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ΑΝΑΚΟΙΝΟΡΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΘΟ ΩΣ ΡΟΣ ΤΗΝ
ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΡΟΘΕΤΗΣΗΣ: 318-2021
ΓΛΥΚΑ ΝΕΑ 2-10-2019
Η Δ/ΝΤΙΑ ΡΕ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Τ.Σ.Υ.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΥΘΑΛΗ

Γλυκά Νερά, 12-9-2019
Α.Ρ.: Φ.57 /25623
ΠΡΟ: ΤΟΥΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΛ. ΡΕ11 ΡΟΥ
ΥΡΗΕΤΟΥΝ ΟΓΑΝΙΚΑ ΣΤΗΝ Δ/ΝΣΗ Ρ.Ε. ΑΝ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝ: Δ.Σ. ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Ρ.Ε. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
(Αϋ& Βϋ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ,
ΝΑ ΕΝΗΜΕΩΘΟΥΝ ΟΙ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ).

θζςησ Τπευθφνου Φυςικήσ Αγωγήσ & χολικοφ

Αθλητιςμοφ τησ Δ/νςησ Π.Ε. Αν. Αττικήσ. »

Η Διευκφντρια Ρ.Ε. Ανατολικισ Αττικισ
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 11 του Ν. 1566/1985 (Α’ 167) «Δομι και λειτουργία τθσ
Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ».
2. Τισ διατάξεισ του Κεφαλαίου Β’ του Ν. 3848/2010 (Α’ 71) «Αναβάκμιςθ του ρόλου του
Εκπαιδευτικοφ, κακιζρωςθ κανόνων αξιολόγθςθσ και αξιοκρατίασ ςτθν εκπαίδευςθ και
λοιπζσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκαν με τισ διατάξεισ του Κεφαλαίου Γ’ του Ν.
4327/2015 (Αϋ 50) «Επείγοντα μζτρα για τθν Ρρωτοβάκμια, Δευτεροβάκμια και Τριτοβάκμια
Εκπαίδευςθ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκαν, ςυμπλθρϊκθκαν και
αντικαταςτάκθκαν με τισ διατάξεισ του άρκρου 46 του Ν. 4351/2015 (Α’ 164)
3. Τθν αρ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 Υπ. Απόφαςθ «Κακοριςμόσ των ειδικότερων
κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των Ρροϊςταμζνων των Ρεριφερειακϊν Υπθρεςιϊν
Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, των Διευκυντϊν και Υποδιευκυντϊν των
ςχολικϊν μονάδων και ΣΕΚ και των Συλλόγων Διδαςκόντων» (ΦΕΚ 1340/τΒ/16-10-2002)
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν αρ. 40023/Υ1/9-3-2018 (ΦΕΚ 867/τ.Βϋ/ 12-3-18) Υ.Α.
του ΥΡ.Ρ.Ε.Θ.
4. Το άρκρο 15 & 18 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ. /Αϋ/12.6.2018) «Αναδιοργάνωςθ των
δομϊν υποςτιριξθσ τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ
διατάξεισ.»
5. Τθν αρικμ. 222180/ΓΔ4/27-12-2018 Υ.Α. «Κακοριςμόσ των προςόντων, των αρμόδιων
οργάνων, των κριτθρίων και τθσ διαδικαςίασ επιλογισ και τοποκζτθςθσ των Υπευκφνων
Φυςικισ Αγωγισ και Σχολικοφ Ακλθτιςμοφ των Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ, κακϊσ και των
ειδικότερων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων τουσ», ΦΕΚ 5933/τ. Βϋ/31-12-2018.
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Καλεί
Τουσ Ενδιαφερόμενουσ εκπαιδευτικοφσ κλ. ΡΕ11, που ζχουν τα νόμιμα προςόντα και
επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία επιλογισ Υπευκφνου Φυςικισ Αγωγισ και
Σχολικοφ Ακλθτιςμοφ τθσ Διεφκυνςθσ Ρ.Ε. Αν. Αττικισ,
να υποβάλουν αίτθςθ
υποψθφιότθτασ από ςήμερα ημζρα Πζμπτη 12-9-2019 ζωσ και Δευτζρα 16-9-2019
(καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ αιτιςεων υποψθφιότθτασ), ςτα Γραφεία τθσ Δ/νςθσ
Ρ.Ε. Αν. Αττικισ (Λ. Λαυρίου 150 & Ανδρίκου 4, Γλυκά Νερά).
Για τθν Δ/νςθ Ρ.Ε. Αν. Αττικισ κα αποςπαςτεί ζνασ (1) εκπ/κόσ με κθτεία που ξεκινά από
τθν θμερομθνία τοποκζτθςισ του ζωσ 31-8-2021, ωσ Υπεφκυνοσ Φυςικισ Αγωγισ και
Σχολικοφ Ακλθτιςμοφ.
Οι αιτιςεισ 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. 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 Ρρότυποσ 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 Συμβουλίου περί τθσ προςωπικότθτασ και τθσ γενικισ
ςυγκρότθςθσ του.
η) Υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 (Α' 75) με τθν οποία βεβαιϊνεται: αα) ότι ο
υποψιφιοσ δεν κατζχει κζςθ ςτελζχουσ τθσ εκπαίδευςθσ, δεν τελεί ςε εκπαιδευτικι άδεια
και δεν επίκειται θ υποχρεωτικι αποχϊρθςθ του από τθν υπθρεςία λόγω ςυνταξιοδότθςθσ
κατά τθ διάρκεια τθσ τριετοφσ κθτείασ, ββ) θ γνθςιότθτα των υποβαλλόμενων τίτλων
ςπουδϊν και λοιπϊν δικαιολογθτικϊν.
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.
Συπικά προςόντα
1.

Υποψιφιοι για τισ κζςεισ Υπευκφνων Φυςικισ Αγωγισ και Σχολικοφ Ακλθτιςμοφ
μποροφν να είναι εκπαιδευτικοί του Κλάδου ΡΕ11, που υπθρετοφν ςε οργανικι κζςθ
ςχολικισ μονάδασ τθσ οικείασ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ, οι οποίοι ζχουν επταετι
τουλάχιςτον εκπαιδευτικι υπθρεςία ςτθν Ρρωτοβάκμια ι ςτθ Δευτεροβάκμια
2
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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 τθ
διάρκεια τθσ τριετοφσ κθτείασ.
3. Τα προςόντα και τα κριτιρια επιλογισ πρζπει να ςυντρζχουν κατά τθν λιξθ τθσ
προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων υποψθφιοτιτων. Οι ιδιότθτεσ τθσ παρ. 2 δεν
πρζπει να ςυντρζχουν τόςο κατά το χρόνο λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των
αιτιςεων υποψθφιότθτασ, όςο και κατά το χρόνο τοποκζτθςθσ ςφμφωνα με το άρκρο
8.
Η κρίςθ και επιλογι κα γίνει ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.
Η παροφςα κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Δ/νςθσ Ρ.Ε. Αν. Αττικισ.

Η Δ/ντρια Π.Ε. Ανατ. Αττικήσ

Βαςιλική Ξυθάλη
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