
Καθοριςμόσ λεπτομερειών λειτουργίασ των Εργαςτηριακών Κζντρων (Ε.Κ.), 

των χολικών Εργαςτηρίων (.Ε.) και των ειδικότερων καθηκόντων των 

Διευθυντών/-ντριών, Τποδιευθυντών/-ντριών, των Τπευθφνων Σομζων, των 

Τπευθφνων Εργαςτηρίων κατεφθυνςησ, των Τπευθφνων των χολικών 

Εργαςτηρίων και των αρμοδιοτήτων του υλλόγου Διδαςκόντων των 

Εργαςτηριακών Κζντρων 

 

Άρθρο 1 

Γενικά 

Τα Εργαςτθριακά Κζντρα (Ε.Κ.) ωσ εκπαιδευτικζσ μονάδεσ του Υπουργείου Ραιδείασ 

Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων (ΥΡ.Ρ.Ε.Θ), ζχουν αυτοτελι διοικθτικι δομι ςτθ λειτουργία 

τουσ ωσ ςχολικζσ μονάδεσ και ςυνεργάηονται με τα Επαγγελματικά Λφκεια (ΕΡΑ.Λ.), τα 

Γενικά Λφκεια (ΓΕ.Λ.), τα Γυμνάςια, τα Δθμόςια Ινςτιτοφτα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ 

(Δ.Ι.Ε.Κ.) και τα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάςια και Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά 

Λφκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.) τθσ περιοχισ τουσ. 

Στελζχθ Διοίκθςθσ Ε.Κ. είναι: α) ο/θ Διευκυντισ/-ντρια του Ε.Κ., β) ο/θ Υποδιευκυντισ/-

ντρια του Ε.Κ., γ) οι Υπεφκυνοι/-νεσ Τομζων του Ε.Κ. και δ) οι Υπεφκυνοι/-νεσ Εργαςτθρίων 

Κατεφκυνςθσ του Ε.Κ.. Σε κάκε Ε.Κ. λειτουργεί Σφλλογοσ Διδαςκόντων/-ουςϊν. 

1. Διευκυντισ/-ντρια ςε κάκε Ε.Κ. επιλζγεται εκπαιδευτικόσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που 

ιςχφουν για τθν επιλογι ςτελεχϊν εκπαίδευςθσ.  

2. Σε κάκε Ε.Κ., ςτο οποίο αςκοφνται διακόςιοι πενιντα (250) τουλάχιςτον μακθτζσ/-τριεσ 

και το οποίο εξυπθρετεί τουλάχιςτον δφο (2) ΕΡΑ.Λ. που λειτουργοφν ςε διαφορετικό 

κφκλο λειτουργίασ (πρωινό κφκλο, απογευματινό κφκλο, εςπερινό κφκλο) επιλζγεται 

Υποδιευκυντισ/-ντρια, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που ιςχφουν για τθν επιλογι ςτελεχϊν 

εκπαίδευςθσ.  

3. Υπεφκυνοσ/-νθ του Σχολικοφ Εργαςτθρίου (Σ.Ε.) είναι ο/θ Διευκυντισ/-ντρια του ΕΡΑ.Λ., 

ςτο οποίο υπάγεται το Σχολικό Εργαςτιριο. 

4. Υπεφκυνοσ/-νθ Τομζα Ε.Κ. επιλζγεται εκπαιδευτικόσ ειδικότθτασ αντίςτοιχθσ των 

Εργαςτθρίων Κατεφκυνςθσ του Τομζα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που ιςχφουν για τθν 

επιλογι ςτελεχϊν εκπαίδευςθσ.  

5. Υπεφκυνοσ/-νθ Τομζα του Σχολικοφ Εργαςτθρίου επιλζγεται εκπαιδευτικόσ ειδικότθτασ 

αντίςτοιχθσ των Εργαςτθρίων Κατεφκυνςθσ του Τομζα με τθν ίδια διαδικαςία που 

επιλζγεται και ο Υπεφκυνοσ/-νθ Τομζα Ε.Κ.. 



6. Σε κάκε Εργαςτιριο Κατεφκυνςθσ του Ε.Κ. ι του Σχολικοφ Εργαςτθρίου ορίηεται ωσ 

υπεφκυνοσ/-νθ εκπαιδευτικόσ ειδικότθτασ αντίςτοιχθσ με το Εργαςτιριο Κατεφκυνςθσ. 

7. Οι διδάςκοντεσ/-ουςεσ με ολικι ι μερικι διάκεςθ ςτα εργαςτιρια του Ε.Κ., με 

οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ, ςυγκροτοφν το Σφλλογο Διδαςκόντων/-ουςϊν, του οποίου 

προεδρεφει ο/θ Διευκυντισ/-ντρια του Ε.Κ. ι ο/θ νόμιμοσ/-μθ αναπλθρωτισ/-τρια του/τθσ, 

όταν αυτόσ/-ι κωλφεται.  

8. Για τθ ςφνκεςθ, λειτουργία και απαρτία του Συλλόγου Διδαςκόντων/-ουςϊν του Ε.Κ. 

ζχουν εφαρμογι οι αντίςτοιχεσ διατάξεισ που ιςχφουν για τουσ Συλλόγουσ Διδαςκόντων/-

ουςϊν των ςχολικϊν μονάδων. 

9. Ο Σφλλογοσ Διδαςκόντων/-ουςϊν Ε.Κ. εκτόσ από τα οριηόμενα για τουσ Συλλόγουσ 

Διδαςκόντων/-ουςϊν των ςχολικϊν μονάδων ζχει επιπλζον τισ εξισ ςυγκεκριμζνεσ 

αρμοδιότθτεσ: 

α) Αποφαςίηει τον αρικμό, το είδοσ και τουσ χϊρουσ των Εργαςτθρίων Κατεφκυνςθσ που 

κα λειτουργιςουν μετά από ειςιγθςθ των Υπευκφνων Τομζων. Σε περίπτωςθ αδυναμίασ 

λιψθσ απόφαςθσ αποφαςίηει ο/θ Διευκυντισ/-ντρια. 

β) Αποφαςίηει τθν ζνταξθ των Εργαςτθρίων Κατεφκυνςθσ ςτον αντίςτοιχο Τομζα. 

γ) Αποφαςίηει τθν ανάκεςθ τθσ διδαςκαλίασ των μακθμάτων ςτο εκπαιδευτικό 

προςωπικό που ζχει διατεκεί ςτο Ε.Κ.. 

δ) Αποφαςίηει μετά από πρόταςθ του/τθσ Διευκυντι/-ντριασ για τθν κατανομι των 

εργαςιϊν του Ε.Κ. μεταξφ των μελϊν του. Σε περίπτωςθ μθ λιψθσ απόφαςθσ, θ τελικι 

απόφαςθ λαμβάνεται από τον/τθ Διευκυντι/-ντρια του Ε.Κ.. 

ε) Αποτιμά κατά τισ τακτικζσ ςυνεδριάςεισ, μετά το τζλοσ των τετραμινων, τθ διδακτικι 

πράξθ και προτείνει λφςεισ. 

Το εκπαιδευτικό προςωπικό του Ε.Κ. ςυμμετζχει ςτισ τακτικζσ παιδαγωγικζσ 

ςυνεδριάςεισ, οι οποίεσ ςυγκαλοφνται ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, των Συλλόγων 

Διδαςκόντων/-ουςϊν των ςχολικϊν μονάδων ςτουσ οποίουσ ανικει. 

ςτ) Υποβοθκά και ςτθρίηει τθ ςυνεργαςία του Ε.Κ. με τουσ κοινωνικοφσ και 

παραγωγικοφσ φορείσ τθσ περιοχισ και τθσ κοινωνίασ ςυνολικά. 

η) Αξιοποιεί τισ δυνατότθτεσ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν/-τριϊν για καταςκευι 

εργαςτθριακϊν αςκιςεων, ςυντιρθςθ ςυςκευϊν και οργάνων που υποβοθκοφν ςτουσ 

ςκοποφσ και τθ λειτουργία των εργαςτθρίων με ειςιγθςθ και ενεργι ςυμμετοχι των 

αντίςτοιχων τομζων. 



θ) Αποφαςίηει, διαμορφϊνει και ιεραρχεί ςτο τζλοσ κάκε διδακτικοφ ζτουσ, προτάςεισ 

για τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν λειτουργίασ των εργαςτθρίων και του εξοπλιςμοφ τουσ μετά 

από ειςθγιςεισ των Τομζων. 

κ) Αναλαμβάνει τθν οργάνωςθ τθσ παρουςίαςθσ των εργαςιϊν κάκε Τομζα, με ζκκεςθ 

ζργων ςτο τζλοσ του διδακτικοφ ζτουσ και κατά τθ διάρκειά του.  

10. Κάκε Ε.Κ. ωσ αυτοτελισ εκπαιδευτικι μονάδα χρθματοδοτείται αυτοτελϊσ και 

ςυγκροτεί αυτόνομο Συμβοφλιο Σχολικισ Κοινότθτασ. Λαμβάνει ειδικι χρθματοδότθςθ θ 

οποία είναι ςυνάρτθςθ του αρικμοφ των μακθτϊν/-τριϊν όλων των ςχολικϊν μονάδων που 

εξυπθρετεί, ο οποίοσ πλαςματικά διπλαςιάηεται (ΚΥΑ ΦΕΚ 310Β’/2-2-2018).  

11. Τα ΕΡΑ.Λ. ςτα οποία λειτουργοφν Σχολικά Εργαςτιρια, τα οποία δεν είναι ενταγμζνα ςε 

κάποιο Ε.Κ., λαμβάνουν ειδικι επιπρόςκετθ χρθματοδότθςθ. Θ ςυγκεκριμζνθ 

χρθματοδότθςθ είναι ςυνάρτθςθ του αρικμοφ των μακθτϊν/-τριϊν που εξυπθρετοφν, ο 

οποίοσ πλαςματικά διπλαςιάηεται. 

12. Στο ίδιο κτθριακό ςυγκρότθμα λειτουργεί μόνο ζνα Ε.Κ..  

13. Τα κεωρθτικά μακιματα των Τομζων και Ειδικοτιτων μποροφν να διδάςκονται ςτα 

εργαςτιρια του Ε.Κ., εφόςον δεν επθρεάηεται το ωρολόγιο πρόγραμμα των εργαςτθριακϊν 

μακθμάτων του Ε.Κ. και μετά από ςυνεννόθςθ και απόφαςθ των Διευκυντϊν/-ντριϊν 

ΕΡΑ.Λ. – Ε.Κ. ανεξάρτθτα αν αυτά ςυςτεγάηονται ι όχι. Στθν περίπτωςθ αυτι τθν ευκφνθ 

λειτουργίασ τθν ζχει ο/θ Διευκυντισ/-ντρια του Ε.Κ., οι Υπεφκυνοι/-νεσ Τομζων και 

Εργαςτθρίων και οι διδάςκοντεσ/-ουςεσ εκπαιδευτικοί. 

14. Τα τθροφμενα από τα Ε.Κ. επίςθμα βιβλία είναι τα εξισ: 

α) Ρρωτόκολλο, ςτο οποίο καταχωρίηονται όλα τα ειςερχόμενα και εξερχόμενα 

ζγγραφα, και τα εμπιςτευτικά ζγγραφα. Για τα τελευταία ςθμειϊνεται ςτθ ςτιλθ 

«περιεχόμενο εγγράφου» θ ζνδειξθ ΕΕ. μόνο, ενϊ τθρείται ιδιαίτεροσ φάκελοσ 

εμπιςτευτικϊν εγγράφων. 

β) Βιβλίο Ρράξεων Διευκυντι/-ντριασ. 

γ) Βιβλίο Ρράξεων Συλλόγου Διδαςκόντων/-ουςϊν. 

δ) Θμερολόγιο Λειτουργίασ Σχολείου, ςτο οποίο καταγράφονται κακθμερινά, 

περιλθπτικά, τα κατά τθν κρίςθ του/τθσ Διευκυντι/-ντριασ ςθμαντικότερα γεγονότα που 

ςχετίηονται με τθ λειτουργία του ςχολείου. 

ε) Βιβλίο Βιβλιοκικθσ, ςτο οποίο καταχωρίηονται, κατά ενότθτεσ, τα βιβλία.  

ςτ) Βιβλίο Συμβάντων ςε κάκε Εργαςτιριο Κατεφκυνςθσ το οποίο ενθμερϊνεται 

κακθμερινά για κάκε ςυμβάν ι βλάβθ οργάνων και ςυςκευϊν που ςυνζβθ κατά τθ 

διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ του κάκε μακιματοσ. 



η) Βιβλίο Υλικοφ για κάκε Εργαςτιριο Κατεφκυνςθσ ςτο οποίο καταχωρίηονται όλα τα μθ 

αναλϊςιμα υλικά του εργαςτθρίου, εκτόσ από αυτά που καταχωρίηονται ςτο Βιβλίο 

Βιβλιοκικθσ. Επίςθσ, καταχωρίηονται τα νζα υλικά που εντάςςονται ςτο εργαςτιριο. Πςα 

υλικά αποςφρονται ωσ κατεςτραμμζνα, ςθμειϊνεται ςτθν ςτιλθ «Ραρατθριςεισ» θ Ρράξθ 

Διαγραφισ – Καταςτροφισ Υλικοφ του Ε.Κ.. Το ςφνολο των βιβλίων υλικοφ των 

Εργαςτθρίων Κατεφκυνςθσ ενόσ Τομζα, αποτελεί το Βιβλίο Υλικοφ του Τομζα. 

θ) Βιβλίο Υλικοφ του Ε.Κ., ςτο οποίο καταχωρίηονται όλα τα υλικά που δεν ανικουν ςε 

κάποιον Τομζα, (π.χ. υλικά γραφείου Διευκυντι/-ντριασ Ε.Κ., γραφείου Υποδιευκυντι/-

ντριασ Ε.Κ., γραφείου Υπευκφνων Τομζων, γραφείο κακθγθτϊν Ε.Κ., κ.λπ.) εκτόσ από αυτά 

που καταχωρίηονται ςτο Βιβλίο Βιβλιοκικθσ. 

Τα Βιβλία Υλικοφ, η και θ, κακϊσ και το Βιβλίο Βιβλιοκικθσ ε, τθροφνται ςε θλεκτρονικό 

αρχείο από τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ. 

 

Άρθρο 2 

Καθήκοντα Διευθυντή/-ντριασ Εργαςτηριακοφ Κζντρων (Ε.Κ.)  

και Τπεφθυνου χολικοφ Εργαςτηρίου (.Ε.) 

1. Ο Διευκυντισ/-ντρια του Εργαςτθριακοφ Κζντρου (Ε.Κ.) εκπροςωπεί το Ε.Κ. ς’ όλεσ τισ 

ςχζςεισ του προσ τρίτουσ, είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ/-νθ για τθ λειτουργία του Ε.Κ. και 

αςκεί επιπλζον τα εξισ ειδικότερα κακικοντα: 

α) Αποφαςίηει τον αρικμό, το είδοσ και τουσ χϊρουσ των Εργαςτθρίων Κατεφκυνςθσ που 

κα λειτουργιςουν ςε περίπτωςθ αδυναμίασ λιψθσ απόφαςθσ του Συλλόγου 

Διδαςκόντων/-ουςϊν του Ε.Κ.. 

β) Εποπτεφει τθν κατάλλθλθ διαμόρφωςθ και τον εξοπλιςμό των εργαςτθριακϊν χϊρων, 

ϊςτε να μποροφν να υποςτθριχκοφν οι εργαςτθριακζσ αςκιςεισ των μακθτϊν/-τριϊν και θ 

διδαςκαλία των αντίςτοιχων μακθμάτων. Για το ςκοπό αυτό ςυνεργάηεται με τουσ 

υπεφκυνουσ φορείσ που ζχουν αναλάβει τθ μζριμνα των κτιρίων των ςχολικϊν μονάδων 

ϊςτε οι χϊροι τουσ να είναι εξοπλιςμζνοι με τα κατάλλθλα μζςα εξαεριςμοφ, πυρόςβεςθσ 

και αςφάλειασ. Ειςθγείται ςτουσ αρμόδιουσ φορείσ για τον εργαςτθριακό εξοπλιςμό που 

απαιτείται, ϊςτε να ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ των προγραμμάτων ςπουδϊν. 

γ) Ειςθγείται ςτθ Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για το εκπαιδευτικό 

προςωπικό που απαιτείται για τθ λειτουργία του Ε.Κ. κατόπιν ςυνεργαςίασ με τισ 

εξυπθρετοφμενεσ ςχολικζσ μονάδεσ. 

δ) Ειςθγείται ςτθ Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για τουσ Υπεφκυνουσ των 

Εργαςτθρίων Κατεφκυνςθσ, μετά από ειςιγθςθ των Υπευκφνων Τομζων. 



ε) Ρροβαίνει ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν ςφνταξθ Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ 

Λειτουργίασ του Ε.Κ. κακϊσ και Κανονιςμοφ Λειτουργίασ Αςφάλειασ και Υγιεινισ ςε κάκε 

εργαςτθριακό χϊρο ςε ςυνεργαςία με τουσ/τισ Υπευκφνουσ/-νεσ Τομζων και τουσ/τισ 

Υπευκφνουσ/-νεσ Εργαςτθρίων Κατεφκυνςθσ. Οι κανονιςμοί αυτοί είναι ςυμβατοί με το 

νομοκετικό πλαίςιο που εκάςτοτε ιςχφει και πρζπει να αναρτοφνται ςτον πίνακα 

ανακοινϊςεων του E.K. και των Εργαςτθρίων Κατεφκυνςθσ. Ζχει τθν εποπτεία και φροντίηει 

για τθν εφαρμογι των ανωτζρω κανονιςμϊν. 

ςτ) Είναι υπεφκυνοσ/-νθ για τθ ςφνταξθ του ωρολογίου προγράμματοσ των εργαςτθρίων 

και των ςυναφϊν προγραμμάτων διεξαγωγισ των εξετάςεων, ςε ςυνεργαςία με τουσ 

Διευκυντζσ/-ντριεσ των ςχολικϊν μονάδων που εξυπθρετεί. 

η) Υλοποιεί τισ προτάςεισ του Συλλόγου Διδαςκόντων/-ουςϊν του Ε.Κ. για επιμορφϊςεισ 

κακϊσ και για τθν αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων των εκπαιδευτικϊν και των μακθτϊν/-

τριϊν για καταςκευζσ εργαςτθριακϊν αςκιςεων και τθν ςυντιρθςθ ςυςκευϊν και 

οργάνων, που θ καταςκευι τουσ προάγει τθν πρακτικι εξάςκθςθ των μακθτϊν/-τριϊν. 

θ) Μεριμνά για τθν ενθμζρωςθ του προςωπικοφ ςχετικά με τισ εξελίξεισ τθσ τεχνολογίασ 

ςτα κζματα που ενδιαφζρουν τα Εργαςτιρια Κατεφκυνςθσ, ςε ςυνεργαςία με τουσ/τισ 

Υπεφκυνουσ/-νεσ Τομζων και τουσ/τισ Συντονιςτζσ/-ςτριεσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου. 

κ) Ζχει τθν εποπτεία για τθν προλθπτικι ςυντιρθςθ και επιςκευι του εξοπλιςμοφ των 

Εργαςτθρίων Κατεφκυνςθσ ςε ςυνεργαςία με τουσ/τισ Υπευκφνουσ/-νεσ Τομζων οι οποίοι/-

εσ προβαίνουν ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ ανάκεςθσ ςτο διδακτικό προςωπικό ι ςτουσ 

τεχνίτεσ ςυντιρθςθσ του Ε.Κ., με ςκοπό τθν αποφυγι βλαβϊν και ατυχθμάτων. Ακόμθ 

ειςθγείται ςτο Συμβοφλιο Σχολικισ Κοινότθτασ ι ςτθ Σχολικι Επιτροπι τθν ανάκεςθ 

επιςκευϊν ςε τρίτουσ.  

ι) Ζχει τθν εποπτεία των επίςθμων βιβλίων που τθροφνται από το Ε.Κ. και ανακζτει 

ςτουσ/ςτισ Υπεφκυνουσ/-νεσ Τομζων τθν τιρθςθ θλεκτρονικοφ αρχείου εξοπλιςμοφ των 

Εργαςτθρίων Κατεφκυνςθσ των Τομζων, ςχετικά με τισ ποςότθτεσ και τθν κατάςταςθ 

λειτουργίασ του υλικοφ. 

ια) Στο τζλοσ κάκε ςχολικοφ ζτουσ φροντίηει για τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ ςε κάκε 

Εργαςτιριο Κατεφκυνςθσ, θ οποία φυλάςςεται ςε θλεκτρονικό αρχείο. Θ απογραφι του 

εξοπλιςμοφ εκτυπϊνεται, υπογράφεται, ςφραγίηεται και αρχειοκετείται. Θλεκτρονικό 

αντίγραφο απογραφισ εξοπλιςμοφ αποςτζλλεται ςτθ Σχολικι Επιτροπι ςτο τζλοσ κάκε 

διδακτικοφ ζτουσ. 

ιβ) Συγκροτεί από το προςωπικό του Ε.Κ. επιτροπζσ προμθκειϊν και παραλαβισ 

εξοπλιςμοφ ι άλλου υλικοφ απαραίτθτου για τθ λειτουργία των Εργαςτθρίων Κατεφκυνςθσ, 



επιτροπζσ απογραφισ εξοπλιςμοφ, κακϊσ και επιτροπζσ καταςτροφισ και διαγραφισ 

εξοπλιςμοφ. 

ιγ) Ενθμερϊνει τα μζλθ του Συλλόγου Διδαςκόντων/-ουςϊν, με τον πιο πρόςφορο 

τρόπο, ςχετικά με τθν ιςχφουςα νομοκεςία για τθ λειτουργία του Ε.Κ. και τθ διδαςκαλία 

των εργαςτθριακϊν αςκιςεων. 

ιδ) Συντονίηει το προςωπικό του Ε.Κ., ϊςτε μζςα από τθν αρμονικι ςυνεργαςία να 

επιτευχκεί θ καλφτερθ εκτζλεςθ του ζργου του. 

ιε) Ζχει τθν ευκφνθ των Τομζων και επιβλζπει τθ λειτουργία τουσ, για όςο χρόνο δεν ζχει 

οριςτεί Υπεφκυνοσ/-νθ Τομζα. 

ιςτ) Ειςθγείται για κζματα που αφοροφν μακθτζσ/-τριεσ που αςκοφνται ςτο Ε.Κ., ςτθ 

ςχολικι μονάδα από τθν οποία προζρχεται ο μακθτισ/-τρια. 

ιη) Φροντίηει ϊςτε να τθροφνται πάντοτε ενθμερωμζνα τα υπθρεςιακά βιβλία και 

ζντυπα και είναι υπεφκυνοσ/-νθ για τθ διεκπεραίωςθ τθσ υπθρεςιακισ αλλθλογραφίασ του 

Ε.Κ.. 

ιθ) Ενθμερϊνει, ςτο τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ, το Διμο που ανικει το Ε.Κ. με τισ 

απογραφζσ των Εργαςτθρίων Κατεφκυνςθσ ςυμπεριλαμβανομζνου και του νζου 

εξοπλιςμοφ που αποκτικθκε τθν τρζχουςα ςχολικι χρονιά, κακϊσ και με το πρωτόκολλο 

διαγραφισ και καταςτροφισ εξοπλιςμοφ και υλικϊν ανά Εργαςτιριο Κατεφκυνςθσ, το 

οποίο περιλαμβάνει τον εξοπλιςμό και τα υλικά που αποςφρκθκαν και διαγράφθκαν ωσ 

κατεςτραμμζνα. 

κ) Μεριμνά για τθν προμικεια και διάκεςθ ςτουσ Τομείσ εργαςτθριακοφ εξοπλιςμοφ 

από Δθμόςιουσ φορείσ ι εποπτευόμενουσ από το Δθμόςιο οργανιςμοφσ ι άλλουσ φορείσ, 

εφόςον ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ των εργαςτθριακϊν αςκιςεων με τθ ςφνταξθ 

ςχετικοφ πρακτικοφ παραλαβισ. 

κ) Ειςθγείται τθν παραχϊρθςθ εργαςτθριακοφ εξοπλιςμοφ ςε άλλο Ε.Κ. με τθ διαδικαςία 

του δανειςμοφ. Θ ζγκριςθ τθσ παραχϊρθςθσ εξοπλιςμοφ γίνεται από τον Σφλλογο 

Διδαςκόντων/-ουςϊν του Ε.Κ., φςτερα από ειςιγθςθ του/τθσ Διευκυντι/-ντριασ και 

βεβαίωςθ του ίδιου/-ασ ότι ο εξοπλιςμόσ είναι λειτουργικόσ και δανείηεται λόγω μθ χριςθσ 

του ι αν πλεονάηει. Στθν ειςιγθςθ αναφζρεται και ο χρόνοσ διάρκειασ του δανειςμοφ, ο 

οποίοσ μπορεί να ανανεϊνεται. Τα βιβλία υλικοφ και των δφο ςυμβαλλόμενων Ε.Κ. 

ενθμερϊνονται ςχετικά και ςυντάςςονται πρωτόκολλα παράδοςθσ και παραλαβισ από 

τουσ/τισ Διευκυντζσ/-ντριεσ των Ε.Κ. Ρροτεραιότθτα ςτθν υποδοχι του δανειηόμενου 

υλικοφ ζχουν τα Ε.Κ. τθσ ίδιασ Δ.Δ.Ε. Στον δανειςμό του εξοπλιςμοφ δεν υπάρχει χρονικόσ 

περιοριςμόσ και αυτόσ μπορεί να επιςτραφεί οποτεδιποτε κρικεί απαραίτθτο. 



κα) Υποβάλλει προτάςεισ για νζο εργαςτθριακό εξοπλιςμό προσ το ΥΡ.Ρ.Ε.Θ. ι προσ 

κάκε άλλο αρμόδιο φορζα. 

κβ) Συγκαλεί τουλάχιςτον μία φορά τον μινα ςυςκζψεισ με τον/τθν Υποδιευκυντι/-

ντρια και τουσ/τισ Υπεφκυνουσ/-νεσ Τομζων για τθν ιεράρχθςθ των προσ κάλυψθ αναγκϊν, 

για τθν κατανομι των χρθμάτων τθσ ςχολικισ κοινότθτασ των ΕΚ, για τον ζλεγχο ςτθν 

υλοποίθςθ των αποφάςεων, τθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων και τθ λιψθ μζτρων για τθν 

εφρυκμθ λειτουργία του Ε.Κ.. Αντίςτοιχεσ ςυςκζψεισ είναι δυνατό να πραγματοποιοφνται 

ςε ςυνεννόθςθ με τον/τθ Διευκυντι/-ντρια και με ευκφνθ των Υπευκφνων Τομζων, με 

τουσ/τισ Υπεφκυνουσ/-νεσ Εργαςτθρίων και το εκπαιδευτικό προςωπικό. Επίςθσ 

ενεργοποιεί το Συμβοφλιο Τμιματοσ για τα κζματα που αφοροφν το ΕΚ.. 

2. Ο/Θ υπεφκυνοσ/-νθ του Σχολικοφ Εργαςτθρίου αςκεί κακικοντα ανάλογα με τα 

οριηόμενα ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο. 

 

Άρθρο 3 

Καθήκοντα Τποδιευθυντή/-ντριασ Εργαςτηριακοφ Κζντρου (Ε.Κ.) 

Ο Υποδιευκυντισ/-ντρια του Ε.Κ. αςκεί τα κακικοντα και τισ αρμοδιότθτεσ του/τθσ 

Υποδιευκυντι/-ντριασ ςχολικισ μονάδασ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Ειδικότερα: 

α) Αναπλθρϊνει τον/τθ Διευκυντι/-ντρια του E.K., όταν αυτόσ/-θ δεν υπάρχει, 

απουςιάηει ι κωλφεται. Ραραμζνει ςτο ςχολείο όλεσ τισ εργάςιμεσ ϊρεσ, ενόσ ωραρίου. 

β) Συνεργάηεται με τον/τθ Διευκυντι/-ντρια και τον/τθν βοθκά για τθν ομαλι 

λειτουργία του ςχολείου. 

γ) Ζχει τθν ευκφνθ για τθν αρχειοκζτθςθ των εγγράφων. 

δ) Συντάςςει τα απογραφικά δελτία, ςυμπλθρϊνει και αποςτζλλει ςτισ αρμόδιεσ 

υπθρεςίεσ τα ςτατιςτικά ςτοιχεία και όςα άλλα ηθτοφνται από αυτζσ. 

ε) Καταρτίηει το πρόγραμμα για τουσ/τισ εφθμερεφοντεσ/-ουςεσ κακθγθτζσ/-τριεσ τθσ 

θμζρασ ςε ςυνεργαςία με τουσ/τισ Υπεφκυνουσ/-νεσ Τομζων και τουσ/τισ διδάςκοντεσ/-

ουςεσ και είναι υπεφκυνοσ/-νθ για τθν εφαρμογι του. 

ςτ) Είναι υπεφκυνοσ/-νθ για τθν οργάνωςθ των μακθτικϊν εκδθλϊςεων, ςε ςυνεργαςία 

με τα 15μελι Μακθτικά Συμβοφλια των Σχολικϊν Μονάδων και τα Μακθτικά Συμβοφλια 

των τμθμάτων. 

η) Φροντίηει ϊςτε να διαβιβάηονται υπθρεςιακά ςτθν αντίςτοιχθ ςχολικι μονάδα τα 

θμεριςια δελτία απουςιϊν. 

 



Άρθρο 4 

Καθήκοντα Τπεφθυνου/-νησ Σομζα Εργαςτηρίων 

1. Ο/Θ Υπεφκυνοσ/-νθ Τομζα Εργαςτθρίων του Ε.Κ. προςφζρει τισ υπθρεςίεσ του/τθσ 

αποκλειςτικά ςτο Ε.Κ. και παραμζνει ςτο ςχολείο όλεσ τισ εργάςιμεσ ϊρεσ, ενόσ ωραρίου 

λειτουργίασ. Συγκεκριμζνα: 

α) Φροντίηει για τθν οργάνωςθ και τον προγραμματιςμό των εργαςτθριακϊν αςκιςεων 

των Εργαςτθρίων Κατεφκυνςθσ, που είναι ενταγμζνα ςτον Τομζα του/τθσ, ςφμφωνα με τα 

αναλυτικά προγράμματα και τισ δυνατότθτεσ του εξοπλιςμοφ των εργαςτθρίων, ςε 

ςυνεργαςία με τουσ/τισ Υπευκφνουσ/-νεσ Εργαςτθρίων και με τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ που 

κα διδάξουν το μάκθμα και κατακζτει τον προγραμματιςμό ςτον/ςτθ Διευκυντι/-ντρια του 

Ε.Κ., ςτθν αρχι του ςχολικοφ ζτουσ.  

β) Ελζγχει και υποβοθκά τουσ/τισ Υπεφκυνουσ/-νεσ Εργαςτθρίων και τουσ/τισ 

εκπαιδευτικοφσ του Τομζα, για τθ ςωςτι άςκθςθ των κακθκόντων τουσ, τθν εφαρμογι 

καταλλιλων εκπαιδευτικϊν μεκόδων και τθν εφαρμογι του αναλυτικοφ προγράμματοσ. 

Συνεργάηεται με τον/τθν οικείο/-α Συντονιςτι/-ςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου, για τθν 

εξαςφάλιςθ τθσ βελτίωςθσ των παρεχόμενων γνϊςεων και μεκόδων. 

γ) Επιβλζπει και κακοδθγεί τισ εργαςίεσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ που γίνονται, ςε 

προγραμματιςμζνα χρονικά διαςτιματα, από το προςωπικό του Ε.Κ. κακϊσ και τισ εργαςίεσ 

επιςκευισ του εξοπλιςμοφ των Εργαςτθρίων Κατεφκυνςθσ. 

δ) Ραραλαμβάνει τον εξοπλιςμό του Τομζα, φροντίηει και ελζγχει τθ ςωςτι τιρθςθ του 

αρχείου του εξοπλιςμοφ των Εργαςτθρίων Κατεφκυνςθσ που ανικουν ςτον Τομζα. 

ε) Φροντίηει για τθ χρζωςθ του εξοπλιςμοφ των Εργαςτθρίων Κατεφκυνςθσ ςτουσ/ςτισ 

Υπεφκυνουσ/-νεσ Εργαςτθρίων Κατεφκυνςθσ και ςτο διδακτικό προςωπικό που διδάςκει ςε 

κάκε Εργαςτιριο Κατεφκυνςθσ. 

ςτ) Ελζγχει τθν τιρθςθ του Κανονιςμοφ Λειτουργίασ Αςφάλειασ και Υγιεινισ, όπωσ 

αυτοσ κακορίηεται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, ςτουσ χϊρουσ των Εργαςτθρίων 

Κατεφκυνςθσ που ανικουν ςτον Τομζα. 

η) Ενθμερϊνει ςε ςχετικι ζκκεςθ τον/τθ Διευκυντι/-ντρια, ςχετικά με τθν εκπαιδευτικι 

δραςτθριότθτα που ζχει πραγματοποιθκεί μζχρι τθ λιξθ των μακθμάτων κάκε ςχολικοφ 

ζτουσ και κάνει προτάςεισ ςχετικά με τθ ςυμπλιρωςθ ι ανανζωςθ του εξοπλιςμοφ για τθ 

βελτίωςθ των ςυνκθκϊν λειτουργίασ των Εργαςτθρίων Κατεφκυνςθσ του Τομζα, ςε 

ςυνεργαςία με τουσ/τισ Υπεφκυνουσ/-νεσ Εργαςτθρίων και τουσ/τισ άλλουσ/-εσ 

διδάςκοντεσ/-ουςεσ εκπαιδευτικοφσ του Τομζα, για το επόμενο ςχολικό ζτοσ ι όταν ηθτθκεί 

από τον/τθ Διευκυντι/-ντρια του Ε.Κ.. 



θ) Φροντίηει για τθν ομαλι λειτουργία ςτα Εργαςτιρια Κατεφκυνςθσ του Τομζα του, με 

κάκε πρόςφορο τρόπο, όταν απουςιάηουν εκπαιδευτικοί και ενθμερϊνει ςχετικά τον/τθ 

Διευκυντι/-ντρια.  

κ) Αςκεί κακικοντα Υποδιευκυντι/-ντριασ όταν αυτό απαιτείται, με απόφαςθ του/τθσ 

Διευκυντι/-ντριασ του Ε.Κ. 

ι) Ρροθγείται ςτθν κάλυψθ του υποχρεωτικοφ ωραρίου, το οποίο καλφπτει μόνο με 

εργαςτθριακά μακιματα.  

ια) Μετά τθν επιλογι του ςφμφωνα με τα άρκρα 21 ζωσ 36 του ν. 4547/2018 (Αϋ 102), 

ο/θ Υπεφκυνοσ/-νθ Τομζα Εργαςτθριακοφ Κζντρου (Ε.Κ.) μπορεί να ςυμπλθρϊνει ζωσ το 

εικοςιπζντε τοισ εκατό (25%) του υποχρεωτικοφ διδακτικοφ του/τθσ ωραρίου ςτθ 

διδαςκαλία κεωρθτικϊν μακθμάτων (τεχνολογικά - επαγγελματικά Βϋ Τάξθσ και 

ειδικοτιτων Γϋ τάξθσ Επαγγελματικοφ Λυκείου) και του κεωρθτικοφ μζρουσ των μικτϊν 

μακθμάτων (τεχνολογικά - επαγγελματικά Βϋ Τάξθσ και ειδικοτιτων Γϋ τάξθσ 

Επαγγελματικοφ Λυκείου), τα οποία ζχουν κεωρθτικό και εργαςτθριακό μζροσ, ςτο ΕΡΑ.Λ. 

που ανικει οργανικά, εφόςον: α) ζχει ςε πρϊτθ ανάκεςθ τα ανωτζρω μακιματα, ςφμφωνα 

με τθν απόφαςθ του Υπουργοφ Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων που κακορίηει τθν 

αντιςτοιχία διδαςκομζνων μακθμάτων και κλάδων-ειδικοτιτων εκπαιδευτικϊν όλων των 

τάξεων των ΕΡΑ.Λ., όπωσ ιςχφει κάκε φορά, β) το Ε.Κ. και το ΕΡΑ.Λ. λειτουργοφν ςτο ίδιο 

ςχολικό ςυγκρότθμα, γ) καλφπτονται οι διδακτικζσ ανάγκεσ ςτο Ε.Κ. και δ) θ διδαςκαλία του 

μακιματοσ πραγματοποιείται μζςα ςτο ωράριο που ζχει ο/θ Υπεφκυνοσ/-νθ Τομζα ςτο 

Ε.Κ.. 

Θ ανάκεςθ των ανωτζρω μακθμάτων γίνεται από το Ρ.Υ.Σ.Δ.Ε. φςτερα από γνϊμθ των 

ςυλλόγων διδαςκόντων/-ουςϊν του ΕΡΑ.Λ. και του Ε.Κ.. 

ιβ) Ορίηεται αυτοδίκαια Υπεφκυνοσ/-νθ Εργαςτθρίου Κατεφκυνςθσ για τα εργαςτιρια 

εκείνα του Τομζα του, ςτα οποία δεν είναι δυνατό να οριςκεί εκπαιδευτικόσ Υπεφκυνοσ 

Εργαςτθρίου Κατεφκυνςθσ για οποιοδιποτε λόγο. 

ιγ) Συμμετζχει ςτισ ςυςκζψεισ των Υπευκφνων Τομζων – Υποδιευκυντι/-ντριασ που 

ςυγκαλεί ο/θ Διευκυντισ/-ντρια για τθν υλοποίθςθ αποφάςεων και τθν εφρυκμθ 

λειτουργία του Ε.Κ.. 

ιδ) Συγκαλεί ςυςκζψεισ με τουσ/τισ Υπευκφνουσ/-νεσ Εργαςτθρίων και τουσ/τισ 

διδάςκοντεσ/-ουςεσ ςτα Εργαςτιρια Κατεφκυνςθσ του Τομζα του, με ανάλογα κζματα, 

μετά από ςυνεννόθςθ και άδεια από τον/τθ Διευκυντι/-ντρια. Για τισ ϊρεσ των ςυςκζψεων 

ιςχφουν οι διατάξεισ που αφοροφν και τισ ςυνεδριάςεισ των Συλλόγων Διδαςκόντων/-

ουςϊν. 



2. Στισ περιπτϊςεισ που χρθςιμοποιοφνται Εργαςτιρια Κατεφκυνςθσ αποκλειςτικά από το 

Μεταλυκειακό Ζτοσ – Τάξθ Μακθτείασ, τθν ευκφνθ ζχει ο/θ Υπεφκυνοσ/-νθ Τομζα, ο/θ 

οποίοσ/-α χρεϊνει τον εξοπλιςμό ςτουσ διδάςκοντεσ/-ουςεσ εκπαιδευτικοφσ ςτο 

εργαςτιριο. Τα εργαςτιρια αυτά κακϊσ και οι ϊρεσ μακθμάτων του Μεταλυκειακοφ Ζτουσ 

– Τάξθ Μακθτείασ ςε οποιοδιποτε εργαςτιριο κακϊσ επίςθσ τα εργαςτιρια και οι ϊρεσ 

μακθμάτων που χρθςιμοποιοφνται από και το Δ.Ι.Ε.Κ., δεν υπολογίηονται για τον οριςμό 

Υπευκφνου/-νθσ Τομζα. 

3. Οι διατάξεισ που ορίηονται ςτο παρόν άρκρο, εφαρμόηονται και για τουσ/τισ 

Υπεφκυνουσ/-νεσ Τομζα Εργαςτθρίων των Σχολικϊν Εργαςτθρίων. 

 

Άρθρο 5 

Καθήκοντα Τπεφθυνου Εργαςτηρίου Κατεφθυνςησ 

1. Ο/Θ Υπεφκυνοσ/-νθ Εργαςτθρίου Κατεφκυνςθσ του Ε.Κ. προςφζρει τισ υπθρεςίεσ του/τθσ 

αποκλειςτικά ςτο Ε.Κ. και παραμζνει ςτο ςχολείο όλεσ τισ εργάςιμεσ ϊρεσ, ενόσ ωραρίου 

λειτουργίασ. Συγκεκριμζνα: 

α) Χρεϊνεται τον εξοπλιςμό του Εργαςτθρίου Κατεφκυνςθσ και ζχει τθν αποκλειςτικι 

ευκφνθ διατιρθςθσ, ςυντιρθςθσ και χριςθσ του. 

β) Ελζγχει τακτικά όλον τον εξοπλιςμό του Εργαςτθρίου Κατεφκυνςθσ και χωρίσ 

κακυςτζρθςθ αναφζρει ςτον/ςτθν Υπεφκυνο/-νθ Τομζα για τυχόν βλάβεσ και απϊλειεσ. 

Τθρεί Βιβλίο Συμβάντων το οποίο ενθμερϊνεται κακθμερινά ςε κάκε μάκθμα από τον/τθ 

διδάςκοντα/-ουςα εκπαιδευτικό. 

γ) Τθρεί το θλεκτρονικό αρχείο του εξοπλιςμοφ του Εργαςτθρίου Κατεφκυνςθσ ςχετικά 

με τισ ποςότθτεσ των υλικϊν και τθν κατάςταςι τουσ. 

δ) Τθρεί τουσ κανόνεσ υγιεινισ και αςφάλειασ ςτο χϊρο του εργαςτθρίου (Κανονιςμόσ 

Λειτουργίασ Αςφάλειασ και Υγιεινισ) και παίρνει τα κατάλλθλα μζτρα για τθν αποφυγι 

βλαβϊν ςτον εξοπλιςμό. Σε περίπτωςθ βλάβθσ αναλαμβάνει τθν αποκατάςταςι του ςε 

ςυνεργαςία με τουσ τεχνίτεσ ςυντιρθςθσ ι με άλλο πρόςφορο τρόπο (δθμοτικι αρχι, 

εξειδικευμζνουσ εξωτερικοφσ τεχνίτεσ κλπ). Χαρακτθρίηει τα αίτια που τθν προκάλεςαν και 

ενθμερϊνει ςχετικά τον/τθν Υπεφκυνο/-νθ του Τομζα και τον/τθ Διευκυντι/-ντρια. 

ε) Αςκεί κακικοντα εφθμερεφοντα/-ουςασ κακθγθτι/-τριασ, ςφμφωνα με το 

πρόγραμμα εφθμεριϊν του Ε.Κ.. 

ςτ) Στθν περίπτωςθ που ορίηονται περιςςότεροι από ζνασ/μια Υπεφκυνοι/-νεσ ς’ ζνα 

Εργαςτιριο Κατεφκυνςθσ, αυτοί/-εσ κεωροφνται ςυνυπεφκυνοι/-νεσ ςτθν άςκθςθ των 



κακθκόντων τουσ. Συνυπεφκυνοι/-νεσ είναι και οι διδάςκοντεσ/-ουςεσ εκπαιδευτικοί ςτο 

Εργαςτιριο Κατεφκυνςθσ, οι οποίοι/-εσ χρεϊνονται τον εξοπλιςμό. 

η) Το ωράριο διδαςκαλίασ ςτα Εργαςτιρια Κατεφκυνςθσ καλφπτεται κατά 

προτεραιότθτα από τουσ/τισ Υπεφκυνουσ/-νεσ Εργαςτθρίων μόνο με εργαςτθριακά 

μακιματα. 

θ) Μετά τθν επιλογι του ςφμφωνα με τα άρκρα 21 ζωσ 36 του ν. 3547/2018 (Α’ 102), 

ο/θ Υπεφκυνοσ/-νθ Εργαςτθρίου Κατεφκυνςθσ του Εργαςτθριακοφ Κζντρου (Ε.Κ.) μπορεί να 

ςυμπλθρϊνει ζωσ το εικοςιπζντε τοισ εκατό (25%) του υποχρεωτικοφ διδακτικοφ του/τθσ 

ωραρίου ςτθ διδαςκαλία κεωρθτικϊν μακθμάτων (τεχνολογικά - επαγγελματικά Β’ Τάξθσ 

και ειδικοτιτων Γ’ τάξθσ Επαγγελματικοφ Λυκείου) και του κεωρθτικοφ μζρουσ των μικτϊν 

μακθμάτων (τεχνολογικά - επαγγελματικά Β’ Τάξθσ και ειδικοτιτων Γ’ τάξθσ 

Επαγγελματικοφ Λυκείου), τα οποία ζχουν κεωρθτικό και εργαςτθριακό μζροσ, ςτο ΕΡΑ.Λ. 

που ανικει οργανικά, εφόςον: α) ζχει ςε πρϊτθ ανάκεςθ τα ανωτζρω μακιματα, ςφμφωνα 

με τθν απόφαςθ του Υπουργοφ Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων που κακορίηει τθν 

αντιςτοιχία διδαςκομζνων μακθμάτων και κλάδων-ειδικοτιτων εκπαιδευτικϊν όλων των 

τάξεων των ΕΡΑ.Λ., όπωσ ιςχφει κάκε φορά, β) το Ε.Κ. και το ΕΡΑ.Λ. λειτουργοφν ςτο ίδιο 

ςχολικό ςυγκρότθμα, γ) καλφπτονται οι διδακτικζσ ανάγκεσ ςτο Ε.Κ. και δ) θ διδαςκαλία του 

μακιματοσ πραγματοποιείται μζςα ςτο ωράριο που ζχει ο/θ Υπεφκυνοσ/-νθ Εργαςτθρίου 

Κατεφκυνςθσ..  

Θ ανάκεςθ των ανωτζρω μακθμάτων γίνεται από το Ρ.Υ.Σ.Δ.Ε. φςτερα από γνϊμθ των 

ςυλλόγων διδαςκόντων/-ουςϊν του ΕΡΑ.Λ. και του Ε.Κ.. 

κ) Σε περίπτωςθ που λόγω ζλλειψθσ εργαςτθριακϊν διδακτικϊν ωρϊν δεν ορίηεται 

Υπεφκυνοσ/-νθ Εργαςτθρίου Κατεφκυνςθσ, ο/θ Υπεφκυνοσ/-νθ Τομζα όπου αυτό ανικει 

ζχει τθν τυπικι ευκφνθ του Εργαςτθρίου Κατεφκυνςθσ. Ορίηεται δε εκπαιδευτικόσ, 

αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ με μερικι διάκεςθ και τουλάχιςτον 12 ϊρεσ ςτο Ε.Κ., με μοναδικό 

εξωδιδακτικό κακικον τθν ευκφνθ του ςυγκεκριμζνου Εργαςτθρίου Κατεφκυνςθσ. Αν δεν 

υπάρχει εκπαιδευτικόσ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ με τουλάχιςτον 12 ϊρεσ ςτο Ε.Κ., τθν 

ευκφνθ του Εργαςτθρίου Κατεφκυνςθσ, ωσ μοναδικό εξωδιδακτικό κακικον, αναλαμβάνει 

εκπαιδευτικόσ από τουσ/τισ διδάςκοντεσ/-ουςεσ ςτο Εργαςτιριο Κατεφκυνςθσ. Τθν 

απόφαςθ λαμβάνει ο Σφλλογοσ Διδαςκόντων του Ε.Κ.. 

2. Ο/Θ Υπεφκυνοσ/-νθ Εργαςτθρίου Κατεφκυνςθσ χρεϊνεται τον εξοπλιςμό του 

εργαςτθρίου ςφμφωνα με τθν τελευταία απογραφι και φροντίηει για τθ διατιρθςι του ςε 

καλι κατάςταςθ. Επίςθσ φροντίηει για τθν ενθμζρωςθ του θλεκτρονικοφ αρχείου 

απογραφισ με τθ ςυμπλιρωςθ και τθν ανανζωςι του.  



3. Οι Υπεφκυνοι/-νεσ Εργαςτθρίων Κατεφκυνςθσ του Ε.Κ. είναι εκπαιδευτικοί με ολικι 

διάκεςθ ςτο Ε.Κ. μόνιμοι/-μεσ ι αναπλθρωτζσ/-τριεσ που προςφζρουν αποκλειςτικά τισ 

υπθρεςίεσ τουσ ςτο Ε.Κ. κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ κθτείασ τουσ. Θ κθτεία για τουσ/τισ 

μόνιμουσ/-μεσ εκπαιδευτικοφσ που ανικουν οργανικά ςε ΕΡΑ.Λ. που εξυπθρετείται από το 

Ε.Κ. είναι δφο (2) διδακτικϊν ετϊν, για δε τουσ/τισ προςωρινά τοποκετθμζνουσ/-νεσ και 

αναπλθρωτζσ/-τριεσ είναι διάρκειασ ενόσ (1) διδακτικοφ ζτουσ. 

Ρροχπόκεςθ επιλογισ μόνιμου/-μθσ εκπαιδευτικοφ ωσ Υπεφκυνου/-νθσ Εργαςτθρίου είναι 

να μθν ζχει χαρακτθριςτεί υπεράρικμοσ/-μθ κατά το χρόνο λιξθσ τθσ πρόταςθσ από τον/τθ 

Διευκυντι/-ντρια όςο και κατά το χρόνο τοποκζτθςθσ από το αρμόδιο όργανο. Αν κατά τθν 

διάρκεια τθσ κθτείασ του/τθσ ο/θ Υπεφκυνοσ/-νθ Εργαςτθρίου κρικεί υπεράρικμοσ/-μθ, 

τότε διακόπτεται θ κθτεία του/τθσ. 

4. Ο/Θ Υπεφκυνοσ/-νθ Εργαςτθρίου Κατεφκυνςθσ ςυμμετζχει ςε επιτροπζσ προμικειασ και 

παραλαβισ του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ των εργαςτθρίων. 

5. Ο/Θ Υπεφκυνοσ/-νθ Εργαςτθρίου Κατεφκυνςθσ είναι υπεφκυνοσ/-νθ για τθν τιρθςθ 

βιβλίου ςυμβάντων του εργαςτθρίου, το οποίο πρζπει να ςυμπλθρϊνεται από όλουσ 

τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ που διδάςκουν ςτο Εργαςτθρίο Κατεφκυνςθσ, μετά το πζρασ τθσ 

διδαςκαλίασ κάκε μακιματοσ ςε κακθμερινι βάςθ. 

6. Οι ϊρεσ μακθμάτων κατά τισ οποίεσ το Εργαςτιριο Κατεφκυνςθσ χρθςιμοποιείται από το 

Μεταλυκειακό Ζτοσ – Τάξθ Μακθτείασ κακϊσ επίςθσ και οι ϊρεσ μακθμάτων που 

χρθςιμοποιοφνται από το Δ.Ι.Ε.Κ., δεν υπολογίηονται για τον οριςμό Υπευκφνου/-νθσ 

Εργαςτθρίου Κατεφκυνςθσ. 

7. Ο/Θ Υπεφκυνοσ/-νθ Εργαςτθρίου Κατεφκυνςθσ λαμβάνει μζροσ ςτισ προαγωγικζσ και 

απολυτιριεσ εξετάςεισ των ΕΡΑ.Λ. ωσ επιτθρθτισ/-τρια, μετά από ςυνεννόθςθ των 

Διευκυντϊν/-ντριϊν Ε.Κ. και ΕΡΑ.Λ.. 

8. Οι διατάξεισ που ορίηονται ςτο παραπάνω άρκρο 5, εφαρμόηονται και για τουσ/τισ 

Υπεφκυνουσ/-νεσ Εργαςτθρίων Κατεφκυνςθσ των Σχολικϊν Εργαςτθρίων (Σ.Ε.). 

 

Άρθρο 6 

Καθήκοντα εκπαιδευτικών κλάδου Δ.Ε. 

Οι εκπαιδευτικοί κλάδου Δ.Ε. ζχουν ολικι διάκεςθ ςτο Ε.Κ. μόνιμοι/-μεσ ι αναπλθρωτζσ/-

τριεσ και προςφζρουν αποκλειςτικά τισ υπθρεςίεσ τουσ ςτο Ε.Κ. ςτθ διάρκεια του 

διδακτικοφ ζτουσ. 

Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου Δ.Ε., αςκοφν τα εξισ κακικοντα: 



α) Ραρευρίςκονται ςε ςυναφι εργαςτιρια τθσ ειδικότθτασ τουσ ςε όλθ τθ διάρκεια του 

διδακτικοφ τουσ ωραρίου και υποβοθκοφν το εκπαιδευτικό προςωπικό του Ε.Κ. ι του 

Σχολικοφ Εργαςτθρίου ςτθν προετοιμαςία και διεξαγωγι των αςκιςεων. 

β) Συντθροφν τον εργαςτθριακό εξοπλιςμό για τον οποίο ζχουν οριςτεί υπεφκυνοι/-νεσ ςε 

προκακοριςμζνα χρονικά διαςτιματα.  

γ) Επιςκευάηουν όλον τον εργαςτθριακό εξοπλιςμό από τον οποίο εξυπθρετείται το Ε.Κ., 

κακϊσ και τισ εγκαταςτάςεισ του Ε.Κ., όταν τουσ ανατίκεται από τον/τθ Διευκυντι/-ντρια, 

τον/τθν Υποδιευκυντι/-ντρια ι τον/τθν Υπεφκυνο/-νθ Τομζα του Ε.Κ.. 

δ) Φροντίηουν για τθν αποκικευςθ και φφλαξθ του εξοπλιςμοφ. 

ε) Συμπεριλαμβάνονται ςτο πρόγραμμα εφθμεριϊν του Ε. Κ. και αςκοφν κακικοντα 

εφθμερεφοντα εκπαιδευτικοφ. 

ςτ) Λαμβάνουν μζροσ ςτισ προαγωγικζσ και απολυτιριεσ εξετάςεισ των ΕΡΑ.Λ., ωσ 

επιτθρθτζσ/-τριεσ, μετά από ςυνεννόθςθ των Διευκυντϊν/-ντριϊν Ε.Κ. και ΕΡΑ.Λ., κακϊσ 

και ςτισ κερινζσ εφθμερίεσ του Ε.Κ. ςτο οποίο ζχουν τοποκετθκεί. 

η) Συμμετζχουν ωσ ςυνοδοί ςε εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ που πραγματοποιοφνται από το 

Ε.Κ.. 

θ) Οι διατάξεισ που ορίηονται ςτο παραπάνω άρκρο 6, εφαρμόηονται και για τουσ 

εκπαιδευτικοφσ κλάδου ΔΕ που υπθρετοφν ςε ΕΡΑ.Λ. ςτο οποίο λειτουργεί Σχολικό 

Εργαςτιριο (Σ.Ε.). 

 

Άρθρο 7 

Εκπαιδευτικό Προςωπικό Εργαςτηριακών Κζντρων (Ε.Κ.) 

και χολικών Εργαςτηρίων (.Ε.) 

Οι εκπαιδευτικοί διατίκενται ςτα Ε.Κ. από τα ΕΡΑ.Λ., με απόφαςθ του Ρ.Υ.Σ.Δ.Ε. μετά από 

ειςιγθςθ του/τθσ Διευκυντι/-ντριασ του Ε.Κ., για τθ διεξαγωγι των εργαςτθριακϊν 

μακθμάτων, μετά από ςυνεργαςία των Διευκυντϊν/-ντριϊν των ΕΡΑ.Λ. που 

εξυπθρετοφνται από το Ε.Κ. και των Διευκυντϊν/-ντριϊν των Ε.Κ., λαμβάνοντασ υπόψθ τθν 

ανάγκθ ςτελζχωςθσ του Ε.Κ. με Υπευκφνουσ Εργαςτθρίων Κατεφκυνςθσ. 

Ζχουν όλα τα κακικοντα και τισ υποχρεϊςεισ του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ των ςχολείων 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και επιπλζον: 

α) Οι εκπαιδευτικοί που ζχουν διατεκεί ςτο Ε.Κ. δφναται να διδάςκουν ς’ όλουσ/-εσ 

τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ που αςκοφνται ςτο Ε.Κ. και όχι μόνο ς’ αυτοφσ/-εσ που 

προζρχονται από τθ ςχολικι μονάδα που ζχουν οργανικι κζςθ, ςφμφωνα με τα ιςχφοντα 

προγράμματα και τον προγραμματιςμό του Τομζα. 



β) Για τισ ανακζςεισ μακθμάτων των εκπαιδευτικϊν του Ε.Κ. αποφαςίηει ο ςφλλογοσ των 

εκπαιδευτικϊν του Ε.Κ. ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

γ) Είναι ςυνυπεφκυνοι/-νεσ με τουσ/τισ Υπεφκυνουσ/-νεσ των Εργαςτθρίων κατεφκυνςθσ 

για τθν τιρθςθ όλων των μζτρων αςφαλείασ που λαμβάνονται για τθν αποφυγι 

ατυχθμάτων και βλαβϊν κατά τθ διάρκεια των εργαςτθριακϊν αςκιςεων. 

δ) Είναι ςυνυπεφκυνοι/-νεσ ςτθ χρζωςθ, διατιρθςθ και χριςθ του εξοπλιςμοφ του 

εργαςτθρίου που διδάςκουν. 

ε) Φροντίηουν για τθν ζγκαιρθ ςυγκζντρωςθ του εξοπλιςμοφ που απαιτείται για τθ 

διδαςκαλία των εργαςτθριακϊν αςκιςεων και για τθν προετοιμαςία του εργαςτθρίου, 

ϊςτε να μθν παρακωλφεται θ διεξαγωγι των αςκιςεων. 

ςτ) Ρροςφζρουν εξωδιδακτικζσ εργαςίεσ, αποκλειςτικά ςτο Ε.Κ., εφόςον ζχουν ολικι 

διάκεςθ, εκτελϊντασ τισ οδθγίεσ του/τθσ Διευκυντι/-ντριασ του Ε.Κ., του/τθσ 

Υποδιευκυντι/-ντριασ, των Υπεφκυνων Τομζων και Εργαςτθρίων Κατεφκυνςθσ και ςε κάκε 

περίπτωςθ απευκφνονται ςτα όργανα του Ε.Κ.. Σε περίπτωςθ μερικισ διάκεςθσ 

προςφζρουν εξωδιδακτικζσ εργαςίεσ αναλογικά, ςφμφωνα με τισ ϊρεσ διάκεςθσ, ςτο Ε.Κ. 

και ςτο ΕΡΑ.Λ. μετά από ςυνεννόθςθ των Διευκυντϊν/-ντριϊν Ε.Κ. και ΕΡΑ.Λ.. 

η) Συμμετζχουν ςε επιτροπζσ παραλαβισ, απογραφισ, καταςτροφισ και διαγραφισ 

εξοπλιςμοφ. 

θ) Ζχουν τθν ευκφνθ καταχϊριςθσ των απόντων μακθτϊν/-τριϊν ςτα θμεριςια 

απουςιολόγια για τισ ϊρεσ που διδάςκουν και τθσ καταχϊριςθσ τθσ διδαχκείςασ φλθσ ςτα 

βιβλία φλθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ που ανικουν οι μακθτζσ/-τριεσ εφόςον Ε.Κ. και ΕΡΑ.Λ. 

ςυςτεγάηονται. Σε περίπτωςθ που Ε.Κ. και ΕΡΑ.Λ. δεν ςυςτεγάηονται, οι απουςίεσ 

καταχωροφνται ςε θμεριςια απουςιολόγια που διατθροφνται ςτα εργαςτιρια του Ε.Κ. για 

κάκε τμιμα. Τα πρωτότυπα ςτελζχθ των απουςιολογίων διαβιβάηονται υπθρεςιακά ςτθν 

αντίςτοιχθ ςχολικι μονάδα με ευκφνθ του/τθσ Υποδιευκυντι/-ντριασ του Ε.Κ. για κάκε 

τμιμα. Επίςθσ, θ καταχϊριςθ τθσ διδαχκείςασ φλθσ γίνεται ςτα βιβλία φλθσ που τθροφνται 

ςτο Ε.Κ.. Στο τζλοσ κάκε διδακτικοφ ζτουσ διαβιβάηονται αντίγραφα των βιβλίων φλθσ ςτο 

οικείο ΕΡΑ.Λ.. 

κ) Καταχωρίηουν ςτο Βιβλίο Συμβάντων, που τθρείται για κάκε Εργαςτιριο Κατεφκυνςθσ 

ξεχωριςτά, κάκε φορά που διδάςκουν ςτο ςυγκεκριμζνο εργαςτιριο, το τμιμα και τον 

κακθγθτι που κάνει χριςθ τθσ αίκουςασ του εργαςτθρίου κακϊσ και κάκε μεταβολι που 

ζχει ςυμβεί ςτον εργαςτθριακό εξοπλιςμό (βλάβεσ, απϊλειεσ, καταςτροφζσ, δανειςμόσ, 

παραχϊρθςθ κ.λπ.) κατά τθ διάρκεια των αςκιςεων και ςθμειϊνουν τα αίτια που τθν 

προκάλεςαν. 



ι) Συνεργάηονται με τον/τθν Υπεφκυνο/-νθ Τομζα και τον/τθν Υπεφκυνο/-νθ Εργαςτθρίου 

Κατεφκυνςθσ για τον προγραμματιςμό των εργαςτθριακϊν αςκιςεων που κα 

πραγματοποιιςουν κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ. 

ια) Αςκοφν κακικοντα εφθμερεφοντα/-ουςασ κακθγθτι/-τριασ ςφμφωνα με το πρόγραμμα 

εφθμεριϊν του Ε.Κ.. Σε περίπτωςθ μερικισ διάκεςθσ εκτελοφν εφθμερία ςτθ ςχολικι 

μονάδα που ζχουν το μεγαλφτερο ωράριο. 

ιβ) Συνοδεφουν τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ ςε εκπαιδευτικζσ και διδακτικζσ επιςκζψεισ που 

αποφαςίηονται από τα αρμόδια όργανα. Συμμετζχουν ςε εκδρομζσ των ςχολικϊν μονάδων, 

με τισ προχποκζςεισ που ιςχφουν για όλουσ τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ, κατόπιν ςυνεννόθςθσ 

με τον/τθν Υπεφκυνο/-νθ Τομζα και τον/τθ Διευκυντι/-ντρια του Ε.Κ., λαμβάνοντασ υπόψθ 

το πρόγραμμα του Ε.Κ. και τθν ομαλι λειτουργία του με τθ διδαςκαλία μακθμάτων ςτισ 

άλλεσ ςχολικζσ μονάδεσ που εξυπθρετοφνται απ’ αυτό. 

 

Άρθρο 8 

Διοικητικό και Βοηθητικό Προςωπικό 

1. Σε κάκε Ε.Κ. λειτουργεί Γραμματεία ςτθν οποία τοποκετείται ζνασ/μια διοικθτικόσ/-κθ 

υπάλλθλοσ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα και ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ.  

2. Σε κάκε Ε.Κ. τοποκετοφνται διοικθτικοί υπάλλθλοι του κλάδου Τ.Ε., κακϊσ και τεχνίτεσ/-

τριεσ ςυντιρθςθσ και κακαριςτζσ/-ςτριεσ ςφμφωνα με τθν §8 και 9 του άρκρου 19 του Ν. 

1566/85. 

3. Ο/Θ φφλακασ ςυγκροτιματοσ που ςτεγάηεται το Ε.Κ. ζχει τθν ευκφνθ, κατά 

προτεραιότθτα, τθσ φφλαξθσ των εργαςτθρίων. 

 

Άρθρο 9 

υνεργαςία Ε.Κ. με τισ ςχολικζσ μονάδεσ 

1. Με πρωτοβουλία του/τθσ Διευκυντι/-ντριασ του Ε.Κ. ςυγκαλοφνται κοινζσ ι επιμζρουσ 

ςυςκζψεισ με τουσ/τισ Διευκυντζσ/-ντριεσ των ςχολικϊν μονάδων, που εξυπθρετεί το Ε.Κ., 

τακτικά μία ςτθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ και ζκτακτα όποτε το ηθτιςει ζνασ/μια από 

τουσ/τισ Διευκυντζσ/-ντριεσ. 

2. Στισ ςυςκζψεισ αυτζσ εξετάηονται τα κζματα λειτουργίασ του Ε.Κ. που ζχουν ςχζςθ με τισ 

ςχολικζσ μονάδεσ. 

3. Οι Διευκυντζσ/-ντριεσ των ΕΡΑ.Λ. με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του/τθσ Διευκυντι/-ντριασ του 

Ε.Κ. προγραμματίηουν και ειςθγοφνται, με κοινό ζγγραφο ςτθν οικεία Δ.Δ.Ε., για νζουσ 



τομείσ και ειδικότθτεσ που κα λειτουργιςουν τθν επόμενθ χρονιά και απαιτοφν 

εργαςτθριακι κάλυψθ. 

4. Κατά τθν ζναρξθ τθσ ςχολικισ χρονιάσ, οι Διευκυντζσ/-τριεσ των ΕΡΑ.Λ. ενθμερϊνουν 

εγγράφωσ τον/τθ Διευκυντι/-ντρια του Ε.Κ. για τα τμιματα, τον αρικμό των μακθτϊν/-

τριϊν και τουσ εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου τουσ που κα εργαςτοφν ςτα εργαςτιρια του 

Ε.Κ.. 

5. Για τον καταμεριςμό των ωρϊν του ωρολογίου προγράμματοσ ο/θ Διευκυντισ/-ντρια του 

Ε.Κ. ςυνεργάηεται με τουσ/τισ Διευκυντζσ/-ντριεσ των ΕΡΑ.Λ. και προβαίνει ςε ςχετικι 

ειςιγθςθ. Σε περίπτωςθ διαφωνίασ ΕΡΑ.Λ. – Ε.Κ. αποφαςίηει ο/θ Διευκυντισ/-ντρια 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. 

6. Στα Ε.Κ. μποροφν να εκπαιδεφονται και μακθτζσ/-τριεσ των Ενιαίων Ειδικϊν 

Επαγγελματικϊν Γυμνάςιων και Ενιαίων Ειδικϊν Επαγγελματικϊν Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.) 

τθσ χϊρασ. Κατά τθ διαμόρφωςθ του ωρολογίου προγράμματοσ ΕΡΑ.Λ. – ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. 

προθγείται θ κάλυψθ των εργαςτθριακϊν μακθμάτων των ΕΡΑ.Λ..  

Θ διδαςκαλία των εργαςτθριακϊν μακθμάτων των μακθτϊν/-τριϊν των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. κα 

διεξάγεται από τον/τθν κακθγθτι/-τρια που κα ζχει ορίςει το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.. Ο/Θ κακθγθτισ/-

τρια του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. χρεϊνεται τον εξοπλιςμό του εργαςτθρίου για τισ ϊρεσ που διδάςκει 

ςε αυτό. Αν ο αρικμόσ των μακθτϊν/-τριϊν το επιτρζπει μπορεί ωσ δεφτεροσ κακθγθτισ να 

ορίηεται κακθγθτισ/-τρια που ανικει ςτο Ε.Κ. ο/θ οποίοσ/-α κα ζχει τθν ευκφνθ του 

εξοπλιςμοφ. 

Σε περίπτωςθ που το ωράριο λειτουργίασ του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. δεν ςυμπίπτει με το ωράριο 

λειτουργίασ του Ε.Κ., κατά το οποίο εξυπθρετοφνται τα ΕΡΑ.Λ., τότε ιςχφουν αντίςτοιχα τα 

οριηόμενα τθσ παρ. 4 του αρ. 10 τθσ παροφςθσ. 

Ο Διμοσ ςε ςυνεργαςία με τον/τθν Διευκυντι/-ντρια του Ε.Κ. κα πρζπει να φροντίςει ϊςτε 

να αναπτυχκοφν, ςε περίπτωςθ που δεν υπάρχουν, οι κατάλλθλεσ υποδομζσ για τθν 

πρόςβαςθ και όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν αςφάλεια και τθν ςωματικι ακεραιότθτα 

των μακθτϊν/-τριϊν των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.. 

 

Άρθρο 10 

υνεργαςία Εργαςτηριακών Κζντρων (Ε.Κ.) με  

Δημόςια Ινςτιτοφτα Επαγγελματικήσ Κατάρτιςησ (Δ.Ι.Ε.Κ.) 

Στα Ε.Κ. εκπαιδεφονται οι ςπουδαςτζσ/-ςτριεσ των Δθμοςίων Ινςτιτοφτων Επαγγελματικισ 

Κατάρτιςθσ (Δ.Ι.Ε.Κ.) ακολουκϊντασ τον κανονιςμό λειτουργίασ του Ε.Κ. Κατά τθ 



διαμόρφωςθ του ωρολογίου προγράμματοσ ΕΡΑ.Λ. – Δ.Ι.Ε.Κ. προθγείται θ κάλυψθ των 

εργαςτθριακϊν μακθμάτων των ΕΡΑ.Λ.. 

1. Το Δ.Ι.Ε.Κ. χρθςιμοποιεί τθν εργαςτθριακι υποδομι του πλθςιζςτερου Ε.Κ. του ίδιου 

Διμου. Στθν περίπτωςθ που οι εργαςτθριακοί χϊροι του Ε.Κ. δε δφναται να καλφψουν τθν 

εργαςτθριακι κατάρτιςθ των ςπουδαςτϊν/-ςτριϊν κάποιων ειδικοτιτων των Δ.Ι.Ε.Κ. 

(ωράριο – εξοπλιςμόσ) τότε είναι δυνατό το Δ.Ι.Ε.Κ., για τισ ειδικότθτεσ αυτζσ, να 

χρθςιμοποιιςει τθν υποδομι άλλου Ε.Κ. που μπορεί να καλφψει τισ ςυγκεκριμζνεσ 

ειδικότθτεσ. Για να ιςχφει αυτό πρζπει να υπάρχει απόφαςθ τθσ Διεφκυνςθσ Δια Βίου 

Μάκθςθσ του ΥΡ.Ρ.Ε.Θ., ζπειτα από τθν ςφμφωνθ γνϊμθ του/τθσ Διευκυντι/-ντριασ του 

Ε.Κ. που κα δεχκεί τισ αντίςτοιχεσ ειδικότθτεσ και τθν ειςιγθςθ του/τθσ Διευκυντι/-ντριασ 

του ςυγκεκριμζνου Δ.Ι.Ε.Κ. Σε περίπτωςθ που το Ε.Κ. ανικει ςε άλλο διμο απαιτείται και θ 

ςφμφωνθ γνϊμθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, κατόπιν κετικισ ειςιγθςθσ τθσ Σχολικισ 

Επιτροπισ. 

2. Για τθν άςκθςθ των ςπουδαςτϊν των Δ.Ι.Ε.Κ. ςτα Ε.Κ. ο εποπτεφων φορζασ τουσ ζχει τθν 

ευκφνθ μεταφοράσ των αναγκαίων πόρων χρθματοδότθςθσ εξοπλιςμοφ ι υλικϊν 

(αναλϊςιμων ι μθ) ςτο Ε.Κ. από το οποίο εξυπθρετείται και είναι απαραίτθτοι για τθν 

υλοποίθςθ του προγράμματοσ ςπουδϊν του. Τα Δ.Ι.Ε.Κ. ςυμμετζχουν αναλογικά ςτα 

λειτουργικά ζξοδα (κζρμανςθ, φδρευςθ, φωτιςμόσ, υλικά κακαριότθτασ, ςυντιρθςθ 

κτιρίων, επιδιόρκωςθ υδραυλικϊν και θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων, ςυντιρθςθ 

ανελκυςτιρα, αναγόμωςθ πυροςβεςτιρων κ.λπ.) με βάςθ τισ θμζρεσ και ϊρεσ λειτουργίασ 

τουσ ςτο Ε.Κ.. 

3. Ρριν από τθν ζναρξθ των μακθμάτων του Δ.Ι.Ε.Κ. ο/θ Διευκυντισ/-ντρια του Ε.Κ. 

κακορίηει τον καταμεριςμό των ωρϊν του ωρολογίου προγράμματοσ των εργαςτθριακϊν 

μακθμάτων, ςε κάκε Δ.Ι.Ε.Κ. ςτισ θμζρεσ και ϊρεσ τθσ εβδομάδασ. 

4. Για τθ διαςφάλιςθ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ του Ε.Κ. κατά τισ ϊρεσ εκπαίδευςθσ 

ςπουδαςτϊν/-ςτριϊν των Δ.Ι.Ε.Κ., όταν αυτό δε ςυμπίπτει με το ωράριο λειτουργίασ του 

Ε.Κ. κατά το οποίο εξυπθρετοφνται τα ΕΡΑ.Λ. και για να υπάρχει πάντοτε κάποιοσ 

υπεφκυνοσ από τα ςτελζχθ του Ε.Κ., δίνεται θ δυνατότθτα: 

α) ςε εκπαιδευτικό από τα ςτελζχθ διοίκθςισ του Ε.Κ. να παρευρίςκεται ςτο Ε.Κ. κατά 

τισ ϊρεσ άςκθςθσ των ςπουδαςτϊν των Δ.Ι.Ε.Κ. ωσ Υπεφκυνοσ/-νθ του Ε.Κ. που ορίηεται από 

τθν Δ.Δ.Ε. μετά από πρόταςθ του/τθσ Διευκυντι/-ντριασ του Ε.Κ. για ζνα διδακτικό ζτοσ. Το 

υποχρεωτικό ωράριο διδαςκαλίασ του παραπάνω Υπεφκυνου/-νθσ κατανζμεται ςτισ 

υπόλοιπεσ θμζρεσ. Ο/Θ παραπάνω Υπεφκυνοσ/-νθ μπορεί να είναι διαφορετικόσ/-κθ για 

κάκε θμζρα και όχι περιςςότερο από δφο θμζρεσ ανά εβδομάδα. 



β) ςε εκπαιδευτικό από τα ςτελζχθ διοίκθςθσ του Ε.Κ. να του/τθσ ανατεκοφν ςυνολικά 

μζχρι δζκα (10) διδακτικζσ ϊρεσ εβδομαδιαίωσ από το Δ.Ι.Ε.Κ. ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 

διατάξεισ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ ο/θ ανωτζρω εκπαιδευτικόσ τισ θμζρεσ που διδάςκει ςτο 

Δ.Ι.Ε.Κ. μπορεί να ορίηεται Υπεφκυνοσ/-νθ του Ε.Κ., και δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτα 

προβλεπόμενα τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου. 

Για τισ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ των Δ.Ι.Ε.Κ. ςτθν διδαςκαλία των εργαςτθριακϊν μακθμάτων 

ςτο Ε.Κ. προθγοφνται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι ζχουν αποςπαςκεί ι διατεκεί ςτο Δ.Ι.Ε.Κ. 

ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. Σε περίπτωςθ που ζχουν καλφψει το διδακτικό τουσ 

υποχρεωτικό ωράριο και υπάρχει ανάγκθ πρόςλθψθσ ωρομιςκίων, προςλαμβάνονται κατά 

προτεραιότθτα ζνασ/μια τουλάχιςτον εκπαιδευτικόσ που ζχει διάκεςθ ςτο Ε.Κ. για κάκε 

Εργαςτιριο Κατεφκυνςθσ του Ε.Κ., για τθ διαςφάλιςθ και τθν εφρυκμθ λειτουργία του. 

5. Στισ περιπτϊςεισ χριςθσ των Εργαςτθρίων Κατεφκυνςθσ από Δ.Ι.Ε.Κ., ιςχφουν οι 

διατάξεισ περί Ε.Κ. ςε κάκε περίπτωςθ. 

6. Για τθ χριςθ των Εργαςτθρίων Κατεφκυνςθσ του Ε.Κ., από το Δ.Ι.Ε.Κ., υπογράφεται 

μεταξφ των Διευκυντϊν/-ντριϊν πρακτικό ςυνεργαςίασ ςτο οποίο επιςυνάπτεται ο 

Κανονιςμόσ Λειτουργίασ του Ε.Κ. και κζματα, τα οποία άπτονται του Κανονιςμοφ 

Λειτουργίασ Αςφάλειασ και Υγιεινισ των ςπουδαςτϊν/-ςτριϊν και εκπαιδευτϊν/-τριϊν που 

κάνουν χριςθ των εργαςτθρίων του Ε.Κ. όπωσ και τθν ορκι χριςθ εξοπλιςμοφ και υλικϊν.  

7. Γίνεται χρζωςθ του εξοπλιςμοφ των εργαςτθρίων ςτουσ/ςτισ Εκπαιδευτζσ/-τριεσ των 

Δ.Ι.Ε.Κ., ςφμφωνα με τθν τελευταία απογραφι του Ε.Κ..  

8. Σε περίπτωςθ που υπάρχει ςυνεργαςία μεταξφ Σχολικοφ Εργαςτθρίου και Δ.Ι.Ε.Κ., 

ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο αυτό. 

 

Άρθρο 11 

υμπεριφορά Μαθητών/-τριών 

Ο Σφλλογοσ Διδαςκόντων/-ουςϊν του Ε.Κ. ζχει τθν παιδαγωγικι ευκφνθ να προβαίνει ςε 

ενζργειεσ και να εφαρμόηει πρακτικζσ για τθ δθμιουργία ςτο ςχολείο του κλίματοσ που 

απαιτείται για τθν υλοποίθςθ των ςτόχων τθσ εκπαίδευςθσ και για τθ διαπαιδαγϊγθςθ των 

μακθτϊν/-τριϊν ζτςι, ϊςτε να ςζβονται τουσ διαφορετικοφσ ρόλουσ και να αναγνωρίηουν 

τθν ανάγκθ τιρθςθσ των κανόνων. Για τον ςκοπό αυτό πρζπει να χρθςιμοποιεί όλουσ τουσ 

διακζςιμουσ τρόπουσ (π.χ. ςυμβουλευτικζσ ςυναντιςεισ με τισ υποςτθρικτικζσ 

εκπαιδευτικζσ δομζσ, διαδικαςία διαμεςολάβθςθσ) για τθν αντιμετϊπιςθ κάκε 

παρεκκλίνουςασ ςυμπεριφοράσ. 



Στισ περιπτϊςεισ των μακθτϊν/-τριϊν που δε βελτιϊνουν τθ ςυμπεριφορά τουσ ο Σφλλογοσ 

Διδαςκόντων/-ουςϊν του Ε.Κ. προβαίνει ςτθ λιψθ μζτρων, τα οποία είναι: α) προφορικι 

παρατιρθςθ, β) επίπλθξθ, γ) αποβολι από τα μακιματα μίασ (1) θμζρασ. 

Τα παιδαγωγικά αυτά μζτρα αξιοποιοφνται ωσ εξισ: 

α) Κάκε διδάςκων/-ουςα κακθγθτισ/-τρια μπορεί να αξιοποιιςει τα παιδαγωγικά μζτρα 

α και β. 

β) Ο/Θ Διευκυντισ/-ντρια του Ε.Κ. μπορεί να αξιοποιιςει τα παιδαγωγικά μζτρα α, β και 

γ. 

Εάν μακθτισ/-τρια παρακωλφει τθ διεξαγωγι μακιματοσ, είναι δυνατόν να του/τθσ 

επιβλθκεί προφορικι παρατιρθςθ και να απομακρυνκεί από τθν αίκουςα διδαςκαλίασ, 

οπότε απαςχολείται με τθν ευκφνθ του/τθσ Διευκυντι/-ντριασ του ςχολείου, λαμβάνοντασ 

απουςία. Σε περίπτωςθ επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρφνςεων και πάντωσ μετά 

από τρεισ απομακρφνςεισ από τον/τθν ίδιο/-α διδάςκοντα/-ουςα ι πζντε ςυνολικά, το 

Συμβοφλιο του Τμιματοσ εξετάηει τουσ ενδεδειγμζνουσ χειριςμοφσ, ςφμφωνα με το 

Κεφάλαιο ΣΤ’ «Ραιδαγωγικζσ δράςεισ και μζτρα για τθν εφρυκμθ λειτουργία του ςχολείου» 

τθσ Υ.Α. 10645/ΓΔ4/22-01-2018 (ΦΕΚ 120 Β’). 

 

Άρθρο 12 

Γενικζσ Διατάξεισ 

1. Ππου λειτουργοφν περιςςότερα από ζνα Εργαςτιρια Κατεφκυνςθσ του ίδιου Τομζα ςτον 

ίδιο εργαςτθριακό χϊρο, κεωροφνται ζνα εργαςτιριο, ανεξάρτθτα του κφκλου λειτουργίασ 

του. 

Συγκεκριμζνα, ο αρικμόσ των Εργαςτθρίων Κατεφκυνςθσ τα οποία λαμβάνονται υπόψθ για 

τθ ςυγκρότθςθ Τομζα, είναι ςε άμεςθ ςυνάρτθςθ με τον χϊρο ςτον οποίο λειτουργοφν. Το 

Εργαςτιριο Κατεφκυνςθσ κεωρείται ζνα, όταν λειτουργεί ςτον ίδιο χϊρο, ανεξάρτθτα από 

το αν ςτον ςυγκεκριμζνο χϊρο λειτουργοφν περιςςότερα από ζνα εργαςτιρια, που 

αναφζρονται ςτον πίνακα των Εργαςτθρίων Κατεφκυνςθσ. 

2. Για τθν ίδρυςθ Εργαςτθρίου Κατεφκυνςθσ και τον οριςμό Υπευκφνου/-νθσ Εργαςτθρίου 

κατεφκυνςθσ πρζπει το ωράριο λειτουργίασ του εργαςτθρίου να είναι τουλάχιςτον επτά (7) 

ϊρεσ τθν εβδομάδα. Αν αυτό δεν είναι εφικτό εντάςςεται ςε άλλο εργαςτιριο, ϊςτε 

ςυνολικά οι ϊρεσ των δφο ι περιςςοτζρων επιμζρουσ εργαςτθρίων να είναι τουλάχιςτον 

επτά (7) ϊρεσ τθν εβδομάδα για να ιδρυκεί ζνα ενιαίο Εργαςτιριο Κατεφκυνςθσ. Οι ϊρεσ 

λειτουργίασ αυτοφ του εργαςτθρίου δεν πρζπει να υπερβαίνουν ςυνολικά τισ τριάντα (35) 



ϊρεσ διδακτικισ απαςχόλθςθσ εβδομαδιαίωσ για τον πρωινό – απογευματινό κφκλο ι 30 

ϊρεσ για τον εςπερινό κφκλο λειτουργίασ. 

Σε περίπτωςθ που οι εργαςτθριακζσ ϊρεσ ςε ζνα Εργαςτιριο Κατεφκυνςθσ υπερβαίνουν τισ 

35 εβδομαδιαίωσ για τον πρωινό ι απογευματινό κφκλο λειτουργίασ ι τισ 30 για τον 

εςπερινό κφκλο λειτουργίασ, δθμιουργείται και δεφτερο εργαςτιριο. 

3. Το Εργαςτιριο Κατεφκυνςθσ κεωρείται ζνα, ενϊ οι Υπεφκυνοι/-νεσ Εργαςτθρίου μπορεί 

να είναι περιςςότεροι/-ρεσ, όταν αυτό λειτουργεί ςε πρωινό, απογευματινό ι εςπερινό 

κφκλο. Δεν προςμετράται ωσ δεφτερο εργαςτιριο, για τθ δθμιουργία Τομζα όταν αυτό 

λειτουργεί ςε πρωινό, απογευματινό ι εςπερινό κφκλο. Μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ 

λειτουργία ενόσ εργαςτθρίου υπερβαίνει τισ 35 ϊρεσ εβδομαδιαίωσ για τον πρωινό ι 

απογευματινό κφκλο λειτουργίασ ι τισ 30 ϊρεσ για τον εςπερινό κφκλο λειτουργίασ 

δθμιουργείται δεφτερο και προςμετράται για τθν δθμιουργία Τομζα. 

4. Οι ϊρεσ των εργαςτθριακϊν μακθμάτων που χρθςιμοποιοφνται από το Μεταλυκειακό 

Ζτοσ – Τάξθ Μακθτείασ και από τα Δ.Ι.Ε.Κ. δεν υπολογίηονται για τθ δθμιουργία 

Εργαςτθρίου Κατεφκυνςθσ ι δεφτερου εργαςτθρίου. 

5. Ο χωριςμόσ των τμθμάτων γίνεται από το αντίςτοιχο ΕΡΑ.Λ. λαμβάνοντασ υπόψθ 

τουσ/τισ παρακολουκοφντεσ/-οφςεσ μακθτζσ/-τριεσ κατά τθν ζναρξθ των μακθμάτων. Πταν 

ο αρικμόσ των μακθτϊν/-τριϊν δικαιολογεί το χωριςμό του τμιματοσ ςε δφο ι 

περιςςότερα τμιματα πρζπει να γίνεται ωσ εξισ: Αν το τμιμα ζχει μζχρι 37 μακθτζσ/-τριεσ, 

τότε γίνονται δφο τμιματα, ζνα με 12 μακθτζσ/-τριεσ (οπότε απαιτείται ζνασ/μια 

κακθγθτισ/-τρια ςτο εργαςτιριο) και ζνα με τουσ υπόλοιπουσ μακθτζσ/-τριεσ (οπότε 

απαιτοφνται δφο κακθγθτζσ/-τριεσ ςτο εργαςτιριο). Αν οι μακθτζσ/-τριεσ είναι από 38 ζωσ 

50 τότε χωρίηονται ςε δφο ιςάρικμα τμιματα. Με το ίδιο ςκεπτικό γίνεται ο χωριςμόσ των 

τμθμάτων ςε κάκε περίπτωςθ. 

6. Θ ευκφνθ του εξοπλιςμοφ κάκε Εργαςτθρίου Κατεφκυνςθσ και τθσ λειτουργίασ του 

ανικει αποκλειςτικά ςτο Ε.Κ. ι ςτο Σχολικό Εργαςτιριο.  

7. Πλα τα εργαςτιρια εντάςςονται ςε Ε.Κ. που λειτουργεί ςτθν ίδια Διεφκυνςθ 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, ακόμθ και εκείνα που δεν βρίςκονται ςτον κφριο χϊρο 

λειτουργίασ του Ε.Κ.. 

Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, όταν αυτό είναι αντικειμενικά αδφνατο, δφναται να 

δθμιουργθκεί Σχολικό Εργαςτιριο με απόφαςθ του/τθσ Ρεριφερειακοφ/-κθσ Διευκυντι/-

ντριασ Εκπαίδευςθσ, μετά από αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ του/τθσ Διευκυντι/-ντριασ 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ, για τουσ/τισ Υπεφκυνουσ/-νεσ 

Τομζων και Υπεφκυνουσ/-νεσ Εργαςτθρίων, ιςχφουν τα αντίςτοιχα ωράρια του 



Εργαςτθριακοφ Κζντρου. Ο/Θ Υπεφκυνοσ/-νθ Τομζα του Σχολικοφ Εργαςτθρίου δε λαμβάνει 

επίδομα κζςθσ και μόρια διοικθτικισ ευκφνθσ. 

8. Οι Διευκυντζσ/-ντριεσ και Υποδιευκυντζσ/-ντριεσ των ΕΡΑ.Λ. δεν διατίκενται ςτα Ε.Κ. για 

τθν κάλυψθ μζρουσ ι ολοκλιρου του διδακτικοφ τουσ ωραρίου. 

9. Αν υπάρχουν τρία (3) ζωσ πζντε (5) Εργαςτιρια Κατεφκυνςθσ ςε κάποιουσ από τουσ 

Τομείσ του πίνακα εργαςτθρίων, τότε επιλζγεται ζνασ/μια (1) Υπεφκυνοσ/-νθ Τομζα, αν 

υπάρχουν, ςτον ίδιο Τομζα, ζξι (6) ι περιςςότερα Εργαςτιρια Κατεφκυνςθσ επιλζγονται 

δφο (2) Υπεφκυνοι/-νεσ Τομζα. Τα Εργαςτιρια Κατεφκυνςθσ που χρθςιμοποιεί το 

Μεταλυκειακό Ζτοσ – Τάξθ Μακθτείασ και το Δ.Ι.Ε.Κ., δεν προςμετροφνται για τθ 

δθμιουργία Τομζα. 

10. Υπεφκυνοσ/-νθ Τομζα επιλζγεται και ςτθν περίπτωςθ που υπάρχουν τρία (3) ζωσ πζντε 

(5) Εργαςτιρια Κατεφκυνςθσ που εντάςςονται ςε περιςςότερουσ από ζναν Τομείσ του 

πίνακα εργαςτθρίων. 

11. Μετά από απόφαςθ του/τθσ οικείου/-ασ Διευκυντι/-ντριασ Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ και ανάλογα με τισ δυνατότθτεσ των εργαςτθρίων, είναι δυνατόν να 

πραγματοποιοφνται εργαςτθριακζσ αςκιςεισ από ΓΕ.Λ., Γυμναςία, και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. ςτα Ε.Κ. 

ςτο πλαίςιο ςχολικϊν δραςτθριοτιτων ι άλλων προγραμμάτων, κακϊσ και για τθν 

πρακτικι εξάςκθςθ μακθτϊν/-τριϊν. 

12. Κατόπιν ςυνεργαςίασ των Υπευκφνων Τομζων και με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του/τθσ 

Διευκυντι/-ντριασ του Ε.Κ. επιτρζπεται θ χριςθ των εργαςτθρίων από άλλουσ Τομείσ για 

εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν τθσ διδακτζασ φλθσ τουσ χωρίσ να εμποδίηεται θ λειτουργία του 

Εργαςτθρίου Κατεφκυνςθσ. 

13. Ο/Θ Διευκυντισ/-ντρια του Ε.Κ., ο/θ Υποδιευκυντισ/-ντρια, οι Υπεφκυνοι/-νεσ Τομζα 

και οι Υπεφκυνοι/-νεσ Εργαςτθρίου Κατεφκυνςθσ, είναι υποχρεωμζνοι να παραμζνουν ς’ 

αυτό όλεσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ, και ςε ζναν κφκλο λειτουργίασ του Ε.Κ. ανά 

θμζρα. 

14. Θ εποπτεία των μακθτευομζνων ςτο χϊρο εργαςίασ εντάςςεται ςτο ωράριο των 

ςτελεχϊν. Τα ςτελζχθ κάνουν εποπτεία ςε τμιματα που διδάςκουν τουλάχιςτον μία (1) 

ϊρα από το αντίςτοιχο μάκθμα μακθτείασ του Μεταλυκειακό Ζτοσ – Τάξθ Μακθτείασ. 

15. Ο ςυνολικόσ χρόνοσ των ςτελεχϊν που διατίκενται ςτο Δ.Ι.Ε.Κ., ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του αρ. 10, παρ. 4α τθσ παροφςθσ και για εποπτεία του Μεταλυκειακοφ Ζτουσ – 

Τάξθ Μακθτείασ, δεν μπορεί να ξεπερνάει τισ δφο θμζρεσ τθν εβδομάδα. 



16. Αρμόδιο όργανο για τθν ανάκεςθ προαιρετικισ υπερωριακισ διδαςκαλίασ ςε 

εκπαιδευτικοφσ που προςφζρουν εργαςία ςε Ε.Κ. (εκπαιδευτικοί με ολικι διάκεςθ) είναι ο 

Σφλλογοσ των Διδαςκόντων του Ε.Κ.. 

17. Το πρόγραμμα διαλειμμάτων των Ε.Κ. μπορεί να διαφοροποιείται, ϊςτε να υπάρχει 

τουλάχιςτον ζνα ςυνεχόμενο δίωρο, το οποίο είναι το ελάχιςτο κατϊτερο χρονικό όριο για 

τθν αποδοτικότερθ λειτουργία των εργαςτθριακϊν μακθμάτων. 

18. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι υπθρετοφν με ολικι διάκεςθ ςτο Ε.Κ. εξαιρουμζνων του/τθσ 

Υποδιευκυντι/-ντριασ και των Υπευκφνων Τομζων, ςυμμετζχουν ωσ επιτθρθτζσ/-τριεσ, για 

τθν ομαλι λειτουργία των τελικϊν εξετάςεων των ΕΡΑ.Λ., μετά από ςυνεννόθςθ του/τθσ 

Διευκυντι/-ντριασ του ΕΡΑ.Λ. και απόφαςθ του/τθσ Διευκυντι/-ντριασ του Ε.Κ.. 

19. Οι Υπεφκυνοι/-νεσ Τομζων, οι Υπεφκυνοι/-νεσ Εργαςτθρίων Κατεφκυνςθσ και οι 

εκπαιδευτικοί του κλάδου ΔΕ πραγματοποιοφν τισ καλοκαιρινζσ εφθμερίεσ του Ε.Κ.. 

20. Για τα μακιματα Ρροςανατολιςμοφ και Επιλογισ τθσ Αϋ τάξθσ ΕΡΑ.Λ. οριςμζνεσ 

διδακτικζσ ενότθτεσ μποροφν να πραγματοποιοφνται ςτα εργαςτιρια των Ε.Κ. μετά από 

ςυνεννόθςθ του/τθσ Διευκυντι/-ντριασ του Ε.Κ. και του/τθσ Διευκυντι/-τριασ του ΕΡΑ.Λ., 

χωρίσ να εμποδίηεται θ λειτουργία του Ε.Κ. και εφόςον οι ςχολικζσ μονάδεσ ςυςτεγάηονται. 

21. Πταν το Ε.Κ. λειτουργεί ςε δφο τουλάχιςτον διαφορετικοφσ κφκλουσ (πρωινό, 

απογευματινό, ι εςπερινό) εξυπθρετϊντασ μακθτζσ/-τριεσ ΕΡΑ.Λ., με απόφαςθ του/τθσ 

Διευκυντι/-τριασ του Ε.Κ., ορίηεται υποχρεωτικά ζνασ/μια υπεφκυνοσ/-νθ από τα ςτελζχθ 

διοίκθςθσ του Ε.Κ. (Διευκυντισ/-τρια, Υποδιευκυντισ/-ντρια, Υπεφκυνοσ/-νθ Τομζα) μετά 

από ςυνεννόθςθ, ανά θμζρα και ωράριο λειτουργίασ και κτιριο. 

22. Τα εργαςτιρια του Ε.Κ. και του Σχολικοφ Εργαςτθρίου, κακϊσ και οι Τομείσ ςτουσ 

οποίουσ εντάςςονται αναφζρονται ςτον πίνακα που ακολουκεί: 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 

 01 ΣΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 

1. 0101 ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

2. 0102 
ΘΕΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΡΕΤΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΙΟΥ 

3. 0103 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΘΣ ΑΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

4. 0104 ΟΧΘΜΑΤΩΝ 

5. 0105 ΑΕΟΣΚΑΦΩΝ 

6. 0106 ΕΓΑΛΕΙΟΜΘΧΑΝΩΝ - CNC 

 02 ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ, ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ 



7. 0201 ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΜΟΓΩΝ 

8. 0202 ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ 

9. 0203 ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ 

10. 0204 ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΑΣ 

11. 0205 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

12. 0206 ΘΛΕΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

13. 0207 ΘΛΕΚΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΘΤΟΥ - T.E.Δ. 

 03 
ΣΟΜΕΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ 

ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ 

14. 0301 ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΓΩΝ 

15. 0302 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ 

 04 ΣΟΜΕΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΣΕΧΝΩΝ 

16. 0401 ΓΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 

17. 0402 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΔΙΑΚΟΣΜΘΣΘΣ ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ ΧΩΩΝ 

18. 0403 ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΕΓΩΝ ΤΕΧΝΘΣ –ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 

19. 0404 ΑΓΥΟΧΥΣΟΧΟΙΑΣ 

20. 0405 ΣΧΕΔΙΑΣΘΣ ΚΑΙ ΡΑΑΓΩΓΘΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ 

21. 0406 ΕΡΙΡΛΟΡΟΙΙΑΣ - ΞΥΛΟΓΛΥΡΤΙΚΘΣ 

 05 ΣΟΜΕΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ, ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

22. 0501 ΦΥΤΙΚΘΣ ΡΑΑΓΩΓΘΣ 

23. 0502 ΗΩΙΚΘΣ ΡΑΑΓΩΓΘΣ 

24. 0503 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΡΟΤΩΝ 

25. 0504 ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΤΟΡΙΟΥ 

 06 ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ-ΕΤΕΞΙΑ 

26. 0601 ΙΑΤΙΚΟ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 

27. 0602 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΑΣ 

28. 0603 ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΘΣ 

29. 0604 ΦΥΣΙΚΟΘΕΑΡΕΙΑΣ 

30. 0605 ΒΕΦΟΝΘΡΙΟΚΟΜΙΑΣ 

31. 0606 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 

32. 0607 ΑΙΣΘΘΤΙΚΘΣ ΤΕΧΝΘΣ 

33. 0608 ΚΟΜΜΩΤΙΚΘΣ ΤΕΧΝΘΣ 

34 0609 ΦΑΜΑΚΕΙΟΥ 



 07 ΣΟΜΕΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ 

35. 0701 ΡΛΟΙΑΧΩΝ ΕΜΡΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

36. 0702 ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΡΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

 08 ΣΟΜΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1 

37. 0801 ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ 

38. 0802 ΕΦΑΜΟΓΩΝ Θ/Υ 2 

 09 ΣΟΜΕΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 

39. 0901 ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ 

 10 ΚΟΙΝΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑ 

40 1001 Σχεδιαςτικϊν Εφαρμογϊν 3 

 

1 Θ διδαςκαλία των μακθμάτων Τομζων και Ειδικοτιτων των ΕΡΑ.Λ. τα οποία 

πραγματοποιοφνται ςτα εργαςτιρια του Τομζα Ρλθροφορικισ και του Τομζα Διοίκθςθσ και 

Οικονομίασ, κακϊσ και θ διδαςκαλία ςχεδιαςτικϊν μακθμάτων ςε τμιμα με αρικμό 

παρακολουκοφντων μακθτϊν μζχρι και δεκαζξι (16), διεξάγεται από ζναν (1) εκπαιδευτικό, 

ενϊ ςε τμιμα με αρικμό παρακολουκοφντων/-ουςϊν μακθτϊν/-τριϊν από δεκαεπτά (17) 

και άνω διεξάγεται από δφο (2) εκπαιδευτικοφσ. 

2 Το Εργαςτιριο Εφαρμογϊν Θ/Υ εξυπθρετεί τισ ανάγκεσ όλων των άλλων Τομζων εκτόσ 

αυτοφ τθσ Ρλθροφορικισ για τθ διδαςκαλία των μακθμάτων που απαιτοφν χριςθ Θ/Υ. 

Υπεφκυνοσ/νθ Εργαςτθρίου Κατεφκυνςθσ του ςυγκεκριμζνου εργαςτθρίου μπορεί να 

οριςτεί εκπαιδευτικόσ από οποιονδιποτε Τομζα που χρθςιμοποιεί το ςυγκεκριμζνο 

εργαςτιριο. 

3 Το Εργαςτιριο Σχεδιαςτικϊν Εφαρμογϊν εξυπθρετεί τισ ανάγκεσ όλων των Τομζων όπου 

τα εργαςτθριακά μακιματα απαιτοφν και χριςθ ςχεδιαςτθρίου. Υπεφκυνοσ/-νθ 

Εργαςτθρίου Κατεφκυνςθσ του ςυγκεκριμζνου εργαςτθρίου μπορεί να οριςτεί 

εκπαιδευτικόσ από οποιονδιποτε Τομζα που χρθςιμοποιεί το ςυγκεκριμζνο εργαςτιριο. Το 

Εργαςτιριο Σχεδιαςτικϊν Εφαρμογϊν εντάςςεται ςε Τομζα από τισ ειδικότθτεσ που 

εξυπθρετεί μετά από απόφαςθ του Συλλόγου Εκπαιδευτικϊν του Ε.Κ.. 

 

Άρθρο 13 

Εκπαιδευτικά προγράμματα και εκδηλώςεισ 

1. Τα Ε.Κ. μποροφν να αναλαμβάνουν ι να ςυμμετζχουν ςτθν υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν 

προγραμμάτων. 



2. Στο τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ ςε κάκε Ε.Κ. δφναται να πραγματοποιείται ζκκεςθ με 

ζργα μακθτϊν/-τριϊν προκειμζνου να γίνει ευρφτερα γνωςτό ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ το 

ζργο των Ε.Κ. και γενικότερα τθσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ. 

3. Το Ε.Κ. προωκεί και υλοποιεί πρωτοβουλίεσ ςε ςυνεργαςία με τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ 

που ζχουν ςχζςθ με τθν Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ.  

4. Στο πλαίςιο γενικϊν εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων κακϊσ και ενθμζρωςθσ των 

μακθτϊν/-τριϊν για τον επαγγελματικό τουσ προςανατολιςμό πραγματοποιοφνται 

επιςκζψεισ μακθτϊν/-τριϊν διαφόρων ςχολικϊν μονάδων ςτα Ε.Κ. ι ςτα Σχολικά 

Εργαςτιρια κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τον/τθ Διευκυντι/-ντρια του Ε.Κ. ι τον/τθν 

Υπεφκυνο/-νθ του Σχολικοφ Εργαςτθρίου. Οι μακθτζσ/-τριεσ που επιςκζπτονται το Ε.Κ. ι το 

Σχολικό Εργαςτιριο ενθμερϊνονται για τα εργαςτιρια που λειτουργοφν από το 

εκπαιδευτικό προςωπικό των Ε.Κ. και των Σχολικϊν Εργαςτθρίων. 

5. Οι επιςκζψεισ των μακθτϊν/-τριϊν των Ε.Κ. και των Σχολικϊν Εργαςτθρίων ςε χϊρουσ 

εργαςίασ, χϊρουσ παραγωγισ, εκκζςεισ κ.λπ. κεωροφνται απαραίτθτεσ ςτθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία και πρζπει να γίνονται προγραμματιςμζνα ςε τακτά διαςτιματα και ςφμφωνα 

με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

 

Άρθρο 14 

Αςφάλεια – Τγιεινή – Πρώτεσ βοήθειεσ ςτον εργαςτηριακό χώρο 

1. Τα Εργαςτιρια Κατεφκυνςθσ πρζπει να εξαςφαλίηουν όλεσ τισ προδιαγραφζσ για τθν 

αςφάλεια και τθν υγεία των μακθτϊν/-τριϊν και του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ. Αυτζσ 

αφοροφν τα απαραίτθτα μζτρα και μζςα προςταςίασ για τθν υλοποίθςθ των 

εργαςτθριακϊν αςκιςεων, τα ςυςτιματα πυρόςβεςθσ και τθν πρόνοια για τθν παροχι 

πρϊτων βοθκειϊν ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ. 

2. Σε κάκε Εργαςτιριο Κατεφκυνςθσ ςυντάςςονται και αναρτϊνται κανόνεσ υγιεινισ και 

αςφάλειασ. 

 

 


