
                
 
                ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 
Ανακοινοποίηςη ςτο ορθό 

                                Ηράκλειο, 07/05/2020 
 
                         Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ  
                                  ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΡΗΣΗ 
 
                              ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΚΑΡΣΩΝΑΚΗ 

 
               
              Ηράκλειο,  07/05/2020 
                Αρ. Πρωτ:  Φ. 2.4/3929 

 
            

Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η  
 

 

 
 

 

ΘΕΜΑ : «Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ εκπαιδευτικών με εξειδίκευςη ςτην Ε.Α.Ε. και μζλη Ε.Ε.Π., 

για διάθεςη ςτα Κζντρα Εκπαιδευτικήσ και υμβουλευτικήσ Τποςτήριξησ 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. 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. 

3. Σθ με αρικμ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-03-19 (ΑΔΑ : ΩΩΣΗ4653Π-ΒΔ3) Τ.Α. του ΤΠ.Π.Ε.Θ., με κζμα : «Σοποκζτθςθ 

Περιφερειακϊν Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ». 

4. 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.  

5. 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.  

6. 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».  

7. Σισ διατάξεισ τθσ με αρικμ. 211076/ΓΔ4/6-12-18 (ΦΕΚ 5614/τ.Βϋ/13-12-18) Τ.Α. του ΤΠ.Π.Ε.Θ., με κζμα :« Ενιαίοσ 

κανονιςμόσ λειτουργίασ των Κζντρων Εκπαιδευτικισ και υμβουλευτικισ Τποςτιριξθσ (Κ.Ε..Τ.) και ειδικότερα 

κακικοντα και αρμοδιότθτεσ του προςωπικοφ τουσ».   

  
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
----- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΚΡΗΣΗ 
ΑΤΣΟΣΕΛΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ   

ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
ΣΜΗΜΑ  Γ΄ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ  

______________ 
Δ/νςη 
Σ.Κ. 
Πληροφορίεσ 
Σηλ. 
Fax. 
E- mail 
URL 

: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

Λ. Κνωςοφ 6 
71306 
Βλαχοδιμοσ Δθμιτριοσ 
2810 347280 
2810 302454 
mail@kritis.pde.sch.gr 
http://kritis.pde.sch.gr 
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8. Σθ με αρικμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.16838/10-3-20 (ΦΕΚ 783/τ.Βϋ/10-03-20)  Κ.Τ.Α., με κζμα : «Επιβολι του μζτρου τθσ 

προςωρινισ απαγόρευςθσ λειτουργίασ των βρεφονθπιακϊν και παιδικϊν ςτακμϊν, νθπιαγωγείων, 

ςχολικϊν μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων, κζντρων ξζνων γλωςςϊν, φροντιςτθρίων και 

πάςθσ φφςεωσ εκπαιδευτικϊν δομϊν, φορζων και ιδρυμάτων, δθμοςίων και ιδιωτικϊν, κάκε τφπου και 

βακμοφ τθσ χϊρασ για το χρονικό διάςτθμα από 11.3.20 ζωσ και 24.3.20» και τισ, ςε ςυνζχεια αυτισ, με 

αρικμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20021/21-3-20 (ΦΕΚ 956/τ.Βϋ/21-3-20), Δ1α/Γ.Π.οικ.24343/10-4-20 (ΦΕΚ 1293/τ.Βϋ/10-04-20) και 

Δ1α/Γ.Π.οικ.28237/5-5-20 (ΦΕΚ 1699/τ.Βϋ/5-5-20) Κ.Τ.Α. 

9. Σο με αρικμ. 51382/ΓΔ4/5-5-20 ζγγραφο του Τ.ΠΑΙ.Θ., με κζμα : «Λειτουργία των Κζντρων Εκπαιδευτικισ 

και υμβουλευτικισ Τποςτιριξθσ». 

10. Σα με αρικμ. 614/6-5-20, 308/6-5-20, 479/6-5-20   και 351/7-5-20    ζγγραφα των Κ.Ε..Τ. Ηρακλείου, 

Λαςικίου, Ρεκφμνθσ και Χανίων αντίςτοιχα.  
 

ΚΑΛΕΙ 
 

Σουσ εκπαιδευτικοφσ των αναφερομζνων ςτισ παραγράφουσ Α & Β κλάδων που ζχουν ειδίκευςη ςτην 

ειδική αγωγή και εκπαίδευςη (Ε.Α.Ε.) και υπηρετοφν ςε Σμιματα Ζνταξθσ (Σ.Ε.) χολικϊν Μονάδων και ςε 

χολικζσ Μονάδεσ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ (.Μ.Ε.Α.Ε.), κακϊσ και μζλη του Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ 

Προςωπικοφ (Ε.Ε.Π.) των αναφερομζνων ςτισ παραγράφουσ Α & Β κλάδων που υπηρετοφν ςε ςχολικζσ 

μονάδεσ ειδικισ αγωγισ και εκπαίδευςθσ (.Μ.Ε.Α.Ε.) και ςε ςχολικά δίκτυα εκπαιδευτικισ υποςτιριξθσ (.Δ.Ε.Τ), οι 

οποίοι επικυμοφν να διατεκοφν ςτα Κζντρα Εκπαιδευτικισ και υμβουλευτικισ Τποςτιριξθσ (Κ.Ε..Τ.) Κριτθσ για 

τθ δθμιουργία περιςςότερων των λειτουργοφντων διεπιςτθμονικϊν ομάδων και τθν ενίςχυςθ τθσ διοικθτικισ 

υποςτιριξθσ των υπθρεςιϊν τουσ, προκειμζνου να ανταποκρικοφν ςτθ διεκπεραίωςθ των αιτθμάτων 

εκπαιδευτικισ αξιολόγθςθσ και ςτθν ζκδοςθ των ςχετικϊν εκκζςεων αξιολόγθςθσ-γνωμάτευςθσ, να 

υποβάλουν ςχετικι αίτθςθ-διλωςθ ενδιαφζροντοσ,  από Πέμπτη 07 Μαΐου 2020 έως και την Δευτέρα 11 

Μαΐου 2020.  

 

ΕΠΙΗΜΑΝΗ : Η διάθεςη ςτα Κζντρα Εκπαιδευτικήσ και Συμβουλευτικήσ Υποςτήριξησ (Κ.Ε.Σ.Υ.) Κρήτησ, θα γίνει  

για το χρονικό διάςτημα που ζχει αναςταλεί η λειτουργία των ανωτζρω ςχολικϊν μονάδων ( Τ.Ε., Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 

Σ.Δ.Ε.Υ.) που υπηρετοφν οι υποψήφιοι προσ διάθεςη εκπαιδευτικοί και Ε.Ε.Π.  

 
Α. ΑΝΑΓΚΕ Κ.Ε..Τ. ΚΡΗΣΗ Ε ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗΝ Ε.Α.Ε. ΚΑΙ Ε  Ε.Ε.Π.  
     (Για τθ δθμιουργία περιςςότερων διεπιςτθμονικϊν ομάδων)  

 

ΚΛΑΔΟΙ 
ΚΕΝΣΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ  (Κ.Ε..Τ.) 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΛΑΙΘΙΟΤ ΡΕΘΤΜΝΗ ΧΑΝΙΩΝ 

ΠΕ 60 (Νθπιαγωγϊν) - 1 1 - 

ΠΕ 71 (Δαςκάλων Ε.Α.) &  
ΠΕ 70 (Δαςκάλων) 
 

4 2 2 7 

ΠΕ 02 (Φιλολόγων) 1 - 1 - 

ΠΕ 30 (Κοινωνικϊν Λειτουργϊν) 5 2 1 7 

ΠΕ 23 (Ψυχολόγων) 6 2 - 7 

 

ΑΔΑ: 6ΔΗΗ46ΜΤΛΗ-ΣΩΨ



Β. ΑΝΑΓΚΕ ΣΕΛΕΧΩΗ ΣΩΝ Κ.Ε..Τ. ΚΡΗΣΗ  ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ   
ΣΗΝ. Ε.Α. ΚΑΙ Ε.Ε.Π.     
(Για τθν ενίςχυςθ τθσ διοικθτικισ υποςτιριξθσ των υπθρεςιϊν τουσ) 

 

ΚΕΝΣΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ  (Κ.Ε..Τ.) 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΛΑΙΘΙΟΤ ΡΕΘΤΜΝΗ ΧΑΝΙΩΝ 

3 - 1 1 

 
Γ.   ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΩΝ ΑΙΣΗΕΩΝ-ΔΗΛΩΕΩΝ 

 

  Οι εκπαιδευτικοί υποβάλουν τισ αιτιςεισ-δθλϊςεισ ενδιαφζροντοσ ςτισ Διευκφνςεισ Πρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  Κριτθσ που υπθρετοφν μόνο θλεκτρονικά (e-mail), εντόσ τησ ανωτζρω 

οριςθείςασ προθεςμίασ.  

Οι Διευκφνςεισ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ είναι αρμόδιεσ για τθ 

ςυγκζντρωςθ των αιτιςεων και τθν αποςτολι τουσ ςτθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ ςτισ 12 

Μαΐου 2020 και το αργότερο μζχρι τισ 10:00 π.μ., ςυνοδευόμενεσ με τον ςυνοδευτικό πίνακα ςυμπλθρωμζνο 

με τα ηθτοφμενα ςτοιχεία. 

 

Δ.  ΔΙΑΘΕΗ 
 

Η διάκεςθ των υποψθφίων κα γίνει με απόφαςθ του Περιφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ Κριτθσ ςτισ 

12 Μαΐου 2020, λαμβάνοντασ υπϋ όψιν τισ υποβλθκείςεσ ανάγκεσ ςε προςωπικό των Κ.Ε..Τ. Κριτθσ, κατά 

προτεραιότθτα ωσ εξισ :  

 Εκπαιδευτικοί με εξειδίκευςθ ςτθν Ε.Α.Ε. και μζλθ του Ε.Ε.Π., οι οποίοι διακζτουν εμπειρία 

υπθρζτθςθσ ςε Κ.Ε..Τ./Κ.Ε.Δ.Δ.Τ./Κ.Δ.Α.Τ. και υπζβαλαν αίτθςθ. 

  Εκπαιδευτικοί με εξειδίκευςθ ςτθν Ε.Α.Ε. και μζλθ του Ε.Ε.Π. που υπζβαλαν αίτθςθ. 

 Εκπαιδευτικοί με εξειδίκευςθ ςτθν Ε.Α.Ε. και μζλθ του Ε.Ε.Π. που διακζτουν εμπειρία υπθρζτθςθσ ςε 

Κ.Ε..Τ./Κ.Ε.Δ.Δ.Τ./Κ.Δ.Α.Τ. και δεν υπζβαλαν αίτθςθ. 

 Εκπαιδευτικοί με εξειδίκευςθ ςτθν Ε.Α.Ε. και μζλθ του Ε.Ε.Π. που υπθρετοφν ςτθν περιοχι ευκφνθσ τθσ 

Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ, χωρίσ τθν ζκδοςθ νζασ πρόςκλθςθσ. 

Η παροφςα πρόςκλθςθ αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Π.Δ.Ε. Κριτθσ. 

     Οι φορείσ περιοχισ ευκφνθσ τθσ Π.Δ.Ε. Κριτθσ ςτισ οποίεσ κοινοποιείται θ παροφςα, παρακαλοφνται να 

ενθμερϊςουν άμεςα τουσ εκπαιδευτικοφσ αρμοδιότθτάσ τουσ με κάκε πρόςφορο μζςο.  

 

υνοδευτικά : 1.  Αίτθςθ 
 
             2.   Ζνασ (01) πίνακασ 

 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ : 
 

1. Διευκφνςεισ Π.Ε. & Δ.Ε. Κριτθσ 
2. ΠΕ.Κ.Ε.. Κριτθσ 
3. Κ.Ε..Τ. Κριτθσ 
4. Κ.Π.Ε. Κριτθσ 
5. χολείο Ευρωπαϊκισ Παιδείασ  

Ηρακλείου Κριτθσ 
6. χολικζσ μονάδεσ Π.Ε. & Δ.Ε. Κριτθσ 

(Διά των Διευκφνςεων) 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 
ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΡΗΣΗ 
 
 
 

ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΚΑΡΣΩΝΑΚΗ 
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