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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Προσωρινού Αναπληρωτή 
Υπεύθυνου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας για το σχολικό έτος 2022-2023». 

 

Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας 

Έχοντας υπόψη: 

1. 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». 

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 373 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/τ. Α’/21-7-2022) «Νέοι 
ορίζοντες στα ΑΕΙ …. Και λοιπές διατάξεις». 

3. Τις διατάξεις της υπ΄ αριθ. 170405/ΓΓ1/ 28-12-2021 (Β΄6273/28-12-2021) Υπουργικής 
Απόφασης «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Διευθυντών 
Εκπαίδευσης».  

4. 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». 

5. Τις διατάξεις της υπ΄ αριθ. Φ11/12216/Δ7/04-02-2022 Υπουργικής Απόφασης με το οποίο 
καλούνται οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να ενεργοποιήσουν άμεσα τις 
προβλεπόμενες διαδικασίες για την πλήρωση των θέσεων των Υπευθύνων Σχολικού 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού. 

6. Το γεγονός ότι η θέση του Υπευθύνου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
παραμένει κενή. 

 
Κ α λ ο ύ μ ε 

τους εκπαιδευτικούς οποιουδήποτε κλάδου με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική στον 
Επαγγελματικό Προσανατολισμό, που υπηρετούν σε οργανική θέση σχολικής μονάδας της 
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας ή στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ 
Αιτωλοακαρνανίας, οι οποίοι/ες 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 σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Αιτωλοακαρνανίας συνοδευόμενη με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των 
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τυπικών τους προσόντων, από σήμερα Πέμπτη 04 Αυγούστου 2022 έως και την Τετάρτη 10 
Αυγούστου 2022.  
Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται ειδικότερα στο παρόν, εφαρμόζεται το άρθρο 27 του ν. 
4823/2021. 

 

Κριτήρια Επιλογής συνιστούν κατά σειρά: 
 
α) οι συναφείς με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης τίτλοι σπουδών  
β) η προϋπηρεσία σε συναφείς θέσεις  
γ) η εκπαιδευτική υπηρεσία.  
Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
mail@dide.ait.sch.gr. Μετά την υποβολή της αίτησης θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα 
επιβεβαίωσης παραλαβής. 
Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 
α) Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών (εκδίδεται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία). 
β) Βιογραφικό σημείωμα 
γ) Τίτλοι σπουδών συναφείς με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης 
 
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. 
Τα προσόντα και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την λήξη της προθεσμίας 

υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. 

Ο Διευθυντής Δ.Ε. Αιτωλ/νίας 

                                                                                                                 
 
        Χρήστος Κ. Καζαντζής 
             ΠΕ83, M.Ed. 
 
Συνημμένα:  
1. Υπόδειγμα αίτησης υποψηφιότητας  
Κοινοποίηση: 

1. Σχολικές Μονάδες και Ε.Κ. αρμοδιότητάς μας  
  
Εσωτερική διανομή :  
1. Τμήμα Α’ Διοικητικού για ενέργειες ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης  
2. Τμήμα Δ’ Πληροφορικής για την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε.    
    Αιτωλοακαρνανίας  
 

 


