
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Προς:

 
 
 
Θεσσαλονίκη 04‐01‐2021 
Αρ. Πρωτ.: 21 
 

 
1. Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. Κεντρικής 

Μακεδονίας 
2. Κ.Ε.Σ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας 
3. Κ.Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας 
4. Σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε. 

Κεντρικής Μακεδονίας,  
δια των οικείων Διευθύνσεων 
Εκπαίδευσης 

 

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  τον  ορισμό  μελών  των  Περιφερειακών 
Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) και  των Περιφερειακών 
Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κεντρικής Μακεδονίας 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις  διατάξεις  των  παραγράφων  2  και  3  του  άρθρου  42  «Υπηρεσιακά  συμβούλια  εκπαιδευτικού 
προσωπικού» του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143, Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 
31 του ν.4713/2020 (Α΄ 147) και αναμορφώθηκαν τελικά με τις διατάξεις του άρθρου 122 του ν. 
4763/2020 (Α΄ 254) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 123 του ίδιου νόμου 

2. Τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 της  αριθμ. Φ.350/104/181441/Ε3/11‐11‐2015 Υ.Α. με θέμα: 
«Καθορισμός  της  διαδικασίας  συγκρότησης  των  Περιφερειακών  Υπηρεσιακών  Συμβουλίων 
Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ) … καθώς και της θητείας των μελών των Συμβουλίων αυτών» (ΦΕΚ 
2463/τ.Β΄/16‐11‐2015) 

3. Την  αριθ.  Φ.350/85/177625/Ε/30‐12‐2020  3  εγκύκλιο  του  Υ.ΠΑΙ.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.  ‐ Συγκρότηση Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής για την κατάρτιση 
των  πινάκων  επιλογής  και  την  επιλογή  των  Συντονιστών  Εκπαιδευτικού  Έργου  και  των 
Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ.»  

4. Τη με αρ. πρωτ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28‐03‐2019 (ΑΔΑ: ΩΩΤΗ4653ΠΣ‐ΒΔ3) Υπουργική Απόφαση, 
με θέμα: «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης» 

5. Το γεγονός ότι στις 31‐12‐2020 έληξε η θητεία των μελών των Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε 

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε 

Τους/τις εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, που 
πληρούν  τις  προϋποθέσεις  των  παραγράφων  2  και  3  του  άρθρου  42  του  Ν.  4342/2015,  όπως 
τροποποιήθηκε και  ισχύει,  εφόσον επιθυμούν να μετέχουν στη σύνθεση του οικείου Περιφερειακού 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά περίπτωση, με θητεία 
έως τις 31‐12‐2022, να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε εν ενεργεία Διευθυντές σχολικών μονάδων της οικείας βαθμίδας 
που έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία και υπηρετούν με οργανική θέση 
στην περιφέρεια του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου για το οποίο υποβάλλουν αίτηση  

Σε  περίπτωση  έλλειψης  ενός  ή  περισσότερων  Διευθυντών  σχολικών  μονάδων,  ως  μέλη  δύναται  να 
ορίζονται  εκπαιδευτικοί  οι  οποίοι  υπηρετούν  σε  οργανική  θέση  στην  περιφέρεια  του  οικείου 
Π.Υ.Σ.Π.Ε./Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
‐‐‐‐‐ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
‐‐‐‐‐ 

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Γ΄‐ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
‐‐‐‐‐ 

Ταχ. Δ/νση:  Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 
Τ.Κ. – Πόλη:  57001, Θεσσαλονίκη 
Πληροφορίες:  Γ. Κομψοπούλου – Μ. Τσίμπου 
Τηλέφωνο:  2310 474864, 474830 
e‐mail:  kmakedpde@sch.gr 
Ιστοσελίδα:  http://kmaked.pde.sch.gr 

ΑΔΑ: 92ΔΔ46ΜΤΛΗ-ΓΩΤ



 

 

Περαιτέρω,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  123  του  Ν.  4763/2020,  σε  περίπτωση  που  δεν  είναι  δυνατή  η 
συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων με τον ορισμό αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών ως 
μελών  τους,  τακτικών  και  αναπληρωματικών,  λόγω  μη  ανάδειξής  τους  ή  μη  ανάδειξης  επαρκούς 
αριθμού  εκπροσώπων  τους  μετά  την  ολοκλήρωση  της  εκλογικής  διαδικασίας  ή  μη  αποδοχής  του 
διορισμού τους ή παραίτησής τους ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, τα συμβούλια συγκροτούνται μετά 
από αντικατάσταση εκείνων από τα αιρετά μέλη που ελλείπουν από ισάριθμους Διευθυντές σχολικών 
μονάδων  ή  εκπαιδευτικούς  πρωτοβάθμιας  ή  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης.  Οι  εκπαιδευτικοί 
πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πλην των Διευθυντών σχολικών μονάδων, πρέπει να 
έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία 

Οι  ενδιαφερόμενοι/ες θα υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με  το συνημμένο υπόδειγμα. Οι αιτήσεις  θα 
απευθύνονται στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και θα κατατεθούν 
στις οικείες  Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από την Τρίτη 05‐01‐2021 έως 
και την Πέμπτη 07‐01‐2021. 

Οι  Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  θα  συμπληρώσουν  τον  συνημμένο 
συγκεντρωτικό  πίνακα  στον  οποίο  θα  βεβαιώνονται  για  κάθε  αιτούντα/αιτούσα  τα  εξής  στοιχεία: 
οργανική θέση, θέση στην οποία υπηρετεί και συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία, υπολογιζόμενη έως και 
την 7η Ιανουαρίου 2021. 

Για τους/τις εκπαιδευτικούς με οργανική θέση σε Κ.Ε.Σ.Υ. τα αντίστοιχα στοιχεία θα βεβαιωθούν από την 
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, στην οποία τηρούνται οι ατομικοί τους 
φάκελοι. 

Οι  αιτήσεις  και  οι  συγκεντρωτικοί  πίνακες  πρέπει  να  έχουν  παραληφθεί  από  την  Περιφερειακή 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, σε ψηφιακή μορφή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
το αργότερο έως την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021, ώρα 10:00 π.μ. 

Επισυνάπτονται υποδείγματα αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συγκεντρωτικού  πίνακα. 

Παρακαλούνται  οι  Διευθύνσεις  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Κεντρικής 
Μακεδονίας να αναρτήσουν την παρούσα πρόσκληση στις ιστοσελίδες τους και να την κοινοποιήσουν 
αμελλητί στους/στις Διευθυντές/τριες σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους, οι οποίοι/ες έχουν την 
ευθύνη να ενημερώσουν άμεσα, με κάθε πρόσφορο τρόπο, τους/τις εκπαιδευτικούς τους. 

Παρακαλούνται επίσης οι Προϊστάμενοι/ες των Κ.Ε.Σ.Υ. και οι Υπεύθυνοι/ες των Κ.Π.Ε. της Κεντρικής 
Μακεδονίας να ενημερώσουν άμεσα τους/τις εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε αυτά. 

 
 
 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης 
Κεντρικής Μακεδονίας 

 
 

Αλέξανδρος Κόπτσης 

 

ΑΔΑ: 92ΔΔ46ΜΤΛΗ-ΓΩΤ
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