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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
 
 
 
 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής 
της παρ. 9 του άρθρου 37 του ν. 4823/2021 

Ο  Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 232 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136), όπως προστέθηκε με την παρ. 
2 του άρθρου 190 του ν. 4964/2022 (Α΄ 150)  

2. Τις διατάξεις των άρθρων 30 και 37 του Κεφαλαίου Β΄ «Επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης» 
του ν. 4823/2021 (Α΄ 136) 

3. Την αριθ. Φ.350/98/122749/Ε3/06-10-2022 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ.   με θέμα: 
«Συγκρότηση των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής»  

4. Τη με αρ. πρωτ. 12848/29-07-2022 Διαπιστωτική Πράξη με θέμα «Άσκηση Καθηκόντων 
Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας» 

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε 

Τους/τις εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, που 
πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 12 περ. γ) του άρθρου 232 του ν. 4823/2021, όπως ισχύει σήμερα, 
εφόσον επιθυμούν να μετέχουν στη σύνθεση του οικείου Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Πρωτοβάθμιας 
ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά περίπτωση, με τετραετή θητεία, να υποβάλουν σχετική αίτηση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι είναι: 

1. να υπηρετούν με οργανική θέση στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης για την οποία υποβάλλουν αίτηση και  

2. να έχουν: «i) ο πρώτος τουλάχιστον εικοσαετή και οι υπόλοιποι τουλάχιστον δεκαπενταετή 
εκπαιδευτική υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης, καθώς και υπηρεσία σε θέση στελέχους της 
εκπαίδευσης των περ. α) έως γ) και στ) έως κ) της παρ. 2 του άρθρου 30 ή ii) τουλάχιστον εικοσαετή και 
δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία αντίστοιχα, αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν την 
προϋπόθεση της υπηρεσίας σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης του στοιχείου i).  

Για την εφαρμογή του στοιχείου i) της υποπερ. γβ) της περ. γ) κριτήρια επιλογής συνιστούν η ιεραρχική 
θέση και τα χρόνια της υπηρεσίας σε θέση στελέχους εκπαίδευσης των περ. α) έως γ) και στ) έως κ) της 
παρ. 2 του άρθρου 30. Για την εφαρμογή του στοιχείου ii) της ίδιας υποπερίπτωσης προτιμώνται όσοι 
έχουν διοικητική εμπειρία ή, αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με διοικητική εμπειρία, προτιμώνται 
υποψήφιοι με τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία. Αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψηφίους, 
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τα μέλη της περ. γ) ορίζονται από τους εκπαιδευτικούς με τουλάχιστον εικοσαετή και δεκαπενταετή 
εκπαιδευτική υπηρεσία αντίστοιχα που υπηρετούν με οργανική θέση στην οικεία Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η παρ. 9 του άρθρου 37». 

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. Φ.350/98/122749/Ε/06-10-2022 εγκύκλιο του 
Υ.ΠΑΙ.Θ., εκπαιδευτικοί που προτίθενται να είναι υποψήφιοι στη διαδικασία επιλογής, δεν είναι δυνατό 
να ορισθούν μέλη των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. Οι αιτήσεις θα 
απευθύνονται στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και θα κατατεθούν 
στις οικείες  Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από την Τετάρτη 12-10-2022 
έως και την Τρίτη 18-10-2022. 

Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα εκδώσουν για κάθε εκπαιδευτικό 
βεβαίωση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα και θα συμπληρώσουν τους συγκεντρωτικούς πίνακες 
ενδιαφερόμενων με και χωρίς υπηρεσία σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης των περ. α) έως γ) και στ) 
έως κ) της παρ. 2, του άρθρου 30 του Ν.4823/2021 (Α’136).  

Για τους/τις εκπαιδευτικούς με οργανική θέση σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. τα αντίστοιχα στοιχεία θα βεβαιωθούν από 
την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, στην οποία τηρούνται οι ατομικοί 
τους φάκελοι. 

Οι αιτήσεις και οι συγκεντρωτικοί πίνακες πρέπει να έχουν παραληφθεί από την Περιφερειακή 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, σε ψηφιακή μορφή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
το αργότερο έως την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022, ώρα 15:00. 

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν αιτήσεις παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά.  

Επισυνάπτονται σχετικά υποδείγματα: α) αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, β) βεβαίωσης και γ) 
συγκεντρωτικού πίνακα. Παρακαλούνται οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιών, στις οποίες 
κοινοποιείται η παρούσα πρόσκληση, να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς τους 

 

 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας 
2. ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας 
3. ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας 
4. ΚΕ.Π.Ε.Α. Κεντρικής Μακεδονίας 
5. Σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε. Κεντρικής 

Μακεδονίας,  (δια των οικείων Διευθύνσεων 
Εκπαίδευσης) 

 

Ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας 

 
 

Θωμάς Μπαχαράκης 
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