
                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 

-----                           Ιωάννινα, 08-08-2022 

Αριθ. Πρωτ.:Φ.30/6055 
Ταχ. Δ/νση:            Ανεξαρτησίας 146 

Τ.Κ. - Πόλη: 45444 - Ιωάννινα   

Ιστοσελίδα: http://srv-ipeir.pde.sch.gr   

Email: mail@ipeir.pde.sch.gr   

Πληροφορίες: Πελαγία Χαρίτου   

Τηλέφωνο: 2651083896   

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό τακτικού μέλους στο ΠΥΣΠΕ Πρέβεζας» 
 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ηπείρου 
 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/τ.Α΄/09-03-1999), όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 42 «Υπηρεσιακά συμβούλια εκπαιδευτικού 
προσωπικού» 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 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης 
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12-06-
2018) και αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 4572/2018 «Ίδρυση 
Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείου Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 188/τ.Α΄/05-11-2018). 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4572/2018 «Ίδρυση Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών 
Τεχνών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 188/τ.Α΄/05-11-2018), όπως ισχύει. 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 53 του Ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 111/τ.Α΄/12-06-2020), όπως ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4713/2020 «Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες 
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/29-07-2020). 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 122 και 123 του Ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης … και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 254/τ. Α΄/21-12-2020). 

7. Τις διατάξεις του Ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 136/τ.Α’/03-08-2021). 

8. Τις διατάξεις του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση 
της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές 
διατάξεις. (ΦΕΚ 141/τ.Α΄/21-07-2022). 

9. Το Π.Δ. 1/2003 «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, 
προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των 
συμβουλίων αυτών» (ΦΕΚ 1/τ. Α΄/03-01-2003), όπως ισχύει. 

10. Το Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 
31/τ.Α΄/23-02-2018). 

11. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-03-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΤΗ4653ΠΣ-ΒΔ3) Υ. Α., με θέμα: 
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«Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης». 
12. Τη με αριθμ. πρωτ.  Φ.30/1433/17-02-2022 (ΑΔΑ:Ψ7ΝΘ46ΜΤΛΗ-ΓΕΞ) Απόφαση του 

Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, με θέμα: 
«Ανασυγκρότηση Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) 
Πρέβεζας» και την από 28-02-2022 ανακοινοποίηση αυτής. 

13. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.11.3/8456/06-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΗΝ446ΜΤΛΗ-3ΧΝ) Απόφαση του 
Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, με θέμα: 
«Αναπλήρωση του Προϊσταμένου του Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας». 

14. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.11.3/5742/25-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΤΩΓ46ΜΤΛΗ-Ζ03) Απόφαση του 
Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, με θέμα: 
«Απαλλαγή του Προϊσταμένου του Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας από την άσκηση των καθηκόντων του». 

15. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.351.1/120/88595/Ε3/18-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π) Υ.Α., με θέμα 
«Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 

16. Το με αριθμ. πρωτ. Φ.350/50/91257/Ε3/22-07-2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, με θέμα: «Αναπλήρωση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης - 
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.». 

 
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ 

 
Τους/τις διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων και τους/τις εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Πρέβεζας, που επιθυμούν να ορισθούν στη θέση τακτικού μέλους στο ΠΥΣΠΕ 
Πρέβεζας να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Περιφερειακή 
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, μέσω της οικείας τους 
Διεύθυνσης Eκπαίδευσης από 09-08-2022 έως και 11-08-2022 και ώρα 15:00. 

 
 Η πρόσκληση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 42 του 

ν.4342/2015 (Α΄143), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 31 του 
ν.4713/2020 (Α΄147) και αναμορφώθηκαν τελικά με τις διατάξεις των άρθρων 122 και 123 του 
ν.4763/2020 (Α΄254). Δικαίωμα υποβολής έχουν α) οι εν ενεργεία Διευθυντές σχολικών μονάδων 
που υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου ΠΥΣΠΕ και οι οποίοι έχουν 
τουλάχιστον δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία, αλλά και β) οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης που υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου ΠΥΣΠΕ και έχουν 
τουλάχιστον δεκαπενταετή υπηρεσία. Οι αιτήσεις των τελευταίων θα ληφθούν υπόψη σε 
περίπτωση έλλειψης ενός ή περισσότερων Διευθυντών σχολικών μονάδων.  

 
Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022. 
 
Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (επισυνάπτεται το υπόδειγμα α) θα πρέπει να 

συνοδεύεται από: 
Βιογραφικό σημείωμα από το οποίο να προκύπτει η διοικητική και διδακτική εμπειρία των 

ενδιαφερομένων, η επιστημονική και παιδαγωγική τους κατάρτιση, καθώς και η γενικότερη 
κοινωνική προσφορά τους και συμμετοχή τους σε συλλογικές δράσεις. 

Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, το οποίο εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της 
υπηρεσίας στην οποία ανήκουν οργανικά οι ενδιαφερόμενοι, δηλαδή τον αρμόδιο Διευθυντή 
Εκπαίδευσης ή τον Προϊστάμενο ΚΕΔΑΣΥ και από το οποίο θα φαίνεται η συνολική υπηρεσία, ο 
βαθμός, η οργανική θέση, η θέση στην οποία υπηρετεί και η εκπαιδευτική εμπειρία του 
υποψηφίου (επισυνάπτεται το υπόδειγμα β). 

 
Ως καταληκτική ημερομηνία για τον υπολογισμό του χρόνου εκπαιδευτικής υπηρεσίας 

ορίζεται η 11η-08-2022. 
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Ο αρμόδιος Διευθυντής και ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας, αφού συγκεντρώσουν όλες τις 

αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και μετά από έλεγχο της συνδρομής των απαραίτητων 
προϋποθέσεων, θα πρέπει να τα αποστείλουν μαζί με συγκεντρωτικό πίνακα με τις 
καταχωρισμένες υποψηφιότητες (επισυνάπτεται το υπόδειγμα γ), ταχυδρομικώς και σε 
ηλεκτρονική μορφή στην ΠΕΔΙΕΚ Ηπείρου, το αργότερο μέχρι τις 12-08-2022 και ώρα 10:30 π.μ.. 

 
Παρακαλούνται οι Διευθυντές και οι Υπεύθυνοι Υπηρεσιών στις oπoiες κοινοποιείται η 

παρούσα πρόσκληση να ενημερώσουν άμεσα τους Διευθυντές σχολικών μονάδων και τους 
εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς τους και να τηρηθεί αυστηρά το οριζόμενο χρονοδιάγραμμα. 

 
Συνημμένα: τρεις (3) σελίδες  
Υποδείγματα: 
α. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  
β. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών  
γ. Συγκεντρωτικός πίνακας. 

 
    Ο Περιφερειακός Διευθυντής 

κ.α.α. 
 
 
 

    Μαρίνα Μπέση 
   Δ/ντρια Δ/νσης Π/θμιας Εκπ/σης Θεσπρωτίας        

 
Κοινοποίηση:  

1. Δ/νσεις ΠΕ & ΔΕ Ηπείρου 

2. Σχολικές Μονάδες (δια των οικείων Δ/νσεων Εκπ/σης) 

3. ΚΕΔΑΣΥ Ηπείρου 
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Υπόδειγμα α 

ΠΡΟΣ:  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

                                                                                                     Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ  

                                                                                            ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

                                                                                              (Μέσω της Δ/νσης………………………..) 

ΑΙΤΗΣΗ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Επώνυμο: 

Όνομα: 

Πατρώνυμο: 

Αριθμός Μητρώου: 

Κλάδος: 

Βαθμός:  

Οργανική Θέση:  

Θέση υπηρέτησης ως εκπ/κός ή Δ/ντής/ντρια*: 

 

Τηλ. Εργασίας:  

Τηλ. Οικίας:  

Κινητό τηλ:.  

Δ/νση οικίας:  

Τ.Κ.:  

Θέμα: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος 

για συμμετοχή στο ΠΥΣΠΕ Πρέβεζας»  

 Ημερομηνία: ...../../2022 

 

 

 

 

 

 

 

Σας καταθέτω αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για τη συμμετοχή μου στο Περιφερειακό 

Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ), με την ιδιότητα 

τακτικού μέλους στο ΠΥΣΠΕ Πρέβεζας, 

σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του 

άρθρου 42 του ν.4342/2015 (Α΄143), όπως 

αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του 

άρθρου 31 του ν.4713/2020 (Α΄147) και 

αναμορφώθηκαν τελικά με τις διατάξεις των 

άρθρων 122 και 123 του ν.4763/2020 (Α΄254). 

Επισυνάπτω βιογραφικό σημείωμα. 

 

 

 

 

                    Ο/Η Αιτών/-ούσα 

 

*Διαγράφεται κατά περίπτωση. 
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Υπόδειγμα β 

                           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 

 

 

                               (Τόπος, ημερομηνία)  

Αρ. Πρωτ.: ..................... 

 

 

 

 

 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

Από τα στοιχεία που τηρεί η υπηρεσία μας και βρίσκονται στο προσωπικό μητρώο τ...... 

(ονοματεπώνυμο) ………………………………………………………………………… 

του (πατρώνυμο) …………………………, εκπαιδευτικού …………/θμιας Εκπαίδευσης, 

κλάδου ΠΕ……. , με Α.Μ. ………………… και βαθμό …………… προκύπτουν τα παρακάτω: 

 

•        Οργανική θέση: 

•        Θέση στην οποία υπηρετεί ως εκπαιδευτικός ή Διευθυντής/τρια σχολικής μονάδας*: 

 

•        Συνολικός χρόνος διδακτικής υπηρεσίας: Ε: …………Μ: …………Η: . ………… 

•        Συνολικός χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας: Ε: …………Μ: …………Η: . ………… 

•        Συνολικός χρόνος υπηρεσίας σε θέση ευθύνης: Ε: …………Μ: …………Η: . ………… 

 

Βεβαιώνεται η ακρίβεια των παραπάνω στοιχείων. 

Ο/Η Διευθυντής/-ντρια Π.Ε. ………………………….. 

 

                                                                         (Υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

*Διαγράφεται κατά περίπτωση. 
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Υπόδειγμα γ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΟ ΠΥΣΠΕ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Α/ 

Α 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

(Ε/Μ/Η) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΘΕΣΗ 

ΕΥΘΥΝΗΣ 

(Ε/Μ/Η) 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:…………………………. 

                                                                             Ο/Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/-ΝΤΡΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
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