
 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Ρ ό δ ο ς , 07- 11 -2022 
Αρ. Πρωτ.: 1172 

ΠΕΡ/ΚΗΔ/ΝΣΗΑ/ΘΜΙΑΣ&Β/ΘΜΙΑΣΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

  

2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕ03 

 Προς: 

Ταχ.Δ/νση: Γ. Μαύρου 2  
1. Σχολικές Μονάδες ΔΕ Ν. 

Δωδεκανήσου & Κυκλάδων 
(υπόψη Διευθυντριών/ντων & 
εκπαιδευτικών ΠΕ03) 

2. Κοιν.:   

1. Περιφερειακή Διεύθυνση 
Α/θμιας και Β/θμιας 
Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου 

2. Δ.Δ.Ε. Ν. Δωδεκανήσου 

3. Δ.Δ.Ε. Ν. Κυκλάδων 

 
 

Ταχ.Κώδ: 85100, Ρόδος  
Πληροφορίες: Ειρήνη Κυπραίου  
Τηλέφωνο: 2241364806  
Ηλ. Ταχυδρ.: 2pekesna@sch.gr  

Θέμα: «Ορισμός ενδοσχολικών συντονιστών ειδικότητας ΠΕ03  

Μαθηματικών στις σχολικές μονάδες Β΄/θμιας Εκπαίδευσης των Νομών 

Δωδεκανήσου και Κυκλάδων». 

Έχοντας υπόψη το ΦΕΚ 4509/Φ12/102913/ΓΔ4, άρθρο 3 παρ.1 εδάφια (Βα) 

και (Ββ) παρακαλώ τις  κυρίες/κυρίους  Διευθύντριες/Διευθυντές των σχολικών 

μονάδων της Β΄/θμιας Εκπαίδευσης των Νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, 

στις οποίες υπηρετούν τουλάχιστον 4 διδάσκοντες Μαθηματικών (στους 

οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί ΠΕ03 των τμημάτων ένταξης 

ή/και παράλληλης στήριξης), να ορίσουν εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ03 

Μαθηματικών ως ενδοσχολικό συντονιστή ειδικότητας Μαθηματικών το 

ονοματεπώνυμο του οποίου να μου κοινοποιήσουν στο e-mail: 

iokaragi@sch.gr. 

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ο ενδοσχολικός συντονιστής ειδικότητας 

Μαθηματικών συντονίζει αποκλειστικά και μόνο τους εκπαιδευτικούς κλάδου 

ΠΕ03 της σχολικής μονάδας και όσους/όσες με ανάθεση διδάσκουν Μαθηματικά 

κατά το τρέχον σχολικό έτος 2022-2023 (εκτός αν έχει οριστεί διαφορετικά σε 

ειδικές περιπτώσεις όταν οι ανάγκες της σχολικής μονάδας δεν το επιτρέπουν). 

Σε όσες σχολικές μονάδες έχουν ήδη οριστεί ενδοσχολικοί συντονιστές 

ειδικότητας Μαθηματικών, ο συντονιστής παρακαλείται να συμπληρώσει τον 

ετήσιο προγραμματισμό τον οποίο θα καταθέσει στην Διευθύντρια/Διευθυντή  



της σχολικής του μονάδας (ενδεικτικό έντυπο προγραμματισμού  

επισυνάπτεται).  

Στον προγραμματισμό  συμπεριλαμβάνονται όσα προβλέπονται στο άρθρο 2 

του ΦΕΚ 4509/Φ12/102913/ΓΔ4 και ιδιαίτερα τρεις (3) τουλάχιστον  

διδασκαλίες και μία μηνιαία συνάντηση των εκπαιδευτικών του κλάδου 

στην οποία συζητούνται θέματα  που αφορούν  στον προγραμματισμό, στον 

συντονισμό, στην διαχείριση της διδακτέας ύλης αλλά και γενικότερα 

θέματα/προβλήματα που σχετίζονται  με την διδασκαλία του μαθήματος των 

Μαθηματικών στη σχολική μονάδα. 

Ειδικότερα, θα πρέπει ο ενδοσχολικός συντονιστής Μαθηματικών να 

ενημερώνει τον ΣΕΕ ΠΕ03 για την πορεία της διδακτέας ύλης όταν του ζητηθεί 

καθώς και μια εβδομάδα πριν την υλοποίηση της  διδασκαλίας να στείλει ένα 

σχέδιο μαθήματος στο e-mail: iokaragi@sch.gr. 

 

Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ03, 2ο ΠΕΚΕΣ Ν. Αιγαίου 

 

 

                                                                    Καραγιάννης Ιωάννης          
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