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«Πρόςκληςη υποψηφίων προϊςταμζνων των Κζντρων Εκπαιδευτικήσ και υμβουλευτικήσ
Τποςτήριξησ (Κ.Ε..Τ.), τησ Π.Δ.Ε. Κρήτησ, για υποβολή δήλωςησ προτιμήςεων για τοποθζτηςη
ςε Κ.Ε..Τ. Κρήτησ».

Ο Περιφερειακόσ Διευθυντήσ Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Κρήτησ
Ζχοντασ υπϋ όψιν:
1. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 18 (ΦΕΚ 31/τ.Αϋ/23-02-18), με κζμα : «Οργανιςμόσ Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και
Θρθςκευμάτων».
2. Σθ με αρικμ. Φ.350.2/1/32958/Ε3/27-02-18 (ΑΔΑ : 6Π414653Π-7ΕΝ) Τ.Α. του ΤΠ.Π.Ε.Θ., με κζμα :
«Σοποκζτθςθ Περιφερειακϊν Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ».
3. Σον κανονιςμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27 θσ Απριλίου
2016, για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ
χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ
95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν προςταςία δεδομζνων) (ΕΕ L 119 ΣΗσ 4.5.2016).
4. Σισ διατάξεισ του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Αϋ/12-6-18), με κζμα : «Αναδιοργάνωςθ των δομϊν τθσ
πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ».
5. Σισ διατάξεισ τθσ με αρικμ. Φ.351.1/41/157241/Ε3/21-09-18 (ΦΕΚ 4196/τ.Βϋ/25-9-18) Τ.Α. του ΤΠ.Π.Ε.Θ., με
κζμα : «Ρφκμιςθ κεμάτων ςχετικϊν με τθ διαδικαςία επιλογισ και τοποκζτθςθσ των Προϊςταμζνων των
Κζντρων Εκπαιδευτικισ και υμβουλευτικισ Τποςτιριξθσ».
6. Σθ με αρικμ. Φ.2.4/14195/19-11-18 (ΑΔΑ : 7Τ564653Π-ΒΙΡ) Απόφαςθ τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ
Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ, με κζμα : «Κφρωςθ του τελικοφ ενιαίου
αξιολογικοφ, κατά φκίνουςα ςειρά, πίνακα υποψθφίων προϊςταμζνων των Κζντρων Εκπαιδευτικισ και
υμβουλευτικισ

Τποςτιριξθσ

(Κ.Ε..Τ.),

τθσ

Περιφερειακισ

Διεφκυνςθσ

Πρωτοβάκμιασ

και

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ», όπωσ αυτι αναρτικθκε ςτισ 19 Νοεμβρίου 2018 ςτθν
ιςτοςελίδα τθσ.

ΚΑΛΟΤΜΕ
Σουσ εγγεγραμμζνουσ ςτον τελικό ενιαίο αξιολογικό, κατά φκίνουςα ςειρά, πίνακα υποψθφίων
προϊςταμζνων των Κζντρων Εκπαιδευτικισ και υμβουλευτικισ Τποςτιριξθσ (Κ.Ε..Τ.), τθσ Π.Δ.Ε. Κριτθσ,
όπωσ αυτόσ κυρϊκθκε ςτισ 19 Νοεμβρίου 2018 με τθ με αρικμ. Φ.2.4/14195/19-11-18 (ΑΔΑ : 7Τ564653Π-ΒΙΡ)
Απόφαςθ τθσ Π.Δ.Ε. Κριτθσ και αναρτικθκε αυκθμερόν ςτθν ιςτοςελίδα τθσ, να υποβάλλουν δήλωςη με τη
ςειρά προτιμήςεων τουσ για τοποκζτθςθ ςτισ κενζσ κζςεισ προϊςταμζνων των Κζντρων Εκπαιδευτικισ και
υμβουλευτικισ Τποςτιριξθσ (Κ.Ε..Τ.) Κριτθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 12 τθσ με αρικμ.
Φ.351.1/41/157241/Ε3/21-09-18 (ΦΕΚ 4196/τ.Βϋ/25-9-18) Τ.Α. του ΤΠ.Π.Ε.Θ.
Σα Κζντρα Εκπαιδευτικισ και υμβουλευτικισ Τποςτιριξθσ (Κ.Ε..Τ.) Κριτθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
του άρκρου 6 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Αϋ/12-6-18) είναι τα εξισ :






Ηρακλείου, με ζδρα το Ηράκλειο
Λαςικίου, με ζδρα τον Άγιο Νικόλαο
Ρεκφμνου, με ζδρα το Ρζκυμνο
Χανίων, με ζδρα τα Χανιά
Οι δθλϊςεισ προτίμθςθσ υποβάλλονται, ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο υπόδειγμα, εντόσ αποκλειςτικισ

προκεςμίασ δφο (02) θμερϊν από τθν ανάρτθςθ του τελικοφ ενιαίου αξιολογικοφ πίνακα ςτθν ιςτοςελίδα
τθσ Π.Δ.Ε. Κριτθσ, ιτοι : από Σρίτη 20 Νοεμβρίου 2018 ζωσ Σετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018, ϊρα : 15:00 και
με τουσ εξισ τρόπουσ :
 Ιδιοχείρωσ ςτα γραφεία τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ Κριτθσ (Λ. Κνωςςοφ 6 Ηράκλειο).
 Μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail), ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ : mail@kritis.pde.sch.gr
 Μζςω τθλεομοιοτυπίασ (fax) ςτον αρικμό : 2810302454
θμειϊνουμε ότι ςε περίπτωςθ υποβολισ ζνςταςθσ μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) ι, με
τθλεομοιοτυπία (fax), παρακαλοφνται οι υποψιφιοι να επιβεβαιϊςουν τθ λιψθ τθσ διλωςισ τουσ τθν ίδια
μζρα τθσ αποςτολισ από τον γραμματζα του υμβουλίου ςτο τθλζφωνο : 2810347280.
Επιςθμαίνεται ότι ςτισ διατάξεισ του άρκρου 12 (εδαφ. 2) τθσ με αρικμ. Φ.351.1/41/157241/Ε3/21-09-18
(ΦΕΚ 4196/τ.Βϋ/25-9-18)

Τ.Α. του ΤΠ.Π.Ε.Θ. ορίηεται : «Τποψήφιοι που δεν υποβάλουν δήλωςη προτίμηςησ

διαγράφονται από τον πίνακα».
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΡΗΣΗ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΕΡΖΑΚΗ

