
 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

-----  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆/ΝΣΗ Π. & ∆. ΕΚΠ/ΣΗΣ  
ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

                      Ιωάννινα, 26-05-2011 
                      Αριθµ. πρωτ. Φ.30/2732 

ΤΜΗΜΑ Α´ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

-----  

Ταχ. ∆/νση: Ανεξαρτησίας 14 ΠΡΟΣ:  
1. Τα Γραφεία Σχολικών  Συµβούλων Π.Ε      
και ∆.Ε Ν. Ηπείρου  

Τ.Κ. - Πόλη: 45444 - Ιωάννινα 2. ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης Π.Ε και   
    ∆.Ε . Ν. Ηπείρου   

Ιστοσελίδα: http://ipeir.pde.sch.gr 3. Γραφεία Εκπαίδευσης Π.Ε και ∆.Ε 

Πληροφορίες: Γιάννενα Θ.     Ν. Ηπείρου (∆ια των οικείων ∆/νσεων) 

Τηλέφωνο: 2651083976 4. Σχολικές Μονάδες Π.Ε. και ∆.Ε. 

FAX: 2651083974     (δια των οικείων ∆/νσεων και  Γραφείων)             

 
 
 

5. ΚΕ∆∆Υ αρµοδιότητάς µας 
6. ΠΕΚ αρµοδιότητάς µας 
7. ΚΠΕ αρµοδιότητάς µας 
 
 

               
Θέµα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισµό µελών των 

Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συµβουλίων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. 

Νοµών Ηπείρου) και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.∆.Ε. Νοµών Ηπείρου) -ως 

συµβουλίων επιλογής». 

 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

ΗΠΕΙΡΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.1566 (ΦΕΚ 167/30-9-1985 τ. Α')”∆οµή και λειτουργία Α/θµιας και 

Β/θµιας Εκπ/σης” 

2. Τις διατάξεις του  Π.∆ 1/2003  

3. Τις διατάξεις των περιπτώσεων β΄ των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου έκτου του Ν. 

3839/2010(ΦΕΚ 51/τ. Α΄/29-05-2010) «Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών 

µονάδων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια – Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου 

Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και 



ισχύουν. 

4. Τις διατάξεις των παραγράφων 8,11, 12 και 13 του άρθρου 16 και των παραγράφων 8 

και 9 του άρθρου 47 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄/19-05-2010) «Αναβάθµιση του 

ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην 

εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν.  

5. Τις διατάξεις των περ. β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου του άρθρου 59 του Ν. 3699/2011 

(ΦΕΚ 118/τ.Α΄/24-05-2011) «Θεσµικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραµατικών Σχολείων, 

Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 

Υπολογιστών και Εκδόσεων «∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις». 

6. Το υπ’ αριθ. Φ.350/51/87342/∆1/29-07-2010 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας 

∆.Β.Μ.Θ. «Οδηγίες για την εφαρµογή του Ν. 3848/2010 κατά την κάλυψη των 

κενούµενων θέσεων προϊσταµένων γραφείων ΠΕ & ∆Ε και τη συγκρότηση των 

περιφερειακών υπηρεσιακών συµβουλίων». 

7. Το υπ’ αριθ. Φ.350/105/164632/∆1/28-12-2010 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας 

∆.Β.Μ.Θ. «Οδηγίες για τη συγκρότηση των περιφερειακών υπηρεσιακών συµβουλίων».  

8. Την υπ’ αριθµ. Φ.350.2/1/1500/∆1/8-1-2010 απόφαση της Υπουργού Παιδείας ∆ια Βίου 

Μάθησης και Θρησκευµάτων, µε την οποία διορίστηκαν οι Περιφερειακοί ∆ιευθυντές 

Εκπαίδευσης. 

9. Τις αποφάσεις της Περιφερειακής ∆ιευθύντριας  Π/θµιας  και ∆/θµιας Εκπ/σης Ηπείρου 

που αφορούν στη συγκρότηση των ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣ∆Ε Νοµών Ηπείρου ως 

υπηρεσιακών Συµβουλίων.  

10. Την ανάγκη άµεσης συγκρότησης των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συµβουλίων 

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ν. Ηπείρου) και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

(Π.Υ.Σ.∆.Ε.Ν. Ηπείρου) και ως συµβουλίων επιλογής µε διευρυµένη σύνθεση. 

 

 Κ α λ ο ύ µ ε 

α) τους Σχολικούς Συµβούλους Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της 

οικείας εκπαιδευτικής βαθµίδας  

β) τους ∆ιευθυντές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης της οικείας εκπαιδευτικής βαθµίδας  και της ίδιας εκπαιδευτικής 

περιφέρειας 

γ) τους  εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µε βαθµό Α΄ 

µε σηµαντική εκπαιδευτική και διοικητική και διοικητική εµπειρία. 

που επιθυµούν να οριστούν µέλη των οικείων υπηρεσιακών συµβουλίων ως συµβουλίων 

επιλογής διευθυντών σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και 

διαθέτουν  τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 16 περ. γ΄ του ν. 3966/2011 

(ΦΕΚ  118Α΄/24-5-2011) προσόντα,  να υποβάλλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος (επισυνάπτεται υπόδειγµα) στην Περιφερειακή ∆ιευθύντρια Εκπαίδευσης 

Ηπείρου   µέσω των οικείων ∆ιευθύνσεων, Γραφείων Εκπαίδευσης  ή ΚΕ.∆.∆.Υ., από 27-05-



2011 µέχρι και 02-06-2011 (αποκλειστική προθεσµία). 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ. γ΄ της παραγ. 16 του άρθρου 59 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 

118/τ.Α΄/24-05-2011), ορίζεται ότι: «Αν κατά την επιλογή των στελεχών των περιπτώσεων  ια΄ 

έως κβ΄ και κστ΄ έως και κη΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 10, τα τακτικά και αναπληρωµατικά 

µέλη της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 16 και των περιπτώσεων β΄ των 

παραγράφων 2 και 3 του άρθρου έκτου του Ν. 3839/2010 (Α΄51), όπως αντικαθίστανται, 

αντίστοιχα, από τις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 47 (του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄/19-

05-2010) είναι υποψήφιοι, τότε στην θέση τους ορίζονται, µε απόφαση του οικείου 

περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί µε βαθµό Α΄ και σηµαντική εκπαιδευτική 

και διοικητική εµπειρία ή σχολικοί σύµβουλοι». 

Επισηµαίνουµε ότι, στην παράγραφο 13 του άρθρου 16 του Ν. 3848/2010 ορίζεται 

σαφώς ότι µέλος συµβουλίου που είναι ταυτόχρονα υποψήφιος για οποιαδήποτε από τις 

προς πλήρωση θέσεις δεν συµµετέχει στις συνεδριάσεις του σε καµία φάση της 

διαδικασίας κρίσης και επιλογής.   

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να συνοδεύεται: 

- από πιστοποιητικό υπηρεσιακών µεταβολών, το οποίο εκδίδεται από τον αρµόδιο 

∆ιευθυντή Εκπαίδευσης, στην οποία θα φαίνεται ο βαθµός, η οργανική θέση, η θέση στην οποία 

υπηρετεί και η εκπαιδευτική εµπειρία του υποψηφίου (επισυνάπτεται υπόδειγµα). 

- από βεβαίωση υπολογισµού διοικητικής εµπειρίας, η οποία εκδίδεται από τον αρµόδιο 

Προϊστάµενο, και στην οποία θα βεβαιώνεται η διοικητική εµπειρία του υποψηφίου 

(επισυνάπτεται υπόδειγµα). 

- από Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986, από τους 

ενδιαφερόµενους, ότι δεν είναι υποψήφιοι για την κάλυψη θέσεων ∆ιευθυντών Σχολικών 

Μονάδων.   

− από επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη διοίκηση της 

εκπαίδευσης ή στα παιδαγωγικά, εφόσον υπάρχει. 

Ως  καταληκτική ηµεροµηνία για τον υπολογισµό του χρόνου εκπαιδευτικής υπηρεσίας και 

της άσκησης καθηκόντων σε θέσεις στελεχών  της εκπαίδευσης ορίζεται η 31-5-2011.  

Οι ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης, οι Προϊστάµενοι και οι Υπεύθυνοι των Υπηρεσιών, αφού 

συγκεντρώσουν όλες τις αιτήσεις και τα επισυναπτόµενα δικαιολογητικά, θα πρέπει να τα 

αποστείλουν µαζί µε συγκεντρωτικό πίνακα, σε ηλεκτρονική µορφή, µε τις καταχωρισµένες 

υποψηφιότητες, στην Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Π/θµιας και ∆/θµιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, το 

αργότερο µέχρι τις 03-06-2011. Οι σχολικοί Σύµβουλου να υποβάλουν τη σχετική αίτηση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθείας προς την Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Π/θµιας και ∆/θµιας 

Εκπαίδευσης Ηπείρου, το αργότερο µέχρι τις 03-06-2011. 

Παρακαλούνται οι ∆ιευθυντές, οι Προϊστάµενοι και οι Υπεύθυνοι των Υπηρεσιών, στις οποίες 

κοινοποιείται η παρούσα πρόσκληση, να ενηµερώσουν τους εκπαιδευτικούς της αρµοδιότητάς 

τους.  

Συνοδευτικά: 



- Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

- Υπόδειγµα Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών 

- Υπόδειγµα Βεβαίωσης ∆ιοικητικής Εµπειρίας 

 

 

 
Η   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 

 

 

Νόκα-Ζαράχη Φιλιώ 
             

 


