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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μέλους της περίπτωσης β) της παρ. 12 του     

άρθρου 232 του ν.  4823/2021 στα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας   

Εκπαίδευσης Πελοποννήσου» 

 

           Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/13-02-2002) «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών 
της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των 
εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», όπως σήμερα ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/τ.Α'/03-08-2021) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των 
εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 190 του ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 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». 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 375 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/τ. Α'/21-07-2022) «Νέοι Ορίζοντες στα 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των 
Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις». 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/23-02-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων». 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
---- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
 

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 

ΤΜΗΜΑ Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
---- 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ/ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 
Τρίπολη, 20-10-2022 
Αρ. Πρωτ.:  7512 
 
ΠΡΟΣ: 
1) Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. Πελοποννήσου 
2) Σχολικές Μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε.    
     Πελοποννήσου  
    (δια των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης) 
3) ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Πελοποννήσου 
4) Κ.Ε.ΠΕ.Α. Πελοποννήσου 
5) Εκπ/κοί με οργανική θέση σε φορέα της   
     Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου (δια των οικείων    
     Διευθύνσεων Εκπαίδευσης)  
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6. Τη με αριθ. πρωτ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340/τ.Β΄/16-10-2002) Υπουργική 
Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων 
των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και 
υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των Συλλόγων διδασκόντων» όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει. 

7. Τη με αρ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-03-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΤΗ4653ΠΣ-ΒΔ3) Υπουργική Απόφαση με θέμα: 
«Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης». 

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

9. Το υπ΄ αριθ. πρωτ. 7095/11-10-2022 (ΑΔΑ: 90ΞΠ46ΜΤΛΗ-4ΕΧ) έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος  Συντονιστών/τριών Εκπαιδευτικού Έργου, για τον ορισμό μελών στα Τοπικά Συμβούλια 
Επιλογής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου». 

10. Τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν από Συντονιστές/τριες Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 
Πελοποννήσου και την ανάγκη συγκρότησης των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου. 
 

 

ΚΑΛΟΥΜΕ 

 

Τους/τις εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που υπηρετούν με οργανική 

θέση στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που υπάγονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου 

και έχουν τουλάχιστον εικοσιπενταετή 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 του ν. 

4823/2021 (ΦΕΚ 136/τ.Α'/03-08-2021), και επιθυμούν να μετέχουν ως μέλη του οικείου Τοπικού Συμβουλίου 

Επιλογής Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά περίπτωση, να υποβάλουν σχετική αίτηση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Πελοποννήσου μέσω των αντίστοιχων οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Πελοποννήσου, από την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022 έως και την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022. 

Κριτήρια επιλογής αποτελούν η ιεραρχική θέση και τα χρόνια της υπηρεσίας σε θέση στελέχους εκπαίδευσης 

κατά τα παραπάνω. Εάν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν την προϋπόθεση της υπηρεσίας σε θέση 

στελέχους της εκπαίδευσης του προηγούμενου εδαφίου, ως μέλος επιλέγεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή 

Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικός με τουλάχιστον τριακονταετή εκπαιδευτική υπηρεσία και διοικητική εμπειρία, και 

αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με διοικητική εμπειρία, ο υποψήφιος με τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία. 

Αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψηφίους, ως μέλος της περ. β) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

232 του ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/τ.Α'/03-08-2021), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 

190 του ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/τ.Α'/30-07-2022), ορίζεται εκπαιδευτικός με τουλάχιστον εικοσιπενταετή 
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εκπαιδευτική υπηρεσία που υπηρετεί με οργανική θέση σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής 

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.      

 

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα από το οποίο να 

προκύπτει η διοικητική και διδακτική τους εμπειρία, καθώς και η επιστημονική και παιδαγωγική τους 

κατάρτιση. 

 

      Αυτονόητο είναι ότι δεν είναι δυνατό να ορισθούν μέλη των Συμβουλίων εκπαιδευτικοί που προτίθενται να 

είναι υποψήφιοι στη διαδικασία επιλογής αρμοδιότητας τοπικών συμβουλίων. 

      Οι Διευθυντές/ντριες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης  στις οποίες ανήκουν οργανικά οι ενδιαφερόμενοι/ες, 

θα εκδώσουν βεβαίωση για κάθε εκπαιδευτικό, στην οποία θα βεβαιώνονται τα εξής στοιχεία: η οργανική 

του/της θέση, η θέση στην οποία υπηρετεί σήμερα, η συνολική εκπαιδευτική του/της υπηρεσία, η συνολική 

εκπαιδευτική του/της υπηρεσία στην ίδια βαθμίδα εκπαίδευσης, η 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 (ΦΕΚ 136/τ.Α'/03-08-

2021) και η διοικητική εμπειρία, υπολογιζόμενες έως και την 25η Οκτωβρίου 2022 (ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων). 

 

Μετά από έλεγχο της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα αποστείλουν στην 

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου: α) τις 

υποβληθείσες αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος μαζί με τα βιογραφικά των υποψηφίων, β) τις 

προαναφερόμενες βεβαιώσεις και γ) τους συγκεντρωτικούς πίνακες με τους/τις εκπαιδευτικούς που υπέβαλαν 

αίτηση, φροντίζοντας να παραληφθούν από την υπηρεσία μας το αργότερο μέχρι  την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 

2022. 

     Παρακαλούνται οι οικείοι/ες Διευθυντές/ντριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι 

Προϊστάμενοι/ες των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., οι Υπεύθυνοι/ες των Κ.Ε.ΠΕ.Α. και οι Διευθυντές/ντριες των Σχολικών 

Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, στους/στις οποίους/ες 

κοινοποιείται η παρούσα πρόσκληση, να ενημερώσουν άμεσα με οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν σκόπιμο, 

τους/τις εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς τους.  

       Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης 

Πελοποννήσου και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Πελοποννήσου για ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 

 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ 
ΔΑΣΚΑΛΟΣ 
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Επισυνάπτονται υποδείγματα:  

α) αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, β) βεβαίωσης και γ) συγκεντρωτικού πίνακα 
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