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                                Αριθ. πρωτ. Φ.ΠΥΣΔΕ/33 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
————— 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 

………… 
Ταχ. διεύθυνση : Κύπρου 20 
Ταχ. κώδικας : 302 00, Μεσολόγγι 
Ιστοσελίδα : http://dide.ait.sch.gr 
Πληροφορίες : Καλαμάκη Ειρήνη 
Τηλέφωνο : 26310 50058 
F A X : 26310 50022 
e-mail : mail@dide.ait.sch.gr 
 

 
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  

ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

 

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του αναμορφωμένου αξιολογικού πίνακα κατάταξης των 

υποψηφίων Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας, οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον εν λόγω πίνακα 

καλούνται σε συνέντευξη, βάσει των παρ. 4 και 5 του άρθρ. 24 του Ν. 4547/2018, αλλά και της υπ’ 

αριθμ. 222084/ΓΔ4/31-12-2018 (Φ.Ε.Κ. 5919/τ.Β΄)  Υπουργικής  Απόφασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.  

Η διαδικασία της συνέντευξης θα διεξαχθεί την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019 στην έδρα 

της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπ/σης Αιτωλ/νίας (Κύπρου 20, 1ος όροφος, Τ.Κ. 30200, Μεσολόγγι) 

σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:  

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΩΡΑ  
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 

1 ΓΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ86 12:00 μ.μ. 

2 ΔΑΓΚΛΗΣ  ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ86 12:30μ.μ. 

3 ΚΟΥΜΠΑΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΕ86 13:00 μ.μ. 

 

Σε περίπτωση που υποψήφιοι παρουσιάσουν κώλυμα προσέλευσης στην καθορισμένη 

για αυτούς ημερομηνία διεξαγωγής της συνέντευξης, δύνανται να υποβάλλουν προς το αρμόδιο 

συμβούλιο αίτημα αλλαγής της ημερομηνίας. Το συμβούλιο στη συνέχεια θα εξετάσει την 

αναγκαιότητα, βάσει της τεκμηρίωσης του αιτήματος του υποψηφίου και σε εξαιρετική 



 

περίπτωση, δύναται να ορίσει νέα ημερομηνία προσέλευσης, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας των συνεντεύξεων. Το αίτημα μπορεί να υποβάλλεται ιδιοχείρως ή να αποστέλλεται 

μέσω τηλεομοιοτυπίας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σε κάθε περίπτωση πρέπει να 

φέρει την υπογραφή του υποψηφίου.  

Υπενθυμίζεται ότι υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από 

την επιλογή. Σε περίπτωση ωστόσο που υποψήφιος δεν επιθυμεί να λάβει μέρος στη διαδικασία 

της συνέντευξης, παρακαλείται να ενημερώσει έγκαιρα τη γραμματεία του συμβουλίου 

(τηλέφωνο επικοινωνίας: 2631050058).             

 

                                                                                                                  
Ο Πρόεδρος  

του Συμβουλίου Επιλογής 

 
Χρήστος Κ. Καζαντζής 

ΠΕ86, Μ.Εd. 
 


