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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ

ΘΕΜΑ: «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν πλιρωςθ τθσ κενοφμενθσ κζςθσ του
Προϊςταμζνου Σμιματοσ Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων τθσ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ Καςτοριάσ».
Ο Ρεριφερειακόσ Διευκυντισ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Δυτικισ Μακεδονίασ
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Τισ διατάξεισ του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Αϋ/30-09-1985) «Δομι και λειτουργία τθσ
πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει.
2. Τισ διατάξεισ του άρκρου 14, παρ. 29 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ.Αϋ/14-03-2000)
«Εκπαίδευςθ των ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει.
3. Τισ διατάξεισ του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/13-2-2002, τ. Αϋ) «Οργάνωςθ των περιφερειακϊν
υπθρεςιϊν τθσ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, αξιολόγθςθ του
εκπαιδευτικοφ ζργου και των εκπαιδευτικϊν, επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν και άλλεσ
διατάξεισ», όπωσ ιςχφει.
4. Τισ διατάξεισ του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Αϋ/12-06-2018) «Αναδιοργάνωςθ των δομϊν
υποςτιριξθσ τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ»,
όπωσ ιςχφει.
5. Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/τ. Αϋ/05-03-2001) «Κακοριςμόσ των προςόντων
διοριςμοφ ςε κζςεισ φορζων του δθμοςίου τομζα», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
6. Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1/τ. Αϋ/03-01-2003) «Σφνκεςθ, ςυγκρότθςθ και
λειτουργία των υπθρεςιακϊν ςυμβουλίων Ρ/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ και Ειδικισ
Αγωγισ, αρμοδιότθτεσ αυτϊν, όροι, προχποκζςεισ και διαδικαςία εκλογισ των αιρετϊν,
τακτικϊν και αναπλθρωτϊν μελϊν των ςυμβουλίων αυτϊν», όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει.
7. Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ 18/2018 (ΦΕΚ 31/τ. Αϋ/23-02-2018) «Οργανιςμόσ Υπουργείου
Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων».
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8. Τθ με αρικμ. πρωτ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-02 Υπουργικι Απόφαςθ (ΦΕΚ
1340/τ.Βϋ/16-10-2002) «Κακοριςμόσ των ειδικότερων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των
Ρροϊςταμζνων των Ρεριφερειακϊν Υπθρεςιϊν Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ
εκπαίδευςθσ Διευκυντϊν και Υποδιευκυντϊν των ςχολικϊν μονάδων και ΣΕΚ και των
Συλλόγων των Διδαςκόντων», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
9. Τθ με αρικμ. πρωτ. Φ.353.1/2/32966/Ε3/27-02-2018 (ΑΔΑ: ΑΔΑ:6Σ714653ΡΣ-ΕΨ0)
Υπουργικι Απόφαςθ «Τοποκζτθςθ Διευκυντϊν Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ».
10. Τθ με αρικμ. πρωτ. Φ.361.22/27/108543/E3/29-06-2018 (ΑΔΑ: 6ΤΛΟ4653ΡΣ-ΒΤΝ)
Υπουργικι Απόφαςθ με κζμα: «Ραράταςθ κθτείασ ςτελεχϊν εκπαίδευςθσ».
11. Τθ με αρικμ. πρωτ. Φ.353.1/21/159794/Ε3/26-09-2018 (ΦΕΚ 4412/τ.Βϋ/03-10-2018)
Υπουργικι Απόφαςθ με κζμα: «φκμιςθ κεμάτων ςχετικϊν με τθ διαδικαςία επιλογισ και
τοποκζτθςθσ των προϊςταμζνων τμθμάτων εκπαιδευτικϊν κεμάτων».
12. Τθ με αρικμ. πρωτ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-03-2019 (ΑΔΑ:ΩΩΤΗ4653ΡΣ-ΒΔ3) Υπουργικι
Απόφαςθ με κζμα: «Τοποκζτθςθ Ρεριφερειακϊν Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ».
13. Τθ με αρικμ. πρωτ. Φ.351.1/24/105877/Ε3/13-08-2020 (ΑΔΑ:6ΧΓΡ46ΜΤΛΗ-0Γ) Υπουργικι
Απόφαςθ με κζμα: «Τοποκζτθςθ Ρροςωρινϊν

Διευκυντϊν Ρρωτοβάκμιασ και

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ».
14. Tθ με αρικμ. πρωτ. Φ.350/19/119081/Ε3/10-09-2020(ΑΔΑ:ΨΤΤΓ46ΜΤΛΗ-ΙΜΜ) Απόφαςθ
του Υπουργείου Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων με κζμα: «Aναςυγκρότθςθ Α.Ρ.Σ.Δ.Ε Δυτικισ
Μακεδονίασ».
15. Τθν ανάγκθ κάλυψθσ τθσ κενοφμενθσ κζςθσ του Ρροϊςταμζνου του Τμιματοσ Εϋ
Εκπαιδευτικϊν Θεμάτων τθσ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Καςτοριάσ κακϊσ
ςφμφωνα με το με αρικμ. πρωτ. Φ.10.1/4306/05-08-2019 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Καςτοριάσ, ο Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Εϋ Εκπαιδευτικϊν
Θεμάτων τθσ αναφερόμενθσ Διεφκυνςθσ ζχει υποβάλλει αίτθςθ παραίτθςθσ από τθν
υπθρεςία ςτο πρϊτο δεκαιμερο του Απριλίου 2019 με τελευταία εργάςιμθ θμζρα τθν
31-08-2019.
16. Τθν από 18-08-2020 αίτθςθ παραίτθςθσ του κ. Αποςτόλου Ιωάννθ εκπαιδευτικοφ κλ. ΡΕ 82
Μθχανολόγων, από τθ κζςθ Ρροϊςταμζνου του Τμιματοσ Εκπαιδευτικϊν Θεμάτων τθσ ΔΔΕ
Καςτοριάσ.
17. Τθ με αρικμ. πρωτ. 5435/15-09-2020 απόφαςθ τθσ Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Α/κμιασ και
Β/κμιασ

Εκπαίδευςθσ

Δυτικισ Μακεδονίασ με κζμα: «Απαλλαγι από τα κακικοντα

Ρροϊςταμζνου Τμιματοσ Εϋ Εκπαιδευτικϊν Θεμάτων ςτθ Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ Καςτοριάσ».

Προκθρφςςουμε
Τθν πλιρωςθ με επιλογι τθσ κενοφμενθσ κζςθσ του Προϊςταμζνου του Σμιματοσ Ε΄
Εκπαιδευτικών Θεμάτων τθσ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Καςτοριάσ, ο
οποίοσ κα αναλάβει κακικοντα από τθν θμερομθνία ανάλθψθσ υπθρεςίασ του και κα
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ςυνεχίςει να τα αςκεί ζωσ τθν ανάλθψθ υπθρεςίασ των νζων ςτελεχϊν, ςφμφωνα με τθ με
αρικμ. πρωτ. Φ.361.22/27/108543/Ε3/29-06-2018 (ΑΔΑ: 6ΤΛΟ4653ΡΣ-ΒΤΝ) Υπουργικι
Απόφαςθ με κζμα: «Ραράταςθ κθτείασ ςτελεχϊν εκπαίδευςθσ», και
Καλοφμε
τουσ ενδιαφερόμενουσ εκπαιδευτικοφσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ που ζχουν τα
νόμιμα προςόντα και επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία επιλογισ Προϊςταμζνου
του Σμιματοσ Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων τθσ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Καςτοριάσ, να υποβάλουν αίτθςθ που ςυνοδεφεται από τα αναγκαία δικαιολογθτικά, εντόσ
αποκλειςτικισ προκεςμίασ που ορίηεται από τθν Πζμπτθ 17-09-2020 ζωσ και τθν
Σρίτθ 22-09-2020.

ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΕΠΙΛΟΓΗ – ΚΩΛΤΜΑΣΑ
Ρροχπόκεςθ για τθν επιλογι ςε κζςθ Ρροϊςταμζνου Τμιματοσ Εκπαιδευτικϊν
Θεμάτων Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ είναι θ κατοχι του βακμοφ Αϋ, κακϊσ και θ
πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ Τεχνολογιϊν Ρλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν (Τ.Ρ.Ε.) Αϋ επιπζδου, θ
οποία τεκμαίρεται για τουσ εκπαιδευτικοφσ του κλάδου ΡΕ86. Η γνϊςθ Τ.Ρ.Ε. Αϋ επιπζδου
αποδεικνφεται με τθ ςχετικι πιςτοποίθςθ ι ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 6 του
άρκρου 26 του Ρ.Δ. 50/2001 (Αϋ 39) για τθν απόδειξθ τθσ γνϊςθσ χειριςμοφ Ηλεκτρονικοφ
Υπολογιςτι (Η/Υ).
Ρροϊςτάμενοι Τμθμάτων Εκπαιδευτικϊν Θεμάτων των Διευκφνςεων Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ επιλζγονται εκπαιδευτικοί με δεκαετι τουλάχιςτον διδακτικι υπθρεςία ςτθν
δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ. Ρροϊςτάμενοι Τμθμάτων Εκπαιδευτικϊν Θεμάτων ςτισ
Διευκφνςεισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ επιλζγονται εκπαιδευτικοί τθσ Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ των κλάδων ΡΕ01 ζωσ και ΡΕ08, ΡΕ11, ΡΕ33, ΡΕ34, ΡΕ40 και ΡΕ78 ζωσ και
ΡΕ91. Αν δεν υπάρχουν υποψιφιοι που πλθροφν τισ προχποκζςεισ του προθγοφμενου
εδαφίου, μπορεί να είναι υποψιφιοι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπθρεςίασ.
Εκπαιδευτικόσ ςτον οποίον, μετά τθν εξάντλθςθ τθσ πεικαρχικισ διαδικαςίασ ζχει
επιβλθκεί για πεικαρχικό παράπτωμα θ ποινι τθσ προςωρινισ παφςθσ, ςφμφωνα με όςα
ορίηονται ςτο άρκρο 109 του Υπαλλθλικοφ Κϊδικα (Ν. 3528/2007, Αϋ 26), δεν επιλζγεται ωσ
ςτζλεχοσ τθσ εκπαίδευςθσ.
Εκπαιδευτικόσ του οποίου τα πιςτοποιθτικά των τυπικϊν προςόντων που
προςκομίηονται κατά τθ διαδικαςία επιλογισ είναι πλαςτά ι υποβάλλει ςτθ διαδικαςία
αυτι αναλθκείσ δθλϊςεισ, κακϊσ και εκπαιδευτικόσ που ζχει απαλλαγεί από τα κακικοντά
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του για ςοβαρό λόγο αναγόμενο ςε πλθμμελι άςκθςθ των υπθρεςιακϊν του κακθκόντων ι
ζχει βακμολογθκεί ωσ ανεπαρκζσ ι ακατάλλθλο ςτζλεχοσ, δεν επιλζγεται ωσ ςτζλεχοσ τθσ
εκπαίδευςθσ.
Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωροφν υποχρεωτικά από τθν υπθρεςία λόγω
ςυνταξιοδότθςθσ εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ
των υποψθφιοτιτων, δεν επιτρζπεται να υποβάλουν αίτθςθ υποψθφιότθτασ για κζςθ
ςτελζχουσ τθσ εκπαίδευςθσ.
Οι προχποκζςεισ και τα κριτιρια επιλογισ πρζπει να ςυντρζχουν κατά τθ λιξθ τθσ
προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων υποψθφιοτιτων. Τα κωλφματα επιλογισ δεν πρζπει
να ςυντρζχουν τόςο κατά το χρόνο λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ αίτθςθσ
υποψθφιότθτασ όςο και κατά το χρόνο τοποκζτθςθσ από το αρμόδιο όργανο.
Δεν επιτρζπεται να υποβάλουν αίτθςθ υποψθφιότθτασ για κζςθ ςτελζχουσ τθσ
εκπαίδευςθσ εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωροφν υποχρεωτικά από τθν υπθρεςία λόγω
ςυνταξιοδότθςθσ εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ
των υποψθφιοτιτων.
Οι προχποκζςεισ και τα κριτιρια επιλογισ πρζπει να ςυντρζχουν κατά τθ λιξθ τθσ
προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων υποψθφιοτιτων. Τα κωλφματα επιλογισ δεν πρζπει
να ςυντρζχουν τόςο κατά τον χρόνο λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ αίτθςθσ
υποψθφιότθτασ όςο και κατά το χρόνο τοποκζτθςθσ από το αρμόδιο όργανο.

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τισ αιτιςεισ υποψθφιότθτασ για τθν επιλογι τουσ
(επιςυνάπτεται ενδεικτικό ζντυπο αίτθςθσ) ωσ Ρροϊςτάμενοι Τμθμάτων Εκπαιδευτικϊν
Θεμάτων ςτθ Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ όπου ζχουν οργανικι κζςθ και
ςυνοδεφονται από φάκελο υποψθφιότθτασ ςτον οποίο εμπεριζχονται όλα τα απαραίτθτα
δικαιολογθτικά για τθν απόδειξθ των τυπικϊν προςόντων των υποψθφίων, ομαδοποιθμζνα
ςε υποενότθτεσ, όπωσ αυτζσ αναλφονται ςτο βιογραφικό ςθμείωμα, ο οποίοσ
περιλαμβάνει:
α) Ρλιρεσ πιςτοποιθτικό υπθρεςιακϊν μεταβολϊν.
β) Βιογραφικό ςθμείωμα.
γ) Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν, μετεκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ.
δ) Αποδεικτικά γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν.
ε) Ριςτοποιθτικά επιμόρφωςθσ ςτισ Τεχνολογίεσ Ρλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν
(Τ.Ρ.Ε.) ι αποδεικτικά γνϊςθσ χειριςμοφ Ηλεκτρονικοφ Υπολογιςτι (Η/Φ).
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ςτ) Αποδεικτικά ςυγγραφικοφ ζργου.
η) Βεβαιϊςεισ ι υπθρεςιακά ζγγραφα που αφοροφν ςτο διδακτικό - επιμορφωτικό
ζργο, κακϊσ και ςτθ διοικθτικι και διδακτικι εμπειρία, τα οποία πρζπει να αναφζρουν
χρόνο ζναρξθσ και λιξθσ, κατά περίπτωςθ.
θ) Κάκε άλλο δικαιολογθτικό που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου μπορεί να ςυμβάλει
ςτθ διαμόρφωςθ τθσ κρίςθσ του Συμβουλίου περί τθσ προςωπικότθτασ και τθσ γενικισ
ςυγκρότθςισ του, κακϊσ και περί τθσ ςυνδρομισ των λοιπϊν κριτθρίων τθσ παρ. 2 του
άρκρου 23 του Ν. 4547/2018.
κ) Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 (Αϋ 75) (επιςυνάπτεται ενδεικτικό ζντυπο
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ) με τθν οποία βεβαιϊνεται:
αα) ότι ο εκπαιδευτικόσ δεν ζχει καταδικαςτεί τελεςίδικα για πεικαρχικό
παράπτωμα με τθν ποινι τθσ προςωρινισ παφςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο
άρκρο 109 του Υπαλλθλικοφ Κϊδικα (Ν. 3528/2007 Α' 26),
ββ) θ γνθςιότθτα των υποβαλλόμενων τίτλων ςπουδϊν και λοιπϊν δικαιολογθτικϊν,
γγ) ότι ο εκπαιδευτικόσ δεν ζχει απαλλαγεί από τα κακικοντά του ωσ ςτζλεχοσ τθσ
εκπαίδευςθσ για ςοβαρό λόγο αναγόμενο ςε πλθμμελι άςκθςθ των υπθρεςιακϊν
του κακθκόντων.
Πλοι οι τίτλοι ςπουδϊν που προζρχονται από ιδρφματα ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ τθσ
αλλοδαπισ, πρζπει να είναι αναγνωριςμζνοι από τον Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό
Αναγνϊριςθσ Τίτλων Ακαδθμαϊκϊν και Ρλθροφόρθςθσ (Δ.Ο.Α.ΤΑ.Ρ.) / Διαπανεπιςτθμιακό
Κζντρο Αναγνϊριςθσ Τίτλων Σπουδϊν τθσ Αλλοδαπισ (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ι το Ινςτιτοφτο
Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (Ι.Τ.Ε.).
Ξενόγλωςςεσ βεβαιϊςεισ ι ζγγραφα που υποβάλλονται πρζπει να ζχουν επίςθμα
μεταφραςτεί από τθν αρμόδια υπθρεςία του Υπουργείου Εξωτερικϊν ι άλλο αρμόδιο κατά
νόμο όργανο.
Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων δεν γίνονται δεκτά
ςυμπλθρωματικά δικαιολογθτικά.
Οι Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ είναι αρμόδιεσ για τθ ςυγκζντρωςθ των αιτιςεων, τον
ζλεγχο τθσ ακρίβειασ των δθλουμζνων ςτοιχείων, τθ κεϊρθςθ τθσ αίτθςθσ και τθσ ζκδοςθσ
πιςτοποιθτικοφ υπθρεςιακϊν μεταβολϊν. Αντίγραφο κάκε αίτθςθσ παραμζνει ςτθ
Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ υποβολισ και θ πρωτότυπθ αίτθςθ, μαηί με το φάκελο
υποψθφιότθτασ, διαβιβάηονται άμεςα ςτθ Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Καςτοριάσ. Οι αιτιςεισ και οι φάκελοι υποψθφιότθτασ διατθροφνται ςτισ Διευκφνςεισ
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Εκπαίδευςθσ κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ κθτείασ των προϊςταμζνων τμθμάτων εκπαιδευτικϊν
κεμάτων.

ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ
Οι Ρροϊςτάμενοι των Τμθμάτων Εκπαιδευτικϊν Θεμάτων των Διευκφνςεων
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ορίηονται και τοποκετοφνται με απόφαςθ του οικείου
Ρεριφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ, που εκδίδεται φςτερα από πρόταςθ του οικείου
Ρεριφερειακοφ Υπθρεςιακοφ Συμβουλίου Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Ρ.Υ.Σ.Δ.Ε.), το
οποίο ςυγκροτείται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 26 του Ν. 4547/2018, και θ
απόφαςθ τοποκζτθςθσ δθμοςιεφεται ςτο Ρρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Ρροκειμζνου να
διατυπϊςει τθν πρόταςι του, το ςυμβοφλιο λαμβάνει υπόψθ του τα κριτιρια τθσ παρ. 2
του άρκρου 23 του ανωτζρω νόμου.
Η παροφςα προκιρυξθ/πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ αναρτάται ςτθν
ιςτοςελίδα

τθσ

Ρεριφερειακισ

Διεφκυνςθσ

Ρρωτοβάκμιασ

και

Δευτεροβάκμιασ

Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ και διαβιβάηεται ςτο Α.Σ.Ε.Ρ. προκειμζνου να αναρτθκεί
ςτθν ιςτοςελίδα του. Επίςθσ κοινοποιείται ςε όλεσ τισ Διευκφνςεισ Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ, οι οποίεσ ζχουν τθν ευκφνθ ενθμζρωςθσ των εκπαιδευτικϊν.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:
 ΑΝΩΣΕΡΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ (Α..Ε.Π.)


ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΡΗΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ’ - ΣΤΕΛΕΧΩΝ Ρ.Ε. & Δ.Ε.



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕ ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ
ΠΡΩΣΟΒΘΑΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
(ΔΙΑ ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΕΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ)



ΜΑΡΔΙΡΗ ΘΕΟΔΩΡΟ

Ακριβές Αντίγραφο Ψηφιακά
υπογεγραμμένο από
CHARISOPOULOS IOANNIS
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1. ΖΝΤΥΡΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΡΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
2. ΥΡΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 1599/1986 (Αϋ 75)
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