
 
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

 
 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ   
                                                                                                               (ως προς την καταληκτική ημερομηνία  

ορισμού ) 
Ηράκλειο, 26-11-2015 

Αρ.Πρωτ. : 9388  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

         ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Ά ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

       

 
Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορισμού προωθητή και 
αναπληρωτή προωθητή ευρωπαϊκών προγραμμάτων» 
 
Σχετ : Το υπ. αριθμ. 188637/Η1/23-11-2015 έγγραφο του τμήματος Ευρωπαϊκών και 
Διεθνών Προγραμμάτων του ΥΠ.Π.Ε.Θ με θέμα «Ορισμός προωθητών ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων» 
 
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και προκειμένου να οριστεί προωθητής και 
αναπληρωτής «προωθητής ευρωπαϊκών προγραμμάτων» της Π.Δ.Ε Κρήτης καλούνται οι 
ενδιαφερόμενοι διοικητικοί υπάλληλοι και οι εκπ/κοί Π.Ε & Δ.Ε όλων των ειδικοτήτων των 
Δ/νσεων Εκπ/σης της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Κρήτης να υποβάλουν αίτηση ως 
εξής: 
 
 Προϋποθέσεις 
 
Α)Οι υποψήφιοι για τη θέση του προωθητή θα πρέπει: 
να είναι μόνιμοι διοικητικοί υπάλληλοι με οργανική θέση και τοποθέτηση σε υπηρεσίες και 
εποπτευόμενους φορείς της  Π.Δ.Ε Κρήτης, να έχουν σημαντική εμπειρία στη διαχείριση 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας  (αγγλικά, γαλλικά 
ή γερμανικά).  
 
Β) Οι υποψήφιοι για τη θέση του αναπληρωτή προωθητή θα πρέπει: 
να είναι μόνιμοι διοικητικοί υπάλληλοι με οργανική θέση και τοποθέτηση σε υπηρεσίες και 
εποπτευόμενους φορείς της Π.Δ.Ε Κρήτης ή μόνιμοι εκπ/κοί Π.Ε & Δ.Ε όλων των 
ειδικοτήτων με οργανική θέση και υπηρέτηση σε σχολική μονάδα όλων των Δ/νσεων της  

Πληροφορίες    : Βάλια Ανδρεαδάκη 
Ταχ. Δ/νση : Λ. Κνωσού 6 
Ταχ. Κώδ. : 713 06 Ηράκλειο 
Τηλέφωνο : 2810-347295 
Fax : 2810-302447 
Ε-mail : mail@kritis.pde.sch.gr 
Ιστοσελίδα         : http://kritis.pde.sch.gr  

Προς: 1.τους διοικητικούς υπαλλήλους των  
περιφερειακών υπηρεσιών της Π.Δ.Ε Κρήτης 
2. τους εκπ/κούς Π.Ε & Δ.Ε όλων  των Δ/νσεων 
εκπ/σης και όλων των ειδικοτήτων της  Π.Δ.Ε 
Κρήτης (διαμέσου των Δ/νσεων εκπ/σης) 
Κοιν: Τους Δ/ντές Εκπ/σης Π.Ε & Δ.Ε Κρήτης 

  
  



Π.Δ.Ε Κρήτης, να έχουν σημαντική εμπειρία στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και 
πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά).  
 
Η θητεία των προωθητών και αναπληρωτών προωθητών θα διαρκέσει αυστηρά έως και το 
τέλος του προγράμματος Erasmus+, την 31η Δεκεμβρίου 2020. 
 
 
 
 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 
 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν :  
1.συμπληρωμένη τη συνημμένη αίτηση (αναφέροντας τη θέση για την οποία 
ενδιαφέρονται) 
2. αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα  
3. υπεύθυνη δήλωση περί της ακρίβειας των στοιχείων που αναφέρονται στο βιογραφικό 
4. φωτοτυπία πτυχίου γνώσης ξένης γλώσσας (πρωτότυπο & επίσημη μετάφραση) 
5. βεβαιώσεις σχετικές με την διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων  
6. πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών  
 
 Διαδικασία υποβολής 
 
Α. Οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά 2& 3 ( αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα& 
υπεύθυνη δήλωση ) θα πρέπει να  υποβληθούν το αργότερο έως την Δευτέρα 30-11-2015 
και ώρα 13:00 αυτοπροσώπως ή ηλεκτρονικά στην δ/νση: mail@kritis.pde.sch.gr ή μέσω 
fax στο 2810-302447, υπόψη κας Ανδρεαδάκη.  
 
Β. Στη συνέχεια το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα πρέπει να υποβληθεί 
αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά το αργότερο έως την Παρασκευή 04/12/2015 στα 
γραφεία της Π.Δ.Ε Κρήτης, Λ. Κνωσού 6 Τ.Κ 71306 Ηράκλειο. 
Στην περίπτωση μη υποβολής του συνόλου των δικαιολογητικών η υποψηφιότητα θα 
θεωρείται άκυρη . 
 
Οι παραπάνω  προθεσμίες είναι αποκλειστικές και δεν θα δοθεί παράταση  
 
Η παρούσα πρόσκληση κοινοποιείται στις Δ/νσεις Εκπ/σης Κρήτης με την 
παράκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα των Δ/νσεων για την άμεση ενημέρωση 
όλων των εκπ/κών.  
 
 

                                                                                          Ο Περιφερειακός Διευθυντής  
     Εκπ/σης Κρήτης 

 
                                                                                           Γεώργιος Τερζάκης 

 
 
 

Συνημμένα:  
1.φόρμα αίτησης 
2. υπεύθυνη δήλωση  
 


