
1 

 

 

                                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ 
ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

----- 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Γϋ ΑΘΗΝΑ 

ΣΜΗΜΑ ΓϋΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 
----- 

Σαχ. Δ/νςθ:        Μάκρθσ 3, Αιγάλεω 
Σαχ. Κϊδικασ:   122 41  
Πλθροφορίεσ:   Χρ. Παπαγεωργίου   
Σθλζφωνο :       210 - 56 22 304 
Fax:                     210 - 56 20 037 

e-mail:   mail@dipe-g-athin.att.sch.gr 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ 

(Ωσ προσ τθν θμζρα λιξθσ τθσ 
προκεςμίασ) 

 

     Αιγάλεω, 12-11-2018  

Αρ. Πρωτ.: 12405 
 

  

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ -  ΠΡΟΚΛΗΗ  

 

 

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη - Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για την προςωρινή πλήρωςη 
κενήσ θζςησ Υπεφθυνου χολικών Δραςτηριοτήτων- Αγωγήσ Υγείασ τησ Δ/νςησ Π.Ε. 
Γ΄ Αθήνασ. 

Ο Διευκυντισ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Γϋ Ακινασ 

 Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 47 παρ 2 και 3 του Ν. 1566/1985 (Α’ 167) «Δομι και λειτουργία 

τθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ». 

2. Σισ διατάξεισ του Κεφαλαίου Β’ του Ν. 3848/2010 (Α’ 71) «Αναβάκμιςθ του ρόλου του 

Εκπαιδευτικοφ, κακιζρωςθ κανόνων αξιολόγθςθσ και αξιοκρατίασ ςτθν εκπαίδευςθ και λοιπζσ 

διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκαν με τισ διατάξεισ του Κεφαλαίου Γ’ του Ν. 4327/2015 (Αϋ 50) 

«Επείγοντα μζτρα για τθν Πρωτοβάκμια, Δευτεροβάκμια και Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ και άλλεσ 

διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκαν, ςυμπλθρϊκθκαν και αντικαταςτάκθκαν με τισ διατάξεισ του 

άρκρου 46 του Ν. 4351/2015 (Α’ 164) «Βοςκιςιμεσ γαίεσ Ελλάδασ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ 

τροποποιικθκαν, ςυμπλθρϊκθκαν και αντικαταςτάκθκαν με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του Ν. 

4473/2017 (Α’ 78) «Μζτρα για τθν επιτάχυνςθ του κυβερνθτικοφ ζργου ςε κζματα εκπαίδευςθσ» 

και ιδίωσ τθσ παρ. 7δ του ίδιου άρκρου. 

3. Σισ διατάξεισ τθσ υπ’ αρικ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (Βϋ 1340) Απόφαςθσ του 

Τπουργοφ Εκνικισ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων «Κακοριςμόσ των ειδικότερων κακθκόντων και 

αρμοδιοτιτων των προϊςταμζνων των περιφερειακϊν υπθρεςιϊν πρωτοβάκμιασ και 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, των διευκυντϊν και υποδιευκυντϊν των ςχολικϊν μονάδων και ΕΚ 

και των ςυλλόγων διδαςκόντων» όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 

4. Σθν Αρ.Πρωτ.92998/Γ7/10-08-2012 Απόφαςθ του ΤΠΑΙΘΠΑ με κζμα «Κακοριςμόσ των 

οργάνων και τθσ διαδικαςίασ επιλογισ και τοποκζτθςθσ των Τπεφκυνων Περιβαλλοντικισ 

Εκπαίδευςθσ , Αγωγισ Τγείασ, Πολιτιςτικϊν Θεμάτων και χολικϊν Δραςτθριοτιτων κακϊσ και των 

κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των (ΦΕΚ 2314/τ.Βϋ/10-8-2012). 

5. Σθν Αρ.Πρωτ.93006/Γ7/10-08-2012 Απόφαςθ του ΤΠΑΙΘΠΑ με κζμα «Προκιρυξθ για  τθν 

πλιρωςθ κζςεων Τπεφκυνων Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ , Αγωγισ Τγείασ, Πολιτιςτικϊν 

Θεμάτων και χολικϊν Δραςτθριοτιτων». 

6. Σθν Αρ.Πρωτ.95783/Γ7/22-08-2012  Απόφαςθ του ΤΠΑΙΘΠΑ με κζμα «Διευκρινίςεισ για  τισ 

Τ.Α. κακοριςμοφ του τρόπου λειτουργίασ των οργάνων, των κριτθρίων και τθσ διαδικαςίασ επιλογισ 
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τοποκζτθςθσ  Τπεφκυνων ςτο ΚΕΤΠ Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ , Αγωγισ Τγείασ, Πολιτιςτικϊν 

Θεμάτων και χολικϊν Δραςτθριοτιτων».  

7. Σθν αρκμ. Φ.351.1/22/1418772/Ε3 Τ.Α. του ΤΠ.Π.Ε.Θ. για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ του 

πρϊτου εδαφίου τθσ παρ 10 του άρκρου 20 του ν. 4547/2018 (A’ 102) «Αναδιοργάνωςθ των δομϊν 

υποςτιριξθσ τθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ», για την 

παφςη λειτουργίασ των υπηρεςιών και των οργανικών μονάδων που καταργοφνται με τθν παρ 2 του 

άρκρου 17 του ιδίου νόμου κακϊσ και την ζναρξη τησ πλήρουσ λειτουργίασ των ΠΕ.Κ.Ε.. και των 

Κ.Ε..Τ. 

8. Σο γεγονόσ ότι θ κζςθ του Τπεφκυνου χολικϊν Δραςτθριοτιτων- Αγωγισ Τγείασ τθσ Δ/νςθσ 

ΠΕ ΓϋΑκινασ ζμεινε κενι 

π ρ ο κ η ρ φ ς ς ε ι  

τθν πλήρωςη με επιλογή, τθσ κζςθσ Τπεφκυνου χολικϊν Δραςτθριοτιτων- Αγωγισ Τγείασ  τθσ  

Διεφκυνςθσ Π.Ε. Γϋ Ακινασ: 

 

κ α λ ε ί  
τουσ εκπαιδευτικοφσ, οι οποίοι ζχουν τα τυπικά προςόντα και επικυμοφν να αςκιςουν κακικοντα 

Υπεφθυνου Σχολικών Δραςτηριοτήτων- Αγωγήσ Υγείασ  τθσ  Διεφκυνςθσ Π.Ε. Γϋ Ακινασ ,      να 

υποβάλουν ςχετικι αίτηςη υποψθφιότθτασ και τα  απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι 

τουσ ςτθν οικεία διαδικαςία επιλογισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο αρ 12 τησ υπ΄αριθμ. 

92998/Γ7/10-08-2012 προκιρυξθσ του ΤΠΑΙΘΠΑ (ΦΕΚ 2314/τ.Β΄/10-8-2012). 

Σα κριτιρια και θ διαδικαςία επιλογισ και τοποκζτθςθσ του Τπεφκυνου χολικϊν 

Δραςτθριοτιτων- Αγωγισ Τγείασ κα γίνει με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 2 και 9 τθσ ανωτζρω 

προκιρυξθσ. 

Η τοποκζτθςθ του Τπεφκυνου χολικϊν Δραςτθριοτιτων- Αγωγισ Τγείασ για τθν κάλυψθ 

κενοφμενθσ κζςθσ κα γίνει ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτθν αρκμ. Φ.351.1/22/1418772/Ε3 

Τ.Α. του ΤΠ.Π.Ε.Θ.  ςχετικά με τθν παράταςθ προκεςμίασ κθτείασ.  

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί δφνανται να υποβάλουν αίτθςθ ςτθ Δ/νςθ ΠΕ Γϋ Ακινασ από 

12-11-2018 μζχρι την Πζμπτη  22-11-2018 και ϊρα 15.00.  

Σο παρόν ζγγραφο να αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Δ/νςθσ Π.Ε. Γϋ Ακινασ. 

 
 
 
 
 

 

 

Ο Διευκυντισ Π.Ε. Γ’ Ακινασ 

 

 

Αδάμ τάμοσ 

 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:  

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ ΠΕ & ΔΕ ΑΣΣΙΚΗ 
2. Δ/ΝΕΙ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
3. ΧΟΛΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ Π.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑ  
4. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ Π.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑ  
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