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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
 
Θεσσαλονίκη 12-10-2017 
Αρ. Πρωτ.: 23665 
 
 
Τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητας της 
Διεύθυνσης Δ.Ε. Κιλκίς 
(δια της οικείας Διεύθυνσης Δ.Ε.) 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση σε θέση Υπευθύνου Σχολικού 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) στο Κέντρο Συμβουλευτικής και 
Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) Κιλκίς 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 1ι του άρθρου 1 και της παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 
24/τ.Α΄/13-2-2002) 

2. Την αριθμ. 92984/Γ7/10-8-2012 Υπουργική Απόφαση, με θέμα: «Καθορισμός των οργάνων, των 
κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπεύθυνων Σχολικού 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) στα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού  
(ΚΕ.ΣΥ.Π.) καθώς και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους» 

3. Την αριθμ. 108401/ΓΔ4/07-07-2015 (ΑΔΑ: 7ΥΓΩ465ΦΘ3-024) Υ.Α., με θέμα: «1. Παράταση 
αποσπάσεων εκπαιδευτικών Υπευθύνων …. Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
(Σ.Ε.Π.) στα ΚΕ.ΣΥ.Π. …. και Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.)»  

4. Τη με αρ. πρωτ. 22309/12-10-2017 (ΑΔΑ: 7ΓΑΚ4653ΠΣ-ΤΓΠ) Απόφαση του Περιφερειακού 
Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Απαλλαγή εκπαιδευτικού από τα 
καθήκοντα Υπευθύνου ΣΕΠ του ΚΕ.ΣΥ.Π. Κιλκίς» 

5. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των ΚΕ.ΣΥ.Π. αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας 

Καλούμε 

Τους μόνιμους εκπαιδευτικούς της Διεύθυνσης Δ.Ε. Κιλκίς, με βαθμό τουλάχιστον Β΄, οι οποίοι 
ενδιαφέρονται να αποσπαστούν σε κενωθείσα θέση Υπευθύνου Σχολικού Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) στο ΚΕ.ΣΥ.Π. Κιλκίς έως τις 31-08-2018 ή άλλως έως την επιλογή και 
τοποθέτηση νέων υπευθύνων κατά τα διαλαμβανόμενα στην αριθμ. 108401/ΓΔ4/07-07-2015 Υ.Α. 
(και πάντως όχι πέραν της 31ης Αυγούστου του 2018), να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος.  

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι εκπαιδευτικοί κατέχουν θέση στελέχους της εκπαίδευσης με 
θητεία, καθώς και όσοι εκπαιδευτικοί συνταξιοδοτούνται αυτοδίκαια κατά το σχολικό έτος 2017-
2018. 

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν έως την Πέμπτη 19-10-2017 στα γραφεία της Διεύθυνσης Δ.Ε. Κιλκίς.  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ  
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 
 

 

  

 

 

 

----- 
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 
Τ.Κ. – Πόλη: 57001, Θεσσαλονίκη 
Πληροφορίες: Γ. Κομψοπούλου 
Τηλέφωνα: 2310 474864 
Φαξ: 2310 474328 
Ιστοσελίδα: http://kmaked.pde.sch.gr 
e-mail: kmakedpde@sch.gr 
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Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτηση υποβάλλουν α. βιογραφικό σημείωμα, το οποίο συνιστά ως προς 
τα δηλούμενα στοιχεία υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, β. τα αναγκαία 
δικαιολογητικά που πιστοποιούν τη συνδρομή των επικαλούμενων προσόντων. Τα δικαιολογητικά 
πρέπει να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα. 

Για κάθε έναν/μία από τους υποψήφιους, η αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης θα εκδώσει 
βεβαίωση, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, με τα στοιχεία του συνολικού χρόνου 
εκπαιδευτικής και διδακτικής τους υπηρεσίας, καθώς και την ενδεχόμενη θητεία τους σε ΚΕ.ΣΥ.Π.       

Η Διεύθυνση Δ.Ε. Κιλκίς θα διαβιβάσει στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής 
Μακεδονίας τις πρωτότυπες αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά των υποψηφίων, μαζί με 
τις βεβαιώσεις υπηρεσίας που θα εκδώσει η ίδια. Οι αιτήσεις πρέπει να έχουν παραληφθεί από το 
Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας, που είναι το αρμόδιο όργανο για την επιλογή, έως την Δευτέρα 
23-10-2017. 

Παρακαλείται η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας να κοινοποιήσει άμεσα την 
παρούσα πρόσκληση στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς της, ώστε να λάβουν γνώση 
ενυπογράφως οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί. 

 
 

 Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης 
Κεντρικής Μακεδονίας 

 
 
 

Παναγιώτης Ζ. Ανανιάδης 
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