
1 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων α) των 
μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Δωδεκανήσου και Κυκλάδων έως 31-12-2020 και 
β) των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά 
Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Δωδεκανήσου και Κυκλάδων έως 
31-12-2020» 
 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

      Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 31 του Ν.4713/2020 (ΦΕΚ 147, τ.Α΄, 29-07-2020). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 περ.γ της με αριθμ.πρωτ.Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 

1340/τ.Β΄/16-10-2002) Υ.Α. με θέμα "Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Περιφερειακών Διευθυντών 

Εκπαίδευσης κλπ". 

3. Τη με αριθμ.πρωτ. Φ.350.2/70/132054/Ε3/27-8-2019 Υ.Α. με θέμα «Τοποθέτηση Περιφερειακής 

Διευθύντριας Εκπαίδευσης». (ΑΔΑ:Ω8Π44653ΠΣ-ΟΤΥ) 

4. Τη με αριθμ.πρωτ.Φ.350/6/106018/Ε3/14-08-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 

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 Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την 

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

 

Κ Α Λ Ο Υ 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. (Δωδεκανήσου ή 

Κυκλάδων), έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία και επιθυμούν να 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

  

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

Ερμούπολη , 17-08-2020 
Αρ.Πρωτ. : Φ.31.1/5386    
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 
  Ταχ.Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 32, 1ος όροφος 
  Ταχ.Κώδικας : 84100 Σύρος 
  Πληροφορίες :Χ.Ισαακίδης  
  Τηλέφωνο : 2281079615 
   Fax : 22810 79635 
   E-mail : mail@naigaiou.pde.sch.gr     

 

 

 

       

 Προς:     
1. Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δωδεκανήσου και Κυκλάδων 

2. Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δωδεκανήσου και Κυκλάδων  (μέσω 
Δ/νσεων Π.Ε. & Δ.Ε. Δωδεκανήσου 
και Κυκλάδων) 

3. Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Π.Ε. 
& Δ.Ε. που υπηρετούν σε οργανικές 
θέσεις στα Δωδεκάνησα ή στις 
Κυκλάδες  ( μέσω Δ/νσεων Π.Ε. & 
Δ.Ε. Δωδεκανήσου και Κυκλάδων ) 
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τοποθετηθούν μέλη (τακτικά ή αναπληρωματικά) στο οικείο Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. (Δωδεκανήσου ή 

Κυκλάδων) έως τις 31-12-2020, να υποβάλουν στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από την Τρίτη 18-08-2020 έως και την Πέμπτη 20-08-2020 και ώρα 

15:00, αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη συγκέντρωση τους, τον έλεγχο της 

συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων (εν ενεργεία Διευθυντές Σχολικών Μονάδων, τουλάχιστον 

δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία και υπηρέτηση σε οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου ΠΥΣΠΕ ή 

ΠΥΣΔΕ) και την άμεση αποστολή τους στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου. 

Τα τακτικά μέλη με τους αναπληρωτές τους στα Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε.  Δωδεκανήσου και Κυκλάδων θα 

οριστούν από την Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου 

Αιγαίου.  

Επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατό να ορισθούν οι διευθυντές σχολικών μονάδων οι οποίοι έχουν τυχόν 

ορισθεί ως επιπλέον μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά, των εν λόγω συμβουλίων όταν κρίνονται θέματα 

επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, βάσει της παρ.1 του άρθρου 26 του ν.4547/2018 (Α΄102). 

Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, μετά το 

πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, θα πρέπει να αποστείλουν άμεσα στην Περιφερειακή 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου με  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο 

e-mail: mail@naigaiou.pde.sch.gr  τις υποβληθείσες αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τους 

επισυναπτόμενους πίνακες συμπληρωμένους με τα στοιχεία των εν ενεργεία Διευθυντών σχολικών μονάδων 

που υπέβαλαν αίτηση, την ακρίβεια των στοιχείων την οποία βεβαιώνει ο προσωρινός Διευθυντής 

Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα:  

α. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  εν ενεργεία Διευθυντή σχολικής μονάδας για τη θέση του τακτικού ή 

αναπληρωματικού μέλους στο οικείο Π.Υ.Σ.Π.Ε.  

β. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  εν ενεργεία Διευθυντή σχολικής μονάδας για τη θέση του τακτικού ή 

αναπληρωματικού μέλους στο οικείο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 

γ. Πίνακας υποψηφίων εν ενεργεία Διευθυντών σχολικών μονάδων για τη θέση του τακτικού ή αναπληρωματικού 

μέλους στο οικείο Π.Υ.Σ.Π.Ε. (συμπληρώνεται από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου και 

Κυκλάδων) 

δ. Πίνακας υποψηφίων εν ενεργεία Διευθυντών σχολικών μονάδων για τη θέση του τακτικού ή αναπληρωματικού 

μέλους στο οικείο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. (συμπληρώνεται από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου 

και Κυκλάδων) 

Η Περιφερειακή Διευθύντρια   

Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης  Ν. Αιγαίου 

 

 
Μαρκέλλα Παραμυθιώτου 
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