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Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για τον ορισμό μελών στα Τοπικά 

Συμβούλια Επιλογής Θεσσαλίας» 

 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 37 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 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 (ΦΕΚ 150/τ.Α’/30-07-2022), με την 

οποία προστέθηκε παρ. 12 στο άρθρο 232 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/ τ.Α’/03-08-2021). 

3. Την υπ’ αριθ. Φ.350.2/12/95133/Ε3/29-07-2022 (ΑΔΑ: 6ΧΤΥ46ΜΤΛΗ-ΥΨΨ) Απόφαση του 

Υ.ΠΑΙ.Θ. «Ορισμός αναπληρωτών των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».  

4. Την υπ’ αριθ. Φ.350/98/122749/Ε3/06-10-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Συγκρότηση των 

Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής». 

5. Την μη ύπαρξη υποψηφίων στην υπ’ αριθ. 12500/13-10-2022 (ΑΔΑ: 69ΓΦ46ΜΤΛΗ-Ψ3Ο) 

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου για τον ορισμό 

μελών στα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής Θεσσαλίας». 

6. Την μη ύπαρξη υποψηφίων στην υπ’ αριθ. 13163/26-10-2022 (ΑΔΑ: 9ΛΒ846ΜΤΛΗ-50Ζ) 

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για τον ορισμό μελών στα Τοπικά 

Συμβούλια Επιλογής Θεσσαλίας». 

7. Την ανάγκη άμεσης συγκρότησης των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Θεσσαλίας. 

 

Κ α λ ο ύ μ ε  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

Λάρισα, 01-11-2022 

Αρ. πρωτ.: 13418 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΑΔΑ: ΨΝΖΘ46ΜΤΛΗ-46Ι



 

Τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι πληρούν τις 

προϋποθέσεις της παρ. 12, του άρθρου 232 του ν. 4823/2021, όπως προστέθηκε με τις διατάξεις της 

παρ. 2, του άρθρου 190 του ν. 4964/2022, προκειμένου να επιλεγεί το μέλος της περ. β) με τον 

αναπληρωτή του, εφόσον επιθυμούν να μετέχουν στη σύνθεση του οικείου Τοπικού Συμβουλίου 

Επιλογής των Διευθύνσεων: 

 α. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων  

 β. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας, Μαγνησίας και Τρικάλων  

της ΠΔΕ Θεσσαλίας, κατά περίπτωση, να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

(επισυνάπτεται υπόδειγμα αίτησης). 

 

Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι είναι: 

α) Να υπηρετούν με οργανική θέση στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που υπάγονται στην οικεία 

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης 

β) Να έχουν τουλάχιστον τριακονταετή (30ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία και διοικητική εμπειρία. 

Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με διοικητική εμπειρία, επιλέγεται ο υποψήφιος με τη 

μεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία. 

 

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα απευθύνονται στην Αναπληρώτρια Περιφερειακή 

Διευθύντρια Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας και θα υποβάλλονται με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έως την 

Παρασκευή 04-11-2022 και ώρα 12:00 μ. (αποκλειστική προθεσμία). 

 

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

να είναι υποψήφιοι στη διαδικασία επιλογής. 

 

Οι αρμόδιοι/ες Διευθυντές/ντριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θα 

εκδώσουν βεβαίωση (επισυνάπτεται υπόδειγμα βεβαίωσης) για κάθε ενδιαφερόμενο/η, στην οποία 

θα βεβαιώνονται τα εξής στοιχεία: η οργανική θέση, η θέση στην οποία υπηρετεί, ο αριθμός Φ.Ε.Κ. 

διορισμού, η διοικητική εμπειρία σύμφωνα με την παρ. 3, περ. ε), του άρθρου 33 του Ν.4823/2021 

(Α΄136) και η συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία, υπολογιζόμενη έως και 04 Νοεμβρίου 2022. 

Μετά τη λήξη της καταληκτικής προθεσμίας οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα αποστείλουν 

ηλεκτρονικά στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας:  

α) τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί 

β) τις βεβαιώσεις για κάθε ενδιαφερόμενο/η 

ΑΔΑ: ΨΝΖΘ46ΜΤΛΗ-46Ι



Επισυνάπτονται υποδείγματα: α) αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, β) βεβαίωση 

Παρακαλούμε τις Διευθύνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης να ενημερώσουν τους 

εκπαιδευτικούς της αρμοδιότητάς τους. 

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται και στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης 

Εκπαίδευσης Θεσσαλίας ( http://thess.pde.sch.gr/jn/ ). 

 

Συνημμένα: 

1. Υπόδειγμα αίτησης εκπαιδευτικών 

2. Υπόδειγμα βεβαίωσης 

 

 

 

 

 

 

 

Η Αν. Περιφερειακή Διευθύντρια 

Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Θεσσαλίας 

 

 

 

Βασιλική Ζιάκα 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. Θεσσαλίας 

2. ΚΕ.Π.Ε.Α. Θεσσαλίας 

3. Σχολικές μονάδες Π.Ε. & Δ.Ε. Θεσσαλίας  

    (δια των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης)  

ΑΔΑ: ΨΝΖΘ46ΜΤΛΗ-46Ι
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