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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

 Άμφισσα,   01  Δεκεμβρίου   2017  

 Αριθμ. Πρωτ.:   N.1.5/ 1845   

  
ΠΡΟΣ: Τους   Εκπαιδευτικούς   των   

                                Σχολικών Μονάδων   
                                της  Περιφέρειάς   μας 

          (Δια  των  Δ/ντών και Προϊσταμένων  των  σχολείων  τους) 

                                              Έδρες τους 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 
 

ΚΟΙΝ.:    Την  Περιφερειακή  Διεύθυνση 
                 Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας 
                                           Αρκαδίου 8 
                                           35 131 ΛΑΜΙΑ 
                

  

 

Ταχ. Δ/νση : Ι. Γιδογιάννου 31 

Ταχ. Κώδικας : 331 00  ΑΜΦΙΣΣΑ 

Πληροφορίες: Παναγιώτης Καστρίτης 

Τηλέφωνο-Fax : 2265029403 

e-mail : mail@dipe.fok.sch.gr 

 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσωρινή πλήρωση της  κενής  θέσης 
               του Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης  Π. Ε. Φωκίδας». 

    
Ο Διευθυντής  Διεύθυνσης  Π. Ε. Φωκίδας 

 

         Έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του  άρθρου 47 του Ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167/30-09-1985, τ.Α΄) 
«Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 
2. Τις διατάξεις των άρθρων 30 και  31 του Κεφαλαίου Γ΄ του Ν.3848/2010 (Φ.Ε.Κ. 71 /                                      
19-05-2010, τ. Α΄) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και 
αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της περ. β 
της παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν.4038/2012 (Φ.Ε.Κ. 14/02-02-2012, τ. Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου 59  
του Ν. 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118/24-05-2011, τ. Α΄), αντίστοιχα και ισχύουν. 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 17 της με αριθμό  Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (Φ.Ε.Κ.  1340/ 
16-10-2002, τ.Β΄) Απόφασης του ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και 
αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών Πρωτ/θμιας και Δευτ/θμιας Εκπ/σης, 
των Δ/ντών και Υποδ/ντών των Σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και Συλλόγων των Διδασκόντων», όπως 
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει. 
4. Τις διατάξεις της  με αριθμό 92998/Γ7/10-08-2012   Απόφασης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.  (Φ.Ε.Κ. 2314/                  
10-08-2012, τ. Β΄) «Καθορισμός των οργάνων των κριτηρίων επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων 
καθώς και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους. 
5. Τη με  αριθμό  93006/Γ7/10-08-2012 (ΑΔΑ:Β4Γ99-ΡΓΜ)  απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. «Προκήρυξη 
για την πλήρωση θέσεων Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών 
Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων». 
6. Τη με αριθμό  95783/Γ7/22-08-2012 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.   «Διευκρινίσεις για τις Υ.Α. 
καθορισμού του τρόπου λειτουργίας, των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής 
τοποθέτησης Υπευθύνων στα ΚΕΣΥΠ, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών 
Θεμάτων, Σχολικών Δραστηριοτήτων …… καθώς και των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων τους και τις 
σχετικές προκηρύξεις».   
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7. Τη  με αριθμό  108401/ΓΔ4/07-07-15 απόφαση του ΥΠ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «1.Παράταση 
αποσπάσεων εκπαιδευτικών Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών 
Θεμάτων, Σχολικών Δραστηριοτήτων, ……………………. και Κέντρων Πληροφορικής και Νέων 
Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) και 2.Παράταση αποσπάσεων εκπαιδευτικών Κέντρων Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.)», των οποίων λήγει η θητεία 31-08-2015 μέχρι την πλήρωση των σχετικών 
θέσεων, όπως θα προβλέπονται αυτές από νεότερες Υπουργικές Αποφάσεις  και  που μέχρι σήμερα δεν 
έχουν εκδοθεί. 
8. Το γεγονός ότι έχει εξαντληθεί ο σχετικός τελικός αξιολογικός πίνακας επιλογής.  
9. Την ανάγκη κάλυψης της κενωθείσας θέσης Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων  της Δ/νσης                  
Π. Ε. Φωκίδας.  
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 
 

την προσωρινή  πλήρωση της κενωθείσας θέσης του Υπευθύνου  Σχολικών  Δραστηριοτήτων της                          
Δ/νσης Π. Ε. Φωκίδας και κ α λ ο ύ μ ε τους  ενδιαφερόμενους  εκπαιδευτικούς της Περιφέρειάς μας, 
να υποβάλλουν σχετική αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για να συμμετάσχουν  στη  
διαδικασία επιλογής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη  με αριθμό 92998/Γ7/10-08-2012 Υπουργική    
Απόφαση  (Φ.Ε.Κ. 2314/τ.Β’/10-08-2012).  
        Οι ενδιαφερόμενοι, -ες   Εκπ/κοί  μπορούν  να καταθέσουν το σχετικό φάκελο υποψηφιότητας στο 
γραφείο της Δ/νσης Π. Ε. Φωκίδας  από 01-12-2017 μέχρι και  τις   04-12-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
13.00΄.  
         Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής έχουν όλοι οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί απόφοιτοι 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλων των κλάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν οργανικά 
στη Διεύθυνση Π. Ε. Φωκίδας,   με συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία έξι (6) ετών από τα οποία τα τρία 
(3), τουλάχιστον, έτη αποτελούν διδακτική υπηρεσία στα σχολεία της οικείας βαθμίδας. 
         Ο περιορισμός του ελάχιστου χρόνου διδακτικής προϋπηρεσίας που προβλέπεται στο 
προηγούμενο εδάφιο δεν ισχύει για εκπαιδευτικούς που έχουν υπηρετήσει μία τουλάχιστον πλήρη 
θητεία σε θέση αντίστοιχου υπεύθυνου Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. 
 

Υποβλητέα δικαιολογητικά 
 

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα πρέπει να συνοδεύονται από:  
1. Βιογραφικό σημείωμα  
2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και μετεκπαίδευσης  
3. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών  
4. Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε.  
5. Αντίγραφα άλλων σχετικών τίτλων που τυχόν έχει αποκτήσει ο υποψήφιος  
6. Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση.  
7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία βεβαιώνεται ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει 

καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής ή της οριστικής 
παύσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα  (ν. 3528/2007/ 26 Α'). 
  
Τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης του Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων 

θα γίνει σύμφωνα σε όσα ορίζονται στα άρθρα 2, 9 και 12  της  με αριθμό  92998/Γ7/10-08-2012 
Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 2314/τ.Β’/10-08-2012).  

 

         Η τοποθέτηση θα διαρκέσει μέχρι τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους 2017-2018                                  
(31-08-2018), εκτός εάν η θέση αυτή πληρωθεί, όπως  θα προβλέπεται  από νεότερη Υπουργική 
Απόφαση. 
         Παρακαλούνται οι αποδέκτες της παρούσας, όπως ενημερώσουν ενυπόγραφα τους 
εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς τους.  
        Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Π. Ε. Φωκίδας. 

 
                                                                                        Ο  Διευθυντής Δ/νσης Π.Ε. Φωκίδας 

 
 

                                                                                                            Παναγιώτης  Καστρίτης 

ΑΔΑ: 6ΤΤ74653ΠΣ-Β1Η
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