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ΘΔΜΑ: «Πποκήπςξη πλήπωζηρ κενούμενηρ θέζηρ Τπεςθύνος Δπγαζηηπιακών
Κένηπων Φςζικών Δπιζηημών (Δ.Κ.Φ.Δ.) ηηρ Γιεύθςνζηρ ΓΔ Γωδεκανήζος».
Ο Γηεπζπληήο ηεο Γηεύζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γσδεθαλήζνπ,
Έρνληαο ππόςηλ:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4547/2018 (ΦΔΚ 102/Α/12-6-2018): «Αναδιοργάνωση
των δνκώλ ππνζηήξημεο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη
άιιεο δηαηάμεηο».
2. Σελ αξηζκ. Φ.353.1/324/105657/Γ1/8-10-2002 (ΦΔΚ 1340/Β/16-10-2002)
Απόθαζε ηνπ ΤΠΠΔΘ «Καζνξηζκόο ησλ εηδηθόηεξσλ θαζεθόλησλ θαη
αξκνδηνηήησλ ησλ Πξντζηακέλσλ ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Τπεξεζηώλ Πξσηνβάζκηαο
θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ησλ δηεπζπληώλ θαη ππνδηεπζπληώλ ησλ ζρνιηθώλ
κνλάδσλ θαη ΔΚ θαη ησλ ζπιιόγσλ ησλ δηδαζθόλησλ».
3. Σελ αξηζκ. 222076/ΓΓ4/27-12-2018 (ΦΔΚ 5934/Β/31-12-2018) Απόθαζε
ηνπ ΤΠΠΔΘ 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».
4. Σν αξηζκ. 4513/ΓΓ4/11-1-2019 έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζεο Τπνζηήξημεο
Πξνγξακκάησλ θαη Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθνξία ηνπ ΤΠΠΔΘ: «Γεκνζίεπζε
Τπνπξγηθήο Απόθαζεο θαη ρξνλνδηάγξακκα δηαδηθαζίαο επηινγήο Τπεπζύλσλ
Δξγαζηεξηαθώλ Κέληξσλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ (Δ.Κ.Φ.Δ.) ησλ Γηεπζύλζεσλ
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο».
5. Σελ ππ’αξηζκ. 2059α/08.03.2019 Απόθαζε ηνπ Γηεπζπληή ΓΓΔ ΓΩΓ/ΟΤ
κε ηελ νπνία ηνπνζεηήζεθε ν Καξβέιαο Δπζηξάηηνο ζηε ζέζε ηνπ Τπεπζύλνπ ΔΚΦΔ
ΓΩΓ/ΟΤ.
6. Σελ ππ’αξηζκ. 49181/Δ2/29.03.2019 Τ.Α. κε ηελ νπνία ν Τπεύζπλνο ΔΚΦΔ
ΓΩΓ/ΟΤ Καξβέιαο Δπζηξάηηνο, θι ΠΔ04.01 κεηαηέζεθε ζην ΠΤΓΔ Α ΠΔΙΡΑΙΑ.
Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από IOANNIS
PAPADOMARKAKIS
Ημερομηνία:
2019.09.10
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7. Σελ αλάγθε πιήξσζεο ηεο θελνύκελεο ζέζεο ηνπ Τπεπζύλνπ
Δξγαζηεξηαθώλ Κέληξσλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ (Δ.Κ.Φ.Δ.) ηεο Γηεύζπλζεο ΓΔ
Γσδεθαλήζνπ γηα ην ππόινηπν ηεο ζεηείαο (έσο ηηο 31.07.2021).
καλούμε
ηνπο εθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ εηδηθνηήησλ ηνπ θιάδνπ ΠΔ04, πνπ ππεξεηνύλ ζε
νξγαληθή ζέζε ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο Γηεύζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
Γσδεθαλήζνπ, νη νπνίνη έρνπλ επηαεηή ηνπιάρηζηνλ εθπαηδεπηηθή ππεξεζία ζηελ
Πξσηνβάζκηα ή Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη έρνπλ αζθήζεη δηδαθηηθά θαζήθνληα
ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ή Δξγαζηεξηαθά Κέληξα (Δ.Κ.) γηα πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ έηε,
λα ππνβάινπλ αίηεζε ππνςεθηόηεηαο ζηε Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
Γσδεθαλήζνπ,
από ζήμεπα 10-09-2019 έωρ και ηιρ 13-09-2019 (ώπα 11.00πμ).
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.
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 σο άλσ θάθεινο 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
ζπκβάιιεη ζηε δηακόξθσζε ηεο θξίζεο ηνπ πκβνπιίνπ πεξί ηεο πξνζσπηθόηεηαο
θαη ηεο γεληθήο ζπγθξόηεζεο 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 απνρώξεζε ηνπ από
ηελ ππεξεζία ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξηεηνύο ζεηείαο,
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ββ) ε γλεζηόηεηα ησλ ππνβαιιόκελσλ ηίηισλ ζπνπδώλ θαη ινηπώλ
δηθαηνινγεηηθώλ.
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.

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΓΓΔ ΓΩΓ/ΟΤ

ΙΩΑΝΝΗ Υ. ΠΑΠΑΓΟΜΑΡΚΑΚΗ

Δπηζπλάπηνληαη:
1. Σν ππ’αξηζκ. 4513/ΓΓ4/11-01-2019 ρξνλνδηάγξακκα δηαδηθαζίαο επηινγήο
Τπεπζύλσλ Δξγαζηεξηαθώλ Κέληξσλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ (ΔΚΦΔ).
2. Αίηεζε ππνςεθηόηεηαο γηα ηε ζέζε ηνπ Τπεπζύλνπ Δξγαζηεξηαθώλ Κέληξσλ
Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Γ.Δ. Γσδεθαλήζνπ.
3. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 (Α' 75).
Πίνακαρ Αποδεκηών:
1. ρνιηθέο Μνλάδεο Γ.Δ. Γσδεθαλήζνπ
2. Αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΔ Γσδεθαλήζνπ
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