
 

 

 

 

 
Θέμα:  α) Επιλογή και απμοδιόηηηερ Τπεςθύνων σολικών Επγαζηηπίων Φςζικών Επιζηημών για ηο 

ζσολικό έηορ 2012-2013 

             β) Διεςθέηηζη ωπαπίος ηων καθηγηηών κλάδος ΠΕ04, ΠΕ 12.10, ΠΕ12.08 και όζων  

διδάζκοςν Φςζικέρ Επιζηήμερ ζε ζσολεία Δεςηεποβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ 

σεη:     α) 106554/Γ7/14-9-2012           β) 105221/Γ7/12-09-2012 

 

 ύκθσλα κε ηε α) ζρεηηθή θαζνξίδεηαη ν ηξόπνο επηινγήο ηνπ Τπεπζύλνπ ΕΦΕ, ν νπνίνο 

πξνηείλεηαη από ην ζύιινγν ησλ δηδαζθόλησλ θαη νξίδεηαη από ηελ Δ/ληξηα Δ/ζκηαο Εθ/ζεο Πεηξαηά. ε 

πεξίπησζε πνπ δελ εθδεισζεί ελδηαθέξνλ γηα ηε ζέζε ηνπ ΤΕΦΕ γίλεηαη ππνρξεσηηθή αλάζεζε ζε 

θαζεγεηή ηνπ θιάδνπ ΠΕ04, ΠΕ 12.10, ΠΕ 12,08.  

Γηα ηε ζρεηηθή έγθξηζε επηζπλάπηεηαη ν πίλαθαο όπνπ ζα αλαγξαθνύλ: 

1) ην όλνκα ηνπ πξνηεηλόκελνπ ΤΕΦΕ  θαζώο θαη η ππάξη ηος ςλλόγος ηων καθηγηηών πνπ ηνλ 

πξνηείλεη. 

2) ε θαηαλνκή ησλ καζεκάησλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ΠΕ04, ΠΕ 12.10, ΠΕ 12,08 αλά ηάμε. 

        Ο πίλαθαο αθνύ ζπκπιεξσζεί, λα απνζηαιεί κε επζύλε ηνπ Δ/ληή ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο κέρξη ηηο 

28/09/2012 ζην ΕΚΦΕ ηλεκηπονικά.  

 ύκθσλα κε ηελ β) ζρεηηθή θαη γηα ηελ έγθαηξε θαηάξηηζε ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ 

ζρνιείνπ ζαο, νη ζπλαληήζεηο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζα πξαγκαηνπνηνύληαη όπσο ηα πξνεγνύκελα 

ζρνιηθά έηε, δειαδή: 

 Δεςηέπα από 11.00 έσο13.30 ηα ζρνιεία πνπ αλήθαλ ζην πξώελ 4
ν
 Γξαθείν θαη ηα ΕΠΑΛ 

(αξκνδηόηεηαο ηνπ ΕΚΦΕ). 

 Πέμπηη από 11.00 έσο13.30 ηα ζρνιεία ηνπ Δήκνπ Πεηξαηά πνπ αλήθαλ ζην πξώελ 1
ν
 Γξαθείν θαη 

ηε Δηεύζπλζε. 

Οη πξνγξακκαηηζηέο ιακβάλνληαο ππόςε ηελ αλσηέξσ ζρεηηθή, λα ξπζκίζνπλ ην πξόγξακκα ώζηε νη 

εθπαηδεπηηθνί ΠΕ04, ΠΕ 12.10, ΠΕ12.08 λα έρνπλ κάζεκα κέρξη ηηο δύν πξώηεο ζπλερόκελεο ώξεο,. 

 

Με εςθύνη ηων Δ/νηων ηων ζσολείων να λάβοςν γνώζη ενςπόγπαθα οι εκπαιδεςηικοί ηων ανωηέπω 

κλάδων. 

 

ςν: 1 ζελίδα 

 

Η Δ/ΝΣΡΙΑ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

 

 

ΕΤΔΟΞΙΑ ΜΑΝΔΑΛΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑ 

ΕΚΠ/Η ΑΣΣΙΚΗ 

Δ/ΝΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΕΡΓΑ/ΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΦΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 

ΠΕΙΡΑΙΑ-ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ 

Πεηξαηάο     

Αξ. πξση.   

 

 

 

ΠΡΟ:  

Γπκλάζηα, Γεληθά Λύθεηα θαη ΕΠΑΛ Δήκνπ Πεηξαηά,  

λεζηώλ ηνπ Αξγνζαξσληθνύ, Γαιαηά θαη Μεζάλσλ. 

ΚΟΙΝ: 

1) ΕΠΕΔ – Γξαθείν Εξγαζηεξίσλ 

2) ρνιηθνί πκβνύινη ΠΕ4 Πεηξαηά 

 

Σαρ. Δ/λζε :  Μαξίαο Υαηδεθπξηαθνύ 27 

Τπεύζπλνο:                Γηάλλεο Θάλνο 

Σειέθσλν:      210 4970782       Φαμ: 210 4949782 

e-mail:            ekfeapeir@sch.gr  

Ιζηνζειίδα:    http://ekfe-a-peiraia.att.sch.gr/ 
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