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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  πλήρωσης μίας (1) θέσης
Υπευθύνου  Σχολικού  Επαγγελματικού  Προσανατολισμού  της
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας»

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4876//2021  (ΦΕΚ Α΄ 251/23-12-2021)  και του Ν.

4823/2021 (Α΄ 136)

2. Την  αριθμ.   Φ11/12216/Δ7/4-2-2022  εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ Α«Έναρξη

διαδικασίας  επιλογής  και  τοποθέτησης  των  μελών  των  Παιδαγωγικών

Ομάδων (Π.Ο) των Κ.Ε.ΠΕ.Α. κατά το σχολικό έτος 2021-2022»

Β.  «Έναρξη  διαδικασίας  επιλογής  των  Υπευθύνων  Σχολικού

Επαγγελματικού Προσανατολισμού κατά το σχολικό έτος 2021-2022.»

Π ρ ο σ κ α λ ο ύ μ ε

τους εκπαιδευτικούς οποιουδήποτε κλάδου με εξειδίκευση στη συμβουλευτική

στον επαγγελματικό προσανατολισμό, που υπηρετεί σε οργανική θέση σχολικής

μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας ή στη διάθεση
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του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου και διαθέτουν τις νόμιμες

προϋποθέσεις  επιλογής  και  επιθυμούν  να  επιλεγούν  σε  θέση  Υπευθύνου

Σχολικού  Επαγγελματικού  Προσανατολισμού,  για  την  υποστήριξη  των

σχολικών  μονάδων  σε  θέματα  επαγγελματικού  Προσανατολισμού  της

Διεύθυνσης  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Εύβοιας,  να  υποβάλουν  αίτηση

υποψηφιότητας  που  θα  συνοδεύεται  από  τα  αναγκαία  δικαιολογητικά  στο

γραφείο  της  Διεύθυνσης  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης,  από  Τετάρτη  17-8-

2022 έως και Τετάρτη 24-8-2022.

 Προϋποθέσεις επιλογής

1.  Υποψήφιοι  για  τη  θέση  του  Υπευθύνου  Σχολικού  Επαγγελματικού
Προσανατολισμού  μπορούν  να  είναι  εκπαιδευτικοί  οποιουδήποτε  κλάδου  με
εξειδίκευση  στη  συμβουλευτική  στον  επαγγελματικό  προσανατολισμό,  που
υπηρετεί σε οργανική θέση σχολικής μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Εύβοιας  ή στη διάθεση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού
συμβουλίου, με δωδεκαετή εκπαιδευτική και οκταετή διδακτική υπηρεσία. Από
τα ανωτέρω οκτώ (8) έτη διδακτικής υπηρεσίας τα τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη
πρέπει να έχουν διανυθεί στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης

2. Τα προσόντα και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη
της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων.

Υποβλητέα δικαιολογητικά

Οι αιτήσεις  των ενδιαφερομένων,  συνοδεύονται  από φάκελο  υποψηφιότητας
στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη
των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, ο οποίος περιλαμβάνει:  

α)  Πιστοποιητικό  υπηρεσιακών  μεταβολών  που  να  προκύπτει  η  εκπαιδευτική
υπηρεσία

β) Βιογραφικό σημείωμα
γ) Αντίγραφα τίτλων σπουδών συναφείς με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης

θέσης
δ) Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σε συναφείς θέσεις

Μετά  τη  λήξη  της  προθεσμίας  υποβολής  των  αιτήσεων  δεν  γίνονται
δεκτά  συμπληρωματικά δικαιολογητικά.
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Παρακαλούνται  οι  Διευθυντές/τριες  των  Σχολικών  Μονάδων  να

ενημερώσουν ενυπόγραφα όλους τους εκπαιδευτικούς των σχολείων τους.

Κοινοποίηση:
- Σχολικές Μονάδες Νομού μας
- Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Στερεάς Ελλάδας

Ο Διευθυντής Δ.Ε  Εύβοιας

Κωνσταντίνος Τ. Φράγγος
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