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                                                                                                    Α Π Ο Φ Α Σ Η 

ΘΕΜΑ: «Επικύρωση οριστικού αξιολογικού πίνακα επιλογής Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) της Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου» 
  
                            Η  Αναπληρώτρια Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου 
 
 Έχοντας υπόψη: 

1) τις διατάξεις του Ν. 1566/85 (Φ.Ε.Κ. 167/τ. Α΄/30-09-1985), με θέμα «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα. 

2) τις διατάξεις του π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/τ.Α'/23-02-2018) «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. 
3) τη με αρ. πρωτ. 222076/ΓΔ4/27-12-2018 Υ.Α. του  ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Φ.Ε.Κ. 5934/τ. Β΄/31-12-2018) με θέμα: «Καθορισμός των προσόντων, των αρμόδιων οργάνων, των 

κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) των Διευθύνσεων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους». 

4) τις διατάξεις του άρθρου 16 και των  περιπτ. α', ε' και στ' της παρ. 1 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α'/12-06-2018) με θέμα: «Αναδιοργάνωση των δομών 
υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 

5) το με αρ. πρωτ. 4513/ΓΔ4/11-01-2019 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ με θέμα :  Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης και χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής Υπευθύνων 
Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».  

6) τη με αριθμό πρωτ. Φ.1.1/761/17-01-2019 Προκήρυξη της οικείας Διεύθυνσης με θέμα: «Πλήρωση κενών θέσεων Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών 
Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου». 

7) τη με αριθμό 16/04-03-2019 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ηρακλείου, η οποία μας διαβιβάστηκε με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 241/07-03-2019  έγγραφό του με την οποία 
καταρτίζει τον οριστικό αξιολογικό πίνακα επιλογής των υποψηφίων για τις θέσεις Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) της 
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου. 

                                                                                 



         α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 

επικυρώνουμε τον οριστικό αξιολογικό πίνακα επιλογής Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ηρακλείου για την πλήρωση δύο (02) κενών θέσεων Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), ως ακολούθως: 

 

 
 
Καλούνται οι εγγεγραμμένοι στον ανωτέρω πίνακα να υποβάλουν σήμερα δήλωση με τη σειρά προτίμησης που επιθυμούν, για την τοποθέτησή τους στο 1ο ή 2ο 
Ε.Κ.Φ.Ε. Ηρακλείου, σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 7 της υπ.΄ αριθμ. πρωτ. 222076/ΓΔ4/27-12-2018 Υ.Α. του ΥΠΠΕΘ (Φ.Ε.Κ. 5934/31-12-2018/τ. Β΄). 

  
Η Αναπληρώτρια Δ/ντρια της  Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου 

                                 
 

              ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗ 
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