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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ
----ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση
Τ.Κ. -Πόλη
Πληροφορίες
Τηλ.
Fax.
Ε-mail

:
:
:
:
:
:

Ηράκλειο 26-09-2016
Αρ. Πρωτ.: 9277

ΠΡΟΣ:
1) Δ/νσεις Π/θμιας & Δ/θμιας
Εκπ/σης Κρήτης
2) Σχολικές μονάδες Π/θμιας και
Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης
(μέσω των οικείων Δ/νσεων)
3) ΚΠΕ Κρήτης

Λ. Κνωσού 6
71306 -Ηράκλειο Κρήτης
Χ. Χριστοδουλάκη
2810 302452
2810 302447
mail@kritis.pde.sch.gr

ΘΕΜΑ: «Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την πλήρωση κενών
θέσεων στο Κ.Π.Ε. Ιεράπετρας-Νεάπολης και στο Κ.Π.Ε. Ανωγείων»
Έχοντας υπόψη :
1. Τη με αριθμ. πρωτ. 83691/Γ7/22-07-2011 Υ.Α. όπως ανακοινοποιήθηκε
στο ορθό την 1-8-2011.
2. Τη με αριθμ.πρωτ. 108401/ΓΔ4/07-07-2015 Υ.Α. με την οποία παρατάθηκε
η θητεία των εκπαιδευτικών, οι οποίοι υπηρετούν στα ΚΠΕ όλης της χώρας
και των οποίων η θητεία λήγει στις 31-08-2015, μέχρι την πλήρωση των
σχετικών θέσεων, όπως θα προβλέπονται αυτές από νεότερες Υπουργικές
Αποφάσεις.
3. Το γεγονός ότι έχει εξαντληθεί ο αξιολογικός πίνακας για την κάλυψη των
κενών στο Κ.Π.Ε. Ιεράπετρας- Νεάπολης και στο Κ.Π.Ε. Ανωγείων.
4. Το με αριθμ. πρωτ. 147895/Δ2/13-09-2016 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης
Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκ/πης με θέμα «Πλήρωση κενών θέσεων
Μελών Παιδαγωγικών Ομάδων στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης».
5. Το με αριθμ. πρωτ. 8794 /20-09-2016 έγγραφό μας με θέμα «Πλήρωση
κενών θέσεων μελών Π.Ο των ΚΠΕ Ιεράπετρας- Νεάπολης και Κ.Π.Ε. Ανωγείων»
6. Το με αριθμ. πρωτ. 9159/22-09-2016 έγγραφο μας με θέμα «Πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων στο Κ.Π.Ε. Ιεράπετρας-Νεάπολης
και στο Κ.Π.Ε. Ανωγείων»
7. Την ανάγκη πλήρωσης μίας (1) κενής θέσης Μέλους Π.Ο. στο Κ.Π.Ε.
Ιεράπετρας- Νεάπολης.
8. Την ανάγκη πλήρωσης μίας (1) κενής θέσης Αναπληρωτή Υπευθύνου και
δύο (2) κενών θέσεων Μελών Π.Ο. στο Κ.Π.Ε. Ανωγείων
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Προσκαλούμε
Τους εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν στις
σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Κρήτης και επιθυμούν να τοποθετηθούν στις κενές
θέσεις του Κ.Π.Ε. Ιεράπετρας- Νεάπολης και του Κ.Π.Ε. Ανωγείων, μέχρι τις 31-08-2017,
εκτός αν εκδοθεί Υπουργική Απόφαση που να προβλέπει την πλήρωση των θέσεων εντός
του σχολικού έτους 2016-17, βάσει της διαδικασίας που θα προβλέπει η Υπουργική
Απόφαση που θα εκδοθεί, να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην
Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε. και Δ.Ε. Κρήτης, μέσω των οικείων Δ/νσεων Εκπ/σης έως την
Πέμπτη 29-09-2016.
Οι εκπαιδευτικοί θα τοποθετηθούν με απόσπαση στις θέσεις του Αναπληρωτή
Υπευθύνου και των μελών της Παιδαγωγικής Ομάδας του Κ.Π.Ε. Ανωγείων, καθώς και
των μελών της Παιδαγωγικής Ομάδας του Κ.Π.Ε. Ιεράπετρας-Νεάπολης με απόφαση του
Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης, ύστερα από πρόταση των ΑΠΥΣΠΕ και
ΑΠΥΣΔΕ Κρήτης.
Για την επιλογή των εκπαιδευτικών θα συνυπολογιστούν η προϋπηρεσία σε
Κ.Π.Ε., η συμμετοχή τους σε προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, σε άλλα
προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, σχετική επιμόρφωση και σπουδές. Οι
ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μαζί με την αίτηση θα πρέπει να καταθέσουν βιογραφικό
σημείωμα και φωτοαντίγραφα των σχετικών πιστοποιητικών, τα οποία θα πρέπει να
πληρούν τις προδιαγραφές που θέτουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014.
Διευκρινίζεται ότι, η απόσπαση των εκπαιδευτικών στο Κ.Π.Ε. ΙεράπετραςΝεάπολης και στο Κ.Π.Ε. Ανωγείων θα λήξει στις 31-08-2017, εκτός αν εκδοθεί
Υπουργική Απόφαση που να προβλέπει την πλήρωση των θέσεων εντός του σχολικού
έτους 2016-17, οπότε στην περίπτωση αυτή η απόσπαση τους θα λήξει με την ανάληψη
καθηκόντων από τους εκπαιδευτικούς που θα επιλεγούν βάσει της διαδικασίας που θα
προβλέπει η Υπουργική Απόφαση που θα εκδοθεί.
Οι Διευθύνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητάς μας
παρακαλούνται, εφόσον υποβληθούν αιτήσεις, να τις διαβιβάσουν άμεσα στην Υπηρεσία
μας, ενημερώνοντας μας σε κάθε περίπτωση με ηλεκτρονικό μήνυμα για την εκδήλωση ή
μη ενδιαφέροντος, έως την Παρασκευή 30-09-2016 και να ακολουθήσει ταχυδρομική
αποστολή των υποβληθέντων αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Παρακαλείσθε για την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα των Υπηρεσιών σας
και για την ενημέρωση των εκπ/κών αρμοδιότητάς σας.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΚΛΕΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Συνημ.: Υπόδειγμα αίτησης

