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ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
----- 

ΑΤΣΟΣΕΛΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΟΙΚΗΣΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
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----- 
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           Kοηάνθ, 03-02-2023 
           Αρ. Πρωτ.: 841 

 
 

 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ     
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

 
 
Θζμα: «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ εκπαιδευτικών για τον οριςμό μζλουσ του 
Σοπικοφ υμβουλίου Επιλογισ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κοηάνθσ». 
 
 

Η Αναπλθρώτρια Περιφερειακι Διευκφντρια Πρωτοβάκμιασ και 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ 

 
 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 9 του άρκρου 37 του Ν.4823/2021 (Φ.Ε.Κ. 136 τ.Αϋ/03-08-2021) 

«Αναβάκμιςθ του ςχολείου, ενδυνάμωςθ των εκπαιδευτικϊν και άλλεσ διατάξεισ». 

2. Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 190 του Ν.4964/2022 (Φ.Ε.Κ. 150 τ.Αϋ/30-07-2022) 

«Διατάξεισ για τθν απλοποίθςθ τθσ περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ, κζςπιςθ πλαιςίου για 

τθν ανάπτυξθ των Τπεράκτιων Αιολικϊν Πάρκων, τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ενεργειακισ κρίςθσ, 

τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και λοιπζσ διατάξεισ».  

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 78 του Ν.4997/2022 (ΦΕΚ 219 τ.Αϋ/25-11-2022) «Εξορκολογιςμόσ 

αςφαλιςτικισ και ςυνταξιοδοτικισ νομοκεςίασ, ενίςχυςθ ευάλωτων κοινωνικϊν ομάδων και 

άλλεσ διατάξεισ». 

4. Σθ με αρικμ. πρωτ. Φ.353.1/11/48029/Ε3/28-03-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΣΗ4653Π-ΒΔ3) Απόφαςθ του 

Τπουργοφ Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων με κζμα: «Σοποκζτθςθ Περιφερειακϊν 

Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ». 

5. Σθ με αρικμ. πρωτ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-7-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΡ446ΜΣΛΗ-29Π) Απόφαςθ 
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του Τπουργείου Παιδείασ με κζμα: «Σοποκζτθςθ Διευκυντϊν Πρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ».  

6. Σθ με αρικμ. πρωτ. Φ.350.2/12/95133/Ε3/29-07-2022 (ΑΔΑ: 6ΧΣΤ46ΜΣΛΗ-ΤΨΨ) Απόφαςθ τθσ 

Προϊςταμζνθσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ Π.Ε. και Δ.Ε. του Τ.ΠΑΙ.Θ. 

με κζμα: «Οριςμόσ αναπλθρωτϊν των Περιφερειακϊν Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ». 

7. Σθ με αρικμ. πρωτ. 5320/01-09-2022 Διαπιςτωτικι Πράξθ με κζμα: «Άςκθςθ κακθκόντων 

Περιφερειακισ Διευκφντριασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ». 

8. Σο με αρικμό πρωτ. Φ.350/98/122749/Ε3/06-10-2022 ζγγραφο του Τ.ΠΑΙ.Θ. με κζμα: 

«υγκρότθςθ των Σοπικϊν υμβουλίων Επιλογισ» 

9. Σθ με αρικμ. πρωτ. 8895/08-12-2022 (ΑΔΑ: Ψ6ΓΜ46ΜΣΛΗ-Χ8Λ) Απόφαςθ τθσ  

Αναπλθρϊτριασ Περιφερειακισ Διευκφντριασ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ, με κζμα: «υγκρότθςθ των Σοπικϊν υμβουλίων 

Επιλογισ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ». 

10. Σθ με αρικμ. πρωτ. 76/09-01-2023 (ΑΔΑ: 6ΚΛΔ46ΜΣΛΗ-41) Απόφαςθ τθσ  Αναπλθρϊτριασ 

Περιφερειακισ Διευκφντριασ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ 

Μακεδονίασ, με κζμα: «Σροποποίθςθ τθσ με αρικμ. πρωτ. 8895/08-12-2022 (ΑΔΑ: 

Ψ6ΓΜ46ΜΣΛΗ-Χ8Λ) Απόφαςθσ τθσ Αναπλθρϊτριασ Περιφερειακισ Διευκφντριασ 

Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ  με κζμα  

ϋϋυγκρότθςθ των Σοπικϊν υμβουλίων Επιλογισ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασϋϋ, ωσ προσ τα Σοπικά υμβοφλια Επιλογισ Πρωτοβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ Γρεβενϊν και Κοηάνθσ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Φλϊρινασ». 

11. Tθν από 26-01-2023 αίτθςθ παραίτθςθσ του κ. Χονδροματίδθ Θεόφιλου του Γεωργίου όπωσ 

μασ διαβιβάςτθκε με το με αρικμ. πρωτ. 457/26-01-2023 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ 

Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κοηάνθσ. 

12. Σθν ανάγκθ για ςυγκρότθςθ του Σοπικοφ υμβουλίου Επιλογισ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Κοηάνθσ. 

 

                                                         Κ α λ ο φ μ ε 

 

Σουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ που υπθρετοφν με οργανικι κζςθ ςτθ 

Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κοηάνθσ και ζχουν: 
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i) τουλάχιςτον δεκαπενταετι (15ετι) εκπαιδευτικι υπθρεςία (για τθν τρίτθ κζςθ των 

εκπαιδευτικϊν) ςτθν οικεία βακμίδα εκπαίδευςθσ, κακϊσ και υπθρεςία ςε κζςθ 

ςτελζχουσ τθσ εκπαίδευςθσ των περ. α) ζωσ γ) και ςτ) ζωσ κ) τθσ παρ. 2 του άρκρου 

30 του Ν.4823/2021 (Φ.Ε.Κ. 136 τ.Αϋ/03-08-2021) ι  

ii) τουλάχιςτον δεκαπενταετι (15ετι) εκπαιδευτικι υπθρεςία (για τθν τρίτθ κζςθ των 

εκπαιδευτικϊν) ςτθν οικεία βακμίδα εκπαίδευςθσ για τθν περίπτωςθ που δεν κα 

υπάρχουν υποψιφιοι που κα πλθροφν τθν προχπόκεςθ τθσ υπθρεςίασ ςε κζςθ 

ςτελζχουσ τθσ εκπαίδευςθσ του ςτοιχείου i),  

και επικυμοφν να οριςτοφν ωσ τακτικό μζλοσ ςτθν τρίτθ κζςθ των εκπαιδευτικών του 

οικείου Σοπικοφ υμβουλίου Επιλογισ, να υποβάλουν αίτθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ προσ 

τθν Αναπλθρϊτρια Περιφερειακι Διευκφντρια Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ μζςω τθσ 

Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κοηάνθσ. 

ΕΠΙΗΜΑΝΗ: Δεν είναι δυνατόν να οριςκοφν μζλθ του ςυμβουλίου εκπαιδευτικοί που είναι 

υποψιφιοι ςτθ διαδικαςία επιλογισ. 

 

Οι αιτιςεισ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ (Τπόδειγμα 1), κα κατατεκοφν ςτθ Διεφκυνςθ 

Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κοηάνθσ, από Παραςκευι 03 Φεβρουαρίου 2023 ζωσ και τθν Σρίτθ 

07 Φεβρουαρίου 2023. Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων, εκπρόκεςμεσ 

αιτιςεισ δεν κα γίνονται δεκτζσ. 

 

Ο Διευκυντισ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κοηάνθσ, κα εκδϊςει βεβαίωςθ εκπαιδευτικισ 

υπθρεςίασ (Τπόδειγμα 2) για κάκε ενδιαφερόμενο/θ, ςτθν οποία κα βεβαιϊνονται τα εξισ 

ςτοιχεία: θ οργανικι κζςθ, θ κζςθ ςτθν οποία υπθρετεί, αρικμόσ Φ.Ε.Κ. διοριςμοφ, θ ιεραρχικι 

κζςθ του/τθσ εκπαιδευτικοφ ςφμφωνα με τθν παρ. 2, του άρκρου 30 του Ν.4823/2021 (136 Αϋ) 

(καταγράφεται μόνο θ ανϊτερθ ιεραρχικά κζςθ), θ ςυνολικι υπθρεςία ςε κζςθ ςτελζχουσ τθσ 

εκπαίδευςθσ, θ διοικθτικι εμπειρία ςφμφωνα με τθν παρ. ε, του άρκρου 33 του Ν.4823/2021 (136 

Αϋ) και θ ςυνολικι εκπαιδευτικι υπθρεςία, υπολογιηόμενθ ζωσ και 03 Φεβρουαρίου 2023.  

 

Μετά από ζλεγχο τθσ ςυνδρομισ των νόμιμων προχποκζςεων, ο Διευκυντισ 

Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κοηάνθσ κα αποςτείλει ςτθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ 

Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ τθν Σετάρτθ 08 Φεβρουαρίου 2023 με θλεκτρονικό 

ταχυδρομείο ςτθ διεφκυνςθ: mail@dmaked.pde.sch.gr τουσ ςυγκεντρωτικοφσ πίνακεσ με 
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τουσ/τισ ενδιαφερόμενουσ/εσ εκπαιδευτικοφσ (Τπόδειγμα 3), και κα φροντίςει για τθν 

άμεςθ αποςτολι ταχυδρομικώσ:  

α) των αιτιςεων που κα ζχουν υποβλθκεί  

β) των βεβαιώςεων εκπαιδευτικισ υπθρεςίασ (Τπόδειγμα 2)  και 

γ) των ςυγκεντρωτικών πινάκων με τουσ/τισ ενδιαφερόμενουσ/εσ εκπαιδευτικοφσ (Τπόδειγμα 

3).  

 
 
Παρακαλείται ο Διευκυντισ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κοηάνθσ, οι Προϊςτάμενοι/νεσ των 

ΚΕ.Δ.Α..Τ. και οι Τπεφκυνοι των Κ.Ε.ΠΕ.Α., ςτουσ/ςτισ οποίουσ/οποίεσ κοινοποιείται θ παροφςα 

πρόςκλθςθ, να ενθμερώςουν τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

 

Επιςυνάπτονται υποδείγματα:  

1. Αίτθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ  
2. Βεβαίωςθσ εκπαιδευτικισ υπθρεςίασ  
3. υγκεντρωτικοφ Πίνακα  

 

                            
        
Κοινοποίθςθ: 
1. Διεφκυνςθ Π.Ε. Κοηάνθσ  
2. ΚΕ.Δ.Α..Τ.  Δυτικισ  Μακεδονίασ  
3. Κ.Ε.ΠΕ.Α. Δυτικισ  Μακεδονίασ 
4. χολικζσ μονάδεσ Π.Ε. Κοηάνθσ (μζςω τθσ 

αρμόδιασ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ) 

H Αναπλθρώτρια 
Περιφερειακι Διευκφντρια 

Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ 

 
 
 

Δζςποινα Παπαδοποφλου, δ. φ. 
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