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Ο Διευθυντής Δε 
Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του ν. 1Ε.66/1985 (ΦΕΚ 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιαί| 
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν

2017) και τις διατάξε 
καθώς και το Π .Δ. 323/19. 
Τις διατάξεις του ν.3β48,

A
ΜΑΤΩΝ 

Β/ΘΜΙΑΣ
KEY

ΑΓΝ
ύ

ς

ου
κπι

ΗΣΙΑΣ

τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α'/30- 05-
.ς του άρθρου

ισχύει με τις διατάξεις των νόμων
ν.4473/2017 (ΦΕΚ 78/c.A'

6. Τις διατάξεις των άρθρων
«Αναβάθμιση του

7. Τις διατάξεις του Π.Δ 1/2003 (ΦΕΚ 
λειτουρνια των υπη 
εκπαίδευσης και ειδικής 

των

Σχολείου και άλλες διατάξεις.».

διαδικασία εκλογής 
συμβουλίων αυτών».
Την Υπουργική Απόφαση 
τ.Β'/16.10.2002) με 
αρμοδιοτήτων των 
τροποποιήθηκε με

Υπουργικής Απόφασης
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ΠΡΟΣ: Όλες τις Σχολικές Μονάδες της περιοχής 
Ευθύνης

ΚΟΙΝ:1.Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης 
Θεσσαλίας

Σ.Διευθύνσεις Π.Ε.& Δ.Ε. όλης της
χώρας

3. Ανώτερο Συμβούλιο επιλογής 
Προσωπικού (ΑΣΕΠ)

ντος για την πλήρωση κενούμενης θέσης 
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αλμυρού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 

αίδευσης Μ τγνησίας».

υτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας

167/τ. Α730-09-1985) «Δομή και λειτουργία της 
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως

3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Ά/02-10-2008), όπως

'2010 (ΦΕΚ

'30-5-2017)

71/τ.Α'/19-5-2010), όπως τροποποιήθηκε και 
ν.4327/2015 (ΦΕΚ 50/τ.Α7ΐ4-5-2015) και το 
«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού

έργου σε θέματα εκπα.δευση».
4. Τις διατάξεις του ν.4473/2017 (ΦΕΚ 7£/τ.Α730-5-2017) « Μέτρα για την επιτάχυνση του 

κυβερνητικού έργου σι: θέματα εκπαίδευσης.».
5. Τις διατάξεις του ν.4 547/2018 (ΦΕΚ 102/τ. Α712-06-2018) «Αναδιοργάνωση των 

δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμψις και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις».

52 και 53 ι(ου ν.4692 (ΦΕΚ 111/τ. Α712-06-2020)

3εσΐακών συμ3ουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
φρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και 
τακτικών και αναπληρωματικών μελών των

την

αγωγής,
αιρετών

θέ
φροϊσταμένων 

παρ. ιε

40023/Υ1/12.3

11 του ν.4452/2017 (ΦΕΚ17/τ.Α7ΐ5-02- 2017)

1/τ. A703-01-2003) «Σύνθεση, συγκρότηση και

Φ.353.1/324/105657/Δ1/8.10.2002 (ΦΕΚ 1340/ 
μα: «Καθαρισμός των ειδικότερων καθηκόντων και

των συλλόγων των διδασκόντων», όπως 
του άρθρο 28 της Υπουργικής Απόφασης

Φ.353.1/26/153324/Δ1./25.9.2014 (ΦΞΚ 2648/τ.Β77.10.2014) και το άρθρο 6 της
2018 (ΦΕΚ 867/τ.Β7ΐ2.3.2018) με θέμα:

mailto:mail@dide.mag.sch


«Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής 
διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Η.».

«Διευκρινίσεις σχετικίί μ 
Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας καί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ.».

14. Την αριθμ.πρωτ. Φ361.2 
την επιλογή υποψηφίων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ

15. Την αριθμ.πρωτ. 0561.22/29/99130/Ε3/13-6-2017 Εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ
«Διευκρινίσεις σχετικά με 
Σχολικών Μονάδων ΠρΙϋτο

«Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού»,... καθώς και ορισμός 
κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας καιΘρησκευμάτων».

9. Τη με αριθ Φ.361.22/41/159789/Ε3/25-09-2018 (ΦΕΚ 4424/τ. Β'/05-10-2018) 
Υπουργική Απόφαση μιε θέμα «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία 
επιλογής και τοποθέτιισης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών 
Κέντρων.».

10. Την αριθμ. πρωτ. Φ36ΐ.22/21/90780/ί3/31-5-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ1890/τ.Β'/31-5-2017)
αιτήσεων, επιλογής και τοποθέτησης

11. Την υπ'αριθμ.Φ.361.22/2 
σχετικά με την επιλογή 
Πρωτοβάθμιας και Δευ

12. Την αριθμ.Φ361.22/|24/92046/Ε3/1 
Ερωτημάτων».

13. Την αριθμ. πρωτ. Φ.36|ί.22/27/96038/^3/8-6-2017 Εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ
την επιλργή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων

/91322/Ε3/31-5-2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Διευκρινίσεις 
υποψήφιων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων 

τεροβάθμιας Ειμπαίδευσης και Ε.Κ.».
6-2017 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ «Υποβολή

/28/96968/Ε3/9-6-2017 Εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ «Διευκρινίσεις σχετικά με 
Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και 
σης και Ε.Κ. >.

την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων 
ϊάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ.».

16. Την αριθμ. πρωτ. Φ361.22/45/123511/Ε3/19-7-2017 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ 
«Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων 
Α'/θμιας και Β'/θμιας Ε κπαίδευσης και. Ε.Κ.».

17. Την αριθμ. πρωτ. Φ3β1.22/63/1327(|2/Ε3/3-8-2017 Εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ «Οδηγίες
Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας

Ε.Κ., για τις οποίες δεν υποβλήθηκανκαι

Επαναττ
την πλήρωση της κενούμίενης θέσης του

σχετικά με την κάλυψη κενών θέσεων
-  Δευτεροβάθμιας ηκπαίδευσης 
υποψηφιότητες».

18. Την αριθμ. πρωτ. 361.22/67/136558/Ε3/14-8-2017 Εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ «οδηγίες 
σχετικά με την κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας
-  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καιΕ.Κ.».

19. Την αριθμ. πρωτ. 361,22/36/140338/Ε3/29-8-2018 Εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ «Εφαρμογή 
διατάξεων του ν.4547/2018(Α’ 102) σχίΞτικά με θέματα Διευθυντών και Υποδιευθυντών 
Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας -  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ.».

20. Την αριθμ. πρωτ. 361.2|2/1/73538/Ε3/ί|5-6-2020 Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ 
«Γνωστοποίηση ΦΕΚ».

21. Την με αριθ. Πρωτ. 8020/24-07-2017 Απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας με θέμα; «Κύρωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα 
υποψηφίων Διευθυντώι/ Σχολικών Μονάδων της ΔΔΕ Μαγνησίας».

22. Την με αριθμ. πρωτ. Φ 2.1/'8344/21-0> -2020 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση 
θέσης Διευθυντή στο Γ/σιευ Σκιάθου <αι στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αλμυρού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Μαγνησίε ς».

23. Την αίτηση παραίτησης από την υπηρεάία που υπέβαλλε ο Διευθυντής του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αλμυρού κατά 
το πρώτο δεκαήμερο τευ Απριλίου 202 3.

24. Τις δηλώσεις των εναπε μεινάντων υπο |;ηφίων Διευθυντών που υποβλήθηκαν.
Ξυρυμένου ΠΥΣΔΕ Μαγνησίας.

26. Την εύρυθμη λειτουργ|α και την ανά\ κη πλήρωσης της κενούμενης θέσης Διευθυντή/ντριας του 
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αλμυρού.

ροκηρυσσει
Διευθυντή/ντριας του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αλμυρού



a) τους εκπαιδευτικούς των κλάδω 
έως και ΠΕ91 που έχουν τα νόμιμο 
επιλογής

β) τα μέλη του Ε.Ε.Π. 

γ) τους εκπαιδευτικούς της πρΑοτοβάθμιας εκτι

δ) τους εκπαιδευτικούς του Π 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνίας 
Οικονομικών, εφόσον πληρούν τις

να υποβάλουν αίτηση εκδήλα) 
δικαιολογητικά, από 29-07-20ί’ι

Π

Προϋπόθεση για την επιλογή 
βαθμού Α' καθώς και η πρ 
επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) A 
κλάδου ΠΕ86.

Ως διευθυντές σχολικών [[ιοναδων δευτε(ψ' 
εκπαιδευτικοί, σύμφωνα 
άρθρου 29 του ν. 4547/2|)
9 και 10 του άρθρου 22.

Στην εν λόγω διαδικασία 
μικρότερο χρόνο υπηρεσίι 
στην παράγραφο 6 του άρ 
εφαρμόζεται ο περιορισμι 
4547/2018(ΦΕΚ 102/τ.Α'

Οι προϋποθέσεις και τά κριτήρια επ 
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υπ̂  
του άρθρου 22 του ν. 45  ̂7/2318 (ΦΕΚ 1 
κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υπι 
το χρόνο τοποθέτησης ατό το αρμόδιο

Σύμφωνα με την περίπτωση ε της παραν 
102/τ. Α'/12-06-2018): «Σε κάθε περίπτω 
πρέπει να συμπληρώνει το υποχρεωτικί) 
μονάδα ή το Ε.Κ. όπου έχριεπιλεγεί.».

σης 
0

και καλεί

IV ΠΕ01 έως και ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40 και ΠΕ78 
προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία

323/1993 και. της 172260/Ε1/17-10-2016 κοινής απόφασης 
<αι Θρησκευμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού 
προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Ν.4547/2018

ενδιαφέρο 
και 11μέχρι

ΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

σε θέση στ 
στοποιημένη 

έπιπέδου, η οπι
Ŷ/ι

με τις διατάξεις 
18 (ΦΕΚ 102/τ.

απορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα εκπαιδευτικοί με
καιας 

θρο 
ός 
12

άσκησης 
υ 22 του V. 
υ δεύτερο 

06-2018).
το

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας 
ενδιαφερόμενους εκπαιδευτίι 
Εκπαίδευσης Μαγνησίας, αυτ 
ηλεκτρονικά στο mailiSidide.m

για συμμέτοχη ιπη διαδικασία επιλογής κατατίθενται από τους 
κούς στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 

ταχυδρομικά με σφραγίδα ταχυδρομείου, ήοπρ'
iig.SCh

αίδευσης του κλάδου Δασκάλων

ντος, συνοδευόμενη από τα αναγκαία 
2020 και ώρα 14.00 μ.μ..-08

ΕΠΙΛΟΓΗΣ -  ΚΩΛΥΜΑΤΑ

ελέχους της εκπαίδευσης είναι η κατοχή του 
ώση τεχνολογιών πληροφορίας και 

:ο|ία τεκμαίρεται για τους εκπαιδευτικούς του

οβάθμιας εκπαίδευσης επιλέγονται
της παρ. 6 του άρθρου 22 και της παρ. 5 του
Α'/12-06-2018), με τους περιορισμούς των παρ.

διδακτικών καθηκόντων από τον προβλεπόμενο 
4547/2018{ΦΕΚ 102/τ.Α'/12-05-2018), ενώ δεν 
J εδαφίου της παρ. 3 του άρθρ. 27 του ν.

ιλο'γής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της 
ψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής της παρ. 9 

ί|)2/τ.Α7ΐ2-06-18) δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο 
4 βολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά

ιγανο.0|3'

/ράφου 3 του άρθρου 27 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 
ση, ο επιλεγείς διευθυντής σχολικής μονάδας 
ωράριο της θέσης του διευθυντή στη σχολική

ς στο Π 
οσώπως r

ML

/ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ



Ol αιτήσεις συνοδεύονται α 
δικαιολογητικά για την ατιο 
περιλαμβάνει: (αριθμημέ /α κ

1) Πλήρες πιστοποιητικό
2) Βιογραφικό σημείωμα.
3) Αντίγραφα τίτλων σπουδών,
4) Αποδεικτικά γνώσης ξένων
5) Πιστοποιητικά επιμόρφωσι 
ή αποδεικτικά γνώσης χειρισ]
6) Αποδεικτικά συγγραφκού
7) Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά 
καθώς και στην διοικητική κα 
έναρξης και λήξης, κατάτιερίπ
8) Κάθε άλλο δικαιολογιιτικ 
στη διαμόρφωση της κρίσης 
συγκρότησής του.
9) Υπεύθυνη δήλωση του

α) ότι ο εκπαιδευτι|<* 
με την ποινή τηςπρ 
Υπαλληλικού Κώδυ^

υπηρεσιακών μιϊταβολών.

β) η γνησιότητα των υποβαλλόμενιυν τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών,

γ) ότι ο εκπαιδευτικός 
εκπαίδευσης για σρβαρ' 
του καθηκόντων.

Οι τίτλοι σπουδών 
εξωτερικού πρέπει να 
Αναγνώρισης Τίτλων Ακ̂  
Κέντρο Αναγνώρισης Τι 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσι

Ξενόγλωσσες βεβαιώιΈΐς 
μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσ|ι 
κατά νόμο όργανο.

Μετά τη λήξη της 
συμπληρωματικά δικαιολΙογητικα.

,ιτό φάκελο στον ojioio εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα 
δειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, ο οποίος 
ατά αύξουσα σειρά στην πάνω δεξιά γωνία κάθε φύλλου)

, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης, 
γλωσσών, 
ης στιςΤεχ 

μού Ηλεκτρδ 
έργου, 
έγγραφα π 
ι διδακτική 
τωση.
5 που κατά 
του Συμβοτ

γολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) 
νικού Υπολογιστή (Η/Υ).

ρυ αφορούν στο διδακτικό - επιμορφωτικό έργο 
εμπειρία, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο

την κρίση του υποψηφίου μπορεί να συμβάλει 
λίου περί της προσωπικότητας και της γενικής

(ΑV. 1599/1986 
;ός δεν έχει κα 
οσωρινής παύο 
α (ν. 3528/200

7COU

' 75) με την οποία βεβαιώνεται: 
φδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα 

ης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του 
Α' 26),

δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του ως στέλεχος της 
ό λόγο αναγόμενο σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών

προερχοντ 
είναι αναγνω 

άδημαϊκών & Π 
.τλων Σπουδών 

ς(Ι.Τ.Ε).

προθεσμίας υ

Συνημμένα:
1. Αίτηση υποψηφιότητας
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/8|6 ''''

αι από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης του 
ρισμένοι από το Διεπιστημονικό Οργανισμό 
νηροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)/Διαπανεπιστημιακό 
της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ή το Ινστιτούτο

ή έγγραφμ που υποβάλλονται πρέπει να έχουν επίσημα 
,α του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο

ποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά

Ο Διευθυντής

Δρ Σωκράτης Σαβελίδης
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Σ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ε π ώ ν υ μ ο ;

Ό ν ο μ α : ;,,ί

Πατρώνυμο:

Ημ/νία Γέννησης

Αριθμός Μητρώου:

Κλάδος/Ειδικότητα:

Θέση που υπηρετεί:

Δ/νση που ανήκει οργανικά:

Ημ/νία ΦΕΚ Διορισμού:

Ημ/νία Ανάληψης υπηρεσίας:

Αρ.ΦΕΚ Διορισμού:

Βαθμός:

Τηλέφωνο Υπηρεσίας:

e-mail Υπηρεσίας:

Διεύθυνση κατοικίας: C(δός: ^ Α ρ :  Τ.Κ: πόλη: 1

Τηλέφωνο Κατοικίας: Κινητό:

Προσωπικό e-mail: 1

Βαθμός A'

Πιστοποιημένη γνώση Τ.Π.Ε. Α' επιπέδου

L·.

ί:;
XX
ζ
ο

ζ
C<a>οC
ο<

αα

ββ

ΥΥ

δδ

εε

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ Τ'ΉΙ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΔΕΎΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ

ΔΕΥΤΙ ΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ

I

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ Τ.Π.Ε. Β' ΕΠΙΠΕΔΟΥ

i  2ω C
Κ 

5 °  α S  ζ

αα

ββ

ΥΥ

δδ

ΞΕΝΗ ΙΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Β2
ΔΕΥΤΕΡΗ ΞΙ ΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Β2

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ >Β2

ΔΕΥΤΕΡΗ ΞΕΜΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ >Β2
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XΜσ
θα
Ο

αα

ββ

ΥΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡ/ιΜΜΑΤΑ ΥΠ.Π.Ε.Θ., Ι.Ε.Π., Π.Ι., ΕΚΔΔΑ

ΣΕΛΔΕ, ΣΕ ΑΜΕ, ΣΕΛΕΤΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α.Ε.Ι.

Ο
ο οΗ Si S 

ϊί Cq  t—■ »u2 ω

αα ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΕ Α.Ε.Ι. ή Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.

ββ ΕΠΙΜ ΟΡΦΩΤΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠ.Π.Ε.Θ., Ι.Ε.Π., Π.Ι.

ΣΥΓΛΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

α.
LU
Ο

θ<α.

αα

ββ

ΥΥ

δδ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΣΧΟΛΙΚΟ Ν ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ή ΒΙΒΛΙΩΝ με ISBN

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

(ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Α.Π.Σ. -Δ .ί.Π .Π .Σ. ή ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΣΠΟυΙδ ΩΝ κ α ι ΔΙΖ ΑΚΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ Ι.Ε.Π. ή Π.Ι.

Σημειώστε με X

<
Ξ
U JC

XSi

<
<3

<

XSi
Ρ
X

Ο
4

X

ο
<3

αα

ββ

ΥΥ

δδ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ:
Δ/ΝΣΗΣΥΠΠΕΘ,

Σ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ, 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 

ΕΠΙ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α' Ι.Ε.Π., ΠΑΡΕΔΡΟΣ 
ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ Π.Ι.

ΕΚΙ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Ε 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ, 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Τ( 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΚΠΑ

.Ε, ΣίΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β' ή ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ή ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ι.Ε.Π.,ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ, ή ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ή 
ΙΔΕ|υ ΣΗΣ ή ΚΕΣΥ ή ΚΔΑΥ/ΚΕΔΔΥ, Δ/ΝΤΗΣ ΣΧ/ΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ή 

Ε.Κ. ή Δ.Ι.Ε.Κ. ή ΣΕΚ ή ΣΔΕ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ |ΜΗΠΙΑΓΩΓΕΙ 

ΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΕΥΟυ ΝΟΣ KEA/kl

ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ ΣΧ/ 
ΤΟΜΕΑ Ε.Κ., ΥΠ

ΟΥ ή ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, 
ή Ε.Κ. ή Δ.Ι.Ε.Κ. ή Σ.Ε.Κ. ή Σ.Δ.Ε. ή ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΠΕ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ σ : 
ΥΓΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙ 

ΓΡΑΣΥ ή ΑΣί:

Χ/ΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗ 
ΣΤιΧω Ν ΘΕΜΑ 
ΗΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤί 

ΥΠΗΡΕΣ

ΡΙΟΤΗΤΩ||»ΠΕΡΙΒ/ΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΓΩΓΗΣ 
ΤΩΝ, ΣΣΝ, ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ΕΚΦΕ, ΚΕΣΥΠ, ΓΡΑΣΕΠ, 

ΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΗΝ Κ.Υ ή ΣΕ ΠΕΡ/ΚΗ 
ΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

3= < αα ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟ 
Δ.Ι.Ε.Κ., ΥΠΕΥΘ

ΝΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ, Ε.Κ., Σ.Δ.Ε. και 
ΥΝΟΣ ΓΡΑ.Σ.Ε.Π. και ΓΡΑ.ΣΥ.

ββ
ΥΠΗΡΕΣΙ/. ΣΧ^ΚΟΥ ΣΥΜΒι 

i ΕΚΠΑΙΔΕ
φΥΛΟΥ ή ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ Ε.Ε., ΠΡΟΙΣΤ/ΝΟΥ 

ΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ κ.λ.π.ΥΤΙ
Μαζί με την παρούσα Αίτηση υποψηφιότητας κάτι 
χαρτιού προσόντων και λοιπών στοιχείων.

ο.θέτω σμνημμένα............. ( αριθμητικά) .( ολογράφως) φύλλα

,.ί|

Τόπος .............................

Ημερομηνία αίτησης:..............................

0/η αιτών/ούσα -  δηλών/ούσα

(υπογραφή και ονοματεπώνυμο ολογράφως)
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ΥΠΕΎ ΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
((ίρθροδ Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 
παρ. 4Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ^^>:

Ο -  Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης' .

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας Τηλ:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Αρ, Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Email):______

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντψς τις κυρώ σεις' 
Ν. 1599/1986, δηλώνω;

α) ότι δεν έχω καταδικαστεί τελώ 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ| 
β) τη γνησιότητα των υποβαλλόμεγι
γ) ότι δεν έχω απαλλαγεί από τα 
πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακι

σίδι ι|θαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής παύσης 
λληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 Α' 26),
υδών και λοιπών δικαιολογητικών,

καθήκοντά μου ως στέλεχος της εκπαίδευσης για σοβαρό λόγο αναγόμενο σε 
ών μου καθηκό'σων.

ρο
ων

κα για πε 
109 του Υπό,
τίτλων σπο

που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή
(2) Αναγράφεται ολογράφως
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψεύδή γεγονότα ή 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μην 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας

Ημερομηνία: ........... -....-2020

Ό -  Η Ληλ.

(Υπογραφή)

η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

αρνεΐται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
ύν. Εάν ο υπαίτιος αυτών τω ν πράξεω ν σκόπευε να προσπορίσει στον 
ίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετώντρι


