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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 
 

 
 
ΘΕΜΑ: Ρροκιρυξθ πλιρωςθσ κζςθσ του Υπευκφνου  Φυςικισ Αγωγισ και Σχολικοφ Ακλθτιςμοφ 

(Φ.Α.ΣΧ.Α.) τθσ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ   Χίου 
 
 

Η Διευκφντρια τθσ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Χίου  
 
Ζχοντασ υπόψθ:  
 

1. Τισ διατάξεισ του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102, Αϋ) «Αναδιοργάνωςθ των δομϊν υποςτιριξθσ τθσ 

Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ»  

2. Τισ διατάξεισ τθσ  υπ’ αρικ.  222180 /ΓΔ4/27-12-2018 (ΦΕΚ 5933 / τ. Βϋ/ /31-12-2018) Υ. Α. του 

ΥΡ.Ρ.Ε.Θ., με κζμα: «Κακοριςμόσ των προςόντων, των αρμοδίων οργάνων, των κριτθρίων και τθσ 

διαδικαςίασ επιλογισ και τοποκζτθςθσ των Υπευκφνων Φυςικισ Αγωγισ και Σχολικοφ Ακλθτιςμοφ 

των Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ, κακϊσ και των ειδικοτζρων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων τουσ»  

3. Τισ διατάξεισ τθσ  υπ’ αρικ. Φ.353.1 / 324 / 105657 /Δ1 /8-10-2002 (Φ.Ε.Κ. 1340/τ.Βϋ/16-10-2002)  

Υ.Α. του ΥΡ.E.Ρ.Θ., με κζμα: «Κακοριςμόσ των ειδικότερων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων    των 

προϊςταμζνων των περιφερειακϊν υπθρεςιϊν  Ρ/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ, των   

διευκυντϊν και υποδιευκυντϊν των ςχολικϊν μονάδων και ΣΕΚ και ςυλλόγων των διδαςκόντων»,  

όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 

4. Τισ διατάξεισ τθσ υπ’ αρικ. Φ.353.1 /11 / 14769 / Ε3 / 20-01-2016 (Α.Δ.Α: 6ΨΔΜ4653ΡΣ-ΔΦ0) Υ.Α. 

του ΥΡ.Ρ.Ε.Θ., με κζμα: «Τοποκζτθςθ Διευκυντϊν Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ 

5. Τισ διατάξεισ τθσ υπ’ αρικ. Φ.353.1 / 2 / 32966 / Ε3 / 27-02-2018 (Α.Δ.Α:6Σ714653ΡΣ-ΕΨ0) Υ.Α. του 

ΥΡ.Ρ.Ε.Θ., με κζμα: «Τοποκζτθςθ Διευκυντϊν Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

6. Τισ διατάξεισ τθσ  υπ’  αρικ.  Φ.361.22 / 27 / 108543 / Ε3 /29-06-2018 Υ.Α. του ΥΡ.Ρ.Ε.Θ. (ΑΔΑ: 

6ΤΛΟ4653ΡΣ-ΒΤΝ),  µε  κζµα: «Ραράταςθ κθτείασ ςτελεχϊν     Εκπαίδευςθσ»  

7. Τθν ανάγκθ πλιρωςθσ  τθσ κζςθσ του Υπευκφνου   Φυςικισ Αγωγισ και Σχολικοφ Ακλθτιςμοφ 

(Φ.Α.ΣΧ.Α.) τθσ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ   Χίου   
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Π ρ ο κ η ρ φ ς ς ο υ μ ε 
 

τθν πλιρωςθ κζςθσ του Υπευκφνου   Φυςικισ Αγωγισ και Σχολικοφ Ακλθτιςμοφ (Φ.Α.ΣΧ.Α.)   τθσ 
Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ   Χίου   

 
Με τθν παροφςα καλοφνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που ζχουν τα νόμιμα προςόντα και 

επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία επιλογισ, να υποβάλουν αίτθςθ υποψθφιότθτασ  ςτθ 

Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Χίου από τη Δευτέρα , 07 Οκτωβρίου   2019 έωσ και τη  

Δευτέρα, 14   Οκτωβρίου 2019. 

 

ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (άρθρο 2 τησ υπ’ αριθ. 222180 /ΓΔ4/27-12-2018 (ΦΕΚ 5933 / τ. Β΄/ /31-12-2018) 

 Υποψιφιοι για τθ κζςθ του Υπευκφνου    Φυςικισ Αγωγισ και Σχολικοφ Ακλθτιςμοφ (Φ.Α.ΣΧ.Α.)  

είναι εκπαιδευτικοί κλάδου ΡΕ11 που υπθρετοφν ςε οργανικι  κζςθ ςχολικισ μονάδασ τθσ οικείασ 

Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ, οι οποίοι ζχουν  επταετι τουλάχιςτον εκπαιδευτικι υπθρεςία ςτθν  

Ρρωτοβάκμια ι Δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, οι οποίοι ζχουν αςκιςει διδακτικά κακικοντα ςε ςχολικζσ 

μονάδεσ ι Ε.Κ. για πζντε (5) τουλάχιςτον ζτθ . 

 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. 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ (άρθρα 3  και 4 τησ υπ’ αριθ. 222180 /ΓΔ4/27-12-2018 (ΦΕΚ 5933/ τ. Β΄/ /31-12-

2018) 

 Οι Υπεφκυνοι  Φυςικισ Αγωγισ και Σχολικοφ Ακλθτιςμοφ (Φ.Α.ΣΧ.Α.) επιλζγονται βάςεισ των 

ακόλουκων κριτθρίων: 

(α) επιςτθμονικι ςυγκρότθςθ, θ οποία αναλφεται ςτα επιμζρουσ κριτιρια: 

(αα) τίτλοι ςπουδϊν, 

(ββ) γνϊςθ των Τεχνολογιϊν Ρλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν (ΤΡ.Ε.).  Η γνϊςθ Τ.Ρ.Ε. Αϋ επιπζδου 

αποδεικνφεται με τθ ςχετικι πιςτοποίθςθ ι ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 6 του άρκρου 26 του 

ΡΔ 50/2001 (Αϋ39) για τθν απόδειξθ γνϊςθσ χειριςμοφ Ηλεκτρονικοφ Υπολογιςτι. 

(γγ) γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν . Η γνϊςθ  ξζνθσ γλϊςςασ αποδεικνφεται ςφμφωνα με το άρκρο 28 του 

Ρ.Δ. 50/2001(Αϋ39) 

(δδ) επιμόρφωςθ 

(εε) διδακτικό- επιμορφωτικό ζργο 

(ςτςτ) ςυμμετοχι ςε ερευνθτικά προγράμματα και  

(ηη) ςυγγραφικό ζργο και ειςθγιςεισ ςε ςυνζδρια 

(β) διοικθτικι- διδακτικι εμπειρία, θ οποία αναλφεται ςτα επιμζρουσ κριτιρια : 

(αα) διοικθτικι εμπειρία 

(ββ) διδακτικι εμπειρία 

(γ) προςωπικότθτα- γενικι ςυγκρότθςθ 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ 

 Με τθν αίτθςθ υποψθφιότθτασ που υποβάλλεται ςτθ Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Χίου, ο/θ υποψιφιοσ/-α εκδθλϊνει ενδιαφζρον για ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία επιλογισ .   

 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 οποίοσ περιλαμβάνει:   

α) Βιογραφικό ςθμείωμα.  

β) Ρλιρεσ πιςτοποιθτικό υπθρεςιακϊν μεταβολϊν.  

 γ) Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν και επιμόρφωςθσ 
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δ) Αποδεικτικά γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν. 

ε) 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. 

ςτ) 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. 

η) Κάκε άλλο δικαιολογθτικό που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου μπορεί να ςυμβάλλει ςτθ διαμόρφωςθ 

τθσ κρίςθσ του Συμβουλίου περί τθσ προςωπικότθτασ και τθσ γενικισ ςυγκρότθςισ του. 

θ) Υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 (Αϋ 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  αποχϊρθςι 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 που υποβάλλονται 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.  

 

Καλοφνται οι υποψιφιοι και οι υποψιφιεσ να μελετιςουν προςεκτικά και να τθριςουν πιςτά  τα 

παραπάνω. 

 
 

Η Διευκφντρια Δ.Ε. Χίου  
 

        
Ευτυχία Μ. Βλυςίδου 

  
 
 
 Συνθμμζνα: 

1. Υπόδειγμα αίτθςθσ 
2. Ο  Ν. 4547/2018  
3. Υπεφκυνθ Διλωςθ 
4.  Η  υπ’ αρικ. 222180 /ΓΔ4/27-12-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 5933/τ. Βϋ/ 31-12-201 

  
Κοινοποίθςθ:  
1. Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Ρ.Ε. & Δ.Ε. Β. Αιγαίου 
2. Ρεριφερειακζσ Διευκφνςεισ Ρ.Ε. & Δ.Ε.  τθσ χϊρασ  
3. Διευκφνςεισ Ρ.Ε. και Δ.Ε.  τθσ χϊρασ 
4. Συντονιςτζσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου Φυςικισ Αγωγισ (διά των Ρεριφερειακϊν Διευκφνςεων 

Εκπαίδευςθσ) 
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