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ΠΡΟΣ:

Εκπαιδευτικούς της περιοχής
ευθύνης μας
(δια των Διευθυντών/ριών
των σχολικών μονάδων)

Θέμα: «Πρόσκληση
Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος
για
πλήρωση
θέσεων
Υποδιευθυντών/ριων Σχολικών Μονάδων, καθώς και Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ.
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας»
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1566/1985 ( Φ.Ε.Κ 187, τ. Α’) «Δομή και
Λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες
διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 17 της υπ’ αρ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002
απόφασης του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., (Φ.Ε.Κ. 1340/16-10-2002 τ. Β΄) : «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 των άρθρων 13, 26, 27 και 29 του Κεφαλαίου Β΄ του Ν.3848/2010
(Φ.Ε.Κ. 71/19-5-2010 τ.Α΄) : «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού –
καθιέρωση

κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές

διατάξεις».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 16, 17, 18, 19,20, 21, 22, 24,25, 26, 27 και 28 του
Κεφαλαίου Γ΄ του Ν. 4327/2015 (Φ.Ε.Κ. 50/14-5-2014 τ. Α΄) «Επείγοντα μέτρα για
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την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες
διατάξεις».
5. Την

υπ΄αριθμ.Φ.361.22/26/79840/Ε3/19-5-2015

Υπουργική

Απόφαση,

που

δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 915,τ.β΄/20-05-2015 «Καθορισμός της διαδικασίας,
υποβολής αιτήσεων και επιλογής

Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και

Εργαστηριακών Κέντρων».
6. Την υπ’ αριθμ.Φ.361.22/34/85013/E3/28-05-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με
θέμα «Διευκρινήσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των
τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης –
Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής Διευθυντών – Υποδιευθυντών Σχολικών
Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» .
7. Την υπ’ αριθμ.Φ.361.22/52/99664/E3/23-06-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με
θέμα «Διευκρινήσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Υποδιευθυντών όλων
των τύπων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Εργαστηριακών
Κέντρων και Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ.».
8. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/146/152229/E3/29-09-2015 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 Υπεύθυνων Τομέων
Ε.Κ.».
9. To υπ’ αριθμ. Φ.8/169717/Δ4/23-10-2015 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
10. Την Απόφαση με αριθμ. 128740/Δ3 (ΦΕΚ 2532/τ. Β΄) «Μετατροπή Σχολικών
Μονάδων

Ειδικής

Αγωγής

και

Εκπαίδευσης

(ΣΜΕΑΕ)

Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης και Ίδρυση Λυκειακών Τάξεων σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής
και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», με την οποία τo TEE
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α’ & Β’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (ΦΕΚ 1400/τ.Β’/13-09-2004)
μετατρέπεται σε Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο- Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο
Πατρών.
11. Το με αρ. πρωτ. Φ.11.1_Α/8352/25-06-2015 έγγραφό μας με θέμα: «Πρόσκληση
Εκδήλωσης

Ενδιαφέροντος

για

πλήρωση

θέσεων

Υποδιευθυντών/ριων

Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, καθώς και υπεύθυνων τομέων
Ε.Κ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας»
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12. Το με αρ. πρωτ. Φ.11.1_Α/13665/03-10-2016 έγγραφό μας με θέμα: «Πρόσκληση
Εκδήλωσης

Ενδιαφέροντος

για

την πλήρωση

των κενών θέσεων

Υποδιευθυντών/ριών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας»
13. Το με αρ. πρωτ. 1439/19-10-2016 έγγραφο του 4ου ΕΠΑΛ με θέμα «Αριθμός
Υποδιευθυντών 4ου ΕΠΑ.Λ. Πάτρας»
14. Την με αρ. πρωτ. Φ.32.3/10397/30-09-2016 Απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας με θέμα «Απαλλαγή
Υπεύθυνης Τομέα από τα καθήκοντά της»
15. Το με αρ. πρωτ. 239/14-10-2016 έγγραφο του 1ου ΕΚ Πάτρας με θέμα «Προκήρυξη
θέσης Υπεύθυνου Τομέα».
16. Το με αρ. πρωτ. Φ8/173856/Δ4/18-10-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα
«Αριθμός Τμημάτων για τον καθορισμό του ωραρίου των Δ/ντών και Υποδ/ντών
ΕΠΑ.Λ. και τον ορισμό των Υποδ/ντών ΕΠΑ.Λ.»
17. Την με αρ. πρωτ. Φ.32.3/11881/07-11-2016 Απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας με θέμα «Απαλλαγή
Υποδιευθυντή από τα καθήκοντά του»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
την πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών/τριών των σχολικών μονάδων (Πίνακας 1) καθώς
και των Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ. (Πίνακας 2) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αχαΐας, ως εξής:
Πίνακας 1
ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΠΑ.Λ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΙΟΛΟΥ

1

4ο ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΩΝ

1

Πίνακας 2
1ο ΕΚ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ

1

Με την παρούσα καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αχαΐας, που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν
καθήκοντα Υποδιευθυντή/Υποδιευθύντριας σχολικής μονάδας, να υποβάλλουν σχετική
3
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αίτηση υποψηφιότητας για τη σχολική μονάδα, όπου ανήκουν οργανικά στο/στη
Διευθυντή/Διευθύντρια της εν λόγω σχολικής μονάδας, από την 15η Νοεμβρίου 2016
έως και την 21η Νοεμβρίου 2016 και ώρα 11:00.

Κατά την ίδια ημερομηνία, 21

Νοεμβρίου 2016, πρέπει να διεξαχθούν οι συνεδριάσεις των αντίστοιχων συλλόγων
διδασκόντων, η διεξαγωγή της μυστικής ψηφοφορίας, η σύνταξη και αποστολή
πρακτικού στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.
Επισημαίνουμε την ανάγκη προσεκτικής μελέτης και απαρέγκλιτης τήρησης των
ρυθμίσεων του ν. 4327/2015, έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα στη
διαδικασία επιλογής.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (άρθρα 17 & 22 του ν.4327/2015)

Ως Υποδιευθυντές/ριες σχολικών μονάδων επιλέγονται εκπαιδευτικοί με οκταετή
(8) τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία που υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής σε οργανική
θέση, την οποία αφορά η επιλογή και δεν έχουν κριθεί υπεράριθμοι.
Ειδική προϋπόθεση για την επιλογή σε θέση Υποδιευθύντριας/Υποδιευθυντή και
Υπεύθυνου/ης Τομέα Ε.Κ. είναι ο/η εκπαιδευτικός να ανήκει σε κλάδο ή ειδικότητα που
προβλέπεται για το Ε.Κ. (κλάδοι ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19 και ΠΕ20).
Ως Υποδιευθυντές /ριες Ε.Κ., στα οποία ασκούνται 250 τουλάχιστον μαθητές/ριες
και τα οποία λειτουργούν σε πρωινό και απογευματινό ή εσπερινό κύκλο, καθώς και ως
Υπεύθυνοι/ες

Τομέων Ε.Κ., επιλέγονται εκπαιδευτικοί με οκταετή (8) τουλάχιστον

διδακτική υπηρεσία, οι οποίοι υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής σε σχολική μονάδα η
οποία εξυπηρετείται από το Ε.Κ. και δεν έχουν κριθεί ως υπεράριθμοι. Οι υποψήφιοι/ες
Υποδιευθυντές/ριες και Υπεύθυνοι/ες Τομέων Ε.Κ. θα πρέπει να έχουν υπηρετήσει στο
Ε.Κ. για δύο (2) τουλάχιστον σχολικά έτη είτε ως στελέχη, είτε ως εκπαιδευτικοί, με
ωράριο τουλάχιστον οκτώ (8) διδακτικές ώρες την εβδομάδα.
Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες ως Υποδιευθυντές/ριες και Υπεύθυνοι/ες
Τομέων Ε.Κ., θα πρέπει να συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης στο Ε.Κ.
που έχουν τοποθετηθεί με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και δεν πρέπει να
έχουν κριθεί υπεράριθμοι.
Εκπαιδευτικοί οι οποίοι/ες πληρούν τις προϋποθέσεις να είναι υποψήφιοι για
θέσεις Υποδιευθυντών/ριών ΕΠΑΛ και Υποδιευθυντριών/ντών ή Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ.
έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση μόνο για μία θέση, είτε για θέση
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Υποδιευθυντή/ριας ΕΠΑΛ, είτε για θέση Υποδιευθυντή/ριας Ε.Κ., είτε για θέση
Υπεύθυνου/ης Τομέα Ε.Κ.
Ειδικά για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ως Υποδιευθυντές/ριες μπορούν να επιλέγονται και μέλη
Ε.Ε.Π. με οκταετή (8) τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία που υπηρετούν κατά το χρόνο
επιλογής σε οργανική θέση ή θέση επί θητεία στη Σ.Μ.Ε.Α.Ε. την οποία αφορά η επιλογή.
Αν οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας δεν πληρούν την προϋπόθεση της
οκταετούς διδακτικής υπηρεσίας, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με
μικρότερο χρόνο υπηρεσίας.
1. Δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει
καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής
ή της οριστικής παύσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του
Υπαλληλικού Κώδικα (κ.ν. 3528/2007, Α’ 26) ή για τον οποίον συντρέχουν τα
κωλύματα διορισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ίδιου Κώδικα. Επίσης,
δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικός, του/της οποίου/ας
τα πιστοποιητικά των αντικειμενικών κριτηρίων που προσκομίζονται κατά τη
διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή αναληθή με σκοπό την παραπλάνηση της
υπηρεσίας.
2. Όπου στις διατάξεις του ν.4327/2015 προβλέπεται εκπαιδευτική υπηρεσία,
υπολογίζεται η προϋπηρεσία τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική
εκπαίδευση, καθώς και η προϋπηρεσία των υποψηφίων ως προσωρινών
αναπληρωτών/ριών και ωρομισθίων με αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο
ωράριο διδασκαλίας.

Όπου στις διατάξεις του προαναφερόμενου νόμου

προβλέπεται διδακτική υπηρεσία, λογίζεται: α) η άσκηση διδακτικού έργου σε
μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, β) οι άδειες κύησης,
λοχείας, ανατροφής τέκνου, γ) η θητεία σχολικού συμβούλου, δ) η θητεία σε
Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), ε) η θητεία σε θέσεις Υπευθύνων
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και
σχολικών δραστηριοτήτων, στ) η θητεία των Υπευθύνων ΓΡΑΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ, ΣΕΠ,
ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ΕΚΦΕ και Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων.
3. Όπου στις ίδιες διατάξεις προβλέπεται εκπαιδευτική ή διδακτική υπηρεσία σε
Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., υπολογίζεται η υπηρεσία των υποψηφίων σε Κέντρα
Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., σε αυτοτελείς
Σ.Μ.Ε.Α.Ε., σε Τμήματα Ένταξης, σε προγράμματα παράλληλης στήριξης, σε
προγράμματα διδασκαλίας στο σπίτι ή στις εκπαιδευτικές δομές Ε.Α.Ε. που
5
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προβλέπονται στην περίπτωση β’ της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 (Α’
199).
4. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής της
παραγράφου 6 του άρθρου 17 του ν.4327/2015 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.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (άρθρο 20 του ν. 4327/2015)
Κριτήρια επιλογής των Υποδιευθυντών/ριών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, των Υποδιευθυντών/ριών και Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ. είναι ιδίως η
προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του/της υποψηφίου/ας, η ικανότητα του/της
υποψηφίου/ας να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιλύει προβλήματα (διδακτικά,
διοικητικά, οργανωτικά, λειτουργικά κλπ.), να δημιουργεί κατάλληλο παιδαγωγικό
περιβάλλον και να εμπνέει τους/τις εκπαιδευτικούς κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους. Βασικό κριτήριο είναι η γνώση του αντικειμένου του προς άσκηση έργου, η οποία
συνάγεται από: α) την επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση του υποψηφίου και
κυρίως το επίπεδο των σπουδών και γενικότερα τις σπουδές του, την ύπαρξη σπουδών ή
επιμορφώσεων στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης και την πιστοποιημένη
γνώση ξένων γλωσσών και Τ.Π.Ε., υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και
εφαρμογή καινοτομιών, συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας,
κοινωνική και συνδικαλιστική δράση, συμμετοχή σε όργανα διοίκησης επιστημονικών και
εκπαιδευτικών οργανώσεων ή σε όργανα λαϊκής συμμετοχής και επίσημες διακρίσεις και
β) την υπηρεσιακή κατάσταση και τη διοικητική εμπειρία, όπως προκύπτει από τη
συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία του/της υποψηφίου/ας αλλά και την προϋπηρεσία σε
άσκηση διοικητικού έργου.

ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ (άρθρο 25 του ν. 4327/2015)
Ο σύλλογος των διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας, σε συνεδρίασή του και με
βάση τα κριτήρια του άρθρου 20 του Ν. 4327/2015, αφού συγκροτήσει εφορευτική
επιτροπή, προβαίνει σε μυστική ψηφοφορία και συντάσσει αιτιολογημένη απόφαση
επιλογής Υποδιευθυντή/ριας ή όπου απαιτείται Υποδιευθυντών/ριών της σχολικής
μονάδας και εργαστηριακών κέντρων, καθώς και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ.
6

ΑΔΑ: 6Γ2Ν4653ΠΣ-Ξ6Υ
Σε περίπτωση σχολικής μονάδας ή Ε.Κ. που προβλέπεται εκλογή περισσότερων
του ενός Υποδιευθυντή, οι εκλογείς σημειώνουν στο ψηφοδέλτιο μέχρι τόσους σταυρούς
όσες και οι θέσεις των Υποδιευθυντών που προβλέπονται.
Η απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων μαζί με το πρακτικό της επιλογής
διαβιβάζονται από τον/την Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής στο διευρυμένο ΠΥΣΔΕ,
το οποίο διενεργεί τον έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων και της νομιμότητας
της διαδικασίας διαμόρφωσης της απόφασης.
Σε περίπτωση που το διευρυμένο ΠΥΣΔΕ εγκρίνει την επιλογή του συλλόγου των
διδασκόντων, επικυρώνει με πράξη του την τοποθέτηση. Σε αντίθετη περίπτωση θα
πρέπει να αιτιολογήσει πλήρως την απόφασή του αυτή προς τον Περιφερειακό
Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο οποίος παίρνει την τελική απόφαση.
Αν ο σύλλογος των διδασκόντων παραλείψει να υποβάλει πρόταση, η τοποθέτηση
γίνεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του
οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, το οποίο λαμβάνει υπόψη τα προβλεπόμενα κριτήρια.
Η επιλογή και τοποθέτηση των στελεχών της δημόσιας εκπαίδευσης (Άρθρο 27 του
ν.4327/2015) γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή
τους και λήγει, σε κάθε περίπτωση, στις 31-07-2017.
Παρακαλούμε τους Διευθυντές/ριες των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν
ενυπόγραφα τους εκπαιδευτικούς που παραβρίσκονται στο σχολείο τους και με
οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο τους εκπαιδευτικούς που απουσιάζουν.

Ο Δ/ΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΦΡΑΤΗΣ

Συνημμένα:
1. Η υπ’ αριθμ.Φ.361.22/52/99664/E3/23-06-2015 εγκύκλιος του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα
«Διευκρινήσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Υποδιευθυντών όλων των τύπων
Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Εργαστηριακών Κέντρων και
Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ.» .
2. Η υπ’ αριθμ.Φ.361.22/146/152229/E3/29-09-2015 εγκύκλιος 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 Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ.» .
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Κοινοποίηση:
1. Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε. & Δ.Ε. Δυτ. Ελλάδας
2. Σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς μας
3. Γραφείο Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε. Αχαΐας
Εσωτερική διανομή:
1. Γραμματεία Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αχαΐας
2. Γραμματεία – Πρωτόκολλο – Αρχειοθέτηση
3. Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων
4. Υπεύθυνος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
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