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ΘΕΜΑ:  «Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τον οριςμό επί πλζον μελών ςτα Περιφερειακά 
Τπηρεςιακά υμβοφλια Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ (Π.Τ..Π.Ε.) Κρήτησ και ςτα Περιφερειακά 
Τπηρεςιακά υμβοφλια Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ (Π.Τ..Δ.Ε.) Κρήτησ, όταν αυτά κρίνουν 
θζματα επιλογήσ ςτελεχών εκπαίδευςησ».     

 

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. Σθ με αρικμ. Φ.350.2/1/32958/Ε3/27-02-18 (ΑΔΑ : 6Π414653Π-7ΕΝ) Τ.Α. του ΤΠ.Π.Ε.Θ., με κζμα : 

«Σοποκζτθςθ Περιφερειακϊν Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ». 

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 42 (παρ. 2 & 3) του Ν. 4342/2015 (Φ.Ε.Κ. 143/τ.Αϋ/09-11-15), όπωσ τροποποιικθκαν με 

τισ διατάξεισ του άρκρου 84 (παρ. 1) του Ν. 4547/2018 (Φ.Ε.Κ. 102/τ.Αϋ/12-06-18) και αντικαταςτάκθκαν με τισ 

διατάξεισ του άρκρου 19 (παρ. 1) του Ν. 4572/2018 (Φ.Ε.Κ. 188/τ.Αϋ/05-11-18). 

4. Σισ διατάξεισ τθσ με αρικμ. Φ.350/104/181441/Ε3/11-11-2015 (ΦΕΚ 2463/τ.Β'/16-11-15), 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.  

5. Σισ διατάξεισ του άρκρου 26 (παρ. 1) του Ν. 4547/2018 (Φ.Ε.Κ. 102/τ.Αϋ/12-06-18), όπου ορίηεται : «H κατάρτιςθ 

των πινάκων επιλογισ και θ επιλογι των διευκυντϊν ι προϊςταμζνων ςχολικϊν μονάδων και Ε.Κ., κακϊσ 

και θ επιλογι των υποδιευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων και των υποδιευκυντϊν και υπευκφνων τομζων Ε.Κ., 

πραγματοποιείται από τα Π.Τ..Π.Ε. ι Π.Τ..Δ.Ε., ςτα οποία ςυμμετζχουν επιπλζον ζνασ (1) υντονιςτισ 

Εκπαιδευτικοφ Ζργου που προζρχεται από τθν οικεία βακμίδα εκπαίδευςθσ και ζνασ (1) εκπαιδευτικόσ με 

δεκαπενταετι τουλάχιςτον εκπαιδευτικι υπθρεςία ςτθν ίδια βακμίδα εκπαίδευςθσ, ο οποίοσ υπθρετεί με 
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οργανικι κζςθ ςτθν οικεία Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Σα επιπλζον μζλθ 

του πρϊτου εδαφίου ορίηονται, με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ, με απόφαςθ του οικείου Περιφερειακοφ 

Διευκυντι Εκπαίδευςθσ. 

6. Σθ με αρικμ. Φ.350/107/213316/Ε3/11-12-18 εγκφκλιο του ΤΠ.Π.Ε.Θ., 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. - Αναςυγκρότθςθ Περιφερειακϊν υμβουλίων Επιλογισ για τθν κατάρτιςθ των πινάκων 

επιλογισ και τθν επιλογι των υντονιςτϊν Εκπαιδευτικοφ Ζργου και των Προϊςταμζνων  των Κ.Ε..Τ. και 

Κ.Ε.Α. ». 

ΚΑΛΟΤΜΕ 
 

Α.  Σουσ υντονιςτζσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου του ΠΕ.Κ.Ε.. Κριτθσ, οι οποίοι επικυμοφν να ςυμμετζχουν 

ςτθ ςφνκεςθ του Περιφερειακοφ Τπθρεςιακοφ υμβουλίου Πρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, 

ανάλογα από τθν οικεία βακμίδα εκπαίδευςθσ από τθν οποία προζρχονται,  ωσ επί πλζον μζλη όταν αυτά 

κρίνουν θζματα επιλογήσ ςτελεχών εκπαίδευςησ, με κθτεία θ οποία αρχίηει από τθν 01 Ιανουαρίου 2019 και 

λιγει ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2020, να υποβάλουν ςχετικι αίτηςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ. 

Οι αιτιςεισ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ κα απευκφνονται ςτον Περιφερειακό Διευκυντι 

Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ και κα υποβλθκοφν ςτθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ 

Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ (Λ. Κνωςςοφ 6 Θράκλειο) ιδιοχείρωσ  ι με θλεκτρονικό 

ταχυδρομείο ςτο e-mail : mail@kritis.pde.sch.gr ι με τθλεομοιοτυπία (fax) : 2810302454,  εντόσ αποκλειςτικισ 

προκεςμίασ τριϊν (03) θμερϊν, ιτοι : από την Σετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018 ζωσ και την Παραςκευή 21 

Δεκεμβρίου 2018. 
 

Β. Σουσ εκπαιδευτικοφσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, οι οποίοι πλθροφν τισ 

προχποκζςεισ του άρκρου 26 (παρ. 1) του Ν. 4547/2018 (Φ.Ε.Κ. 102/τ.Αϋ/12-06-18) και επικυμοφν να ςυμμετζχουν 

ςτθ ςφνκεςθ του οικείου Περιφερειακοφ Τπθρεςιακοφ υμβουλίου Πρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ κατά περίπτωςθ, ωσ επί πλζον μζλη όταν αυτά κρίνουν θζματα επιλογήσ ςτελεχών εκπαίδευςησ, 

με κθτεία θ οποία αρχίηει από τθν 01 Ιανουαρίου 2019 και λιγει ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2020, να υποβάλουν 

ςχετικι αίτηςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ.  

 Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ζχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί τθσ οικείασ 

βακμίδασ εκπαίδευςθσ που πλθροφν τισ παρακάτω νόμιμεσ προχποκζςεισ : 

α)  Δεκαπενταετι τουλάχιςτον εκπαιδευτικι υπθρεςία ςτθν ίδια βακμίδα εκπαίδευςθσ και  

β) Να υπθρετοφν με οργανικι κζςθ ςτθν οικεία Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ.  

Επιςθμαίνουμε ότι δεν είναι δυνατόν να οριςκοφν ωσ επί πλζον μζλθ των Π.Τ..Π.Ε. - Π.Τ..Δ.Ε., όταν  

αυτά κρίνουν κζματα επιλογισ ςτελεχϊν εκπαίδευςθσ , οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι κα οριςκοφν μζλθ, τακτικά 

ι αναπλθρωματικά, των Π.Τ..Π.Ε.-Π.Τ..Δ.Ε., βάςει του άρκρου 19 (παρ. 1) του Ν.4572/2018 (Φ.Ε.Κ. 188/τ.Αϋ/05-

11-18), φςτερα από τθ με αρικμ. Φ.30/15565/13-12-18 (ΑΔΑ : 7Χ6Ο4653Π-86Ο) πρόςκλθςθ τθσ Π.Δ.Ε. Κριτθσ.  
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Οι αιτιςεισ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ κα απευκφνονται ςτον Περιφερειακό Διευκυντι 

Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ και κα υποβλθκοφν ςτισ οικείεσ Διευκφνςεισ 

Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και ςτα Κ.Ε..Τ. Κριτθσ,  εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ 

τριϊν (03) θμερϊν, ιτοι : από την Σετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018 ζωσ και την Παραςκευή 21 Δεκεμβρίου 

2018. 

Οι αιτιςεισ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ κα ςυνοδεφονται από βιογραφικό ςθμείωμα, από το οποίο να 

προκφπτει θ διοικθτικι και διδακτικι εμπειρία των αιτοφντων, θ επιςτθμονικι και παιδαγωγικι τουσ 

κατάρτιςθ κακϊσ και θ γενικότερθ κοινωνικι προςφορά τουσ και ςυμμετοχι ςε ςυλλογικζσ δράςεισ.  

Οι Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ ι τα Κ.Ε..Τ., ανάλογα με τθν υπθρεςία ςτθν οποία υποβάλλεται θ 

αίτθςθ υποψθφιότθτασ, είναι αρμόδιοι για τθν ςυγκζντρωςθ των αιτιςεων, τον ζλεγχο τθσ ςυνδρομισ των 

νόμιμων προχποκζςεων και τθν αποςτολι τουσ ςτθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ, το αργότερο ζωσ 27 Δεκεμβρίου 2018, μαηί με ςχετικι βεβαίωςθ ςτθν 

οποία να βεβαιϊνονται τα ακόλουκα ςτοιχεία :  

α) Θ οργανικι κζςθ ςτθν οποία υπθρετεί ο εκπαιδευτικόσ  

2) Θ ςυνολικι εκπαιδευτικι του υπθρεςία ζωσ 21 Δεκεμβρίου 2018. 

Οι φορείσ αρμοδιότθτασ τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ Κριτθσ, ςτουσ οποίουσ κοινοποιείται θ παροφςα πρόςκλθςθ, παρακαλοφνται να ενθμερϊςουν 

τουσ εκπαιδευτικοφσ αρμοδιότθτάσ των. 
 

 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ : 
 

1. Διευκφνςεισ Π.Ε. και Δ.Ε. Κριτθσ 
2. ΠΕ.Κ.Ε.. Κριτθσ 
3. Κ.Ε..Τ. Κριτθσ 
4. Κ.Π.Ε. Κριτθσ 
5. υντονιςτζσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου του ΠΕ.Κ.Ε.. Κριτθσ 
6. χολείο Ευρωπαϊκισ Παιδείασ  

Θρακλείου Κριτθσ 
7. χολικζσ μονάδεσ Π.Ε. & Δ.Ε. Κριτθσ  

(Διά των Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ) 
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