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                      (ΠΕ.Κ.Ε.. Δυτικήσ Ελλάδασ)                                                                          Α/Α εγγράφου: 27 
                                --------------- 

Δρ. Λεβεντάκησ Χαράλαμποσ 
Συντονιςτήσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου  
Φυςικήσ Αγωγήσ (ΠΕ11) 
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικήσ Ελλάδασ 
Κτίριο 3ου Δημοτικοφ χολείου Παραλίασ (2οσ όροφοσ),  
Εργατικζσ Κατοικίεσ Παραλίασ, 26333, Παραλία Πατρϊν 
Κινητό .Ε.Ε.: 6977770287 
Fax: 2610527193 
E-mail ΠΕ.Κ.Ε..: pekesde@sch.gr 
E-mail .Ε.Ε.: xleventakis@sch.gr 
Ιςτολόγιο ΠΕ.Κ.Ε..: http://blogs.sch.gr/pekesde 
Ιςτοςελίδα .Ε.Ε. https://www.xleventakis.com/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Θζμα: «Πρόςκληςη του υντονιςτή Εκπαιδευτικοφ Ζργου ΠΕ11 Φυςικήσ Αγωγήσ 
του ΠΕ.Κ.Ε.. Δυτικήσ Ελλάδασ ςε διήμερο επιμορφωτικό ςεμινάριο Ποδοςφαίρου 
άλασ (FUTSAL) 5Χ5 ςε ςυνεργαςία με τη Διεφθυνςη τρατηγικήσ Ανάπτυξησ & 
Εκπαίδευςησ τησ Ελληνικήσ Ποδοςφαιρικήσ Ομοςπονδίασ (Ε.Π.Ο.)». 
 
Ζχοντασ υπόψη: 

1) τισ διατάξεισ των παρ. 2 & 3 άρ. 4 και παρ. 1 άρ. 49 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/12.06.2018 
τ. Α’) με θζμα «Αναδιοργάνωςη των δομϊν υποςτήριξησ τησ Π/θμιασ και Δ/θμιασ εκπ/ςησ 
και άλλεσ διατάξεισ». 

2) τισ διατάξεισ των παρ. 1 άρ. 1, παρ. 3 άρ. 2 και παρ. 3 & 4 άρ. 4 τησ υπ. αρ. 
158733/ΓΔ4/24.09.2018 (ΦΕΚ 2499/27.09.2018 τ. Β’) Τ.Α. με θζμα «Ενιαίοσ Κανονιςμόσ 
Λειτουργίασ των ΠΕΚΕ και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητεσ των ΕΕ». 

3) τισ διατάξεισ των παρ. 1 άρ. 19, παρ. 2 άρ. 27, παρ. 1 άρ. 30, παρ. 5, 6 & 23 άρ. 36 και παρ. 
10 άρ. 39 τησ υπ. αρ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08.10.2002 (ΦΕΚ 1340/16.10.2002 τ. Β’) Τ.Α. 
όπωσ τροποποιήθηκε από την υπ. αρ. Φ.353.1/10/58660/Δ1/26.04.2013 (ΦΕΚ 
1186/15.05.2013 τ. Β’) Τ.Α. με θζμα «Καθοριςμόσ των ειδικότερων καθηκόντων και 
αρμοδιοτήτων των προϊςταμζνων των περιφερειακϊν υπηρεςιϊν Π/θμιασ και Δ/θμιασ 
εκπ/ςησ, των δ/ντϊν και υποδ/ντϊν των ςχολ. μονάδων και ΕΚ και των ςυλλόγων των 
διδαςκόντων». 

4) τισ διατάξεισ τησ παρ. 2 άρ. 59 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/09.02.2007 τ. Α’) με θζμα 
«Κφρωςη του Κϊδικα Κατάςταςησ Δημοςίων Πολιτικϊν Διοικητικϊν Τπαλλήλων και 
Τπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.». 

5) τισ διατάξεισ τησ περ. ιγ’ άρ. 23 του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/03.08.2018 τ. Α’) με θζμα 
«Πανεπιςτήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιςτήμιο και άλλεσ διατάξεισ». 

6) τισ διατάξεισ τησ περ. ςτ’ παρ. 1 άρ. 55 του Ν. 1566/1985 με θζμα «Δομή και λειτουργία τησ 
πρωτοβάθμιασ και δευτεροβάθμιασ εκπαίδευςησ και άλλεσ διατάξεισ». 

7) τισ διατάξεισ τησ υπ. αρ. Φ.351.1/3/100766/Ε3/19.06.2018 (ΦΕΚ 2316/19.06.2018 τ. Β’) Τ.Α. 
με θζμα «Κατανομή των θζςεων ΕΕ ςτα ΠΕΚΕ κατά κλάδο και ανάθεςη επιςτημονικήσ 
ευθφνησ». 

ΠΡΟ: Σουσ εκπαιδευτικοφσ Φυςικήσ Αγωγήσ 

(ΠΕ11) των ςχολικϊν μονάδων αρμοδιότητασ 

των Δ/νςων Π/θμιασ & Δ/θμιασ Εκπ/ςησ 

Δυτικήσ Ελλάδασ (μζςω του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικήσ 

Ελλάδασ) 
ΚΟΙΝ.:  
 Δ/νςη Φυςικήσ Αγωγήσ τησ Γενικήσ 

Δ/νςησ πουδϊν Π/θμιασ και Δ/θμιασ 
Εκπ/ςησ του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

 Ελληνική Ποδοςφαιρική Ομοςπονδία – 
Σμήμα τρατηγικήσ Ανάπτυξησ & 
Εκπαίδευςησ (Ε.Π.Ο.) 

 Περιφερειακή Δ/νςη Π/θμιασ & Δ/θμιασ 
Εκπ/ςησ Δυτικήσ Ελλάδασ 

 Οργανωτικό υντονιςτή του ΠΕ.Κ.Ε.. 
Δυτικήσ Ελλάδασ 

 Δ/νςεισ Π/θμιασ & Δ/θμιασ Εκπ/ςησ 
Δυτικήσ Ελλάδασ 

 Τπευθφνουσ Φυςικήσ Αγωγήσ & χολικοφ 
Αθλητιςμοφ (μζςω των Δ.Π.Ε. & Δ.Δ.Ε.) 
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8) την υπ. αρ. Φ.32.1/10841/25.09.2018 απόφαςη τησ ΠΔΠΔΕ Δυτικήσ Ελλάδασ με θζμα 

«Σοποθζτηςη υντονιςτϊν Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτο ΠΕΚΕ Δυτικήσ Ελλάδασ». 
9) την υπ. αρ. Φ.63/12890/02.11.2018 απόφαςη τησ ΠΔΠΔΕ Δυτικήσ Ελλάδασ με θζμα 

«Ανάθεςη Επιςτημονικήσ και Παιδαγωγικήσ Ευθφνησ χολικϊν Μονάδων, Π/θμιασ και 
Δ/θμιασ Εκπ/ςησ, Ε.Κ. και Κ.Ε.Α. ςτουσ ΕΕ του ΠΕΚΕ Δυτ. Ελλάδασ». 

10) την υπ. αρ. πρωτ. 160975/Δ5/27-9-2018 εγκφκλιο τησ Δ/νςησ Φυςικήσ Αγωγήσ του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 
11) την υπ. αρ. 16/28-3-2019 πράξη τησ Ολομζλειασ του ΠΕΚΕ Δυτικήσ Ελλάδασ. 

 

 
Ο υντονιςτήσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου Φυςικήσ Αγωγήσ ΠΕ11, του ΠΕ.Κ.Ε.. 

Δυτικήσ Ελλάδασ, βάςει τησ υπ. αρ. 16/28-3-2019 πράξη τησ Ολομζλειασ του 
ΠΕ.Κ.Ε.. Δυτικήσ Ελλάδασ, θα διοργανϊςει ζνα διήμερο επιμορφωτικό ςεμινάριο 
με θζμα «Το Ποδόςφαιρο Σάλασ (FUTSAL) 5Χ5» για τουσ εκπαιδευτικοφσ Φυςικήσ 
Αγωγήσ ΠΕ11 τησ Π/θμιασ και Δ/θμιασ Εκπ/ςησ Δυτικήσ Ελλάδασ, εκτόσ ςχολικοφ 
ωραρίου, το άββατο 8 και την Κυριακή 9 Ιουνίου 2019, ςτισ εγκαταςτάςεισ του 
Παμπελοποννηςιακοφ Εθνικοφ ταδίου Πάτρασ.  

Σο επιμορφωτικό ςεμινάριο θα υλοποιηθεί ςε ςυνεργαςία με Εκπαιδευτζσ 
Ποδοςφαίρου 5Χ5 τησ Διεφθυνςησ τρατηγικήσ Ανάπτυξησ & Εκπαίδευςησ τησ 
Ελληνικήσ Ποδοςφαιρικήσ Ομοςπονδίασ (Ε.Π.Ο.) βάςει τησ αρ. πρωτ. 
160975/Δ5/27-9-2018 εγκυκλίου τησ Δ/νςησ Φυςικήσ Αγωγήσ του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

Οι ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοί Φυςικήσ Αγωγήσ θα πρζπει να υπηρετοφν ή να 
ανήκουν οργανικά ςε ςχολικζσ μονάδεσ τησ Π/θμιασ και Δ/θμιασ Εκπ/ςησ Δυτικήσ 
Ελλάδασ και να ζχουν κατά προτίμηςη ειδικότητα το Ποδόςφαιρο. 

Ο αριθμόσ των ςυμμετεχόντων είναι περιοριςμζνοσ, τριάντα (30) εκπαιδευτικοί 
και θα τηρηθεί αυςτηρή ςειρά προτεραιότητασ, με βάςη την ημερομηνία 
κατάθεςησ τησ ηλεκτρονικήσ αίτηςησ εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ. 

Οι εκπαιδευτικοί που θα ολοκληρϊςουν με ςυνζπεια την παρακολοφθηςη του 
ςεμιναρίου θα λάβουν βεβαίωςη επιτυχοφσ παρακολοφθηςησ. 

Σο ςεμινάριο είναι δωρεάν. 
Οι αιτήςεισ ςυμμετοχήσ ςτο πρόγραμμα θα κατατεθοφν ηλεκτρονικά μζςω του 

παρακάτω υπερςυνδζςμου, μζχρι τισ 5 Ιουνίου 2019. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegcwgDNDS2dFt8vger61IPpWpoS

ZmGsMgYYo9oP0e3zNBmUA/viewform?vc=0&c=0&w=1 
Οι εκπαιδευτικοί που θα επιλεγοφν να το παρακολουθήςουν θα ενημερωθοφν 

με αποςτολή ηλεκτρονικοφ μηνφματοσ για την αποδοχή τησ ςυμμετοχή τουσ. 
Η όλη διοργάνωςη και υλοποίηςη του ςεμιναρίου, καθϊσ και η μετακίνηςη των 

ςυμμετεχόντων θα γίνει χωρίσ δαπάνη για το δημόςιο. 
 

Επιςυνάπτεται το πρόγραμμα του εμιναρίου 

 

Ο υντονιςτήσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου 
                                                                                                                Φυςικήσ Αγωγήσ (ΠΕ11) 

                                                                                                                ΠΕ.Κ.Ε.. Δυτικήσ Ελλάδασ 
                                                                                                               
 

                                                                                                    Δρ. Λεβεντάκης Χαράλαμπος 
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