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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Καλαμάτα, 25/09/2020
Αρ. Πρωτ.: 5704

Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ος

Ταχ. Δ/νση: Ψαρών 15 (Διοικητήριο – 6 όρ.)
ΤΚ-Πόλη: 24100 – Καλαμάτα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πληρ.: Πιέρρου Μαρία
Τηλέφωνο: 2721361543
Τηλεομοιότυπο: 2721361481
Ιστοσελίδα: http://dipe.mes.sch.gr
Ηλ. Ταχυδρομείο: mail@dipe.mes.sch.gr

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Υπεύθυνου/ης Φυσικής Αγωγής και
Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α.) της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας»
Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας
Έχοντας υπόψη:
1.

τη με αριθμό Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340/Β/2002) Απόφασης του ΥΠ.E.Π.Θ. «Καθορισμός των
ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών Α/θμιας και
Β/θμιας Εκπαίδευσης, των Δ/ντών και Υποδ/ντών των Σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και Συλλόγων Διδασκόντων»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

2.

τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 14, του άρθρου 15 & την περ. ε της παρ.1 του άρθρου 18 του Ν.4547/2018
(Φ.Ε.Κ. 102/Α/2018) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,

3.

τις διατάξεις του άρθρου 50 του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/23-2-2018) «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων»,

4.

τη με αριθμό 222180/ΓΔ4/27-12-2018 (ΦΕΚ 5933/Β/2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων «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»

5.

το άρθρο 52 του Ν.4692/2020 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 111/τ.Α΄/12-6-2020

6.

τη με αριθμό Φ.353.1/24/105877/Ε3/13-8-2020 (ΑΔΑ:6ΧΓΠ46ΜΤΛΗ-0ΓΡ) Απόφαση ΥΠΑΙΘ Διεύθυνση Υπηρεσιακής
Εκπαίδευσης και Εξέλιξης Προσωπικού ΠΕ & ΔΕ Τμήμα Δ΄ Στελεχών ΠΕ & ΔΕ, «Τοποθέτηση προσωρινών
Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» και

7.

την ανάγκη πλήρωσης μίας (1) θέσης Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α.) στη
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας για το υπόλοιπο της τριετούς θητείας
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προκηρύσσουμε

την πλήρωση - με επιλογή - της κενής θέσης Υπεύθυνου/ης Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α.)
της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, για το υπόλοιπο της τριετούς θητείας, ήτοι έως 31-07-2021 και

καλούμε
τους/ις ενδιαφερόμενους/ες εκπαιδευτικούς, κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να
υποβάλουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας, από την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι και τη Δευτέρα 5
Οκτωβρίου 2020 και ώρα 15:00, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, συνοδευόμενη
από τα αναγκαία δικαιολογητικά.

Προϋποθέσεις επιλογής- Κωλύματα
1.

Υποψήφιοι/ες 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/ες 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/ες εκπαιδευτικοί κατέχουν θέση στελέχους της
εκπαίδευσης με θητεία, όσοι τελούν σε εκπαιδευτική άδεια, καθώς και όσοι/ες 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
της υπ’ αρ. 222180/ΓΔ4/27-12-2018 (ΦΕΚ 5933/Β/2018) απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων.

Υποβλητέα δικαιολογητικά και διαδικασία υποβολής
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:
1.

Βιογραφικό σημείωμα.

2.

Αντίγραφα τίτλων σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

3.

Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.

4.

Αποδεικτικά συγγραφικού έργου και εισηγήσεων σε συνέδρια. Τα ανωτέρω υποβάλλονται σε ψηφιακή μορφή (CD
ή άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης) και, προκειμένου για βιβλία που έχουν εκδοθεί με διεθνή
πρότυπο αριθμό βιβλίου (ISBN), στο βιογραφικό σημείωμα αναφέρεται και ο αριθμός αυτός για κάθε βιβλίο.
Αντίτυπα του συγγραφικού έργου δεν υποβάλλονται.
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5.

Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στο διδακτικό – επιμορφωτικό έργο καθώς και στην διοικητική
και διδακτική εμπειρία, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.

6.

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.

7.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία βεβαιώνεται:
 ότι ο υποψήφιος δεν κατέχει θέση στελέχους της εκπαίδευσης, δεν τελεί σε εκπαιδευτική άδεια και δεν
επίκειται η υποχρεωτική αποχώρηση του από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης κατά τη διάρκεια της
τριετούς θητείας και
 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.). Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί
από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.
Το Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών των εκπαιδευτικών που θα υποβάλλουν αίτηση θα εκδοθεί
αυτεπάγγελτα από τη ΔΠΕ Μεσσηνίας και θα δοθεί στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Μεσσηνίας. Οι αιτήσεις και ο φάκελος
υποψηφιότητας υποβάλλονται είτε ταχυδρομικά είτε αυτοπροσώπως στο Γραφείο του Τμήματος Προσωπικού της
Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης

Αρμόδιο όργανο για την επιλογή του Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού είναι τα οικείο
Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας (Π.Υ.Σ.Π.Ε.).
Η Επιλογή και τοποθέτηση των Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού γίνεται για το υπόλοιπο της
η

θητείας, η οποία ξεκινά με την τοποθέτηση του και λήγει την 31 Ιουλίου 2021. Υποψήφιοι που δεν αναλαμβάνουν
υπηρεσία εντός τριών (3) ημερών από την τοποθέτησή τους, διαγράφονται από τον οικείο πίνακα επιλογής.

Η Διευθύντρια Εκπαίδευσης

Θεοφανεία Α. Σιούτη

Συνημμένα:
Αίτηση υποψηφιότητας
Υπεύθυνη δήλωση
Πίνακας Αποδεκτών:
1. Δημοτικά Σχολεία Διεύθυνσης Π.Ε. Μεσσηνίας
2. Εκπαιδευτικούς που ανήκουν οργανικά στις ανωτέρω Σχολικές Μονάδες
(με ευθύνη των Διευθυντών/ντριών τους)

3. Περιφερειακή Διεύθυνση Π. & Δ. Ε. Πελοποννήσου
4. Δ.Π.Ε. όλης της χώρας
5. Ιστοσελίδα ΔΠΕ Μεσσηνίας
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