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ΘΕΜΑ:   «Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τον οριςμό μελών ςτα Σοπικά υμβοφλια  Επιλογήσ 

των Διευθφνςεων Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Ρεθφμνησ και Χανίων».     
 

Ο Περιφερειακόσ Διευθυντήσ Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Κρήτησ 
  
      Ζχοντασ υπϋ όψιν:  

1. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 18 (ΦΕΚ 31/τ.Αϋ/23-02-18), με κζμα : «Οργανιςμόσ Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και 

Θρθςκευμάτων». 

2. Σθ με αρικμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/τ.Βϋ/16-10-2002) Τ.Α. του ΤΠ.Ε.Π.Θ., με κζμα : 

«Κακοριςμόσ των ειδικότερων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των προϊςταμζνων των περιφερειακϊν 

υπθρεςιϊν Π/κμιασ και Δ/κμιασ εκπαίδευςθσ,……», όπωσ τροποποιικθκε, ςυμπλθρϊκθκε, 

αντικαταςτάκθκε και ιςχφει. 

3. Σθ με αρικμ. Φ.31.5/11344/25-9-18 (ΑΔΑ : ΩΛ3Α4653Π-ΔΩ9) Απόφαςθ τθσ Π.Δ.Ε. Κριτθσ, με κζμα : 

«Σοποκζτθςθ υντονιςτϊν Εκπαιδευτικοφ Ζργου του Περιφερειακοφ Κζντρου  Εκπαιδευτικοφ χεδιαςμοφ 

(ΠΕ.Κ.Ε..), τθσ Π.Δ.Ε. Κριτθσ». 

4. Σθ με αρικμ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-3-19 (ΑΔΑ : ΩΩΣΗ4653Π-ΒΔ3) Τ.Α. του ΤΠ.Π.Ε.Θ., με κζμα : «Σοποκζτθςθ 

Περιφερειακϊν Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ». 

5. Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 9 του άρκρου 37  του ν.4823/21 (ΦΕΚ 136/τ. Αϋ/03-08-21), με κζμα : «Αναβάκμιςθ του 

ςχολείου, ενδυνάμωςθ των εκπαιδευτικϊν και άλλεσ διατάξεισ». 

6. Σισ διατάξεισ των παρ. 1, 2 του άρκρου 232 του ν.4823/21 (ΦΕΚ 136/τ. Αϋ/03-08-21) και τθσ παρ. 12, όπωσ 

προςτζκθκε με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 190 του ν. 4964/22 (ΦΕΚ 150/τ. Αϋ/30-07-22). 

7. Σισ διατάξεισ των άρκρων 375 και 376 του ν. 4957 (ΦΕΚ 141/τ. Αϋ/21-07-22), με κζμα : «Νζοι ορίηοντεσ ςτα 

Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα : Ενίςχυςθ τθσ ποιότθτασ, τθσ λειτουργικότθτασ και τθσ ςφνδεςθσ των 
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Α.Ε.Ι. με τθν κοινωνία και λοιπζσ διατάξεισ».  

8. Σο με αρικμ. Φ.350/98/122749/Ε3/06-10-22 ζγγραφο του Τ.ΠΑΙ.Θ., με κζμα : «υγκρότθςθ των Σοπικϊν 

υμβουλίων Επιλογισ». 

9. Σο γεγονόσ ότι δεν κατατζκθκαν επαρκείσ αιτιςεισ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ από .Ε.Ε. του ΠΕ.Κ.Ε.. 

Κριτθσ για τον οριςμό μελϊν ςτα παρακάτω Σοπικά υμβοφλια Επιλογισ, φςτερα από τθ με αρικμ. 

Φ.30/11226/10-10-22 (ΑΔΑ : 6ΘΓΔ46ΜΣΛΗ-ΤΩ) Πρόςκλθςθ τθσ Π.Δ.Ε. Κριτθσ, ωσ εξισ :   

 Σακτικό και Αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ περ. β τθσ παρ. 12 του άρκρου 232 του ν.4823/21 (ΦΕΚ 136/τ. 

Αϋ/03-08-21), όπωσ προςτζκθκε με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 190 του ν. 4964/22 (ΦΕΚ 150/τ. Αϋ/30-07-22), 

ςτο Σοπικό υμβοφλιο Επιλογισ τθσ Διεφκυνςθσ Δ.Ε. Ρεκφμνθσ. 

 Αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ περ. β τθσ παρ. 12 του άρκρου 232 του ν.4823/21 (ΦΕΚ 136/τ. Αϋ/03-08-21), όπωσ 

προςτζκθκε με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 190 του ν. 4964/22 (ΦΕΚ 150/τ. Αϋ/30-07-22), ςτο Σοπικό 

υμβοφλιο Επιλογισ τθσ Διεφκυνςθσ Δ.Ε. Χανίων. 
 

ΚΑΛΟΤΜΕ 
 

 Σουσ εκπαιδευτικοφσ που υπηρετοφν με οργανική θζςη ςτισ Διευθφνςεισ Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ 

Κρήτησ, οι οποίοι, ςφμφωνα με τθ παρ. 12 του άρκρου 232 του ν. 4823/21 (ΦΕΚ 136/τ. Αϋ/03-08-21), όπωσ 

προςτζκθκε με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 190 του ν. 4964/22 (ΦΕΚ 150/τ. Αϋ/30-07-22), ζχουν τουλάχιςτον 

εικοςιπενταετι εκπαιδευτικι υπθρεςία ςτθν οικεία βακμίδα εκπαίδευςθσ, κακϊσ και υπθρεςία ςε κζςθ 

ςτελζχουσ  των περ. α) ζωσ γ) και ςτ) ζωσ κ) τθσ παρ. 2 του άρκρου 30 του ν. 4823/21 (ΦΕΚ 136/τ. Αϋ/03-08-22)  

και επικυμοφν να οριςκοφν μζλθ των Σοπικϊν υμβουλίων Επιλογισ των Διευκφνςεων Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ Ρεκφμνθσ και Χανίων, ωσ εξισ: 

 Σακτικό και Αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ περ. β τθσ παρ. 12 του άρκρου 232 του ν.4823/21 (ΦΕΚ 136/τ. Αϋ/03-

08-21), όπωσ προςτζκθκε με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 190 του ν. 4964/22 (ΦΕΚ 150/τ. Αϋ/30-07-22),  του 

Τοπικοφ Συμβουλίου Επιλογήσ τησ Διεφθυνςησ Δ.Ε. Ρεθφμνησ. 

 Αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ περ. β τθσ παρ. 12 του άρκρου 232 του ν.4823/21 (ΦΕΚ 136/τ. Αϋ/03-08-21), όπωσ 

προςτζκθκε με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 190 του ν. 4964/22 (ΦΕΚ 150/τ. Αϋ/30-07-22), του Τοπικοφ 

Συμβουλίου Επιλογήσ τησ Διεφθυνςησ Δ.Ε. Χανίων, 

να υποβάλουν ςχετικι αίτηςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ.  

Οι αιτιςεισ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ κα απευκφνονται ςτον Περιφερειακό Διευκυντι Εκπαίδευςθσ 

Κριτθσ και κα υποβλθκοφν με θλεκτρονικό ταχυδρομείο ςτισ οικείεσ Διευκφνςεισ Δ.Ε.  Κριτθσ, από την 

Πζμπτη 27 Οκτωβρίου 2022 ζωσ και την Σρίτη 01 Νοεμβρίου 2022.  

Επιςημαίνουμε ότι δεν είναι δυνατόν να οριςθοφν μζλη των τοπικϊν ςυμβουλίων επιλογήσ  

εκπαιδευτικοί που προτίθενται να είναι υποψήφιοι ςτη διαδικαςία επιλογήσ, ςφμφωνα με το με αριθμ. 

Φ.350/98/122749/Ε3/06-10-22 ζγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.  

Οι Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ είναι αρμόδιεσ για τθν ςυγκζντρωςθ των αιτιςεων τον ζλεγχο τθσ 

ςυνδρομισ των νόμιμων προχποκζςεων και τθν αποςτολι τουσ με θλεκτρονικό ταχυδρομείο ςτθν 

Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ την Σετάρτη 02 Νοεμβρίου 2022, μαηί με ςχετικι βεβαίωςθ 

για κάκε ενδιαφερόμενο ςτθν οποία κα βεβαιϊνονται τα ακόλουκα ςτοιχεία :  
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1)  Η οργανικι κζςθ ςτθν οποία υπθρετεί ο εκπαιδευτικόσ.  

2)  Η ςυνολικι εκπαιδευτικι του υπθρεςία ςτθν οικεία βακμίδα εκπαίδευςθσ ζωσ και  01 Νοεμβρίου 2022. 

3) Αναλυτικά οι κζςεισ ςτελζχουσ εκπαίδευςθσ των περ. α) ζωσ γ) και ςτ) ζωσ κ) τθσ παρ. 2 του άρκρου 30 

του ν. 4823/21 (ΦΕΚ 136/τ. Αϋ/03-08-22), ςτισ οποίεσ τυχόν ζχει υπθρετιςει κακϊσ και ο χρόνοσ  υπθρζτθςθσ            

ςϋ αυτζσ.  

Οι φορείσ αρμοδιότθτασ τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ, ςτουσ οποίουσ 

κοινοποιείται θ παροφςα πρόςκλθςθ, παρακαλοφνται για τθν ανάρτθςι τθσ ςτθν ιςτοςελίδα τουσ και για τθν 

ενθμζρωςθ των εκπαιδευτικϊν αρμοδιότθτάσ των. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ : 
 

1. Διευκφνςεισ Δ.Ε. Κριτθσ  
2. χολικζσ μονάδεσ Δ.Ε. Κριτθσ  

(Διά των Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ) 
 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 
ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΡΗΣΗ 
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