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Κοηάνθ, 23-11-2015 
Αρ. Πρωτ.: 6679 

 
 

ΠΡΟ 
1. Διευκφνςεισ Π.Ε. και Δ.Ε. Δυτικισ 
Μακεδονίασ  
2. ΚΕ.Δ.Δ.Τ. Δυτικισ Μακεδονίασ  
3. Κ.Π.Ε. Δυτικισ Μακεδονίασ  
4. Π.Ε.Κ. Κοηάνθσ  
4. χολικζσ μονάδεσ Π.Ε. και Δ.Ε. Δυτικισ 
Μακεδονίασ (μζςω των αρμοδίων 
Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ) 

 

Θζμα: «Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τον οριςμό μελών των Περιφερειακών 
Τπηρεςιακών υμβουλίων Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ (Π.Τ..Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιασ 
Εκπαίδευςησ (Π.Τ..Δ.Ε.) Δυτικήσ Μακεδονίασ». 
 

Ο  Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ό σ  Δ ι ε υ θ υ ν τ ή σ  Π ρ ω τ ο β ά θ μ ι α σ  κ α ι  
Δ ε υ τ ε ρ ο β ά θ μ ι α σ  Ε κ π α ί δ ε υ ς η σ  Δ υ τ ι κ ή σ  Μ α κ ε δ ο ν ί α σ  

 

Ζχοντασ υπόψθ:  

1. Σισ διατάξεισ των παραγράφων 2 και 3 του άρκρου 42 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/9-11-2015) 
«Τπθρεςιακά ςυμβοφλια εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ». 

2. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1/τ. Αϋ/03-01-2003) «φνκεςθ, ςυγκρότθςθ  και λειτουργία των 
υπθρεςιακϊν ςυμβουλίων πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και ειδικισ αγωγισ, 
αρμοδιότθτεσ αυτϊν, όροι, προχποκζςεισ και διαδικαςία εκλογισ των αιρετϊν τακτικϊν 
αναπλθρωματικϊν μελϊν των ςυμβουλίων αυτϊν». 

3. Σθ με αρικμ. πρωτ. Φ.350/104/181441/Ε3/11-11-2015 (ΦΕΚ 2463/τ.Βϋ/16-11-2015) Απόφαςθ του 
Τπουργοφ Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων με κζμα: «Κακοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ 
ςυγκρότθςθσ των Περιφερειακϊν Τπθρεςιακϊν υμβουλίων Εκπαίδευςθσ (ΠΤΠΕ, ΠΤΔΕ), των 
Ανϊτερων Περιφερειακϊν Τπθρεςιακϊν υμβουλίων Εκπαίδευςθσ (ΑΠΤΠΕ, ΑΠΤΔΕ) και των 
Κεντρικϊν Τπθρεςιακϊν υμβουλίων Εκπαίδευςθσ (ΚΤΠΕ, ΚΤΔΕ), κακϊσ και τθσ κθτείασ των μελϊν 
των υμβουλίων αυτϊν». 

4. Σθν αρικμ. Φ.350/106/188061/Ε3/20-11-2015 εγκφκλιο του Τπουργοφ Παιδείασ, Ζρευνασ και 
Θρθςκευμάτων με κζμα: «υγκρότθςθ των Περιφερειακϊν Τπθρεςιακϊν υμβουλίων 
Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ – υγκρότθςθ των Ανϊτερων Περιφερειακϊν 
Τπθρεςιακϊν υμβουλίων Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ» (ΑΔΑ:7Η4Ο4653Π- 
ΩΨΩ). 

Κ α λ ο φ μ ε 

Σουσ εκπαιδευτικοφσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, οι οποίοι πλθροφν τισ 

προχποκζςεισ των παραγράφων 2 και 3 του άρκρου 42 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/9-11-2015) 

και επικυμοφν να οριςκοφν μζλθ του οικείου Περιφερειακοφ υμβουλίου Πρωτοβάκμιασ ι 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Π.Τ..Π.Ε. ι Π.Τ..Δ.Ε.) κατά περίπτωςθ, με κθτεία που κα αρχίςει 

με τθ ςυγκρότθςθ των ςυμβουλίων και κα λιξει τθν 31θ Δεκεμβρίου 2016, να υποβάλλουν ςχετικι 

αίτθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ςτθ Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

που ανικουν οργανικά. 
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Οι ενδιαφερόμενοι πρζπει να υπηρετοφν ςε οργανική θζςη ςτην περιφζρεια του Π.Τ..Π.Ε. – 

Π.Τ..Δ.Ε. του οποίου κζλουν να οριςτοφν μζλθ και να ζχουν τουλάχιςτον δεκαπενταετή (15ετή) 

εκπαιδευτική υπηρεςία. τθν περίπτωςθ που οι ενδιαφερόμενοι επικυμοφν να οριςτοφν 

αναπλθρωτζσ των  Προζδρων των οικείων υμβουλίων κα πρζπει να υπθρετοφν ςε κζςθ 

Διευκυντι χολικισ Μονάδασ. Μποροφν οι ενδιαφερόμενοι  εκπαιδευτικοί να υποβάλλουν αίτθςθ 

και για τισ δφο κζςεισ (αναπλθρωτι Προζδρου και μζλουσ του ςυμβουλίου), εφόςον πλθροφν τισ 

νόμιμεσ προχποκζςεισ για αυτζσ. 

 

Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ζχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί τθσ οικείασ 

βακμίδασ που πλθροφν τισ νόμιμεσ προχποκζςεισ, εκτόσ όςων ζχουν οριςκεί ωσ επιπλζον μζλθ, 

(με τθ με αρικμ. πρωτ. Φ.350/71/82429/Ε3/22-05-2015 Απόφαςθ του Αναπλθρωτι Τπουργοφ 

Πολιτιςμοφ, Παιδείασ και Θρθςκευμάτων,  ΑΔΑ: ΣΞΣΚ465ΦΘ3-ΝΩΣ) τακτικά και αναπλθρωματικά, 

των εν λόγω ςυμβουλίων, όταν κρίνονται κζματα επιλογισ ςτελεχϊν εκπαίδευςθσ, βάςει τθσ παρ. 

13 του άρκρου 21 του Ν. 4327/2015.  

 

Οι αιτιςεισ κα απευκφνονται ςτον Περιφερειακό Διευκυντι Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ και 

κα κατατεκοφν ςτισ οικείεσ Διευκφνςεισ Πρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, από τθν                              

Σρίτη 24-11-2015 ζωσ και τθν Πζμπτη 26-11-2015. Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των 

αιτιςεων, εκπρόθεςμεσ αιτήςεισ δε θα γίνονται δεκτζσ. 

 

Οι αιτιςεισ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ (Τπόδειγμα 1) κα ςυνοδεφονται από βιογραφικό 

ςθμείωμα, από το οποίο κα προκφπτει θ διοικθτικι και διδακτικι εμπειρία των αιτοφντων, θ 

επιςτθμονικι και παιδαγωγικι τουσ κατάρτιςθ, κακϊσ και θ γενικότερθ κοινωνικι προςφορά τουσ 

και ςυμμετοχι τουσ ςε ςυλλογικζσ δράςεισ.  

 

Οι Προϊςτάμενοι των υπθρεςιϊν ςτισ οποίεσ ανικουν οργανικά οι ενδιαφερόμενοι, δθλαδι οι 

αρμόδιοι Διευκυντζσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και οι Αναπλθρωτζσ 

Προϊςτάμενοι ΚΕ.Δ.Δ.Τ., κα εκδϊςουν βεβαίωςθ εκπαιδευτικισ υπθρεςίασ (Τπόδειγμα 2) για κάκε 

υποψιφιο εκπαιδευτικό, ςτθν οποία κα βεβαιϊνονται τα εξισ ςτοιχεία: θ οργανικι του κζςθ, θ 

κζςθ ςτθν οποία υπθρετεί (με ειδικι αναφορά εφόςον πρόκειται για κζςθ Διευκυντι ςχολείου) 

και θ ςυνολικι εκπαιδευτικι του υπθρεςία, υπολογιηόμενθ ζωσ και την 26η Νοεμβρίου 2015.  
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Μετά από ζλεγχο τθσ ςυνδρομισ των νόμιμων προχποκζςεων, οι Διευκυντζσ Πρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ κα αποςτείλουν ςτθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ 

Δυτικισ Μακεδονίασ, φροντίηοντασ να παραλειφκοφν το αργότερο ζωσ τισ 30 Νοεμβρίου 2015, τα 

εξισ:  

α) τισ αιτήςεισ που ζχουν υποβλθκεί μαηί με τα βιογραφικά ςθμειϊματα των υποψθφίων,  

β) τισ προαναφερόμενεσ βεβαιώςεισ εκπαιδευτικήσ υπηρεςίασ, 

γ) τουσ ςυγκεντρωτικοφσ πίνακεσ με τουσ υποψθφίουσ εκπαιδευτικοφσ (Τπόδειγμα 3) και  

δ) τισ ειςθγιςεισ τουσ για τουσ γραμματείσ των υμβουλίων, κακϊσ και τουσ αναπλθρωτζσ τουσ, οι 

οποίοι κα πρζπει να είναι είτε διοικθτικοί υπάλλθλοι, είτε αποςπαςμζνοι εκπαιδευτικοί ςτθν 

οικεία Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ. 

 

Παρακαλοφνται οι Διευκυντζσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, οι Αναπλθρωτζσ 

Προϊςτάμενοι ΚΕ.Δ.Δ.Τ. και οι Διευκυντζσ χολικϊν Μονάδων Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ, ςτουσ οποίουσ κοινοποιείται θ παροφςα πρόςκλθςθ, να 

ενθμερϊςουν ενυπογράφωσ τουσ εκπαιδευτικοφσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

 

 
 
 
 
Επιςυνάπτονται υποδείγματα:  
1. Αίτηςησ εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ,  
2. Βεβαίωςησ εκπαιδευτικήσ υπηρεςίασ και  
3. Συγκεντρωτικοφ Πίνακα.  

 
 
 
 

                            
         
 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ  
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  

 
 
 
 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ 
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