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        ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής του 

Υπεύθυνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α.)  της Διεύθυνσης 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας» 

 

Η  Αναπληρώτρια Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας 

         Έχοντας υπόψη:  

 

1. Την αριθμ. 222180/ΓΔ4/27-12-2018 Απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ( ΦΕΚ 5933 / 31-12-2018 τ. Β΄) με θέμα: 

«Καθορισμός των προσόντων, των αρμόδιων οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής 

και τοποθέτησης των Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α.) των 

Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των ειδικότερων 

καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους».  

2. Την αριθμ. 5077/ΓΔ4/14-01-2019 Εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα:    «Δημοσίευση Υπουργικής 

Απόφασης και χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού 

Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α.) των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 και των περιπτ. α΄, ε΄ και στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4547/2018 

(ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12-06-2018) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».  

4. Τις διατάξεις του π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/τ.Α'/23-02-2018) «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων». 

5. Την υπ΄αριθμ. Φ.11/1417/5-3-2018 Απόφαση του Διευθυντή Π.Ε. Πιερίας με θέμα: «Τοποθέτηση 

Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Πιερίας» 

6. Τη με αρ. Πρωτ.: Φ.361.22 / 27 / 108543 / E3/29-06-2018 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Παράταση θητείας στελεχών εκπαίδευσης». 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 19 «Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» παρ. 

1 & 2 του Ν. 4572/2018 (ΦΕΚ 188/5-11-2018 τ. Α΄) « Ίδρυση Μητροπολιτικού Οργανισμού 

Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» περί αναπλήρωσης των 

στελεχών εκπαίδευσης.  

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
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8. Τις διατάξεις της αρ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 Υ.Α ( Φ.Ε.Κ. 1340/τ.Β΄/16-10-2002 

«Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των 

Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των 

Διευθυντριών/ων και Υποδιευθυντριών/ων των Σχολικών Μονάδων και Σ.Ε.Κ. και των 

Συλλόγων των διδασκόντων». 

 

Π ρ ο σ κ α λ ο ύ μ ε 

τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας που έχουν τα νόμιμα προσόντα και 

επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής του Υπεύθυνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού 

Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α.)  της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας, να υποβάλουν σχετική 

αίτηση υποψηφιότητας στη Διεύθυνση Π.Ε. Πιερίας, η οποία θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά,  από την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου  2019 έως και τη  Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019 . 

 

      Ειδικότερα, σύμφωνα με την αριθμ. 222180/ΓΔ4/27-12-2018 ( ΦΕΚ 5933 / 31-12-2018 τ. Β΄) Απόφαση 

του ΥΠ.Π.Ε.Θ.: 

Σε κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης αποσπάται με τριετή θητεία, ύστερα από επιλογή και σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρούσας απόφασης, ένας (1) εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής, ως 

υπεύθυνος Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού. Ειδικά στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, Β΄ Αθήνας, Γ΄ Αθήνας, Δ΄ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Πειραιά, 

Αχαΐας, Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Δυτικής Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου αποσπώνται δύο (2) 

εκπαιδευτικοί, ως Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού. 

 

Τυπικά προσόντα 

 

1. Υποψήφιοι για τις θέσεις Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α.) μπορούν να 

είναι εκπαιδευτικοί του Κλάδου ΠΕ11, που υπηρετούν σε οργανική θέση σχολικής μονάδας της οικείας 

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν επταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην 

Πρωτοβάθμια ή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές 

μονάδες ή Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) για πέντε (5) τουλάχιστον έτη. 

2. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όσοι εκπαιδευτικοί κατέχουν θέση 

στελέχους της εκπαίδευσης με θητεία, όσοι τελούν σε εκπαιδευτική άδεια, καθώς και όσοι αποχωρούν 

υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης κατά τη διάρκεια της τριετούς θητείας. 

3. Τα προσόντα και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την λήξη της προθεσμίας υποβολής 

των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Οι ιδιότητες της παρ. 2 δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο 

λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης 

σύμφωνα με το άρθρο 8. 

Κριτήρια επιλογής 

 

1. Οι Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α.) επιλέγονται με βάση τα 

ακόλουθα κριτήρια: 

α) επιστημονική συγκρότηση, η οποία αναλύεται στα επιμέρους κριτήρια (αα) τίτλοι σπουδών, (ββ) 

γνώση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), (γγ) γνώση ξένων γλωσσών, (δδ) 

επιμόρφωση, , (εε) διδακτικό - επιμορφωτικό έργο (στστ) συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και (ζζ) 

συγγραφικό έργο και εισηγήσεις σε συνέδρια, 

β) διοικητική-διδακτική εμπειρία, η οποία αναλύεται στα επιμέρους κριτήρια (αα) διοικητική εμπειρία 

και (ββ) διδακτική εμπειρία, 
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γ) προσωπικότητα - γενική συγκρότηση. 

2. Τα κριτήρια της παρ. 1 αποτιμώνται με σαράντα τέσσερις (45) μονάδες κατ' ανώτατο όριο, σύμφωνα 

με τα άρθρα 4 έως και 6 της αριθμ. 222180/ΓΔ4/27-12-2018 ( ΦΕΚ 5933 / 31-12-2018 τ. Β΄) Απόφασης του 

ΥΠ.Π.Ε.Θ., που επισυνάπτεται. 

 

Όργανα και διαδικασία επιλογής 

 

1. Αρμόδιο όργανο για την επιλογή των Υπεύθυνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού είναι το 

οικείο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 

ή Π.Υ.Σ.Π.Ε.). 

2. Για την επιλογή εκδίδεται προκήρυξη από τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης, τρεις (3) τουλάχιστον 

μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των Υπεύθυνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού, η οποία 

αναρτάται στην ιστοσελίδα της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και, παράλληλα, αποστέλλεται σε όλες 

τις σχολικές μονάδες μέσω της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. 

3. Με την προκήρυξη καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα και 

επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής των Υπεύθυνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού 

Αθλητισμού ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας εντός της προθεσμίας 

που προβλέπεται στη σχετική προκήρυξη, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών. 

4. Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, 

ομαδοποιημένα σε υποενότητες, όπως αυτές αναλύονται στο βιογραφικό σημείωμα.  

 

Ο ως άνω φάκελος περιλαμβάνει: 

α) Βιογραφικό σημείωμα. 

β) Αντίγραφα τίτλων σπουδών και επιμόρφωσης. 

γ) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών. 

δ) Αποδεικτικά συγγραφικού έργου και εισηγήσεων σε συνέδρια, τα οποία υποβάλλονται σε ψηφιακή 

μορφή (CD ή άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης). Για κάθε βιβλίο αναφέρεται αντίστοιχα 

στο βιογραφικό σημείωμα ο Διεθνής Πρότυπος Αριθμός Βιβλίου (ISBN). Αντίτυπα του συγγραφικού 

έργου δεν υποβάλλονται. 

ε) Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στο διδακτικό - επιμορφωτικό έργο, τη συμμετοχή 

σε ερευνητικά προγράμματα και στην διοικητική και διδακτική εμπειρία, τα οποία πρέπει να 

αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση. 

στ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να συμβάλλει στη 

διαμόρφωση της κρίσης του Συμβουλίου περί της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης του. 

ζ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) με την οποία βεβαιώνεται: 

      ότι ο υποψήφιος δεν κατέχει θέση στελέχους της εκπαίδευσης, δεν τελεί σε εκπαιδευτική άδεια   

και δεν επίκειται η υποχρεωτική αποχώρησή του από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης κατά 

τη διάρκεια της τριετούς θητείας, 

 η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών. 

 

Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να 

είναι αναγνωρισμένοι από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και 

Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)/Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής 

(ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.). 
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Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία 

του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο. 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά 

δικαιολογητικά. 

5. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στις οποίες υποβάλλονται οι αιτήσεις, εκδίδουν πιστοποιητικό 

υπηρεσιακών μεταβολών στο οποίο διατυπώνουν τυχόν παρατηρήσεις σε περίπτωση που 

διαπιστώνονται διαφορές μεταξύ των δηλούμενων στοιχείων της αίτησης και των στοιχείων που τηρεί η 

Υπηρεσία. Το ως άνω πιστοποιητικό διαβιβάζεται μαζί με την αίτηση και το φάκελο υποψηφιότητας στο 

αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο. Οι αιτήσεις και οι φάκελοι υποψηφιότητας μαζί με το πιστοποιητικό 

υπηρεσιακών μεταβολών τίθενται υπόψη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων και διατηρούνται στις 

Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας των Υπεύθυνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού 

Αθλητισμού. 

6. Το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, σε συνεδρίασή του που πραγματοποιείται μέσα σε δέκα (10) 

ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, επιλέγει τους υποψηφίους που 

έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής και καταρτίζει τους σχετικούς 

πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων, κατά αλφαβητική σειρά, παραθέτοντας την αιτιολογία 

περιπτώσεων υποψηφίων που δεν γίνονται δεκτοί. Οι πίνακες αναρτώνται στην ιστοσελίδα της 

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. 

7. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) 

εργάσιμες ημέρες από την ανάρτησή τους. Οι ενστάσεις υποβάλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-

mail). 

8. Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή τους, το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο 

αποφαίνεται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις και αναπροσαρμόζει τους πίνακες. Κατά τα λοιπά, 

εφαρμόζεται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6. 

9. Το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, βάσει των κριτηρίων των περιπτ. α' και β' της παρ. 1 του άρθρου 3, 

καταρτίζει προσωρινό πίνακα κατάταξης των δεκτών υποψηφίων, ο οποίος αναρτάται στην ιστοσελίδα 

της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά του πίνακα 

σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 του παρόντος άρθρου, οι οποίες εφαρμόζονται κατά τα λοιπά. 

10. Ύστερα από την κρίση επί των ενστάσεων και την ανάρτηση του αναμορφωμένου προσωρινού 

πίνακα κατάταξης στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο 

ορίζει τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε προφορική συνέντευξη. Η πρόσκληση, με τις 

ημερομηνίες κατά τις οποίες καλούνται οι υποψήφιοι στη συνέντευξη, αναρτάται στην ιστοσελίδα της 

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την έναρξη της διαδικασίας. 

11. Μετά το πέρας της συνέντευξης του υποψηφίου, κάθε μέλος του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου 

καταγράφει αιτιολογημένα τις αξιολογικές μονάδες όπως αυτές προκύπτουν από τη διαδικασία της 

συνέντευξης. 

Τελικές αξιολογικές μονάδες για το κριτήριο της περίπτ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 3 είναι ο μέσος όρος των 

μονάδων όλων των παρόντων μελών του Συμβουλίου. Μετά το πέρας της προφορικής συνέντευξης όλων 

των υποψηφίων, το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο καταρτίζει τον οριστικό αξιολογικό πίνακα βάσει 

των συνολικών αξιολογικών μονάδων του κάθε υποψηφίου. Το σύνολο των αξιολογικών μονάδων 

προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων των επιμέρους κατηγοριών. Υποψήφιοι που δεν 

προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή. 

12. Σε περίπτωση συγκέντρωσης συνολικά ίσου αριθμού μονάδων, προηγείται στον οριστικό αξιολογικό 

πίνακα ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες μονάδες στα κριτήρια κατά τη σειρά που 

αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 3 της αριθμ. 222180/ΓΔ4/27-12-2018 ( ΦΕΚ 5933 / 31-12-2018 τ. Β΄) 

Απόφασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.  
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13. Ο οριστικός αξιολογικός πίνακας επιλογής Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού της 

οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης επικυρώνεται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από έλεγχο 

νομιμότητας. 

Ο πίνακας αναρτάται στην ιστοσελίδα της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και ισχύει για το χρονικό 

διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των επόμενων Υπευθύνων. Οι 

πίνακες είναι ενιαίοι για τις θέσεις Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού ανά Διεύθυνση 

Εκπαίδευσης. 

Όργανα και διαδικασία τοποθέτησης 

 

1. Οι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες επιλογής αποσπώνται στη Διεύθυνση 

Εκπαίδευσης και τοποθετούνται στα Τμήματα Εκπαιδευτικών θεμάτων των οικείων Διευθύνσεων 

Εκπαίδευσης,, ως Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού, με απόφαση του οικείου 

Διευθυντή Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής τους. Αν μετά τις τοποθετήσεις κατά το 

προηγούμενο εδάφιο δεν συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος στο άρθρο 1, της αριθμ. 222180/ΓΔ4/27-12-

2018 ( ΦΕΚ 5933 / 31-12-2018 τ. Β΄) Απόφασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.,  αριθμός Υπευθύνων για την οικεία 

Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ο αριθμός αυτός συμπληρώνεται με την απόσπαση και τοποθέτηση υποψηφίων 

του τελικού αξιολογικού πίνακα επιλογής, κατά τη σειρά εγγραφής τους στον πίνακα. 

2. Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων ή εξάντλησης του πίνακα, οι σχετικές λειτουργικές ανάγκες 

καλύπτονται έως τη λήξη του σχολικού έτους με την απόσπαση και τοποθέτηση του αναλογούντος 

αριθμού εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ 11, που διαθέτουν τα προσόντα του άρθρου 2 της αριθμ. 

222180/ΓΔ4/27-12-2018 ( ΦΕΚ 5933 / 31-12-2018 τ. Β΄) Απόφασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Η απόσπαση 

πραγματοποιείται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή 

Π.Υ.Σ.Δ.Ε.. Κατά τη λήξη του σχολικού έτους, εκδίδεται νέα προκήρυξη για την επιλογή και τοποθέτηση 

Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού για το υπόλοιπο της θητείας και, εφόσον η σχετική 

διαδικασία αποβεί άγονη, επαναλαμβάνεται η διαδικασία των προηγούμενων εδαφίων. 

3. Η επιλογή και τοποθέτηση των Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού γίνεται για 

τριετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που 

ακολουθεί μετά την επιλογή τους. Υποψήφιοι που δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία εντός τριών (3) 

ημερών από την τοποθέτησή τους, διαγράφονται από τον οικείο πίνακα επιλογής. 

 

Καθήκοντα και αρμοδιότητες 

 

      Οι Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού αποσπώνται και τοποθετούνται στη 

Διεύθυνση Εκπαίδευσης, υπάγονται διοικητικά στον Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών Θεμάτων και 

εποπτεύονται στην άσκηση του εκπαιδευτικού και επιστημονικού τους έργου από το Συντονιστή 

Εκπαιδευτικού Έργου του κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ 

Τα ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητές τους ορίζονται στο άρθρο 9 της αριθμ.       222180/ΓΔ4/27-

12-2018 ( ΦΕΚ 5933 / 31-12-2018 τ. Β΄) Απόφασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., που επισυνάπτεται.  

Οι Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού εργάζονται σύμφωνα με το ωράριο των 

διοικητικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στην οποία υπηρετούν. 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ   

 

Έκδοση προκηρύξεων από τους Διευθυντές Π.Ε. & Δ.Ε. αντίστοιχα 17/01/2019 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας 28/01/2019 
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Ανακοίνωση των πινάκων υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά 

προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία. Στον πίνακα των μη δεκτών δεν 

αναγράφεται το ονοματεπώνυμο των υποψήφιων αλλά ο αριθμός μητρώου 

του εκπαιδευτικού, καθώς και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης 

υποψηφιότητάς του 

07/02/2019 

Κατάθεση ενστάσεων 08/02/2019 έως 

12/02/2019 

Εκδίκαση ενστάσεων 13/02/2019 έως 

15/02/2019 

Διαδικασία μοριοδότησης των υποψηφίων 29/01/2019 έως 

18/02/2019 

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων κατάταξης των δεκτών υποψηφίων 19/02/2019 

Κατάθεση ενστάσεων 20/02/2019 έως 

22/02/2019 

Εκδίκαση Ενστάσεων 25/02/2019 έως 

27/02/2019 

Ανακοίνωση αναμορφωμένων προσωρινών πινάκων κατάταξης με βάση τα 

αντικειμενικά μόρια κατά φθίνουσα σειρά 

28/02/2019 

Ανακοίνωση προγράμματος συνεντεύξεων 28/02/2019 

Διενέργεια συνεντεύξεων 04/03/2019 έως 

06/03/2019 

Ανάρτηση οριστικού αξιολογικού πίνακα επιλογής έως 07-03-2019 

Έκδοση αποφάσεων τοποθέτησης από του οικείους Δ/ντές Εκπαίδευσης έως 08-03-2019 

Παρακαλούμε, να λάβουν ενυπόγραφα γνώση  του παρόντος όλοι οι εκπαιδευτικοί Κλάδου ΠΕ11, Φυσικής 

Αγωγής  των σχολικών  μονάδων.  

       
       ΣΥΝ.-3-:  
1. Υπόδειγμα αίτησης 
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 
3. Υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος                       

 

 

 

Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Π.Ε. Πιερίας 

 

 

 

                              Παπαθανασίου Μαριάνθη 

Κο              Κοινοποίηση:   

1. Περιφερειακή Διεύθυνση                                      

Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. Μακεδονίας  

2. Σχολικές Μονάδες Π.Ε. Πιερίας 

3. Σύλλογο Εκπαιδευτικών  Π.Ε. Πιερίας 

4. Εσωτερική Διανομή  

5. Ιστοσελίδα 

6. Φ. Αρχείου    
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