
1 
 

 
Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των Περιφερειακών 
Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Δυτικής Μακεδονίας». 
 

 

Ο  Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κό ς  Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς  

Π ρ ω τ ο β ά θ μ ι α ς  κα ι  Δ ε υ τ ε ρ ο β ά θ μ ι α ς  Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς  Δ υ τ ι κ ή ς  Μ α κε δ ο ν ί α ς  
 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 42 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/09-11-2015) 
«Υπηρεσιακά συμβούλια εκπαιδευτικού προσωπικού» όπως τροποποιήθηκαν με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του αρθ. 84 του Ν. 4547/2018 (Α’ 102) και αντικαταστάθηκαν με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 19 του Ν.4572/2018 (Α’ 188). 

2. Την αριθμ. Φ.350.2/1/32958/Ε3/27-02-2018 (ΑΔΑ: 6Π414653ΠΣ-7ΕΝ) Υπουργική Απόφαση, 
με θέμα: «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης». 

3. Την αριθμ. Φ.350/107/213316/Ε3/11-12-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων με θέμα: «Συγκρότηση των Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Π.Υ.Σ.Δ.Ε. – Ορισμός επιπλέον 
μελών Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Π.Υ.Σ.Δ.Ε – Συγκρότηση των Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. – Ανασυγκρότηση 
Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την 
επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. και 
Κ.Ε.Α.». 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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 Ιστοσελίδα : http://dmaked.pde.sch.gr 
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Κοζάνη, 12-12-2018 
Αρ. Πρωτ.: 10154 

 
 

ΠΡΟΣ 
1. Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. Δυτικής 

Μακεδονίας  
2. Κ.Ε.Σ.Υ. Δυτικής  Μακεδονίας  
3. Κ.Π.Ε. Δυτικής Μακεδονίας  
4. Σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε. 

Δυτικής Μακεδονίας (μέσω των 
αρμοδίων Διευθύνσεων 
Εκπαίδευσης) 
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Κ α λ ο ύ μ ε 

Τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής 
Μακεδονίας, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 42 του Ν. 
4342/2015 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/09-11-2015) «Υπηρεσιακά συμβούλια εκπαιδευτικού 
προσωπικού» όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρθ. 84 του Ν. 
4547/2018 (Α’ 102) και αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 19 του 
Ν.4572/2018 (Α’ 188), εφόσον επιθυμούν να μετέχουν στη σύνθεση του οικείου 
Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
κατά περίπτωση, με θητεία από 01-01-2019 έως 31-12-2020, να υποβάλουν σχετική αίτηση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της οικείας βαθμίδας που 
υπηρετούν με οργανική θέση στην περιφέρεια του Περιφερειακού Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου για το οποίο υποβάλλουν αίτηση και έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή) 
εκπαιδευτική υπηρεσία. 

Οι αιτήσεις θα απευθύνονται στον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας και θα κατατεθούν στις οικείες 
Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από την Πέμπτη 13-12-2018 
έως και την Δευτέρα 17-12-2018. 

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 4572/2018, εάν η θέση του Διευθυντή 
Εκπαίδευσης είναι κενή, ως τακτικό μέλος και Πρόεδρος ορίζεται ο νόμιμος αναπληρωτής 
του, ο οποίος αναπληρώνεται στο υπηρεσιακό συμβούλιο από Διευθυντή σχολικής 
μονάδας. 

Οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιών στις οποίες ανήκουν οργανικά οι ενδιαφερόμενοι/ες, 
δηλαδή οι Διευθυντές Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
οι Προϊστάμενοι Κ.Ε.Σ.Υ., θα εκδώσουν βεβαίωση για κάθε εκπαιδευτικό, στην οποία θα 
βεβαιώνονται τα εξής στοιχεία: οργανική θέση, θέση στην οποία υπηρετεί (με ειδική 
αναφορά εφόσον πρόκειται για θέση Διευθυντή σχολείου) και συνολική εκπαιδευτική 
υπηρεσία, υπολογιζόμενη έως και τη 17η Δεκεμβρίου 2018. 

Μετά από έλεγχο της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα 
αποστείλουν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας: α) τις 
αιτήσεις που έχουν υποβληθεί β) τις προαναφερόμενες βεβαιώσεις και γ) τους 
συγκεντρωτικούς πίνακες με τους εκπαιδευτικούς και τους Διευθυντές σχολείων που 
υπέβαλαν αίτηση. 

Τα παραπάνω πρέπει να έχουν παραληφθεί από την Περιφερειακή Διεύθυνση το αργότερο 
έως τη Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018. 

Επισυνάπτονται υποδείγματα: α) αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, β) βεβαίωσης και γ) 
συγκεντρωτικού πίνακα. 

Παρακαλούνται οι Διευθυντές Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, οι Προϊστάμενοι Κ.Ε.Σ.Υ. και οι Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, στους οποίους κοινοποιείται η 
παρούσα πρόσκληση, να ενημερώσουν ενυπογράφως τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς 
τους. 
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Επισυνάπτονται υποδείγματα:  
1. Αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,  
2. Βεβαίωσης εκπαιδευτικής υπηρεσίας και  
3. Συγκεντρωτικού Πίνακα.  

 
 
 

                            
         
 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

 
 
 
 

     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 
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