
 

 
Θζμα: Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για την πλήρωςη τησ κενήσ θζςησ του Υπευθφνου Σχολικοφ 
Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ τησ Διεφθυνςησ Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Λαςιθίου κατά το 
ςχολικό ζτοσ 2021-2022.  

Ο Διευθυντήσ Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Λαςιθίου 
Ζχοντασ υπόψη: 

1. Σισ διατάξεισ των άρθρων 20 και 27 του ν. 4823/2-8-2021 (ΦΕΚ 136Αϋ) «Αναβάθμιςη του ςχολείου, 
ενδυνάμωςη των εκπαιδευτικϊν και άλλεσ διατάξεισ».  

2. Σισ διατάξεισ του άρθρου 124 «Επιλογή Τπευθφνων χολικοφ Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ κατά το 
ςχολικό ζτοσ 2021 – 2022» του ν. 4876/23-12-2021 (ΦΕΚ 251Αϋ) «Ρυθμίςεισ για την αντιμετϊπιςη τησ 
πανδημίασ του κορωνοϊοφ COVID-19 και την προςταςία τησ δημόςιασ υγείασ και άλλεσ επείγουςεσ 
διατάξεισ».  

3. Σην αριθ. 170405/ΓΓ1/28-12-2021 (ΦΕΚ 6273Βϋ) υπουργική απόφαςη με θζμα: «Καθοριςμόσ των 
ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Διευθυντϊν Εκπαίδευςησ». 

4. Σην αριθ. Φ11/12216/Δ7/4-2-2022 εγκφκλιο τησ Τφυπουργοφ Παιδείασ και Θρηςκευμάτων με θζμα: «Α. 
«Ζναρξη διαδικαςίασ επιλογήσ και τοποθζτηςησ των μελϊν των Παιδαγωγικϊν Ομάδων (Π.Ο.) των 
Κ.Ε.ΠΕ.Α. κατά το ςχολικό ζτοσ 2021-2022». Β. «Ζναρξη διαδικαςίασ επιλογήσ των Τπευθφνων χολικοφ 
Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ κατά το ςχολικό ζτοσ 2021-2022». 

5. Σην ανάγκη πλήρωςησ τησ θζςησ Τπεφθυνου χολικοφ Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ ςτη 
Διεφθυνςη Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Λαςιθίου.  

καλοφμε 

Σουσ/τισ μόνιμουσ/εσ εκπαιδευτικοφσ, οποιουδήποτε κλάδου με εξειδίκευςη ςτην υμβουλευτική ςτον 
Επαγγελματικό Προςανατολιςμό, που υπηρετοφν ςε οργανική θζςη ςχολικήσ μονάδασ τησ Διεφθυνςησ 
Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Λαςιθίου ή βρίςκονται ςτη διάθεςη του ΠΤΔΕ Λαςιθίου, οι οποίοι/εσ ζχουν 
δωδεκαετή (12 ζτη) τουλάχιςτον εκπαιδευτική υπηρεςία και οκταετή (8 ζτη) διδακτική υπηρεςία, εκ των 
οποίων τα τζςςερα (4) τουλάχιςτον ζτη πρζπει να ζχουν διανυθεί ςτην οικεία βαθμίδα εκπαίδευςησ 
(Δευτεροβάθμια), να υποβάλουν αίτηςη υποψηφιότητασ (επιςυνάπτεται υπόδειγμα) για την πλήρωςη τησ 
κενήσ θζςησ του Τπεφθυνου χολικοφ Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ τησ Διεφθυνςησ Δευτεροβάθμιασ 
Εκπαίδευςησ Λαςιθίου, για την υποςτήριξη των ςχολικϊν μονάδων ςε θζματα επαγγελματικοφ 
προςανατολιςμοφ, εντόσ αποκλειςτικήσ προθεςμίασ από την Πζμπτη 10-2-2022 μζχρι και την Παραςκευή 
18-02-2022.  

 
ε περίπτωςη ζλλειψησ ενδιαφερομζνων, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί που 

υπηρετοφν ςε οργανική θζςη ςχολικήσ μονάδασ ή ςτη διάθεςη του περιφερειακοφ υπηρεςιακοφ 
ςυμβουλίου άλλησ Διεφθυνςησ Εκπαίδευςησ.  
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Ο/η επιλεγείσ/-είςα Τπεφθυνοσ χολικοφ Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ θα τοποθετηθεί ςτη 
θζςη με απόφαςη του Διευθυντή Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Λαςιθίου, φςτερα από γνϊμη του 
αρμόδιου περιφερειακοφ υπηρεςιακοφ ςυμβουλίου (ΠΤΔΕ Λαςιθίου), μζχρι την επιλογή, τοποθζτηςη 
και ανάληψη υπηρεςίασ των υπευθφνων χολικοφ Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ ςτισ Διευθφνςεισ 
Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ, ςφμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4823/2-8-2021 (ΦΕΚ 136Αϋ).  

 
Κριτήρια επιλογήσ των υποψηφίων 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 ςυνοδεφονται από φάκελο υποψηφιότητασ ςτον οποίο περιλαμβάνονται:  
α) Βιογραφικό ςημείωμα.  
β) Πιςτοποιητικό υπηρεςιακϊν μεταβολϊν.  
γ) Σίτλοι ςπουδϊν ςυναφείσ με το αντικείμενο τησ προκηρυςςόμενησ θζςησ.  
δ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίςη του υποψηφίου μπορεί να ςυμβάλει ςτη διαμόρφωςη τησ 
κρίςησ του υμβουλίου.  

 
Οι αιτήςεισ υποβάλλονται ςτη Διεφθυνςη Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Λαςιθίου είτε αυτοπροςϊπωσ 

(ιςχφουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα κατά την είςοδο), είτε μζςω ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτην 
ηλεκτρονική διεφθυνςη: mail@dide.las.sch.gr 
 

 
 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΙΘΙΟΤ 
 

 
ΑΘΑΝΑΙΟ ΚΑΣΑΓΚΟΛΗ 

 

 

 

Κοινοποίηςη: 
1. χολικζσ Μονάδεσ τησ ΔΔΕ Λαςιθίου. 
2. Περιφερειακή Διεφθυνςη Εκπαίδευςησ Κρήτησ. 
3. Διευθφνςεισ Πρωτοβάθμιασ και  
Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ τησ Επικράτειασ.  

 

υνημμζνα:  
1. Τπόδειγμα αίτηςησ υποψηφιότητασ.  
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