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Για την εκπόνηση της μελέτης των προδιαγραφών των εργαστηρίων 
εικαστικών μαθημάτων συνεργάστηκαν οι: 
 
Αραπάκη Ξένια 
Γέρος Βασίλειος 
Κατσούλας Αριστομένης 
Μπρισκόλα Αργυρώ 
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Πρόλογος 
 

Σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης το μάθημα των Εικαστικών βασίζεται κυρίως 
στην πραξιακή εμπειρία και σαν τέτοιο παρέχει στο μαθητή όχι μόνο τη γνώση του 
«μανθάνειν τα μεμαθημένα», αλλά μια γνώση πίο ευχάριστη και ελπιδοφόρα, τη 
γνώση της ανακάλυψης και της δημιουργίας καινούργιων σχέσεων και 
πραγμάτων.  

Η γνώση αυτή άλλωστε χαρακτηρίζει κατ’ εξοχήν την «ανθρώπινη ιδιότητα», 
τον άνθρωπο σαν οντότητα, ικανό να εξελίσσεται μέσω αυτής της δημιουργικής 
πράξης και επομένως μέσω αυτής να υπάρχει. 

Η ανάγκη του ανθρώπου να γνωρίσει και να αλλάξει τον κόσμο μέσω της 
δημιουργικής πράξης είναι αυτό που ο Φύσερ ορίζει σαν την «αναγκαιότητα της 
τέχνης», είναι αυτό που ο Μπρέχτ προβάλλει σαν την ενεργητική στιγμή της 
δημιουργίας.  

Το μάθημα των εικαστικών για την ποιοτική αναβάθμισή του χρειάζεται 
απαραίτητα το δικό του εργαστηριακό χώρο.  Οι δυνατότητες και ο εξοπλισμός 
που ένα σχολικό εργαστήριο παρέχει, καθορίζει συνεπώς σε σημαντικό βαθμό την 
ποιότητα του εκπαιδευτικού και διδακτικού έργου. Ο κατάλληλα διαμορφωμένος 
χώρος ενός εικαστικού εργαστηρίου γίνεται ο ευνοϊκός παράγοντας ανάπτυξης της 
καλλιτεχνικής δημιουργίας και της επίτευξης των διδακτικών και μαθησιακών 
στόχων. Τα κείμενα που ακολουθούν  

 
απευθύνονται  στους υπευθύνους των σχολικών εργαστηρίων των εικαστικών 

μαθημάτων και σε όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην αγορά του 
εξοπλισμού και τη διαμόρφωση των εργαστηριακών χώρων (Ο.Σ.Κ., υπηρεσίες 
του ΥΠΕΠΘ, Νομαρχίες, Δήμους, Σχολικές Επιτροπές). 

 
Η εργασία αυτή έχει σκοπό να βοηθήσει ώστε : 

1. Τα απαραίτητα υλικά του  εργαστηριακού εξοπλισμού να είναι συμβατά με το 
Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών της Αισθητικής Αγωγής. 

2. Η διαμόρφωση του εργαστηριακού χώρου (διαστάσεις, προσανατολισμός, 
διακόσμηση, έπιπλα) να ακολουθει τους απαραίτητους κανόνες εργονομίας, 
ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγεία μαθητών και καθηγητών. Να 
δίνει τη δυνατότητα δημιουργικής έκφρασης και άνεσης, ενισχύοντας μ' αυτόν 
τον τρόπο την αποτελεσματικότητα της μαθησιακής διαδικασίας. Έτσι άλλωστε 
αρμόζει σ'ένα μάθημα καλλιτεχνικής φύσης. 
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3. Η προκήρυξη και η διαδικασία προμήθειας εξοπλισμού και υπηρεσιών από 
υποψήφιους προμηθευτές να περιλαμβάνει τους απαιτούμενους τεχνικούς και 
ειδικούς όρους, ώστε να διασφαλίζεται η επιτυχής έκβαση του επιθυμητού  
αποτελέσματος. 

 
έχει αντικείμενο τη διατύπωση  γενικών προδιαγραφών με βάση τα διεθνή 

πρότυπα, τη διεθνή βιβλιογραφία, τις συνθήκες που επικρατούν στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας και τις γενικές αρχές που θέτει το ΕΠΠΣ 
της Αισθητικής Αγωγής. 

 
«Το εργαστήριο εικαστικών πρέπει ως ελάχιστες προϋποθέσεις να έχει : 

 ευρυχωρία, καλό φωτισμό, παροχή νερού με κατάλληλη αποχέτευση, 
σωστό αερισμό του χώρου, 

 ράφια, ντουλάπες, βιτρίνες και ιδιαίτερο αποθηκευτικό χώρο για τη φύλαξη 
έργων, υλικών και εργαλείων, 

 τα απαραίτητα μέσα για να εξυπηρετούνται οι πολλαπλές ανάγκες 
εργασίας των παιδιών, όπως μεγάλα τραπέζια για εργασία ατομική ή 
ομαδική, καβαλέτα, επίπεδες επιφάνειες έκθεσης έργων, 

 δυνατότητες προβολής (προβολέα σλάϊτς, οθόνη, κουρτίνες συσκότισης 
και άλλα), τηλεόραση βίντεο και μαγνητόφωνο, 

 υλικά και εργαλεία ανάλογα με την ηλικία των μαθητών, 

 βιβλιοθήκη, αρχείο εποπτικού υλικού και βιντεοθήκη, 

 πλήρη ειδικό εξοπλισμό για διάφορα είδη εικαστικών τεχνών, ώστε να 
μπορούν να δημιουργηθούν επιμέρους εργαστήρια – γωνιές, π.χ. για 
πλαστική, για κεραμική, για υφαντική, για φωτογραφία και άλλα». 

 
Οι γενικές προδιαγραφές που διατυπώνονται καλύπτουν δύο κατηγορίες 
σχολικών εργαστηρίων : 
 

1. Αρχική δημιουργία εργαστηρίου  με σύγχρονες προδιαγραφές, σε περίπτωση 
ανέγερσης  νέου σχολικού συγκροτήματος. 

2. Ανακατασκευή προϋπαρχούσης αίθουσας, λαμβάνοντας υπόψην τις 
απαιτούμενες συνθήκες για τη σωστή διδασκαλία του μαθήματος. 

3. Εργονομία χώρου και επίπλων. 
4. Γενικές προδιαγραφές υλικού 
5. Τεχνική – ειδικοί όροι προμήθειας.  
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Εισαγωγή 
 

Από την αρχή τον 20ον αιώνα εμφανίζεται το ενδιαφέρον για την αισθητική 
αγωγή από παιδαγωγούς, ψυχολόγους και καλλιτέχνες, η οποία θεωρείται ένας 
από τους κυριότερους παράγοντες για την επιτυχία των στόχων της αγωγής σε 
όλα τα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα που στηρίζονται σε κατάλληλες 
παιδαγωγικές και ψυχολογικές αρχές. 

Η εικαστική αγωγή, αποτελεί σημαντικό τμήμα της αισθητικής αγωγής, κρίνεται 
σήμερα απαραίτητο ως αναπόσπαστο μέρος μιας ολικής παιδείας, που στοχεύει 
όχι μόνο στην γνωστική ανάπτυξη των μαθητών αλλά γενικότερα στην ποιοτική 
βελτίωση της ζωής τους. 

Στις μέρες μας, το ενδιαφέρον για την παιδική τέχνη και για την πλειοψηφία 
των εικαστικών δραστηριοτήτων εστιάζεται στις συνθήκες διδασκαλίας, δηλαδή 
στο πώς η διδασκαλία επηρεάζει τις γνωστικές ικανότητες που σχετίζονται με 
αυτό. Επισημαίνουμε ότι επιστήμονες και καλλιτέχνες, μετά από συστηματική 
μελέτη τον παιδικού σχεδίου, θεωρούν αυτό ως θεμελιώδη παιδική 
δραστηριότητα, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ενδιαφέροντα και χρήσιμα 
συμπεράσματα σχετικά με τις γνωστικές, συναισθηματικές ή ψυχοκινητικές 
ικανότητες των παιδιών, την αισθητική τους αντίληψη και σχεδιαστική τους 
ικανότητα καθώς και τη δημιουργικότητά τους. 

Αναφέρεται ότι η εικαστική αγωγή συμβάλλει στη δημιουργία ενός ολόπλευρα 
βαθιά καλλιεργημένου ανθρώπου. Επίσης, τονίζεται ότι η εικαστική έκφραση είναι 
ένα καθοριστικό μέσού ανθρώπινης επικοινωνίας, γλώσσα διεθνής με οπτική και 
με παγκόσμια αναγνωρίσιμούς χαρακτήρες. 

Το σημαντικό αυτό έργο της εικαστικής αγωγής καλείται να εκπληρώσει το 
σύγχρονο σχολείο, όπού μέσα από την καλλιτεχνική πράξη παίρνει τη μορφή 
παιχνιδιού πού αποτελεί φυσικό τρόπο μάθησης και ανταποκρίνεται τόσο στα 
ενδιαφέροντα όσο και στις ανάγκες των μικρότερων παιδιών. Ενώ στα μεγαλύτερα 
παιδιά παίρνει τη μορφή εικαστικής διεργασίας, μάθησης,  ενεργοποίησης των 
δημιουργικών τους δυνάμεων,  διάθεσης για έρεύνα,  επινόησης και  εφεύρεσης. 
Οι εικαστικές δραστηριότητες σχετίζονται με την προσωπικότητα των παιδιών και 
συμβάλλούν σημαντικά στην ανάπτυξή της. Επίσης τα παιδιά μαθαίνούν να 
βλέπούν τη ζωή και τον κόσμο από την πρακτική του πλευρά, αλλά και από την 
οπτική γωνία της αισθητικής απόλαύσης μέσα από τη χαρά της δημιουργίας. 

Σήμερα το σχολείο δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να ασχοληθούν και να 
γνωρίσούν τους περισσότερούς κλάδούς της εικαστικής τέχνης, να επιλέξούν έναν 
εξ αυτών να τον μελετήσούν σε βάθος και να πραγματοποιήσούν ουσιαστική 
συσχέτιση μεταξύ θεωρίας και πράξης όχι μόνο κατά τη διάρκεια το σχολικού βίού 
τους αλλά και τον φοιτητικού αργότερα. 

Ιδιαίτερα επίσης, τονίζεται η σημασία τον χώρου για τη διαδικασία ανάπτυξης 
τον παιδιού τόσο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση όσο και στη δευτεροβάθμια. Ο 
κατάλληλα οργανωμένος σχολικός χώρος, κατά το Δ. Γερμανό, προσφέρει στο 
παιδί ερεθίσματα, ευκαιρίες δράσης και δυνατότητες επικοινωνίας, 
προσαρμοσμένες στους στόχους και στο περιεχόμενο της παρεχόμενης 
εκπαίδευσης. Ακόμα έχει επισημανθεί η συμβολή του χώρου στην άμεση 
προσαρμογή των παιδιών με αποτέλεσμα να υπάρξει μέριμνα ώστε τα έπιπλα του 
νηπιαγωγείου, του δημοτικού σχολείου και των γυμνασίων - λυκείων να α-
νταποκρίνονται στις παιδικές διαστάσεις (κλίμακα) για να τους παρέχουν 
εξοικείωση, άνεση, ευκολία στην μετακίνηση και ευεξία. 
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Καθοριστικός επίσης παράγοντας για την  ελεύθερη έκφραση του μαθητή 
αλλά και την ευελιξία στο τρόπο προσέγγισης του θέματος, τόσο για τον 
διδάσκοντα όσο και για τον μαθητή, είναι η ποικιλία των υλικών μέσων που 
παρέχει  ένα εργαστήριο εικαστικών τεχνών καθώς ο πλούτος του εξοπλισμού 
του.  

Γιατί όπως είναι γνωστό, στη δημιουργία του εικαστικού έργου, συνυπάρχουν 
τρία βασικά στοιχεία: η ιδέα, η μέθοδος ανάπτυξης, και το υλικό κατασκευής του. 

Τα τρία αυτά στοιχεία αλληλοεξαρτώνται, και εξισορροπούν μεταξύ τους με 
έναν ξεχωριστό τρόπο.  

Η ιδέα μιλάει με το υλικό, το υλικό με την μέθοδο, η μέθοδος με την ιδέα και 
αποτελέσουν  ένα αρμονικό σύνολο. Σχηματικά αυτό θα μπορούσε να 

αναπαρασταθεί με το σχήμα 1, όπου αφετηρία για την 
δημιουργία του έργου μπορεί να είναι οποιοδήποτε 
σημείο του κύκλου.  

Η αναπτυσσόμενη σχέση μεταξύ των στοιχείων και 
η διαφορετική επιλογή τους κάθε φορά   δημιουργεί μια 
ταλάντωση και μια μετατόπιση του αρχικού κύκλου. 
Έτσι ένας νέος κύκλος κατασκευάζεται, 
επικαλύπτοντας τον παλαιό και ένα νέο έργο 
εμφανίζεται. Στα παραδείγματα  που ακολουθούν 

βλέπουμε σχηματικά ορισμένες από  τις αλλαγές που μπορούμε να έχουμε από 
την διαφορετική προσέγγιση των τριών στοιχείων.  

 
 
 
Στο σχήμα 3 το ίδιο το έργο παίρνει τη θέση της ιδέας και ενώ τα υλικά που 

χρησιμοποιούνται στον κύκλο είναι ίδια, η νέα μέθοδος που εφαρμόζεται, δίνει ένα 
διαφορετικό έργο, ή διαφορετική επιλογή του υλικού, με εφαρμογή  της  ίδιας 
μεθόδου, οδηγεί α’υτη τη φορά σε καινούργιο έργο. (σχήμα 2). 

Με δεδομένα τα παραπάνω  προτείνουμε ένα πολυμορφικό εργαστήρίο 
εικαστικής αγωγής, όπου το μαθησιακό περιβάλλον να διεξάγεται σε χώρο ο 
οποίος θα παρουσιάζει ομοιότητες με το εργασιακό περιβάλλον ενός εργαστηρίου 
τέχνης. Έτσι οι γνωστικές πληροφορίες θα αποκτούν ιδιαίτερη οντότητα και  σε 
συνδυασμό με τον κατάλληλο εργονομικό σχεδιασμό και την υλικοτεχνική 
υποδομή θα έχουμε μία άμεση επιρροή  στην μαθησιακή διαδικασία. 

 

Σχ 1 

Σχ2 Σχ3 
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Η σύνταξη των προτάσεων και των προδιαγραφών για τα εργαστήρια των 
εικαστικών  μαθημάτων, έγιναν με βάση τα διεθνή πρότυπα, αφού  πήραμε υπόψη 
τη διεθνή   βιβλιογραφία αλλά και  την υπάρχουσα εκπαιδευτική πραγματικότητα 
της χώρα, έχοντας ως βασικό γνώμονα την κινητική συμπεριφορά και γνωστική 
ανάπτυξη των παιδιών του Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. 

  Στην εργασία αυτή δεν προτείνονται μόνο οι ιδανικές συνθήκες που 
επικρατούν σε ένα καλά οργανωμένο εργαστήριο τεχνών ή σε ένα νέο 
κατασκευαζόμενο σχολικό κτίριο, αλλά και εύκολοι οικονομικοί τρόποι της 
εργονομικής προσαρμογής των ήδη υπαρχόντων επίπλων και χώρων. 

Επίσης όλες οι οδηγίες που αναφέρονται και αναλύονται στις επόμενες 
ενότητες, αποτελούν ένα αδιαίρετο σύνολο και έτσι πρέπει να αντιμετωπιστούν για 
να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα τόσο για την αναβάθμιση των 
Εικαστικών Μαθημάτων στο Ελληνικό Σχολείο όσο και για την ποιοτική υλοποίηση 
τους
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ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ 
 
Διαστάσεις εργαστηρίου 

 
Το  εργαστήριο εικαστικών για να καλύψει τις ανάγκες των εικαστικών 

μαθημάτων του προγράμματος σπουδών για  την Α/θμια και την Δ/θμια 
εκπαίδευση, πρέπει  και απαιτείται να έχει τους παρακάτω χώρους. 
     1. Τον Κυρίως χώρο εργαστηρίου όπου θα υπάρχουν οι πάγκοι εργασίας, τα 
καβαλέτα (ελεύθερο σχέδιο), η βιβλιοθήκη με το αναγνωστήριο, οι νεροχύτες, το 
γραφείο του καθηγητή, εκμαγειοθήκη, έπιπλο VIDEO ,  τηλεόραση , τραπέζι 
προτζέκτορα και οθόνη προβολής. 
   Με αυτά τα δεδομένα πρέπει να εξασφαλίζεται : 
   Επαρκής ζωτικός χώρος για τον μαθητή  και τον καθηγητή που θα πρέπει να 
κινούνται με ευκολία και άνεση, με όλους τους κανόνες ασφαλείας που αρμόζει 
σε ένα ασφαλές εργαστήριο μίας σχολικής μονάδας. 

  Επαρκής φυσικός χώρος για τη σωστή χωροταξική διάταξη πάγκων  και 
καθισμάτων , καβαλέτων και σκαμπό και των άλλων επίπλων (γραφείο 
διδάσκοντα, εκμαγειοθήκης , βιβλιοθήκης κτλ) που προβλέπεται να υπάρχουν 
στο χώρο. 

 Λαμβάνοντας υψόψη τα παραπάνω και με δεδομένο τον μέσο αριθμό των 
30 μαθητών ανά τάξη, σύμφωνα με τις διεθνείς εργονομικές προδιαγραφές 
εργαστηρίων, που προβλέπουν 2,6 τ.μ. ανά μαθητή, η ενδεικνυόμενη επιφάνεια 
ενός εργαστηρίου εικαστικής αγωγής είναι τα 78 τ.μ.  
1. Εάν συνυπολογίσουμε και τα επιμέρους εργαστήρια που πρέπει να 

δημιουργηθούν καθώς και τον ιδιαίτερο αποθηκευτικό χώρο για τη φύλαξη 
έργων, υλικών και εργαλείων, θα πρέπει το εργαστήριο να έχει ζωτική 
επιφάνεια 100 τ.μ. περίπου διότι:  

 Για τη διδασκαλία της φωτογραφίας απαιτείται σκοτεινός θάλαμος με 
προθάλαμο 10τ.μ. που θα μπορεί να φιλοξενεί διαδοχικά 3 μαθητές με όλο 
τον εξοπλισμό που χρειάζεται (πάγκος εργασίας για εκτύπωση, νεροχύτη ). 

 Για την πλαστική με πηλό, απαιτείται αίθουσα 6 τ.μ. για την τοποθέτηση του 
καμινίου, για το ψήσιμο του πηλού και απαιτούμενος αποθηκευτικός χώρος  
(ράφια) για αποξήρανση των κατασκευών, αντίστοιχα με τα ανωτέρω τ.μ. και 

 Για το  χώρο αποθήκευσης των  υλικών με τα απαραίτητα ράφια απαιτούνται 
άλλα 6 τ.μ. 

 
Σύμφωνα με τις αρχιτεκτονικές μελέτες του Ο.Σ.Κ. ( εργαστήρια με αυτές τις 
προδιαγραφές είχαν προβλεφθεί  πριν από 10 με 12 χρόνια !!!) οι παραπάνω 
προδιαγραφές προβλέπονται σε ελάχιστα σχολικά κτίρια  

Οι οδηγίες  λοιπόν που περιγράφονται το πιθανότερο είναι να μην μπορούν 
να τηρηθούν  στο σύνολό τους, επειδή  στις περισσότερες  περιπτώσεις η 
δημιουργία ενός εργαστηρίου θα γίνει με διαμόρφωση κάποιας από τις ήδη 
υπάρχουσες αίθουσες διδασκαλίας, το μέγεθος των οποίων κυμαίνεται από 40 
έως 50 τ.μ. και σπανίως  70 τ.μ Κατόπιν τούτου θα πρέπει να γίνεται 
αναγκαστική αναπροσαρμογή μεταξύ των σχετικών οδηγιών, ανάλογα με την 
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κατά περίπτωση επιλεχθείσα αίθουσα διδασκαλίας σε μικρότερο ή μεγαλύτερο 
βαθμό.  

Είναι φυσικό ότι, όσο μεγαλύτερη είναι η απόκλιση από τις περιγραφόμενες 
προδιαγραφές, τόσο μειώνεται η απόδοση των μαθητών και των καθηγητών. 

Σε τέτοιες  περιπτώσεις, για να έχουμε τις όσο το δυνατόν λιγότερες 
καταπονήσεις για τους μαθητές και τον διδάσκοντα και για την επίτευξη των 
στόχων και σκοπών που θέτει  το Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών , 
προτείνεται να χωριστεί το τμήμα στα δύο, ώστε οι μισοί μαθητές να 
διδάσκονται το μάθημα των εικαστικών, ενώ οι άλλοι μισοί να διδάσκονται ένα 
άλλο μάθημα, όπως ήδη γίνεται με κάποια άλλα μαθήματα. 

Στην περίπτωση κατασκευής καινούργιας Σχολικής Μονάδας, οι οδηγίες 
που περιγράφονται θα πρέπει να τηρηθούν  στο σύνολό τους. Έτσι  λοιπόν  το 
υπό δημιουργία εργαστήριο  εικαστικών, για να λειτουργεί με τους υψηλότερους 
δείκτες απόδοσης, θα πρέπει να έχει:  

 επάρκεια φυσικού χώρου για τη σωστή χωροταξική τοποθέτηση τόσο των 
πάγκων εργασίας και των καβαλέτων,  όσο και των άλλων επίπλων που 
προβλέπονται στο χώρο (έδρα διδάσκοντα, ντουλάπες, βιτρίνες, 
βιβλιοθήκη, καβαλέτου, προβολέα, σλάϊτς κ.λ.π.). 

 Να  διαθέτει τον απαιτούμενο ζωτικό χώρο τόσο για την απρόσκοπτη και 
άνετη μετακινήση του καθηγητή ανάμεσα στους μαθητές και τα έργα τους 
όσο και των ίδιων των μαθητών 

 Να πληροί τους κανόνες ασφάλειας και να δίνεται η δυνατότητα της εύκολης 
πρόσβασης σε όλους τους χώρους του εργαστηρίου. 

 
Υποδομή εργαστηρίου 
 

Για τις ανάγκες του εργαστηρίου είναι απαραίτητη η παροχή νερού με την 
κατάλληλη αποχέτευση (τρεις ανοξείδωτοι νεροχύτες με διαστάσεις 50Χ40Χ40 
εκατοστά έκαστος  και  σιφόνι δαπέδου). 

Η παροχή νερού με την κατάλληλη αποχέτευση (ένα νεροχύτη και  σιφόνι 
δαπέδου ) είναι απαραίτητη και για τα εργαστήρια φωτογραφίας και πλαστικής – 
κεραμικής. 

Ο τοίχος στην περιοχή που θα βρίσκονται οι βρύσες και οι νεροχύτες, θα 
πρέπει να καλύπτεται από πλακίδια με επίστρωση πορσελάνης, λευκά για τον 
κύριο χώρο του εργαστηρίου και του χώρου της κεραμικής και γκρίζα για το 
εργαστήριο της φωτογραφίας.  

Το εργαστήριο της φωτογραφίας (σκοτεινός θάλαμος) θα πρέπει να έχει 
προθάλαμο με δεύτερη πόρτα ή σε απλούστερη μορφή κάποια μαύρη, πυκνής 
ύφανσης κουρτίνα, για να επιτρέπει την απρόσκοπτη είσοδο και έξοδο στο 
εργαστήρι κατά την διάρκεια της εργασίας.   

Στο εργαστήριο θα πρέπει να υπάρχει κτιστός πάγκος που να καλύπτεται 
από γκρίζα πλακίδια με επίστρωση πορσελάνης, διαστάσεων 250Χ0,70 και 
ύψους 90 εκατοστών. Στη δεξιά πλευρά του πάγκου θα είναι ενσωματωμένος ο 
νεροχύτης. 

Το κάτω μέρος του πάγκου θα πρέπει να έχει ντουλάπια με κινητά ράφια 
για την φύλαξη των υλικών της φωτογραφίας. Για τα ντουλαπόφυλλα 
προβλέπονται ειδικοί ελατηριωτοί μεντεσέδες, ρυθμιζόμενοι, χωνευτοί, βιδωτοί 
στα ντουλαπόφυλλα και βιδωτοί στα πλαϊνά (ενδεικτικού τύπου FERRARI). 
Επίσης θα τοποθετηθούν μικρές κλειδαριές και χειρολαβές επιλογής της 
υπηρεσίας.  
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Η αποθήκη φύλαξης των υλικών και εργαλείων θα πρέπει να φέρει κινητά 
ράφια. 

Τα ράφια είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα τριών στρώσεων, με 
ελάχιστα ποσοστά φορμαλδεύδης (κάτω από 10 mgr/100 gr) είναι 
επενδεδυμένα αμφίπλευρα κατά την παραγωγή τους στο εργοστάσιο με 
μελαμίνη, μονόχρωμη, λεία, μάτ,  με ουδέτερο χρώμα που θα καθοριστεί από 
την υπηρεσία. 

Τα εμφανή σόκορα επενδύονται με PVC πάχους 3mm ίδιας απόχρωσης με 
την φορμάικα. Το PVC  θα είναι κολλημένο εν θερμό (με μασιφίερα) και οι ακμές 
του θα είναι στρογγυλεμένες. 

Τα ράφια έχουν διαστάσεις 60Χ30 εκατοστά και στηρίζονται στον τοίχο σε 
ράγιες και  σε βραχίονες ανά 30 εκατοστά.  

Οι  ράγιες έχουν έχουν μήκος 150 εκατοστά και τοποθετούνται 70 εκ. από 
το δάπεδο.  

 
Τα παραπάνω θεωρούνται απαράβατοι όροι για τα υπό δημιουργία 

εργαστήρια. 
Για τα εργαστήρια που θα δημιουργηθούν  με τη  διαμόρφωση 

προϋπάρχουσας αίθουσας θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να υπάρχει η 
όσο το δυνατόν  μικρότερη απόκλιση από την παραπάνω υποδομή.  
 
Προσανατολισμός εργαστηρίου 
 

Σημαντικός παράγοντας εξέτασης ενός εργαστηρίου εικαστικών τεχνών είναι 
ο προσανατολισμός του, γιατί από αυτόν καθορίζονται οι συνθήκες εργασίας και 
περιβάλλοντος. Από αυτόν καθορίζεται  η φωτεινότητα, η θερμοκρασία, ο 
αερισμός και η υγρασία του χώρου. 

Ο φυσικός φωτισμός   είναι  σημείο αναφοράς για ένα εργαστήρι τέχνης , γι' 
αυτό πρέπει να προσεχτεί και να αντιμετωπιστεί  ανάλογα. Το φως πρέπει να 
είναι άπλετο και να αποφεύγεται κατά το μέγιστο δυνατόν η μεταβολή του , η 
οποία, όπως είναι φυσικό,  επηρεάζει  το αντικείμενο μελέτης. 

Η θερμοκρασία και η υγρασία του χώρου, παράγοντες  που εξίσου 
επηρεάζουν τόσο  τον εργασιακό χώρο, όσο και την ψυχολογία μαθητών και 
διδασκόντων, καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό σε συνάρτηση με το φυσικό φως.  

 Ο καλύτερος προσανατολισμός με βάση  τα προαναφερθέντα ζητούμενα  
είναι ο  νοτιοανατολικός, ο οποίος μας δίνει τη δυνατότητα να  εκμεταλλευτούμε 
με τον προσφορότερο τρόπο τη μεγάλη ηλιοφάνεια που επικρατεί στη χώρα 
μας και ταυτόχρονα να έχουμε σταθερό φυσικό φωτισμό για μεγάλα χρονικά 
διαστήματα. 

 
Θέση  εργαστηρίου 
 

Το εργαστήριο θα πρέπει να βρίσκεται στο ισόγειο του σχολικού 
συγκροτήματος για να έχει εύκολη πρόσβαση σε ανοιχτό χώρο (αυλή),  ούτως 
ώστε  να υπάρχει η δυνατότητα να πραγματοποιούνται  εργασίες που απαιτούν 
εξωτερικό περιβάλλον  (κατασκευές - χρήση αερογράφου - σπρέι κ.τλ)   

Η πρόσβαση στον εξωτερικό χώρο πρέπει να είναι άνετη, με διπλή 
ανοιγόμενη πόρτα (προδιαγραφές ήδη υπάρχουν από τον Ο.Σ.Κ.), δίνοντας 
έτσι  τη δυνατότητα να εισέρχεται και να εξέρχεται από εκεί υλικό μεγάλου 
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μεγέθους και  επίσης να διευκολύνει τη μαζική έξοδο των μαθητών από την 
αίθουσα.  
 

 
Διακόσμηση  
 

Η διακόσμηση του εργαστηρίου είναι ένα ενεργό σύνολο υλικών μέσων που 
είναι ικανά να επιδράσουν στην εργασία των μαθητών και να προκαλέσουν 
ταυτόχρονα ένα είδος διαρκούς υποβολής αισθητικής φύσεως. 

Αυτό που πρέπει πρώτ’ απ’ όλα να αναζητήσουμε είναι ένα περιβάλλον 
πραγματικά ανθρώπινο, όπου το παιδί να αισθάνεται καλά «σαν στο σπίτι του».  

Η διακόσμηση των τοίχων πρέπει να μελετηθεί με προσοχή. Χωρίς ποτέ να 
παραβλέπουμε την αισθητική άποψη που επιβάλλει η παιδαγωγική, χρειάζεται 
γούστο για να στολίσουμε τον τοίχο με εργασίες μαθητών. Πρέπει να εκθέσουμε 
στα μάτια των παιδιών όμορφα πράγματα. Δεν αρκεί να αναρτήσουμε στο τοίχο 
ένα έργο του Vagh Gogh ή του Matisse με πινέζες, χρειάζεται και αυτό τη δική 
του επιμέλεια.  

Ένας όμορφα διακοσμημένος χώρος συμβάλλει στην ψυχική ηρεμία και 
συντελεί στην καλύτερη απόδοση των μαθητών και των διδασκόντων. 

 
Η  διακόσμηση του εργαστηρίου αφορά  : 

1. Το χρωματισμό  των τοίχων: Το  χρώμα του εργαστηρίου  θα πρέπει να 
είναι απαλό, ουδέτερο. Η επιρροή, η ζωντάνια, η απόλαυση και η 
γοητεία που το χρώμα χαρίζει σε ένα περιβάλλον, στο εργαστήρι των 
εικαστικών θα αποκτηθεί από το χρωματικό πλούτο που τα έργα των 
μαθητών διαθέτουν αλλά και από τις αφίσες έργων τέχνης. 

2. Την τοποθέτηση πινάκων: Οι τοίχοι θα πρέπει να καλύπτονται από 
πίνακες ανάρτησης έργων 120 Χ 90 εκατοστών  από ΙΝΣΟΥΛΑΙΤ ή 
φελλό  με ξύλινη κορνίζα. Σ’  αυτούς τους πίνακες ο καθηγητής έχει τη 
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δυνατότητα να παρουσιάζει στους μαθητές θέματα εργασίας και θέματα 
- έργα μαθητών, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται η σφαιρική μελέτη και 
κρίση των θεμάτων και των αποτελεσμάτων μιας εργασίας. 

3. Την τακτοποίηση των επίπλων: Αυτή θα πρέπει να ξεφεύγει από την 
αυστηρή μονοτονία των ευθύγραμμων τραπεζιών. Με την ελεύθερη και 
ρυθμική τοποθέτηση των πάγκων εργασίας επιτυγχάνουμε  πιο 
ευχάριστα αποτελέσματα. 

 Την τοποθέτηση κουρτινών: Μια αίθουσα χωρίς κουρτίνες, εκτός του 
λειτουργικού ρόλου που επιτελούν,  είναι κρύα και απρόσωπη.  

 
 
 
Συνθήκες εργασίας και περιβάλλοντος 
 

Ένα σύγχρονο εργαστήριο τέχνης πρέπει να είναι παράδειγμα λειτουργικής 
ομορφιάς και μέσα από αυτήν να πηγάζει η ελκυστικότητά του. Ο χώρος του 
εργαστηρίου θα πρέπει να υπηρετεί τις ανάγκες του μαθητή, που είναι ίδιες με 
αυτές του κάθε αναπτυσσόμενου οργανισμού. Ανάγκες φωτισμού, θέρμανσης, 
ήλιου και χώρου. Και ακόμη ανάγκη χαράς και ζωής. 

 
 

Φωτισμός  
Είναι γνωστό ότι το φως για τις Εικαστικές Τέχνες είναι  ένα από τα βασικά 
στοιχεία συνεχούς μελέτης και παρατήρησης. Από την ποσότητα και την 
ποιότητά του εξαρτάται  η σωστή παρατήρηση του θέματος, τόσο από πλευράς 
μορφής και χρώματος όσο και ορθής απόδοσής του στην εικαστική πράξη. Άρα 
για ένα εργαστήριο εικαστικών τεχνών η καταλληλότητα του φωτισμού γίνεται 
καθοριστικός παράγοντας σωστής λειτουργίας του. 
Η καταλληλότητα του φωτισμού εξαρτάται από την: ποσότητα φωτισμού. Το 
φως πρέπει να είναι άπλετο και να αποφεύγεται κατά το μέγιστο δυνατό η 
μεταβολή του , η οποία, όπως είναι φυσικό,  επηρεάζει  το αντικείμενο μελέτης 
και  από την ποιότητα φωτισμού.  
Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του φωτισμού είναι: 
1ον.  Θάμβωση. Αυτή  δημιουργείται μέσα στο οπτικό πεδίο όρασης από την 
άνιση κατανομή της λαμπρότητας του φωτός και έχει σαν αποτέλεσμα τη 
μείωση της  οπτικής ικανότητας. Για τη σωστή αντιμετώπιση του προβλήματος 
θα πρέπει: 

 Να αποφεύγονται οι πιθανές αντανακλάσεις από υαλοπίνακες 

 Τα φωτιστικά σώματα μεγάλης λαμπρότητας  

 Τα φωτιστικά σώματα θα πρέπει να δημιουργούν διάχυτο φωτισμό και να 
τοποθετούνται όσο το δυνατόν ψηλότερα 

 Η τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων να είναι παράλληλα με τη γραμμή 
όρασης του μαθητή. 

2ον. Ομοιομορφία – διάχυση – σκίαση: Επιτυγχάνεται με τη σωστή επιλογή, 
διάταξη και τοποθέτηση λαμπτήρων και  
3ον. Χρωματική απόδοση: Για τη σωστή απόδοση του φάσματος του φωτός  
χρειάζεται κατάλληλος συνδυασμός μεταξύ των φωτιστικών σωμάτων έτσι 
ώστε να επιτυγχάνεται θερμοκρασία χρώματος 4000 έως 5000 Κ . 
4ον. Στροβοσκοπικό φαινόμενο: Για την αποφυγή του φαινομένου αυτού, το 
οποίο οφείλεται στη συχνότητα διακύμανσης του φωτισμού, χρειάζεται 



12 

 

αντιστροβοσκοπική συνδεσμολογία των λαμπτήρων φθορισμού με ηλεκτρονικά 
μπάλαστ. 
Λαμβάνοντας υψόψη τα παραπάνω για τα εργαστήρια των Εικαστικών 
προτείνονται τα εξής. 
 
Α) Φυσικός φωτισμός 
Ο φυσικός φωτισμός, όπως έχει ήδη προαναφερθεί,  είναι  σημείο αναφοράς για 
ένα εργαστήρι τέχνης , γι' αυτό πρέπει να προσεχτεί και να αντιμετωπιστεί  
ανάλογα. 
Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία τόσο στον προσανατολισμό του 
εργαστηρίου, προκειμένου να αποφεύγονται οι έντονες διακυμάνσεις από το 
φως της ημέρας, όσο και στα παράθυρα που θα πρέπει να είναι με πλατειά 
τζαμωτά κουφώματα για να έχουμε άπλετο φως και που τα κινητά τους μέρη θα 
μετατρέπουν την αίθουσα μελέτης και εργασίας σε υπαίθριο χώρο. 
Για τον έλεγχο του φυσικού φωτισμού, όταν αυτός κρίνεται απαραίτητος, 
χρειάζονται δύο σειρές από κουρτίνες.  

 Μία απλή ανοιχτού χρώματος για την αντιμετώπιση της ηλιακής ανάκλασης 
στην αίθουσα κατά την περίοδο  που ο ήλιος είναι ενοχλητικός και  

 μια σκούρου χρώματος και πυκνής ύφανσης, για να έχουμε το καλύτερο 
δυνατό αποτέλεσμα συσκότισης της αίθουσας, κατά  τη διάρκεια μιας 
προβολής. 

Η επιλογή και η τοποθέτησή τους μπορούν να πραγματοποιηθούν από τον 
υπεύθυνο καθηγητή του εργαστηρίου.  

 
 
 
 
 
Τεχνικός φωτισμός 
 
Για να επιτύχουμε τον κατάλληλο τεχνικό φωτισμό του εργαστηρίου θα πρέπει:  
1ον. Τα φωτιστικά σώματα πρέπει να είναι τοποθετημένα σε παράλληλες προς 
τα παράθυρα σειρές και               κάθετα  με τον οπτικό ορίζοντα του μαθητή. 
2ον.  Να τοποθετούνται όσο το δυνατόν ψηλότερα, ώστε να αποφεύγονται οι 
ανεπιθύμητες ανακλάσεις. 
3ον. Να αποφεύγεται η τοποθέτηση γυμνών λαμπτήρων πυράκτωσης για το 
γενικό φωτισμό του    εργαστηρίου. 
4ον.  Να χρησιμοποιηθούν διπλά φωτιστικά σώματα φθορισμού με παραβολικές 
περσίδες ή πρισματικών καλυμμάτων, που δίνουν ομοιόμορφο διάχυτο 
φωτισμό. 
5ον.  Η απόσταση μεταξύ των φωτιστικών σωμάτων να είναι 1,5 – 2 μ. ανά 
σειρά και 1μ ανά σώμα 
6ον.  Πάνω από το σημείο τοποθέτησης των θεμάτων σχεδίασης  πρέπει να 
είναι τοποθετημένοι σε ράγα  μήκους 150 εκ.  τρεις προβολείς (spots) με αυτιά 
για δυνατότητα μείωσης ή αύξησης της φωτεινής δέσμης, των  150 Watt ο 
καθένας, με διακόπτη dimmer 500w και άνω, για αυξομείωση της έντασης του 
φωτός. 
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Ηλεκτρολογική εγκατάσταση  
   
Αυτή ανήκει στην κατηγορία των Ε.Η.Ε. (Εσωτερικών Ηλεκτρικών 
Εγκαταστάσεων) χαμηλής τάσης (προδιαγραφών Ε.Λ.Ο.Τ.) 
Η εγκατάσταση του εργαστηρίου θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τα ακόλουθα:  
1 Τοποθέτηση υποπίνακα διανομής για λόγους αυτονομίας και ασφαλείας του 

εργαστηρίου. 
2 Διακόπτη εισόδου και γείωση. 
3 Ρελέ διαφυγής. 
4 Δυο με τρεις γραμμές παροχής, με διπολικό διακόπτη 25Α και ασφάλειες 

16Α για κάθε γραμμή. 
5 Ανεξάρτητη γραμμή παροχής για τη σύνδεση του καμινιού ψησίματος στο 

χώρο της κεραμικής με γενικό διακόπτη, ασφάλεια 35Α   και ρελέ 
αντιηλεκτροπληξίας. ( το καμίνι είναι 6500 watt ).  

6 Δυο ρευματοδότες σούκο σε τέσσερα διαφορετικά σημεία περιμετρικά του 
εργαστηρίου. 

7 Δυο ρευματοδότες σούκο πάνω από τον πάγκο εργασίας του σκοτεινού 
θαλάμου. 

8 Υποδομή για τοποθέτηση ειδικών λαμπτήρων πάνω από τον πάγκο 
εργασίας του σκοτεινού θαλάμου. 

 
 
Θερμοκρασία – Υγρασία – Αερισμός - Ήχος – Θόρυβος 
 

Είναι γνωστό ότι η ενασχόληση με τις Εικαστικές Τέχνες και γενικότερα με τις 
Τέχνες χρειάζεται την αρμονική συνεργασία και των τριών βασικών στοιχείων 
που χαρακτηρίζουν  την ανθρώπινη οντότητα, δηλαδή το σώμα, την ψυχή 
(συναίσθημα ), και το μυαλό ( λογική ) για να επιτύχουμε το μέγιστο δυνατό 
αποτέλεσμα. 

Επομένως ο οποιοσδήποτε αρνητικός επηρεασμός δημιουργείται στο 
περιβάλλον εργασίας, από τους παραπάνω παράγοντες, θα προκαλέσει 
αρνητικές επιπτώσεις στη διάθεση και την ψυχολογία μαθητών και διδασκόντων 
με αποτέλεσμα να υπάρχει μειωμένη  απόδοση. 
Τα σύγχρονα  σχολικά κτίρια που κατασκευάζει ο Ο.Σ.Κ. έχουν την κατάλληλη 
πρόβλεψη και μελέτη για την αντιμετώπιση  όλων σχεδόν των ανεπιθύμητων 
συνθηκών. Η τοποθέτηση κλιματισμού ή ανεμιστήρων,  που μέχρι σήμερα είναι 
ελλιπής στις σχολικές αίθουσες, θα βελτίωνε και θα εξασφάλιζε σωστότερες 
συνθήκες θερμοκρασίας και κατά τις θερμές περιόδους. 

Στο εργαστήριο των εικαστικών ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να δοθεί στο 
σκοτεινό θάλαμο, όπου λόγω  απουσίας κάποιου παράθυρου, χρειάζεται  
ιδιαίτερο σύστημα εξαερισμού του χώρου. που να επιτρέπει την ανανέωση του 
αέρα, αλλά ταυτόχρονα να μην επιτρέπει την είσοδο του φωτός.  

Επίσης  πάνω από το καμίνι, στο χώρο της κεραμικής πρέπει να τοποθετηθεί 
καμινάδα εξαερισμού εμβαδού 80Χ80 τ.μ. 

 
Έπιπλα εργαστηρίου  
Ο σχεδιασμός των επίπλων ενός εργαστηρίου αποτελεί επίσης σημαντικό 
παράγοντα μελέτης. Ο σωστός σχεδιασμός τους θα δώσει στο μαθητή την 
άνεση που αυτός χρειάζεται κατά την εκτέλεση της εργασίας του. 
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Αντίθετα τυχόν παραβλέψεις δημιουργούν συνθήκες κόπωσης και εκνευρισμού 
και γίνονται αιτίες λαθών και τραυματισμών.   
Τα απαραίτητα έπιπλα για όλα τα εργαστήρια των εικαστικών μαθημάτων, σε 
όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, είναι ουσιαστικά τα ίδια. Η μεγάλη όμως 
διαφορά της ηλικίας μεταξύ του ενός νηπίου και ενός μαθητή του λυκείου οδηγεί 
σε διαφορετικό σχεδιασμό αυτών των επίπλων, τόσο από πλευράς αναλογιών 
όσο και από πλευράς αισθητικής (στο νηπιαγωγείο π.χ. ο κλασικός 
παραλληλόγραμμος πάγκος του γυμνασίου – λυκείου χρειάζεται σχεδιαστική 
ελευθερία και περισσότερο χρώμα).  
Για πολλά από τα έπιπλα που ένα εικαστικό εργαστήριο χρειάζεται υπάρχουν 
προδιαγραφές από αντίστοιχες μελέτες άλλων εργαστηριακών χώρων και 
πολλά από αυτά ήδη διατίθενται από τον Ο.Σ.Κ.  Ο σχεδιασμός των νέων  
αντικειμένων του εργαστηρίου έγινε με βάση: 
1ον  τα ανθρωπομετρικά δεδομένα της εκάστοτε ηλικίας  
2ον  τη σωστή εργονομία τους και 
3ον  την όσο το δυνατόν καλύτερη λειτουργικότητα και χρηστικότητά τους με 
βάση το δεδομένο ότι τα περισσότερα εργαστήρια θα κατασκευαστούν μετά 
από ανακατασκευή των υπαρχόντων αιθουσών.   
 
Ένα σχολικό εργαστήριο πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα έπιπλα: 

 Πάγκους εργασίας  

 σκαμπό και  καρέκλες   

 καβαλέτα ζωγραφικής  

 βάθρο θέματος  

 έδρα και κάθισμα καθηγητή  

 πάγκος εργασίας για Η/Υ 

 τραπέζι βιβλιοθήκης  

 καβαλέτο ανακλαστικού προβολέα (overhead), διαφανειών ( slide)  και 
βιντεοπροβολέα 

 πίνακα  

 έπιπλο τηλεόρασης και βίντεο έπιπλα φύλαξης εργαλείων, εποπτικού 
υλικού, μικροσυσκευών καθώς και αναλώσιμου υλικού  

 βιβλιοθήκες  

 πίνακες ανάρτησης έργων. 

 Συρταριέρα 

 Χαρτοθήκη 

 Ειδικές θήκες για τα χρώματα 
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Προσανατολισμός επίπλων στο εργαστήριο 
 

Τα σχέδια που ακολουθούν παρουσιάζουν τρεις διαφορετικούς 
σχηματισμούς των επίπλων, σε εργαστήρια που μπορούν θα δημιουργηθούν με 
τη διαμόρφωση προϋπάρχουσας αίθουσας και ένα σχηματισμό για ένα υπό 
κατασκευή εργαστήριο. Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι σχηματισμοί αυτοί 
παρατίθενται ως παραδείγματα και ότι ο διδάσκων μπορεί να διαμορφώσει το 
δικό του χώρο ανάλογα την αίθουσα και τις διδακτικές του ανάγκες. Στα μικρά  
εργαστήρια οι δάσκαλοι και οι μαθητές πρέπει να βασίζονται στην 
εφευρετικότητα, την φαντασία και την υπομονή για να μπορέσουν να πετύχουν 
το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 

Ακολουθούν επίσης δύο προτάσεις για το σκοτεινό θάλαμο. 
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Εκτίμηση ζωτικού χώρου εργασίας 40 τ.μ.  
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Εκτίμηση ζωτικού χώρου εργασίας 50 τ.μ.  
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Εκτίμηση ζωτικού χώρου εργασίας 70 τ.μ.  
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Εκτίμηση ζωτικού χώρου εργασίας 100 τ.μ.  
 
 



20 
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Πάγκος εργασίας 
 

Ο πάγκος εργασίας είναι ένα απλό 
έπιπλο πάνω στον οποίο εργάζονται οι 
μαθητές.  

Ο πάγκος πρέπει να έχει επαρκείς 
διαστάσεις, ώστε να επιτρέπει όχι μόνο 
την άνετη τοποθέτηση όλων των 
αντικειμένων και των υλικών, που 
χρησιμοποιούνται από τους τέσσερις 
μαθητές (ανά δύο σε κάθε πλευρά του 
πάγκου) αλλά και τον απαιτούμενο χώρο 
για την ελεύθερη και απρόσκοπτη 
κίνηση των μαθητών κατά την εκτέλεση 
της εργασίας τους (σχ 4).  

Ο πάγκος θα πρέπει να έχει 
στρογγυλεμένες ακμές, ώστε να 
αποφεύγονται οι τραυματισμοί των 
μαθητών, η επιφάνειά του να έχει 

χαμηλό δείκτη  ανάκλασης και ουδέτερο χρώμα  
 

 
Κάθισμα εργασίας 
 

Το κάθισμα εργασίας πρέπει να εξασφαλίζει στο μαθητή άνετη στάση κατά 
την εργασία του, ελευθερία κινήσεων με απόλυτη ευστάθεια και δυνατότητα να 
στρέφεται με ευκολία προς τον διδάσκοντα ή τον πίνακα. (προδιαγραφές ΟΣΚ) 
   Καρέκλες Νηπιαγωγείου  
31πλ. Χ 33 Χ 55 ύψος (πλάτης) Χ 30 εκ. ύψος καθίσματος (προδιαγραφές 
ΟΣΚ) 
 
Καβαλέτο ζωγραφικής 
 

Το καβαλέτο πρέπει να κατασκευασμένο από γερό ξύλο, να έχει μεγάλη 
σταθερότητα, ευκολία στη ρύθμιση του ύψους και της κλίσης για καλύτερη 
προσαρμογή στα μέτρα του εκάστοτε μαθητή.  

Το καβαλέτο θα πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένη θήκη για τα υλικά του 
σχεδίου και της ζωγραφικής για την καλύτερη εξυπηρέτηση του χρήστη. 

Στο επάνω μέρος του καβαλέτου θα πρέπει να υπάρχει μεταβλητό σύστημα 
συγκράτησης της πινακίδας σχεδίασης ώστε να αποφεύγεται πιθανή πτώση 
της. 

Καβαλέτο Νηπιαγωγείου (διπλής όψης με ενσωματωμένη πινακίδα) 
60 . 60 . 125 ύψος, πινακίδα  60 . 60 εκ., βοηθητικό στήριγμα (6 εκ κάτω από 
την πινακίδα) διαστάσεων 60 . 6 . 9 ύψος, ξύλο καβαλέτου 5.1/2 . 2 εκ. 
(προδιαγραφές ΟΣΚ) 
 
 

Σχ. 4 
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 Πίνακας  
Στο  εργαστήριο των εικαστικών  ο πίνακας διδασκαλίας θα πρέπει να είναι 

χωρισμένος σε δύο τμήματα. Ο μισός να είναι σχεδιασμένος με γραμμικό καμβά 
10cm, (με διακριτική γκρίζα γράμμωση πάχους 5mm), και ο άλλος μισός 
κανονικός. 
 
Έδρα και κάθισμα καθηγητή 

Δεν υπάρχει λόγος τα έπιπλα αυτά να είναι διαφορετικά από τα αντίστοιχα 
των υπόλοιπων αιθουσών του σχολείου. (προδιαγραφές ΟΣΚ) 
 
Έπιπλα φύλαξης υλικού 

Οι μεταλλικές ντουλάπες που βρίσκονται σε όλα τα σχολικά κτίρια είναι 
αρκετές για την κάλυψη των αναγκών φύλαξης του εποπτικού υλικού, των 
εργαλείων, των μικροσυσκευών καθώς και αναλώσιμου υλικού. 
(προδιαγραφές ΟΣΚ) 
 
πίνακες ανάρτησης έργων 

Οι πίνακες ανάρτησης για τα έργα των μαθητών πρέπει να είναι 
κατασκευασμένοι από μαλακό υλικό για να μπορούν να καρφώνουν με ευκολία 
τα έργα τους οι μαθητές και από αισθητικής πλευράς θα πρέπει να φέρουν 
ξύλινη ή μεταλλική κορνίζα. Ο υπεύθυνος του εργαστηρίου, σε συνεργασία με 
τη σχολική επιτροπή, μπορεί να κατασκευάσει τους πίνακες ανάρτησης 
ανάλογα με το χώρο και  τις ανάγκες του εργαστηρίου του. (προδιαγραφές 
ΟΣΚ) 

 
Πάγκος εργασίας για Η/Υ 

Ο πάγκος εργασίας για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, τον εκτυπωτή καθώς 
και τον σαροτή (scanner)  μπορεί να είναι ο αντίστοιχος του μαθήματος της 
πληροφορικής. (προδιαγραφές ΟΣΚ) 
 
Βιβλιοθήκη  

Οι μεταλλικές βιβλιοθήκες με τα συρόμενα κρύσταλλα  που υπάρχουν σε όλα 
τα σχολικά κτήρια είναι ικανοποιητικές για την κάλυψη των αναγκών του 
εργαστηρίου. Ο Ο.Σ.Κ. επίσης διαθέτει και βιβλιοθήκες από νουβοπάν με 
επένδυση μελαμίνης. (προδιαγραφές ΟΣΚ) 
 
Τραπέζι τηλεόρασης και βίντεο 

Το τραπέζι τηλεόρασης και βίντεο πρέπει να έχει μεγάλη σταθερότητα 
ικανοποιητικό ύψος για να μπορούν να βλέπουν όλοι οι μαθητές και να διαθέτη 
τροχούς για την εύκολη μετακίνησή του. Καλό επίσης θα είναι, ειδικά για τα 
μικρά εργαστήρια να διαθέτει ράφια για την αποθήκευση των κασετών.   
 
Βάθρο θέματος 

Το βάθρο θέματος είναι ένα έπιπλο που εξυπηρετεί όχι μόνο την τοποθέτηση 
των θεμάτων σχεδίασης στην επιφάνειά του, αλλά χρησιμοποιείται και για την 
αποθήκευση  αυτών στα ντουλάπια που διαθέτει. Επίσης   χρησιμοποιείται για 
τη φύλαξη των χαρτιών σχεδίασης στα προβλεπόμενα συρτάρια του. 

   
Συρταριέρα (προδιαγραφές ΟΣΚ) 
(16 συρτάρια) Διαστάσεις: 53 Χ 75 Χ 67 ύψος, κάθε συρτάρι 7 εκατ. 
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Χαρτοθήκη (προδιαγραφές ΟΣΚ) 
(6 ράφια) 71,5 Χ 90 Χ 2.15 . 
 
Συρταριέρα – Χαρτοθήκη (προδιαγραφές ΟΣΚ) 
88 . 50 Χ 122 ύψος . 
 
Τραπέζια - πάγκοι (προδιαγραφές ΟΣΚ) 
1.20 Χ 70 Χ 57 ύψος (Νηπιαγωγεία) 
 
Παγκάκια (προδιαγραφές ΟΣΚ) 
120 Χ 30 Χ 30 ύψος(Νηπιαγωγεία) 
 
Κινητό πανό (προδιαγραφές ΟΣΚ)   
διαστ.50 εκ Χ 124 εκ ύψος. 

 
 
 

 
 

Υλικοτεχνική υποδομή εργαστηρίων 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α 

Οπτικοακουστικά μέσα 
 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

1 Ανακλαστικός προβολέας (overhead) 

2  Προβολέας μικροδιαφανείων (slides) 

3  Οθόνη προβολής 

4  Τηλεόραση  

5  Μαγνητοσκόπιο (video) 

6  Βιντεοκάμερα 

7   Βιντεοπροβολέας 

8   Ηλεκτρονικός υπολογιστής 

9  Εκτυπωτής Η/Υ 

10  Σαρωτής (scanner) 

11  Ψηφιογραφίδα  

12  Λογισμικό Η/Υ 

13  Μαγνητόφωνο  
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β 
Εξοπλισμός εργαστηρίου φωτογραφίας - κεραμικής 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

1 Φωτογραφική μηχανή  

2 Εκτυπωτής Α/Μ  

3 Εμφανιστήριο για film (tank) 

4 Φωτογραφικές λεκάνες 

5 Λαβίδες  

6 Ογκομετρικές μεζούρες  

7 Καμίνι κεραμικής 

8 Τροχοί κεραμικής 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ 
Σειρά οργάνων σχεδιάσεως πίνακα 

  

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ 

1 Διαβήτης 

2 Μοιρογνωμόνιο 

3 Κανόνας 

4 Ορθογώνιο Ισοσκελές Τρίγωνο 

5 Ορθογώνιο Τρίγωνο 30ο, 60ο 

6 Ορθογώνιο Τρίγωνο 300mm, 400mm, 500mm 

     
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ 
Σειρά οργάνων σχεδιάσεως για overhead και για τους μαθητές ανά εργαστήριο 

Τα όργανα σχεδίασης έχουν διάρκεια ζωής τρία χρόνια 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ  

1 Μοιρογνωμόνιο 180 μοιρών. 

2  Μοιρογνωμόνιο  360 μοιρών. 

3 Ορθογώνιο ισοσκελές τρίγωνο. 

4 
Ορθογώνιο τρίγωνο με οξείες γωνίες 30 και 60 
μοιρών. 

5 Χάρακας 10 cm. (υποδεκάμετρο) 

6 Χάρακας 40 cm. (υποδεκάμετρο) 

7 Σειρά τριών  διαφορετικών καμπυλόγραμμων. 
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8 Καμπυλόγραμμο τύπου κόμπρα 30cm περίπου 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε 
Εργαλεία εργαστηρίου 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ 

1 Μαχαιρίδια μικρά 

2 Μαχαιρίδια μεγάλα 

3 Βάση για κολλητική ταινία 

4 Ψαλίδια μεγάλα 

5  Ψαλίδια μικρά 

6 Μετροταινία 

7 Δοχείο καθαρισμού πινέλων   

8 Ξύστρες 

9 Συρραπτικό 

10 Ανταλλακτικά συρραπτικού 

11 Εργαλεία κεραμικής (μεταλλικές  γλυφίδες) 

12 Εργαλεία κεραμικής (ξύλινες γλυφίδες) 

13 Πλάστης για την κεραμική 

14 Εργαλεία χαρακτικής 

15 Κύλινδρος εκτύπωσης 

16 Πένσες 

18 Κόφτες  

19 Μυτοτσίμπιδα  

20 Βελόνες σχεδίασης 

21 Σέγες ξυλοκοπτικής για εργαστήρια Δημοτικού 

22 Σφικτήρες για εργαστήρια Δημοτικού 

23 Τρυπάνια για εργαστήρια Δημοτικού 

24 Αργαλειός για εργαστήρια Δημοτικού 

25 Σαίτα για εργαστήρια Δημοτικού 

26 Πινακίδες σχεδίου 

27 Κοντραπλακέ 5mm μαόνι 

28 Μαχαίρι κοπής επιτραπέζιο 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ 

Αναλώσιμα υλικά ανά τάξη 
 

Χρωματικά υλικά 
 

  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 

α/α  Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Α Β Γ Α Β 

1 Μαρκαδόροι Λεπτοί            

2 Μαρκαδόροι Χονδροί            

3 Λαδοπαστέλ            

4 Ακρυλικά            

5 Ξυλομπογιές τέμπερας            

6 Μελάνια χαρακτικής             

7 Κάρβουνα μαλακά χονδρά            

8 Κάρβουνα μαλακά λεπτά            

9 Μολύβια Νο: 2Β             

10 Μολύβια Νο: 4Β            

11 Σμάλτα για πηλό            

12 
Πυροχρώματα (χρώματα για 

πηλό) 

           

 
 

ΙΙ Εύπλαστα υλικά  
 

  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 

α/α  Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Α Β Γ Α Β 

1 Πηλός χωμάτινος            

2 Πηλός ταχείας πήξης            

3 Πλαστελίνη             

 
ΙΙΙ Χαρτικά 

  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 

α/α  Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Α Β Γ Α Β 

 Ριζόχαρτο 40 γρ.            

 Γλασέ            

 Φωτοτυπικό Α4- 80 gr/m2            

 
Σελιλόζα (χαρτί του μέτρου ή 

λιθογραφίας) 
           

 Χαρτόνι μακέτας γκρί 3ml            

 Ακουαρέλας  200 gr/m2            

 Μπριστόλ 200 gr/m2            

 Κόλλες ματ τύπου Σέλερ             

 Κόλλες τύπου Σέλερ γυαλιστερό            

 Χαρτόνι κουσέ 250γρ.,             
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 Οντουλέ διαφόρων χρωμάτων            

 Οντουλέ 3mm            

 
Φωτογραφικό γυαλιστερό 

πλαστικό (Resin coated) 
           

 
 

ΙΙΙΙ Άλλα υλικά 
 

  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 

α/α  Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Α Β Γ Α Β 

1 
Λινόλεουμ χρώματος καφέ 3 

έως 4mm 
           

2 Κόλλα stick             

3 Ξυλόκολλα             

4   Κόλλα ρευστή γενικής χρήσης             

5 Γόμα για μολύβι μαλακιά            

6 Γόμα για κάρβουνο            

7 Κόντρα πλακέ 3mm από λεύκα            

8 Σύρμα διατομής 05mm             
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 
 
Πάγκος  εργασίας (Δημοτικά – Γυμνάσια – Ενιαία λύκεια) 
 
Ο πάγκος  εργασίας του μαθητή θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τα σχέδια. 
Ο πάγκος αποτελείται από την επιφάνεια εργασίας ( καπάκι ) και τον μεταλλικό σκελετό. 

 Οι διαστάσεις της επιφάνειας εργασίας πρέπει να είναι 140 Χ 100 cm και πάχους 2 
εκατοστά, θα κατασκευαστεί από συνθετικό ξύλο MDF, (ποιότητας Α)  επενδεδυμένο 
αμφίπλευρα στο εργοστάσιο με φορμάικα πάχους 1mm λεία, με ουδέτερο χρώμα που 
θα καθοριστεί από την υπηρεσία , χαμηλής αντανακλαστικότητας (συντελεστής 
ανάκλασης φωτός 40-50 %). Εναλλακτικά αντί MDF μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 
άλλος τύπος συνθετικού ξύλου π.χ. PLAXY ή YASENITE ή MEDITEN  (όχι νοβοπάν). 
Τα εμφανή σόκορα επενδύονται με PVC πάχους 3mm ίδιας απόχρωσης με την 
φορμάικα. Το PVC  θα είναι κολλημένο εν θερμώ (με μασιφίερα) και οι ακμές του θα 
είναι στρογγυλεμένες ώστε να αποφεύγονται οι τραυματισμοί. Το καπάκι τοποθετείται 
βιδωτά με φρεζάτες νουβοπανόβιδες ανά 20 εκ. στο τελάρο και τα τρέσα τα οποία 
διαμορφώνονται με τρόπο ώστε οι βίδες να έρχονται πρόσωπο με την επιφάνεια τους 
(φρέζα).  

 Ο μεταλλικός σκελετός του πάγκου θα κατασκευαστεί από στραντζαριστό «σωλήνα» με 
κεντρική ενίσχυση. Τα πόδια και τα τρέσα είναι  τετράγωνου  προφίλ 40Χ40Χ2mm και 
30Χ30Χ2mm αντίστοιχα. Όλες οι συνδέσεις του ηλεκτροσυγκολλούνται με συνεχή 
ραφή, καθαρίζονται και λειαίνονται. Ο χρωματισμός των μεταλλικών επιφανειών θα 
γίνει με ηλεκροστατική βαφή φούρνου, με πούδρα EPOXY- POLYESTER μη τοξική, 
αφού προηγηθεί καθαρισμός (απολίπανση, φωσφάτωση – καθαρισμός, απόπλυση και 
στέγνωμα). Η απόχρωση θα επιλεγεί από την υπηρεσία. Προβλέπονται επίσης 
τέσσερα (4) ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος πέλματα (μεταλλικά με πλαστική , σκληρή βάση, 
μορφής κοχλία – περικοχλίου). 

Το  ύψος του πάγκου είναι  75 εκατοστά για τους μαθητές του γυμνασίου και λυκείου 
και  67 εκατοστά του δημοτικού σχολείου 
 
 
Βάθρο θέματος (Γυμνάσια – Ενιαία Λύκεια) 
 

Το βάθρο θέματος  θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τα σχέδια και αποτελείται από την 
επιφάνεια τοποθέτησης των θεμάτων, τα ενδιάμεσα ράφια για την φύλαξη των εκμαγείων 
και των αντικειμένων σχεδίασης καθώς και από τα συρτάρια.  

Θα  κατασκευαστεί από συνθετικό ξύλο MDF (ποιότητας Α)  επενδεδυμένο 
αμφίπλευρα κατά την παραγωγή του στο εργοστάσιο με μελαμίνη μονόχρωμη,  λεία, μάτ, 
χρώματος επιλογής της υπηρεσίας. Ελάχιστο βάρος μελαμίνης 100gr/μ2  Εναλλακτικά αντί 
MDF μπορεί να χρησιμοποιηθεί και άλλος τύπος συνθετικού ξύλου π.χ. PLAXY ή 
YASENITE ή MEDITEN  (όχι νοβοπάν). Τα εμφανή σόκορα επενδύονται με PVC πάχους 
3mm ίδιας απόχρωσης με τη φορμάικα. Το PVC  θα είναι κολλημένο εν θερμώ (με 
μασιφίερα) και οι ακμές του θα είναι στρογγυλεμένες. 

Οι διαστάσεις της επιφάνειας πρέπει να είναι 130 Χ 78 cm και πάχους 16 mm και το 
ύψος του 110 cm. 
Για τα ντουλαπόφυλλα προβλέπονται ειδικοί ελατηριωτοί μεντεσέδες ρυθμιζόμενοι, 
χωνευτοί, βιδωτοί στα ντουλαπόφυλλα και βιδωτοί στα πλαϊνά (ενδεικτικού τύπου 
FERRARI). Επίσης θα τοποθετηθούν κλειδαριές ασφαλείας τύπου σπανιολέτα  και 
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χειρολαβές επιλογης της υπηρεσίας. 
Τα ράφια θα είναι κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό και τα εμφανή σόκορα 

επενδύονται με PVC πάχους 3mm ίδιας απόχρωσης με τη φορμάικα. Το PVC  θα είναι 
κολλημένο εν θερμώ (με μασιφίερα) και οι ακμές του θα είναι στρογγυλεμένες. 

Τα στηρίγματα (2 ανά πλευρά) για τα κινητά ράφια θα είναι πλαστικά ή μεταλλικά, θα 
τοποθετηθούν σε φωλιές από το ίδιο υλικό και θα εξασφαλίζουν αντοχή σε βάρος 
τουλάχιστον  25κg ανά ράφι. 

Τα συρτάρια θα είναι πλαστικοποιημένα συνολικού πάχους τουλάχιστον 12mm και θα 
έχουν μηχανισμό κίνησης στο κάτω μέρος . Ο πάτος θα είναι από χαρτοσμαλτίνη 
τοποθετημένος σε κινισιά περιμετρικά του συρταριού. Καθαρές ελάχιστες διαστάσεις των 
συρταριών 54Χ71 cm και βάθος 8cm .  

Η πλάτη του επίπλου θα είναι από χαρτοσμαλτίνη τοποθετημένη σε πατούρα. 
Σε όλα τα κολλητά μέρη θα προβλέπονται και καβίλιες, ανά 20cm, ή κινισιές με 

πηχάκια. 
 

Καβαλέτο ζωγραφικής (Δημοτικά - Γυμνάσια – Λύκεια) 
 

Το καβαλέτο ζωγραφικής θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τα σχέδια 
Το καβαλέτο πρέπει να κατασκευασμένο από γερό ξύλο ( συνιστάται οξιά ), περασμένο με 
διάφανο μη τοξικό βερνίκι, να έχει μεγάλη σταθερότητα (διαστάσεις βάσης 50Χ55 cm), 
ευκολία στη ρύθμιση του ύψους, με οδοντωτό μηχανισμό καθώς και της κλίσης.  

Οι ακμές του καβαλέτου θα πρέπει να είναι στρογγυλεμένες και να διαθέτει 
ενσωματωμένη θήκη για τα υλικά του σχεδίου και της ζωγραφικής. 

Στο επάνω μέρος του καβαλέτου θα πρέπει να υπάρχει μεταβλητό σύστημα 
συγκράτησης της πινακίδας σχεδίασης, η βίδα του οποίου θα πρέπει να μην πληγώνει το 
ξύλο. 

Η ένωση της βάσης με τον κινητό σκελετό του καβαλέτου θα γίνει με μαντεσέ σε όλο το 
μήκος του πλαισίου. 

Όλα τα κολλητά μέρη του καβαλέτου γίνονται με μόρσα. 
Το καβαλέτο αυτό εκτός από τα Γυμνάσια – Ενιαία Λύκεια θα παρέχεται και στις Δ΄, Ε΄, 
ΣΤ΄ του Δημοτικού σχολείου. 
 

 
Καβαλέτο ζωγραφικής (Νηπιαγωγεία –Δημοτικά) 
Προδιαγραφές ΟΣΚ για Νηπιαγωγεία και Α΄, Β΄, Γ΄, τάξεις του Δημοτικού σχολείου 
 
 
πίνακες ανάρτησης έργων 
Οι πίνακες ανάρτησης για τα έργα των μαθητών πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από 
ΙΝΣΟΥΛΑΙΤ 120 Χ 90 εκατοστών με ξύλινη ή μεταλλική κορνίζα. Εναλλακτικά ο υπεύθυνος 
του εργαστηρίου, σε συνεργασία με τη σχολική επιτροπή, μπορεί να κατασκευάσει τους 
πίνακες ανάρτησης ανάλογα με τις ανάγκες του εργαστηρίου του. 
 
Έπιπλο  τηλεόρασης και βίντεο (Νηπιαγωγεία - Δημοτικά – Γυμνάσια – Ενιαία 
λύκεια – ΤΕΕ) 
 
Το έπιπλο τηλεόρασης και βίντεο θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τα σχέδια και αποτελείται 
από το καπάκι και το ενδιάμεσο ράφι για το video. 
Οι διαστάσεις της επιφάνειας πρέπει να είναι 80 Χ 50 cm. Το πάχος της επιφάνειας θα 
είναι 3cm ενώ για το υπόλοιπο έπιπλο το πάχος θα είναι 1,6 cm. Το έπιπλο θα  
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κατασκευαστεί από συνθετικό  ξύλο MDF (ποιότητας Α), επενδεδυμένο αμφίπλευρα κατά 
την παραγωγή του στο εργοστάσιο με μελαμίνη μονόχρωμη,  λεία, μάτ, χρώματος 
επιλογής της υπηρεσίας. Εναλλακτικά αντί MDF μπορεί να χρησιμοποιηθεί και άλλος 
τύπος συνθετικού ξύλου π.χ. PLAXY ή YASENITE ή MEDITEN  (όχι νοβοπάν). 
Εναλλακτικά αντί MDF μπορεί να χρησιμοποιηθεί και άλλος τύπος συνθετικού ξύλου π.χ. 
PLAXY ή YASENITE ή MEDITEN  (όχι νοβοπάν). Τα εμφανή σόκορα επενδύονται με PVC 
πάχους 3mm ίδιας απόχρωσης με τη φορμάικα. Το PVC  θα είναι κολλημένο εν θερμώ (με 
μασιφίερα) και οι ακμές του θα είναι στρογγυλεμένες.  
Για τα ντουλαπόφυλλα προβλέπονται ειδικοί ελατηριωτοί μεντεσέδες ρυθμιζόμενοι, 
χωνευτοί, βιδωτοί στα ντουλαπόφυλλα και βιδωτοί στα πλαϊνά (ενδεικτικού τύπου 
FERRARI). Επίσης θα τοποθετηθούν κλειδαριές ασφαλείας τύπου σπανιολέτα και 
χειρολαβές επιλογής της υπηρεσίας. 

Τα ράφια θα είναι κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό και τα εμφανή σόκορα 
επενδύονται με PVC πάχους 3mm ίδιας απόχρωσης με τη φορμάικα. Το PVC  θα είναι 
κολλημένο εν θερμώ (με μασιφίερα) και οι ακμές του θα είναι στρογγυλεμένες. 

Η πλάτη του επίπλου θα είναι επίσης από MDF στο ίδιο πάχος.  
Σε όλα τα κολλητά μέρη θα προβλέπονται και καβίλιες ανά 15cm ή κινισιές με πηχάκια. 
Στο έπιπλο τηλεόρασης και βίντεο προβλέπονται βιδωτές ρόδες ύψους 7cm και με 

δυνατότητα πλήρους περιστροφής, ανθεκτικότητας σε βάρος τουλάχιστον 20kg.  
 
Πάγκος εργασίας κεραμικής - πλαστικής 
Ο πάγκος κεραμικής - πλαστικής θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τα σχέδια. 
Ο πάγκος αποτελείται από την επιφάνεια εργασίας ( καπάκι ), τον μεταλλικό σκελετό και 
από τα ράφια αποθήκευσης.  

 Οι διαστάσεις της επιφάνειας εργασίας πρέπει να είναι 130 Χ 70 cm και πάχους 2 
εκατοστά, θα κατασκευαστεί από κοντραπλακέ θαλάσσης, (ποιότητας Α), με ουδέτερο 
χρώμα που θα καθοριστεί από την υπηρεσία , χαμηλής αντανακλαστικότητας 
(συντελεστής ανάκλασης φωτός 40-50%  

 Τα εμφανή σόκορα επενδύονται με PVC πάχους 3mm ίδιας απόχρωσης με τη 
φορμάικα. Το PVC  θα είναι κολλημένο εν θερμώ (με μασιφίερα) και οι ακμές του θα 
είναι στρογγυλεμένες ώστε να αποφεύγονται οι τραυματισμοί. Το καπάκι και τα ράφια 
τοποθετείται βιδωτά με φρεζάτες νουβοπανόβιδες ανά 20 εκ. στο τελάρο και τα τρέσα 
τα οποία διαμορφώνονται με τρόπο ώστε οι βίδες να έρχονται πρόσωπο με την 
επιφάνειά τους (φρέζα).  

 Ο μεταλλικός σκελετός του πάγκου θα κατασκευαστεί από στραντζαριστό «σωλήνα. Τα 
πόδια και τα τρέσα είναι  τετράγωνου  προφίλ 40Χ40Χ2mm και 30Χ30Χ2mm 
αντίστοιχα. Όλες οι συνδέσεις του ηλεκτροσυγκολλούνται με συνεχή ραφή, 
καθαρίζονται και λειαίνονται. Ο χρωματισμός των μεταλλικών επιφανειών θα γίνει με 
ηλεκροστατική βαφή φούρνου, με πούδρα EPOXY- POLYESTER μη τοξική, αφού 
προηγηθεί καθαρισμός (απολίπανση, φωσφάτωση – καθαρισμός, απόπλυση και 
στέγνωμα). Η απόχρωση θα επιλεγεί από την υπηρεσία. Προβλέπονται επίσης 
τέσσερα (4) ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος πέλματα (μεταλλικά με πλαστική , σκληρή βάση, 
μορφής κοχλία – περικοχλίου). 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ 

 
 

1. Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΟΣΠΕΚΤ Ή ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ. (ΟΧΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ) 

2. ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΔΟΚΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 
3. ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ «CE» 

 
1ον  ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 

(OVERHEAD PROJECTOR) 

 
Ο ανακλαστικός προβολέας θα  πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά του πίνακα Ι, τα οποία όλα θεωρούνται 
απαράβατοι όροι. Η μη ικανοποίηση κάποιου από τους απαράβατους όρους αποκλείει το προσφερόμενο 
μηχάνημα από το διαγωνισμό. 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ I 
Υποχρεωτικά Χαρακτηριστικά – Απαράβατοι Όροι 

                                                                                                 

A/A Χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  

1 Τάση λειτουργίας 220V / AC με διακόπτη τροφοδοσίας (on – off) και καλώδιο 
ρεύματος 

2 Λάμπα Αλογόνου 24 V, 250 ή 300 Watts 

3 Κεφαλή ανοιχτού τύπου (δηλ. με κινητό κάτοπτρο) 

4 Με κοχλία εστίασης στον βραχίονα ή στον φακό 

5 Φακός εστιακής απόστασης: 300 mm   30 mm (επιθυμητή / όχι υποχρεωτική 
η προσφορά φακού Zoom) 

6 Θέση 2ης λάμπας, με δυνατότητα άμεσης λειτουργίας της 

7 Ασφάλεια λειτουργίας, που να ενεργοποιείται αυτόματα όταν επιχειρείται 
πρόσβαση στο εσωτερικό του μηχανήματος 

8 Δυνατότητα εύκολης πρόσβασης στις λάμπες για άμεση αλλαγή των (χωρίς να 
χρειάζονται εργαλεία). 

9 Θέση εργασίας τουλάχιστον 285 mm X 285 mm 

10 Σύστημα ψύξης αποτελεσματικό και αθόρυβο 

11 Πιστοποίηση CE 

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΉ 
                                                                                               

A/A Υποδομή Προμηθευτή 
1 Προφίλ Εταιρείας 

2 Έτος ίδρυσης 

3 Να αναφερθούν οι εγκαταστάσεις στις οποίες προσφέρονται συντήρηση και 
επισκευή συστημάτων παρόμοιων με αυτών που προσφέρονται στην Ελλάδα 

4 Να αναφερθεί η εμπειρία του προμηθευτή σε παρόμοιας μορφής και έκτασης 
έργα. 

5 Η Επιτροπή κατά το στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών μπορεί 
να ζητήσει και η προσφέρουσα εταιρεία είναι υποχρεωμένη να αποδεχθεί την 
πραγματοποίηση παρουσιάσεων  

6 Τεχνική Υποστήριξη Υλικού  
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7 Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εγκατάσταση και ευθύνη καλής λειτουργίας 
όλων των  συσκευών. 

8 Να αναφερθούν οι εγκαταστάσεις για τις οποίες υπάρχει συμβόλαιο συντήρησης. 
Να δοθεί κατάλογος με στοιχεία εξοπλισμού και χρόνος ισχύος συμβολαίου. 

9 Ύπαρξη αποθεμάτων ανταλλακτικών των συστημάτων που προβλέπονται από 
τον κατασκευαστή στον Ελληνικό χώρο 

10 Εξασφάλιση ανταλλακτικών για τουλάχιστον 5 έτη, συμπεριλαμβανομένης της 
περιόδου εγγύησης 

11 Χρονικό διάστημα 5 ετών για το οποίο αναλαμβάνει ο προμηθευτής την 
υποχρέωση συντήρησης του εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου 
εγγύησης (σε έτη) και εφόσον του ζητηθεί με απόφαση του Υπουργού. 

12 Να περιγραφεί η διαδικασία αντιμετώπισης βλάβης σε περίπτωση αδυναμίας 
διόρθωσής της και να αναφερθούν οι διαδικασίες και τα τεχνικά μέσα που 
διατίθενται για την ελαχιστοποίηση του χρόνου αποκατάστασής της. 

13 Χρόνος εγγύησης / συντήρησης δωρεάν (σε έτη)  2 

 Εγχειρίδια 

14 Παροχή εγχειριδίων και άλλου τεκμηριωτικού υλικού για την εξασφάλιση της 
ικανοποιητικής και αποδοτικής λειτουργίας του υλικού  

15 Τα εγχειρίδια πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα. 

 
 
 
Τα χαρακτηριστικά του πίνακα ΙΙ χωρίς να είναι υποχρεωτικά είναι επιθυμητά και βαθμολογούνται επιπλέον. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 

 

A/A Βαθμολογήσιμα χαρακτηριστικά 

1 Με αποσπώμενο φακό fresnel, κάτω από την επιφάνεια εργασίας 

2 Δυνατότητα άμεσης αλλαγής της λάμπας με εξωτερικό μοχλό, με άλλη 
   Κούμπωμα του μοχλού 

3 Διαφανές ή ημιδιαφανές κάλυμμα προστασίας από σκόνη κλπ, για όλο το 
μηχάνημα 

4 Ένα πακέτο των 100 φύλλων Α4 διαφανειών για γραφή,  
ένα πακέτο των 100 φύλλων Α4 διαφανειών για φωτοτυπία (θερμοδιαφάνειες) 
και  
ένα πακέτο των 20 φύλλων Α4 διαφανειών για εκτύπωση από εκτυπωτή ink jet  
με τις κατάλληλες οδηγίες χρήσης τους. 

5 2 σετ 6 έγχρωμων μαρκαδόρων προσωρινής (νερού) λεπτής (fine) και μεσαίας 
(medium) γραφής  
και 2 σετ 6 έγχρωμων μαρκαδόρων μόνιμης (οινοπνεύματος) λεπτής (fine) και 
μεσαίας (medium) γραφής  

6 Για οτιδήποτε επιπλέον (πχ. Δυνατότητα υποδοχής ρολού διαφάνειας πλάτους 
αναλόγου της θέσης εργασίας με το σύστημα στερέωσης – τυλίγματος - 
ξετυλίγματος, ρολό ζελατίνης μήκους 15m) 
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2ον  ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ 
 

(για SLIDES 24Χ36 mm 
σε πλαίσια 5X5 cm) 

με παρελκόμενα: ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ – VIEWER- LASER POINTER 
 

Ο προβολέας μικροδιαφανειών θα  πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά του πίνακα Ι, τα οποία όλα 
θεωρούνται απαράβατοι όροι. Η μη ικανοποίηση κάποιου από τους απαράβατους όρους αποκλείει το 
προσφερόμενο μηχάνημα από το διαγωνισμό. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 
 

                         Υποχρεωτικά Χαρακτηριστικά – Απαράβατοι Όροι 

A/A Χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  

1 Τάση λειτουργίας 220V / AC με τροφοδοσίας διακόπτη (on – off) και καλώδιο 
ρεύματος 

2 Λάμπα Αλογόνου 24 V, 250 Watts 

3 Συμβατοί φορείς: στάνταρ (universal) έως 3mm, CS. 

4 Zoom φακός 70 – 120 mm   10 mm ελάχιστης φωτεινότητας 1:3.5, με 
πλαστικό καπάκι για την προστασία του 

5 Βραχίονας για λεπτά (2mm) και χοντρά (3mm) πλαίσια. 

6 Αυτόματη εστίαση με δυνατότητα παράκαμψής της για χειροκίνητη 
μικρορύθμιση 

7 Δυνατότητα εύκολης πρόσβασης στη λάμπα για άμεση αλλαγή της (χωρίς να 
χρειάζονται εργαλεία). 

8 Ενσωματωμένος ή παρελκόμενος χρονοδιακόπτης. 

9 Αθόρυβο σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα και σχάρες εξαερισμού  

10 Δυνατότητα κάθετης ανύψωσης του μηχανήματος με τη βοήθεια κοχλιών στη 
βάση 

11  Τηλεχειριστήριο, ενσύρματο ή ασύρματο, με δυνατότητες χειροκίνητης 
εστίασης και προώθησης μπρος - πίσω των slides 

12 Θερμοδιακόπτης σβησίματος λάμπας, λόγω υπέρβασης κρισίμου 
θερμοκρασίας 

13 Δυνατότητα παροχής από την εταιρεία adaptor υποδοχής κάθετης ρόδας, 
χωρητικότητας >150 slides  

14 Δυνατότητα διόρθωσης προβολής μεμονωμένων slides  

15 Δείκτης laser με μπαταρίες 

16 Οθόνη λευκή ανακλαστικού τύπου εμβαδού 1,5 Χ 1,5 m   10 cm σε τρίποδα 

17 Ανεξάρτητο μηχάνημα προβολής μεμονωμένων slides (viewer) με 
δυνατότητα μικρής μεγέθυνσης και  κουμπώματος του slide. 

18 Πιστοποίηση CE και κατά ISO 9001 ή /  9002 

 
Οσον αφορά την ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ισχύει ο αντίστοιχος πίνακας του 
πρώτου πακέτου.  
 
    Τα χαρακτηριστικά του πίνακα ΙΙ χωρίς να είναι υποχρεωτικά είναι επιθυμητά   και βαθμολογούνται 
επιπλέον. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
 

A/A Βαθμολογήσιμα χαρακτηριστικά 

1 Δύο φορείς στάνταρ (2 Χ 50 slides) σε ενιαίο κουτί αποθήκευσης και 
δύο φορείς CS (2 X 100 slides) σε ενιαίο κουτί αποθήκευσης 

2 100 πλαίσια slides στάνταρ - 3mm  και  
100 πλαίσια slides τύπου CS 

3 Διαφανές ή ημιδιαφανές κάλυμμα προστασίας από σκόνη κλπ, για όλο το 
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μηχάνημα 

4 Προσαρμογέας (Adaptor) κάθετης ρόδας και μία κάθετη ρόδα 

5 Εφεδρική λυχνία 

6 Είσοδο AV 

7 Για οτιδήποτε επιπλέον, σχετικό με την χρήση του μηχανήματος (πχ. 
Υπέρυθρη λειτουργία, προσαρμογέας φωτεινής οθόνης κλπ) 

 
 
 
 

3ον  ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΙΟ 
(VIDEO VHS) 

 
Το Μαγνητοσκόπιο (VIDEO) θα  πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά του πίνακα Ι, τα οποία όλα θεωρούνται 
απαράβατοι όροι. Η μη ικανοποίηση κάποιου από τους απαράβατους όρους αποκλείει το προσφερόμενο 
μηχάνημα από το διαγωνισμό. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 
 

Υποχρεωτικά Χαρακτηριστικά – Απαράβατοι Όροι 

A/A Χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  

1 Τροφοδοσία 220 – 240V / AC, 50 Hz (universal) με διακόπτη τροφοδοσίας 
(on – off) και καλώδιο ρεύματος 

2 Video VHS, σύστημα χρώματος PAL.  
Aναπαραγωγή και SECAM B/G 

3 Δέκτης πρότυπο CCIR, στις περιοχές VHF και UHF: τουλάχιστον Ε2-Ε12, 
Ε21- Ε69 και S21-S41 

4 Ανάλυση γραμμών : 250 γραμμές PAL 

5 Προγραμματισμός τουλάχιστον 30 καναλιών 

6 4 κεφαλών video 

7 Αυτόματο και χειροκίνητο tracking 

8 Χρονικός μετρητής (counter) 

9 Σύστημα προγραμματισμού καναλιών που ακολουθεί την τηλεόραση 

10 Είσοδοι - έξοδοι: 2 scart ή 1 scart και 1ΑV, RF  
(scart ή Euro AV: 21 pins) 

11 Δυνατότητα αργής κίνησης, σε διάφορες ταχύτητες, σταθερό πάγωμα εικόνας 
και κίνηση καρέ – καρέ 

12 Προγραμματισμός: ελάχιστος 6 προγράμματα σε 15 ημέρες με 
χρονοδιακόπτη εγγραφής που να απενεργοποιεί άλλες λειτουργίες (timer) 

13 Τηλεχειριστήριο ασύρματο με μπαταρίες, δυνατότητα προγραμματισμού και 
με το τηλεχειριστήριο 

14 Δυνατότητα δοκιμασίας σήματος (test signal) 

15 Δυνατότητα ρύθμισης RF στο κανάλι 36  4 (channel adjustment) 

16 Παρεχόμενα καλώδια: 1 ομοαξονικό RF, 1 scart – scart, 1 scart – AV και  1 
AV- ΑV    (scart ή Euro AV: 21 pins, AV: 2 video και 4 audio) 

17 Πιστοποίηση CE και κατά ISO 9001 ή /  9002 

 
Όσον αφορά την ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ισχύει ο αντίστοιχος πίνακας του 
πρώτου πακέτου.  
 
Τα χαρακτηριστικά του πίνακα ΙΙ χωρίς να είναι υποχρεωτικά είναι επιθυμητά και βαθμολογούνται επιπλέον. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 

 

A/A Βαθμολογήσιμα χαρακτηριστικά 
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1 Ταχύτητες εγγραφής:  SP, LP 

2 Δυνατότητα index 

3 Δυνατότητα synchro Edit 

4 Δυνατότητα ένθεσης εικόνας και ήχου (insert και audio dub) 

5 Κύκλωμα ποιοτικής αναπαραγωγής για το VHS 

6 Είσοδος για μικρόφωνο 

7 Δίσκος επιλογής ταχύτητας (jog / shuttle control) 

8 Αναπαραγωγή NTSC σε PAL τηλεόραση 

9 Για οτιδήποτε επιπλέον 

 
 
 
 

4ον ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
 
Η Τηλεόραση θα  πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά του πίνακα Ι, τα οποία όλα θεωρούνται απαράβατοι 
όροι. Η μη ικανοποίηση κάποιου από τους απαράβατους όρους αποκλείει το προσφερόμενο μηχάνημα από 
το διαγωνισμό. 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 
 

Υποχρεωτικά Χαρακτηριστικά – Απαράβατοι Όροι 

A/A Χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  

1 Τροφοδοσία 220 - 240V / AC, 50 Hz (universal) με διακόπτη τροφοδοσίας (on 
– off) και καλώδιο ρεύματος 

2 Έγχρωμη τηλεόραση 28 ή 29 ιντσών, επίπεδης οθόνης ή ανάλογου τύπου 

3 Δυνατότητα ρύθμισης αντίθεσης (contrast), ευκρίνειας / οξύτητας 
(sharpness), φωτεινότητας (brightness), χρώματος, ήχου, ισορροπίας στα 
δύο ηχεία (balance) και τόνου ήχου 

4 Ενδείξεις και μενού λειτουργιών στην οθόνη (on screen display) 

5 Λαμβανόμενα συστήματα σύμφωνα με τα πρότυπα CCIR: PAL,  SECAM B/G 
στις περιοχές VHF – UHF: τουλάχιστον Ε2-Ε12, Ε21- Ε69 και S21-S41 

6 Είσοδοι - έξοδοι: κεραίας RF, 2 euro – scart (21 pins), 1 AV μπροστά, S-
Video,  υποδοχή ακουστικών 

7 Δύο ηχεία  

8 Αυτόματος και χειροκίνητος συντονισμός και μικροσυντονισμός με 
δυνατότητα αποθήκευσης 40 τουλάχιστον σταθμοί 

9 Ασύρματο τηλεχειριστήριο με μπαταρίες 

10 Παρεχόμενα καλώδια: 1 ομοαξονικό RF, 1 scart – scart, 1 scart – AV, 1 AV- 
ΑV, 1 S-video   (scart ή Euro AV: 21 pins, AV: 2 video και 4 audio) 

11 Πιστοποίηση CE και κατά ISO 9001 ή /  9002 

 
Όσον αφορά την ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ισχύει ο αντίστοιχος πίνακας του 
πρώτου πακέτου.  
 
Τα χαρακτηριστικά του πίνακα ΙΙ χωρίς να είναι υποχρεωτικά είναι επιθυμητά και βαθμολογούνται επιπλέον. 
 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
 

A/A Βαθμολογήσιμα χαρακτηριστικά 

1 Δυνατότητα teletext 



52 

 

2 Στερεοφωνική 

3 Αυτόματη επιλογή συστήματος ή συμβατή με 16:9 

4 Δυνατότητα σύνδεσης με δορυφορικό δέκτη 

5 Δυνατότητα ένθεσης εικόνας video σε εικόνα broadcast σε πραγματικό χρόνο 
(ΡΙΡ) 

6 Για οτιδήποτε επιπλέον 

 
 

 
5ον  VIDEOCAMERA 

με παρελκόμενα: τρίποδο και φωτιστικό προβολέα 

 
Η VIDEOCAMERA  θα  πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά του πίνακα Ι, τα οποία όλα θεωρούνται 
απαράβατοι όροι. Η μη ικανοποίηση κάποιου από τους απαράβατους όρους αποκλείει το προσφερόμενο 
μηχάνημα από το διαγωνισμό. 
 

 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 
 

Υποχρεωτικά Χαρακτηριστικά – Απαράβατοι Όροι 

 Χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  

1 S-VHS-C ή Hi - 8mm με CCD φακό και ενσωματομένο player (αν είναι VHS 
απαραίτητο και VHS adaptor) 

2 Ανάλυση με τουλάχιστον 400.000 εικονοστοιχείων (pixels) 

3 Αυτόματη και χειροκίνητη εστίαση  

4 Ευρυγώνιος εστιακής απόστασης από 5mm 

5 Ευαισθησία φωτός : τουλάχιστον 3 lux 

6 Φωτεινότητα φακού: ελάχιστο f:1.6 

7 Τουλάχιστον 10Χ οπτικά zoom  

8 Ψηφιακό αυτόματο tracking 

9 Στερεοφωνική 

10 Αυτόματο σύστημα έκθεσης (auto exposure) 

11 Aυτόματη ίριδα (auto iris) 

12 Ρυθμιστής υψηλής ταχύτητας (high speed shutter) 

13 Αυτόματη ρύθμιση λευκού 

14 Δυνατότητα macro 

15 Υπολογισμός στην φωτομέτρηση του φωτός του background 

16 Είσοδος μικροφώνου, Έξοδοι RCA (1Video, 2 Audio), ακουστικών και S-
video 

17 Υποδοχή για τρίποδα και Τρίποδο ελαφρύ με δυνατότητα δύο κινήσεων η 
κεφαλή του και εύκολη ρύθμιση ύψους 

18 Μετατροπέας ρεύματος 

19 Ιμάντας ανάρτησης (shoulder strap) 

20 Υποδοχή για εξωτερικό προβολέα και προβολέας 10 Watt με την αντίστοιχη 
φορητή μπαταρία 

21 Φορτιστής μπαταρίας με 2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, συνολικής 
διάρκειας τουλάχιστον 1 ώρας 

22 Παρεχόμενα καλώδια: 1 scart – scart, 1 scart – AV, 1 AV- ΑV, 1 S-video  
(scart ή Euro AV: 21 pins, AV: 2 video και 4 audio) 

23 Πιστοποίηση CE και κατά ISO 9001 ή /  9002 

 
Όσον αφορά την ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ισχύει ο αντίστοιχος πίνακας του 
πρώτου πακέτου.  
 
Τα χαρακτηριστικά του πίνακα ΙΙ χωρίς να είναι υποχρεωτικά είναι επιθυμητά και βαθμολογούνται επιπλέον. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
 

A/A Βαθμολογήσιμα χαρακτηριστικά 

1 Έγχρωμο viewfinder 

2 Ψηφιακά zoom 

3 Τηλεχειριστήριο ασύρματο με μπαταρίες 

4 Δυνατότητα fade in – out 

5 Εγγραφή ημερομηνίας 

6 Αντικραδασμική – Σταθεροποιητής εικόνας (steady shot) 

7 Για οτιδήποτε επιπλέον 

 
 

 
 

6ον ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΟΘΟΝΗΣ Η/Υ. 
(ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ) 

 
Το σύστημα προβολής οθόνης Η/Υ θα πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά του πίνακα Ι, τα οποία όλα 
θεωρούνται απαράβατοι όροι. Η μη ικανοποίηση κάποιου από τους απαράβατους όρους αποκλείει το 
προσφερόμενο μηχάνημα από το διαγωνισμό. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 
 

Υποχρεωτικά Χαρακτηριστικά – Απαράβατοι Όροι 

Α/Α Χαρακτηριστικά 

1 Να είναι φορητό 

2 
Τεχνολογία : Ελάχιστη απαίτηση DLP ή LCD 3 panel 

3 Aνάλυση τουλάχιστον 800x600 

4 Φωτεινότητα  ( σε lumens) τουλάχιστον : 350 

5 Εστίαση (ZOOM) : Ψηφιακή αυτόματη 

6 
Μέγεθος Προβολής (Αυξομείωση διαστάσεων διαγωνίου):τουλάχιστον 1,5m-
5,5m 

7 Ισχύς λάμπας τουλάχιστον : 120 W 

8 
Χρώματα τουλάχιστον: 16 εκατομμύρια 
 

9 

Υποστήριξη πηγών εικόνας / ήχου: 
SVGA ( PC, MAC, Workstation  Computer) , Video- 
Camera  (PAL, SECAM, NTSC), CD Player 

10 
Τηλεχειριστήριο 

11 
Σύστημα ήχου: 
2 ηχεία με ενισχυτή 

12 Εξομοίωση mouse στο τηλεχειριστήριο 

13 Βάρος (5-12 Kg) 

14 Πιστοποιητικό CE MARK ή αντίστοιχο 

 
Όσον αφορά την ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ισχύει ο αντίστοιχος πίνακας του 
πρώτου πακέτου.  
 
Τα χαρακτηριστικά του παρακάτω πίνακα ΙΙ είναι υποχρεωτικά και βαθμολογήσιμα χαρακτηριστικά.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
  

Α/Α Βαθμολογήσιμα χαρακτηριστικά  

1 Μοντέλο να αναφερθεί 

2 Τεχνολογία DLP ή LCD 3 panel 

3 Aνάλυση 800x600 

4 Φωτεινότητα  ( σε lumens) >= 350 

5 Εστίαση (ZOOM) : Ψηφιακή αυτόματη 

6 Μέγεθος Προβολής (Αυξομείωση διαστάσεων διαγωνίου): 1,5m-5,5m  

7 Τύπος λάμπας προβολής 

8 Διάρκεια ζωής λάμπας για >=3 έτη >=1000 ώρες 

9 Ισχύς λάμπας >=120 W 

10 Χρώματα: 16 εκατομμύρια 

11 Τηλεχειριστήριο 

12 
Σύστημα ήχου: 
2 ηχεία με ενισχυτή 

13 
 
Βάρος (5-12 Kg) 

 
 
 

 
 

 

7ον ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ  ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 
 

Υποχρεωτικά Χαρακτηριστικά – Απαράβατοι Όροι 

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   

Α Υλικό συστήματος Η/Υ  

1.  Κεντρική Μονάδας επεξεργασίας CPU Pentium IIΙ 600 MHz ή 
τεχνολογίας Risc ή αντίστοιχο. 

ΝΑΙ 

2.  Cache μνήμη 
Παρεχόμενο μέγεθος (KB) 
Μέγιστο Μέγεθος  (KB 

 

 512 
ΝΑΙ 

3.  Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης RAM (SDRAM ECC) (MB)  128 

4.  Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη (MB) ) χωρίς αντικατάσταση της 
υπάρχουσας.  
Δυνατότητα επέκτασης 

 256 
ΝΑΙ  

5.  Χρόνος προσπέλασης RAM (nsec)  60  

6.  Σειριακές θύρες: 
Τύπος RS-232 S 
Ταχύτητα (bps) 
Προσφερόμενες 
Υποστηριζόμενες 

 
ΝΑΙ 

 9600 

2 

7.  Παράλληλες 
Προσφερόμενες 
Υποστηριζόμενες 

 

1 

8.  θύρα για Mouse PS/2 1 

9.  Θύρα για Keyboard 1 
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10.  USB Port  ΝΑΙ 

11.  Σκληρός Δίσκος  

12.  Μονάδες Σκληρού Δίσκου 1 

13.  Χωρητικότητα  10GB 

14.  Ενσωματωμένη Μονάδα CD-ROM   

15.  Ταχύτητα   40 

16.  Τύπος ATAPI 

17.  Κάρτα οθόνης PC to TV 
(Με έξοδο για απευθείας σύνδεση με τηλεόραση) 

 

18.  Τύπος  SVGA / PCI 

19.  Μέγιστη Ανάλυση 1024x768 
στα 80 Hz 
τουλάχιστο
ν 

20.  Μέγεθος μνήμης RAM κάρτας 32  MB 

21.  Floppy disk  

22.  Αριθμός Μονάδων (Εσωτερικό) 1 

23.  Τύπος  3.5" 

24.  Χωρητικότητα  1.44 MB 

25.  Κάρτα Ήχου - Ηχεία  

26.  Sound Blaster 16 bit συμβατή ή αντίστοιχη ΝΑΙ 

27.  1 ζεύγος ηχείων 100 Watt ΝΑΙ 

28.  Μικρόφωνο ΝΑΙ 

29.  3 ζεύγη ακουστικών με το αντίστοιχο adaptor NAI 

30.  Πληκτρολόγιο με αριθμό πλήκτρων 101 

31.  Mouse PS/2  

32.  Επεκτασιμότητα (Slots)  

33.  Πλήθος 32 bit PCI >= 2 

34.  Πλήθος 16 bit ISA >= 1 

35.  Ελεύθερες θέσεις μετά την τοποθέτηση όλων των 
προβλεπομένων μονάδων. 

>= 1 

 
 

Β)  ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΤΥΠΟΥ (ΤΕΜ 1 /ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) 
 

Α/Α Χαρακτηριστικά  

1.  Έγχρωμος 2 κεφάλων   ΝΑΙ 

2.  Μέγεθος χαρτιού Α4 ΝΑΙ 

3.  Ταχύτητα σε PPM σε ασπρόμαυρο 8 

4.  Ανάλυση σε DPI σε απλό χαρτί  
600x600 

5.  BUFFER σε KB  56 

6.  FEEDER (Αυτόματη τροφοδότηση σελίδων) 100 

7.  Υποστήριξη Ελληνικών IBM 437, ISO 8859-7 NAI 

8.  Δυνατότητα Εκτύπωσης Φακέλων Διαφανειών ΝΑΙ 

9.  Τύπος Interface να αναφερθεί ΝΑΙ 
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Γ)  ΟΘΟΝΗ ΕΓΧΡΩΜΗ 
 

Α/Α Χαρακτηριστικά  

1.  Διάσταση  17” 

2.  Resolution 1024x768 (Non Interlace). ΝΑΙ 

3.  Κατακόρυφο Refresh Rate (Hz) σε ανάλυση 1024Χ768 
Οριζόντιο Refresh Rate (ΚHz) 

 80 

50 

4.  Βήμα κουκίδας  0,22mm 

5.  Περιστρεφόμενη βάση ΝΑΙ 

6.  Άλλα χαρακτηριστικά:, MPR II Χαμηλής Ακτινοβολίας, EPA Energy 
Star Compliant, TCO 95  

ΝΑΙ 

7.  Ρυθμιστικά λειτουργιών με μνήμη 

 Θέση πλαισίου οριζόντια – κατακόρυφα 

 Μέγεθος πλαισίου οριζόντια – κατακόρυφα 

 Κύρτωση  

 Τραπεζοειδής 

 Στροφή πλαισίου 

 Φωτεινότητα – αντίθεση 

 Ισορροπία λευκού 

 Κέρδος τριών βασικών χρωμάτων 

 Εργοστασιακές προρρυθμίσεις  

 moire 

 

 
 

Δ)  ΣΑΡΩΤΗΣ (SCANNER) 
 

Α/Α Χαρακτηριστικά  

1.  έγχρωμος ΝΑΙ 

2.  Μέγεθος  Α4 

3.  Οπτική ανάλυση  600Χ1200 

4.  Βάθος χρώματος  32bit 

5.  Σύνδεση  UBS  

6.  Transparency  για slides, films  ΝΑΙ  

7.  Baffer  2MB RAM 

8.  Ελληνικό OCR ΝΑΙ 

  
 
 

Ε)  ΨΗΦΙΟΠΙΝΑΚΙΔΑ  (graphics tablet) 
 

Α/Α Χαρακτηριστικά  

1.  Μέγεθος  Α4 

2.  Σύνδεση  UBS  

3.  Ανάλυση   1000 dpi 

4.  Έλεγχος πίεσης   500 
διαβαθμίσεω
ν  

 
 
.  
Τα χαρακτηριστικά του πίνακα ΙΙ χωρίς να είναι υποχρεωτικά είναι επιθυμητά και βαθμολογούνται επιπλέον 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
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Α/Α Βαθμολογήσιμα χαρακτηριστικά  

1 Διαφανές κάλυμμα προστασίας από την σκόνη για Η/Υ, εκτυπωτή, οθόνη. 

2 Πακέτο 10 δισκετών  

3 Πλαστική θήκη για 50 δισκέτες 

4 Ανταλλακτικά μελάνια για εκτυπωτή  

5 Mouse pad λευκό – αντιολισθητικό  

6 Πακέτο 200 φύλλων inkjet 

7 Πακέτο 100 φύλλων glossy 

8 Πακέτο 50 φύλλων διαφανές 

 

ΣΤ)  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ  
 
 

Α/Α Λειτουργικό σύστημα   ΝΑΙ 

1.   MS Windows 98 ή νεότερο  NAI 

2.  Υποστήριξη TCP/IP ΝΑΙ 

3.  Υποστήριξη Ελληνικών σε περιβάλλον DOS, WINDOWS 
(DOS/437, ΕΛΟΤ.928) 

ΝΑΙ 
 

4.  Παροχή ελληνικού γραφικού περιβάλλοντος επικοινωνίας ΝΑΙ 
 

5.  Λογισμικό εφαρμογών σχεδίου, ζωγραφικής ΝΑΙ 

6.  Λογισμικό εφαρμογών εικόνας ΝΑΙ 

7.  Λογισμικό εφαρμογών γραφείου ΝΑΙ 
 

8.  MS Office ή αντίστοιχο 
 

ΝΑΙ 
 

9.  Παροχή ελληνικού γραφικού περιβάλλοντος επικοινωνίας ΝΑΙ 
 

10.  Utilities  ΝΑΙ 

11.  Antivirus  ΝΑΙ 

 
 Όσον αφορά την ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ισχύει ο αντίστοιχος πίνακας του 
πακέτου.                                       

 
. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

8ον ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ 

Με παρελκόμενα: τρίποδο – σύστημα δακτυλιδιών επέκτασης φακού – τσάντας 
 
5. Η φωτογραφική μηχανή θα  πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά του πίνακα Ι, τα οποία θεωρούνται όλα 

απαράβατοι όροι. Η μη ικανοποίηση κάποιου από τους απαράβατους όρους αποκλείει το 
προσφερόμενο μηχάνημα από το διαγωνισμό. 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ I 
 



58 

 

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

1.  Μονοοπτική ρεφλέξ 35 mm με δυνατότητα αλλαγής φακών 

2.  Φακός 50mm  
Φωτεινότητα φακού: ελάχιστο  f:1.8 

3.  Φακός ZOOM 70 - 200   10mm  
Φωτεινότητα φακού: ελάχιστο  f: 5,6 

4.  Φακός 28 mm  
Φωτεινότητα φακού: ελάχιστο  f: 2.8 

5.  Αυτόματη και χειροκίνητη εστίαση 

6.  Κλασσικά χειριστήρια για την επιλογή των λειτουργιών, χωριστά για τις 
ταχύτητες και χωριστά για τα διαφράγματα 

7.  Χειροκίνητη και προγραμματισμένη λειτουργία έκδεσης με προτεραιότητα 
διαφράγματος – προτεραιότητα ταχύτητας – προτεραιότητα βάθους πεδίου 

8.  Φωτόμετρο ενσωματωμένο. Φωτομέτρηση πολυγωνική, κεντρικά 
ζυγισμένη, μερική. 

9.  Εύρος φωτομέτρησης EV 1-20 

10.  Εύρος ταχυτήτων φωτοφράκτη από 1΄΄μέχρι 1/2000 τουλάχιστον και Β 

11.  Ταχύτητα συγχρινισμού φλας τουλάχιστον1/125 

12.  Κλίμακα ευαισθησίας φιλμ 6-6400 IS0 

13.  Δυνατότητα αναγνώρισης κώδικα DX φιλμ 

14.  Κάλυμα σκοπεύτρου τουλάχιστον 90% 

15.  Επέκτασης φακού για μακρό-φωτογραφία (close up) 

16.  Τρίποδο που να φτάνει το 1.70 ύψος, αλουμινίου με μανιβέλα που 
ανεβοκατεβάζει το κεντρικό στέλεχος. Σταθερός 

17.  Τσάντα δερμάτινη που να χωράει μηχανή – φιλμ –δακτυλίδια επέκταση 
φακού και μικροεξαρτήματα 

18.  Εγχειρίδιο χρήσης στα Ελληνικά 

19.  Πιστοποίηση C.E.  

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
 
Τα στοιχεία του πίνακα ΙΙ χωρίς να είναι υποχρεωτικά είναι επιθυμητά και βαθμολογούνται επί πλέον 
 

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ 

1.  Ιμάντες συγκράτησης της μηχανής στο λαιμό 

2.  Θήκη του σώματος και normal φακού της μηχανής 

3.  Φίλτρα UV προστασίας του φακού 

4.  Ντεκλανσέρ  

5.  Double exposure device  

 
 
Όσον αφορά την ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ισχύει ο αντίστοιχος πίνακας του 
πρώτου πακέτου.  
 

 
9ον ΜΕΓΕΝΘΥΝΤΗΡΑΣ – ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 

Με παρελκόμενα σκοτεινού θαλάμου  
 
Η φωτογραφική μηχανή θα  πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά του πίνακα Ι, τα οποία θεωρούνται όλα 
απαράβατοι όροι. Η μη ικανοποίηση κάποιου από τους απαράβατους όρους αποκλείει το προσφερόμενο 
μηχάνημα από το διαγωνισμό. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 
 

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1.  Μεγενθυτήρας – εκτυπωτής ασπρόμαυρης φωτογραφίας. Μικρό φορμά 135 
φιλμ (24Χ36mm) 
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2.  Να έχει συρτάρι τοποθέτησης φίλτρου 

3.  Δυνατότητα ανύψωσης και καταβίβασης της κεφαλής με μανιβέλα 

4.  Δυνατότητα μετακίνησης της κεφαλής αριστερά και δεξιά 

5.  Δυνατότητα ελέγχου εστιάσεως (σύστημσ διακεκομένης γραμμής ή άλλο 
παρεμφερές 

6.  Συγκεντρωτήρας φωτός (Λούπα) δύο στοιχείων 

7.  Φακός εστιακής αποστάσεως 50mm, φωτεινότητα 3,5,  

8.  Ηλεκτρονικός – ηλεκτρικός χρονοδιακόπτης σκοτεινού θαλάμου με 
υποδοχές για τον μεγενθυτήρα και φωτεινές ενδείξεις 

9.  Χρονοδιακόπτης κουζίνας για την εμφάνιση του φιλμ από 0 έως 30΄ 

10.  Πλαίσιο εκτύπωσης (Μαρζερ) 30Χ40cm  

11.  Ειδική λάμπα για τον μεγενθυτήρα  

12.  Τανκ εμφάνισης για δυο φιλμ με δύο καλούλια από ειδικό πλαστικό 

13.  Θερμόμετρο υγρών σκοτεινού θαλάμου, με ανοξείδωτη βάση  

14.  Τέσσερις ογκομετρικές μεζούρες 50, 300, 600 και 1000ml από ειδικό 
σκληρό πλαστικό, ανθεκτικό στα φωτογραφικά υγρά  

15.  Δύο τριάδες λεκάνες α) με αυλάκια στον πυθμένα και β) με θέση 
θερμομέτρου. Η μία τριάδα (κοκ-άσπρο-μπεζ) θα είναι μεγέθους 20Χ26cm 
και η άλλη 30χ40 cm 

16.  Έξι λαβίδες ανοξείδωτες  

17.  Έξι  δοχεία φύλαξης υγρών 1 λίτρου, μαύρα, μορφής φυσούνας  

 
 

Τα στοιχεία του πίνακα ΙΙ χωρίς να είναι υποχρεωτικά είναι επιθυμητά και βαθμολογούνται επί πλέον 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
 

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
1.  Φορμά 6Χ6 

2.  Δύο λάμπες σκοτεινού θαλάμου, μία κόκκινη και μία πρασινοκίτρινη 

3.  Σετ φίλτρων για ασπρόμαυρο 

4.  Συμπυκνωμένος υγρός εμφανιστής 1  λίτρα 

5.  Συμπυκνωμένος υγρός στερεωτής (fixer) 1 λίτρα 

6.  Φωτογραφικα χαρτιά γυαλιστερά πλαστικοποιημένα (R.C.Recin 
Coated)διαστάσεων 13Χ18 

 
 
Όσον αφορά την ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ισχύει ο αντίστοιχος πίνακας του 
πρώτου πακέτου.  
 
 

 
 
 
 

10ον Τραπέζι προβολέα μικροδιαφανειών  
(slides) 

 
 
Το τραπέζι του προβολέα των μικροδιαφανειών (slides)  θα  πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά του πίνακα Ι, 
τα οποία όλα θεωρούνται απαράβατοι όροι. Η μη ικανοποίηση κάποιου από τους απαράβατους όρους 
αποκλείει το προσφερόμενο μηχάνημα από το διαγωνισμό. 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ I 
Υποχρεωτικά Χαρακτηριστικά – Απαράβατοι Όροι 
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A/A Χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  

1 Το τραπέζι να είναι μεταλλικό πτυσσόμενο  

2 Ύψος  120 εκατοστά + - 5 εκατοστά 

3 Διαστάσεις επιφάνειας τοποθέτησης προβολέα 40Χ50 + - 5 εκατοστά 

4 Διαστάσεις κάτω βοηθητικής επιφάνειας 30Χ40 + - 5 εκατοστά 

5 Η άνω επιφάνεια να φέρει ρυθμιστή κλίσης 

6 Οι επιφάνειες και τα σόκορα να είναι επενδεδυμένα   

7 Οι ακμές των επιφανειών πρέπει να είναι στρογγυλεμένες  

 
 
Όσον αφορά την ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ισχύει ο αντίστοιχος πίνακας του 
πρώτου πακέτου 
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ΣΕΙΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΕΩΣ 
 
                     

1) ΣΕΙΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 
Η σειρά αποτελείται από τα όργανα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα (απαράβατος όρος) 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Διαβήτης 1 

2 Μοιρογνωμόνιο 1 

3 Κανόνας 1 

4 Ορθογώνιο Ισοσκελές Τρίγωνο 1 

5 Ορθογώνιο Τρίγωνο 30ο, 60ο 1 

6 Ορθογώνιο Τρίγωνο 300mm, 400mm, 500mm 1 

 
Όλα τα όργανα της σειράς θα είναι στέρεα, καλαίσθητα, κατασκευασμένα από φουρνιστή οξυά κατά 
προτίμηση (ή άλλο ξύλο που θα έχει υποστεί την αναγκαία επεξεργασία ώστε να μη περικλείει υγρασία) 
(απαράβατος όρος) και θα φέρουν χειρολαβές.  
Δεν γίνονται δεκτά όργανα από άθραυστο πλαστικό διότι μετά από σύντομο χρονικό διάστημα δεν 
εφαρμόζουν στην επίπεδη επιφάνεια του πίνακα. 
΄Ολες οι επιφάνειες των οργάνων θα είναι λειασμένες χωρίς ξέσματα και στιλβωμένες με ματ βερνίκι.  
(απαράβατος όρος) 
Οι κλίμακες θα είναι εγχάρακτες και η χρησιμοποιηθείσα μελάνη ανεξίτηλη και σταθερή σε επιδράσεις 
αλκοολών ή άλλων συνήθων οργανικών διαλυτών. (απαράβατος όρος) 
ΔΙΑΒΗΤΗΣ: Μήκους 500mm περίπου (απαράβατος όρος) με δύο βραχίονες που θα σταθεροποιούνται 
από ορειχάλκινο κοχλία τύπου πεταλούδας. Ο ένας βραχίονας στο άκρο του θα φέρει μικρή κατασκευασμένη 
από άριστο-αναλλοίωτο υλικό βεντούζα (απαράβατος όρος) και ο άλλος υποδοχή για την σταθερή 
τοποθέτηση μαρκαδόρου πίνακας.  Ο διαβήτης θα συνοδεύεται από δύο εφεδρικές βεντούζες. 
ΜΟΙΡΟΓΝΩΜΟΝΙΟ: Θα έχει άνοιγμα 180ο  με ακτίνα 250mm περίπου (απαράβατος όρος) το οποίο θα 
φέρει κλίμακα μήκους (απαράβατος όρος) στην ευθύγραμμη (διάμετρος) πλευρά του και κλίμακα μοιρών 
στην ημικυκλική πλευρά του. (απαράβατος όρος) 
 
ΚΑΝΟΝΑΣ 1m: με κλίμακα μήκους. (απαράβατος όρος) 
Ο κανόνας θα είναι ξύλινος καλαίσθητος, κατασκευασμένος από φουρνιστή οξυά κατά προτίμηση (ή άλλο 
ξύλο που θα έχει υποστεί την αναγκαία επεξεργασία ώστε να μη περικλείει υγρασία) (απαράβατος όρος) 
Δεν θα φέρει χειρολαβή.  
Θα έχει ορθογώνια διατομής (8-10mm περίπου) Χ (26-28mm περίπου) με ελάχιστη υποδιαίρεση σε mm. 
(απαράβατος όρος) 
Οι ενδείξεις των δεκάτων (dm) θα είναι με στοιχεία διαστάσεων 6Χ22mm περίπου και των εκατοστών  (cm) 
με στοιχεία διαστάσεων 2Χ4mm περίπου. 
ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟ: Με υποτείνουσα 600mm περίπου. (απαράβατος όρος) 
ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΤΡΙΓΩΝΟ 30-60: Με υποτείνουσα 600mm περίπου και οξείες γωνίες 30ο και 60ο αντίστοιχα. 
(απαράβατος όρος) 
ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΤΡΙΓΩΝΟ 3/4/5: Με πλευρές 300mm περίπου, 400 mm περίπου και 500 mm περίπου. 
(απαράβατος όρος) 
Τα τρίγωνα θα έχουν κλίμακες μήκους και στις τρεις πλευρές τους. (απαράβατος όρος)  
Οι κλίμακες μήκους όλων των οργάνων θα έχουν υποδιαιρέσεις σε dm, σε 5 cm,  σε cm, σε 5mm και σε mm 
και αριθμητικές ενδείξεις σε dm  κατάλληλου μεγέθους ώστε να διακρίνονται από απόσταση τουλάχιστον 6m. 
(απαράβατος όρος)  
Η κλίμακα μοιρών του  μοιρογνωμονίου θα έχει υποδιαιρέσεις ανά 10 μοίρες, ανά 5 μοίρες και ανά μία μοίρα 
και αριθμητικές ενδείξεις ανά 10 μοίρες κατάλληλου μεγέθους ώστε να διακρίνονται από απόσταση 
τουλάχιστον 6m (απαράβατος όρος) 
 Όλα τα μεταλλικά μέρη των οργάνων θα είναι καλά επιμεταλλωμένα (π.χ. επιχρωμιωμένα) ώστε να είναι 
ανοξείδωτα. (απαράβατος όρος) 
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2) ΣΕΙΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (OVERHEAD) 
ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 
Η σειρά αποτελείται από τα εξής όργανα. (απαράβατος όρος) 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Μοιρογνωμόνιο 180 μοιρών. 36 

2  Μοιρογνωμόνιο  360 μοιρών. 36 

3 Ορθογώνιο ισοσκελές τρίγωνο. 36 

4 
Ορθογώνιο τρίγωνο με οξείες γωνίες 30 και 60 μοιρών. 
35 cm 

36 

5 Χάρακας 10 cm. (υποδεκάμετρο) 1 

6 Χάρακας 40 cm. (υποδεκάμετρο) 36 

7 Σειρά τριών  διαφορετικών καμπυλόγραμμων. 36 

8 Καμπυλόγραμμο τύπου κόμπρα 30cm περίπου 36 

 
Όλα τα όργανα της σειράς θα είναι κατασκευασμένα από διαφανές υλικό ώστε να προβάλλονται μέσω του 
προβολέα διδασκαλίας. (απαράβατος όρος). 
Θα έχουν κατάλληλο μέγεθος ώστε να χρησιμοποιούνται άνετα πάνω στο κρύσταλλο εργασίας του 
προβολέα (απαράβατος όρος). 
Θα έχουν και τις δύο πλευρές εντελώς επίπεδες χωρίς καμπυλώσεις διότι οι διαμορφώσεις αυτού του είδους 
δεν είναι διαφανείς στο φως του προβολέα και εμφανίζονται σαν σκοτεινές ταινίες στην οθόνη. (απαράβατος 
όρος). 
Θα φέρουν εγκοπή για τη χρήση μαρκαδόρου ή ραπιδογράφου. (απαράβατος όρος). 
Τα υποδεκάμετρα θα έχουν υποδιαιρέσεις και ανά 0,5mm. (απαράβατος όρος). 
Άριστο όργανο είναι αυτό που κατά την προβολή μέσω του προβολέα διδασκαλίας εμφανίζονται καθαρά οι 
κλίμακες και δεν εμφανίζεται η εγκοπή. 
Όλα τα όργανα (1 έως και 8)  θα φυλάσσονται μέσα σε καλαίσθητη και από ανθεκτικό υλικό θήκη. 
(απαράβατος όρος) 
ΚΑΜΠΥΛΟΓΡΑΜΜΑ  Τύπου κόμπρα.  2 καμπυλόγραμμα μήκους 30cm περίπου 
 
 
 
 
 

3) ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ 
 

Η σειρά αποτελείται από τα εξής είδη (απαράβατος όρος) 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΑΛΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1.  Μαχαιρίδια μικρά 35 

2.  Μαχαιρίδια μεγάλα 5 

3.  Εφεδρικά  πακέτα με λάμες στα μαχαιρίδια 4 

4.  Βάση για κολλητική ταινία 2 

5.  Ψαλίδια μεγάλα 2 

6.  Ψαλίδια μικρά 35 

7.  Μετροταινία 1 

8.  Δοχείο καθαρισμού πινέλων  10 

9.  Ξύστρες με δύο ανταλλακτικά 35 



63 

 

10.  Συρραπτικό  και ανταλλακτικά συρραπτικού των 2000 τεμ 2 

11.  
Παλέτες πλαστικές με θήκες και επιφάνεια (διαστάσεις  >= 
20Χ30 εκ. 

35 

12.  
Εργαλεία κεραμικής (μεταλλικές  γλυφίδες  6 τουλάχιστον 
σχεδίων) 

6 

13.  
Εργαλεία κεραμικής (ξύλινες6 5 τουλάχιστον σχεδίων 
γλυφίδες) 

6 

14.  Πλάστης για την κεραμική 2 

15.  Εργαλεία χαρακτικής 5 τουλάχιστον σχεδίων 6 

16.  Κύλινδρος εκτύπωσης 10 εκ. 3 

17.  Κύλινδρος εκτύπωσης 15 εκ. 3 

18.  Πένσες 5 

19.  Κόφτες  5 

20.  Μυτοτσίμπιδα  5 

21.  Σφυρί 2 

22.  Βελόνες σχεδίασης 35 

23.  Σέγες ξυλοκοπτικής για εργαστήρια Δημοτικού 10 

24.  Σφικτήρες για εργαστήρια Δημοτικού 10 

25.  Τρυπάνια για εργαστήρια Δημοτικού 10 

26.  Αργαλειός για εργαστήρια Δημοτικού 20 

27.  Σαίτα για εργαστήρια Δημοτικού 20 

28.  Πινακίδες σχεδίου  35 

29.  Κοντραπλακέ 5mm μαόνι 35 

30.  Μαχαίρι κοπής επιτραπέζιο 1 

 
ΚΑΜΠΥΛΟΓΡΑΜΜΑ  Τύπου κόμπρα.  2 καμπυλόγραμμα μήκους 30cm περίπου 
ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ μικρό με αποκοπτόμενη λάμα.  
Θα παρέχει δυνατότητα σταθεροποίησης της λάμας κατά τη χρήση  (απαράβατος όρος) 
Θα διαθέτει ασφαλές σύστημα για την αποκοπή της φθαρμένης άκρης της. (απαράβατος όρος) 
Θα παρέχει τη δυνατότητα ασφαλούς φύλαξης της λάμας όταν δε χρησιμοποιείται. (απαράβατος όρος) 
 Θα συνοδεύεται από ένα ασφαλές εφεδρικό πακετάκι με λάμες. (απαράβατος όρος) 
ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ μεγάλο με αποκοπτόμενη λάμα.  
Θα παρέχει δυνατότητα σταθεροποίησης της λάμας κατά τη χρήση  (απαράβατος όρος) 
Θα διαθέτει ασφαλές σύστημα για την αποκοπή της φθαρμένης άκρης της. (απαράβατος όρος) 
Θα παρέχει τη δυνατότητα ασφαλούς φύλαξης της λάμας όταν δε χρησιμοποιείται. (απαράβατος όρος) 
Θα συνοδεύεται από ένα ασφαλές εφεδρικό πακετάκι με λάμες. (απαράβατος όρος) 
ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ :  
Η μετροταινία θα είναι ατσάλινη μήκους 3m και πλάτους 16-18mm με υποδιαιρέσεις ανά mm, (απαράβατος 
όρος) 
Οι ακμές της θα είναι κατάλληλα επεξεργασμένες ώστε να μην τραυματίζουν τον απρόσεκτο χρήστη, 
(απαράβατος όρος) 
Θα περιτυλίσσεται με τη βοήθεια ισχυρού ελατηρίου σε ανθεκτικό περίβλημα(απαράβατος όρος) 
Θα είναι εφοδιασμένη με κουμπί STOP που θα σταθεροποιεί το τμήμα της μετροταινίας που βρίσκεται έξω 
από το περίβλημα, (απαράβατος όρος) 
Στην εξωτερική επιφάνεια του περιβλήματος θα αναγράφεται η διάστασή του, που ενσωματώνεται στη 
μέτρηση της μετροταινίας. (απαράβατος όρος) 
ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ:   
Κατάλληλη για ρόλο κολλητικής ταινίας πλάτους 19mm περίπου και μήκους τουλάχιστον 30 m.  
Θα συνοδεύεται από δύο εφεδρικά ρολά κολλητικής ταινίας. (απαράβατος όρος) 
ΨΑΛΙΔΙ :    Μικρό, τύπου χειροτεχνίας, επιμεταλλωμένο, με πλαστικές επικαλύψεις στις χειρολαβές και 
στρογγυλεμένα (απαράβατος όρος) τα άκρα στους δύο βραχίονες. 
ΨΑΛΙΔΙ :    μεγάλου μεγέθους επιμεταλλωμένο, με πλαστικές επικαλύψεις στις χειρολαβές και αιχμηρά 
(απαράβατος όρος) τα άκρα στους δύο βραχίονες.  

ΣΦΥΡΙ με ξύλινη λαβή, βάρος κεφαλής περίπου 250 γρ.  
ΠΕΝΣΑ ανοξείδωτη εγκιβωτισμένη κατασκευή (box joint) η λαβή με πλαστική επένδυση, περίπου 15 εκατ. 
(απαράβατος όρος) 
ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ανοξείδωτη εγκιβωτισμένη κατασκευή (box joint) η λαβή με πλαστική επένδυση, περίπου 
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15 εκατ. (απαράβατος όρος) 
ΚΟΦΤΗΣ ανοξείδωτη εγκιβωτισμένη κατασκευή (box joint) η λαβή με πλαστική επένδυση, περίπου 
15 εκατ. (απαράβατος όρος) 
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ  μεταλλικό χειρός 
ΞΥΣΤΡΕΣ μεταλλικές για μολύβια με δύο ανταλλακτικά(απαράβατος όρος) 
ΒΕΛΟΝΑ σχεδίασης λεπτές και ανθεκτικές(απαράβατος όρος) 
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ από Α ποιότητας χάρμποτ, λείες 50Χ70 εκατοστά   
 
 
 

 

4) ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ 
 
Η σειρά αποτελείται από τα εξής είδη (απαράβατος όρος) 
 
 

Α/Α ΠΙΝΕΛΛΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΝΟΥΜΕΡΟ 

1.   Τέμπερας μαλακά στρογγυλά 35 από κάθε νούμερο Κοντό στέλεχος 2, 6, 12 

2.   Τέμπερας μαλακά πλακέ 35 από κάθε νούμερο Κοντό στέλεχος 2, 6, 12 

3.   Λαδιού σκληρά στρογγυλά 35 από κάθε νούμερο Κοντό στέλεχος 2, 6, 12 

4.   Λαδιού σκληρά πλακέ 35 από κάθε νούμερο Κοντό στέλεχος 2, 6, 12 

 

Πινέλα τέμπερας (μαλακά) στρογγυλά και πλακέ με συνθετική τρίχα, κοντό στέλεχος, μεγάλη ανθεκτικότητα 

ώστε να μην αποκολλώνται οι τρίχες από το μεταλλικό τμήμα και το μεταλλικό τμήμα να μην αποκολλάται 

από το κύριο στέλεχος. Νο: 2, 6, 12.  

Πινέλα λαδιού (σκληρά) στρογγυλά και πλακέ με συνθετική τρίχα, κοντό στέλεχος, μεγάλη ανθεκτικότητα 

ώστε να μην αποκολλώνται οι τρίχες από το μεταλλικό τμήμα και το μεταλλικό τμήμα να μην αποκολλάται 

από το κύριο στέλεχος. Νο: 2, 6, 12. 

 
 
 
 

5) ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΒΟΛΕΑ  
 
Η σειρά αποτελείται από τα παρακάτω είδη διαφανειών (απαράβατος όρος) 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1.  Tετραγωνισμένες (καρέ) με τετραγωνίδια πλευράς 5mm 50 

2.  Tετραγωνισμένες (καρέ) με τετραγωνίδια πλευράς 10mm 50 

3.  Διαφάνειες μεγέθους Α4 γραφής. 100 

4.  Διαφάνειες μεγέθους Α4 για φωτοτυπικό (θερμοδιαφάνειες) 100 

5.  Διαφάνειες μεγέθους Α4 για εκτυπωτή inkjet 100 

      
Όλες οι διαφάνειες θα είναι μεγέθους Α4. (απαράβατος όρος) 
Όλες οι τετραγωνισμένες διαφάνειες θα είναι σταθερές στην επίδραση αλκοολών, ακετόνης ή άλλων 
συνηθισμένων οργανικών διαλυτών.  (Απαράβατος όρος) 
Όλες οι διαφάνειες θα συνοδεύονται με οδηγίες χρήσης έτσι ώστε να αποφεύγεται η χρήση του ενός είδους 
στη θέση του άλλου με κίνδυνο καταστροφής των αντίστοιχων συσκευών (φωτοτυπικό, εκτυπωτής).  
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ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 
 (ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΤΗ) 

 

Α. ΧΡΩΜΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 
 

Η σειρά αποτελείται από τα υλικά που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα (απαράβατος όρος) 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι. 
 

A/A 
ΧΡΩΜΑΤΙΚΑ 
ΥΛΙΚΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΧΡΩΣΗ 

1 
Μαρκαδόροι 
Λεπτοί 

1σέτ 
Κουτιά 24 
τεμαχίων 

Βασικές, συμπληρωματικές 
παραπληρωματικές 

2 
Μαρκαδόροι 
Χονδροί 

1σέτ 
Κουτιά  12 
τεμαχίων 

Βασικές, συμπληρωματικές 
παραπληρωματικές 

3 Λαδοπαστέλ 1 σέτ 
Κουτιά 12 
τεμαχίων 

Βασικές, συμπληρωματικές 
παραπληρωματικές 

4 Λαδοπαστέλ 2 τεμάχια  Λευκή  

5 Ακρυλικά 20 ml 
Δοχεία από 500 
ml έως  1l 

κόκκινη: καδμίου – ματζέντα μπλε 
κόμπαλτ (combalt) και 
ουλτραμαρίν (ultramatine), κίτρινη 
(lemon), όχρα (yellow ochre),  

6 Ακρυλικά 10 ml 
Δοχεία 500 ml ή 
1l 

Μαύρη  

7 Ακρυλικά 40 ml 
Δοχεία 500 ml ή 
1l 

Λευκή  

8 
Ξυλομπογιές 
τέμπερας 

½ κουτιά 
Κουτιά 12 
τεμαχίων 

Βασικές, συμπληρωματικές 
παραπληρωματικές 

9 
Κάρβουνα 
μαλακά χονδρά 

1  Κάρβουνα 
Κουτιά 24 
τεμαχίων 

Μαύρη 

10 
Κάρβουνα 
μαλακά λεπτά 

1 Κάρβουνα 
Κουτιά 24 
τεμαχίων 

Κόκκινη, μπλε, κίτρινη, μπεζ, 
πράσινη, όχρα.  

11 
Μολύβια 
Νο: 2Β  

1 
Κουτιά 12 
τεμαχίων 

Μαύρη 

12 
Μολύβια 
Νο: 4Β 

1 
Κουτιά 12 
τεμαχίων 

Μαύρη 

13 

Σμάλτα για 

πηλό 
 

20 ml 1 κιλ. 
Κόκκινη, μπλε, κίτρινη, όχρα 
πράσινη, μαύρη, άσπρη. 

14 

Πυροχρώματα 

(χρώματα) 
για πηλό 

20 ml 1/2 κιλ. 
Κόκκινη, μπλε, κίτρινη, όχρα 
πράσινη, μαύρη, άσπρη. 

 
Όλα τα χρωματικά υλικά της σειράς θα είναι μη τοξικά (όρος απαράβατος) 
 
 
 

Β. ΕΥΠΛΑΣΤΑ ΥΛΙΚΑ 
(ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΘΗΤΗ) 

 
Η σειρά αποτελείται από τα υλικά που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα (απαράβατος όρος) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
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A/A 
ΕΥΠΛΑΣΤΑ ΥΛΙΚΑ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ 
ΑΠΟΧΡΩΣΗ 

1 
Πηλός χωμάτινος 
 

1½ κιλά Σάκους 25 κιλών κόκκινη 

2 
Πηλός ταχείας πήξης 
 

¼  του κιλού πακέτο 1/2 κιλού λευκή 

3 Πλαστελίνη   ¼  του κιλού Πακέτο 1 κιλού λευκή 

 
Όλα τα υλικά της σειράς θα είναι μη τοξικά (όρος απαράβατος) 
 

 

 

Γ. ΕΙΔΗ ΧΑΡΤΟΥ 
(ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΘΗΤΗ) 

 
Η σειρά αποτελείται από τα υλικά που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα (απαράβατος όρος) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ 
 

A/A ΕΙΔΗ ΧΑΡΤΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 
ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ 

ΑΠΟΧΡΩΣΗ 

1 Ριζόχαρτο  40 γρ. 1/8 του φύλλου  70Χ100 Διάφανη 

2 γλασέ ¼ από κάθε χρώμα 50Χ70 

Κόκκινη, κίτρινη, μπλε, 

πράσινη, μοβ, 

πορτοκαλί, καφέ, ρόζ, 

γαλάζια, άσπρη και 

μαύρη   

3 
Φωτοτυπικό Α4- 

80 gr/m2 
20 κόλλες  

21 X 29,7 (πακέτα 

500 φύλλων) 
Λευκή 

4 
Σελιλόζα (χαρτί του 

μέτρου ή λιθογραφίας) 
1/8 του φύλλου 70 Χ 100 Μπεζ 

5 Χαρτόνι 250γρ.,  1/8 του φύλλου 70Χ100 εκ. Λευκή 

6 
Χαρτόνι μακέτας 

3ml 
1/8 του φύλλου 70 Χ 100 Λευκή, γκρι 

7 
Κόλλες ματ τύπου Σέλερ 

200 γραμ 

1 φύλλο για 

γυμνάσιο και Α΄ 

λυκείου 

10 φύλλα για 

Β΄λυκεόυ 

70Χ50 Λευκή 

8 
Κόλλες γυαλιστερες 

τύπου Σέλερ 200 γραμ 
2 φύλλα 70Χ50 Λευκή 

9 
Χαρτί ακουαρέλας. 200 

γραμ 
¼ του  φύλλου  70Χ100 Λευκή 
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10 
Χαρτί μπριστόλ 200 

γραμ 

1 φύλλο 

 
70Χ100  

11 
Χαρτόνι κουσέ 250 

γραμ. 
1/8 του  φύλλου 70 Χ 100 Λευκή, γκρι  

12 Χαρτόνι μακέτας 3mm  1/8 του  φύλλου 70 Χ 100 γκρι 

13 Οντουλέ  
1/16 από όλα τα 

χρώματα 
70 Χ 100  

Τα βασικά και τα 

συμπληρωματικά  

14 Οντουλέ 3mm  1/8 του φύλλου 
70 Χ 100 

 
Λευκό 

15 

Φωτογραφικό 

γυαλιστερό πλαστικό 

(Resin coated) 

3 φύλλα 

13Χ18 

(συσκευασία 100 

φύλλων) 

λευκή 

 

 

 

E. ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ 

(ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΘΗΤΗ) 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ IV 

Α\Α ΥΛΙΚΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 

 

1 
Λινόλεουμ χρώματος καφέ 3 

έως 4mm 
1/8 40Χ60 καφέ 

2 Κόντρα πλακέ 3mm από λεύκα 1 20 Χ 30 εκ λευκή 

3 Σύρμα μαλακό γαλβανισμένο 2 μέτρα Διατομή . 0,5  

 

Α\Α ΥΛΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

1 Κόλα στικ ¼  21 γραμ 

2 Κόλα ξύλου ¼ του κιλού Κουτί ½ κιλού 

 
 

 

Α\Α ΥΛΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

1 Γόμα λευκή για μολύβι ½   20 τεμαχίων 

2 Γόμα γκρι για κάρβουνο ½   20 τεμαχίων 

3 Μαχαιράκια ξυλοκοπτικής κυλινδρικά  5 50 

4 Μαχαιράκια ξυλοκοπτικής ευθύγραμμα 5 50 
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ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

     Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο, για την κατακύρωση της προμήθειας, την 
συμφερότερη προσφορά. Θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα : 
1.Η τιμή. 2. Η συμφωνία των προσφερομένων ειδών με ουσιώδη τεχνικά χαρακτηριστικά των 
προδιαγραφών 3. Η παρεχόμενη εγγύηση διατήρησης και δωρεάν αποκατάστασης βλαβών για ένα 
χρόνο. 4. Η ποιότητα της εξυπηρέτησης (SERVICE) μετά την πώληση και η εξασφάλιση ύπαρξης 
ανταλλακτικών για τουλάχιστον 5 χρόνια. 5. Η ποιότητα των υλικών. 6. Η καταλληλότητα των 
προσφερομένων ειδών για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο προορίζονται. 7. Ο χρόνος 
παράδοσης των ειδών. 8. Η πείρα του υποψηφίου σε παρόμοια ως προς το αντικείμενο και την 
οικονομική επιφάνεια έργα. 9. Η ποιότητα του έμψυχου και άψυχου υλικού του υποψηφίου.  

  Τα προαναφερόμενα στοιχεία αξιολόγησης, πλην των οικονομικών, κατατάσσονται σε δύο ομάδες 
και ορίζονται συντελεστές βαρύτητας, ως εξής: 
1. Τεχνικές προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης  80 % 
2. Τεχνική υποστήριξη – Κάλυψη                     20 % 

 
Η  βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων  των  προσφορών είναι 100  για την περίπτωση ακριβούς 

κάλυψης των απαιτήσεων του κριτηρίου, μέχρι 80, εάν αποκλίνει επουσιωδώς από την αντίστοιχη 
απαίτηση και μέχρι 120, εάν υπερκαλύπτει τα αιτούμενα. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου 
των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί την βαθμολογία 
του. Η συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς, είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων 
των στοιχείων και των δύο ομάδων. Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω, κυμαίνεται από 80 έως 
120 βαθμούς. 

 
Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της τιμής 

προσφοράς προς την βαθμολογία της. 
 

      Τιμή 
Λ  =  ------------------------------------------ 

         Σταθμισμένη βαθμολογία 
 

Η τιμή προσφοράς περιλαμβάνει το κόστος προμήθειας, εγκατάστασης, ρύθμισης, τυχόν άλλο 
κόστος (δασμούς, φόρους, δαπάνες υπέρ τρίτων κλπ) καθώς και δωρεάν εγγύηση καλής λειτουργίας 
όλων των υλικών και των μερών του έργου για ένα έτος από το χρόνο προσωρινής παραλαβής τους. 
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες 
αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. 

Β. Επίδειξη δειγμάτων  

α) Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι μετά από ειδοποίηση που θα λάβουν με fax από την Υπηρεσία , 
με ποινή απόρριψης της προσφοράς τους, να προσκομίσουν δείγματα για όλα τα αντικείμενα που 
προσφέρουν, σε τόπο και χρόνο που θα τους οριστεί στο παραπάνω fax. 
Οι προμηθευτές μετά από ειδοποίηση της Επιτροπής Διαγωνισμού είναι υποχρεωμένοι να 
πραγματοποιήσουν ενώπιον των Επιτροπών Αξιολόγησης επίδειξη λειτουργίας των δειγμάτων που έχουν 
προσκομίσει.  
β) Το Π. Ι. είναι υποχρεωμένο να παράσχει στους χώρους επίδειξης των δειγμάτων παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος και οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να έχουν όλα τα απαραίτητα υλικά και εξαρτήματα για 
τις τροφοδοσίες των συσκευών τους. 
Τα δείγματα ειδών-συσκευών που θα κατακυρωθούν θα παραμείνουν στον χώρο υποδοχής των 
δειγμάτων μέχρι την ολοκλήρωση της προμήθειας. 

γ) Τα δείγματα επιστρέφονται στους υποψήφιους που δεν τους κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, 
μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία της ανακοίνωσης κατακύρωσης ή ανάθεσης με 
μέριμνα και ευθύνη τούτων. 

δ) Η αξία των δειγμάτων που λαμβάνονται από τις επιτροπές παραλαβής, βαρύνει τους προμηθευτές και 
δεν καταβάλλεται.  
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Η αξιολόγηση κάθε αντικειμένου σε κάθε ένα από πακέτα/ είδη , καθορίζεται ως εξής : 

 

Η αξιολόγηση κάθε πακέτου γίνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα : 
 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ  
 

 

Α/Α ΤΟΜΕΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
120 – 80 

ΣΥΝΤ. ΒΑΡΥΤ. ΒΑΘΜ. ΣΤΑΘΜ. 
ΒΑΘΜΟΛ. 

                                                ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ /ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

     1 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

0,8   

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 0,8   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΚΑΛΥΨΗ 

    1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΒΛΑΒΩΝ 

0,08   

    2       SERVICE - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 0,03   

    3 ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

 
0,03 

  

   4 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 0,06   

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 0,20   

                  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1   

 
 
H αξιολόγηση του κριτηρίου 1 της πρώτης ομάδας για την συμπλήρωση της βαθμολογίας 80 -120 γίνεται για 
κάθε πακέτο σύμφωνα με τους πίνακες που ακολουθούν. 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  
Τα χαρακτηριστικά των οπτικοακουστικών μέσων διδασκαλίας ΟΑΜΔ διαιρούνται σε δύο κατηγορίες για 
κάθε πακέτο. 

1. Απαράβατοι όροι. Είναι τα χαρακτηριστικά που περιλαμβάνονται στον Πίνακα Ι, και η αξιολόγησή τους 
επιδέχεται ένα από τους δύο χαρακτηρισμούς «ικανοποιείται» – «δεν ικανοποιείται».   Αν οποιοδήποτε 
από αυτά τα χαρακτηριστικά δεν ικανοποιείται, το πακέτο βαθμολογείται με βαθμό μικρότερο του 80 και 
αποκλείεται του διαγωνισμού. 

2. Βαθμολογητέα (υποχρεωτικά και προαιρετικά) χαρακτηριστικά. Είναι τα χαρακτηριστικά του ΠΙΝΑΚΑ 
ΙΙ που διαφοροποιούνται ποιοτικά από είδος σε είδος. Ο τρόπος βαθμολογίας τους αναφέρεται στην 
τελευταία στήλη του ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ. Η βαθμολογία που συγκεντρώνει κάθε πακέτο από τα βαθμολογητέα 
υποχρεωτικά και προαιρετικά χαρακτηριστικά προστίθεται στο 80. 
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1ον  ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 
(OVERHEAD PROJECTOR) 

 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 
                              Υποχρεωτικά Χαρακτηριστικά – Απαράβατοι Όροι 

A/A Χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  
Ικανοποιείται ; 

ΝΑΙ / ΟΧΙ 

1  Τάση λειτουργίας 220V / AC με διακόπτη τροφοδοσίας (on – 
off) και καλώδιο ρεύματος  

2  Λάμπα Αλογόνου 24 V, 250 ή 300 Watts  
3  Κεφαλή ανοιχτού τύπου (δηλ. με κινητό κάτοπτρο)  
4  Με κοχλία εστίασης στον βραχίονα ή στον φακό  
5  Φακός εστιακής απόστασης: 300 mm   30 mm  
6  Θέση 2ης λάμπας, με δυνατότητα άμεσης λειτουργίας της  
7  Ασφάλεια λειτουργίας, που να ενεργοποιείται αυτόματα όταν 

επιχειρείται πρόσβαση στο εσωτερικό του μηχανήματος  
8  Δυνατότητα εύκολης πρόσβασης στις λάμπες για άμεση 

αλλαγή των (χωρίς να χρειάζονται εργαλεία).  
9  Θέση εργασίας τουλάχιστον 285 mm X 285 mm  
10  Σύστημα ψύξης αποτελεσματικό και αθόρυβο  

11 Πιστοποιητικό CE   
12 Εγχειρίδιο χρήσης στα ελληνικά  

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
                   Βαθμολογητέα υποχρεωτικά και προαιρετικά χαρακτηριστικά 

A/A Χαρακτηριστικά 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

1  
Ευκρίνεια προβαλλόμενης διαφάνειας σ’ όλο της το 
εμβαδόν 

0 βαθμός το χειρότερο 
2 βαθμοί τα ενδiάμεσα 
5 βαθμοί το καλύτερο 

2  
Φακός Zoom (που να περικλείει και την 
προδιαγεγραμμένη εστιακή απόσταση)  

1 βαθμός το χειρότερο 
3 βαθμοί τα ενδiάμεσα 
5 βαθμοί το καλύτερο 

3  
Δυνατότητα εύκολης πρόσβασης στις λάμπες για 
άμεση αλλαγή των (χωρίς να χρειάζονται εργαλεία). 

0 βαθμός το χειρότερο 
2 βαθμοί τα ενδιάμεσα 
 5 βαθμοί το καλύτερο 

4  Σύστημα ψύξης αποτελεσματικό και αθόρυβο 
0 βαθμός το χειρότερο 
2 βαθμοί τα ενδiάμεσα 
5 βαθμοί το καλύτερο 

5 
Με αποσπώμενο φακό fresnel, κάτω από την 
επιφάνεια εργασίας 

 
3 βαθμοί 

 
 
 

6 Δυνατότητα άμεσης αλλαγής της λάμπας με εξωτερικό  
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μοχλό με άλλη 
Κούμπωμα του μοχλού 

3 βαθμοί  ή 
5 βαθμοί 

7 
Διαφανές ή ημιδιαφανές κάλυμμα προστασίας από 
σκόνη κλπ, για όλο το μηχάνημα 

1 - 3 βαθμοί 

8 

Ένα πακέτο των 100 φύλλων Α4 διαφανειών για 

γραφή,  

ένα πακέτο των 100 φύλλων Α4 διαφανειών για 

φωτοτυπία (θερμοδιαφάνειες)  

ένα πακέτο των 20 φύλλων Α4 διαφανειών για 

εκτύπωση από εκτυπωτή ink jet 

με τις κατάλληλες οδηγίες χρήσης τους 

 

1 βαθμός 

 

1 βαθμός 

 

2 βαθμοί 

1 βαθμός 

9 

2 σετ 6 έγχρωμων μαρκαδόρων προσωρινής (νερού) 
λεπτής (fine) και μεσαίας (medium) γραφής 
και 2 σετ 6 έγχρωμων μαρκαδόρων μόνιμης 
(οινοπνεύματος) λεπτής (fine) και μεσαίας (medium) 
γραφής 

 
1 βαθμός 
 
 
1 βαθμός 

10 

Για οτιδήποτε επιπλέον (πχ. Δυνατότητα υποδοχής 
ρολού διαφάνειας πλάτους αναλόγου της θέσης 
εργασίας με το σύστημα στερέωσης – τυλίγματος - 
ξετυλίγματος, ρολό ζελατίνης μήκους 15m) 

 
 
2 βαθμοί 

Σύνολο 40 βαθμοί 

 
 
 
 

2ον  ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ 
 

(για SLIDES 24Χ36 mm 
σε πλαίσια 5X5 cm) 

με παρελκόμενα: ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ – VIEWER- LASER POINTER 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 
                              Σημειώστε την ύπαρξη ή μη των παρακάτω χαρακτηριστικών: 

A/A Χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  
Ικανοποιείται ; 
      ΝΑΙ / ΟΧΙ 

1  Τάση λειτουργίας 220V / AC με τροφοδοσίας διακόπτη 
(on – off) και καλώδιο ρεύματος  

2  Λάμπα Αλογόνου 24 V, 250 Watts  
3  Συμβατοί φορείς: στάνταρ (universal) έως 3mm, CS.  
4  Zoom φακός 70 – 120 mm   10 mm, ελάχιστης 

φωτεινότητας 1:3.5, με πλαστικό καπάκι για την 
προστασία του 

 

5  Βραχίονας για λεπτά (2mm) και χοντρά (3mm) πλαίσια.  
6  Αυτόματη εστίαση με δυνατότητα παράκαμψής της για 

χειροκίνητη μικρορύθμιση  
7  Δυνατότητα εύκολης πρόσβασης στη λάμπα για άμεση 

αλλαγή της (χωρίς να χρειάζονται εργαλεία).  
8  Ενσωματωμένος ή παρελκόμενος χρονοδιακόπτης.  
9  Aθόρυβο σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα και σχάρες 

εξαερισμού.  
10  Δυνατότητα κάθετης ανύψωσης του μηχανήματος με τη 

βοήθεια κοχλιών στη βάση  
11   Τηλεχειριστήριο, ενσύρματο ή ασύρματο, με δυνατότητες 

χειροκίνητης εστίασης και προώθησης μπρος - πίσω των  
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slides 

12  Θερμοδιακόπτης σβησίματος λάμπας, λόγω υπέρβασης 
κρισίμου θερμοκρασίας  

13  Δυνατότητα παροχής από την εταιρεία adaptor υποδοχής 
κάθετης ρόδας, χωρητικότητας >150 slides   

14  Δυνατότητα διόρθωσης προβολής μεμονωμένων slides   
15  Δείκτης laser με μπαταρίες  
16  Οθόνη λευκή ανακλαστικού τύπου, εμβαδού 1,5 Χ 1,5 m 

  10 cm σε τρίποδα  
 

17  Ανεξάρτητο μηχάνημα προβολής μεμονωμένων slides 
(viewer), μπαταρίας, με δυνατότητα μικρής μεγέθυνσης 
και  κουμπώματος του slide. 

 

18 Πιστοποίηση CE  

19 Εγχειρίδιο χρήσης στα ελληνικά  

 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
                            Βαθμολογητέα υποχρεωτικά  και προαιρετικά χαρακτηριστικά 

A/

A 
Χαρακτηριστικά ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

1.  Φωτεινότητα zoom φακού: ελάχιστη 1:3.5 
0 βαθμός το χειρότερο 
2 βαθμοί τα ενδiάμεσα 
5 βαθμοί το καλύτερο 

2.  Δοκιμασία ευκρίνειας και φωτεινότητας φακών 
0 βαθμός το χειρότερο 
2 βαθμοί τα ενδiάμεσα 
5 βαθμοί το καλύτερο 

3.  
Οθόνη λευκή, ανακλαστικού τύπου, εμβαδού 1,5 Χ 1,5 
m σε τρίποδα (αλουμινίου, απλή πλαστική ή με 
κρυστάλλους) 

2 βαθμούς η αλουμινίου 
6 βαθμούς η απλή 
πλαστική 
10 βαθμούς η κρυσταλλική 

4.  

δύο φορείς στάνταρ (2 Χ 50 slides) σε ενιαίο κουτί 
αποθήκευσης  
δύο φορείς CS (2 X 100 slides) σε ενιαίο κουτί 
αποθήκευσης 

 
1 βαθμός 
 
3 βαθμοί 

5.  
100 πλαίσια slides στάνταρ - 3mm   
και 100 πλαίσια slides τύπου CS 

1 βαθμός 
2 βαθμοί 

6.  
Διαφανές ή ημιδιαφανές κάλυμμα προστασίας από 
σκόνη κλπ, για όλο το μηχάνημα 

3 βαθμοί 

7.  
Προσαρμογέας (Adaptor) κάθετης ρόδας και μία 
κάθετη ρόδα 

4 βαθμοί 

8.  Εφεδρική λυχνία 1 βαθμός 

9.  Είσοδο AV 3 βαθμοί 

10.  
Για οτιδήποτε επιπλέον, σχετικό με την χρήση του 
μηχανήματος (πχ. Υπέρυθρη λειτουργία, 
προσαρμογέας φωτεινής οθόνης κλπ) 

2 βαθμοί 

σύνολο 40 βαθμοί 

 
 
 
 

3ον  ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΙΟ 
(VIDEO VHS) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 

                    Υποχρεωτικά Χαρακτηριστικά – Απαράβατοι Όροι 

A/A Χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  
Ικανοποιείται ; 

ΝΑΙ / ΟΧΙ 

1  Τροφοδοσία 220 – 240V / AC, 50 Hz (universal) με 
διακόπτη τροφοδοσίας (on – off) και καλώδιο ρεύματος  

2  Video VHS, σύστημα χρώματος PAL.  
Aναπαραγωγή και SECAM B/G  

3  Δέκτης πρότυπο CCIR, στις περιοχές VHF και UHF: 
τουλάχιστον Ε2-Ε12, Ε21- Ε69 και S21-S41  

4  Ανάλυση γραμμών: 250 γραμμές PAL  
5  Προγραμματισμός τουλάχιστον 30 καναλιών  
6  4 κεφαλών video  
7  Αυτόματο και χειροκίνητο tracking  
8  Χρονικός μετρητής (counter)  
9  Σύστημα προγραμματισμού καναλιών που ακολουθεί την 

τηλεόραση  
10  Είσοδοι - έξοδοι: 2 scart ή 1 scart και 1ΑV, RF  

(scart ή Euro AV: 21 pins)  
11  Δυνατότητα αργής κίνησης, σε διάφορες ταχύτητες, 

σταθερό πάγωμα εικόνας και κίνηση καρέ – καρέ  
12  Προγραμματισμός: ελάχιστος 6 προγράμματα σε 15 

ημέρες με χρονοδιακόπτη εγγραφής που να 
απενεργοποιεί άλλες λειτουργίες (timer) 

 

13  Τηλεχειριστήριο ασύρματο με μπαταρίες, δυνατότητα 
προγραμματισμού και με το τηλεχειριστήριο  

14  Δυνατότητα δοκιμασίας σήματος (test signal)  
15  Δυνατότητα ρύθμισης RF στο κανάλι 36  4 (channel 

adjustment) 
 

16  Παρεχόμενα καλώδια: 1 ομοαξονικό RF, 1 scart – scart, 1 
scart – AV και  1 AV- ΑV 
(scart ή Euro AV: 21 pins, AV: 2 video και 4 audio) 

 

17 Πιστοποίηση CE  
18 Εγχειρίδιο χρήσης στα ελληνικά  

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
                  Βαθμολογητέα υποχρεωτικά  και προαιρετικά χαρακτηριστικά 

A/A Χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  
ΤΡΟΠΟΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

1  
Δυνατότητα αργής κίνησης, σε διάφορες 
ταχύτητες, κίνηση καρέ – καρέ, πίσω κίνηση 

0 βαθμός το χειρότερο 
2 βαθμοί τα ενδιάμεσα 
  5 βαθμοί το καλύτερο 

2  Σταθερό πάγωμα εικόνας 
0 βαθμός το χειρότερο 
2 βαθμοί τα ενδιάμεσα 
  5 βαθμοί το καλύτερο 

3  
Ταχύτητα και μηχανικός θόρυβος περιέλιξης 
κασέτας VHS 180  

0 βαθμός το χειρότερο 
2 βαθμοί τα ενδιάμεσα 
5 βαθμοί το καλύτερο 

4  Ταχύτητες εγγραφής:  SP, LP 2 βαθμός 
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5  Δυνατότητα index 3 βαθμοί 

6  Δυνατότητα synchro Edit 2 βαθμοί 

7  
Δυνατότητα ένθεσης εικόνας και ήχου (insert και 
audio dub) 

5 βαθμοί 

8  Κύκλωμα ποιοτικής αναπαραγωγής για το VHS 2 βαθμός 

9  Είσοδος για μικρόφωνο 3 βαθμοί 

10  Δίσκος επιλογής ταχύτητας (jog / shuttle control) 4 βαθμοί 

11  Αναπαραγωγή NTSC σε PAL τηλεόραση 2 βαθμός 

12  Για οτιδήποτε επιπλέον 2 βαθμοί 

σύνολο 40 βαθμοί 

                         
 
 
 

4ον ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 
                     Υποχρεωτικά Χαρακτηριστικά – Απαράβατοι Όροι 

A/

A 
Χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  

Ικανοποιείται ; 
      ΝΑΙ / ΟΧΙ 

1  Τροφοδοσία 220 – 240V / AC, 50 Hz (universal) με 
διακόπτη τροφοδοσίας (on – off) και καλώδιο ρεύματος  

2  Έγχρωμη τηλεόραση 28 ή 29 ιντσών, επίπεδης οθόνης ή 
ανάλογου τύπου  

3  Δυνατότητα ρύθμισης αντίθεσης (contrast), ευκρίνειας / 
οξύτητας (sharpness), φωτεινότητας (brightness), 
χρώματος, ήχου, ισορροπίας στα δύο ηχεία (balance) και 
τόνου ήχου 

 

4  Ενδείξεις και μενού λειτουργιών στην οθόνη (on screen 
display)  

5  Λαμβανόμενα συστήματα σύμφωνα με τα πρότυπα CCIR: 
PAL,  SECAM B/G στις περιοχές VHF – UHF: τουλάχιστον 
Ε2-Ε12, Ε21- Ε69 και S21-S41 

 

6  Είσοδοι – έξοδοι: κεραίας RF, 2 euro – scart (21 pins), 1 AV 
μπροστά, S- Video,  υποδοχή ακουστικών  

7  Δύο ηχεία   
8  Αυτόματος και χειροκίνητος συντονισμός και 

μικροσυντονισμός με δυνατότητα αποθήκευσης 40 
τουλάχιστον σταθμοί 

 

9  Ασύρματο τηλεχειριστήριο με μπαταρίες  
10  Παρεχόμενα καλώδια: 1 ομοαξονικό RF, 1 scart – scart, 1 

scart – AV, 1 AV- ΑV, 1 S-video  
(scart ή Euro AV: 21 pins, AV: 2 video και 4 audio) 

 

11 Πιστοποίηση CE   
12 Εγχειρίδιο χρήσης στα ελληνικά  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
                      Βαθμολογητέα υποχρεωτικά και προαιρετικά χαρακτηριστικά 

A/

A 
Χαρακτηριστικά 

ΤΡΟΠΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

1.  Ευκολία χρήσης μενού 0 βαθμός το χειρότερο 
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2 βαθμοί τα ενδιάμεσα 
5 βαθμοί το καλύτερο 

2.  Δοκιμασία οξύτητας, φωτεινότητας, χρωμάτων, 
ήχου 

0 βαθμός το χειρότερο 
2 βαθμοί τα ενδιάμεσα 
5 βαθμοί το καλύτερο 

3.  Δυνατότητα teletext στα Ελληνικά  6 βαθμοί 

4.  Στερεοφωνική  10 βαθμοί 

5.  Αυτόματη επιλογή συστήματος ή συμβατή με 16:9 2 βαθμοί 

6.  Δυνατότητα σύνδεσης με δορυφορικό δέκτη 6 βαθμοί 

7.  Δυνατότητα ένθεσης εικόνας video σε εικόνα 
broadcast σε πραγματικό χρόνο (ΡΙΡ) 

4 βαθμοί 

8.  Για οτιδήποτε επιπλέον 2 βαθμοί 

σύνολο 40 βαθμοί 

 
                       

 
5ον  VIDEOCAMERA 

με παρελκόμενα: τρίποδο και φωτιστικό προβολέα  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 
 Υποχρεωτικά Χαρακτηριστικά – Απαράβατοι Όροι 

A/

A 
Χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  

Ικανοποιείται ; 
      ΝΑΙ / ΟΧΙ 

1  
S-VHS-C ή Hi - 8mm με CCD φακό και ενσωματωμένο 

player (αν είναι VHS απαραίτητο και VHS adaptor)  
2  Ανάλυση με τουλάχιστον 400.000 εικονοστοιχείων (pixels)  
3  Αυτόματη και χειροκίνητη εστίαση  
4  Ευρυγώνιος εστιακής απόστασης τουλάχιστον 5mm  
5  Ευαισθησία φωτός τουλάχιστον 3 lux  
6  Φωτεινότητα φακού: ελάχιστο f:1.6  
7  Τουλάχιστον 10Χ οπτικά zoom  
8  Ψηφιακό αυτόματο tracking  
9  Στερεοφωνική  
10  Αυτόματο σύστημα έκθεσης (auto exposure)  
11  Aυτόματη ίριδα (auto iris)  
12  Ρυθμιστής υψηλής ταχύτητας (high speed shutter)  
13  Αυτόματη ρύθμιση λευκού  
14  Δυνατότητα macro  
15  

Υπολογισμός στην φωτομέτρηση του φωτός του 
background  

16  
Είσοδος μικροφώνου, Έξοδοι RCA (1Video, 2 Audio), 

ακουστικών και S-video  

17  
Υποδοχή για τρίποδα και Τρίποδο ελαφρύ με δυνατότητα 

δύο κινήσεων η κεφαλή του και εύκολη ρύθμιση ύψους  
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18  Μετατροπέας ρεύματος  
19  Ιμάντας ανάρτησης (shoulder strap)  
20  

Υποδοχή για εξωτερικό προβολέα και προβολέας 10 Watt 
με την αντίστοιχη φορητή μπαταρία  

21  
Φορτιστής μπαταρίας με 2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, 

συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 1 ώρας  

22  
Παρεχόμενα καλώδια: 1 scart – scart, 1 scart – AV, 1 AV- 

ΑV, 1 S-video 
(scart ή Euro AV: 21 pins, AV: 2 video και 4 audio) 

 

23 Πιστοποίηση CE   
24 Εγχειρίδιο χρήσης στα ελληνικά  

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
                     Βαθμολογητέα υποχρεωτικά  και προαιρετικά χαρακτηριστικά 

A/

A 
Χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

1.  
Μέγιστα Οπτικά zoom. 

0 βαθμός το χειρότερο 
2 βαθμοί τα ενδιάμεσα 
5 βαθμοί το καλύτερο 

2.  
Ευαισθησία φωτός και Οπτική ανάλυση σε pixels 

0 βαθμός το χειρότερο 
2 βαθμοί τα ενδιάμεσα 
5 βαθμοί το καλύτερο 

3.  
Δυνατότητα macro 

0 βαθμός το χειρότερο 
2 βαθμοί τα ενδιάμεσα 
5 βαθμοί το καλύτερο 

4.  
Τρίποδο 

0 βαθμός το χειρότερο 
2 βαθμοί τα ενδιάμεσα 
5 βαθμοί το καλύτερο 

5.  Έγχρωμο viewfinder 3 βαθμοί 

6.  Ψηφιακά zoom 3 βαθμοί 

7.  Τηλεχειριστήριο ασύρματο με μπαταρίες 4 βαθμοί 

8.  Δυνατότητα fade in – out 3 βαθμοί 

9.  Εγγραφή ημερομηνίας 1 βαθμός 

10.  Αντικραδασμική – Σταθεροποιητής εικόνας (steady 
shot) 

4 βαθμοί 

11.  Για οτιδήποτε επιπλέον 2 βαθμοί 

σύνολο 40 βαθμοί 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6ον ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΟΘΟΝΗΣ Η/Υ. 
(ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ) 

 
Το σύστημα προβολής οθόνης Η/Υ θα πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά του πίνακα Ι, τα οποία όλα 
θεωρούνται απαράβατοι όροι. Η μη ικανοποίηση κάποιου από τους απαράβατους όρους αποκλείει το 
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προσφερόμενο μηχάνημα από το διαγωνισμό. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 
 
 
 

A/A Χαρακτηριστικά 
Ικανοποιείται ; 

ΝΑΙ / ΟΧΙ 

1 Να είναι φορητό  

2 
Τεχνολογία : DLP ή LCD 3 panel 
τουλάχιστον 

 

3 Aνάλυση 800x600  

4 Φωτεινότητα  ( σε lumens) τουλάχιστον 350  

5 Εστίαση (ZOOM) : Ψηφιακή αυτόματη  

6 
Μέγεθος Προβολής (Αυξομείωση διαστάσεων 
διαγωνίου):τουλάχιστον 1,5m-5,5m  

 

7 Ισχύς λάμπας τουλάχιστον 120 W:  

8 
Χρώματα τουλάχιστον: 16 εκατομμύρια 
 

 

9 
Υποστήριξη πηγών εικόνας / ήχου: 
SVGA ( PC, MAC, Workstation  Computer) , Video-
Camera  (PAL, SECAM, NTSC), CD Player 

 

10 Τηλεχειριστήριο  

11 
Σύστημα ήχου: 
2 ηχεία με ενισχυτή 

 

12 Εξομοίωση mouse στο τηλεχειριστήριο  

13 Βάρος (5-12 Kg)  

14 Πιστοποιητικό CE MARK ή αντίστοιχο  

15 Εγχειρίδιο χρήσης στα ελληνικά  

 
Τα χαρακτηριστικά του παρακάτω πίνακα ΙΙ είναι υποχρεωτικά αλλά βαθμολογήσιμα χαρακτηριστικά και 
βαθμολογούνται από 80 – 120 βαθμούς. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
  

A/A Βαθμολογήσιμα χαρακτηριστικά Υποχρεωτικό 

1 Μοντέλο να αναφερθεί ΝΑΙ 

2 Τεχνολογία  DLP ή LCD 3 panel 

3 Aνάλυση >= 800x600 

4 Φωτεινότητα  ( σε lumens) >= 350 

5 Εστίαση (ZOOM) Ψηφιακή αυτόματη 

6 
Μέγεθος Προβολής (Αυξομείωση διαστάσεων 
διαγωνίου): 1,5m-5,5m  

ΝΑΙ 

7 Τύπος λάμπας προβολής ΝΑΙ 

8 Διάρκεια ζωής λάμπας για >=3 έτη >=1000 ώρες 

9 Ισχύς λάμπας >=120 W 

10 
Χρώματα: 
 

16 εκατομμύρια 

11 Τηλεχειριστήριο ΝΑΙ 

12 
Σύστημα ήχου: 
2 ηχεία με ενισχυτή 

ΝΑΙ 

13 
 
Βάρος (5-12 Kg) 

 
ΝΑΙ 
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14 

 
Λοιπά χαρακτηριστικά 

 

 
 

7ον ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ  ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 
Υποχρεωτικά Χαρακτηριστικά – Απαράβατοι Όροι 

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Ικανοποιείται ; 

ΝΑΙ / ΟΧΙ 

Α Υλικό συστήματος Η/Υ  

36.  Κεντρική Μονάδας επεξεργασίας CPU Pentium IIΙ 600 
MHz ή τεχνολογίας Risc ή αντίστοιχο. 

 

37.  Cache μνήμη 
Παρεχόμενο μέγεθος (KB) 
Μέγιστο Μέγεθος  (KB 

 

38.  Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης RAM (SDRAM ECC) 
(MB) 

 

39.  Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη 256 MB χωρίς 
αντικατάσταση της υπάρχουσας.  
Δυνατότητα επέκτασης 

 

40.  Χρόνος προσπέλασης RAM (nsec)  

41.  Σειριακές θύρες: 
Τύπος RS-232 S 
Ταχύτητα (bps) 
Προσφερόμενες 
Υποστηριζόμενες 

 

42.  Παράλληλες 
Προσφερόμενες 
Υποστηριζόμενες 

 

43.  θύρα για Mouse PS/2  

44.  Θύρα για Keyboard  

45.  USB Port   

46.  Σκληρός Δίσκος  

47.  Μονάδες Σκληρού Δίσκου  

48.  Χωρητικότητα   

49.  Ενσωματωμένη Μονάδα CD-ROM   

50.  Ταχύτητα   

51.  Τύπος  

52.  Κάρτα οθόνης PC to TV 
(Με έξοδο για απευθείας σύνδεση με τηλεόραση) 

 

53.  Τύπος   

54.  Μέγιστη Ανάλυση  

55.  Μέγεθος μνήμης RAM κάρτας  

56.  Floppy disk  

57.  Αριθμός Μονάδων (Εσωτερικό)  

58.  Τύπος   

59.  Χωρητικότητα   
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60.  Κάρτα Ήχου - Ηχεία  

61.  Sound Blaster 16 bit συμβατή ή αντίστοιχη  

62.  1 ζεύγος ηχείων 100 Watt  

63.  Μικρόφωνο  

64.  3 ζεύγη ακουστικών με το αντίστοιχο adaptor  

65.  Πληκτρολόγιο με αριθμό πλήκτρων  

66.  Mouse PS/2  

67.  Επεκτασιμότητα (Slots)  

68.  Πλήθος 32 bit PCI  

69.  Πλήθος 16 bit ISA  

70.  Ελεύθερες θέσεις μετά την τοποθέτηση όλων των 
προβλεπομένων μονάδων. 

 

71.  Πιστοποίηση C.E.  

 
 

Β)  ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΤΥΠΟΥ (ΤΕΜ 1 /ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) 
 

Α/Α Χαρακτηριστικά 
Ικανοποιείται ; 

ΝΑΙ / ΟΧΙ 

10.  Έγχρωμος 2 κεφάλων    

11.  Μέγεθος χαρτιού Α4  

12.  Ταχύτητα σε PPM σε ασπρόμαυρο  

13.  Ανάλυση σε DPI σε απλό χαρτί  

14.  BUFFER σε KB  

15.  FEEDER (Αυτόματη τροφοδότηση σελίδων)  

16.  Υποστήριξη Ελληνικών IBM 437, ISO 8859-7  

17.  Δυνατότητα Εκτύπωσης Φακέλων Διαφανειών  

18.  Τύπος Interface να αναφερθεί  

19.  Πιστοποίηση C.E.  

 
 

Γ)  ΟΘΟΝΗ ΕΓΧΡΩΜΗ 
 

Α/Α Χαρακτηριστικά 
Ικανοποιείται ; 

ΝΑΙ / ΟΧΙ 

8.  Διάσταση   

9.  Resolution 1024x768 (Non Interlace).  

10.  Κατακόρυφο Refresh Rate (Hz) σε ανάλυση 1024Χ768 
Οριζόντιο Refresh Rate (ΚHz) 

 

11.  Βήμα κουκίδας  

12.  Περιστρεφόμενη βάση  

13.  Άλλα χαρακτηριστικά:, MPR II Χαμηλής Ακτινοβολίας, 
EPA Energy Star Compliant, TCO 95  
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14.  Ρυθμιστικά λειτουργιών με μνήμη 

 Θέση πλαισίου οριζόντια – κατακόρυφα 

 Μέγεθος πλαισίου οριζόντια – κατακόρυφα 

 Κύρτωση  

 Τραπεζοειδής 

 Στροφή πλαισίου 

 Φωτεινότητα – αντίθεση 

 Ισορροπία λευκού 

 Κέρδος τριών βασικών χρωμάτων 

 Εργοστασιακές προρρυθμίσεις  

 moire 

 

15.  Πιστοποίηση C.E.  

 
 

Δ)  ΣΑΡΩΤΗΣ (SCANNER) 
 

Α/Α Χαρακτηριστικά 
Ικανοποιείται ; 

ΝΑΙ / ΟΧΙ 

9.  έγχρωμος  

10.  Μέγεθος   

11.  Οπτική ανάλυση  

12.  Βάθος χρώματος  

13.  Σύνδεση   

14.  Transparency  για slides, films   

15.  Baffer   

16.  Ελληνικό OCR  

17.  Πιστοποίηση C.E.  

  

Ε)  ΨΗΦΙΟΠΙΝΑΚΙΔΑ  (graphics tablet) 
 

Α/Α Χαρακτηριστικά 
Ικανοποιείται ; 

ΝΑΙ / ΟΧΙ 

6.  Μέγεθος   

7.  Σύνδεση   

8.  Ανάλυση   

9.  Έλεγχος πίεσης   

10.  Πιστοποίηση C.E.  

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
Βαθμολογητέα υποχρεωτικά  και προαιρετικά χαρακτηριστικά 

 

Α/Α Χαρακτηριστικά   ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

1.  
Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης RAM  
164 mb 

5 βαθμοί 

2.  Δυνατότητα επέκτασης υποστηριζόμενη μνήμη 2 – 5 βαθμοί 

3.  Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου  >10 GB 1 - 3 βαθμοί 

4.  Μέγεθος μνήμης RAM κάρτας 64 MB 5 βαθμοί 

5.  
Ρυθμιστικά λειτουργιών οθόνης με μνήμη 0 βαθμός τα χειρότερα 

2 βαθμοί τα ενδιάμεσα  
5 βαθμοί τα καλύτερα  

6.  Πακέτο 10 δισκετών  2 βαθμοί 

7.  Πλαστική θήκη για 50 δισκέτες 2 βαθμοί 

8.  Ανταλλακτικά μελάνια για εκτυπωτή  4 βαθμοί 

9.  Mouse pad λευκό – αντιολισθητικό  3 βαθμοί 
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10.  Πακέτο 200 φύλλων inkjet 2 βαθμοί 

11.  Πακέτο 100 φύλλων glossy 2 βαθμοί 

12.  Πακέτο 50 φύλλων διαφανές 2 βαθμοί 

σύνολο 40βαθμοί 

 
 

8ον ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ 
Με παρελκόμενα: τρίποδο – σύστημα δακτυλιδιών επέκτασης φακού – τσάντας 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ I 

                               Υποχρεωτικά Χαρακτηριστικά – Απαράβατοι Όροι 
 

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  Ικανοποιείται ; 
ΝΑΙ / ΟΧΙ 

20.  Μονοοπτική ρεφλέξ 35 mm με δυνατότητα αλλαγής 
φακών 

 

21.  Φακός 50mm  
Φωτεινότητα φακού : ελάχιστο  f:1.8 

 

22.  Φακός ZOOM 70 - 200   10mm  
Φωτεινότητα φακού : ελάχιστο  f:5,6 

 

23.  Φακός 28 mm  
Φωτεινότητα φακού : ελάχιστο  f:2.8 

 

24.  Αυτόματη και χειροκίνητη εστίαση  

25.  Κλασσικά χειριστήρια για την επιλογή των λειτουργιών, 
χωριστά για τις ταχύτητες και χωριστά για τα 
διαφράγματα 

 

26.  Χειροκίνητη και προγραμματισμένη λειτουργία έκδεσης 
με προτεραιότητα διαφράγματος – προτεραιότητα 
ταχύτητας – προτεραιότητα βάθους πεδίου 

 

27.  Φωτόμετρο ενσωματωμένο. Φωτομέτρηση πολυγωνική, 
κεντρικά ζυγισμένη, μερική. 

 

28.  Εύρος φωτομέτρησης EV 1-20  

29.  Εύρος ταχυτήτων φωτοφράκτη από 1΄΄μέχρι 1/2000 
τουλάχιστον και Β 

 

30.  Ταχύτητα συγχρινισμού φλας τουλάχιστον1/125  

31.  Κλίμακα ευαισθησίας φιλμ 6-6400 IS0  

32.  Δυνατότητα αναγνώρισης κώδικα DX φιλμ  

33.  Κάλυμα σκοπεύτρου τουλάχιστον 90%  

34.  Επέκτασης φακού για μακρό-φωτογραφία (close up)  

35.  Τρίποδο που να φτάνει το 1.70 ύψος, αλουμινίου με 
μανιβέλα που ανεβοκατεβάζει το κεντρικό στέλεχος. 
Σταθερός 

 

36.  Τσάντα δερμάτινη που να χωράει μηχανή – φιλμ –
δακτυλίδια επέκταση φακού και μικροεξαρτήματα 

 

37.  Εγχειρίδιο χρήσης στα Ελληνικά  

38.  Πιστοποίηση C.E.   

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
                 Βαθμολογητέα υποχρεωτικά  και προαιρετικά χαρακτηριστικά 
 

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

6.  Φακός 50mm    f 1:1.8 
                          f 1:1.7 
                          f 1:1.4 

0 βαθμός  
2 βαθμοί  
5 βαθμοί 
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7.  Φακός ZOOM 70 - 200   10mm   f 1:5,6 
                                                      f 1:4,5 
                                                      f 1:3,5 

0 βαθμός  
3 βαθμοί  
5 βαθμοί 

8.  Ταχύτητα  φωτοφράκτη   1/2000 
                                         1/4000 
                                         1/8000 

0 βαθμός  
3 βαθμοί  
5 βαθμοί 

9.  Επέκτασης φακού για μακρό-φωτογραφία (close 
up). Σύστημα τριών δακτυλιδιών  
Σύστημα φισούνας 

 
3 βαθμοί  
5 βαθμοί  

10.  Τρίποδο που να φτάνει το 1.70 ύψος, αλουμινίου με 
μανιβέλα που ανεβοκατεβάζει το κεντρικό στέλεχος. 
Σταθερός 

0 βαθμός το χειρότερο 
2 βαθμοί το ενδιάμεσο  
5 βαθμοί το καλύτερο 

11.  Ιμάντες συγκράτησης της μηχανής στο λαιμό 4 βαθμοί 

12.  Θήκη του σώματος και normal φακού της μηχανής 5 βαθμοί 

13.  Φίλτρα UV προστασίας του φακού 2 βαθμοί 

14.  Ντεκλανσέρ  2 βαθμοί 

15.  Double exposure device Σύστημα 3 δακτυλιδιών. 2 βαθμοί 

σύνολο 40 βαθμοί 
 
 
 

9ον ΜΕΓΕΝΘΥΝΤΗΡΑΣ – ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 
Με παρελκόμενα σκοτεινού θαλάμου  

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 

                   Υποχρεωτικά Χαρακτηριστικά – Απαράβατοι Όροι 
 

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ικανοποιείται ; 
ΝΑΙ / ΟΧΙ 

18.  Μεγενθυτήρας – εκτυπωτής ασπρόμαυρης 
φωτογραφίας. Μικρό φορμά 135 φιλμ (24Χ36mm) 

 

19.  Να έχει συρτάρι τοποθέτησης φίλτρου  

20.  Δυνατότητα ανύψωσης και καταβίβασης της 
κεφαλής με μανιβέλα 

 

21.  Δυνατότητα μετακίνησης της κεφαλής αριστερά και 
δεξιά 

 

22.  Δυνατότητα ελέγχου εστιάσεως (σύστημσ 
διακεκομένης γραμμής ή άλλο παρεμφερές 

 

23.  Συγκεντρωτήρας φωτός (Λούπα) δύο στοιχείων  

24.  Φακός εστιακής αποστάσεως 50mm, φωτεινότητα 
3,5,  

 

25.  Ηλεκτρονικός – ηλεκτρικός χρονοδιακόπτης 
σκοτεινού θαλάμου με υποδοχές για τον 
μεγενθυτήρα και φωτεινές ενδείξεις 

 

26.  Χρονοδιακόπτης κουζίνας για την εμφάνιση του 
φιλμ από 0 έως 30΄ 

 

27.  Πλαίσιο εκτύπωσης (Μαρζερ) 30Χ40cm   

28.  Ειδική λάμπα για τον μεγενθυτήρα   

29.  Τανκ εμφάνισης για δυο φιλμ με δύο καλούλια από 
ειδικό πλαστικό 

 

30.  Θερμόμετρο υγρών σκοτεινού θαλάμου, με 
ανοξείδωτη βάση  

 

31.  Τέσσερις ογκομετρικές μεζούρες 50, 300, 600 και 
1000ml από ειδικό σκληρό πλαστικό, ανθεκτικό στα 
φωτογραφικά υγρά  

 

32.  Δύο τριάδες λεκάνες α) με αυλάκια στον πυθμένα 
και β) με θέση θερμομέτρου. Η μία τριάδα (κοκ-
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άσπρο-μπεζ) θα είναι μεγέθους 20Χ26cm και η 
άλλη 30χ40 cm 

33.  Έξι λαβίδες ανοξείδωτες   

34.  Έξι  δοχεία φύλαξης υγρών 1 λίτρου, μαύρα, 
μορφής φυσούνας  

 

35.  Πιστοποίηση C.E.   

 
 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
 

Βαθμολογητέα υποχρεωτικά  και προαιρετικά χαρακτηριστικά 

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

7.  Φορμά 6Χ6 4 βαθμοί 

8.  Ομοιόμορφη κατανομή φωτός 0 βαθμός η χειρότερη 
3 βαθμοί η ενδιάμεση 
5 βαθμοί η καλύτερη 

9.  Έλεγχος εστίασης  0 βαθμός η χειρότερη 
3 βαθμοί η ενδιάμεση 
5 βαθμοί η καλύτερη 

10.  Ποιότητα Tank 0 βαθμός το χειρότερο 
2 βαθμοί το ενδιάμεσο 
4 βαθμοί το καλύτερο 

11.  Ποιότητα λεκανών  0 βαθμός η χειρότερη 
2 βαθμοί η ενδιάμεση 
4 βαθμοί η καλύτερη 

12.  Δύο λάμπες σκοτεινού θαλάμου, μία κόκκινη και μία 
πρασινοκίτρινη 

4 βαθμοί 

13.  Σετ φίλτρων για ασπρόμαυρο 5 βαθμοί 

14.  Συμπυκνωμένος υγρός εμφανιστής 1λίτρα 3 βαθμοί 

15.  Συμπυκνωμένος υγρός στερεωτής (fixer) 1 λίτρα 3 βαθμοί 

16.  Φωτογραφικα χαρτιά γυαλιστερά πλαστικοποιημένα 
(R.C.Recin Coated)διαστάσεων 13Χ18 

3 βαθμοί 

σύνολο 40 βαθμοί 
 
 

10ον Τραπέζι προβολέα μικροδιαφανειών  
(slides) 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ I 
Υποχρεωτικά Χαρακτηριστικά – Απαράβατοι Όροι 

                                                                                                 

A/A Χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  Ικανοποιείται ; 
ΝΑΙ / ΟΧΙ 

1 Το τραπέζι να είναι μεταλλικό πτυσσόμενο;   

2 Το ύψος είναι το προδιαγραφόμενο:    

3 Οι διαστάσεις των επιφανειών είναι οι  προβλεπόμενες:   

4 Η άνω επιφάνεια  φέρει ρυθμιστή κλίσης:  

5 Ο ρυθμιστής κλίσης είναι αποτελεσματικός:  

6 Ποιότητα επιφανειών   

7 Οι ακμές των επιφανειών είναι στρογγυλεμένες:   

8 Σταθερότητα τραπεζιού  

9 Αισθητική τραπεζιού   
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΣΕΙΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΕΩΣ 

 
 

3. Απαράβατοι όροι. Είναι τα χαρακτηριστικά που περιλαμβάνονται στον Πίνακα Ι, και η αξιολόγησή τους 
επιδέχεται μια από τις δύο τιμές «ικανοποιείται» – «δεν ικανοποιείται». 

Στην περίπτωση που οποιοδήποτε από αυτά τα χαρακτηριστικά δεν ικανοποιείται, το πακέτο 
βαθμολογείται με βαθμό μικρότερο του 80 και αποκλείεται του διαγωνισμού. 

4. Βαθμολογήσιμα χαρακτηριστικά. Είναι τα χαρακτηριστικά του ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ που διαφοροποιούνται 
ποιοτικά από είδος σε είδος, έτσι σε συγκριτική δοκιμασία, το καλύτερο βαθμολογείται με 2, το 
χειρότερο με 0 και όλα τα ενδιάμεσα με 1. Η βαθμολογία (Σύνολο Α) που συγκεντρώνει κάθε πακέτο από 
τα βαθμολογήσιμα  χαρακτηριστικά προστίθεται στο 80. 

 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 

Υποχρεωτικά Χαρακτηριστικά – Απαράβατοι Όροι 
 
ΣΕΙΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ 
Ικανοποιείται; 

ΝΑΙ / ΟΧΙ 

1 Προσφέρονται όλα τα όργανα της σειράς;  

2 Είναι ξύλινα – βερνικωμένα  

3 Έχουν κλίμακες εγχάρακτες και με ανεξίτηλη μελάνη  

4 
Μέγεθος διαβήτη σύμφωνο με τις προδιαγραφές – Ύπαρξη 
βεντούζας (όχι ακίδα) 

 

5 Ύπαρξη Κλίμακας (μήκους και γωνίας) στο μοιρογνωμόνιο.  

6 Μέγεθος κανόνα – Ύπαρξη Κλίμακας μήκους  

7 Μέγεθος – Κλίμακες Ορθογωνίων Τριγώνων   

8 Τα μεταλλικά μέρη είναι Ανοξείδωτα – Επιμεταλλωμένα   

9 Κανόνας Ξύλινος – Στις προδιαγεγραμμένες διαστάσεις.  

 
 

ΣΕΙΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (OVERHEAD) KAI ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΟΜΑΔΕΣ TΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

10 Προσφέρονται όλα τα όργανα της σειράς;  

11 Είναι κατασκευασμένα από διαφανές υλικό  

12 
Χρησιμοποιούνται άνετα πάνω στο κρύσταλλο εργασίας του 

προβολέα  
 

13 Δεν εμφανίζονται  σκοτεινές ταινίες κατά την προβολή τους  

14 Ύπαρξη εγκοπή για τη χρήση μαρκαδόρου ή ραπιδογράφου  

15 Τα υποδεκάμετρα  έχουν υποδιαιρέσεις και ανά 0,5mm  

16 Ύπαρξη θήκης   

 
ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ 

17 Προσφέρονται όλα τα όργανα της σειράς;  

18 Ασφαλής σταθεροποίηση της λάμας στα μαχαιρίδια  

19 
Ύπαρξη ασφαλούς συστήματος αποκοπής της λάμας του 
μαχαιριδίου 

 

20 
Ασφαλής φύλαξη της λάμας του μαχαιριδίου όταν δε 
χρησιμοποιείται 

 

21 
Ύπαρξη Ασφαλούς Εφεδρικού  πακέτου με λάμες στα 
μαχαιρίδια 

 

22 Ατσάλινη μετροταινία στις προδιαγεγραμμένες διαστάσεις  

23 Επεξεργασμένες – Ακίνδυνες Ακμές στη μετροταινία  
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24 Περιέλιξη – κουμπί STOP στη μετροταινία  

25 Ενσωματωμένη ένδειξη μεγέθους στο περίβλημα.  

26 Αιχμηρά  τα άκρα μεγάλου του  μεγάλου ψαλιδιού  

27 Στρογγυλεμένα τα άκρα του  μικρού ψαλιδιού  

28 Πένσα  ανοξείδωτη εγκιβωτισμένη με πλαστική επένδυση  

29 Κόφτης ανοξείδωτη εγκιβωτισμένη με πλαστική επένδυση  

30 Μυτοτσίμπιδο ανοξείδωτη εγκιβωτισμένη με πλαστική επένδυση  

31 Ξύστρες  μεταλλικές με δύο ανταλλακτικά  

32 Βελόνες σχεδίασης λεπτές και ανθεκτικές  

33 Πινακίδες λείες 50Χ70 εκατοστά  

 

ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ 

34 Προσφέρονται όλα τα πινέλα της σειράς;  

35 Είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές;  

 
ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΒΟΛΕΑ 

36 Προσφέρονται όλες οι διαφάνειες της σειράς;  

37 Είναι μεγέθους Α4  

38 Είναι σταθερές σε οργανικούς διαλύτες  

39 
Συνοδεύονται με οδηγίες χρήσης ώστε να αποφεύγονται οι 
ζημιές σε φωτοτυπικά και εκτυπωτές 

 

 
 
 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΙΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

ΣΕΙΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 Στιβαρότητα των οργάνων 
0 βαθμοί το χειρότερο 
1 βαθμός τα ενδιάμεσα 
2 βαθμοί το καλύτερο 

2 Αισθητική των οργάνων 
0 βαθμοί το χειρότερο 
0,5 βαθμοί τα ενδιάμεσα 
1 βαθμός το καλύτερο 

3 Ευκρίνεια των κλιμάκων 
0 βαθμοί το χειρότερο 
1 βαθμός τα ενδιάμεσα 
3 βαθμοί το καλύτερο 

4 Ποιότητα της βεντούζας στο διαβήτη. 
0 βαθμοί το χειρότερο 
1 βαθμός τα ενδιάμεσα 
2 βαθμοί το καλύτερο 

 
ΣΕΙΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (OVERHEAD) 

ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

5 Στιβαρότητα και αισθητική των οργάνων 
0 βαθμοί το χειρότερο 
0,5 βαθμοί τα ενδιάμεσα 
1 βαθμός το καλύτερο 

6 Καθαρότητα προβολής στον προβολέα διδασκαλίας 
0 βαθμοί το χειρότερο 
1 βαθμός τα ενδιάμεσα 
3 βαθμοί το καλύτερο 

7 Καταλληλότητα μεγέθους των οργάνων 
0 βαθμοί το χειρότερο 
1 βαθμός τα ενδιάμεσα 
2 βαθμοί το καλύτερο 

8 Ποιότητα και Αισθητική της θήκης 
0 βαθμοί το χειρότερο 
1 βαθμοί τα ενδιάμεσα 
2 βαθμός το καλύτερο 

 
ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  

9 Ποιότητα των ακμών της μετροταινίας ώστε να είναι 0 βαθμοί το χειρότερο 
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ακίνδυνες  1 βαθμός τα ενδιάμεσα 
2 βαθμοί το καλύτερο 

10 
Λειτουργικότητα-Αντοχή του μηχανισμού περιέλιξης 
της μετροταινίας 

0 βαθμοί το χειρότερο 
1 βαθμός τα ενδιάμεσα 
3 βαθμοί το καλύτερο 

11 Ασφάλεια των μαχαιριδίων. 
0 βαθμοί το χειρότερο 
1 βαθμός τα ενδιάμεσα 
3 βαθμοί το καλύτερο 

12 Ποιότητα συρραπτικού  
0 βαθμοί το χειρότερο 
1 βαθμός τα ενδιάμεσα 
2 βαθμοί το καλύτερο 

13 Ποιότητα ξύλινων γλυφίδων  κεραμικής – πλαστικής 
0 βαθμοί το χειρότερο 
1 βαθμός τα ενδιάμεσα 
2 βαθμοί το καλύτερο 

14 
Ποιότητα μεταλλικών γλυφίδων κεραμικής – 
πλαστικής 

0 βαθμοί το χειρότερο 
1 βαθμός τα ενδιάμεσα 
2 βαθμοί το καλύτερο 

15 Ποιότητα εργαλείων χαρακτικής 
0 βαθμοί το χειρότερο 
1 βαθμός τα ενδιάμεσα 
2 βαθμοί το καλύτερο 

16 Ποιότητα Πένσας, κόφτι, μυτοτσίμπιδου 
0 βαθμοί το χειρότερο 
1 βαθμός τα ενδιάμεσα 
3 βαθμοί το καλύτερο 

17 Ποιότητα πινέλων  
0 βαθμοί το χειρότερο 
1 βαθμός τα ενδιάμεσα 
3 βαθμοί το καλύτερο 

18 Ποιότητα κυλίνδρου εκτύπωσης 
0 βαθμοί το χειρότερο 
1 βαθμός τα ενδιάμεσα 
2 βαθμοί το καλύτερο 

ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΒΟΛΕΑ 

19 Ευκρίνεια των διαφανειών κατά την προβολή 
0 βαθμοί το χειρότερο 
1 βαθμός τα ενδιάμεσα 
2 βαθμοί το καλύτερο 

ΣΥΝΟΛΟ  40 βαθμοί 
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 Οι προδιαγραφές των οπτικοακούστικών μέσων έχουν ισχύ 6 μηνών. 

 Οποιαδήποτε αλλαγή στις προδιαγραφές πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη της ομάδας 

εργασίας. 
 


