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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ

«Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τον οριςμό Μελών των Περιφερειακών
Τπηρεςιακών υμβουλίων Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ (Π.Τ..Π.Ε.) τερεάσ
Ελλάδασ»

Ο Περιφερειακόσ Διευθυντήσ Εκπαίδευςησ τερεάσ Ελλάδασ
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 21 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ.Α’/30-09-1985) «Δομι και
λειτουργία τθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ».
2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 42 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143 τ.Α’/09-11-2015).
3. Σθν υπ’ αρικμ. Φ.350/104/181441/Ε3/11-11-2015 Τπουργικι Απόφαςθ (ΦΕΚ 2463 τ.Β’/16-112015).
4. Σο με αρικμό πρωτ. Φ.350/106/188061/Ε3/20-11-2015 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. με κζμα:
«υγκρότθςθ

των

Περιφερειακϊν

Τπθρεςιακϊν

υμβουλίων

Πρωτοβάκμιασ

και

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ – υγκρότθςθ των Ανϊτερων Περιφερειακϊν Τπθρεςιακϊν
υμβουλίων Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ».
ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΕ
Σουσ εκπαιδευτικοφσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ οι οποίοι υπθρετοφν ςε οργανική θζςη ςτθν
περιφζρεια του οικείου Π.Τ..Π.Ε., ζχουν δεκαπενταετι (15ετι) εκπαιδευτικι υπθρεςία και
επικυμοφν να οριςτοφν μζλθ του οικείου Π.Τ..Π.Ε., να υποβάλλουν αίτθςθ εκδιλωςθσ
ενδιαφζροντοσ και βιογραφικό ςθμείωμα, από το οποίο να προκφπτει θ διοικθτικι και διδακτικι
τουσ εμπειρία, θ επιςτθμονικι και παιδαγωγικισ τουσ κατάρτιςθ, κακϊσ και θ γενικότερθ κοινωνικι
προςφορά τουσ και ςυμμετοχι τουσ ςε ςυλλογικζσ δράςεισ, ςτον Περιφερειακό Διευκυντι
Εκπαίδευςθσ τερεάσ Ελλάδασ μζςω των αρμοδίων Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ από 23.11.2015 μζχρι
και 25.11.2015.

Οι αρμόδιοι Διευκυντζσ Εκπαίδευςθσ και οι Προϊςτάμενοι των ΚΕΔΔΤ κα πρζπει να εκδϊςουν
βεβαίωςθ για κάκε ενδιαφερόμενο, ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ο βακμόσ, θ οργανικι κζςθ, θ κζςθ
που υπθρετεί και ο ςυνολικόσ πραγματικόσ χρόνοσ εκπαιδευτικισ υπθρεςίασ και θ διοικθτικι
εμπειρία. Ωσ καταλθκτικι θμερομθνία για τον υπολογιςμό του εκπαιδευτικισ υπθρεςίασ ορίηεται θ
25.11.2015.
Η επιλογι των τακτικϊν μελϊν και των αναπλθρωτϊν τουσ κα γίνει, ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του άρκρου 42 του Ν.4342/2015.
Οι Διευκυντζσ Εκπαίδευςθσ και οι Προϊςτάμενοι των ΚΕΔΔΤ κα πρζπει να αποςτείλουν τισ
υποβλθκείςεσ αιτιςεισ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, τισ βεβαιϊςεισ και τον ςυγκεντρωτικό πίνακα με
το ςυνολικό αρικμό των εκπαιδευτικϊν που υπζβαλαν αίτθςθ, το αργότερο μζχρι τησ 27.11.2015,
ςτθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ τερεάσ Ελλάδασ. τθν περίπτωςθ που δεν υπάρχουν
αιτιςεισ παρακαλοφμε να μασ ενθμερϊςετε ςχετικά.
Επιςυνάπτονται ςχετικά υποδείγματα: α) αίτθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, β) βεβαίωςθσ
και γ) ςυγκεντρωτικοφ πίνακα.

Παρακαλοφνται οι Διευκυντζσ, οι Προϊςτάμενοι και οι Τπεφκυνοι των Τπθρεςιϊν, ςτισ οποίεσ
κοινοποιείται θ παροφςα πρόςκλθςθ να ενθμερϊςουν τουσ εκπαιδευτικοφσ αρμοδιότθτάσ τουσ.

Ο Περιφερειακόσ Διευθυντήσ Εκπαίδευςησ

Χρήςτοσ Ι. Δημητρίου
Κοινοποίηςη:
1. χολικοφσ υμβοφλουσ Α/κμιασ
Εκπ/ςθσ Περιφζρειάσ μασ.
2. Διευκυντζσ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ Περιφζρειάσ μασ.
3. ΚΕΔΔΤ Περιφζρειάσ μασ.
4. ΠΕΚ Περιφζρειάσ μασ.
5. ΚΠΕ Περιφζρειάσ μασ.
6. χολικζσ Μονάδεσ Α/κμιασ Περιφζρειάσ μασ.
(μζςω των Διευκυντϊν Α/κμιασ Εκπ/ςθσ)

Εςωτερική Διανομή:
1. Σμιμα Επιςτθμονικισ & Παιδαγωγικισ Κακοδιγθςθσ
Α/κμιασ Εκπ/ςθσ.
2. Εκπαιδευτικοφσ υπθρεςίασ μασ.

