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Τις Σχολικές Μονάδες της  
Περιφερείας μας 

 
1. Υ.ΠΑΙ.Θ. – Διεύθυνση Υποστήριξης 

Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την 
Αειφορία  

2. Περ. Δ/νση Α΄/θμιας & Β΄/θμιας  
Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας 

3.  Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε 
 

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για την πλήρωση, με απόσπαση, κενής 
θέσης Υπευθύνου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Διεύθυνσης 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς κατά το σχολικό έτος 2021-2022»  
 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30-09-1985) «Δομή και λειτουργία 

της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το ν.2986/2002 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/13.2.2002) με θέμα: «Οργάνωση των περιφερειακών 
υπηρεσιών … και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 
102/τ.Α΄/12.6.2018) με θέμα: «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 

3. Τις διατάξεις του ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ. Α΄/12-06-2018) «Αναδιοργάνωση των 
δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις». 

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

5. Τις διατάξεις του άρθρου 124 του ν. 4876/2021 (ΦΕΚ 251/τ. Α΄/23-12-2021) 
«Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την 
προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις.». 

6. Την Υπουργική Απόφαση Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/ τ.Β΄/16-
10-2002) με θέμα: «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων 
των προϊσταμένων … των συλλόγων των διδασκόντων», όπως τροποποιήθηκε με 
την παρ. ιε του άρθρο 28 της Υπουργικής Απόφασης Φ.353.1/26/153324/Δ1/25-9-
2014 (ΦΕΚ 2648/τ.Β΄/7-10-2014) και το άρθρο 6 της Υπουργικής Απόφασης 
40023/Υ1/12-3-2018 (ΦΕΚ 867/τ.Β΄/12-3-2018) με θέμα: «Μεταβίβαση 
δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού»,… καθώς και ορισμός κυρίων 
διατακτών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».  
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7. Την Υπουργική Απόφαση Φ.353.1/24/105877/Ε3/13-8-2020 του ΥΠΑΙΘ, με θέμα: 
«Τοποθέτηση προσωρινών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης». 

8. Την Υπουργική Απόφαση 170405/ΓΓ1/28-12-2021 (ΦΕΚ 6273/τ.Β΄/28-12-2021) του 
ΥΠΑΙΘ με θέμα «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των 
Διευθυντών Εκπαίδευσης». 

9. Το υπ. αριθμ. Φ.11/12216/Δ7/04-02-2022 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Α. 
«Έναρξη διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των μελών των Παιδαγωγικών 
Ομάδων (Π.Ο.) των Κ.Ε.ΠΕ.Α. κατά το σχολικό έτος 2021-2022». Β. «Έναρξη 
διαδικασίας επιλογής των Υπευθύνων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
κατά το σχολικό έτος 2021-2022».».  

10. Την ανάγκη υποστήριξης των σχολικών μονάδων σε θέματα επαγγελματικού 
προσανατολισμού, μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση των υπευθύνων Σχολικού 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4823/2021 
(ΦΕΚ 136/τ. Α΄/03-08-2021)   

 
Καλούμε 

 
τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς, οποιουδήποτε κλάδου, με εξειδίκευση στη 
συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό, που υπηρετούν σε οργανική θέση 
σχολικής μονάδας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Καστοριάς ή στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 
Καστοριάς, έχουν δωδεκαετή εκπαιδευτική και οκταετή διδακτική υπηρεσία εκ των οποίων 
τα τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη πρέπει να έχουν διανυθεί στην οικεία βαθμίδα 
εκπαίδευσης, να υποβάλουν αίτηση για την πλήρωση μίας (01) θέσης Υπευθύνου Σχολικού 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Καστοριάς, με απόσπαση στη Διεύθυνση Δ.Ε. Καστοριάς, κατόπιν επιλογής σύμφωνα με τις 
διατάξεις του αρθ. 124 του ν. 4876/2021 (ΦΕΚ 251/τ. Α΄/23-12-2021), και τοποθέτηση μέχρι 
την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των υπευθύνων Σχολικού 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/τ. Α΄/03-08-2021), για την υποστήριξη 
των σχολικών μονάδων σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού. 
Η αίτηση (η οποία επισυνάπτεται) συνοδεύεται απαραιτήτως από τα αναγκαία 
δικαιολογητικά (τίτλους συναφών σπουδών και αποδεικτικά συναφούς προϋπηρεσίας) και 
υποβάλλεται από την Πέμπτη 10-02-2022 έως και την Δευτέρα 21-02-2022 και υποβάλλεται 
ηλεκτρονικά στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς στο 
mail@dide.kas.sch.gr. 
Επιπλέον, οι υποψήφιοι υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α' 75) (η οποία 
επισυνάπτεται). 
Τα προσόντα πρέπει να συντρέχουν κατά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων 
υποψηφιοτήτων. 
Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όσοι εκπαιδευτικοί κατέχουν 
θέση στελέχους της εκπαίδευσης με θητεία, όσοι τελούν σε εκπαιδευτική άδεια, καθώς και 
όσοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης. 
Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων συνιστούν κατά σειρά: 
α) οι συναφείς με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης τίτλοι σπουδών, 
β) η προϋπηρεσία σε συναφείς θέσεις και 
γ) η εκπαιδευτική υπηρεσία 
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά 
δικαιολογητικά. 
Σε περίπτωση έλλειψης ενδιαφερομένων, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί 
που υπηρετούν σε οργανική θέση σχολικής μονάδας ή στη διάθεση του Περιφερειακού 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου άλλης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. 
Οι Υπεύθυνοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού επιλέγονται με απόφαση του Διευθυντή 
Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου περιφερειακού υπηρεσιακού Συμβουλίου 
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και τοποθετούνται, με απόφαση του ίδιου οργάνου, στα Τμήματα Εκπαιδευτικών Θεμάτων 
των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και υπάγονται διοικητικά στους Προϊσταμένους των 
τμημάτων αυτών. 

 
Συνημμένα: 

1. Αίτηση υποψηφιότητας 
2. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 

Η Διευθύντρια της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς  
 
 
 

Όλγα Βασιλειάδου 
 
 

 

ΑΔΑ: Ψ8ΩΓ46ΜΤΛΗ-ΞΦΩ


		2022-02-09T14:52:27+0200


		2022-02-09T15:06:44+0200
	Athens




