
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΟΧ 1/2020 

Για ηην ππόζλητη πποζυπικού με ζύμβαζη επγαζίαρ ιδιυηικού δικαίος οπιζμένος σπόνος. 

Η Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε Αζκηαο θαη Βζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεπεάρ Δλλάδαρ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ αλαθνηλώλεη όηη ζα πξνζιάβεη κε ζύκβαζε ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ 
ρξόλνπ, έλα (1) άηομο Γ.Δ. ειδικόηηηαρ Οδηγών ζσολ. λευθοπείυν και ένα (1) άηομο Γ.Δ. ειδικόηηηαρ 
ςνοδών πλήποςρ απαζσόληζηρ και για διάζηημα από ηην ςπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ και όσι πέπαν 
ηηρ 30/6/2021 γηα ηηο αθόινπζεο ρνιηθέο Μνλάδεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο ζύκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν.2190/1994,όπσο ηζρύεη: 

 
Κωδικός      

θέσης 

 

Τπηπεζία/έδπα 

 

Σόπορ Απαζσόληζηρ 

     (σολ.μονάδα) 

 

Διδικόηηηα 

Γιάπκεια  

ύμβαζηρ 

Αριθμός 

ατόμων 

 

101 

Πεξηθ .Γ/λζεΑ/ζκηαο 

& Β/ζκηαοΔθπ/ζεο  

ηεξ. Διιάδαο 

 

10Θ Διδ.Γημ.&Νηπ.Λαμίαρ 

(Γ. Λαμιέυν Ν. Φθιώηιδαρ) 

 

ΓΔ ΟΓΗΓΧΝ  

(ΜΔ ΦΗΦΙΑΚΟ 

ΣΑΥΟΓΡΑΦΟ)                    

Από ηελ ππνγξαθή  

  ηεο ύκβαζεο θαη όρη  

  πέξαλ ηεο 30/6/2021 

 

1 

 

102 

Πεξηθ .Γ/λζε Α/ζκηαο 

& Β/ζκηαοΔθπ/ζεο  

ηεξ. Διιάδαο 

 

10Θ Διδ.Γημ.&Νηπ.Λαμίαρ 

(Γ. Λαμιέυν Ν. Φθιώηιδαρ) 

 

ΓΔ  ΤΝΟΓΧΝ 

Από ηελ ππνγξαθή  

  ηεο ύκβαζεο θαη όρη  

  πέξαλ ηεο 30/6/2021 

 

1 

 

Ηλικία : Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ειηθία από 18 έσο θαη 65 εηώλ. 

Καινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη λα ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.6, καδί 
κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, είηε ειεθηξνληθά ζηελ δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ 
(mail@stellad.pde.sch.gr), είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηελ δηεύζπλζε: Πεπιθεπειακή 
Γιεύθςνζη Αθμιαρ και Βθμιαρ Δκπαίδεςζηρ ηεπεάρ Δλλάδαρ, Απκαδίος 8,Σ.Κ.: 35131 – Λαμία εληόο 
πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξώλ, πνπ αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο 
παξνύζαο ζηνλ εκεξήζην ηύπν, ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή ηεο αλάξηεζήο ηεο ζην θαηάζηεκα ηεο παξαπάλσ 
Τπεξεζίαο θαη ζην θαηάζηεκα ηεο Γ/λζεο Α/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν. Φζηώηηδαο (Θεξκνππιώλ 60,Σ.Κ. 35133-
Λακία) θαζώο θαη ζην ρώξν ησλ αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ, εθόζνλ 
ε αλάξηεζή ηεο είλαη ηπρόλ κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο.  

 
Σα εηδηθά ηππηθά πξνζόληα (ηίηινη ζπνπδώλ θ.ι.π), ηα θξηηήξηα θαηάηαμεο, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

ζα ππνβάινπλ νη ελδηαθεξόκελνη, θαζώο θαη νπνηεζδήπνηε πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλαθέξνληαη 
ιεπηνκεξώο ζηελ κε αξ.πξση: 4603/08-09-2020 (ΑΓΑ: ΧΦΒ046ΜΣΛ-2Ι2) Ανακοίνυζη ΟΥ 1/2020 πνπ 
βξίζθεηαη αλεξηεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεύζπλζεο Αζκηαο θαη Βζκηαο Δθπ/ζεο ηεπεάρ 
Δλλάδαρ:http://stellad.pde.sch.gr 

Δπηπιένλ πιεξνθνξίεο επίζεο κπνξνύλ λα δεηνύλ νη ελδηαθεξόκελνη ζην ηειέθσλν:22310 66152 
(ππόςε θα.Καξάιε) 

 
Αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο ελ ιόγσ αλαθνίλσζεο απνηειεί θαη ην «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΩΝ 

ΤΜΒΑΔΩΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ» κε ζήκαλζε έθδνζεο «12-02-2019», πνπ πεξηιακβάλεη 

επηζεκάλζεηο γηα ηα πξνζόληα, ηα βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα, ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηελ θαηάηαμε. 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ  ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ  ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

----- 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΘΜΙΑ & ΒΘΜΙΑ 

            ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

--- 

ΑΤΣΟΣΔΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

                        ΣΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

                                         -----  

   Tασ. Γ/νζη:  Απκαδίος 8 

Σ.Κ. – Πόλη: 35131 – Λαμία 

E-mail:mail@stellad.pde.sch.gr 

Πληποθοπίερ: Καπάλη Γήμηηπα 

Σηλέθυνο: 22310 66152 

Φαξ: 22310 66167 

 

 
 

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

 
 
 
       Λαμία,  23-09-2020 
        Αρ.Πρωτ. :4988 
 
 
 
 

mailto:mail@stellad.pde.sch.gr
ΑΔΑ: ΨΡ9846ΜΤΛΗ-Ψ0Ψ



 

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε ζηα Παξαξηήκαηα απηά, κέζσ ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ηνπ 
ΑΔΠ (www.asep.gr) θαη ζπγθεθξηκέλα κέζσ ηεο ίδηαο δηαδξνκήο πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ αλαδήηεζε ηνπ εληύπνπ ηεο 
αίηεζεο δειαδή : Κενηπική ζελίδα Πολίηερ Ένηςπα – Γιαδικαζίερ  Γιαγυνιζμών θοπέυν  Οπ. Υπόνος ΟΥ. 

 
 
H Πεπιθεπειακή Γιεςθύνηπια Δκπαίδεςζηρ 
                  ηεπεάρ Δλλάδαρ 
  
 
             Γπ. Δλένη Π. Μπενιάηα 
 

http://www.asep.gr/
ΑΔΑ: ΨΡ9846ΜΤΛΗ-Ψ0Ψ
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