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Από: Δθνξεία Πεξηνρήο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο 

Ππορ: Τνπο θ.θ. Βαζκνθόξνπο θαη κέιε Δ.Κ.Σ. ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δθνξείαο Έβξνπ 

Κοιν.:      ΣΔΠ/ Γεληθή Δθνξεία 

Θέμα: Διαδικαζία Ανάδειξηρ Π.Ε. Έβπος 

 
 

Αγαπεηνί κνπ, 

 

όπσο γλσξίδεηε ε ζεηεία ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Δθόξνπ θ. Παλαγηώηε Μεηαμνύδε ιήγεη ζηηο 05/05/2013. 

Καηόπηλ απηνύ θαιώ, αθ’ ελόο ηνπο Βαζκνθόξνπο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δθνξείαο Έβξνπ πνπ έρνπλ Δληνιή 

Γηνηθήζεσο θαη δηεηή ηνπιάρηζηνλ ππεξεζία Βαζκνθόξνπ θαη, αθ’ εηέξνπ, ηελ Δ.Κ.Σ./Π.Δ. Έβξνπ, λα 

πξνηείλνπλ ππνςήθηνπο γηα ηα θαζήθνληα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Δθόξνπ κέρξη ηηο 19 Απξηιίνπ 2013 ζην e-

mail ηεο Δθνξείαο Πεξηνρήο (epanmakthr@sep.org.gr) ή ζηελ δηεύζπλζε Φηιειιήλσλ 13, Καβάια. 

Η πξνζπάζεηα όισλ ζα πξέπεη λα θαηεπζύλεηαη γηα ππόδεημε ησλ ππνςήθησλ θαηάιιεισλ αηόκσλ πνπ ζα 

πξνζθέξνληαη λα αλαιάβνπλ ην έξγν απηό, λα δηαζέηνπλ ην ρξόλν πνπ ρξεηάδεηαη, λα απνιακβάλνπλ ηεο 

εθηηκήζεσο ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ ηνπηθώλ αξρώλ, λα κπνξνύλ λα πξνάγνπλ ην έξγν ησλ Βαζκνθόξσλ 

ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δθνξεία θαη λα εθπαηδεύνληαη δηαξθώο, όζν δηαξθεί ε ζεηεία ηνπο ζηα θαζήθνληα θαη ηηο 

ππνρξεώζεηο ηνπο. Οη ππνςήθηνη πνπ ζα πξνηαζνύλ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα αθόινπζα βαζηθά 

πξνζόληα, ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηνλ Καλνληζκό Γηνίθεζεο (Μέξνο 4
ν
, Κεθάιαην 4): 

 

1. Διιεληθή Ιζαγέλεηα 

2. Έκπξαθηε πξνζήισζε ζηηο αξρέο, ην ζθνπό θαη ηε κεζνδνινγία ηνπ Σ.Δ.Π. 

3. Πλεπκαηηθέο θαη ζσκαηηθέο ηθαλόηεηεο αλάινγεο κε ηελ απνζηνιή ηνπο 

4. Γηνηθεηηθέο ηθαλόηεηεο, αλάινγεο κε ηα θαζήθνληα πνπ πξόθεηηαη λα ηνπο αλαηεζνύλ, όπσο: 

4.1. Πξνγξακκαηηζκό θαη νξγάλσζε 

4.2. Πξνζαλαηνιηζκό ζην απνηέιεζκα 

4.3. Πξσηνβνπιία, δεκηνπξγηθόηεηα, θξίζε 

4.4. Δπειημία θαη πξνζαξκνζηηθόηεηα 

4.5. Δπηθνηλσλία θαη πεηζώ 

4.6. Σπλεξγαζία θαη νκαδηθή εξγαζία 

4.7. Αλάπηπμε ζπλεξγαηώλ 

4.8. Ιθαλόηεηα δηαπαηδαγώγεζεο 

4.9. Απνιαβή απνδνρήο από ηελ ηνπηθή θαη επξύηεξε θνηλσλία 
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5. Έρνπλ ζεηηθή αμηνιόγεζε ηνπ έξγνπ ηνπο ζε πξνεγνύκελε ζεηεία, ζηα ίζηα θαζήθνληα ή άιια 

6. Πηζηνπνηεηηθό γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο 

7. Βεβαησηηθό παξαθνινύζεζεο Σρνιήο Βαζηθήο Δθπαίδεπζεο Βαζκνθόξσλ 

8. Ηιηθία είθνζη ηξηώλ (25) έσο πελήληα (55) εηώλ 

9. Έγγξαθε απνδνρή ηεο ππνςεθηόηεηάο ηνπο 

10. Υπεύζπλε Γήισζε (άξζξν 8 Ν.1599/1986) όηη δηαζέηεη ιεπθό πνηληθό Μεηξών 

 

Αλ αλαδεηρζεί κέινο Δ.Κ.Σ. ή θηινπξόζθνπνο πξέπεη εληόο έμη (6) κελώλ λα απνθηήζεη ηα πξνβιεπόκελα 

ηππηθά πξνζόληα Βαζκνθόξνπ. 

Οη ππνςήθηνη πνπ ζα απνδερζνύλ ηελ ππνςεθηόηεηά ηνπο ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηαπηόρξνλα κε ηελ 

ππνςεθηόηεηά ηνπο ηξηεηέο ζρέδην πξνγξακκαηηζκνύ, δξαζηεξηόηεηαο θαη αλάπηπμεο θαη εηήζην 

πξόγξακκα γηα ην πξώην έηνο ησλ θαζεθόλησλ ηνπο ζηνλ Έθνξν Πεξηνρήο. 

Η δηαδηθαζία αλάδεημεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Κπξηαθή 28 Απξηιίνπ 2013 ζηηο 12:00 ζηελ έδξα ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δθνξείαο. 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία αλάδεημεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Δθόξνπ έρνπλ όινη νη Βαζκνθόξνη ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δθνξείαο Έβξνπ κε Δληνιή Γηνίθεζεο θαη ζπλνιηθή ζεηεία ηνπιάρηζηνλ 36 κελώλ ε νπνία 

λα πεξηιακβάλεη 6 ηνπιάρηζηνλ κήλεο θαηά ην δσδεθάκελν πξν ηεο αλαδείμεσο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ 

Δθόξνπ. 

Με ηελ πεπνίζεζε όηη ε επηδίσμε όισλ καο ζηνρεύεη ζηελ αλάδεημε ησλ ηθαλόηεξσλ γηα ηελ πξναγσγή ηνπ 

Πξνζθνπηθνύ Έξγνπ, ζαο θαιώ λα επηδείμεηε ηελ ππεπζπλόηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ζσζηή δηεμαγσγή 

ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

 

 

 Με Πξνζθνπηθνύο Φαηξεηηζκνύο 

 

 

 

 

 

 

Γεκήηξεο Καβνύθεο 

Έθνξνο Πεξηνρήο Πξνζθόπσλ 

Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο 


