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Προσ:
1.τουσ διοικθτικοφσ υπαλλιλουσ των
περιφερειακϊν υπθρεςιϊν τθσ Π.Δ.Ε Κριτθσ
2. τουσ εκπ/κοφσ Π.Ε & Δ.Ε όλων των Δ/νςεων
εκπ/ςθσ και όλων των ειδικοτιτων τθσ Π.Δ.Ε
Κριτθσ (διαμζςου των Δ/νςεων εκπ/ςθσ)

Θζμα: «Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ οριςμοφ αναπληρωτή προωθητή
ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων»
χετ : 1.Σο υπ. αρικμ. 188637/Η1/23-11-2015 ζγγραφο του τμιματοσ Ευρωπαϊκϊν
και Διεκνϊν Προγραμμάτων του ΤΠ.Π.Ε.Θ με κζμα «Οριςμόσ προωκθτϊν
ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων»
2. Σθν με αρ. πρωτ. 22173/Η1/09-02-2016 απόφαςθ του Τφυπουργοφ Παιδείασ με
κζμα "Οριςμόσ προωκθτϊν Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων".
3. Σθν με αρ. πρωτ 157926/Ε2/21-09-2017 ΚΤΑ με κζμα «Απόςπαςθ εκπαιδευτικοφ
τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςτθν Ευρωπαϊκό Οργανιςμό Χθμικϊν Προϊόντων
(ECHA) ςτθ Διεφκυνςθ Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων, με τθν ιδιότθτα του Εκνικοφ
Εμπειρογνϊμονα»

ε ςυνζχεια των ανωτζρω ςχετικοφ και προκειμζνου να οριςτεί αναπληρωτήσ «προωθητήσ
ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων» τθσ Π.Δ.Ε Κριτθσ, καλοφνται οι ενδιαφερόμενοι διοικθτικοί
υπάλλθλοι και εκπ/κοί Π.Ε & Δ.Ε όλων των ειδικοτιτων των Δ/νςεων Εκπ/ςθσ τθσ
Περιφερειακισ Δ/νςθσ Εκπ/ςθσ Κριτθσ να υποβάλουν αίτηςη ωσ εξήσ:
Προχποθζςεισ
Οι υποψιφιοι για τθ κζςθ του αναπληρωτή προωθητή κα πρζπει:

α) να είναι μόνιμοι διοικητικοί υπάλληλοι με οργανικι κζςθ και τοποκζτθςθ ςε υπθρεςίεσ
και εποπτευόμενουσ φορείσ τθσ Π.Δ.Ε Κριτθσ ι μόνιμοι εκπ/κοί Π.Ε & Δ.Ε όλων των
ειδικοτιτων με οργανικι κζςθ και υπθρζτθςθ ςε ςχολικι μονάδα όλων των Δ/νςεων τθσ
Π.Δ.Ε Κριτθσ,
β) να ζχουν ςθμαντικι εμπειρία ςτθ διαχείριςθ ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων και
γ) πολφ καλι γνϊςθ μιασ ξζνθσ γλϊςςασ (αγγλικά, γαλλικά ι γερμανικά).
Η κθτεία των αναπλθρωτϊν προωκθτϊν κα διαρκζςει αυςτθρά ζωσ και το τζλοσ του
προγράμματοσ Erasmus+, τθν 31θ Δεκεμβρίου 2020.

Απαιτοφμενα Δικαιολογητικά
Οι υποψιφιοι κα πρζπει να υποβάλουν :
1.ςυμπλθρωμζνθ τθ ςυνθμμζνθ αίτθςθ
2. αναλυτικό Βιογραφικό ςθμείωμα
3. υπεφκυνθ διλωςθ περί τθσ ακρίβειασ των ςτοιχείων που αναφζρονται ςτο βιογραφικό
4. φωτοτυπία πτυχίου γνϊςθσ ξζνθσ γλϊςςασ (πρωτότυπο & επίςθμθ μετάφραςθ)
5. βεβαιϊςεισ ςχετικζσ με τθν διαχείριςθ ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων
6. πιςτοποιθτικό υπθρεςιακϊν μεταβολϊν
Διαδικαςία υποβολήσ
Οι αιτήςεισ με τα ςυνημμζνα δικαιολογητικά θα πρζπει να υποβληθοφν το αργότερο ζωσ
την Παραςκευή 13-10-2017 και ϊρα 13:00 αυτοπροςϊπωσ ι θλεκτρονικά ςτθν δ/νςθ:
mail@kritis.pde.sch.gr ή μζςω fax ςτο 2810-302444, υπόψη κασ Ανδρεαδάκη.

τθν περίπτωςθ μθ υποβολισ του ςυνόλου των δικαιολογθτικϊν θ υποψθφιότθτα κα
κεωρείται άκυρθ .
Οι παραπάνω προκεςμίεσ είναι αποκλειςτικζσ και δεν κα δοκεί παράταςθ.

Η παροφςα πρόςκλθςθ κοινοποιείται ςτισ Δ/νςεισ Εκπ/ςθσ Κριτθσ με τθν
παράκλθςθ να αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα των Δ/νςεων για τθν άμεςθ ενθμζρωςθ
όλων των ενδιαφερομζνων.

Ο Περιφερειακόσ Διευκυντισ
Εκπ/ςθσ Κριτθσ
ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊζηαμένη ηοσ Σμήμαηος Α’
Γιοικηηικών Τποθέζεων
Ανδρεαδάκη Βαζιλεία

υνθμμζνα:
1.φόρμα αίτθςθσ
2. υπεφκυνθ διλωςθ

Γεϊργιοσ Σερηάκθσ

