
                           
 
    
      

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                  
 
 
 
Θεσσαλονίκη, 25-07-2022 
Αρ. πρωτ.: 12621 

 
 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΑ Π.Σ. ΚΑΙ ΠΕΙ.Σ. ΤΗΣ Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

 

Η Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) Κεντρικής 
Μακεδονίας ανακοινώνει: 

Α) τον τελικό πίνακα των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στη διαδικασία επιλογής 
εκπαιδευτικών για τις κενές θέσεις των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, με αλφαβητική σειρά. 

Β) τον τελικό πίνακα των υποψηφίων που δεν γίνονται δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, με τον 
αναγνωριστικό αριθμό της αίτησής τους και την αιτιολογία απόρριψης της ένστασής τους. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Ο  Πρόεδρος  
της Π.Ε.Π.Π.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας 

 
 

Πολάτογλου Χαρίτων 
Καθηγητής 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 
 
 

----- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΠΡΟΤΥΠΩΝ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Π.Ε.Π.Π.Σ.) 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
                                      ----- 

Ταχ. Διεύθυνση:  Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, 57001 
Πληροφορίες:      Μ. Χατζηιωάννου 
Τηλέφωνο: 2314 474634 
Ιστοσελίδα: http://kmaked.pde.sch.gr  
e-mail:  kmakedpde@sch.gr 
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ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ 

1 ΑΚΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΕ01-ΘΕΟΛΟΓΟΙ 

2 ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ 

3 ΓΑΛΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 

4 ΓΚΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ 

5 ΓΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ 

6 ΔΑΡΑΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ 

7 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ04.04-ΒΙΟΛΟΓΟΙ 

8 ΔΙΝΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.01-ΦΥΣΙΚΟΙ 

9 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ 

10 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

11 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

12 ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΤΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΠΕ01-ΘΕΟΛΟΓΟΙ 

13 ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΠΕ86-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

14 ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ 

15 ΚΥΡΑΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ08-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 

16 ΛΑΛΑΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 

17 ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗ ΣΩΦΡΟΝΙΑ ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

18 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ04.01-ΦΥΣΙΚΟΙ 

19 ΜΙΧΑΗΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ 

20 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

21 ΜΟΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 

22 ΜΠΛΕΤΣΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ 

23 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ04.01-ΦΥΣΙΚΟΙ 

24 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ11-ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

25 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ08-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 

26 ΠΕΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ01-ΘΕΟΛΟΓΟΙ 

27 ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 
 
 

----- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΠΡΟΤΥΠΩΝ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Π.Ε.Π.Π.Σ.) 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 

 

 

 



28 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΙΛΒΕΣΤΡΑ ΠΕ04.01-ΦΥΣΙΚΟΙ 

29 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ 

30 ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.01-ΦΥΣΙΚΟΙ 

31 ΤΡΑΓΟΥΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ 

32 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΕ01-ΘΕΟΛΟΓΟΙ 

33 ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΕ11-ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

34 ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 

 

 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 
Α/α 

Αναγνωριστικό 
αίτησης 

Αιτιολογία απόρριψης Ένσταση 
Αιτιολογία απόρριψης 

ένστασης 

1 215420JYTGQCAR ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ Π.Σ.-ΠΕΙ.Σ. ΤΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. 
ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ Π.Δ.Ε. ΣΤΗΝ 
ΟΠΟΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ Π.Σ.-ΠΕΙ.Σ. 
ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΑΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ 

  

2 193800NRGMTXMT ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ Π.Σ.-ΠΕΙ.Σ. ΤΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. 
ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ Π.Δ.Ε. ΣΤΗΝ 
ΟΠΟΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ Π.Σ.-ΠΕΙ.Σ. 
ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΑΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ 

ΝΑΙ Δικαίωμα υποβολής αίτησης 
για Π.Σ.-ΠΕΙ.Σ. άλλης 
Περιφερειακής Διεύθυνσης 
έχουν μόνο οι εκπαιδευτικοί 
οι οποίοι υπάγονται σε Π.Δ.Ε 
στις οποίες δεν λειτουργούν 
Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. της οικείας 
βαθμίδας.  
Οι νεοδιοριζόμενοι 
εκπαιδευτικοί με πενταετή 
τουλάχιστον διδακτική 
υπηρεσία σε σχολική 
μονάδα δύνανται να 
υποβάλουν αίτηση για 
πλήρωση κενής θέσης 
εκπαιδευτικού σε Π.Σ. ή 
ΠΕΙ.Σ. της περιοχής 
διορισμού τους. 
Οι σχετικές διατάξεις δεν 
δίνουν τη δυνατότητα 
καμίας εξαίρεσης. 

3 205920XGTACCRX ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 
15 ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 79429/Ε2/23-06-
2020 Υ.Α.. 

  

4 233827IAATFRSG ΔΕΝ ΥΠΕΒΑΛΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ, ΤΟ 
ΟΠΟΙΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΑ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. 

  



5 195445DKEAFJIQ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΘΗΤΕΙΑΣ ΣΕ 
ΠΣ-ΠΕΙΣ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-
2021 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 
19 ΤΟΥ Ν.4692/2020. 

 
ΝΑΙ 

Α) Στην περίπτωση που ο 
εκπαιδευτικός δεν 
αποδέχεται την παράταση 
της θητείας τότε 
εγκαταλείπει την οικεία 
σχολική μονάδα και 
συνακόλουθα προκαλείται 
από πλευράς του πρόωρη 
λήξη της θητείας του, 
επομένως,  κατ΄ εφαρμογή 
των διατάξεων της 
παραγράφου 17 του άρθρου 
19 του ν. 4692/2020 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με 
τις διατάξεις της παραγ. 4 
του άρθρου 94 του ν. 
4812/2021(Α΄110) καθώς και 
από την αιτιολογική έκθεση 
της παραγράφου 17 του 
άρθρου 19 προκύπτει 
σαφώς ότι  οι παραπάνω 
εκπαιδευτικοί δεν έχουν το 
δικαίωμα να υποβάλουν 
αίτηση για τοποθέτηση σε 
Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και 
υποψηφιότητα για την 
επιλογή σε θέση Διευθυντή 
Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. για τα επόμενα 
δύο (2) σχολικά έτη.  
 
Αιτιολογική έκθεση της 
παραγρ. 17 του του άρθρου 
19:  
Στην παράγραφο 17 
προβλέπεται ότι, στη 
διάρκεια της θητείας του σε 
Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., ο 
εκπαιδευτικός δεν χάνει τη 
δυνατότητα να υποβάλει 
αίτηση μετάθεσης ή 
απόσπασης. Αν, όμως, ο 
εκπαιδευτικός μετατεθεί ή 
αποσπαστεί και αναλάβει 
υπηρεσία στον φορέα 
απόσπασης, η θητεία του 
στο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. λήγει 
αυτοδικαίως, καθώς 
εγκαταλείπει την οικεία 
σχολική μονάδα. 
Προβλέπεται, επίσης, ότι, 
στις περιπτώσεις μετάθεσης 
ή απόσπασης και ανάληψης 
υπηρεσίας στον φορέα 
απόσπασης, ο εκπαιδευτικός 



δεν έχει δικαίωμα να 
υποβάλει αίτηση για 
τοποθέτηση σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. 
και υποψηφιότητα για την 
επιλογή σε θέση Διευθυντή 
Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. για τα επόμενα 
δύο (2) σχολικά έτη (δηλ. 
όσο και η μισή θητεία 
εκπαιδευτικού στους εν 
λόγω τύπους σχολείων). Και 
τούτο λόγω της πρόωρης 
λήξης από πλευράς του της 
θητείας του σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. 
και συνακόλουθα της 
αναστάτωσης που 
προκαλείται στην οικεία 
σχολική μονάδα από την 
ανάγκη κίνησης της 
διαδικασίας πλήρωσης 
κενής θέσης εκπαιδευτικού. 
Με τις παραγράφους 18 έως 
21 εξειδικεύονται οι τρόποι 
κάλυψης των λειτουργικών 
κενών που προκύπτουν σε 
Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. 
Β) Στην περίπτωση που 
εκπαιδευτικοί υπηρετούσαν 
με μονοετή θητεία σε Π.Σ. ή  
ΠΕΙ.Σ. κατά το σχολικό έτος 
2020-2021 και υπέβαλαν 
αίτηση μετάθεσης, την 
οποία και έλαβαν κατά  το 
ίδιο έτος και τοποθετήθηκαν 
οριστικά στην νέα περιοχή 
μετάθεσης, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παραγράφου 
17 του άρθρου 19  του ν. 
4692/2020, η θητεία τους 
λήγει αυτοδίκαια και 
υφίστανται την ποινή του 
διετούς αποκλεισμού, 
καθώς δεν έκαναν χρήση της 
μεταβατικής διάταξης που 
προβλέπεται  στην   
παράγραφο 5 του άρθρου 
94 του ν. 4812/2021(Α΄110). 
 
Συνεπώς 
Δεν έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής στην με 
στοιχεία  112/ΔΕΠΠΣ/11-7-
2022 -ΑΔΑ: 624Η46ΜΤΛΗ-
7ΓΟ, Προκήρυξη: 
«Προκήρυξη διαδικασίας 



κατάταξης υποψήφιων 
εκπαιδευτικών ανά 
Περιφερειακή Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για 
πλήρωση κενών θέσεων 
θητείας στα Πρότυπα 
Σχολεία (Π.Σ.) και τα 
Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) 
κατά το σχολικό έτος 2022-
2023 με σειρά 
προτεραιότητας κατά κλάδο 
και ειδικότητα», 
εκπαιδευτικοί οι οποίοι 
υπηρετούσαν σε Π.Σ. και 
ΠΕΙ.Σ. με θητεία η οποία δεν 
ανανεώθηκε, με δική τους 
βούληση ή διακόπηκε 
αυτοδίκαια κατά τα σχολικά 
έτη 2020-2021 και 2021-
2022. 

6 221419JMFJVTRW ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΘΗΤΕΙΑΣ ΣΕ 
ΠΣ-ΠΕΙΣ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-
2021 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 
19 ΤΟΥ Ν.4692/2020. 

 
ΝΑΙ 

Α) Στην περίπτωση που ο 
εκπαιδευτικός δεν 
αποδέχεται την παράταση 
της θητείας τότε 
εγκαταλείπει την οικεία 
σχολική μονάδα και 
συνακόλουθα προκαλείται 
από πλευράς του πρόωρη 
λήξη της θητείας του, 
επομένως,  κατ΄ εφαρμογή 
των διατάξεων της 
παραγράφου 17 του άρθρου 
19 του ν. 4692/2020 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με 
τις διατάξεις της παραγ. 4 
του άρθρου 94 του ν. 
4812/2021(Α΄110) καθώς και 
από την αιτιολογική έκθεση 
της παραγράφου 17 του 
άρθρου 19 προκύπτει 
σαφώς ότι  οι παραπάνω 
εκπαιδευτικοί δεν έχουν το 
δικαίωμα να υποβάλουν 
αίτηση για τοποθέτηση σε 
Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και 
υποψηφιότητα για την 
επιλογή σε θέση Διευθυντή 
Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. για τα επόμενα 
δύο (2) σχολικά έτη.  
 
Αιτιολογική έκθεση της 
παραγρ. 17 του του άρθρου 
19:  
Στην παράγραφο 17 



προβλέπεται ότι, στη 
διάρκεια της θητείας του σε 
Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., ο 
εκπαιδευτικός δεν χάνει τη 
δυνατότητα να υποβάλει 
αίτηση μετάθεσης ή 
απόσπασης. Αν, όμως, ο 
εκπαιδευτικός μετατεθεί ή 
αποσπαστεί και αναλάβει 
υπηρεσία στον φορέα 
απόσπασης, η θητεία του 
στο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. λήγει 
αυτοδικαίως, καθώς 
εγκαταλείπει την οικεία 
σχολική μονάδα. 
Προβλέπεται, επίσης, ότι, 
στις περιπτώσεις μετάθεσης 
ή απόσπασης και ανάληψης 
υπηρεσίας στον φορέα 
απόσπασης, ο εκπαιδευτικός 
δεν έχει δικαίωμα να 
υποβάλει αίτηση για 
τοποθέτηση σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. 
και υποψηφιότητα για την 
επιλογή σε θέση Διευθυντή 
Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. για τα επόμενα 
δύο (2) σχολικά έτη (δηλ. 
όσο και η μισή θητεία 
εκπαιδευτικού στους εν 
λόγω τύπους σχολείων). Και 
τούτο λόγω της πρόωρης 
λήξης από πλευράς του της 
θητείας του σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. 
και συνακόλουθα της 
αναστάτωσης που 
προκαλείται στην οικεία 
σχολική μονάδα από την 
ανάγκη κίνησης της 
διαδικασίας πλήρωσης 
κενής θέσης εκπαιδευτικού. 
Με τις παραγράφους 18 έως 
21 εξειδικεύονται οι τρόποι 
κάλυψης των λειτουργικών 
κενών που προκύπτουν σε 
Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. 
Β) Στην περίπτωση που 
εκπαιδευτικοί υπηρετούσαν 
με μονοετή θητεία σε Π.Σ. ή  
ΠΕΙ.Σ. κατά το σχολικό έτος 
2020-2021 και υπέβαλαν 
αίτηση μετάθεσης, την 
οποία και έλαβαν κατά  το 
ίδιο έτος και τοποθετήθηκαν 
οριστικά στην νέα περιοχή 



μετάθεσης, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παραγράφου 
17 του άρθρου 19  του ν. 
4692/2020, η θητεία τους 
λήγει αυτοδίκαια και 
υφίστανται την ποινή του 
διετούς αποκλεισμού, 
καθώς δεν έκαναν χρήση της 
μεταβατικής διάταξης που 
προβλέπεται  στην   
παράγραφο 5 του άρθρου 
94 του ν. 4812/2021(Α΄110). 
 
Συνεπώς 
Δεν έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής στην με 
στοιχεία  112/ΔΕΠΠΣ/11-7-
2022 -ΑΔΑ: 624Η46ΜΤΛΗ-
7ΓΟ, Προκήρυξη: 
«Προκήρυξη διαδικασίας 
κατάταξης υποψήφιων 
εκπαιδευτικών ανά 
Περιφερειακή Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για 
πλήρωση κενών θέσεων 
θητείας στα Πρότυπα 
Σχολεία (Π.Σ.) και τα 
Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) 
κατά το σχολικό έτος 2022-
2023 με σειρά 
προτεραιότητας κατά κλάδο 
και ειδικότητα», 
εκπαιδευτικοί οι οποίοι 
υπηρετούσαν σε Π.Σ. και 
ΠΕΙ.Σ. με θητεία η οποία δεν 
ανανεώθηκε, με δική τους 
βούληση ή διακόπηκε 
αυτοδίκαια κατά τα σχολικά 
έτη 2020-2021 και 2021-
2022. 

7 142014BKEWPNUH ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ Π.Σ.-ΠΕΙ.Σ. ΤΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. 
ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ Π.Δ.Ε. ΣΤΗΝ 
ΟΠΟΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ Π.Σ.-ΠΕΙ.Σ. 
ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΑΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ 

  

8 193655DOEGXIXV ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΕΝΤΑΕΤΗ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 

  

9 191839VDGYYHLE ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ Π.Σ.-ΠΕΙ.Σ. ΤΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. 
ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ Π.Δ.Ε. ΣΤΗΝ 
ΟΠΟΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ Π.Σ.-ΠΕΙ.Σ. 
ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΑΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ 

  



10 081928RNMSVWBP ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ Π.Σ.-ΠΕΙ.Σ. ΤΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. 
ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ Π.Δ.Ε. ΣΤΗΝ 
ΟΠΟΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ Π.Σ.-ΠΕΙ.Σ. 
ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΑΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ 

ΝΑΙ Δικαίωμα υποβολής αίτησης 
για Π.Σ.-ΠΕΙ.Σ. άλλης 
Περιφερειακής Διεύθυνσης 
έχουν μόνο οι εκπαιδευτικοί 
οι οποίοι υπάγονται σε Π.Δ.Ε 
στις οποίες δεν λειτουργούν 
Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. της οικείας 
βαθμίδας. Οι σχετικές 
διατάξεις δεν δίνουν τη 
δυνατότητα καμίας 
εξαίρεσης. 

11 005228HQNSQRGO ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΘΗΤΕΙΑΣ ΣΕ 
ΠΣ-ΠΕΙΣ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-
2021 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 
19 ΤΟΥ Ν.4692/2020. 
 

ΝΑΙ Α) Στην περίπτωση που ο 
εκπαιδευτικός δεν 
αποδέχεται την παράταση 
της θητείας τότε 
εγκαταλείπει την οικεία 
σχολική μονάδα και 
συνακόλουθα προκαλείται 
από πλευράς του πρόωρη 
λήξη της θητείας του, 
επομένως,  κατ΄ εφαρμογή 
των διατάξεων της 
παραγράφου 17 του άρθρου 
19 του ν. 4692/2020 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με 
τις διατάξεις της παραγ. 4 
του άρθρου 94 του ν. 
4812/2021(Α΄110) καθώς και 
από την αιτιολογική έκθεση 
της παραγράφου 17 του 
άρθρου 19 προκύπτει 
σαφώς ότι  οι παραπάνω 
εκπαιδευτικοί δεν έχουν το 
δικαίωμα να υποβάλουν 
αίτηση για τοποθέτηση σε 
Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και 
υποψηφιότητα για την 
επιλογή σε θέση Διευθυντή 
Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. για τα επόμενα 
δύο (2) σχολικά έτη.  
 
Αιτιολογική έκθεση της 
παραγρ. 17 του του άρθρου 
19:  
Στην παράγραφο 17 
προβλέπεται ότι, στη 
διάρκεια της θητείας του σε 
Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., ο 
εκπαιδευτικός δεν χάνει τη 
δυνατότητα να υποβάλει 
αίτηση μετάθεσης ή 
απόσπασης. Αν, όμως, ο 
εκπαιδευτικός μετατεθεί ή 
αποσπαστεί και αναλάβει 



υπηρεσία στον φορέα 
απόσπασης, η θητεία του 
στο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. λήγει 
αυτοδικαίως, καθώς 
εγκαταλείπει την οικεία 
σχολική μονάδα. 
Προβλέπεται, επίσης, ότι, 
στις περιπτώσεις μετάθεσης 
ή απόσπασης και ανάληψης 
υπηρεσίας στον φορέα 
απόσπασης, ο εκπαιδευτικός 
δεν έχει δικαίωμα να 
υποβάλει αίτηση για 
τοποθέτηση σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. 
και υποψηφιότητα για την 
επιλογή σε θέση Διευθυντή 
Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. για τα επόμενα 
δύο (2) σχολικά έτη (δηλ. 
όσο και η μισή θητεία 
εκπαιδευτικού στους εν 
λόγω τύπους σχολείων). Και 
τούτο λόγω της πρόωρης 
λήξης από πλευράς του της 
θητείας του σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. 
και συνακόλουθα της 
αναστάτωσης που 
προκαλείται στην οικεία 
σχολική μονάδα από την 
ανάγκη κίνησης της 
διαδικασίας πλήρωσης 
κενής θέσης εκπαιδευτικού. 
Με τις παραγράφους 18 έως 
21 εξειδικεύονται οι τρόποι 
κάλυψης των λειτουργικών 
κενών που προκύπτουν σε 
Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. 
Β) Στην περίπτωση που 
εκπαιδευτικοί υπηρετούσαν 
με μονοετή θητεία σε Π.Σ. ή  
ΠΕΙ.Σ. κατά το σχολικό έτος 
2020-2021 και υπέβαλαν 
αίτηση μετάθεσης, την 
οποία και έλαβαν κατά  το 
ίδιο έτος και τοποθετήθηκαν 
οριστικά στην νέα περιοχή 
μετάθεσης, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παραγράφου 
17 του άρθρου 19  του ν. 
4692/2020, η θητεία τους 
λήγει αυτοδίκαια και 
υφίστανται την ποινή του 
διετούς αποκλεισμού, 
καθώς δεν έκαναν χρήση της 
μεταβατικής διάταξης που 



προβλέπεται  στην   
παράγραφο 5 του άρθρου 
94 του ν. 4812/2021(Α΄110). 
 
Συνεπώς 
Δεν έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής στην με 
στοιχεία  112/ΔΕΠΠΣ/11-7-
2022 -ΑΔΑ: 624Η46ΜΤΛΗ-
7ΓΟ, Προκήρυξη: 
«Προκήρυξη διαδικασίας 
κατάταξης υποψήφιων 
εκπαιδευτικών ανά 
Περιφερειακή Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για 
πλήρωση κενών θέσεων 
θητείας στα Πρότυπα 
Σχολεία (Π.Σ.) και τα 
Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) 
κατά το σχολικό έτος 2022-
2023 με σειρά 
προτεραιότητας κατά κλάδο 
και ειδικότητα», 
εκπαιδευτικοί οι οποίοι 
υπηρετούσαν σε Π.Σ. και 
ΠΕΙ.Σ. με θητεία η οποία δεν 
ανανεώθηκε, με δική τους 
βούληση ή διακόπηκε 
αυτοδίκαια κατά τα σχολικά 
έτη 2020-2021 και 2021-
2022. 

12 131123FCWKZAGC ΕΧΕΙ ΔΙΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΕΑΕ ΜΕ ΦΕΚ 
ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 19-08-2020, ΟΠΟΤΕ 
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΑΕ. 

  

 

 
 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος  
της Π.Ε.Π.Π.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας 

 
 

Πολάτογλου Χαρίτων 
Καθηγητής 
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