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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Υπεύθυνου Φυσικής 

Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού και Υπεύθυνου Πληροφορικής και Νέων 

Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας  με απόσπαση 

για το σχολικό έτος 2019-2020» 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις των άρθρων 14, 15 και 18 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α'/12-06-2018) 

«Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 

2. Την αρ. 222180/ΓΔ4/27-12-2018 (ΦΕΚ 5933/Β/31-12-2018) Υπουργική Απόφαση 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». 

3. Την αρ. 222084/ΓΔ4/27-12-2018 (ΦΕΚ 5919/Β/31-12-2018) Υπουργική Απόφαση με θέμα: 

«Καθορισμός των προσόντων, των αρμόδιων οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας 

επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών των 

Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, καθώς και των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων 

τους». 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
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4. Τις διατάξεις του κεφ. Γ΄ της αρ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/Β/2002) 

απόφασης του ΥΠ.E.Π.Θ. «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των 

Προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των Σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και 

Συλλόγων Διδασκόντων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Την αρ. Φ.353.1/2/32966/Ε3/27-02-2018 (6Σ714653ΠΣ-ΕΨ0) Απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με 

θέμα: «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 

6. Την αριθμ. 10378/ΓΔ4/23-01-2019 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με 

την επιλογή υποψηφίων για τις θέσεις Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, 

Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού και Υπευθύνων Εργαστηριακών 

Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.)». 

7. Τις αριθμ Φ.8/4109/30-08-2019 και Φ.8/4110/30-08-2019 προκηρύξεις της Διεύθυνσης 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας. 

8. Την έλλειψη υποψηφίων κατά την αρχική διαδικασία και την ανάγκη τοποθέτησης 

υπεύθυνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού και υπεύθυνου Πληροφορικής και 

Νέων Τεχνολογιών στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας. 

κ α λ ο ύ μ ε 
 

Α. Τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής που ανήκουν οργανικά στη Διεύθυνση 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας και έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν, εφόσον 

το  επιθυμούν, αίτηση απόσπασης για τη θέση Υπεύθυνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού 

Αθλητισμού της Διεύθυνσης Π.Ε. Κορινθίας για το σχολικό έτος 2019-2020. 

Β. Τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ86-Πληροφορικής που ανήκουν οργανικά στη Διεύθυνση 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας και έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν, εφόσον 

το επιθυμούν, αίτηση απόσπασης για τη θέση Υπεύθυνου Πληροφορικής και Νέων 

Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Π.Ε. Κορινθίας για το σχολικό έτος 2019-2020. 

 

Οι αιτήσεις κατατίθενται αυτοπροσώπως στα Γραφεία της Διεύθυνσης ή με e-mail στο 

tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr με σκαναρισμένη υπογραφή  ή με fax στο 2741085891 από την 

Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019 έως και την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 14:00 και 

θα συνοδεύονται από βιογραφικό σημείωμα με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την 

απόδειξη των όσων αναφέρονται σ’ αυτό.    

 

Τυπικά Προσόντα 
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1. Υποψήφιοι για τη θέση Υπεύθυνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών μπορούν να 

είναι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ86-Πληροφορικής που ανήκουν οργανικά στη 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας οι οποίοι έχουν επταετή τουλάχιστον 

εκπαιδευτική υπηρεσία στην Πρωτοβάθμια ή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και 

έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες ή Εργαστηριακά Κέντρα για 

πέντε (5) τουλάχιστον έτη. 

2. Υποψήφιοι για τη θέση Υπεύθυνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού μπορούν 

να είναι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής που ανήκουν οργανικά στη 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, οι οποίοι έχουν επταετή 

τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην Πρωτοβάθμια ή στη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση και έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες ή 

Εργαστηριακά Κέντρα για πέντε (5) τουλάχιστον έτη. 

3.  Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όσοι εκπαιδευτικοί κατέχουν 

θέση στελέχους της εκπαίδευσης με θητεία, όσοι τελούν σε εκπαιδευτικοί άδεια, καθώς 

και όσοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης κατά τη 

διάρκεια της τριετούς θητείας. 

4. Τα προσόντα  και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της 

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής δεν 

πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης 

υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.  

 

Παρακαλούνται να λάβουν γνώση επί του περιεχομένου του παρόντος, ενυπόγραφα, 

όλοι οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11–Φυσικής Αγωγής και κλάδου ΠΕ86–Πληροφορικής που 

ανήκουν οργανικά στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας.   

  

        Ο Διευθυντής Π.Ε. Κορινθίας 

 

 

 

                                                                                     Αλέξανδρος Αντωνίου  
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