
 
Θέμα: «Πρόσληψη και τοποθέτηση ωφελούμενων ανέργων στο πλαίσιο της πράξης 
“Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα έτους 
2014-2015”» 
Σύμφωνα με την αριθμ. πρ.: Φ.απόφ./8510/11/12/2015 της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Φθιώτιδας, 

έχοντας υπόψη:  

1. Την υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. 4.31879/οικ.3.31604 «Προώθηση της απασχόλησης μέσω 

προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έοτυς 2014-2015» (ΦΕΚ 3172/26-11-2014 τ.Β’). 

2. Το άρθ. 19 του Ν. 1566/1985. 

3. Την αρ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας (ΦΕΚ 

1340/16-10-2002 τ. Β’, άρθρο 18 & 10), σχετική με τον καθορισμό καθηκόντων και 

αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Α/θμιας και Β/θμιας 

Εκπαίδευσης κ.λ.π. 

4. Την Δημόσια Πρόσκληση Νο 5/2015 με αρ. 65283/25-08-2015 του Υπ. Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Οργανισμού Απασχόλησης 

Εργατικού Δυναμικού. 

5. Το υπ’ αριθμ. 96026/01-12-2015 έγγραφο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού 

Δυναμικού με θέμα: «Οδηγός Εφαρμογής των διαδικασιών υποδείξεων, αντικαταστάσεων, 

προσλήψεων και καταβολής της επιχορήγησης του ΟΑΕΔ κ.α.» 

6.  Τον οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων που καταρτίστηκε από τον ΟΑΕΔ στο πλαίσιο της 

υπ’ αρ. Νο5/2015 Δημόσιας Πρόσκλησης. 

                            
 
 
 

                    

 
 
 
 

         Λαμία 18 /12/2015 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

              
                    Αριθ. Πρωτ. Φ.32/8733 
 

ΠΕΡΙΦ.Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΣΤΕΡ.ΕΛΛΑΔΑΣ 

Δ/ΝΣΗ B/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
N.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΠΡΟΣ:  

Όλες τις σχολικές μονάδες του Νομού 

 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. 

Φθιώτιδας 

Κύπρου 85, 35100 Λαμία  

Μεσίρης Γεράσιμος, Ψυχολόγος 

Βίγλη Κυριακή, Κοινωνική Λειτουργός 

Τηλέφωνο-fax: 22310-24705 

Κοιν: Α) Περιφ. Δ/νση Α/θμιας & Β/θμιας  

Εκπ/σης Στερ. Ελλάδας, Τμήμα Επιστημονικής  

και  Παιδαγωγικής Καθοδήγησης  

Β) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Νομού Φθιώτιδας, γρ. Σχολικών Συμβούλων 

 



7. Την υπ’ αρ. 8422/08-12-2015 απόφαση ορισμού των υπηρεσιών τοποθέτησης των 

ωφελούμενων ανέργων. 

Προσελήφθησαν η κοινωνική λειτουργός Βίγλη Κυριακή και ο ψυχολόγος Μεσίρης Γεράσιμος. 

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας στοχεύοντας στο να βρίσκεται διαρκώς 

δίπλα στα γυμνάσια και τα λύκεια του νομού μας για να καλύπτει τις αναδυόμενες ανάγκες τους και 

για να ενισχύει το ρόλο της Παιδείας, ως πρωτεύοντα φορέα διαπαιδαγώγησης και 

κοινωνικοποίησης, διατηρεί τις «πόρτες» της ανοιχτές σε μαθητές/μαθήτριες, γονείς και 

εκπαιδευτικούς. Μέσω της πρόσφατης στελέχωσης της από ειδικούς ψυχικής υγείας (ψυχολόγο, 

κοινωνικό λειτουργό) αποσκοπεί στο να καλύψει τις ψυχοκοινωνικές και μαθησιακές ανάγκες 

μαθητών/τριών μέσα από την ενίσχυση και την υποστήριξη του έργου των εκπαιδευτικών και την 

παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής προς όλους τους εμπλεκομένους με την παιδαγωγική 

διαδικασία. 

Οι αρμοδιότητες τους ορίζονται ως εξής: 

- Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και κοινωνική υποστήριξη για μαθητές/τριες και 

εκπαιδευτικούς 

- Επισκέψεις στα γυμνάσια και λύκεια του Νομού, ύστερα από πρόσκληση του Διευθυντή του 

σχολείου ή μετά από αίτημα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. 

- Συμβουλευτική γονέων 

- Διασύνδεση με κοινωνικές δομές και φορείς για την ψυχοκοινωνική στήριξη μαθητών/τριών, 

γονέων και εκπαιδευτικών 

- Συνεργασία με δομές της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως το Κέντρο 

Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π), το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων 

και το Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ). 

Παρακαλώ να ενημερωθούν σχετικά οι σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων των σχολείων και οι 

μαθητές. 

Εσωτ. Διανομή: 
Εκπ/κοί που υπηρετούν στη Δ/νση                       

Ο Διευθυντής της ΔΔΕ Ν. Φθιώτιδας 

 

 

ΣΠΥΡΟΣ Α. ΠΙΛΙΤΖΙΔΗΣ 

 

 


