
Νόµος 2986/02 (ΦΕΚ 24Α΄/2002 ) 
Άρθρο 8 

Οργανωτικά θέµατα υπηρεσιών και σχολικών µονάδων 

1……………………………………………………………………………………………………………….2…………………

…………………………………………………………………………………………….3………………………………………

………………………………………………………………………. 

 
4. α) Σε κάθε ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης συνιστάται και λειτουργεί Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών 

Επιστηµών (Ε.Κ.Φ.Ε.), που αποτελεί κέντρο έρευνας, τεχνικής και οργανωτικής υποστήριξης της εργαστηριακής 

διδασκαλίας των φυσικών µαθηµάτων, παροχής συµβουλών για την οργάνωση των σχολικών εργαστηρίων στις 

σχολικές µονάδες της ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, τη λειτουργία των οποίων εποπτεύει. Για τη 

λειτουργία του Ε.Κ.Φ.Ε. αποσπάται ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ4 ως υπεύθυνος αυτού. Στις ∆ιευθύνσεις 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, στις οποίες υπάγεται µεγάλος αριθµός σχολείων, µπορεί να λειτουργούν και 

περισσότερα του ενός Ε.Κ.Φ.Ε., τα οποία συνιστώνται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευµάτων και Οικονοµικών.  

β) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζονται ο τρόπος λειτουργίας και οι 

αρµοδιότητες των Ε.Κ.Φ.Ε., τα προσόντα, τα όργανα, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των υπευθύνων τους, 

τα όργανα και η διαδικασία απόσπασης αυτών, η διάρκεια απόσπασης και οι λόγοι ανάκλησης αυτής.  

γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών καθορίζεται το ύψος 

της αποζηµίωσης των υπευθύνων Ε.Κ.Φ.Ε. για πρόσθετη απασχόλησή τους.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

   
                                                                                                                      



 

Απόφαση µε Αριθ. Φ.353.1/324/105657/∆1(ΦΕΚ1340Β΄/2002) 
Άρθρο 21 

1………………………………………………………………………………………………………………. 

2.στ [Οι ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης]Φροντίζουν για την υποδοµή και για τα διδακτηριακά προβλήµατα των σχολείων και 

εισηγούνται αρµοδίως την επισκευή των διδακτηρίων και τον εξοπλισµό τους µε έπιπλα, σκεύη και εποπτικό υλικό, καθώς και 

τις αναγκαίες παρεµβάσεις στην αρχιτεκτονική των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των διδακτηρίων σε µια παιδαγωγική 

κατεύθυνση.` 

Άρθρο 24 

1………………………………………………………………………………………………………………. 

2………………………………………………………………………………………………………………. 

16. [Οι Προϊστάµενοι των Γραφείων Εκπαίδευσης]Φροντίζουν για τις υποδοµές και για τα διδακτηριακά προβλήµατα των 

σχολείων και εισηγούνται αρµοδίως την επισκευή των διδακτηρίων και τον εξοπλισµό τους µε έπιπλα, σκεύη και εποπτικό υλικό, 

καθώς και τις αναγκαίες παρεµβάσεις στην αρχιτεκτονική των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των διδακτηρίων σε µια 

παιδαγωγική κατεύθυνση.` 

Άρθρο 26 

1………………………………………………………………………………………………………………. 

2………………………………………………………………………………………………………………. 

21. [Καθήκοντα και αρµοδιότητες των Τµηµάτων Εκπαιδευτικών Θεµάτων] Στον εξοπλισµό των εργαστηρίων των σχολικών 

µονάδων και στην τήρηση των κανόνων ασφαλείας.  

Άρθρο 28 

1………………………………………………………………………………………………………………. 

2ιγ.[Ο ∆ιευθυντής του σχολείου] Είναι υπεύθυνος (…) για την τήρηση των πάσης φύσεων βιβλίων και εντύπων που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.   

Άρθρο 29 

1………………………………………………………………………………………………………………. 

2………………………………………………………………………………………………………………. 

5.[Ο ∆ιευθυντής του σχολείου] Είναι υπεύθυνος µαζί µε τους παιδευτικούς, για την καθαριότητα (…) καθώς και για την 

προστασία της υγείας και ασφαλείας των µαθητών. 

Άρθρο 34 

Καθήκοντα και αρµοδιότητες διευθυντών και υποδιευθυντών Σ.Ε.Κ. και υπευθύνων Σ.Ε. 

 Α. Ο διευθυντής του Σ.Ε.Κ. (…) 

1………………………………………………………………………………………………………………. 

 2. Εποπτεύει την κατάλληλη διαµόρφωση και τον εξοπλισµό των εργαστηριακών χώρων, ώστε να µπορεί να 

υποστηριχθεί η εργαστηριακή άσκηση των µαθητών και η διδασκαλία των αντίστοιχων µαθηµάτων. Για το σκοπό 

αυτό φροντίζει ώστε οι χώροι να έχουν τις κατάλληλες διαστάσεις. να είναι εξοπλισµένοι µε τα κατάλληλα µέσα 

εξαερισµού και πυρόσβεσης και µε τα εργαστηριακό   όργανα που απαιτούνται. σε ικανό αριθµό. ώστε να 

ανταποκριθούν στις ανάγκες των ασκήσεων.  

3. Εισηγείται στη διεύθυνση δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για το εκπαιδευτικό προσωπικό που απαιτείται για τη 

λειτουργία του Σ.Ε.Κ. και προτείνει τους υπεύθυνους των εργαστηρίων κατεύθυνσης, µετά από εισήγηση του 

υπεύθυνου του τοµέα.  

4. Είναι υπεύθυνος για την σύνταξη εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας του Σ.Ε.Κ. Ο κανονισµός αυτός είναι 

συµβατός µε το νοµοθετικό πλαίσιο που εκάστοτε ισχύει και πρέπει να δηµοσιευθεί µε  ανάρτηση στον πίνακα 

ανακοινώσεων του σχολείου.  

5. Είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του ωρολογίου προγράµµατος των εργαστηρίων και των συναφών 

προγραµµάτων διεξαγωγής των εξετάσεων, σε συνεργασία µε τους ∆/ντές των σχολικών µονάδων που εξυπηρετεί  



6……………………………………………………………………………………………………………….   

7……………………………………………………………………………………………………………….   

8. Μεριµνά για την ενηµέρωση του προσωπικού σχετικό µε τις εξελίξεις της τεχνολογίας στα θέµατα που 

ενδιαφέρουν τα εργαστήρια, σε συνεργασία µε τους Σχολικούς Συµβούλους.  

9. 'Έχει την εποπτεία για την προληπτική συντήρηση του εξοπλισµού των εργαστηρίων και αναθέτει αυτή στο 

διδακτικό προσωπικό ή στους συντηρητές του Σ.Ε.Κ., µε σκοπό την αποφυγή βλαβών και ατυχηµάτων.  

10. 'Έχει την εποπτεία για την επισκευή του εργαστηριακού εξοπλισµού του Σ.Ε.Κ. και αναθέτει αυτή, ανάλογα µε 

τη σοβαρότητα, και τις υπάρχουσες δυνατότητες στο προσωπικό του Σ.Ε.Κ. Ακόµη εισηγείται την ανάθεση της 

επισκευής σε τρίτους.  

11. 'Έχει την εποπτεία και αναθέτει την τήρηση αρχείου εξοπλισµού των εργαστηρίων των τοµέων σχετικό µε τις 

ποσότητες και την κατάσταση λειτουργίας τους.  

12. 'Έχει την εποπτεία και αναθέτει τη λήψη των απαραίτητων µέτρων ασφαλείας και υγιεινής, όπως αυτά 

καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις, στους χώρους των εργαστηρίων και στους κοινόχρηστους χώρους.  

13. Συγκροτεί από το προσωπικό των εργαστηρίων επιτροπές προµηθειών και παραλαβής εξοπλισµού ή άλλου 

υλικού, απαραίτητου για τη λειτουργία των εργαστηρίων και επιτροπές απογραφής εξοπλισµού, καθώς και 

επιτροπές απογραφής, καταστροφής και διαγραφής                εξοπλισµού.  

14. Ενηµερώνει το σύλλογο των διδασκόντων σχετικό µε την ισχύουσα νοµοθεσία για τη λειτουργία του Σ.Ε.Κ. και 

τη διδασκαλία των εργαστηριακών ασκήσεων.  

15. Καθοδηγεί και βοηθό το προσωπικό του Σ.Ε.Κ., µε σκοπό την αρµονική συνεργασία του και την καλύτερη 

εκτέλεση του έργου του.  

16. ……………………………………………………………………………………………………………. 

  

19. Φροντίζει ώστε να τηρούνται πάντοτε ενηµερωµένα τα υπηρεσιακό βιβλία και έντυπα και είναι υπεύθυνος για τη 

διεκπεραίωση της υπηρεσιακής αλληλογραφίας του Σ.Ε.Κ.  

20. Εισηγείται στην σχολική επιτροπή που ανήκει το Σ.Ε.Κ. για την εκποίηση κατεστραµµένου εξοπλισµού και 

υλικών που υπάρχουν στο Σ.Ε.Κ. ή την παραχώρησή τους στον Ο.∆.∆.Υ.  

21. Συντάσσει έκθεση στο τέλος κάθε διδακτικού έτους προς την αρµόδια υπηρεσία, σχετικά µε την εκπαιδευτική 

δραστηριότητα των εργαστηρίων, στην οποία συµπεριλαµβάνονται και προτάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών 

λειτουργίας των εργαστηρίων .  

22. Συµµετέχει στη σχολική επιτροπή του Σ.Ε.Κ.  

23. Μεριµνά για τη διάθεση του εργαστηριακού εξοπλισµού από δηµόσιους φορείς  ή εποπτευόµενους από αυτό 

οργανισµούς ή άλλους φορείς, εφ' όσον ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των εργαστηριακών ασκήσεων µε τη 

σύνταξη σχετικού πρακτικού παραλαβής.  

24. Υποβάλλει προτάσεις για νέο εργαστηριακό εξοπλισµό προς το ΥΠ.Ε.Π.Θ. µέσω του γραφείου εκπαίδευσης ή 

προς κάθε άλλο αρµόδιο φορέα µέσω της σχολικής επιτροπής.  

Β. Καθήκοντα και αρµοδιότητες υποδιευθυντών Σ.Ε.Κ. 

Οι υποδιευθυντές ΣΕΚ ασκούν τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες των υποδιευθυντών των σχολικών µονάδων της 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.  

Γ. Καθήκοντα υπευθύνου Σ.Ε. 

 Ο υπεύθυνος του σχολικού εργαστηρίου (Σ. Ε.) ασκεί καθήκοντα ανάλογα µε τα οριζόµενα στην προηγούµενη 

παράγραφο.  

 

 


