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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ. 96004/∆4
  Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. Γ2/6098/13−11−01 Υ.Α. (Β΄1588) 

µε θέµα: «Τροποποίηση απόφασης Γ2/4321/26.10.88 
περί καθορισµού λεπτοµερειών λει τουργίας των 
Σ.Ε.Κ. των Σ.Ε. και των ειδικότερων καθηκόντων των 
διευθυντών Σ.Ε.Κ., υποδιευθυντών, των υπευθύνων 
τοµέων εργαστηρίων και εργαστηρίων κατεύθυνσης 
των υπευθύνων των σχολικών εργαστηρίων και των 
αρµοδιοτήτων του συλλόγου διδασκόντων Σ.Ε.Κ.». 

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  Έχοντας υπόψη: 
1. Την παρ. 5 του άρθρου 10 του Ν.1566/85 (Α΄ 167) 

«∆οµή και λειτουργία της πρωτοβάθµιας και δευτερο−
βάθµιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ και την παρ. 8 του 
άρθρου 46 του Ν.4186/2013 (Α΄193) «Αναδιάρθρωση της 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 2640/98 (Α΄ 206) «∆ευτερο−
βάθµια Τεχνική − Επαγγελµατική Εκπαίδευση και άλλες 
διατάξεις». 

4. Tις διατάξεις του N.4327/15 (Α΄50) «Επείγοντα µέτρα 
για την Πρωτοβάθµια, ∆ευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια 
Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 της υπ’ αριθµ. Υ100/ 
20−02−2015 (Β΄ 299) απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανά−
θεση αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Πολι−
τισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων Αναστάσιο Κουρά−
κη», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 της υπ’αριθµ. 
Υ168/23−04−2015 (Β΄ 720) όµοιάς της. 

6. Την µε αρ.πρωτ.Γ2/6098/13−11−01 Υ.Α. (Β΄ 1588) «Τρο−
ποποίηση απόφασης Γ2/4321/26.10.88 περί καθορισµού 
λεπτοµερειών λειτουργίας των Σ.Ε.Κ. των Σ.Ε. και των 
ειδικότερων καθηκόντων των διευθυντών Σ.Ε.Κ., υπο−
διευθυντών, των υπευθύνων τοµέων εργαστηρίων και 
εργαστηρίων κατεύθυνσης των υπευθύνων των σχολι−
κών εργαστηρίων και των αρµοδιοτήτων του συλλόγου 
διδασκόντων Σ.Ε.Κ.”

7. Την µε αρ.πρωτ. Γ2/4321/26−10−88 Υ.Α. (Β΄ 808) «Κα−
θορισµός λεπτοµερειών λειτουργίας των Σ.Ε.Κ. των σχο−
λικών εργαστηρίων και των ειδικοτέρων καθηκόντων 

των διευθυντών Σ.Ε.Κ., των υπευθύνων των σχολικών 
εργαστηρίων, των υπευθύνων τοµέων εργαστηρίων και 
εργαστηρίων κατεύθυνσης και των αρµοδιοτήτων του 
συλλόγου διδασκόντων Σ.Ε.Κ.». 

8. Tην µε αρ. Φ.353.1/324/105657/∆1(ΦΕΚ1340/2002 τ.Β΄) 
«Καθορισµός των ειδικότερων καθηκόντων και αρµοδιο−
τήτων των προϊσταµένων των περιφερειακών υπηρεσι−
ών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, των 
διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών µονάδων 
και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων». 

9. Την Φ.1/Ε5816/Β360/1994 Τροποποίηση της 121/25.5. 
1992 (ΦΕΚ 371 τ.Β΄) απόφασης Υπουργού Εθν. Παιδείας 
και Θρησκευµάτων "Κανονισµός λειτουργίας του Οργα−
νισµού Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
(Ο.Ε.Ε.Κ) 

10. Τη µε αρ. ΙΒ/ 377/13−1−1988. Εγκύκλιο «Κατανοµή 
πιστώσεων». 

11. Την ανάγκη επίλυσης ζητηµάτων που δηµιουργή−
θηκαν από τον κανονισµό λειτουργίας των Ε.Κ. που 
ισχύει έως σήµερα. 

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισµού, αποφασίζουµε: 

Την τροποποίηση της µε αρ.πρωτ. Γ2/6098 /13−11−01 
Υ.Α. (Β΄ 1588) ως ακολούθως: 

Άρθρο 1 
Γενικά 

Τα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) ως εκπαιδευτικές 
µονάδες του Υ.ΠO.ΠΑΙ.Θ, έχουν αυτοτελή διοικητική 
δοµή στην λειτουργία τους ως σχολικές µονάδες και 
συνεργάζονται µε τα ΕΠΑ.Λ, τις Σ.Ε.Κ. και τα Ι.Ε.Κ. της 
περιοχής τους. 

Στελέχη ∆ιοίκησης εργαστηριακών κέντρων είναι: α) 
ο ∆ιευθυντής του Ε.Κ., β) ο Υποδιευθυντής του Ε.Κ. γ) οι 
υπεύθυνοι τοµέων Ε.Κ. και δ) οι υπεύθυνοι εργαστηρί−
ων κατεύθυνσης Ε.Κ. Σε κάθε Ε.Κ. λειτουργεί σύλλογος 
διδασκόντων. 

1. ∆ιευθυντής σε κάθε σχολικό εργαστηριακό κέντρο 
(Ε.Κ.) επιλέγεται εκπαιδευτικός σύµφωνα µε τις δια−
τάξεις που ισχύουν για την επιλογή στελεχών εκπαί−
δευσης. 

2.. Σε κάθε Ε.Κ., στο οποίο ασκούνται διακόσιοι πενή−
ντα (250) τουλάχιστον µαθητές και το οποίο λειτουργεί 
σε πρωινό και απογευµατινό ή εσπερινό κύκλο, επιλέ−
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γεται Υποδιευθυντής, σύµφωνα µε τις διατάξεις που 
ισχύουν για την επιλογή στελεχών εκπαίδευσης. 

3. Υπεύθυνος του σχολικού εργαστηρίου είναι ο ∆ι−
ευθυντής του ΕΠΑ.Λ, στο οποίο υπάγεται το σχολικό 
εργαστήριο. 

4. Υπεύθυνος τοµέα Ε.Κ. επιλέγεται εκπαιδευτικός ει−
δικότητας αντίστοιχης µε τη γενικότερη κατεύθυνση 
των εργαστηρίων του τοµέα, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
που ισχύουν για την επιλογή στελεχών εκπαίδευσης. 

Υπεύθυνος τοµέα του σχολικού εργαστηρίου επιλέ−
γεται εκπαιδευτικός ειδικότητας αντίστοιχης προς ένα 
από τα εργαστήρια του τοµέα. 

5. Σε κάθε εργαστήριο κατεύθυνσης του Ε.Κ. ή του 
σχολικού εργαστηρίου επιλέγεται ως υπεύθυνος, εκπαι−
δευτικός, ειδικότητας αντίστοιχης προς τα διδασκόµενα 
µαθήµατα στο εργαστήριο. 

6. Οι διδάσκοντες µε ολική ή µερική διάθεση στα 
εργαστήρια του Ε.Κ. µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας 
συγκροτούν το σύλλογο των διδασκόντων, του οποίου 
προεδρεύει ο ∆ιευθυντής του Ε.Κ. ή ο νόµιµος αναπλη−
ρωτής του, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. 

7. Για τη σύνθεση, λειτουργία και απαρτία του συλ−
λόγου διδασκόντων του Ε.Κ. έχουν εφαρµογή οι αντί−
στοιχες διατάξεις για τους συλλόγους των διδασκόντων 
των σχολικών µονάδων . 

8. Ο σύλλογος διδασκόντων Ε.Κ. εκτός από τα οριζό−
µενα για τους συλλόγους των διδασκόντων των σχο−
λικών µονάδων έχει επιπλέον τις εξής συγκεκριµένες 
αρµοδιότητες: 

α) Εισηγείται στον ∆/ντή τον αριθµό, το είδος και 
τους χώρους των εργαστηρίων κατεύθυνσης που θα 
λειτουργήσουν. 

β) Αποφασίζει την ένταξη των εργαστηρίων κατεύ−
θυνσης στον αντίστοιχο Τοµέα. 

γ) Αποφασίζει την ανάθεση της διδασκαλίας των µα−
θηµάτων στο εκπαιδευτικό προσωπικό που έχει διατεθεί 
στο Ε.Κ. και µε προτεραιότητα σε τµήµατα µαθητών 
των σχολικών µονάδων από τις οποίες προέρχονται. 

δ) Γνωµοδοτεί επί της πρότασης του διευθυντή για 
την κατανοµή των εργασιών του Ε.Κ. µεταξύ των µελών 
του. Σε περίπτωση µη λήψης απόφασης, η τελική από−
φαση λαµβάνεται από τον ∆ιευθυντή του Ε.Κ. 

ε) Κατά τις τακτικές συνεδριάσεις, µετά το τέλος των 
τετραµήνων, αξιολογεί τη διδακτική πράξη σε σχέση µε 
τα προγράµµατα των σχολείων και προτείνει λύσεις. 

Το διδακτικό προσωπικό του Ε.Κ. συµµετέχει στις τα−
κτικές παιδαγωγικές συνεδριάσεις των συλλόγων διδα−
σκόντων των σχολικών µονάδων στους οποίους ανήκουν 
και συγκαλούνται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

στ) Υποβοηθά και στηρίζει τη συνεργασία του Ε.Κ. µε τους 
κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς στους περιοχής. 

ζ) Αξιοποιεί τις δυνατότητες εκπαιδευτικών και µα−
θητών για κατασκευές εργαστηριακών ασκήσεων, συ−
σκευών και οργάνων που υποβοηθούν στους σκοπούς 
και τη λειτουργία των εργαστηρίων. 

η) Εισηγείται στο διευθυντή στο τέλος κάθε διδακτι−
κού έτους, προτάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών 
λειτουργίας των εργαστηρίων. 

θ) Αναλαµβάνει την οργάνωση της παρουσίασης των 
εργασιών κάθε τοµέα, µε έκθεση έργων στο τέλος του 
διδακτικού έτους και κατά τη διάρκειά του. 

9. Κάθε Ε.Κ. ως αυτοτελής εκπαιδευτική µονάδα 
χρηµατοδοτείται αυτοτελώς και συγκροτεί αυτόνοµο 

συµβούλιο σχολικής κοινότητας. Λαµβάνει ειδική χρη−
µατοδότηση η οποία είναι συνάρτηση του αριθµού των 
µαθητών όλων των σχολικών µονάδων που εξυπηρετεί, 
ο οποίος πλασµατικά διπλασιάζεται. 

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

1. Ο ∆ιευθυντής του Ε.Κ. εκπροσωπεί το Ε.Κ. σ’ όλες 
τις σχέσεις του προς τρίτους, είναι αποκλειστικά υπεύ−
θυνος για τη λειτουργία του Ε.Κ. και ασκεί επιπλέον τα 
εξής ειδικότερα καθήκοντα: 

α) Καθορίζει τον αριθµό, το είδος και τους χώρους 
των εργαστηρίων κατεύθυνσης που θα λειτουργήσουν. 

β) Εποπτεύει την κατάλληλη διαµόρφωση και τον εξο−
πλισµό των εργαστηριακών χώρων, ώστε να µπορεί 
να υποστηριχθεί η εργαστηριακή άσκηση των µαθη−
τών 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 απαιτήσεις των 
προγραµµάτων σπουδών. 

γ) Εισηγείται στη διεύθυνση δευτεροβάθµιας εκπαί−
δευσης για το εκπαιδευτικό προσωπικό που απαιτείται 
για τη λειτουργία του Ε.Κ. κατόπιν συνεργασίας όπως 
ορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσας απόφασης και προ−
τείνει τους υπεύθυνους των εργαστηρίων κατεύθυνσης, 
µετά από εισήγηση του υπεύθυνου του τοµέα. 

δ) Είναι υπεύθυνος για την σύνταξη εσωτερικού κανο−
νισµού λειτουργίας του Ε.Κ. Ο κανονισµός αυτός είναι 
συµβατός µε το νοµοθετικό πλαίσιο που εκάστοτε ισχύ−
ει και πρέπει να δηµοσιευθεί µε ανάρτηση στον πίνακα 
ανακοινώσεων του E.K. και των εργαστηρίων. 

ε) Είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του ωρολογίου 
προγράµµατος των εργαστηρίων και των συναφών 
προγραµµάτων διεξαγωγής των εξετάσεων, σε συνερ−
γασία µε τους ∆ιευθυντές των σχολικών µονάδων που 
εξυπηρετεί, το οποίο κοινοποιεί σε αυτές πριν από την 
σύνταξη των δικών τους προγραµµάτων. 

στ) 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 προάγει 
την πρακτική εξάσκηση των µαθητών. 

ζ) Μεριµνά για την ενηµέρωση του προσωπικού σχε−
τικά µε τις εξελίξεις της τεχνολογίας στα θέµατα που 
ενδιαφέρουν τα εργαστήρια, σε συνεργασία µε τους 
Σχολικούς Συµβούλους. 

η) Έχει την εποπτεία για την προληπτική συντήρη−
ση και επισκευή του εξοπλισµού των εργαστηρίων και 
αναθέτει αυτή στο διδακτικό προσωπικό ή στους συ−
ντηρητές του Ε.Κ., µε σκοπό την αποφυγή βλαβών και 
ατυχηµάτων. Ακόµη εισηγείται στη σχολική επιτροπή 
την ανάθεση της επισκευής σε τρίτους. 

θ) Έχει την εποπτεία και αναθέτει στους υπεύθυνους 
τοµέων την τήρηση αρχείου εξοπλισµού των εργαστη−
ρίων των τοµέων σχετικά µε τις ποσότητες και την 
κατάσταση λειτουργίας τους. 

Στο τέλος κάθε σχολικού έτους φροντίζει για την 
απογραφή εξοπλισµού, η οποία εκτυπώνεται, σφραγί−
ζεται και αρχειοθετείται. 
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ι) Έχει την εποπτεία και αναθέτει τη λήψη των απαραί−
τητων µέτρων ασφαλείας και υγιεινής, όπως αυτά κα−
θορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις, στους χώρους 
των εργαστηρίων και στους κοινόχρηστους χώρους. 

ια) Συγκροτεί από το προσωπικό των εργαστηρίων 
επιτροπές προµηθειών και παραλαβής εξοπλισµού ή 
άλλου υλικού, απαραίτητου για τη λειτουργία των εργα−
στηρίων και επιτροπές απογραφής εξοπλισµού, καθώς 
και επιτροπές καταστροφής και διαγραφής εξοπλισµού. 

ιβ) Ενηµερώνει το σύλλογο των διδασκόντων σχετικά 
µε την ισχύουσα νοµοθεσία για τη λειτουργία του Ε.Κ. 
και τη διδασκαλία των εργαστηριακών ασκήσεων. 

ιγ) Καθοδηγεί και βοηθά το προσωπικό του Ε.Κ., µε 
σκοπό την αρµονική συνεργασία του και την καλύτερη 
εκτέλεση του έργου του. 

ιδ) Έχει την ευθύνη και επιβλέπει τη λειτουργία Τοµέα, 
όταν για οποιονδήποτε λόγο δεν έχει οριστεί υπεύθυνος 
στην αντίστοιχη θέση. 

ιε) Εισηγείται για θέµατα που αφορούν µαθητές που 
ασκούνται στο Ε.Κ., στη σχολική µονάδα, από την οποία 
προέρχεται ο µαθητής. 

ιστ) Φροντίζει ώστε να τηρούνται πάντοτε ενηµερωµένα 
τα υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα και είναι υπεύθυνος για 
τη διεκπεραίωση της υπηρεσιακής αλληλογραφίας του Ε.Κ. 

ιζ) Ενηµερώνει ανά έτος το ∆ήµο που ανήκει το Ε.Κ. 
για την απόφαση διαγραφής και καταστροφής εξοπλι−
σµού και υλικών που υπάρχουν στο Ε.Κ. 

ιη) Μεριµνά για τη διάθεση εργαστηριακού εξοπλισµού 
από δηµόσιους φορείς ή εποπτευόµενους από αυτό 
οργανισµούς ή άλλους φορείς, εφόσον ανταποκρίνεται 
στις απαιτήσεις των εργαστηριακών ασκήσεων µε τη 
σύνταξη σχετικού πρακτικού παραλαβής. 

ιθ) Υποβάλλει προτάσεις για νέο εργαστηριακό εξο−
πλισµό προς το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ή προς κάθε άλλο αρµόδιο 
φορέα. 

κ) Συγκαλεί σε τακτά χρονικά διαστήµατα συσκέψεις 
µε τον Υποδιευθυντή και τους Υπεύθυνους Τοµέων για 
έλεγχο στην υλοποίηση των αποφάσεων, την αντιµε−
τώπιση προβληµάτων και λήψη µέτρων για την εύρυθµη 
λειτουργία του Ε.Κ.. Αντίστοιχες συσκέψεις είναι δυνατό 
να πραγµατοποιούνται σε συνεννόηση µε το ∆ιευθυντή 
και µε ευθύνη των Υπ. Τοµέων, µε τους Υπ. Εργαστη−
ρίων και το διδακτικό προσωπικό. Επίσης ενεργοποιεί 
τα Συµβούλια τάξης. 

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

Άρθρο 3 
Καθήκοντα Υποδιευθυντή Ε.Κ. 

α) Αναπληρώνει το ∆ιευθυντή του E.K., όταν αυτός 
δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, και παραµένει στο 
σχολείο όλες τις εργάσιµες ώρες, ενός ωραρίου. 

β) Συνεργάζεται µε το ∆ιευθυντή και τον βοηθά για 
την οµαλή λειτουργία του σχολείου. 

γ) Έχει την ευθύνη για την αρχειοθέτηση των εγ−
γράφων. 

δ) Συντάσσει τα απογραφικά δελτία συµπληρώνει και 
αποστέλλει στις αρµόδιες υπηρεσίες τα στατιστικά 
στοιχεία και όσα άλλα ζητούνται από αυτές. 

ε) Καταρτίζει το πρόγραµµα για τους εφηµερεύοντες 
της ηµέρας σε συνεργασία µε τους διδάσκοντες και 
έχει την ευθύνη για την εφαρµογή του. 

στ) Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση των µαθητικών 
εκδηλώσεων. 

ζ) Φροντίζει ώστε να διαβιβάζονται υπηρεσιακά στην 
αντίστοιχη σχολική µονάδα τα ηµερήσια δελτία απου−
σιών. 

Άρθρο 4 
Καθήκοντα Υπεύθυνων Τοµέων Εργαστηρίων. 

1. Ο υπεύθυνος Τοµέα Εργαστηρίων του Ε.Κ. προ−
σφέρει τις υπηρεσίες του αποκλειστικά στο Ε.Κ. και 
παραµένει στο σχολείο όλες τις εργάσιµες ώρες, ενός 
ωραρίου. 

Συγκεκριµένα: 
α) Φροντίζει για την οργάνωση και τον προγραµµα−

τισµό των εργαστηριακών ασκήσεων των εργαστηρίων 
κατεύθυνσης, που είναι ενταγµένα στον Τοµέα του, σύµ−
φωνα µε τα αναλυτικά προγράµµατα και τις δυνατότη−
τες του εξοπλισµού των εργαστηρίων, σε συνεργασία 
µε τους υπευθύνους εργαστηρίων και µε τους εκπαι−
δευτικούς που θα διδάξουν το µάθηµα και καταθέτει 
τον προγραµµατισµό στο ∆ιευθυντή του Ε.Κ., στην αρχή 
του σχολικού έτους. 

β) Ελέγχει και υποβοηθά, σε συνεργασία µε τον οικείο 
σχολικό σύµβουλο τους υπεύθυνους εργαστηρίων και 
τους εκπαιδευτικούς του Τοµέα, για τη σωστή άσκηση 
των καθηκόντων τους, την εφαρµογή καταλλήλων εκ−
παιδευτικών µεθόδων και την εφαρµογή του αναλυτικού 
προγράµµατος. 

γ) Επιβλέπει και καθοδηγεί τις εργασίες προληπτικής 
συντήρησης που γίνονται σε προγραµµατισµένα χρονι−
κά διαστήµατα από το προσωπικό του Ε.Κ. 

δ) Επιβλέπει και καθοδηγεί τις εργασίες επισκευής 
του εξοπλισµού των εργαστηρίων. 

ε) Χρεώνεται τον εξοπλισµό του τοµέα και φροντίζει 
και ελέγχει τη σωστή τήρηση του αρχείου του εξο−
πλισµού 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, σχετι−
κά µε την εκπαιδευτική δραστηριότητα που έχει πραγ−
µατοποιηθεί µέχρι το µήνα Ιούνιο κάθε σχολικού έτους 
και κάνει προτάσεις σχετικά µε τη συµπλήρωση ή ανα−
νέωση 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 Ε.Κ. 

η) Φροντίζει για την αναπλήρωση των εκπαιδευτικών 
που διδάσκουν σε εργαστήρια του Τοµέα του, µε κάθε 
πρόσφορο τρόπο, όταν απουσιάζουν και αναφέρει σχε−
τικά στο ∆ιευθυντή. 

θ) Υπεύθυνος Τοµέα Εργαστηρίων του Ε.Κ. ασκεί καθή−
κοντα Υποδιευθυντή όταν αυτό απαιτείται, µε απόφαση 
του ∆ιευθυντή του Ε.Κ. , µετά από γνώµη των Υπεύθυνων 
τοµέων, είτε του συλλόγου διδασκόντων του Ε.Κ.. 

ι) Ο υπεύθυνος Τοµέα Εργαστηρίων Ε.Κ. προηγείται 
στην κάλυψη του υποχρεωτικού ωραρίου, το οποίο κα−
λύπτει µόνο µε εργαστηριακά µαθήµατα. 

κ) Όταν σε κάποιο εργαστήριο δεν είναι δυνατό να 
ορισθεί υπεύθυνος εκπαιδευτικός για οποιοδήποτε 
λόγο, τότε ορίζεται αυτοδίκαια υπεύθυνος για το ερ−



14748 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 

γαστήριο αυτό, ο αντίστοιχος υπεύθυνος Τοµέα στον 
οποίο ανήκει το εργαστήριο. 

2. Συµµετέχει στις συσκέψεις των Υπευθύνων Τοµέων 
που συγκαλεί ο ∆ιευθυντής για την υλοποίηση αποφά−
σεων και την εύρυθµη λειτουργία του Ε.Κ.. 

Συγκαλεί συσκέψεις µε τους Υπευθύνους Εργαστηρίων 
και τους διδάσκοντες µε ανάλογα θέµατα, µετά από 
συνεννόηση και άδεια από τον ∆ιευθυντή. Για τις ώρες 
των συσκέψεων ισχύουν οι διατάξεις που αφορούν και 
τις συνεδριάσεις των συλλόγων. 

3. Ο υπεύθυνος Τοµέα Εργαστηρίων του Σ.Ε. ασκεί 
καθήκοντα ανάλογα µε τα οριζόµενα στην ανωτέρω 
παράγραφο 1. 

Άρθρο 5 
Καθήκοντα Υπεύθυνων Εργαστηρίων Κατεύθυνσης. 

1. Ο υπεύθυνος εργαστηρίου κατεύθυνσης του Ε.Κ. 
προσφέρει τις υπηρεσίες του αποκλειστικά στο Ε.Κ. 
και παραµένει στο σχολείο όλες τις εργάσιµες ώρες, 
ενός ωραρίου. 

Συγκεκριµένα: 
α) Χρεώνεται τον εξοπλισµό του Εργαστηρίου και 

έχει την αποκλειστική ευθύνη διατήρησης, συντήρησης 
και χρήσης του. 

β) Ελέγχει τακτικά όλον τον εξοπλισµό του εργαστη−
ρίου και χωρίς καθυστέρηση αναφέρει στον Υπεύθυνο 
Τοµέα για τυχόν βλάβες και απώλειες. Τηρεί βιβλίο συµ−
βάντων το οποίο ενηµερώνεται καθηµερινά. 

γ) Τηρεί το αρχείο του εξοπλισµού του εργαστηρίου 
κατεύθυνσης σχετικά µε τις ποσότητες και την κατά−
στασή 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 της 
σε συνεργασία µε τους τεχνίτες συντήρησης ή µε άλλο 
πρόσφορο τρόπο (δηµοτική αρχή, εξειδικευµένους εξω−
τερικούς τεχνίτες κλπ), χαρακτηρίζοντας τα αίτια που 
την προκάλεσαν αφού αναφέρει σχετικά στον υπεύθυνο 
του Τοµέα και στον ∆ιευθυντή. 

ε) Ασκεί καθήκοντα εφηµερεύοντα καθηγητή, σύµφω−
να µε το πρόγραµµα εφηµεριών του Ε.Κ. 

στ) Στην περίπτωση που ορίζονται δύο ή τρεις υπεύ−
θυνοι σ’ ένα εργαστήριο κατεύθυνσης, αυτοί θεωρούνται 
συνυπεύθυνοι στην άσκηση των καθηκόντων τους. 

ζ) Το ωράριο διδασκαλίας στα εργαστήρια κατεύθυν−
σης καλύπτεται κατά προτεραιότητα από τους υπεύ−
θυνους εργαστηρίων µόνο µε εργαστηριακά µαθήµατα. 
Αν αυτό είναι αδύνατον, λόγω έλλειψης εργαστηριακών 
διδακτικών ωρών, τότε είναι δυνατόν να ανατίθενται 
ώρες διδασκαλίας θεωρητικών και εργαστηριακών µα−
θηµάτων, µε προτεραιότητα τα µικτά µαθήµατα. Στην 
περίπτωση αυτή τυπικά δεν ορίζεται υπεύθυνος εργα−
στηρίου (την τυπική ευθύνη έχει ο υπεύθυνος τοµέα), 
αλλά εκπαιδευτικός, µε µερική διάθεση και τουλάχιστον 
12 ώρες στο Ε.Κ , ο οποίος έχει ως µοναδικό εξωδιδα−
κτικό καθήκον την ευθύνη συγκεκριµένου εργαστηρίου 
κατεύθυνσης του Ε.Κ. Την απόφαση λαµβάνει ο σύλλο−
γος διδασκόντων του Ε.Κ. 

2. Ο υπεύθυνος εργαστηρίου χρεώνεται τον εξοπλι−
σµό 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 Ε.Κ. 
είναι εκπαιδευτικοί µε ολική διάθεση στο Ε.Κ. µόνιµοι ή 
αναπληρωτές και προσφέρουν αποκλειστικά τις υπη−
ρεσίες τους στο Ε.Κ., καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας 
τους. 

4. Συµµετέχει σε επιτροπές προµήθειας και παραλα−
βής του απαραίτητου εξοπλισµού των εργαστηρίων. 

5. Είναι υπεύθυνος για την τήρηση βιβλίου συµβάντων 
του εργαστηρίου, το οποίο πρέπει να συµπληρώνεται 
από όλους τους εκπαιδευτικούς του εργαστηρίου, µετά 
το πέρας του ωραρίου τους. 

6. Οι ρυθµίσεις αυτές ισχύουν και για τους υπεύθυνους 
σχολικών εργαστηρίων. 

Άρθρο 6
Καθήκοντα εκπαιδευτικών ∆.Ε. 

Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ∆Ε 1, ασκούν τα εξής 
καθήκοντα: 

α) Παρευρίσκονται στα εργαστήρια της ειδικότητας 
τους σε όλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού τους ωραρί−
ου και υποβοηθούν το εκπαιδευτικό προσωπικό του Ε.Κ. 
ή Σ.Ε. στην προετοιµασία και διεξαγωγή των ασκήσεων. 

β) Συντηρούν τον εργαστηριακό εξοπλισµό για τον 
οποίο έχουν οριστεί υπεύθυνοι σε προκαθορισµένα 
χρονικά διαστήµατα. 

γ) Επισκευάζουν όλον τον εργαστηριακό εξοπλισµό 
από τον οποίο εξυπηρετείται το Ε.Κ., όπου έχει εγκα−
τασταθεί και τις εγκαταστάσεις του Ε.Κ., όταν τους 
ανατίθεται από το ∆ιευθυντή, τον Υποδιευθυντή ή τον 
υπεύθυνο Τοµέα του Ε.Κ. 

δ) Φροντίζουν για την αποθήκευση και φύλαξη του 
εξοπλισµού. 

Άρθρο 7
Εκπαιδευτικό Προσωπικό Ε.Κ. και Σ.Ε. 

Οι εκπαιδευτικοί διατίθενται στα Ε.Κ. από τα ΕΠΑ.Λ, µε 
απόφαση του ΠΥΣ∆Ε µετά από εισήγηση του ∆/ντή του 
Ε.Κ., για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων, 
µετά από συνεργασία των ∆ιευθυντών των ΕΠΑ.Λ που 
εξυπηρετούνται από το Ε.Κ. και των ∆ιευθυντών των 
Ε.Κ. Πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα για την στελέχωση 
του Ε.Κ. µε υπευθύνους εργαστηρίων.    

Έχουν όλα τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του 
διδακτικού προσωπικού των σχολείων δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης και επιπλέον : 

α) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν διατεθεί στο Ε.Κ. διδά−
σκουν σ’ όλους τους µαθητές που ασκούνται στο Ε.Κ. 
και όχι µόνο σ’ αυτούς που προέρχονται από τη σχολική 
µονάδα που έχουν οργανική θέση, σύµφωνα µε τα ισχύ−
οντα προγράµµατα και τον προγραµµατισµό του τοµέα. 

β) Για τις αναθέσεις µαθηµάτων των εκπαιδευτικών 
του Ε.Κ. αποφασίζει ο σύλλογος των εκπαιδευτικών του 
Ε.Κ. σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

γ) Είναι συνυπεύθυνοι µε τους υπεύθυνους των εργαστη−
ρίων κατεύθυνσης για την τήρηση όλων των µέτρων ασφα−
λείας 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 ερ−
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γαστηριακών ασκήσεων και για την προετοιµασία του 
εργαστηρίου, ώστε να µην παρακωλύεται η διεξαγωγή 
των ασκήσεων. 

στ) Προσφέρουν εξωδιδακτικές εργασίες, αποκλειστι−
κά στο Ε.Κ., εφόσον έχουν ολική διάθεση, εκτελώντας 
τις οδηγίες του ∆ιευθυντή του Ε.Κ. του Υποδιευθυντή ή 
των υπεύθυνων Τοµέων και σε κάθε περίπτωση απευ−
θύνονται στα όργανα του Ε.Κ. 

Σε περίπτωση µερικής ∆ιάθεσης προσφέρουν εξω−
διδακτικές εργασίες αναλογικά, σύµφωνα µε τις ώρες 
διάθεσης, στο Ε.Κ. και στο ΕΠΑ.Λ. µετά από συνεννόηση 
των ∆ιευθυντών Ε.Κ. και των σχολικών µονάδων. 

ζ) Συµµετέχουν σε επιτροπές παραλαβής, απογραφής, 
καταστροφής και διαγραφής εξοπλισµού. 

η) Έχουν την ευθύνη καταχώρισης των απόντων µα−
θητών 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 Ε.Κ., τα δε πρωτότυπα στελέχη διαβιβάζονται υπη−
ρεσιακά στην αντίστοιχη σχολική µονάδα µε ευθύνη 
του υποδιευθυντή του Ε.Κ. Επίσης, η καταχώριση της 
διδαχθείσας ύλης γίνεται σε βιβλία ύλης που τηρούνται 
σε κάθε τοµέα του Ε.Κ. Στο τέλος του διδακτικού έτους 
διαβιβάζονται αντίγραφα στο οικείο ΕΠΑ.Λ. 

θ) Καταχωρούν σε βιβλίο συµβάντων, που τηρείται 
για κάθε εργαστήριο ξεχωριστά, κάθε βλάβη που έχει 
συµβεί στον εργαστηριακό εξοπλισµό κατά τη διάρ−
κεια των ασκήσεων και σηµειώνουν τα αίτια που την 
προκάλεσαν. 

ι) Συνεργάζονται µε τον υπεύθυνο Τοµέα και εργα−
στηρίου για τον προγραµµατισµό των εργαστηριακών 
ασκήσεων που θα πραγµατοποιήσουν κατά τη διάρκεια 
του σχολικού έτους. 

ια) Ασκούν καθήκοντα εφηµερεύοντα καθηγητή σύµ−
φωνα µε το πρόγραµµα εφηµεριών του Ε.Κ. Σε περίπτω−
ση µερικής διάθεσης εκτελούν εφηµερία στη σχολική 
µονάδα που έχουν το µεγαλύτερο ωράριο. 

ιβ) Συνοδεύουν τους µαθητές σε εκπαιδευτικές επι−
σκέψεις που αποφασίζονται από τα αρµόδια όργανα. 
Συµµετέχουν σε εκδροµές των σχολικών µονάδων , 
µε τις προϋποθέσεις που ισχύουν για όλους τους εκ−
παιδευτικούς , κατόπιν συνεννόησης µε τον Υπεύθυνο 
Τοµέα και τον ∆ιευθυντή του Ε.Κ., λαµβάνοντας υπόψη 
το πρόγραµµα του Ε.Κ. και την οµαλή λειτουργία του 
µε τη διδασκαλία µαθηµάτων στις άλλες σχολικές µο−
νάδες που εξυπηρετούνται απ’ αυτό ή το πρόγραµµα 
εφηµεριών του Ε.Κ. 

Άρθρο 8 
∆ιοικητικό και Βοηθητικό Προσωπικό. 

1. Σε κάθε Ε.Κ. λειτουργεί γραµµατεία στην οποία 
τοποθετείται ένας διοικητικός υπάλληλος σύµφωνα µε 
τα προβλεπόµενα και στις σχολικές µονάδες. 

2. Σε κάθε Ε.Κ. τοποθετούνται διοικητικοί υπάλληλοι 
του κλάδου Τ.Ε.1, καθώς και τεχνίτες συντήρησης και 
καθαρίστριες σύµφωνα µε την §8 και 9 του άρθρου 19 
του Ν. 1566/85. 

3. Ο φύλακας συγκροτήµατος που στεγάζεται το Ε.Κ. 
έχει την ευθύνη κατά προτεραιότητα της φύλαξης των 
εργαστηρίων. 

Άρθρο 9 
Συνεργασία Ε.Κ. µε τις σχολικές µονάδες. 

1. Με πρωτοβουλία του ∆ιευθυντή του Ε.Κ. συγκα−
λούνται κοινές συνεδριάσεις µε τους διευθυντές των 
σχολικών µονάδων τακτικά µία στην αρχή της σχολικής 
χρονιάς και έκτακτα όποτε το ζητήσει ένας από τους 
∆ιευθυντές. 

2. Στις συνεδριάσεις αυτές εξετάζονται τα θέµατα 
λειτουργίας του Ε.Κ. που έχουν σχέση µε τις σχολικές 
µονάδες. 

3. Οι ∆ιευθυντές των ΕΠΑ.Λ µε την σύµφωνη γνώµη 
του ∆ιευθυντή του Ε.Κ. προγραµµατίζουν και εισηγού−
νται, µε κοινό έγγραφο, για τους Τοµείς τα τµήµατα και 
τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν την επόµενη χρο−
νιά και απαιτούν εργαστηριακή κάλυψη. Σε περίπτωση 
διαφωνίας των ∆ιευθυντών ΕΠΑ.Λ. και Ε.Κ., αποφασίζει 
ο ∆ιευθυντής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 

4. Πριν από την έναρξη των µαθηµάτων, τα ΕΠΑ.Λ 
ενηµερώνουν εγγράφως το Ε.Κ. για τα τµήµατα, τον 
αριθµό των µαθητών και τους εκπαιδευτικούς των σχο−
λείων τους που θα εργαστούν στα εργαστήρια των Ε.Κ. 
Αποστέλλουν δε καταστάσεις µε τα στοιχεία µαθητών 
– καθηγητών (ονοµατεπώνυµο − διεύθυνση – τηλέφωνο 
– τηλέφωνο κηδεµόνα). 

5. Πριν από την έναρξη των µαθηµάτων ο ∆ιευθυντής 
του Ε.Κ. εισηγείται τον καταµερισµό των ωρών του ωρο−
λογίου προγράµµατος των εργαστηριακών µαθηµάτων 
σε κάθε ΕΠΑ.Λ., στις ηµέρες της εβδοµάδας. Σε περί−
πτωση διαφωνίας ΕΠΑ.Λ − Ε.Κ. αποφασίζει ο ∆ιευθυντής 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 

6. Ο ∆ιευθυντής του ΕΠΑ.Λ προσδιορίζει τα λειτουρ−
γικά κενά εκπαιδευτικών µετά την κατά προτεραιότη−
τα κάλυψη του υποχρεωτικού ωραρίου των στελεχών 
διοίκησης του Ε.Κ. Η διάθεση των εκπαιδευτικών από 
τα ΕΠΑΛ προς τα Ε.Κ. πρέπει να γίνεται κατά προ−
τεραιότητα µε πλήρες ωράριο ανά ειδικότητα, για να 
αποφευχθεί ο κατακερµατισµός σε µερικές διαθέσεις. 

Άρθρο 10
Συνεργασία Ε.Κ. µε Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ. 

1. Στα Ε.Κ. εκπαιδεύονται οι σπουδαστές των ∆ηµο−
σίων Ι.Ε.Κ. και οι µαθητές των ∆ηµοσίων Σ.Ε.Κ. ακο−
λουθώντας τον κανονισµό λειτουργίας του Ε.Κ. Κατά 
την διαµόρφωση του ωρολογίου προγράµµατος ΕΠΑΛ.−
∆ΙΕΚ/∆ΣΕΚ προηγείται η κάλυψη των εργαστηριακών 
µαθηµάτων των ΕΠΑΛ . 

2. Για την άσκηση των σπουδαστών των Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ. 
στα Ε.Κ. ο εποπτεύον φορέας τους έχει την ευθύνη 
µεταφοράς των αναγκαίων πόρων χρηµατοδότησης 
εξοπλισµού ή υλικών (αναλώσιµων ή µη) στο Ε.Κ. από 
το οποίο εξυπηρετείται και είναι απαραίτητα για την 
υλοποίηση του προγράµµατος σπουδών του. Τα Ι.Ε.Κ. 
και Σ.Ε.Κ. συµµετέχουν αναλογικά στα λειτουργικά έξο−
δα (θέρµανση, φωτισµός, καθαρισµός κλπ) µε βάση τις 
ηµέρες και ώρες λειτουργίας τους στο Ε.Κ. 

3. Πριν από την έναρξη των µαθηµάτων ο ∆ιευθυντής 
του Ε.Κ. καθορίζει τον καταµερισµό των ωρών του ωρο−
λογίου προγράµµατος των εργαστηριακών µαθηµάτων, 
σε κάθε Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ. στις ηµέρες της εβδοµάδας. 

4. Στο ωράριο που εκπαιδεύονται οι σπουδαστές των 
∆.Ι.Ε.Κ. και οι µαθητές των Σ.Ε.Κ. , όταν αυτό δεν συµπί−
πτει µε το ωράριο λειτουργίας του Ε.Κ. κατά το οποίο 
εξυπηρετούνται τα ΕΠΑ.Λ., ορίζεται υπεύθυνος του Ε.Κ. 
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εκπαιδευτικός από τα στελέχη διοίκησής του, µε πρότα−
ση του ∆ιευθυντή του Ε.Κ. και απόφαση της ∆ιεύθυνσης 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για ένα διδακτικό έτος. 
Ο παραπάνω υπεύθυνος, µπορεί να είναι διαφορετικός 
για κάθε ηµέρα. Για κάθε ηµέρα υπευθυνότητας θα έχει 
µείωση µία (1) ώρα από το υποχρεωτικό του ωράριο. 

Σε εκπαιδευτικό από τα στελέχη διοίκησης του Ε.Κ. 
είναι δυνατό να ανατεθούν συνολικά µέχρι δέκα(10) δι−
δακτικές ώρες εβδοµαδιαίως από το ∆ΙΕΚ – ∆ΣΕΚ κατά 
τις ηµέρες υπευθυνότητας του. Σε αυτή την περίπτωση 
ο ανωτέρω εκπαιδευτικός δεν δικαιούται µείωση ωρα−
ρίου κατά µία (1) ώρα. 

Επιπλέον, για τη διασφάλιση του εξοπλισµού των ερ−
γαστηρίων και την εύρυθµη λειτουργία των εργαστηρι−
ακών µαθηµάτων προσλαµβάνεται, κατά προτεραιότητα, 
ένας (1) τουλάχιστον εκπαιδευτικός του Ε.Κ για κάθε 
εργαστηριακό µάθηµα. 

5. Στις περιπτώσεις χρήσης των εργαστηρίων κατεύ−
θυνσης από ΙΕΚ, ισχύουν οι διατάξεις περί Ε.Κ. σε κάθε 
περίπτωση. 

6. Για την χρήση των εργαστηρίων κατεύθυνσης του 
Ε.Κ., από το Ι.Ε.Κ. και την Σ.Ε.Κ, να υπογράφεται µεταξύ 
των ∆ιευθυντών πρακτικό συνεργασίας στο οποίο να 
επισυνάπτεται ο κανονισµός λειτουργίας του Ε.Κ. και 
θέµατα, τα οποία άπτονται της υγιεινής και ασφάλειας 
των σπουδαστών και εκπαιδευτών που κάνουν χρήση 
των εργαστηρίων του Ε.Κ. όπως και την ορθή χρήση 
εξοπλισµού και υλικών. 

Άρθρο 11
Συµπεριφορά Μαθητών. 

Σε περίπτωση παραπτώµατος µαθητή ή µαθητών κατά 
την εκπαίδευσή τους στο Ε.Κ. µπορούν να επιβληθούν 
οι παρακάτω ποινές: 

1. Ο διδάσκων καθηγητής: Παρατήρηση − Σύσταση, 
Επίπληξη και Ωριαία αποµάκρυνση από το διδασκόµενο 
µάθηµα. 

2. Ο ∆ιευθυντής του Ε.Κ.: Όλες τις παραπάνω κυρώ−
σεις και Αποβολή από τα µαθήµατα µέχρι και τρεις (3) 
ηµέρες. 

Κατόπιν ο ∆ιευθυντής του Ε.Κ. ενηµερώνει εγγράφως 
το ∆ιευθυντή του σχολείου στο οποίο ανήκει ο µαθητής 
για ενηµέρωση του βιβλίου ποινών. Επίσης µπορεί να 
εισηγηθεί στον ∆ιευθυντή του ΕΠΑ.Λ. τη λήψη πρόσθε−
των µέτρων. 

Άρθρο 12
Γενικές ∆ιατάξεις. 

1. Όπου λειτουργούν περισσότερα από ένα εργαστήρια 
κατεύθυνσης του ίδιου τοµέα, στον ίδιο χώρο, θεωρού−
νται ένα εργαστήριο. 

2. Για την ίδρυση εργαστηρίου κατεύθυνσης και τον 
ορισµό υπευθύνου εργαστηρίου κατεύθυνσης πρέπει το 
ωράριο λειτουργίας του εργαστηρίου να είναι τουλά−
χιστον επτά (7) ώρες την εβδοµάδα. Αν αυτό δεν είναι 
δυνατόν εντάσσεται µαζί µε άλλο εργαστήριο, ώστε 
συνολικά οι ώρες των δύο ή περισσοτέρων επιµέρους 
εργαστηρίων να είναι τουλάχιστον επτά (7) ώρες την 
εβδοµάδα για να ιδρυθεί ένα ενιαίο εργαστήριο κατεύ−
θυνσης. Οι ώρες λειτουργίας αυτού του εργαστηρίου 
δεν πρέπει να υπερβαίνουν συνολικά τις τριάντα (35) 
ώρες διδακτικής απασχόλησης εβδοµαδιαίως για το 
πρωινό−απογευµατινό ωράριο ή 25 ώρες για το εσπε−

ρινό ωράριο. Σε περίπτωση που οι εργαστηριακές ανά−
γκες σε ένα εργαστήριο κατεύθυνσης υπερβαίνουν τις 
35 ώρες εβδοµαδιαίως για το πρωινό ή απογευµατινό 
ωράριο λειτουργίας ή 25 ώρες για το εσπερινό ωράριο 
λειτουργίας, δηµιουργείται και άλλο. 

3. Η ευθύνη του εξοπλισµού κάθε εργαστηρίου κατεύ−
θυνσης και της λειτουργίας του ανήκει αποκλειστικά 
στο Ε.Κ. ή το Σ.Ε. 

4. ∆εν επιτρέπεται η δηµιουργία Σχολικού Εργαστη−
ρίου σε ένα ΕΠΑ.Λ. Όλα τα εργαστήρια εντάσσονται σε 
Ε.Κ. που λειτουργεί στην ίδια ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµι−
ας Εκπαίδευσης, ακόµη και εκείνα που δεν βρίσκονται 
στον κύριο χώρο λειτουργίας του Ε.Κ. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν αυτό είναι αντι−
κειµενικά αδύνατο, δύναται να δηµιουργηθεί Σχολικό 
Εργαστήριο µε απόφαση του Περιφερειακού ∆ιευθυντή 
Εκπαίδευσης, µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του 
∆ιευθυντή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 

5. Οι ∆ιευθυντές και Υποδιευθυντές των ΕΠΑ.Λ. δεν 
διατίθενται στα Ε.Κ. για την κάλυψη µέρους ή ολοκλή−
ρου του διδακτικού τους ωραρίου. 

6. Αν υπάρχουν τρία (3) έως πέντε (5) εργαστήρια 
κατεύθυνσης σε κάποιους από τους Τοµείς του πίνακα 
εργαστηρίων, τότε επιλέγεται ένας (1) υπεύθυνος Τοµέα, 
αν υπάρχουν έξι (6) ή περισσότερα επιλέγονται δύο (2) 
υπεύθυνοι Τοµέων στον ίδιο Τοµέα. 

7. Υπεύθυνος Τοµέα επιλέγεται και στην περίπτωση 
που υπάρχουν τρία (3) έως πέντε (5) εργαστήρια κατεύ−
θυνσης που εντάσσονται σε περισσότερους από έναν 
τοµείς του πίνακα εργαστηρίων. 

8. Μετά από απόφαση του οικείου ∆ιευθυντή ∆ευτερο−
βάθµιας Εκπαίδευσης και ανάλογα µε τις δυνατότητες 
των εργαστηρίων, είναι δυνατή η πρακτική εξάσκηση µα−
θητών Γυµνασίων ή Γενικών Λυκείων στα Ε.Κ., στα πλαί−
σια σχολικών δραστηριοτήτων ή άλλων προγραµµάτων. 

9. Ο ∆ιευθυντής του Ε.Κ., ο Υποδιευθυντής, οι υπεύ−
θυνοι Τοµέα και οι υπεύθυνοι εργαστηρίου, είναι υπο−
χρεωµένοι να παραµένουν σ’ αυτό όλες τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες, καθηµερινά σε ένα από τα ωράρια 
λειτουργίας του Ε.Κ. Συµπληρώνουν κατά προτεραι−
ότητα το υποχρεωτικό τους ωράριο στο Ε.Κ. και δεν 
διδάσκουν θεωρητικά µαθήµατα στα ΕΠΑ.Λ. 

10. Αρµόδιο όργανο για την ανάθεση προαιρετικής 
υπερωριακής διδασκαλίας σε καθηγητές που προσφέ−
ρουν εργασία σε Ε.Κ. ( καθηγητές µε ολική διάθεση) 
είναι ο σύλλογος των καθηγητών του Ε.Κ. 

11. Το πρόγραµµα διαλειµµάτων των Ε.Κ. µπορεί να 
διαφοροποιείται, ώστε να υπάρχει τουλάχιστον ένα συ−
νεχόµενο δίωρο , το οποίο είναι το ελάχιστο κατώτερο 
χρονικό όριο για την αποδοτικότερη λειτουργία των 
εργαστηριακών µαθηµάτων. 

12. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι υπηρετούν µε ολική διά−
θεση στο Ε.Κ. µπορούν να υποβοηθούν, ως επιτηρητές, 
για την οµαλή λειτουργία των προαγωγικών και απο−
λυτηρίων εξετάσεων των ΕΠΑ.Λ, στις περιπτώσεις που 
δεν επαρκούν οι εκπαιδευτικοί των σχολικών µονάδων, 
µετά από συνεννόηση και τεκµηριωµένη εισήγηση του 
∆ιευθυντού του ΕΠΑ.Λ. και απόφαση του ∆ιευθυντού 
του Ε.Κ. 

13. Οι υπεύθυνοι Τοµέων, οι υπεύθυνοι εργαστηρίων 
κατεύθυνσης και οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΤΕ.01 
και ∆Ε.01 πραγµατοποιούν τις καλοκαιρινές εφηµερίες 
του Ε.Κ. 
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Τα εργαστήρια του Ε.Κ. και Σ.Ε., καθώς και οι τοµείς στους οποίους εντάσσονται είναι: 

Α/Α ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

01 ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 

1. 0101 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

2. 0102 ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

3. 0103 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

4. 0104 ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

5. 0105 ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 

02 ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

6. 0201 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

7. 0202 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

8. 0203 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ 

9. 0204 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 

10. 0205 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

11. 0206 ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

12. 0207 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

03 ΤΟΜΕΑΣ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

13. 0301 ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

14. 0302 ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΗΡΙΟ 

04 ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 

15. 0401 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 

16. 0402 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

17 0403 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ –ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

18. 0404 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ 

19. 0405 ΨΗΦΙ∆ΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΥΑΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 

05 ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

20. 0501 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ − ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΝ∆ΥΜΑΤΟΣ 

21. 0502 ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ − ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ 

06 ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 

22. 0601 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

23. 0602 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

24. 0603 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 

07 ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ − ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 

25. 0701 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

26. 0702 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

08 ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

27. 0801 ΙΑΤΡΙΚΟ − ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ − ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 

28. 0802 Ο∆ΟΝΤΟΤΕΧΝΙΑΣ 

29. 0803 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

30. 0804 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
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31. 0805 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ 

32. 0806 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 

33. 0807 ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

09 ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 

34. 0901 ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

10 ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

35. 1001 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

11 ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

36. 1101 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

37. 1102 ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ * 

12 ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

38 1201 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

* Το εργαστήριο Εφαρµογών Η/Υ εξυπηρετεί τις ανάγκες όλων των άλλων Τοµέων εκτός αυτού της Πληροφο−
ρικής για τη διδασκαλία του λογισµικού τους. 
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Επίσης, δύναται να αναπτύσσονται και σχεδιαστήρια 
για τις ανάγκες των µαθηµάτων σχεδίου τα οποία απαι−
τούν τόσο σχεδιαστήρια όσο και Η/Υ 

Άρθρο 13 
Εκπαιδευτικά προγράµµατα και εκδηλώσεις. 

1. Τα Ε.Κ. µπορούν να εκτελούν ή να συµµετέχουν στην 
υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων. 

2. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς σε κάθε Ε.Κ. δύ−
ναται να πραγµατοποιείται έκθεση µε έργα µαθητών 
προκειµένου να γίνει ευρύτερα γνωστό το έργο των 
Ε.Κ. αλλά και η Επαγγελµατική Εκπαίδευση γενικότερα 
στις τοπικές κοινωνίες. 

3. Το Ε.Κ. προωθεί και υλοποιεί πρωτοβουλίες σε συ−
νεργασία µε την τοπική αυτοδιοίκηση που έχουν σχέση 
µε την Επαγγελµατική Εκπαίδευση. 

4. Στα πλαίσια γενικών εκπαιδευτικών δραστηριοτή−
των καθώς και ενηµέρωσης των µαθητών για τον επαγ−
γελµατικό τους προσανατολισµό είναι δυνατή η επίσκε−
ψη µαθητών διαφόρων σχολικών µονάδων στα Ε.Κ. ή 
Σ.Ε. κατόπιν συνεννόησης µε τον διευθυντή του Ε.Κ. Οι 
µαθητές που επισκέπτονται το Ε.Κ. ενηµερώνονται για 
τα εργαστήρια που λειτουργούν από το εκπαιδευτικό 
προσωπικό των Ε.Κ. 

5. Οι επισκέψεις των µαθητών σε φυσικούς χώρους 
εργασίας θεωρούνται απαραίτητες στην εκπαιδευτική 

διαδικασία και πρέπει να γίνονται σε τακτά διαστή−
µατα και προγραµµατισµένα σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις. 

Άρθρο 14 
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 εκπαιδευτικού προσω−
πικού. Αυτές αφορούν τα απαραίτητα µέτρα και µέσα 
προστασίας για την υλοποίηση των εργαστηριακών 
ασκήσεων, τα συστήµατα πυρόσβεσης και την πρό−
νοια για την παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση 
ατυχήµατος. 

Άρθρο 15 
Καταργούµενες διατάξεις 

Καταργείται το άρθρο 34 της Υ.Α Φ.353.1./324/105657/
∆1 (ΦΕΚ1340/2002 τ.Β) 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Μαρούσι, 17 Ιουνίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ   


