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ΑΕ 
 
ΕΠΕΙΓΟΝ 
 

Ηράκλειο  05-01-2021            
Αρ. Πρωτ. Φ.30/36  

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

Ο Περιφερειακόσ Διευκυντισ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ 

Ζχοντασ υπόψθ:  

1. 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», όπωσ 

τροποποιικθκαν με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 84 του ν. 4547/2018 

(Αϋ102) και αντικαταςτάκθκαν με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 19 του ν. 

4572/2018 (Αϋ188), και με τθν παρ. 1 του άρκρου 31 του ν. 4713/2020(ΦΕΚ 

147/τ.Α’/29-07-2020) και αναμορφϊκθκαν τελικά με τισ διατάξεισ του άρκρου 

122 του ν. 4763/2020 (ΦΕΚ 254/τ.Α'/21-12-2020) ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ 

του άρκρου 123 του ίδιου νόμου.   

2. Σισ διατάξεισ των άρκρων 3 και 4 τθσ με αρικμ. Φ.350/104/181441/Ε3/11-11-2015 

Τ.Α. (ΦΕΚ 2463/τ.Βϋ/16-11-2015) με κζμα: «Κακοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ 
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ΠΡΟ: 1. Διευκφνςεισ Π.Ε. και Δ.Ε. Κριτθσ 

2. χολικζσ μονάδεσ Κριτθσ και 

Τπθρεςίεσ αρμοδιότθτασ των   

Διευκφνςεων Π.Ε. και Δ.Ε. Κριτθσ, 

δια των αρμοδίων Δ/νσεων  

3. Κ.Ε..Τ. Κριτθσ 

4. Κ.Π.Ε. Κριτθσ 

5. χολείο Ευρωπαϊκισ Παιδείασ 

   ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ  ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
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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» (ΦΕΚ 2463/τ.Βϋ/16-11-2015).  

3. Σθ με αρικμ. πρωτ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-3-2019 (ΑΔΑ:ΩΩΣΗ4653Π-ΒΔ3) 

Τπουργικι Απόφαςθ με κζμα: «Σοποκζτθςθ Περιφερειακϊν Διευκυντϊν 

Εκπαίδευςθσ». 

4. Σθ με αρικμ.  Φ.350/85/177625/Ε3/30-12-20 εγκφκλιο του Τ.ΠΑΙ.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.- 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 Τ Μ Ε  

 

Σουσ εκπαιδευτικοφσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, οι οποίοι 

πλθροφν τισ προχποκζςεισ του άρκρου 122 του ν. 4763/2020 (Αϋ254) και επικυμοφν να 

μετζχουν ςτθ ςφνκεςθ του οικείου Περιφερειακοφ Τπθρεςιακοφ υμβουλίου 

Πρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ κατά περίπτωςθ, ωσ μζλθ των παρ. 2β 

και 3β τθσ ανωτζρω διάταξθσ, με κθτεία από 01-01-2021 ζωσ και 31-12-2022, να 

υποβάλουν ςχετικι αίτηςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ. 

Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ζχουν όλοι οι 

εκπαιδευτικοί τθσ οικείασ βακμίδασ που πλθροφν τισ νόμιμεσ προχποκζςεισ (δθλαδι 

υπθρετοφν ςε οργανικι κζςθ ςτθν περιφζρεια του οικείου Τπθρεςιακοφ υμβουλίου και 

ζχουν τουλάχιςτον 15ετι εκπαιδευτικι υπθρεςία). 

Οι αιτιςεισ κα απευκφνονται ςτον Περιφερειακό Διευκυντι Εκπαίδευςθσ Κριτθσ 

και κα κατατεκοφν ςτισ οικείεσ Διευκφνςεισ Πρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ, από την Σρίτη 05-01-2021 ζωσ και την Παραςκευή 08-01-2021.  
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Οι αιτιςεισ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ να ςυνοδεφονται από βιογραφικό 

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

αιτοφντων, κακϊσ και θ επιςτθμονικι και παιδαγωγικι τουσ κατάρτιςθ.  

Οι Προϊςτάμενοι των υπθρεςιϊν ςτισ οποίεσ ανικουν οργανικά οι ενδιαφερόμενοι, 

δθλαδι οι αρμόδιοι Διευκυντζσ Διευκφνςεων Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ και οι Προϊςτάμενοι Κ.Ε..Τ., κα εκδϊςουν βεβαίωςθ για κάκε 

εκπαιδευτικό, 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  08-01-2021.  

Οι Διευκυντζσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, μετά από ζλεγχο 

τθσ ςυνδρομισ των νόμιμων προχποκζςεων των υποψθφίων, παρακαλοφνται να 

αποςτείλουν ςτθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ, το αργότερο ζωσ τισ 

12 Ιανουαρίου 2021, τισ αιτιςεισ που ζχουν υποβλθκεί μαηί με τα βιογραφικά των 

υποψθφίων και τισ προαναφερόμενεσ βεβαιϊςεισ. 

Επίςθσ οι Διευκυντζσ Διευκφνςεων Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ, οι Προϊςτάμενοι Κ.Ε..Τ., οι Τπεφκυνοι Κ.Π.Ε., οι Διευκυντζσ χολικϊν 

Μονάδων Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ κακϊσ και οι 

υπεφκυνοι όλων των υπθρεςιϊν αρμοδιότθτασ των Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ, ςτουσ 

οποίουσ κοινοποιείται θ παροφςα πρόςκλθςθ παρακαλοφνται να ενθμερϊςουν τουσ 

εκπαιδευτικοφσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

 

 

                    Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 
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