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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μόνιμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής 
για την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης κατά το σχολικό έτος 2018-19

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

1. του ν.2986/2002 (Α’ 24) «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. της παρ.8, του άρθρου 63, του ν.4415/2016 (Α΄ 159 ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
3. της παρ.5, του άρθρου 10, του ν.4452/2017 (Α΄17) «Ρυθμίσεις θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης 
εκπαιδευτικού προσωπικού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
4. του Π.Δ.125/2016 (Α΄210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», 
5. το άρθρο 35 του Π.Δ.18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
6. της με αρ. 21072β/Γ2/28.02.2003 (Β΄304) Υπουργικής Απόφασης «Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 
Προγραμμάτων Σπουδών και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Δημοτικού - Γυμνασίου……Φυσικής 
Αγωγής………».

Β. 1. Την με αρ. 40/06.10.2016 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) «Έγκριση 
εφαρμογής του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής», 
2. το από 26.09.2016 «Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.), του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και της Κολυμβητικής 
Ομοσπονδίας Ελλάδας για την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος 
της Φυσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», 
3. η με αρ. 172534/Δ5/15.10.2018 εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Εφαρμογή του αντικειμένου της 
κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού 
έτους 2018-2019».
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ΠΡΟΣ:  1. Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης 
              (pde@sch.gr) 
              2. Δ/νσεις Π/θμιας Εκπ/σης (dipe@sch.gr)
              3. Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης (dide@sch.gr)
              4. Δημόσιες, Ιδιωτικές και Ε.Α.Ε. σχολικές
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Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

Τους μόνιμους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν σε οποιαδήποτε 
Διεύθυνση Π/θμιας ή/και Δ/θμιας Εκ/σης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, όπως 
υποβάλλουν στην ΠΔΕ αίτηση για τη διάθεση (μερική ή ολική) ή/και την απόσπασή τους, έως την 
Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018 προκειμένου να απασχοληθούν στα κολυμβητήρια που πρόκειται να 
υλοποιηθεί το αντικείμενο της κολύμβησης, στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής. 

Ο οικείος Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, κατά την 
εισήγησή του προς το ΥΠ.Π.Ε.Θ. βεβαιώνει εγγράφως ότι (α) οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι 
αποδεδειγμένα πλεονάζουν τόσο στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης που υπηρετούν (Πρωτοβάθμια ή 
Δευτεροβάθμια) όσο και στην αντίστοιχη της άλλης βαθμίδας και (β) έχουν καλυφθεί πλήρως τα κενά 
εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής στις σχολικές μονάδες της περιφέρειας αρμοδιότητάς 
του. 

Τα κριτήρια επιλογής κατά σειρά προτεραιότητας για τους αιτούντες είναι:

1. να υπηρετούν στην Π/θμια Εκπ/ση με πρώτη ειδικότητα στην κολύμβηση,
2. να υπηρετούν στην Δ/θμια Εκπ/ση με πρώτη ειδικότητα στην κολύμβηση,
3. να υπηρετούν στην Π/θμια Εκπ/ση με δεύτερη ειδικότητα στην κολύμβηση,
4. να υπηρετούν στην Δ/θμια  Εκπ/ση με δεύτερη ειδικότητα στην κολύμβηση,
5. να έχουν ειδικότητα στα αθλήματα του υγρού στίβου (υδατοσφαίριση, καταδύσεις, καλλιτεχνική 

κολύμβηση και τεχνική κολύμβηση),
6. να κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στο άθλημα της κολύμβησης [σύμφωνα με τον 

Ν.2725/1999 (Α΄121), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει] από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τους όρους διδασκαλίας και τις ιδιαιτερότητες του αντικειμένου της 
κολύμβησης, είναι (α) υποχρεωτική η συμμετοχή των εκπαιδευτικών μέσα στο νερό, (β) οι εκπαιδευτικοί 
που πρόκειται να απασχοληθούν για το αντικείμενο της κολύμβησης θα παραμείνουν στις σχολικές 
μονάδες τοποθέτησης τους μέχρι την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης και (γ) στις περιπτώσεις 
που για οποιονδήποτε λόγο δεν υλοποιούνται τα μαθήματα της κολύμβησης οι εκπαιδευτικοί θα 
υποστηρίζουν γενικότερα το έργο των αθλητικών σχολικών δραστηριοτήτων στις οικείες Δ/νσεις Εκπ/σης.

Εκ των ανωτέρω, οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά 
εισηγητικό έγγραφο στην Δ/νση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (physgram@minedu.gov.gr), έως την 
Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018.

                                                                                                                                           
      
                                                                                                                                                                                    

Εσωτερική διανομή            
1.Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
3. Δ/νση Διοίκησης Εκπ/κού. Πρ/κού Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης
4. Γενική Δ/νση Σπουδών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης
5. Δ/νση Φυσικής Αγωγής – Τμ. Α’

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
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