
 

 

 

Λαμία, 17.08.2020 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. Φ.30/4149 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                          
------  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ   

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  

ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Γ’ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

------  
Διεύθυνση: Αρκαδίου 8, Λαμία, 35131  
Ηλεκτρ. Δ/νση: mail@stellad.pde.sch.gr  
Πληροφορίες:      Τσουκνίδα Αθανασία   
Τηλέφωνο: 22310 66151  
Φαξ:                 22310 66167  

 
 

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

 
 

 Η Περιφερειακή Διευθύντρια Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, 

Έχοντας υπόψη: 

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

της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 42 του Ν.4342/2015 (Φ.Ε.Κ. 143 τ.Α’/09-11-2015), όπως 

τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 84 του Ν.4547/2018 (Φ.Ε.Κ. 102 τ.Α’/12-06-2018), 

όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.4713/2020 (Φ.Ε.Κ. 147 τ.Α’/29-07-

2020). 

3. Την υπ’ αριθμ. Φ.350/104/181441/Ε3/11-11-2015 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2463 τ.Β’/16-11-

2015). 

4. Το με αριθμό πρωτ. Φ.350/6/106018/Ε3/14-08-2020 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: 

«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. – 

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.». 

 
Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε 

 

Τους/Τις εν ενεργεία Διευθυντές/ντριες Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι 

οποίοι/ες υπηρετούν με οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Δ.Ε., έχουν τουλάχιστον 

δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία και επιθυμούν να οριστούν μέλη του οικείου 

Π.Υ.Σ.Δ.Ε., για το υπόλοιπο της θητείας που λήγει στις 31.12.2020, να υποβάλλουν αίτηση 
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Η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης 
Στερεάς Ελλάδας 

 
 
 
 

Δρ. Ελένη Π. Μπενιάτα 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας μέσω 

των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης από Τρίτη 18.08.2020 μέχρι και Πέμπτη 20.08.2020.  

Οι αρμόδιοι/ες Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης θα πρέπει να εκδώσουν βεβαίωση για κάθε 

ενδιαφερόμενο/η, στην οποία θα βεβαιώνεται ο βαθμός, η οργανική θέση, η θέση που υπηρετεί, ο 

συνολικός πραγματικός χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας και ο συνολικός χρόνος διοικητικής 

εμπειρίας.  Ως καταληκτική ημερομηνία για τον υπολογισμό της εκπαιδευτικής υπηρεσίας ορίζεται η 

19.08.2020. 

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

διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4342/2015 (Φ.Ε.Κ. 143 τ.Α’/09-11-2015), όπως τροποποιήθηκε με την 

παρ. 1 του άρθρου 84 του Ν.4547/2018 (Φ.Ε.Κ. 102 τ.Α’/12-06-2018), όπως αντικαταστάθηκε με την 

παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.4713/2020 (Φ.Ε.Κ. 147 τ.Α’/29-07-2020).  

Οι Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης θα πρέπει να αποστείλουν τις υποβληθείσες αιτήσεις 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τις βεβαιώσεις και τον συγκεντρωτικό πίνακα με το συνολικό αριθμό των 

εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση, σε ηλεκτρονική μορφή, το αργότερο μέχρι τις 21.08.2020, στην 

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.  Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν 

αιτήσεις παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά. 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. Φ.350/6/106018/Ε3/14-08-2020 εγκύκλιο του 

Υ.ΠΑΙ.Θ., δεν είναι δυνατό να ορισθούν οι διευθυντές σχολικών μονάδων οι οποίοι έχουν τυχόν 

ορισθεί 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). 

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

γ) συγκεντρωτικού πίνακα. 

 

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & 

Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας και παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης, να 

κοινοποιήσουν την  παρούσα πρόσκληση σε όλες τις Σχολικές Μονάδες  αρμοδιότητάς τους. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση: 

1. Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπ/σης Περιφέρειάς μας. 
2. Σχολικές Μονάδες Β/θμιας Περιφέρειάς μας. 

(μέσω των Διευθύνσεων Β/θμιας  Εκπ/σης) 
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