ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΦΟΛΗ
ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΚΠΑΙΓΔΥΣΗΣ
(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
Διζαγωγή 35 αναπληπωηών εκπαιδεςηικών ηων κλάδων ΤΔ-01 και ΓΔ-01 ζηο Τπίμηνο
Ππόγπαμμα Παιδαγωγικήρ Δπιμόπθωζηρ ηηρ ΑΣΠΑΙΤΔ από ηον Δνιαίο Πίνακα
Αναπληπωηών ηος ΥΠΓΒΜΘ με βάζη ηην ππαγμαηική πποϋπηπεζία.
Αλαθνηλώλεηαη όηη ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ. 43/23.6.2011 Πξάμε ηεο Γ.Δ. ηεο ΑΠΑΙΣΔ ζα εηζαρζνύλ
ζην Τρίμηνο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Επιμόρθωζης ηεο ΑΠΑΙΣΔ γηα ην αθαδ. έηνο 2011-2012,
35 εκπαιδεςηικοί ηων κλάδων ΤΔ-01 και ΓΔ-01 ζύκθσλα κε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο από ηνλ Δληαίν
Πίλαθα Γηνξηζκνύ Αλαπιεξσηώλ ηνπ ΤΠΓΒΜΘ πνπ έρεη ζπληαρζεί κε ζεηξά πνπ εμαξηάηαη από ηελ
πξαγκαηηθή πξνϋπεξεζία ζηηο 30.6.2008, εθόζνλ : έρνπλ ζπκπιεξώζεη ζηηο 30.6.2008 ππαγμαηική
πποϋπηπεζία
ηοςλάσιζηον ηπιάνηα (30) μηνών πξνζσξηλνύ αλαπιεξσηή ή σξνκηζζίνπ εθπαηδεπηηθνύ ζηε Γεπηεξνβάζκηα Γεκόζηα Δθπαίδεπζε .
Το ππόγπαμμα θα ππαγμαηοποιηθεί ζηην Αθήνα.

Οη 35 απηέο ζέζεηο ζα θαηαλεκεζνύλ ζύκθσλα κε ηνλ ζπλεκκέλν Πίλαθα εηζαθηέσλ Αλαπιεξσηώλ
ζην Τπίμηνο Ππόγπαμμα Παιδαγωγικήρ Επιμόπθωζηρ αλά εηδηθόηεηα.
Καινύληαη όζνη Αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί ηνπ ΤΠΓΒΜΘ ησλ θιάδσλ ΣΔ-01 θαη ΓΔ-01
ελδηαθέξνληαη λα θνηηήζνπλ ζην Τπίμηνο Ππόγπαμμα Παιδαγωγικήρ Δπιμόπθωζηρ ηηρ
ΑΣΠΑΙΤΔ θαηά ην αθαδ. έηνο 2011-2012, λα ππνβάινπλ ηασςδπομικά και μόνο με ζςζηημένη
επιζηολή: α) Αίηεζε θαη β) Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/86 από 8.7.2011 μέσπι και 21.7.2011, ζην Γεληθό Πξσηόθνιιν ηεο ΑΠΑΙΣΔ ζηελ Αζήλα ζηε Γ/λζε: ΑΠΑΙΣΔ ( Δπηινγή Αλαπιεξσηώλ ΣΔ-01, ΓΔ-01), Ν. Ηξάθιεην Αηηηθήο, ηαζκόο ΗΑΠ «Δηξήλε», Σ.Κ. 14121). Γηεπθξηλίδεηαη όηη:
1) Η επηινγή γηα θνίηεζε θαη ε θαηαλνκή ησλ ζπνπδαζηώλ ζα γίλεη κε βάζε:
α) Σα κόξηα ηεο πξαγκαηηθήο πξνϋπεξεζίαο ηνπο, ζηηο 30.6.2008
β) Σνλ ζπλεκκέλν Πίλαθα ζέζεσλ Αλαπιεξσηώλ ΣΔ-01 θαη ΓΔ-01 αλά εηδηθόηεηα.
Οη ππνςήθηνη νθείινπλ λα επηζπλάςνπλ, ζπλεκκέλε ζηελ Αίηεζή ηνπο Απόδειξη Τπαπεζικήρ Καηάθεζηρ ηνπ πνζνύ ησλ 30 εςπώ ζηελ Δζληθή Σξάπεδα θαη κόλν, ζην Λνγαξηαζκό ηεο ΑΠΑΙΣΔ
κε αξηζκό 154/54501287, πνπ ζα θέξεη ηελ ένδειξη «Γιαδικαζία επιλογής Αναπληρωηών
ΤΕ-01, ΔΕ-01». Αιηήζειρ σωπίρ ηο ωρ άνω ζςνημμένο ζηοισείο δεν θα εξεηαζηούν.
2) Όζνη εηζαρζνύλ ζα πξέπεη λα θαηαβάινπλ, κε ηελ εγγξαθή ηνπο, ην πνζό ησλ 200 επξώ.
Η παξνύζα Αλαθνίλσζε κε ηελ αληίζηνηρε Αίηεζε, Τπεύζπλε Γήισζε θαη ηνλ Πίλαθα ζέζεσλ
αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΠΑΙΣΔ ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε:www.aspete.gr
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