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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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----ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ –
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Κομοτηνή 15-09-2020
Αρ. Πρωτ. : Φ. 24.1/8470
ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ:

- ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ (έδρες
τους)
- Δημόσιες, Ιδιωτικές και Ε.Α.Ε.
σχολικές μονάδες Π.Ε. & Δ.Ε. (με
την ευθύνη των οικείων Δ.Π.Ε. &
Δ.Δ.Ε.)
- Υπεύθυνους/νες Φυσικής Αγωγής
και Σχολικού Αθλητισμού Π.Ε. (με
την ευθύνη των οικείων Δ.Π.Ε.)
- Συντονιστές/στριες Κολύμβησης
(με την ευθύνη των οικείων Δ.Π.Ε.)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ &
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ &
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ &
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
physgram@minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μονίμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 - Φυσικής
Αγωγής για την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης και ορισμός Συντονιστών Κολύμβησης
σχολικού έτους 2020 - 2021.».
Σχετ.: η υπ’ αριθ. 120779/Δ5/14-09-2020 Πρόσκληση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής, σας ενημερώνουμε για τα εξής:
Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων μόνιμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής για τον

ορισμό τους ως Συντονιστών Κολύμβησης (εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα
κατά προτεραιότητα στην κολύμβηση) ή/και τη διάθεση (μερική ή ολική) ή/και την απόσπασή τους
προκειμένου να διδάξουν το αντικείμενο της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής
για το σχολικό έτος 2020-2021, θα υποβληθούν στις Διευθύνσεις όπου αυτοί/ές υπηρετούν. Οι αιτήσεις
θα συνοδεύονται από δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα, κατά περίπτωση, οριζόμενα κριτήρια, ως
εξής:
1. να έχουν κύρια ειδικότητα κολύμβησης,
2. να έχουν δευτερεύουσα ειδικότητα κολύμβησης,
3. να έχουν ειδικότητα στα αθλήματα του υγρού στίβου,
4. να κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή στο άθλημα της κολύμβησης – σύμφωνα με
το Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121/τ.Α/17-06-1999) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει,
5. να προκύπτει από την αναλυτική βαθμολογία του πτυχίου τους, ότι έχουν διδαχθεί το αντικείμενο
της κολύμβησης.
Ως αποκλειστική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τίθεται η Δευτέρα, 21η-09-2020 και ώρα 15:00.
Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στις οποίες θα υποβληθούν οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά, θα
φροντίσουν για την αποστολή τους στην υπηρεσία μας 1, το αργότερο έως και την Τρίτη 22-09-2020,
συνοδευόμενα από τις προβλεπόμενες 2 έγγραφες βεβαιώσεις των οικείων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τις οποίες βεβαιώνεται ότι έχουν καλυφθεί πλήρως τα κενά
εκπαιδευτικών του ως άνω κλάδου στις οικείες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, αντίστοιχα και ότι οι εκπαιδευτικοί αυτοί πλεονάζουν τόσο στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας
ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν, όσο και στην αντίστοιχη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της
άλλης βαθμίδας (Δευτεροβάθμιας ή Πρωτοβάθμιας, αντίστοιχα).
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΙΚΟΣ

με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (pdeamthr@sch.gr),
βλ. υποπ. ββ΄, περ. α΄, παρ. 5 άρθ. 10 του Ν. 4452/2017, (ΦΕΚ 17/τ.Α/15-02-2017), όπως όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με το Ν. 4653/2020, αρθρ. 44 (ΦΕΚ 12/τ.Α/24-01-2020)
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