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ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας αποδεκτών 

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των Περιφερειακών 

Υπηρεσιακών Συμβουλίων Α/θμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) και των Περιφερειακών 

Υπηρεσιακών Συμβουλίων Β /θμιας Εκπ/σης (ΠΥΣΔΕ) Ιονίων Νήσων» 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων: 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθ. 21 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ. Α΄/30-09-1985) «Δομή και 

λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις: α) των παρ. 6, 7 και 8 του άρθ. 159 και το άρθ. 161 του Ν. 3528/2007 

(ΦΕΚ 26/Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν από το Άρθρο δεύτερο του Ν.3839/2010 (Φ.Ε.Κ. 

51/τ.Α΄/29-03-2010) «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά 

και αξιοκρατικά κριτήρια – Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) 

και λοιπές διατάξεις» και αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθ. 2 του Ν. 4275/2014 

(ΦΕΚ 149/τ.Α΄/15-07-2014) Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων 

Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3526/2007) − Επιλογή 

προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις» και ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του Άρθρου έκτου του Ν.3839/2010 (Φ.Ε.Κ. 51/τ.Α΄/29-

03-2010) «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και 

αξιοκρατικά κριτήρια – Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και 

λοιπές διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν. 

4.  Τις διατάξεις του άρθ. 16 και των παρ. 8, 9, 10, 11 και 12 του άρθ. 47 του Ν. 3848/2010 

(ΦΕΚ 71/τ.Α΄/19-05-2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων 
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αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν 

και αντικαταστάθηκαν και ισχύουν. 

5. Τις διατάξεις του άρθ. 21 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/14-05-2015) «Επείγοντα μέτρα 

για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». 

6.  Τις διατάξεις του άρθ. 42 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/09-11-2015) 

«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, …. και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.  

7. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 84 του ν.4547/2018 (Α΄102) «Αναδιοργάνωση των 

δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες 

διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει. 

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

λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής 

Αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών, 

τακτικών και αναπληρωτών μελών των συμβουλίων αυτών»  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Τις διατάξεις της  υπ’ αριθ. Φ. 353.1/324/105657/Δ1/08-10-02  Υπουργικής Απόφασης 

(ΦΕΚ 1340/τ.Β΄/16-10-2002 τ. Β’ ) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και 

αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Διευθυντών  και Υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ 

και των Συλλόγων των Διδασκόντων», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Την υπ’ αριθ. Φ.350.2/1/32958/Ε3/27-02-2018 (ΑΔΑ:6Π414653ΠΣ-7ΕΝ) Υπουργική  

Απόφαση με θέμα: «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης». 

11. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Φ.350/104/181441/11-11-2015 (ΦΕΚ 2463/τ.Β΄/16-11-2015) 

Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας συγκρότησης των Περιφερειακών 

Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ), …… καθώς και της θητείας των μελών 

των Συμβουλίων αυτών». 

12. Το υπ’ αριθ. Φ.350 /107/213316/E3/11-12-2018  εγκύκλιο έγγραφο του Υπουργείου 

Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευμάτων «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». 
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Κ α λ ο ύ μ ε  

Τους/τις εκπαιδευτικούς οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων των περ. β΄ 

των παρ. 2 και 3 του άρθ. 42 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/09-11-2015), όπως 

τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 84 του ν.4547/2018 (Α΄102) και 

αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν.4572/2018 (Α΄188)  και 

επιθυμούν να μετέχουν στη σύνθεση των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Α/θμιας 

Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) και των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Β/θμιας 

Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητάς 

μας, να υποβάλουν, αντίστοιχα, σχετική αίτηση (υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται).  

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου 

Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και να έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία. 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη σύνθεση των 

συμβουλίων έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας που πληρούν τις νόμιμες 

προϋποθέσεις. Σημειώνεται ότι δεν είναι δυνατό να ορισθούν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα 

ορισθούν 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 (Α΄102). 

Η σχετική αίτηση θα συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα. Οι αιτήσεις εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος με το βιογραφικό σημείωμα υποβάλλονται στην οικεία Διεύθυνση 

Εκπαίδευσης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 3 ημερών (από την Παρασκευή 14-12-2018, 

έως και την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018). Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης είναι υπεύθυνες για τη 

συγκέντρωσή τους, τον έλεγχο της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων (άρθ. 42 παρ. 2 

και 3 του Ν. 4342/2015, ΦΕΚ 143/τ.Α΄/09-11-2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), και την 

αποστολή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα (Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018), των αιτήσεων 

με τα βιογραφικά σημειώματα στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας 

Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.  

Οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιών στις οποίες ανήκουν οργανικά οι ενδιαφερόμενοι/ες, 

δηλαδή οι Διευθυντές Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας  Εκπ/σης 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 
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Ο Περιφερειακός Διευθυντής 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΓΚΟΥΣΗΣ 

Διευθυντή Σχολείου) και συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία, υπολογιζόμενη έως και τη Τρίτη 18 

Δεκεμβρίου. 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, εκπρόθεσμες αιτήσεις δε θα 

γίνονται δεκτές. Παρακαλείσθε για την ενυπόγραφη ενημέρωση των εκπαιδευτικών 

αρμοδιότητάς σας. 

Η θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων είναι διετής, αρχίζει 

την 1η Ιανουαρίου 2019 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :  

1. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

email: dppe@minedu.gov.gr  

2. Διευθύνσεις  Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων 
3. Σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων (διά των οικείων 
Διευθύνσεων Εκπ/σης) 
4. Κ.Π.Ε. Ιονίων Νήσων 
5. ΚΕ.Σ.Υ. Ιονίων Νήσων 
6. Π.Ε.Κ.Ε.Σ. (1ο και 2ο) Ιονίων Νήσων 
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