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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των Τοπικών 
Συμβουλίων Επιλογής Νοτίου Αιγαίου» 
 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

      Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των παρ.9-12 και παρ.14-15 του άρθρου 37 του ν.4823/2021 (Α΄136) «Αναβάθμιση του 

σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 232 του ν.4823/2021 περί των μεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ στις 

οποίες προστέθηκε παρ.12 με την παρ.2 του άρθρου 190 του ν.4964/2022 (Α΄150) «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 του άρθρου 375 του Ν.4957/2022 (ΦΕΚ 141, τ.Α΄, 21-07-2022) 

4. Τη με αριθμ.πρωτ. Φ.350.2/70/132054/Ε3/27-8-2019 Υ.Α. με θέμα «Τοποθέτηση Περιφερειακής 

Διευθύντριας Εκπαίδευσης». (ΑΔΑ:Ω8Π44653ΠΣ-ΟΤΥ) 

5. Το με αριθμ.πρωτ.Φ.350/98/122749/Ε3/6-10-2022 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Συγκρότηση των 

Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής». 

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ 
 

 Τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι 
υπηρετούν με οργανική θέση στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης και έχουν εικοσαετή ή 
δεκαπενταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης και 
επιθυμούν να οριστούν μέλη του οικείου Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής, να υποβάλουν αίτηση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου μέσω των 
αρμοδίων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης έως και τη Δευτέρα 17-10-2022, καθώς και βιογραφικό 
σημείωμα, από το οποίο να προκύπτει η διοικητική και διδακτική τους εμπειρία, η επιστημονική και 
παιδαγωγική τους κατάρτιση.  

Επισημαίνουμε ότι δεν είναι δυνατόν να ορισθούν μέλη των συμβουλίων εκπαιδευτικοί που 
προτίθενται να είναι υποψήφιοι στη διαδικασία επιλογής. 

Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης πρέπει να εκδώσουν βεβαίωση για κάθε 
ενδιαφερόμενο, στην οποία θα βεβαιώνεται ο βαθμός, η οργανική θέση, η θέση που υπηρετεί, ο 
συνολικός πραγματικός χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας και ο συνολικός χρόνος 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). Ως καταληκτική ημερομηνία για τον υπολογισμό της εκπαιδευτικής υπηρεσίας 
και της υπηρεσίας σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης ορίζεται η Δευτέρα 17-10-2022. 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

Ερμούπολη , 10-10-2022 
Αρ.Πρωτ. : Φ.10.6/6884    

 

 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 
  Ταχ.Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 32, Ερμούπολη 
  Ταχ.Κώδικας : 84100 Σύρος 
  Πληροφορίες :Χ.Ισαακίδης  
  Τηλέφωνο : 2281079615 

   E-mail : mail@naigaiou.pde.sch.gr      

 

 

 

       

  
Προς:     
            -όπως ο Πίνακας Αποδεκτών- 
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Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα πρέπει να αποστείλουν τις υποβληθείσες αιτήσεις 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τις βεβαιώσεις, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 19-10-2022, στο 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.  

Παρακαλούνται οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών, στις οποίες 
κοινοποιείται η παρούσα πρόσκληση να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς τους. 
              Επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
Πίνακας Αποδεκτών: 

1. Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου και Κυκλάδων 
2. Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου και 

Κυκλάδων   
(μέσω Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου και 
Κυκλάδων) 

 
Συνημμένα: 

Υπόδειγμα αίτησης 

 

Η Περιφερειακή Διευθύντρια   

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

Νοτίου Αιγαίου 

 

Μαρκέλλα Παραμυθιώτου-Μολφέτα 

ΑΔΑ: ΨΘΤΔ46ΜΤΛΗ-ΕΥΕ
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