
                                                                      
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

     
     
 

 
 
Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορισμό επιπλέον μελών στα Π.Υ.Σ.Π.Ε.- 

Π.Υ.Σ.Δ.Ε., με τη σύνθεση της παρ.1 του άρθρου 26 του Ν. 4547/2018 (102 Α΄), της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου 

  
 Η Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

 Βορείου Αιγαίου 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις τις παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 4547/2018 ( ΦΕΚ, 102 Α’), «Αναδιάρθρωση των 
δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις».  

2. Το άρθρο 1 παρ. 2 περ.  γ του Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340/τ.Β΄/16-10-
2002) Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και  Θρησκευμάτων, «Καθήκοντα και 
αρμοδιότητες των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης κλπ». 

3. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-03-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΤΗ4653ΠΣ-ΒΔ3) Υ.Α., με 
θέμα: «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης». 

4. Τη με αριθμ. Φ. 350/85/177625/Ε3/30-12-2020 εγκύκλιο του Υπουργού Παιδείας 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. – Συγκρότηση 
Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την 
επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ.».  

5. Το γεγονός ότι έληξε (31-12-2020) η θητεία των επιπλέον τακτικών και αναπληρωματικών 
μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 

 

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε 

Τους εκπαιδευτικούς  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου,  οι οποίοι 
πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται στην παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 4547/2018 (102 Α’) και 
επιθυμούν να μετέχουν στη σύνθεση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά περίπτωση, όταν αυτό κρίνει θέματα επιλογής 
στελεχών εκπαίδευσης, με θητεία που αρχίζει με την παρούσα συγκρότηση των συμβουλίων και λήγει 
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στην 31η Δεκεμβρίου 2022,  να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, από την Τρίτη 05-
01-2021 μέχρι και την Παρασκευή 08-01-2021. 

Επισημαίνουμε ότι ως επιπλέον μέλη ορίζονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας που 
πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, εκτός αυτών, οι οποίοι θα ορισθούν μέλη, τακτικά και 
αναπληρωματικά, των Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Π.Υ.Σ.Δ.Ε. βάσει των διατάξεων των άρθρων 122  και 123 του 
ν. 4763/2020 (Α’254). 

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα απευθύνονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου και θα κατατεθούν στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, οι οποίες είναι 
υπεύθυνες για την συγκέντρωσή τους, τον έλεγχο της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων  και την 
άμεση αποστολή τους στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.   

Οι αρμόδιοι/ες Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης θα πρέπει να εκδώσουν βεβαίωση για κάθε 
ενδιαφερόμενο/νη, στην οποία θα βεβαιώνεται η οργανική θέση, η θέση που υπηρετεί (με ειδική 
αναφορά εφόσον πρόκειται για διευθυντή/ντρια  σχολείου)  και η συνολική εκπαιδευτική  του υπηρεσία. 

Ως καταληκτική ημερομηνία για τον υπολογισμό του χρόνου εκπαιδευτικής υπηρεσίας ορίζεται η 
ημερομηνία λήξης  της παρούσας πρόσκλησης.  

Μετά τον έλεγχο της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων οι αρμόδιοι Διευθυντές Εκπαίδευσης  
θα πρέπει να αποστείλουν το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 11-01-2021 και ώρα 11:00 π.μ., στην 
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, σε ηλεκτρονική μορφή: α) τις υποβληθείσες 
αιτήσεις των ενδιαφερομένων, β) τις βεβαιώσεις εκπαιδευτικής υπηρεσίας και γ) συγκεντρωτικό  πίνακα 
με τους εκπαιδευτικούς που υπέβαλαν αίτηση για τη θέση του επιπλέον μέλους. 

Επισυνάπτονται σχετικά υποδείγματα : 

α.  Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

β. Βεβαίωση εκπαιδευτικής υπηρεσίας  

γ.  Συγκεντρωτικός  πίνακας  
 
        Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης 
Βορείου Αιγαίου και αποστέλλεται στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για την κοινοποίησή της σε 
όλες τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους, στα  ΚΕ.Σ.Υ. Βορείου Αιγαίου και στα ΚΠΕ Βορείου Αιγαίου. 

 

 
 
 
 
 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ: 
 
1. Διευθύνσεις  Π.Ε.  και  Δ.Ε.  Βορείου Αιγαίου                   
2. Σχολικές Μονάδες  Π.Ε. και  Δ.Ε.  Βορείου Αιγαίου                   

           (Μέσω οικείων Δ/νσεων) 
3.   ΚΕ.Σ.Υ. Βορείου Αιγαίου  
4.   ΚΠΕ Βορείου Αιγαίου 

 
 
 
 

5.  
 

 
 

 

Η Περιφερειακή Διευθύντρια  
 Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Βορείου Αιγαίου 
 
 
 

Μαρία Χ. Παπαδανιήλ 
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