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ΘΕΜΑ:      ∆ιευθέτηση ωραρίου των καθηγητών κλάδου  ΠΕ04 

 
        Παρακαλούνται οι ∆ιευθυντές ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, σε συνεργασία µε τους 
Σχολικούς συµβούλους κλάδου ΠΕ04 και τους Υπευθύνους των  ΕΚΦΕ, να καθορίσουν µία 
µέρα την εβδοµάδα, κατά την οποία, στο ωρολόγιο εβδοµαδιαίο πρόγραµµα του σχολείου, οι 
καθηγητές του κλάδου ΠΕ04 θα έχουν µάθηµα µέχρι δύο συνεχόµενες ώρες, τις πρώτες ή τις 
τελευταίες διδακτικές. Έτσι, θα διευκολύνονται οι εκπαιδευτικοί να παρακολουθούν τις 
επιµορφωτικές συναντήσεις που οργανώνουν τα ΕΚΦΕ. Ο χρόνος αυτός θα αξιοποιείται και 
από τους σχολικούς συµβούλους του κλάδου ΠΕ04, ώστε να µην προκαλείται απώλεια 
διδακτικών ωρών. 
          Ο καθορισµός αυτής της ηµέρας θα πρέπει να ανακοινωθεί στα σχολεία από τις 
∆ιευθύνσεις ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µέχρι τις 26/09/2008, ώστε να είναι εφικτή  η 
έγκαιρη κατάρτιση του ωρολογίου προγράµµατος. 
           Οργανωτικοί λόγοι επιβάλλουν, η παραπάνω ηµέρα να µην είναι ίδια για όλα τα σχολεία, 
ώστε οι υπεύθυνοι των ΕΚΦΕ να διευκολύνονται στις µετακινήσεις και στον πρoγραµµατισµό 
της υποστηρικτικής δράσης τους. Για παράδειγµα, αναφέρουµε ότι σε µια ∆ιεύθυνση µε 
τέσσερα γραφεία, στην οποία λειτουργεί ένα ΕΚΦΕ, οργανωτικά θα βοηθούσε η υποστήριξη 
των σχολείων κάθε Γραφείου να γίνεται σε διαφορετική ηµέρα. Αυτό επιβάλλει να ρυθµιστούν 
τα ωράρια των καθηγητών κλάδου ΠΕ04 σε διαφορετική ηµέρα για κάθε Γραφείο. Ενδεικτικά 
κάθε ∆ευτέρα για το 1

ο
 Γραφείο, κάθε Τρίτη για το 2

ο
 Γραφείο κ. ο. κ. Η ίδια ρύθµιση θα ισχύσει 

και για τις µικρότερες ∆ιευθύνσεις ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, όπου όµως στη θέση των 
Γραφείων θα πρέπει να τοποθετηθούν οµάδες γειτονικών σχολείων. 
            

Nα διατηρηθεί µέχρι ........................ 

Βαθµός Ασφαλείας .......................... 

Αθήνα,             30 - 07- 2008                

 Αριθ. Πρωτ     102034 /  Γ7      
Βαθ. Προτερ....................................... 

- ∆ιευθύνσεις ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης  
      όλης της χώρας 
- Σχολικούς συµβούλους κλάδου ΠΕ04  
     (δια των ∆∆Ε) 
- ΕΚΦΕ όλης της χώρας  
      (δια των ∆∆Ε) 
- Σχολικές Μονάδες θµιας Εκπ/σης 
     (δια των ∆∆Ε) 
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  ΟΙ ∆ιευθυντές ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης να ενηµερώσουν εγγράφως το Τµήµα ΣΤ΄ 
Μελετών της ∆/νσης ΣΕΠΕ∆ του ΥΠΕΠΘ, για τις περιοχές, τις ηµέρες και τις ώρες, κατά τις 
οποίες οι καθηγητές κλάδου ΠΕ04 θα µπορούν να συµµετέχουν στις επιµορφωτικές 
συναντήσεις. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
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