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ΠΡΟΣ: 1.ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
                   Γενική Δ/νση Εκπ/κού Προσωπικού 
                   Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης 
                   Δ/νση Υπηρ/κής Κατάστασης & Εξέλιξης 
                   Εκπ/κού Πρ/κού Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης 
                   Τμήμα Δ΄ Στελεχών 
              2. Δ/νσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Ι. Ν. 
              3. Σχολικές Μονάδες Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης 
                  (δια των οικείων Δ/νσεων Εκπ/σης) 
              4. 1Ο & 2Ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων 
              5. Κ.Ε.Σ.Υ. & Κ.Π.Ε. Ιονίων Νήσων    

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό επιπλέον μελών στα 
διευρυμένα Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε. των Δ/νσεων Εκπ/σης Ιονίων Νήσων, ως 
Συμβούλια Επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης» 

 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων 
Έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 1566/2018 (Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».  
2. Τις διατάξεις της  υπ’ αριθ. Φ. 353.1/324/105657/Δ1/08-10-02  Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 
1340/τ. Β΄/16-10-2002), με θέμα: «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. 
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003 με θέμα «Σύνθεση, Συγκρότηση και Λειτουργία των 
Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής 
Αγωγής». 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4342/2015 (Α΄ 143) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 
ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο …». 
5. Τις διατάξεις του Ν. 4547/12-06-2018 (ΦΕΚ 102/τ. Α΄/12-06-2018) «Αναδιοργάνωση των 
δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/τ. Α΄/23-02-2018) «Οργανισμός Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων». 
7. Την υπ’ αριθμ. Φ.351.1/11/48020/E3/28-03-2019 Υ. Α., με την οποία διορίστηκαν και 
τοποθετήθηκαν οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης. 
8.  Την υπ’ αριθμ. Φ.351.1/24/105877/E3/13-08-2020 Υ. Α., με την οποία τοποθετήθηκαν οι 
προσωρινοί Διευθυντές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης. 
9. Τις διατάξεις των άρθρων 122 και 123 του Ν. 4763/2020 (ΦΕΚ 254/τ. Α΄/21-12-2020) 
«Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης…». 
10. Το υπ’ αριθ. Φ.350/85/177625/E3/30-12-2020 εγκύκλιο έγγραφο του Υπουργείου 
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 
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Ο Περιφερειακός Διευθυντής 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων 
 

ΠΕΤΡΟΣ Δ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

 

Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή 
των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ.». 

 

Κ α λ ο ύ μ ε 
 

Τους/τις εκπαιδευτικούς της οικείας εκπαιδευτικής βαθμίδας οι οποίοι/ες πληρούν τις 
προϋποθέσεις που τίθενται στις διατάξεις της παρ 1 του άρθρου 26 του Ν. 4547/2018 (Α΄102) 
και επιθυμούν να μετέχουν ως επιπλέον μέλη στη σύνθεση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων 
Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε., όταν αυτά κρίνουν θέματα επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, να 
υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Υπόδειγμα 1), εντός προθεσμίας τριών (3) 
ημερών, έως και την Παρασκευή 08-01-2021. Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη σύνθεση των Συμβουλίων έχουν όλοι/όλες οι εκπαιδευτικοί 
της οικείας βαθμίδας που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, έχουν οργανική θέση στην οικεία 
Δ/νση Εκπ/σης και έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία στην 
οικεία βαθμίδα. Σημειώνεται ότι δεν είναι δυνατό να ορισθούν: α) οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα 
ορισθούν μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά, των Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε., βάσει της παρ. 1 του 
άρθρου 19 του Ν. 4572/2018 (Α΄188) και β) οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα ορισθούν μέλη, τακτικά 
και αναπληρωματικά, των Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε., βάσει των διατάξεων των άρθρων 122 και 123 
του Ν. 4763/2020 (Α΄254).   

Η σχετική αίτηση θα συνοδεύεται από σύντομο βιογραφικό σημείωμα. Οι αιτήσεις εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος με το βιογραφικό σημείωμα θα απευθύνονται στον Περιφερειακό Δ/ντή Εκπ/σης 
και θα υποβληθούν-αποσταλούν στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Οι Διευθύνσεις 
Εκπαίδευσης είναι υπεύθυνες για τη συγκέντρωσή τους, τον έλεγχο της συνδρομής των νόμιμων 
προϋποθέσεων [παρ. 3 του άρθ. 26 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ. Α΄/12-06-2018)] και την 
αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην Π.Δ.Ε. Ιονίων Νήσων, το αργότερο την αμέσως 
επόμενη εργάσιμη ημέρα,  Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021, ως εξής: 

 

α) τους συγκεντρωτικούς πίνακες (Υπόδειγμα 3) των εκπ/κών που υπέβαλαν αίτηση,  
 

β) τις Αιτήσεις με τα βιογραφικά σημειώματα, καθώς  και 
 

γ) τις σχετικές Βεβαιώσεις (Υπόδειγμα 2) που εκδίδουν για κάθε ενδιαφερόμενο/η, στις οποίες 
βεβαιώνεται η οργανική θέση, η θέση στην οποία υπηρετεί και η συνολική εκπαιδευτική 
υπηρεσία και εκπαιδευτική υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα, υπολογιζόμενη έως και τη Τρίτη 05 
Ιανουαρίου 2021. 

 

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, η οποία 
λήγει την 31η Δεκεμβρίου του 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συν.: 1. Υπόδειγμα Αίτησης 
           2. Υπόδειγμα συγκεντρωτικού πίνακα 
           3. Υπόδειγμα Βεβαίωσης 
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