
 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  
                   Πάτρα,    12 - 12 - 2018 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ                    Αριθ. Πρωτ.: Φ.30.1/14674 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ   

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

  

ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
  

  Προς:  
• Δ/νσεις Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης  

Ταχ. Διεύθυνση : Ακτή Δυμαίων 25Α 
Ταχ. Κώδικας     : 262 22 ΠΑΤΡΑ 
Πληροφορίες     : Β. Αργυροπούλου-Αικ. Θεοδόση 
Τηλέφωνο          : 2610-362.418 
Fax                      : 2610-362.414 
E-Mail                 : mail@dellad.pde.sch.gr 

     Αιτ/νίας, Αχαΐας, Ηλείας 
• Σχολικές Μονάδες Π/θμιας και Δ/θμιας  
    Εκπ/σης (μέσω των οικείων Δ/νσεων) 

• ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας  
  • Κ.Ε.Σ.Υ. Δυτικής Ελλάδας 
  • ΚΠΕ Κλειτορίας–Ακράτας, ΚΠΕ Μεσολογγίου, 
     ΚΠΕ Θέρμου, ΚΠΕ Κρεστένων 
   

 
 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στα ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ 

της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας 
(Υπηρεσιακά Συμβούλια)» 

 
 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 
 

         Έχοντας υπόψη :  

1. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 42 του ν. 4342/2015 (Α΄143), 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) 

2. Την υπ’ αρ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-02 (ΦΕΚ 1340/τ.Β’/16-10-02) Απόφαση του 

Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων περί καθορισμού καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των 

Περιφερειακών Υπηρεσιών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης κ.λ.π» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την 

αριθμ. 40023/Υ1/9-3-2018 (Β΄, 867) Υπουργική Απόφαση 

3. Την αριθμ. πρωτ. Φ.350.2/10/58898/Ε3/9-4-2015 (ΑΔΑ: Ω46Υ465ΦΘ3-905) Υ.Α., με θέμα: 

«Διορισμός Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης – Παύση των μέχρι σήμερα υπηρετούντων» σε 

συνδυασμό με την αριθμ. Φ.350.2/1/32958/Ε3/27-2-2018 (ΑΔΑ: 6Π414653ΠΣ-7ΕΝ) Απόφαση του 
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Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών 

Εκπαίδευσης» 

4. Το υπ’ αριθ. πρωτ. Φ.350/107/213316/E3/11-12-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 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. - 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 »  

5. Το γεγονός ότι η θέση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας έχει κενωθεί  

6. Την ανάγκη συγκρότησης των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ - ΠΥΣΔΕ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας 

Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας 

ΚΑΛΟΥΜΕ 

Α) Τους/τις εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν τουλάχιστον 

δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία, που υπηρετούν σε οργανική θέση στην οικεία Διεύθυνση 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και επιθυμούν να ορισθούν μέλη στα οικεία ΠΥΣΠΕ-

ΠΥΣΔΕ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και 

Β) Τους/τις εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τοποθετηθεί και υπηρετούν 

σήμερα ως διευθυντές/ντριες σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Ηλείας 

και επιθυμούν να οριστούν στη θέση αναπληρωματικού μέλους του/της Προέδρου του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ηλείας 

να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον Περιφερειακό Διευθυντή Π/θμιας & 

Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Ελλάδας μέσω των αντίστοιχων οικείων Διευθυντών Π/θμιας  και Δ/θμιας 

Εκπ/σης (Αιτ/νίας, Αχαΐας και Ηλείας), και των Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ Αιτ/νίας, 1Ο και 2ο Αχαΐας και 

Ηλείας, μέχρι και την Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2018. 

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα από το 

οποίο να προκύπτει η διοικητική και διδακτική τους εμπειρία, η επιστημονική και παιδαγωγική τους 

κατάρτιση, καθώς και η γενικότερη κοινωνική προσφορά τους και συμμετοχή τους σε συλλογικές 

δράσεις.  

Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη σύνθεση των συμβουλίων 

έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις. 

Είναι αυτονόητο ότι οι εκπαιδευτικοί που θα οριστούν μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά, των 

Π.Υ.Σ.Π.Ε.- Π.Υ.Σ.Δ.Ε. βάσει της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4572/2018 (Α΄188) δεν θα οριστούν 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).  
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Οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών στις οποίες ανήκουν οργανικά οι ενδιαφερόμενοι, θα εκδώσουν 

βεβαίωση για κάθε εκπαιδευτικό, στην οποία θα βεβαιώνονται τα εξής στοιχεία: η οργανική του θέση, 

η θέση στην οποία υπηρετεί (με ειδική αναφορά εφόσον πρόκειται για θέση Διευθυντή σχολείου) και 

η συνολική εκπαιδευτική του υπηρεσία, υπολογιζόμενη έως και την 17η Δεκεμβρίου 2018 (ημερομηνία 

λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων). 

Οι οικείοι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι οικείοι Προϊστάμενοι 

των Κ.Ε.Σ.Υ. θα πρέπει να αποστείλουν: α) τις υποβληθείσες αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος μαζί με 

τα βιογραφικά των εκπαιδευτικών μετά από έλεγχο της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων [άρθρο 

19 παρ. 1 του ν.4572/2018 (Α’ 188)], β) τις προαναφερόμενες βεβαιώσεις και γ) τον συγκεντρωτικό 

πίνακα με τους εκπαιδευτικούς που υπέβαλαν αίτηση για θέση μέλους στα οικεία Π.Υ.Σ.Π.Ε-Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 

και τον συγκεντρωτικό πίνακα με τους/τις Διευθυντές/ντριες σχολείων που υπέβαλαν αίτηση για την 

θέση Αναπληρωτή/τριας του/της Προέδρου του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ηλείας (αφορά μόνο στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση Ηλείας) 

 στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδος, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 19 

Δεκεμβρίου 2018. 

Επισυνάπτονται υποδείγματα αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

Παρακαλούνται οι οικείοι Διευθυντές Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης και οι οικείοι Προϊστάμενοι 

Κ.Ε.Σ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ & ΔΕ Δυτικής Ελλάδας, οι Υπεύθυνοι των φορέων (ΠΕ.Κ.Ε.Σ. – 

ΚΠΕ) και οι Διευθυντές Σχολικών Μονάδων ΠΕ και ΔΕ, στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, να 

ενημερώσουν ενυπόγραφα τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς τους. 

Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης 

Δυτικής Ελλάδας για ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 

 

Ο   Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης 
   Δυτικής Ελλάδας 

 

 

 

 Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος 
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