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Κοζάνη, 17-08-2020 
Αρ. Πρωτ.: 5381 

 
 

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

Μακεδονίας  
2. Σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε. 

Δυτικής Μακεδονίας (μέσω των 
αρμοδίων Διευθύνσεων 
Εκπαίδευσης) 

 
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 του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1/τ. Α΄/03-01-2003) «Σύνθεση, συγκρότηση  και 

λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των 

αιρετών τακτικών αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών». 

2. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.353.1/11/48029/Ε3/28-03-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΤΗ4653ΠΣ-ΒΔ3) Απόφαση 

του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Τοποθέτηση 

Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 4713/2020 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/29-07-2020) «Ανασύσταση 

Υπηρεσιακών Συμβουλίων των εκπαιδευτικών». 

4. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.350/6/106018/Ε3/14-08-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων με θέμα: «Ανασυγκρότηση των Π.Υ.Σ.Π.Ε. - Π.Υ.Σ.Δ.Ε. - Ανασυγκρότηση 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.». 
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Κ α λ ο ύ μ ε 

Τους Διευθυντές/ντριες Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι 

οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 31 του 

Ν.4713/2020 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/29-07-2020) και επιθυμούν να ορισθούν μέλη του οικείου 

Περιφερειακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή 

Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) κατά περίπτωση, με θητεία που θα αρχίσει με τη συγκρότηση των συμβουλίων και θα 

λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2020, να υποβάλλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν οργανικά. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει είναι Διευθυντές/ντριες Σχολικών Μονάδων, να υπηρετούν σε 

οργανική θέση στην περιφέρεια του Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. του οποίου θέλουν να οριστούν μέλη 

και να έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία.  

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης Διευθυντές/ντριες Σχολικών Μονάδων, οι οποίοι έχουν 

ορισθεί ως επιπλέον μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά, των εν λόγω συμβουλίων όταν κρίνονται 

θέματα επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, βάσει της παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 

102/τ. Α΄/12-06-2018). 

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Υπόδειγμα 1) θα συνοδεύονται από σύντομο βιογραφικό 

σημείωμα και θα κατατεθούν στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, από την Τρίτη 18 Αυγούστου 2020 έως και την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2020. Μετά 

τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, εκπρόθεσμες αιτήσεις δε θα γίνονται δεκτές. 

Οι αρμόδιοι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θα εκδώσουν 

βεβαίωση εκπαιδευτικής υπηρεσίας (Υπόδειγμα 2) για κάθε ενδιαφερόμενο, στην οποία θα 

βεβαιώνονται τα εξής στοιχεία: η οργανική του θέση, η θέση στην οποία υπηρετεί και η συνολική 

εκπαιδευτική του υπηρεσία, υπολογιζόμενη έως και 20 Αυγούστου 2020.  

Μετά από έλεγχο της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων, οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα αποστείλουν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης 

Δυτικής Μακεδονίας, φροντίζοντας να παραλειφθούν το αργότερο έως 21 Αυγούστου 2020, τα 

εξής:  

α) τις αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί μαζί με τα βιογραφικά σημειώματα των 

ενδιαφερομένων,  

β) τις προαναφερόμενες βεβαιώσεις εκπαιδευτικής υπηρεσίας και 

γ) τους συγκεντρωτικούς πίνακες με τους ενδιαφερόμενους (Υπόδειγμα 3). 
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Παρακαλούνται οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να ενημερώσουν  

τους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

αρμοδιότητάς τους. 

 

Επισυνάπτονται υποδείγματα:  

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  
2. Βεβαίωση εκπαιδευτικής υπηρεσίας 
3. Συγκεντρωτικός Πίνακας  

 

                            
         
 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

 
 
 
 

ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΡΔΙΡΗΣ 
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