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ΘΕΜΑ: «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ μονίμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 - Φυςικισ 

Αγωγισ για τθν εφαρμογι του αντικειμζνου τθσ κολφμβθςθσ και οριςμόσ υντονιςτών Κολφμβθςθσ 

ςχολικοφ ζτουσ 2022 - 2023.». 

χετ.: θ υπ’ αρικ. Αρ. Πρωτ.: 108623/Δ5/07-09-2022 Πρόςκλθςθ τθσ Τπουργοφ Παιδείασ και 

Θρθςκευμάτων. 

 

ε ςυνζχεια τθσ ανωτζρω ςχετικισ, ςασ ενθμερώνουμε για τα εξισ: 

Οι αιτιςεισ των ενδιαφερόμενων μόνιμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 – Φυςικισ Αγωγισ για τον 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

----- 

   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η 

ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  
ΑΤΣΟΣΕΛΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

ΣΜΗΜΑ Α΄  ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 

  

 

 

 

   

 

 

ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ –  

ΠΡΟΘΕΜΙΑ 

 

Διεφκυνςθ : Μακρυγιάννθ 5  Κοηάνθ 8-09-2022 

Αρ. Πρωτ. : 5630 

 

- ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ 
Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΤΣ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ζδρεσ τουσ)  
- Δθμόςιεσ, Ιδιωτικζσ και Ε.Α.Ε. 
ςχολικζσ μονάδεσ Π.Ε. & Δ.Ε. (με 
τθν ευκφνθ των οικείων Δ.Π.Ε. & 
Δ.Δ.Ε.) 
- Τπεφκυνουσ/νεσ Φυςικισ Αγωγισ 
και χολικοφ Ακλθτιςμοφ Π.Ε. (με 
τθν ευκφνθ των οικείων Δ.Π.Ε.) 
- υντονιςτζσ/ςτριεσ Κολφμβθςθσ 

(με τθν ευκφνθ των οικείων Δ.Π.Ε.) 
 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & 

ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ 
ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ, 
ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & 
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ 
Π/ΘΜΙΑ & 

Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

physgram@minedu.gov.gr  

Πόλθ : Κοηάνθ – 50132  

Πλθροφορίεσ : Μακρυανίδθσ Ν.  

Σθλζφωνο : 2461049963  

email : dmaked@sch.gr 
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οριςμό τουσ ωσ υντονιςτών Κολφμβθςθσ (εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 Φυςικισ Αγωγισ με ειδικότθτα 

κατά προτεραιότθτα ςτθν κολφμβθςθ) ι/και τθ διάκεςθ (μερικι ι ολικι) ι/και τθν απόςπαςι τουσ 

προκειμζνου να διδάξουν το αντικείμενο τθσ κολφμβθςθσ ςτο πλαίςιο του μακιματοσ Φυςικισ Αγωγισ 

για το ςχολικό ζτοσ 2022-2023, κα υποβλθκοφν ςτισ Διευκφνςεισ όπου αυτοί/ζσ υπθρετοφν. Οι αιτιςεισ 

κα ςυνοδεφονται από δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν τα, κατά περίπτωςθ, οριηόμενα κριτιρια, ωσ 

εξισ: 

1. να ζχουν κφρια ειδικότθτα κολφμβθςθσ, 

2. να ζχουν δευτερεφουςα ειδικότθτα κολφμβθςθσ, 

3. να ζχουν ειδικότθτα ςτα ακλιματα του υγροφ ςτίβου, 

4. να κατζχουν άδεια αςκιςεωσ επαγγζλματοσ προπονθτι ςτο άκλθμα τθσ κολφμβθςθσ – ςφμφωνα με 

το Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121/τ.Α/17-06-1999) τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ακλθτιςμοφ, όπωσ τροποποιικθκε 

και ιςχφει, 

5. να προκφπτει από τθν αναλυτικι βακμολογία του πτυχίου τουσ, ότι ζχουν διδαχκεί το αντικείμενο 

τθσ κολφμβθςθσ. 

Ωσ αποκλειςτικι προκεςμία υποβολισ των αιτιςεων τίκεται θ Σρίτθ, 13θ-09-2022 και ώρα 15:00. 

Οι Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ ςτισ οποίεσ κα υποβλθκοφν οι αιτιςεισ και τα δικαιολογθτικά, κα 

φροντίςουν για τθν αποςτολι τουσ ςτθν υπθρεςία μασ, το αργότερο ζωσ και τθν Σετάρτθ 14-09-2022,  

ςυνοδευόμενα από τισ προβλεπόμενεσ ζγγραφεσ βεβαιώςεισ των οικείων Διευκυντών Πρωτοβάκμιασ 

και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, με τισ οποίεσ βεβαιώνεται ότι ζχουν καλυφκεί πλιρωσ τα κενά 

εκπαιδευτικών του ωσ άνω κλάδου ςτισ οικείεσ ςχολικζσ μονάδεσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ, αντίςτοιχα και ότι οι εκπαιδευτικοί αυτοί πλεονάηουν τόςο ςτθ Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ 

ι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ που υπθρετοφν, όςο και ςτθν αντίςτοιχθ Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ τθσ 

άλλθσ βακμίδασ (Δευτεροβάκμιασ ι Πρωτοβάκμιασ, αντίςτοιχα).   

 

 H Αναπλθρώτρια  
Περιφερειακι Διευκφντρια  

     Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

             Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ 

 

 

 

                       Δζςποινα Παπαδοποφλου, δ. φ.                      
 

 


