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Kοζάνη, 29-11-2022 

Αρ. Πρωτ.: 8559 
 
 

 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ     
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για τον ορισμό 
αναπληρωτή του Προέδρου των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Γρεβενών και Κοζάνης». 
 

Η Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 37 του Ν. 4823/2021 (Φ.Ε.Κ. 136 τ.Α΄/03-08-2021) 

«Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 190 του Ν.4964/2022 (Φ.Ε.Κ. 150 τ.Α΄/30-07-2022) 

«Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για 

την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, 

την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις». 

3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 78 του Ν. 4997/2022 (Φ.Ε.Κ. 219 τ.Α΄/25-11-2022) 

«Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων 

κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις». 

4. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.353.1/11/48029/Ε3/28-03-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΤΗ4653ΠΣ-ΒΔ3) Απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Τοποθέτηση Περιφερειακών 

Διευθυντών Εκπαίδευσης». 

5. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-7-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π) Απόφαση 

του Υπουργείου Παιδείας με θέμα: «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».  
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6. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.350.2/12/95133/Ε3/29-07-2022 (ΑΔΑ: 6ΧΤΥ46ΜΤΛΗ-ΥΨΨ) Απόφαση της 

Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

με θέμα: «Ορισμός αναπληρωτών των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης». 

7. Τη με αριθμ. πρωτ. 5320/01-09-2022 Διαπιστωτική Πράξη με θέμα: «Άσκηση καθηκόντων 

Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας». 

8. Το με αριθμό πρωτ. Φ.350/98/122749/Ε3/06-10-2022 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: 

«Συγκρότηση των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής». 

Κ α λ ο ύ μ ε 

Τους/τις εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας που υπηρετούν με οργανική θέση στις Διευθύνσεις 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίες υπάγονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης 

Δυτικής Μακεδονίας και έχουν: 

1. τουλάχιστον εικοσιπενταετή (25ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα 

εκπαίδευσης και υπηρεσία σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης των περ. α) έως γ) 

ή στ) έως κ) της παρ. 2 του άρθρου 30 του Ν.4823/2021 (Φ.Ε.Κ. 136 τ.Α΄/03-08-

2021),  

2. ή τουλάχιστον τριακονταετή (30ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία και διοικητική 

εμπειρία (στην περίπτωση που δεν θα υπάρξουν υποψήφιοι που θα πληρούν την 

προϋπόθεση της υπηρεσίας σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης του στοιχείου 1.)  

και επιθυμούν να οριστούν ως αναπληρωτές του Προέδρου των Τοπικών Συμβουλίων 

Επιλογής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών ή Κοζάνης, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος προς την Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Δυτικής 

Μακεδονίας μέσω των αρμόδιων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής 

Μακεδονίας. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Δεν είναι δυνατόν να ορισθούν μέλη των συμβουλίων εκπαιδευτικοί που 

προτίθενται να είναι υποψήφιοι στη διαδικασία επιλογής. 

 

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Υπόδειγμα 1), θα κατατεθούν στις οικείες Διευθύνσεις 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, από την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022 έως και την Παρασκευή 02 

Δεκεμβρίου 2022. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, εκπρόθεσμες αιτήσεις 

δεν θα γίνονται δεκτές. 

Οι αρμόδιοι/ες Διευθυντές/ντριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα εκδώσουν βεβαίωση 

εκπαιδευτικής υπηρεσίας (Υπόδειγμα 2) για κάθε ενδιαφερόμενο/η, στην οποία θα βεβαιώνονται 
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τα εξής στοιχεία: η οργανική θέση, η θέση στην οποία υπηρετεί, αριθμός Φ.Ε.Κ. διορισμού, η 

ιεραρχική θέση του/της εκπαιδευτικού σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 30 του Ν.4823/2021 

(136 Α΄) (καταγράφεται μόνο η ανώτερη ιεραρχικά θέση), η συνολική υπηρεσία σε θέση στελέχους 

της εκπαίδευσης, η διοικητική εμπειρία σύμφωνα με την παρ. ε, του άρθρου 33 του Ν.4823/2021 

(136 Α΄) και η συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία, υπολογιζόμενη έως και 02 Δεκεμβρίου 2022.  

 

Μετά από έλεγχο της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων, οι Διευθυντές/ντριες 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα αποστείλουν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης 

Δυτικής Μακεδονίας τη Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2022 με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη 

διεύθυνση: mail@dmaked.pde.sch.gr τους συγκεντρωτικούς πίνακες με τους/τις 

ενδιαφερόμενους/ες εκπαιδευτικούς (Υπόδειγμα 3), και θα φροντίσουν για την άμεση 

αποστολή ταχυδρομικώς:  

α) των αιτήσεων που θα έχουν υποβληθεί  
β) των βεβαιώσεων εκπαιδευτικής υπηρεσίας (Υπόδειγμα 2)  και 
γ)των συγκεντρωτικών πινάκων με τους/τις ενδιαφερόμενους/ες εκπαιδευτικούς         
(Υπόδειγμα 3).                  
    

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας, οι Προϊστάμενοι/νες των 

ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και οι Υπεύθυνοι των Κ.Ε.ΠΕ.Α., στους/στις οποίους/οποίες κοινοποιείται η παρούσα 

πρόσκληση, να ενημερώσουν τους/τις εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς τους. 

Επισυνάπτονται υποδείγματα:  

1. Αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  
2. Βεβαίωσης εκπαιδευτικής υπηρεσίας  
3. Συγκεντρωτικού Πίνακα  
 
             
                
Κοινοποίηση: 
1. Διευθύνσεις Π.Ε. Δυτικής Μακεδονίας  
2. ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής  Μακεδονίας 
3. ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.  Δυτικής  Μακεδονίας  
4. Κ.Ε.ΠΕ.Α. Δυτικής  Μακεδονίας 
5. Σχολικές μονάδες Π.Ε. Δυτικής Μακεδονίας 

(μέσω των αρμοδίων Διευθύνσεων 
Εκπαίδευσης) 

H Αναπληρώτρια 
Περιφερειακή Διευθύντρια 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας 

 
 
 

Δέσποινα Παπαδοπούλου, δ. φ. 
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