
 
 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 Ι.Π. Μεσολογγίου 19-10-2020 

 Αριθ. πρωτ. ΦΠ.5.2/9188 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

————— 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

……….. 
Ταχ. διεύθυνση : Κύπρου 20 

Ταχ. κώδικας : 302 00, Μεσολόγγι 

Ιστοσελίδα : http://dide.ait.sch.gr 

Πληροφορίες : Σωτηροπούλου Σπυριδούλα  

Τηλέφωνο : 26310 50031  

F A X : 26310 50022 

e-mail : mail@dide.ait.sch.gr 

 
 
 
 
 

 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η  

 

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη θέσεως Υπευθύνου Τομέα στο Ε.Κ. Ναυπάκτου» 

                

Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Την ανάγκη κάλυψης της θέσεως του Υπευθύνου Τομέα ΄΄Πληροφορικής - Διοίκησης και 

Οικονομίας - Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος΄΄ στο Ε.Κ. Ναυπάκτου. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 11, περ. Α΄, παρ. 7 και περ. Ε΄, παρ. 1 του Ν. 1566/85 «Δομή και 

λειτουργία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 167/Α΄/30-9-85)», 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 1 & 7, του άρθρου 23, παρ. 2, του άρθρου 25, παρ. 4, 

του άρθρου 26, παρ. 1, του άρθρου 27, παρ. 3, περ. η΄, θ΄ & ι΄ και του άρθρου 29, παρ. 7 

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. Τις διατάξεις της με αριθμ. Φ361.22/39/159796/Ε3/03-10-2018 (Φ.Ε.Κ. 4412/τΒ΄/03-10-

2018) εγκύκλιος του ΥΠ.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», 

5. Τις διατάξεις της με αριθμ. Φ8/173856/Δ4/18-10-2016 εγκυκλίου 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.», όπως ανακοινοποιήθηκε στο ορθό στις 19-10-

2016, 
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6. Τις διατάξεις της με αριθμ. Φ3α/38356/Δ4/07-03-2018 εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με θέμα: 

«Διευκρινήσεις επί της υπ΄ αριθμ. 18533/Δ4/02-02-2018 (Β΄ 450) Υπουργικής Απόφασης»,  

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (Φ.Ε.Κ. 31/τ.Α΄/23-02-2018) «Οργανισμός Υπουργείου 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»,  

8. Την με αριθμ. Φ.353.1/24/105877/Ε3/13-08-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΓΠ46ΜΤΛΗ-0ΓΡ) Απόφαση του 

Υ.ΠΑΙ.Θ., με θέμα: «Τοποθέτηση προσωρινών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», 

9. Τις διατάξεις της αριθμ. Φ353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 Υ.Α. (ΦΕΚ 1340 τ.Β΄/16-10-

2002) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων 

των Περιφερειακών υπηρεσιών Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης, των Δ/ντών και Υποδ/ντών 

των Σχολικών Μονάδων, Σ.Ε.Κ. και των συλλόγων των διδασκόντων» όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει σήμερα, και  

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε  

 

την πλήρωση με επιλογή της της θέσεως του Υπευθύνου Τομέα ΄΄Πληροφορικής - Διοίκησης και 

Οικονομίας - Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος΄΄ στο Ε.Κ. Ναυπάκτου της Διεύθυνσης 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας.  

 

Ι. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΤΟΜΕΑ 

΄΄Πληροφορικής - Διοίκησης και Οικονομίας - Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος΄΄ στο Ε.Κ. 

Ναυπάκτου 

 

ΙΙ. ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 

Για τη θέση του/της Υπευθύνου/Υπεύθυνης Τομέα του Εργαστηριακού Κέντρου εκπαιδευτικοί 

του 1ου ΕΠΑΛ Ναυπάκτου που κατέχουν οργανική θέση σ΄ αυτή τη σχολική μονάδα. 

Τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν 

στη διαδικασία επιλογής, προσκαλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας, 

(αναρτάται στην οικεία ιστοσελίδα σχετικό υπόδειγμα), η οποία συνοδεύεται από τα αναγκαία 
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δικαιολογητικά, εντός της τασσόμενης προθεσμίας, σύμφωνα με την παρούσα Προκήρυξη και τις 

αναφερόμενες σε αυτήν σχετικές διατάξεις.    

 

 

ΙΙΙ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας αρχίζει από την έκδοση της παρούσας 

Προκήρυξης και ολοκληρώνεται την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 13:00 μ.μ. 

 

Η αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά θα κατατεθούν διά της Διεύθυνσης του 

Ε.Κ. Ναυπάκτου στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλ/νίας [Κύπρου 

20 (2ος όροφος) – 30200 - Μεσολόγγι]. 

 

Αντίγραφο της αίτησης καθώς και του βιογραφικού σημειώματος των υποψηφίων να 

παραμείνουν στο Ε.Κ. Ναυπάκτου για ενημέρωση του Συλλόγου Διδασκόντων στη συνεδρίαση 

προκειμένου στη συνέχεια να υποβάλλουν την πρότασή τους προς το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας. 

 

 

V. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

Ως Υπεύθυνος/η Τομέα ΄΄Πληροφορικής - Διοίκησης και Οικονομίας - Γεωπονίας, Τροφίμων και 

Περιβάλλοντος΄΄ στο Ε.Κ. Ναυπάκτου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλ/νίας, επιλέγεται 

εκπαιδευτικός με οκταετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία, που υπηρετεί κατά το χρόνο επιλογής με 

οργανική θέση στο 1ο ΕΠΑΛ Ναυπάκτου το οποίο εξυπηρετείται από το ανωτέρω Εργαστηριακό Κέντρο. 

 

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 (άρθρο 22, 

παρ. 7).  

 

Επίσης απαραίτητες προϋποθέσεις επιλογής Υπεύθυνου/ης Τομέα ΄΄Πληροφορικής - Διοίκησης και 

Οικονομίας - Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος΄΄ στο Ε.Κ. Ναυπάκτου 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 με τη 
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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).  

 

 

ΙV. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΩΛΥΜΜΑΤΩΝ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

 

1. Δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση του Υπεύθυνου/ης Τομέα 

΄΄Πληροφορικής - Διοίκησης και Οικονομίας - Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος΄΄ στο Ε.Κ. 

Ναυπάκτου εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω 

συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 

υποψηφιοτήτων. 

Επίσης εκπαιδευτικοί που έχουν ολοκληρώσει δύο συνεχόμενες θητείες πλήρων διδακτικών ετών 

που προηγούνται της επιλογής στη θέση του Υπεύθυνου/ης Τομέα ΄΄Πληροφορικής - Διοίκησης και 

Οικονομίας - Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος΄΄ στο Ε.Κ. Ναυπάκτου, δεν επιτρέπεται να 

υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας. Σε κάθε περίπτωση ο/η επιλεγείς Υπεύθυνος/η Τομέα 

πρέπει να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του/της στο Ε.Κ. Ναυπάκτου, σχολική 

μονάδα που θα έχει επιλεγεί και να μην έχει κριθεί υπεράριθμος/η κατά το χρόνο της επιλογής, 

σύμφωνα με το άρθρο 14 του π.δ. 50/1996 (Α' 45).  

 

2. Δεν επιλέγεται Υπεύθυνος/η Τομέα στο Ε.Κ. Ναυπάκτου: 

α) εκπαιδευτικός στον οποίο, 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). 

β) εκπαιδευτικός του οποίου τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων, σύμφωνα με το άρθρο 

24, που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή υποβάλλουν στη διαδικασία 

αυτή αναληθείς δηλώσεις, καθώς και  

γ) 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.  

 

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

υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. 
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4. Τα κωλύματα επιλογής της παραγράφου 9 του άρθρου 22 του Ν. 4547/2018 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. 

 

 

V. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

 

1. Ο/Η ενδιαφερόμενος/η υποβάλλει την αίτηση υποψηφιότητας για την επιλογή του/της ως 

Υπεύθυνος/η Τομέα ΄΄Πληροφορικής - Διοίκησης και Οικονομίας - Γεωπονίας, Τροφίμων και 

Περιβάλλοντος΄΄ στο Ε.Κ. Ναυπάκτου διά της Διεύθυνσης του Ε.Κ. Ναυπάκτου στη  Διεύθυνση 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλ/νίας. 

2. Η αίτηση συνοδεύεται από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων του/της 

υποψηφίου/υποψηφίας, ο οποίος 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 συμβάλλει 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: 

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),  

ββ) η γνησιότητα των υποβαλλόμενων 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. 

 

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.). 
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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.  

 

VΙ. ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

Η επιλογή του/της υποψήφιου/φιας Υπεύθυνου/ης Τομέα ΄΄Πληροφορικής - Διοίκησης και Οικονομίας - 

Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος΄΄ στο Ε.Κ. Ναυπάκτου πραγματοποιείται από το 

Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Αιτωλ/νίας, 

σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 4547/2018, ύστερα από πρόταση του 

Συλλόγου Διδασκόντων του 1ου ΕΠΑΛ Μεσολογγίου, 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), καθώς και οι αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι 

εκπαιδευτικοί.  

 

Η πρόταση, μαζί με το πρακτικό του Συλλόγου των Διδασκόντων του Ε.Κ. Ναυπάκτου, θα 

διαβιβαστεί από το Διευθυντή του ανωτέρω Εργαστηριακού Κέντρου στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας, 

το οποίο, ύστερα από έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων και της νομιμότητας της 

διαδικασίας διαμόρφωσης της πρότασης, προτείνει στον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Αιτωλ/νίας την τοποθέτηση του/της υπεύθυνης/ου Τομέα, σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 4547/2018 και η απόφαση τοποθέτησης δημοσιεύεται στο 

Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».   

 

Αν ο Σύλλογος Διδασκόντων του Ε.Κ. Ναυπάκτου δεν διατυπώσει πρόταση για την επιλογή 

του/της υπεύθυνου/ης Τομέα στο παραπάνω Εργαστηριακό Κέντρο αποφασίζει σχετικά το 

αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο.  

 

Στην περίπτωση που υποψήφιοι για τη θέση του/της υπεύθυνου/ης Τομέα στο παραπάνω 

Εργαστηριακό Κέντρο είναι περισσότεροι του ενός, ο Σύλλογος Διδασκόντων και το αρμόδιο 

υπηρεσιακό συμβούλιο λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 

4547/2018 και ειδικότερα την ικανότητα του υποψηφίου να επιδεικνύει πνεύμα συνεργασίας και 

ομαδικότητας, συνέπεια και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες.  
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VΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 

 

Ειδικά για την απόδειξη του επιπέδου γλωσσομάθειας λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα στο 

Ειδικό Παράρτημα Επιπέδου Γλωσσομάθειας, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του 

Α.Σ.Ε.Π. 

 

(Πληροφορίες στο:www.asep.gr ΑΣΕΠ>Πολίτες>Έντυπα-Διαδικασίες>Διαγωνισμών ΑΣΕΠ> Με 

σειρά Προτεραιότητας> Παραρτήματα γνώσης χειρισμού Η/Υ και γλωσσομάθειας> Τίτλοι 

Γλωσσομάθειας – Τρόπος Απόδειξης 14/3/2018 – ΝΕΟ). 

 

Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα που υποβάλλονται πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί 

από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο. 

  

VΙΙΙ. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Η προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλ/νίας, 

κοινοποιείται στο Τμήμα Δ΄ Στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ., καθώς 

και στο Α.Σ.Ε.Π. προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.  

 

Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των εκπαιδευτικών με τον προσφορότερο δυνατό τρόπο. 

Ωστόσο επισημαίνουμε ότι ευθύνη για την ενημέρωση φέρει ο κάθε εκπαιδευτικός χωριστά καθώς  

οφείλει να ενημερώνεται για τα έγγραφα που διακινούνται στο σχολείο του και αναρτώνται στην 

ιστοσελίδα της Διεύθυνσης. 

 

Ο Διευθυντής Δ.Ε. Αιτωλ/νίας 

 

 

Αθανάσιος Φ. Σαρδέλης 

ΠΕ02 - Μ.Εd. 

Κοινοποίηση: 

1. Α.Σ.Ε.Π. (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του) 

2.  Ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί (μέσω του 1ου ΕΠΑΛ Ναυπάκτου) 

Συνημμένα:  

1. Ν. 4547/2018 (Φ.Ε.Κ. 102/τ.Α΄/12-06-2018) 
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2. Η με αριθμ. Φ361.22/39/159796/Ε3/03-10-2018 (Φ.Ε.Κ. 4412/τ.Β΄/03-10-2018) εγκύκλιος 

του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

3. Αίτηση Υποψηφίου Υπεύθυνου/ης   

4. Υπεύθυνη Δήλωση 
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