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Κοηάνθ, 04-01-2021 
Αρ. Πρωτ.: 22 

 
 

ΠΡΟ 
1. Διευθφνςεισ Π.Ε. και Δ.Ε. Δυτικήσ 

Μακεδονίασ  
2. ΠΕ.Κ.Ε.. Δυτικήσ  Μακεδονίασ 
3. Κ.Ε..Τ.  Δυτικήσ  Μακεδονίασ  
4. Κ.Π.Ε. Δυτικήσ  Μακεδονίασ  
5. χολικζσ μονάδεσ Π.Ε. και Δ.Ε. 

Δυτικήσ Μακεδονίασ (μζςω των 
αρμοδίων Διευθφνςεων 
Εκπαίδευςησ) 

 
Θζμα: «Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τον οριςμό μελϊν των Περιφερειακϊν 
Τπηρεςιακϊν 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 κό σ  Δ ι ε υ θ υ ν τ ή σ  

Π ρ ω τ ο β ά θ μ ι α σ  κα 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 κε δ ο ν ί α σ  

 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. 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», όπωσ τροποποιικθκε 

και ιςχφει. 

2. Σθ με αρικμ. πρωτ. Φ.353.1/11/48029/Ε3/28-03-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΣΗ4653Π-ΒΔ3) Απόφαςθ 

του Τπουργοφ Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων με κζμα: «Σοποκζτθςθ 

Περιφερειακϊν Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ». 

3. Σθ με αρικμ. πρωτ. Φ.353.1/24/105877/Ε3/13-08-2020 (ΑΔΑ:6ΧΓΠ46ΜΣΛΗ-0ΓΡ) Απόφαςθ 

τθσ Τπουργοφ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, με κζμα: «Σοποκζτθςθ προςωρινϊν 

Διευκυντϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ». 

4. Σισ διατάξεισ των παρ. 2 και 3  του άρκρου 42 του ν.4342/2015 (Αϋ143), όπωσ 

αντικαταςτάκθκαν με τθν παρ. 1 του άρκρου 31 του ν.4713/2020 (Αϋ 147) και 
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αναμορφϊκθκαν τελικά με τισ διατάξεισ του άρκρου 122 του ν. 4763/21.12.2020 (Αϋ 254) 

ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του άρκρου 123 του ίδιου νόμου.   

5. Σθ με αρικμ. πρωτ. Φ.350/85/177625/Ε3/30-12-2020 εγκφκλιο του Τπουργείου Παιδείασ και 

Θρθςκευμάτων, με κζμα: «υγκρότθςθ των Π.Τ..Π.Ε. – Π.Τ..Δ.Ε. - Οριςμόσ επιπλζον μελϊν 

Π.Τ..Π.Ε. – Π.Τ..Δ.Ε. - υγκρότθςθ των Α.Π.Τ..Π.Ε. – Α.Π.Τ..Δ.Ε. - υγκρότθςθ 

Περιφερειακϊν υμβουλίων Επιλογισ για τθν κατάρτιςθ των πινάκων επιλογισ και τθν 

επιλογι των υντονιςτϊν Εκπαιδευτικοφ Ζργου και των Προϊςταμζνων των Κ.Ε..Τ.»   

Κ α λ ο φ μ ε 

Σουσ Διευθυντζσ/ντριεσ χολικϊν Μονάδων κακϊσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ με δεκαπενταετή 

(15ετή) τουλάχιςτον εκπαιδευτική υπηρεςία τθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ οι οποίοι πλθροφν τισ προχποκζςεισ που προβλζπονται ςτισ διατάξεισ των παρ. 2 και 

3  του άρκρου 42 του ν.4342/2015 (Αϋ143), όπωσ αντικαταςτάκθκαν με τθν παρ. 1 του άρκρου 31 

του ν.4713/2020 (Αϋ 147) και αναμορφϊκθκαν τελικά με τισ διατάξεισ του άρκρου 122 του ν. 

4763/21.12.2020 (Αϋ 254) ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του άρκρου 123 του ίδιου νόμου 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 λιξει τθν 

31η Δεκεμβρίου 2022, να υποβάλλουν ςχετικι αίτηςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ ςτθ Διεφκυνςθ 

Πρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ που ανικουν οργανικά. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρζπει να είναι εν ενεργεία Διευκυντζσ ςχολικϊν μονάδων Πρωτοβάκμιασ ι 

Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, οι οποίοι υπθρετοφν ςε οργανικζσ κζςεισ ςτθν περιφζρεια του 

οικείου Π.Τ..Π.Ε. ι Π.Τ..Δ.Ε. ζχουν τουλάχιςτον δεκαπενταετι εκπαιδευτικι υπθρεςία ι, ςε 

περίπτωςη ζλλειψησ ενόσ ή περιςςότερων Διευθυντϊν ςχολικϊν μονάδων, εκπαιδευτικοί 

Πρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, οι οποίοι υπθρετοφν ςε οργανικι κζςθ ςτθν 

περιφζρεια του οικείου Π.Τ..Π.Ε. ι Π.Τ..Δ.Ε. και ζχουν τουλάχιςτον δεκαπενταετι εκπαιδευτικι 

υπθρεςία.  

Δεν είναι δυνατό  να οριςκοφν τακτικά και αναπλθρωματικά μζλθ των Π.Τ..Π.Ε.- Π.Τ..Δ.Ε. βάςει 

των διατάξεων  των άρκρων 122 και 123 του ν. 4763/2020 (Αϋ 254), οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι κα 

οριςκοφν ωσ επιπλζον μζλθ,  τακτικά και αναπλθρωματικά, των εν λόγω ςυμβουλίων όταν 

κρίνονται κζματα επιλογισ ςτελεχϊν εκπαίδευςθσ, βάςει τθσ παρ. 1 του άρκρου 26 του 

ν.4547/2018 (Αϋ102).  

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

ςθμείωμα και κα κατατεκοφν ςτισ οικείεσ Διευκφνςεισ Πρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ 
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Εκπαίδευςθσ, από τθν Σρίτη 05 Ιανουαρίου 2021 ζωσ και τθν Παραςκευή 08 Ιανουαρίου 2021. 

Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων, εκπρόθεςμεσ αιτήςεισ δε θα γίνονται 

δεκτζσ. 

Οι αρμόδιοι Διευκυντζσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, κα εκδϊςουν 

βεβαίωςθ εκπαιδευτικισ υπθρεςίασ (Τπόδειγμα 2) για κάκε ενδιαφερόμενο, ςτθν οποία κα 

βεβαιϊνονται τα εξισ ςτοιχεία: θ οργανικι του κζςθ, θ κζςθ ςτθν οποία υπθρετεί και θ ςυνολικι 

εκπαιδευτικι του υπθρεςία, υπολογιηόμενθ ζωσ και 04 Ιανουαρίου 2021.  

Μετά από ζλεγχο τθσ ςυνδρομισ των νόμιμων προχποκζςεων, οι Διευκυντζσ Πρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ κα αποςτείλουν ςτθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ 

Δυτικισ Μακεδονίασ τθν αμζςωσ επόμενθ εργάςιμθ θμζρα (Δευτζρα 11 Ιανουαρίου 2021) με 

θλεκτρονικό ταχυδρομείο, τουσ ςυγκεντρωτικοφσ πίνακεσ με τουσ ενδιαφερόμενουσ (Τπόδειγμα 

3), και κα φροντίςουν για τθν άμεςη αποςτολή των παρακάτω:  

α) των αιτήςεων που κα ζχουν υποβλθκεί μαηί με τα βιογραφικά ςθμειϊματα των 

ενδιαφερομζνων,  

β) τισ προαναφερόμενων βεβαιϊςεων εκπαιδευτικήσ υπηρεςίασ και 

γ) των ςυγκεντρωτικϊν πινάκων με τουσ ενδιαφερόμενουσ (Τπόδειγμα 3).  

Παρακαλοφνται οι Διευκυντζσ Διευκφνςεων Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, ο 

Οργανωτικόσ υντονιςτισ του ΠΕ.Κ.Ε.., οι Προϊςτάμενοι των Κ.Ε..Τ., και οι Τπεφκυνοι των Κ.Π.Ε.,  

ςτουσ οποίουσ κοινοποιείται θ παροφςα πρόςκλθςθ, να ενημερϊςουν τουσ εκπαιδευτικοφσ 

αρμοδιότητάσ τουσ. 

 

Επιςυνάπτονται υποδείγματα:  

1. Αίτθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ  
2. Βεβαίωςθσ εκπαιδευτικισ υπθρεςίασ 
3. υγκεντρωτικοφ Πίνακα  
                            
         
 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ  
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  

 
 
 
 

ΘΟΔΩΡΗ ΜΑΡΔΙΡΗ 
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