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  Να διατηρηθεί μέχρι εκκαθαρίσεως    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  Π. &  Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ 
 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

 

                     

 

            Σπάρτη    : 17 Ιανουαρίου 2019 
     Αριθ. Πρωτ.:  Φ.1.2/252 

Ταχ. Διεύθυνση :   Διοικητήριο 
2ο χλμ. Ε. Ο. Σπάρτης-Γυθείου 
Τ. Κ. 231 00 ΣΠΑΡΤΗ 
 

      

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  
 

Τηλέφωνο :   27313-63472  
Τηλεομοιότυπο  :   27313-63477 

  
Ηλεκτρον.Ταχ. :   tdpros@dide.lak.sch.gr 

Πληροφορίες     :  Γ. Λάππα  
Ιστότοπος          :  dide.lak.sch.gr 
 
 
ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  για  την πλήρωση  της θέσης 
Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α.) της Δ.Δ.Ε. 
Λακωνίας»   
  

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
 

   Έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102, Α΄) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»  
2. Την υπ’ αριθ. 222180/ΓΔ4/27-12-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 5933/τ.Β΄/31-12-2018), με θέμα: 

«Καθορισμός των προσόντων, των αρμοδίων 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. Τις διατάξεις της  αριθμ. 5077/ΓΔ4/14-1-2019 εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα 

«Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης και χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής των 

Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής  και Σχολικού Αθλητισμού  των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 

4.  Την µε αρ.Φ.353.1/2/32966/Ε3/27-2-2018 (Α∆Α:6Σ714653ΠΣ-ΕΨ0) Υ.Α.  του ΥΠ.Π.Ε.Θ., µε 

θέµα:  «Τοποθέτηση ∆ιευθυντών   Πρωτοβάθµιας και  ∆ευτεροβάθµιας  Εκπαίδευσης»  

5. Την υπ’  αριθ.  Φ.361.22/27/108543/Ε3/29-06-2018 Υ.Α. του ΥΠ.Π.Ε.Θ., µε  θέµα : 

«Παράταση θητείας στελεχών Εκπαίδευσης»  
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6. Την υπ’ αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (Φ.Ε.Κ. 1340/τ.Β΄/16-10-2002   Απόφαση 

του ΥΠ.E.Π.Θ., με θέμα: «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων    των 

προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών  Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, των   

διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και συλλόγων των 

διδασκόντων»,   όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 
Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε 

  
την πλήρωση μίας (1) θέσης  Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού  της 
Δ.Δ.Ε. Λακωνίας με τριετή θητεία που ξεκινά με την τοποθέτησή του και λήγει την 31η 
Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί μετά την επιλογή τους. 

 
    Με την παρούσα καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 που έχουν τα 

νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν 

αίτηση υποψηφιότητας  στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Λακωνίας από Πέμπτη 

17 Ιανουαρίου 2019  μέχρι  την  Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 15.00. 

  

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ- ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 Η υπηρέτηση σε οργανική θέση σχολικής μονάδας της Δ.Δ.Ε. Λακωνίας 

 Η επταετής τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην Πρωτοβάθμια ή στη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με πενταετή τουλάχιστον άσκηση διδακτικών 

καθηκόντων σε σχολικές μονάδες ή Εργαστηριακά Κέντρα. 

 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 από την υπηρεσία λόγω 

συνταξιοδότησης κατά τη διάρκεια της τριετούς θητείας, τόσο κατά το χρόνο 

λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας όσο και κατά το 

χρόνο τοποθέτησης. 

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

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας. 

 Η επιστημονική συγκρότηση, η οποία αναλύεται στα επιμέρους κριτήρια (α) τίτλοι 

σπουδών, (β) γνώση των Τ.Π.Ε.,  (γ) γνώση ξένων γλωσσών, (δ) επιμόρφωση, (ε) 

διδακτικό – επιμορφωτικό έργο, (στ) συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και 

(ζ) συγγραφικό έργο και εισηγήσεις σε συνέδρια. 

 Η διοικητική-διδακτική εμπειρία, η οποία αναλύεται στα επιμέρους κριτήρια (α) 

διοικητική και (β) διδακτική εμπειρία. 

 Η προσωπικότητα-γενική συγκρότηση. 

 

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών, πρέπει να συνοδεύονται από φάκελο 

υποψηφιότητας στον οποίο θα εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την 
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απόδειξη των τυπικών προσόντων τους, ομαδοποιημένα σε υποενότητες, όπως αυτές 

αναλύονται στο βιογραφικό τους σημείωμα. Ο ως άνω φάκελος περιλαμβάνει:  

1. Βιογραφικό σημείωμα 

2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και επιμόρφωσης  

3. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών  

4. 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. 

5. Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στο διδακτικό- επιμορφωτικό έργο, τη 

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

αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση. 

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

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

7. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (Α΄75) που επισυνάπτεται στην παρούσα προκήρυξη. 

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

πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. 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.   

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

δικαιολογητικά.  

   Καλούνται οι υποψήφιοι/ες εκπαιδευτικοί να μελετήσουν προσεκτικά και να τηρήσουν πιστά τα 

παραπάνω .  

  
Συνημμένα: 

- Υπόδειγμα αίτησης 
- Υπεύθυνη Δήλωση  
- Ο Ν. 4547/2018  
- Η αριθμ. 222180/ΓΔ4/27-12-2018 

 (ΦΕΚ 5933, Β΄) Υπουργική Απόφαση   
- Η  αριθμ. 5077/ΓΔ4/14-1-2019 εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  
1. Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. Πελ/νήσου 
2. Σχολικές μονάδες αρμοδιότητας ΔΔΕ Λακωνίας 

Ο  Διευθυντής Δ.Ε. Λακωνίας 
 

 
 
 

Γεώργιος Παπαδάκος 
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