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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ KAI ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΔΙΕΤΘΤΝΗ  ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ  
ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  
ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 

 
 

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

Δ Ι ΕΤ ΘΤ Ν Η  ΔΕ ΤΣΕ Ρ ΟΒ ΑΘ Μ ΙΑ   
Ε Κ Π ΑΙ ΔΕ Τ Η    ΕΒ ΡΟ Τ  

 
Αλεξανδροφπολθ, 8 Φεβρουαρίου2022 
Αρικ. Πρωτ.: Φ.11.1/1568 

Σμιμα                        Γ΄  ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ   
Πόλθ : 681 31  Αλεξανδροφπολθ    
Σαχ. Διεφκυνςθ : Διμθτρασ 19   
Πλθροφορίεσ : Λεονταρίδου Ευαγγελία   
Σθλζφωνο : 25513-55385   
Fax : 25510-88987  

ΠΡΟΚΛΗΗ  
Email : mail@dide.evr.sch.gr  
Ιςτοςελίδα : http://dide.evr.sch.gr   

ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη εκδήλωςη ενδιαφζροντοσ για  πλήρωςη κενήσ θζςησ Τπευθφνου 
χολικοφ Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ κατά το ςχολικό ζτοσ 2021-2022 τησ ΔΙΔΕ 
Ζβρου». 

 

Η Διευθφντρια Διεφθυνςησ Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Ζβρου 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ των άρκρων 20,27 και 29 του ν.4823/2021( Φ.Ε.Κ 136,  Α’/03.08.2021) 
«Αναβάθμιςη του ςχολείου, ενδυνάμωςη των εκπαιδευτικών και άλλεσ διατάξεισ» 

2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 124 του ν.4876/2021 (Φ.Ε.Κ.251 Αϋ/23.12.23021): «Ρυθμίςεισ για 
την αντιμετώπιςη τησ πανδημίασ του κορωνοϊοφ COVID-19 και την προςταςία τησ δημόςιασ 
υγείασ και άλλεσ επείγουςεσ διατάξεισ». 

3. Σθν υπ’ αρικ. 170405/ΓΓ1/28.12.2021(ΦΕΚ 6273/28.12.2021) Τπουργικι απόφαςθ  με κζμα:  
«Καθοριςμόσ των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Διευθυντών 
Εκπαίδευςησ».  

4. Σθν υπ’ αρικ. Φ.353.1/24/105877/Ε3/13.08.2020 Τπουργικι απόφαςθ με κζμα:  
«Σοποθζτηςη Προςωρινών  Διευθυντών Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ ».  

5. Σισ διατάξεισ του υπ’ αρικ. Φ.11.1/12216/Δ7/04.02.2022 ζγγραφο του Τ.ΠΑΙ.Θ με κζμα  
«Ζναρξη διαδικαςίασ επιλογήσ των Τπευθφνων χολικοφ Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ 
κατά το ςχολικό ζτοσ 2021-2022». 

π ρ ο κ η ρ φ ς ς ε ι  

τθν πλιρωςθ  κενισ κζςθσ Τπευκφνου χολικοφ Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ κατά το 
ςχολικό ζτοσ 2021-2022  τθσ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ζβρου  

Με τθν παροφςα προςκαλοφνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί οποιουδιποτε κλάδου με 
εξειδίκευςθ ςτθ ςυμβουλευτικι ςτον επαγγελματικό προςανατολιςμό, που υπθρετοφν ςε 
οργανικι κζςθ τθσ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ζβρου ι ςτθ διάκεςθ του ΠΤΔΕ 
ΕΒΡΟΤ, που ζχουν τα νόμιμα προςόντα και επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία  
επιλογισ να υποβάλουν αίτθςθ, από την Σρίτη 08 Φεβρουαρίου 2022 ζωσ και την Πζμπτη 17 
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Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 15:00, ςτθ Διεφκυνςθ  Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ζβρου, 
ςυνοδευόμενθ  με όλα τα απαραίτθτα για τθν απόδειξθ των τυπικϊν τουσ προςόντων 
δικαιολογθτικά. 

 Yποψιφιοι για τισ κζςεισ των Τπευκφνων Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιϊν μποροφν να 
είναι εκπαιδευτικοί με δωδεκαετι εκπαιδευτικι και οκταετι διδακτικι υπθρεςία εκ των οποίων 
τα τζςςερα (4) τουλάχιςτον ζτθ ζχουν διανυκεί ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ. 

ε περίπτωςθ  ζλλειψθσ ενδιαφερομζνων, υποψιφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί πο 
υπθρετοφν ςε οργανικι κζςθ ςχολικισ μονάδασ ι ςτθ διάκεςθ του Περιφερειακοφ Τπθρεςιακοφ 
υμβουλίου άλλθσ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ. 

Για τα κζματα που δεν ρυκμίηονται ςτο παρόν , εφαρμόηεται το άρκρο 27 του ν. 4823/2021 

                             ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΩΝ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΝΙΣΟΤΝ ΚΑΣΑ ΕΙΡΑ 

1. Οι ςυναφείσ με το αντικείμενο τθσ προκθρυςςόμενθσ κζςθσ τίτλοι ςπουδϊν 

2. Η προχπθρεςία ςε ςυναφείσ κζςεισ 

3. Η εκπαιδευτικι υπθρεςία 

 

Η ΑΙΣΗΗ ςυνοδεφεται από φάκελο υποψθφιότθτασ ςτον οποίο εμπεριζχονται όλα τα 
απαραίτθτα δικαιολογθτικά για τθν απόδειξθ των τυπικϊν προςόντων των υποψθφίων, 
ομαδοποιθμζνα ςε υποενότθτεσ, όπωσ αυτζσ αναλφονται ςτο βιογραφικό ςθμείωμα, ο οποίοσ 
περιλαμβάνει: 

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

1. Πλιρεσ πιςτοποιθτικό υπθρεςιακϊν μεταβολϊν που να προκφπτει θ εκπαιδευτικι 
υπθρεςία 

2. Βιογραφικό ςθμείωμα. 

3. Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν και επιμόρφωςθσ ςυναφείσ με το αντικείμενο τθσ 
προκθρυςςόμενθσ κζςθσ 

4. Βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ ςε ςυναφείσ κζςεισ   και κάκε άλλο δικαιολογθτικό που κατά τθν 
κρίςθ του υποψθφίου μπορεί να ςυμβάλει ςτθ διαμόρφωςθ τθσ κρίςθσ του υμβουλίου. 

5. Τπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 (Αϋ 75) . 

Μετά τη λήξη τησ προθεςμίασ υποβολήσ των αιτήςεων δεν γίνονται δεκτά ςυμπληρωματικά 
δικαιολογητικά. 
 
Ο Τπεφκυνοσ χολικοφ Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ που κα επιλεγεί, τοποκετείται με 
απόφαςθ τθσ Διευκφντριασ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ζβρου, φςτερα από γνϊμθ 
του ΠΤΔΕ ΕΒΡΟΤ μζχρι τθν επιλογι, τοποκζτθςθ και ανάλθψθ υπθρεςίασ του Τπεφκυνου 
χολικοφ Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ ςφμφωνα με το άρκρο 27 του ν.4823/2021. 
 
 
υνημμζνα (02): 
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1. Τπόδειγμα Αίτθςθσ υποψθφιότθτασ 

2. Τπόδειγμα ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ που πρζπει να κατατεκεί μαηί με τθν ΑΙΣΗΗ 

 
 
 
 
 
 
 

 Η Διευκφντρια τθσ Δ.Δ.Ε. ΕΒΡΟΤ 
 
 
 

Πλακωτι Ελζνθ 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. Περιφερειακι Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ Ανατολικισ Μακεδονίασ Θράκθσ 
(pdeamthr@amaked-thrak.pde.sch.gr)  

2. ΔΙΔΕ τθσ χϊρασ 
3. χολικζσ μονάδεσ τθσ περιοχισ ευκφνθσ τθσ ΔΙΔΕ ΕΒΡΟΤ 
4. Ιςτοςελίδα ΔΙΔΕ ΕΒΡΟΤ 

 

 
ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1. Tμιμα Α’ Διοικθτικοφ για ενζργειεσ θλεκτρονικισ αποςτολισ τθσ προκιρυξθσ 
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