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Θέμα : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της κενής θέσης του
Υπεύθυνου φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α) της Δ/νσης ΠΕ Λέσβου»

Η Διευθύντρια Π.Ε. Νομού Λέσβου
Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις του άρθρου 15 και των περιπτ. α΄, ε΄ και στ΄ της παρ.1 του άρθρου 18 του
κεφαλαίου Β΄ του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄12-06-2018) «Αναδιοργάνωση των δομών
υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2.
Τις διατάξεις του Π.Δ.1 (Φ.Ε.Κ.1/τ.Α΄/03-01-2003) «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία
των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής
αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών
τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών» όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
3.
Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 51 του Π.Δ. 18 (Φ.Ε.Κ.31/τ.Α΄/23-02-2018)
«Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων».
4.
Τις διατάξεις του άρθρου 17 της υπ. Αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ
1340/τ.β΄/16-10-2002) Υ.Α του ΥΠ.Π.Ε.Θ με θέμα: « Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων
και αρμοδιοτήτων των Προϊστάμενων των περιφερειακών υπηρεσιών Α/θμιας και Β/θμιας
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Εκπ/σης των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των Συλλόγων
Διδασκόντων» όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
5.
Την υπ’αριθμ.πρωτ.353.1/24/105877/Ε3/13-08-2020 Υ.Α (ΑΔΑ: 6ΧΓΠ46ΜΤΛΗ-0ΓΡ)
με θέμα: «Τοποθέτηση προσωρινών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης».
6.
Την υπ’αριθμ. 222180/ΓΔ4 (ΦΕΚ 5933/τ.Β΄/31-12-2018) Υ.Α του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 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 ».
7.
Τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
ης
27 Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (ΕΕ L 119/1/ της 04.05.2016)
8.
Το υπ’αριθμ.πρωτ. 5077/ΓΔ4/14-01-2019 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ με θέμα: «Δημοσίευση
Υπουργικής Απόφασης και χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής των Υπευθύνων Φυσικής
Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α.) των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
9.
Το γεγονός πως η θέση του Υπεύθυνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού
(Φ.Α.ΣΧ.Α) παρέμεινε κενή κατόπιν της υπ’ αριθμ.πρωτ. 5324/02-09-2020 προκήρυξης της Δ/νσης
Π.Ε. Λέσβου με θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή και τοποθέτηση στην κενή
θέση του Υπεύθυνου φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α) της Δ/νσης ΠΕ Λέσβου»

10.
Την ανάγκη πλήρωσης της θέσης του/της Υπεύθυνου/ης Φυσικής Αγωγής και Σχολικού
Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α), στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λέσβου
Επαναπροκηρύσσουμε
Και καλούμε τους/τις μόνιμους/ες οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ 11 –Φυσικής
Αγωγής, οι οποίοι/ες διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται από τις σχετικές
διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’αριθμ.222180/ΓΔ4 (ΦΕΚ 5933/τ.Β΄/31-12-2018) Υ.Α του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
να υποβάλλουν αίτηση απόσπασης για την θέση του/της Υπεύθυνου Φυσικής Αγωγής και
Σχολικού Αθλητισμού. Η αίτηση υποβάλλεται με ευθύνη του/της ενδιαφερόμενου/ης στη
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω
εξουσιοδοτημένου προσώπου από την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020 έως και την Παρασκευή 25
Σεπτεμβρίου 2020 στη Δ/νση Π.Ε. Λέσβου.
Η απόσπαση στη θέση του/της Υπεύθυνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού
(Φ.Α.ΣΧ.Α) ισχύει με την τοποθέτηση του/της έως τις 31-08-2021 (λήξη του σχολικού έτους)
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 της υπ.αριθμ.πρωτ. 222180/ΓΔ4/31-12-2018
Υ.Α. του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
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Προϋποθέσεις Συμμετοχής:
 Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να έχουν επταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία
στην Πρωτοβάθμια ή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
 Να έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες ή Εργαστηριακά Κέντρα
(Ε.Κ.) για πέντε (05) τουλάχιστον έτη.
Οι προϋποθέσεις θα πρέπει να συντρέχουν κατά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των
αιτήσεων υποψηφιοτήτων.
Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία όσοι/ες εκπαιδευτικοί:
 κατέχουν θέση στελέχους της εκπαίδευσης με θητεία
 τελούν σε εκπαιδευτική άδεια
 Όσοι/ες αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης κατά τη
διάρκεια της τριετούς θητείας.
 Εκπαιδευτικός στον οποίον, μετά την εξάντληση της πειθαρχικής διαδικασίας έχει
επιβληθεί για πειθαρχικό παράπτωμα η ποινή της προσωρινής παύσης, σύμφωνα με όσα
ορίζονται στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007, Α΄26), δεν επιλέγεται ως
στέλεχος της εκπαίδευσης.
Τα κωλύματα συμμετοχής στην διαδικασία δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο
λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης απόσπασης όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης
από το αρμόδιο υπηρεσιακό όργανο.
Διαδικασία Τοποθέτησης:
Η απόσπαση στη θέση του/της Υπεύθυνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού
(Φ.Α.ΣΧ.Α) πραγματοποιείται με απόφαση του Διευθυντή/ντριας Εκπ/σης ύστερα από
πρόταση του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε.
Παρακαλούνται να λάβουν γνώση επί του περιεχομένου του παρόντος, ενυπόγραφα,
όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής που ανήκουν οργανικά σε
σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου

Συνημμένα:
1. Αίτηση απόσπασης
2. Υπεύθυνη Δήλωση
3. Ν.4547/12-06-2018 (Φεκ 102/τ.Α΄/12-06-2018)
4. Υπ.αριθμ. 222084/ΓΔ4 (ΦΕΚ5919/Τ.Β΄/ 31-12-2018) Υ.Α

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ

Αικατερίνη Στρατάκη-Συβρή
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