
 

1) Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ 
Εκπαίδευςθσ όλθσ τθσ χϊρασ 

2) Διευκφνςεισ Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ όλης της χώρας 

3) Γραφεία Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ όλθσ τθσ χϊρασ          
(δια των ΔΔΕ) 
4) χολικζσ Μονάδεσ Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ όλθσ τθσ χϊρασ            
(δια των ΔΔΕ) 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

   
 

 
 

 

                                                                                           ΠΡΟ:                               

                     

  

 

 

 

ΘΕΜΑ:   «Επιλογή και αρμοδιότητεσ του Τπευθφνου χολικοφ Εργαςτηρίου Φυςικών   
             Επιςτημών  (ΤΕΦΕ)» 
 

ΧΕΣ:   1.  Νόμοσ 1566/85, άρκρο 42, (ΦΕΚ 167, τ.Αϋ, 30-09-1985) 

             2. Νόμοσ 2986/2002, άρκρο 8, παρ. 4 (ΦΕΚ 24, τ.Αϋ, 13-02-2002) 

              3. Τ.Α  68278/Γ7/6-07-2006  του ΤΠΕΠΘ με κζμα «Λειτουργία των Εργαςτθριακϊν Κζντρων  
                  Φυςικϊν Επιςτθμϊν – Αρμοδιότθτεσ και Επιλογι των   Τπευκφνων των ΕΚΦΕ» 

 

Διαδικαςία Επιλογήσ του Τπευθφνου χολικοφ Εργαςτηρίου Φυςικών Επιςτημών. 
 

Η επιλογι του Τπευκφνου χολικοφ Εργαςτθρίου Φυςικϊν Επιςτθμϊν γίνεται ςτθν 

αρχι κάκε ςχολικοφ ζτουσ, κατά τθ ςυνεδρίαςθ του ςυλλόγου των διδαςκόντων του 

ςχολείου για τθν κατανομι των εξωδιδακτικϊν εργαςιϊν.  

   Μετά από εκδιλωςθ ςχετικοφ ενδιαφζροντοσ, ο ςφλλογοσ προτείνει ζναν κακθγθτι  

κλάδου ΠΕ04, ωσ Τπεφκυνο για το χολικό Εργαςτιριο Φυςικϊν Επιςτθμϊν που  

χρθςιμοποιεί το ςχολείο και το οποίο καλφπτει τθ δυνατότθτα πραγματοποίθςθσ 

εργαςτθριακϊν δραςτθριοτιτων  ςτθ Φυςικι, τθ Χθμεία και τθ Βιολογία. 

Η πρόταςθ του ςυλλόγου των διδαςκόντων για τον ΤΕΦΕ διαβιβάηεται ςτθ Διεφκυνςθ 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςτθν οποία ανικει το ςχολείο.  

 Ο Διευκυντισ Β/κμιασ Εκπ/ςθσ με απόφαςι του ορίηει τον ΤΕΦΕ, θ κθτεία του οποίου 

διαρκεί  ζνα διδακτικό ζτοσ. 

Η απόφαςθ κοινοποιείται ςτο χολείο και ςτθ  Δ/νςθ ΕΠΕΔ / Σμιμα Σ’ Μελετϊν του 

ΤΠΕΠΘ. 

 

ΑΔΑ 4ΑΧ89-ΛΒ3 
Βακμόσ Αςφαλείασ: 

Nα διατθρθκεί μζχρι : 

Μαροφςι                   06-9-2011        

Αριθ. Πρωτ.             100167/Γ7                

Βαθ. Προτερ: 
ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ Π/ΘΜΙΑ 

ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΟΤ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΚΑΙ  
ΕΚΠ/ΚΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ 
ΣΜΗΜΑ Σϋ ΜΕΛΕΣΩΝ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ 
ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

----- 



 

ε κάκε χολείο ορίηεται ζνασ ΤΕΦΕ.  

τα Λφκεια που διακζτουν δφο εργαςτιρια που ζχουν δθμιουργθκεί μζςω του ΕΠΕΑΕΚ, 

ορίηεται και δεφτεροσ ΤΕΦΕ.  

τα ςχολεία τα οποία διακζτουν και δεφτερο οργανωμζνο εργαςτιριο και ζχουν 

τουλάχιςτον 12 τμιματα μακθτϊν, μπορεί να οριςτεί και δεφτεροσ ΤΕΦΕ. 

 

      ε περίπτωςθ που δεν εκδθλωκεί ενδιαφζρον για τθ κζςθ του ΤΕΦΕ, γίνεται 

υποχρεωτικι  ανάκεςθ ςε κακθγθτι του κλάδου ΠΕ04 που ανικει ι υπθρετεί ςτο ςχολείο, 

μετά από πρόταςθ του ςυλλόγου των διδαςκόντων ςτθν οικεία Διεφκυνςθ Β/κμιασ 

Εκπ/ςθσ. 

 

 

1. Κριτήρια επιλογήσ. 

Κριτιρια βάςει των οποίων επιλζγεται ο  ΤΕΦΕ είναι τα ακόλουκα: 

 Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι, κυρίωσ αυτοί που ςχετίηονται με εργαςτθριακι 

δραςτθριότθτα. 

 Η γνϊςθ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και ξζνων γλωςςϊν. 

 Η κθτεία του υποψθφίου ΤΕΦΕ ωσ Τπευκφνου ΕΚΦΕ. 

 Η απόςπαςι του ωσ ςυνεργάτθ ςε  ΕΚΦΕ.  

 Η εξωςχολικι εργαςτθριακι εμπειρία. 

 Η αποτελεςματικι κθτεία του ωσ ΤΕΦΕ, όπωσ προκφπτει από τθν ζκκεςθ του 

Διευκυντι του ςχολείου . 

 Η τακτικι παρακολοφκθςθ των επιμορφωτικϊν δραςτθριοτιτων του οικείου ΕΚΦΕ. 

 Η ςυμμετοχι του ςτισ διαδικαςίεσ ανάπτυξθσ των εργαςτθρίων Φυςικϊν Επιςτθμϊν 

(επιτροπζσ προδιαγραφϊν, αξιολόγθςθσ προςφορϊν κλπ).  

 Οργανικι κζςθ ςτθ ςχολικι μονάδα ςτθν οποία ανικει το εργαςτιριο 

 

   Για τθ κζςθ του ΤΕΦΕ δεν προτείνεται ο Διευκυντισ του ςχολείου.   

 

 

2. Καθήκοντα του Τπευθφνου ΕΦΕ 

Ο ΤΕΦΕ είναι υπόλογοσ ζναντι του Διευκυντι του ςχολείου για κάκε κζμα που 

ςχετίηεται με το Εργαςτιριο Φυςικϊν Επιςτθμϊν. 



 

     Φροντίηει για τθν καλι λειτουργικι και οργανωτικι κατάςταςθ του χϊρου και του    

εξοπλιςμοφ του Εργαςτθρίου και παρακολουκεί τθν κακθμερινι λειτουργία του.  

     τα πλαίςια των κακθκόντων του: 

 Σθρεί βιβλίο υλικοφ του Εργαςτθρίου. 

 Σθρεί αρχείο με τα τεχνικά εγχειρίδια των οργάνων του εργαςτθρίου, τουσ 

εργαςτθριακοφσ οδθγοφσ, τισ αςκιςεισ και οποιοδιποτε άλλο ζντυπο ι θλεκτρονικό 

υλικό ςυμβάλλει ςτθν αρτιότερθ εκπαιδευτικι αξιοποίθςθ του Εργαςτθρίου. 

 Σθρεί και παρακολουκεί τθν ενθμζρωςθ του θμερολογίου του εργαςτθρίου (βιβλίου 

ςυμβάντων), ςε ςυνεργαςία με τουσ κακθγθτζσ που κάνουν χριςθ του εργαςτθρίου. 

 υντάςςει, ςε ςυνεργαςία με τουσ άλλουσ κακθγθτζσ του κλάδου ΠΕ04,  πρόγραμμα 

λειτουργίασ του εργαςτηρίου και ςυντονίηει τθν εφαρμογι του. Σο πρόγραμμα το 

κατακζτει ςτο Διευκυντι του ςχολείου, ο οποίοσ ζχει τθν αρμοδιότθτα ελζγχου τθσ 

εφαρμογισ του. 

 υνεργάηεται ςε τακτικι βάςθ με τον Τπεφκυνο ΕΚΦΕ και φροντίηει για τθ 

διευκζτθςθ κάκε οργανωτικοφ, τεχνικοφ ι άλλου προβλιματοσ, ϊςτε να 

εξαςφαλιςτεί θ απρόςκοπτθ λειτουργία του εργαςτθρίου του οποίου ζχει αναλάβει 

τθν ευκφνθ. 

 Προςφζρει κάκε δυνατι αρωγι ςτουσ υπόλοιπουσ εκπαιδευτικοφσ του κλάδου ΠΕ04 

που χρθςιμοποιοφν το εργαςτιριο (ενδεικτικά, επικουρεί ςτθν προετοιμαςία των 

εργαςτθριακϊν αςκιςεων και παρίςταται ωσ δεφτεροσ κακθγθτισ, όπου είναι 

απαραίτθτο και εφόςον είναι εφικτό).  

 Επιμελείται τθ ςυντιρθςθ και επιςκευι των οργάνων. 

 Ενθμερϊνει ζγκαιρα το Διευκυντι του ςχολείου για τισ απαιτοφμενεσ δαπάνεσ και 

τθν προμικεια των αναγκαίων αναλϊςιμων ειδϊν. 

 Φροντίηει για τθν τιρθςθ των κανόνων αςφαλείασ και υγιεινισ του εργαςτθρίου. 

 το τζλοσ του διδακτικοφ ζτουσ ςυντάςςει ετιςια ζκκεςθ, ςτθν οποία 

ςυμπεριλαμβάνει ποιοτικά και ποςοτικά ςτοιχεία από τθ λειτουργία του 

εργαςτθρίου, τισ προτάςεισ του και οτιδιποτε κεωρεί χριςιμο για τθ βελτίωςθ τθσ 

λειτουργικισ του κατάςταςθσ. Η ζκκεςθ υποβάλλεται ςτο Διευκυντι του χολείου  

και κοινοποιείται ςτο οικείο ΕΚΦΕ. 

 

 Για τθν αποτελεςματικι κάλυψθ των παραπάνω υποχρεϊςεων, οι οποίεσ εντάςςονται 

ςτα διδακτικά του κακικοντα, ο ΤΕΦΕ κα διακζτει 3 ώρεσ από το υποχρεωτικό του 



 

ωράριο. Οι τρεισ αυτζσ ϊρεσ κα καταγράφονται ςτο ωρολόγιο πρόγραμμα του  ςχολείου. 

Εάν μετά τθν κάλυψθ του εργαςτθριακοφ τριϊρου του ΤΕΦΕ προκφψουν ανάγκεσ ςε ϊρεσ 

διδαςκαλίασ των Φυςικϊν μακθμάτων, αυτζσ ανατίκενται υπερωριακά ςε κακθγθτζσ του 

ςχολείου.  

 

Ο Τπεφθυνοσ ΕΦΕ απαλλάςςεται από κάθε εξωδιδακτική εργαςία, εκτόσ από τισ 

εφημερίεσ. 

 

     Με ευθφνη των Διευθυντών των ςχολείων να ενημερωθοφν ενυπόγραφα οι 

καθηγητζσ κλάδου  ΠΕ04. 

              
 
 
 
 

    Ο ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
 
 

 
 
 
                                                                       ΜΙΧΑΛΗ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εςωτ. Διανομή 
- Γραφείο Ειδικοφ Γραμματζα κ. Μ. Κοντογιάννθ 
- Δ/νςθ ΕΠΕΔ / Σμιμα τϋ Μελετϊν / Γραφείο Εργαςτθρίων 
- ΔΔΕ / Σμιμα Αϋ 
- Δ/νςθ Εκκλθςιαςτικισ Εκπ/ςθσ 
- Δ/νςθ Ιδιωτικισ Εκπ/ςθσ 
- Δ/νςθ Π.Ο.Δ.Ε. 
- Δ/νςθ Ξζνων και Μειονοτικϊν χολείων 
- Δ/νςθ Ειδικισ Αγωγισ 

 
 

  


