
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 222076/ΓΔ4 
Καθορισμός των προσόντων, των αρμόδιων ορ-

γάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλο-

γής και τοποθέτησης των Υπευθύνων Εργαστη-

ριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) 

των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 

καθώς και των ειδικότερων καθηκόντων και αρ-

μοδιοτήτων τους.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 και των περιπτ. α΄, ε΄ και 

στ΄ της παρ. 1, καθώς και της παρ. 2 του άρθρου 18 του 
ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α΄102/12-06-2018) «Αναδιοργάνωση 
των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

3. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄114/22-9-2015) «Ανασύ-
σταση [...] και μετονομασία του [...] του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας/Ερευνας και Θρησκευμάτων, [...]».

4. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄210/05-11-2016) με θέμα: 
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών».

5. Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ Α΄ 31/23-02-2018) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του τακτικού προϋπο-
λογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται 
από αυτόν, σύμφωνα με την με αριθμ. Φ.1/Γ/512/207018/
Β1/30-11-2018 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 
(Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 
του ν. 4337/2015 (Α΄ 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, αποφα-
σίζουμε:

Άρθρο 1
Υπεύθυνοι Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών 
Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.)

1. Για τη λειτουργία κάθε Εργαστηριακού Κέντρου Φυ-
σικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) αποσπάται με τριετή θητεία, 
ύστερα από επιλογή και σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρούσας απόφασης, ένας (1) εκπαιδευτικός του κλάδου 
ΠΕ04, ως Υπεύθυνος του Κέντρου.

2. Οι Υπεύθυνοι Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών 
Επιστημών υπάγονται διοικητικά στον Διευθυντή Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης και εποπτεύονται στην άσκηση 
του εκπαιδευτικού και επιστημονικού έργου τους από το 
Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου του κλάδου ΠΕ04 του 
οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ..

Άρθρο 2
Τυπικά προσόντα

1. Υποψήφιοι για τις θέσεις Υπευθύνων Εργαστηρια-
κών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) μπορούν 
να είναι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων του κλά-
δου ΠΕ04 που υπηρετούν σε οργανική θέση σχολικής 
μονάδας της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν επταετή τουλάχιστον 
εκπαιδευτική υπηρεσία στην Πρωτοβάθμια ή Δευτε-
ροβάθμια Εκπαίδευση και έχουν ασκήσει διδακτικά 
καθήκοντα σε σχολικές μονάδες ή Ε.Κ. για πέντε (5) 
τουλάχιστον έτη.

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 την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Οι ιδιότητες 
της παρ. 2 δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο 
λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψη-
φιότητας, όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης σύμφωνα 
με το άρθρο 8.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 3
Κριτήρια επιλογής υποψηφίων

1. Οι Υπεύθυνοι Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών 
Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) επιλέγονται με βάση τα ακόλουθα 
κριτήρια:

α) επιστημονική συγκρότηση, η οποία αναλύεται στα 
επιμέρους κριτήρια (αα) τίτλοι σπουδών, (ββ) γνώση των 
Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), (γγ) 
γνώση ξένων γλωσσών, (δδ) επιμόρφωση, (εε) διδακτικό-
επιμορφωτικό έργο, (στστ) συμμετοχή σε ερευνητικά 
προγράμματα και (ζζ) συγγραφικό έργο και εισηγήσεις 
σε συνέδρια,

β) διοικητική-διδακτική εμπειρία, η οποία αναλύεται 
στα επιμέρους κριτήρια (αα) διοικητική εμπειρία και (ββ) 
διδακτική εμπειρία,

γ) προσωπικότητα-γενική συγκρότηση.
2. Τα κριτήρια της παρ. 1 αποτιμώνται με σαράντα 

πέντε (45) μονάδες κατ΄ ανώτατο όριο, σύμφωνα με τα 
άρθρα 4 έως και 6.

Άρθρο 4
Επιστημονική συγκρότηση

1. Το κριτήριο της επιστημονικής συγκρότησης απο-
τιμάται κατ΄ ανώτατο όριο με δεκαεπτά (17) μονάδες, 
σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους.

2. Οι τίτλοι σπουδών αποτιμώνται κατ΄ ανώτατο όριο 
με εννέα (9) μονάδες, ως εξής:

α) Διδακτορικό δίπλωμα στις Φυσικές Επιστήμες ή σε 
συναφές γνωστικό αντικείμενο: έξι (6) μονάδες,

β) Διδακτορικό δίπλωμα σε γνωστικό αντικείμενο μη 
συναφές με τις Φυσικές Επιστήμες: τρεις (3) μονάδες,

γ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (αα) στις Φυσικές 
Επιστήμες ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο: τέσσερις 
(4) μονάδες ή (ββ) σε γνωστικό αντικείμενο μη συναφές 
με τις Φυσικές Επιστήμες: δύο (2) μονάδες,

δ) Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: μία (1) 
μονάδα,

ε) Δεύτερο πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
(Α.Ε.Ι.): δύο (2) μονάδες.

3. Για την εφαρμογή της παρ. 2:
α) σε περίπτωση σωρευτικής κατοχής τίτλων σπουδών 

των περιπτ. α΄ και β΄ μοριοδοτείται μόνο ο τίτλος της 
περίπτ.α΄,

β) η σωρευτική κατοχή τίτλων σπουδών των περιπτ. 
β΄ έως και ε΄ μοριοδοτείται κατ΄ ανώτατο όριο με επτά 
(7) μονάδες,

γ) τίτλος σπουδών που αποτέλεσε προσόν διορισμού 
δεν μοριοδοτείται,

δ) σε περίπτωση μετάταξης δεν μοριοδοτείται ο τίτλος 
σπουδών που αποτέλεσε προσόν για τη μετάταξη και 
μοριοδοτείται ο τίτλος σπουδών που είχε αποτελέσει 
προσόν για τον αρχικό διορισμό.

4. Η γνώση των Τ.Π.Ε. αποτιμάται κατ΄ ανώτατο όριο 
με μία μονάδα, ως εξής:

α) πιστοποίηση επιμόρφωσης Επιπέδου Α΄: μισή (0,50) 
μονάδα,

β) πιστοποίηση επιμόρφωσης Επιπέδου Β΄: μία (1) 
μονάδα.

5. Για την εφαρμογή της παρ. 4:
α) από τα κριτήρια α) και β) μοριοδοτείται εκείνο που 

αντιστοιχεί στο ανώτερο επίπεδο γνώσης, 
β) η γνώση ΤΠΕ Α΄ Επιπέδου αποδεικνύεται με τη σχετι-

κή πιστοποίηση ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 
του άρθρου 26 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39) για την απόδειξη 
της γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).

6. Η γνώση ξένων γλωσσών αποτιμάται κατ΄ ανώτατο 
όριο με μία και μισή (1,50) μονάδα, ως εξής:

α) πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας με τίτλο επι-
πέδου Γ2 (άριστη γνώση): μία (1) μονάδα,

β) πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας με τίτλο επι-
πέδου Γ1 (πολύ καλή γνώση): ογδόντα εκατοστά (0,80) 
της μονάδας,

γ) πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας με τίτλο 
επιπέδου Β2 (καλή γνώση): εξήντα εκατοστά (0,60)της 
μονάδας,

δ) πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με 
τίτλο επιπέδου Γ2: μισή (0,50)μονάδα,

ε) πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με 
τίτλο επιπέδου Γ1: σαράντα εκατοστά (0,40) της μονάδας,

στ) πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με 
τίτλο επιπέδου Β2: τριάντα εκατοστά (0,30) της μονάδας.

7. Για την εφαρμογή της παρ. 6:
α) αν ο υποψήφιος κατέχει αποδεικτικά γνώσης της 

ίδιας ξένης γλώσσας διαφορετικού επιπέδου, μοριοδο-
τείται μόνο το ανώτερο,

β) η γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται σύμφωνα 
με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α΄39).

8. Η επιμόρφωση αποτιμάται κατ΄ ανώτατο όριο με 
μία (1) μονάδα, ως εξής:

α) βεβαίωση ή πιστοποιητικό ετήσιας επιμόρφωσης 
της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ή της Σχολής Εκπαιδευτικών 
Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης 
(Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.): μισή (0,50) μονάδα,

β) βεβαίωση ή πιστοποιητικό ετήσιας επιμόρφωσης 
Α.Ε.Ι. διάρκειας τριακοσίων (300) τουλάχιστον ωρών ή και 
εννεάμηνης διάρκειας, συναφούς με το γνωστικό αντι-
κείμενο των Φυσικών Επιστημών: μισή (0,50) μονάδα,

γ) βεβαίωση παρακολούθησης πιστοποιημένων επι-
μορφωτικών προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.), του Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) ή του Εθνικού Κέντρου 
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), συ-
ναφών με το γνωστικό αντικείμενο των Φυσικών Επι-
στημών: δέκα εκατοστά (0,10) της μονάδας ανά δέκα 
(10) ώρες και έως μισή (0,50) μονάδα κατ΄ ανώτατο όριο.

9. Οι βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά της παρ. 8 μο-
ριοδοτούνται, εφόσον δεν ήταν αναγκαία προσόντα για 
το διορισμό.

10. Το διδακτικό-επιμορφωτικό έργο αποτιμάται κατ΄ 
ανώτατο όριο με μία (1) μονάδα, ως εξής:

α) αυτοδύναμο διδακτικό έργο σε Α.Ε.Ι. ή στη 
Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.: μισή (0,50) μονάδα ανά εξάμηνο διδασκαλίας,

β) συμμετοχή ως επιμορφωτής σε επιμορφωτικά προ-
γράμματα του ΥΠ.Π.Ε.Θ., του Ι.Ε.Π. ή του Παιδαγωγικού 
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Ινστιτούτου (Π.Ι.): δέκα εκατοστά (0,10) της μονάδας ανά δέκα 
(10) ώρες και έως μισή (0,50) μονάδα κατ  ́ανώτατο όριο.

11. Η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα αποτι-
μάται κατ΄ ανώτατο όριο με μία (1) μονάδα, ως εξής: συμ-
μετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, την ευθύνη υλο-
ποίησης των οποίων έχουν νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.): μισή (0,50) μονάδα για κάθε εξάμηνο 
συμμετοχής και έως μία (1) μονάδα κατ΄ ανώτατο όριο.

12. Το συγγραφικό έργο και οι εισηγήσεις σε συνέδρια 
αποτιμώνται κατ΄ ανώτατο όριο με δύο και μισή (2,50) 
μονάδες, ως εξής:

α) συγγραφή σχολικών εγχειριδίων ή βιβλίων για το 
γνωστικό αντικείμενο των Φυσικών Επιστημών που 
έχουν εκδοθεί με ISBN, ατομικά ή ομαδικά: μισή (0,50) 
μονάδα για κάθε βιβλίο και έως μία (1) μονάδα κατ΄ ανώ-
τατο όριο,

β) δημοσιεύσεις άρθρων σχετικών με τις Φυσικές Επι-
στήμες σε επιστημονικά περιοδικά: είκοσι πέντε εκατο-
στά (0,25) της μονάδας για κάθε άρθρο και έως μία (1) 
μονάδα κατ΄ ανώτατο όριο,

γ) 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 επιστη-
μονικά περιοδικά με κριτές: είκοσι εκατοστά (0,20) της 
μονάδας για κάθε εισήγηση και έως μία (1) μονάδα κατ΄ 
ανώτατο όριο,

δ) σχεδίαση και παραγωγή εκπαιδευτικού υποστηρι-
κτικού υλικού (εκπαιδευτικού λογισμικού, επιμορφωτι-
κού υλικού) για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών 
που αποτελεί προϊόν του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ή εποπτευόμενου 
φορέα του: είκοσι πέντε εκατοστά (0,25) της μονάδας,

ε) συμμετοχή σε ομάδα του Ι.Ε.Π. ή του Π.Ι. για τη 
σύνταξη Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών-Διαθε-
ματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών 
(Α.Π.Σ.-Δ.Ε.Π.Π.Σ.) ή την αναμόρφωση-εξορθολογισμό 
Προγραμμάτων Σπουδών και διδακτικής ύλης για τις 
Φυσικές Επιστήμες: είκοσι πέντε εκατοστά (0,25) της 
μονάδας και έως μισή (0,5) μονάδα κατ΄ ανώτατο όριο.

13. Για την εφαρμογή της παρ. 12, σε περίπτωση ομαδι-
κής συγγραφής σχολικών εγχειριδίων, βιβλίων ή άρθρων, 
καθώς και σε περίπτωση ομαδικής εισήγησης ή ομαδι-
κής σχεδίασης και παραγωγής εκπαιδευτικού υποστηρι-
κτικού υλικού, λαμβάνεται το ήμισυ της μοριοδότησης.

Άρθρο 5
Διοικητική-διδακτική εμπειρία

1. Το κριτήριο της διοικητικής-διδακτικής εμπειρίας 
αποτιμάται κατ΄ ανώτατο όριο με δέκα τέσσερις (14) μο-
νάδες, σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους.

2. Η διοικητική εμπειρία αποτιμάται κατ΄ ανώτατο όριο 
με τέσσερις (4) μονάδες, ως εξής:

α) άσκηση καθηκόντων της υποπερίπτ.αα΄ της περίπτ.α΄ 
της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4547/2018: μία (1) μονάδα 
ανά έτος και έως τρεις (3) μονάδες κατ΄ ανώτατο όριο,

β) άσκηση καθηκόντων της υποπερίπτ.ββ΄της περίπτ.α΄ 
της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4547/2018: μισή (0,50) μο-
νάδα ανά έτος και έως δύο (2) μονάδες κατ΄ ανώτατο όριο,

γ) άσκηση καθηκόντων της υποπερίπτ.γγ΄ της περίπτ.
α΄ της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4547/2018: τριάντα 
εκατοστά (0,30) της μονάδας ανά έτος και έως μία και 
μισή (1,50) μονάδες κατ΄ ανώτατο όριο,

δ) άσκηση καθηκόντων της υποπερίπτ.δδ΄ της περίπτ.
α΄ της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4547/2018: είκοσι 
πέντε εκατοστά (0,25) της μονάδας ανά έτος και έως μία 
(1) μονάδα κατ΄ ανώτατο όριο.

3. Η διδακτική εμπειρία αποτιμάται κατ΄ ανώτατο όριο 
με δέκα (10) μονάδες, ως εξής:

α) άσκηση διδακτικών καθηκόντων της περίπτ.αα΄ της 
περίπτ.β΄ της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4547/2018: μία 
(1) μονάδα ανά έτος, πέραν των απαιτούμενων πέντε (5) 
ετών άσκησης διδακτικών καθηκόντων σε σχολικές μονά-
δες ή Ε.Κ. για τη θεμελίωση δικαιώματος υποβολής υπο-
ψηφιότητας, και έως δέκα (10) μονάδες κατ΄ ανώτατο όριο,

β) διδακτική υπηρεσία ως Υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε., σύμφω-
να με το άρθρο 16 του ν. 4547/2018 ή ως υπεύθυνος ή 
αποσπασμένος εκπαιδευτικός σε Ε.Κ.Φ.Ε.: μία (1) μονάδα 
ανά έτος και έως (4) μονάδες κατ΄ ανώτατο όριο,

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: 
μία (1) μονάδα ανά έτος και έως δύο (2) μονάδες κατ΄ 
ανώτατο όριο.

4. Για την εφαρμογή των παρ. 2 και 3:
α) όπου γίνεται αναφορά σε έτος, νοείται το σχολικό,
β) χρόνος διδακτικής εμπειρίας μικρότερος του έτους 

μοριοδοτείται με το ένα τέταρτο (1/4) της αντίστοιχης 
ετήσιας μοριοδότησης για κάθε τρίμηνο,

γ) χρόνος μικρότερος του τριμήνου δεν υπολογίζεται.

Άρθρο 6
Προσωπικότητα-γενική συγκρότηση

1. Το κριτήριο της προσωπικότητας-γενικής συγκρότη-
σης αποτιμάται κατ΄ ανώτατο όριο με δέκα τέσσερις (14) 
μονάδες. Το κριτήριο αυτό αποτιμάται με προσωπική συνέ-
ντευξη των υποψηφίων ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου 
επιλογής, η οποία μαγνητοφωνείται για να διασφαλίζεται η 
διαφάνεια. Μέσω της συνέντευξης εκτιμώνται η παιδαγωγι-
κή και οργανωτική συγκρότηση, η συστηματική ενημέρω-
ση στα εκπαιδευτικά ζητήματα, καθώς και η επικοινωνιακή 
και εκφραστική ικανότητα, ενώ συνεκτιμώνται τα στοιχεία 
του υπηρεσιακού φακέλου, καθώς και τα στοιχεία του φακέ-
λου υποψηφιότητας κάθε υποψηφίου. Για την αξιολόγηση 
χρησιμοποιείται τύπος συνέντευξης με τη χρήση έντυπων 
υποδειγμάτων που περιλαμβάνουν τα αξιολογούμενα στοι-
χεία και τη στάθμιση τους και υποχρεώνουν κάθε μέλος 
του συμβουλίου να δώσει ξεχωριστή και αιτιολογημένη 
βαθμολογία. Στο πρακτικό καταγράφεται η βαθμολογία 
κάθε μέλους του συμβουλίου και η αιτιολόγηση της, καθώς 
και η εξατομικευμένη κρίση του συμβουλίου για την αξιο-
λόγηση της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης 
κάθε υποψηφίου.

2. Κατά την αποτίμηση του κριτηρίου της παρ. 1 λαμ-
βάνονται ιδίως υπόψη η συμμετοχή του υποψηφίου σε 
προγράμματα καινοτόμων εκπαιδευτικών δραστηριοτή-
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των για τις Φυσικές Επιστήμες, η συμμετοχή σε δράσεις 
που σχετίζονται με τη δημιουργία, την οργάνωση και 
την αξιοποίηση υλικοτεχνικών υποδομών εκπαίδευσης 
[αίθουσες διδασκαλίας Φυσικών Επιστημών, Σχολικό Ερ-
γαστήριο Φυσικών Επιστημών (Σ.Ε.Φ.Ε.)], η συμμετοχή σε 
επιτροπές εμπειρογνωμόνων που έχουν συσταθεί από το 
ΥΠ.Π.Ε.Θ., σχετικές με τον εξοπλισμό των Σχολικών Ερ-
γαστηρίων Φυσικών Επιστημών (Σ.Ε.Φ.Ε), οι συμμετοχές 
του σε οργανωτικές ή επιστημονικές επιτροπές συνεδρί-
ων, συμποσίων κ.ά. σχετικά με τις Φυσικές Επιστήμες και 
τη διδασκαλία τους, οι διακρίσεις σε διαγωνισμούς που 
σχετίζονται με τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών.

Άρθρο 7
Όργανα και διαδικασία επιλογής

1. Αρμόδιο όργανο για την επιλογή των Υπευθύνων 
Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών είναι το 
οικείο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.).

2. Για την επιλογή εκδίδεται προκήρυξη από τον οι-
κείο Διευθυντή Εκπαίδευσης, τρεις (3) τουλάχιστον μή-
νες πριν από τη λήξη της θητείας των Υπευθύνων των 
Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών, η οποία 
αναρτάται στην ιστοσελίδα της οικείας Διεύθυνσης Εκ-
παίδευσης και, παράλληλα, αποστέλλεται σε όλες τις 
σχολικές μονάδες μέσω της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

3. Με την προκήρυξη καλούνται οι ενδιαφερόμενοι 
εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επι-
θυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής των 
Υπευθύνων των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών 
Επιστημών ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης να υποβάλουν 
αίτηση υποψηφιότητας εντός της προθεσμίας που προ-
βλέπεται στη σχετική προκήρυξη, η οποία δεν μπορεί να 
είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών.

4. Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιό-
τητας στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα δι-
καιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων 
των υποψηφίων, ομαδοποιημένα σε υποενότητες, όπως 
αυτές αναλύονται στο βιογραφικό σημείωμα. Ο ως άνω 
φάκελος περιλαμβάνει:

α) Βιογραφικό σημείωμα.
β) Αντίγραφα τίτλων σπουδών και επιμόρφωσης.
γ) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.
δ) Αποδεικτικά συγγραφικού έργου και εισηγήσεων σε 

συνέδρια, τα οποία υποβάλλονται σε ψηφιακή μορφή 
(CD ή άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης). 
Για κάθε βιβλίο αναφέρεται αντίστοιχα στο βιογραφικό 
σημείωμα ο Διεθνής Πρότυπος Αριθμός Βιβλίου (ISBN). 
Αντίτυπα του συγγραφικού έργου δεν υποβάλλονται.

ε) Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν 
στο διδακτικό-επιμορφωτικό έργο, τη συμμετοχή σε 
ερευνητικά προγράμματα και στη διοικητική και διδα-
κτική εμπειρία, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο 
έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.

στ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του 
υποψηφίου μπορεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση της 
κρίσης του Συμβουλίου περί της προσωπικότητας και 
της γενικής συγκρότησης του.

ζ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) με την 
οποία βεβαιώνεται:

αα) ότι ο υποψήφιος δεν κατέχει θέση στελέχους 
της εκπαίδευσης, δεν τελεί σε εκπαιδευτική άδεια και 
δεν επίκειται η υποχρεωτική αποχώρηση του από την 
υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης κατά τη διάρκεια της 
τριετούς θητείας,

ββ) η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπου-
δών και λοιπών δικαιολογητικών.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύ-
ματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να 
είναι αναγνωρισμένοι από το Διεπιστημονικό Οργανισμό 
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)/Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης 
Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ή το Ιν-
στιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.).

Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν 
επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του 
Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο 
όργανο.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων 
δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

5. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στις οποίες υποβάλλο-
νται οι αιτήσεις, εκδίδουν πιστοποιητικό υπηρεσιακών 
μεταβολών στο οποίο διατυπώνουν τυχόν παρατηρήσεις 
σε περίπτωση που διαπιστώνονται διαφορές μεταξύ των 
δηλούμενων στοιχείων της αίτησης και των στοιχείων 
που τηρεί η Υπηρεσία. Το ως άνω πιστοποιητικό διαβι-
βάζεται μαζί με την αίτηση και το φάκελο υποψηφιότη-
τας στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο. Οι αιτήσεις 
και οι φάκελοι υποψηφιότητας μαζί με το πιστοποιητικό 
υπηρεσιακών μεταβολών τίθενται υπόψη των αρμόδιων 
υπηρεσιακών συμβουλίων και διατηρούνται στις Διευ-
θύνσεις Εκπαίδευσης καθ΄ όλη τη διάρκεια της θητεί-
ας των Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών 
Επιστημών.

6. Το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, σε συνεδρίαση 
του που πραγματοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από 
τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, 
επιλέγει τους υποψηφίους που έχουν τα τυπικά προσό-
ντα για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής και 
καταρτίζει τους σχετικούς πίνακες δεκτών και μη δεκτών 
υποψηφίων, κατά αλφαβητική σειρά, παραθέτοντας την 
αιτιολογία περιπτώσεων υποψηφίων που δεν γίνονται 
δεκτοί. Οι πίνακες αναρτώνται στην ιστοσελιδα της Δι-
εύθυνσης Εκπαίδευσης.

7. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη έν-
σταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες 
ημέρες από την ανάρτηση τους. Οι ενστάσεις υποβάλ-
λονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

8. Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την παραλα-
βή τους, το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο αποφαίνε-
ται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις και αναπροσαρμόζει 
τους πίνακες. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται το τελευταίο 
εδάφιο της παρ. 6.

9. Το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, βάσει των κρι-
τηρίων των περιπτ. α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 3, 
καταρτίζει προσωρινό πίνακα κατάταξης των δεκτών 
υποψηφίων, ο οποίος αναρτάται στην ιστοσελιδα της 
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Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι μπορούν να 
υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά του πίνακα σύμφω-
να με τις παρ. 7 και 8 του παρόντος άρθρου, οι οποίες 
εφαρμόζονται κατά τα λοιπά.

10. Ύστερα από την κρίση επί των ενστάσεων και την 
ανάρτηση του αναμορφωμένου προσωρινού πίνακα 
κατάταξης στην ιστοσελιδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευ-
σης, το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο ορίζει τις ημε-
ρομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε προφορική 
συνέντευξη. Η πρόσκληση, με τις ημερομηνίες κατά τις 
οποίες καλούνται οι υποψήφιοι στη συνέντευξη, αναρ-
τάται στην ιστοσελιδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του-
λάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την έναρξη 
της διαδικασίας.

11. Μετά το πέρας της συνέντευξης του υποψηφίου, 
κάθε μέλος του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου κα-
ταγράφει αιτιολογημένα τις αξιολογικές μονάδες όπως 
αυτές προκύπτουν από τη διαδικασία της συνέντευξης. 
Τελικές αξιολογικές μονάδες για το κριτήριο της περίπτ.
γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 είναι ο μέσος όρος των μονά-
δων όλων των παρόντων μελών του Συμβουλίου. Μετά 
το πέρας της προφορικής συνέντευξης όλων των υπο-
ψηφίων, το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο καταρτίζει 
τον οριστικό αξιολογικό πίνακα βάσει των συνολικών 
αξιολογικών μονάδων του κάθε υποψηφίου. Το σύνολο 
των αξιολογικών μονάδων προκύπτει από το άθροισμα 
όλων των μονάδων των επιμέρους κατηγοριών. Υποψή-
φιοι που δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείο-
νται από την επιλογή.

12. Σε περίπτωση συγκέντρωσης συνολικά ίσου αριθ-
μού μονάδων, προηγείται στον οριστικό αξιολογικό 
πίνακα ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες 
μονάδες στα κριτήρια κατά τη σειρά που αναφέρονται 
στην παρ. 1 του άρθρου 3.

13. Ο οριστικός αξιολογικός πίνακας επιλογής Υπευ-
θύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών 
της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης επικυρώνεται 
από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από έλεγχο 
νομιμότητας. Ο πίνακας αναρτάται στην ιστοσελιδα της 
οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και ισχύει για το χρο-
νικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
επιλογής και τοποθέτησης των επόμενων Υπευθύνων. 
Οι πίνακες είναι ενιαίοι για τις θέσεις Υπευθύνων Εργα-
στηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών ανά Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης.

14. Στην περίπτωση που σε μία Διεύθυνση Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργούν περισσότερα του 
ενός Ε.Κ.Φ.Ε. ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
καλεί τους εγγεγραμμένους στον οριστικό αξιολογικό 
πίνακα επιλογής Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων 
Φυσικών Επιστημών της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευ-
σης να υποβάλουν δήλωση, με τη σειρά προτίμησης που 
επιθυμούν, για την τοποθέτησή τους.

Άρθρο 8
Όργανα και διαδικασία τοποθέτησης

1. Οι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνα-
κες επιλογής αποσπώνται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης 
και τοποθετούνται σε Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών 

Επιστημών, ως Υπεύθυνοι Εργαστηριακού Κέντρου Φυ-
σικών Επιστημών, με απόφαση του οικείου Διευθυντή 
Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης τους και 
τις δηλώσεις προτίμησης. Αν μετά τις τοποθετήσεις κατά 
το προηγούμενο εδάφιο δεν συμπληρωθεί ο αριθμός 
Υπευθύνων για την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ο 
αριθμός αυτός συμπληρώνεται με την απόσπαση και 
τοποθέτηση υποψηφίων του τελικού αξιολογικού πίνακα 
επιλογής, κατά τη σειρά εγγραφής τους στον πίνακα.

2. Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων ή εξάντλησης 
του πίνακα, οι σχετικές λειτουργικές ανάγκες καλύπτο-
νται έως τη λήξη του σχολικού έτους με την απόσπαση 
και τοποθέτηση του αναλογούντος αριθμού εκπαιδευτι-
κών του κλάδου ΠΕ 04, που διαθέτουν τα προσόντα του 
άρθρου 2 της παρούσας. Η απόσπαση πραγματοποιείται 
με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από 
πρόταση του οικείου Π.Υ.Σ.Δ.Ε.. Κατά τη λήξη του σχολι-
κού έτους, εκδίδεται νέα προκήρυξη για την επιλογή και 
τοποθέτηση Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσι-
κών Επιστημών για το υπόλοιπο της θητείας και, εφόσον 
η σχετική διαδικασία αποβεί άγονη, επαναλαμβάνεται η 
διαδικασία των προηγούμενων εδαφίων.

3. Η επιλογή και τοποθέτηση των Υπευθύνων Εργαστη-
ριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών γίνεται για τριετή 
θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτηση τους και λήγει 
την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί μετά 
την επιλογή τους. Υποψήφιοι που δεν αναλαμβάνουν 
υπηρεσία εντός τριών (3) ημερών από την τοποθέτηση 
τους, διαγράφονται από τον οικείο πίνακα επιλογής.

Άρθρο 9
Ειδικότερα Καθήκοντα και αρμοδιότητες

1. Ο/Η Υπεύθυνος/η του Ε.Κ.Φ.Ε. υποστηρίζει σχολικές 
μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης των οικείων Διευθύνσεων. Σε περίπτωση που λει-
τουργούν περισσότερα του ενός Ε.Κ.Φ.Ε. στην περιοχή 
αρμοδιότητας των ίδιων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με απόφαση του 
Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται 
ύστερα από εισήγηση των οικείων Διευθυντών Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθορίζεται 
η περιοχή αρμοδιότητας κάθε Υπευθύνου Ε.Κ.Φ.Ε..

2. Ο/Η Υπεύθυνος/η του Ε.Κ.Φ.Ε. έχει την ευθύνη για 
την επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών στόχων: α) μα-
θησιακών β) γνωστικής ανάπτυξης γ) συναισθηματικών 
δ) κοινωνικών και ε) ψυχοκινητικών, επιδιώκοντας την 
προαγωγή της εργαστηριακής διδασκαλίας και την αξιο-
ποίηση των Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών 
της περιοχής ευθύνης του/της. Αξιοποιεί κάθε πρόσφο-
ρο μέσο και συνεργάζεται με τους/τις Συντονιστές/τριες 
Εκπαιδευτικού Έργου των κλάδων ΠΕ04 και ΠΕ70 του 
οικείου Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδια-
σμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) για την υποστήριξη της εργαστηριακής 
διδασκαλίας και την παροχή συμβουλών για την οργά-
νωση των σχολικών εργαστηρίων.

Ειδικότερα:
α) Διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια στην πε-

ριφέρεια αρμοδιότητας του σε συνεργασία με τους/
τις Συντονιστές/τριες των κλάδων ΠΕ04 και ΠΕ70 του 
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οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. για επίδειξη πειραματικών διατάξεων 
και επιμορφωτικές ημερίδες που αφορούν στην εργα-
στηριακή πειραματική διδασκαλία η οποία απευθύνεται 
στους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν τα μαθήματα Φυ-
σικών Επιστημών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, 

β) Υποδέχεται ομάδες εκπαιδευτικών ή μαθητών/τρι-
ών στο χώρο του Ε.Κ.Φ.Ε για την πραγματοποίηση ασκή-
σεων, καθώς και για την υλοποίηση των υποχρεωτικών 
εργαστηριακών δραστηριοτήτων του μαθήματος των 
Φυσικών Επιστημών στις σχολικές μονάδες της δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης, 

γ) Επισκέπτεται τις σχολικές μονάδες της περιοχής 
αρμοδιότητάς του/της και συνεργάζεται με τους/τις Δι-
ευθυντές/ντριες τους και τους/τις εκπαιδευτικούς που 
διδάσκουν τα μαθήματα Φυσικών Επιστημών στην πρω-
τοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε θέματα ορ-
γάνωσης και προγραμματισμού, τεχνικής υποστήριξης, 
λειτουργίας και γενικότερης εκπαιδευτικής αξιοποίησης 
των εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών, 

δ) Επισκέπτεται τις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής ευθύνης 
τους και σε περίπτωση που το κρίνει απαραίτητο, συνεπι-
κουρεί τους/τις διδάσκοντες/ουσες στην εργαστηριακή 
άσκηση των μαθητών/τριών, 

ε) Ενημερώνει τις σχολικές μονάδες, καθώς και τους/
τις εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης της περιοχής ευθύνης του/της που 
διδάσκουν τα μαθήματα Φυσικών Επιστημών, για τη 
χρήση και αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαστηριακών 
οργάνων, συσκευών και λογισμικών και τις αντίστοιχες 
εργαστηριακές δραστηριότητες και πειράματα, διορ-
γανώνοντας ενημερωτικές-επιμορφωτικές συναντήσεις 
και σεμινάρια, 

στ) Ενημερώνει τους/τις εκπαιδευτικούς των σχολικών 
μονάδων της περιοχής ευθύνης του/της για τη χρήση και 
αξιοποίηση των διαθέσιμων οπτικοακουστικών μέσων 
διδασκαλίας, 

ζ) Υποστηρίζει τους/τις εκπαιδευτικούς της περιοχής 
ευθύνης του/της στην κατασκευή οργάνων με απλά μέσα 
καθημερινής χρήσης και τους/τις ενθαρρύνει και καθο-
δηγεί στην κατασκευή πρωτότυπων εργαστηριακών 
οργάνων και τη σύνθεση νέων πειραματικών διατάξεων, 

η) Συνεργάζεται με τους/τις Συντονιστές/τριες Εκπαι-
δευτικού Έργου των κλάδων ΠΕ04 και ΠΕ70 του οικείου 
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. σε θέματα επιμόρφωσης σχετικά με την εργα-
στηριακή εξάσκηση, την πειραματική διδασκαλία και τη 
χρήση οπτικοακουστικών μέσων καιΤ.Π.Ε. στη διδασκα-
λία των Φυσικών Επιστημών, 

θ) Συμμετέχει στη διεξαγωγή των πανελλήνιων μα-
θητικών διαγωνισμών για τα επιστημονικά αντικείμενα 
των μαθημάτων των Φυσικών Επιστημών, σύμφωνα με 
τις οικείες διατάξεις, 

ι) Οργανώνει στους χώρους του Ε.Κ.Φ.Ε. έκθεση εργα-
στηριακών οργάνων, πειραματικών διατάξεων και οπτι-
κοακουστικών μέσων διδασκαλίας και έχει την ευθύνη 
της λειτουργίας της. 

κ) Οργανώνει δράσεις για την προώθηση των Φυσικών 
Επιστημών.

3. Ο/Η Υπεύθυνος/η του Ε.Κ.Φ.Ε. αποτυπώνει τη λει-
τουργική κατάσταση και τις δυνατότητες του χώρου 
και του εξοπλισμού όλων των Σχολικών Εργαστηρίων 
Φυσικών Επιστημών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης της περιοχής ευθύνης του/της. Προτείνει 
τρόπους αντιμετώπισης προβλημάτων, δυσλειτουργιών 
και ενίσχυσης της λειτουργίας τους προς τις σχολικές 
μονάδες και τους Διευθυντές πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής ευθύνης του/της.

4. Επίσης, αξιοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο για τη βελ-
τίωση της υποδομής, του εξοπλισμού και γενικότερα 
για την, από κάθε άποψη, ανάπτυξη των Σχολικών Ερ-
γαστηρίων Φυσικών Επιστημών στις σχολικές μονάδες 
της περιοχής ευθύνης του/της.

Ειδικότερα:
α) Διατηρεί αρχείο με τον εργαστηριακό εξοπλισμό 

των Φυσικών Επιστημών, καθώς και τα σχετικά οπτικοα-
κουστικά μέσα και λογισμικά που διαθέτουν οι σχολικές 
μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης της περιοχής ευθύνης του/της, το οποίο ενημερώνει 
τουλάχιστον σε ετήσια βάση. 

β) Παραλαμβάνει, διανέμει ή παραχωρεί προσωρινά 
τον εργαστηριακό εξοπλισμό και τα οπτικοακουστικά 
μέσα διδασκαλίας των φυσικών επιστημών που απο-
στέλλονται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, 

γ) Εισηγείται στον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης την 
κατανομή και ανακατανομή του διαθέσιμου εργαστηρι-
ακού εξοπλισμού και των οπτικοακουστικών μέσων διδα-
σκαλίας στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής ευθύνης του/της. 

δ) Μεριμνά και επιβλέπει τη συντήρηση και τις μικροε-
πισκευές του εργαστηριακού εξοπλισμού και των οπτικο-
ακουστικών μέσων διδασκαλίας των σχολικών μονάδων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της 
περιοχής ευθύνης του/της.

5. Ο/Η Υπεύθυνος/η του Ε.Κ.Φ.Ε. έχει την ευθύνη της 
οργάνωσης και λειτουργίας του.

Ειδικότερα: 
α) Σχεδιάζει τον προγραμματισμό και υλοποιεί το πρό-

γραμμα δράσης του Ε.Κ.Φ.Ε., σύμφωνα με τις οδηγίες και 
τις προτεραιότητες που θέτει το ΥΠ.Π.Ε.Θ., 

β) Συνεργάζεται με τους/τις Συντονιστές/τριες Εκπαι-
δευτικού Έργου των κλάδων ΠΕ04 και ΠΕ70 του οικείου 
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. για τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων 
του Ε.Κ.Φ.Ε. τον οποίο αποστέλλει στο οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και 
ενημερώνει τις σχολικές μονάδες ευθύνης του. 

γ) Τηρεί βιβλίο-ημερολόγιο των δραστηριοτήτων του 
Ε.Κ.Φ.Ε. 

δ) Διατηρεί και ενημερώνει αρχείο προδιαγραφών και 
οδηγιών χρήσης των εργαστηριακών οργάνων και των 
οπτικοακουστικών μέσων διδασκαλίας που διατίθενται ή 
έχουν διατεθεί στις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύ-
νης του, όπως και αρχείο οδηγιών εκτέλεσης πειραμάτων, 

ε) Διατηρεί και ενημερώνει αρχείο οπτικοακουστικού 
υλικού (μικροδιαφάνειες, διαφάνειες, βιντεοταινίες, λο-
γισμικά/CD, DVD κτλ.), 

στ) Οργανώνει και εμπλουτίζει τη βιβλιοθήκη του 
Ε.Κ.Φ.Ε. 
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ζ) Είναι υπεύθυνος για τον εξοπλισμό του Ε.Κ.Φ.Ε. και 
έχει την ευθύνη διατήρησης, συντήρησης και αξιοποί-
ησής του. 

η) Λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας σε όλους 
τους χώρους του Ε.Κ.Φ.Ε. 

θ) Είναι υπεύθυνος για την υποδοχή και την ενημέρω-
ση των μαθητών/τριών, των εκπαιδευτικών και γενικά 
όσων επισκέπτονται το Ε.Κ.Φ.Ε.

ι) Συντάσσει και υποβάλλει στον/στην Συντονιστή/τρια 
Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ04 του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ., 
μέχρι το τέλος Ιουνίου, την ετήσια έκθεση αποτίμησης του 
προσφερόμενου έργου του Ε.Κ.Φ.Ε. Την έκθεση αποτίμη-
σης κοινοποιεί στον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης, καθώς 

και στο Τμήμα Γ Πολιτιστικών θεμάτων και Υποστηρικτι-
κών Δομών της Διεύθυνσης Εκπαιδευτικών Προγραμμά-
των και Εκπαίδευσης για την Αειφορία του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

6. Οι υπεύθυνοι των Ε.Κ.Φ.Ε. εργάζονται από την 1η 
Σεπτεμβρίου μέχρι την 10η Ιουλίου κάθε σχολικού έτους, 
εξαιρουμένων των επίσημων αργιών και των σχολικών 
διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα. Παρίστανται στο 
χώρο του Ε.Κ.Φ.Ε. που υπηρετούν όλες τις εργάσιμες 
ημέρες της παραπάνω περιόδου, ακόμη και όταν δεν 
διεξάγονται μαθήματα στα σχολεία (π.χ. περίοδοι εξε-
τάσεων, εκδόσεων βαθμολογίας κ.λπ.).

7. Το εργασιακό ωράριο των υπευθύνων των Ε.Κ.Φ.Ε. 
ορίζεται 8:00-15:00.

Άρθρο 10
Παράρτημα

Στην παρούσα απόφαση προσαρτάται Παράρτημα με τον τύπο του έντυπου υποδείγματος για την αξιολόγηση 
της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης των υποψηφίων, στο πλαίσιο της συνέντευξης του άρθρου 6 
της παρούσας, ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

του/της ........................................................................................., Α.Μ. ..................................., εκπαιδευτικού του κλάδου ΠΕ 04, 
υποψηφίου/-ιας Υπευθύνου Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης................................................................................................

Αξιολογούμενα Στοιχεία
Αξιολογικές Μονάδες

Αριθμητικώς Ολογράφως

1. Παιδαγωγική και Οργανωτική 
Συγκρότηση

2. Συστηματική Ενημέρωση 
στα Εκπαιδευτικά Ζητήματα

3. Επικοινωνιακή 
και Εκφραστική Ικανότητα

Μέσος όρος

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Ονοματεπώνυμο Αξιολογητή-Μέλους του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Επιλογής

............................................................................................................

Υπογραφή
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Άρθρο 11
Λοιπές διατάξεις-έναρξη ισχύος

1. Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ισχύουν 
οι ορισμοί της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4547/2018.

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2018

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02059343112180008*
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