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                                                                                                              Κέρκυρα, 17/01/2019 

                                                                                                              Αριθ. Πρωτ: 178 

 
 

Πληροφορίες: Κ. Μπελέρχας 
ΑΛΤΚΕ     
49100 - ΚΕΡΚΥΡΑ 

Σηλ.: 26610-48877, Υαξ: 26610-38119                                                                    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Ηλ. Δ/νση: mail@dide.ker.sch.gr 
 

Θέμα: «Πποκήπςξη - ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ για πλήπυζη ηηρ θέζηρ ηος  

Υπεςθύνος Φςζικήρ Αγυγήρ και σολικού Αθληηιζμού ηηρ  ΔΙΔΕ Κέπκςπαρ» 
 

O Διεςθςνηήρ ηηρ Διεύθςνζηρ Δεςηεποβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ Κέπκςπαρ 

Έσονηαρ ςπότη:  

1. Σιρ διαηάξειρ ηος Ν. 1566/1985 (Φ.Δ.Κ 187Α/1985) «Δομή και Λειηοςπγία ηηρ Ππωηοβάθμιαρ και 

Δεςηεποβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ και άλλερ διαηάξειρ».  

2. Σιρ διαηάξειρ ηος Ν.4547/2018 (ΦΔΚ 102Α/2018) «Αναδιοπγάνυζη ηυν δομών ςποζηήπιξηρ  ηηρ 

ππυηοβάθμιαρ και δεςηεποβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ και άλλερ διαηάξειρ».  

3. Σιρ διαηάξειρ ηος Π.Γ.. 18/2018 (ΦΔΚ 31Α/2018) «Οπγανιζμόρ ηος Υποςπγείος Παιδείαρ, Έπεςναρ και 

Θπηζκεςμάηων».  

4. Σην ςπ’ απιθ. 222180/ΓΓ4/27.12.2018 Τ.Α. (Φ.Δ.Κ. 5933
Β
/2018) «Καθοπιζμόρ ηυν πποζόνηυν, 

ηυν απμόδιυν οπγάνυν, ηυν κπιηηπίυν και ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ και ηοποθέηηζηρ ηυν 

Τπεςθύνυν Φςζικήρ Αγυγήρ και σολικού Αθληηιζμού ηυν Γιεςθύνζευν Δκπαίδεςζηρ, καθώρ και 

ηυν ειδικόηεπυν καθηκόνηυν και απμοδιοηήηυν ηοςρ.». 

5. Σο ςπ’ απιθ. ππυη.: 5077/ΓΓ4/14.01.2019 έγγπαθο ηος ΤΠΠΔΘ/Γνζη Φ.Α., με θέμα: 

«Γημοζίεςζη Τποςπγικήρ Απόθαζηρ και σπονοδιάγπαμμα διαδικαζίαρ επιλογήρ Τπεςθύνυν 

Φςζικήρ Αγυγήρ και σολικού Αθληηιζμού (Φ.Α.Υ.Α.) ηυν Γιεςθύνζευν Ππυηοβάθμιαρ και 

Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ».  

6. Σιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 17 ηηρ ςπ’ απ. Φ.353.1./324/105657/Γ1/8-10-2002 απόθαζηρ ηος ςποςπγού 

Π.Γ.Β.Μ.Θ., (Φ.Δ.Κ. 340Β/2002): «Καθοπιζμόρ ηων ειδικόηεπων καθηκόνηων και απμοδιοηήηων ηων 

πποϊζηαμένων ηων πεπιθεπειακών ςπηπεζιών ππωηοβάθμιαρ και δεςηεποβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ, ηων διεςθςνηών 

και ςποδιεςθςνηών ηων ζσολικών μονάδων και ΣΕΚ και ηων ζςλλόγων ηων διδαζκόνηων».  

7. Σην ανάγκη πλήπυζηρ ηηρ θέζηρ ηος Τπεςθύνος Φςζικήρ Αγυγήρ και σολικού Αθληηιζμού ζηη 

Γιεύθςνζη Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ Κέπκςπαρ 
 

πποκηπύζζει 

ηην πλήπυζη ηηρ θέζηρ  ηος Υπεςθύνος Φςζικήρ Αγυγήρ και σολικού Αθληηιζμού ηηρ 

Διεύθςνζηρ Δεςηεποβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ Κέπκςπαρ  
 
Με ηην παπούζα πποζκαλούνηαι οι ενδιαθεπόμενοι εκπαιδεςηικοί κλάδος ΠΔ11 πος ανήκοςν οπγανικά 

ζε ζσολικέρ μονάδερ ηηρ ΓΓΔ Κέπκςπαρ, έσοςν ηα νόμιμα πποζόνηα και επιθςμούν να ζςμμεηάζσοςν 

ζηη διαδικαζία επιλογήρ ηος Υπεςθύνος Φςζικήρ Αγυγήρ και σολικού Αθληηιζμού ηηρ 

Διεύθςνζηρ Δεςηεποβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ Κέπκςπαρ, με 3εηή θηηεία, να ςποβάλοςν αίηηζη ζηη ΓΓΔ 

Κέπκςπαρ, από ηην Πέμπηη 17 Ιανοςαπίος 2019 έυρ και ηη Δεςηέπα 28 Ιανοςαπίος 2019.  

Οι αιηήζειρ ζςνοδεύονηαι από θάκελο ςποτηθιόηηηαρ ζηον οποίο εμπεπιέσονηαι όλα ηα απαπαίηηηα 

δικαιολογηηικά για ηην απόδειξη ηυν ηςπικών πποζόνηυν ηυν ςποτηθίυν, ομαδοποιημένα ζε 

ςποενόηηηερ, όπυρ αςηέρ  αναλύονηαι ζηο βιογπαθικό ζημείυμα. Ο υρ άνυ θάκελορ πεπιλαμβάνει:  

α) Βιογπαθικό ζημείυμα.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ  
Α΄ ΒΑΘΜΙΑ & Β΄ ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΙOΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ Β΄ ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ   ΚΕΡΚΤΡΑ 
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β) Ανηίγπαθα ηίηλυν ζποςδών και επιμόπθυζηρ.  

γ) Αποδεικηικά γνώζηρ ξένυν γλυζζών.  

δ) Αποδεικηικά ζςγγπαθικού έπγος και ειζηγήζευν ζε ζςνέδπια, ηα οποία ςποβάλλονηαι ζε τηθιακή 

μοπθή (CD ή άλλο ππόζθοπο ηλεκηπονικό μέζο αποθήκεςζηρ).  

Για κάθε βιβλίο αναθέπεηαι ανηίζηοισα ζηο βιογπαθικό ζημείυμα ο Γιεθνήρ Ππόηςπορ Απιθμόρ 

Βιβλίος (ISBN). Ανηίηςπα ηος ζςγγπαθικού έπγος δεν ςποβάλλονηαι.  

ε) Βεβαιώζειρ ςπηπεζιακά έγγπαθα πος αθοπούν ζηο διδακηικό - επιμοπθυηικό έπγο, ηη ζςμμεηοσή ζε 

επεςνηηικά ππογπάμμαηα και ζηη διοικηηική και διδακηική εμπειπία, ηα οποία ππέπει να αναθέποςν 

σπόνο έναπξηρ και λήξηρ, καηά πεπίπηυζη.  

ζη) Κάθε άλλο δικαιολογηηικό πος καηά ηην κπίζη ηος ςποτηθίος μποπεί να ζςμβάλει ζηη 

διαμόπθυζη ηηρ κπίζηρ ηος ςμβοςλίος πεπί ηηρ πποζυπικόηηηαρ και ηηρ  γενικήρ ζςγκπόηηζήρ ηος.  

η) Τπεύθςνη δήλυζη ηος ν. 1599/1986 (Α' 75) με ηην οποία βεβαιώνεηαι:  

αα) όηι ο ςποτήθιορ  δεν καηέσει θέζη ηελέσοςρ  ηηρ εκπαίδεςζηρ, δεν ηελεί ζε εκπαιδεςηική άδεια και 

δεν επίκειηαι η ςποσπευηική αποσώπηζή ηος από ηην ςπηπεζία λόγυ ζςνηαξιοδόηηζηρ καηά ηη διάπκεια 

ηηρ ηπιεηούρ θηηείαρ,  

ββ) η γνηζιόηηηα ηυν ςποβαλλόμενυν ηίηλυν ζποςδών και λοιπών δικαιολογηηικών.  

Όλοι οι ηίηλοι ζποςδών πος πποέπσονηαι από ιδπύμαηα ανώηαηηρ εκπαίδεςζηρ  ηηρ αλλοδαπήρ, ππέπει 

να είναι αναγνυπιζμένοι από ηο Γιεπιζηημονικό Οπγανιζμό Αναγνώπιζηρ Σίηλυν Ακαδημαφκών και  

Πληποθόπηζηρ  (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.), ηο Γιαπανεπιζηημιακό Κένηπο Αναγνώπιζηρ Σίηλυν ποςδών ηηρ 

Αλλοδαπήρ (ΓΙ.Κ.Α.Σ..Α.) ή ηο Ινζηιηούηο Σεσνολογικήρ Δκπαίδεςζηρ (Ι.Σ.Δ.).  

ΠΡΟΟΧΗ: Ξενόγλυζζερ βεβαιώζειρ έγγπαθα πος ςποβάλλονηαι ππέπει να έσοςν επίζημα 

μεηαθπαζηεί από ηην απμόδια ςπηπεζία ηος Τποςπγείος Δξυηεπικών ή άλλο απμόδιο καηά νόμο όπγανο.  

Μεηά ηη λήξη ηηρ πποθεζμίαρ ςποβολήρ ηυν αιηήζευν δεν γίνονηαι δεκηά ζςμπληπυμαηικά 

δικαιολογηηικά.  

Η επιλογή θα γίνει ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος Κεθαλαίος Β΄ ηος Ν. 4547/2018 και ηη διαδικαζία πος 

πεπιγπάθεηαι ζηιρ παπαγπάθοςρ 7 και 8 ηηρ ςπ’ απιθ. 222180/ΓΓ4/27.12.2018 Τ.Α. (Φ.Δ.Κ. 

5933Β/2018).  

Οι αιηήζειρ με ηα δικαιολογηηικά ςποβάλλονηαι είηε μέζυ ηλεκηπονικού ηασςδπομείος 

(mail@dide.ker.sch.gr), είηε αςηοπποζώπυρ  ζηα Γπαθεία ηηρ ΓΓΔ Κέπκςπαρ. 

 

ςνημμένα:  

1. Τπόδειγμα Αίηηζηρ (3 ζελίδερ)  

2. Τπόδειγμα Τπεύθςνηρ Γήλυζηρ  

3. Η ςπ’ απιθ. ππυη. 222180/ΓΓ4/27.12.2018 Τ.Α. (Φ.Δ.Κ. 5933
Β
/2018) 

4. Σο ςπ’ απιθ. ππυη. 5077/ΓΓ4/14-01-2019 έγγπαθο ηος ΤΠ.Π.Δ.Θ.  

5. Ο ν.4547/2018 (ΦΔΚ 102
Α
 \2018) 

Κοινοποίηζη:  

Δκπ/κοί κλάδος ΠΔ11, ανήκονηερ οπγανικά ζε ζσολικέρ  

μονάδερ ΓΓΔ Κέπκςπαρ (διά ηυν διεςθςνηών/πιών)  
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