
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ταχ. Δ/νση      : Τ. Σεχιώτη 38-40 
Τ.Κ. – Πόλη     : 22132 Τρίπολη 
Πληροφορίες : Παναγιώτα Λιακοπούλου (Α/θμια)/ 
                            Θεοδώρα Υψηλάντη (Β/θμια)  
Τηλέφωνο       : 2710-230116 (Α/θμια)/  
                            2710-230115 (Β/θμια) 

            E-mail               : mail@pdepelop.gr  
            Ιστοσελίδα      : http://pelop.pde.sch.gr 
 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά   

Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Πελοποννήσου». 

 

           Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/13-02-2002) «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών 

της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης….». 

2. Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 42 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143/τ.Α'/9-11-2015) 

«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ... και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 

του άρθρου 31 του Ν. 4713/2020 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/29-07-2020) «Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής 

εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» 

και αναμορφώθηκαν τελικά με τις διατάξεις του άρθρου 122 του Ν. 4763/2020 (ΦΕΚ 254/τ.Α'/21-12-

2020) «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης … και άλλες 

διατάξεις.», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 123 του ίδιου νόμου.  

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/23-02-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων». 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
---- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
 

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 

ΤΜΗΜΑ Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
---- 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ/ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 
Τρίπολη, 08-01-2021 
Αρ. Πρωτ.:  80 
 
ΠΡΟΣ: 
1) Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. Πελοποννήσου 
2) Σχολικές Μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε. 
Πελοποννήσου  
(δια των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης) 
3) Κ.Ε.Σ.Υ. Πελοποννήσου 
4) Κ.Π.Ε. Πελοποννήσου 
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4. Τη με αριθ. πρωτ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340/τ.Β΄/16-10-2002) Υπουργική 

Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων 

των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και 

υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των Συλλόγων διδασκόντων» όπως τροποποιήθηκε, 

συμπληρώθηκε και ισχύει. 

5. Τη με αρ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-03-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΤΗ4653ΠΣ-ΒΔ3) Υπουργική Απόφαση με θέμα: 

«Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης». 

6. Τη με αριθ. Φ.350/85/177625/Ε3/30-12-2020 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.». 

 

ΚΑΛΟΥΜΕ 

 

          Διευθυντές/ντριες Σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικούς 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή) 

εκπαιδευτική υπηρεσία, υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και 

επιθυμούν να μετέχουν ως μέλη του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά περίπτωση, με θητεία έως και 31-12-2022, να υποβάλουν σχετική αίτηση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Πελοποννήσου μέσω των αντίστοιχων οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Πελοποννήσου, από την Παρασκευή 08-01-2021 έως και την Τρίτη 12-01-2021. 

      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 ανωτέρω 

Συμβουλίων έχουν όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις 

σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 42 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143/τ.Α'/9-11-2015), 

όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 4713/2020 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/29-07-

2020) και αναμορφώθηκαν τελικά με τις διατάξεις του άρθρου 122 του Ν. 4763/2020 (ΦΕΚ 254/τ.Α'/21-12-

2020) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 123 του ίδιου νόμου. Αυτονόητο είναι ότι δεν είναι δυνατό να 

ορισθούν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα ορισθούν ως επιπλέον μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά, των εν λόγω 

ΑΔΑ: ΨΠΕΣ46ΜΤΛΗ-ΦΤΖ



συμβουλίων όταν κρίνονται θέματα επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, βάσει της παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 

4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12-06-2018). 

      Οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιών στις οποίες ανήκουν οργανικά οι ενδιαφερόμενοι/ες, θα εκδώσουν 

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

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

συνολική εκπαιδευτική του/της  υπηρεσία, υπολογιζόμενη έως και τη 12η Ιανουαρίου 2021 (ημερομηνία λήξης 

της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων). 

        Μετά από έλεγχο της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα αποστείλουν 

στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου: α) τις 

υποβληθείσες αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος μαζί με τα βιογραφικά των υποψηφίων, β) τις 

προαναφερόμενες βεβαιώσεις και  γ) τους συγκεντρωτικούς πίνακες με τους/τις εκπαιδευτικούς που υπέβαλαν 

αίτηση, φροντίζοντας να παραληφθούν από την υπηρεσία μας το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 

2021. 

       Παρακαλούνται οι οικείοι/ες Διευθυντές/ντριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι 

Προϊστάμενοι/ες των Κ.Ε.Σ.Υ., οι Υπεύθυνοι/ες των Κ.Π.Ε. και οι Διευθυντές/ντριες των Σχολικών Μονάδων 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, στους/στις οποίους/ες κοινοποιείται η 

παρούσα πρόσκληση, να ενημερώσουν άμεσα με οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν σκόπιμο, τους/τις  

εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς τους.  

       Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης 

Πελοποννήσου για ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 

 

 

 

 

Επισυνάπτονται υποδείγματα:  

α) αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, β) βεβαίωσης και  γ) συγκεντρωτικού πίνακα 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ 
ΔΑΣΚΑΛΟΣ 
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