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ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τις προαγωγικές-απολυτήριες-πτυχιακές εξετάσεις μαθητών σε
Επαγγελματικά Λύκεια και Επαγγελματικές Σχολές σχολικού έτους 2013-2014»
Σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες σχετικά με τις προαγωγικές-απολυτήριεςπτυχιακές εξετάσεις μαθητών σε Επαγγελματικά Λύκεια και Επαγγελματικές Σχολές σχολικού
έτους 2013-2014.
Συγκεκριμένα:
1. Οι απορριπτόμενοι λόγω ανεπαρκούς φοίτησης μαθητές της Γ΄ τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ.,
οι οποίοι κατά το σχολικό 2013-2014 παρακολούθησαν ειδικότητες, που σύμφωνα με το
άρθρο 82 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) έχουν καταργηθεί μπορούν να προσέρχονται εκτός
από την ειδική εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2014 και σε εξεταστική περίοδο κατά το
μήνα Φεβρουάριο 2015, καθώς και στην εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου 2015,
προκειμένου να λάβουν απολυτήριο ή και πτυχίο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24
του π.δ.50/2008 (Α΄81) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Οι μαθητές με ανεπαρκή φοίτηση εξετάζονται προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα.
Μαθητές, οι οποίοι δεν προσέρχονται σε ένα ή περισσότερα μαθήματα κατά την προφορική
και γραπτή εξέταση, παραπέμπονται στις ως άνω οριζόμενες εξεταστικές περιόδους στο
μάθημα ή τα μαθήματα, στα οποία δεν προσήλθαν να εξεταστούν,

και εξετάζονται

προφορικά και γραπτά. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής. Οι εξετάσεις

διενεργούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζεται από το Διευθυντή του σχολείου
από τριμελή επιτροπή ανά μάθημα με πρόεδρο το Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή του
ΕΠΑ.Λ. και μέλη δύο καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας. O τρόπος εξέτασης των
μαθημάτων ορίζεται στο π.δ.50/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Κατά τα λοιπά, για
την απόλυση των μαθητών ισχύει το άρθρο 24 του π.δ.50/2008 (Α΄81), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Οι απορριπτόμενοι λόγω ανεπαρκούς φοίτησης μαθητές της Γ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.,
οι οποίοι κατά το σχολικό 2013-2014 παρακολούθησαν ειδικότητες, που σύμφωνα με το
άρθρο 82 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) έχουν καταργηθεί, μπορούν να προσέλθουν στην
ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2014 προκειμένου να προαχθούν στην επόμενη
τάξη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του π.δ.50/2008 (Α΄81), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι παραπάνω μαθητές εξετάζονται προφορικά και γραπτά σε
όλα τα μαθήματα. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής. Οι εξετάσεις
διενεργούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζεται από το Διευθυντή του σχολείου
από τριμελή επιτροπή ανά μάθημα με πρόεδρο το Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή του
ΕΠΑ.Λ. και μέλη δύο καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας. O τρόπος εξέτασης των
μαθημάτων ορίζεται στο π.δ.50/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Όσοι από τους
ανωτέρω μαθητές δεν προαχθούν έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στη Β΄ τάξη του
ΕΠΑ.Λ. σε τομέα που επιθυμούν.
3. Οι απορριπτόμενοι λόγω ανεπαρκούς φοίτησης μαθητές της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Σ. (που
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 46 του ν. 4186/2013, Α΄ 193 παύει να λειτουργεί την
15η Σεπτεμβρίου 2014) μπορούν να προσέρχονται στην ειδική εξεταστική περίοδο κατά το
μήνα Σεπτέμβριο 2014 και σε εξεταστική περίοδο κατά το μήνα Φεβρουάριο 2015 καθώς
και στην εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου 2015, προκειμένου να λάβουν πτυχίο σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του π.δ.51/2008 (Α΄82).Οι μαθητές με ανεπαρκή φοίτηση
εξετάζονται προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα. Μαθητές, οι οποίοι δεν
προσέρχονται σε ένα ή περισσότερα μαθήματα κατά την προφορική και γραπτή εξέταση,
παραπέμπονται στις ως άνω οριζόμενες εξεταστικές περιόδους στο μάθημα ή τα μαθήματα,
στα οποία δεν προσήλθαν να εξεταστούν και εξετάζονται προφορικά και γραπτά. O τρόπος
εξέτασης των μαθημάτων ορίζεται στο π.δ.51/2008.Για τις εξεταστικές περιόδους ισχύουν
τα εξής:
α) Για την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2014, η προφορική εξέταση
προηγείται της γραπτής. Οι εξετάσεις διενεργούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα που
καταρτίζεται από το Δ/ντή της ΕΠΑ.Σ., από τριμελή επιτροπή ανά μάθημα με πρόεδρο το
Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή της ΕΠΑ.Σ. και μέλη δύο καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς
ειδικότητας.

β) Για την εξεταστική περίοδο κατά το μήνα Φεβρουάριο 2015 καθώς και για την εξεταστική
περίοδο Μαΐου-Ιουνίου 2015, λόγω παύσης της λειτουργίας των ΕΠΑ.Σ., η εξέταση
διενεργείται σε σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ. τις οποίες ορίζει ο Δ/ντής Δ/θμιας Εκπ/σης με
απόφασή του. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής. Οι εξετάσεις διενεργούνται
σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζεται από το Δ/ντή του εκάστοτε ΕΠΑ.Λ. από
τριμελή επιτροπή ανά μάθημα την οποία ορίζει ο Δ/ντής Δ/θμιας Εκπ/σης με απόφασή του,
με πρόεδρο το Διευθυντή ή Υποδιευθυντή του ΕΠΑ.Λ. και μέλη δύο καθηγητές της ίδιας ή
συγγενούς ειδικότητας.
4.

H εξέταση μαθητών των παρ.1,2,3 της παρούσας Υπουργικής Απόφασης είναι δυνατόν να
παραταθεί για λόγους ανωτέρας βίας μέχρι και τη 15η Οκτωβρίου μετά από έγκριση του
Διευθυντή Δ/θμιας Εκπ/σης. Ειδικότερα, η εξέταση των απορριπτόμενων μαθητών λόγω
ανεπαρκούς φοίτησης της Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Σ. μετά την παύση λειτουργίας τους και έως
τις 15 Οκτωβρίου διενεργείται σε σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ. τις οποίες ορίζει ο Δ/ντής
Δ/θμιας Εκπ/σης με απόφασή του. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής. Οι
εξετάσεις διενεργούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζεται από τον Δ/ντή του
εκάστοτε ΕΠΑ.Λ. από τριμελή επιτροπή ανά μάθημα την οποία ορίζει ο Δ/ντής Δ/θμιας
Εκπ/σης με απόφασή του, με πρόεδρο το Διευθυντή ή Υποδιευθυντή του ΕΠΑ.Λ. και μέλη
δύο καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας.

5. Οι μαθητές της παρ.2 οι οποίοι δεν έχουν προαχθεί στη Δ΄ τάξη των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.
έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν εκπρόθεσμα με απόφαση του Δ/ντή Δ/θμιας Εκπ/σης
έως και τις 15 Οκτωβρίου στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. σε τομέα και ειδικότητα που επιθυμούν.
Οι απουσίες των μαθητών από την έναρξη των μαθημάτων έως την ημέρα της
εκπρόθεσμης εγγραφής τους δεν λαμβάνονται υπόψη.
6. Ο τύπος των τίτλων σπουδών των μαθητών των ΕΠΑ.Σ., μετά την παύση λειτουργίας τους,
καθορίζεται σύμφωνα με τις υπ’αριθμ.111316/Γ2/08-10-2007 (303 Β΄/2008), 55678/Γ2/185-2009 (991 Β΄) Υπουργικές Αποφάσεις και το περιεχόμενό τους καθορίζεται από τα
συνημμένα υποδείγματα:
α.(ΥΠΟΔ.1) Πτυχίο ΕΠΑ.Σ.
β.(ΥΠΟΔ. 2) Αποδεικτικό Πτυχίου ΕΠΑ.Σ.

ΘΕΣΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ…………………
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ …………..
…….. ΕΠΑ.Λ. ……………..…………….
Oδός ……….………ΤΚ …………Πόλη …
Τηλ…………………FAX..………………
e-mail ……………………..………………
(Αποφ. Σύστασης Επιτροπής……………..)
(Το παρόν αποτελεί τίτλο ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ EΠΑ.Σ., παρ.1, άρθρο 12 Ν.3475/2006)

Βεβαιώνεται ότι …
εικονιζόμεν… είναι …ίδι… που
αναφέρεται στον τίτλο
Ο Διευθυντής

Σχολικό Έτος:

ΠΤΥΧΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΝΟΜΟΥ

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
:
:
:
:
:
:

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣHΣ

……μαθητ …………………………………………………............... του………………………………………. και της
……………………… το γένος ………………………………………, ολοκλήρωσε τη φοίτησή τ…. κατά την περίοδο
……..…-…..…… στη B΄ τάξη και αφού εξετάστηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις στα μαθήματα της ειδικότητας
………..…………………...……………………………………………………………………………..………….…......κρίθηκε
από το Σύλλογο Διδασκόντων (πράξη.………………………….…………………) άξι….… απόλυσης με Γενικό Βαθμό
Πτυχίου………………..…………………………….…………..………………… και διαγωγή ……………………………….

……………………………..200
(ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)

…ΔΙΕΥΘΥΝΤ …
ΚΑΙ ΤΗΡΩΝ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ
…..ΕΠΑ.Σ……….

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
… ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

ΘΕΣΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ…………………
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ …………..
…….. ΕΠΑ.Λ. ……………..…………….
Oδός ……….………ΤΚ ………Πόλη…..
Τηλ…………………FAX..………………
e-mail ……………………..………………
(Αποφ. Σύστασης Επιτροπής……………..)
((Το παρόν αποτελεί τίτλο ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ ΕΠΑ.Σ., παρ.1, άρθρο 12 Ν.3475/2006)

Βεβαιώνεται ότι …
εικονιζόμεν… είναι …ίδι… που
αναφέρεται στον τίτλο
Ο Διευθυντής

Σχολικό Έτος:

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΝΟΜΟΥ

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
:
:
:
:
:
:

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣHΣ

……μαθητ ……………………………………

………………............... του………………………………………. και της

……………………… το γένος ………………………………………, ολοκλήρωσε τη φοίτησή τ…. κατά την περίοδο
……..…-…..…… στη B΄ τάξη και αφού εξετάστηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις στα μαθήματα της ειδικότητας
………..…………………...……………………………………………………………………………..………….…......κρίθηκε
από το Σύλλογο Διδασκόντων (πράξη.………………………….…………………) άξι….… απόλυσης με Γενικό Βαθμό
Πτυχίου………………..…………………………….…………..………………… και διαγωγή ……………………………….
Στο όνομα τ… ιδί… έχει εκδοθεί πτυχίο με Αριθμό Πρωτοκόλλου…………………………………...…. Το αποδεικτικό αυτό
εκδίδεται ύστερα από αίτηση τ…. ενδιαφερόμεν… προκειμένου να το χρησιμοποιήσει ………………………...………………

……………………………..200
(ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)

…ΔΙΕΥΘΥΝΤ …
ΚΑΙ ΤΗΡΩΝ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ
…..ΕΠΑ.Σ…….

….ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Για τα ανωτέρω θα εκδοθεί Υπουργική Απόφαση. Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών
μονάδων να ενημερώσουν τους μαθητές που εμπίπτουν στην ανωτέρω ρύθμιση.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

