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Θέμα: « Σπγθξόηεζε ηωλ Π.Υ.Σ.Π.Δ. – Π.Υ.Σ.Γ.Δ. - Οξηζκόο επηπιένλ κειώλ 

Π.Υ.Σ.Π.Δ. –  Π.Υ.Σ.Γ.Δ. - Σπγθξόηεζε ηωλ Α.Π.Υ.Σ.Π.Δ. – Α.Π.Υ.Σ.Γ.Δ. - Σπγθξόηεζε 
Πεξηθεξεηαθώλ Σπκβνπιίωλ Δπηινγήο γηα ηελ θαηάξηηζε ηωλ πηλάθωλ επηινγήο θαη ηελ 
επηινγή ηωλ Σπληνληζηώλ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ θαη ηωλ Πξνϊζηακέλωλ ηωλ Κ.Δ.Σ.Υ. »   

 
Α. σγκρόηηζη Π.Τ..Π.Δ. – Π.Τ..Γ.Δ.  
 

Γεδνκέλεο ηεο ιήμεο ηεο ζεηείαο  (31-12-2020) ηωλ ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξωκαηηθώλ 
κειώλ ηωλ ππεξεζηαθώλ ζπκβνπιίωλ Π.Υ.Σ.Π.Δ.- Π.Υ.Σ.Γ.Δ. ζαο ππελζπκίδνπκε όηη ζα 
πξέπεη λα πξνβείηε ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηε ζπγθξόηεζή ηνπο, κε ηε ζύλζεζε πνπ 
πξνβιέπεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηωλ παξ. 2 θαη 3  ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ.4342/2015 (Α΄143), όπωο 
αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ.4713/2020 (Α΄ 147) θαη 
αλακνξθώζεθαλ ηειηθά κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 122 ηνπ λ. 4763/2020 (Α΄ 254) ζε 
ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 123 ηνπ ίδηνπ λόκνπ.   

Γηα ηνλ ζθνπό απηό θαη όζνλ αθνξά ζηα κέιε ηωλ παξ. 2β θαη 3β ηεο αλωηέξω δηάηαμεο 
ζα πξέπεη λα απεπζύλεηε πξόζθιεζε εθδήιωζεο ελδηαθέξνληνο πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο 
ηεο νηθείαο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο νη νπνίνη πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη ζηηο 
δηαηάμεηο ηωλ παξ 2 θαη 3 ηνπ αλωηέξω άξζξνπ θαη επηζπκνύλ λα κεηέρνπλ ζηε ζύλζεζε ηωλ 
πξναλαθεξνκέλωλ ζπκβνπιίωλ, λα ππνβάινπλ αίηεζε  εληόο πξνζεζκίαο ηξηώλ (3) εκεξώλ 
πνπ ζα πξνβιέπεηαη ζηε ζρεηηθή πξόζθιεζε. Γηθαίωκα ππνβνιήο αίηεζεο εθδήιωζεο 
ελδηαθέξνληνο γηα ζπκκεηνρή ζηε ζύλζεζε ηωλ ζπκβνπιίωλ έρνπλ όινη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο 
νηθείαο βαζκίδαο πνπ πιεξνύλ ηηο λόκηκεο πξνϋπνζέζεηο. 

Απηνλόεην είλαη όηη δελ είλαη δπλαηό λα νξηζζνύλ νη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη ζα νξηζζνύλ 
ωο επηπιένλ κέιε, ηαθηηθά θαη αλαπιεξωκαηηθά, ηωλ ελ ιόγω ζπκβνπιίωλ όηαλ θξίλνληαη 
ζέκαηα επηινγήο ζηειερώλ εθπαίδεπζεο, βάζεη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4547/2018 
(Α΄102).  

Η πξόζθιεζε αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεύζπλζεο Δθπαίδεπζεο 
θαη θνηλνπνηείηαη ζε όιεο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο αξκνδηόηεηάο ηεο. Οη αηηήζεηο εθδήιωζεο 
ελδηαθέξνληνο ππνβάιινληαη ζηηο νηθείεο Γηεπζύλζεηο Δθπαίδεπζεο, νη νπνίεο είλαη 
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ππεύζπλεο γηα ηε ζπγθέληξωζή ηνπο, ηνλ έιεγρν ηεο ζπλδξνκήο ηωλ λόκηκωλ πξνϋπνζέζεωλ 
θαη ηελ άκεζε απνζηνιή ηνπο ζηελ νηθεία Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε.  

 
 
Β. Οριζμός επιπλέον μελών Π.Τ..Π.Δ. –  Π.Τ..Γ.Δ.   
 

Γεδνκέλεο ηεο ιήμεο ηεο ζεηείαο  (31-12-2020) ηωλ επηπιένλ ηαθηηθώλ θαη 
αλαπιεξωκαηηθώλ κειώλ ηωλ ππεξεζηαθώλ ζπκβνπιίωλ Π.Υ.Σ.Π.Δ.- Π.Υ.Σ.Γ.Δ. όηαλ απηά 
θξίλνπλ ζέκαηα επηινγήο ζηειερώλ εθπαίδεπζεο, ζαο ππελζπκίδνπκε όηη ζα πξέπεη λα 
νξίζεηε ηα κέιε απηά όπωο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4547/2018 
(Α΄102).   

Γηα ηνλ ζθνπό απηό ζα πξέπεη λα απεπζύλεηε πξόζθιεζε εθδήιωζεο ελδηαθέξνληνο 
πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο νηθείαο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο νη νπνίνη πιεξνύλ ηηο 
πξνϋπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ 1 ηνπ αλωηέξω άξζξνπ θαη επηζπκνύλ λα 
κεηέρνπλ ζηε ζύλζεζε ηωλ πξναλαθεξνκέλωλ ζπκβνπιίωλ, λα ππνβάινπλ αίηεζε  εληόο 
πξνζεζκίαο ηξηώλ (3) εκεξώλ πνπ ζα πξνβιέπεηαη ζηε ζρεηηθή πξόζθιεζε. Γηθαίωκα 
ππνβνιήο αίηεζεο εθδήιωζεο ελδηαθέξνληνο γηα ζπκκεηνρή ζηε ζύλζεζε ηωλ ζπκβνπιίωλ 
έρνπλ όινη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο νηθείαο βαζκίδαο πνπ πιεξνύλ ηηο λόκηκεο πξνϋπνζέζεηο. 

Απηνλόεην είλαη όηη δελ είλαη δπλαηό λα νξηζζνύλ νη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη ζα νξηζζνύλ 
κέιε, ηαθηηθά θαη αλαπιεξωκαηηθά, ηωλ Π.Υ.Σ.Π.Δ. – Π.Υ.Σ.Γ.Δ. βάζεη ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ 
άξζξωλ 122 θαη 123 ηνπ λ. 4763/2020 (Α΄ 254).     

Η πξόζθιεζε αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεύζπλζεο Δθπαίδεπζεο 
θαη θνηλνπνηείηαη ζε όιεο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο αξκνδηόηεηάο ηεο. Οη αηηήζεηο εθδήιωζεο 
ελδηαθέξνληνο ππνβάιινληαη ζηηο νηθείεο Γηεπζύλζεηο Δθπαίδεπζεο, νη νπνίεο είλαη 
ππεύζπλεο γηα ηε ζπγθέληξωζή ηνπο, ηνλ έιεγρν ηεο ζπλδξνκήο ηωλ λόκηκωλ πξνϋπνζέζεωλ 
θαη ηελ άκεζε απνζηνιή ηνπο ζηελ νηθεία Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε.  

 
Γ. σγκρόηηζη  Α.Π.Τ..Π.Δ. –  Α.Π.Τ..Γ.Δ.  
 

Γεδνκέλεο ηεο ιήμεο ηεο ζεηείαο  (31-12-2020) ηωλ ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξωκαηηθώλ 
κειώλ ηωλ ππεξεζηαθώλ ζπκβνπιίωλ Α.Π.Υ.Σ.Π.Δ.- Α.Π.Υ.Σ.Γ.Δ. ζαο ππελζπκίδνπκε όηη ζα 
πξέπεη λα απνζηείιεηε ζηελ Υπεξεζία καο ηηο πξνηάζεηο ζαο γηα ηε ζπγθξόηεζε ηωλ ελ ιόγω 
ζπκβνπιίωλ, κε ηε ζύλζεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηωλ άξζξωλ 5, 6 θαη 10 παξ. 1 
θαη 2 ηνπ Π.Γ.1/2003 (Α΄ 1), όπωο ηξνπνπνηήζεθαλ από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 παξ. 1 
θαη 2 ηνπ λ. 4283/2014 (Α΄189), θαη ζπκπιεξώζεθε κε ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ 
λ.4310/2014 (Α΄ 258) ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 17 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ 
λ.4547/2018 (Α΄102) θαη ηνπ άξζξνπ 123 ηνπ λ. 4763/2020 (Α΄ 254).     

Γηα ηνλ ζθνπό απηό είλαη δπλαηό λα απεπζύλεηε πξόζθιεζε εθδήιωζεο ελδηαθέξνληνο 
πξνο ηνπο Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο θαη ηνπο Σπληνληζηέο Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ αξκνδηόηεηάο 
ζαο θαη επηζπκνύλ λα κεηέρνπλ ζηε ζύλζεζε ηωλ πξναλαθεξνκέλωλ ζπκβνπιίωλ, λα 
ππνβάινπλ αίηεζε  εληόο πξνζεζκίαο ηξηώλ (3) εκεξώλ πνπ ζα πξνβιέπεηαη ζηε ζρεηηθή 
πξόζθιεζε.  

Η πξόζθιεζε αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεύζπλζεο Δθπαίδεπζεο 
θαη θνηλνπνηείηαη ζε όιεο ηηο Γηεπζύλζεηο Πξωηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 
αξκνδηόηεηάο ηεο. Οη αηηήζεηο εθδήιωζεο ελδηαθέξνληνο ππνβάιινληαη ζηελ νηθεία 
Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε. 

Η έθδνζε ή κε ηεο αλωηέξω ζρεηηθήο πξόζθιεζεο εθδήιωζεο ελδηαθέξνληνο είλαη 
ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Γηεπζπληή. 

 
Γ. σγκρόηηζη Περιθερειακών σμβοσλίων Δπιλογής για ηην καηάρηιζη ηων 

πινάκων επιλογής και ηην επιλογή ηων σνηονιζηών Δκπαιδεσηικού Έργοσ και ηων 
Προϊζηαμένων ηων Κ.Δ..Τ.  

 
Γεδνκέλεο ηεο ιήμεο ηεο ζεηείαο  (31-12-2020) ηωλ ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξωκαηηθώλ 

κειώλ ηωλ Πεξηθεξεηαθώλ Σπκβνπιίωλ Δπηινγήο γηα ηελ θαηάξηηζε ηωλ πηλάθωλ επηινγήο 
θαη ηελ επηινγή ηωλ Σπληνληζηώλ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ θαη ηωλ Πξνϊζηακέλωλ ηωλ Κ.Δ.Σ.Υ., 
ζαο ππελζπκίδνπκε όηη ζα πξέπεη λα απνζηείιεηε ζηελ Υπεξεζία καο ηηο πξνηάζεηο ζαο γηα 
ηελ αλαζπγθξόηεζε ηωλ ελ ιόγω ζπκβνπιίωλ. 

 
 



Δ. Θηηεία  
  
Η ζεηεία ηωλ ηαθηηθώλ θαη ηωλ αλαπιεξωκαηηθώλ κειώλ ηωλ αλωηέξω ππεξεζηαθώλ 

ζπκβνπιίωλ είλαη δηεηήο, αξρίδεη ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ ηνπ 2021 θαη ιήγεη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 
ηνπ 2022. 

 
 
Σ. Ποζόζηωζη εκπροζώπηζης ηων δύο θύλων  

       Σύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 1α ηνπ Ν.2839/2000 ( Α΄196 ) , ζε θάζε 
ππεξεζηαθό ζπκβνύιην ηωλ δεκνζίωλ ππεξεζηώλ, ηωλ Ν.Π.Γ.Γ., θαη ηωλ Ο.Τ.Α., ν αξηζκόο 
ηωλ νξηδνκέλωλ από ηε Γηνίθεζε κειώλ θάζε θύινπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηό ίζν ηνπιάρηζηνλ 
κε ην 1/3 ηωλ νξηδνκέλωλ, ζύκθωλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, εθόζνλ ζηελ νηθεία ππεξεζία 
ππεξεηεί επαξθήο αξηζκόο ππαιιήιωλ πνπ ζπγθεληξώλεη ηηο λόκηκεο πξνϋπνζέζεηο γηα 
νξηζκό θαη εθόζνλ ηα κέιε πνπ νξίδνληαη είλαη πάλω από έλα (1).Τπρόλ δεθαδηθόο αξηζκόο 
ζηξνγγπινπνηείηαη ζηελ επόκελε αθέξαηα κνλάδα, εθόζνλ ην θιάζκα είλαη ίζν κε κηζό ηεο 
κνλάδαο θαη άλω. 

Σύκθωλα κε ηελ αξηζκ. 259/2004 γλωκνδόηεζε ηνπ Δ΄ Τκήκαηνο ηνπ Ν.Σ.Κ. ην 
πνζνζηό ηνπ 1/3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.2839/2000 ζα ππνινγηζηεί ηόζν επί ηνπ ζπλόινπ ηνπ 
αξηζκνύ ηωλ ηαθηηθώλ κειώλ ηωλ Σπκβνπιίωλ όζν θαη επί ηνπ ζπλόινπ ηνπ αξηζκνύ ηωλ 
αλαπιεξωκαηηθώλ κειώλ απηώλ. 

Από ηα αλωηέξω πξνθύπηεη όηη θαηά ηε ζπγθξόηεζε ηωλ Σπκβνπιίωλ ηεξνύληαη θαηά 
πξνηεξαηόηεηα νη λόκηκεο πξνϋπνζέζεηο γηα νξηζκό κειώλ θαη ζηε ζπλέρεηα, εθόζνλ είλαη 
δπλαηό, ηεξείηαη ε πνζόζηωζε εθπξνζώπεζεο ηωλ δύν θύιωλ. 

 
 
                 

                                                                       Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
 
 
 
                                                                             ΑΝΑΣΑΙΑ ΓΚΙΚΑ  
 
 

 
Δζωηερική Γιανομή 
Γηεύζπλζε Υπεξεζηαθήο Καηάζηαζεο 
θαη Δμέιημεο Δθπαηδεπηηθνύ Πξνζωπηθνύ 
Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο 
Τκήκα Γ΄ 
                                                                      
                                            
 
 

 

 

 

 

 

 

 


