
 

ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για ςυμμετοχή ςε Π.Τ.Π.Ε.,Π.Τ..Δ.Ε. επιλογήσ». 

Ο Περιφερειακόσ Διευκυντισ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ Ανατολικισ 

Μακεδονίασ - Θράκθσ 

Ζχοντασ υπόψθ:  

1. Σισ διατάξεισ των άρκ. 25 και 26 του Ν. 4547/12-06-2018 (ΦΕΚ 102/τ.Αϋ/12-06-2018) 

«Αναδιοργάνωςθ των δομϊν υποςτιριξθσ τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ 

διατάξεισ.» 

2. Σισ διατάξεισ του Π.Δ 18/2018 (ΦΕΚ 31/τ. Αϋ/23-02-2018) «Οργανιςμόσ Τπουργείου Παιδείασ, 

Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων». 

3. Σισ διατάξεισ τθσ  υπ’ αρικ. Φ. 353.1/324/105657/Δ1/08-10-02  Τπουργικισ Απόφαςθσ (ΦΕΚ 

1340/τ.Βϋ/16-10-2002 τ.Β’) «Κακοριςμόσ των ειδικότερων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των 

Προϊςταμζνων των Περιφερειακϊν Τπθρεςιϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

Διευκυντϊν  και Τποδιευκυντϊν των ςχολικϊν μονάδων και ΕΚ και των υλλόγων των Διδαςκόντων», 

όπωσ αυτι τροποποιικθκε και ιςχφει. 

4. Σθν υπ’ αρικ. Φ.350.2/1/32958 /Ε3/27-02-2018  (ΑΔΑ: 6Π414653Π-7ΕΝ) Τπουργικι Απόφαςθ 

«Σοποκζτθςθ Περιφερειακϊν Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ Σοποκζτθςθ Περιφερειακϊν Διευκυντϊν 

Εκπαίδευςθσ». 

5. Σθν υπ’ αρικ. Φ.353.1/2/32966/Ε3/27-02-2018 (ΑΔΑ: ΑΔΑ:6714653Π-ΕΨ0) Τπουργικι Απόφαςθ 

«Σοποκζτθςθ Διευκυντϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ». 

6. Σο υπ’ αρικ. Φ.350 /107/213316/E3/11-12-2018  εγκφκλιο ζγγραφο του Τπουργείου Παιδείασ, 

Ζρευνασ  και Θρθςκευμάτων «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 
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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». 

 

Κ α λ ο φ μ ε  

 

Σουσ εκπαιδευτικοφσ τησ οικείασ εκπαιδευτικήσ βαθμίδασ οι οποίοι πλθροφν τισ προχποκζςεισ που 

τίκενται ςτισ διατάξεισ τθσ παρ 1 του άρκρου 26 του ν.4547/2018 (Αϋ102) και επικυμοφν να μετζχουν ςτθ 

ςφνκεςθ των υπθρεςιακϊν ςυμβουλίων Π.Τ..Π.Ε.- Π.Τ..Δ.Ε. όταν αυτά κρίνουν θζματα επιλογήσ 

ςτελεχών εκπαίδευςησ, να υποβάλουν αίτθςθ (υπόδειγμα τησ οποίασ επιςυνάπτεται) εντόσ προκεςμίασ 

τριϊν (3) θμερϊν που κα προβλζπεται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ. Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ εκδιλωςθσ 

ενδιαφζροντοσ για ςυμμετοχι ςτθ ςφνκεςθ των ςυμβουλίων ζχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί τθσ οικείασ 

βακμίδασ που πλθροφν τισ νόμιμεσ προχποκζςεισ. θμειϊνεται ότι δεν είναι δυνατό να οριςκοφν οι 

εκπαιδευτικοί οι οποίοι κα οριςκοφν μζλθ, τακτικά και αναπλθρωματικά, των Π.Τ..Π.Ε. – Π.Τ..Δ.Ε. βάςει 

τθσ παρ. 1 του άρκρου 19 του ν.4572/2018 (Αϋ188).   

Η ςχετικι αίτθςθ κα ςυνοδεφεται από ςφντομο βιογραφικό ςθμείωμα1. Οι αιτιςεισ εκδιλωςθσ 

ενδιαφζροντοσ με το βιογραφικό ςθμείωμα υποβάλλονται ςτθν οικεία Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ, εντόσ 

αποκλειςτικισ προκεςμίασ 3 θμερϊν (ζωσ και την Παραςκευή 14 Δεκεμβρίου 2018). Οι Διευθφνςεισ 

Εκπαίδευςησ είναι υπεφθυνεσ για τη ςυγκζντρωςή τουσ, τον ζλεγχο τησ ςυνδρομήσ των νόμιμων 

προχποθζςεων *παρ. 3 του άρθ. 26 του Ν. 4547/12-06-2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12-06-2018)] και τθν 

αποςτολι, το αργότερο τθν αμζςωσ επόμενθ εργάςιμθ θμζρα (Δευτζρα 17 Δεκεμβρίου 2018): 

α) αφενόσ με θλεκτρονικό ταχυδρομείο, ξεχωριςτοφσ πίνακεσ, κατά περίπτωςθ, των ενδιαφερομζνων 

που πλθροφν και πίνακα των ενδιαφερομζνων που δεν πλθροφν τισ νόμιμεσ προχποκζςεισ  και  

β) των αιτιςεων με τα βιογραφικά ςθμειϊματα ςτθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ Π/κμιασ και Δ/κμιασ 

Εκπαίδευςθσ Αν. Μακεδονίασ – Θράκθσ, φροντίηοντασ να παραλθφκοφν το αργότερο ζωσ την Σρίτη  17 

Δεκεμβρίου 2018.   

Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων, εκπρόκεςμεσ αιτιςεισ δε θα γίνονται δεκτζσ. 

Η κθτεία των τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν των ςυμβουλίων είναι διετισ, αρχίηει τθν 1θ 

Ιανουαρίου του 2019 και λιγει τθν 31θ Δεκεμβρίου του 2020. 

 

 Ο   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 
 
 
 
 

     ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΕΡΑΜΑΡΗ 
 
 
                                                           
1
 ηο οποίο ζσνιζηά, ως προς ηα δηλούμενα ζηοιτεία σπεύθσνη δήλωζη ηοσ άρθ. 8 ηοσ Ν. 1599/1986 και ζηο οποίο θα 

αναθέρονηαι ηα προζόνηα και ζηοιτεία ηοσ ενδιαθερομένοσ 
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ΠΙΝΑΚΑ  ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ :  
1. ΤΠ.Π.Ε.Θ. 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΗΡΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
ΣΜΗΜΑ Δϋ ΣΕΛΕΧΩΝ 
email: dppe@minedu.gov.gr   
2. Διευκφνςεισ  Π/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ Αν. Μακεδονίασ – Θράκθσ 
3. χολικζσ μονάδεσ Π/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ Αν. Μακεδονίασ – Θράκθσ (διά των οικείων 

Διευκφνςεων) 
4. Κ.Π.Ε. Αν. Μακεδονίασ – Θράκθσ 
5. ΚΕ..Τ. Αν. Μακεδονίασ – Θράκθσ 
6. Π.Ε.Κ.Ε.. Αν. Μακεδονίασ – Θράκθσ 

7. Ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί (με τθν ευκφνθ των οικείων Προϊςταμζνων τουσ) 

mailto:dppe@minedu.gov.gr
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