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Θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση της κενούμενης θέσης 

του/της Υπεύθυνου/ης  Τομέα  του 2ου  Εργαστηριακού Κέντρου Πατρών της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Αχαΐας» 

  

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ102, τ. Α’) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης 

της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και 

ειδικότερα της περίπτωσης θ’ της παρ. 3 του άρθρου 27.  

2. Το με αρ. πρωτ. Φ.361.22/36/140338/Ε3/29-8-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα 

«Εφαρμογή διατάξεων του ν. 4547/2018 (Α΄102) σχετικά με θέματα Δ/ντών και 

Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης και Ε.Κ.» 

3. Την αριθμ. Φ.361.22/39/159796/Ε3/26-09-2018 (Φ.Ε.Κ. 4412/τ.Β΄/03-10-2018) 

Υπουργική Απόφαση 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» 

4. Το με αρ. πρωτ. Φ.361.22/48/175888/Ε3/19-10-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα 

«Διευκρινήσεις σχετικά με την επιλογή υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και 

Εργαστηριακών Κέντρων καθώς και των Υπευθύνων τομέων Εργαστηριακών Κέντρων» 

5. Τις διατάξεις της περίπτωσης θ’ της παρ. 2 του άρθρου 43 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ193, τ. 

Α’) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως 

συμπληρώθηκε με το άρθρο 66 «Ρυθμίσεις για τα ζητήματα της Επαγγελματικής 
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Εκπαίδευσης» περίπτωση 16α υποπερίπτωση ια’, ιβ’, και 16β του Ν. 4386/2016/Φ.Ε.Κ.83 

τ. Α’ «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.» 

6. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 1 της με αρ. πρωτ. 96004/Δ4/17-06-2015 

(ΦΕΚ 2318, τ.Β') Υπουργικής Απόφασης, με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 

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.».». 

7. Τη με αρ. πρωτ. Φ20/82041/Δ4/20-05-2016 (ΦΕΚ 1489, τ. Β’) Υπουργική Απόφαση, με 

θέμα: «Καθορισμός των Τομέων και των Ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων 

(ΕΠΑ.Λ.) του N. 4386/2016 (Α’ 83) και της αντιστοιχίας μεταξύ τους.» 

8. Τη με αρ. πρωτ. Φ12/134644/Δ4/08-08-2017 (ΦΕΚ 2891, τ.Β') Υπουργική Απόφαση, με 

θέμα: «Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της Α' 

Τάξης, τμήματος Τομέα Β' Τάξης και τμήματος ειδικότητας Γ' Τάξης Επαγγελματικού 

Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)» 

9. Τη με αρ. πρωτ. Φ20/83241/Δ4/21-05-2018 (ΦΕΚ 1890, τ. Β’) Υπουργική Απόφαση, με 

θέμα: «Καθορισμός Τομέων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του N. 4386/2016 (Α’ 

83).»  

10. Τη με αρ πρωτ. Φ20/107330/Δ4/28-06-2018 (ΦΕΚ 2635, τ. Β’) Υπουργική Απόφαση, με 

θέμα: «Τροποποίηση της αριθμ. Φ20/83241/Δ4/21-05-2018 (Β’ 1890) υπουργικής 

απόφασης σχετικά με τον περί καθορισμό Τομέων και Ειδικοτήτων ανά Επαγγελματικό 

Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 4386/2016 (Α’ 83).»  

11. Τη με αρ πρωτ. Φ20/121377/Δ4/17-07-2018 (ΦΕΚ 3371, τ. Β’) Υπουργική Απόφαση, με 

θέμα: «Τροποποίηση της αριθμ. Φ20/83241/Δ4/21-05-2018 (Β’ 1890) υπουργικής 

απόφασης «Καθορισμός Τομέων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του N. 4386/2016 

(Α’ 83)», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ20/107330/ Δ4/28-06-2018 (Β΄ 2635) 

όμοιά της.» 

12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31, τ. Α') «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, 

έρευνας και θρησκευμάτων», όπως ισχύει. 

13. Το με αρ. πρωτ. Φ.10.1/12218/03-09-2018 έγγραφο της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας με θέμα: 

«Μεταφορά Οργανικών Θέσεων Εκπαιδευτικών». 

14. Το υπ’ αρ. Φ.11.1/Φ.ΣΕΚ/13522/17-09-2018 έγγραφο της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας με θέμα: 

«Μεταφορά οργανικών Θέσεων των Υπεύθυνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων»  και 

την υπ’ αρ. πρωτ. 10378/27-09-2018 απάντηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας 

και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Ελλάδας.  

15. Η υπ’ αριθ. πρωτ. Φ.11.1/14439/27-09-2018 Διαπιστωτική Πράξη του Διευθυντή της 

Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας περί μη συνέχιση καθηκόντων 

Υπεύθυνων  Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων, Δ.Δ.Ε. Αχαΐας.  
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16. Τη με αρ. πρωτ. 14181/15-07-2020 (ΑΔΑ: Ω1ΙΡ46ΜΤΛΗ-704)«Διαπιστωτική Πράξη Περί 

Παράτασης Θητείας Υποδιευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων και Υπεύθυνων 

Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Αχαΐας» του Διευθυντή 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας και την ταυτάριθμη  ορθή επανάληψη 21-07-2020. 

17. Το άρθρο 52 του Ν.4692/2020 (ΦΕΚ 111/Α/15-06-2020) βάσει του οποίου παρατείνεται 

η θητεία των υπηρετούντων στελεχών της εκπαίδευσης έως την επιλογή, τοποθέτηση και 

ανάληψη υπηρεσίας νέων στελεχών 

18. Την με αρ.πρωτ. Φ.353.1/24/105877/Ε3/13-08-2020 Υ.Α. με θέμα: «Τοποθέτηση 

προσωρινών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» 

19. Την με αρ. πρωτ. Φ.11.1/21791/23-11-2020 Απόφαση Επαναφοράς σε ισχύ της υπ’ αριθ. 

πρωτ. Φ.11.1/14439/27-09-2018 Διαπιστωτικής Πράξης του Διευθυντή Δ.Δ.Ε. Αχαΐας 

20. Την με αρ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (Φ.Ε.Κ. 1340/τ.Β΄/16-10-2002) Απόφαση 

του ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των 

Προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, των Δ/ντών 

και Υποδ/ντών των Σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και Συλλόγων των Διδασκόντων», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει 

21. Το με αρ. πρωτ. 959/21-12-2020 έγγραφο του Διευθυντή του 2ου Εργαστηριακού 

Κέντρου Πατρών «Λειτουργία Τομέων-Ειδικοτήτων για το σχ. έτος 2020-2021 – 

Προκήρυξη θέσης Υπεύθυνου Τομέα» 

22. Την ανάγκη κάλυψης της κενούμενης θέσης Υπεύθυνου Τομέα του 2ου Ε.Κ. Πατρών 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

την πλήρωση με επιλογή της κενούμενης θέσης Υπεύθυνου Τομέα του 2ου Ε.Κ. Πατρών, για το 

υπόλοιπο της τρέχουσας θητείας,  ως εξής: 

 

Α) Κενούμενη θέση Υπεύθυνου Τομέα Ε.Κ. 

Ε.Κ. ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΝΟΥΜΕΝΗ 

ΘΕΣΗ 

2ο Ε.Κ. 

ΠΑΤΡΩΝ 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

(κωδ.: 02) 

0201 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

0203 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ   

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

0205 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

0206 ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

0204 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 

0207 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

1 

      

Με την παρούσα καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Αχαΐας, που έχουν τα νόμιμα και τυπικά προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν  

καθήκοντα Υπεύθυνου Τομέα Εργαστηριακού Κέντρου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, να 

υποβάλλουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας για το 2ο Ε.Κ. Πατρών, στη Διεύθυνση 
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Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, μέσω του E.K. από την 27-01-2021 έως και την  05-02-

2021. 

Η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί  από την 05-02-2021 έως και την 10-02-

2021. 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

 Η κατοχή του βαθμού Α’ 

 Η πιστοποιημένη γνώση Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου, η οποία αποδεικνύεται με τη σχετική 

πιστοποίηση ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 26 του Π.Δ. 50/2001, 

όπως ισχύει, για την απόδειξη γνώσης χειρισμού Η/Υ. Η γνώση Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου 

τεκμαίρεται για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86. 

 Να μην έχουν κριθεί υπεράριθμοι κατά το χρόνο επιλογής με βάση το άρθρο 14 του 

Π.Δ.50/1996 

 Υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί με οκταετή τουλάχιστον διδακτική 

υπηρεσία, οι οποίοι υπηρετούν σε σχολική μονάδα η οποία εξυπηρετείται από το Ε.Κ. 

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. 

 Οι υποψήφιοι για τις θέσεις Υπευθύνων τομέων Ε.Κ. μπορούν να υποβάλουν αίτηση για 

τις αντίστοιχες θέσεις Ε.Κ., τα οποία εξυπηρετούν τις σχολικές μονάδες στις οποίες 

κατέχουν οργανική θέση και καλύπτουν το υποχρεωτικό ωράριο του υποδιευθυντή ή του 

υπεύθυνου τομέα Ε.Κ. με την προϋπόθεση να έχουν υπηρετήσει σε Ε.Κ. για δύο (2) 

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

τουλάχιστον διδακτικών ωρών την εβδομάδα. 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. 

 Δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση στελέχους 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. 

 Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της 

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων.  

 Τα κωλύματα επιλογής 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. 

 Δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης εκπαιδευτικός στον οποίον, 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 επίσης ως στέλεχος της εκπαίδευσης εκπαιδευτικός του οποίου τα 

πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία 

επιλογής είναι πλαστά ή υποβάλλει στη διαδικασία αυτή αναληθείς δηλώσεις, καθώς και 
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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 του Ν. 4547/2018 (Α’ 

102). 

 Αν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της 

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

υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας ή χωρίς 

πιστοποιημένη γνώση Τ.Π.Ε., αντίστοιχα. 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

 

 Με την αίτηση υποψηφιότητας που υποβάλλεται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Αχαΐας μέσω του Ε.Κ., ο/η υποψήφιος/α εκδηλώνει ενδιαφέρον για 

συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής. 

 Η θητεία θα ξεκινήσει με την τοποθέτησή του  και θα λήξει με την επιλογή, 

τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας νέων Στελεχών Εκπαίδευσης (αρ. 52, του Ν. 

4692/12-06-2020, ΦΕΚ 111/Α΄/ 12-06-2020). Οι τοποθετούμενοι σε κενές ή κενούμενες 

θέσεις εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της θητείας τους 

μέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας των νέων. 

 Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας, στον οποίο εμπεριέχονται όλα 

τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των 

υποψηφίων, ομαδοποιημένα σε υποενότητες, όπως αυτές αναλύονται στο βιογραφικό 

σημείωμα, ο οποίος θα περιλαμβάνει: 

α) Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών 

β) Βιογραφικό σημείωμα 

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 συμβάλει 

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

συγκρότησής του καθώς και περί της συνδρομής των λοιπών κριτηρίων της παρ. 2 του 

άρθρου 23 του Ν. 4547/2018 

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

o αα) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό 

παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 Α΄ 26), 

o ββ) η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών 

δικαιολογητικών, 

o 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. 
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Επισημαίνεται ότι: 

 Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της 

αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Διεπιστημονικό Οργανισμό 

Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)/ 

Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής ή το 

Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.). 

 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. 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

 Οι υπεύθυνοι των τομέων Ε.Κ. επιλέγονται από το αρμόδιο, σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 του άρθρου 26 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 (N. 2690/1999, Α'45), καθώς και οι αναπληρωτές ή 

ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί. 

 Η πρόταση, μαζί με το πρακτικό του Συλλόγου των Διδασκόντων, διαβιβάζονται από 

τον/την διευθυντή/ρια του Ε.Κ. στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, το οποίο, ύστερα 

από έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων και της νομιμότητας της διαδικασίας 

διαμόρφωσης της πρότασης, προτείνει στον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Αχαΐας την τοποθέτηση των υπευθύνων τομέων Ε.Κ. 

 Αν ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν διατυπώσει πρόταση για την επιλογή των υπευθύνων 

Ε.Κ., αποφασίζει σχετικά το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο.  

 

          Καλούνται οι υποψήφιοι/ες να μελετήσουν προσεκτικά και να τηρήσουν πιστά τα 

παραπάνω.  

            Η παρούσα προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Αχαΐας. 

 

 
 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 

 
 
 
      ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΕΡΒΑΣ 
 

 
Η Προϊστάμενη 

Τμ. Γ΄ Προσωπικού 
 

   

 
      Ε. Γιαννοπούλου 
   ΠΕ/Α’ – Διοικ.-Οικον. 
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Συνημμένα: 

1. Υπόδειγμα αίτησης υποψηφιότητας 

2. Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 

3. Ο Ν.4547/2018 

4. Η Φ.361.22/39/159796/Ε3/26-09-2018 (ΦΕΚ 4412, Β΄) Υπουργική Απόφαση 

Κοινοποίηση: 
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε & Δ.Ε. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 
2. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ Ε.Κ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ 
3. ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Α.Σ.Ε.Π.) 
4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Δ.Ε. 

Εσωτερική διανομή : 
1. Τμήμα Α’ Διοικητικού για ενέργειες ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης  
2. Τμήμα Δ’ Πληροφορικής για την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Αχαΐας  
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