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Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ για πλήρωςη θζςησ Τπεφθυνου χολικοφ 
Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ τησ Διεφθυνςησ Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ 
Αιτωλοακαρνανίασ για το ςχολικό ζτοσ 2021-2022». 

 

Ο Διευθυντήσ Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Αιτωλοακαρνανίασ 

Ζχοντασ υπόψη: 

1. Σισ 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.Αϋ/ 03-08-2021) «Αναβάκμιςθ του ςχολείου, ενδυνάμωςθ των 
εκπαιδευτικών και άλλεσ διατάξεισ». 

2. Σισ διατάξεισ του άρθρου 124 του ν. 4876/2021 (ΦΕΚ 251 Αϋ / 23.12.2021) «Ρυκμίςεισ για 
τθν αντιμετώπιςθ τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID-19 και τθν προςταςία τθσ δθμόςιασ 
υγείασ και άλλεσ επείγουςεσ διατάξεισ».  

3. Σισ διατάξεισ τησ υπϋ αριθ. 170405/ΓΓ1/ 28-12-2021 (Βϋ6273/28-12-2021) Τπουργικήσ 
Απόφαςησ «Κακοριςμόσ των ειδικότερων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των Διευκυντών 
Εκπαίδευςθσ».  

4. Σην υπ’ αριθ. Φ.353.1/24/105877/Ε3/13.8.2020 Τ.Α. (ΑΔΑ: 6ΧΓΠ46ΜΛΘ-0ΓΡ) «Τοποκζτθςθ 
προςωρινών Διευκυντών Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ».  

5. Σισ διατάξεισ τησ υπϋ αριθ. Φ11/12216/Δ7/04-02-2022 Τπουργικήσ Απόφαςησ με το οποίο 
καλοφνται οι Διευθφνςεισ Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ να ενεργοποιήςουν άμεςα τισ 
προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ για την πλήρωςη των θζςεων των Τπευθφνων χολικοφ 
Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ. 

 
Κ α λ ο φ μ ε 

τουσ εκπαιδευτικοφσ οποιουδήποτε κλάδου με εξειδίκευςη ςτη υμβουλευτική ςτον 
Επαγγελματικό Προςανατολιςμό, που υπηρετοφν ςε οργανική θζςη ςχολικήσ μονάδασ τησ 
Διεφθυνςησ Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Αιτωλοακαρνανίασ ή ςτη διάθεςη του ΠΤΔΕ 
Αιτωλοακαρνανίασ, οι οποίοι/ες ζχουν δωδεκαετή εκπαιδευτική και οκταετή διδακτική υπηρεςία 
εκ των οποίων τα τζςςερα (4) τουλάχιςτον ζτη πρζπει να ζχουν διανυθεί ςτην οικεία βαθμίδα 
εκπαίδευςησ, να υποβάλουν ςχετική αίτηςη ςτη Διεφθυνςη Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ 
Αιτωλοακαρνανίασ ςυνοδευόμενη με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των 
τυπικϊν τουσ προςόντων, από ςήμερα Σρίτη 08 Φεβρουαρίου 2022 ζωσ και την Σρίτη 15 
Φεβρουαρίου 2022.  
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ε περίπτωςη ζλλειψησ ενδιαφερομζνων, υποψήφιοι/εσ μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί που 
υπηρετοφν ςε οργανική θζςη ςχολικήσ μονάδασ ή ςτη διάθεςη του Περιφερειακοφ Τπηρεςιακοφ 
υμβουλίου άλλησ Διεφθυνςησ Εκπαίδευςησ.  
Για τα κζματα που δεν ρυκμίηονται ειδικότερα ςτο παρόν, εφαρμόηεται το άρκρο 27 του ν. 
4823/2021. 

 

Κριτήρια Επιλογήσ ςυνιςτοφν κατά ςειρά: 
 
α) οι ςυναφείσ με το αντικείμενο τησ προκηρυςςόμενησ θζςησ τίτλοι ςπουδϊν  
β) η προχπηρεςία ςε ςυναφείσ θζςεισ  
γ) η εκπαιδευτική υπηρεςία.  
Οι αιτήςεισ υποβάλλονται αποκλειςτικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ςτην ηλεκτρονική διεφθυνςη 
mail@dide.ait.sch.gr. Μετά την υποβολή τησ αίτηςησ θα ςασ αποςταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα 
επιβεβαίωςησ παραλαβήσ. 
Οι αιτήςεισ ςυνοδεφονται από φάκελο υποψηφιότητασ ςτον οποίο περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 
α) Πιςτοποιητικό υπηρεςιακϊν μεταβολϊν 
β) Βιογραφικό ςημείωμα 
γ) Σίτλοι ςπουδϊν ςυναφείσ με το αντικείμενο τησ προκηρυςςόμενησ θζςησ 
δ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίςη του/τησ υποψηφίου μπορεί να ςυμβάλει ςτη             
διαμόρφωςη τησ κρίςησ του υμβουλίου. 
Ο/Η Τπεφθυνοσ χολικοφ Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ που θα επιλεγεί κατά την ανωτζρω 
διαδικαςία, θα αποςπαςτεί ςτη Διεφθυνςη Εκπαίδευςησ ςφμφωνα με την απόφαςη τοποθζτηςήσ 
του ζωσ και την επιλογή, τοποθζτηςη και ανάληψη υπηρεςίασ του/τησ υπευθφνου, ςφμφωνα με το 
άρθρο 27 του ν. 4823/2021. 
Σα προςόντα και τα κριτήρια επιλογήσ πρζπει να ςυντρζχουν κατά την λήξη τησ προθεςμίασ 

υποβολήσ των αιτήςεων υποψηφιοτήτων. 

Ο Διευθυντήσ Δ.Ε. Αιτωλ/νίασ 

κ.α.α. 

 

Λάππασ Κωνςταντίνοσ 

ΠΕ02 

υνημμζνα:  
1. Τπόδειγμα αίτηςησ υποψηφιότητασ  
2. Ο Νόμοσ 4823/2021  
Κοινοποίηςη: 

1. Περιφερειακή Δ/νςη Π.Ε & Δ.Ε. Δυτικήσ Ελλάδασ  
2. χολικζσ Μονάδεσ και Ε.Κ. αρμοδιότητάσ μασ  
3. Διευθφνςεισ Δ.Ε.  
Εςωτερική διανομή :  
1. Σμήμα Α’ Διοικητικοφ για ενζργειεσ ηλεκτρονικήσ αποςτολήσ τησ προκήρυξησ  
2. Σμήμα Δ’ Πληροφορικήσ για την ανάρτηςη τησ παροφςασ ςτην ιςτοςελίδα τησ Δ.Δ.Ε.    
    Αιτωλοακαρνανίασ  
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