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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ

ΘΕΜΑ: «Πλήρωςη θζςεων Προϊςταμζνων των Κζντρων Εκπαιδευτικήσ και υμβουλευτικήσ Τποςτήριξησ
(Κ.Ε..Τ.), τησ Περιφερειακήσ Διεφθυνςησ Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ
Κρήτησ».
Ο Περιφερειακόσ Διευθυντήσ Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Κρήτησ
Ζχοντασ υπϋ όψιν:
1. Σισ διατάξεισ του Ν. 1566/85 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Αϋ/30-09-85), με κζμα : «Δομι και λειτουργία τθσ πρωτοβάκμιασ
και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει ςιμερα.
2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 (παρ.29) του Ν. 2817/00 (ΦΕΚ 78/τ.Αϋ/14-03-00), με κζμα : «Εκπαίδευςθ ατόμων
με ειδικζσ ανάγκεσ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει ςιμερα.
3. Σισ διατάξεισ του Ν.2986/02 (ΦΕΚ 24/τ.Αϋ/13-2-02), με κζμα : «Οργάνωςθ των περιφερειακϊν υπθρεςιϊν
τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου και των
εκπαιδευτικϊν, επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει ςιμερα.
4. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 18 (ΦΕΚ 31/τ.Αϋ/23-02-18), με κζμα : «Οργανιςμόσ Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και
Θρθςκευμάτων».
5. 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».
6. Σισ διατάξεισ του Ν.3699/08 (ΦΕΚ 199/τ.Αϋ/2-10-08), με κζμα : «Ειδικι αγωγι και εκπαίδευςθ ατόμων με
αναπθρία ι με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ», όπωσ ιςχφει ςιμερα.
7. Σισ διατάξεισ του άρκρου 56 του Ν. 3966/01 (ΦΕΚ 118/τ.Αϋ/24-05-11), με κζμα : «Θεςμικό πλαίςιο των
Πρότυπων Πειραματικϊν χολείων, ίδρυςθ Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ, οργάνωςθσ του
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Ινςτιτοφτου Σεχνολογίασ Τπολογιςτϊν και εκδόςεων ΔΙΟΦΑΝΣΟ και λοιπζσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει
ςιμερα.
8. Σισ διατάξεισ τθσ με αρικ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/τ.Βϋ/16-10-2002)

Τ. Α. του

Τ.Π.Ε.Π.Θ. με κζμα : «Κακοριςμόσ των ειδικότερων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των Προϊςταμζνων
των Περιφερειακϊν Τπθρεςιϊν Π/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ…», όπωσ ςυμπλθρϊκθκε, τροποποιικθκε,
αντικαταςτάκθκε και ιςχφει ςιμερα.
9. 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).
10.Σισ διατάξεισ των άρκρων 2, 3, 6,7, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 και 30 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ
102/τ.Αϋ/12-6-18),

με κζμα : «Αναδιοργάνωςθ των δομϊν τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ

εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ».
11.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».
12.Σθ με αρικμ. Φ.351.1/42/159788/Ε3/26-9-18 εγκφκλιο του ΤΠ.Π.Ε.Θ., με κζμα : «Χρονοδιάγραμμα
διαδικαςίασ επιλογισ υποψθφίων Προϊςταμζνων Κ.Ε..Τ.»
ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΕ
Σην πλήρωςη με επιλογι των κζςεων Προϊςταμζνων των Κζντρων Εκπαιδευτικισ και
υμβουλευτικισ Τποςτιριξθσ (Κ.Ε..Τ.) τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ Κριτθσ, όπωσ αυτά αναφζρονται ςτο άρκρο 6 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Αϋ/12-6-18), με τριετι
κθτεία που ξεκινά με τθν τοποκζτθςι τουσ και λιγει τθν 31 θ Ιουλίου του τρίτου ζτουσ που ακολουκεί τθν
επιλογι τουσ και καλοφμε τουσ ενδιαφερόμενουσ εκπαιδευτικοφσ και τα μζλθ του Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ
Προςωπικοφ (Ε.Ε.Π.), των κλάδων που προβλζπονται ςτο άρκρο 9 (παρ.1 περ. αϋ, βϋ& γϋ) του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ
102/τ.Αϋ/12-6-18),

οι οποίοι ζχουν τα νόμιμα προςόντα και επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία

επιλογισ, να υποβάλουν ςχετικι αίτθςθ ςυνοδευόμενθ από τα αναγκαία δικαιολογθτικά, εντόσ προκεςμίασ
δζκα (10) θμερϊν, από Δευτζρα 01 Οκτωβρίου 2018 ζωσ και την Σετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΠΙΛΟΓΗ – 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, θ οποία
τεκμαίρεται για τουσ εκπαιδευτικοφσ του κλάδου Π.Ε. 86.
Ωσ Προϊςτάμενοι των Κζντρων Εκπαιδευτικισ και υμβουλευτικισ Τποςτιριξθσ (Κ.Ε..Τ.) επιλζγονται
εκπαιδευτικοί ι μζλθ του Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ (Ε.Ε.Π.) των κλάδων που προβλζπονται ςτο
άρκρο 9 (παρ.1 περ. αϋ, βϋ& γϋ) του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Αϋ/12-6-18) με δωδεκαετή (12) τουλάχιςτον
εκπαιδευτική υπηρεςία ςτθν πρωτοβάκμια ι δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, οι οποίοι ζχουν αςκιςει
διδακτικά καθήκοντα ςε ςχολικζσ μονάδεσ για δζκα (10) τουλάχιςτον ζτη και διακζτουν τα προςόντα που
απαιτοφνται για τθν τοποκζτθςθ ςτα Κ.Ε..Τ., ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2 του ίδιου άρκρου.
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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 ι μζλθ Ε.Ε.Π., 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 ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΩΝ ΑΙΣΗΕΩΝ
Οι αιτιςεισ υποψθφιότθτασ για ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία επιλογισ κατατίκενται από τουσ
ενδιαφερόμενουσ εκπαιδευτικοφσ ι τα μζλθ Ε.Ε.Π. ςτισ Διευκφνςεισ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ που ανικουν οργανικά. Οι εκπαιδευτικοί ι τα μζλθ Ε.Ε.Π. που κατζχουν οργανικι κζςθ ςε
Κζντρο Διαφοροδιάγνωςθσ, Διάγνωςθσ και Τποςτιριξθσ Ειδικϊν Εκπαιδευτικϊν Αναγκϊν (ΚΕ.Δ.Δ.Τ.)
υποβάλουν αίτθςθ ςτο ΚΕ.Δ.Δ.Τ. τθσ οργανικισ τουσ κζςθσ.
Οι αιτιςεισ 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 :


Πλιρεσ πιςτοποιθτικό υπθρεςιακϊν μεταβολϊν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 2, 22 και 24
του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Αϋ/12-6-18), ςτο οποίο να αναφζρονται και τυχόν πεικαρχικζσ ποινζσ ςε
βάροσ του υποψθφίου,



Βιογραφικό ςθμείωμα,



Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν, μετεκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ,



Αποδεικτικά γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν,



Πιςτοποιθτικά επιμόρφωςθσ ςτισ τεχνολογίεσ πλθροφορίασ και επικοινωνιϊν (Σ.Π.Ε.) ι αποδεικτικά
γνϊςθσ χειριςμοφ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι Η/Τ,



Αποδεικτικά ςυγγραφικοφ ζργου,



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,

ΑΔΑ: ΩΠΟΣ4653ΠΣ-Ν73



Κάκε άλλο δικαιολογθτικό που κατά τον υποψιφιο μπορεί να ςυμβάλει ςτθ διαμόρφωςθ τθσ κρίςθσ
του υμβουλίου περί τθσ προςωπικότθτασ και τθσ γενικισ ςυγκρότθςισ του,



Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 με τθν οποία βεβαιϊνεται :


Ότι ο εκπαιδευτικόσ ι μζλοσ Ε.Ε.Π. 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 ο εκπαιδευτικόσ ι μζλοσ Ε.Ε.Π. δεν ζχει απαλλαγεί από τα κακικοντά του ωσ ςτζλεχοσ τθσ
εκπαίδευςθσ για ςοβαρό λόγο αναγόμενο ςε πλθμμελι άςκθςθ των υπθρεςιακϊν του
κακθκόντων.

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

Οι υποψιφιοι για τισ κζςεισ των Προϊςταμζνων των Κζντρων Εκπαιδευτικισ και υμβουλευτικισ
Τποςτιριξθσ (Κ.Ε..Τ.) μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ για τισ κζςεισ των Κζντρων Εκπαιδευτικισ και
υμβουλευτικισ Τποςτιριξθσ (Κ.Ε..Τ.) μίασ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ.
Οι Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ ι τα ΚΕ.Δ.Δ.Τ., ανάλογα με τθν υπθρεςία ςτθν οποία υποβάλλεται θ
αίτθςθ υποψθφιότθτασ, ςφμφωνα με το άρκρο 2 (παρ. 1) και με το άρκρο 16 (περ. γ) 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., είναι αρμόδιοι για τθν
ςυγκζντρωςθ των αιτιςεων, τον ζλεγχο τθσ ακρίβειασ των δθλοφμενων ςτοιχείων, τθ κεϊρθςθ τθσ αίτθςθσ
και τθσ ζκδοςθσ πλιρουσ πιςτοποιθτικοφ υπθρεςιακϊν μεταβολϊν. Αντίγραφο τθσ αίτθςθσ παραμζνει ςτθν
υπθρεςία 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 φορείσ αρμοδιότθτασ τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ και οι Περιφερειακζσ
Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ ςτισ οποίεσ κοινοποιείται θ παροφςα προκιρυξθ, παρακαλοφνται να
ενθμερϊςουν άμεςα τουσ εκπαιδευτικοφσ αρμοδιότθτάσ τουσ.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ :
1. ΤΠ.Π.Ε.Θ
Σμιμα Δϋ τελεχϊν Π/κμιασ & Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ
2. Α..Ε.Π.
3. Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ τθσ χϊρασ
4. Διευκφνςεισ Π.Ε. και Δ.Ε. Κριτθσ
5. Γραφεία χολικϊν υμβοφλων Π.Ε. & Δ.Ε. Κριτθσ
6. ΚΕ.Δ.Δ.Τ. Κριτθσ
7. Κ.Ε.Α. Κριτθσ
8. Π.Ε.Κ. Κριτθσ
9. χολείο Ευρωπαϊκισ Παιδείασ
Ηρακλείου Κριτθσ
10. χολικζσ μονάδεσ Π.Ε. & Δ.Ε. Κριτθσ
(Διά των Διευκφνςεων)

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΡΗΣΗ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΕΡΖΑΚΗ

