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Ηράκλειο, 24-05-2019
Αρ. Πρωτ: Φ.27.1/7172

ΠΡΟ: 1. Διευθφνςεισ Πρωτοβάθμιασ και
Δευτεροβάθμιασ Κρήτησ
2. Κ.Ε.Τ. Κρήτησ
3. Περιφερειακζσ Διευθφνςεισ
Εκπαίδευςησ τησ χώρασ

ΘΕΜΑ: «Πλήρωςη θζςεων μελών Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των Κζντρων Εκπαίδευςησ για την
Αειφορία (Κ.Ε.Α.), τησ Περιφερειακήσ Διεφθυνςησ Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ
Εκπαίδευςησ Κρήτησ».
ε ςυνζχεια τθσ με αρικμ. Φ.27.1/6914/23-5-19 (ΑΔΑ : ΨΡ6Χ4653Π-ΩΝΓ) προκιρυξθσ τθσ Π.Δ.Ε. Κριτθσ,
παρακαλοφμε ςτο πλιρεσ πιςτοποιθτικό υπθρεςιακϊν μεταβολϊν των εκπαιδευτικϊν αρμοδιότθτάσ ςασ, οι
οποίοι κα υποβάλουν αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία πλιρωςθσ κζςεων μελϊν παιδαγωγικϊν ομάδων
(Π.Ο.) των Κζντρων Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία (Κ.Ε.Α.) Κριτθσ, να αναφζρονται και τα παρακάτω ςτοιχεία :

 Χρόνοσ ςυνολικισ εκπαιδευτικισ υπθρεςίασ ςτθν π/κμια ι δ/κμια εκπαίδευςθ, μζχρι 05-06-2019.
 Χρόνοσ διδακτικισ εμπειρίασ, θ οποία προκφπτει από το χρόνο άςκθςθσ διδακτικϊν κακθκόντων ςε
ςχολικζσ μονάδεσ [άρκρο 2 (παρ. 1 περ. ηϋ και θϋ) του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Αϋ/12-06-18)], Ε.Κ., .Δ.Ε. & Δ.Ι.Ε.Κ.,
Τπεφκυνοσ ΓΡΑ..Ε.Π. & ΓΡΑ.Τ., μζχρι 05-06-2019.
 Χρόνοσ διδακτικισ υπθρεςίασ ωσ υπεφκυνοσ περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ ι αγωγισ υγείασ ι
πολιτιςτικϊν κεμάτων ι ςχολικϊν δραςτθριοτιτων, μζχρι 05-06-2019.
 Χρόνοσ διδακτικισ υπθρεςίασ με τθν ιδιότθτα .Ε.Ε., ςχολικοφ ςυμβοφλου, προϊςταμζνου τμιματοσ
εκπαιδευτικϊν κεμάτων, υπευκφνου και αποςπαςμζνου εκπαιδευτικοφ ςε ΚΕ.Τ.Π., Ε.Κ.Φ.Ε.,
ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ & ..Ν, υπευκφνου πλθροφορικισ και νζων τεχνολογιϊν ι φυςικισ αγωγισ και
ςχολικοφ ακλθτιςμοφ, ςυντονιςτι εκπαίδευςθσ προςφφγων, υπεφκυνου ςχολικϊν βιβλιοκθκϊν
Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ., διευκυντι & υποδιευκυντι Δ.Ι.Ε.Κ. ι .Ε.Κ., μζχρι 05-06-2019.
 Χρόνος άζκηζης διοικηηικών καθηκόνηων περιθερειακού διεσθσνηή εκπαίδεσζης, διεσθσνηή
εκπαίδεσζης, προϊζηαμένοσ διεύθσνζης ηοσ ΥΠ.Π.Ε.Θ., ζσνηονιζηή εκπαίδεσζης, ζσμβούλοσ Α΄ ηοσ
Ι.Ε.Π. ή παρέδροσ επί θηηεία ηοσ Π.Ι., μζχρι 05-06-2019.

 Χρόνοσ άςκθςθσ διοικθτικϊν κακθκόντων .Ε.Ε., ςχολικοφ ςυμβοφλου, ςυμβοφλου Βϋ ι
προϊςταμζνου διεφκυνςθσ, υποδιεφκυνςθσ ι τμιματοσ του Ι.Ε.Π., προϊςταμζνου τμιματοσ του
ΤΠ.Π.Ε.Θ. ι τμιματοσ εκπαιδευτικϊν κεμάτων διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ ι γραφείου πρωτοβάκμιασ ι
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι Κ.Ε..Τ., Κ.Δ.Α.Τ. ι Κ.Ε.Δ.Δ.Τ., διευκυντι ςχολικισ μονάδασ ι Ε.Κ. ι
Δ.Ι.Ε.Κ. ι .Ε.Κ. ι .Δ.Ε., μζχρι 05-06-2019.
 Χρόνοσ άςκθςθσ διοικθτικϊν κακθκόντων προϊςταμζνου νθπιαγωγείου ι ολιγοκζςιου δθμοτικοφ
ςχολείου, υποδιευκυντι ςχολικισ μονάδασ, ι Ε.Κ. ι Δ.Ι.Ε.Κ. ι .Ε.Κ. ι .Δ.Ε. ι υπεφκυνου τομζα Ε.Κ.,
υπεφκυνο λειτουργίασ Κ.Π.Ε., ςυντονιςτι εκπαίδευςθσ προςφφγων, μζχρι 05-06-2019.
 Χρόνοσ άςκθςθσ διοικθτικϊν κακθκόντων Τπεφκυνου ςχολικϊν δραςτθριοτιτων, περιβαλλοντικισ
εκπαίδευςθσ, αγωγισ υγείασ, πολιτιςτικϊν κεμάτων, ..Ν., ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ., Ε.Κ.Φ.Ε., ΚΕ..Τ.Π.,
ΓΡΑ..Ε.Π. ι ΓΡΑ.Τ., άςκθςθ διοικθτικϊν κακθκόντων με απόςπαςθ ςτθν κεντρικι υπθρεςία ι ςε
περιφερειακι υπθρεςία του ΤΠ.Π.Ε.Θ., μζχρι 05-06-2019.
 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), όπωσ ζχει αντικαταςτακεί με τισ διατάξεισ του άρκρου 4 του Ν.
4325/15 (ΦΕΚ 47/τ.Αϋ/11-05-15).
 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).
 Κατζχει κζςθ ςτελζχουσ εκπαίδευςθσ : ναι/όχι. Διάρκεια κθτείασ.
 Σελεί ςε εκπαιδευτικι άδεια : ναι/όχι . Διάςτθμα άδειασ.
 Αποχωρεί υποχρεωτικά από τθν υπθρεςία λόγω ςυνταξιοδότθςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ τριετοφσ
κθτείασ : ναι/όχι.
 Ζχει γίνει επαλικευςθ γνθςιότθτασ των δικαιολογθτικϊν που ςυνυποβάλλονται ςτθν αίτθςθ.
 Συχόν παρατθριςεισ ςε περίπτωςθ που διαπιςτϊνονται διαφορζσ μεταξφ των δθλοφμενων ςτοιχείων
τθσ αίτθςθσ και των ςτοιχείων που τθρεί θ υπθρεςία.
Οι Διευκφνςεισ Π.Ε. και Δ.Ε. και τα Κ.Ε..Τ. παρακαλοφνται μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ
των αιτιςεων, 05 Ιουνίου 2019, και πριν τθ διαβίβαςι τουσ, να ενθμερϊςουν τθν Π.Δ.Ε. Κριτθσ μζςω
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (mail @kritis.pde.sch.gr) ςχετικά με τον αρικμό τουσ και να μεριμνιςουν ϊςτε
αυτζσ να ζχουν παραλθφκεί το αργότερο ζωσ τισ 07-06-2019, εφόςον αποςταλοφν από υπθρεςίεσ τθσ
Κριτθσ, και μζχρι τισ 10-06-2019 εφόςον αποςταλοφν από Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ και Κ.Ε..Τ. τθσ
υπόλοιπθσ χϊρασ.
Οι Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ ςτισ οποίεσ διαβιβάηεται το παρόν παρακαλοφμε να το
κοινοποιιςουν ςτισ Διευκφνςεισ Π.Ε. και Δ.Ε. και τα Κ.Ε.Σ.Υ, αρμοδιότθτάσ τουσ.
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