
 

  

 
Θ Ε Μ Α :  «Τ ρο π ο πο ί η ση  τ η ς  με  Α . Π .  659 /17  –  0 1  –  201 9  ( Ψ ΨΚ Ξ 46 53 ΠΣ - 5ΑΦ )  με  θέμ α  

‘ Π ρο κ ήρ υ ξ η  π λ ήρ ω ση ς  θ έ σ η ς  Υ π ε ύ θ υ ν ο υ  Φ υ σ ι κ ή ς  Α γω γ ή ς  κ α ι  Σ χ ο λ ι κο ύ 

Α θ λ η τ ισ μο ύ  (Φ. Α. ΣΧ. Α. )  τ η ς  Δ ι ε ύ θ υ ν σ ης  Δ ε υ τ ε ρο βά θ μ ια ς  Ε κ π α ίδ ε υ σ η ς 

Κ ο ζ ά ν η ς ’» .  

 
Η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης 

1. τις διατάξεις του άρθρου 15 «Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού», των περ. ε) κ’ 

στ) του άρθρου 18 «Εξουσιοδοτικές διατάξεις», του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 τ. Α/12-06-2018) 

«Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 

άλλες διατάξεις»· 

Έχοντας Υπόψη: 

2. την με Α.Π. 222180/ΓΔ4/27 – 12 – 2018 (Φ.Ε.Κ. 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 Α.Π. 5077/ΓΔ4/14 – 01 – 2019 (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ) έγγραφο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων 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»· 

4. το με Α.Π. 10378/ΓΔ4/23 – 01 – 2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Υποστήριξης Προγραμμάτων και 

Εκπαίδευσης για την Αειφορία της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε. της 

Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης 

Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Γενικής 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ κ’ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
------------ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

------------ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 
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Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων 

για τις θέσεις Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και 

Σχολικού Αθλητισμού και Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.)»· 

5. την ανάγκη πλήρωσης θέσης Υπεύθυνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α.)  της 

Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι  

την πλήρωση της θέσης Υπεύθυνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α.) της 

Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης με τριετή θητεία έως 31/07/2021 και καλεί όλους 

τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να 

συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλλουν αίτηση (συνοδευτικό υπόδειγμα

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

μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ11 που 

) που θα 

συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός προθεσμίας, από την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019 

έως και την Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019. 

ανήκουν οργανικά στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Κοζάνης, 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)

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

υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. 

 τουλάχιστον έτη. 

Δεν

Υποψήφιοι που δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία εντός τριών (3) ημερών από την τοποθέτηση τους, 

διαγράφονται από τον οικείο πίνακα επιλογής. 

 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, ιδιότητες 

οι οποίες δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων 

υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης. 

Υποβλητέα δικαιολογητικά 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται στο Γραφείο 31 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Κοζάνης και 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 και περιλαμβάνει: 

1. Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις υποψηφιότητας. 

2. Βιογραφικό σημείωμα. 
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3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και επιμόρφωσης. 

4. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών. 

5. Αποδεικτικά συγγραφικού έργου και εισηγήσεων σε συνέδρια. Τα εν λόγω αποδεικτικά 

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. 

6. Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην επιμόρφωση, 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. 

7. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να συμβάλλει στη 

διαμόρφωση της κρίσης του Συμβουλίου περί της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησής 

του. 

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

α) 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· 

β) 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. 

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

δικαιολογητικά

Κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

. 

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,  

γ) προσωπικότητα – γενική συγκρότηση. 

Χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας επιλογής 
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Σύμφωνα με το 5077/ΓΔ4/14 – 01 – 2019 (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ) έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας 

επιλογής Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α.) ορίζεται ως ακολούθως:  

Έκδοση προκηρύξεων από τους Διευθυντές Π.Ε. και Δ.Ε. αντίστοιχα 17/01/2019 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας 28/01/2019 
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 
υποψηφιότητας 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 07/03/2019 
Έκδοση αποφάσεων τοποθέτησης από του οικείους Διευθυντές 
Εκπαίδευσης Π.Ε. και Δ.Ε.   08/03/2019 

 

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς 

αρμοδιότητάς τους με κάθε πρόσφορο τρόπο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτ. Διανομή

1. Φ. 11.3 
: 

1. 222180/ΓΔ4/27 – 12 – 2018 (Φ.Ε.Κ. 5933  τ. Β΄/31 – 12 – 2018) Υ.Α. 
Συνημμένα: 

2. 10378/ΓΔ4/23 – 01 – 2019 Έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
3. Υπόδειγμα Αίτησης 
4. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης 

Η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Π.Ε. Κοζάνης 

 
 
 
 

Δρ Βόντσα Βασιλική 
Φιλόλογος 
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