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Θέκα: : «Πξνθήξπμε γηα ηελ πιήξσζε ζέζεσλ Τπεπζύλσλ Δξγαζηεξηαθώλ Κέληξσλ Φπζηθώλ 

Δπηζηεκώλ (Δ.Κ.Φ.Δ.) ηεο Γηεύζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Α΄ Αζήλαο» 

 
Η Γηεπζύληξηα ηεο Γηεύζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Α΄ Αζήλαο 

 

Έρνληαο ππόςε: 
1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 10,11 ηνπ Ν.1566/1985 (Φ.Δ.Κ. 167

Α
/30-9-1985) «Γνκή θαη Λεηηνπξγία ηεο Πξσηνβάζκηαο 

θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/2010 « Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ 

θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν Πξόγξακκα Γηαύγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

(ΦΔΚ 112/η.Α/2010), όπσο ηζρύεη. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4547/2018 (ΦΔΚ 102/η.Α΄/12-06-2018) «Αλαδηνξγάλσζε ησλ δνκώλ ππνζηήξημεο ηεο πξσηνβάζκηαο 

θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 18/2018 (ΦΔΚ 31/η.Α΄/23-02-2018) «Οξγαληζκόο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ». 

5. Σελ ππ’ αξ. Φ.353.1./324/105657/Γ1/8-10-2002 ΤΑ ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ. (Φ.Δ.Κ. 1340
Β
/16-10-2002) «Καζνξηζκόο ησλ 

εηδηθόηεξσλ θαζεθόλησλ θαη αξκνδηνηήησλ ησλ πξντζηακέλσλ ησλ πεξηθεξεηαθώλ ππεξεζηώλ πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ησλ δηεπζπληώλ θαη ππνδηεπζπληώλ ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ θαη ΔΚ θαη ησλ ζπιιόγσλ 

ησλ δηδαζθόλησλ» 

6. Σελ κε αξηζκ.Φ.350.2/1/32958/Δ3/27-02-2018 (ΑΓΑ:6Π414653Π-ΔΨ0) Τ.Α. κε ζέκα: «Σνπνζέηεζε Γηεπζπληώλ 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο». 

7. Σελ ππ’αξηζκ.Φ.351.1/22/141872/Δ3/03-09-2018 (ΦΔΚ 3813/η.Β΄/04-09-2018) κε ζέκα: «Παξάηαζε πξνζεζκίαο». 

8. Σελ κε αξηζκ.222076/ΓΓ4/27-12-2018 (ΦΔΚ 5934/31-122018) Τ.Α. κε ζέκα «Καζνξηζκόο ησλ πξνζόλησλ, ησλ 

αξκόδησλ νξγάλσλ, ησλ θξηηεξίσλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ Τπεπζύλσλ Δξγαζηεξηαθώλ 

Κέληξσλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ (Δ.Κ.Φ.Δ.) ησλ Γηεπζύλζεσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, θαζώο θαη ησλ εηδηθόηεξσλ 

θαζεθόλησλ θαη αξκνδηνηήησλ ηνπο». 

9. Σελ ππ’αξηζκ.4513/ΓΓ4/11-01-2019 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ. κε ζέκα «Γεκνζίεπζε Τπνπξγηθήο Απόθαζεο θαη 

ρξνλνδηάγξακκα δηαδηθαζίαο επηινγήο Τπεπζύλσλ Δξγαζηεξηαθώλ Κέληξσλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ (Δ.Κ.Φ.Δ.) ησλ 

Γηεπζύλζεσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο». 

10. Σελ αλάγθε πιήξσζεο ησλ ζέζεσλ Τπεπζύλσλ Δξγαζηεξηαθώλ Κέληξσλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ (Δ.Κ.Φ.Δ.) ζηε 

Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Α΄ Αζήλαο. 
 

Πξνθεξύζζνπκε 

 

ηελ πιήξσζε ηεζζάξσλ (04) ζέζεσλ Τπεπζύλσλ Δξγαζηεξηαθώλ Κέληξσλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ 

(Δ.Κ.Φ.Δ.) ηεο Γηεύζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Α΄ Αζήλαο κε ηξηεηή ζεηεία, ε νπνία μεθηλά κε ηελ 

ηνπνζέηεζή ηνπο θαη ιήγεη ηελ 31
ε 

Ινπιίνπ ηνπ ηξίηνπ έηνπο πνπ αθνινπζεί κεηά ηελ επηινγή ηνπο θαη θαινύκε 

ηνπο ελδηαθεξόκελνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ έρνπλ ηα λόκηκα πξνζόληα θαη επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε 

δηαδηθαζία επηινγήο λα ππνβάινπλ αίηεζε ππνςεθηόηεηαο ζπλνδεπόκελε από ηα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά  

http://dide-a-ath.att.sch.gr/
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ΠΡΟΚΗΡΤΟΜΔΝΔ ΘΔΔΙ 

 

ΔΚΦΔ ΑΡΙΘΜΟ ΘΔΔΩΝ 

ΔΚΦΔ ΟΜΟΝΟΙΑ 1 

ΔΚΦΔ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΩΝ 1 

ΔΚΦΔ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ 1 

ΔΚΦΔ ΝΔΑ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ 1 

 

1.Πξνζεζκία Τπνβνιήο Τπνςεθηνηήησλ 

 

 

Η πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ ππνςεθηόηεηαο αξρίδεη ηελ Πέκπηε 17/01/2019 θαη νινθιεξώλεηαη ηε 

Γεπηέξα 28/01/2019 θαη ώξα 15:00 

 

2.Κσιύκαηα ζπκκεηνρήο 

 

Γελ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο: 

 όζνη εθπαηδεπηηθνί θαηέρνπλ ζέζε ζηειέρνπο ηεο εθπαίδεπζεο κε ζεηεία, 

 όζνη ηεινύλ ζε εθπαηδεπηηθή άδεηα, 

 θαζώο θαη όζνη απνρσξνύλ ππνρξεσηηθά από ηελ ππεξεζία ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ηξηεηνύο ζεηείαο. 

Σα πξνζόληα θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο πξέπεη λα ζπληξέρνπλ θαηά ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ 

αηηήζεσλ ππνςεθηνηήησλ. Σα θσιύκαηα επηινγήο δελ πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ηόζν θαηά ην ρξόλν ιήμεο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ππνςεθηόηεηαο, όζν θαη θαηά ην ρξόλν ηνπνζέηεζεο από ην αξκόδην όξγαλν. 

 

3.Αίηεζε Τπνςεθηόηεηαο 

 

Οη ελδηαθεξόκελνη ππνβάινπλ ηηο αηηήζεηο ππνςεθηόηεηαο γηα ηελ επηινγή ηνπο σο Τπεύζπλνη 

Δξγαζηεξηαθώλ Κέληξσλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ (Δ.Κ.Φ.Δ.) ζηε Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Α΄ 

Αζήλαο όπνπ έρνπλ νξγαληθή ζέζε. 

 

Τπνςήθηνη γηα ηηο ζέζεηο Τπεπζύλσλ Δξγαζηεξηαθώλ Κέληξσλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ (Δ.Κ.Φ.Δ.) κπνξνύλ λα 

είλαη εθπαηδεπηηθνί όισλ ησλ εηδηθνηήησλ θαη θιάδσλ ΠΔ04, πνπ ππεξεηνύλ ζε νξγαληθή ζέζε ζε ζρνιηθή 

κνλάδα ηεο Γηεύζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Α΄ Αζήλαο, νη νπνίνη έρνπλ επηαεηή ηνπιάρηζηνλ 

εθπαηδεπηηθή ππεξεζία ζηελ Πξσηνβάζκηα ή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη έρνπλ αζθήζεη δηδαθηηθά 

θαζήθνληα ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ή Δξγαζηεξηαθά Κέληξα (Δ.Κ.) γηα πέληε (05) ηνπιάρηζηνλ έηε. 

 

Οη αηηήζεηο ζπλνδεύνληαη από θάθειν ππνςεθηόηεηαο ζηνλ νπνίν εκπεξηέρνληαη όια ηα απαξαίηεηα 

δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απόδεημε ησλ ηππηθώλ πξνζόλησλ ησλ ππνςεθίσλ, νκαδνπνηεκέλα ζε ππνελόηεηεο, όπσο 

απηέο αλαιύνληαη ζην βηνγξαθηθό ζεκείσκα. 

 Ο ζρεηηθόο θάθεινο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

α) Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. 

β) Αληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδώλ θαη επηκόξθσζεο. 

γ) Απνδεηθηηθά γλώζεο μέλσλ γισζζώλ. 

δ) Απνδεηθηηθά ζπγγξαθηθνύ έξγνπ θαη εηζεγήζεσλ ζε ζπλέδξηα, ηα νπνία ππνβάιινληαη ζε ςεθηαθή κνξθή (CD 

ή άιιν πξόζθνξν ειεθηξνληθό κέζν απνζήθεπζεο). 

Γηα θάζε βηβιίν αλαθέξεηαη αληίζηνηρα ζην βηνγξαθηθό ζεκείσκα ν Γηεζλήο Πξόηππνο Αξηζκόο Βηβιίνπ (ISBN). 

Αληίηππα ηνπ ζπγγξαθηθνύ έξγνπ δελ ππνβάιινληαη. 

ε) Βεβαηώζεηο ή ππεξεζηαθά έγγξαθα πνπ αθνξνύλ ζην δηδαθηηθό επηκνξθσηηθό έξγν, ηε ζπκκεηνρή ζε 

εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζηελ δηνηθεηηθή θαη δηδαθηηθή εκπεηξία, ηα νπνία πξέπεη λα αλαθέξνπλ ρξόλν 

έλαξμεο θαη ιήμεο, θαηά πεξίπησζε. 

ζη) Κάζε άιιν δηθαηνινγεηηθό πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ππνςεθίνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε δηακόξθσζε ηεο 

θξίζεο ηνπ πκβνπιίνπ πεξί ηεο πξνζσπηθόηεηαο θαη ηεο γεληθήο ζπγθξόηεζήο ηνπ. 

δ) Τπεύζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 (Α' 75) κε ηελ νπνία βεβαηώλεηαη: 

αα) όηη ν ππνςήθηνο δελ θαηέρεη ζέζε ζηειέρνπο ηεο εθπαίδεπζεο, δελ ηειεί ζε εθπαηδεπηηθή άδεηα θαη δελ 

επίθεηηαη ε ππνρξεσηηθή απνρώξεζή ηνπ από ηελ ππεξεζία ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξηεηνύο 

ζεηείαο, 

ββ) ε γλεζηόηεηα ησλ ππνβαιιόκελσλ ηίηισλ ζπνπδώλ θαη ινηπώλ δηθαηνινγεηηθώλ. 
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Όινη νη ηίηινη ζπνπδώλ πνπ πξνέξρνληαη από ηδξύκαηα αλώηαηεο εθπαίδεπζεο ηεο αιινδαπήο, πξέπεη λα 

είλαη αλαγλσξηζκέλνη από ην Γηεπηζηεκνληθό Οξγαληζκό Αλαγλώξηζεο Σίηισλ Αθαδεκατθώλ θαη Πιεξνθόξεζεο 

(Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.)/Γηαπαλεπηζηεκηαθό Κέληξν Αλαγλώξηζεο Σίηισλ πνπδώλ ηεο Αιινδαπήο (ΓΙ.Κ.Α.Σ..Α.) ή ην 

Ιλζηηηνύην Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Ι.Σ.Δ.). 

 Ξελόγισζζεο βεβαηώζεηο ή έγγξαθα πξέπεη λα έρνπλ επίζεκα κεηαθξαζηεί από ηελ αξκόδηα 

ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ ή άιιν αξκόδην θαηά λόκν όξγαλν. 

 

Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ δελ γίλνληαη δεθηά ζπκπιεξσκαηηθά 

δηθαηνινγεηηθά. 

 
Οη Γηεπζύλζεηο Δθπαίδεπζεο ζηηο νπνίεο ππνβάιινληαη νη αηηήζεηο, εθδίδνπλ πηζηνπνηεηηθό ππεξεζηαθώλ 

κεηαβνιώλ ζην νπνίν δηαηππώλνπλ ηπρόλ παξαηεξήζεηο ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηώλνληαη δηαθνξέο κεηαμύ ησλ 

δεινπκέλσλ ζηνηρείσλ ηεο αίηεζεο θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηεξεί ε Τπεξεζία. Σν σο άλσ πηζηνπνηεηηθό 

δηαβηβάδεηαη καδί κε ηελ αίηεζε θαη ηνλ θάθειν ππνςεθηόηεηαο ζην αξκόδην ππεξεζηαθό ζπκβνύιην. Οη αηηήζεηο 

θαη νη θάθεινη ππνςεθηόηεηαο καδί κε ην πηζηνπνηεηηθό ππεξεζηαθώλ κεηαβνιώλ ηίζεληαη ππόςε ησλ αξκόδησλ 

ππεξεζηαθώλ ζπκβνπιίσλ θαη δηαηεξνύληαη ζηηο Γηεπζύλζεηο Δθπαίδεπζεο θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ησλ 

Τπεπζύλσλ Δξγαζηεξηαθώλ Κέληξσλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ (Δ.Κ.Φ.Δ.). 

 

4.ηάδηα επηινγήο ππνςεθίσλ θαη δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο ππνςεθίσλ 

 

Η δηαδηθαζία επηινγήο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ Τπεπζύλσλ Δξγαζηεξηαθώλ Κέληξσλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ 

(Δ.Κ.Φ.Δ.) πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 7 θαη 8 ηεο ππ’αξηζκ.222076/ΓΓ4/27-12-2018 (ΦΔΚ 5934/η.Β΄/31-12-2018) 

Τ.Α κε ζέκα «Καζνξηζκόο ησλ πξνζόλησλ, ησλ αξκόδησλ νξγάλσλ, ησλ θξηηεξίσλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο 

θαη ηνπνζέηεζεο ησλ Τπεπζύλσλ Δξγαζηεξηαθώλ Κέληξσλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ (Δ.Κ.Φ.Δ.) ησλ Γηεπζύλζεσλ 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, θαζώο θαη ησλ εηδηθόηεξσλ θαζεθόλησλ θαη αξκνδηνηήησλ ηνπο». 

 

Σν ρξνλνδηάγξακκα δηαδηθαζίαο επηινγήο ησλ Τπεπζύλσλ Δξγαζηεξηαθώλ Κέληξσλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ 

(Δ.Κ.Φ.Δ.) νξίδεηαη ζύκθσλα κε ηελ αξ.πξση.4513/ΓΓ4/11-01-2019 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ. 

 

Οη εγγεγξακκέλνη ζηνπο ηειηθνύο αμηνινγηθνύο πίλαθεο επηινγήο απνζπώληαη ζηε Γηεύζπλζε 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Α΄ Αζήλαο θαη ηνπνζεηνύληαη ζε εξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ 

(Δ.Κ.Φ.Δ.), σο Τπεύζπλνη Δξγαζηεξηαθώλ Κέληξσλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ, κε απόθαζε ηεο Γηεπζύληξηαο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Α΄ Αζήλαο, ζύκθσλα κε ηε ζεηξά θαηάηαμήο ηνπο. Δάλ κεηά ηηο ηνπνζεηήζεηο δελ 

ζπκπιεξσζεί ν πξνβιεπόκελνο αξηζκόο Τπεπζύλσλ γηα ηε Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Α΄ Αζήλαο, 

ν αξηζκόο απηόο ζπκπιεξώλεηαη κε ηελ απόζπαζε θαη ηνπνζέηεζε ππνςεθίσλ ηνπ ηειηθνύ αμηνινγηθνύ πίλαθα 

επηινγήο, θαηά ηε ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζηνλ πίλαθα. 

 

Η επηινγή θαη ηνπνζέηεζε ησλ Τπεπζύλσλ Δξγαζηεξηαθώλ Κέληξσλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ γίλεηαη γηα 

ηξηεηή ζεηεία, ε νπνία μεθηλά κε ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο θαη ιήγεη ηελ 31ε Ινπιίνπ ηνπ ηξίηνπ έηνπο πνπ αθνινπζεί 

κεηά ηελ επηινγή ηνπο. Τπνςήθηνη πνπ δελ αλαιακβάλνπλ ππεξεζία εληόο ηξηώλ (3) εκεξώλ από ηελ ηνπνζέηεζή 

ηνπο, δηαγξάθνληαη από ηνλ νηθείν πίλαθα επηινγήο. 
 

Η παξνύζα αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ/λζεο Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Α΄ Αζήλαο. 

 

Δπηζεκαίλνπκε ηελ αλάγθε πξνζεθηηθήο κειέηεο θαη απαξέγθιηηεο ηήξεζεο ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ Ν.4547/18 (ΦΔΚ 

102/η.Α΄/12-6-2018., όζν θαη ηεο ππ’αξηζκ.222076/ΓΓ4/27-12-2018 (ΦΔΚ 5934/η.Β΄/31-12-2018) Τ.Α ηνπ 

ΤΠ.Π.Δ.Θ., έηζη ώζηε λα απνθεπρζνύλ ηπρόλ πξνβιήκαηα ζηε δηαδηθαζία ζπκπιήξσζεο αηηήζεσλ θαη επηινγήο. 

 

Δθηζηάηαη δε ε πξνζνρή ησλ ππνςεθίσλ όηη νη αλαθνηλώζεηο πνπ αθνξνύλ θάζε ζηάδην ηεο παξνύζαο 

δηαδηθαζίαο ζα αλαξηώληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γηεύζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Α΄ Αζήλαο 

(http:dide-a-ath.att.sch.gr). 

 

πλεκκέλα: 

1. Ν. 4547/18 (ΦΔΚ 102/η.Α΄/12-6-2018)» 

2. ππ’αξηζκ.222076/ΓΓ4/27-12-2018 (ΦΔΚ 5934/η.Β΄/31-12-2018) Τ.Α ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ. 

3. ππ’αξηζκ.4513/ΓΓ4/11-01-2019 εγθύθιηνο ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ. 

4. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986 (Α΄75) 

5. Τπόδεηγκα αίηεζεο ππνςεθηόηεηαο 

ΑΔΑ: 6ΣΩΜ4653ΠΣ-ΘΚΙ



 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 

1. ρνιηθέο κνλάδεο Γ/λζεο Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Α΄Αζήλαο θαη Δ.Κ. 

2. Πεξηθεξεηαθή Γ/λζε Α/ζκηαο θαη Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Αηηηθήο 
3. 1

ν
 (ΠΔ.Κ.Δ..) ηεο Π.Γ.Δ Αηηηθήο 

4. Αλώηαην πκβνύιην Δπηινγήο Πξνζσπηθνύ (Α..Δ.Π.) 

 

 
  

Η Γηεπζύληξηα ηεο Γηεύζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο Α΄ Αζήλαο 

 Σ..Τ. 

 
Ισάλλα Κσλ. Ψίλα M.Ed. 

Αγγιηθήο Φηινινγίαο ΠΔ06 

Αθξηβέο αληίγξαθν 

Ο Πξντζηάκελνο 

Σκήκαηνο Γ΄ Πξνζσπηθνύ 

 

  

Βαζίιεηνο Δπζπκίνπ  
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