ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΦΟΛΗ
ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΚΠΑΙΓΔΥΣΗΣ
(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ.)
ΕΣΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Δηζαγσγή (30) Δθπαηδεπηηθώλ ΠΔ ζην Δηήζην Πξόγξακκα Παηδαγσγηθήο Καηάξηηζεο
(Δ.Π.ΠΑΙ.Κ.) ηεο ΑΣΠΑΙΤΔ από ηνλ Δληαίν Πίλαθα Αλαπιεξσηώλ ηνπ ΥΠΓΒΜΘ κε βάζε ηελ
πξαγκαηηθή πξνϋπεξεζία.
Αλαθνηλώλεηαη όηη, ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ. 43/23.6.2011 Πξάμε ηεο Γ.Δ., ζα εηζαρζνύλ ζην Εηήζιο
Ππόγπαμμα Παιδαγωγικήρ Καηάπηιζηρ (Δ.Π.ΠΑΙ.Κ.) ηεο Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ην αθαδ. έηνο 2011-2012 (30)
εθπαηδεπηηθνί ΠΔ ζύκθσλα κε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο από ηνλ Δληαίν Πίλαθα Γηνξηζκνύ Αλαπιεξσηώλ ηνπ ΤΠΓΒΜΘ πνπ έρεη ζπληαρζεί κε ζεηξά πνπ εμαξηάηαη από ηελ πξαγκαηηθή πξνϋπεξεζία, εθόζνλ:
α) έρνπλ ζπκπιεξώζεη ηελ 30.6.08 πξαγκαηηθή πξνϋπεξεζία ηνπιάρηζην ηξηάληα (30) κελώλ
πξνζσξηλνύ αλαπιεξσηή ή σξνκίζζηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζε Γεκόζηα ρνιεία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο αξκνδηόηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο δηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ (17 ππνςήθηνη εθπαηδεπηηθνί).
β) έρνπλ ζπκπιεξώζεη ηελ 30-6-10 πξαγκαηηθή πξνϋπεξεζία ηνπιάρηζην είθνζη ηέζζεξηο (24)
κήλεο πξνζσξηλνύ αλαπιεξσηή ή σξνκίζζηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζε Γεκόζηα ρνιεία Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο αξκνδηόηεηαο ηνπ
Τπνπξγείνπ Παηδείαο δηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη
έρνπλ ιάβεη ηε βαζκνινγηθή βάζε ζε νπνηνλδήπνηε δηαγσληζκό εθπαηδεπηηθώλ ηνπ ΑΣΔΠ (13
ππνςήθηνη εθπαηδεπηηθνί ).
Η επηινγή ζα γίλεη από δύν αλεμάξηεηνπο πίλαθεο.
Καινύληαη όζνη Αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί ηνπ ΤΠΓΒΜΘ ελδηαθέξνληαη λα θνηηήζνπλ ζην ΔΠΠΑΙΚ
θαηά ην αθαδ. έηνο 2011-2012, λα ππνβάινπλ ηαρπδξνκηθά θαη κόλν κε ζπζηεκέλε επηζηνιή: α) Αίηεζε θαη β) Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/86 από 8.7.2011 κέρξη θαη 21.7.2011, ζην
Γεληθό Πξσηόθνιιν ηεο ΑΠΑΙΣΔ ( Δπηινγή Αλαπιεξσηώλ), Ν. Ηξάθιεην Αηηηθήο, ηαζκόο ΗΑΠ
«Δηξήλε», Σ.Κ. 14121).
Γηεπθξηλίδεηαη όηη:
1) Η επηινγή γηα θνίηεζε θαη ε θαηαλνκή ησλ ζπνπδαζηώλ ζηηο πόιεηο ζα γίλεη κε βάζε:
α) ηηο Αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ Γήισζε πξνηίκεζεο γηα ηηο πόιεηο θνίηεζεο.
β) ηα κόξηα πξνϋπεξεζίαο ηνπο (ζηηο 30.6.2008 γηα ηνπο 30κελίηεο θαη ζηηο 30.6.2010 γηα ηνπο
24κελίηεο)
γ) ηελ επηηπρία ηνπο (αλ έρνπλ ιάβεη βαζκνινγηθή βάζε) ζε νπνηνλδήπνηε δηαγσληζκό εθπαηδεπηηθώλ ηνπ ΑΔΠ (γηα ην 24κελν).
δ) ηνλ αληίζηνηρν ζπλεκκέλν Πίλαθα ζέζεσλ Αλαπιεξσηώλ αλά πόιε.
2) Μεηεγγξαθέο δελ πξνβιέπνληαη, εθηόο από ηελ πεξίπησζε κόληκνπ δηνξηζκνύ ζηε δεκόζηα εθπαίδεπζε θαη ζύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο ηζρύνπζαο αληίζηνηρεο πξνθήξπμεο γηα ηνπο ηδηώηεο ππνςήθηνπο.
3) Οη ππνςήθηνη νθείινπλ λα επηζπλάςνπλ, όπσο ηζρύεη θαη ζηελ θύξηα δηαδηθαζία επηινγήο, ζπλεκκέλε ζηελ Αίηεζή ηνπο Απόδειξη Τπαπεζικήρ Καηάθεζηρ ηνπ πνζνύ ησλ 50 επξώ ζηελ Δζληθή
Τξάπεδα θαη κόλν, ζην Λνγαξηαζκό ηεο ΑΣΠΑΙΤΔ κε αξηζκό 154/54501287, πνπ ζα θέξεη ηελ
έλδεημε «Γηαδηθασία επιλογής Αναπληρωτών». Αηηήζεηο ρσξίο ην σο άλσ ζπλεκκέλν
ζηνηρείν δελ ζα εμεηαζηνύλ.
4) Όζνη εηζαρζνύλ ζα πξέπεη λα θαηαβάινπλ, όπσο ηζρύεη θαη ζηελ θύξηα δηαδηθαζία επηινγήο, αλά
εμάκελν θνίηεζεο, κε ηελ εγγξαθή ηνπο ζε απηό, ην πνζό ησλ 200 επξώ.
Η παξνύζα Αλαθνίλσζε κε ηελ αληίζηνηρε Αίηεζε, Τπεύζπλε Γήισζε θαη ηνλ Αληίζηνηρν Πίλαθα
ζέζεσλ αλαξηάηαη ζε όια ηα Παξαξηήκαηα ηεο ΑΠΑΙΣΔ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΠΑΙΣΔ ζηελ
αθόινπζε δηεύζπλζε: www.aspete.gr.
Μαξνύζη 4.7. 2011
Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.
Καζεγ. ΙΩΑΝΝΗ ΥΡΤΟΤΛΑΚΗ

