
 

 
 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση της κενούμενης θέσης 

Υπευθύνου Σχολικών δραστηριοτήτων της Δ/νσης Δ.Ε. Ηλείας» 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΛΕΙΑΣ  

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α/30.9.1985) «Δομή και λειτουργία της Π/θμιας 

και Δ/θμιας Εκπ/σης και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις της παρ. 12 και 14 του άρθρου 20 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102, Α΄) 

«Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/9-8-2019) που αφορά στη 

συνέχιση λειτουργίας Κ.Π.Ε.  

4. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες 

διατάξεις.» 

5. Τη με αριθμ. 92998/Γ7/10-08-2012 Υ.Α. «Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και 

της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων...................... Σχολικών 

Δραστηριοτήτων καθώς και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους» 

6. Τη με αριθμ. Φ.42/7998/1-10-2015 (ΑΔΑ: ΩΑΜ7465ΦΘ3-ΨΘΔ) Απόφαση του Περιφ/κού 

Δ/ντή Π.Ε. και Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας «Απόσπαση - Τοποθέτηση εκπ/κού ως Υπευθύνου 

Σχολικών Δραστηριοτήτων......»  

7. Τη με αριθμ. 180401/ΓΔ4/7-7-2015 Υ.Α. «Παράταση αποσπάσεων εκπ/κών Υπευθύνων 

........Σχολικών Δραστηριοτήτων»  

 

                  ΠΥΡΓΟΣ   23  / 10 / 2020 

                  Αριθ. Πρωτ.:  12001 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ  

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΛΕΙΑΣ 
          ΤΜΗΜΑ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 
 
ΠΡΟΣ :  

1. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Δ.Ε ΗΛΕΙΑΣ 

(Διά των Δ/ντών-ντριών των Σχολείων) 

 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Δ.Ε ΑΧΑΙΑΣ-

ΑΙΤΩ/ΝΙΑΣ   

(δια των οικείων Δ/νσεων Εκπαίδευσης) 

 

ΚΟΙΝ. : 

Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε. & Δ.Ε. Δυτ. Ελλάδας 

Ταχ. Δ/νση        :  Διοικητήριο-Μανωλοπούλου 31-  27 131  
ΠΥΡΓΟΣ                                       

Τηλέφωνο   :  26213 60571 
FAX    :  26213 60563 – 60564 

e-mail                :  mail@dide.ilei.sch.gr                                                    

Πληροφορίες    :   

mailto:mail@dide.ilei.sch.gr


8. Τη με αριθμ. Φ.351.1/22/141872/Ε3/3-9-2018 (ΦΕΚ 3813/Β/4-9-2018) Υ.Α. «Παράταση 

θητείας για τις υπό κατάργηση δομές υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης»  

9. Τη με αριθμ. 123632/Δ7/1-8-2019 (ΑΔΑ:6Μ2Δ4653ΠΣ-ΜΓΜ) Υ.Α. «Αναστολή της 

διαδικασίας επιλογής των μελών των Π.Ο των ΚΕΑ»  

10. Τη με αριθμ. 12435/10-10-2019 (ΨΨ5Β4653ΠΣ-Κ73) Απόφαση του Δ/ντή Δ.Ε Ηλείας 

«Απαλλαγή Υπεύθυνης Σχολικών δραστηριοτήτων από τα καθήκοντά της.» 

11. Την κενούμενη θέση Υπευθύνου Σχολικών δραστηριοτήτων της Δ/νσης Δ.Ε. Ηλείας 

12. Την αριθμ. Φ.353.1/24/105877/Ε3/13-8-2020/13-8-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΓΠ46ΜΤΛΗ-0ΓΡ) 

Υπουργική Απόφαση, με θέμα: «Τοποθέτηση Προσωρινών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.» 

13. Την με αρ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (Φ.Ε.Κ. 1340/τ.Β΄/16-10-2002 Απόφαση 

του ΥΠ.E.Π.Θ. «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των 

Προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, των Δ/ντών 

και Υποδ/ντών των Σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και Συλλόγων των Διδασκόντων», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε   

Την πλήρωση της κενούμενης Θέσης Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης 

Δ.Ε. Ηλείας, για το υπόλοιπο της θητείας Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων, όπως 

παρατάθηκε και ισχύει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 4692/2020 και 

κ α λ ο ύ μ ε  

μόνιμους εκπαιδευτικούς, που ανήκουν οργανικά στις Διευθύνσεις Δ.Ε. της Περιφερειακής 

Δ/νσης Π.Ε. & Δ.Ε. Δυτ. Ελλάδας, έχουν συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία έξι (6) ετών, από την 

οποία τα τρία (3), τουλάχιστον, έτη αποτελούν διδακτική υπηρεσία και ενδιαφέρονται να 

τοποθετηθούν στη θέση Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Δ.Ε. Ηλείας να 

υποβάλουν σχετική αίτηση ενδιαφέροντος. 

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν από 23-10-2020 μέχρι και 29-10-2020 στα γραφεία της 

Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκουν οργανικά οι ενδιαφερόμενοι. 

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι εκπαιδευτικοί κατέχουν θέση στελέχους της 

εκπαίδευσης με θητεία, όσοι βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια, καθώς και όσοι εκπαιδευτικοί 

συνταξιοδοτούνται αυτοδίκαια κατά το χρόνο της θητείας. 

Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την αριθμ. 92998/Γ7/10-08-2012 Υ.Α. 

«Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των 

Υπευθύνων...................... Σχολικών Δραστηριοτήτων καθώς και των καθηκόντων και 

αρμοδιοτήτων τους» 

 



Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτηση υποβάλλουν : 

α. βιογραφικό σημείωμα, το οποίο συνιστά ως προς τα δηλούμενα στοιχεία υπεύθυνη δήλωση 

του άρθρου 8 του ν. 1599/1986,  καθώς  

β. αναγκαία δικαιολογητικά που πιστοποιούν τη συνδρομή των επικαλούμενων κριτηρίων. 

Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι επικυρωμένα φωτοαντίγραφα ή ακριβή αντίγραφα από 

τα πρωτότυπα ή απλά φωτοαντίγραφα με υπεύθυνη δήλωση περί αλήθειας του περιεχομένου 

τους. 

Για κάθε έναν από τους υποψήφιους, η αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης θα εκδώσει 

βεβαίωση με τα στοιχεία του συνολικού χρόνου εκπαιδευτικής και διδακτικής του υπηρεσίας, 

καθώς και την ενδεχόμενη θητεία του σε θέση Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπ/σης ή Αγωγής 

Υγείας ή Πολιτιστικών θεμάτων ή Σ.Δ. (Σχολικών Δραστηριοτήτων έτους 2011-2012). 

Οι Διευθύνσεις Δ.Ε. Αχαΐας και Αιτωλ/νίας θα διαβιβάσουν άμεσα στη Δ/νση Δ.Ε 

Ηλείας τις πρωτότυπες αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά των υποψηφίων, μαζί με 

τις βεβαιώσεις υπηρεσίας που θα εκδώσουν οι ίδιες. Οι αιτήσεις πρέπει να έχουν παραληφθεί 

από το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ηλείας, που είναι το αρμόδιο όργανο για την επιλογή, το αργότερο έως την 

Παρασκευή 30-10-2020. 

Παρακαλούνται οι Διευθυντές σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς μας, καθώς και οι 

Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας και Αιτωλ/νίας, να κοινοποιήσουν άμεσα την 

παρούσα πρόσκληση στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους, ώστε να λάβουν γνώση οι 

ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί. 

 

  
Ο Δ/ντής της Δ/νσης Δ.Ε. Ηλείας 

 

 

 

Φωτεινόπουλος Γεώργιος 

ΠΕ03  
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