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ΠΡΟΣ : Τις Σχολικές Μονάδες     

Νομού μας

Θέμα:  «Πρόσκληση  απόσπασης  εκπαιδευτικού  για  την  προσωρινή
πλήρωση   μίας  (1)  θέσης  Υπευθύνου  Εργαστηριακών  Κέντρων
Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Εύβοιας

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις  διατάξεις  του  Ν.  4547/2018  (ΦΕΚ   102/τ.Α΄/12-6-2018)

«Αναδιοργάνωση  των  δομών  υποστήριξης  της  Πρωτοβάθμιας  και

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»

2. Την   αριθμ.   222076/ΓΔ4/27-12-2018  (ΦΕΚ   5934/τ.Β΄/31-12-2018)

Υπουργική   Απόφαση  με  θέμα  :  «Καθορισμός  των  προσόντων,  των

αρμόδιων  οργάνων,  των  κριτηρίων  και  της  διαδικασίας  επιλογής  και

τοποθέτησης  των  Υπευθύνων  Εργαστηριακών  Κέντρων  Φυσικών

Επιστημών των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και

των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους.» 

3. Την ανάγκη πλήρωσης της θέσης Υπευθύνου Εργαστηριακών Κέντρων

Φυσικών  Επιστημών,  στη  Διεύθυνση  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης

Εύβοιας
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Κ α λ ο ύ μ ε

τους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων του κλάδου ΠΕ04 που υπηρετούν

σε  οργανική  θέση  σχολικής  μονάδας  της  Διεύθυνσης  Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης Εύβοιας,  οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα του άρθρου 2 της

αριθμ.   222076/ΓΔ4/27-12-2018 (ΦΕΚ  5934/τ.Β΄/31-12-2018) Υπουργικής

Απόφασης και επιθυμούν να αποσπαστούν για να καλύψουν προσωρινά την

θέση του Υπευθύνου Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών μέχρι τη

λήξη του σχολικού έτους, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στο γραφείο

της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευβοίας,  από Δευτέρα 25-02-

2019 έως και Παρασκευή 01-03-2019.

 Επισημαίνουμε  την  ανάγκη  προσεκτικής  μελέτης  και

απαρέγκλιτης  τήρησης των ρυθμίσεων του Ν.  4547/2018 και  του

ΦΕΚ  5934/τ.Β΄/31-12-2018 ,  έτσι  ώστε  να  αποφευχθούν  τυχόν

προβλήματα στη διαδικασία επιλογής.

 Προϋποθέσεις επιλογής

1. Υποψήφιοι για τη θέση του Υπευθύνου  Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών
Επιστημών μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων του κλάδου
ΠΕ04, που υπηρετούν σε οργανική θέση σχολικής μονάδας της Διεύθυνσης ΔΕ
Ευβοίας,  οι  οποίοι  έχουν  επταετή  τουλάχιστον  εκπαιδευτική  υπηρεσία  στην
Πρωτοβάθμια ή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και έχουν ασκήσει διδακτικά
καθήκοντα σε σχολικές μονάδες ή Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) για πέντε (5) έτη
τουλάχιστον 

2. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όσοι εκπαιδευτικοί
κατέχουν  θέση  στελέχους  της  εκπαίδευσης  με  θητεία,  όσοι  τελούν  σε
εκπαιδευτική άδεια, καθώς και όσοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία
λόγω συνταξιοδότησης κατά τη διάρκεια της τριετούς θητείας.

3. Τα προσόντα και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη
της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων.
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Παρακαλούνται  οι  Διευθυντές/τριες  των  Σχολικών  Μονάδων  να

ενημερώσουν ενυπόγραφα όλους τους  εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων του

κλάδου ΠΕ04 των σχολείων τους.

  Συνημμένα :
- 222076/ΓΔ4/27-12-2018 Υπουργική Απόφαση

 - Αίτηση υποψηφίου

Ο Διευθυντής Δ.Ε  Εύβοιας

Δημήτριος Κ. Κυριτσόπουλος
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