
 
 

  

 

  

 
 

 

 

 

  

 

 
  

  

 
 

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτημα περί Ανάθεσης μαθημάτων σε στελέχη διοίκησης Ε.Κ. 

ΣΧΕΤ.: Το υπ. αριθμ. πρωτ. 21170/03-10-2017 (ΑΠ 174639/Δ4/17-10-2017 εισερχόμενου σε ΥΠΠΕΘ) έγγραφό σας 

 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας ενημερώνουμε ότι η ανάθεση μαθημάτων σε στελέχη διοίκησης και 

εκπαιδευτικούς των Ε.Κ με μερική ή ολική διάθεση γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθμ.  

96004/Δ4/17-06-2015 (Β΄ 1318) Υπουργική Απόφαση, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει με τις  

υπ΄ αριθμ. 133384/Δ4/12-08-2016 (Β΄ 2628) και Φ24α/141494/Δ4/28-08-2017 (Β΄ 2994) όμοιές της. 

 

Αναλυτικότερα: 

Στελέχη Διοίκησης Εργαστηριακών Κέντρων  

Σύμφωνα με το Άρθρο 4:  

«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 Διοίκησης εργαστηριακών κέντρων είναι: α) ο Διευθυντής του Ε.Κ., β) ο Υποδιευθυντής του Ε.Κ. γ) οι 

υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ. και δ) οι υπεύθυνοι εργαστηρίων κατεύθυνσης Ε.Κ. Σε κάθε Ε.Κ. λειτουργεί σύλλογος 

διδασκόντων.». 

 

Υπεύθυνοι Τομέων  

Σύμφωνα με το Άρθρο 4:  

«Ο υπεύθυνος Τομέα Εργαστηρίων του Ε.Κ. προσφέρει τις υπηρεσίες του αποκλειστικά στο Ε.Κ. και 

παραμένει στο σχολείο όλες τις εργάσιμες ώρες, ενός ωραρίου.». 

  

Βαθμός Ασφαλείας:  
Να διατηρηθεί μέχρι:  
Βαθμός Προτεραιότητας:  
 
Μαρούσι, 24-10-2017 
Αριθ. Πρωτ.: Φ12/180257/Δ4 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

(mail@dide-a.thess.sch.gr) 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ και Β΄ 

----- 

 

Ταχ. Δ/νση:   Ανδρέα Παπανδρέου 37 

Τ.Κ. – Πόλη:   15180 Μαρούσι 

Ιστοσελίδα:   www.minedu.gov.gr  

E-mail:   depek_spoudon@minedu.gov.gr  

Πληροφορίες:   Σ. Κατσικάς 

Τηλέφωνο:   210 344 32 53 

Fax:   210 344 23 65 

 

 

 [Πληκτρολογήστε μια φράση από το 

έγγραφο ή τη σύνοψη για ένα 

ενδιαφέρον σημείο. Μπορείτε να 

τοποθετήσετε το πλαίσιο κειμένου 

οπουδήποτε στο έγγραφο. 

Χρησιμοποιήστε την καρτέλα "Εργαλεία 

πλαισίου κειμένου" για να αλλάξετε τη 

μορφοποίηση της ελκυστικής φράσης.] 

ΠΡΟΣ: 

Ε.Κ ΕΥΚΛΕΙΔΗ 

(mail@3sek-thess.thess.sch.gr) 
ΚΟΙΝ: 

http://www.minedu.gov.gr/
mailto:depek_spoudon@minedu.gov.gr


 
 

Ειδικότερα, η περ. 1ι του άρθρου 4, όπως ισχύει, αναφέρει ότι:  

«ι) Ο υπεύθυνος Τομέα Εργαστηρίων Ε.Κ. προηγείται στην κάλυψη του υποχρεωτικού ωραρίου, το οποίο 

καλύπτει με εργαστηριακά μαθήματα. Μετά την επιλογή του σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 23 του ν. 

3848/2010 (Α΄ 71), ο υπεύθυνος τομέα εργαστηρίων Ε.Κ. μπορεί να συμπληρώνει έως το 25% του 

υποχρεωτικού διδακτικού του ωραρίου με τη διδασκαλία του θεωρητικού μέρους των μικτών μαθημάτων, τα 

οποία έχουν θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος, στο ΕΠΑ.Λ., εφόσον α) το Ε.Κ. και το ΕΠΑ.Λ. λειτουργούν στο 

ίδιο σχολικό συγκρότημα, β) καλύπτονται οι διδακτικές ανάγκες στο Ε.Κ. και γ) η διδασκαλία του μαθήματος 

πραγματοποιείται μέσα στο ωράριο που έχει ο υπεύθυνος τομέα στο Ε.Κ.. Η ανωτέρω ανάθεση του 

θεωρητικού μέρους των μικτών μαθημάτων γίνεται από το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ύστερα από γνώμη των συλλόγων 

διδασκόντων του ΕΠΑ.Λ. και του Ε.Κ..». 

 

Υπεύθυνοι Εργαστηρίων 

Σύμφωνα με το Άρθρο 5:  

«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.». 

Ειδικότερα, η παράγραφος 1ζ του άρθρου 5 ορίζει ότι: 

«ζ) Το ωράριο διδασκαλίας στα εργαστήρια κατεύθυνσης καλύπτεται κατά προτεραιότητα από τους 

υπεύθυνους εργαστηρίων με εργαστηριακά μαθήματα. Μετά την επιλογή τους, οι υπεύθυνοι εργαστηρίων 

μπορούν να συμπληρώνουν έως το 25% του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου με τη διδασκαλία του 

θεωρητικού μέρους των μικτών μαθημάτων, τα οποία έχουν θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος, στο ΕΠΑ.Λ., 

εφόσον α) το Ε.Κ. και το ΕΠΑ.Λ. λειτουργούν στο ίδιο σχολικό συγκρότημα, β) καλύπτονται οι διδακτικές 

ανάγκες στο Ε.Κ. και γ) η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται μέσα στο ωράριο που έχει ο 

υπεύθυνος εργαστηρίου στο Ε.Κ.. Η ανωτέρω ανάθεση του θεωρητικού μέρους των μικτών μαθημάτων 

γίνεται από το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ύστερα από γνώμη των συλλόγων διδασκόντων του ΕΠΑ.Λ. και του Ε.Κ.». 

 

Εκπαιδευτικό Προσωπικό Ε.Κ. και Σ.Ε 

Σύμφωνα με το Άρθρο 7: 

«Οι εκπαιδευτικοί διατίθενται στα Ε.Κ. από τα ΕΠΑ.Λ, με απόφαση του ΠΥΣΔΕ μετά από εισήγηση του Δ/ντή 

του Ε.Κ., για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων, μετά από συνεργασία των Διευθυντών των ΕΠΑ.Λ 

που εξυπηρετούνται από το Ε.Κ. και των Διευθυντών 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. διδάσκουν 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 

ισχύοντα προγράμματα και τον προγραμματισμό του τομέα.» 

 

  



 
 

 

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα η ανάθεση των εργαστηριακών ωρών που διδάσκονται στα Ε.Κ. είναι 

ευθύνη του συλλόγου διδασκόντων του Ε.Κ. Οι καθηγητές με ολική ή μερική διάθεση στα Ε.Κ. διδάσκουν σε 

όλους τους μαθητές ανεξαιρέτως από πoια σχολική μονάδα προέρχονται. 

Κατ΄ εφαρμογή των ανωτέρω εκτεθέντων, εφιστούμε την προσοχή σας στην τήρηση του ωρολογίου 

προγράμματος του Ε.Κ. και την αποφυγή απώλειας διδακτικών ωρών.  

Ο Διευθυντής της Δ/θμιας Εκπαίδευσης να διερευνήσει το λόγο για τον οποίον χάθηκαν διδακτικές ώρες και 

να μεριμνήσει για την αναπλήρωσή τους με ενημέρωση της υπηρεσίας μας έως και την Παρασκευή 

3/11/2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΝ/ΤΗΣ 
ΤΜ/ΡΧΗΣ 
ΤΜΗΜ. Α΄ 

ΤΜ/ΡΧΗΣ 
ΤΜΗΜ. Β΄ 

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή: 
Δ/νση Επαγγ/κής Εκπ/σης –Τμήματα  Α΄ και Β΄ 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ 
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