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Ρ  Ο Κ Η  Υ Ξ Η  
 
ΘΕΜΑ: «Ρλήρωςη  θζςεων  Διευθυντή, Υποδιευθυντή  Ρρωτοβάθμιασ  και 

Υποδιευθυντή Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ του Σχολείου Ευρωπαϊκήσ Ραιδείασ 

Ηρακλείου Κρήτησ» 

 
Ο Ρεριφερειακόσ Διευθυντήσ Εκπαίδευςησ Κρήτησ 

Ζχοντασ υπόψη: 

1. Τισ διατάξεισ του Ν.3376/05 (ΦΕΚ 191/Αϋ/02.08/05) «Κδρυςθ Σχολείου Ευρωπαϊκισ 

Ραιδείασ» όπωσ αντικαταςτάκθκε με το Ν.3577/07 (ΦΕΚ 130/08.06.2007). 

2. Τισ διατάξεισ τθσ με αρικμ. 82335/Η2/24.08.2005 Υ.Α (ΦΕΚ 1173/Βϋ/24.08.2005). 

«Τυπικά και ειδικά προςόντα του Δ/ντι και Υποδ/ντϊν του Σ.Ε.Ρ. ………. των οργάνων 

διοίκθςισ του», όπωσ τροποποιικθκε με τθν Α.Σ. 791α/86674/Η2/16.07.2010 Υ.Α. 

(ΦΕΚ 1261/Βϋ/06.08.2010). 

3. Τισ διατάξεισ του άρκρ. 6 τθσ με αρικμ. 82521/Η2/23.08.2005 Υ.Α. (ΦΕΚ 

1173/Βϋ/24.08.2005) «Ζναρξθ και λιξθ ςχολικοφ ζτουσ ςτο Σχολείο Ευρωπαϊκισ 

Ραιδείασ …....…. και Ρρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ του ΣΕΡ».  

4. Τισ διατάξεισ τθσ με αρικμ. 179/84525/Η2/27.06.2008 Υ.Α. (ΦΕΚ 1444/Βϋ/23.07.2008) 

«Ζναρξθ και λιξθ ςχολικοφ ζτουσ ςτο Σχολείο Ευρωπαϊκισ Ραιδείασ, εγγραφζσ και 

μετεγγραφζσ μακθτϊν και άλλα οργανωτικά κζματα του κφκλου δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ του Σ.Ε.Ρ», όπωσ ιςχφει. 
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5. Τθ με αρικμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/16.10.2002 Υ.Α. (ΦΕΚ 1340/Βϋ/16.10.2002), 

άρκρο 3 (παρ.2, εδαφ. εϋ), με κζμα: «Κακοριςμόσ των ειδικότερων κακθκόντων και 

αρμοδιοτιτων των προϊςταμζνων των περιφερειακϊν υπθρεςιϊν Ρ.Ε. & Δ.Ε. ….», 

όπωσ τροποποιικθκε, ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει. 

6. Τισ διατάξεισ του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Αϋ) «Επιτελικό Κράτοσ: Οργάνωςθ, 

λειτουργία και διαφάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, των κυβερνθτικϊν οργάνων και τθσ 

Κεντρικισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ», όπωσ ιςχφει. 

7. Τθν με αρικ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28.03.2019 (ΑΔΑ: ΩΩΤΘ4653ΡΣ-ΒΔ3) Υπουργικι 

Απόφαςθ με κζμα: «Τοποκζτθςθ Ρεριφερειακϊν Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ». 

8. Τισ διατάξεισ του Άρκρου 375 του Ν.4957/2022, με κζμα τθν παράταςθ τθσ κθτείασ 

των υπθρετοφντων Ρεριφερειακϊν Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ (ΦΕΚ 

141/Αϋ/21.07.2022) 

9. Τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του Ν. 4473/30-05-2017 (ΦΕΚ 78/Αϋ/30.05.2017) "Μζτρα 

για τθν επιτάχυνςθ του κυβερνθτικοφ ζργου ςε κζματα εκπαίδευςθσ". 

10. Τισ διατάξεισ του Ν.4823/2021 (ΦΕΚ 136/Αϋ/03.08.2021) «Αναβάκμιςθ του ςχολείου, 

ενδυνάμωςθ των εκπαιδευτικϊν και άλλεσ διατάξεισ». 

11. Τθ με αρικμ. Φ.350/63/101208/Ε3/17.08.2022 (ΑΔΑ:6ΞΥΟ46ΜΤΛΘ-Ω5Α) Απόφαςθ 

του ΥΡΑΙΘ με κζμα: " Αναςυγκρότθςθ Α.Ρ.Υ.Σ.Ρ.Ε. Κριτθσ". 

12. Τθ με αρικμ.Φ.350/75/101207/Ε3/17.08.2022 (ΑΔΑ:ΨΗ4646ΜΤΛΘ-5ΘΣ) Απόφαςθ 

του ΥΡΑΙΘ με κζμα: "Συγκρότθςθ Α.Ρ.Υ.Σ.Δ.Ε. Κριτθσ". 

13. Τθ με αρικμ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/02.12.2022 Υπουργικι Απόφαςθ με κζμα: 

"φκμιςθ κεμάτων ςχετικϊν με τθ διαδικαςία επιλογισ και τοποκζτθςθσ Διευκυντϊν 

Σχολικϊν Μονάδων και Εργαςτθριακϊν Κζντρων". 

14. Τθ με αρικμ. Φ.361.22/7/151151/Ε3/07.12.2022 διευκρινιςτικι εγκφκλιο του ΥΡΑΙΘ. 

Ρ ρ ο κ η ρ φ ς ς ο υ μ ε  

Τθν πλιρωςθ των παρακάτω κζςεων του Σχολείου Ευρωπαϊκισ Ραιδείασ Θρακλείου 

Κριτθσ (Σ.Ε.Ρ) αρμοδιότθτασ Ρεριφερειακισ Δ/νςθσ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ Κριτθσ: 
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Α)  Διευθυντή ΣΕΡ 

Β)  Υποδιευθυντή κφκλου Ρρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ ΣΕΡ  

Γ)  Υποδιευθυντή κφκλου Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ ΣΕΡ. 

Θ τοποκζτθςθ και κθτεία ςτισ κζςεισ αυτζσ ορίηεται ςφμφωνα με το άρκρ. 2, παρ. 4α τθσ 

με αρικμ. 82335/Η2/24.08.2005 Υπουργικισ Απόφαςθσ (ΦΕΚ 1173/Βϋ). Οι ενδιαφερόμενοι 

μποροφν να δθλϊςουν υποψθφιότθτα για τθ κζςθ του Διευκυντι και για μια (1) από τισ 

κζςεισ του Υποδιευκυντι Ρρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, εφόςον ζχουν 

τα προςόντα που απαιτοφνται για τισ κζςεισ αυτζσ.  

Η αίτηςη υποψηφιότητασ επζχει ταυτόχρονα και θζςη αίτηςησ απόςπαςησ, ςτην 

περίπτωςη επιλογήσ, για οποιαδήποτε από τισ τρεισ θζςεισ δηλωθεί υποψηφιότητα. 

Ειδικότερα προςόντα: 

Α) Για τη θζςη του Διευθυντή του Σχολείου Ευρωπαϊκισ Ραιδείασ Θρακλείου Κριτθσ 

(Σ.Ε.Ρ), οι υποψιφιοι πρζπει να είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί λειτουργοί, κλάδων ΡΕ60 ι 

ΡΕ70 ι ΡΕ όλων των ειδικοτιτων τθσ Δθμόςιασ Ρ/κμιασ ι Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ 

Ελλάδασ, που ζχουν δεκαετι (10) τουλάχιςτον ςυνολικι εκπαιδευτικι υπθρεςία από τθν 

οποία οκτϊ (8) ζτθ ςε κζςθ μόνιμου  εκπαιδευτικοφ, να ζχουν αςκιςει για πζντε (5) 

τουλάχιςτον ςχολικά ζτθ διδακτικά κακικοντα ςε ςχολείο Ρ/κμιασ ι Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ 

και να γνωρίηουν πολφ καλά (επιπζδου Γ1) μιασ τουλάχιςτον από τισ τρεισ ξζνεσ γλϊςςεσ: 

Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά.  

Β) Για τη θζςη του Υποδιευθυντή Ρρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ του Σχολείου Ευρωπαϊκισ 

Ραιδείασ Θρακλείου Κριτθσ (ΣΕΡ), οι υποψιφιοι πρζπει να είναι μόνιμοι  εκπαιδευτικοί 

λειτουργοί, κλάδων ΡΕ60 ι ΡΕ70 τθσ Δθμόςιασ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ Ελλάδασ, 

που ζχουν οκταετι (8) τουλάχιςτον ςυνολικι εκπαιδευτικι υπθρεςία ςε κζςθ μονίμου 

εκπαιδευτικοφ, ζχουν αςκιςει για πζντε (5) τουλάχιςτον ςχολικά ζτθ διδακτικά κακικοντα 

ςε ςχολεία Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και γνωρίηουν καλά (επιπζδου Γ1) μιασ 

τουλάχιςτον από τισ τρεισ ξζνεσ γλϊςςεσ: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά.  

Γ) Για τη θζςη του Υποδιευθυντή Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ του Σχολείου 

Ευρωπαϊκισ Ραιδείασ Θρακλείου Κριτθσ (ΣΕΡ), οι υποψιφιοι πρζπει να είναι μόνιμοι  

εκπαιδευτικοί λειτουργοί, όλων των κλάδων ΡΕ τθσ Δθμόςιασ Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ τθσ Ελλάδασ, που ζχουν οκταετι (8) τουλάχιςτον ςυνολικι εκπαιδευτικι 

υπθρεςία ςε κζςθ μονίμου εκπαιδευτικοφ, ζχουν αςκιςει για πζντε (5) τουλάχιςτον 
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ςχολικά ζτθ διδακτικά κακικοντα ςε ςχολεία Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και γνωρίηουν 

καλά (επιπζδου Γ1) μια τουλάχιςτον από τισ τρεισ ξζνεσ γλϊςςεσ: Αγγλικά, Γαλλικά, 

Γερμανικά.  

Διαδικαςία και όργανα επιλογήσ του Δ/ντή και των Υποδ/ντϊν του ΣΕΡ 

1) Θ διαδικαςία επιλογισ των υποψθφίων για τη θζςη του Διευθυντή ΣΕΡ κα γίνει με 

βάςθ τθ με αρικμ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/02.12.2022 Υπουργικι Απόφαςθ με κζμα: 

"φκμιςθ κεμάτων ςχετικϊν με τθ διαδικαςία επιλογισ και τοποκζτθςθσ Διευκυντϊν 

Σχολικϊν Μονάδων και Εργαςτθριακϊν Κζντρων" κακϊσ και τθ με αρικμ. 

Φ.361.22/7/151151/Ε3/07.12.2022 διευκρινιςτικι εγκφκλιο του ΥΡΑΙΘ, με τθν επιφφλαξθ 

των διατάξεων τθσ παρ. 1 του άρκ. 1 και  παρ 4 του αρκ. 2 τθσ με αρικμ 

82335/Η2/24.08.2005 (ΦΕΚ 1173/Βϋ/24.08.2005) Υ.Α. ςε ότι αφορά τα τυπικά και ειδικά 

προςόντα. 

 Πργανο επιλογήσ του Δ/ντή του ΣΕΡ αποτελεί ειδικό εννεαμελζσ ςυμβοφλιο, το οποίο 

ςυγκροτείται για το ςκοπό αυτό, από τον Ρεριφερειακό Διευκυντι Ρρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ, ο οποίοσ προεδρεφει του Συμβουλίου και από τα 

μζλθ των εδαφίων β, γ, δ των άρκρων 5 και 6 του Ρ.Δ. 01/2003 (ΦΕΚ 1/Αϋ) τα οποία 

ςυγκροτοφν τα δφο Ανϊτερα Ρεριφερειακά Συμβοφλια Ρρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Α.Ρ.Υ.Σ.Ρ.Ε και Α.Ρ.Υ.Σ.Δ.Ε). 

2) Θ επιλογι των υποψθφίων για τισ θζςεισ των Υποδιευθυντϊν Ρρωτοβάθμιασ και 

Δευτεροβάθμιασ Εκπ/ςησ του ΣΕΡ κα γίνει με βάςθ τθ με αρικμ. 

Φ.361.22/6/149788/Ε3/02.12.2022 Υπουργικι Απόφαςθ με κζμα: "φκμιςθ κεμάτων 

ςχετικϊν με τθ διαδικαςία επιλογισ και τοποκζτθςθσ Διευκυντϊν Σχολικϊν Μονάδων και 

Εργαςτθριακϊν Κζντρων" κακϊσ και τθ με αρικμ. Φ.361.22/7/151151/Ε3/07.12.2022 

διευκρινιςτικι εγκφκλιο του ΥΡΑΙΘ, με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του 

άρκ. 1 και τθσ παρ 3 και 4 του αρκρ. 2 τθσ με αρικμ. 82335/Η2/24.08.2005 (ΦΕΚ 

1173/Βϋ/24.08.2005) Υ.Α., ςε ότι αφορά τα Τυπικά και ειδικά προςόντα. 

 Πργανο επιλογήσ των Υποδ/ντϊν Ρ.Ε ή Δ.Ε του ΣΕΡ αποτελεί το οικείο κατά περίπτωςθ 

Ανϊτερο Ρεριφερειακό Συμβοφλιο Εκπαίδευςθσ (Α.Ρ.Υ.Σ.Ρ.Ε. ι Α.Ρ.Υ.Σ.Δ.Ε. Κριτθσ ). 
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Καλοφνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν ςτισ Δ/νςεισ Εκπαίδευςησ 

που υπάγονται οργανικά, ςχετικι αίτθςθ για τισ κζςεισ που με τθν παροφςα 

προκθρφςςονται από 08 Δεκεμβρίου ζωσ και 28 Δεκεμβρίου 2022. 

Με τισ αιτήςεισ πρζπει να ςυνυποβάλλονται:  

α) Βιογραφικό ςθμείωμα.  

β) Ριςτοποιθτικό υπθρεςιακϊν μεταβολϊν. 

γ) Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν και επιμόρφωςθσ.  

δ) Αποδεικτικά γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν.  

ε) Ριςτοποιθτικά επιμόρφωςθσ ςτισ Τεχνολογίεσ Ρλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν 

(Τ.Ρ.Ε.) ι αποδεικτικά γνϊςθσ χειριςμοφ Θλεκτρονικοφ Υπολογιςτι (Θ/Υ).  

ςτ) Αποδεικτικά ςυγγραφικοφ και ερευνθτικοφ ζργου.  

η) Βεβαιϊςεισ ι υπθρεςιακά ζγγραφα που αφοροφν ςτο διδακτικό ζργο κακϊσ και ςτθ 

διδακτικι, ςυμβουλευτικι – κακοδθγθτικι και διοικθτικι – υποςτθρικτικι εμπειρία, 

τα οποία πρζπει να αναφζρουν χρόνο ζναρξθσ και λιξθσ, κατά περίπτωςθ.  

κ) Υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 (Αϋ75) με τθν οποία βεβαιϊνεται:  

αα) ότι ο εκπαιδευτικόσ δεν διανφει δοκιμαςτικι υπθρεςία ι εμπίπτει ςτο πεδίο 

εφαρμογισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 78 του ν. 4997/2022, δεν τελεί ςε διακεςιμότθτα 

ι αργία, δεν ζχει καταδικαςτεί τελεςίδικα για τα αδικιματα τθσ παρ. 1 του άρκρου 8 

του Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοςίων Ρολιτικϊν διοικθτικϊν Υπαλλιλων και 

Υπαλλιλων Ν.Ρ.Δ.Δ. (Ν. 3528/2007, Α’ 26) ι δεν του ζχει επιβλθκεί τελεςίδικα 

οποιαδιποτε πεικαρχικι ποινι ανϊτερθ του προςτίμου αποδοχϊν τεςςάρων (4) 

μθνϊν, για οποιοδιποτε πεικαρχικό παράπτωμα, μζχρι τθ διαγραφι τθσ ποινισ κατά 

το άρκρο 145 του ίδιου κϊδικα. 4  

ββ) θ γνθςιότθτα και αλικεια των υποβαλλόμενων τίτλων ςπουδϊν και λοιπϊν 

δικαιολογθτικϊν,  

γγ) ότι ο εκπαιδευτικόσ δεν ζχει απαλλαγεί από τα κακικοντά του ωσ ςτζλεχοσ τθσ 

εκπαίδευςθσ ςφμφωνα με τθν περ. βϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 44 του ν.4823/2021 τα 

τζςςερα τελευταία ζτθ.  
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δδ) ότι ο εκπαιδευτικόσ δεν αποχωρεί υποχρεωτικά από τθν υπθρεςία λόγω 

ςυνταξιοδότθςθσ εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ 

υποβολισ των υποψθφιοτιτων.  

Πλοι οι τίτλοι ςπουδϊν που προζρχονται από ιδρφματα ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ τθσ 

αλλοδαπισ, πρζπει να είναι αρμοδίωσ αναγνωριςμζνοι. Ξενόγλωςςεσ βεβαιϊςεισ ι ζγγραφα 

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 προχποκζςεισ και τα κριτιρια επιλογισ πρζπει να ςυντρζχουν κατά τθ λιξθ τθσ 

προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων υποψθφιοτιτων. Τα κωλφματα επιλογήσ τησ παρ. 11 

του άρθρου 31 του ν.4823/2021 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. Οι Διευκφνςεισ Ρρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ι οι 

Ρεριφερειακζσ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ, τθσ οργανικισ κζςθσ των υποψθφίων, είναι 

αρμόδιεσ κατά περίπτωςθ, για τθν ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ υπθρεςιακϊν μεταβολϊν. Οι 

αιτιςεισ και τα ςυνθμμζνα δικαιολογθτικά διατθροφνται, ςτθ Ρεριφερειακι Δ/νςθ 

Εκπαίδευςθσ Κριτθσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ κθτείασ του Διευκυντι Σχολικϊν Μονάδων και 

Εργαςτθριακϊν Κζντρων. 

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν τισ Αιτήςεισ και τα ςυνημμζνα προσ 

μοριοδότηςη δικαιολογητικά, κατατάςςοντασ τα ανά κεφάλαιο-κριτήριο ςε φάκελο 

ςφμφωνα με άρθρα 32 και 33 του Ν.4823/2021 (ΦΕΚ 136/Αϋ/03.08.2021). 

Θ παροφςα να αναρτθκεί ςτον πίνακα ανακοινϊςεων και ςτθν ιςτοςελίδα των 

Ρεριφερειακϊν Δ/νςεων Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ όλθσ τθσ 

χϊρασ, των κατά τόπουσ Δ/νςεων Ρ.Ε και Δ.Ε και να κοινοποιθκεί ςε όλουσ τουσ 

εκπαιδευτικοφσ αρμοδιότθτάσ τουσ. Ραρακαλοφνται οι Διευκυντζσ των ςχολικϊν 

μονάδων να ενθμερϊςουν τουσ εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου τουσ. 
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Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων οι Δ/νςεισ Ρρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ αντίςτοιχα που υποβλικθκαν οι ςχετικζσ αιτιςεισ, 

παρακαλοφνται να τισ αποςτείλουν με διαβιβαςτικό ςτθν Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ 

Εκπαίδευςθσ Κριτθσ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΟΙΝ: 
1.  ΥΡΑΙΘ, ΔΙΡΟΔΕΕΜΣ   
2.  Ρεριφερειακζσ Δ/νςεισ Αϋ/κμιασ και Βϋ/κμιασ Εκπ/ςθσ όλθσ τθσ Χϊρασ 
3. ΡΕΚΕΣ Χϊρασ (Διά των ΡΔΕ τθσ Χϊρασ) 
4.  Δ/νςεισ Ρ/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ, (Δια των Ρεριφερειακϊν  Δ/νςεων  Αϋ/κμιασ και Βϋ/κμιασ 

Εκπ/ςθσ) 
5.  ΚΕΣΑΣΥ όλθσ τθσ Χϊρασ   (Δια των Ρεριφερειακϊν  Δ/νςεων  Αϋ/κμιασ και Βϋ/κμιασ Εκπ/ςθσ) 
6.  ΚΕΡΕΑ όλθσ τθσ Χϊρασ (Δια των Ρεριφερειακϊν  Δ/νςεων  Αϋ/κμιασ και Βϋ/κμιασ Εκπ/ςθσ) 
7.  Σχολείο Ευρωπαϊκισ Ραιδείασ Θρακλείου 
8.  Δθμόςια  ςχολεία Ρ/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ (Δια των Δ/νςεων  Αϋ/κμιασ και Βϋ/κμιασ Εκπ/ςθσ 

που υπάγονται). 
 
Συνημμζνα:   

Ζντυπο αίτθςθσ 

 
  

Ο ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΗΤΗΣ 

 
 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΩΝΑΚΗΣ 
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Α  Ι  Τ  Η  Σ  Η  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ:     ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ ΣΕΡ                                            □      
                                ΥΡΟΔΙΕΥΘΥΝΤΘ Ρ.Ε. ΣΕΡ                            □      
                                ΥΡΟΔΙΕΥΘΥΝΤΘ Δ.Ε. ΣΕΡ                            □      

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Επϊνυμο:   

Πνομα:   

Ρατρϊνυμο:   

Θμ/νία Γζννθςθσ:   

Αρικμόσ Μθτρϊου:   

Κλάδοσ/Ειδικότθτα:   

Θζςθ που υπθρετεί:   

Δ/νςθ που ανικει 
ο/θ εκπαιδευτικόσ: 

  

Θμ/νία ΦΕΚ Διοριςμοφ:   

Θμ/νία Ανάλθψθσ 
υπθρεςίασ: 

  

Αρ.ΦΕΚ Διοριςμοφ:   

Βακμόσ:   

Ροινζσ:   

Τθλζφωνο Υπθρεςίασ:   

e-mail Υπθρεςίασ:   

Διεφκυνςθ κατοικίασ:   Αρ.: 

Ρόλθ:   Τ.Κ.: 

Τθλζφωνο Κατοικίασ:            Κινθτό: 

Ρροςωπικό e-mail:   

 
Συνημμζνα υποβάλλω αριθμημζνα και κατηγοριοποιημζνα βάςει των άρθρων & 33 τα 
προσ μοριοδότηςη δικαιολογητικά του Ν.4823/2021 (ΦΕΚ 136/Αϋ/03.08.2021). 
 
 
 
Ημερομηνία:   
 
 
 
Ο/Η    Αιτϊν/οφςα      
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