
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ

Τμήμα Ε’ – Εκπαιδευτικών Θεμάτων

 

 

 

 Εν όψει των επικείμενων αιτήσεων σχετικά με την πρόσκληση υποψήφιων 

εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για την υποβολή 

αριθμ. 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/τ.Προκ.ΑΣΕΠ/24

Επιλογής Προσωπικού σας ενημερώνουμε τα εξής:

• οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, προτού καταθέσουν την αίτησή τους πρέπει να έχουν 

διαβάσει προσεκτικά την σχετική προκήρυξη καθότι φέρουν οι ίδιοι την ευθύνη της 

προσκόμισης και κατάθεσης των δικαιολογητικών

• οι αιτήσεις διορισμού υποβάλλονται 

ειδικότητες ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73,

• οι υποψήφιοι (ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73) 

στον ΟΠΣΥΔ, πριν την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών στη Διεύθυνση 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας

• το έντυπο της αίτησης θ

προκειμένου να λαμβάνεται το δεύτερο αντίγραφο ως βεβαίωση κατάθεσης της 

αίτησης, 

• η παραλαβή των αιτήσεων θα γίνεται από 13/1/2020 έως 12/2/2020

από τις 7:30 π.μ. μέχρι τις 2 μ.μ.

είναι από 15/1/2020 έως 3/2/2020 και ώρα 2 μ.μ.,

• για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 2510291538 και 

2510291542. 

 

Ευελπιστούμε για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας και ευχόμαστε καλή επιτυχία 

όλους τους υποψήφιους.  

 

 

 

 

  

  

 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΘΡΑΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ 

Εκπαιδευτικών Θεμάτων 

  

Καβάλα, 9/1/2020 

 

  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Εν όψει των επικείμενων αιτήσεων σχετικά με την πρόσκληση υποψήφιων 

εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο 

2019 (ΦΕΚ 45/τ.Προκ.ΑΣΕΠ/24-12-2019) Προκήρυξης του Ανώτατου Συμβουλίου 

Επιλογής Προσωπικού σας ενημερώνουμε τα εξής: 

οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, προτού καταθέσουν την αίτησή τους πρέπει να έχουν 

κά την σχετική προκήρυξη καθότι φέρουν οι ίδιοι την ευθύνη της 

προσκόμισης και κατάθεσης των δικαιολογητικών,  

οι αιτήσεις διορισμού υποβάλλονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Καβάλ

ειδικότητες ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, 

(ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73) οφείλουν να έχουν δημιουργήσει λογαριασμό 

την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών στη Διεύθυνση 

οβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, 

το έντυπο της αίτησης θα κατατίθεται στο Πρωτόκολλο σε δύο (2) αντίγραφα 

προκειμένου να λαμβάνεται το δεύτερο αντίγραφο ως βεβαίωση κατάθεσης της 

παραλαβή των αιτήσεων θα γίνεται από 13/1/2020 έως 12/2/2020

π.μ. μέχρι τις 2 μ.μ. ενώ η προθεσμία της ηλεκτρονική αίτηση στον ΑΣΕΠ 

είναι από 15/1/2020 έως 3/2/2020 και ώρα 2 μ.μ., 

ια περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 2510291538 και 

Ευελπιστούμε για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας και ευχόμαστε καλή επιτυχία 

 H αν/τρια Δ/ντρια

Αθανασία Γαϊτανίδου

Εν όψει των επικείμενων αιτήσεων σχετικά με την πρόσκληση υποψήφιων 

δικαιολογητικών στο πλαίσιο της υπ’ 

2019) Προκήρυξης του Ανώτατου Συμβουλίου 

οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, προτού καταθέσουν την αίτησή τους πρέπει να έχουν 

κά την σχετική προκήρυξη καθότι φέρουν οι ίδιοι την ευθύνη της 

στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Καβάλας από τις 

δημιουργήσει λογαριασμό 

την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών στη Διεύθυνση 

α κατατίθεται στο Πρωτόκολλο σε δύο (2) αντίγραφα 

προκειμένου να λαμβάνεται το δεύτερο αντίγραφο ως βεβαίωση κατάθεσης της 

παραλαβή των αιτήσεων θα γίνεται από 13/1/2020 έως 12/2/2020, στο γραφείο 538, 

σμία της ηλεκτρονική αίτηση στον ΑΣΕΠ 

ια περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 2510291538 και 

Ευελπιστούμε για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας και ευχόμαστε καλή επιτυχία σε 

Δ/ντρια Π.Ε. Καβάλας 

 

 

Αθανασία Γαϊτανίδου 
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