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1. Διαδικαςία επιλογήσ του/τησ Υ..Ε.Φ.Ε.
Θ επιλογι του/τθσ Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. γίνεται ςε ςυνεδρίαςθ του ςυλλόγου των διδαςκόντων και των
διδαςκουςϊν τθσ ςχολικισ μονάδασ.
Μετά τθν εκδιλωςθ ςχετικοφ ενδιαφζροντοσ, και ςφμφωνα με τα κριτήρια τησ παραγράφου 2 που
ακολουθεί, ο ςφλλογοσ προτείνει ζναν/μία εκπαιδευτικό μεταξφ εκείνων που πρόκειται να διδάξουν τα
μακιματα Φυςικϊν Επιςτθμϊν (κατά προτεραιότθτα κλάδου ΡΕ04 ι ΡΕ12.08 ι ΡΕ12.10) ςτθ ςχολικι
μονάδα, ωσ Υπεφκυνο/θ για το Σχολικό Εργαςτιριο Φυςικϊν Επιςτθμϊν (Σ.Ε.Φ.Ε.) που χρθςιμοποιεί θ
ςχολικι μονάδα και το οποίο καλφπτει τθ δυνατότθτα υλοποίθςθσ εργαςτθριακϊν δραςτθριοτιτων ςτα
γνωςτικά αντικείμενα τθσ Φυςικισ, τθσ Χθμείασ, τθσ Βιολογίασ και τθσ Γεωλογίασ - Γεωγραφίασ.
Θ πρόταςθ του ςυλλόγου για τον/τθν Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. διαβιβάηεται ςτθ Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ (Δ.Δ.Ε.) ςτθν οποία υπάγεται θ ςχολικι μονάδα.
Ο/Θ Ρροϊςτάμενοσ/θ τθσ οικείασ Δ.Δ.Ε. με απόφαςι του/τθσ ορίηει τον/τθν Υ.Σ.Ε.Φ.Ε., θ κθτεία του/τθσ
οποίου/ασ διαρκεί ζνα διδακτικό ζτοσ, αν είναι μόνιμοσ/μθ εκπαιδευτικόσ. Αν ο/θ Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. είναι
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αναπλθρωτισ/τρια ι ωρομίςκιοσ/α εκπαιδευτικόσ, θ κθτεία του/τθσ διαρκεί από τον οριςμό του/τθσ ωσ
Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. μζχρι τθ λιξθ του διδακτικοφ ζτουσ.
Θ απόφαςθ κοινοποιείται ςτθ ςχολικι μονάδα και ςτθ Διεφκυνςθ Σπουδϊν, Ρρογραμμάτων και
Οργάνωςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ/Τμιμα Αϋ Σπουδϊν και Εφαρμογισ Ρρογραμμάτων του
Υπουργείου Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων.
2. Κριτήρια επιλογήσ του/τησ Υ..Ε.Φ.Ε.
Τα κριτιρια και θ αντίςτοιχθ μοριοδότθςθ με βάςθ τα οποία επιλζγεται ο/θ Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. είναι τα
ακόλουκα:
α) Διδακτορικό δίπλωμα ςε ςυναφζσ γνωςτικό αντικείμενο

6 μόρια

β) Διδακτορικό δίπλωμα ςε μθ ςυναφζσ γνωςτικό αντικείμενο

2 μόρια

γ) Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν ςε ςυναφζσ γνωςτικό αντικείμενο

4 μόρια

δ) Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν ςε μθ ςυναφζσ γνωςτικό αντικείμενο

1 μόριο

ε) Δεφτερο πτυχίο Α.Ε.Ι. ι Τ.Ε.Ι. ςε ςυναφζσ γνωςτικό αντικείμενο

2 μόρια

ςτ) Δεφτερο πτυχίο Α.Ε.Ι. ι Τ.Ε.Ι. ςε μθ ςυναφζσ γνωςτικό αντικείμενο

0,5 μόρια

η) Θθτεία ωσ Υπεφκυνοσ/θ Εργαςτθριακοφ Κζντρου Φυςικϊν Επιςτθμϊν
(Υ.Ε.Κ.Φ.Ε.)

1 μόριο ανά
ζτοσ και μζχρι
5 μόρια

θ) Υπθρεςία ςε Εργαςτθριακό Κζντρο Φυςικϊν Επιςτθμϊν (Ε.Κ.Φ.Ε.) ωσ
ςυνεργάτθσ/τιδα, για τουλάχιςτον τρεισ (3) θμζρεσ τθν εβδομάδα, μετά
από απόςπαςθ ι διάκεςθ, μερικι ι ολικι

0,5 μόρια ανά
ζτοσ και μζχρι
3 μόρια

κ) Υπθρεςία ςε Ε.Κ.Φ.Ε. ωσ ςυνεργάτθσ/τιδα, για λιγότερεσ από τρεισ (3)
θμζρεσ τθν εβδομάδα, μετά από απόςπαςθ ι διάκεςθ, μερικι ι ολικι

0,25 μόρια ανά
ζτοσ και μζχρι
3 μόρια

ι) Άςκθςθ κακθκόντων ωσ Υ.Ε.Κ.Φ.Ε., με τοποκζτθςθ ωσ αναπλθρωτισ/τρια
και χωρίσ διαδικαςία επιλογισ

0,2 ανά ζτοσ
και μζχρι 2
μόρια
1 μόριο ανά
ζτοσ και μζχρι
4 μόρια

ια) Αποτελεςματικι κθτεία ωσ Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.
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ιβ) Τακτικι παρακολοφκθςθ των επιμορφωτικϊν δραςτθριοτιτων του
οικείου Ε.Κ.Φ.Ε.

0,5 μόρια ανά
ζτοσ και μζχρι
3 μόρια

ιγ) Εξωςχολικι εργαςτθριακι εμπειρία

1 μόριο ανά
ζτοσ και μζχρι
4 μόρια

ιδ) Ριςτοποίθςθ επιμόρφωςθσ Αϋ Επιπζδου ςτισ Τεχνολογίεσ Ρλθροφορίασ
και Επικοινωνίασ (Τ.Ρ.Ε.)

2 μόρια

ιε) Ριςτοποίθςθ επιμόρφωςθσ Βϋ Επιπζδου ςτισ Τ.Ρ.Ε.

3 μόρια

ιςτ) Ριςτοποιθμζνοσ/θ επιμορφωτισ/τρια ςε προγράμματα επιμόρφωςθσ

0,5 μόρια ανά
πρόγραμμα και
μζχρι 4 μόρια
1 μόριο ανά
γλϊςςα και
μζχρι 2 μόρια

ιη) Άριςτθ γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν

ιθ) Ρολφ καλι γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν

0,5 μόρια ανά
γλϊςςα και
μζχρι 1,5 μόριο

ικ) Καλι γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν

0,25 μόρια ανά
γλϊςςα και
μζχρι 1 μόριο

κ) Οργανικι κζςθ ςτθ ςχολικι μονάδα ςτθν οποία ανικει το Σ.Ε.Φ.Ε.

2 μόρια

Διευκρινίςεισ επί των κριτηρίων και τησ αντίςτοιχησ μοριοδότηςησ

i) Ππου γίνεται αναφορά ςε «ζτοσ» εννοείται το ςχολικό, εκτόσ από το κριτιριο ιγ) όπου εννοείται το
θμερολογιακό. Στθν τελευταία αυτι περίπτωςθ, όταν θ χρονικι περίοδοσ δεν καλφπτει ολόκλθρο
ζτοσ, γίνεται αναγωγι των μορίων ςε θμζρεσ και μινεσ.
ii) Πλοι οι τίτλοι ςπουδϊν, εφόςον προζρχονται από ιδρφματα ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ τθσ αλλοδαπισ,
πρζπει να είναι αναγνωριςμζνοι από τον Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό Αναγνϊριςθσ Τίτλων
Ακαδθμαϊκϊν και Ρλθροφόρθςθσ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ.) [πρϊθν Διαπανεπιςτθμιακό Κζντρο Αναγνωρίςεωσ
Τίτλων Σπουδϊν τθσ Αλλοδαπισ (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.)].
iii) Στα κριτιρια α) και γ) μοριοδοτείται ο ανϊτεροσ από τουσ δφο τίτλουσ, αν ανικουν ςτο ίδιο
πρόγραμμα μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν. Αν το διδακτορικό δίπλωμα ανικει ςε διαφορετικό κλάδο από
τον μεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν και δεν αποτελεί ςυνζχεια αυτοφ, μοριοδοτοφνται και τα δφο.
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iv) Για τθ μοριοδότθςθ των κριτθρίων β) και δ) ιςχφει ό,τι και για τα κριτιρια α) και γ).
v) Θ μοριοδότθςθ για τα κριτιρια η), θ), κ) και ι) γίνεται με βάςθ τισ αντίςτοιχεσ υπθρεςιακζσ πράξεισ.
vi) Θ μοριοδότθςθ για το κριτιριο ια) γίνεται με βάςθ τισ εκκζςεισ των Διευκφνςεων των ςχολικϊν
μονάδων ςτισ οποίεσ υπθρζτθςε ςτο παρελκόν ωσ Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. ο/θ υποψιφιοσ/α.
vii) Θ μοριοδότθςθ για το κριτιριο ιβ) γίνεται με βάςθ βεβαίωςθ του/τθσ Υπεφκυνου/θσ του οικείου
Ε.Κ.Φ.Ε. ςτθν οποία κα πρζπει να αναφζρονται λεπτομερϊσ οι επιμορφωτικζσ δραςτθριότθτεσ που
παρακολοφκθςε ο/θ υποψιφιοσ/α ςε κάκε ςχολικό ζτοσ.
viii) Θ μοριοδότθςθ για το κριτιριο ιγ) γίνεται με βάςθ βεβαίωςθ του φορζα (δθμόςιου ι ιδιωτικοφ) ςτον
οποίο είχε απαςχολθκεί ο/θ υποψιφιοσ/α. Στθ βεβαίωςθ κα πρζπει να περιγράφεται λεπτομερϊσ:
 Το είδοσ τθσ εργαςτθριακισ εργαςίασ που επιτελοφςε ο/θ υποψιφιοσ/α κατά τθ διάρκεια τθσ
απαςχόλθςισ του/τθσ ςτον φορζα.
 Θ ακριβισ χρονικι διάρκειά τθσ.
Το κριτιριο ιγ) δεν μοριοδοτείται ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία θ εργαςτθριακι εμπειρία του/τθσ
υποψιφιου/ασ προκφπτει από τθν εκπόνθςθ όλου ι μζρουσ:
 Διπλωματικισ εργαςίασ ςτα πλαίςια προπτυχιακοφ διπλϊματοσ ςπουδϊν.
 Διπλωματικισ εργαςίασ ςτα πλαίςια μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ ειδίκευςθσ.
 Διδακτορικισ διατριβισ.
ix) Από τα κριτιρια ιδ) και ιε) μοριοδοτείται εκείνο που αντιςτοιχεί ςτο ανϊτερο επίπεδο γνϊςθσ. Θ
μοριοδότθςι τουσ γίνεται με βάςθ βεβαίωςθ του φορζα πιςτοποίθςθσ.
x) Θ μοριοδότθςθ για το κριτιριο ιςτ) γίνεται με βάςθ:
 Βεβαίωςθ του φορζα από τον οποίο πιςτοποιικθκε ωσ επιμορφωτισ/τρια ο/θ υποψιφιοσ/α.
 Βεβαίωςθ του/τθσ Υπεφκυνου/θσ του Επιμορφωτικοφ Ρρογράμματοσ ςτο οποίο ςυμμετείχε ωσ
επιμορφωτισ/τρια ο/θ υποψιφιοσ/α.
xi) Από τα κριτιρια ιη), ιθ) και ικ) μοριοδοτείται εκείνο που αντιςτοιχεί ςτο ανϊτερο επίπεδο γνϊςθσ για
κάκε ξζνθ γλϊςςα.
Το επίπεδο γνϊςθσ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ αποδεικνφεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα για τθν πιςτοποίθςθ
τθσ Γλωςςομάκειασ από το Ανϊτατο Συμβοφλιο Επιλογισ Ρροςωπικοφ (Α.Σ.Ε.Ρ.), ςτο τεφχοσ
προκθρφξεων του Α.Σ.Ε.Ρ. (Ραράρτθμα, «Τίτλοι Γλωςςομάκειασ - Τρόποσ Απόδειξθσ»).

3. Καθήκοντα του/τησ Υ..Ε.Φ.Ε.
Ο/Θ Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. είναι υπόλογοσ/θ ζναντι τθσ Διεφκυνςθσ τθσ οικείασ ςχολικισ μονάδασ για κάκε κζμα που
ςχετίηεται με το Σ.Ε.Φ.Ε.
Φροντίηει για τθν καλι λειτουργικι και οργανωτικι κατάςταςθ του χϊρου και του εξοπλιςμοφ του
Σ.Ε.Φ.Ε. και παρακολουκεί τθν κακθμερινι λειτουργία του.
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Στα πλαίςια των κακθκόντων του/τθσ:
 Τθρεί βιβλίο υλικοφ του Σ.Ε.Φ.Ε.
 Τθρεί αρχείο με τα τεχνικά εγχειρίδια των οργάνων του Σ.Ε.Φ.Ε., τουσ εργαςτθριακοφσ οδθγοφσ, τισ
αςκιςεισ και οποιοδιποτε άλλο ζντυπο ι θλεκτρονικό υλικό ςυμβάλλει ςτθν αρτιότερθ εκπαιδευτικι
αξιοποίθςθ του Σ.Ε.Φ.Ε.
 Τθρεί και παρακολουκεί τθν ενθμζρωςθ του θμερολογίου του εργαςτθρίου (βιβλίου ςυμβάντων), ςε
ςυνεργαςία με τουσ/τισ διδάςκοντεσ/ουςεσ που κάνουν χριςθ του Σ.Ε.Φ.Ε.
 Σε ςυνεργαςία με τουσ/τισ άλλουσ/εσ εκπαιδευτικοφσ που πρόκειται να διδάξουν τα μακιματα
Φυςικϊν Επιςτθμϊν ςτθν οικεία ςχολικι μονάδα, ςυντάςςει πρόγραμμα λειτουργίασ του .Ε.Φ.Ε. και
ςυντονίηει τθν εφαρμογι του. Το πρόγραμμα το κατακζτει ςτθ Διεφκυνςθ τθσ ςχολικισ μονάδασ, θ
οποία ζχει τθν αρμοδιότθτα ελζγχου τθσ εφαρμογισ του.
 Συνεργάηεται ςε τακτικι βάςθ με τον/τθν Υπεφκυνο/θ του οικείου Ε.Κ.Φ.Ε. και φροντίηει για τθ
διευκζτθςθ κάκε οργανωτικοφ, τεχνικοφ ι άλλου προβλιματοσ, ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ απρόςκοπτθ
λειτουργία του Σ.Ε.Φ.Ε. του οποίου ζχει αναλάβει τθν ευκφνθ.
 Ρροςφζρει κάκε δυνατι βοικεια ςτουσ/ςτισ άλλουσ/εσ εκπαιδευτικοφσ που χρθςιμοποιοφν το Σ.Ε.Φ.Ε.
(ενδεικτικά, επικουρεί ςτθν προετοιμαςία των εργαςτθριακϊν δραςτθριοτιτων και παρίςταται ωσ
δεφτεροσ/θ διδάςκων/ουςα, όπου είναι απαραίτθτο και εφόςον είναι εφικτό).
 Επιμελείται τθ ςυντιρθςθ και επιςκευι των οργάνων του Σ.Ε.Φ.Ε.
 Ενθμερϊνει ζγκαιρα τθ Διεφκυνςθ τθσ οικείασ ςχολικισ μονάδασ για τισ απαιτοφμενεσ δαπάνεσ και τθν
προμικεια των αναγκαίων αναλωςίμων ειδϊν του Σ.Ε.Φ.Ε.
 Φροντίηει για τθν τιρθςθ των κανόνων αςφαλείασ και υγιεινισ του Σ.Ε.Φ.Ε.
 Στο τζλοσ του διδακτικοφ ζτουσ ςυντάςςει ετιςια ζκκεςθ, ςτθν οποία ςυμπεριλαμβάνει ποιοτικά και
ποςοτικά ςτοιχεία από τθ λειτουργία του Σ.Ε.Φ.Ε., τισ προτάςεισ του και οτιδιποτε κεωρεί χριςιμο για
τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργικισ του κατάςταςθσ. Θ ζκκεςθ υποβάλλεται ςτθ Διεφκυνςθ τθσ οικείασ
ςχολικισ μονάδασ και κοινοποιείται ςτο οικείο Ε.Κ.Φ.Ε.

Επιςθμαίνεται ότι ο/θ Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. αναλαμβάνει τθν ευκφνθ του Σ.Ε.Φ.Ε. ωσ αποκλειςτικι εξωδιδακτικι
απαςχόλθςθ κατά τθν κατανομι των εξωδιδακτικϊν εργαςιϊν από τον ςφλλογο των διδαςκόντων και των
διδαςκουςϊν τθσ ςχολικισ μονάδασ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 14 του άρκρου 66 του Ν. 4386/11-052016 (Φ.Ε.Κ. 83, τεφχοσ Αϋ).
4. Διευκρινίςεισ επί του οριςμοφ του/τησ Υ..Ε.Φ.Ε.
 Σε κάκε ςχολικι μονάδα ορίηεται ζνασ/μία (1) Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.
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 Αν ςε ςχολικι μονάδα υπάρχουν δφο (2) ι περιςςότερα Σ.Ε.Φ.Ε., ορίηεται μόνο ζνασ/μία (1) Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.
και απαλλάςςεται από τισ εφθμερίεσ.
 Αν ςε ςχολικό ςυγκρότθμα ςτο οποίο ςτεγάηονται περιςςότερεσ από μία ςχολικζσ μονάδεσ υπάρχει
μόνον ζνα (1) Σ.Ε.Φ.Ε., ορίηονται ωσ Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. ζνασ/μία (1) εκπαιδευτικόσ από κάθε ςχολικι μονάδα.
 Ωσ Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. ςχολικισ μονάδασ τοποκετείται εκπαιδευτικόσ που πρόκειται να διδάξει ςε αυτι
τουλάχιςτον τρεισ (3) μζρεσ τθν εβδομάδα.
 Εάν εκπαιδευτικόσ καλφπτει ςτθ ςχολικι μονάδα που ανικει τθ διδαςκαλία των μακθμάτων Φυςικϊν
Επιςτθμϊν ςε δφο (2) θμζρεσ και ςυμπλθρϊνει το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριό του/τθσ ςε άλλθ ι ςε
άλλεσ ςχολικζσ μονάδεσ ςτισ οποίεσ ζχουν ιδθ οριςκεί Υ.Σ.Ε.Φ.Ε., μπορεί να οριςκεί ωσ Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. ςτθ
ςχολικι μονάδα ςτθν οποία ανικει.
 Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία ςε μία ςχολικι μονάδα δεν εκδθλωκεί ενδιαφζρον για τθ κζςθ του/τθσ
Υ.Σ.Ε.Φ.Ε., γίνεται υποχρεωτικι ανάκεςθ ςε εκπαιδευτικό μεταξφ εκείνων που πρόκειται να διδάξουν ςε
αυτι τα μακιματα Φυςικϊν Επιςτθμϊν (κατά προτεραιότθτα κλάδου ΡΕ04 ι ΡΕ12.08 ι ΡΕ12.10), μετά
από πρόταςθ του ςυλλόγου των διδαςκόντων και των διδαςκουςϊν προσ τθν οικεία Δ.Δ.Ε.
 Δεν μπορεί να οριςκεί ωσ Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. ο/θ Διευκυντισ/ντρια ςχολικισ μονάδασ.
 Δεν μπορεί να οριςκεί ωσ Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. ο/θ Υποδιευκυντισ/ντρια ςχολικισ μονάδασ.
 Ωσ Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. ςχολικισ μονάδασ μπορεί να οριςκεί ο/θ Διευκυντισ/ντριά τθσ, εφόςον είναι ο/θ
μοναδικόσ/ι υπθρετϊν/οφςα εκπαιδευτικόσ που πρόκειται να διδάξει ςε αυτι τα μακιματα Φυςικϊν
Επιςτθμϊν.
 Ωσ Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. ςχολικισ μονάδασ μπορεί να οριςκεί ο/θ Υποδιευκυντισ/ντριά τθσ, εφόςον είναι ο/θ
μοναδικόσ/ι υπθρετϊν/οφςα εκπαιδευτικόσ που πρόκειται να διδάξει ςε αυτι τα μακιματα Φυςικϊν
Επιςτθμϊν.
 Αν ο/θ εκπαιδευτικόσ που πρόκειται να διδάξει ςε ςχολικι μονάδα μακιματα Φυςικϊν Επιςτθμϊν, ζχει
οριςκεί ωσ Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. ςε άλλθ ςχολικι μονάδα τθσ οικείασ Δ.Δ.Ε. και ςτθν πρϊτθ ςχολικι μονάδα δεν
μπορεί να οριςκεί ωσ Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. άλλοσ εκπαιδευτικόσ που διδάςκει μακιματα Φυςικϊν Επιςτθμϊν ςτθν
ίδια ςχολικι μονάδα (Διευκυντισ/ντρια ι Υποδιευκυντισ/ντρια), τότε ορίηεται ωσ Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. ο/θ ίδιοσ/α
εκπαιδευτικόσ και ςτισ δφο (2) ςχολικζσ μονάδεσ, και απαλλάςςεται από τισ εφθμερίεσ.
 Επειδι θ υλοποίθςθ εργαςτθριακϊν δραςτθριοτιτων ςτα γνωςτικά αντικείμενα τθσ Φυςικισ, τθσ
Χθμείασ, τθσ Βιολογίασ και τθσ Γεωλογίασ - Γεωγραφίασ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ διδαςκαλίασ
των προαναφερκζντων γνωςτικϊν αντικειμζνων, ςε περίπτωςθ κατά τθν οποία δεν είναι δυνατόν να
οριςκεί ωσ Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. ςχολικισ μονάδασ μόνιμοσ/θ ι αναπλθρωτισ/τρια εκπαιδευτικόσ πλιρουσ
ωραρίου, μπορεί να οριςκεί και αναπλθρωτισ/τρια μειωμζνου ωραρίου ι ωρομίςκιοσ/α εκπαιδευτικόσ.
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Με ευθφνη των Διευθφνςεων των ςχολικών μονάδων να ενημερωθοφν ενυπόγραφα οι εκπαιδευτικοί
των κλάδων ΠΕ04, ΠΕ12.08 και ΠΕ12.10, καθώσ και οι εκπαιδευτικοί άλλων κλάδων που μποροφν να
διδάξουν τα μαθήματα Φυςικών Επιςτημών ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΦΙΛΗ

Εςωτ. Διανομή:
- Γραφείο Υπουργοφ
- Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα Ραιδείασ & Θρθςκευμάτων
- Γενικι Δ/νςθ Σπουδϊν Ρ/κμιασ & Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ
- Δ/νςθ Σπουδϊν, Ρρογραμμάτων & Οργάνωςθσ Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ
/Τμιμα Αϋ
- Δ/νςθ Επαγγελματικισ Εκπ/ςθσ/Τμιμα Βϋ
- Αυτ. Δ/νςθ Ραιδείασ Ομογ., Διαπολ. Εκπ/ςθσ, Ξζνων & Μειον. Σχολείων
- Δ/νςθ Θρθςκευτικισ Εκπ/ςθσ
- Δ/νςθ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπ/ςθσ
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