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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό αναπληρωματικών μελών 
στο Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων» 
 

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». 
6. Τη με αριθμ.πρωτ.Φ.10.6/7302/30-11-2022 Απόφαση της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης 

Νοτίου Αιγαίου με θέμα «Συγκρότηση του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης Κυκλάδων» (ΑΔΑ:ΡΥΞΣ46ΜΤΛΗ-ΑΟΤ). 

7. Το γεγονός ότι διαπιστώθηκαν κωλύματα συμμετοχής εκπαιδευτικών που ορίστηκαν αναπληρωματικά 
μέλη στο Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, μετά το 
πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις θέσεις των Διευθυντών Σχολικών 
Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων και την υποβολή παραιτήσεων από τις 
θέσεις των αναπληρωματικών μελών του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης Κυκλάδων. 

8. Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν άλλοι υποψήφιοι που να πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής, πέρα από 
τους ήδη τοποθετηθέντες, που να έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη θέση του τακτικού ή 
αναπληρωματικού μέλους στο Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Κυκλάδων ανταποκρινόμενοι στη με αριθμ.πρωτ.Φ.10.6/6884/10-10-2022 Πρόσκληση της Περιφερειακής 
Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ν. Αιγαίου (ΑΔΑ:ΨΘΤΔ46ΜΤΛΗ-ΕΥΕ). 
 

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ 
 
Τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι υπηρετούν με οργανική θέση στη 
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, έχουν εικοσαετή ή δεκαπενταετή τουλάχιστον 
εκπαιδευτική υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης και επιθυμούν να οριστούν 
αναπληρωματικά μέλη στο Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κυκλάδων, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μαζί με συνοπτικό 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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βιογραφικό σημείωμα, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου μέσω της 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, έως και τη Δευτέρα 16-01-2023.  

Επισημαίνουμε ότι δεν είναι δυνατόν να ορισθούν μέλη των συμβουλίων εκπαιδευτικοί που 
υπέβαλαν υποψηφιότητα στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων ή συντρέχουν στο πρόσωπο τους άλλα κωλύματα σε σχέση 
με τη διαδικασία επιλογής. 

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων πρέπει να εκδώσει βεβαίωση για κάθε 
ενδιαφερόμενο, στην οποία θα βεβαιώνεται ο βαθμός, η οργανική θέση, η θέση που υπηρετεί, ο 
συνολικός πραγματικός χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας, 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), και ξεχωριστά τυχόν άλλη διοικητική εμπειρία. Ως καταληκτική ημερομηνία 
για τον υπολογισμό της εκπαιδευτικής υπηρεσίας και της υπηρεσίας σε θέση στελέχους της 
εκπαίδευσης ορίζεται η Δευτέρα 16-01-2023. 

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων θα πρέπει να αποστείλει τις 
υποβληθείσες αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τις βεβαιώσεις, έως την Τρίτη 17-01-2023, 
στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.  

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, στην οποία κοινοποιείται η παρούσα 
πρόσκληση να ενημερώσει άμεσα τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς της. 
              Επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
Πίνακας Αποδεκτών: 

1. Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων 
2. Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων   

(μέσω της  Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων) 

 
Συνημμένα: 

Υπόδειγμα αίτησης 

 

Η Περιφερειακή Διευθύντρια   

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

Νοτίου Αιγαίου 

 

Μαρκέλλα Παραμυθιώτου-Μολφέτα 
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