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Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ:  «Αποσπάσεις  και  τοποθετήσεις  Υπευθύνων  των  Συμβουλευτικών  Σταθμών  Νέων 
(Σ.Σ.Ν.) των Δ/νσεων Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Μακεδονίας».

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  2  του  Ν.  1894/1990  (ΦΕΚ  110/τ.Α΄/27-08-1990):  «Για  την  

Ακαδημία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις».
2. Την  Κ.Υ.Α.   Γ2/806/93  (ΦΕΚ  134/τ.Β΄/5-3-1993):  «Ίδρυση,  οργάνωση  και  λειτουργία 

Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ.Ν.)».
3. Τις  διατάξεις  της  παρ.  14  του  άρθρου  8  του  Ν.  2817/2000  (ΦΕΚ  78/τ.Α΄/14-3-2000):  

«Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις».
4. Τις  διατάξεις  της  παρ.  15  του  άρθρου  6  του  Ν.  3027/2002  (ΦΕΚ 152/τ.Α΄/28-6-2002):  

«Ρύθμιση  θεμάτων  Οργανισμού  Σχολικών  Κτιρίων,  ανώτατης  εκπαίδευσης  και  άλλες 
διατάξεις».

5. Το  Π.Δ.  1/2003  (ΦΕΚ  1/τ.Α΄/3-1-2003):  «Σύνθεση,  συγκρότηση  και  λειτουργία  των 
υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής 
αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών 
τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών».

6. Την  Κ.Υ.Α.  104492/Γ7/06  (ΦΕΚ  1556/τ.Β΄/24-10-2006):  «Ίδρυση  και  Λειτουργία 
Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ.Ν.)».

7. Την Υ.Α.  Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340/τ.Β΄/16-10-2002): «Καθορισμός 
των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών 
υπηρεσιών  πρωτοβάθμιας  και  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης,  των  διευθυντών  και 
υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων».

8. Τις  διατάξεις  των  άρθρων  30  και  31  του  Ν.  3848/2010  (ΦΕΚ  71/τ.Α΄/19-5-2010):  
«Αναβάθμιση  του  ρόλου  του  εκπαιδευτικού-καθιέρωση  κανόνων  αξιολόγησης  και 
αξιοκρατίας  στην  εκπαίδευση  και  άλλες  διατάξεις»,  όπως  τροποποιήθηκαν  με  την 
περίπτωση β της παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14/τ.Α΄/2-2-2012) και με 
την παρ. 2 του άρθρου 59 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/τ.Α΄/24-5-2011) αντίστοιχα.

9. Την  Υ.Α.  93007/Γ7/10-08-2012:  «Προκήρυξη  για  την  πλήρωση θέσεων Υπευθύνων των 
Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ.Ν.)».
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10. Την  Υ.Α.  93008/Γ7/10-08-2012:  «Καθορισμός  των  οργάνων,  των  κριτηρίων  και  της 
διαδικασίας επιλογής των Υπευθύνων Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ.Ν.) καθώς και 
των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους».

11. Τη  με  αριθμ.  πρωτ.  95783/Γ7/22-8-2012  διευκρινιστική  εγκύκλιο  του  Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.:  
«Διευκρινίσεις  για  τις  Υ.Α.  καθορισμού  του  τρόπου  λειτουργίας,  των  οργάνων,  των 
κριτηρίων…και τις σχετικές προκηρύξεις».

12. Τη  με  αριθμ.  πρωτ.  3403/06-09-2012  Απόφαση  της  Περιφερειακής  Διευθύντριας 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Κύρωση 
αξιολογικών  πινάκων  επιλογής  υποψήφιων  εκπαιδευτικών  για  την  πλήρωση  θέσεων 
Υπευθύνων των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων  (Σ.Σ.Ν.) των Δ/νσεων Β/θμιας Εκπ/σης 
Δυτικής Μακεδονίας», όπως ανακοινοποιήθηκε στο ορθό στις 07-09-2012.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Αποσπούμε  και  τοποθετούμε  τους  παρακάτω  εκπαιδευτικούς  σε  θέσεις  Υπευθύνων   των 
Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ.Ν.) των Δ/νσεων Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Μακεδονίας, με 
βάση τη σειρά κατάταξής τους στους αξιολογικούς πίνακες και τις δηλώσεις προτίμησης, ως εξής:

1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ:

• Λέτσιο Χρήστο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ20, του Γυμνασίου Παλαιοχωρίου, με θητεία για 
ένα σχολικό έτος, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 της με αριθμ. πρωτ. 93008/Γ7/10-8-2012 
Υ.Α..

2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ:

• Καραμανίδη  Ασημάκη,  εκπαιδευτικό  κλάδου  ΠΕ04.02,  του  ΓΕΛ  Άργους  Ορεστικού,  με 
θητεία για ένα σχολικό έτος, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 της με αριθμ. πρωτ.  
93008/Γ7/10-8-2012 Υ.Α..

3) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ:

• Βλαχάβα Ευανθία,  εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, του 1ου ΓΕΛ Κοζάνης, με θητεία για ένα 
σχολικό έτος, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 της με αριθμ.    πρωτ. 93008/Γ7/10-8-
2012 Υ.Α..

4) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ:

• Μπαφίτη Άννα,  εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ10,  του 1ου  ΓΕΛ Φλώρινας,  με  θητεία για ένα 
σχολικό έτος, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 της με αριθμ.    πρωτ. 93008/Γ7/10-8-
2012 Υ.Α..
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Η ανάληψη υπηρεσίας των τοποθετούμενων  από τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες επιλογής 
είναι υποχρεωτική.  Οι μη αναλαμβάνοντες υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών, στις θέσεις που 
τοποθετούνται, διαγράφονται από τον οικείο πίνακα επιλογής.
Οι Υπεύθυνοι μπορούν να μετατίθενται ως εκπαιδευτικοί, λαμβάνοντας τις μονάδες μετάθεσης 
της πλησιέστερης σχολικής μονάδας, αλλά αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα, μετά τη μετάθεσή 
τους, θέση μετά τη λήξη της θητείας τους. Μετά τη λήξη της θητείας τους επανέρχονται  στις  
οργανικές τους θέσεις  και,  σε περίπτωση που αυτές δεν υπάρχουν πια,  τοποθετούνται,  κατά 
προτεραιότητα, σε κενές θέσεις εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων της επιλογής τους.

         

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α (Δ/νση Σ.Ε.Π.Ε.Δ., 
    Τμήμα Β΄ Αγωγής Υγείας & Περιβαλλοντικής Αγωγής)
2. Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Μακεδονίας
3. Σχολικές Μονάδες ενδιαφερόμενων εκπ/κών
    (μέσω Δ/νσεων)
4. Ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς (μέσω Δ/νσεων) 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  Δ/ΝΤΡΙΑ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΕΝΑ ΖΥΓΟΥΡΗ
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