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Να διατηρηθεί μέχρι 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ερμού 15 101 85 Αθήνα 
Πληροφορίες: Γ. Σταθιάς 
Τηλέφωνο : 210-32.22.584 
FAX : 210-32.24.249 

ΠΡΟΣ: 

Βαθμός Ασφαλείας 

Αθήνα 6/12/2002 

Αριθ. Πρωτ.: 
Βαθ. Προτερ., 

Δ/νσεις Δ.Ε. όλης της χώρας 
έδρες τους (ΠΛΗΝΕΤ) 

ΚΟΙΝ: ΕΑΙΤΥ 
Ακταίου 11 και Πουλοπούλου 
Τ.Κ.11851 

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες Παραλαβής Εργαστηρίων Πληροφορικής» 

Σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. Γ2/119756/2002 εγκυκλίου μάς και για 
την Προσωρινή Παραλαβή και Δοκιμαστική Λειτουργία των εργαστηρίων 
Πληροφορικής, σύμφωνα με τη σύμβαση, θα ττρέττει όλες οι σχολικές μονάδες 
Δ.Ε. στις οποίες πρόκειται να εγκατασταθεί εργαστήριο να ορίσουν Επιτροπή 
Παραλαβής. Η Επιτροπή Παραλαβής αποτελείται από το Δ/ντή του σχολείου 
ή εκπρόσωπο του (πρόεδρος της επιτροπής), τον υπεύθυνο του Σχολικού 
Εργαστηρίου του Σχολείου, τον ΠΛΗΝΕΤ της Δ/νσης Δ.Ε. του ΥπΕΠΘ και δύο 
ακόμα καθηγητές του σχολείου. 

Οι φόρμες για τη συμπλήρωση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής 
Παραλαβής - Δοκιμαστικής Λειτουργίας, καθώς και αυτού της Οριστικής 
Παραλαβής, θα αποσταλούν με νεότερη εγκύκλιο. 

Η Επιτροπή μετά την οριστική παραλαβή θα αποστείλει στο ΥπΕΠΘ 
(Δ/νση Σπουδών - Τμήμα Δ') έγγραφο, υπογεγραμμένο από όλα τά μέλη της 
και με σφραγίδα της σχολικής μονάδας που θα βεβαιώνει ότι, όλος ο 
εξοπλισμός είναι εγκατεστημένος και λειτουργεί στο χώρο του σχολικού 
εργαστηρίου πληροφορικής. 

Δεν επιτρέπεται από οποιονδήποτε και για κανένα λόγο - σύμφωνα με 
οδηγία της ΕΟΚ - μετακίνηση τμήματος εξοπλισμού εκτός του χώρου του 
εργαστηρίου πληροφορικής. 

Οι επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να ελέγχουν τα 
συγχρηματοδοτούμενα έργα (άρα και τα εργαστήρια) μέχρι το τέλος του 2011. 
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Εάν παρατηρηθεί από την επιτροπή μετακίνηση ή απώλεια υλικού, 
αυτό θα επισύρει διοικητικές και οικονομικές κυρώσεις σε βάρος των τελικών 
αποδεκτών. 

Παρακαλούμε το έγγραφο να κο»νοποιηθεί άμεσα στα σχολεία 
αρμοδιότητάς σας για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι. 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

I. ΠΡΟΒΉ* 

TOTAL Ρ.02 
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