
                           

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΈΡΔΤΝΑ ΚΑΙ 

ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/ΝΗ Π. & Γ. ΔΚΠ/Η 

ΗΠΔΙΡΟΤ 

ΑΤΣΟΣΔΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ, 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ 

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

 

----- Ιφάννινα, 17-12-2018 

Αριθ. Πρφη.:Φ.30/11219 
Σατ. Γ/νζη:            Αλεμαξηεζίαο 146 

Σ.Κ. - Πωλη: 45444 - Ισάλληλα   

Ιζηοζελίδα: http://srv-ipeir.pde.sch.gr   

Email: mail@ipeir.pde.sch.gr   

Πληροθορίες: Υαξίηνπ Πειαγία   

Σηλέθφνο: 2651083972   

Fax: 26510-75605   

    

 

ΘΔΜΑ: «Πρωζκληζη εκδήλφζης ενδιαθέρονηος για οριζμω μελϋν ηφν Περιθερειακϋν 

Τπηρεζιακϋν σμβοσλίφν Πρφηοβάθμιας Δκπαίδεσζης (Π.Τ..Π.Δ.) και Γεσηεροβάθμιας 

Δκπαίδεσζης (Π.Τ..Γ.Δ.) Ηπείροσ» 

 

Η Περιθερειακή Γιεσθϊνηρια Α/θμιας και Β/θμιας Δκπ/ζης Ηπείροσ έτονηας σπωυη: 

1. Σηο δηαηάμεηο: 

α.  ησλ παξαγξ. 2 θαη 3  ηνπ άξζξνπ 42 «Τπεξεζηαθά ζπκβνύιηα εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ» ηνπ Ν. 

4342/2015 (ΦΔΚ 143/Σ.Α/09-11-2015), όπσο ηζρύεη.  

β. ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 84 θαη ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν. 4547/2018 (ΦΔΚ 102/12-06-

2018,η.Α΄) κε ζέκα: «Αλαδηνξγάλσζε ησλ δνκώλ ππνζηήξημεο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο.», όπσο ηζρύεη. 

γ. ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν. 4572/2018 (ΦΔΚ 188/05-11-2018, η.Α΄) κε ζέκα: «Ίδξπζε 

Μεηξνπνιηηηθνύ Οξγαληζκνύ Μνπζείνπ Δηθζηηθώλ Σερλώλ Θεζζαινλίθεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

2. ησλ άξζξσλ 2,3 θαη 10 ηνπ Π.Γ. 1/2003 (ΦΔΚ l/η.Α/03-01-2003) κε ζέκα: «ύλζεζε, ζπγθξόηεζε θαη 

ιεηηνπξγία ησλ Τπεξεζηαθώλ πκβνπιίσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο». 

3. Σε ππ’ αξηζκ. πξση.  Φ.350/104/181441/Δ3/11-11-2015 Τ.Α κε ζέκα: «Καζνξηζκόο ηεο δηαδηθαζίαο 

ζπγθξόηεζεο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Τπεξεζηαθώλ πκβνπιίσλ Δθπαίδεπζεο (ΠΤΠΔ, ΠΤΓΔ), ησλ 

Αλώηεξσλ Πεξηθεξεηαθώλ Τπεξεζηαθώλ πκβνπιίσλ Δθπαίδεπζεο (ΑΠΤΠΔ, ΑΠΤΓΔ) θαη ησλ 

Κεληξηθώλ Τπεξεζηαθώλ πκβνπιίσλ Δθπαίδεπζεο (ΚΤΠΔ, ΚΤΓΔ), θαζώο θαη ηεο ζεηείαο ησλ 

κειώλ ησλ πκβνπιίσλ απηώλ» (ΦΔΚ 2463/Σ.Β/I6-11-2015), όπσο ηζρύεη. 
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4. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. Φ.350.2/1/32958/Δ3/27-02-2018 (ΑΓΑ: 6Π414653Π-7ΔΝ) Τ. Α. κε ζέκα: 

«Σνπνζέηεζε Πεξηθεξεηαθώλ Γηεπζπληώλ Δθπαίδεπζεο». 

5. Σν ππ΄ αξηζκ. πξση. Φ.350/ 107/213316/Δ3/11-12-2018 έγγξαθν ηνπ ΤΠΠΔΘ, κε ζέκα: «πγθξόηεζε 

ησλ Π.Τ..Π.Δ. – Π.Τ..Γ.Δ. - Οξηζκόο επηπιένλ κειώλ Π.Τ..Π.Δ. –  Π.Τ..Γ.Δ. - πγθξόηεζε ησλ 

Α.Π.Τ..Π.Δ. – Α.Π.Τ..Γ.Δ. - Αλαζπγθξόηεζε Πεξηθεξεηαθώλ πκβνπιίσλ Δπηινγήο γηα ηελ 

θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ επηινγήο θαη ηελ επηινγή ησλ πληνληζηώλ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ θαη ησλ 

Πξντζηακέλσλ ησλ Κ.Δ..Τ. θαη Κ.Δ.Α »    

 

ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΔ 

 

Σνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνύο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Ηπείξνπ, πνπ 

επηζπκνύλ λα νξηζζνύλ κέιε ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηαθνύ Τπεξεζηαθνύ πκβνπιίνπ 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Π.Τ.ΠΔ.) θαη ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηαθνύ Τπεξεζηαθνύ 

πκβνπιίνπ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Π.Τ..Γ.Δ.), λα ππνβάινπλ ζρεηηθή αίηηζη 

εκδήλφζης ενδιαθέρονηος (επιζσνάπηεηαι σπωδειγμα α) ζηην Περιθερειακή Γιεϊθσνζη 

Πρφηοβάθμιας και Γεσηεροβάθμιας Δκπαίδεσζης Ηπείροσ μέζφ ηφν οικείφν ηoσς 

Γιεσθϊνζεφν Eκπαίδεσζης απω 18-12-2018 μέτρι και 20-12-2018. 

 

 Η πξόζθιεζε γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ 

λ.4342/2015 (Α΄143), όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 84 ηνπ 

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

λ.4572/2018 (Α΄188). Οη δηαηάμεηο αλαθέξνληαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ ππεξεηνύλ ζε 

νξγαληθή ζέζε ζηελ πεξηθέξεηα ηεο νηθείαο Γ/λζεο θαη νη νπνίνη έρνπλ ηνπιάρηζηνλ 15/εηή 

εθπαηδεπηηθή ππεξεζία, εθηόο όζσλ ζα νξηζζνύλ σο επηπιένλ κέιε, ηαθηηθά θαη 

αλαπιεξσκαηηθά, ησλ ελ ιόγσ ζπκβνπιίσλ όηαλ θξίλνληαη ζέκαηα επηινγήο ζηειερώλ 

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

 

Η ζεηεία ησλ κειώλ ησλ πκβνπιίσλ ζα έρεη δηάξθεηα από ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2019 έσο 

θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2021. 

 

Η αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο (επιζυνάπηεηαι υπόδειγμα α) ζα πξέπεη λα 

ζπλνδεύεηαη από: 

βηνγξαθηθό ζεκείσκα. από ην νπνίν λα πξνθύπηεη ε δηνηθεηηθή θαη δηδαθηηθή ηνπο 

εκπεηξία, ε επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή ηνπο θαηάξηηζε, θαζώο θαη ε γεληθόηεξε θνηλσληθή 

πξνζθνξά ηνπο θαη ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζπιινγηθέο δξάζεηο. 
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πηζηνπνηεηηθό ππεξεζηαθώλ κεηαβνιώλ, ην νπνίν εθδίδεηαη από ηνπο Πξντζηακέλνπο 

ησλ ππεξεζηώλ ζηηο νπνίεο αλήθνπλ νξγαληθά νη ελδηαθεξόκελνη, δειαδή ηνπο αξκόδηνπο 

Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο ή ηνπο Πξντζηάκελνπο ΚΔ..Τ. θαη από ην νπνίν ζα θαίλεηαη ε 

ζπλνιηθή ππεξεζία, ν βαζκόο, ε νξγαληθή ζέζε, ε ζέζε ζηελ νπνία ππεξεηεί θαη ε 

εθπαηδεπηηθή εκπεηξία ηνπ ππνςεθίνπ (επιζυνάπηεηαι υπόδειγμα β)  

 

Ωο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ρξόλνπ εθπαηδεπηηθήο ππεξεζίαο 

νξίδεηαη ε 20η-12-2018. 

 

Οι αρμωδιοι Γιεσθσνηές και οι Προχζηάμενοι ηφν Τπηρεζιϋν, αθνύ ζπγθεληξώζνπλ 

όιεο ηηο αηηήζεηο κε ηα επηζπλαπηόκελα δηθαηνινγεηηθά (ζύληνκν βηνγξαθηθό ζεκείσκα, 

πηζηνπνηεηηθό ππεξεζηαθώλ κεηαβνιώλ γηα θάζε ελδηαθεξόκελν, ζηελ νπνία ζα βεβαηώλεηαη ν 

βαζκόο, ε νξγαληθή ζέζε, ηα ζπλνιηθά έηε ππεξεζίαο, ε ζέζε πνπ ππεξεηεί) ζα πξέπεη λα ηα 

απνζηείινπλ καδί κε ζπγθεληξσηηθό πίλαθα κε ηηο θαηαρσξηζκέλεο ππνςεθηόηεηεο 

(επιζυνάπηεηαι υπόδειγμα γ), κε ηαρπδξνκείν θαη ζε ειεθηξovηθή κνξθή ζηελ ΠΔΓΙΔΚ 

Ηπείξνπ, ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 21η-12-2018. 

 

Παξαθαινύληαη νη Γηεπζπληέο θαη νη Τπεύζπλνη Τπεξεζηώλ ζηηο oπoiεο θνηλνπνηείηαη ε 

παξνύζα πξόζθιεζε να ενημερϋζοσν άμεζα και ενσπογράθφς ηοσς εκπαιδεσηικοϊς 

αξκνδηόηεηαο ηνπο θαη λα ηηρηθεί ασζηηρά ην νξηδόκελν ρξνλνδηάγξακκα. 

σνημμένα: ηρεις (3) ζελίδες  

Τποδείγμαηα: 

α. Αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο  

β. Πηζηνπνηεηηθό ππεξεζηαθώλ κεηαβνιώλ  

γ. πγθεληξσηηθόο πίλαθαο. 

 

 

Η Περιθερειακή Γιεσθϊνηρια 

 

 

 

 

Αγγελική Φφηεινοϊ 
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Τπωδειγμα α 

ΠΡΟ:  ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ  

                                                                                                     Α/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑ  

                                                                                            ΔΚΠ/Η ΗΠΔΙΡΟΤ 

                                                                                              (Μέζφ ηης Γ/νζης………………………..) 

ΑΙΣΗΗ 

ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

 

Δπώλπκν: 

Όλνκα: 

Παηξώλπκν: 

 Αξηζκόο Μεηξώνπ: 

Κιάδνο: 

Βαζκόο:  

Οξγαληθή Θέζε:  

Θέζε ππεξέηεζεο: 

Σει. Δξγαζίαο:  

Σει. Οηθίαο:  

Κηλεηό ηει:.  

Γ/λζε νηθίαο:  

Σ.Κ.:  

Θέκα: Δθδήισζε ελδηαθέξνληνο 

γηα ζπκκεηνρή ζην Π.Τ.ΠΔ./Π.Τ..Γ.Δ. * . 

Ηκεξνκελία: ...../12/2018 

 

 

*Γηαγξάθεηαη θαηά πεξίπησζε 

 

 

 

 

αο θαηαζέησ αίηεζε εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο γηα ηε ζπκκεηνρή κνπ ζην 

Πεξηθεξεηαθό Τπεξεζηαθό πκβνύιην 

Πξσηνβάζκηαο/ Γεπηεξνβάζκηαο* Δθπαίδεπζεο 

(Π.Τ.ΠΔ./Π. Τ..Γ.Δ. *), με ηην ιδιωηηηα ηοσ 

μέλοσς, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 2 θαη 

3  ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ.4342/2015 (Α΄143), όπσο 

ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 26 θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 84 ηνπ 

λ.4547/2018 (Α΄102) θαη αληηθαηαζηάζεθαλ κε 

ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ 

λ.4572/2018 (Α΄188). 

 

Δπηζπλάπησ βηνγξαθηθό ζεκείσκα. 

 

 

 

 

                    Ο/Η Αηηώλ/-νύζα 
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Τπωδειγμα β 

                           
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΈΡΔΤΝΑ ΚΑΙ 

ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/ΝΗ Π. & Γ. ΔΚΠ/Η 

ΗΠΔΙΡΟΤ 

ΑΤΣΟΣΔΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ, 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ 

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

 

 

 

                               (Σωπος, ημερομηνία)  

Αρ. Πρφη.: ..................... 

 

 

 

 

 

 

ΒΔΒΑΙΩΗ 

Από ηα ζηνηρεία πνπ ηεξεί ε ππεξεζία καο θαη βξίζθνληαη ζην πξνζσπηθό κεηξών η...... 

(νλνκαηεπώλπκν) ………………………………………………………………………… 

ηνπ (παηξώλπκν) …………………………, εθπαηδεπηηθνύ …………/ζκηαο Δθπαίδεπζεο, 

θιάδνπ ΠΔ……. , κε Α.Μ. ………………… θαη βαζκό …………… πξνθύπηνπλ ηα παξαθάησ: 

 

•        Οργανική θέζη: 

•        Θέζη ζηην οποία σπηρεηεί*: 

•        Ανάληυη σπηρεζίας: 

•        Αναγνφριζμένη προψπηρεζία: Δ: …………Μ: …………Η: . ………… 

•        σνολικως τρωνος εκπαιδεσηικής σπηρεζίας: Δ: …………Μ: …………Η: . ………… 

 

 

Βεβαηώλεηαη ε αθξίβεηα ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ. 

Ο/Η Γηεπζπληήο/-ληξηα Γ.Δ./Π.Δ** ………………………….. 

 

                                                                         (Τπνγξαθή) 

 

 

 

 

*Δάν πρωκειηαι για Γιεσθσνηή ζτολείοσ, να αναθέρεηαι ρηηά η ιδιωηηηα  

**Γηαγξάθεηαη θαηά πεξίπησζε 
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Τπωδειγμα γ 

ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ 

ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑΓΙΑ ΘΔΗ ΜΔΛΟΤ ΣΟ ΠΤΠΔ/ΠΤΓΔ* 

.................................................................... 

Α/ 

Α 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΚΛΑΓΟ 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ 

ΤΠΗΡΔΙΑ 

(Δ/Μ/Η) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:…………………………. 

                                                                             Ο/Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ/-ΝΣΡΙΑ ΣΗ Γ/ΝΗ 

 

 

 

 

 

*Γηαγξάθεηαη θαηά πεξίπησζε 
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