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Θέμα : ¨Βασικόρ επγαστηπιακόρ εξοπλισμόρ  .Δ.Κ. - .Δ.¨ 
 

 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 
 
Έσονηαρ ςπότη :    
 
1. Το Ν. 1566/85 (ΦΔΚ 167/Α΄/30-9-85), πος αθοπά ηη ¨Γομή και λειηοςπγία ηηρ  

ππυηοβάθμιαρ και δεςηεποβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ και άλλερ διαηάξειρ¨, και 
ειδικόηεπα ηο άπθπο 10, (ζσολικά επγαζηηπιακά κένηπα και ζσολικά επγαζηήπια). 

2. Το Ν. 2640/98 (ΦΔΚ 206/Α΄/03-09-98), πος αθοπά ηην ¨Γεςηεποβάθμια Τεσνική – 
Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και άλλερ διαηάξειρ¨, και ειδικόηεπα ηο άπθπο 5  
(εξοςζιοδοηικέρ διαηάξειρ). 

3. Την Υ.Α. Γ2/6098/13-11-01 (ΦΔΚ 1588/Β΄/30-11-01) πεπί ¨Kαθοπιζμού 
λεπηομεπειών λειηοςπγίαρ ηυν Σ.Δ.Κ. ηυν Σ.Δ. και ηυν ειδικόηεπυν καθηκόνηυν 
ηυν διεςθςνηών Σ.Δ.Κ., ςποδιεςθςνηών, ηυν ςπεςθύνυν ηομέυν επγαζηηπίυν  
και επγαζηηπίυν καηεύθςνζηρ ηυν ςπεςθύνυν ηυν ζσολικών επγαζηηπίυν και 
ηυν απμοδιοηήηυν ηος ζςλλόγος διδαζκόνηυν Σ.Δ.Κ.” και ειδικόηεπα ηο άπθπο 11 
(γενικέρ διαηάξειρ). 

4. Τιρ ππάξειρ ηος Π.Ι. 1/2002 και 6/2002 πος αθοπούν ηον πποζδιοπιζμό ηος νέος 
βαζικού επγαζηηπιακού εξοπλιζμού ηυν Σ.Δ. – Σ.Δ.Κ.  

5. Την ανάγκη κάλςτηρ ηυν αναγκών ηυν επγαζηηπιακών μαθημάηυν με βαζικό 
επγαζηηπιακό εξοπλιζμό.                 

 



 

 

Α π ο υ α σ ί ζ ο ς μ ε 
 

 

Τον πποζδιοπιζμό ηος νέος βαζικού επγαζηηπιακού εξοπλιζμού Σ.Δ. – Σ.Δ.Κ. 
ζύμθυνα με ηα ακόλοςθα : 
 
 

 

1.  ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΓΔΝΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΤ 
ΥΩΡΟΤ   
Ο γενικόρ εξοπλιζμόρ ηυν επγαζηηπιακών σώπυν αποηελείηαι από ηα παπακάηυ : 

 Θεμαηική βιβλιοθήκη 

 Φοπιαμοί για ηην εξαζθάλιζη ηος Ηλεκηπονικού εξοπλιζμού  

 Θςπίδερ (με κλειδί) 

 Πίνακαρ 

 Γπαθείο καθηγηηή  

 Θπανία ή πάγκοι (ζε διάθοπερ διαηάξειρ) 

 Πίνακαρ ανακοινώζευν 

 Σύζηημα ζςζκόηιζηρ (κοςπηίνερ ή πεπζίδερ) 

 TV, Video  

  Η/Υ  

 Δποπηικό ςλικό για ηο πποβλεπόμενο ππόγπαμμα ζποςδών ηος κάθε 
επγαζηηπίος όλυν ηυν ηομέυν (λογιζμικό CD-ROM, βινηεοκαζζέηερ, ζλαφηρ, 
κ.λ.π) 

 Σύζηημα εξαεπιζμού ζε κάθε σώπο 

 Πποβολέαρ με δςναηόηηηα ζύνδεζηρ  με βίνηεο και Η/Υ. 

 Δκηςπυηήρ 
 
 

2. ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΔΙΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ 
 
 
 (0007) Για ηον εξοπλιζμό ηος Δπγαζηηπίος Φςζικήρ-Φημείαρ ηυν ΤΔΔ πποβλέπεηαι 
όηι ανηίζηοισα ιζσύει για ηο Δνιαίο Λύκειο (Ππάξη ηος Π.Ι  14 / 98). 
 
…. 
 


