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ΘΕΜΑ: «ΝΕΑ_Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον ορισμό τους ως μέλη στα Τοπικά Συμβούλια 
Επιλογής: α) της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας και β) της Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας λόγω ανασυγκρότησης» 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής  Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης  Δυτικής Ελλάδας

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 9-12 και παρ. 14-15, του άρθρου 37 του Ν.4823/2021 (Φ.Ε.Κ. 136 τ.Α’/03-

08-2021) «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», η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 78 
του ν. 4997/2022 (Α΄, 219) και σήμερα ισχύει

3. Τις διατάξεις του άρθρου 375 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141, τ. Α ́, 21-07-2022)
4. Την αριθμ. πρωτ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-03-2019 (ΑΔΑ:ΩΩΤΗ4653ΠΣ-ΒΔ3) απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Τοποθέτηση Περιφερειακών 
Διευθυντών Εκπαίδευσης», σε συνδυασμό με το άρθρο 375 του ν. 4957/2022 (141, Α΄) με το 
οποίο παρατάθηκε η θητεία και η άσκηση καθηκόντων των Περιφερειακών Διευθυντών 
Εκπαίδευσης έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των νέων Περιφερειακών 
Διευθυντών Εκπαίδευσης σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β΄ του Μέρους Β΄ του ν. 4823/2021 (136, 
Α΄)

5. Την αριθμ. 157393/Ν4/19-12-2022 (Β΄, 6865/29-12-2022) απόφαση του Υπηρεσιακού 
Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων και δικαιώματος τελικής 
υπογραφής του Υπηρεσιακού Γραμματέα κατ’ εφαρμογή των άρθρων 35 και 37 του ν. 
4622/2019 και 61 του ν. 4903/2022»

6. Το με αριθμό πρωτ. Φ.350/98/122749/Ε3/06-10-2022 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: 
«Συγκρότηση των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής»
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7. Την αριθμ. Φ.30.1/288/12-01-2023 (ΑΔΑ: 98ΠΖ46ΜΤΛΗ-ΚΚΔ) πρόσκληση του Περιφερειακού 
Δ/ντή Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας για τον ορισμό εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης ως μέλη στα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής της Δ/νσης ΠΕ Ηλείας και της Δ/νσης ΔΕ 
Ηλείας, λόγω ανάγκης ανασυγκρότησης

8. Την αριθμ. Φ.30.1/369/13-01-2022 (ΑΔΑ: 60ΗΤ46ΜΤΛΗ-ΡΩΟ) νέα πρόσκληση του 
Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας για τον ορισμό εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως μέλη στα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής της Δ/νσης ΠΕ Ηλείας 
και της Δ/νσης ΔΕ Ηλείας, λόγω ανάγκης ανασυγκρότησης

9. Το γεγονός ότι οι ανωτέρω προσκλήσεις κατέστη άκαρπες, διότι δεν υπεβλήθησαν αιτήσεις από 
εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ηλείας οι οποίοι να 
έχουν τα αντίστοιχα προσόντα επιλογής

9. Την ανάγκη ανασυγκρότησης των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ηλείας και της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας, ενόψει των 
διαδικασιών κρίσεων και επιλογής των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εργαστηριακών κέντρων των οικείων Διευθύνσεων ΠΕ και ΔΕ 
αντίστοιχα, λόγω ύπαρξης κωλυμάτων συμμετοχής (άρθρα 7 και 14 παρ. 6 του ν. 2690/1999)

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

Α) Τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας οι οποίοι υπηρετούν με οργανική 
θέση στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης και έχουν τουλάχιστον ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΕΤΗ εκπαιδευτική 
υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης, διοικητική εμπειρία σύμφωνα με την παρ. 3 περ. ε, 
του άρθρου 33 του Ν.4823/2021 (Α΄136), επιθυμούν να οριστούν μέλη του οικείου Τοπικού 
Συμβουλίου Επιλογής και δεν έχουν τα κωλύματα συμμετοχής των άρθρων 7 και 14 παρ. 6 του ν. 
2690/1999 (Α΄, 45) 

ΚΑΙ
Β) Τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας οι οποίοι υπηρετούν με οργανική 
θέση στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης και έχουν τουλάχιστον ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΕΤΗ εκπαιδευτική 
υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης, διοικητική εμπειρία σύμφωνα με την παρ. 3 παρ. ε, 
του άρθρου 33 του Ν.4823/2021 (Α΄136), επιθυμούν να οριστούν μέλη του οικείου Τοπικού 
Συμβουλίου Επιλογής και δεν έχουν τα κωλύματα συμμετοχής των άρθρων 7 και 14 παρ. 6 του ν. 
2690/1999 (Α΄, 45), 

να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (επισυνάπτεται - υπόδειγμα 1) μέσω 
των οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας αντίστοιχα, 
συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό σημείωμα από το οποίο να προκύπτει η διοικητική και 
διδακτική τους εμπειρία.

Κριτήρια Επιλογής των εκπαιδευτικών αποτελούν η εκπαιδευτική προϋπηρεσία και η διοικητική 
εμπειρία σύμφωνα με την παρ. 3 περ. ε, του άρθρου 33 του Ν.4823/2021 (Α΄136).

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι/ες με διοικητική εμπειρία, επιλέγεται ο/η 
υποψήφιος/α με τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία.

Οι αιτήσεις θα απευθύνονται στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και θα 
υποβάλλονται στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης μέχρι την Τρίτη 17/01/2023 μέχρι και ώρα 
14.00.
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Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στις οποίες ανήκουν οργανικά οι ενδιαφερόμενοι/ες, είναι 
αποκλειστικά υπεύθυνες για τη συγκέντρωση των αιτήσεων και τον έλεγχο της συνδρομής των 
νόμιμων προϋποθέσεων. 
Οι οικείοι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας, θα πρέπει να 
διαβιβάσουν άμεσα: α) τις υποβληθείσες αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και β) βεβαίωση για 
κάθε ενδιαφερόμενο/η (επισυνάπτεται-υπόδειγμα 2), στην οποία θα βεβαιώνεται ο βαθμός, η 
οργανική θέση, η θέση που υπηρετεί, ο συνολικός πραγματικός χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας 
και ο συνολικός χρόνος διοικητικής εμπειρίας σύμφωνα με την παρ. ε, του άρθρου 33 του 
Ν.4823/2021 (Α΄136), 
στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδος με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (στο 
pdede@sch.gr). 

Καταληκτική ημερομηνία για τον υπολογισμό της εκπαιδευτικής υπηρεσίας
και της υπηρεσίας σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης ορίζεται η Τρίτη 17-01-2023.

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

Παρακαλούνται οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών, στις οποίες κοινοποιείται η 
παρούσα πρόσκληση να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς τους με κάθε πρόσφορο 
τρόπο.

Ο   Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης
   Δυτικής Ελλάδας

 Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

1. Διευθύνσεις ΠΕ και ΔΕ Ηλείας
2. Σχολικές Μονάδες ΠΕ και ΔΕ Ηλείας (μέσω των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης)

Κοινοποίηση:
1. ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας
2. ΚΕ.Δ.Α.Σ..Υ. Δυτικής Ελλάδας
3. ΚΕ.Π.Ε.Α. Δυτικής Ελλάδας

Ακριβές Αντίγραφο
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - Π∆Ε ∆υτικής Ελλάδας
ΤΟΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
Π∆Ε ∆υτικής Ελλάδας
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