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Ηράκλειο  14-12-2022            
Αρ. Πρωτ. Φ.30/14666. 

 
 
 

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.) Κρήτης». 
 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης 

Έχοντας υπόψη:  

1. Tις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ Α΄ 1/03.01.2003) « Σύνθεση, συγκρότηση και 

λειτουργία των υπηρεσιακών συμβούλων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, Αρμοδιότητες αυτών, όροι, Προϋποθέσεις και 

διαδικασία επιλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των 

συμβουλίων αυτών».    

2. Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 42  του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 

143/τ.Α’/9-11-2015) «Υπηρεσιακά συμβούλια εκπαιδευτικού προσωπικού», όπως 

τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 84 του ν. 4547/2018 

(Α΄102) και αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 

4572/2018 (Α΄188), και με την παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4713/2020(ΦΕΚ 

147/τ.Α’/29-07-2020) και αναμορφώθηκαν τελικά με τις διατάξεις του άρθρου 
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122 του ν. 4763/2020 (ΦΕΚ 254/τ.Α'/21-12-2020) σε συνδυασμό με τις διατάξεις 

του άρθρου 123 του ίδιου νόμου.   

3. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 της με αριθμ. Φ.350/104/181441/Ε3/11-11-2015 

Υ.Α. (ΦΕΚ 2463/τ.Β΄/16-11-2015) με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας 

συγκρότησης των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης 

(ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ) , των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων 

Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ) και των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων 

Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣΔΕ),    καθώς και της θητείας των μελών των Συμβουλίων 

αυτών» (ΦΕΚ 2463/τ.Β΄/16-11-2015).  

4. Την υπ. αριθμ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-03-2019 Υ.Α του ΥΠΠΕΘ 

(ΑΔΑ:ΩΩΤΗ4653ΠΣ-ΒΔ3), με θέμα: «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών 

Εκπαίδευσης». 

5. Τη με αριθμ.  Φ.350/122/154243/Ε3/13-12-22 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., με θέμα: 

Θέμα: «Συγκρότηση των Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Π.Υ.Σ.Δ.Ε. - Συγκρότηση των Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. – 

Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.». 

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε  

 

Τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι 

πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 122 του ν. 4763/2020 (Α΄254) και επιθυμούν να 

μετέχουν στη σύνθεση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου 

Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά περίπτωση, ως μέλη των παρ. 2β 

και 3β της ανωτέρω διάταξης, με θητεία που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2023 και λήγει 

την 31η Δεκεμβρίου 2024, να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν όλοι οι 

εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις (δηλαδή 

υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου και 

έχουν τουλάχιστον 15ετή εκπαιδευτική υπηρεσία). 

Οι αιτήσεις θα απευθύνονται στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης 

και θα κατατεθούν στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, από την Τετάρτη  14-12-2022 έως και την Παρασκευή  16-12-2022.  
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Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος να συνοδεύονται από βιογραφικό 

σημείωμα, από το οποίο να προκύπτει η διοικητική και διδακτική εμπειρία των 

αιτούντων, καθώς και η επιστημονική και παιδαγωγική τους κατάρτιση.  

Οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιών στις οποίες ανήκουν οργανικά οι ενδιαφερόμενοι, 

δηλαδή οι αρμόδιοι Διευθυντές Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ, θα εκδώσουν βεβαίωση για κάθε 

εκπαιδευτικό, στην οποία θα βεβαιώνονται τα εξής στοιχεία: η οργανική του θέση, η 

θέση στην οποία υπηρετεί και η συνολική εκπαιδευτική του υπηρεσία, υπολογιζόμενη 

έως και  16-12-2022.  

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μετά από έλεγχο 

της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων των υποψηφίων, παρακαλούνται να 

αποστείλουν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης, το αργότερο έως τις 

19 Δεκεμβρίου 2022, τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μαζί με τα βιογραφικά των 

υποψηφίων και τις προαναφερόμενες βεβαιώσεις. 

Επίσης οι Διευθυντές Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, οι Προϊστάμενοι ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., οι Υπεύθυνοι Κ.Π.Ε., οι Διευθυντές Σχολικών 

Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης καθώς και οι 

υπεύθυνοι όλων των υπηρεσιών αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, στους 

οποίους κοινοποιείται η παρούσα πρόσκληση παρακαλούνται να ενημερώσουν τους 

εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς τους. 

 

 

 

                    Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

    

                                                                                   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ 
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