
 
 
 

 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης Προσωρινού 
Αναπληρωτή Υπευθύνου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας κατά το σχ. έτος 2022-2023» 

 

Ο Αναπλ. Διευθυντής Εκπαίδευσης της Δ.Δ.Ε. Βοιωτίας  

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 187/Α/30-9-1985) «Δομή και λειτουργία 

της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 άρθρου 20, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 27 και του άρθρου 29 του ν. 

4823/2021 (ΦΕΚ 136/τ. Α’/03-08-2021) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των 

εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».  

3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 373 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/τ.Α/21-07-2022) «Νέοι 

ορίζοντες στα ΑΕΙ …. και λοιπές διατάξεις».  

4. Τις διατάξεις της με αριθμ. 170405/ΓΓ1/28.12.2021 Κοινής Υπουργικής απόφασης των 

Υπουργού και Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 6273/τ. Β΄/28-12-2021) με 

θέμα: «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Διευθυντών 

Εκπαίδευσης».  

5. Τη με αρ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π) απόφαση του 

Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης». 

6. Τις διατάξεις της  παρ. 2 του άρθρου 20, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 27 και του άρθρου 29 

του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/τ. Α΄/03.08.2021) « Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των 

εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» 

7. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ11/12216/Δ7/04.02.2022 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με θέμα: «Β. Έναρξη 

διαδικασίας επιλογής των Υπευθύνων Σχολικού επαγγελματικού Προσανατολισμού  κατά το 

σχολικό έτος 2021-2022» 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
--- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ 
& Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

--- 
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

 

Λιβαδειά, 20-09-2022 

Αρ. πρωτ. 4586 

 
 
 

ΠΡΟΣ 
 

Σχολικές Μονάδες Δ.Δ.Ε. Βοιωτίας 
Ταχ. Δ/νση:  Φίλωνος 35-39, Διοικητήριο 

Τ.Κ.-Πόλη:  32100 Λιβαδειά 
e-mail: mail@dide.voi.sch.gr 
Πληροφορίες: Σαλάππα Αγγ. 

Τηλέφωνο: 22613-50379  

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

 
Περ/κη Δ/νση 

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ Εκπ/σης 
Στερεάς Ελλάδας 

ΑΔΑ: Ψ7ΕΒ46ΜΤΛΗ-ΗΦΞ



Τους μόνιμους εκπαιδευτικούς οποιουδήποτε κλάδου με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον 

επαγγελματικό προσανατολισμό, που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 

4823/2021 (ΦΕΚ 136/τ. Α’/03.08.2021) και που υπηρετούν σε οργανική θέση σχολικής μονάδας της 

Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας ή βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Βοιωτίας 

και επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής για τη θέση του Προσωρινού Αναπληρωτή 

Υπευθύνου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, για την υποστήριξη των σχολικών 

μονάδων σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού μέχρι την επιλογή, τοποθέτηση και 

ανάληψη υπηρεσίας υπευθύνου ΣΕΠ σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4823/2021 να υποβάλλουν 

αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά από την Τρίτη 20/09/2022 έως την Τρίτη 

27/09/2022. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Βοιωτίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

στη διεύθυνση mail@dide.voi.sch.gr . Παρακαλούνται οι υποψήφιοι μετά την υποβολή της αίτησης 

να επιβεβαιώσουν στο τηλέφωνο 2261350374 ότι η αίτησή τους παραλήφθηκε και 

πρωτοκολλήθηκε.  

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής  

Υποψήφιοι για τη θέση του Υπευθύνου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού μπορούν να 

είναι εκπαιδευτικοί με δωδεκαετή (12) εκπαιδευτική και οκταετή (8) διδακτική υπηρεσία. Από τα 

ανωτέρω οκτώ (8) έτη διδακτικής υπηρεσίας τα τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη πρέπει να έχουν 

διανυθεί στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης.  

 

Κριτήρια επιλογής  

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. 

 

Υποβλητέα Δικαιολογητικά  

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο εμπεριέχονται όλα 

τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων του υποψηφίου, ο 

οποίος θα περιλαμβάνει:  

α) Βιογραφικό σημείωμα 

β) Αντίγραφα τίτλων σπουδών και μετεκπαίδευσης που να αποδεικνύουν την εξειδίκευση στον 

Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό.  

γ) Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών μεταβολών στο οποίο να περιέχονται στοιχεία που να 

αποδεικνύουν την τυχόν συναφή προϋπηρεσία και γενικά την εκπαιδευτική και διδακτική 

προϋπηρεσία του υποψηφίου (εκδίδεται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία). 

δ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να συμβάλλει στη 

διαμόρφωση της κρίσης του Συμβουλίου.  

ε) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) (επισυνάπτεται). 

Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, 

πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων 

Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ)/ Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων 

Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.ΚΑ.Τ.Σ.Α.) ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) ή το 

Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας (Σ.Α.Ε.Ι.). 
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Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα που υποβάλλονται πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί 

από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο. 

Οι βεβαιώσεις ή τα υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, άσκηση 

διδακτικού έργου κ.λ.π. πρέπει να αναγράφουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.  

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά 

δικαιολογητικά.  

Τα προσόντα και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας 

υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων.  

Τα κωλύματα επιλογής δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας 

υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο 

όργανο. 

 

Διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης Υπευθύνου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού. 

Αρμόδιο όργανο για την επιλογή του Υπευθύνου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

είναι το οικείο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ).  

 

Ο Υπεύθυνος Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού τοποθετείται με απόφαση του οικείου 

Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη του οικείου Π.Υ.Σ.Δ.Ε.  

 

Ο/Η Υπεύθυνος Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού που θα επιλεγεί κατά την ανωτέρω 

διαδικασία, θα αποσπαστεί στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης σύμφωνα με την απόφαση τοποθέτησής 

του έως και την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας του/της υπευθύνου, σύμφωνα με το 

άρθρο 27 του ν. 4823/2021. 

 

 

 Ο ΑΝΑΠΛ. Δ/ΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

 

 

 

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Σ. ΙΩΑΝΝΗΣ  

 

ΑΔΑ: Ψ7ΕΒ46ΜΤΛΗ-ΗΦΞ
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