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ΘΕΜΑ : «Πρόζθιεζε εθδήιωζες ελδηαθέροληος γηα ηολ ορηζκό κειώλ ηωλ 
Περηθερεηαθώλ Τπερεζηαθώλ σκβοσιίωλ Πρωηοβάζκηας Εθπαίδεσζες 
(Π.Τ..Π.Ε.) θαη ηωλ Περηθερεηαθώλ Τπερεζηαθώλ σκβοσιίωλ Δεσηεροβάζκηας 
Εθπαίδεσζες (Π.Τ..Δ.Ε.) Κρήηες» 
 

Ο Πεξηθεξεηαθφο Γηεπζπληήο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Κξήηεο 

Έρνληαο ππφςε:  

1. Σηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 42 «Τπεξεζηαθά ζπκβνχιηα 

εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ» ηνπ Ν. 4342/2015 (ΦΔΚ 143/η.Α’/9-11-2015).  

2. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 3 θαη 4 ηεο κε αξηζκ. Φ.350/104/181441/Δ3/11-11-2015 

Τ.Α. κε ζέκα: «Καζνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο ζπγθξφηεζεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ 

Τπεξεζηαθψλ πκβνπιίσλ Δθπαίδεπζεο (ΠΤΠΔ, ΠΤΓΔ) , ησλ Αλψηεξσλ 

Πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηαθψλ πκβνπιίσλ Δθπαίδεπζεο (ΑΠΤΠΔ, ΑΠΤΓΔ) θαη 

ησλ Κεληξηθψλ Τπεξεζηαθψλ πκβνπιίσλ Δθπαίδεπζεο (ΚΤΠΔ, ΚΤΓΔ),    

θαζψο θαη ηεο ζεηείαο ησλ κειψλ ησλ πκβνπιίσλ απηψλ» (ΦΔΚ 2463/η.Β΄/16-11-

2015).  

3. Σελ ππ’ αξηζκ. Φ353/1/324/105657/Γ1/08-10-2002 Τπνπξγηθή απφθαζε ηνπ  

ΤΠ.Δ.Π.Θ. (ΦΔΚ 1340 η. Β΄) «Καζνξηζκφο ησλ εηδηθφηεξσλ θαζεθφλησλ θαη 

αξκνδηνηήησλ ησλ πξντζηακέλσλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο 

θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ησλ δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ΔΚ θαη ησλ ζπιιφγσλ ησλ δηδαζθφλησλ», φπσο 

ζπκπιεξψζεθε, ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

 
ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΠΑΘΔΕΘΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΘ 
ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ  

ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ 
A/ΘΜΘΑ & B/ΘΜΘΑ ΕΚΠΑΘΔΕΤΗ 

ΚΡΗΣΗ 
---- 

ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΚΑΘ  
ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΤΠΟΣΗΡΘΞΗ 

ΣΜΗΜΑ Α΄ 
 

 Δ/λζε 
Σ.Κ. 
Πιερ.    
 
Σει. 
 
Fax. 
e-mail 

: 
: 
:     
 
: 

Λ. Κλσζνχ 6 
71306 
K. Μαθξάθε  
M. εξγάθε 
2810 302445 (Πξσηνβάζκηα) 
2810 347296 (Γεπηεξνβάζκηα) 
2810 301103 

mail@kritis.pde.sch.gr               

 

ΠΡΟ: 1. Γηεπζχλζεηο Π.Δ. θαη Γ.Δ. Κξήηεο 

2. ρνιηθέο κνλάδεο Κξήηεο θαη 

Τπεξεζίεο αξκνδηφηεηαο ησλ   

Γηεπζχλζεσλ Π.Δ. θαη Γ.Δ. Κξήηεο, δια 

ηων αρμοδίων Δ/νζεων  

3. ΚΔ.Γ.Γ.Τ. Κξήηεο 

4. Κ.Π.Δ. Κξήηεο 

5. ρνιείν Δπξσπατθήο Παηδείαο 

mailto:mail@kritis.pde.sch.gr
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4. Σελ ππ’ αξηζκ. Φ.350.2/10/58898/Δ3/9-4-2015 (ΑΓΑ: Ω46Τ465ΦΘ3-905) 

Τπνπξγηθή Απφθαζε κε ζέκα: «Γηνξηζκφο Πεξηθεξεηαθψλ Γηεπζπληψλ 

Δθπαίδεπζεο - Παχζε ησλ κέρξη ζήκεξα ππεξεηνχλησλ». 

5. Σελ ππ’ αξηζκ. Φ.350/81/197846/Δ3/21-11-2016 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, 

Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ κε ζέκα: «πγθξφηεζε ησλ Πεξηθεξεηαθψλ 

Τπεξεζηαθψλ πκβνπιίσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο – 

πγθξφηεζε ησλ Αλψηεξσλ Πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηαθψλ πκβνπιίσλ 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο-……» (ΑΓΑ:66ΞΟ4653Π-6ΙΤ).  

 

Κ Α Λ Ο Τ Μ Ε  

Σνπο εθπαηδεπηηθνχο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νη νπνίνη 

πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ Ν. 4342/2015 θαη 

επηζπκνχλ λα κεηέρνπλ ζηε ζχλζεζε ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηαθνχ Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ 

Πξσηνβάζκηαο ή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαηά πεξίπησζε, κε ζεηεία πνπ ζα 

αξρίζεη κε ηελ ζπγθξφηεζε ησλ ζπκβνπιίσλ θαη ζα ιήμεη ηελ 31
ε 

Γεθεκβξίνπ 2018, λα 

ππνβάινπλ ζρεηηθή αίηεζε εθδήιωζες ελδηαθέροληος. 

Γηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο έρνπλ φινη νη εθπαηδεπηηθνί 

ηεο νηθείαο βαζκίδαο πνπ πιεξνχλ ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο (δειαδή ππεξεηνχλ ζε 

νξγαληθή ζέζε ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νηθείνπ Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ θαη έρνπλ 

ηνπιάρηζηνλ 15εηή εθπαηδεπηηθή ππεξεζία), εθηφο φζσλ έρνπλ νξηζζεί σο επηπιένλ κέιε, 

ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά, ησλ ελ ιφγσ ζπκβνπιίσλ φηαλ θξίλνληαη ζέκαηα επηινγήο 

ζηειερψλ εθπαίδεπζεο, βάζεη ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 4327/2015.  

Οη αηηήζεηο ζα απεπζχλνληαη ζηνλ Πεξηθεξεηαθφ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο Κξήηεο θαη 

ζα θαηαηεζνχλ ζηηο νηθείεο Γηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο ή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, 

από ηελ Πέκπηε 1-12-2016 έως θαη ηε Δεσηέρα 5-12-2016.  

Οη αηηήζεηο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο λα ζπλνδεχνληαη απφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, 

απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε δηνηθεηηθή θαη δηδαθηηθή εκπεηξία ησλ αηηνχλησλ, ε 

επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή ηνπο θαηάξηηζε, θαζψο θαη ε γεληθφηεξε θνηλσληθή 

πξνζθνξά ηνπο θαη ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζπιινγηθέο δξάζεηο. 

Οη Πξντζηάκελνη ησλ ππεξεζηψλ ζηηο νπνίεο αλήθνπλ νξγαληθά νη ελδηαθεξφκελνη, 

δειαδή νη αξκφδηνη Γηεπζπληέο Γηεπζχλζεσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο θαη νη Αλαπιεξσηέο Πξντζηάκελνη ΚΔ.Γ.Γ.Τ., ζα εθδψζνπλ βεβαίσζε γηα 

θάζε εθπαηδεπηηθφ, ζηελ νπνία ζα βεβαηψλνληαη ηα εμήο ζηνηρεία: ε νξγαληθή ηνπ ζέζε, ε 

ζέζε ζηελ νπνία ππεξεηεί (κε εηδηθή αλαθνξά εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ζέζε Γηεπζπληή 
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ζρνιείνπ) θαη ε ζπλνιηθή εθπαηδεπηηθή ηνπ ππεξεζία, ππνινγηδφκελε έσο θαη ηε 5ε
 

Γεθεκβξίνπ 2016.  

Μεηά απφ έιεγρν ηεο ζπλδξνκήο ησλ λφκηκσλ πξνυπνζέζεσλ, νη Γηεπζπληέο 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο λα απνζηείινπλ ζηελ Πεξηθεξεηαθή 

Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο Κξήηεο, ην αξγφηεξν έσο ηηο 8 Δεθεκβρίοσ 2016: α) ηηο αηηήζεηο 

πνπ έρνπλ ππνβιεζεί καδί κε ηα βηνγξαθηθά ησλ ππνςεθίσλ, β) ηηο πξναλαθεξφκελεο 

βεβαηψζεηο θαη γ) ζπγθεληξσηηθνχο πίλαθεο: i) κε ηνπο Γηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

πνπ ππέβαιαλ αίηεζε γηα ηε ζέζε ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ Πξνέδξνπ (ζα αλαγξάθεηαη ε 

ζπλνιηθή εθπαηδεπηηθή ππεξεζία θαη ε ζπλνιηθή ππεξεζία σο Γηεπζπληήο ζρνιηθήο 

κνλάδαο) θαη ii) κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ππέβαιαλ αίηεζε γηα ζέζε κέινπο (ζα 

αλαγξάθεηαη ε ζπλνιηθή εθπαηδεπηηθή ππεξεζία).  

Παξαθαινχληαη νη Γηεπζπληέο Γηεπζχλζεσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, νη Πξντζηάκελνη ΚΔ.Γ.Γ.Τ., νη Τπεχζπλνη Κ.Π.Δ., νη Γηεπζπληέο ρνιηθψλ 

Μνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κξήηεο θαζψο θαη νη 

ππεχζπλνη φισλ ησλ ππεξεζηψλ αξκνδηφηεηαο ησλ Γηεπζχλζεσλ Δθπαίδεπζεο, ζηνπο 

νπνίνπο θνηλνπνηείηαη ε παξνχζα πξφζθιεζε, λα ελεκεξψζνπλ ελππνγξάθσο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

 

 

     Ο ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΚΟ ΔΘΕΤΘΤΝΣΗ 

 

 

    ΓΕΩΡΓΘΟ ΣΕΡΖΑΚΗ 
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