
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
(Ε.Κ.Φ.Ε.) ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Επώνυμο:

Όνομα:

Πατρώνυμο:

Ημ/νία Γέννησης:

Αριθμός Μητρώου:

Κλάδος/Ειδικότητα:

Θέση στην οποία υπηρετεί:

Δ/νση στην οποία ανήκει οργανικά ο/η 
εκπαιδευτικός:

Αρ.ΦΕΚ Διορισμού:

Ημ/νία ΦΕΚ Διορισμού:

Ημ/νία Ανάληψης υπηρεσίας:

Βαθμός:

Τηλέφωνο Υπηρεσίας:  

e-mail Υπηρεσίας:

Διεύθυνση κατοικίας:

Πόλη: Τ.Κ : 

Τηλέφωνο Κατοικίας:         

Κινητό τηλέφωνο:

Προσωπικό e-mail:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση (≥ 7 ετών)

Ε: ……….. Μ: ……… Η: ……..

Άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολικές 
μονάδες ή Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) (≥ 5 
ετών)

Ε: ……….. Μ: ……… Η: ……..

Υπηρετώ με οργανική θέση σε σχολική μονάδα
της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Α΄ Αθήνας

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)
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Προβλεπόμενος κλάδος υποψηφιότητας για τη 
θέση Υπευθύνου Εργαστηριακών Κέντρων 
Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διδακτορικό δίπλωμα στις Φυσικές Επιστήμες 
ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο:

(τίτλος)

Διδακτορικό δίπλωμα σε γνωστικό αντικείμενο
μη συναφές με τις Φυσικές Επιστήμες:

(τίτλος)

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στις Φυσικές 
Επιστήμες ή σε συναφές γνωστικό 
αντικείμενο:

(τίτλος)

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε γνωστικό 
αντικείμενο μη συναφές με τις Φυσικές 
Επιστήμες:

(τίτλος)

Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (τίτλος)

Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι. (τίτλος)

2. Γνώση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)

Πιστοποίηση επιμόρφωσης Επιπέδου Α΄

Πιστοποίηση επιμόρφωσης Επιπέδου Β΄

3. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας με τίτλο
επιπέδου Γ2 (άριστη γνώση)

Πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας με τίτλο
επιπέδου Γ1 (πολύ καλή γνώση)

Πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας με τίτλο
επιπέδου Β2 (καλή γνώση)

Πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης 
γλώσσας με τίτλο  επιπέδου Γ2

Πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης 
γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ1

Πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης 
γλώσσας με τίτλο επιπέδου Β2

4. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Ετήσια επιμόρφωση Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε/Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Ετήσια επιμόρφωση Α.Ε.Ι. (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Παρακολούθηση πιστοποιημένων 
επιμορφωτικών προγραμμάτων ΥΠ.Π.Ε.Θ., 
Ι.Ε.Π., Ε.Κ.Δ.Δ.Α. συναφών με το γνωστικό 
αντικείμενο των Φυσικών Επιστημών.

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

5. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αυτοδύναμο διδακτικό έργο σε Α.Ε.Ι./ 
Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)
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Επιμορφωτής σε επιμορφωτικά προγράμματα 
του ΥΠ.Π.Ε.Θ., Ι.Ε.Π./Π.Ι.

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

6. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα 
(Ν.Π.Δ.Δ.)

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

7. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

Συγγραφή σχολικών εγχειριδίων ή βιβλίων για 
το γνωστικό αντικείμενο των Φυσικών 
Επιστημών με ISBN:

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δημοσίευση άρθρων σχετικών με τις Φυσικές 
Επιστήμες σε επιστημονικά περιοδικά:

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Εισηγήσεις με περιεχόμενο σχετικό με τις 
Φυσικές Επιστήμες σε πρακτικά συνεδρίων 
που διοργανώνονται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ., Α.Ε.Ι. 
ή άλλους εποπτευόμενους από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
φορείς ή επιστημονικούς φορείς ή 
επιστημονικά περιοδικά με κριτές:

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Σχεδίαση και παραγωγή εκπαιδευτικού 
υποστηρικτικού υλικού για τη διδασκαλία των 
Φυσικών Επιστημών του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ή 
εποπτευόμενου φορέα του:

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Συμμετοχή σε ομάδα του Ι.Ε.Π. ή του Π.Ι.για 
τη σύνταξη Α.Π.Σ./ Δ.Ε.Π.Π.Σ. ή την 
αναμόρφωση – εξορθολογισμό 
Προγραμμάτων Σπουδών και διδακτικής ύλης 
για τις Φυσικές Επιστήμες:

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
α) Άσκηση καθηκόντων της υποπερίπτ. αα' της 

περίπτ. α' της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 
4547/2018:

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

β) Άσκηση καθηκόντων της υποπερίπτ. ββ' της 
περίπτ. α' της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 
4547/2018:

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

γ) Άσκηση καθηκόντων της υποπερίπτ. γγ' της 
περίπτ. α' της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 
4547/2018:

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

δ) Άσκηση καθηκόντων της υποπερίπτ. δδ' της 
περίπτ. α' της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 
4547/2018:

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

α) άσκηση διδακτικών καθηκόντων της περίπτ. αα' 
της περίπτ. β' της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 
4547/2018:

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

β)  διδακτική υπηρεσία ως Υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε. 
σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4547/2018 ή 
ως υπεύθυνος ή αποσπασμένος εκπαιδευτικός
σε Ε.Κ.Φ.Ε.:

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

γ) διδακτική υπηρεσία της περίπτ. ββ' της περίπτ. β'
της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4547/2018, 
πλην της οριζόμενης στην περίπτ. β' της 
παρούσας παραγράφου:

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Άλλα δικαιολογητικά που κατά την κρίση του (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
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υποψηφίου μπορούν να συμβάλλουν στη 
διαμόρφωση της κρίσης του Συμβουλίου περί 
της προσωπικότητας και της γενικής 
συγκρότησής του:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ

Υπογραφή Προϊσταμένου 
Υπηρεσίας Υποβολής  

Ονοματεπώνυμο Προϊσταμένου
Υπηρεσίας Υποβολής  

Ημερομηνία Θεώρησης  

Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης  

Επισυνάπτεται Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4ζ του άρθρου 7 της αρ. 222076/ΓΔ4/27-
12-2018 Υ.Α (ΦΕΚ  5934, Β΄), στην οποία θα βεβαιώνονται τα εξής:  αα) ότι ο υποψήφιος δεν
κατέχει θέση στελέχους της εκπαίδευσης, δεν τελεί σε εκπαιδευτική άδεια και δεν επίκειται η
υποχρεωτική αποχώρησή του από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης κατά τη διάρκεια της
τριετούς  θητείας,  ββ)  η  γνησιότητα  των  υποβαλλόμενων  τίτλων  σπουδών  και  λοιπών
δικαιολογητικών.

Δηλώνω ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή και υποβάλλω τα σχετικά δικαιολογητικά.

Τόπος ……………………………..………

Ημερομηνία αίτησης: …………………….

Ο/η αιτών/ούσα – δηλών/ούσα (υπογραφή)
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