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Θέμα: «Πρόσκληση για την πλήρωση κενής θέσης Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων (Σ.Δ.)
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας – Θράκης.»

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την με αριθ. 92998/Γ7/ΦΕΚ 2314/Β΄/10-08-2012 Υ.Α. (ΑΔΑ:Β4ΓΦ9-ΛΥΥ).
2. Την ανάγκη κάλυψης της κενής θέσης Υπευθύνου Σ.Δ. αρμοδιότητας της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας – Θράκης.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους εκπαιδευτικούς Δ/θμιας Εκπ/σης που ενδιαφέρονται για την τοποθέτηση τους στην κενή θέση
Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων (Σ.Δ) να υποβάλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στην οικεία
διαδικασία επιλογής σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους.
1. Κενή θέση Υπευθύνου Σ.Δ. είναι μία (1) θέση του Υπεύθυνου Σ.Δ. Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ξάνθης
2. Η θητεία του εκπαιδευτικού που θα επιλεγεί λήγει στις 31/08/2015.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για πλήρωση των θέσεων της παραγράφου 1 έχουν
όσοι :
α) είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
β) είναι απόφοιτοι της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
γ) ανήκουν οργανικά σε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγεται στην Περιφερειακή Δ/νση
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ/σης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και
δ) έχουν συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία έξι (6) ετών από την οποία τα τρία (3) τουλάχιστον έτη
αποτελούν διδακτική υπηρεσία.
4. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι εκπαιδευτικοί κατέχουν θέση στελέχους της Δ/θμιας Εκπαίδευσης
με θητεία, όσοι βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια, καθώς και όσοι εκπαιδευτικοί συνταξιοδοτούνται
αυτοδίκαια κατά το χρόνο της θητείας.
5. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί δύναται να υποβάλλουν αίτηση για τη συμμετοχή στη διαδικασία
πλήρωσης της θέσης Υπευθύνου Σ.Δ. στο κατάστημα της Δ/νσης Δ.Ε. στην οποία ανήκουν οργανικά, από
11/07/2014 έως 23/07/2014.
6. Με το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων οι Προϊστάμενοι των Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης
οφείλουν να τις διαβιβάσουν αμελλητί προς το οικείο Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
7. Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτηση να υποβάλλουν: α. βιογραφικό σημείωμα ,το οποίο συνιστά ως προς
τα δηλούμενα στοιχεία υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 , β) αναγκαία δικαιολογητικά
που πιστοποιούν τη συνδρομή των επικαλούμενων κριτηρίων και γ) δήλωση που περιλαμβάνει κατά
σειρά προτίμησης τις θέσεις που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι.
8. Αρμόδιο όργανο για την επιλογή των Υπευθύνων Σ.Δ. είναι το οικείο Περιφερειακό Υπηρεσιακό
Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.). Αρμόδιο όργανο για την τοποθέτηση είναι ο
Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
9. Τα κριτήρια αξιολόγησης και η αποτίμησή τους προβλέπονται στο άρθρο 9 της 92998/Γ7/ΦΕΚ
2314/Β΄/10-08-2012 Υ.Α. (ΑΔΑ:Β4ΓΦ9-ΛΥΥ)Υ.Α.
10. Ο χρόνος υποβολής ενστάσεων κατά των προσωρινών αξιολογικών πινάκων ορίζεται σε τρεις (3)
εργάσιμες ημέρες.
11. Κατά την σύνταξη του οριστικού και τελικού αξιολογικού πινάκα επιλογής προηγούνται οι
εκπαιδευτικοί που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις, έχουν οργανική θέση στη Δ/νση Δ.Ε. που
επιθυμούν να τοποθετηθούν και συγκεντρώνουν εικοσιπέντε (25), τουλάχιστον, μονάδες.
12. Το αρμόδιο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. οφείλει να καταρτίσει τον οριστικό αξιολογικό πίνακα επιλογής και να τον
αποστείλει στην Περιφερειακή Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Α.Μ.Θ. μέχρι τις 08/08/2014.

13. Οι υπεύθυνοι των Σ.Δ. μπορούν ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες να μετατίθενται ως
εκπαιδευτικοί αλλά αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα μετά τη μετάθεσή τους θέση μετά τη λήξη της θητεία
τους. Λοιπά θέματα μονάδων μετάθεσης ρυθμίζονται στα άρθρα 30 και 31 στο Ν. 3848/2010.
15. Η υπηρεσία των Υπευθύνων προσμετράτε ως διοικητική, καθοδηγητική και διδακτική.

Ο Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΙΝ.:
1. Όλες τις Περ/κες Δ/νσεις Εκπ/σης
2. Όλες τις Δ/νσεις Δ.Ε. (μέσω των Περ/κων Δ/νσεων)
3. Δ/νσεις Δ.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
4. Σχολικές Μονάδες Δ.Ε. (μέσω Δ/νσεων Δ.Ε.)
5. Εκπαιδευτικοί (μέσω Δ/νσεων Δ.Ε.)

