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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 

----- Ιωάννινα, 14-10-2022 

   Αριθ. Πρωτ.:Φ.30/8153 
Ταχ. Δ/νση:            Ανεξαρτησίας 146 

Τ.Κ. - Πόλη: 45444 - Ιωάννινα   

Ιστοσελίδα: http://srv-ipeir.pde.sch.gr   

Email: mail@ipeir.pde.sch.gr   

Πληροφορίες: Πελαγία Χαρίτου   

Τηλέφωνο: 2651083896   

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για τον ορισμό μελών των 
Τοπικών Συμβούλιων Επιλογής Ηπείρου» 
 
Η Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ηπείρου 
 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/τ.Α΄/09-03-1999), όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1α του Ν. 2839/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 196/τ.Α΄/12-
09-2000). 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 136/τ.Α’/03-08-2021). 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: 
Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία 
και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 141/τ.Α΄/21-07-2022). 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4964/2022 «Διατάξεις για την απλοποίηση … και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 
150/τ.Α΄/30-07-2022). 

6. Το Π.Δ. 1/2003 «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, 
όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών 
μελών των συμβουλίων αυτών» (ΦΕΚ 1/τ. Α΄/03-01-2003), όπως ισχύει. 

7. Το Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 
31/τ.Α΄/23-02-2018). 

8. Τη με αριθμ. 259/2-6-2004 Γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του 
Κράτους, που αφορά στη συμμετοχή και των δύο φύλων σε κάθε Υπηρεσιακό Συμβούλιο των 
Δημοσίων Υπηρεσιών και έγινε δεκτή από την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

9. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-03-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΤΗ4653ΠΣ-ΒΔ3) Υ. Α., με θέμα: 
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«Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης». 
10. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.351.1/120/88595/Ε3/18-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π) Υ.Α., με 

θέμα «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 
11. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.350.2/12/95133/Ε3/29-07-2022 (ΑΔΑ: 6ΧΤΥ46ΜΤΛΗ-ΥΨΨ) Υ.Α., με 

θέμα: «Ορισμός αναπληρωτών των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης». 
12. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.11.3/6498/01-09-2022 Διαπιστωτική Πράξη της Προϊσταμένης της 

Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου με 
θέμα: «Άσκηση καθηκόντων Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης 
Ηπείρου». 

13. Το με αριθμ. πρωτ. Φ.350/98/122749/Ε3/06-10-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ, με θέμα: 
«Συγκρότηση των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής». 
 

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ 
 

Τους/τις εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν με 
οργανική θέση στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Ηπείρου, έχουν:  

ι) τουλάχιστον εικοσαετή (20ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία (για την πρώτη από τις τρεις 
θέσεις εκπαιδευτικών) και τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία 
(για τη δεύτερη και τρίτη θέση των εκπαιδευτικών) στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης, 
καθώς και υπηρεσία σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης των περ. α) έως γ) και στ) έως 
κ) της παρ. 2 του άρθρου 30 ή 

ιι) τουλάχιστον εικοσαετή (20ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία (για την πρώτη από τις τρεις 
θέσεις εκπαιδευτικών) και τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία 
(για τη δεύτερη και τρίτη θέση των εκπαιδευτικών) στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης, για 
την περίπτωση που δεν θα υπάρχουν υποψήφιοι που θα πληρούν την προϋπόθεση της 
υπηρεσίας σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης του στοιχείου ι),  

 
και επιθυμούν να οριστούν  μέλη του οικείου Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής, να υποβάλουν αίτηση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προς την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ηπείρου μέσω των αρμόδιων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Ηπείρου. 
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Δεν είναι δυνατό να ορισθούν μέλη των συμβουλίων εκπαιδευτικοί που 
προτίθενται να είναι υποψήφιοι στη διαδικασία επιλογής. 

 
Η θητεία των μελών του Συμβουλίου αρχίζει με τη συγκρότηση των συμβουλίων και είναι 

τετραετής, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 37 του Ν. 4823/2021 (Α΄136).  
 

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Υπόδειγμα 1), θα κατατεθούν στις οικείες Διευθύνσεις 
Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022 έως και την 
Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, 
εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. 
 

Οι αρμόδιοι/ες Διευθυντές/ντριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θα 
εκδώσουν βεβαίωση εκπαιδευτικής υπηρεσίας (Υπόδειγμα 2) για κάθε ενδιαφερόμενο/η, στην 
οποία θα βεβαιώνονται τα εξής στοιχεία: η οργανική θέση, η θέση στην οποία υπηρετεί, αριθμός 
Φ.Ε.Κ. διορισμού, η ιεραρχική θέση του/της εκπαιδευτικού (καταγράφεται μόνο η ανώτερη θέση 
του ενδιαφερόμενου) και η συνολική υπηρεσία σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης των περ. α) έως 
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γ) και στ) έως κ) της παρ. 2 του άρθρου 30 του Ν. 4823/2021 (Α΄136), η διοικητική εμπειρία 
σύμφωνα με την παρ. ε, του άρθρου 33 του Ν. 4823/2021 (136 Α΄) και η συνολική εκπαιδευτική 
υπηρεσία, υπολογιζόμενη έως και την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022. 

 
Μετά από έλεγχο της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων, οι αιτήσεις εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος (Υπόδειγμα 1) και οι βεβαιώσεις (Υπόδειγμα 2) θα πρέπει να αποσταλούν από τις 
Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ηλεκτρονικά, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 25 Οκτωβρίου, στην 
Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, στη διεύθυνση 
mail@ipeir.pde.sch.gr, συνοδευόμενες από συγκεντρωτικό πίνακα (Υπόδειγμα 3) με τον συνολικό 
αριθμό των εκπαιδευτικών που επέβαλαν αίτηση, μεριμνώντας παράλληλα και για την άμεση 
αποστολή τους ταχυδρομικώς. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν αιτήσεις παρακαλούμε να 
ενημερωθεί σχετικά η υπηρεσία μας. 

 
Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, οι Προϊστάμενοι/νες των ΚΕΔΑΣΥ, οι Υπεύθυνοι των ΚΕΠΕΑ και ο Οργανωτικός 
Συντονιστής του ΠΕΚΕΣ Ηπείρου, στους/στις οποίους/οποίες κοινοποιείται η παρούσα πρόσκληση, 
να ενημερώσουν άμεσα τους/τις εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς τους. 
 
Επισυνάπτονται υποδείγματα: 
1. Αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  
2. Βεβαίωσης εκπαιδευτικής υπηρεσίας  
3. Συγκεντρωτικού πίνακα. 

 
  Η Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια 
   

 
 

  Μπέση Μαρίνα 
Κοινοποίηση:  

1. Δ/νσεις ΠΕ & ΔΕ Ηπείρου 

2. Σχολικές Μονάδες (δια των οικείων Δ/νσεων Εκπ/σης) 

3. ΚΕΔΑΣΥ Ηπείρου 

4. ΚΕΠΕΑ Ηπείρου 

5. ΠΕΚΕΣ Ηπείρου 
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