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                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
Θεσσαλονίκη 01-12-2016 
Αρ. Πρωτ.: 39242 
 

 
 

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

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

Μακεδονίας, δια των αρμοδίων 
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/τ.Α’/9-11-2015) 

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 αριθμ. Φ.350/81/197846/Ε3/21-11-2016 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Συγκρότηση των 
Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – 
Συγκρότηση των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Συγκρότηση Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Διευθυντών 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΑΔΑ: 66ΞΟ4653ΠΣ-6ΙΥ) 

4. Την αριθμ. Φ.350.2/10/58898/Ε3/9-4-2015 (ΑΔΑ: Ω46Υ465ΦΘ3-905) Υπουργική Απόφαση με 
θέμα: «Διορισμός Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης - Παύση των μέχρι σήμερα 
υπηρετούντων»  

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 και επιθυμούν 
να μετέχουν στη σύνθεση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά περίπτωση, με θητεία από 01-01-2017 έως 31-12-2018, να 
υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ  

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 
 
 
  
 

 
 

----- 
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 
Τ.Κ. – Πόλη: 57001, Θεσσαλονίκη 
Πληροφορίες: Λίνα Κάντιου 
 Μίνα Τσίμπου 
 Γεωργία Κομψοπούλου 
 Θωμαή Φραγκούδη 
Τηλέφωνα: 2310 474830 (Α/θμια) 
 2310 474864, 474831 (Β/θμια) 
Φαξ: 2310 474328 
Ιστοσελίδα: http://kmaked.pde.sch.gr 
e-mail: kmakedpde@sch.gr 
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Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της οικείας βαθμίδας που υπηρετούν με 
οργανική θέση στην περιφέρεια του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου για το οποίο 
υποβάλλουν αίτηση και έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία, πλην όσων 
έχουν οριστεί ως επιπλέον μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά, των εν λόγω συμβουλίων όταν 
κρίνονται θέματα επιλογής στελεχών. 
 
Οι αιτήσεις, στις οποίες πρέπει να δηλώνονται με σαφήνεια οι θέσεις για τις οποίες ενδιαφέρονται οι 
εκπαιδευτικοί (μελών του συμβουλίου ή Αναπληρωτών των Προέδρων), θα απευθύνονται στον 
Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και θα κατατεθούν στις οικείες  
Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από την Παρασκευή 02-12-2016 έως και 
την Τρίτη 06-12-2016. 
 
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις παρ. 2α και 3α του άρθρου 42 του Ν. 4342/2015, ο Πρόεδρος του 
Π.Υ.Σ.Π.Ε.-Π.Υ.Σ.Δ.Ε. αναπληρώνεται  από Διευθυντή σχολική μονάδας. 
 
Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα συνοδεύονται από βιογραφικό σημείωμα, από το οποίο να 
προκύπτει η διοικητική και διδακτική εμπειρία των αιτούντων, η επιστημονική και παιδαγωγική τους 
κατάρτιση, καθώς και η γενικότερη κοινωνική προσφορά τους και συμμετοχή τους σε συλλογικές 
δράσεις. 
 
Οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιών στις οποίες ανήκουν οργανικά οι ενδιαφερόμενοι/ες, δηλαδή οι 
αρμόδιοι Διευθυντές Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι 
Αναπληρωτές Προϊστάμενοι ΚΕ.Δ.Δ.Υ., θα εκδώσουν βεβαίωση για κάθε εκπαιδευτικό, στην οποία θα 
βεβαιώνονται τα εξής στοιχεία: οργανική θέση, θέση στην οποία υπηρετεί (με ειδική αναφορά εφόσον 
πρόκειται για θέση Διευθυντή σχολείου) και συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία, υπολογιζόμενη έως και 
την 6η Δεκεμβρίου 2016. 
 
Μετά από έλεγχο της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων, οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα αποστείλουν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής 
Μακεδονίας:  α) τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μαζί με τα βιογραφικά των υποψηφίων, β) τις 
προαναφερόμενες βεβαιώσεις και γ) τους συγκεντρωτικούς πίνακες με τους εκπαιδευτικούς που 
υπέβαλαν αίτηση για θέση μέλους και τους Διευθυντές σχολείων που υπέβαλαν αίτηση για τη θέση 
του αναπληρωτή του Προέδρου.  
 
Τα παραπάνω πρέπει να έχουν παραληφθεί από την Περιφερειακή Διεύθυνση το αργότερο έως την 
Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016. 
 
Επισυνάπτονται υποδείγματα: α) αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, β) βεβαίωσης και γ) 
συγκεντρωτικού  πίνακα. 
 
Παρακαλούνται οι Διευθυντές Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι 
Αναπληρωτές Προϊστάμενοι ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και οι Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα 
πρόσκληση, να ενημερώσουν ενυπογράφως τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς τους. 

 
 
 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης 
Κεντρικής Μακεδονίας 

 
 

Παναγιώτης Ζ. Ανανιάδης 
Γεωλόγος - Θεολόγος 
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