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Σεραφείμ Μπίτσιος (Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Καρδίτσας)  



Σχολικά έτη 2005-06, 2006-07 & 2007-08 

• 1. Σχολικό έτος 2005-06: 77527/Γ7/2-8-2005/ΥΠΕΠΘ/ 
Δνση ΣΕΠΕΔ/Τμ. ΣΤ’ Μελετών/Γρ. Εργαστηρίων         
«Επιλογή και αρμοδιότητες Υπευθύνου Σχολικού 
Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών (ΥΣΕΦΕ)» 
 

• 2. Σχολικό έτος 2006-07: 82430/Γ7/14-08-2006/ΥΠΕΠΘ/ 
Δνση ΣΕΠΕΔ/Τμ. ΣΤ’ Μελετών/Γρ. Εργαστηρίων    
«Επιλογή και αρμοδιότητες Υπευθύνου Σχολικού 
Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών (ΥΣΕΦΕ)» 
 

• 3. Σχολικό έτος 2007-08: 81704/Γ7/20-07-2007/ΥΠΕΠΘ/ 
Δνση ΣΕΠΕΔ/Τμ. ΣΤ’ Μελετών                                    
«Επιλογή και αρμοδιότητες Υπευθύνου Σχολικού 
Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών (ΥΣΕΦΕ)» 



Σχολικά έτη 2005-06, 2006-07 & 2007-08 

Α) Η θητεία του διαρκεί  ένα διδακτικό έτος. 
 

Β) 1 ή 2 (2 ΣΕΦΕ από ΕΠΕΑΕΚ ή 2 ΣΕΦΕ και τουλάχιστον 12 τμήματα) ΥΣΕΦΕ. 
 

Γ) Σε περίπτωση που δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον για τη θέση του ΥΣΕΦΕ, 
γίνεται υποχρεωτική  ανάθεση σε καθηγητή του κλάδου ΠΕ04 που ανήκει ή 
υπηρετεί στο σχολείο. 
 

Δ) Δεν προτείνεται ο Διευθυντής του σχολείου . 
 

Ε) Απαλλάσσεται από κάθε εξωδιδακτική εργασία, εκτός από τις εφημερίες. 
 

ΣΤ) Ο Διευθυντής Β/θμιας Εκπ/σης με απόφασή του ορίζει τον ΥΣΕΦΕ. 
 

Ζ) Για την αποτελεσματική κάλυψη των παραπάνω υποχρεώσεων, οι οποίες 
εντάσσονται στα διδακτικά του καθήκοντα, ο ΥΣΕΦΕ θα διαθέτει 3 ώρες 
από το υποχρεωτικό του ωράριο. Οι τρεις αυτές ώρες θα καταγράφονται 
στο ωρολόγιο πρόγραμμα του  σχολείου. Εάν μετά την κάλυψη του 
εργαστηριακού τρίωρου του ΥΣΕΦΕ προκύψουν ανάγκες σε ώρες 
διδασκαλίας των Φυσικών μαθημάτων, αυτές ανατίθενται υπερωριακά σε 
καθηγητές του σχολείου. 



Διευκρινήσεις για την αρίθμηση που υπάρχει στις διαφάνειες 

• Στις επόμενες διαφάνειες θα καταγράφονται οι 
αλλαγές ή οι προσθήκες που έγιναν στα έγγραφα 
που προαναφέρθηκαν. 

• Όταν υπάρχει ίδια αρίθμηση, π.χ. Δ) που υπήρχε 
και σε προηγούμενη διαφάνεια, σημαίνει 
τροποποίηση ως προς το αναφερόμενο σ’ αυτήν. 

• Όταν υπάρχει νέα αρίθμηση, π.χ. Η) που δεν 
υπήρχε και σε προηγούμενη διαφάνεια, σημαίνει 
προσθήκη νέας οδηγίας. 

 



Σχολικό έτος 2008-09 
98622/Γ7/24-07-2008/ΥΠΕΠΘ/Δνση ΣΕΠΕΔ/Τμ. ΣΤ’ Μελετών «Επιλογή και 
αρμοδιότητες Υπευθύνου Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών (ΥΣΕΦΕ)» 

Δ) Δεν προτείνεται ο Διευθυντής του σχολείου. Επίσης, δεν προτείνεται ο Υποδιευθυντής, 
εξαιρουμένης της περίπτωσης που δεν υπηρετεί άλλος καθηγητής κλάδου ΠΕ04 στο σχολείο.  
 

ΣΤ) Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, ζητά την 
τεκμηριωμένη γνώμη του αρμοδίου Σχολικού Συμβούλου κλάδου ΠΕ04 και του Υπευθύνου 
ΕΚΦΕ σχετικά με την αποτελεσματική λειτουργία των εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών 
των σχολείων της περιοχής ευθύνης του, για τα οποία προτείνονται οι ΥΣΕΦΕ. 
 

Ζ) Για την αποτελεσματική κάλυψη των παραπάνω υποχρεώσεων, οι οποίες εντάσσονται στα 
διδακτικά του καθήκοντα, ο ΥΣΕΦΕ θα διαθέτει 3 ώρες από το υποχρεωτικό του ωράριο. Οι 
τρεις αυτές ώρες, κατά τις οποίες η παρουσία του στο σχολείο είναι υποχρεωτική, θα 
καταγράφονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του  σχολείου. Εάν, μετά την κάλυψη του 
εργαστηριακού τρίωρου του ΥΣΕΦΕ, προκύψουν ανάγκες σε ώρες διδασκαλίας των Φυσικών 
μαθημάτων, αυτές ανατίθενται υπερωριακά σε καθηγητές του σχολείου, 
συμπεριλαμβανομένου και του Υπευθύνου του εργαστηρίου.  
 

Η) Στα σχολεία, τα οποία χρησιμοποιούν εργαστήριο συστεγαζόμενου σχολείου, ορίζεται 
ΥΣΕΦΕ. Οι δύο Υπεύθυνοι του εν λόγω σχολικού εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών θα έχουν 
από κοινού την ευθύνη του  εργαστηρίου, ο καθένας για τις ώρες που το χρησιμοποιεί.   



Σχολικό έτος 2009-10 
88698/Γ7/23-07-2009/ΥΠΕΠΘ/Δνση ΣΕΠΕΔ/Τμ. ΣΤ’ Μελετών «Διαδικασία ορισμού των Υπευ-
θύνων Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών (ΥΣΕΦΕ) κατά το σχολικό έτος 2009-2010» 

Α) H θητεία των οποίων είναι μονοετής. 
 

Δ) Για τη θέση του ΥΣΕΦΕ δεν προτείνεται ο Διευθυντής και ο Υποδιευθυντής του σχολείου. 
 

Ε) Ο υπεύθυνος ΥΣΕΦΕ δεν απαλλάσσεται από εξωδιδακτικές εργασίες και εφημερίες. 
 

ΣΤ) Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μετά από σχετική γνώμη του αρμοδίου 
σχολικού συμβούλου για την λειτουργία των εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών των 
σχολείων της περιοχής ευθύνης του κατά το προηγούμενο σχολικό έτος, με απόφασή του 
ορίζει τους Υπευθύνους. 
 

Ζ) Για την αποτελεσματική κάλυψη των παραπάνω υποχρεώσεων, διατίθενται από το 
υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο του ΥΣΕΦΕ 3 ώρες. Οι τρεις αυτές ώρες καταγράφονται στο 
ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου και κατανέμονται σε διαφορετικές ημέρες. Εάν, μετά την 
κάλυψη του εργαστηριακού τριώρου του ΥΣΕΦΕ, προκύψουν ανάγκες σε ώρες διδασκαλίας 
των Φυσικών μαθημάτων, αυτές ανατίθενται υπερωριακά σε καθηγητές του σχολείου, 
συμπεριλαμβανομένου και του Υπευθύνου του εργαστηρίου. 
 

Η) Σε περίπτωση που τα σχολεία συστεγάζονται και υπάρχει μόνο ένα εργαστήριο Φυσικών 
Επιστημών ορίζονται δύο ΥΣΕΦΕ οι οποίοι έχουν από κοινού την ευθύνη του εργαστηρίου, ο 
καθένας για το χρονικό διάστημα που το χρησιμοποιεί. 



Σχολικό έτος 2010-11 

66951/Γ7/10-06-2010/ΥΠΔΒΜΘ/Δνση ΣΕΠΕΔ/Τμ. ΣΤ’ Μελετών  

«Διαδικασία ορισμού των Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων 
Φυσικών Επιστημών (ΥΣΕΦΕ)» 

Δ) Για τη θέση του ΥΣΕΦΕ δεν προτείνεται ο Διευθυντής του σχολείου. Επίσης, δεν 
προτείνεται ο  Υποδιευθυντής του σχολείου, εκτός των περιπτώσεων που δεν 
υπάρχει άλλος εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04 στο σχολείο. 



Σχολικό έτος 2011-12 
100167/Γ7/06-09-2011/ΥΠΔΒΜΘ /Δνση ΣΕΠΕΔ/Τμ. ΣΤ’ Μελετών  «Επιλογή και αρμοδιότητες 
του Υπευθύνου Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών (ΥΣΕΦΕ)» (αντιγραφή του σχολικού έτους 2006-07;)  

Α) H θητεία του διαρκεί  ένα διδακτικό έτος. 
 

Δ) Για τη θέση του ΥΣΕΦΕ δεν προτείνεται ο Διευθυντής του σχολείου.   
 

Ε) Ο Υπεύθυνος ΣΕΦΕ απαλλάσσεται από κάθε εξωδιδακτική εργασία, εκτός από τις 
εφημερίες. 
 

ΣΤ) Ο Διευθυντής Β/θμιας Εκπ/σης με απόφασή του ορίζει τον ΥΣΕΦΕ. 
 

Ζ) Για την αποτελεσματική κάλυψη των παραπάνω υποχρεώσεων, οι οποίες εντάσσονται 
στα διδακτικά του καθήκοντα, ο ΥΣΕΦΕ θα διαθέτει 3 ώρες από το υποχρεωτικό του ωράριο. 
Οι τρεις αυτές ώρες θα καταγράφονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του  σχολείου. Εάν μετά 
την κάλυψη του εργαστηριακού τρίωρου του ΥΣΕΦΕ προκύψουν ανάγκες σε ώρες 
διδασκαλίας των Φυσικών μαθημάτων, αυτές ανατίθενται υπερωριακά σε καθηγητές του 
σχολείου.  



Σχολικό έτος 2012-13 

106554/Γ7/14-09-2012/ΥΠΑΙΘΠΑ/Δνση ΣΕΠΕΔ/Τμ. ΣΤ’ Μελετών 
«Επιλογή και αρμοδιότητες Υπευθύνου Σχολικού Εργαστηρίου 
Φυσικών Επιστημών (ΥΣΕΦΕ)»  

& διευκρινιστική:  

114540/Γ7/27-09-2012/ΥΠΑΙΘΠΑ/Δνση ΣΕΠΕΔ/Τμ. ΣΤ’ Μελετών 
«Διευκρινίσεις για τις εγκυκλίους επιλογής και αρμοδιοτήτων των 
Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών 
Η/Υ (ΣΕΠΕΗΥ) των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και των Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών 
Επιστημών (ΣΕΦΕ)» 



Σχολικό έτος 2012-13 
Β) Σε κάθε Σχολείο ορίζεται ένας ΥΣΕΦΕ.  

Γ) Σε περίπτωση που δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον για τη θέση του ΥΣΕΦΕ, γίνεται υποχρεωτική  
ανάθεση σε καθηγητή του κλάδου ΠΕ04, ΠΕ12.08 ή ΠΕ12.10  που ανήκει ή υπηρετεί στο 
σχολείο. 

Δ) Για τη θέση του ΥΣΕΦΕ δεν προτείνεται ο Διευθυντής και ο Υποδιευθυντής του σχολείου 
εκτός αν δεν υπάρχει άλλος καθηγητής κλάδου ΠΕ04, ΠΕ12.08 ή ΠΕ12.10. (διευκρινιστική: 
μπορεί να τοποθετηθεί ως Υπεύθυνος και ο υποδιευθυντής του σχολείου, εφόσον είναι της 
αντίστοιχης ειδικότητας). 

Ε) Ο Υπεύθυνος ΣΕΦΕ δεν απαλλάσσεται από εξωδιδακτικές εργασίες και εφημερίες.  

Ζ) Για την αποτελεσματική κάλυψη των παραπάνω υποχρεώσεων, οι οποίες εντάσσονται στα 
διδακτικά του καθήκοντα, ο ΥΣΕΦΕ θα διαθέτει 3 ώρες από το υποχρεωτικό του ωράριο. Οι 
τρεις αυτές ώρες θα καταγράφονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του  σχολείου και τουλάχιστον 2 
από αυτές θα συμπίπτουν εφόσον είναι εφικτό με ώρες διδασκαλίες μαθημάτων Φυσικών 
Επιστημών άλλων εκπαιδευτικών του σχολείου. 

Θ) Ο σύλλογος προτείνει έναν καθηγητή  κλάδου ΠΕ04, ΠΕ12.08, ΠΕ12.10 ως Υπεύθυνο. 

Ι) διευκρινιστική: Εκπαιδευτικός που διδάσκει στο συγκεκριμένο σχολείο τουλάχιστον 3 μέρες 
την εβδομάδα. 

ΙΑ) διευκρινιστική: Ο εκπαιδευτικός που διδάσκει μάθημα Φυσικών Επιστημών είναι 
Υπεύθυνος σε άλλο σχολείο της ίδιας Δ/νσης Β’/θμιας Εκπ/σης, ορίζεται Υπεύθυνος ο ίδιος 
εκπαιδευτικός και στα δύο σχολεία χωρίς περαιτέρω μείωση του ωραρίου του. 



Σχολικό έτος 2013-14 

διευκρινιστική: 141842/Γ7/03-10-2013/ΥΠΑΙΘ/Δνση ΣΕΠΕΔ/Τμ. ΣΤ’ 
Μελετών «Διευκρινίσεις για τις εγκυκλίους επιλογής και 
αρμοδιοτήτων των Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής 
και Εφαρμογών Η/Υ (ΣΕΠΕΗΥ) των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Υπευθύνων Σχολικών 
Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών (ΣΕΦΕ)»  

&  

155330/Γ7/22-10-2013/ΥΠΑΙΘ/Δνση ΣΕΠΕΔ/Τμ. ΣΤ’ Μελετών 
«Επιλογή και αρμοδιότητες Υπευθύνου Σχολικού Εργαστηρίου 
Φυσικών Επιστημών (ΥΣΕΦΕ)»  

Β) διευκρινιστική: Αν υπάρχουν δύο εργαστήρια ΣΕΠΕΗΥ ή ΣΕΦΕ ορίζεται μόνο ένας 
υπεύθυνος ΣΕΠΕΗΥ ή ΣΕΦΕ.  



Σχολικό έτος 2014-15 

ΙΒ) Αν δεν καλύπτονται μία ή και δύο ώρες μαθημάτων 
Φυσικών Επιστημών στο σχολείο μπορεί στον ΥΣΕΦΕ να 
διατίθενται λιγότερες από 3 ώρες ? ? ? 

? 


