
 
 

 

 
 
Θέµα:  α) Επιλογή και αρµοδιότητες Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστηµών για το 
σχολικό έτος 2012-2013 
             β) ∆ιευθέτηση ωραρίου των καθηγητών κλάδου ΠΕ04, ΠΕ 12.10, ΠΕ12.08 και όσων  
διδάσκουν Φυσικές Επιστήµες σε σχολεία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

Σχετ:     α) 106554/Γ7/14-9-2012           β) 105221/Γ7/12-09-2012 
 
 Σύµφωνα µε τη α) σχετική καθορίζεται ο τρόπος επιλογής του Υπευθύνου ΣΕΦΕ, ο οποίος 
προτείνεται από το σύλλογο των διδασκόντων και ορίζεται από την ∆/ντρια ∆/θµιας Εκ/σης Πειραιά. Σε 
περίπτωση που δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον για τη θέση του ΥΣΕΦΕ γίνεται υποχρεωτική ανάθεση σε 
καθηγητή του κλάδου ΠΕ04, ΠΕ 12.10, ΠΕ12.08.   
Για τη σχετική έγκριση επισυνάπτεται ο πίνακας όπου θα αναγραφούν: 
1) το όνοµα του προτεινόµενου ΥΣΕΦΕ  καθώς και η πράξη του Συλλόγου των καθηγητών που τον 
προτείνει. 
2) η κατανοµή των µαθηµάτων των εκπαιδευτικών ΠΕ04 ανά τάξη. 
        Ο πίνακας αφού συµπληρωθεί, να αποσταλεί µε ευθύνη του ∆/ντή της Σχολικής Μονάδας µέχρι τις 
28/09/2012 στο ΕΚΦΕ ηλεκτρονικά (µε mail) στη διεύθυνση: mail@ekfe-nikaias.att.sch.gr .  
Η φόρµα σας έχει σταλεί µε mail, αλλά ευρίσκεται και δηµοσιευµένη µε όλες τις σχετικές που αναφέρονται 
στο παρόν έγγραφο στην ιστοσελίδα του ΕΚΦΕ Νίκαιας::        http://ekfe-nikaias.att.sch.gr 
 

 Σύµφωνα µε την β) σχετική και για την έγκαιρη κατάρτιση του ωρολογίου προγράµµατος του 
σχολείου σας, οι συναντήσεις µε τους εκπαιδευτικούς θα πραγµατοποιούνται όπως τα προηγούµενα 
σχολικά έτη, δηλαδή: 

• Τρίτη από 11.00 έως13.30 τα Γυµνάσια, Λύκεια και ΕΠΑΛ των ∆ήµων Κερατσινίου-
∆ραπετσώνας, Περάµατος, Σαλαµίνας. 

• Τετάρτη από 11.00 έως13.30 τα Γυµνάσια, Λύκεια και ΕΠΑΛ των ∆ήµων Νίκαιας- Ρέντη και 
Κορυδαλλού 

Οι προγραµµατιστές λαµβάνοντας υπόψη την ανωτέρω σχετική, να ρυθµίσουν το πρόγραµµα ώστε οι 
εκπαιδευτικοί ΠΕ04, ΠΕ 12.10, ΠΕ12.08 να έχουν µάθηµα µέχρι τις δύο πρώτες συνεχόµενες ώρες,. 
 
Με ευθύνη των ∆/ντων των σχολείων να λάβουν γνώση ενυπόγραφα οι εκπαιδευτικοί του κλάδου 
ΠΕ04. 
 
Συν: 1 σελίδα 

 
Η ∆/ΝΤΡΙΑ ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 
 
 

ΕΥ∆ΟΞΙΑ ΜΑΝ∆ΑΛΗ 

20/09/2012 Πειραιάς     
Αρ. πρωτ.   20232 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ∆/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆/ΝΣΗ ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΕΡΓΑΣ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 
(ΕΚΦΕ ΝΙΚΑΙΑΣ) 

 

Ταχ. ∆/νση :  Ακροπόλεως   53 -  18451  Νίκαια 
Υπεύθυνος:                Γιώργος Τουντουλίδης 
Τηλέφωνο:      210 4256519         Φαξ: 210 4256529 
e-mail:            mail@ekfe-nikaias.att.sch.gr  
Ιστοσελίδα:    http://ekfe-nikaias.att.sch.gr 

 
ΠΡΟΣ:  
Γυµνάσια Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ των ∆ήµων 
Νίκαιας –Ρέντη, Κορυδαλλού, Κερατσινίου –
∆ραπετσώνας, Περάµατος, Σαλαµίνας  

 
ΚΟΙΝ: 
1) ΣΕΠΕ∆ – Γραφείο Εργαστηρίων 
2) Σχολικοί Συµβούλοι ΠΕ4 Πειραιά 


