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ΑΠΟΦΑΣΗ
Κοιν: Όπως ο πίνακας αποδεκτών

«Απόσπαση-Τοποθέτηση Υπευθύνου του Εργαστηριακού
Κέντρου Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) της Δ/νσης Δ/θμιας
Εκπ/σης Ηρακλείου».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α’/30-9-1985)
«Δομή και Λειτουργία της Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης και άλλες
Διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 2 και παρ. 4 του Ν.2986/2002 (ΦΕΚ
24/τ.Α’/13-2-2002) «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του
εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
και άλλες διατάξεις».
3. Την παράγραφο 10 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141/τ.Α’/10-62003).
4. Τα άρθρα 30 και 31 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α’/19-5-2010) όπως
τροποποιήθηκαν με την περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του
Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/τ.Α’/2-2-2012) και με την παράγραφο 2 του άρθρου 59
του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/τ.Α’/24-5-2011), αντίστοιχα.
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1/τ.Α’/3-1-03) «Σύνθεση, συγκρότηση και
λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις
και διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών
των συμβουλίων αυτών.».
6. Τη με αριθμ. πρωτ. 63644/Γ2/02 (ΦΕΚ 1224 Β/20.9.2002) Υ.Α. «Λειτουργία
Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών.».
7. Τη με αριθμ. πρωτ. 88051/Γ2/02 (ΦΕΚ 1224 Β/20.9.2002) Κ.Υ.Α. «Σύσταση
Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών.»
8. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ1340/τ.Β’/16-102002) Υ.Α. με θέμα «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και
αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και
υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των
διδασκόντων», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την
αριθμ.Φ.353.1/3/102865/Δ1/4-10-2005 Υ. Α. (ΦΕΚ1461/τ.Β’/21-10-2005).
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9. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.350.2/1/1500/Δ1/8-1-2010, απόφαση της Υπουργού
Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Ορισμός Περιφερειακών
Διευθυντών Εκπαίδευσης».
10. Τη με αριθμ. πρωτ 92985/Γ7/10-08-2012 Υ.Α. με θέμα: «Καθορισμός του
τρόπου λειτουργίας των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών
(Ε.Κ.Φ.Ε.), των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και
τοποθέτησης των Υπευθύνων τους καθώς και των καθηκόντων και
αρμοδιοτήτων τους».
11. Τη με αριθμ. πρωτ 93004/Γ7/10-08-2012 Υ.Α. με θέμα: «Προκήρυξη για την
πλήρωση θέσεων Υπευθύνων των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών
Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.)».
12. Τη με αριθμ. πρωτ. 95783/Γ7/22-08-2012 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘΠΑ-Δ/νση
ΣΕΠΕΔ με θέμα: «Διευκρινίσεις για τις Υ.Α. καθορισμού του τρόπου
λειτουργίας, των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και
τοποθέτησης Υπευθύνων στα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού
(ΚΕ.ΣΥ.Π.), Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών
θεμάτων, Σχολικών Δραστηριοτήτων, Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων
(Σ.Σ.Ν.), Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) και
Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) καθώς και των
καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων τους και τις σχετικές προκηρύξεις».
13. Τη με αριθμ. πρωτ 6034/12-09-2012 Απόφασή μας με θέμα: «Επικύρωση
αξιολογικού πίνακα επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών για την πλήρωση
θέσεων Υπευθύνων των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών
(ΕΚΦΕ) της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου».
14. Το με αριθμ. πρωτ. 13740Β/19-09-2012 έγγραφο της Δ/νσης Δ.Ε. Ηρακλείου
με το οποίο μας διαβιβάστηκε το με αριθμ. πρωτ. ΠΥΣΔΕ 340/18-09-2012
έγγραφο του ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου με θέμα: «Πρόταση τοποθέτησης υπευθύνων
1ου και 2ου ΕΚΦΕ Ηρακλείου».

Αποφασίζουμε
Αποσπούμε και τοποθετούμε την εκπαιδευτικό Φανουράκη Ελευθερία,
κλάδου ΠΕ04.04(Βιολόγων) του Γυμνασίου Γαζίου και τον εκπαιδευτικό
Γαργανουράκη Βασίλειο κλάδου ΠΕ04.01(Φυσικών) του Γυμνασίου Ζαρού,
με βάση τη σειρά κατάταξής τους στον τελικό αξιολογικό πίνακα και τις
δηλώσεις προτίμησής τους, στη θέση Υπευθύνου του 1 ου Εργαστηριακού
Κέντρου Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) της Δ/νσης Δ.Ε. Ηρακλείου την
πρώτη και στη θέση Υπευθύνου του 2 ου Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών
Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) της Δ/νσης Δ.Ε. Ηρακλείου το δεύτερο. Η θητεία των
παραπάνω εκπαιδευτικών λήγει στις 31-08-2015.
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Η ανάληψη υπηρεσίας των τοποθετουμένων από τους τελικούς αξιολογικούς
πίνακες επιλογής είναι υποχρεωτική. Οι μη αναλαμβάνοντες υπηρεσία εντός πέντε (5)
ημερών, στις θέσεις που τοποθετούνται διαγράφονται από τον οικείο πίνακα
επιλογής.
Οι Υπεύθυνοι μπορούν ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες να
μετατίθενται ως εκπαιδευτικοί αλλά αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα μετά τη
μετάθεσή τους θέση μετά τη λήξη της τριετούς θητείας τους. Η υπηρεσία των
Υπευθύνων προσμετρείται ως διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία για την εφαρμογή
των διατάξεων του Ν. 3848/2010 για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης καθώς
και ως διδακτική. Επίσης, οι Υπεύθυνοι λαμβάνουν τις μονάδες μετάθεσης της
πλησιέστερης σχολικής μονάδας. Οι υπηρετούντες με θητεία ως Υπεύθυνοι, μετά τη
λήξη της θητείας τους, επανέρχονται στις οργανικές τους θέσεις και σε περίπτωση
που αυτές δεν υπάρχουν πια, τοποθετούνται, κατά προτεραιότητα, σε κενές θέσεις
εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων της επιλογής τους.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΛΙΝΑΚΗΣ
Πίνακας Αποδεκτών:
1. Υπουργείο Παιδείας Θ.Π.Α
Δ/νση Σ.Ε.Π.Ε.Δ.
Τμήμα ΣΤ’
(Μελετών)
2. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου
3. Σχολεία που υπηρετούν
(Δια της Δ/νσεως)
4. Ενδιαφερόμενους Εκπ/κούς
(Δια της Δ/νσεως)
5. Π.Μ. εκπ/κών
(Δια της Δ/νσεως)

