΥΣΔΕ» του 1/03 – 01 – 2003 (Φ.Ε.Κ. 1 τ. Α’/03 – 01 – 2003) 

Προεδρικού Διατάγματος με θέμα: «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών 

συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες 

αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών 

μελών των συμβουλίων αυτών». 

4. τις διατάξεις του με αριθμ. Φ8/169717/Δ4/23 – 10 – 2015 «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ» έγγραφο του 

τμήματος Α’ της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Αριθμός 

Τμημάτων για τον καθορισμό του ωραρίου των Δ/ντών και Υποδ/ντών ΕΠΑ.Λ.», 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

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

Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 
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5. τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 10 «Διοίκηση σχολικών μονάδων», του Ν. 3699/26 – 09 – 2008 

(Φ.Ε.Κ. 199 τ. Α’/02 – 10 – 2008) με θέμα: «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». 

6. τις διατάξεις των περ. κε, κστ και κθ της παρ. 2 του άρθρου 16 «Πίνακες επιλογής στελεχών 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», των παρ. 3, 6, 7 και 8 του άρθρου 17 

«Προϋποθέσεις επιλογής», της παρ. 1 του άρθρου 18 «Κριτήρια επιλογής», των παρ. 1 και 3 του 

άρθρου 20 «Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων, 

υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ., υπεύθυνων τομέων Ε.Κ. και προϊσταμένων 

νηπιαγωγείων και διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων», των παρ. 9, 10, 11 και 13 του 

άρθρου 21 «Συμβούλια επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης», της παρ. 2 και τις περ. δ, στ και η 

της παρ. 4 του άρθρου 22 «Χρόνος και διαδικασία υποβολής αιτήσεων», των παρ. 1, 2 και 3 του 

άρθρου 25 «Κρίση και επιλογή υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ., υπεύθυνων τομέων Ε.Κ. 

και προϊσταμένων ολιγοθέσιων νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων» και του άρθρου 27 του 

κεφαλαίου Γ΄ «ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 τ. Α΄/14 – 05 – 2015) «Επείγοντα 

μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». 

7. τις διατάξεις του εδαφίου γ’ του άρθρου 14 «Τοποθέτηση» και των άρθρων 15, 16, 17 και 18 της με 

αριθμ. Φ.361.22/26/79840/Ε3/19 – 5 – 2015 (Φ.Ε.Κ. 915 τ. Β'/20 – 5 – 2015) Υπουργικής Απόφασης 

του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. «Καθορισμός της διαδικασίας, υποβολής αιτήσεων και επιλογής διευθυντών 

σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων». 

8. τις διατάξεις της με αριθμ. Φ.361.22/34/85013/Ε3/28 – 05 – 2015 (ΑΔΑ: ΒΝΣΣ465ΦΘ3-ΙΡΨ) εγκυκλίου 

του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των 

τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Χρονοδιάγραμμα 

διαδικασίας επιλογής Διευθυντών – Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης». 

9. τις διατάξεις της με αριθμ. Φ.361.22/51/99563/Ε3/23 – 06 – 2015 (Φ.Ε.Κ. τ. Β’ 1251) Υπουργικής 

Απόφασης με θέμα: «Συμπλήρωση της αριθμ. Φ.361.22/26/79840/Ε3/19−5−2015 (Β΄ 915) 

υπουργικής απόφασης ‘’Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και επιλογής διευθυντών 

σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων’’». 

10. τις διατάξεις της με αριθμ. Φ.361.22/52/99664/Ε3/23 – 6 – 2015 (ΑΔΑ: 6ΤΕΔ465ΦΘ3-Ε0Υ) εγκυκλίου 

του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Υποδιευθυντών όλων 

των τύπων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Εργαστηριακών Κέντρων και 

Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ.». 

11. τις διατάξεις της με αριθμ. Φ.361.22/54/102524/E3/26 – 6 – 2015  (ΑΔΑ:ΨΛΥΘ465ΦΘ3-ΣΔΚ) εγκύκλιο 

του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ  με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Υποδιευθυντών όλων 

των τύπων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 

12. τις διατάξεις της με αριθμ. Φ.361.22/146/152229/Ε3/29 – 09 – 2015 (ΑΔΑ: 74ΗΤ465ΦΘ3-3ΘΕ) 

εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Οδηγίες σχετικά με την κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών – 

Υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας - Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και υπευθύνων τομέων Ε.Κ.». 

ΑΔΑ: 7Η294653ΠΣ-ΜΗΥ



13. τις διατάξεις της με αριθμ. 95978/Δ4/17 – 6 – 2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Υπουργικής Απόφασης του 

Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «“Τροποποίηση της με αρ. Πρωτ.Γ2/6098/13-11-01 Υ.Α. (Β΄1588) με θέμα:  

«Τροποποίηση απόφασης Γ2/4321/26.10.88 περί καθορισμού λεπτομερειών λειτουργίας των Σ.Ε.Κ. 

των Σ.Ε. και των ειδικότερων καθηκόντων των διευθυντών Σ.Ε.Κ., υποδιευθυντών, των υπευθύνων 

τομέων εργαστηρίων και εργαστηρίων κατεύθυνσης των υπευθύνων των σχολικών εργαστηρίων και 

των αρμοδιοτήτων του συλλόγου διδασκόντων Σ.Ε.Κ.»”». 

14. τις διατάξεις της με αριθμ. 96004/Δ4/17 – 6 – 2015 (Φ.Ε.Κ. 1318 τ. Β'/01 – 07 – 2015) Υπουργικής 

Απόφασης του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Τροποποίηση της με αρ. Πρωτ.Γ2/6098/13 – 11 – 01 Υ.Α. 

(Β΄1588) με θέμα:  ‘’Τροποποίηση απόφασης Γ2/4321/26.10.88 περί καθορισμού λεπτομερειών 

λειτουργίας των Σ.Ε.Κ. των Σ.Ε. και των ειδικότερων καθηκόντων των διευθυντών Σ.Ε.Κ., 

υποδιευθυντών, των υπευθύνων τομέων εργαστηρίων και εργαστηρίων κατεύθυνσης των 

υπευθύνων των σχολικών εργαστηρίων και των αρμοδιοτήτων του συλλόγου διδασκόντων Σ.Ε.Κ.’’». 

15. την με αρίθμ. 99028/Δ4/22 – 06 – 2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Διευκρινήσεις για την υπ. 

αρίθμ. πρωτ.: 95978/Δ4/17 – 06 – 2015/Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ./Κ.Π.». 

16. τις διατάξεις της με αριθμ. 133384/Δ4/12 – 8 – 2016 (Φ.Ε.Κ. 2628 τ. Β'/24 – 08 – 2016) Υπουργικής 

Απόφασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Συμπληρώσεις - προσθήκες της υπ’ αριθμ. 96004/Δ4/17-6-2015 

υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 1318/1-7-2015), περί καθορισμού λεπτομερειών λειτουργίας των Σ.Ε.Κ., 

των Σ.Ε. και των ειδικότερων καθηκόντων των διευθυντών Σ.Ε.Κ., υποδιευθυντών, των υπευθύνων 

τομέων εργαστηρίων κατεύθυνσης, των υπευθύνων των σχολικών εργαστηρίων και των 

αρμοδιοτήτων του συλλόγου διδασκόντων Σ.Ε.Κ.». 

17. Τη με αριθμ. Φ.361.22/46/137244/E3/26 – 08 – 2016 (ΑΔΑ: ΩΓΣ34653ΠΣ-ΨΚ6) διευκρινιστική 

Εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με τη θητεία διευθυντών και υποδιευθυντών  

σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας - δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Ε.Κ. καθώς και προϊσταμένων 

ολιγοθέσιων σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης – διευκρινίσεις σχετικά με την κάλυψη 

θέσης διευθυντή σχολικών μονάδων στην περίπτωση συγχώνευσης». 

18. Την υπ’ αριθμ. 38η/18 – 10 – 2016 Πρόταση του Διευρυμένου Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κοζάνης 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  
 

1. Τοποθετούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς σε θέσεις Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων, 
Υπευθύνου Τομέα Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.) και Υπευθύνων Τομέων Σχολικού Εργαστηρίου (Σ.Ε.) 
της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης με θητεία έως 31/07/2017 ως εξής: 
 

Α/Α Σχολική 
Μονάδα 

Αριθμός 
Μητρώου Επώνυμο Όνομα Κλάδος Θέση 

1 1ο Γυμνάσιο 
Κοζάνης  178232 Σμυρλή Ιωάννα 

ΠΕ19 - 
Πληροφορικής 

Α.Ε.Ι. 
Υποδιευθύντρια 

2 1ο ΕΠΑ.Λ. 
Πτολεμαΐδας 194799 Πασσιάς Ιωάννης 

ΠΕ17.07 - 
Ηλεκτρολόγων 

Τ.Ε.Ι. 

2ος 
Υποδιευθυντής 

3 
3ο Εσπερινό 

ΕΠΑ.Λ. 
Πτολεμαΐδας 

191710  Ζαχοπούλου Ευλαμπία 
ΠΕ17.06 - 

Μηχανολόγων 
Τ.Ε.Ι. 

2η 
Υποδιευθύντρια 
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Α/Α Σχολική 
Μονάδα 

Αριθμός 
Μητρώου Επώνυμο Όνομα Κλάδος Θέση 

4 1ο Ε.Κ. Κοζάνης 178253 Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος 
ΠΕ19 - 

Πληροφορικής 
Α.Ε.Ι. 

Υπεύθυνος Τομέα 
Πληροφορικής – 
Δομικών Έργων 

5 ΕΠΑ.Λ. Σιάτιστας 208641 Μπάρκας Αθανάσιος 
ΠΕ17.07 - 

Ηλεκτρολόγων 
Τ.Ε.Ι. 

Υπεύθυνος Τομέα 
Μηχανολογίας - 
Ηλεκτρολογίας, 

Ηλεκτρονικής και 
Αυτοματισμού 

6 ΕΠΑ.Λ. Σιάτιστας 205423 Μπόσιακας Γεώργιος 
ΠΕ19 - 

Πληροφορικής 
Α.Ε.Ι. 

Υπεύθυνος Τομέα 
Υγείας, Πρόνοιας, 

Ευεξίας – 
Πληροφορικής 

 
2. Τοποθετούμε τον κάτωθι εκπαιδευτικό με αναπλήρωση μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 

(αποσπασμένος από άλλο Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), δηλαδή 30 – 06 – 2017  ως εξής: 

Α/Α Σχολική 
Μονάδα 

Αριθμός 
Μητρώου Επώνυμο Όνομα Κλάδος Θέση 

1 

Ειδικό 
Επαγγελματικό 

Γυμνάσιο 
Κοζάνης 

215995  Αλεξανδρής Βασίλειος 
ΠΕ20 – 

Πληροφορικής 
Τ.Ε.Ι. 

Αναπληρωτής 
Υποδιευθυντής 

 

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στην Απόφαση να αναλάβουν υπηρεσία άμεσα στη 

Σχολική Μονάδα που τοποθετούνται και οι Δευθύνσεις των Σχολικών Μονάδων εκτός του ΕΠΑ.Λ. 

Σιάτιστας να αποστείλουν

 

 αντίγραφο Πράξης Ανάληψης Υπηρεσίας στο Τμήμα Μισθοδοσίας της 

Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Α.Φ. 
Εσωτ. Διανομή: 

2. Φ.11.5 
3. Φ.ΠΥΣΔΕ 38η 
4. Πληροφοριακό Σύστημα Myschool 

1. Σχολικές Μονάδες 
Προς: 

2. Ενδιαφερόμενοι Εκπαιδευτικοί (Διά των Διευθύνσεων των Σχολικών Μονάδων) 
 

Η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Π.Ε. Κοζάνης 

 
 
 
 

Δρ Βόντσα Βασιλική 
Φιλόλογος 
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