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Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ  

 
Σαχ. Δ/νςθ : 28θσ Οκτωβρίου 40 
Σ.Κ. – Πόλθ : 60132 – Κατερίνθ 
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Email  : mail@dipe.pie.sch.gr  
Πλθροφορίεσ : Παπακαναςίου Μαριάνκθ                                                             
Σθλζφωνο  :2351 351 247 
 FAX   :2351 351 247  

ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για την πλήρωςη τησ θζςησ δαςκάλου ςυνεργάτη ςτο ΕΚΦΕ 

Πιερίασ» 

 

Ο Διευθυντήσ Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ Πιερίασ 

         Ζχοντασ υπόψθ:  

 

1. Σθν με αρικμ. πρωτ. 92985 /Γ7/10-8-2012 Τπουργικι Απόφαςθ του ΤΠΑΙΘΠΑ (ΦΕΚ 2315 /τ. Βϋ/10-8-

2012) με κζμα «Κακοριςμόσ του τρόπου λειτουργίασ των Εργαςτθριακϊν Κζντρων Φυςικϊν 

Επιςτθμϊν (Ε.Κ.Φ.Ε.), των οργάνων, των κριτθρίων και τθσ διαδικαςίασ επιλογισ και τοποκζτθςθσ των 

Τπευκφνων τουσ κακϊσ και των κακθκόντων και αρμοδιοτιτων τουσ». 

2. Σθν με αρικμ. πρωτ. 138947/Γ7/3-9-2014 διευκρινιςτικι εγκφκλιο του ΤΠΑΙΘΠΑ  με κζμα 

«Διευκρινίςεισ ωσ προσ τθν κάλυψθ των κενϊν ι κενοφμενων κζςεων Τπευκφνων και υνεργατϊν των 

Ε.Κ.Φ.Ε. ………….  για το ςχολικό ζτοσ 2014-2015».  

3. Σθν με αρικμ. πρωτ. 182668/Δ2/12-11-2015  διευκρινιςτικι εγκφκλιο του ΤΠΑΙΘΠΑ  με κζμα                     

«Κάλυψθ των κενϊν ι κενουμζνων κζςεων Τπευκφνων και υνεργατϊν των Εργαςτθριακϊν Κζντρων 

Φυςικϊν Επιςτθμϊν (Ε.Κ.Φ.Ε.), κακϊσ και Τπευκφνων, Σεχνικϊν Τπευκφνων και υνεργατϊν των 

Κζντρων Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιϊν (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ.)» 

4. Σθν ανάγκθ πλιρωςθσ τθσ κζςθσ του δαςκάλου –ςυνεργάτθ ςτο ΕΚΦΕ Πιερίασ, λόγω λιξθσ τθσ 

κθτείασ του προθγουμζνου. 

5. Σθ με αρ. Πρωτ.: Φ.353.1/11/14769/Ε3/23-01-2016 Τπουργικι Απόφαςθ του ΤΠ.Π.Ε.Θ. με κζμα: 

«Σοποκζτθςθ Διευκυντριϊν-ϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ». 

6. Σισ διατάξεισ του άρκρου 17 τθσ αρ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 Τ.Α ( Φ.Ε.Κ. 1340/τ.Βϋ/16-10-

20020 « Κακοριςμόσ των ειδικότερων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των Προϊςταμζνων των 

Περιφερειακϊν Τπθρεςιϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, των Διευκυντριϊν-ϊν 

και Τποδιευκυντριϊν-ϊν των χολικϊν Μονάδων και .Ε.Κ. και των υλλόγων των διδαςκόντων». 

 

Π ρ ο ς κ α λ ο φ μ ε 

 

τουσ εκπαιδευτικοφσ του κλάδου ΠΕ70 Δαςκάλων με οργανικι κζςθ ςε ςχολεία τθσ  Διεφκυνςθσ Α/κμιασ 

Εκπαίδευςθσ  Πιερίασ, που ζχουν τα νόμιμα προςόντα (εξαετι εκπαιδευτικι υπθρεςία από τθν  οποία τα 
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τρία -3-,  τουλάχιςτον, ζτθ αποτελοφν διδακτικι υπθρεςία  ςε ςχολεία τθσ Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ) και 

επικυμοφν να αποςπαςτοφν ςτθ κζςθ ςυνεργάτθ του ΕΚΦΕ Πιερίασ, να υποβάλουν αίτθςθ από 01-09-

2017  μζχρι και  12-09-2017 ςτθ Διεφκυνςθ Β/κμιασ Εκπ/ςθσ  Πιερίασ, μζςω τθσ Διεφκυνςθσ Α/κμιασ 

Εκπ/ςθσ  Πιερίασ. 

Η απόςπαςθ κα είναι ολικι και μζχρι τθ λιξθ του διδακτικοφ ζτουσ 2017– 2018, κα γίνει δε, με απόφαςθ  

του Περιφερειακοφ Διευκυντι τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. Μακεδονίασ, φςτερα από 

ειςιγθςθ του ΠΤΔΕ Πιερίασ. 

Σα δικαιολογθτικά που κα ςυνοδεφουν τισ αιτιςεισ είναι τα εξισ: 

 

1. Πλιρεσ πιςτοποιθτικό Τπθρεςιακϊν Μεταβολϊν. 

2. Βιογραφικό θμείωμα. 

3. Φωτοαντίγραφα Σίτλων πουδϊν, τίτλων Μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν, μετεκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ. 

4. Αποδεικτικά γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν. 

5. Πιςτοποιθτικό επιμόρφωςθσ ςτισ ΣΠΕ. 

6. Τπεφκυνθ  διλωςθ  του Ν. 1599/1986, με  τθν οποία  βεβαιϊνεται  ότι α) ο εκπαιδευτικόσ δεν ζχει  

καταδικαςτεί τελεςίδικα για πεικαρχικό παράπτωμα από τα οριηόμενα ςτθν παρ. 2 του άρκρου 109 του 

Τπαλλθλικοφ Κϊδικα (Ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26/9-2-2007 τ. Αϋ). β) δεν ςυντρζχουν τα κωλφματα διοριςμοφ 

τθσ παρ. 1 του άρκρου 8 του ίδιου κϊδικα. 

 

         Όλοι οι τίτλοι ςπουδϊν οι οποίοι προζρχονται από ιδρφματα ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ τθσ αλλοδαπισ, 

πρζπει να είναι αναγνωριςμζνοι από το Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α.,Σ..Α. ι από το Ινςτιτοφτο Σεχνολογικισ 

Εκπαίδευςθσ (Ι.Σ.Ε.), ι το υμβοφλιο Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικϊν Ιςοτιμιϊν (.Α.Ε.Ι.). Συχόν 

ξενόγλωςςεσ βεβαιϊςεισ ι ζγγραφα πρζπει να ζχουν επίςθμα μεταφραςτεί από τθν αρμόδια Τπθρεςία 

του Τπουργείου Εξωτερικϊν ι άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο. 

 

 Οι βεβαιϊςεισ ι τα υπθρεςιακά ζγγραφα που αφοροφν ςτθν υπθρεςιακι κατάςταςθ, άςκθςθ   

διοικθτικϊν  κακθκόντων, διδακτικοφ και κακοδθγθτικοφ ζργου κακϊσ και τθ ςυμμετοχι ςε υπθρεςιακά 

ςυμβοφλια, πρζπει να αναφζρουν χρόνο και ζναρξθ λιξθσ, κατά περίπτωςθ. 

 

Παρακαλοφνται οι Διευκυντζσ - Προϊςτάμενοι των Δθμοτικϊν χολείων τθσ Π.Ε. Πιερίασ να ενθμερϊςουν 

ενυπόγραφα όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ των χολικϊν Μονάδων τουσ. 

 
 
        
                                                                                                                                             Ο Διευθυντήσ Π.Ε. Πιερίασ    
 
                                                                                                                                       

                                       υριανίδησ Δημήτριοσ 
        

 

                                                    

Κο              Κοινοποίηςη:                                                                                                                                                      

1. Περιφερειακι Διεφκυνςθ                                      

Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. Μακεδονίασ  

2. Διεφκυνςθ Δ.Ε. Πιερίασ 

3. χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε. Πιερίασ 

4. χολικοφσ υμβοφλουσ ΠΕ Πιερίασ  

5. Εςωτερικι Διανομι  

6. Iςτοςελίδα 

7. Φ. Αρχείου    
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