
                                                                           Αθήνα, 9-10-2002              
         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Αριθµ. Πρωτ.7860                                                        
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ  
          ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                                                                  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆/ΝΣΗ  Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆/ΘΜΙΑΣ  
            ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                             
Α΄ ∆/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ                                                                      
 
Ταχ. ∆/νση: Λυκούργου 18 , 10552 Αθήνα  
Πληροφορίες: Χρυσανθοπούλου Ουρ.  
Τηλέφωνο: 0105247262  
Fax:0l05248948  
                                                                                                              

                       

 Θέµα: Χρήση εργαστηρίων Φυσικών Επιστηµών  
 
 

Περιήλθε εις γνώση µας ότι σε µερικά σχολεία τα εργαστήρια Φυσικών  
Επιστηµών χρησιµοποιούνται είτε για διδασκαλία άλλων µαθηµάτων εκτός Φυσικών Επιστηµών, είτε για 
Πρόσθετη ∆ιδακτική Στήριξη. Κάτι τέτοιο, εκτός του ότι  
αντίκειται στην φιλοσοφία κατασκευής αυτών των εργαστηρίων, εγκυµονεί και σοβαρούς κινδύνους για 
τον εργαστηριακό εξοπλισµό τους.  

Προς τούτο παρακαλούµε όπως η χρήση των εργαστηρίων γίνεται για τα  
µαθήµατα των Φυσικών Επιστηµών .Όπου αντικειµενικές συνθήκες επιβάλλουν και  
άλλη χρήση, την ευθύνη για πιθανή καταστροφή του εργαστηριακού εξοπλισµού τους αναλαµβάνουν οι 
∆ιευθυντές, οι υπεύθυνοι λειτουργίας των, και οι καθηγητές που τα χρησιµοποιούν.  
 

                                                       Ο ∆ιευθυντής ∆/θµιας Εκπ/σης Α΄ Αθήνας    
 
 
 

                                Χριστόπουλος Παναγιώτης 
 

 
                                                                                                                      

 Προς: όλες τις Σχολικές Μονάδες  
της αρµοδιότητάς µας  
(δια των Γραφείων ∆.Ε.)                     



 

 
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ 

    ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ ΕΚΠ/ΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

                    ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 
               ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

 
Ερµού  15   101 85  Αθήνα 
Τηλέφωνο  :  32 31 883 
FAX   :  32 31 883 
e-mail  : t05sde42@ypepth.gr    
Πληροφορίες       : Ελένη Τσουράκη     

        
                                                    

Κοιν:    -  Περιφερειακές ∆/νσεις Β/βάθµιας Εκπ/σης 
                                                                                           -  ∆/νσεις Β/βάθµιας  Εκπ/σης όλης της χώρας                     

-  Σχολικούς Συµβούλους κλ. ΠΕ 4 
                                                                                           -  ΕΚΦΕ όλης της χώρας    
                                                                                          -  Σχολικές µονάδες Β/µιας Εκπ/σης όλης της  
                                                                                           χώρας (δια των ∆/νσεων  Β/µιας   Εκπ/σης)        

 
ΘΕΜΑ:  Κοινή χρήση Εργαστηρίου Φυσικών Επιστηµών από συστεγαζόµενα σχολεία 
ΣΧΕΤ:   Υ. Α. 42270/Γ7/7-5-2004 
             
Με σκοπό την εφαρµογή της Υ. Α. 42270/ Γ7/7-5-2004 και την όσο το δυνατόν πληρέστερη αξιοποίηση των εργαστηρίων 
Φυσικών Επιστηµών των Σχολείων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της χώρας, 
                                                                  
                                                                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Στα συστεγαζόµενα σχολεία, στα οποία υπάρχει ένα σχολικό εργαστήριο Φυσικών Επιστηµών και λειτουργούν στην 
ίδια ή στην αντίθετη βάρδια, το εργαστήριο αυτό να χρησιµοποιείται από όλα τα σχολεία. 
 Οι διευθυντές των σχολείων θα πρέπει να συνεργάζονται µεταξύ τους και µε τους υπευθύνους του σχολικού 
εργαστηρίου Φυσικών Επιστηµών (ένας για κάθε σχολείο), ώστε να διευκολύνεται η από κοινού χρήση του 
εργαστηρίου.  
Οι Υπεύθυνοι του σχολικού εργαστηρίου Φυσικών Επιστηµών θα έχουν από κοινού την ευθύνη του  εργαστηρίου, ο 
καθένας για τις ώρες που το χρησιµοποιεί.   
  

  
                       Ο ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 Εσωτ. ∆ιανοµή 
Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα  
∆/νση ΣΕΠΕ∆  -Γραφείο ∆ιευθυντή 

            Γραφείο Εργαστηρίων         
                                                                                                                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΜΜΑΣ                                                        

                                                                                                                      

Βαθµός Ασφαλείας .......................... 
 
Αθήνα:   28-9-2004 
Αριθ. Πρωτ. 104235/Γ7  
Βαθ. Προτερ....................................... 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 



Υπόδειγµα πρωτοκόλλου κοινής χρήσης εργαστηρίου φ.ε. από συστεγαζόµενα σχολεία 

                                                                                               Αθήνα,               
                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Αρ. Πρωτ.                                                                     
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ                         
                             ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                       
            ∆/ΝΣΗ ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ                                                            
             1ο ΓΡΑΦΕΙΟ ∆.Ε.                                                                      
                     15ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ                                             

  
 
 
 Θέµα : Πρωτόκολλο για τη χρήση εργαστηρίου Φυσικών Επιστηµών  15ου ΓΕΛ   
            Αθηνών  από το συστεγαζόµενο 15ο Γυµνάσιο Αθηνών 
Σχετ.:  α) Αριθµ. πρωτ. 7860/ 9-10-2002/ Α΄ ∆/νση ∆.Ε. Αθηνών  
            β) Αριθ. Πρωτ. 104235/Γ7/ 28-9-2004/∆/νσηΣΕΠΕ∆/ΥΠΕΠΘ 
 

        Κατόπιν προφορικού αιτήµατος του συστεγαζόµενου 15ου Γυµνασίου Αθηνών για τη χρήση ενός  εργαστηρίου 
Φυσικών Επιστηµών  του 15ου ΕΛ  Αθηνών,   παραχωρείται σε αυτό, και µόνο για το τρέχον σχολικό έτος 2006-07, 
η µερική χρήση της αίθουσας του εργαστηρίου φυσικών επιστηµών του α΄ ορόφου, µε την υποχρέωση τήρησης 
των παρακάτω: 
 

1. Η αίθουσα του εργαστηρίου χρησιµοποιείται αποκλειστικά από τους αντίστοιχους εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ04 
του Γυµνασίου (και µόνο) για την εργαστηριακή εξάσκηση των µαθητών στα µαθήµατα των φυσικών 
επιστηµών εντός του ωραρίου του σχολείου.   

2.  Ο υπεύθυνος για το εργαστήριο εκπαιδευτικός του Γυµνασίου θα συνεννοείται µε τον υπεύθυνο του 
εργαστηρίου του Λυκείου σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του εργαστηρίου. 

3. Σε περίπτωση που πρέπει να χρησιµοποιηθεί  το εργαστήριο την ίδια ηµέρα, στο ίδιο ωράριο και από τα 
δύο σχολεία, το πρόγραµµα χρήσης του ρυθµίζεται από τον υπεύθυνο εργαστηρίου του Λυκείου. 

4. Απαγορεύεται η αποµάκρυνση από το χώρο του εργαστηρίου και µεταφορά σε άλλους χώρους του 
σχολείου των επίπλων, των οργάνων κτλ. του εργαστηρίου. 

5. Οι οργανοθήκες του εργαστηρίου θα παραµένουν κλειδωµένες. Στην περίπτωση  που πρόκειται να 
χρησιµοποιηθούν όργανα, συσκευές, χηµικές ουσίες κτλ. που υπάρχουν σε αυτές,  οι εκπαιδευτικοί του 
Γυµνασίου που θα τα χρησιµοποιήσουν  θα τα ζητούν από τον υπεύθυνο του εργαστηρίου του Λυκείου  
την προηγούµενη ηµέρα , ώστε αυτός να τα προετοιµάζει. 

6. Εξυπακούεται ότι µετά το πέρας του µαθήµατος τα γυάλινα όργανα που χρησιµοποιήθηκαν  θα 
καθαρίζονται από αυτούς που τα χρησιµοποίησαν και θα παραµένουν στους πάγκους, ώστε να 
αποθηκευτούν από τον υπεύθυνο του εργαστηρίου του Λυκείου. 

7. Στο βιβλίο συµβάντων θα αναγράφεται – και ταυτόχρονα θα γνωστοποιείται στον υπεύθυνο του 
εργαστηρίου του Λυκείου και αντίστροφα – οποιαδήποτε βλάβη, φθορά ή καταστροφή οργάνου, συσκευής, 
επίπλων και λοιπού εξοπλισµού που είναι χρεωµένος στο βιβλίο υλικού του εργαστηρίου. Σε περίπτωση 
καταστροφής οργάνου, συσκευής, επίπλου κτλ. κατά τη χρήση του εργαστηρίου από το Γυµνάσιο την 
ευθύνη αντικατάστασής του την αναλαµβάνει αυτό. 

8. Οι µαθητές δεν πρέπει να βρίσκονται µόνοι (χωρίς επιτήρηση) στο εργαστήριο και  η αίθουσα µετά την 
κάθε  χρήση της θα κλειδώνεται.   

9. Καλό είναι οι εκπαιδευτικοί που θα χρησιµοποιήσουν την αίθουσα και τον εξοπλισµό του εργαστηρίου να 
ζητήσουν να ενηµερωθούν από τον υπεύθυνο του ΕΚΦΕ για τη λειτουργία και το χειρισµό των οργάνων  
και των συσκευών προς αποφυγή βλαβών κτλ., όπως και τους κανόνες ασφαλείας που πρέπει να 
τηρούνται στο χώρο του  εργαστηρίου. 

10.  Ο υπεύθυνος  εργαστηρίου του  Λυκείου παραδίδει αντίγραφα των κλειδιών της αίθουσας και κατάλογο 
του εξοπλισµού και των διαθέσιµων οργάνων, συσκευών, αντιδραστηρίων κτλ.  στη ∆ιευθύντρια του 
Γυµνασίου.  

  

      Η τήρηση του πρωτοκόλλου αυτού γίνεται αποδεκτή  και υπογράφεται ως εξής: 
 
 

              Η ∆/ντρια του 15ου Γυµν. Αθηνών                             Ο ∆/ντής του 15ου ΕΛ Αθηνών 
 
 
 
 
 
 

 
               Η υπεύθυνη εργαστηρίου Φ.Ε.                               Ο υπεύθυνος εργαστηρίου Φ.Ε.    
                     του 15ου Γυµν. Αθηνών                                                του 15ου ΕΛ Αθηνών                  

Προς
 
 
 
Κοιν: 1)Γραφ. Σχολ. Συµβούλων       
          2)ΕΚΦΕ Οµόνοιας 



       
 
                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ 

     ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
   ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠ/ΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
                           ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
 

Ερµού  15 
101 85  Αθήνα                                                              
Τηλέφωνο :  210 32 43 872 
FAX   :  210 32 31 883                                 ΠΡΟΣ: 
Email:  t05sde42@ypepth.gr    
Πληροφορίες : Ελένη Τσουράκη            
 

 
 

  
     ΚΟΙΝ:- Σχολικούς Συµβούλους κλ. ΠΕ04 όλης της  χώρας. 
    - ΕΚΦΕ όλης της χώρας (δια των ∆/νσεων Β/θµιας Εκπ/σης)         

   
 
ΘΕΜΑ:  «Μη αλλαγή χρήσης των εργαστηρίων Φυσικών Επιστηµών των σχολείων». 

 
 

 Στα σχολεία της Β/θµιας Εκπ/σης  έχουν αναπτυχθεί εργαστήρια Φυσικών Επιστηµών. Τα εργαστήρια 
αυτά έχουν προφανή σκοπό χρήσης την εργαστηριακή εξάσκηση των µαθητών στα πλαίσια της διδασκαλίας 
των Φυσικών µαθηµάτων. Η εργαστηριακή διδασκαλία προβλέπεται στα ισχύοντα προγράµµατα σπουδών 
και καθορίζεται ειδικότερα  µε Υπουργική Απόφαση. 

Ειδικότερα για τα εργαστήρια Φ. Ε. που έχουν δηµιουργηθεί στα Ενιαία Λύκεια µέσω του ΕΠΕΑΕΚ, η 

υποχρέωση αποκλειστικής χρήσης αυτών για τον ανωτέρω σκοπό, επιβάλλεται και απορρέει από το θεσµικό και 

κανονιστικό πλαίσιο που διέπει το «Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης». 

Για τους παραπάνω λόγους οι αίθουσες που διαµορφώνονται σε εργαστήρια Φ. Ε. θα πρέπει να 

χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό. Για οποιονδήποτε λόγο δεν επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης 
τους ή η στέγαση τµήµατος µαθητών σε αίθουσα εργαστηρίων Φ. Ε.. 

Στις περιπτώσεις που εµφανίζεται διαπιστωµένη στενότητα χώρου και µέχρι οριστικής λύσης του 
προβλήµατος, επιτρέπεται η χρήση αυτών των αιθουσών µόνο για τη διδασκαλία των Φυσικών µαθηµάτων.  

Η πιστή εφαρµογή της παρούσης ανατίθεται στους προϊσταµένους των ∆/νσεων και των Γραφείων 
Β/θµιας Εκπ/σης. 

   Με ευθύνη των ∆/ντών των σχολείων να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι καθηγητές κλάδου 
ΠΕ04. 

                      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 

 
                                                                                                                ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 
Εσωτ. ∆ιανοµή                              
− Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 
− Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα                                              
− ∆/νση ΣΕΠΕ∆/Τµήµα Μελετών/                                        
      Γραφείο Εργαστηρίων Φ. Ε. 

     Να διατηρηθεί µέχρι ........................ 

Βαθµός Ασφαλείας .......................... 
Αθήνα,       22-11-2005       
 Αριθ. Πρωτ.:   131773/Γ7   
Βαθ. Προτερ....................................... 

- ∆/νσεις & Γραφεία Β/θµιας 
Εκπ/σης όλης της χώρας      

- Σχολικές Μονάδες Β/θµιας 
Εκπ/σης όλης της χώρας (δια 
των ∆/νσεων Β/θµιας Εκπ/σης 
όλης της χώρας) 

 


