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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΕΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ Κ.Ε.Σ.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΘΕΜΑ: Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων για τις θέσεις των Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ.
Κεντρικής Μακεδονίας μετά τις ενστάσεις – Προσωρινός αξιολογικός πίνακας ‐ Προθεσμία
και διαδικασία υποβολής ενστάσεων
Από το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας,
ανακοινώνονται:
α) ο πίνακας των υποψηφίων που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής και γίνονται
δεκτοί/ές στη διαδικασία επιλογής, κατά αλφαβητική σειρά, ύστερα από την εξέταση των
ενστάσεων, με τις οποίες δεν επήλθε καμία μεταβολή και
β) ο πίνακας μη δεκτών υποψηφίων, με την αιτιολογία για κάθε περίπτωση εκπαιδευτικού και Ε.Ε.Π.
που δε γίνεται δεκτός/ή, ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων.
Ανακοινώνεται επίσης ο προσωρινός αξιολογικός πίνακας, όπως αυτός καταρτίσθηκε με την αριθμ.
50/24‐10‐2018 Πράξη του Συμβουλίου Επιλογής.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά του προσωρινού αξιολογικού
πίνακα, εντός προθεσμίας τριών (03) εργάσιμων ημερών από την ανάρτησή του, δηλαδή, λόγω της
αργίας της 26ης Οκτωβρίου για την πόλη της Θεσσαλονίκης, από τη Δευτέρα 29‐10‐2018 έως και την
Τετάρτη 31‐10‐2018, ώρα 15:00.
Οι ενστάσεις είναι έγγραφες και υποβάλλονται με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
Α) ιδιοχείρως στην έδρα του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Κεντρικής Μακεδονίας (Κτίριο
ZEDA ‐ Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 – Είσοδος αρ. 2 ‐ 1ος όροφος), με κατάθεση στο πρωτόκολλο
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή
Β) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e‐mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση kmakedpde@sch.gr, με
την ένδειξη «ένσταση υποψηφίου + (ονοματεπώνυμο) + (κλάδος)» ή
Γ) μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ) στον αριθμό 2310 474328.

Σε όλες τις ενστάσεις πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς ο Α.Μ. του/της εκπαιδευτικού ή του μέλους
Ε.Ε.Π.

Ο Πρόεδρος
του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής
Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας
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