
 

                   

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 
 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/ΝΗ  Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η 
ΑΝ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 

 

Γ/ΝΖ Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ ΚΑΒΑΛΑ 

TMHMA  Γ ΄ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ 

 
 

 

 Καβάια,  07 - 02 – 2022 

 Αξ. Πξση: 903/Φ.33.5 

  

  
 

 

 

 

 

 

Σαρ. Γ/λζε : Δζληθήο Αληίζηαζεο 20  

Σ.Κ.-Πφιε : 65110 – Καβάια  

Σ.Θ. : 1152  

Email : mail@dide.kav.sch.gr   ΠΡΟΚΛΖΖ 

Ιζηνζειίδα: http://dide.kav.sch.gr      

Πιεξνθνξίεο   :  Μαξία Λαιηψηνπ  

Σειέθσλν       :  2513 503527  

 

ΘΔΜΑ: 

 
«Πρόζκληζη Δκδήλωζης Δνδιαθέρονηος για πλήρωζη θέζης  Τπεσθύνοσ τολικού 

Δπαγγελμαηικού Προζαναηολιζμού ηης Γ.Γ.Δ. Καβάλας  καηά ηο ζτολικό έηος 2021-2022» 

 
Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 124 ηνπ λ. 4876/23-12-2021 (ΦΔΚ 251
 

Α΄) «Ρπζκίζεηο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 θαη ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη άιιεο 

επείγνπζεο δηαηάμεηο». 

      2.   Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 20, ησλ παξ. 1 θαη 2  ηνπ άξζξνπ 27 θαη ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 

4823/2021 (ΦΔΚ 136 Α΄/03-08-2021) «Αλαβάζκηζε ηνπ ζρνιείνπ, ελδπλάκσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο».  

        3.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ ππ’ αξηζκφ Φ.11/12216/Γ7/04-02-2022 εγγξάθνπ ηνπ ΤΠΑΙΘ κε ζέκα: Β΄ «Έλαξμε 

δηαδηθαζίαο επηινγήο ησλ Τπεπζχλσλ ρνιηθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ, θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 

2021-2022». 

       4. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζκφ 170405/ΓΓ1/28-12-2021 (Β΄6273/28-12-2021) Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 

«Καζνξηζκφο ησλ εηδηθφηεξσλ θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ ησλ Γηεπζπληψλ Δθπαίδεπζεο». 

       5. Σελ ππ’ αξηζκφ Φ.353.1/24/105877/Δ3/13-08-2020 Τ.Α. (ΑΓΑ 6ΥΓΠ46ΜTΛΗ-0ΓΡ)  «Σνπνζέηεζε 

πξνζσξηλψλ Γηεπζπληψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο». 

       6.  Σελ ππ’ αξηζκφ Φ.1.4/7501Β/17-08-2020 Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Γηεπζπληή Πξσηνβάζκηαο & 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Α.Μ.Θ. «Οξηζκφο αλαπιεξψηξηαο ηνπ πξνζσξηλνχ Γηεπζπληή 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Καβάιαο». 

Κ α λ ο ύ μ ε  

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νπνηνπδήπνηε θιάδνπ κε εμεηδίθεπζε ζηε ζπκβνπιεπηηθή ζηνλ επαγγεικαηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ, νη νπνίνη ππεξεηνχλ ζε νξγαληθή ζέζε ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο Γ.Γ.Δ. Καβάιαο ή  ζηε 

δηάζεζε ηνπ ΠΤΓΔ Καβάιαο, έρνπλ δσδεθαεηή εθπαηδεπηηθή θαη νθηαεηή δηδαθηηθή ππεξεζία εθ ησλ 

νπνίσλ ηα ηέζζεξα (4) ηνπιάρηζηνλ έηε πξέπεη λα έρνπλ δηαλπζεί ζηελ νηθεία βαζκίδα εθπαίδεπζεο  

να σποβάλοσν ζτεηική αίηηζη ζηε Γ.Γ.Δ. Καβάιαο, ζπλνδεπφκελε κε φια ηα απαξαίηεηα γηα ηελ 

απφδεημε ησλ ηππηθψλ ηνπο πξνζφλησλ δηθαηνινγεηηθά, κε email (mail@dide.kav.sch.gr), απφ ζήκεξα 

Σρίηη 08-02-2022 έσο θαη ηελ  Σρίηη 15-02-2022.     

 

ε πεξίπησζε έιιεηςεο ελδηαθεξνκέλσλ, ππνςήθηνη κπνξεί λα είλαη θαη εθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνχλ ζε 

νξγαληθή ζέζε ζρνιηθήο κνλάδαο ή ζηε δηάζεζε ηνπ ΠΤΓΔ άιιεο Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο. 

Γηα ηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη εηδηθφηεξα ζην παξφλ, εθαξκφδεηαη ην άξζξν 27 ηνπ λ. 4823/2021.           

mailto:mail@dide.kav.sch.gr
http://dide.kav.sch.gr/
mailto:mail@dide.kav.sch.gr


 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ ΤΝΙΣΟΤΝ ΚΑΣΑ ΔΙΡΑ: 

α) νη ζπλαθείο κε ην αληηθείκελν ηεο  πξνθεξπζζφκελεο ζέζεο ηίηινη ζπνπδψλ,  

β) ε πξνυπεξεζία ζε ζπλαθείο ζέζεηο,  

γ) ε εθπαηδεπηηθή ππεξεζία. 

  

Η επηινγή θαη ηνπνζέηεζε ηνπ Τπεπζχλνπ ρνιηθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ, γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2021-2022 κέρξη ηελ επηινγή ηνπνζέηεζε θαη 

αλάιεςε ππεξεζίαο Τπεπζχλνπ ρνιηθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ζχκθσλα κε ην άξζξν 27 

ηνπ λ. 4823/2021, ζα γίλεη κε απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κεηά απφ 

πξφηαζε ηνπ ΠΤΓΔ Καβάιαο,  

   

σνημμένα:  

1.  Τπφδεηγκα αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο 

 

Κοινοποίηζη: 

1.  Πεξηθεξεηαθή Γ/λζε Π.Δ. & Γ.Δ. Α.Μ.Θ. 

2.  ρνιηθέο Μνλάδεο θαη Δ.Κ. αξκνδηφηεηάο καο. 

3.  Γηεπζχλζεηο Γ.Δ. 

 

 

     
  Ο  ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ  

κ.α.α  

 

ΕΩΖ ΑΛΔΞΗΟΤ  
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