
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Θέμα: «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.) 
Θεσσαλίας» 

 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 42 του Ν.4342/2015 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/09-11-2015) 

«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου… και άλλες διατάξεις», 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. Την υπ’ αριθ. Φ.350/85/177625/Ε3/30-12-2020 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «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.». 

3. Την ανάγκη άμεσης συγκρότησης των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας 
(Π.Υ.Σ.Π.Ε.) & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Θεσσαλίας. 

 

Κ α λ ο ύ μ ε  
 

Τους εν ενεργεία Διευθυντές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, που υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε., 
έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία και επιθυμούν να ορισθούν ως 
μέλη του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

Η θητεία των τακτικών και των αναπληρωματικών μελών των ανωτέρω υπηρεσιακών 
συμβουλίων είναι διετής, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του 2021 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του 
2022. 

Λάρισα, 31-12-2020 
Αρ. Πρωτ.: 14547 

1. Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε.  
Θεσσαλίας 

2. Σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε. 
Θεσσαλίας (δια των οικείων 
Διευθύνσεων Εκπαίδευσης) 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

ΠΡΟΣ: 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

----  

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ,  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 
Ταχ. Δ/νση: Μανδηλαρά 23 
Τ.Κ. - Πόλη: 412 22  Λάρισα 

  Ιστοσελίδα:  http://thess.pde.sch.gr 
Πληροφορίες: Λούτσος Γεώργιος 
Τηλέφωνο: 2410-539210 (εσωτ. 144) 
e-mail:    mail@thess.pde.sch.gr 

mailto:mail@thess.pde.sch.gr


Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται από 04-01-2021 έως και 06-01-2021 
αποκλειστικά με ηλεκτρονική αλληλογραφία στο email των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, οι 
οποίες είναι υπεύθυνες για τη συγκέντρωσή τους και τον έλεγχο της συνδρομής των κάτωθι 
νόμιμων προϋποθέσεων (σύμφωνα με το άρθρο 122, παρ. 1 και 2, του Ν. 4763/2020):  

α) υπηρέτηση σε οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και  
β) τουλάχιστον δεκαπενταετής (15ετής) εκπαιδευτική υπηρεσία.  
Την επομένη της λήξης της καταληκτικής προθεσμίας, ήτοι στις 07-01-2021, οι Διευθύνσεις 

Εκπαίδευσης θα πρέπει να αποστείλουν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας: α) 
τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί και β) συγκεντρωτικό πίνακα με το σύνολο των Διευθυντών 
σχολικών μονάδων που υπέβαλαν αίτηση. 

Επισυνάπτονται υποδείγματα: α) αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και β) συγκεντρωτικού 
πίνακα. 

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς σας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συνημμένα: 
1. Υπόδειγμα αίτησης 
2. Υπόδειγμα πίνακα 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής 
Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Θεσσαλίας 
 
 
 

Δρ Γεώργιος Δοδοντσάκης 
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