
 

 

 Λαµία, 28.11.2011 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.Φ.30/8122 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ                                          
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

------  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΤΜΗΜΑ Α’ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  

------  
∆ιεύθυνση: Αρκαδίου 8, Λαµία, 35100  
Ηλεκτρ. ∆/νση: mail@stellad.pde.sch.gr  
Πληροφορίες:    Μάρκου Βασιλική  

Τηλέφωνο: 22310 66151   

Φαξ:              22310 66167  

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισµό Μελών των 
Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συµβουλίων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
(Π.Υ.Σ.Π.Ε.)» 

 
 

 Ο Περιφερειακός ∆ιευθυντής Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας: 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ.Α’/30-09-1985) «∆οµή και 

λειτουργία της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου έκτου του Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 τ.Α’/29-

03-2010), όπως αντικαταστάθηκαν και συµπληρώθηκαν µε τις διατάξεις των 

παραγράφων 8 και 10 του άρθρου 47 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α’/19-05-2010). 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 10 του Π.∆. 1/2003 (ΦΕΚ 1 τ.Α’/03-01-2003) «Σύνθεση, 

συγκρότηση και λειτουργία των Υπηρεσιακών Συµβουλίων Πρωτοβάθµιας και 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης». 

4. Το άρθρο 1, παρ. 2, περ. γ’ της Φ.353.1/324/105657/∆1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340 

τ.Β’/16-10-2002) Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, 

«Καθήκοντα και αρµοδιότητες των Περιφερειακών ∆ιευθυντών Εκπαίδευσης κλπ».   

5. Το γεγονός ότι στις 31.12.2011 λήγει η θητεία των διορισµένων µελών των 

Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συµβουλίων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.).  

 
Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε 

 

Τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης µε βαθµό Α’, οι οποίοι υπηρετούν 

σε οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε. που διαθέτουν τα προβλεπόµενα 

προσόντα (σύµφωνα µε την παράγραφο 9 του άρθρου 47 του Ν.3848/2010 ΦΕΚ 71 τ.Α’/19-

05-2010) και επιθυµούν να οριστούν µέλη του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε., να υποβάλλουν σχετική 
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Ο Περιφερειακός ∆ιευθυντής Εκπαίδευσης 
 
 
 

∆ρ. Ηλίας Ε. Αργυρόπουλος 

αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον Περιφερειακό ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης Στερεάς 

Ελλάδας µέσω των αρµοδίων ∆ιευθυντών Εκπαίδευσης από 28.11.2011 µέχρι και 

09.12.2011.  

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να απευθύνεται στον Περιφερειακό 

∆ιευθυντή Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, µέσων των οικείων ∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης και 

να συνοδεύεται από Βεβαίωση της Υπηρεσίας του υποψηφίου εκπαιδευτικού, στην οποία θα 

υπολογίζεται αναλυτικά η πραγµατική διοικητική του υπηρεσία σε θέσεις ∆ιευθυντή 

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, Προϊσταµένου Γραφείου Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και 

∆ιευθυντή Σχολικής Μονάδας Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης.  

Οι Σχολικοί Σύµβουλοι και οι Προϊστάµενοι των ΚΕ∆∆Υ θα υποβάλουν την αίτηση 

και τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας στον Περιφερειακό ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης Στερεάς 

Ελλάδας.  

Οι αρµόδιοι ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης και οι Προϊστάµενοι των ΚΕ∆∆Υ θα πρέπει να 

εκδώσουν βεβαίωση για κάθε ενδιαφερόµενο, στην οποία θα βεβαιώνεται ο βαθµός, η 

οργανική θέση, η θέση που υπηρετεί και ο συνολικός χρόνος άσκησης καθηκόντων σε θέσεις 

∆ιευθυντή Εκπαίδευσης Προϊσταµένου Γραφείου και ∆ιευθυντή Σχολικής Μονάδας. Ως 

καταληκτική ηµεροµηνία για τον υπολογισµό του χρόνου διοικητικής υπηρεσίας ορίζεται η 28-

11-2011. 

Η επιλογή των τακτικών µελών και των αναπληρωτών τους θα γίνει, σύµφωνα µε το 

άρθρο 47 του Ν.3848/2010, µεταξύ των δεκαπέντε που κατά την ηµεροµηνία συγκρότησης 

κατέχουν τη µεγαλύτερη πραγµατική διοικητική υπηρεσία σε θέσεις ∆ιευθυντή Πρωτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης, Προϊστάµενου Γραφείου Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ή ∆ιευθυντή Σχολικής 

Μονάδας Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. 

Οι ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης και οι Προϊστάµενοι των ΚΕ∆∆Υ θα πρέπει να 

αποστείλουν τις υποβληθείσες αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τις βεβαιώσεις µε την 

διοικητική υπηρεσία και συγκεντρωτικό πίνακα µε το συνολικό αριθµό των εκπαιδευτικών που 

υπέβαλαν αίτηση, το αργότερο µέχρι της 14.12.2011, στην Περιφερειακή ∆ιεύθυνση 

Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.  Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν αιτήσεις παρακαλούµε 

να µας ενηµερώσετε σχετικά. 

Επισυνάπτονται σχετικά υποδείγµατα: α) αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, β) 

δήλωσης για τον υπολογισµό της διοικητικής εµπειρίας, γ) βεβαίωσης και δ) συγκεντρωτικού 

πίνακα. 

Παρακαλούνται οι ∆ιευθυντές, οι Προϊστάµενοι και οι Υπεύθυνοι των Υπηρεσιών, στις 

οποίες κοινοποιείται η παρούσα πρόσκληση να ενηµερώσουν τους εκπαιδευτικούς 

αρµοδιότητάς τους. 
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Κοινοποίηση: 

1. Σχολικούς Συµβούλους Α/θµιας Εκπ/σης Περιφέρειάς µας. 

(µέσω των ∆ιευθυντών Εκπ/σης) 

2. ∆ιευθυντές Α/θµιας Εκπ/σης Περιφέρειάς µας. 

3. ΚΕ∆∆Υ Περιφέρειάς µας. 

4. ΠΕΚ Περιφέρειάς µας. 

5. ΚΠΕ Περιφέρειάς µας. 

6. Σχολικές Μονάδες Α/θµιας Εκπ/σης (µέσω των ∆ιευθυντών Α/θµιας Εκπ/σης) 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή: 

1. Τµήµα Επιστηµονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης 

Α/θµιας Εκπ/σης. 

2. Εκπαιδευτικούς υπηρεσίας µας. 
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