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ΠΥΡΓΟΣ

17 / 1 / 2019

Αριθ. Πρωτ.: 694
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση
Τηλέφωνο
FAX
e-mail
Πληροφορίες

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

: Διοικητήριο-Μανωλοπούλου 31 - 27131
ΠΥΡΓΟΣ
: 26213 60566
: 26213 60563
: dideilei@sch.gr
: ΣΥΚΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Θέ μα: «Πρόσκληση Εκδ ήλωσης Ενδιαφέ ροντος για

την πλήρωση της

θέ σης Υπευθύνου Φυσι κής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού ( Φ. Α. ΣΧ. Α)
της Διεύθυνσης Δευ τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας »
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒ ΑΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ ΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΛΕΙ ΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 14 παρ. 2, 15, 18 παρ. 1ε,στ, 24 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ
102, Α΄) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.»
2. Την αριθμ. 222180/ΓΔ4/27-12-2018 (5933/τ.Β΄/31-12-2018) Υπουργική Απόφαση, με
θέμα: «Καθορισμός των προσόντων, των αρμόδιων οργάνων, των κριτηρίων και της
διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και
Σχολικού Αθλητισμού των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, καθώς και των ειδικότερων
καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους.»
3. Το με αριθμ. 50777/ΓΔ4/14-1-2019 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ με θέμα «Δημοσίευση
Υπουργικής Απόφασης και χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής των Υπευθύνων
Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης των
Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.»
4. Την αριθμ.Φ.350.2/1/32958/Ε3/27-02-2018 (ΑΔΑ: 6Π414653ΠΣ-ΕΨ0) Υπουργική
Απόφαση, με θέμα: «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης»
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119/1 της 4.5.2016).
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6. Την ανάγκη πλήρωσης της θέσης Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού της
Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Ηλείας.
7. 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.
Προκηρύσσουμε
την πλήρωση της θέσης Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού
της Δ/νσης Δ.Ε. Ηλείας, με την οποία προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί
κλάδου ΠΕ11 αρμοδιότητάς μας, που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να
συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στη Διεύθυνση
Β/θμιας Εκπαίδευσης Ηλείας, από την Πέμπτη 17-01-2019 έως και τη Δευτέρα
28 Ιανουαρίου 2019.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ


Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον επτά έτη εκπαιδευτική υπηρεσία

(κατά τον ορισμό του εδ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.4547/2018 δηλαδή υπηρεσία
στη δημόσια και την ιδιωτική εκπαίδευση, προϋπηρεσία με την ιδιότητα του
προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομισθίου, η οποία υπολογίζεται με αναγωγή στο
υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο με ανάλογη εφαρμογή της περ. α της παρ. 4 του
άρθρου 11 του ν. 4354/20145, προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται ως εκπ/κή σύμφωνα με
την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 3699/2008.)


Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα τουλάχιστον

πέντε έτη σε σχολικές μονάδες (κατά τον ορισμό του εδ. η΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του
Ν.4547/2018 δηλαδή άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολική μονάδα, καθώς και
στις Δ.Υ.Ε.Π. που λειτουργούν στις μονάδες αυτές ή ως παραρτήματά τους ή στις
υπηρεσίες της περίπτωσης ζ΄ -άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε Σχολική Μονάδα
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) ή Κ.Ε.Σ.Υ.: η εκπαιδευτική ή η διδακτική
υπηρεσία ή η άσκηση διδακτικών καθηκόντων, αντίστοιχα, σε αυτοτελείς Σ.Μ.Ε.Α.Ε.,
Κ.Ε.Σ.Υ., ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Κ.Δ.Α.Υ., καθώς και σε Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.), σε προγράμματα
παράλληλης στήριξης και σε προγράμματα διδασκαλίας μαθητών στο σπίτι. ή σε
Κ.Ε.Α. ή Κ.Π.Ε.


Υπηρετούν σε οργανική θέση σχολικής μονάδας της οικείας Διεύθυνσης

Εκπ/σης.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Με την αίτηση υποψηφιότητας που υποβάλλεται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Ηλείας, ο/η υποψήφιος-α εκδηλώνει ενδιαφέρον για συμμετοχή στη διαδικασία
επιλογής .
Η θητεία θα ξεκινήσει με την τοποθέτησή τους και θα λήξει στις 31-07-2021.
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 οποίος
περιλαμβάνει:
α) Βιογραφικό σημείωμα.
β) Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.
γ) Αντίγραφα τίτλων σπουδών και επιμόρφωσης.
δ) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.
ε) Αποδεικτικά γνώσης ΤΠΕ.
στ) 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.
ζ) 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.
η) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να συμβάλει στη
διαμόρφωση της κρίσης του Συμβουλίου περί της προσωπικότητας και της γενικής
συγκρότησής του καθώς και περί της συνδρομής των λοιπών κριτηρίων του άρθρου 3 της
αριθμ. 222180/ΓΔ4/27-12-2018 (5933/τ.Β΄/31-12-2018) Υ.Α.
θ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) με την οποία βεβαιώνεται: αα) ότι ο
υποψήφιος δεν κατέχει θέση στελέχους της εκπαίδευσης, δεν τελεί σε εκπαιδευτική άδεια και
δε επίκειται η υποχρεωτική αποχώρησή του από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης κατά τη
διάρκεια της τριετούς θητείας, ββ) η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και
λοιπών δικαιολογητικών.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης
της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Διεπιστημονικό Οργανισμό
Αναγνώρισης

Τίτλων

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)/Διαπανεπιστημιακό

Ακαδημαϊκών
Κέντρο

και

Αναγνώρισης

Τίτλων

Πληροφόρησης
Σπουδών

της

Αλλοδαπής ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.).
Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα που υποβάλλονται πρέπει να έχουν επίσημα
μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο
κατά νόμο όργανο.

ΑΔΑ: ΨΙΓΚ4653ΠΣ-2Χ2

Δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση Υπευθύνου
Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι:
α) κατέχουν θέση στελέχους της εκπαίδευσης,
β) τελούν σε εκπ/κή άδεια και
γ) αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης κατά τη
διάρκεια της τριετούς θητείας.
Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη
της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων.
Τα κωλύματα επιλογής δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης
της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας, όσο και κατά το χρόνο
τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.
Οι Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού επιλέγονται από το
αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, σύμφωνα τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του Ν.
4547/2018 και το άρθρο 7 της 222180/ΓΔ4/27-12-2018 (5933/τ.Β΄/31-12-2018) Υ.Α.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά
συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Ο Δ/ντής της Δ/νσης Δ.Ε. Ηλείας

Δημητρέλλος Βασίλειος
ΠΕ04.02

Συνημμένα:
- Υπόδειγμα αίτησης
- Ν. 4547/2018
- 222180/ΓΔ4/27-12-2018 (5933/τ.Β΄/31-12-2018) Υπουργική Απόφαση
- 5077/ΓΔ4/14-1-2019 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ
Κοινοποίηση:
1. Εκπαιδευτικούς της Περιφέρειάς μας (Διά των Δ/ντών-ντριών των Σχολείων)

