
 

                                            
             

        ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                           Ηράθιεηο, 08-03-2021                                                                                                         

           ΤΠΟΤΡΓΓΙΟ ΠΑΙΔΓΙΑ                                          Αρ.   Πρφη: Φ.2/ 325   

                    & ΘΡΗΚΓΤΜΑΣΩΝ 

     ΠΓΡΙΦΓΡΓΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ 

        &  Β/ΘΜΙΑ ΓΚΠ/Η ΚΡΗΣΗ 

ΠΓΡΙΦΓΡΓΙΑΚΟ ΚΓΝΣΡΟ ΓΚΠΑΙΔΓΤΣΙΚΟΤ ΥΓΔΙΑΜΟΤ 

              (ΠΓ.Κ.Γ. ΚΡΗΣΗ) 

      ΤΝΣΟΝΙΣΡΙΑ ΓΚΠΑΙΔΓΤΣΙΚΟΤ ΓΡΓΟΤ 

              7Ης ΓΝΟΣΗΣΑ ΚΡΗΣΗ ΠΓ 70 
 

                                                

                                                                                                                        

Σατ. Δ/κζε   :   Ρμιέκ 4                           

Σατ. Κώδ.      :  71305 Ηνάθιεημ                     

Πιεροθορίες  :  Ακδνμκίθε παζανάθε         

Σειέθφκο       :  2810 246409, 246400                                                                                                                                                                                               

FAX               :  2810 283239                 

E-mail           : anspatharaki@gmail.com 
 

 

 

Θέμα:  Πρόζθιεζε Δ/κηώκ/κηρηώκ θαη Προχζηαμέκφκ Δεμοηηθώκ τοιείφκ ζε εκεμερφηηθή   

        ηειεδηάζθευε γηα ηρέτοκηα δεηήμαηα σιοποίεζες εθπαηδεσηηθού έργοσ 

 

τεη.: Ν. 4299/2018,Απόθαζε αρηζμ.158733/ΓΔ4,άρζρο 3, π.3, εδάθηο.ηβ΄: «Γκηαίος     

        Κακοκηζμός Λεηηοσργίας ηφκ Περηθερεηαθώκ Κέκηρφκ Γθπαηδεσηηθού τεδηαζμού  

       (ΠΓ.Κ.Γ..) θαη εηδηθόηερα θαζήθοκηα θαη αρμοδηόηεηες ηφκ σκηοκηζηώκ   

        Γθπαηδεσηηθού Έργοσ» 

 

        Καιμύκηαη μη θ. ∆/κηέξ/κηνηεξ θαη Πνμσζηάμεκμη/εξ ηςκ Δ. ηεξ 7εξ εκόηεηαξ ΕΕ ΠΕ 70,   

κα ζομμεηάζπμοκ  ζε  έθηαθηε ηειεδηάζθερε, ηεκ Σεηάρηε 10 Μαρηίοσ, ώρα 11.00-

13.00,   με ζθμπό ηεκ εκεμένςζή ημοξ  ζε ηνέπμκηα δεηήμαηα εζςηενηθήξ μνγάκςζεξ - 

ιεηημονγίαξ ζπμιείςκ  θαη ηεκ ακηημεηώπηζε δοζθμιηώκ οιμπμίεζεξ εθπαηδεοηηθμύ ένγμο. 

Η ζομμεημπή όιςκ θνίκεηαη απαναίηεηε.   

   

       Η ηειεδηάζθερε γηα όιμοξ/εξ ημοξ ζομμεηέπμκηεξ/πμοζεξ  (Δ/κηέξ/κηνηεξ θαη Πνμσζηα-

μέκμοξ/εξ πνμγναμμαηίδεηαη κα μιμθιενςζεί μέτρη ηης 12.30 μ.μ. ηε ζοκέπεηα θαη μέπνη ηε 

ιήλε ηεξ ζοκάκηεζεξ (13.00),  ζα θιεζμύκ κα παναμείκμοκ, μη Πνμηζηάμεκμη/εξ, γηα κα 

ζοδεηεζμύκ ζέμαηα πμο άπημκηαη ηςκ ηδηαίηενςκ ζοκζεθώκ ιεηημονγίαξ ηςκ μιηγμζεζίςκ. 

Η ηειεδηάζθερε ζα  πναγμαημπμηεζεί με ηεκ πιαηθόνμα Cisco Webex Meetings, ζηεκ ρεθηαθή 

αίζμοζα :  https://minedu-primary.webex.com/meet/spatharaki 

 

        Παναθαιμύμε ζενμά γηα ηεκ έγθαηνε  ζύκδεζε όιςκ,  οπφζδήποηε, ηοσιάτηζηοκ, δέθα 

ιεπηά πρηκ, γηα κα ακηημεηςπηζημύκ έγθαηνα, ηοπόκ πνμβιήμαηα επηθμηκςκίαξ θαη κα 

απμθεοπζμύκ εκδηάμεζεξ δηαθμπέξ.  Λόγς, ελάιιμο, ηςκ ζεμακηηθώκ ζεμάηςκ πμο πνμβιέπεηαη 

κα ζοδεηεζμύκ,ζε πενίπηςζε, θςιύμαημξ ζομμεημπήξ Δ/κηή/κηνηαξ  ή Πνμσζηαμέκμο/εξ, 

 

ΠΡΟ:   Σμοξ/ηηξ θ. Δηεοζοκηέξ/ηνηεξ,  

               Πνμσζηαμέκμοξ/εξ ηςκ  

                Δεμμηηθώκ  πμιείςκ    

                7Ηξ Εκόηεηαξ 

ΚΟΙΝ: 1.  Σμκ θ. Πενηθενεηαθό Δ/κηή Α/ζμηαξ θαη     

                Δ/ζμηαξ Εθπ/ζεξ Κνήηεξ 

             2. Σμκ Δ/κηή Α/ζμηαξ Εθπ/ζεξ  Π.Ε   

                 Ηναθιείμο  

                Ηναθιείμο 
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παναθαιμύμε,  κα δηαζθαιηζηεί  ε ζεζμηθά πνμβιεπόμεκε ακαπιήνςζή ημο/ηεξ, μεηά από 

ειεθηνμκηθή εκεμένςζή μαξ, ώζηε κα μεκ οπάνλεη θεκό εκεμένςζεξ ζηε ζπμιηθή μμκάδα.  

       Επίζεξ, ζε πενίπηςζε, πμο ζομμεηέπμκηεξ/πμοζεξ επηζομμύκ κα ημπμζεηεζμύκ ή κα ζέζμοκ 

ενςηήμαηα πνμξ ζοδήηεζε, παναθαιώ κα μαξ εκεμενώζμοκ ειεθηνμκηθά, γηα ημ ζέμα ή ημ  

πενηεπόμεκό ημοξ, μέτρη αύρηο ζηης 14.00, γηα μνγακςηηθμύξ ιόγμοξ.                                                       

                                                    Η  σκηοκίζηρηα Γθπαηδεσηηθού Έργοσ 

 

                                                                                    

                                                               Ακδροκίθε Π. παζαράθε 

 

 

                                                              Εζωηερική διανομή:  
1. κ. Ειρήνη Βιδάκη, Οργανωηική Σσνηονίζηρια  ΠΕ.Κ.Ε.Σ 

Κρήηης 


