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ΘΕΜΑ: «Τποβολι αιτιςεων Περιφερειακϊν Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ» 
 

    ε ςυνζχεια τθσ αρικμ.  Φ.350.2/9/189309/Ε3/7-11-2018 (ΑΔΑ: ΩΜ5Ο4653Π-2ΓΦ) προκιρυξθσ για 
τθν πλιρωςθ των κζςεων Περιφερειακϊν Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ και αναφορικά με τθ 
διαδικαςία υποβολισ των αιτιςεων, ςασ ενθμερϊνουμε για τα ακόλουκα: 
     1. Η προκεςμία υποβολισ των αιτιςεων υποψθφιότθτασ  λιγει ςτισ 15.00 τθσ 22ασ Νοεμβρίου 
2018. Με δεδομζνο ότι οι αιτιςεισ υποψθφιότθτασ υποβάλλονται μαηί με το φάκελο 
υποψθφιότθτασ, θ ανωτζρω προκεςμία ιςχφει και για τθν υποβολι του φακζλου ςτθ Διεφκυνςθ 
Εκπαίδευςθσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ.  
      2. Οι Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ, κατά τθν κατάκεςθ των φακζλων υποψθφιότθτασ, πζραν τθσ 
ζκδοςθσ του πιςτοποιθτικοφ υπθρεςιακϊν μεταβολϊν ςτο οποίο διατυπϊνουν τυχόν 
παρατθριςεισ ςε περίπτωςθ που διαπιςτϊνονται διαφορζσ μεταξφ των δθλοφμενων ςτοιχείων τθσ 
αίτθςθσ και των ςτοιχείων που τθρεί θ Τπθρεςία, καλοφνται να προβοφν και ςε ζλεγχο πλθρότθτασ 
του φακζλου ςε ό,τι αφορά τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά. Για το λόγο αυτό, θ Διεφκυνςθ 
Εκπαίδευςθσ κα ςυντάςςει πίνακα ςτον οποίο κα καταγράφονται με ενιαία αρίκμθςθ τα 
δικαιολογθτικά που υποβάλλονται από τον υποψιφιο ςτο φάκελο τθσ υποψθφιότθτασ  του. 
Αντίςτοιχθ με τον πίνακα αρίκμθςθ κα ςθμειϊνεται και ςτα δικαιολογθτικά του φακζλου 
υποψθφιότθτασ. Ο πίνακασ αυτόσ κα υπογράφεται από τον Διευκυντι Εκπαίδευςθσ και τον 
υποψιφιο και κα διαβιβάηεται μαηί με τθν αίτθςθ, το φάκελο του υποψθφίου και το πιςτοποιθτικό 
υπθρεςιακϊν μεταβολϊν του ςτο Σμιμα τελεχϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ του ΤΠ.Π.Ε.Θ., εντόσ πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ των αιτιςεων.   
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Εσωτερική Διανομή 
1.   Γραφείο Γενικισ Δ/ντριασ Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ Π.Ε. & Δ.Ε. 
2. Διεφκυνςθ Τπθρεςιακισ Κατάςταςθσ & Εξζλιξθσ Εκπ/κοφ Προςωπικοφ 
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        Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ - Σμιμα Δϋ τελεχϊν Π.Ε. & Δ.Ε. 


