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ΠΡΟ: 1. Γραφεία χολικϊν υμβοφλων Π.Ε.
2.
3.
4.
5.
6.

και Δ.Ε. Θεςςαλίασ
Διευκφνςεισ Π.Ε. και Δ.Ε. Θεςςαλίασ
ΚΕ.Δ.Δ.Τ. Θεςςαλίασ
Κ.Π.Ε. Θεςςαλίασ
Π.Ε.Κ. Θεςςαλίασ
χολικζσ μονάδεσ Π.Ε. και Δ.Ε.
Θεςςαλίασ (δια των οικείων
Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ)

Θζμα: «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.)
Θεςςαλίασ»
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΘΕΑΛΙΑ
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 42, παρ. 2 και 3, του N.4342/2015 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/09-112015) «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου … και άλλεσ διατάξεισ».
2. Σθν υπ’ αρικ. Φ.350/104/181441/Ε3/11-11-2015 (ΦΕΚ 2463/τ.Β’/16-11-2015) Τ.Α.
«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».
3. Σθν υπ’ αρικ. Φ.350/81/197846/Ε3/21-11-2016 εγκφκλιο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. «υγκρότθςθ
των Περιφερειακϊν Τπθρεςιακϊν υμβουλίων Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ – υγκρότθςθ των Ανϊτερων Περιφερειακϊν Τπθρεςιακϊν υμβουλίων
Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ - υγκρότθςθ Περιφερειακϊν
υμβουλίων Επιλογισ Διευκυντϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ».
4. Σθν ανάγκθ άμεςθσ ςυγκρότθςθσ των Περιφερειακϊν Τπθρεςιακϊν υμβουλίων
Πρωτοβάκμιασ (Π.Τ..Π.Ε.) & Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Π.Τ..Δ.Ε.)
Θεςςαλίασ.

Καλοφμε
Α) Σουσ Διευκυντζσ χολικϊν Μονάδων, που υπθρετοφν ςτθν περιφζρεια των οικείων
Π.Τ..Π.Ε. ι Π.Τ..Δ.Ε. και επικυμοφν να οριςκοφν ςτθ κζςθ του Αναπλθρωτι του Προζδρου
του οικείου Περιφερειακοφ Τπθρεςιακοφ υμβουλίου Πρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ, να υποβάλουν ςχετικι αίτηςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ.

Β) Σουσ εκπαιδευτικοφσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, που
υπθρετοφν ςε οργανικι κζςθ ςτθν περιφζρεια του οικείου Π.Τ..Π.Ε. ι Π.Τ..Δ.Ε., ζχουν
τουλάχιςτον δεκαπενταετι (15ετι) εκπαιδευτικι υπθρεςία και επικυμοφν να οριςκοφν ωσ
μζλθ του οικείου Περιφερειακοφ Τπθρεςιακοφ υμβουλίου Πρωτοβάκμιασ ι
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, να υποβάλουν ςχετικι αίτηςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ.
Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για ςυμμετοχι ςτθ ςφνκεςθ
των ςυμβουλίων ζχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί τθσ οικείασ βακμίδασ που πλθροφν τισ
νόμιμεσ προχποκζςεισ, εκτόσ όςων ζχουν οριςκεί ωσ επιπλζον μζλθ, τακτικά και
αναπλθρωματικά, των εν λόγω ςυμβουλίων όταν κρίνονται κζματα επιλογισ ςτελεχϊν
εκπαίδευςθσ, βάςει τθσ παρ. 13 του άρκρου 21 του Ν.4327/2015 (ΦΕΚ 50/τ.Α’/14-05-2015).
Η αίτηςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ θα ςυνοδεφεται από βιογραφικό ςημείωμα, από
το οποίο να προκφπτει θ διοικθτικι και διδακτικι τουσ εμπειρία, θ επιςτθμονικι και
παιδαγωγικι τουσ κατάρτιςθ, κακϊσ και θ γενικότερθ κοινωνικι προςφορά τουσ και
ςυμμετοχι τουσ ςε ςυλλογικζσ δράςεισ.
Οι αιτιςεισ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ υποβάλλονται από 06-12-2016 ζωσ και 08-122016 ςτισ οικείεσ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ, οι οποίεσ είναι υπεφκυνεσ για τθ ςυγκζντρωςι
τουσ και τον ζλεγχο τθσ ςυνδρομισ των νόμιμων προχποκζςεων (άρκρο 42 παρ. 2 και 3 του
Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/09-11-2015)).
Σθν επομζνθ τθσ λιξθσ τθσ καταλθκτικισ προκεςμίασ, ιτοι ςτισ 09-12-2016, οι
Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ κα αποςτείλουν ςτθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ
Θεςςαλίασ: α) τισ αιτιςεισ που ζχουν υποβλθκεί, μαηί με τα βιογραφικά ςθμειϊματα των
υποψθφίων και β) ςυγκεντρωτικό πίνακα με το ςφνολο των εκπαιδευτικϊν που υπζβαλαν
αίτθςθ.
Επιςυνάπτονται υποδείγματα: α) αίτθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ και β)
ςυγκεντρωτικϊν πινάκων.
Παρακαλοφμε να ενθμερϊςετε ενυπόγραφα τουσ ςχολικοφσ ςυμβοφλουσ και τουσ
εκπαιδευτικοφσ αρμοδιότθτάσ ςασ.

υνθμμζνα:
1. Τπόδειγμα αίτθςθσ
2. Τπόδειγμα πίνακα 1
3. Τπόδειγμα πίνακα 2

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ
ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΘΕΑΛΙΑ
κ.α.α.

ΧΡΗΣΟ ΝΣΑΜΠΛΙΑ
Προϊςτάμενοσ Επιςτημονικήσ & Παιδαγωγικήσ
Καθοδήγηςησ Δ/θμιασ Εκπ/ςησ Θεςςαλίασ

