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ΠΡΟΣ 
 

1. Δ/νσεις Π/θμιας & Δ/θμιας Στερεάς 
Ελλάδας 

2. Σχ. Μονάδες Π/θμιας  & Δ/θμιας 
Στερεάς Ελλάδας (Δια των αντίστοιχων 
Δ/νσεων Εκπαίδευσης) 

3. Υπεύθυνους Φυσικής Αγωγής (Δια των 
αντίστοιχων Δ/νσεων Εκπαίδευσης) 

 

 
 
 

ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  μόνιμων εκπαιδευτικών κλάδου 
ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής για την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης κατά 
το σχολικό έτος 2020-2021» 

 

 
 Η Περιφερειακή Διευθύντρια Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας 

Έχοντας υπόψη: 
 
1. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/23-02-2018), άρθρο 35  με θέμα «Οργανισμός Υπουργείου 
Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Την υπ’ αριθμ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-3-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΤΗ4653ΠΣ-ΒΔ3) Υ.Α. με θέμα «Τοποθέτηση 
Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».  
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 40/06-10-2016 Πράξης ΤΟΥ Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής ( Ι.Ε.Π.) με 
θέμα «Έγκριση εφαρμογής του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής 
Αγωγής». 
4.Το με αριθμ. πρωτ. 120779/Δ5/14-09-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του 
ΥΠΑΙΘ. 

κ α λ ε ί  
 

 Τους μόνιμους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής οι οποίοι υπηρετούν σε 
οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας και δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό 
τους ωράριο, όπως υποβάλουν αίτηση ενδιαφέροντος στις Διευθύνσεις όπου αυτοί υπηρετούν 
έως την Τετάρτη 30/09/2020 και ώρα 15.00 για τη διάθεση τους (μερική ή ολική), προκειμένου να 



διδάξουν το αντικείμενο της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής για το 
σχολικό έτος 2020-2021. 
 Κριτήρια επιλογής κατά σειρά προτεραιότητας για τους/τις αιτούντες/σες εκπαιδευτικού 
κλάδου ΠΕ11 είναι: 

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. 

 Τονίζεται ότι σύμφωνα με τη μεθοδολογία της διδασκαλίας και τις ιδιαιτερότητες του 
αντικειμένου της κολύμβησης, είναι υποχρεωτική η συμμετοχή των εκπαιδευτικών και μέσα στο 
νερό. 
 Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στις οποίες θα υποβληθούν οι αιτήσεις και τα 
δικαιολογητικά, θα φροντίσουν για την αποστολή τους στην υπηρεσία μας , αφού ελεγχθούν τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα κριτήρια, το αργότερο έως την 
Παρασκευή 02/10/2020 και ώρα 15.00. 

 

 

 

 

 
 
 

Η Περιφερειακή Διευθύντρια 
 
 

 
 

Δρ. Ελένη Π. Μπενιάτα 
 
 
 


