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ΠΡΟ:
1.Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ Λαςικίου
2.χολικζσ μονάδεσ αρμοδιότθτασ
Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Λαςικίου (μζςω τθσ Δ/νςθσ)
3. Κ.Ε..Τ Λαςικίου

ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τον οριςμό μζλουσ του
Περιφερειακοφ Τπηρεςιακοφ υμβουλίου Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ (Π.Τ..Δ.Ε.)
Λαςιθίου»
Ο Περιφερειακόσ Διευκυντισ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ
Ζχοντασ υπόψθ:
1.

Σισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 42 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/911-2015)

«Τπθρεςιακά

ςυμβοφλια

εκπαιδευτικοφ

προςωπικοφ»,

όπωσ

τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 84 του ν. 4547/2018 (Αϋ102)
και αντικαταςτάκθκε με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 19 του ν. 4572/2018
(Αϋ188).
2.

Σισ διατάξεισ του άρκρου 3 τθσ αρικμ. Φ.350/104/181441/Ε3/11-11-2015 Τ.Α. (ΦΕΚ
2463/τ.Βϋ/16-11-2015) με κζμα: «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» (ΦΕΚ 2463/τ.Βϋ/16-112015).
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3.

Σθν υπ’ αρικμ. Φ.350/107/1213316/Ε3/11-12-2018 εγκφκλιο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. με κζμα:
«υγκρότθςθ των ΠΤΠΕ - ΠΤΔΕ ……».

4.

Σθ με αρικμ. πρωτ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-3-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΣΗ4653Π-ΒΔ3) Τ.Α με
κζμα: «Σοποκζτθςθ Περιφερειακϊν Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ».

ΚΑΛΟΤΜΕ
Σουσ εκπαιδευτικοφσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, οι οποίοι επικυμοφν να
μετζχουν ςτθ ςφνκεςθ του Περιφερειακοφ Τπθρεςιακοφ υμβουλίου Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ Λαςικίου, με τθν ιδιότθτα του μζλουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 19, παρ. 1,
περίπτωςθ 3β του Ν. 4572/2018 (Αϋ188), με κθτεία που λιγει τθν 31θ Δεκεμβρίου 2020,
να υποβάλουν ςχετικι αίτηςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ.
Δικαίωμα

υποβολισ

αίτθςθσ

εκδιλωςθσ

ενδιαφζροντοσ ζχουν όλοι

οι

εκπαιδευτικοί Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Λαςικίου που πλθροφν τισ νόμιμεσ
προχποκζςεισ (δθλαδι υπθρετοφν ςε οργανικι κζςθ ςτθν περιφζρεια του οικείου
Τπθρεςιακοφ υμβουλίου και ζχουν τουλάχιςτον 15ετι εκπαιδευτικι υπθρεςία).
Οι αιτιςεισ κα απευκφνονται ςτον Περιφερειακό Διευκυντι Εκπαίδευςθσ Κριτθσ
και κα κατατεκοφν ςτθν υπθρεςία τθσ οργανικισ κζςθσ (Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ Λαςικίου ι Κ.Ε..Τ. Λαςικίου), από τη Δευτζρα 25-11-2019 ζωσ και την
Παραςκευή 29-11-2019.
Οι αιτιςεισ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ να ςυνοδεφονται από βιογραφικό
ςθμείωμα, από το οποίο να προκφπτει θ διοικθτικι και διδακτικι εμπειρία των
αιτοφντων, θ επιςτθμονικι και παιδαγωγικι τουσ κατάρτιςθ, κακϊσ και θ γενικότερθ
κοινωνικι προςφορά τουσ και ςυμμετοχι τουσ ςε ςυλλογικζσ δράςεισ.
Η Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Λαςικίου και το Κ.Ε..Τ. Λαςικίου,
κατά περίπτωςθ, κα εκδϊςουν βεβαίωςθ για κάκε εκπαιδευτικό, 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 29 Νοεμβρίου 2019.
Μετά από ζλεγχο τθσ ςυνδρομισ των νόμιμων προχποκζςεων, να αποςταλοφν οι
αιτιςεισ που ζχουν υποβλθκεί μαηί με τα βιογραφικά των υποψθφίων και οι
προαναφερόμενεσ βεβαιϊςεισ, ςτθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ.
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Παρακαλοφμε τουσ αποδζκτεσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ να ενθμερϊςουν τουσ
εκπαιδευτικοφσ Δ.Ε. αρμοδιότθτάσ τουσ.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΡΗΣΗ

ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΚΑΡΣΩΝΑΚΗ

