
 

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Υπευθύνου Σχολικού Επαγγελ-
ματικού Προσανατολισμού της Διεύθυνσης Δ.Ε Δυτικής Θεσσαλονίκης» 

 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 27 και του άρθρου 29 του νόμου υπ’ 

αριθμ. 4823/2021 (ΦΕΚ136/Α/03-08-2021) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών 

και άλλες διατάξεις». 

2. Το άρθρο 124 του νόμου υπ’ αριθμ. 4876/2021 (ΦΕΚ251/Α/23-12-2021) «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση 

της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες 

διατάξεις». 

3. Τις διατάξεις της 170405/ΓΓ1/28-12-2021 (ΦΕΚ 6273/Β/28-12-2021) ΚΥΑ «Καθορισμός των ειδικότερων 

καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Διευθυντών Εκπαίδευσης».  

4. Την Φ.353.1/24/105877/Ε3/13-08-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΓΠ46ΜΤΛΗ-0ΓΡ) ΥΑ «Τοποθέτηση προσωρινών 

Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» και την παρ. 3 του άρθρου 232 του ν. 

4823/ 2021 (ΦΕΚ 136/Α/03-08-2021). 

5. Το Φ11/12216/Δ7/04-02-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με το οποίο καλούνται οι Διευθύνσεις 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να ενεργοποιήσουν άμεσα τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την 

πλήρωση των θέσεων των Υπευθύνων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού. 
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Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε 

 

 

τους εκπαιδευτικούς οποιουδήποτε κλάδου, με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό 

προσανατολισμό, που υπηρετούν σε οργανική θέση σχολικής μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης ή στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης και επιθυμούν να 

τοποθετηθούν, μέχρι την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των υπευθύνων Σχολικού 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού και όχι πέραν την λήξης του σχολικού έτους 2021-2022 (31-08-2022), στη 

θέση του Υπευθύνου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Διεύθυνσης Δ.Ε. Δυτικής 

Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 124 του νόμου υπ’ αριθμ. 4876/2021 (ΦΕΚ251/Α/23-12-

2021), να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης 

από την Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2022 έως και την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022. Οι αιτούντες θα 

πρέπει να έχουν δωδεκαετή εκπαιδευτική υπηρεσία και οκταετή διδακτική υπηρεσία, εκ των οποίων τα 

τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης. Δεν έχουν δικαίωμα να καταθέσουν αίτηση 

όσοι κατέχουν θέση στελέχους της εκπαίδευσης με θητεία ή τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ή επίκειται η 

υποχρεωτική αποχώρησή τους από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης. 

 

 

Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων συνιστούν κατά σειρά:  

α) οι συναφείς με το αντικείμενο της θέσης τίτλοι σπουδών,  

β) η προϋπηρεσία σε συναφείς θέσεις και  

γ) η εκπαιδευτική υπηρεσία. 

 

 

 Σε περίπτωση έλλειψης ενδιαφερομένων, υποψήφιοι/-ιες μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί που 

υπηρετούν σε οργανική θέση σχολικής μονάδας ή βρίσκονται στη διάθεση του περιφερειακού υπηρεσιακού 

συμβουλίου άλλης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. 

  

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά: 

α) Αντίγραφα τίτλων σπουδών και επιμόρφωσης που αποδεικνύουν την εξειδίκευση στον Σχολικό 

Επαγγελματικό Προσανατολισμό 
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β) Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών και τυχόν δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συναφή και 

γενικά εκπαιδευτική και διδακτική προϋπηρεσία 

γ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να συμβάλλει στην επιλογή του 

 

Συνημμένα: 

1. Υπόδειγμα αίτησης 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 

 

 

Κοινοποίηση:  
- Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε. & Δ.Ε Κεντρικής 
Μακεδονίας 
- Σχολικές μονάδες Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης 
- Διευθύνσεις Εκπ/σης της χώρας 
 

Η Διευθύντρια Δ.Ε.  
Δυτικής Θεσσαλονίκης 

 
 

Δρ. Κεχαΐδου Χρυσούλα  
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