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Κοηάνθ, 04-11-2020 
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ΠΡΟ 
              Διεφθυνςη Π.Ε. Γρεβενών 

 

 
Θζμα: «Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τον οριςμό μζλουσ του Περιφερειακοφ 
Τπηρεςιακοφ υμβουλίου Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ (Π.Τ..Π.Ε.) Γρεβενών». 
 
 

Ο Περιφερειακόσ Διευθυντήσ Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ 
Εκπαίδευςησ Δυτικήσ Μακεδονίασ 

 
 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1/τ. Αϋ/03-01-2003) «φνκεςθ, ςυγκρότθςθ  και 
λειτουργία των υπθρεςιακϊν ςυμβουλίων πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 
και ειδικισ αγωγισ, αρμοδιότθτεσ αυτϊν, όροι, προχποκζςεισ και διαδικαςία εκλογισ των 
αιρετϊν τακτικϊν αναπλθρωματικϊν μελϊν των ςυμβουλίων αυτϊν». 

2. Σθ με αρικμ. πρωτ. Φ.353.1/11/48029/Ε3/28-03-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΣΗ4653Π-ΒΔ3) Απόφαςθ του 
Τπουργοφ Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων με κζμα: «Σοποκζτθςθ Περιφερειακϊν 
Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ». 

3. Σθ με αρικμ. πρωτ. 11/02-01-2019 (ΑΔΑ: ΩΙΟ44653Π-Ρ0Λ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ 
Διευκυντι Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ, με κζμα: 
«υγκρότθςθ του Περιφερειακοφ Τπθρεςιακοφ υμβουλίου Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
(Π.Τ..Π.Ε.) Γρεβενϊν». 

4. Σισ διατάξεισ του άρκρου 31 του Ν. 4713/2020 (ΦΕΚ 147/τ.Αϋ/29-07-2020) «Αναςφςταςθ 
Τπθρεςιακϊν υμβουλίων των εκπαιδευτικϊν». 

5. Σθ με αρικμ. πρωτ. Φ.353.1/24/105877/Ε3/13-08-2020 (ΑΔΑ:6ΧΓΠ46ΜΣΛΗ-0ΓΡ) Απόφαςθ τθσ 
Τπουργοφ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, με κζμα: «Σοποκζτθςθ προςωρινϊν Διευκυντϊν 
Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ». 

6. Σθ με αρικμ. πρωτ. Φ.350/6/106018/Ε3/14-08-2020 εγκφκλιο του Τπουργείου Παιδείασ και 
Θρθςκευμάτων με κζμα: «Αναςυγκρότθςθ των Π.Τ..Π.Ε. - Π.Τ..Δ.Ε. - Αναςυγκρότθςθ των 
Α.Π.Τ..Π.Ε. - Α.Π.Τ..Δ.Ε. - Αναςυγκρότθςθ Περιφερειακϊν υμβουλίων Επιλογισ για τθν 
κατάρτιςθ των πινάκων επιλογισ και τθν επιλογι των υντονιςτϊν Εκπαιδευτικοφ Ζργου και 
των Προϊςταμζνων των Κ.Ε..Τ.». 

http://dmaked.pde.sch.gr/
mailto:mail@dmaked.pde.sch.gr
ΑΔΑ: 9ΤΙΥ46ΜΤΛΗ-ΡΒ4



2 
 

7. Σθ με αρικμ. πρωτ. 5596/26-08-2020 (ΑΔΑ: ΡΣ5646ΜΣΛΗ-86Κ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ 
Διευκυντι Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ, με κζμα: 
«Αναςυγκρότθςθ του Περιφερειακοφ Τπθρεςιακοφ υμβουλίου Πρωτοβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ (Π.Τ..Π.Ε.) Γρεβενϊν». 

8. Σθ με αρικμ. πρωτ. 7854/04-11-2020 Απόφαςθ του Περιφερειακοφ Διευκυντι 
Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ, με κζμα: «Αποδοχι 
αίτθςθσ παραίτθςθσ εκπαιδευτικοφ από τθ κζςθ του τακτικοφ μζλουσ του Π.Τ..Π.Ε. 
Γρεβενϊν». 

9. Σθν ανάγκθ αναςυγκρότθςθσ του Π.Τ..Π.Ε. Γρεβενϊν λόγω παραίτθςθσ τακτικοφ μζλουσ και 
εξάντλθςθσ του ςυγκεντρωτικοφ πίνακα των ενδιαφερομζνων. 

Κ α λ ο φ μ ε 

Σουσ Διευθυντζσ/ντριεσ χολικών Μονάδων Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Γρεβενϊν, οι οποίοι 

πλθροφν τισ προχποκζςεισ που προβλζπονται ςτισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 31 του 

Ν.4713/2020 (ΦΕΚ 147/τ.Αϋ/29-07-2020) και επικυμοφν να οριςκοφν ωσ μζλθ του οικείου 

Περιφερειακοφ υμβουλίου Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Π.Τ..Π.Ε.), με κθτεία που κα αρχίςει 

με τθν αναςυγκρότθςθ του ςυμβουλίου και κα λιξει τθν 31η Δεκεμβρίου 2020, να 

υποβάλλουν ςχετικι αίτθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ςτθ Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ Γρεβενϊν. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρζπει είναι Διευθυντζσ/ντριεσ χολικών Μονάδων, να υπηρετοφν ςε 

οργανική θζςη ςτην περιφζρεια του Π.Τ..Π.Ε. Γρεβενών του οποίου κζλουν να οριςτοφν ωσ 

μζλθ και να ζχουν τουλάχιςτον δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική υπηρεςία.  

Δεν ζχουν δικαίωμα υποβολήσ αίτηςησ Διευκυντζσ/ντριεσ χολικϊν Μονάδων, οι οποίοι 

ζχουν οριςκεί ωσ επιπλζον μζλθ, τακτικά και αναπλθρωματικά, των εν λόγω ςυμβουλίων όταν 

κρίνονται κζματα επιλογισ ςτελεχϊν εκπαίδευςθσ, βάςει τθσ παρ. 1 του άρκρου 26 του 

Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ. Αϋ/12-06-2018). 

Οι αιτιςεισ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ (Τπόδειγμα 1) κα ςυνοδεφονται από ςφντομο 

βιογραφικό ςθμείωμα και κα κατατεκοφν ςτθ Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Γρεβενϊν, από τθν Πζμπτη 05 Νοεμβρίου 2020 ζωσ και τθν Δευτζρα 09 Νοεμβρίου 2020. 

Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων, εκπρόθεςμεσ αιτήςεισ δε θα γίνονται 

δεκτζσ. 

Ο Διευκυντισ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Γρεβενϊν, κα εκδϊςει βεβαίωςθ εκπαιδευτικισ 

υπθρεςίασ (Τπόδειγμα 2) για κάκε ενδιαφερόμενο, 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 09 Νοεμβρίου 2020.  
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Μετά από ζλεγχο τθσ ςυνδρομισ των νόμιμων προχποκζςεων, ο Διευκυντισ Πρωτοβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ Γρεβενϊν κα αποςτείλει ςτθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ 

Μακεδονίασ, φροντίηοντασ να παραλειφκοφν το αργότερο ζωσ 10 Νοεμβρίου 2020, τα εξισ:  

α) τισ αιτήςεισ που κα ζχουν υποβλθκεί μαηί με τα βιογραφικά ςθμειϊματα των 

ενδιαφερομζνων,  

β) τισ προαναφερόμενεσ βεβαιώςεισ εκπαιδευτικήσ υπηρεςίασ και 

γ) τουσ ςυγκεντρωτικοφσ πίνακεσ με τουσ ενδιαφερόμενουσ (Τπόδειγμα 3). 

Παρακαλείται ο Διευκυντισ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Γρεβενϊν να ενθμερϊςει τουσ 

Διευκυντζσ χολικϊν Μονάδων Πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ αρμοδιότθτάσ του. 

 

 

 

Επιςυνάπτονται υποδείγματα:  
1. Αίτθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ  
2. Βεβαίωςθσ εκπαιδευτικισ υπθρεςίασ 
3. υγκεντρωτικοφ Πίνακα  

 
 
 
 

                            
         
 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ  
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  

 
 
 

ΘΟΔΩΡΗ ΜΑΡΔΙΡΗ 
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