
 
 

  
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ (ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ) ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΗΣ Π.Δ.Ε. 
ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ  

ΔΕΥΤΕΡΑ  22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Μ. ΚΛΑΔΟΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΩΡΑ 

1 ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 191698 ΠΕ82 (Μηχανολόγων) 09:00 - 09:20 

2 ΜΠΑΤΑΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 175170 ΠΕ01 (Θεολόγων) 09:30 - 09:50 

3 ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 211297 ΠΕ84 (Ηλεκτρονικών) 10:00 - 10:20 

4 ΡΕΒΗ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 212387 ΠΕ02 (Φιλολόγων) 10:30 - 10:50 

 

 Σας κοινοποιούμε το πρόγραμμα των συνεντεύξεων των υποψηφίων για πλήρωση με επιλογή της θέσης του 

Συντονιστή της Π.Δ.Ε. για τη Μαθητεία και θέσεων Υπευθύνων των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Κρήτης για τη Μαθητεία.  

 Οι συνεντεύξεις θα διεξαχθούν διά ζώσης στα Γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης. Οι υποψήφιοι σύμφωνα με τη με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/188/οικ.21100/8-

11-21 (ΑΔΑ : Ψ0ΛΖ46ΜΤΛ6-7ΣΠ) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. για την είσοδό τους στην Υπηρεσία θα πρέπει να φέρουν μαζί 

τους : 

 Πιστοποιητικό εμβολιασμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 της με αριθμ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ.69136/4.11.21 (ΦΕΚ 5138/τ.Β΄/5-11-21) Κ.Υ.Α.  

 Πιστοποιητικό νόσησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9 της με αριθμ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ.69136/4.11.21 (ΦΕΚ 5138/τ.Β΄/5-11-21) Κ.Υ.Α. 

 Βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό covid 19 (PCR ή rapid test) σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9 της με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.69136/4.11.21 (ΦΕΚ 5138/τ.Β΄/5-11-21) Κ.Υ.Α. 

  Στην περίπτωση που υποψήφιος για σοβαρούς λόγους αδυνατεί να συμμετάσχει στη διαδικασία των 

συνεντεύξεων διά ζώσης, παρακαλούμε να ενημερώσει εγκαίρως με ηλεκτρονικό μήνυμα την Π.Δ.Ε. Κρήτης          

(ηλεκτρονική διεύθυνση : mail@kritis.pde.sch.gr), προκειμένου να του δοθεί η δυνατότητα να συμμετάσχει μέσω 

τηλεδιάσκεψης. Στην περίπτωση αυτή : 

 Θα πρέπει να διαθέτει λογαριασμό στο GMAIL και να τον γνωστοποιήσει στην Π.Δ.Ε. Κρήτης, προκειμένου 

να του αποσταλεί ο σχετικός σύνδεσμος για τη διεξαγωγή της συνέντευξης. 

 Να αποστείλει στην Π.Δ.Ε. Κρήτης υπ. δήλωση ν.1599/86 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ή να έχει 

εκδοθεί μέσω του συνδέσμου gov.gr, στην οποία να δηλώνεται ότι έχει ενημερωθεί ότι δεν επιτρέπεται η 

καταγραφή εικόνας και ήχου, μέρους ή όλου του περιεχομένου της συνέντευξης. 

 

                                     
 


