
ΘΕΜΑ : «Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος για ζσγκρόηηζη ηων Π.Τ..Π.Ε. και Π.Τ..Δ.Ε.». 

Ο Πεξηθεξεηαθφο Γηεπζπληήο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - 

Θξάθεο 

Έρνληαο ππφςε:  

1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 21 ηνπ Ν.1566/1985 (ΦΔΚ 167/η. Α΄/30-09-1985) «Γνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

2. Τηο δηαηάμεηο: α) ησλ παξ. 6, 7 θαη 8 ηνπ άξζ. 159 θαη ην άξζ. 161 ηνπ Ν. 3528/2007 (ΦΔΚ 26/Α΄), φπσο 

αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ην Άξζξν δεχηεξν ηνπ Ν.3839/2010 (Φ.Δ.Κ. 51/η.Α΄/29-03-2010) «Σχζηεκα επηινγήο 

πξντζηακέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ κε αληηθεηκεληθά θαη αμηνθξαηηθά θξηηήξηα – Σχζηαζε Δηδηθνχ Σπκβνπιίνπ 

Δπηινγήο Πξντζηακέλσλ (ΔΙ.Σ.Δ.Π.) θαη ινηπέο δηαηάμεηο» θαη αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 2 

ηνπ Ν. 4275/2014 (ΦΔΚ 149/η.Α΄/15-07-2014) Τξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ 

Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Υπαιιήισλ θαη Υπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ. (λ. 3526/2007) − Δπηινγή πξντζηακέλσλ 

νξγαληθψλ κνλάδσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηζρχνπλ. 

3. Τηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 2 θαη 3 ηνπ Άξζξνπ έθηνπ ηνπ Ν.3839/2010 (Φ.Δ.Κ. 51/η.Α΄/29-03-2010) 

«Σχζηεκα επηινγήο πξντζηακέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ κε αληηθεηκεληθά θαη αμηνθξαηηθά θξηηήξηα – Σχζηαζε 

Δηδηθνχ Σπκβνπιίνπ Δπηινγήο Πξντζηακέλσλ (ΔΙ.Σ.Δ.Π.) θαη ινηπέο δηαηάμεηο» φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ θαη 

ηζρχνπλ. 

4.  Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 16 θαη ησλ παξ. 8, 9, 10, 11 θαη 12 ηνπ άξζ. 47 ηνπ Ν. 3848/2010 (ΦΔΚ 

71/η.Α΄/19-05-2010) «Αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ – θαζηέξσζε θαλφλσλ αμηνιφγεζεο θαη 

αμηνθξαηίαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ινηπέο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη αληηθαηαζηάζεθαλ θαη 

ηζρχνπλ. 

5. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 21 ηνπ Ν. 4327/2015 (ΦΔΚ 50/η.Α΄/14-05-2015) «Δπείγνληα κέηξα γηα ηελ 

Πξσηνβάζκηα, Γεπηεξνβάζκηα θαη Τξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
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6.  Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 42 ηνπ Ν. 4342/2015 (ΦΔΚ 143/η.Α΄/09-11-2015) «Σπληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, 

…. θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ.  

7. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 84 ηνπ λ.4547/2018 (Α΄102) «Αλαδηνξγάλσζε ησλ δνκψλ 

ππνζηήξημεο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε θαη ηζρχεη. 

8. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζ. 19 ηνπ Ν. 4572/05-11-2018 (ΦΔΚ 188/η.Α΄/05-11-2018) «Ίδξπζε 

Μεηξνπνιηηηθνχ Οξγαληζκνχ Μνπζείσλ Δηθαζηηθψλ Τερλψλ Θεζζαινλίθεο θαη άιιεο δηαηάμεηο.», φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε θαη ηζρχεη. 

9. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 31 Ν. 4713/29-07-2020 (ΦΔΚ 147/η.Α΄/29-07-2020) «Δθζπγρξνληζκφο ηεο 

ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ. 

10. Τηο δηαηάμεηο  ηνπ Π.Γ. 1/2003 (ΦΔΚ 1 η. Α΄/03-01-2003), «Σχλζεζε, ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ 

ππεξεζηαθψλ ζπκβνπιίσλ Π/ζκηαο θαη Γ/ζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη Δηδηθήο Αγσγήο, αξκνδηφηεηεο απηψλ, φξνη, 

πξνυπνζέζεηο θαη δηαδηθαζία εθινγήο ησλ αηξεηψλ, ηαθηηθψλ θαη αλαπιεξσηψλ κειψλ ησλ ζπκβνπιίσλ 

απηψλ»  φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

11. Τηο δηαηάμεηο ηεο  ππ’ αξηζ. Φ. 353.1/324/105657/Γ1/08-10-02  Υπνπξγηθήο Απφθαζεο (ΦΔΚ 

1340/η.Β΄/16-10-2002 η. Β’ ) «Καζνξηζκφο ησλ εηδηθφηεξσλ θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ ησλ Πξντζηακέλσλ 

ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Υπεξεζηψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Γηεπζπληψλ  θαη 

Υπνδηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ΣΔΚ θαη ησλ Σπιιφγσλ ησλ Γηδαζθφλησλ», φπσο απηή 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

12. Τηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζ. Φ.350/104/181441/11-11-2015 (ΦΔΚ 2463/η.Β΄/16-11-2015) Υπνπξγηθήο 

Απφθαζεο «Καζνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο ζπγθξφηεζεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Υπεξεζηαθψλ Σπκβνπιίσλ 

Δθπαίδεπζεο (ΠΥΣΠΔ, ΠΥΣΓΔ), …… θαζψο θαη ηεο ζεηείαο ησλ κειψλ ησλ Σπκβνπιίσλ απηψλ». 

13. Τελ ππ’ αξηζ. Φ.351.1 / 11 / 48020 / Δ3/28-03-2019 (ΑΓΑ: ΩΩΤΗ4653ΠΣ-ΒΓ3) Υπνπξγηθή Απφθαζε 

«Τνπνζέηεζε Πεξηθεξεηαθψλ Γηεπζπληψλ Δθπαίδεπζεο». 

14. Τν ππ’ αξηζ. Φ.350 /6/106018/E3/14-08-2020  εγθχθιην έγγξαθν ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ «Αλαζπγθξφηεζε ησλ Π.Υ.Σ.Π.Δ. – Π.Υ.Σ.Γ.Δ. - Αλαζπγθξφηεζε ησλ Α.Π.Υ.Σ.Π.Δ. – 

Α.Π.Υ.Σ.Γ.Δ. - Αλαζπγθξφηεζε Πεξηθεξεηαθψλ Σπκβνπιίσλ Δπηινγήο γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ 

επηινγήο θαη ηελ επηινγή ησλ Σπληνληζηψλ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ θαη ησλ Πξντζηακέλσλ ησλ Κ.Δ.Σ.Υ.». 

Κ α λ ο ύ μ ε  

Τνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ δηαηάμεσλ ησλ πεξ. β΄ ησλ παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζ. 

42 ηνπ Ν. 4342/2015 (ΦΔΚ 143/η.Α΄/09-11-2015), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 84 ηνπ λ.4547/2018 (Α΄102), αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ 

λ.4572/2018 (Α΄188)  θαη κε απηέο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζ. 31 Ν. 4713/29-07-2020 (ΦΔΚ 147/η.Α΄/29-07-2020) θαη 

επηζπκνχλ λα κεηέρνπλ ζηε ζχλζεζε ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Υπεξεζηαθψλ Σπκβνπιίσλ Π/ζκηαο Δθπαίδεπζεο 
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(Π.Υ.Σ.Π.Δ.) θαη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Υπεξεζηαθψλ Σπκβνπιίσλ Γ/ζκηαο Δθπαίδεπζεο (Π.Υ.Σ.Γ.Δ.) ησλ 

Γηεπζχλζεσλ Π/ζκηαο θαη Γ/ζκηαο Δθπαίδεπζεο αξκνδηφηεηάο καο, λα ππνβάινπλ, αληίζηνηρα, ζρεηηθή 

αίηεζε (ππφδεηγκα ηεο νπνίαο επηζπλάπηεηαη).  

Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα είλαη ελ ελεξγεία Γηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο νηθείαο εθπαηδεπηηθήο 

βαζκίδαο (πξσηνβάζκηαο/δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο), νη νπνίνη ππεξεηνχλ ζε νξγαληθέο ζέζεηο ζηελ 

πεξηθέξεηα ησλ νηθείσλ Π.Υ.Σ.Π.Δ./Π.Υ.Σ.Γ.Δ. θαη έρνπλ ηνπιάρηζηνλ δεθαπεληαεηή εθπαηδεπηηθή ππεξεζία. 

Γηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ζπκκεηνρή ζηε ζχλζεζε ησλ ζπκβνπιίσλ έρνπλ 

φινη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο νηθείαο βαζκίδαο πνπ πιεξνχλ ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο. Σεκεηψλεηαη φηη δελ είλαη 

δπλαηφ λα νξηζζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη έρνπλ ήδε νξηζηεί σο επηπιένλ κέιε, ηαθηηθά θαη 

αλαπιεξσκαηηθά, ησλ ελ ιφγσ ζπκβνπιίσλ φηαλ θξίλνληαη ζέκαηα επηινγήο ζηειερψλ εθπαίδεπζεο, βάζεη 

ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4547/2018 (Α΄102). 

Η ζρεηηθή αίηεζε ζα ζπλνδεχεηαη απφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα1. Οη αηηήζεηο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κε ην 

βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ππνβάιινληαη ζηελ νηθεία Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο 3 

εκεξψλ (έως και ηην Πέμπηη 20 Ασγούζηοσ 2020). Οι Διεσθύνζεις Εκπαίδεσζης είναι σπεύθσνες για ηη 

ζσγκένηρωζή ηοσς, ηον έλεγτο ηης ζσνδρομής ηων νόμιμων προϋποθέζεων (άρθ. 42 παρ. 2 και 3 ηοσ 

Ν. 4342/2015, ΦΕΚ 143/η.Α΄/09-11-2015, όπως ηροποποιήθηκε και ιζτύει), ηελ απνζηνιή, ηελ ακέζσο 

επφκελε εξγάζηκε εκέξα (Παραζκεσή 21 Ασγούζηοσ 2020), κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, πίλαθα ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ πνπ πιεξνχλ θαη πίλαθα ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πνπ δελ πιεξνχλ ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο 

(απνζηέιινληαη ζπλεκκέλα ππνδείγκαηα) θαη ηελ άκεζε απνζηνιή ησλ αηηήζεσλ κε ηα βηνγξαθηθά 

ζεκεηψκαηα ζηελ Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Π/ζκηαο θαη Γ/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Αλ. Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, 

θξνληίδνληαο λα παξαιεθζνχλ ηο αργόηερο έως ηη Δεσηέρα  24 Ασγούζηοσ 2020.   

Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, εθπξφζεζκεο αηηήζεηο δε θα γίνονηαι δεκηές. 

Η ζεηεία ησλ ηαθηηθψλ θαη αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ησλ ζπκβνπιίσλ νξίδεηαη γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο 

ησλ κειψλ πνπ ζα αληηθαηαζηαζνχλ θαη ιήγεη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ 2020.  

     Ο   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 
 
 
 

         ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΜΠΑΝΣΙΚΟ 

ΠΙΝΑΚΑ  ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ :  
1. Διευθφνςεισ  Π/θμιασ και Δ/θμιασ Εκπαίδευςησ Αν. Μακεδονίασ – Θράκησ 
2. χολικζσ μονάδεσ Π/θμιασ και Δ/θμιασ Εκπαίδευςησ Αν. Μακεδονίασ – Θράκησ (διά των οικείων 
Διευθφνςεων) 
3. Κ.Π.Ε. Αν. Μακεδονίασ – Θράκησ 
4. ΚΕ..Τ. Αν. Μακεδονίασ – Θράκησ 
5. Π.Ε.Κ.Ε.. Αν. Μακεδονίασ – Θράκησ 

6. Ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί (με την ευθφνη των οικείων Προϊςταμζνων τουσ) 

                                                           
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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