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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ 

Ρ.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ ΡΙΕΙΑΣ  

ΤΜΘΜΑ Εϋ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
 

Ταχ. Δ/νςθ : 28θσ Οκτωβρίου 40 
Τ.Κ. – Ρόλθ : 60132 – Κατερίνθ 
Ιςτοςελίδα : http:// dipe.pie.sch.gr 
Email  : mail@dipe.pie.sch.gr  
Ρλθροφορίεσ : Ηαρκανζλα Ευαγγελία                                                            
Τθλζφωνο  :2351 351 214 
 FAX   :2351 351 175  

           ΘΕΜΑ:  «Προκιρυξθ για τθν επιλογι ενόσ (1) Τπεφκυνου Φυςικισ Αγωγισ και χολικοφ Ακλθτιςμοφ 

(Φ.Α.Χ.Α.) τθσ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πιερίασ για το υπόλοιπο τριετοφσ 

κθτείασ, ιτοι ζωσ 31-07-2021 » 

 

Η  Αναπλθρϊτρια Διευκφντρια Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πιερίασ 

         Ζχοντασ υπόψθ: 

 

1. Τθν αρικμ. 222180/ΓΔ4/27-12-2018 Απόφαςθ του ΥΡ.Ρ.Ε.Θ. ( ΦΕΚ 5933 / 31-12-2018 τ. Βϋ) με κζμα: 

«Κακοριςμόσ των προςόντων, των αρμόδιων οργάνων, των κριτθρίων και τθσ διαδικαςίασ επιλογισ 

και τοποκζτθςθσ των Υπευκφνων Φυςικισ Αγωγισ και Σχολικοφ Ακλθτιςμοφ (Φ.Α.ΣΧ.Α.) των 

Διευκφνςεων Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, κακϊσ και των ειδικότερων 

κακθκόντων και αρμοδιοτιτων τουσ». 

2. Τισ διατάξεισ του άρκρου 15 και των περιπτ. εϋ και ςτϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 18 του ν. 4547/2018 

(ΦΕΚ 102/τ.Αϋ/12-06-2018) «Αναδιοργάνωςθ των δομϊν υποςτιριξθσ τθσ πρωτοβάκμιασ και 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ». 

3. Τθν αρικμ. 10378/ΓΔ4/23-01-2019 εγκφκλιο του ΥΡΡΕΘ με κζμα «Διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν επιλογι         

υποψθφίων για τισ κζςεισ Υπευκφνων Ρλθροφορικισ και Νζων Τεχνολογιϊν, Υπευκφνων Φυςικισ         

Αγωγισ και Σχολικοφ Ακλθτιςμοφ και Υπευκφνων Εργαςτθριακϊν Κζντρων Φυςικϊν Επιςτθμϊν         

(Ε.Κ.Φ.Ε.».          

4. Τθν αρικμ. Φ.11/ Φ.11/6494/05-09-2019 προκιρυξθ τθσ Διεφκυνςθσ Ρ.Ε. Ριερίασ, με κζμα: 

«Ρροκιρυξθ για τθν επιλογι ενόσ (1) Υπεφκυνου Φυςικισ Αγωγισ και Σχολικοφ Ακλθτιςμοφ 

(Φ.Α.ΣΧ.Α.) τθσ Διεφκυνςθσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ριερίασ για το υπόλοιπο τριετοφσ κθτείασ» 

για τθν οποία δεν εκδθλϊκθκε ενδιαφζρον. 

5. Τθν ανάγκθ πλιρωςθσ τθσ κζςθσ Υπεφκυνου Φυςικισ Αγωγισ και Σχολικοφ Ακλθτιςμοφ (Φ.Α.ΣΧ.Α.) 

τθσ Διεφκυνςθσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ριερίασ, για το υπόλοιπο τθσ τριετοφσ κθτείασ, ιτοι  ζωσ 

31-07-2021. 

6. Τισ διατάξεισ τθσ αρ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 Υ.Α ( Φ.Ε.Κ. 1340/τ.Βϋ/16-10-2002 

«Κακοριςμόσ των ειδικότερων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των Ρροϊςταμζνων των Ρεριφερειακϊν 

Υπθρεςιϊν Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, των Διευκυντριϊν/ων και 

Υποδιευκυντριϊν/ων των Σχολικϊν Μονάδων και Σ.Ε.Κ. και των Συλλόγων των διδαςκόντων». 

                                                        

Π ρ ο κ θ ρ φ ς ς ο υ μ ε 
 
       Τθν πλιρωςθ με επιλογι τθσ κενισ κζςθσ Υπεφκυνου Φυςικισ Αγωγισ και Σχολικοφ Ακλθτιςμοφ 

(Φ.Α.ΣΧ.Α.) τθσ Δ/νςθσ    Α/κμιασ Εκπ/ςθσ Ριερίασ, για το υπόλοιπο τθσ τριετοφσ κθτείασ, ιτοι  ζωσ 31-07-

2021. 

  

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η 
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Ονομαςία Υπθρεςίασ Θζςεισ Φυςικισ Αγωγισ και Σχολικοφ 
Ακλθτιςμοφ (Φ.Α.ΣΧ.Α.) 

Δ/νςθ Ρ.Ε. Ριερίασ 1 

 

Π ρ ο ς κ α λ ο φ μ ε 

 

           Τουσ εκπαιδευτικοφσ κλάδου ΡΕ11 Φυςικισ Αγωγισ, που ανικουν οργανικά ςτθ Διεφκυνςθ Α/κμιασ 

Εκπαίδευςθσ Ριερίασ, και ζχουν τα τυπικά προςόντα να υποβάλουν, εφόςον το επικυμοφν, αίτθςθ 

απόςπαςθσ για τθ κζςθ του Υπεφκυνου Φυςικισ Αγωγισ και Σχολικοφ Ακλθτιςμοφ (Φ.Α.ΣΧ.Α.) τθσ 

Διεφκυνςθσ Ρ.Ε. Ριερίασ  από Πζμπτθ 6 Αυγοφςτου 2020 μζχρι και τθν Πζμπτθ 13 Αυγοφςτου 2020 και 

ϊρα 14:00 και κα  ςυνοδεφονται από φάκελο υποψθφιότθτασ ςτον οποίο εμπεριζχονται όλα τα 

απαραίτθτα δικαιολογθτικά για τθν απόδειξθ των τυπικϊν προςόντων των υποψθφίων, ομαδοποιθμζνα 

ςε υποενότθτεσ, όπωσ αυτζσ αναλφονται ςτο βιογραφικό ςθμείωμα.  

         Οι αιτιςεισ κα υποβλθκοφν αυτοπροςϊπωσ ι από εξουςιοδοτθμζνο άτομο ςτθ Δ/νςθ Ρ.Ε. Ριερίασ, 

τθρϊντασ τα απαραίτθτα μζτρα προςταςίασ λόγω κορωναϊου, ι ταχυδρομικά (με ςυςτθμζνθ επιςτολι ι 

με εταιρεία ταχυμεταφοράσ). 

 

      Ο ωσ άνω φάκελοσ περιλαμβάνει: 

α) Βιογραφικό ςθμείωμα. 

β) Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν και επιμόρφωςθσ. 

γ) Αποδεικτικά γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν. 

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

μορφι (CD ι άλλο πρόςφορο θλεκτρονικό μζςο αποκικευςθσ). Για κάκε βιβλίο αναφζρεται αντίςτοιχα 

ςτο βιογραφικό ςθμείωμα ο Διεκνισ Πρότυποσ Αρικμόσ Βιβλίου (ISBN). Αντίτυπα του ςυγγραφικοφ 

ζργου δεν υποβάλλονται. 

ε) Βεβαιϊςεισ ι υπθρεςιακά ζγγραφα που αφοροφν ςτο διδακτικό - επιμορφωτικό ζργο, τθ ςυμμετοχι 

ςε ερευνθτικά προγράμματα και ςτθν διοικθτικι και διδακτικι εμπειρία, τα οποία πρζπει να 

αναφζρουν χρόνο ζναρξθσ και λιξθσ, κατά περίπτωςθ. 

ςτ) Κάκε άλλο δικαιολογθτικό που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου μπορεί να ςυμβάλλει ςτθ 

διαμόρφωςθ τθσ κρίςθσ του υμβουλίου περί τθσ προςωπικότθτασ και τθσ γενικισ ςυγκρότθςθσ του. 

η) Τπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 (Α' 75) με τθν οποία βεβαιϊνεται: 

 

i) 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 

θητείασ. 

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

 

Το Πιςτοποιητικό υπηρεςιακϊν μεταβολϊν θα εκδοθεί αυτεπάγγελτα από την Διεφθυνςη Π.Ε. Πιερίασ, 

μετά την κατάθεςη τησ αίτηςησ και θα δοθεί από την Υπηρεςία μασ ςτο αρμόδιο Υπηρεςιακό Συμβοφλιο 

Επιλογήσ. 

 

Πλοι οι τίτλοι ςπουδϊν που προζρχονται από ιδρφματα ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ τθσ αλλοδαπισ, πρζπει να 

είναι αναγνωριςμζνοι από το Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό Αναγνϊριςθσ Τίτλων Ακαδθμαϊκϊν και 

Ρλθροφόρθςθσ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ.)/Διαπανεπιςτθμιακό Κζντρο Αναγνϊριςθσ Τίτλων Σπουδϊν τθσ Αλλοδαπισ 

(ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ι το Ινςτιτοφτο Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (Ι.Τ.Ε.). 

Ξενόγλωςςεσ βεβαιϊςεισ ι ζγγραφα πρζπει να ζχουν επίςθμα μεταφραςτεί από τθν αρμόδια υπθρεςία 

του Υπουργείου Εξωτερικϊν ι άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο. 

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

δικαιολογθτικά. 
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Συπικά προςόντα 

 

1. Υποψιφιοι για τθ κζςθ Υπεφκυνου Φυςικισ Αγωγισ και Σχολικοφ Ακλθτιςμοφ (Φ.Α.ΣΧ.Α.) μποροφν να 

είναι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ11, οι οποίοι ανικουν οργανικά ςτθ Διεφκυνςθ Ρ.Ε. Ριερίασ , οι οποίοι 

ζχουν επταετι τουλάχιςτον εκπαιδευτικι υπθρεςία ςτθν Ρρωτοβάκμια ι ςτθ Δευτεροβάκμια 

Εκπαίδευςθ και ζχουν αςκιςει διδακτικά κακικοντα ςε ςχολικζσ μονάδεσ ι Εργαςτθριακά Κζντρα (Ε.Κ.) 

για πζντε (5) τουλάχιςτον ζτθ. 

2. Δεν ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία επιλογισ όςοι εκπαιδευτικοί κατζχουν κζςθ ςτελζχουσ 

τθσ εκπαίδευςθσ με κθτεία, όςοι τελοφν ςε εκπαιδευτικι άδεια, κακϊσ και όςοι αποχωροφν υποχρεωτικά 

από τθν υπθρεςία λόγω ςυνταξιοδότθςθσ κατά τη διάρκεια τησ θητείασ. 

3. Τα προςόντα και τα κριτιρια επιλογισ πρζπει να ςυντρζχουν κατά τθν λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ 

των αιτιςεων υποψθφιοτιτων. Τα κωλφματα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία δεν πρζπει να ςυντρζχουν τόςο 

κατά το χρόνο λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων υποψθφιότθτασ, όςο και κατά το χρόνο 

τοποκζτθςισ τουσ. 

       Οι Υπεφκυνοι  Φυςικισ Αγωγισ και Σχολικοφ Ακλθτιςμοφ (Φ.Α.ΣΧ.Α.) αποςπϊνται για το υπόλοιπο τθσ 

τριετοφσ κθτείασ, θ οποία ξεκινά με τθν τοποκζτθςι τουσ και λιγει τθν 31θ Ιουλίου 2021, ςτθ Διεφκυνςθ 

Εκπαίδευςθσ, υπάγονται διοικθτικά ςτον Ρροϊςτάμενο Εκπαιδευτικϊν Θεμάτων και εποπτεφονται ςτθν 

άςκθςθ του εκπαιδευτικοφ και επιςτθμονικοφ τουσ ζργου από το Συντονιςτι Εκπαιδευτικοφ Ζργου του 

κλάδου ΡΕ11 Φυςικισ Αγωγισ του οικείου ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Οι Υπεφκυνοι  Φυςικισ Αγωγισ και Σχολικοφ 

Ακλθτιςμοφ εργάηονται ςφμφωνα με το ωράριο των διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν τθσ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ 

ςτθν οποία υπθρετοφν. 

Παρακαλοφμε να λάβουν γνϊςθ επί του περιεχομζνου του παρόντοσ εγγράφου, όλοι οι    εκπαιδευτικοί 
κλάδου ΡΕ11 – Φυςικισ Αγωγισ που ανικουν οργανικά ςτθ Διεφκυνςθ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Ριερίασ. 

      
        ΤΝ.-3-:  
 
1. Τπόδειγμα αίτθςθσ                                                                               Η  Αναπλθρϊτρια Διευκφντρια  
2. Τπόδειγμα βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ                                      Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πιερίασ 

3. Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 
                                                                                                               Παπακαναςίου Μαριάνκθ 
                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Κο              Κοινοποίθςθ:   

1. Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ                                      

Ρ.Ε. & Δ.Ε. Κ. Μακεδονίασ  

2. Σχολικζσ Μονάδεσ Ρ.Ε. Ριερίασ 

3. Εκπαιδευτικοφσ κλάδων ΡΕ11 τθσ Δ.Ρ.Ε. 

Ριερίασ  που υπθρετοφν  με απόςπαςθ ςε Σχ. 

Μονάδεσ άλλων Δ/νςεων Εκπαίδευςθσ 

       (Μζςω των αντίςτοιχων Διευκφνςεων    

Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ) 

4. Εςωτερικι Διανομι  

5. Ιςτοςελίδα 

6. Φ. Αρχείου    
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