
 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ 

ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

Χαλκίδα, 15/11/2016 
 Αρ. Πρωτ: 14684 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 
Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΕΤΒΟΙΑ 

 
Ταχ. Δ/νση: Ιατρίδου 8 
Τ. Κ.: 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ 
Πληροφορίες: Γαρ. Μαρίνου 
Τηλζφωνο: 22210 – 75986 
Fax: 22210 - 77012 

ΠΡΟ: κ .κ. Διευθυντές- Διευθύντριες χολικών     
                           Μονάδων ΠΕ. Εύβοιας 
 
ΚΟΙΝ:1.Περ/κή Δ/νση Α/θμιας &Δ/θμιας 
εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας 
2. Δ/νσεις  Α/θμιας Εκπ/σης όλης της Χώρας  
3. Αρχείο μας 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για προσωρινή πλήρωση της θέσης 

Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας» 

 
 Ο Διευθυντής ΠΕ Εύβοιας έχοντας υπόψη: 

1. Σις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1566/1985 (ΥΕΚ 167/τ.Α'/30-09-1985) «Δομή και 

λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 

2. Σις διατάξεις του άρθρου 17 της αρ. Υ.353.1/324/105657/Δl/08-10-2002 Τ.Α. (ΥΕΚ 

1340/τ.Β'/16-10-2002) «Καθορισμός των ειδικότερων  καθηκόντων  και  αρμοδιοτήτων των 

Προϊσταμένων των Περιφερειακών Τπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, των Διευθυντών και Τποδιευθυντών των χολικών Μονάδων και ΕΚ και 

των συλλόγων των διδασκόντων». 

3. Σην αριθμ. 92998/Γ7/10-08-2012 Τ.Α. (ΥΕΚ2314/τ.Β'/20-085-2012) «Καθορισμός των 

οργάνων των κριτηρίων επιλογής και τοποθέτησης των Τπευθύνων Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης, Αγωγής Τγείας Πολιτιστικών Θεμάτων και χολικών Δραστηριοτήτων 

καθώς και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους.  

4. Σο υπ' αριθμ. πρωτ.: 93006/Γ7/10-08-2012 έγγραφο του Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. με θέμα: 

«Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Τπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής 

Τγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και χολικών Δραστηριοτήτων». 

5. Σην αριθμ 95783/Γ7/22-08-2012 απόφαση του Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. με θέμα «Διευκρινίσεις για 

την Τ.Α. καθορισμού του τρόπου λειτουργίας, των οργάνων των κριτηρίων και της 

διαδικασίας επιλογής τοποθέτησης Τπευθύνων στα ΚΕΤΠ, Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης, Αγωγής Τγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων κλπ. 

6. Σην αριθμ. 108401/ΓΔ4/7-7-15 Τ.Α. με θέμα: 1.«Παράταση αποσπάσεων εκπαιδευτικών 

Τπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Τγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, 
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χολικών Δραστηριοτήτων, χολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στα ΚΕΤΠ, 

υμβουλευτικών ταθμών Νέων, Ε.Κ.Υ.Ε και ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ 2.Παράταση αποσπάσεων 

εκπαιδευτικών ΚΠΕ. 

7. Σην ανάγκη κάλυψης της κενωθείσας θέσης Τπευθύνου χολικών Δραστηριοτήτων 

αρμοδιότητας της ΔΠΕ Εύβοιας. 

8. Σο γεγονός ότι έχει εξαντληθεί ο σχετικός τελικός αξιολογικός πίνακας επιλογής.  

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Ε Ι 

Σην πλήρωση της κενωθείσας θέσης Τπευθύνου χολικών Δραστηριοτήτων αρμοδιότητας 

της ΔΠΕ Εύβοιας και 

ΚΑΛΟΤΜΕ 

 τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται για την κάλυψη, 

της εν λόγω κενωθείσας θέσης (Τπευθύνου χολικών Δραστηριοτήτων), προσωρινά και 

για διάστημα όπως αυτό ορίζεται στην αριθμ. πρωτ. 108401/ΓΔ4/7-7-15 Τ.Α., να 

υποβάλουν σχετική αίτηση.  

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν το σχετικό φάκελο υποψηφιότητας στο 

γραφείο της Δ/νσης Π.Ε. στην οποία ανήκουν οργανικά από 16-11-2016  έως την Τετάρτη 

23-11-2016. Με το πέρας της προθεσμίας παρακαλούνται οι κ .Διευθυντές των Διευθύνσεων 

να τις διαβιβάσουν στην υπηρεσία μας. 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής έχουν όλοι οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί 

απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλων των κλάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

που ανήκουν οργανικά στις Διευθύνσεις Π.Ε., που υπάγονται στην Περιφερειακή 

Διεύθυνση Εκπαίδευσης τερεάς Ελλάδας, με συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία έξι 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 Τπεύθυνου 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 Σ.Π.Ε. 

5. Αντίγραφα άλλων σχετικών τίτλων που τυχόν έχει αποκτήσει ο υποψήφιος 
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6. Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή  κατάσταση.  

7. Τπεύθυνη 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 

Τπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 Α' 26)  

Σα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης του Τπευθύνου χολικών 

Δραστηριοτήτων θα γίνει σύμφωνα σε όσα ορίζονται στα άρθρα 2 και 9 της ανωτέρω 

προκήρυξης (ΥΕΚ. 2314/Β/10-08-2012). 

Η θητεία θα διαρκέσει μέχρι την πλήρωση της θέσης όπως θα προβλέπεται από νεότερη 

Τπουργική Απόφαση. 

Παρακαλούνται  οι  αποδέκτες  της  παρούσας,  όπως  ενημερώσουν  ενυπογράφως  

τους εκπαιδευτικούς  αρμοδιότητάς τους. 

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Π.Ε. Εύβοιας. 

 

                                                                   Ο  Γ/ΝΤΖΣ  Π.Δ. ΔΥΒΟΗΑΣ 
 
 
 

                                                                       Γρ. Κωνσταντίνος Λ. Εημιανίτης 
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