
                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
     

     
 

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορισμό επιπλέον μελών στα Π.Υ.Σ.Π.Ε. και 
Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου με τη σύνθεση της παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 4547/2018 
(Συμβούλια Επιλογής) 

  
 Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102, Α’) «Αναδιοργάνωση των 
δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις» 

2. Την αριθμ. Φ.350.2/1/32958/Ε3/27-02-2018 (ΑΔΑ: 6Π414653ΠΣ-7ΕΝ) Υ.Α., με θέμα: 
«Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης». 

3. Τη με αριθμ. Φ. 350/107/213316/Ε3/11-12-2018 εγκύκλιο του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
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. – 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».  

 

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε 
 

Τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι πληρούν τις 
προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 42 του Ν. 4342/2015 και επιθυμούν να μετέχουν στη 
σύνθεση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης κατά περίπτωση, με θητεία που αρχίζει με την παρούσα  συγκρότηση των συμβουλίων και 
λήγει στην 31η Δεκεμβρίου 2020, να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την 
Πέμπτη 13-12-2018 μέχρι και την Δευτέρα 17-12-2018. 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί της οικείας 
βαθμίδας που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, εκτός όσων έχουν οριστεί ως επιπλέον μέλη, τακτικά 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  ΕΡΕΥΝΑΣ  

                       ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ    



και αναπληρωματικά, των εν λόγω συμβουλίων όταν κρίνονται  θέματα επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, 
βάσει της παρ. 13 του άρθρου 21 του Ν. 4327/2015 (Α’  50). 

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να απευθύνεται στον Περιφερειακό Διευθυντή 
Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, μέσω των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και  θα συνοδεύεται από 
βιογραφικό σημείωμα, από το οποίο θα προκύπτει η διοικητική και διδακτική εμπειρία των αιτούντων, η 
επιστημονική και παιδαγωγική τους κατάρτιση, καθώς και η γενικότερη προσφορά τους και συμμετοχή 
τους σε συλλογικές δράσεις. 

Οι αρμόδιοι Διευθυντές Εκπαίδευσης  και οι Προϊστάμενοι  ΚΕΔΔΥ θα πρέπει να εκδώσουν βεβαίωση 
για κάθε ενδιαφερόμενο, στην οποία θα βεβαιώνεται η οργανική του θέση, η θέση που υπηρετεί (με 
ειδική αναφορά εφόσον πρόκειται για θέση Διευθυντή σχολικής μονάδας), και η συνολική εκπαιδευτική 
του υπηρεσία.  

Ως  καταληκτική ημερομηνία για τον υπολογισμό  του χρόνου  εκπαιδευτικής  υπηρεσίας ορίζεται 
η 17-12-2018.  

Μετά από έλεγχο της συνδρομής των νόμιμων  προϋποθέσεων  οι  οικείοι Διευθυντές  Εκπαίδευσης  
και οι Προϊστάμενοι ΚΕΔΔΥ θα πρέπει να αποστείλουν το αργότερο μέχρι 20-12-2018, στην Περιφερειακή 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης  Βορείου Αιγαίου α) τις υποβληθείσες  αιτήσεις εκδήλωσης  ενδιαφέροντος μαζί 
με τα βιογραφικά των υποψηφίων β)  τις βεβαιώσεις με την εκπαιδευτική  υπηρεσία γ) συγκεντρωτικό 
πίνακα με τους Διευθυντές σχολικών μονάδων που υπέβαλαν αίτηση για τη θέση του αναπληρωτή του 
Προέδρου και δ) συγκεντρωτικό πίνακα με τους εκπαιδευτικούς  που υπέβαλαν αίτηση για τη θέση 
μέλους. 

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν αιτήσεις να μας ενημερώσετε σχετικά.    

Επισυνάπτονται σχετικά υποδείγματα : 

α.  Αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

β.  Βεβαίωσης Εκπαιδευτικής  Υπηρεσίας    

γ.  Συγκεντρωτικών  πινάκων 
Παρακαλούνται οι Διευθυντές Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , 

οι Προϊστάμενοι ΚΕΔΔΥ και οι Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος να  
ενημερώσουν,  ενυπόγραφα, τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς τους. 

  
 
 
 
 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ: 
 
1. Διευθύνσεις  Π.Ε.  και  Δ.Ε.  Βορείου Αιγαίου                   
2. Σχολικές Μονάδες  Π.Ε. και  Δ.Ε.  Βορείου Αιγαίου                   

           (Μέσω οικείων Δ/νσεων) 

3. Κ.Ε.Σ.Υ.  Βορείου Αιγαίου 

4. ΚΠΕ Βορείου Αιγαίου 

 

O Περιφερειακός Διευθυντής 
 Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Βορείου Αιγαίου 
 
 
 
 
 

                                  Αριστείδης Καλάργαλης 
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