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Σύνθεση των περιφερειακών υπηρεσιακών συµβουλίων πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 12 του Ν. 2413/1996 "Η Ελληνική Παιδεία στο
εξωτερικό, διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 124 Α').
2. Την αριθµ. ΣΤ5/25/26-4-2000 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων "Ορισµός αρµοδιοτήτων Υφυπουργού του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων" (ΦΕΚ 582 Β').
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού ∆ιατάγµατος δεν προκύπτει
πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού.
4. Την αριθµ. 537/2000 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικράτειας, µε πρόταση του
Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
Σύνθεση
Τα περιφερειακά υπηρεσιακά συµβούλια πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.)
συγκροτούνται ως εξής:
Τακτικά µέλη:
α) Ο Προϊστάµενος της οικείας διεύθυνσης πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.
β) ∆ύο προϊστάµενοι γραφείων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που δεν επαρκούν
οι προϊστάµενοι γραφείων ορίζονται ως τακτικά µέλη διευθυντές σχολικών µονάδων και σε
περίπτωση έλλειψης και αυτών, εκπαιδευτικοί µε βαθµό Α'.
γ) Οι δύο τακτικοί αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (Π.∆.
75/1986).
Αναπληρωµατικά µέλη:
α) Του υπό στοιχείο α' τακτικού µέλους προϊστάµενος γραφείου εκπαίδευσης και σε
περίπτωση έλλειψης διευθυντής σχολικής µονάδας.
β) Των υπό στοιχείο β' τακτικών µελών προϊστάµενοι γραφείων εκπαίδευσης και σε
περίπτωση έλλειψης ορίζονται κατά σειρά διευθυντές σχολικών µονάδων ή εκπαιδευτικοί µε
βαθµό Α'.
γ) Των υπό στοιχείο γ' τακτικών µελών οι δύο αναπληρωµατικοί εκπρόσωποι του κλάδου
των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.
Καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο προϊστάµενος της διεύθυνσης πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και
αντιπροέδρου ένα από τα υπό στοιχείο β, µέλη αυτού, που ορίζεται µε την απόφαση
συγκρότησης, και προεδρεύει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του προέδρου.
2. Τα περιφερειακά υπηρεσιακά συµβούλια δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.∆.Ε.)
συγκροτούνται ως εξής:
Τακτικά µέλη:
α) Ο Προϊστάµενος της οικείας διεύθυνσης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
β) ∆ύο προϊστάµενοι γραφείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή γραφείου φυσικής αγωγής ή
γραφείου τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι

προϊστάµενοι γραφείων ορίζονται ως τακτικά µέλη διευθυντές σχολικών µονάδων και σε
περίπτωση έλλειψης και αυτών, εκπαιδευτικοί µε βαθµό Α'.
γ) Οι δύο τακτικοί αιρετοί εκπρόσωποι του κλάδου των εκπαιδευτικών δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης (Π.∆. 75/86).
Αναπληρωµατικά µέλη:
α) Του υπό στοιχείο α' τακτικού µέλους προϊστάµενος γραφείου δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης ή γραφείου φυσικής αγωγής ή γραφείου τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης
και σε περίπτωση έλλειψης διευθυντής σχολικής µονάδας.
β) Των υπό στοιχείο β' τακτικών µελών προϊστάµενοι γραφείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
ή γραφείου φυσικής αγωγής ή γραφείου τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και σε
περίπτωση έλλειψης ορίζονται κατά σειρά διευθυντές σχολικών µονάδων ή εκπαιδευτικοί µε
βαθµό Α'.
γ) Των υπό στοιχείο γ' τακτικών µελών οι δύο αναπληρωµατικοί εκπρόσωποι των
εκπαιδευτικών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,
Καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο προϊστάµενος της διεύθυνσης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και αντιπροέδρου ένα από τα υπό στοιχείο β' µέλη αυτού, που ορίζεται µε την απόφαση
συγκρότησης, και προεδρεύει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Προέδρου.

Άρθρο 2
Αναπλήρωση
Στην περίπτωση που η θέση του προϊσταµένου διεύθυνσης είναι κενή ορίζεται ως τακτικό
µέλος του συµβουλίου ο νόµιµος αυτού αναπληρωτής. Στην περίπτωση αυτή χρέη Προέδρου
του Συµβουλίου ασκεί ο ως άνω αναπληρωτής µόνο εφόσον είναι Προϊστάµενος Γραφείου.
Σε αντίθετη περίπτωση χρέη Προέδρου ασκεί ο Αντιπρόεδρος, εφόσον είναι Προϊστάµενος
Γραφείου, και σε περίπτωση έλλειψης ασκεί ένα εκ των τακτικών ή αναπληρωµατικών
µελών που είναι προϊστάµενος Γραφείου. Αν λείπουν Προϊστάµενοι Γραφείων χρέη
Αντιπροέδρου ασκεί ο εκ των τακτικών µελών αρχαιότερος διευθυντής σχολικής µονάδας.

Άρθρο 3
Μεταβατικές Καταργούµενες διατάξεις.
1. Η συγκρότηση των υπηρεσιακών συµβουλίων του άρθρου 1 γίνεται, κατά την πρώτη
εφαρµογή, εντός µηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος ∆ιατάγµατος και η πρώτη
θητεία τους λήγει την 31-12-2002. Έως τη συγκρότηση των Περιφερειακών Συµβουλίων
εξακολουθούν να λειτουργούν τα ήδη υφιστάµενα.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος ∆ιατάγµατος καταργείται το Π.∆. 201/1997 (ΦΕΚ
161 Α').

Άρθρο 4
Τελική διάταξη
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και
εκτέλεση του παρόντος.
Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2001
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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