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                                                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ    

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

           Λάρισα , 17  - 08  -2020 
          Αρ. Πρωτ:   7802 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                        
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ                                     

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
    ---- 

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 

  
 

ΠΡΟΣ:  Τις  Δ/νσεις  Πρωτοβάθμιας  

και  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

της Π.Δ.Ε. Θεσσαλίας, με την πα-

ράκληση να κοινοποιήσουν την 

παρούσα  σε όλες τις σχολικές μο-

νάδες αρμοδιότητας τους.    
 

      Ταχ. Δ/νση: 
      Τ.Κ. – Πόλη: 
      Πληροφορίες:  
      Τηλέφωνο: 
      Fax: 
      e-mail: 

Μανδηλαρά 23 
412 22-Λάρισα  
 Ιακωβάκης Ιωάν.  
2410-539211 
2410-538611 
mail@thess.pde.sch.gr 
 
 

                         
 

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τον ορισμό  τακτικών μελών των  Περιφερεια-

κών  Υπηρεσιακών Συμβουλίων  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. & 

Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) της Π.Δ.Ε. Θεσσαλίας »  

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1.  Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4713/2020, με τις  οποίες ρυθμίζεται η ανασύσταση των 

Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Π.Υ.Σ.Δ.Ε.   

2. Την υπ’ αριθμ. Φ.350/6/106018/Ε3/14-8-2020 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, 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 Πε-

ριφερειακών Συμβουλίων Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των 

Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ.».  

3. Την με αριθ. πρωτ. Υ.Α. Φ.351.1/48020/Ε3/28-03-2019 με θέμα «Τοποθέτηση  Περιφερειακών 

Διευθυντών Εκπαίδευσης». 

4. Την υπ’ αριθμ.  Φ.353.1/24/105877/ε3/13-8-2020  απόφαση του ΥΠΑΙΘ  με θέμα: « Τοποθέτηση 

προσωρινών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

5. Την ανάγκη ανασυγκρότησης  των ΠΥΣΠΕ – ΠΥΣΔΕ,  των αντίστοιχων Δ/νσεων  Α/θμιας και 

Β/θμιας Εκπαίδευσης  της Π.Δ.Ε. Θεσσαλίας, σύμφωνα με την ανωτέρω  εγκύκλιο του  

ΥΠΑΙΘ.    

                                                                 Κ α λ ο ύ μ ε   

τους  Διευθυντές Σχολικών Μονάδων της οικείας εκπαιδευτικής βαθμίδας, οι οποίοι πληρούν τις 

προϋποθέσεις που τίθενται στις ανωτέρω διατάξεις  (15/ετή  τουλάχιστον εκπαιδευτική   
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υπηρεσία ) και επιθυμούν να μετέχουν στη σύνθεση των προαναφερομένων συμβουλίων, να υπο-

βάλουν αίτηση εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών  από  τις 18-8-2020  ημέρα Τρίτη μέχρι  

και  τις 20 – 8 - 2020  ημέρα Πέμπτη  και ώρα  15.00 μ.μ. στις οικείες  Δ/νσεις  Εκπαίδευσης,  οι 

οποίες  καθίστανται  υπεύθυνες  για τη συγκέντρωση , τον έλεγχο της συνδρομής των νόμιμων 

προϋποθέσεων  και την άμεση αποστολή τους  στην υπηρεσία μας, προκειμένου να συγκροτηθούν 

τα εν λόγω  συμβούλια,  με απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή  Α/θμιας και Β/θμιας  Εκπαίδευσης. 

        Αυτονόητο είναι ότι δεν είναι δυνατό να ορισθούν οι διευθυντές σχολικών μονάδων που έχουν 

τυχόν ορισθεί ως επιπλέον μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά, των  ανωτέρω συμβουλίων όταν 

κρίνονται θέματα επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, βάσει της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 

4547/2018 (Α΄102). 

       Η παρούσα πρόσκληση,  αναρτάται στην ιστοσελίδα  της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης 

Θεσσαλίας και  αποστέλλεται  στις αντίστοιχες  Δ/νσεις  Εκπαίδευσης  για την κοινοποίησή της  σε 

όλες τις σχολικές μονάδες  αρμοδιότητάς τους. 

 

 

  
 

Ο Περιφερειακός  Διευθυντής 
Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Θεσσαλίας   
 
 
 

Δρ. Γεώργιος  Δοδοντσάκης  
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