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ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για την πλήρωςη τησ κενήσ θζςησ υντονιςτή
Εκπαιδευτικοφ Ζργου κλάδου ΠΕ 84 (Θλεκτρονικών), του ΠΕ.Κ.Ε.. τησ Π.Δ.Ε. 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).
1. Σισ διατάξεισ του Ν.3861/10 (ΦΕΚ 102/τ.Αϋ/13-7-10), με κζμα : «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι
ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ» », όπωσ ιςχφει ςιμερα.
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. Σθ με αρικμ. Φ.351.1/3/100766/Ε3/19-06-2018 (ΦΕΚ 2316/τ.Βϋ/19-06-18) Τ.Α. του ΤΠ.Π.Ε.Θ., με κζμα :
«Κατανομι των κζςεων υντονιςτϊν Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτα Περιφερειακά Κζντρα Εκπαιδευτικοφ
χεδιαςμοφ (ΠΕ.Κ.Ε..) κατά κλάδο και ανάκεςθ επιςτθμονικισ ευκφνθσ».
6. Σισ διατάξεισ τθσ με αρικμ. Φ.351.1/5/102172/Ε3/20-06-2018 (ΦΕΚ 2367/τ.Βϋ/20-06-18) Τ.Α. του ΤΠ.Π.Ε.Θ., με
κζμα : «Ρφκμιςθ κεμάτων ςχετικϊν με τθ διαδικαςία επιλογισ και τοποκζτθςθσ των υντονιςτϊν
Εκπαιδευτικοφ Ζργου».
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7. Σθ με αρικμ. Φ.351.1/35/156468/Ε3/20-09-2018 Τ.Α. του ΤΠ.Π.Ε.Θ., με κζμα : «Κφρωςθ τελικϊν ενιαίων
αξιολογικϊν πινάκων υποψθφίων υντονιςτϊν Εκπαιδευτικοφ Ζργου του Περιφερειακοφ Κζντρου
Εκπαιδευτικοφ χεδιαςμοφ (ΠΕ.Κ.Ε..), τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ».
8. Σθ με αρικμ. Φ.31.5/11344/25-09-2018 (ΑΔΑ : ΩΛ3Α4653Π-ΔΩ9) Απόφαςθ τθσ Π.Δ.Ε. Κριτθσ, με κζμα :
«Σοποκζτθςθ υντονιςτϊν Εκπαιδευτικοφ Ζργου του Περιφερειακοφ Κζντρου Εκπαιδευτικοφ χεδιαςμοφ
(Π.Ε.Κ.Ε..), τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ».

9. Σο γεγονόσ ότι με τθ με αρικμ. Φ.31.5/11344/25-09-2018 (ΑΔΑ : ΩΛ3Α4653Π-ΔΩ9) Απόφαςθ τθσ Π.Δ.Ε. Κριτθσ
παρζμεινε κενι θ κζςθ του υντονιςτι Εκπαιδευτικοφ Ζργου κλάδου ΠΕ 84 (Ηλεκτρονικϊν), του ΠΕ.Κ.Ε..
τθσ Π.Δ.Ε. Κριτθσ, με ζδρα το Ηράκλειο.
10. Σο με αρικμ. Φ.351.1/51/176564/Ε3/22-10-18 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ., με κζμα : «Κάλυψθ κενϊν κζςεων
υντονιςτϊν Εκπαιδευτικοφ Ζργου».
11.Σθ με αρικμ. Φ.31.5/12984/23-10-18 (ΑΔΑ : 6ΙΨ24653Π-ΠΘΣ) πρόςκλθςθ τθσ Π.Δ.Ε. Κριτθσ για εκδιλωςθ
ενδιαφζροντοσ για τθν πλιρωςθ τθσ κενισ κζςθσ υντονιςτι Εκπαιδευτικοφ Ζργου κλάδου ΠΕ 84
(Ηλεκτρονικϊν),

του ΠΕ.Κ.Ε.. τθσ Π.Δ.Ε. Κριτθσ, από τουσ εναπομείναντεσ εγγεγραμμζνουσ ςτουσ ενιαίουσ

πίνακεσ επιλογισ .Ε.Ε. κλάδου ΠΕ 84 (Ηλεκτρονικϊν), των Π.Δ.Ε. τθσ χϊρασ.
12.Σο γεγονόσ ότι δεν κατατζκθκε καμία διλωςθ από τουσ εναπομείναντεσ εγγεγραμμζνουσ ςτουσ ενιαίουσ
πίνακεσ επιλογισ .Ε.Ε. κλάδου ΠΕ 84 (Ηλεκτρονικϊν), των Π.Δ.Ε. τθσ χϊρασ.
13. Σο με αρικμ. Φ.351.1/1/67313/Ε3/16-01-2019 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ., με κζμα : «Κάλυψθ κενϊν κζςεων
υντονιςτϊν Εκπαιδευτικοφ Ζργου».
ΠΡΟΚΘΡΤΟΤΜΕ
Σην πλήρωςη με επιλογι τθσ κενισ κζςθσ του υντονιςτι Εκπαιδευτικοφ Ζργου κλάδου ΠΕ 84
(Ηλεκτρονικϊν)

του Περιφερειακοφ Κζντρου Εκπαιδευτικοφ χεδιαςμοφ (ΠΕ.Κ.Ε..) Κριτθσ, με ζδρα το Ηράκλειο,

όπωσ αυτι αναφζρεται ςτο άρθρο 1 (περ. κ υποπερ. ιβιβ) τησ με αριθμ. Φ.351.1/3/100766/Ε3/19-06-18
(ΦΕΚ 2316/τ.Β΄/19-6-18) Τ.Α. του ΤΠ.Π.Ε.Θ., με τριετι κθτεία που ξεκινά με τθν τοποκζτθςι του και λιγει τθν 31

θ

Ιουλίου 2021 και καλοφμε τουσ ενδιαφερόμενουσ εκπαιδευτικοφσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ που ζχουν
τα νόμιμα προςόντα και επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία επιλογισ, να υποβάλουν ςχετικι
αίτθςθ ςυνοδευόμενθ από τα αναγκαία δικαιολογθτικά, εντόσ προκεςμίασ που αρχίηει τθν Δευτζρα 21
Ιανουαρίου 2019 και λιγει την Σετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΠΙΛΟΓΘ – ΚΩΛΤΜΑΣΑ
Προχπόκεςθ για τθν επιλογι ςε κζςθ ςτελζχουσ τθσ εκπαίδευςθσ είναι θ κατοχι του βακμοφ Αϋ κακϊσ
και θ πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ τεχνολογιϊν πλθροφορίασ και επικοινωνιϊν (Σ.Π.Ε.) Αϋ επιπζδου.
Ωσ υντονιςτζσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου κλάδου ΠΕ 84 (Ηλεκτρονικϊν) επιλζγονται εκπαιδευτικοί του
οικείου κλάδου με δωδεκαετή (12) τουλάχιςτον εκπαιδευτική υπηρεςία ςτθν δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, οι
οποίοι ζχουν αςκιςει διδακτικά καθήκοντα ςε ςχολικζσ μονάδεσ για δζκα (10) τουλάχιςτον ζτη και οι οποίοι
διακζτουν γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ επιπζδου τουλάχιςτον Β2 (καλι γνϊςθ).
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Δεν επιλζγεται ωσ ςτζλεχοσ τθσ εκπαίδευςθσ εκπαιδευτικόσ ςτον οποίο, μετά τθν εξάντλθςθ τθσ
πεικαρχικισ διαδικαςίασ ζχει επιβλθκεί για πεικαρχικό παράπτωμα θ ποινι τθσ προςωρινισ παφςθσ,
ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 109 του Τπαλλθλικοφ Κϊδικα *Ν.3528/07 (ΦΕΚ 26/τ.Αϋ/09-02-07)]. Δεν
επιλζγεται επίςθσ ωσ ςτζλεχοσ τθσ εκπαίδευςθσ εκπαιδευτικόσ του οποίου τα πιςτοποιθτικά των τυπικϊν
προςόντων, ςφμφωνα με το άρκρο 24 , που προςκομίηονται κατά τθ διαδικαςία επιλογισ είναι πλαςτά ι
υποβάλλει ςτθ διαδικαςία αυτι αναλθκείσ δθλϊςεισ, κακϊσ και εκπαιδευτικόσ που ζχει απαλλαγεί από τα
κακικοντά του ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ βϋτθσ παραγράφου 1 του άρκρου 1 του άρκρου 31 ι ζχει
βακμολογθκεί ωσ ανεπαρκζσ ι ακατάλλθλο ςτζλεχοσ, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 9 και 10 του άρκρου 40
του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Αϋ/12-6-18).
Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωροφν υποχρεωτικά από τθν υπθρεςία λόγω ςυνταξιοδότθςθσ εντόσ
ενόσ (1) ζτουσ από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ υποψθφιοτιτων, δεν επιτρζπεται να
υποβάλουν αίτθςθ υποψθφιότθτασ για κζςθ ςτελζχουσ τθσ εκπαίδευςθσ.
Οι προχποκζςεισ και τα κριτιρια επιλογισ πρζπει να ςυντρζχουν κατά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ
υποβολισ των αιτιςεων υποψθφιοτιτων. Σα κωλφματα επιλογισ τθσ παρ. 9 του άρκρου 22 του Ν.4547/2018
(ΦΕΚ 102/τ.Αϋ/12-6-18)

δεν πρζπει να ςυντρζχουν τόςο κατά το χρόνο λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ

αίτθςθσ υποψθφιότθτασ όςο και κατά το χρόνο τοποκζτθςθσ από το αρμόδιο όργανο.
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΘ ΣΩΝ ΑΙΣΘΕΩΝ
Οι αιτιςεισ υποψθφιότθτασ για ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία επιλογισ κατατίκενται από τουσ
ενδιαφερόμενουσ εκπαιδευτικοφσ ςτισ Διευκφνςεισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ που ανικουν οργανικά
και ςυνοδεφονται από φάκελο ςτον οποίο εμπεριζχονται όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά για τθν
απόδειξθ των τυπικϊν προςόντων τουσ, ομαδοποιθμζνα ςε υποενότθτεσ, όπωσ αυτζσ αναλφονται ςτο
βιογραφικό ςθμείωμα, ιτοι :
1. Πλήρεσ πιςτοποιητικό υπηρεςιακών μεταβολών ςτο οποίο να αναφζρονται και τα εξισ :
 Χρόνοσ ςυνολικισ εκπαιδευτικισ υπθρεςίασ.
 Οι κζςεισ υπθρζτθςθσ του υποψθφίου αναλυτικά.
 Χρόνοσ άςκθςθσ διδακτικϊν κακθκόντων ςε ςχολικζσ μονάδεσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
άρκρου 2 (παρ. 1 περ. ηϋ και θϋ) του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Αϋ/12-06-18).
 Χρόνοσ διδακτικισ εμπειρίασ θ οποία προκφπτει από το χρόνο άςκθςθ διδακτικϊν κακθκόντων
ςε ςχολικζσ μονάδεσ, Ε.Κ., .Δ.Ε. & Δ.Ι.Ε.Κ., Τπεφκυνοσ ΓΡΑ..Ε.Π. & ΓΡΑ.Τ., ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του άρκρου 24 (παρ. 3 περ. βϋ και υποπερ. αα) του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Αϋ/12-06-18).
 Χρόνοσ διδακτικισ υπθρεςίασ με τθν ιδιότθτα χολικοφ υμβοφλου, Προϊςταμζνου Σμιματοσ
Εκπαιδευτικϊν κεμάτων, Τπευκφνου περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ ι αγωγισ υγείασ ι
πολιτιςτικϊν

κεμάτων

ι

ςχολικϊν

δραςτθριοτιτων,

Τπευκφνου

και

αποςπαςμζνου

εκπαιδευτικοφ ςε ΚΕ.Τ.Π., Ε.Κ.Φ.Ε., ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ & ..Ν, Τπευκφνου πλθροφορικισ και νζων
τεχνολογιϊν ι φυςικισ αγωγισ και ςχολικοφ ακλθτιςμοφ, υντονιςτι εκπαίδευςθσ προςφφγων,
Τπεφκυνου ςχολικϊν βιβλιοκθκϊν Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ., Διευκυντι & Τποδιευκυντι Δ.Ι.Ε.Κ. ι .Ε.Κ.,
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ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 24 (παρ. 3 περ. βϋ και υποπερ. ββ) του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ
102/τ.Αϋ/12-06-18).

 Συχόν πεικαρχικζσ ποινζσ ςε βάροσ του υποψθφίου.
2. Βιογραφικό ςθμείωμα.
3. Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν, μετεκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ.
4. Αποδεικτικά γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν.
5. Πιςτοποιθτικά επιμόρφωςθσ ςτισ τεχνολογίεσ πλθροφορίασ και επικοινωνιϊν (Σ.Π.Ε.) ι αποδεικτικά
γνϊςθσ χειριςμοφ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι Η/Τ.
6. Αποδεικτικά ςυγγραφικοφ ζργου.
7. Βεβαιϊςεισ ι υπθρεςιακά ςθμειϊματα που αφοροφν ςτο διδακτικό-επιμορφωτικό ζργο κακϊσ και
ςτθ διοικθτικι και διδακτικι εμπειρία, τα οποία πρζπει να αναφζρουν χρόνο ζναρξθσ και λιξθσ, κατά
περίπτωςθ.
8. Κάκε άλλο δικαιολογθτικό που κατά τον υποψιφιο μπορεί να ςυμβάλει ςτθ διαμόρφωςθ τθσ κρίςθσ
του υμβουλίου περί τθσ προςωπικότθτασ και τθσ γενικισ ςυγκρότθςισ του.
9. Τπεφκυνθ διλωςθ Ν. 1599/86 του υποψθφίου ςτθν οποία δθλϊνεται :


Ότι δεν ζχει καταδικαςτεί τελεςίδικα για πεικαρχικό παράπτωμα με τθν ποινι τθσ προςωρινισ
παφςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 109 του Ν.3528/07 (ΦΕΚ 26/τ.Αϋ/09-02-07)],



Η γνθςιότθτα των υποβαλλόμενων τίτλων ςπουδϊν και λοιπϊν δικαιολογθτικϊν,



Ότι δεν ζχει απαλλαγεί από τα κακικοντά του ωσ ςτζλεχοσ τθσ εκπαίδευςθσ για ςοβαρό λόγο
αναγόμενο ςε πλθμμελι άςκθςθ των υπθρεςιακϊν του κακθκόντων.



Ότι δεν ζχει υποβάλει αίτθςθ υποψθφιότθτασ για κζςθ υντονιςτι Εκπαιδευτικοφ Ζργου
ΠΕ.ΚΕ.. άλλθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ.

10.Βεβαίωςθ τθσ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςτθν οποία ανικουν οργανικά, ςτθν οποία
βεβαιϊνονται τα παρακάτω ςτοιχεία :
 τον υποψιφιο, μετά τθν εξάντλθςθ τθσ πεικαρχικισ διαδικαςίασ, δεν ζχει επιβλθκεί για
πεικαρχικό παράπτωμα θ ποινι τθσ προςωρινισ παφςθσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο
109 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Αϋ/9-2-07).
 Ο υποψιφιοσ δεν ζχει απαλλαγεί από τα κακικοντά του, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ.
1 του άρκρου 31 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Αϋ/12-6-18).
 Ζχει γίνει ζλεγχοσ γνθςιότθτασ των υποβαλλόμενων από τον υποψιφιο τίτλων ςπουδϊν και
δικαιολογθτικϊν.
 Ο υποψιφιοσ δεν αποχωρεί υποχρεωτικά από τθν υπθρεςία λόγω ςυνταξιοδότθςθσ εντόσ ενόσ
(1) ζτουσ από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των υποψθφιοτιτων.

Όλοι οι τίτλοι ςπουδϊν που προζρχονται από ιδρφματα ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ τθσ αλλοδαπισ,
πρζπει να είναι αναγνωριςμζνοι από το Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό Αναγνϊριςθσ Σίτλων Ακαδθμαϊκϊν και
Πλθροφόρθςθσ (Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π.)/Διαπανεπιςτθμιακό Κζντρο Αναγνϊριςθσ Σίτλων τθσ Αλλοδαπισ (ΔΙ.Κ.Α.Σ..Α.) ι το
Ινςτιτοφτο Σεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (Ι.Σ.Ε.). Συχόν ξενόγλωςςεσ βεβαιϊςεισ ι ζγγραφα πρζπει να ζχουν
επίςθμα μεταφραςτεί από τθν αρμόδια υπθρεςία του Τπουργείου Εξωτερικϊν ι άλλο αρμόδιο όργανο.

ΑΔΑ: 6ΤΡΦ4653ΠΣ-Χ7Ζ

Μετά τη λήξη τησ προθεςμίασ υποβολήσ των αιτήςεων δεν γίνονται δεκτά ςυμπληρωματικά
δικαιολογητικά.

Οι Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ είναι αρμόδιεσ για τθν ςυγκζντρωςθ των αιτιςεων, τον ζλεγχο τθσ
ακρίβειασ των δθλοφμενων ςτοιχείων, τθ κεϊρθςθ τθσ αίτθςθσ και τθσ ζκδοςθσ πιςτοποιθτικοφ υπθρεςιακϊν
μεταβολϊν. Αντίγραφο τθσ αίτθςθσ παραμζνει ςτθ Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ υποβολισ και θ πρωτότυπθ
αίτθςθ, μαηί με το φάκελο υποψθφιότθτασ κακϊσ και κάκε άλλο ςτοιχείο που κρίνεται απαραίτθτο,
διαβιβάηονται ςτθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ.
Οι Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ παρακαλοφνται για
τθν άμεση κοινοποίηση τθσ παροφςθσ ςτουσ φορείσ αρμοδιότθτάσ των.
Οι φορείσ αρμοδιότθτασ τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ ςτουσ οποίουσ
κοινοποιείται θ παροφςα προκιρυξθ, παρακαλοφνται να ενθμερϊςουν άμεςα τουσ εκπαιδευτικοφσ
αρμοδιότθτάσ τουσ.
υνοδευτικά : Τπόδειγμα αίτθςθσ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΚΡΘΣΘ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΘΘ :
1. ΤΠ.Π.Ε.Θ
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Σμιμα Δϋ τελεχϊν Π/κμιασ & Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ
Α..Ε.Π.
Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ
Διευκφνςεισ Δ.Ε. Κριτθσ
ΠΕ.Κ.Ε.. Κριτθσ
Κ.Ε..Τ. Κριτθσ
Κ.Π.Ε. Κριτθσ
χολείο Ευρωπαϊκισ Παιδείασ Ηρακλείου Κριτθσ
χολικζσ μονάδεσ Δ.Ε. Κριτθσ
(Διά των Διευκφνςεων)

ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΕΡΗΑΚΘ

