
Νόµος 1566/85 (ΦΕΚ 167Α΄/1985) 
Άρθρο 10 

Σχολικά εργαστηριακά κέντρα και σχολικά εργαστήρια 

1. Για την πρακτική άσκηση των µαθητών των τεχνικών -επαγγελµατικών   λυκείων, των ενιαίων πολυκλαδικών 

λυκείων και  των τεχνικών - επαγγελµατικών σχολών συγκροτούνται και λειτουργούν ανάλογα µε τις υπάρχουσες 

ανάγκες σχολικά εργαστηριακά κέντρα (Σ.Ε.Κ.), στα οποία οι ασκούµενοι µαθητές προέρχονται από τρεις 

τουλάχιστο σχολικές µονάδες. Όταν µαθητές που ασκούνται στα εργαστήρια προέρχονται από λιγότερες 

σχολικές µονάδες η πρακτική τους άσκηση γίνεται σε σχολικό εργαστήριο που υπάγεται διοικητικά στο τεχνικό - 

επαγγελµατικό ή ενιαίο πολυκλαδικό λύκειο. 

2. Με απόφαση του προϊσταµένου της διεύθυνσης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του 

οικείου περιφερειακού συµβουλίου, ορίζονται οι σχολικές µονάδες της ίδιας πόλης ή περιοχής, σύµφωνα µε την 

προηγούµενη παράγραφο, οι µαθητές των οποίων ασκούνται στο Σ.Ε.Κ. Με όµοια απόφαση ορίζονται οι 

εκπαιδευτικοί των παραπάνω σχολικών µονάδων που διατίθενται στα Σ.Ε.Κ. και οι ώρες εβδοµαδιαίας 

απασχόλησής τους. 

3. ∆ιευθυντής του Σ.Ε.Κ. ορίζεται εκπαιδευτικός κατά τις διατάξεις του άρθρου 11. Υπεύθυνος του σχολικού 

εργαστηρίου είναι ο διευθυντής του λυκείου, στο οποίο υπάγεται το σχολικό εργαστήριο. Ο διευθυντής του Σ.Ε.Κ. 

ή ο υπεύθυνος του σχολικού εργαστηρίου είναι αρµόδιοι για την οργάνωση και λειτουργία τω εργαστηρίων, τη 

συντήρηση µηχανηµάτων, οργάνων και λοιπού εξοπλισµού, την προµήθεια του απαραίτητου υλικού, την 

υποβολή προτάσεων σχετικά µε την ανανέωση και συµπλήρωση του εξοπλισµού των εργαστηρίων, την εκτέλεση 

όλων των απαραίτητων ενεργειών για την επισκευή τους, την τήρηση βιβλίων υλικού και µητρώων µηχανηµάτων 

για τον εργαστηριακό εξοπλισµό και τη λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων ασφάλειας για τη λειτουργία των 

εργαστηρίων. 

4. α) Κάθε Σ.Ε.Κ. διακρίνεται σε τοµείς εργαστηρίων. Κάθε τοµέας εργαστηρίων περιλαµβάνει τρία (3) µέχρι πέντε 

(5) εργαστήρια της ίδιας ή γενικότερης κατεύθυνσης. Σε κάθε τοµέα ορίζεται ένας υπεύθυνος σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του επόµενου άρθρου. 

β) Κάθε σχολικό εργαστήριο έχει την ίδια συγκρότηση µε τα Σ.Ε.Κ. Υπεύθυνος τοµέα του σχολικού εργαστηρίου 

ορίζεται, µε απόφαση του προϊσταµένου της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ένας εκπαιδευτικός από εκείνους που 

υπηρετούν στις σχολικές µονάδες που εξυπηρετούνται από το σχολικό εργαστήριο και προέρχεται από τους 

κλάδους ΑΤ12, ΑΤ14, ΑΤ17, ΑΤ18 ή ΑΡ1, ειδικότητας αντίστοιχης προς τον τοµέα του εργαστηρίου. 

γ) Σε κάθε εργαστήριο κατεύθυνσης ορίζεται υπεύθυνος, µε τη διαδικασία του στοιχείου β΄, ένας εκπαιδευτικός 

από εκείνους που υπηρετούν στις σχολικές µονάδες, οι οποίες εξυπηρετούνται από το Σ.Ε.Κ. ή το σχολικό 

εργαστήριο, κατά περίπτωση, πτυχιούχος Τ.Ε.Ι. ή µέσης σχολής ειδικότητας αντίστοιχης προς το εργαστήριο. Ο 

υπεύθυνος εργαστηρίου είναι αρµόδιος για τη σωστή λειτουργία κα συντήρηση του εξοπλισµού, την οργάνωση 

του εργαστηρίου και την υποβολή προτάσεων για τη συµπλήρωση η αντικατάσταση του εξοπλισµού. Είναι 

επίσης υπεύθυνος για την τήρηση όλων των κανόνων ασφάλειας που απαιτούνται για τη λειτουργία του 

εργαστηρίου. 

5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζονται οι λεπτοµέρειες λειτουργίας 

των Σ.Ε.Κ. και των σχολικών εργαστηρίων και τα ειδικότερα καθήκοντα των διευθυντών Σ.Ε.Κ., των υπευθύνων 

των σχολικών εργαστηρίων και των υπευθύνων των τοµέων εργαστηρίων και των εργαστηρίων κατεύθυνσης. 

6. Τα Σ.Ε.Κ. και ο τόπος λειτουργίας τους ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευµάτων. 

7. Στα Σ.Ε.Κ. ή στα σχολικά εργαστήρια µπορούν να ασκούνται και οι µαθητές των σχολών µαθητείας του 

Ο.Α.Ε.∆.. Τα εργαστήρια που λειτουργούν στις σχολές µαθητείας µπορεί να εντάσσονται στα Σ.Ε.Κ.. Οι 



λεπτοµέρειες για την άσκηση των µαθητών και την ένταξη και λειτουργία των εργαστηρίων ρυθµίζονται µε κοινή 

απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Εργασίας. 

8. Αν στην έδρα τεχνικής – επαγγελµατικής σχολής δε λειτουργεί τεχνικό – επαγγελµατικό ή ενιαίο πολυκλαδικό 

λύκειο, οι µαθητές ασκούνται σε εργαστήρια της σχολής. Οι υπεύθυνοι των εργαστηρίων ορίζονται µε απόφαση 

του διευθυντή της σχολής. 

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

……………………………………………………………………………………….. 

 

Άρθρο 14 

Εκπαιδευτικό προσωπικό δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

13. Οι ώρες  εβδοµαδιαίας διδασκαλίας και διεξαγωγής πρακτικών ασκήσεων από το εκπαιδευτικό προσωπικό της 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ορίζονται ως εξής: 

α) ∆ιευθυντές γυµνασίων, λυκείων και τεχνικών – επαγγελµατικών σχολών ώρες οκτώ (8) όταν λειτουργούν µε τρία 

έως πέντε τµήµατα τάξεων, ώρες επτά (7) όταν λειτουργούν µε έξι έως εννέα τµήµατα τάξεων, ώρες πέντε (5) όταν 

λειτουργούν µε δέκα έως δώδεκα τµήµατα τάξεων και ώρες τρεις (3) όταν λειτουργούν µε περισσότερα από 

δώδεκα τµήµατα τάξεων. Για την εφαρµογή της διάταξης αυτής δεν υπολογίζεται ως τµήµα εκείνο που έχει αριθµό 

µαθητών µικρότερο από το µισό του προβλεπόµενου ανώτατου αριθµού. 

β) ∆ιευθυντές Σ.Ε.Κ. ώρες οκτώ (8). 

γ) Υποδιευθυντές γυµνασίων, λυκείων και τεχνικών – επαγγελµατικών σχολών και υπεύθυνων τοµέων Σ.Ε.Κ. ώρες 

δεκατέσσερις (14). 

δ) Υπεύθυνοι εργαστηρίων [Σ.Ε.Κ. και τεχνικών – επαγγελµατικών σχολών] ώρες δεκαοκτώ (18). 

ε) Εκπαιδευτικό προσωπικό των κλάδων ΑΤ1 µέχρι ΑΤ18 ώρες είκοσι µία (21) αν έχουν έως έξι έτη υπηρεσίας, 

ώρες δεκαεννέα (19) αν έχουν από έξι µέχρι δώδεκα έτη υπηρεσίας και ώρες δεκαοκτώ (18) αν έχουν πάνω από 

δώδεκα έτη υπηρεσίας. 

στ) Εκπαιδευτικοί εργαστηρίων του κλάδου ΑΡ1 ώρες είκοσι δύο (22) εάν έχουν έως επτά έτη υπηρεσίας, ώρες 

δεκαεννέα (19) εάν έχουν επτά µέχρι δεκατρία έτη υπηρεσίας και ώρες δεκαοκτώ (18) εάν έχουν πάνω από 

δεκατρία έτη υπηρεσίας. 

ζ) Αρχιτεχνίτες του κλάδου ΜΕ1 ώρες είκοσι έξι (26). 

η)Τεχνίτες του κλάδου ΜΕ1 ώρες είκοσι οκτώ (28). 

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

…………………………………………………………………………………… 
 

Άρθρο 42  

Εποπτικά και οπτικοακουστικά µέσα - Εργαστήρια 

1. Σε κάθε σχολείο πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης υπάρχουν και χρησιµοποιούνται εποπτικά και 

οπτικοακουστικά µέσα, καθώς και εργαστήρια φυσικής και χηµείας για την εµπέδωση της διδασκαλίας των οικείων 

µαθηµάτων.  

2. Με απόφαση του συλλόγου των διδασκόντων ορίζεται σε κάθε σχολείο ένας εκπαιδευτικός υπεύθυνος για τα 

οπτικοακουστικά και άλλα µέσα, ο οποίος στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, επιβοηθείται από µαθητές που ορίζει το 

µαθητικό συµβούλιο. Ο εκπαιδευτικός αυτός απαλλάσσεται από τις πρόσθετες απασχολήσεις και ασκεί µόνο τα 

διδακτικά του καθήκοντα.  

 3. Ο εξοπλισµός των σχολείων µε εποπτικά και οπτικοακουστικά µέσα γίνεται µε τη φροντίδα των αρµόδιων 

υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Ο εξοπλισµός αυτός µπορεί να συµπληρώνεται, σε κάθε 



σχολείο, µε προµήθειες ειδών, που πραγµατοποιούνται µε απόφαση της σχολικής επιτροπής, ύστερα από 

πρόταση του συλλόγου των διδασκόντων, η οποία εγκρίνεται από την οικεία δηµοτική ή κοινοτική επιτροπή 

παιδείας.  Τα είδη για προµήθεια αναγράφονται σε πίνακες που καταρτίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από πρόταση του αρµόδιου τµήµατος του Π.Ι. 

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

…………………………………………………………………………………………… 
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη :  
1. Το Ν. 2640/98 (ΦΕΚ Α΄206) που αφορά την “∆ευτεροβάθµια Τεχνική – Επαγγελµατική Εκπαίδευση και άλλες 

διατάξεις”. 
2. Την Γ2/4321/26-10-88 Υ.Α. (808-Β) που καθορίζει θέµατα λειτουργίας των Σ.Ε.Κ.  
3. To Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167 Α΄) που αφορά τη “∆οµή και λειτουργία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις”. 
4. Το Π.∆. 398/95 (ΦΕΚ 223/31-10-95) που αφορά τον “Καθορισµό προσόντων κριτηρίων και διαδικασίας 

επιλογής των στελεχών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης”. 
5. Την ανάγκη επίλυσης ζητηµάτων που δηµιουργήθηκαν από τον κανονισµό  
      λειτουργίας των Σ.Ε.Κ. που ισχύει έως σήµερα. 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 
 
την τροποποίηση της απόφασης Γ2/4321/26-10-88 ως ακολούθως :  
 

Άρθρο 1 
 Τα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα (Σ.Ε.Κ.) ως εκπαιδευτικές µονάδες του ΥΠ.Ε.Π.Θ. έχουν αυτοτελή 

διοικητική δοµή στην λειτουργία τους ως σχολικές µονάδες και συνεργάζονται µε τα Τ.Ε.Ε. και τα Ι.Ε.Κ. της 
περιοχής τους. 

 Όργανα διοίκησης σχολικών εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων είναι: α) ο ∆ιευθυντής του 
Σ.Ε.Κ., β) ο Υποδιευθυντής του ΣΕΚ γ) οι υπεύθυνοι τοµέων Σ.Ε.Κ. και δ) οι υπεύθυνοι εργαστηρίων Σ.Ε.Κ. Σε 
κάθε Σ.Ε.Κ. λειτουργεί και σύλλογος διδασκόντων.  
1. ∆ιευθυντής σε κάθε σχολικό εργαστηριακό κέντρο (Σ.Ε.Κ.) επιλέγεται εκπαιδευτικός σύµφωνα µε τις διατάξεις 
που ισχύουν για τους ∆/ντές των σχολικών µονάδων. 
2. Σε κάθε Σ.Ε.Κ. επιλέγεται Υποδιευθυντής, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για τους Υπ/ντές των 

σχολικών µονάδων.  
3. Υπεύθυνος του σχολικού εργαστηρίου είναι ο ∆ιευθυντής ή ο Υποδιευθυντής του Τ.Ε.Ε., στο οποίο υπάγεται 

το σχολικό εργαστήριο. 
4. Υπεύθυνος τοµέα Σ.Ε.Κ. επιλέγεται εκπαιδευτικός ειδικότητας αντίστοιχης µε τη γενικότερη κατεύθυνση των 

εργαστηρίων του τοµέα µε βαθµό Α΄. Εφ’ όσον δεν υπάρχει, επιλέγεται άλλος εκπαιδευτικός του τοµέα µε βαθµό 
Β΄. Υπεύθυνος τοµέα του σχολικού εργαστηρίου επιλέγεται εκπαιδευτικός ειδικότητας αντίστοιχης προς ένα από 
τα εργαστήρια του τοµέα. 



5. Σε κάθε εργαστήριο κατεύθυνσης του Σ.Ε.Κ. ή του σχολικού εργαστηρίου επιλέγεται ως υπεύθυνος 
εκπαιδευτικός, ειδικότητας αντίστοιχης προς το εργαστήριο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της §4, περιπτώσεις β’ και γ’ 
του άρθρου 10 του Ν. 1566/1985.  

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

 
 

Άρθρο 2 
Καθήκοντα διευθυντών Σ.Ε.Κ. και υπευθύνων Σ.Ε. 

 
1. Ο διευθυντής του Σ.Ε.Κ. εκπροσωπεί το Σ.Ε.Κ. σ’ όλες τις σχέσεις του προς τρίτους, είναι αποκλειστικά 
υπεύθυνος για τη λειτουργία του Σ.Ε.Κ. και ασκεί επιπλέον τα εξής ειδικότερα καθήκοντα: 
α)  Σε συνεργασία µε τα σχολεία που εξυπηρετεί το Σ.Ε.Κ. καθορίζει τον αριθµό, το είδος και τους χώρους των 
εργαστηρίων κατεύθυνσης που θα λειτουργήσουν. 
β) 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 εργαστηριακά όργανα που απαιτούνται, σε ικανό αριθµό, ώστε να 
ανταποκριθούν στις ανάγκες των ασκήσεων.  
γ) 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. 
  δ) 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. 
  ε) 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. 
  στ)   Είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη προγράµµατος εφηµεριών του Σ.Ε.Κ. 
  ζ) Υλοποιεί τις προτάσεις του συλλόγου για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των εκπαιδευτικών και µαθητών για 
κατασκευές εργαστηριακών ασκήσεων, συσκευών και οργάνων , που η κατασκευή τους υποβοηθά τους σκοπούς 
και τη λειτουργία των εργαστηρίων. 
η) Μεριµνά για την ενηµέρωση του προσωπικού σχετικά µε τις εξελίξεις της τεχνολογίας στα θέµατα που 
ενδιαφέρουν τα εργαστήρια, σε συνεργασία µε τους Σχολικούς Συµβούλους. 
  θ) 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. 
ι) 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. 
ια) Έχει την εποπτεία και αναθέτει την τήρηση αρχείου εξοπλισµού των εργαστηρίων των τοµέων σχετικά µε τις 
ποσότητες και την κατάσταση λειτουργίας τους. 
ιβ) 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. 
 ιγ) 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. 
 ιδ) Ενηµερώνει το σύλλογο των διδασκόντων σχετικά µε την ισχύουσα νοµοθεσία για τη λειτουργία του Σ.Ε.Κ. και 
τη διδασκαλία των εργαστηριακών ασκήσεων. 
 ιε) Καθοδηγεί και βοηθά το προσωπικό του Σ.Ε.Κ., µε σκοπό την αρµονική συνεργασία του και την καλύτερη 
εκτέλεση του έργου του. 
 ιστ) Έχει την ευθύνη και επιβλέπει τη λειτουργία Τοµέα, όταν για οποιονδήποτε λόγο δεν έχει οριστεί υπεύθυνος 
στην αντίστοιχη θέση. 
 ιζ) Γνωστοποιεί τις αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων του Σ.Ε.Κ., στις σχολικές µονάδες, σχετικά µε τις 
υπερωρίες του προσωπικού του Σ.Ε.Κ., για την κίνηση της διαδικασίας πληρωµής.  
 ιη) Εισηγείται για θέµατα που αφορούν µαθητές που ασκούνται στο Σ.Ε.Κ., στη σχολική µονάδα, από την οποία 
προέρχεται ο µαθητής. 
 ιθ) Φροντίζει ώστε να τηρούνται πάντοτε ενηµερωµένα τα υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα και είναι υπεύθυνος για τη 
διεκπεραίωση της υπηρεσιακής αλληλογραφίας του Σ.Ε.Κ. 
 κ) 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. 
 κα) 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.  
 κβ) Συµµετέχει στη σχολική επιτροπή του Σ.Ε.Κ. 



 κγ) Mεριµνά 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.   
 κδ) 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. 
2. Ο υπεύθυνος του σχολικού εργαστηρίου (Σ.Ε.) ασκεί καθήκοντα ανάλογα µε τα οριζόµενα στην προηγούµενη 
παράγραφο. 
 

Άρθρο 3 
Καθήκοντα Υποδιευθυντή ΣΕΚ 

 
Ισχύουν τα οριζόµενα από τις αντίστοιχες διατάξεις για στους Υποδιευθυντές των σχολικών µονάδων της 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 
 

Άρθρο 4 
Καθήκοντα  Υπεύθυνων  Τοµέων Εργαστηρίων 

 
1. Ο υπεύθυνος τοµέα εργαστηρίων του Σ.Ε.Κ. προσφέρει τις υπηρεσίες του αποκλειστικά στο Σ.Ε.Κ. και 
συγκεκριµένα: 
α) Οργανώνει και προγραµµατίζει τις εργαστηριακές ασκήσεις των εργαστηρίων κατεύθυνσης, που είναι ενταγµένα 
στον Τοµέα του, σύµφωνα µε τα αναλυτικά προγράµµατα και στους δυνατότητες του εξοπλισµού των εργαστηρίων, 
σε συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούς που θα διδάξουν το µάθηµα και καταθέτει τον προγραµµατισµό στο 
∆ιευθυντή του Σ.Ε.Κ., στην αρχή του σχολικού έτους. 
β) Ελέγχει και υποβοηθά, σε συνεργασία µε τον οικείο σχολικό σύµβουλο τους εκπαιδευτικούς του Τοµέα, για τη 
σωστή άσκηση των καθηκόντων τους, την εφαρµογή καταλλήλων εκπαιδευτικών µεθόδων και την εφαρµογή του 
αναλυτικού προγράµµατος. 
γ) Επιβλέπει και καθοδηγεί τις εργασίες προληπτικής συντήρησης που γίνονται σε προγραµµατισµένα χρονικά 
διαστήµατα από το προσωπικό του Σ.Ε.Κ. 
δ) Επιβλέπει και καθοδηγεί στους εργασίες επισκευής του εξοπλισµού των εργαστηρίων. 
ε) Φροντίζει και ελέγχει τη σωστή τήρηση του αρχείου του εξοπλισµού των εργαστηρίων κατεύθυνσης που ανήκουν 
στον Τοµέα. 
στ) Ελέγχει την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και υγιεινής, όπως αυτοί καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις, 
στους χώρους των εργαστηρίων κατεύθυνσης που ανήκουν στον Τοµέα. 
ζ) Ενηµερώνει σε σχετική έκθεση το ∆ιευθυντή, σχετικά µε την εκπαιδευτική δραστηριότητα που έχει 
πραγµατοποιηθεί µέχρι το µήνα Ιούνιο κάθε σχολικού έτους και κάνει προτάσεις σχετικά µε τη συµπλήρωση ή 
ανανέωση του εξοπλισµού για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των εργαστηρίων κατεύθυνσης του Τοµέα. 
Για το επόµενο σχολικό έτος ή όταν ζητηθεί από το ∆ιευθυντή του Σ.Ε.Κ. 
η) Φροντίζει για την αναπλήρωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε εργαστήρια του Τοµέα του, όταν 
απουσιάζουν και αναφέρει σχετικά στο ∆ιευθυντή.  
θ) Υπεύθυνος Τοµέα Εργαστηρίων του Σ.Ε.Κ. ασκεί καθήκοντα Υποδιευθυντή όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει 
µετά από πρότασή του από το σύλλογο διδασκόντων του Σ.Ε.Κ.  
ι) Ο υπεύθυνος Τοµέα Εργαστηρίων Σ.Ε.Κ. προηγείται στην κάλυψη του υποχρεωτικού ωραρίου. 
2. Ο υπεύθυνος Τοµέα Εργαστηρίων του Σ.Ε. ασκεί καθήκοντα ανάλογα µε τα οριζόµενα στην προηγούµενη 
παράγραφο. 

 
Άρθρο 5 

Καθήκοντα  Υπεύθυνων  Εργαστηρίων Κατεύθυνσης 
 
1. Ο Υπεύθυνος εργαστηρίου κατεύθυνσης: 
α) Χρεώνεται τον εξοπλισµό του Εργαστηρίου και έχει την αποκλειστική ευθύνη διατήρησης, συντήρησης και 
χρήσης του. 
β) Ελέγχει τακτικά όλο τον εξοπλισµό του εργαστηρίου και χωρίς καθυστέρηση αναφέρει στον Υπεύθυνο Τοµέα 

για τυχόν βλάβες και απώλειες. Τηρεί βιβλίο συµβάντων. 
γ) Τηρεί το αρχείο του εξοπλισµού του εργαστηρίου κατεύθυνσης σχετικά µε στους ποσότητες και την κατάστασή 
του. 
δ) Τηρεί τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο του εργαστηρίου και παίρνει τα κατάλληλα µέτρα για την 

αποφυγή βλαβών του εξοπλισµού. Σε περίπτωση βλάβης αναλαµβάνει προσωπικά την αποκατάστασή τους σε 
συνεργασία µε τους τεχνίτες συντήρησης ή µε άλλο πρόσφορο τρόπο (δηµοτική αρχή, εξειδικευµένους εξωτερικούς 
τεχνίτες κλπ), χαρακτηρίζοντας τα αίτια που την προκάλεσαν και αναφέρει σχετικά στον υπεύθυνο του Τοµέα. 
ε) Ασκεί καθήκοντα εφηµερεύοντα καθηγητή, σύµφωνα µε το πρόγραµµα εφηµεριών του Σ.Ε.Κ.  

  στ) Στην περίπτωση που, ορίζονται δύο ή τρεις υπεύθυνοι σ’ ένα εργαστήριο κατεύθυνσης, αυτοί θεωρούνται 
συνυπεύθυνοι στην άσκηση των καθηκόντων τους. 
ζ) Το ωράριο διδασκαλίας στα εργαστήρια κατεύθυνσης καλύπτεται κατά προτεραιότητα από τους αντίστοιχους 

υπεύθυνους εργαστηρίων και κατεύθυνσης. 



2. Ο υπεύθυνος εργαστηρίου χρεώνεται τον εξοπλισµό του εργαστηρίου και φροντίζει για τη διατήρησή του σε 
καλή κατάσταση. Καταγράφει µε χειρόγραφο ή ηλεκτρονικό τρόπο σε καταστάσεις ή καρτέλες τα διάφορα 
µηχανήµατα, τα εργαλεία και άλλο εξοπλισµό και φροντίζει για την ενηµέρωση του αρχείου και τη συµπλήρωση ή 
την ανανέωσή του.  

3. Οι υπεύθυνοι εργαστηρίων κατεύθυνσης του Σ.Ε.Κ. είναι µόνιµοι εκπαιδευτικοί εφ΄ όσον υπάρχουν, ή 
αναπληρωτές και προσφέρουν αποκλειστικά τις υπηρεσίες τους στο Σ.Ε.Κ., καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας τους, 
που διαρκεί τουλάχιστον δύο πλήρη σχολικά έτη ή προκειµένου για τον αναπληρωτή όσο χρόνο διαρκεί η 
αναπλήρωση. 

4. Το υποχρεωτικό ωράριο του υπεύθυνου εργαστηρίου του Σ.Ε.Κ. µειώνεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις που 
ισχύουν. 
   5. Οι ρυθµίσεις αυτές ισχύουν και για τους υπεύθυνους σχολικών εργαστηρίων. 

 6. Συµµετέχει σε επιτροπές προµήθειας και παραλαβής του απαραίτητου εξοπλισµού των εργαστηρίων. 
 7. Είναι υπεύθυνος για την τήρηση βιβλίου συµβάντων του εργαστηρίου, το οποίο πρέπει να συµπληρώνεται 
από τους εκπαιδευτικούς του εργαστηρίου, µετά το πέρας του ηµερήσιου ωραρίου τους. 

 
 

Άρθρο 6 
Εκπαιδευτικό Προσωπικό Σ.Ε.Κ. και Σ.Ε. 

 
Οι εκπαιδευτικοί διατίθενται στα Σ.Ε.Κ. από τα Τ.Ε.Ε.  για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων, σε 
συνεργασία των ∆/ντών των Τ.Ε.Ε. που εξυπηρετούνται από το Σ.Ε.Κ. και των ∆/ντών των Σ.Ε.Κ. Έχουν όλα τα 
καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του διδακτικού προσωπικού των σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και 
επιπλέον : 
α) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν διατεθεί στο Σ.Ε.Κ. διδάσκουν σ’ όλους τους µαθητές που ασκούνται στο Σ.Ε.Κ. και 
όχι µόνο σ’ αυτούς που προέρχονται από τη σχολική µονάδα που έχουν οργανική θέση, σύµφωνα µε τα ισχύοντα 
προγράµµατα και τον προγραµµατισµό του τοµέα. 
β) Το µάθηµα που θα διδάσκει κάθε εκπαιδευτικός το αποφασίζει ο σύλλογος των εκπαιδευτικών του Σ.Ε.Κ. 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
γ) Είναι συνυπεύθυνοι µε τους υπεύθυνους των εργαστηρίων κατεύθυνσης για την τήρηση όλων των µέτρων 
ασφαλείας που λαµβάνονται για την αποφυγή ατυχηµάτων και βλαβών κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών 
ασκήσεων. 
δ) Είναι συνυπεύθυνοι στη χρέωση, διατήρηση και χρήση του εξοπλισµού του εργαστηρίου που διδάσκουν . 
ε) Φροντίζουν για την έγκαιρη συγκέντρωση του εξοπλισµού που απαιτείται για τη διδασκαλία των εργαστηριακών 
ασκήσεων και για την προετοιµασία του εργαστηρίου, ώστε να µην παρακωλύεται η διεξαγωγή των ασκήσεων. 
στ) Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, αποκλειστικά στο Σ.Ε.Κ., εφόσον έχουν ολική διάθεση, εκτελώντας τις οδηγίες 
του ∆ιευθυντή του Σ.Ε.Κ. του Υποδιευθυντή ή των υπευθύνων Τοµέων και σε κάθε περίπτωση απευθύνονται στα 
όργανα του Σ.Ε.Κ. Σε περίπτωση µερικής διάθεσης προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εν µέρει στο Σ.Ε.Κ. και µετά 
από συνεννόηση των ∆ιευθυντών Σχολικών µονάδων και Σ.Ε.Κ. 
ζ) Συµµετέχουν σε επιτροπές παραλαβής, απογραφής, καταστροφής και διαγραφής εξοπλισµού. 
η) Έχουν την ευθύνη καταχώρισης των απόντων µαθητών στα ηµερήσια απουσιολόγια για τις ώρες που διδάσκουν 
και της καταχώρισης της διδαχθείσας ύλης στα βιβλία ύλης της σχολικής µονάδας που ανήκουν οι µαθητές. Σε 
περίπτωση που δεν είναι δυνατό αυτό, οι απουσίες καταχωρούνται σε ηµερήσια απουσιολόγια του Σ.Ε.Κ., τα δε 
πρωτότυπα στελέχη διαβιβάζονται υπηρεσιακά στην αντίστοιχη σχολική µονάδα µε ευθύνη του διευθυντή του 
Σ.Ε.Κ.  
θ) Καταχωρούν σε βιβλίο συµβάντων που τηρείται για κάθε εργαστήριο ξεχωριστά κάθε βλάβη που έχει συµβεί 
στον εργαστηριακό εξοπλισµό κατά τη διάρκεια των ασκήσεων και σηµειώνουν τα αίτια που την προκάλεσαν. 
ι) Συνεργάζονται µε τον υπεύθυνο Τοµέα και εργαστηρίου για τον προγραµµατισµό των εργαστηριακών ασκήσεων 
που θα πραγµατοποιήσουν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. 
ια) Ασκούν καθήκοντα εφηµερεύοντα καθηγητή σύµφωνα µε το πρόγραµµα εφηµεριών του Σ.Ε.Κ. 
ιβ) Συνοδεύουν τους µαθητές σε εκπαιδευτικές επισκέψεις που αποφασίζονται από τα αρµόδια όργανα. 
Συµµετέχουν σε εκδροµές των σχολικών µονάδων , µε τις προϋποθέσεις που ισχύουν για όλους τους 
εκπαιδευτικούς και εφόσον δε δηµιουργείται πρόβληµα στο πρόγραµµα του Σ.Ε.Κ., και δεν κωλύεται η λειτουργία 
του για τη διδασκαλία µαθηµάτων σε άλλες σχολικές µονάδες που εξυπηρετούνται από αυτό.   
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

Άρθρο 12 
Συµπεριφορά Μαθητών 

 
1. Σε περίπτωση παραπτώµατος µαθητή ή µαθητών ο ∆ιευθυντής του Σ.Ε.Κ. µπορεί να τον ή τους 
αποµακρύνει από τις εργαστηριακές ώρες της ηµέρας του παραπτώµατος. Κατόπιν ενηµερώνει το ∆ιευθυντή 
του σχολείου στο οποίο ανήκει ο µαθητής ή οι µαθητές για τη λήψη πρόσθετων µέτρων, µετά από πρόταση του 
συλλόγου διδασκόντων στο Σ.Ε.Κ.  



2. Σε περίπτωση παραπτώµατος µαθητή κατά τη διάρκεια του εργαστηριακού µαθήµατος, οι διδάσκοντες 
µπορούν να τον αποµακρύνουν από το εργαστήριο. 

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

Άρθρο 15 
Ασφάλεια – Υγιεινή – Πρώτες βοήθειες στον εργαστηριακό χώρο 

 
Ο εργαστηριακός χώρος πρέπει να έχει όλες τις προδιαγραφές που εξασφαλίζουν την ασφάλεια και την υγεία των 
µαθητών και του διδακτικού προσωπικού. Αυτές αφορούν τα απαραίτητα µέτρα και µέσα προστασίας για την 
υλοποίηση των εργαστηριακών ασκήσεων, τα συστήµατα πυρόσβεσης και την πρόνοια για την παροχή πρώτων 
βοηθειών σε περίπτωση ατυχήµατος.  
 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 

 

                                                                                       ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 

Εσωτερική ∆ιανοµή : 
 
1. Γραφείο Υφυπουργού 
2. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
3. Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα 
4. Τµήµα Β΄, ∆/σης Σπουδών ∆/βάθµιας Εκπ/σης 

 



 

 

       
 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
                ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

 
Ερµού  15  101 85  Αθήνα 
Τηλέφωνο  :  32 43 872 
FAX   :  32 24 249      ΠΡΟΣ    
Πληροφορίες       : Ανδρέας Κώττης      

                                                                      ΚΟΙΝ.        Γραφείο Υπουργού 
                                                                                                 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
                                                                                                 Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας                      

     Σχολικούς Συµβούλους κλ. ΠΕ 4 
                                                                                                 ΕΚΦΕ όλης της χώρας    
  
ΘΕΜΑ: Λειτουργία Εργαστηρίων Φυσικών Επιστηµών στα Γυµνάσια και τα Ενιαία   
             Λύκεια  
ΣΧΕΤ:  
1. Τα εργαστήρια Φυσικών Επιστηµών που αναπτύσσονται στα Ενιαία Λύκεια τα τελευταία χρόνια έχουν 

σχεδιαστεί σύµφωνα µε τις πιο εξελιγµένες παιδαγωγικές αντιλήψεις,  οπλίζονται µε µοντέρνο, ακριβό και 
αξιόπιστο εποπτικό υλικό και αναµένεται ότι θα συµβάλλουν στον εκσυγχρονισµό της διδασκαλίας των 
αντίστοιχων µαθηµάτων.  

2. Η εργαστηριακή εξάσκηση των µαθητών προβλέπεται από τα ισχύοντα προγράµµατα σπουδών και αποτελεί 
οργανικό τµήµα της διδασκαλίας των αντιστοίχων µαθηµάτων 

3. Η λειτουργία αυτών των εργαστηρίων θα αρχίσει σταδιακά από το επόµενο σχολικό έτος  2000-2001. 
4. Κατά το πρώτο έτος (2000-2001) της γενικευµένης εφαρµογής της Εργαστηριακής  διδασκαλίας των Φυσικών 

Μαθηµάτων θα πραγµατοποιηθούν σε όλα τα Ενιαία Λύκεια και        τις Λυκειακές τάξεις της χώρας, λίγα και 
απλά πειράµατα επιδείξεως µεταξύ αυτών που προτείνονται στα εγκεκριµένα προγράµµατα σπουδών των 
αντίστοιχων µαθηµάτων. 

5. Η ∆/νση Σπουδών Β/θµιας Εκπ/σης θα καθορίσει έγκαιρα, σύµφωνα µε το διαθέσιµο εξοπλισµό, τις παραπάνω 
εργαστηριακές δραστηριότητες. 

6. Από το σχολικό έτος 2001-2002 θα επεκταθεί σταδιακά η εργαστηριακή διδασκαλία των αντίστοιχων 
µαθηµάτων (Φυσικής, Χηµείας και Βιολογίας) σε µεγαλύτερο τµήµα της διδακτέας ύλης. 

7. Την τεχνική και οργανωτική υποστήριξη των παραπάνω δραστηριοτήτων έχουν αναλάβει τα κατά τόπους 
Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστηµών (Ε.Κ.Φ.Ε.) στα οποία θα πρέπει           να απευθύνονται οι 
Σχολικές Μονάδες για την επίλυση οποιουδήποτε σχετικού  προβλήµατος. 

8. Το κόστος των µικροεξαρτηµάτων των πειραµατικών διατάξεων και των αναλωσίµων θα καλυφθεί από τα 
λειτουργικά έξοδα των Σχολείων. 

9. Το ΥΠΕΠΘ µε ανησυχία διαπιστώνει ότι παρατηρούνται φθορές και καταστροφές στους                νέους 
εργαστηριακούς χώρους και τον εξοπλισµό σε συχνότητα που δεν είναι αποδεκτή.             Επίσης οι χώροι 
αυτοί συχνά καθίστανται ανενεργοί διότι χρησιµοποιούνται για τη στέγαση τµηµάτων κατευθύνσεων ή 
µαθηµάτων επιλογής. 

10. Το µέγεθος της ανθρώπινης προσπάθειας που έχει καταβληθεί από τις εκατοντάδες των εθελοντών 
εκπαιδευτικών σε όλη την χώρα, τα οικονοµικά και τεχνικά µέσα που έχουν                 διατεθεί µέχρι σήµερα και 
αυτά που θα διατεθούν στο άµεσο µέλλον και κυρίως οι               εκπαιδευτικές ελπίδες που έχουν επενδυθεί σ' 
αυτό το τεράστιο για τα Ελληνικά δεδοµένα               έργο επιβάλλουν την αποτελεσµατική προστασία των 
νέων Εργαστηρίων. 

11. Για τους παραπάνω λόγους οι αίθουσες που διαµορφώνονται σε εργαστήρια Φυσικών Επιστηµών θα 
χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά για την διδασκαλία των παραπάνω               µαθηµάτων. 

Βαθµός Ασφαλείας .......................... 
 
Αθήνα   23-6-2000 
Αριθ. Πρωτ.    Γ2/2388  
Βαθ. Προτερ....................................... 

Τις Σχολικές Μονάδες Β/θµιας 
Εκπ/σης όλης της χώρας 



12. Για οποιονδήποτε λόγο δεν επιτρέπεται η στέγαση τµήµατος µαθητών (Γενικής Παιδείας, Κατεύθυνσης ή 
Επιλογής) σε αίθουσα εργαστηρίου Φυσικών Επιστηµών ανεξάρτητα από                 το στάδιο στο οποίο 
βρίσκονται οι διαδικασίες διαµόρφωσης (Α' ή Β' του έργου). 

13. Οι προϊστάµενοι των κατά τόπους ∆/νσεων και Γραφείων Β/θµιας Εκπ/σης παρακαλούνται κατά την κατανοµή 
του µαθητικού δυναµικού στα Ενιαία Λύκεια να λάβουν ιδιαίτερη               πρόνοια για την πιστή εφαρµογή του 
παραπάνω παραγράφων «11» και «12». 

14. Στις περιπτώσεις που εµφανίζεται διαπιστωµένη στενότητα χώρων η οποία δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί µε 
κατάλληλη κατανοµή των µαθητών στα γειτονικά Ενιαία Λύκεια, µε την καθοδήγηση των προϊσταµένων των 
Γραφείων και των ∆/νσεων θα εφαρµόζεται             αναδιάταξη του σχολικού χώρου σε αίθουσες µαθηµάτων ή 
ένα µέρος του σχολείου θα  λειτουργεί σε διπλή βάρδια. 

15. Στις περιπτώσεις που θα προκριθεί η λύση της αναδιάταξης σε αίθουσες µαθηµάτων, στα εργαστήρια Φυσικών 
Επιστηµών θα εγκατασταθούν αποκλειστικά καθηγητές του κλάδου ΠΕ4. 

16. Η πιστή εφαρµογή της παρούσης (της οποίας θα λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι 
     καθηγητές του κλάδου ΠΕ 4) ανατίθεται στους προϊσταµένους των ∆/νσεων και των Γραφείων   
     Β/θµιας Εκπ/σης. 
   
                                                                                                                     Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  

                                                                      

                                                                               ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ  

Εσωτ. ∆ιανοµή  
∆Σ∆ΕΙΓραφείο Εργαστηρίων  
 


