
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
 
Θεσσαλονίκη 12-01-2023 
Αρ. Πρωτ.: 533 

 
 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
 
 
 
 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό τακτικού και αναπληρωματικών μελών 
της περ. α) της παρ. 12 του άρθρου 232 του ν. 4823/2021, όπως ισχύει, σε Τοπικά Συμβούλια 
Επιλογής Διευθύνσεων Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας 

Ο  Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 232 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136), όπως προστέθηκε με την παρ. 
2 του άρθρου 190 του ν. 4964/2022 (Α΄ 150) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 
4997/2022 (Α΄219) 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 30 και 37 του Κεφαλαίου Β΄ «Επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης» 
του ν. 4823/2021 (Α΄ 136) 

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

4. Τη με αρ. πρωτ. 12848/29-07-2022 Διαπιστωτική Πράξη με θέμα «Άσκηση Καθηκόντων 
Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας» 

5. Το γεγονός ότι μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψήφιων Διευθυντών σχολικών 
μονάδων διαπιστώθηκαν κωλύματα τακτικού και αναπληρωματικών μελών της περ α) της παρ. 12  
του άρθρου 232 του ν. 4823/2021, όπως ισχύει, σε Τοπικά Συμβούλια Επιλογής Δ.Ε. της Κεντρικής 
Μακεδονίας 

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε 

Τους/τις εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, εφόσον επιθυμούν να 
οριστούν σε θέσεις της περ. α) της παρ. 12 του άρθρου 232 του ν. 4823/2021, όπως ισχύει, να υποβάλουν 
αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής των παρακάτω Διευθύνσεων Δ.Ε. 
Κεντρικής Μακεδονίας: 

• Δυτικής Θεσσαλονίκης: αναπληρωματικό μέλος της περ α) 

• Ημαθίας: αναπληρωματικό μέλος της περ α) 

• Κιλκίς: αναπληρωματικό μέλος της περ α) 

• Πιερίας: τακτικό και αναπληρωματικό μέλος της περ α) 

• Σερρών: αναπληρωματικό μέλος της περ α) 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υπηρετούν με οργανική θέση στις Διευθύνσεις Δ.Ε. που υπάγονται στην 
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και να έχουν τουλάχιστον εικοσιπενταετή 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
----- 

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
& ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Γ΄- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
----- 

 
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 
Τ.Κ. – Πόλη: 57001, Θεσσαλονίκη 
Πληροφορίες: Γ. Κομψοπούλου-Μ. Τσίμπου 
Τηλέφωνο: 2310 474864, 474830 
Ιστοσελίδα: http://kmaked.pde.sch.gr 
e-mail: kmakedpde@sch.gr 
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εκπαιδευτική υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης 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. 

Εάν δεν υπάρχουν υποψήφιοι/ες που πληρούν την προϋπόθεση της υπηρεσίας σε θέση στελέχους της 
εκπαίδευσης, ως μέλος επιλέγεται εκπαιδευτικός με τουλάχιστον τριακονταετή εκπαιδευτική υπηρεσία 
και διοικητική εμπειρία. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με διοικητική εμπειρία, επιλέγεται ο υποψήφιος 
με τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία. 

Επισημαίνεται ότι εκπαιδευτικοί που είναι οι ίδιοι/ες υποψήφιοι/ες ή συντρέχουν στο πρόσωπό τους 
άλλα κωλύματα σε σχέση με τη διαδικασία επιλογής Διευθυντών σχολικών μονάδων δεν είναι δυνατό 
να ορισθούν μέλη των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. Οι αιτήσεις θα 
απευθύνονται στον Αναπληρωτή Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και θα 
κατατεθούν ηλεκτρονικά στις οικείες  Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, έως και τη Δευτέρα 
16-01-2023, ώρα 10:00 π.μ.. 

Οι Διευθύνσεις Δ.Ε. θα συμπληρώσουν τον συνημμένο πίνακα και θα διαβιβάσουν αυθημερόν, το 
αργότερο μέχρι τις 13:00, τις αιτήσεις και τον πίνακα στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης 
Κεντρικής Μακεδονίας, σε ψηφιακή μορφή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Στην περίπτωση που δεν υποβληθούν αιτήσεις, παρακαλούμε για την έγγραφη ενημέρωσή μας.  

Επισυνάπτονται υποδείγματα αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και βεβαίωσης.  

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας να 
ενημερώσουν άμεσα τους/τις εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς τους 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. Διευθύνσεις  Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας 
2. Σχολικές μονάδες Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας,  (δια 

των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης) 

 

Ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας 

 
 

Θωμάς Μπαχαράκης 
 

 

ΑΔΑ: ΡΝ3Π46ΜΤΛΗ-7ΧΖ


		2023-01-12T21:26:37+0200
	Athens




