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 ΘΕΜΑ: «Πλιρωςθ κενισ κζςθσ Τπεφκυνου Φυςικισ Αγωγισ και χολικοφ Ακλθτιςμοφ    

                 (Φ.Α.Χ.Α.) τθσ  Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Καρδίτςασ». 

 

Η Διευκφντρια Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Καρδίτςασ 

Ζχοντασ υπόψη: 

1. Σισ διατάξεισ του άρθρου 15 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/ τ.Αϋ/12.06.2018) 

«Αναδιοργάνωςη των δομϊν υποςτήριξησ τησ πρωτοβάθμιασ και δευτεροβάθμιασ 

εκπαίδευςησ και άλλεσ διατάξεισ». 

2. Σην υπ’ αρ. 222180/ΓΔ4/27.12.2018 ( ΦΕΚ 5933/τ. Βϋ/31.12.2018 ) Τπουργική Απόφαςη του 

ΤΠ.Π.Ε.Θ. με θζμα: «Καθοριςμόσ των προςόντων, των αρμόδιων οργάνων, των κριτηρίων 

και τησ διαδικαςίασ επιλογήσ και τοποθζτηςησ των Τπευθφνων Φυςικήσ Αγωγήσ και 

χολικοφ Αθλητιςμοφ των Διευθφνςεων Εκπαίδευςησ, καθϊσ και των ειδικότερων 

καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τουσ». 

3. Σην υπ’ αρ. 5077/ΓΔ4/14.01.2019 εγκφκλιο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. με θζμα: «Δημοςίευςη 

Τπουργικήσ Απόφαςησ και χρονοδιάγραμμα διαδικαςίασ επιλογήσ Τπευθφνων Φυςικήσ 

Αγωγήσ και χολικοφ Αθλητιςμοφ (Φ.Α.Χ.Α) των Διευθφνςεων Πρωτοβάθμιασ και 

Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ».  

4. Σισ διατάξεισ τησ υπ’ αρ.  Φ.353.1/324/105657/Δ1/08.10.2002 Τπουργικήσ Απόφαςησ (ΦΕΚ 

1340/τ.Βϋ/16.10.2002) «Καθοριςμόσ των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των 

Προϊςταμζνων των περιφερειακϊν υπηρεςιϊν πρωτοβάθμιασ και δευτεροβάθμιασ 

εκπαίδευςησ, των διευθυντϊν και υποδιευθυντϊν των ςχολικϊν μονάδων και ΕΚ και των 

ςυλλόγων των διδαςκόντων». 
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5. Σην   ανάγκη   κάλυψησ   τησ   κενήσ   θζςησ   Τπεφθυνου  Φυςικήσ  Αγωγήσ  και  χολικοφ 

Αθλητιςμοφ τησ Διεφθυνςησ Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ Καρδίτςασ. 

 

                                                             Προκθρφςςουμε 

την πλήρωςη με επιλογή τησ κενήσ θζςησ του Τπεφκυνου Φυςικισ Αγωγισ και χολικοφ 

Ακλθτιςμοφ τησ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Καρδίτςασ με τριετή κθτεία, η οποία 

ξεκινά με την τοποθζτηςή του και λήγει την 31η Ιουλίου του τρίτου ζτουσ που ακολουθεί την 

επιλογή του και 

                                                               προςκαλοφμε 

τουσ ενδιαφερόμενουσ εκπαιδευτικοφσ τησ Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ Καρδίτςασ του κλάδου 

ΠΕ11 – Φυςικισ Αγωγισ που ζχουν τα νόμιμα προςόντα και επιθυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτη 

διαδικαςία επιλογήσ, να υποβάλουν αίτηςη υποψηφιότητασ που θα ςυνοδεφεται από τα αναγκαία 

δικαιολογητικά εντόσ αποκλειςτικήσ προθεςμίασ δζκα (10) ημερϊν, από την Παραςκευι, 18 

Ιανουαρίου 2019 μζχρι τη Δευτζρα, 28 Ιανουαρίου 2019 και ϊρα 14:00ϋ ςτη Διεφθυνςη  

Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ Καρδίτςασ. 

Προχποκζςεισ επιλογισ 

1. Τποψήφιοι για τη θζςη Τπεφθυνου  Φυςικήσ  Αγωγήσ  και  χολικοφ Αθλητιςμοφ μποροφν να 

είναι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ11 – Φυςικήσ Αγωγήσ, που υπηρετοφν ςε οργανική θζςη 

ςχολικήσ μονάδασ τησ Διεφθυνςησ Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ Καρδίτςασ, οι οποίοι ζχουν 

επταετι τουλάχιςτον εκπαιδευτικι υπθρεςία ςτην Πρωτοβάθμια ή ςτη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευςη και ζχουν αςκήςει διδακτικά κακικοντα ςε ςχολικζσ μονάδεσ ή Εργαςτηριακά Κζντρα 

(Ε.Κ.) για πζντε (5) τουλάχιςτον ζτθ. 

2. Δεν ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτη διαδικαςία επιλογήσ όςοι εκπαιδευτικοί κατζχουν θζςη 

ςτελζχουσ τησ εκπαίδευςησ με θητεία, όςοι τελοφν ςε εκπαιδευτική άδεια, καθϊσ και όςοι 

αποχωροφν υποχρεωτικά από την υπηρεςία λόγω ςυνταξιοδότηςησ κατά τη διάρκεια τησ τριετοφσ 

θητείασ. 

3. Σα προςόντα και τα κριτιρια επιλογισ πρζπει να ςυντρζχουν κατά την λήξη τησ προθεςμίασ 

υποβολήσ των αιτήςεων υποψηφιοτήτων. Οι ιδιότητεσ τησ παρ. 2 δεν πρζπει να ςυντρζχουν τόςο 

κατά το χρόνο λήξησ τησ προθεςμίασ υποβολήσ των αιτήςεων υποψηφιότητασ, όςο και κατά το 

χρόνο τοποθζτηςησ από το αρμόδιο υπηρεςιακό ςυμβοφλιο.  

Τποβλθτζα δικαιολογθτικά 

Οι αιτήςεισ ςυνοδεφονται από φάκελο υποψηφιότητασ ςτον οποίο εμπεριζχονται όλα τα 

απαραίτητα     δικαιολογητικά    για   την   απόδειξη   των   τυπικϊν   προςόντων   των   υποψηφίων,  

ομαδοποιημζνα ςε υποενότητεσ, όπωσ αυτζσ αναλφονται ςτο βιογραφικό ςημείωμα.  
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Ο ωσ άνω φάκελοσ περιλαμβάνει: 

α)  Βιογραφικό ςημείωμα. 

β)  Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν και επιμόρφωςησ. 

γ)  Αποδεικτικά γνϊςησ ξζνων γλωςςϊν. 

δ) Αποδεικτικά ςυγγραφικοφ ζργου και ειςηγήςεων ςε ςυνζδρια, τα οποία υποβάλλονται ςε 

ψηφιακή μορφή (CD ή άλλο πρόςφορο ηλεκτρονικό μζςο αποθήκευςησ). Για κάθε βιβλίο 

αναφζρεται αντίςτοιχα ςτο βιογραφικό ςημείωμα ο Διεθνήσ Πρότυποσ Αριθμόσ Βιβλίου (ISBN).  

Αντίτυπα του ςυγγραφικοφ ζργου δεν υποβάλλονται. 

ε) Βεβαιϊςεισ ή υπηρεςιακά ζγγραφα που αφοροφν ςτο διδακτικό - επιμορφωτικό ζργο, τη 

ςυμμετοχή  ςε  ερευνητικά  προγράμματα  και  ςτην  διοικητική  και  διδακτική  εμπειρία,  τα οποία  

πρζπει να αναφζρουν χρόνο ζναρξησ και λήξησ, κατά περίπτωςη. 

ςτ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίςη του υποψηφίου μπορεί να ςυμβάλλει ςτη 

διαμόρφωςη τησ κρίςησ του υμβουλίου περί τησ προςωπικότητασ και τησ γενικήσ ςυγκρότηςήσ 

του. 

η) Τπεφθυνη δήλωςη του Ν.1599/1986 (Α'75) με την οποία βεβαιϊνεται: 

αα)ότι ο υποψήφιοσ δεν κατζχει θζςη ςτελζχουσ τησ εκπαίδευςησ, δεν τελεί ςε εκπαιδευτική άδεια 

και δεν επίκειται η υποχρεωτική αποχϊρηςή του από την υπηρεςία λόγω ςυνταξιοδότηςησ κατά τη 

διάρκεια τησ τριετοφσ θητείασ, 

ββ) η γνηςιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων ςπουδϊν και λοιπϊν δικαιολογητικϊν.  

     Όλοι οι τίτλοι ςπουδϊν που προζρχονται από ιδρφματα ανϊτατησ εκπαίδευςησ τησ αλλοδαπήσ 

πρζπει να είναι αναγνωριςμζνοι από το Διεπιςτημονικό Οργανιςμό Αναγνϊριςησ Σίτλων 

Ακαδημαϊκϊν και Πληροφόρηςησ (Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π.)/Διαπανεπιςτημιακό Κζντρο Αναγνϊριςησ Σίτλων 

πουδϊν τησ Αλλοδαπήσ (ΔΙ.Κ.Α.Σ..Α.) ή το Ινςτιτοφτο Σεχνολογικήσ Εκπαίδευςησ (Ι.Σ.Ε.). 

    Ξενόγλωςςεσ βεβαιώςεισ ι ζγγραφα  πρζπει  να  ζχουν  επίςημα μεταφραςτεί από την αρμόδια 

υπηρεςία του Τπουργείου Εξωτερικϊν ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο. 

    Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των  αιτιςεων  δεν  γίνονται  δεκτά  ςυμπλθρωματικά 

δικαιολογθτικά. 

   Παρακαλοφνται οι Διευθυντζσ των Δημοτικϊν χολείων τησ Περιφζρειάσ μασ να ενημερϊςουν 

ενυπόγραφα όλουσ τουσ οργανικά ανήκοντεσ  ςτη ςχολική τουσ μονάδα εκπαιδευτικοφσ κλάδου 

ΠΕ11 – Φυςικήσ Αγωγήσ. 

 

 

 

 

 

Η Διευκφντρια Π.Ε. Καρδίτςασ 
 
 

 
Ευκυμία Μθτςιάδθ  
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υνθμμζνα: 

1. Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ. Αϋ/12.06.2018) 

2. Η υπ’ αρ. 222180/ΓΔ4/27.12.2018 Τ.Α. 

(ΦΕΚ 5933/ τ. Βϋ/31.12.2018)  

3. Η υπ’ αρ.  5077/ΓΔ4/14.01.2019 εγκφκλιοσ του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

4. Τπεφθυνη δήλωςη του Ν.1599/1986 

5. Αίτηςη υποψηφίου Τπεφθυνου Φυςικήσ Αγωγήσ και χολικοφ Αθλητιςμοφ 

 

 

 

 

 

Πίνακασ Αποδεκτών 

1. Περιφερειακή Δ/νςη Εκπ/ςησ Θεςςαλίασ 

2. χολικζσ μονάδεσ τησ Π.Ε. Καρδίτςασ 

3. Ιςτοςελίδα 
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