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ΘΕΜΑ: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για πλήρωση της θέσης του Υπευθύνου Σχολικού 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού της ΔΔΕ Αργολίδας» 

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης της Δ.Δ.Ε. Αργολίδας 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/Α/03-08-2021) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των 

εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 124 του ν. 4876/2021 (ΦΕΚ 251/Α/23-12-2021) «Ρυθμίσεις για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας 

υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις». 

3. Τις διατάξεις της 170405/ΓΓ1/28-12-2021 (ΦΕΚ 6273/Β/28-12-2021) ΚΥΑ «Καθορισμός των 

ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Διευθυντών Εκπαίδευσης». 

4. Την Φ.353.1/24/105877/Ε3/13-08-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΓΠ46ΜΤΛΗ-0ΓΡ) ΥΑ «Τοποθέτηση 

προσωρινών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» και την παρ. 3 

του άρθρου 232 του ν. 4823/ 2021 (ΦΕΚ 136/Α/03-08-2021). 

5. Το Φ11/12216/Δ7/04-02-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ 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 Υπεύθυνου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

παραμένει κενή 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 
την πλήρωση κενής θέσης Υπεύθυνου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού για το 

τρέχον σχολικό έτος 2021-2022 αρμοδιότητας της ΔΔΕ Αργολίδας και σύμφωνα με την παρ. 1 

του άρθρου 27 του νόμου 4823/2021 

ΚΑΛΕΙ 
 

τους εκπαιδευτικούς οποιουδήποτε κλάδου με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική στον 

Επαγγελματικό Προσανατολισμό, που υπηρετούν σε οργανική θέση σχολικής μονάδας της 
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Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας ή βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ 

Αργολίδας και σε περίπτωση έλλειψης ενδιαφερομένων, εκπαιδευτικούς άλλης Διεύθυνσης 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν σχετική αίτηση.  

Υποψήφιοι σύμφωνα με την παρ 2 του άρθρου 20 του νόμου 4823/2021 δύναται να είναι 

εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν δωδεκαετή (12) εκπαιδευτική και οκταετή (8) διδακτική 

υπηρεσία εκ των οποίων τα τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη έχουν διανυθεί στην δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση.  

Αίτηση συμμετοχής συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα για την απόδειξη των τυπικών 

προσόντων δικαιολογητικά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν από την Τετάρτη 9 

Φεβρουαρίου 2022 έως και την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022. 

Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 124 του ν. 4876/2021 

συνιστούν κατά σειρά: 

1. οι συναφείς με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης τίτλοι σπουδών 
2. η προϋπηρεσία σε συναφείς θέσεις και 
3. η εκπαιδευτική υπηρεσία. 

 
Οι αιτήσεις δύναται να υποβληθούν είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση mail@dide.arg.sch.gr, είτε αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο της ΔΔΕ Αργολίδας 

(Αμυμώνης 7, Ναύπλιο 2ος Όροφος). Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης 

απαιτείται υποχρεωτικά εκ μέρους του αιτούντος και τηλεφωνική επιβεβαίωση στο 

2752099214, 2752027294 ότι η αίτησή του όντως παραλήφθηκε και πρωτοκολλήθηκε. 

Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο περιλαμβάνονται τα 

κάτωθι: 

1. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών 

2. Βιογραφικό σημείωμα 

3. Τίτλοι σπουδών συναφείς με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης 

4. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να 

συμβάλει στη διαμόρφωση της κρίσης του Συμβουλίου. 

Ο Υπεύθυνος Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού που θα επιλεγεί, τοποθετείται με 

απόφαση του Διευθυντή Δ.Ε. Αργολίδας, ύστερα από γνώμη του ΠΥΣΔΕ Αργολίδας. 

 

 

 

Ο Διευθυντής 

της Διεύθυνσης Δ.Ε. Αργολίδας 

 

Δρ. Πολύδωρος Βασίλειος 

Συνημμένα : 

1. Έντυπο αίτησης 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Όλες οι σχολικές μονάδες της ΔΔΕ 
Αργολίδας 

2. Όλες οι Διευθύνσεις ΔΕ της χώρας 
3. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης 

Πελοποννήσου 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

Όλα τα Τμήματα της ΔΔΕ Αργολίδας 
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