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ΛΛΗΝΙΚΗΝ ΗΜΟΚΡ ΣΙ
ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝΝΠ Ι Ι ,Ν Ρ ΤΝ  Κ ΙΝ
ΘΡΗΚ ΤΜ ΣΧΝ
Γ ΝΙΚΗ Ι ΤΘΤΝΗΝΣΡ ΣΗΓΙΚΟΤΝ
Υ Ι ΜΟΤ,ΝΠΡΟΓΡ ΜΜ ΣΙΜΟΤΝΚ ΙΝ
ΗΛ ΚΣΡΟΝΙΚΗΝ Ι ΚΤ ΡΝΗΗ
Ι ΤΘΤΝΗΝΗΛ ΚΣΡΟΝΙΚΗΝ Ι ΚΤ ΡΝΗΗ
ΣΜΗΜ Ν ’ ΦΗΦΙ ΚΟΤΝΥ Ι ΜΟΤΝΚ Ι
Ν ΠΣΤΞΗΝ Φ ΡΜΟΓΧΝΝ Ξ Σ  ΧΝ
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ΑΔΑ: 6ΑΤΞ4653ΠΣ-ΨΥΖ

Reason:
Location: Athens

δεΫ αΝbarcode1
35 mm x 50 mm

αγησμΝ φαζ έαμμΝ
ΝαΝ δα βλβγ έΝηΫχλδμ
αγησμΝΠλκ λαδσ β αμμΝ

γάθα, 18 ΙαθκυαλέκυΝβί1θ
λέΠλω μΝ6581/ γ
ΠΟΣΟΛΗΝΜ ΝΗΛ ΚΣΡΟΝΙΚΟΝΣ ΥΤ ΡΟΜ ΙΟΝ

ΣαχέΝ ήθ β
μΝ θ λΫαΝΠαπαθ λΫκυΝγι
ΣέΚέΝ– Πσζβ : 15180 – Μαλκτ δ
Πζβλκφκλέ μμΝΝ έΝ θαΰθω κπκτζκυ,Ν
έΝΓδαθθαεκτλα,ΝΚέΝΚαλαπλυδηκυΝ,
Κέ Κκζαιέακυ,Ν έΝ λΰδσπκυζκμΝ
ΣβζΫφωθα: 2103443056, 2103443063, 2103442076,
2103442067, 2103442305
Fax: 2103442011
Email: egovexams@minedu.gov.gr

ΠΡΟ μΝ1ΨΝ δ υγυθ ΫμΝ υ λκίΪγηδαμ
επαέ υ βμ
βΨΝ δ υγυθ ΫμΝΓ θδευθΝΛυε έωθ
ΚΟΙΝμΝΠ λδφ λ δαεκτμΝ δ υγυθ ΫμΝΝΝΝΝΝΝ
επαέ υ βμ

Θ Μ μΝ«Κα αχυλδ βΝ κδχεέωθ ηαγβ υθΝΓ΄ Ϊιβμ Ηηελβ έκυΝΓεθδεκτ ΛυεεέκυΝεαδΝ ΄
Ϊιβμ πελδθκτ Γεθδεκτ ΛυεεέκυΝγδαΝ κΝ χκζδεσΝΫ κμΝ2ί15-2016έ»
Πλκε δηΫθκυΝ βΝ υπβλ έαΝ ηαμΝ θαΝ βηδκυλΰά δΝ κΝ αλχ έκΝ ωθΝ ηαγβ υθΝ βμΝ ζ υ αέαμΝ
ΪιβμΝ ωθΝΓ θδευθΝΛυε έωθΝπαλαεαζκτη μ
. Υλβ δηκπκδυθ αμΝ κΝΠζβλκφκλδαεσΝτ βηαΝ«myschool» εαδΝΝαεκζκυγυθ αμΝ δμΝκ βΰέ μ
βμΝΟηΪ αμΝΣ χθδεάμΝΤπκ άλδιάμΝ κυ, θαΝεα αχωλδ κτθ κδΝηαγβ Ϋμ κυΝ χκζ έκυΝ αμΝ πκυΝ
παλαεκζκυγκτθΝ ΰδαΝ πλυ β φκλΪΝ βθΝ ζ υ αέαΝ Ϊιβ, χωλέμ εω δεσΝ αλδγησΝ ι Ϊ ωθ.
θ έγ α,Ν η Ν κθ παζαδσΝ κυμ εω δεσ αλδγησΝ ι Ϊ ωθΝ γαΝ εα αχωλδ κτθΝ σ κδΝ
παθαζαηίΪθκυθΝ βθΝ ΪιβΝζσΰωΝαθ παλεκτμΝφκέ β βμ.
βη δυθ αδΝσ δΝπλΫπ δΝθαΝ κγ έΝδ δαέ λβΝπλκ κχάΝ βθΝκλγάΝεα αχυλδ β ωθΝ κδχ έωθΝ ωθΝ
ηαγβ υθΝ εαδΝ δ δαέ λαΝ κυΝ εω δεκτΝ αλδγηκτΝ ι Ϊ ωθ,Ν φσ κθΝ υπΪλχ δέΝ πδπζΫκθ,Ν θαΝ
κθδ έΝ σ δΝ βΝ δ αΰωΰάΝ σζωθΝ ωθΝ κδχ έωθΝ ωθΝ ηαγβ υθΝ γαΝ ΰέθ δΝ απκεζεδ δεΪΝ η Ν
ζζβθδεκτμ,Νε φαζαέκυμΝχαλαε άλ μέΝ

ΑΔΑ: 6ΑΤΞ4653ΠΣ-ΨΥΖ

έ εκζκυγυθ αμΝ πλκ ε δεΪΝ δμΝ κ βΰέ μ εαδΝ αφκτΝ πδεκδθωθά
Ν ΰδαΝ σπκδκΝ χθδεσΝ
πλσίζβηαΝ υχσθΝ υθαθ ά
Νη Ν κΝΣηάηαΝΣ χθδεάμΝΤπκ άλδιβμΝ κυΝ«myschool»Ν Χ βζέΝ801300-3021), παλαεαζκτη Ν θαΝ κζκεζβλωγ έΝ βΝ εα αχυλδ βΝ ωθΝ κδχ έωθΝ ωθΝ ηαγβ υθ,Ν ηΫχλδ
βθ ΠΫηπ βΝ21 Ιαθκυαλέκυ.

ΟΝΠΡΟΨΣ Μ ΝΟΝΣΗΝ Ι ΤΘΤΝΗ

ΙΧ ΝΝΗΝΚ ΣΧΠΟ Η

ω ελδεάΝ δαθκηά
1. Γλαφ έκ ΤπκυλΰκτΝ
2. Γλαφ έκΝΓ θέΝΓλαηηα Ϋα
3. Γ θέΝ ήθ βΝ  λα βΰδεκτΝ χ δα ηκτ,Ν Πλκΰλαηηα δ ηκτΝ ΤΝ Ηζ ε λκθδεάμΝ
δαευίΫλθβ βμ
4. ήθ βΝΗζ ε λκθδεάμΝ δαευίΫλθβ βμ
5. ήθ βΝΗζ ε λκθδευθ- δε υαευθΝΤπκ κηυθ
6. ήθ βΝ ι Ϊ ωθ ΤΝΠδ κπκδά ωθ
7. ήθ βΝπκυ υθ,ΝΠλκΰλαηηΪ ωθΝεαδΝΟλΰΪθω βμΝ
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