ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ Φύλλου 81
8 Μαΐου 2008

Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

α) Το ΠΔ 43/2010 ΦΕΚ 86/Α/7-6-2010

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

β) Το ΠΔ 61/2012 ΦΕΚ 112/Α/3-5-2012
ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

(Ισχύει από το σχ. έτος 2011-2012)
γ) Το ΠΔ 112/2013 ΦΕΚ 145/Α/14-6-2013

Άρθρο 1

(Ισχύει από το σχ. έτος 2012-2013)
Σκοπός της αξιολόγησης των μαθητών
Η αξιολόγηση των μαθητών είναι αναπόσπαστο μέρος της
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 50

διδακτικής διαδικασίας που έχει ως σκοπό να προσδιορίσει
το βαθμό επίτευξης των διδακτικών στόχων της, όπως αυ-

Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του
Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ)

τοί καθορίζονται από τα ισχύοντα αναλυτικά προγράμματα
σπουδών των αντίστοιχων μαθημάτων.
Η αξιολόγηση οφείλει να συνδυάζει ποικίλες μορφές και

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

τεχνικές για να επιτύχει αφενός μεν έγκυρη, αξιόπιστη, α-

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ντικειμενική και αδιάβλητη αποτίμηση των γνώσεων, της

Έχοντας υπόψη:

κριτικής ικανότητας και των πρακτικών δεξιοτήτων των

1.

Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 3 του ν. 3475/2006

μαθητών και αφετέρου να συμβάλλει στην αυτογνωσία και

(146 Α’) «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθ-

την αντικειμενική πληροφόρησή τους για το επίπεδο μάθη-

μιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και άλλες διατά-

σης και τις δεξιότητές τους. Παράλληλα, οφείλει να πλη-

ξεις».

ροφορεί τον εκπαιδευτικό για τα αποτελέσματα του έργου

Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 22 του ν. 2817/2000

του και να ανατροφοδοτεί τη διδακτική πράξη, με στόχο τη

(78Α’) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευ-

συνεχή βελτίωση και την αύξηση της αποτελεσματικότητάς

τικές ανάγκες και άλλες διατάξεις».

της. Τέλος, υπηρετεί και την ενημέρωση των γονέων για

Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του ν. 1894/1990

την πρόοδο των μαθητών.

(110 Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στο πλαίσιο αυτό ο μαθητής αξιολογείται από:

Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα για την Κυ-

1.

2.

3.

4.

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το π.δ. 63/2005 (98 Α’)
5.

και τη συνολική δραστηριότητά του μέσα στο σχολείο.
2.

μασίες αξιολόγησης κατά τη διάρκεια του διδακτικού

Τμημάτων Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής

έτους, οι οποίες διακρίνονται σε:

Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού

α) ενδιάμεσες, οι οποίες διεξάγονται κατά τη διάρκεια
των δύο τετραμήνων και

Τη υπ’ αριθμ. Δ55/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού

β) τελικές, στο τέλος του διδακτικού έτους.
3.

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
7.

Τα αποτελέσματα της επίδοσής του στις γραπτές δοκι-

Τις υπ’ αριθμ. 27/2007 και 4/2007 γνωμοδοτήσεις των

Ινστιτούτου, αντίστοιχα
6.

Τη συμμετοχή του στην καθημερινή εργασία της τάξης

Τις ατομικές και ομαδικές συνθετικές − δημιουργικές
εργασίες, όταν αυτές του ανατίθενται.

Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού

4.

Τον φάκελο εκπαιδευτικών επιδόσεων και δραστηριοτήτων του μαθητή όπου αυτός τηρείται.

προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη, μετά από Πρόταση του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 2

Άρθρο 3

Περίοδοι διδακτικού έτους
1.

Χαρακτηρισμός των διδασκόμενων μαθημάτων

Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται κατά τις ακό-

1.

Γενικής Παιδείας, Βασικών Δεξιοτήτων, «Βασικών Ικα-

μηνα:

νοτήτων»

α) Α’ τετράμηνο από 11 Σεπτεμβρίου μέχρι 20 Ιανου-

Τομέων και Ειδικοτήτων. Τα μαθήματα των Τομέων και

, Επιλογής, Υποστήριξης και σε μαθήματα

β) Β’ τετράμηνο από 21 Ιανουαρίου μέχρι 16 Μαΐου.

ριακά, σχεδιαστικά και μικτά (με θεωρητικό και εργα-

Την τελευταία ημέρα του Β’ τετραμήνου δεν διεξάγεται

στηριακό μέρος).

διδασκαλία μαθημάτων. Την ημέρα αυτή, οι Σύλλογοι

Στα μαθήματα Γενικής Παιδείας περιλαμβάνονται και

των Διδασκόντων των Επαγγελματικών Λυκείων (Ε-

μαθήματα τα οποία χωρίζονται σε κλάδους.

ΠΑΛ) αποφασίζουν για τον χαρακτηρισμό της φοίτη-

Τα μαθήματα θεωρούνται:
α) Μη γραπτώς εξεταζόμενα

στική εργασία για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των

β) Γραπτώς εξεταζόμενα

προβλεπόμενων γραπτών εξετάσεων. (Γ2/80033/4-8-

Τα μη γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα είναι:

2006, ΦΕΚ τ.Β’ 1286, ΥΑ).

α) Η Φυσική Αγωγή

Με την έναρξη του διδακτικού έτους, οι μαθητές της

β) Η ερευνητική Εργασία (project)

Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Δ’ τάξης Εσπερινών ΕΠΑΛ υ-

γ) Τα μαθήματα Υποστήριξης

ποχρεούνται να δηλώνουν τις ομάδες μαθημάτων Γε-

«δ) Η Ειδική Θεματική Δραστηριότητα» (4)

νικής Παιδείας που θα παρακολουθήσουν.

Όλα τα υπόλοιπα μαθήματα θεωρούνται γραπτώς εξε-

Οι μαθητές θα έχουν την δυνατότητα να τροποποιή-

ταζόμενα.

σουν την δήλωσή τους, αν το επιθυμούν, το αργότερο

2.

μέχρι τις 15 Οκτωβρίου.

Το μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας της Α’ τάξης χωρίζεται σε δύο κλάδους:

Οι εξετάσεις κάθε είδους για τους μαθητές των ΕΠΑΛ

α) Νέα Ελληνική Γλώσσα και

διεξάγονται κατά το χρονικό διάστημα που αρχίζει δύο

4.

(3)

Ειδικοτήτων χαρακτηρίζονται ως θεωρητικά, εργαστη-

σης των μαθητών και εκτελούν κάθε προπαρασκευα-

3.

«Τα μαθήματα του ΕΠΑΛ κατανέμονται σε μαθήματα

λουθες διδακτικές περιόδους, που ονομάζονται τετρά-

αρίου.

2.

(2)

β) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία.

ημέρες μετά τη λήξη του Β’ τετραμήνου και λήγει την

Το μάθημα των Μαθηματικών της Α’ τάξης χωρίζεται

30η Ιουνίου, καθώς και κατά το χρονικό διάστημα από

σε δύο κλάδους:

1 μέχρι και 10 Σεπτεμβρίου.

α) Άλγεβρα και

«Με την έναρξη των εγγραφών, οι μαθητές της Β’ τά-

β) Γεωμετρία.

ξης υποχρεούνται να δηλώνουν τον τομέα και οι μα-

Το μάθημα των Φυσικών Επιστημών της Α’ τάξης χω-

θητές της Γ’ τάξης την ειδικότητα που θα παρακολου-

ρίζεται σε δύο κλάδους:

θήσουν. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να τροπο-

α) Φυσική και

ποιήσουν τη δήλωσή τους, αν το επιθυμούν, από τις
11 μέχρι το πολύ τις 30 Σεπτεμβρίου, όπως θα ορίζεται

β) Χημεία.
3.

με σχετική εγκύκλιο στην αρχή του κάθε σχολικού έ-

α) Νέα Ελληνική Γλώσσα

τους. Επίσης, με την έναρξη των εγγραφών οι μαθητές
υποχρεούνται να δηλώνουν τα μαθήματα επιλογής που

β) Μαθηματικά.».
4.

θα παρακολουθήσουν. Για την Α’ τάξη Ημερησίων και

δικαίωμα να αλλάξουν το μάθημα επιλογής το πολύ

«Τα μαθήματα Υποστήριξης της Β’ τάξης είναι τα εξής:
α) Νεοελληνική Γλώσσα

Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., για τη Β’ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ.
και για τη Γ’ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. οι μαθητές έχουν

Τα μαθήματα Υποστήριξης της Α΄ τάξης είναι τα εξής:

β) Μαθηματικά.»,
5.

Το μάθημα Γενικής Παιδείας «Μαθηματικά» της Β’ τάξης χωρίζεται σε δύο κλάδους:

μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου όπως θα ορίζεται στην ανω-

α) Άλγεβρα

τέρω σχετική εγκύκλιο. Για τη Γ’ τάξη Ημερησίου και

β) Γεωμετρία»» (5)

Δ’ τάξη Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. οι μαθητές έχουν δικαίωμα
να αλλάξουν το μάθημα επιλογής μέχρι την καταληκτική ημερομηνία των μετεγγραφών».(1)
(2) Ολόκληρο το άρ. 3 αντικαταστάθηκε και ισχύει ως άνω σύμφωνα με την παρ. 1 του αρθ 1 του ΠΔ 61/2012 (ΦΕΚ 112/Α/2012)
(3) Η εντός «» φράση προστέθηκε σύμφωνα με την παρ. 2α του
αρθ 1 του ΠΔ 112/2013 (ΦΕΚ 145/Α/14-6-2013)
(4) Η εντός «» φράση προστέθηκε σύμφωνα με την παρ. 2β του
αρθ 1 του ΠΔ 112/2013 (ΦΕΚ 145/Α/14-6-2013)
(1) Η παρ. 4 του άρ. 2 προστέθηκε και ισχύει ως άνω σύμφωνα με
την παρ. 1 του αρθ 1 του ΠΔ 112/2013 (ΦΕΚ 145/Α/14-6-2013)

(5) Οι εντός «» παράγραφοι 4 και 5 προστέθηκαν σύμφωνα με την
παρ. 2γ του αρθ 1 του ΠΔ 112/2013 (ΦΕΚ 145/Α/14-6-2013)
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(6)

σιου Προφορικού Βαθμού του με τον αντίστοιχο Γραπτό βαθμό και δίνεται με προσέγγιση δεκάτου.». (9)

«Τρόπος αξιολόγησης Μικτών Μαθημάτων, Μαθημάτων Γενικής Παιδείας με κλάδους, Μαθημάτων Υπο-

3.

Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης κατά μάθημα και ο γενικός
μέσος όρος (ΓΜΟ) γράφονται ως δεκαδικοί με προσέγ-

στήριξης, Μαθήματος Ερευνητικής εργασίας, Μαθή-

γιση δεκάτου.

ματος Ειδικής Θεματικής Δραστηριότητας ανά τετρά-

Άρθρο 6

μηνο». (7)
1.

«Μαθήματα Υποστήριξης - Ερευνητική Εργασία

Τα μικτά μαθήματα (θεωρητικό και εργαστηριακό μέ-

(Project)-Ειδική Θεματική Δραστηριότητα» (11)

ρος) εξετάζονται και βαθμολογούνται χωριστά για κάθε μέρος τους. Ο τελικός βαθμός στο μάθημα αυτό εί-

«Α1. Μαθήματα Υποστήριξης στην Α’ τάξη ΕΠΑ.Λ.»(12)

ναι ο μέσος όρος (Μ.Ο.) του θεωρητικού και του ερ-

1.

3.

4.

5.

Στην αρχή του σχολικού έτους διεξάγεται υποχρεωτικά

γαστηριακού μέρους και ως βαθμολογία του μαθήμα-

στην Α’ τάξη γραπτή διαγνωστική δοκιμασία (τεστ) στα

τος καταχωρίζεται ένας βαθμός. Το μάθημα σε κάθε

μαθήματα Νέα Ελληνική Γλώσσα και Μαθηματικά.

περίπτωση θεωρείται ενιαίο.
2.

(10)

2.

Συγκεκριμένα για τη Νέα Ελληνική Γλώσσα, το δια-

Κάθε κλάδος μαθήματος εξετάζεται και βαθμολογείται

γνωστικό τεστ θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα απλό

χωριστά ανά τετράμηνο.

κείμενο (δοκίμιο, άρθρο, επιστολή) και ασκήσεις.

Τα μαθήματα Υποστήριξης εξετάζονται και βαθμολο-

3.

Σκοπός της διαγνωστικής δοκιμασίας είναι η αποτίμηση

γούνται χωριστά ανά τετράμηνο.

και καταγραφή των βασικών γνώσεων των μαθητών

Το μάθημα Ερευνητική Εργασία (Project) εξετάζεται

στις προηγούμενες εκπαιδευτικές βαθμίδες που είναι

και βαθμολογείται χωριστά ανά τετράμηνο.».

απαραίτητες για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής

«Το μάθημα Ειδική Θεματική Δραστηριότητα εξετάζεται

τους πορείας στοχεύοντας στην υποστήριξη των μαθη-

και βαθμολογείται χωριστά ανά τετράμηνο».

(8)

τών μέσω της παρακολούθησης των μαθημάτων Υπο-

Άρθρο 5

στήριξης «Νέα Ελληνική Γλώσσα» και « Μαθηματικά».
4.

Βαθμολογική Κλίμακα

Η διαδικασία της γραπτής διαγνωστικής δοκιμασίας
(τεστ) και η διόρθωση των γραπτών των μαθητών θα

1.

Η βαθμολογική κλίμακα, με βάση την οποία υπολογί-

πρέπει να έχει ολοκληρωθεί υποχρεωτικά για κάθε

ζονται οι βαθμοί επίδοσης των μαθητών σε όλα τα μα-

σχολική μονάδα έως 15 Οκτωβρίου.

θήματα, είναι 0 − 20 και λεκτικώς προσδιορίζεται με

5.

τους χαρακτηρισμούς:
Κακώς

υποχρεωτική για όλους τους μαθητές της Α’ τάξης των
0–5

ΕΠΑΛ. Η κατανομή των μαθητών στα μαθήματα Υπο-

5,1 – 9,4

στήριξης συμπίπτει με εκείνη των υπολοίπων μαθημά-

9,5 – 13

των. Εξαιρούνται μόνο οι μαθητές που πληρούν το

Καλώς

13,1 – 16

κριτήριο επιτυχίας, ήτοι συνολικό τελικό βαθμό μεγα-

Λίαν καλώς

16,1 – 18

λύτερο ή ίσο του δεκατέσσερα (14), στη γραπτή δια-

Άριστα

18,1 – 20

γνωστική δοκιμασία όπως αυτό ορίζεται από τις οδηγί-

Ανεπαρκώς
Σχεδόν καλώς

2.

Η συμμετοχή στη γραπτή διαγνωστική δοκιμασία είναι

Η βαθμολόγηση των γραπτών, των προαγωγικών και

ες που αποστέλλονται κάθε σχολικό έτος από το Υ-

απολυτηρίων εξετάσεων γίνεται στην κλίμακα 0-100

πουργείο Παιδείας. Οι συγκεκριμένοι μαθητές που

με ακέραιους μόνο αριθμούς και ο τελικός βαθμός του

πληρούν το κριτήριο επιτυχίας μπορούν να παραμεί-

γραπτού ανάγεται στην κλίμακα 0-20 και γράφεται ως

νουν στη δύναμη του τμήματος, εφόσον το δηλώσουν

δεκαδικός, όπου απαιτείται, με προσέγγιση δεκάτου.

εγγράφως στο Διευθυντή της σχολικής τους μονάδας

«Οι προφορικοί βαθμοί της αξιολόγησης των μαθητών

και αξιολογούνται όπως και οι υπόλοιποι μαθητές του

δίνονται σε ακέραιους αριθμούς. Ο μέσος όρος των

τμήματος.

προφορικών βαθμολογιών των δύο τετραμήνων των

6.

Η διενέργεια της διαγνωστικής δοκιμασίας γίνεται με

μαθημάτων που δεν έχουν κλάδους αποτελεί τον ετή-

ευθύνη του Διευθυντή και με την επιστημονική επο-

σιο προφορικό βαθμό του μαθητή σε κάθε μάθημα και

πτεία των Σχολικών Συμβούλων ειδικότητας (Φιλολό-

δίνεται με προσέγγιση δεκάτου. Ως τελικός βαθμός
κάθε κλάδου ορίζεται ο Μέσος Όρος (Μ.Ο) του Ετή-

(6) Ολόκληρο το άρ. 4 αντικαταστάθηκε και ισχύει ως άνω σύμφωνα με την παρ. 2 του αρθ 1 του ΠΔ 61/2012 (ΦΕΚ 112/Α/2012)
(7) Ο τίτλος του άρθρου 4 μετονομάστηκε ως άνω σύμφωνα με την
παρ. 3α του αρθ 1 του ΠΔ 112/2013 (ΦΕΚ 145/Α/14-6-2013)
(8) Η παρ 5 προστέθηκε σύμφωνα με την παρ. 3β του αρθ 1 του
ΠΔ 112/2013 (ΦΕΚ 145/Α/14-6-2013)

(9) Η παρ. 2 του άρ. 5 αντικαταστάθηκε και ισχύει ως άνω σύμφωνα με την παρ. 3 του αρθ 1 του ΠΔ 61/2012 (ΦΕΚ 112/Α/2012)
(10) Ολόκληρο το άρ. 6 αντικαταστάθηκε και ισχύει ως άνω σύμφωνα με την παρ. 4 του αρθ 1 του ΠΔ 61/2012 (ΦΕΚ
112/Α/2012)
(11) Ο τίτλος του άρθρου 6 μετονομάστηκε ως άνω σύμφωνα με
την παρ. 4α του αρθ 1 του ΠΔ 112/2013 (ΦΕΚ 145/Α/14-62013)
(12) Μετονομάστηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. 4β του αρθ 1
του ΠΔ 112/2013 (ΦΕΚ 145/Α/14-6-2013)
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7.

γων και Μαθηματικών). Ο χρόνος διενέργειας του δια-

Οι διαγνωστικές δοκιμασίες (τεστ) δεν λαμβάνονται

γνωστικού τεστ διαρκεί δύο συνεχόμενες διδακτικές

υπόψη στην αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή,

ώρες. Οι διαγνωστικές δοκιμασίες (τεστ) συνδυάζουν

αλλά τηρούνται στο φάκελο επίδοσης.

ερωτήσεις διαφόρων τύπων, όπως ερωτήσεις συμπλή-

Η αξιολόγηση των μαθητών κατά τη διάρκεια των τε-

ρωσης κενών, ανοιχτού τύπου, πολλαπλών επιλογών

τραμήνων στα μαθήματα Υποστήριξης καθορίζεται στις

κ.ά., που διατυπώνονται από τους διδάσκοντες.

παρ. 1, 2 του άρθρου 7 του Π.Δ.50/2008.»

Οι διαγνωστικές δοκιμασίες δεν λαμβάνονται υπόψη
στην αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή, αλλά τη-

8.

9.

Β. Ερευνητική Εργασία (Project)
«Κατά την έναρξη του σχολικού έτους, εντός του πρώ-

ρούνται στο φάκελο επίδοσης.

του δεκαπενθήμερου από την έναρξη των μαθημάτων συ-

Για την επίδοση των μαθητών στις διαγνωστικές δοκι-

νέρχεται ο Σύλλογος Διδασκόντων σε ειδική συνεδρία για

μασίες ενημερώνονται οι γονείς των μαθητών κατά τις

να εγκρίνει τα θέματα των Ερευνητικών Εργασιών, τα ο-

επισκέψεις τους στο σχολείο.

ποία στη συνέχεια θα προταθούν στους μαθητές της Α’ τά-

Η αξιολόγηση των μαθητών κατά τη διάρκεια των τε-

ξης του ΕΠΑΛ για να επιλέξουν εκείνο που τους ενδιαφέ-

τραμήνων στα μαθήματα Υποστήριξης καθορίζεται στις

ρει.

παρ.1,2 του άρθρου 7.

Όταν ολοκληρωθούν οι Ερευνητικές Εργασίες, στο τέλος

10. Στην αρχή του σχολικού έτους γίνεται με ευθύνη των

του τετραμήνου, οι μαθητές τις παρουσιάζουν σε ειδική εκ-

Διευθυντών των Επαγγελματικών Λυκείων ενημέρωση

δήλωση που οργανώνεται από το σχολείο στη σχολική κοι-

των μαθητών και των γονέων τους για το σκοπό και το

νότητα. Μετά και την παρουσίαση, οι μαθητικές ομάδες κά-

ρόλο των υποστηρικτικών μαθημάτων.».

θε ερευνητικού θέματος υποβάλλουν προς αξιολόγηση τον

«Α2. Μαθήματα Υποστήριξης στη Β’ τάξη ΕΠΑ.Λ.»(13)

ομαδικό φάκελο της Ερευνητικής τους Εργασίας, που περι-

Στην αρχή του σχολικού έτους διεξάγεται υποχρεωτι-

λαμβάνει (α) ερευνητική έκθεση για το θέμα που μελέτη-

κά στη Β’ τάξη γραπτή διαγνωστική δοκιμασία (τεστ)

σαν, τις ερευνητικές διαδικασίες που ακολούθησαν και τα

στα μαθήματα Υποστήριξης «Νεοελληνική Γλώσσα»

συμπεράσματα της έρευνας, (β) ένα σχετικό με το θέμα και

και «Μαθηματικά». Η παρακολούθηση του μαθήματος

τα συμπεράσματα τους τέχνημα (αφίσα, ιστοσελίδα, βίντεο,

Υποστήριξης «Νεοελληνική Γλώσσα» και «Μαθηματι-

πόστερ, φυλλάδιο, κατασκευή, κλπ) και (γ) ό,τι άλλο συ-

κά» είναι υποχρεωτική για τους μαθητές που διαπι-

μπληρωματικό υλικό σχετικό με την όλη εργασία τους κρί-

στωμένα έχουν μαθησιακές ελλείψεις μέσω της δια-

νουν τα μέλη της ερευνητικής ομάδας. Στο δεύτερο τετρά-

γνωστικής δοκιμασίας (τεστ). Οι μαθητές που πληρούν

μηνο προτείνονται και εγκρίνονται εκ νέου διαφορετικά

το κριτήριο επιτυχίας το οποίο ορίζεται παρακάτω

θέματα από τους ίδιους καθηγητές που επέβλεπαν την ερ-

μπορούν να παραμείνουν στη δύναμη του τμήματος,

γασία στο πρώτο τετράμηνο.

εφόσον το δηλώσουν εγγράφως στο Διευθυντή της

Τα κριτήρια αξιολόγησης του ερευνητικού έργου κάθε

σχολικής τους μονάδας και αξιολογούνται όπως και οι

μαθητικής ομάδας αφορούν (α) στην ερευνητική διαδικασία

υπόλοιποι μαθητές του τμήματος.

που ακολούθησε η ομάδα, (β) στο περιεχόμενο της ερευ-

Η συμμετοχή στη διαγνωστική δοκιμασία είναι υπο-

νητικής εργασίας, (γ) στη γλώσσα και τη δομή της ερευνη-

χρεωτική για όλους τους μαθητές της Β’ τάξης του

τικής έκθεσης και (δ) στον τρόπο της δημόσιας παρουσία-

ΕΠΑ.Λ.

σης της ομαδικής εργασίας. Τα κριτήρια της «ερευνητικής

Η διενέργεια της διαγνωστικής δοκιμασίας γίνεται με

διαδικασίας» και του «περιεχομένου» αξιολογούνται με συ-

ευθύνη του Διευθυντή και με την επιστημονική επο-

ντελεστή βαρύτητας 30% ο καθένας, ενώ τα δύο επόμενα

πτεία των Σχολικών Συμβούλων ειδικότητας στο πλαί-

(«Γλώσσα/δομή» και «παρουσίαση») με συντελεστή 20% ο

σιο της σχολικής μονάδας. Η διαδικασία της γραπτής

καθένας.

διαγνωστικής δοκιμασίας και η διόρθωση των γραπτών

Η αξιολόγηση του ομαδικού έργου γίνεται με βάση τον

των μαθητών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί υποχρε-

ομαδικό φάκελο της Ερευνητικής Εργασίας. Με σημείο εκ-

ωτικά για κάθε σχολική μονάδα έως την προτελευταία

κίνησης το βαθμό της ομαδικής εργασίας γίνεται και η

εργάσιμη μέρα του Σεπτεμβρίου.

βαθμολόγηση των μελών της ομάδας, με βάση το προσω-

Κριτήριο επιτυχίας ενός μαθητή στη γραπτή διαγνω-

πικό ημερολόγιο, τον ατομικό φάκελο των μελών και την

στική δοκιμασία (τεστ) λογίζεται η επίτευξη βαθμού ο

προσωπική άποψη των υπεύθυνων εκπαιδευτικών για κάθε

οποίος θα ανακοινώνεται με εγκύκλιο κάθε σχολικό

μέλος.

έτος από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Για το πρώτο τετράμηνο του σχολικού έτους 2011-2012,
ως ατομικός βαθμός του μαθητή λογίζεται η ομαδική βαθμολογία της ομάδας εργασίας του. Από το δεύτερο τετρά-

(13) Ολόκληρη η περίπτωση Α2 προστέθηκε ως άνω σύμφωνα με
την παρ. 4γ του αρθ 1 του ΠΔ 112/2013 (ΦΕΚ 145/Α/14-62013)

μηνο του σχολικού έτους 2011-2012, όπως και για τα επό-
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μενα σχολικά έτη, εφαρμόζεται η ατομική αξιολόγηση των

λωση που οργανώνεται από το σχολείο με τη συμμετοχή

μαθητών σύμφωνα με τα παραπάνω προβλεπόμενα.»

εξωτερικών προσκεκλημένων (π.χ. ειδικούς επιστήμονες,

«Γ. Ειδική Θεματική Δραστηριότητα(14)

φορείς της τοπικής κοινωνίας, κ.λπ.), όπου τούτο κρίνε-

Η Ειδική Θεματική Δραστηριότητα πραγματοποιείται σε

ται σκόπιμο από το Σύλλογο Διδασκόντων.

συνεχόμενες διδακτικές ώρες με επιλογή ενός θέματος

Μετά και την παρουσίαση, οι μαθητικές ομάδες κάθε

ανά διδακτικό έτος. Η Ειδική Θεματική Δραστηριότητα

δραστηριότητας υποβάλλουν προς αξιολόγηση τον ομα-

είναι μια εκπαιδευτική διαδικασία απόκτησης και αφο-

δικό φάκελο της εργασίας τους, που περιλαμβάνει

μοίωσης επαγγελματικών γνώσεων, εξοικείωση με πραγ-

(α) έκθεση για το θέμα που μελέτησαν, τις ερευνητικές

ματικές συνθήκες αγοράς εργασίας και εμπλουτισμού δε-

διαδικασίες που ακολούθησαν και τα συμπεράσματα

ξιοτήτων των μαθητών που συνδυάζεται με την ανάπτυ-

της έρευνας,

ξη της ικανότητάς τους στη μεθοδολογία της μάθησης.

(β) το σχετικό με το θέμα και τα συμπεράσματά τους τέ-

Με την αξιοποίηση των Σ.Ε.Κ. και Σ.Ε. για την υλοποίη-

χνημα (αφίσα, ιστοσελίδα, βίντεο, πόστερ, φυλλάδιο,

ση των δραστηριοτήτων δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης

κατασκευή, κ.λπ.),

προγραμμάτων επιχειρηματικότητας ή άλλων καινοτό-

(γ) τους πόρους και τα υλικά που χρησιμοποίησαν και

μων δράσεων.

(δ) ό,τι άλλο συμπληρωματικό υλικό σχετικό με την όλη

Το μάθημα της Ειδικής Θεματικής Δραστηριότητας

εργασία τους κρίνουν τα μέλη της ερευνητικής ομά-

βαθμολογείται κάθε τετράμηνο ανά μαθητή και ανά υπο-

δας.

ομάδα και δεν είναι γραπτώς εξεταζόμενο. Ο τομέας της

Για την ευρύτερη διάχυση των μαθητικών εργασιών

«ερευνητικής διαδικασίας» (σκοπός, ερευνητικά ερωτή-

μπορούν αυτές να αναρτώνται στην ιστοσελίδα του σχο-

ματα, πηγές, διεξαγωγή ερευνητικών φάσεων) αξιολο-

λείου μετά τη δημόσια παρουσίασή τους.

γείται με συντελεστή βαρύτητας 30%, του «περιεχομέ-

Η Προφορική Βαθμολογία του μαθητή ανά τετράμηνο

νου» με συντελεστή βαρύτητας 50%, ενώ οι δύο επόμε-

για το μάθημα της Ειδικής Θεματικής Δραστηριότητας εί-

νοι («γλώσσα/δομή» και «δημόσια παρουσίαση») με συ-

ναι ο μέσος όρος του ατομικού βαθμού του μαθητή και

ντελεστή 10% ο καθένας.

του βαθμού της υπο-ομάδας του. Πιο συγκεκριμένα:

Αντίγραφο όλων των εργασιών τοποθετείται στο φά-

(Ατομικός Βαθμός μαθητή + Βαθμός υπο-ομάδας του)

κελο εκπαιδευτικών επιδόσεων και δραστηριοτήτων του

διαιρούμενο με το δύο.

μαθητή.

Σε περίπτωση υλοποίησης ερευνητικής εργασίας ετήσιας

Για την αξιολόγηση του μαθητή κατά τετράμηνο οι δι-

διάρκειας ο προφορικός βαθμός του πρώτου τετραμήνου

δάσκοντες συνεκτιμούν:

αντιστοιχεί στην επίδοση του μαθητή στο τμήμα της ε-

α. Τη συμμετοχή του στη διδακτική-μαθησιακή διαδικα-

ρευνητικής εργασίας που έχει υλοποιηθεί μέχρι τότε ό-

σία.

πως έχει οριστεί από τους διδάσκοντες καθηγητές.».

β. Την προφορική εξέταση καθώς επίσης την επιμέλεια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

και το ενδιαφέρον του για το συγκεκριμένο μάθημα.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

γ. Το φάκελο επιδόσεων και δραστηριοτήτων του μαθηΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

τή.
Για τη βαθμολόγηση λαμβάνονται επίσης υπόψη τα εξής:

Άρθρο 7

α) Ο βαθμός στον οποίο ο μαθητής έχει εφαρμόσει στην
Ενδιάμεσες Προφορικές και Γραπτές Εξετάσεις

πράξη τις θεωρητικές γνώσεις του μαθήματος και παραδεκτές μεθόδους της σύγχρονης τεχνολογίας.

1.

β) Η ποιότητα και η πρακτική εφαρμογή της εργασίας

Κατά τη διεξαγωγή της διδασκαλίας μαθημάτων, η
πρόοδος των μαθητών ελέγχεται με προφορική εξέτα-

του ως τελικού αποτελέσματος.

ση για το μάθημα της ημέρας, η οποία διενεργείται με

γ) Ο βαθμός στον οποίο ο μαθητής έχει εφαρμόσει κανο-

την υποβολή ερωτήσεων στη διδαχθείσα ύλη και κυ-

νισμούς ασφαλείας κατά την εκτέλεση της εργασίας

ρίως επί του μαθήματος της ημέρας. Οι εξεταζόμενοι

του.

προφορικά μαθητές βαθμολογούνται για κάθε τέτοια

δ) Ο βαθμός στον οποίο χρησιμοποίησε κατάλληλα εργαλεία, όργανα, μηχανήματα και υλικά.

εξέταση.
2.

Για τον έλεγχο της κατά μάθημα επίδοσης και επιμέ-

Όταν ολοκληρωθούν οι ειδικές θεματικές δραστηριό-

λειας των μαθητών κατά τη διάρκεια των τετραμήνων,

τητες, στο τέλος του δεύτερου τετραμήνου, οι μαθητές

εκτός της προφορικής εξέτασης, διενεργούνται ποικί-

τις παρουσιάζουν στη σχολική κοινότητα σε ειδική εκδή-

λες ενδιάμεσες γραπτές εξετάσεις. Αυτές είναι:
α) Οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες διάρκειας 10

(14) Ολόκληρη η περίπτωση Γ προστέθηκε ως άνω σύμφωνα με
την παρ. 4δ του αρθ 1 του ΠΔ 112/2013 (ΦΕΚ 145/Α/14-62013)

έως 15 λεπτών, που αποτελούν εναλλακτικό τρόπο
εξέτασης των μαθητών στο μάθημα της ημέρας και
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πραγματοποιούνται χωρίς προειδοποίηση των μαθη-

θέματα των εργασιών αυτών δίνονται από τους διδά-

τών και στην ύλη του μαθήματος της ημέρας. Τα

σκοντες στους μαθητές ή προτείνονται από τους μαθη-

θέματα που δίνονται στους μαθητές θα πρέπει να

τές και εγκρίνονται από τους διδάσκοντες. Το Παιδα-

προϋποθέτουν απαντήσεις, τις οποίες να μπορούν

γωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) αποστέλλει στα σχολεία οδηγί-

να διατυπώσουν οι μαθητές στον προβλεπόμενο

ες διδασκαλίας των μαθημάτων, οι οποίες περιλαμβά-

χρόνο. Τα θέματα μπορεί να έχουν τη μορφή σύ-

νουν και ενδεικτικές προτάσεις δημιουργικών εργα-

ντομων, ποικίλων και κατάλληλων ερωτήσεων, οι

σιών. Οι δημιουργικές εργασίες μπορούν να παρουσιά-

οποίες διατυπώνονται από τον διδάσκοντα με βάση

ζονται μέσα στην τάξη, κατά τη κρίση του διδάσκο-

τα σχετικά παραδείγματα που περιέχονται στα σχο-

ντος, ή, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, σε ειδική εκ-

λικά βιβλία και σύμφωνα με τις οδηγίες του Παιδα-

δήλωση κατά τάξη ή κατά σχολείο, γεγονός που απο-

γωγικού Ινστιτούτου (ΠΙ) που αποστέλλονται στα

φασίζεται από το Σύλλογο των Διδασκόντων. Οι εργα-

σχολεία. Ο αριθμός των ολιγόλεπτων γραπτών δο-

σίες αυτές μπορούν να δημοσιεύονται ή να δημοσιο-

κιμασιών είναι χωρίς αριθμητικό περιορισμό και α-

ποιούνται με όποιον άλλον τρόπο κρίνει πρόσφορο το

φήνεται στην κρίση του διδάσκοντος. Τα αποτελέσματά τους αξιοποιούνται για την αντικειμενικότερη

κάθε Επαγγελματικό Λύκειο.
2.

α) Η εκπόνηση τουλάχιστον μιας δημιουργικής εργασί-

αξιολόγηση του μαθητή και τη συνεχή ανατροφοδό-

ας σε κάθε τάξη του ΕΠΑΛ είναι υποχρεωτική στις Α’

τηση της διδασκαλίας.

και Β’ τάξεις, ενώ στην Γ΄ τάξη είναι προαιρετική.

β) Κατά τη διάρκεια του Α’ τετραμήνου πραγματο-

Για τη δημιουργική εργασία μέσα στους δύο πρώ-

ποιείται μία ωριαία γραπτή δοκιμασία, η οποία καλύ-

τους μήνες του σχολικού έτους προτείνεται στους

πτει περιορισμένης έκτασης ενότητα και γίνεται ύ-

μαθητές κατάλογος εργασιών από τον διδάσκοντα

στερα από βραχείας διάρκειας προειδοποίηση των

κάθε μαθήματος και με γραπτή τους δήλωση οι μα-

μαθητών. Δεν πρέπει να διεξάγονται περισσότερες

θητές επιλέγουν το μάθημα στο οποίο επιθυμούν να

από μια ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια

εκπονήσουν εργασία καθώς και δύο ακόμη μαθήμα-

του ημερησίου διδακτικού προγράμματος και οπωσ-

τα ως εναλλακτικές δυνατότητες.

δήποτε όχι περισσότερες από τρεις κατά τη διάρκεια

β) Ο υπεύθυνος διδάσκων για την παρακολούθηση

του εβδομαδιαίου διδακτικού προγράμματος για το

των δημιουργικών εργασιών οργανώνει συναντήσεις

ίδιο τμήμα.

με τους μαθητές πριν από την ανάθεση των εργα-

Ως προς τη μορφή τους, οι γραπτές αυτές δοκιμασί-

σιών. Τους ενημερώνει για τη διαδικασία έρευνας

ες μπορεί να συνδυάζουν ταυτόχρονα διαφορετικού

που θα ακολουθήσουν και τους παρέχει την ανα-

τύπου ερωτήσεις (ανάπτυξης, σύντομης απάντησης,

γκαία πληροφόρηση για τις πηγές που θα χρησιμο-

κλειστές ή αντικειμενικού τύπου, πολλαπλών επιλογών κτλ.) και διαφορετικού επιπέδου δυσκολίας, με

ποιήσουν.
3.

Η δημιουργική εργασία αξιολογείται από τον οικείο δι-

τις οποίες ελέγχεται κατά κύριο λόγο η αφομοίωση

δάσκοντα και λαμβάνεται υπόψη μόνο όταν έχει θετική

της διδαχθείσας ύλης και γενικότερα η πρόοδος των

επίδραση στην επίδοση του μαθητή.

μαθητών. Αν υπάρχει αντικειμενικό πρόβλημα, η

4.

Αν ένας μαθητής εκπονεί με δική του πρωτοβουλία και

ωριαία γραπτή δοκιμασία μπορεί να πραγματοποιη-

ύστερα από συνεννόηση με τους διδάσκοντες περισσό-

θεί στο Β’ τετράμηνο.

τερες της μιας δημιουργικές εργασίες, αυτές συνεκτι-

Άρθρο 8

μώνται στη βαθμολογία του μαθητή σε όλα τα αντίστοιχα μαθήματα. Αντίγραφο όλων των εργασιών το-

Ατομικές και Ομαδικές Συνθετικές −

ποθετείται στο φάκελο εκπαιδευτικών επιδόσεων και
Δημιουργικές Εργασίες
1.

δραστηριοτήτων του μαθητή, εάν αυτός υπάρχει, και

Οι ατομικές και ομαδικές συνθετικές-δημιουργικές ερ-

όπου δεν υπάρχει ενημερώνονται με ευθύνη του κα-

γασίες έχουν συνθετικό χαρακτήρα και επιδιώκουν την

θηγητή που παρακολουθεί την εργασία όλοι οι διδά-

ανάπτυξη της δημιουργικής ικανότητας του μαθητή και

σκοντες στο ίδιο τμήμα για τη συμπληρωματική αυτή
δραστηριότητα του κάθε μαθητή.

γενικότερα την καλλιέργεια ερευνητικού πνεύματος
μέσω της αναζήτησης στοιχείων από διαφορετικές πη-

5.

Ο αριθμός των δημιουργικών εργασιών που ο κάθε

γές και την τελική σύνθεση των στοιχείων αυτών. Οι

εκπαιδευτικός μπορεί να παρακολουθεί κατά τη διάρ-

δημιουργικές εργασίες μπορούν να είναι ατομικές ή

κεια του σχολικού έτους καθορίζεται από τον ίδιο, δεν

ομαδικές και να έχουν τη μορφή μικρής μελέτης ανά-

μπορεί όμως να είναι μεγαλύτερος των δέκα (10). Εάν

λογης προς τις δυνατότητες των μαθητών, ή να είναι

για κάποιο αντικείμενο εκδηλώσουν ενδιαφέρον πολ-

συλλογές ή κατασκευές ή καλλιτεχνικές συνθέσεις. Τα

λοί μαθητές και ο οικείος διδάσκων αδυνατεί για το
λόγο αυτό να εποπτεύσει όλες τις σχετικές εργασίες,
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καταβάλλεται προσπάθεια ένταξης των μαθητών σε

3.

Κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με την τήρηση των

ομαδικές εργασίες που βρίσκονται πλησιέστερα στα

φακέλων και την αξιοποίησή τους καθορίζεται με από-

ενδιαφέροντά τους. Εάν και μετά την ομαδοποίηση το

φαση του Συλλόγου διδασκόντων.

πρόβλημα παραμένει, κάθε διδάσκων επιλέγει μεταξύ

Άρθρο 10

των μαθητών που επιθυμούν να εκπονήσουν στο αντι-

Προφορική βαθμολογία τετραμήνων

κείμενό του εργασία όσους μπορεί να εποπτεύσει με
κριτήρια που καθορίζει ο ίδιος και ανακοινώνει στους

1.

Για την αξιολόγηση του μαθητή κατά τετράμηνο ο δι-

ενδιαφερόμενους. Τους υπόλοιπους παραπέμπει στο

δάσκων συνεκτιμά:

Σύλλογο των Διδασκόντων, ο οποίος τους κατανέμει

α. Τη συμμετοχή του στη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία.

σε άλλους διδάσκοντες με βάση τις εναλλακτικές προ-

β. Την προφορική εξέταση καθώς επίσης την επιμέλεια

τιμήσεις τους, που περιέχονται στη δήλωσή τους. Για

και το ενδιαφέρον του για το συγκεκριμένο μάθημα.

όποιο άλλο θέμα ανακύπτει σχετικά με την εκπόνηση
δημιουργικών − συνθετικών εργασιών από τους μαθη-

γ. Την επίδοσή του στις γραπτές δοκιμασίες.

τές, αποφασίζει ο Σύλλογος των Διδασκόντων.

δ. Τις εργασίες που εκτελεί στο σπίτι ή στο σχολείο.
ε. Το φάκελο επιδόσεων και δραστηριοτήτων του μα-

Άρθρο 9

θητή, όπου αυτός τηρείται.
Φάκελος επιδόσεων

Στην περίπτωση που λείπουν ορισμένα στοιχεία της

και δραστηριοτήτων των μαθητών
1.

παραγράφου 1, ο προφορικός βαθμός του τετραμήνου
διαμορφώνεται από τη συνεκτίμηση των υπαρχόντων

Σε κάθε ΕΠΑΛ δύνανται να τηρούν με ευθύνη του υ-

λοιπών στοιχείων.

πεύθυνου καθηγητή κάθε τμήματος ή τάξης και σε
χώρο που καθορίζεται από το Διευθυντή του Λυκείου

2.

και του εργαστηριακού μέρους των μικτών μαθημάτων

φάκελο εκπαιδευτικών επιδόσεων και δραστηριοτήτων

λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

των μαθητών, στον οποίο καταχωρίζονται στοιχεία που

α) Ο βαθμός στον οποίο ο μαθητής έχει εφαρμόσει

συμβάλλουν στη σφαιρικότερη εκπαιδευτική αξιολόγη-

στην πράξη τις θεωρητικές γνώσεις του μαθήματος

ση των μαθητών, τα οποία δεν προκύπτουν από άλλες

και παραδεκτές μεθόδους της σύγχρονης τεχνολο-

διαδικασίες αποτίμησης της επίδοσής τους. Τέτοιου εί-

γίας.

δους στοιχεία είναι κυρίως :

β) Η ποιότητα της εργασίας του ως τελικού αποτελέ-

α) Εργασίες, τις οποίες πραγματοποιεί ο μαθητής, πέ-

σματος.

ραν αυτών που γίνονται στο πλαίσιο των υποχρεω-

γ) Ο βαθμός στον οποίο ο μαθητής έχει εφαρμόσει κα-

τικών σχολικών εργασιών,

νονισμούς ασφαλείας κατά την εκτέλεση της εργα-

β) Αναφορές σχετικές με σχολικές δραστηριότητες στις

σίας του.

οποίες συμμετέχει,

δ) Ο βαθμός στον οποίο χρησιμοποίησε κατάλληλα ερ-

γ) Αντίγραφα επαίνων, βραβείων ή άλλων διακρίσεών

γαλεία, όργανα, μηχανήματα και υλικά.

του στον πνευματικό, πολιτιστικό, κοινωνικό και

Η αξιολόγηση της επίδειξης της άσκησης στο εργαστή-

αθλητικό τομέα που χορηγούνται από το ΥΠΕΠΘ ή
από

επίσημα

αναγνωρισμένους

ριο γίνεται συμπληρωματικά με τη μέθοδο της συστη-

επιστημονικούς,

ματικής και αντικειμενικής παρατήρησης του μαθητή

μορφωτικούς, πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς

από τους διδάσκοντες και της καταγραφής των αποτε-

υψηλού κύρους,

λεσμάτων της παρατήρησης σε πίνακα εργαστηριακής

δ) Ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης του μαθητή,

προόδου. Για την επίδειξη ο μαθητής υποβοηθείται

ε) Παρατηρήσεις ή προτάσεις του σχετικές με τα μα-

από σχετικά φύλλα έργου που συντάσσονται και μοι-

θήματα. Κάθε μαθητής που επιθυμεί να εντάξει στο

ράζονται από τους διδάσκοντες στην αρχή κάθε εργα-

φάκελό του νέα στοιχεία, τα υποβάλλει στον αρμό-

στηριακής ενότητας.

διο καθηγητή.
2.

Για τη βαθμολόγηση των εργαστηριακών μαθημάτων

Σκοπός της τήρησης των ως άνω φακέλων είναι όχι

3.

γότερο από δέκα (10) ώρες δεν κατατίθεται βαθμολο-

μόνο η σφαιρικότερη και πολύπλευρη εκτίμηση των

γία, εάν αποδεδειγμένα και δικαιολογημένα ο διδά-

δραστηριοτήτων των μαθητών, αλλά η υποβοήθηση

σκων δεν διαθέτει επαρκή στοιχεία για την αξιολόγηση

και η επικοινωνία μέσα στο σχολείο μεταξύ διδασκό-

των μαθητών.

ντων και διδασκομένων, η παροχή έμμεσα στον μαθητή της δυνατότητας συμμετοχής του και της διατύπωσης παρατηρήσεων και προτάσεων για τη σχολική ζωή

Για μάθημα που για οποιονδήποτε λόγο διδάχθηκε λι-

4.

«Δεν κατατίθεται βαθμολογία για τα μαθήματα των
Θρησκευτικών, της Φυσικής Αγωγής καθώς και των

και τη βελτίωση της διδακτικής πράξης.
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μαθημάτων Υποστήριξης για όσους μαθητές έχουν νομίμως απαλλαγή από την παρακολούθηση τους».
5.

6.

7.

ριφορά των παιδιών τους και τους επιδίδεται ο ατομι-

(15)

Με τη λήξη του Α’ και Β’ τετραμήνου κάθε διδάσκων

κός έλεγχος προόδου του μαθητή.
2.

καταθέτει στο Διευθυντή του σχολείου ονομαστική κα-

γου των διδασκόντων καθηγητών οργανώνεται μία

τάσταση για κάθε τάξη ή τμήμα χωριστά με τους τε-

τουλάχιστον συνάντηση κηδεμόνων στα μέσα κάθε τε-

τραμηνιαίους βαθμούς επίδοσης.

τραμήνου με σκοπό την ενημέρωσή τους στα θέματα

Αν από την ονομαστική κατάσταση της προφορικής

της παραγράφου 1. Κατόπιν συνεννόησης Διευθυντή

βαθμολογίας λείπει βαθμός μαθητή, ο διδάσκων με ε-

και διδασκόντων, ορίζεται πρόγραμμα ενημέρωσης

νυπόγραφη σημείωση πάνω στην κατάσταση δικαιολο-

των κηδεμόνων, σύμφωνα με το οποίο κάθε διδάσκων

γεί την έλλειψη του βαθμού.

έχει την υποχρέωση μία τουλάχιστον ημέρα την εβδο-

Με ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου και του διδά-

μάδα να δέχεται τους κηδεμόνες των μαθητών. Το

σκοντος η προφορική βαθμολογία των μαθητών κατα-

πρόγραμμα ανακοινώνεται στην αρχή του διδακτικού

χωρίζεται χωρίς καθυστέρηση στο Ατομικό Δελτίο (ΑΔ)

έτους και κοινοποιείται γραπτώς στους κηδεμόνες μέ-

των μαθητών, καθώς και ηλεκτρονικά. Αντίγραφο της
βαθμολογίας που καταχωρίζεται στον Η/Υ κρατείται

σω των μαθητών.
3.

Οι κηδεμόνες των μαθητών δικαιούνται να ενημερώ-

υποχρεωτικά και σε δύο (2) αντίγραφα ασφαλείας. Για

νονται από τους διδάσκοντες, κατά τις ημέρες που έ-

το Β’ τετράμηνο η καταχώριση γίνεται πριν από την

χουν ορισθεί στο πρόγραμμα ενημέρωσης κηδεμόνων,

έναρξη των γραπτών προαγωγικών ή απολυτηρίων ή

για όλα τα στοιχεία της παρ. 1. Οι διδάσκοντες επιδει-

πτυχιακών εξετάσεων. Μετά την καταχώριση δεν επι-

κνύουν τα γραπτά των μαθητών, εφόσον ζητηθεί από

τρέπεται καμία μεταβολή, εκτός από την περίπτωση

τους κηδεμόνες τους και μόνο.

λανθασμένης καταχώρισης που διαπιστώνεται με ειδι-

8.

Με ευθύνη του Διευθυντή και με απόφαση του Συλλό-

4.

Στους ελέγχους προόδου που δίνονται στους μαθητές

κή πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων και οπωσδήποτε

και στους κηδεμόνες αναγράφεται υποχρεωτικά και ο

πριν από την έκδοση των αποτελεσμάτων.

αντίστοιχος μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας

«Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των Α.Δ. της τελευταί-

όλων των μαθητών του τμήματος για κάθε μάθημα.

ας τάξης των ΕΠΑΛ, Ημερησίων και Εσπερινών, μόνο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

των υποψηφίων μαθητών για τμήματα Πανεπιστημίων,

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων κ.λ.π. (Ομάδα Β’), στα οποία αναγράφεται η προφορική βαθμολο-

Άρθρο 12

γία τους, αποστέλλονται υποχρεωτικά με ευθύνη του

Γραπτές προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές

Διευθυντή κάθε σχολείου στο αρμόδιο Γραφείο Ε.Ε. ή
στη Διεύθυνση Δ.Ε., μέσα σε μία εβδομάδα από τη λήξη των μαθημάτων του κάθε τετραμήνου. Επίσης, για

εξετάσεις των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου
1.

Οι γραπτές προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές

τους ανωτέρω υποψηφίους μαθητές θα αποστέλλονται

εξετάσεις διενεργούνται με την ευθύνη του Διευθυντή

ηλεκτρονικά αρχεία των προφορικών βαθμολογιών Α’

και των διδασκόντων σε κάθε ΕΠΑΛ. Οι απολυτήριες

και Β’ τετραμήνου, με ευθύνη των Διευθυντών των

και πτυχιακές εξετάσεις είναι ταυτόσημες.

σχολικών μονάδων, στη Διεύθυνση Λειτουργικής Ανά-

2.

Ως εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα του ΕΠΑΛ ορίζονται

πτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου

τα 2/3 της διδαχθείσας ύλης με την προϋπόθεση ότι

Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων».(16)

αυτά δεν είναι λιγότερα από το μισό της διδακτέας ύ-

Άρθρο 11

λης. Η επιλογή και ο ακριβής προσδιορισμός της για
κάθε μάθημα γίνεται με εισήγηση των διδασκόντων και

Επίδοση της προφορικής βαθμολογίας

με την έγκριση του Διευθυντή και γνωστοποιείται
Ενημέρωση των κηδεμόνων
1.

στους μαθητές πέντε εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον
πριν από τη έναρξη των εξετάσεων.

Στο τέλος κάθε τετραμήνου και μετά την κατάθεση και
καταχώριση της προφορικής βαθμολογίας καλούνται οι

3.

Η εξεταστέα ύλη καταγράφεται στο βιβλίο της διδα-

κηδεμόνες των μαθητών για ενημέρωση αναφορικά με

σκόμενης ύλης, υπογράφεται από τον διδάσκοντα κα-

την επίδοση, την επιμέλεια, τη φοίτηση και τη συμπε-

θηγητή και θεωρείται από τον Διευθυντή.
4.

Τα θέματα ορίζονται από τους διδάσκοντες το μάθημα
και είναι κοινά για όλα τα τμήματα των τάξεων του

(15) Η εντός «» παρ. 4 αντικαταστάθηκε και ισχύει ως άνω σύμφωνα με την παρ. 5 του αρθ 1 του ΠΔ 61/2012 (ΦΕΚ 112/Α/2012)
(16) Η παρ. 8 του άρθ. 10 αντικαταστάθηκε και ισχύει ως άνω σύμφωνα με την παρ. 1 του αρθ 1 του ΠΔ 43/2010 (ΦΕΚ
86/Α/2010)

κάθε ΕΠΑΛ. «Σε τάξεις ή τμήματα όπου το μάθημα διδάσκεται από ένα μόνο καθηγητή ορίζεται από το Διευθυντή του σχολείου ένας επιπλέον καθηγητής της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας, ως συνεισηγητής του
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μαθήματος».

(17)

Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατόν να δο-

κτός εάν κατά την ανακοίνωση των θεμάτων καθορίζε-

θούν χωριστά θέματα, εάν συντρέχει αποχρών λόγος,
ο οποίος αναγράφεται σε σημείωση στο έγγραφο που

5.

ται διαφορετικός βαθμός για κάθε μια από αυτές.
3.

Μαθητής που δεν παραδίδει στα μαθήματα που θεω-

περιέχει τα θέματα και παράλληλα συντάσσεται και

ρούνται γραπτώς εξεταζόμενα την ατομική εργασία

σχετική πράξη στο βιβλίο πράξεων του Διευθυντή.

που του έχει ανατεθεί βαθμολογείται με τον κατώτερο

Τα θέματα διανέμονται φωτοτυπημένα στους μαθητές

βαθμό «κακώς» μηδέν (0).

και, όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, γράφονται στον πί-

«Α. Νέα Ελληνική Γλώσσα-Νεοελληνική Γλώσσα

(18)

νακα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο άρθρο 13. Τα
φωτοτυπημένα θέματα επισυνάπτονται στα γραπτά και

6.

7.

8.

1.

Για την εξέταση στη Νέα Ελληνική Γλώσσα της Α’ τά-

είναι υποχρεωτικό να αναγράφονται μόνο τα ατομικά

ξης Ημερήσιου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου

στοιχεία των μαθητών.

δίνεται στους μαθητές σε φωτοαντίγραφο ένα, δύο ή

Οι απαντήσεις των θεμάτων γράφονται από τους μα-

και περισσότερα κείμενα περιορισμένης έκτασης από

θητές σε φύλλο χαρτιού (κόλλας αναφοράς ή κόλλα

τον έντυπο ή/και τον ηλεκτρονικό λόγο, που αναφέ-

σχεδίου) που φέρει τη σφραγίδα του σχολείου, την

ρονται σε κοινωνικά, πολιτικά, πολιτιστικά, επιστημο-

υπογραφή του Διευθυντή και ειδική εκτύπωση για την

νικά ή άλλα θέματα της καθημερινής ζωής και έχουν

αναγραφή των προκαταρκτικών στοιχείων και της

νοηματική πληρότητα. Τα κείμενα αυτά σχετίζονται με

βαθμολογίας του γραπτού.

τα θέματα με τα οποία ασχολήθηκαν οι μαθητές στη

Οι εξετάσεις διενεργούνται ενώπιον ενός τουλάχιστον

διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Οι μαθητές καλούνται:

καθηγητή – επιτηρητή σε κάθε αίθουσα, ο οποίος μετά

(α) Να δώσουν απαντήσεις σε ερωτήσεις με τις οποίες

τη λήξη της εξέτασης παραλαμβάνει τα γραπτά δοκίμια

ελέγχεται κατά πόσο έγινε κατανοητό το περιεχόμε-

των μαθητών, τα υπογράφει και τα παραδίδει με υπο-

νο του ή των κειμένων (π.χ. οπτικές από τις οποίες

γραφή μέσα σε φάκελο στον αρμόδιο για τη βαθμολό-

προσεγγίζεται η πραγματικότητα, επιχειρήματα συγ-

γησή τους καθηγητή.

γραφέα, προβλήματα που θέτει, θέσεις που υποστη-

Για όλα τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτά η διάρ-

ρίζει κτλ.)

κεια των γραπτών εξετάσεων είναι δίωρη, εκτός εάν

(β) Να δώσουν απαντήσεις σε ερωτήσεις με τις οποίες

ορισθεί διαφορετικά με απόφαση του Υπουργού Εθνι-

ελέγχεται πώς γλωσσικά ή εξωγλωσσικά στοιχεία

κής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από εισήγηση

(πολυτροπικότητα) συγκροτούν την κειμενική ιδιαι-

του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (ΠΙ). Σε καμιά περί-

τερότητα των συγκεκριμένων κειμένων και συνει-

πτωση η διάρκεια αυτή δεν μπορεί να ορισθεί μεγαλύ-

σφέρουν στη σύνδεση των κειμένων αυτών με την

τερη των τριών ωρών.

κοινωνική πραγματικότητα όπου ανήκουν, σύμφωνα

Ειδικά για τα μαθήματα: α) Γενικές αρχές Λογιστικής,

με το Πρόγραμμα Σπουδών. Τα θέματα αυτά βαθμο-

β) Λογιστική Εταιρειών και γ) μαθήματα σχεδιαστικού
περιεχομένου η διάρκεια της γραπτής εξέτασης ορίζε-

λογούνται με 40 μονάδες (α=20μ.+β=20μ.).
(γ) Να παραγάγουν κείμενο το οποίο, με αφετηρία ένα
από τα κείμενα που δίνονται, θα προσαρμόζεται σε

ται σε τρεις (3) ώρες.

διαφορετικό επικοινωνιακό πλαίσιο (π.χ. αλλαγή

Άρθρο 13

πομπού, δέκτη, περίστασης κτλ.) και θα ανήκει σε
Τρόπος εξέτασης των διαφόρων μαθημάτων
1.

2.

ίδιο ή ενδεχομένως διαφορετικό είδος κειμένου

Τα θέματα των γραπτών προαγωγικών, απολυτήριων

(π.χ. από συνέντευξη σε δοκίμιο, από διαφήμιση σε

και πτυχιακών εξετάσεων λαμβάνονται από την ύλη

δοκίμιο με επιχειρηματολογία, από άρθρο εφημερί-

που ορίζεται ως εξεταστέα για κάθε μάθημα κατά το

δας σε αναδιήγηση κτλ.), προκειμένου να αξιολογη-

έτος που γίνονται οι εξετάσεις. Οι ερωτήσεις είναι ανά-

θούν στοιχεία που σχετίζονται με την κατάκτηση

λογες με εκείνες που υπάρχουν στα σχολικά εγχειρίδια

των γραμματισμών του Προγράμματος Σπουδών. ή

και στις οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (ΠΙ),

(εναλλακτικά) με αφετηρία τα κείμενα που θα δο-

διατρέχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση της

θούν να παραγάγουν (αφού μεταβληθεί το επικοι-

εξεταστέας ύλης, ελέγχουν ευρύ φάσμα διδακτικών

νωνιακό πλαίσιο, π.χ. αλλαγή πομπού, δέκτη, περί-

στόχων και είναι κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας. Οι

στασης κτλ.) συγκεκριμένο είδος κειμένου, μέσω

μαθητές απαντούν υποχρεωτικά σε όλα τα θέματα.

του οποίου να διατυπώνεται η συμφωνία ή διαφωνία

Σε περίπτωση κατά την οποία ένα θέμα αναλύεται σε

τους με θέσεις, απόψεις και στάσεις που προβάλλο-

υποερωτήματα, η βαθμολογία που προβλέπεται γι’ αυτό κατανέμεται ισότιμα στις επιμέρους ερωτήσεις, ε(17) Το εντός «» εδάφιο προστέθηκε και ισχύει ως άνω σύμφωνα
με την παρ. 2 του αρθ 1 του ΠΔ 43/2010 (ΦΕΚ 86/Α/2010)

(18) Η εντός «» ενότητα Α αντικαταστάθηκε και ισχύει ως άνω σύμφωνα με την παρ. 6 του αρθ 1 του ΠΔ 61/2012 (ΦΕΚ
112/Α/2012)
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νται στα κείμενα που έχουν δοθεί. Το θέμα αυτό

«Β. Νέα Ελληνική Λογοτεχνία-Νεοελληνική Λογοτε-

βαθμολογείται με 60 μονάδες.».
2.

χνία

Για την εξέταση στη Νεοελληνική Γλώσσα στη Β’ και Γ’
τάξη Ημερησίου Επαγγελματικού Λυκείου και στη Β’, Γ’
και Δ’ τάξη Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου δίνεται
στους μαθητές σε φωτοαντίγραφο απόσπασμα κειμένου (δοκιμιακού, λογοτεχνικού, άρθρου κτλ.) μιας έως
δύο σελίδων από βιβλίο, εφημερίδα ή περιοδικό (ή κατασκευασμένο για το σκοπό της αξιολόγησης) που αναφέρεται σε κοινωνικά, πολιτικά, πολιτιστικά, επιστημονικά ή άλλα θέματα της καθημερινής ζωής και έχει

1.

(19)

«Για την εξέταση στη Νέα Ελληνική Λογοτεχνία της Α’
τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου δίνεται στους μαθητές ένα θέμα. Το θέμα περιλαμβάνει ένα ή (αν πρόκειται για ποιήματα) περισσότερα άγνωστα λογοτεχνικά κείμενα, ομοειδή ή ομόθεμα με τις διδακτικές ενότητες που διδάχτηκαν.». (20)
Σε περίπτωση που το δοσμένο κείμενο είναι αφηγηματικό ή θεατρικό:
(1α) Να διακρίνουν και να περιγράψουν τον κεντρικό

νοηματική πληρότητα. Το κείμενο αυτό πρέπει να α-

λογοτεχνικό χαρακτήρα κάνοντας τις αντίστοιχες

νταποκρίνεται στην αντιληπτική ικανότητα των μαθη-

παραπομπές στο κείμενο σε σχέση με τον κοινω-

τών και να σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με θεματικούς

νικό του ρόλο ως άνδρα ή γυναίκας, τα στερεό-

κύκλους οικείους στους μαθητές από τη σχολική διδα-

τυπα που τον περιβάλλουν, τις σχέσεις των φύ-

σκαλία. Οι μαθητές εξετάζονται σε τρία θέματα ως α-

λων. Να αιτιολογήσουν τα παραπάνω, παραπέ-

κολούθως:

μποντας στο ιστορικό, κοινωνικό πλαίσιο στο ο-

α) Δίδουν μια σύντομη περίληψη του κειμένου αυτού,
της οποίας η έκταση καθορίζεται ανάλογα με την

ποίο εγγράφεται το κείμενο.
(1β) Να εκφέρουν άποψη για το θέμα του κειμένου,

έκταση και το νόημα του κειμένου.

συνδέοντας το με την καθημερινή τους εμπειρία ή

β) Απαντούν σε ερωτήσεις με τις οποίες ελέγχονται:
i) η κατανόηση του κειμένου (ιδεολογικά σημεία του
κειμένου, επιχειρήματα συγγραφέα, προβλήματα
που θέτει, κτλ.)

εναλλακτικά
(1β)

Να

διατυπώσουν

το

κεντρικό

διακύβευμα-

σύγκρουση σε ένα θεατρικό έργο. Οι ερωτήσεις
αυτές βαθμολογούνται με 1α (25) + 1β (25) = 50

ii) η οργάνωση του λόγου (διάρθρωση, δομή διαίρεση και τιτλοφόρηση ενοτήτων, συνοχή, ενότητα, συλλογιστική, κτλ.)

μονάδες (2α)
Να μετατρέψουν κομμάτι του θεατρικού κειμένου
σε αφηγηματικό λόγο. ή εναλλακτικά

iii) τα σημασιολογικά στοιχεία (σημασία λέξεων, συνώνυμα-αντώνυμα, κατασκευή φράσεων ή παραγράφων με ορισμένες λέξεις, αντικατάσταση λέξεων ή φράσεων κτλ.).

(2α) Να αλλάξουν τον αφηγητή της ιστορίας προκειμένου να δοθεί έμφαση στη σημασία της «φωνής» (φωνή ενηλίκου, άνδρα, γυναίκας, νέου,
νέας).

iν) η ικανότητά τους να αναγνωρίζουν τη λειτουργία
των μορφοσυντακτικών δομών, καθώς και να
χειρίζονται αυτές τις δομές, ανάλογα με τους επικοινωνιακούς στόχους του κειμένου.

(2β) Να συγγράψουν ένα μικρό κείμενο ως «διαφήμιση» ή βιβλιοπαρουσίαση ή κριτική για το κείμενο
που θα δοθεί ή να τοποθετηθούν (αν συμφωνούν
ή διαφωνούν και γιατί) απέναντι σε κριτική που

γ) Συντάσσουν ένα κείμενο ενταγμένο σε επικοινωνιακό πλαίσιο με το οποίο κρίνουν ή σχολιάζουν
κάποια σημεία του κειμένου ή αναπτύσσουν προσωπικές απόψεις, παίρνοντας αφορμή από το κείμενο. Η έκταση της ανάπτυξης αυτής καθορίζεται
κατά προσέγγιση, χωρίς να υπερβαίνει τις 600 λέξεις. Το πρώτο θέμα βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες, το δεύτερο θέμα βαθμολογείται
με τριάντα πέντε (35) μονάδες, οι οποίες κατανέμονται σε επιμέρους ερωτήσεις, ενώ το τρίτο θέμα βαθμολογείται με σαράντα (40) μονάδες. Κατά
τη βαθμολόγηση όλων των θεμάτων λαμβάνεται

θα δοθεί. ή εναλλακτικά
(2β) Να ταυτιστούν με κάποιον ήρωα του κειμένου και
να γράψουν σελίδες του ημερολογίου του ή επιστολών του.
Τα θέματα αυτά βαθμολογούνται με 2α (25) + 2β
(25) = 50 μονάδες Σε περίπτωση που το θέμα
περιλαμβάνει δύο ή τρία ποιήματα, οι μαθητές
καλούνται:
(1α) Να αναγνωρίσουν τα χαρακτηριστικά της παραδοσιακής και της μοντέρνας ποίησης και να διακρίνουν τα ποιήματα σε παραδοσιακά και μοντέρνα με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά.

υπόψη η ορθογραφία, η δομή του κειμένου, ο λεξιλογικός πλούτος, η ακρίβεια και η ορθότητα της
διατύπωσης, καθώς και το περιεχόμενο.»

(19) Η εντός «» ενότητα Β αντικαταστάθηκε και ισχύει ως άνω σύμφωνα με την παρ. 7 του αρθ 1 του ΠΔ 61/2012 (ΦΕΚ
112/Α/2012)
(20) Τα εντός «» εδάφια αντικαταστάθηκαν ως άνω σύμφωνα με
την παρ. 5 του αρθ 1 του ΠΔ 112/2013 (ΦΕΚ 145/Α/14-62013)
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(1β) Να τα κατατάξουν σε μια σειρά από το πιο παραδοσιακό ως το πιο υπερρεαλιστικό και, ενδεχομέ-

Γ. Ιστορία
1.

νως, να ανιχνεύσουν το λογοτεχνικό κίνημα στο

ποίες ταξινομούνται σε δύο ομάδες.

οποίο εντάσσεται το καθένα.

α) Στην πρώτη ομάδα περιλαμβάνονται δύο θέματα

Οι ερωτήσεις αυτές βαθμολογούνται με 1α (30) + 1β

που μπορούν να αναλύονται σε ερωτήσεις με τις

(20) = 50 μονάδες

οποίες ελέγχονται οι ιστορικές γνώσεις των μαθη-

(2α) Να εντοπίσουν τις πιο «ποιητικές» και τις πιο

τών (ιστορικές έννοιες, ιστορικά γεγονότα, χρονο-

«καθημερινές» λέξεις στα ποιήματα και να τις το-

λογίες, δράση ιστορικών προσώπων, κοινωνικά, οι-

ποθετήσουν σε πίνακα με δύο ή περισσότερες

κονομικά, πολιτικά και πολιτιστικά φαινόμενα, κτλ)

στήλες.

και η κατανόησή τους.

(2β) Να εντοπίσουν τα σύμβολα σε όσα ποιήματα υ-

β) Στη δεύτερη ομάδα περιλαμβάνονται δύο τουλάχι-

πάρχουν και να τα κατατάξουν σε κατηγορίες α-

στον θέματα που απαιτούν σύνθεση ιστορικών γνώ-

νάλογα με το είδος τους (αντικείμενα, φυσικά

σεων και κριτική ικανότητα (αξιολογήσεις ιστορικών

φαινόμενα, εικόνες, ήχοι).ή εναλλακτικά

γεγονότων ή ιστορικών προσώπων, ανάλυση αιτιών

(2β) Να εντοπίσουν λυρικά ή δραματικά στοιχεία στα

ή συνθηκών που συντέλεσαν στη διαμόρφωση και

ποιήματα.

εξέλιξη σημαντικών ιστορικών φαινομένων κτλ).

Οι ερωτήσεις αυτές βαθμολογούνται με 2α (25) +

Στην περίπτωση αυτή μπορούν να χρησιμοποιούνται

2β (25) = 50 μονάδες».
2.

Η Ιστορία εξετάζεται με συνδυασμό ερωτήσεων, οι ο-

και ερωτήσεις επεξεργασίας ιστορικού υλικού, το

Η εξέταση στη Νεοελληνική Λογοτεχνία στη Β’ τάξη

οποίο δίνεται στους μαθητές σε φωτοτυπία. Το υλι-

Ημερησίου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου

κό αυτό αφορά γραπτές ιστορικές πηγές, εικαστικά

αναφέρεται σε πεζό ή ποιητικό κείμενο που περιέχεται

έργα, χάρτες, διαγράμματα κτλ. που χρησιμοποιού-

στη διδαχθείσα ύλη της αντίστοιχης τάξης, το οποίο

νται ως αποδεικτικά στοιχεία ή ως μέσα άντλησης

δίνεται στους μαθητές σε φωτοτυπία μαζί με τις ανα-

στοιχείων για την εξαγωγή ιστορικών συμπερασμά-

γκαίες σημασιολογικές ή άλλες διευκρινίσεις. Το κείμενο συνοδεύεται από πέντε ερωτήσεις που αναφέρο-

των.
2.

νται:

Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% σε καθεμία από
τις ομάδες αυτές. Η κατανομή της βαθμολογίας στις

α) στο συγγραφέα του έργου και σε γραμματολογικά

ερωτήσεις κάθε ομάδας μπορεί να διαφοροποιείται α-

στοιχεία που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από το

νάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές,

κείμενο (1 ερώτηση),

η οποία καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων

β) στη δομή του κειμένου, στην επαλήθευση ή διά-

και ανακοινώνεται στους μαθητές γραπτώς.

ψευση μιας κρίσης με βάση το κείμενο, σε παρατηρήσεις επί των εκφραστικών μέσων και τρόπων του

Δ. Άλγεβρα, Γεωμετρία

κειμένου

1.

(υφολογική

διερεύνηση,

αφηγηματικές

Στους μαθητές δίνονται τέσσερα θέματα από την εξε-

λειτουργίες, επιλογές του δημιουργού σε διάφορα

ταστέα ύλη, τα οποία μπορούν να αναλύονται σε υπο-

επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης) (2 ερωτήσεις),

ερωτήματα, με τα οποία ελέγχεται η δυνατότητα ανα-

γ) σε σχολιασμό ή στη σύντομη ανάπτυξη, σε 1−2 πα-

παραγωγής γνωστικών στοιχείων, η γνώση εννοιών

ραγράφους, ορισμένων χωρίων του κειμένου (1 ε-

και ορολογίας και η ικανότητα εκτέλεσης γνωστών αλ-

ρώτηση),

γορίθμων, η ικανότητα του μαθητή να αναλύει, να

δ) σε σχολιασμό αδίδακτου λογοτεχνικού κειμένου το

συνθέτει και να επεξεργάζεται δημιουργικά ένα δεδο-

οποίο δίνεται στους μαθητές επίσης σε φωτοτυπία

μένο υλικό, καθώς και η ικανότητα επιλογής και εφαρ-

και είναι ίσης, κατά προσέγγιση, δυσκολίας με το διδαγμένο (1 ερώτηση).

μογής κατάλληλης μεθόδου.
2.

Η ερώτηση της περίπτωσης α’ βαθμολογείται με δεκα-

Τα τέσσερα θέματα που δίνονται στους μαθητές διαρθρώνονται ως εξής:

πέντε (15) μονάδες, οι δύο ερωτήσεις της β’ περίπτω-

α) Το πρώτο θέμα αποτελείται από ερωτήματα θεωρίας που

σης με είκοσι (20) μονάδες η καθεμία, η ερώτηση της

αφορούν έννοιες, ορισμούς, λήμματα, προτάσεις, θεω-

περίπτωσης γ’ με είκοσι πέντε (25) μονάδες και η ε-

ρήματα και πορίσματα. Με το θέμα αυτό ελέγχεται η κα-

ρώτηση της περίπτωσης δ’ με είκοσι (20) μονάδες.

τανόηση των βασικών εννοιών, των σπουδαιότερων συ-

Σε περίπτωση κατά την οποία μία ερώτηση αναλύεται

μπερασμάτων, καθώς και η σημασία τους στην οργάνω-

σε υποερωτήματα, η βαθμολογία που προβλέπεται γι’

ση μιας λογικής δομής.

αυτήν κατανέμεται ισότιμα στα υποερωτήματα, εκτός

β) Το δεύτερο και το τρίτο θέμα αποτελείται το καθένα από

εάν κατά την ανακοίνωση των θεμάτων καθορίζεται

μία άσκηση που απαιτεί από το μαθητή ικανότητα συν-

διαφορετικός συντελεστής βαρύτητας γι’ αυτά».
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δυασμού και σύνθεσης εννοιών αποδεικτικών ή υπολογι-

κτλ.) για την αξιολόγηση δεδομένων και την εξαγωγή

στικών διαδικασιών. Η κάθε άσκηση μπορεί να αναλύεται
σε επιμέρους ερωτήματα.

συμπερασμάτων.
γ) Το τέταρτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση ή ένα πρό-

γ) Το τέταρτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση ή ένα πρό-

βλημα και στοχεύει στον έλεγχο της ικανότητας του μα-

βλημα που η λύση του απαιτεί από το μαθητή ικανότητες

θητή να χρησιμοποιεί, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότη-

συνδυασμού και σύνθεσης προηγούμενων γνώσεων, αλ-

τες που απέκτησε για την επίλυσή τους.

λά και την ανάληψη πρωτοβουλιών στη διαδικασία επί-

Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 25 μονάδες στο καθένα

λυσής του. Το θέμα αυτό μπορεί να αναλύεται σε επιμέ-

από τα τέσσερα θέματα.

ρους ερωτήματα, τα οποία βοηθούν το μαθητή στη λύση.
3.

4.

Ζ. Αρχές Οικονομίας

Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέματα.

Για το μάθημα Αρχές Οικονομίας η εξέταση περιλαμβάνει

Κατά τον ίδιο τρόπο εξετάζονται και τα μαθήματα:

δύο ομάδες ερωτήσεων:

«Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης»

α) Η πρώτη αποτελείται από ερωτήσεις με τις οποίες ελέγ-

της Β’ ΕΠΑΛ και «Μαθηματικά Ι», «Μαθηματικά II» και

χεται τόσο η κατοχή των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων, όσο και η κατανόησή τους.

«Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής» της Γ’ ΕΠΑΛ.

β) Η δεύτερη αποτελείται από δύο ή τρεις ερωτήσεις με τις
Ε. Φυσική, Χημεία

οποίες ελέγχεται η ικανότητα συνθετικής και κριτικής

Στα μαθήματα Φυσική και Χημεία δίνονται στους μαθητές

ανάλυσης και εφαρμογής στην καθημερινή πράξη των

τέσσερα θέματα που έχουν την παρακάτω μορφή:

γνώσεων που απέκτησαν οι μαθητές.

α) Το πρώτο θέμα αποτελείται από ερωτήσεις, με τις οποίες

Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% σε καθεμία από τις

ελέγχεται η γνώση της θεωρίας σε όσο το δυνατόν ευρύ-

ομάδες αυτές. Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις

τερη έκταση της εξεταστέας ύλης.

κάθε ομάδας μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το

β) Το δεύτερο θέμα αποτελείται από ερωτήσεις, με τις ο-

βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές, η οποία καθορίζε-

ποίες ελέγχεται η κατανόηση της θεωρίας και η κριτική

ται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται

ικανότητα των μαθητών και συγχρόνως οι νοητικές δε-

στους μαθητές γραπτώς.

ξιότητες που απέκτησαν κατά την εκτέλεση των εργα-

Η. Θρησκευτικά

στηριακών ασκήσεων ή άλλων δραστηριοτήτων που έγιΤα Θρησκευτικά εξετάζονται με ερωτήσεις, οι οποίες ταξι-

ναν στο πλαίσιο του μαθήματος.
γ) Το τρίτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση εφαρμογής

νομούνται σε δύο ομάδες:

της θεωρίας, η οποία απαιτεί ικανότητα συνδυασμού και

α) Στην πρώτη ομάδα περιλαμβάνονται ερωτήσεις που ε-

σύνθεσης εννοιών, θεωριών, τύπων, νόμων και αρχών.

λέγχουν την κατοχή των γνώσεων που περιλαμβάνονται

Η άσκηση μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα.

στην εξεταστέα ύλη και την κατανόησή τους.

δ) Το τέταρτο θέμα αποτελείται από ένα πρόβλημα ή μία

β) Στη δεύτερη ομάδα περιλαμβάνονται δύο ερωτήσεις που

άσκηση, που απαιτούν ικανότητα συνδυασμού και σύν-

απαιτούν συνδυασμό γνώσεων και κριτικής ικανότητας
από μέρους των μαθητών.

θεσης γνώσεων, αλλά και την ανάπτυξη στρατηγικής για
τη διαδικασία επίλυσής του. Το πρόβλημα αυτό ή η ά-

Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% σε καθεμία από τις

σκηση μπορεί να αναλύονται σε επιμέρους ερωτήματα.

ομάδες αυτές. Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις

Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) μονάδες

κάθε ομάδας μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το

στο καθένα από τα τέσσερα θέματα.

βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές, η οποία καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται

ΣΤ. Βιολογία

στους μαθητές γραπτώς.

Στο μάθημα της Βιολογίας δίνονται στους μαθητές τέσσερα

Θ. Ξένη Γλώσσα

(4) θέματα που έχουν ως εξής:
α) Το πρώτο και δεύτερο θέμα αποτελούνται από ανεξάρτητες ερωτήσεις που στοχεύουν στον έλεγχο της απόκτησης γνώσεων και της δυνατότητας παρουσίασης και

1.

Η εξέταση στο μάθημα της ξένης γλώσσας συνίσταται
στα εξής:
α) Δίνεται στους μαθητές διδαγμένο κείμενο 150−180
λέξεων και τέσσερις ερωτήσεις κατανόησής του.

τεκμηρίωσης θεμάτων σχετικών με την εξεταστέα ύλη

Κάθε ερώτηση μπορεί να αναλύεται σε περισσότερα

και της κατανόησης από το μαθητή βιολογικών εννοιών,

υποερωτήματα.

διαδικασιών ή φαινομένων.
β) Το τρίτο θέμα αποτελείται από ερωτήσεις που στοχεύουν
στον έλεγχο της ικανότητας του μαθητή να αξιοποιεί θε-

β)

Δίνονται

τέσσερις

παρατηρήσεις

γραμματικο-

συντακτικών φαινομένων, μέσα ή έξω από το κείμε-

ωρητικές γνώσεις και δεξιότητες (ανάλυση, σύνθεση
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νο. Κάθε παρατήρηση μπορεί να έχει δύο έως τέσ-

α) Το αντικείμενο σχεδίασης έχει απλή γεωμετρική

σερα ερωτήματα.

μορφή (π.χ. απλό αντικείμενο, κτήριο, αρχιτεκτονι-

γ) Ο μαθητής καλείται να παράγει γραπτό λόγο (καθο-

κό μέλος, έπιπλο, κτλ.). Δίνεται σε αντίγραφο με τη

δηγούμενο ή ελεύθερο) 120−150 λέξεων.
2.

μορφή σκαριφήματος ή σχεδίου με όλες τις απαραί-

Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 35% στις ερωτήσεις

τητες πληροφορίες (διαστάσεις, ενδείξεις, τίτλους,

της κατηγορίας α’ και β’ και κατά 30% στην παραγωγή

παρατηρήσεις κτλ).

γραπτού κειμένου.

β) Ο τρόπος παράστασής του είναι με τη μορφή ορθών
προβολών (όψεις, κατόψεις, τομές) αξονομετρικού

«Ι. Εφαρμογές Πληροφορικής, Ευρωπαϊκή Ένωση

ή συνδυασμών τους.

(θεσμοί και Πολιτικές)» (21)

γ) Οι μαθητές εξετάζονται στη σχεδίαση κατόψεων,
Τα μαθήματα αυτά θεωρούνται γραπτώς εξεταζόμενα και

όψεων, τομών, αντικειμένων απλών γεωμετρικών

θέση γραπτού βαθμού επέχουν σε αυτά ο βαθμός σχετικής

μορφών κτλ., χρησιμοποιώντας τα προβλεπόμενα

γραπτής ατομικής εργασίας που ανατίθεται στους μαθητές

όργανα, μέσα, υλικά και ακολουθώντας τις ισχύου-

για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο των μαθημάτων αυτών. Το

σες συμβάσεις. Τα κριτήρια για τη βαθμολόγηση του

θέμα της εργασίας ανατίθεται από τον καθηγητή που διδά-

Γραμμικού Σχεδίου είναι τα εξής:

σκει το κάθε μάθημα και μπορεί να είναι κοινό για όλους

i. Η ορθότητα απεικόνισης (πχ τεμνόμενα, προβαλ-

τους μαθητές του τμήματος ή διαφορετικό για κάθε μαθητή

λόμενα

ή ομάδα μαθητών. Η εργασία ανατίθεται σε χρόνο που κρί-

κτλ),που αξιολογείται με 30 μονάδες.

στοιχεία,

ορθή

μεταφορά

κλίμακας,

νει κατάλληλο ο διδάσκων και σε κάθε περίπτωση το αργό-

ii. Η ποιότητα σχεδίασης (πχ πάχος γραμμών, ακρί-

τερο μέχρι την 1η Μαΐου. Η γραπτή αυτή ατομική εργασία

βεια, καθαρότητα σημείων τομής, συναρμογές,

είναι ανεξάρτητη από την τις ατομικές και ομαδικές συνθε-

κτλ), που αξιολογείται με 20 μονάδες.

τικές-δημιουργικές εργασίες του άρθρου 8.

iii. Η πληρότητα σχεδίασης, που αξιολογείται με 15
μονάδες.

ΙΑ. Σχέδιο

iv. Η γραμματογραφία και άλλες ενδείξεις (πχ δια1.

Στο Ελεύθερο Σχέδιο η γραπτή εξέταση συνίσταται στη

γράμμιση,

γραφική αναπαράσταση ενός φυσικού αντικειμένου, το
οποίο τοποθετείται σε ορατό σημείο εντός του χώρου

συμβολι-

αξιολογείται με 10 μονάδες.

και σε συνθήκες διάχυτου φωτισμού το αντικείμενο.

vi. Γενική εικόνα μονάδες 10.
3.

αντικειμένων και τις αναλογίες σε σχέση με το όλο και

Στο Αρχιτεκτονικό Σχέδιο η γραπτή εξέταση συνίσταται στα εξής:

να τις παραστήσουν στο χαρτί τους αρμονικά, έτσι ώ-

α) Το αντικείμενο σχεδίασης είναι απλή κτηριακή κα-

στε να έχουν σαφήνεια και συμμετρία με τα πραγματι-

τασκευή ή τμήμα της, με εξοπλισμό, στοιχεία επί-

κά αντικείμενα. Επίσης, πρέπει να προσέξουν την αρ-

πλωσης και συμβολισμούς δομικών και φυσικών

μονία μέσα στη σχεδιαστική επιφάνεια. Να αποδώσουν

στοιχείων.

επίσης απλοποιημένα σε λίγους τόνους τις φωτεινές

β) Ο τρόπος παράστασής του είναι με τη μορφή ορθών

και σκοτεινές επιφάνειες και τους όγκους που συνθέ-

προβολών (όψεις, κατόψεις, τομές),αξονομετρικού

τουν το θέμα. Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιή-

ή συνδυασμών τους. Δίνεται σε αντίγραφο με τη

σουν μόνο μαύρα μολύβια ή άλλα υλικά. Η βαθμολό-

μορφή σκαριφήματος ή σχεδίου με όλες τις απαραί-

γηση του Ελεύθερου Σχεδίου γίνεται με κριτήρια:

τητες πληροφορίες (διαστάσεις, ενδείξεις, τίτλους,

α) Τη δυνατότητα για οργάνωση της σχεδιαστικής ε-

παρατηρήσεις, κτλ) και συνοδεύεται από σύντομη

πιφάνειας, δηλαδή την τοποθέτηση του θέματος και

απλή περιγραφή του.

τη σύνθεσή του.

γ) Οι μαθητές εξετάζονται στη σχεδίαση κατόψεων,

β) Τη σχεδιαστική ακρίβεια των αναλογιών και των

τομών, όψεων, χρησιμοποιώντας τα προβλεπόμενα

κλίσεων του θέματος.

όργανα, μέσα και υλικά και ακολουθώντας τις ισχύ-

γ) Τις τονικές διαβαθμίσεις του θέματος.

ουσες συμβάσεις.

δ) Τη γενική εικόνα του θέματος.
2.

άλλοι

v. Η οργάνωση θέματος στο χαρτί σχεδίασης, που

εξέτασης. Οι μαθητές σχεδιάζουν με ελεύθερο τρόπο

Πρέπει να διακρίνουν στο θέμα τους τις αναλογίες των

προσανατολισμός,

σμοί),που αξιολογείται με 15 μονάδες.

Τα κριτήρια για τη βαθμολόγηση του Αρχιτεκτονικού

Στο Γραμμικό Σχέδιο η γραπτή εξέταση συνίσταται στα

Σχεδίου είναι τα ίδια με τα κριτήρια για τη βαθμολό-

εξής:

γηση του Γραμμικού Σχεδίου.
4.

Στο Τεχνικό Σχέδιο η γραπτή εξέταση συνίσταται στα
εξής:

(21) Ο εντός «» τίτλος αντικαταστάθηκε και ισχύει ως άνω σύμφωνα με την παρ. 8α του αρθ 1 του ΠΔ 61/2012 (ΦΕΚ 112/Α/2012)
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α) Το θέμα της εξέτασης είναι στοιχείο ή συνδυασμός

δ) Μετά το πέρας της εξέτασης του μαθήματος γίνεται

στοιχείων από το διδακτικό περιεχόμενο του μαθή-

εκτύπωση στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία και

ματος, είναι απλής γεωμετρικής μορφής, δίνεται σε

ο βαθμός επίδοσης του μαθητή. Η εκτύπωση αυτή,

σχέδιο (ή σκαρίφημα) όψεων − τομών ή αξονομε-

η οποία σφραγίζεται και υπογράφεται από τον υ-

τρικής προβολής ή συνδυασμού τους και περιέχει

πεύθυνο του τομέα, επέχει θέση γραπτού.

όλα τα απαραίτητα δεδομένα (τίτλους, διαστάσεις,

ΙΒ. Τεχνολογία και Ανάπτυξη

(22)

ενδείξεις κτλ.).
β) Από τους μαθητές ζητείται να σχεδιάσουν (ή και να

ΙΒ. Ναυτική Τέχνη

(23)

συμπληρώσουν), με τη βοήθεια των βασικών σχε-

Η εξέταση των μαθημάτων αυτών περιλαμβάνει δύο κατη-

διαστικών οργάνων και μέσων, όψεις και τομές του

γορίες ερωτήσεων. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει ερω-

θέματος και να σημειώσουν διαστάσεις, σύμβολα και

τήσεις (όχι λιγότερες από δύο) που μπορούν να αναλύο-

λοιπά στοιχεία του Σχεδίου.

νται σε υποερωτήματα με σκοπό τον έλεγχο της κατανόη-

Τα κριτήρια αξιολόγησης του Σχεδίου είναι τα εξής:

σης της διδαχθείσας ύλης και η δεύτερη κατηγορία μπορεί

i. Η ορθότητα των απαντήσεων (ορθή μεταφορά κλί-

να περιλαμβάνει (όχι λιγότερες από δύο) ερωτήσεις ή α-

μακας, ορθή σχεδίαση τεμνομένων και προβαλλομέ-

σκήσεις εφαρμογών ή και προβλήματα ανάλογα με τη φύ-

νων στοιχείων, ορθή διαστασιολόγηση κτλ), που α-

ση του μαθήματος.

ξιολογείται με τριάντα πέντε (35) μονάδες.

Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% σε κάθε μια από τις

ii. Η πληρότητα των απαντήσεων (σχεδίαση όλων των

δύο κατηγορίες αυτές. Η κατανομή της βαθμολογίας στις

ζητουμένων και των στοιχείων τους, όπως απαραί-

ερωτήσεις κάθε κατηγορίας μπορεί να διαφοροποιείται α-

τητες γραμμές, στοιχεία διαστασιολόγησης, σύμβολα

νάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε κάθε μια από αυτές, η

κτλ), που αξιολογείται με τριάντα (30) μονάδες.

οποία καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και α-

iii. Η ποιότητα σχεδίασης (ποιότητα γραμμών, ακρίβεια

νακοινώνεται στους μαθητές γραπτώς.

σχεδίασης, καθαρότητα σημείων τομής, συναρμογές
κτλ), που αξιολογείται με είκοσι πέντε (25) μονά-

ΙΓ. Μαθήματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τομέων
και Ειδικοτήτων) (24)

δες.
iv. Η οργάνωση του θέματος στο χαρτί σχεδίασης, που

1.

αξιολογείται με δέκα (10) μονάδες.
5.

Τα μαθήματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εργαστηριακού περιεχομένου και το εργαστηριακό μέρος των

Σχέδιο με Η\Υ

μικτών μαθημάτων εξετάζονται κατά τις εξεταστικές

Η εξέταση γίνεται στο εργαστήριο πληροφορικής ως

περιόδους γραπτά ή προφορικά, με επίδειξη δεξιοτή-

εξής:

των των μαθητών στο εργαστήριο και εκτέλεση συ-

α) Το αντικείμενο σχεδίασης είναι απλή κατασκευή ή

γκεκριμένου έργου, ανάλογα με τη φύση του αντικει-

τμήμα της, με πιθανό εξοπλισμό, στοιχεία συμβολι-

μένου του μαθήματος. Είναι δυνατό να επιλεγεί μία

σμών κλπ.

μορφή εξέτασης ή και συνδυασμός αυτών.

β) Ο τρόπος παράστασής του είναι με τη μορφή ορθών

2.

Η μορφή της εξέτασης κατά την προηγούμενη παρά-

προβολών (όψεις, κατόψεις, τομές), ή συνδυασμών

γραφο ορίζεται με απόφαση του Διευθυντή μετά από

τους. Δίνεται σε αντίγραφο, με τη μορφή σκαριφή-

εισήγηση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το εργα-

ματος, ή σχεδίου σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή,

στηριακό μάθημα. Αν επιλεγεί μόνο γραπτή μορφή ε-

με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες (διαστάσεις,

ξέτασης στο εργαστηριακό μάθημα, ακολουθείται η

ενδείξεις, τίτλους, παρατηρήσεις, οδηγίες κτλ) και

διαδικασία εξέτασης της παρ. 5.

συνοδεύεται από σύντομη απλή περιγραφή του.

3.

Όταν το εργαστηριακό μάθημα διδάσκεται από ένα εκ-

γ) Οι μαθητές εξετάζονται στη σχεδίαση με Η\Υ κατό-

παιδευτικό και επιλεγεί η προφορική διαδικασία εξέτα-

ψεων, τομών, όψεων, χρησιμοποιώντας το κατάλ-

σης, τότε για την εξέταση του εργαστηριακού μαθήμα-

ληλο λογισμικό Η/Υ και ακολουθώντας τις ισχύου-

τος συγκροτείται επιτροπή αποτελούμενη από το Διευ-

σες συμβάσεις. Η εξέταση γίνεται στον εργαστηρια-

θυντή, το διδάσκοντα και έναν άλλο εκπαιδευτικό της

κό χώρο και αξιολογούνται τόσο το τελικό προϊόν

ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας προς το εξεταζόμενο

της σχεδίασης στην οθόνη του Η/Υ, όσο και η διαδι-

μάθημα. Βαθμός του μαθήματος είναι ο ΜΟ των βαθ-

κασία.

μών των δύο βαθμολογητών.

Τα κριτήρια για τη βαθμολόγηση είναι: η ορθότητα
απεικόνισης, με παρατήρηση ή και με προφορικές

(22) Η ενότητα ΙΒ καταργήθηκε σύμφωνα με την παρ. 8β του αρθ
1 του ΠΔ 61/2012 (ΦΕΚ 112/Α/2012)

του θέματος σε επίπεδα και ορθή χρήση των εντο-

(23) Η ενότητα ΙΓ αναριθμήθηκε σε ΙΒ και μετονομάστηκε σύμφωνα με την παρ. 8γ και 8δ του αρθ 1 του ΠΔ 61/2012 (ΦΕΚ
112/Α/2012)

λών του προγράμματος.

(24) Η ενότητα ΙΔ αναριθμήθηκε σε ΙΓ σύμφωνα με την παρ. 8ε
του αρθ 1 του ΠΔ 61/2012 (ΦΕΚ 112/Α/2012)

ερωτήσεις, η πληρότητα σχεδίασης, η οργάνωση
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4.

Σε κάθε περίπτωση τα εργαστηριακά μαθήματα που

γασία ανατίθεται σε χρόνο που κρίνει κατάλληλο ο δι-

εξετάζονται στις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυ-

δάσκων και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι την

χιακές εξετάσεις θεωρούνται γραπτώς εξεταζόμενα μα-

1η Μαΐου.

θήματα.
5.

ΙΣΤ. Πολιτειακή Παιδεία

Στα μαθήματα θεωρητικού περιεχομένου και στο θεωρητικό μέρος των μικτών μαθημάτων οι ερωτήσεις τα-

Η εξέταση του μαθήματος αυτού περιλαμβάνει δύο κα-

ξινομούνται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία

τηγορίες ερωτήσεων:

περιλαμβάνει ερωτήσεις (όχι λιγότερες από δύο) που

α) Η πρώτη αποτελείται από ερωτήσεις, με τις οποίες

μπορούν να αναλύονται σε υποερωτήματα με σκοπό

ελέγχεται τόσο η κατοχή των αναγκαίων γνωστικών

τον έλεγχο της κατανόησης της διδαχθείσας ύλης και η

στοιχείων, όσο και η κατανόησή τους.

δεύτερη κατηγορία μπορεί να περιλαμβάνει (όχι λιγό-

β) Η δεύτερη αποτελείται από δύο ή τρεις ερωτήσεις,

τερες από δύο) ασκήσεις εφαρμογών ή και προβλήμα-

με τις οποίες ελέγχεται η ικανότητα συνθετικής και

τα.

κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής στην καθημερινή
πράξη των γνώσεων που απέκτησαν οι μαθητές.

Σε περίπτωση που λόγω της φύσης του μαθήματος δεν
είναι εφικτό να δοθούν ασκήσεις ή προβλήματα, οι μα-

Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% σε καθεμία από

θητές θα εξετάζονται στη δεύτερη κατηγορία σε (όχι λι-

τις ομάδες αυτές. Η κατανομή της βαθμολογίας στις

γότερες από δύο)ερωτήσεις που θα ελέγχουν την κριτική

ερωτήσεις κάθε ομάδας μπορεί να διαφοροποιείται α-

τους σκέψη και την ικανότητα εφαρμογής της αποκτη-

νάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές,

θείσας γνώσης.

η οποία καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων

Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% στην πρώτη κατη-

και ανακοινώνεται στους μαθητές γραπτώς.».
Άρθρο 14

γορία και 50% στη δεύτερη.
«ΙΔ. Διαχείριση Φυσικών Πόρων

Ορισμός και υποχρεώσεις των επιτηρητών

(25)

Η εξέταση του μαθήματος να περιλαμβάνει δύο ομά−

1.

Με απόφαση του Διευθυντή ορίζονται οι επιτηρητές
καθηγητές, οι οποίοι κατανέμονται σε διαφορετικές αί-

δες ερωτήσεων:
α) Η πρώτη αποτελείται από ερωτήσεις με τις οποίες

θουσες εξετάσεων κάθε ημέρα. Για την άμεση αντιμε-

ελέγχεται τόσο η κατοχή των αναγκαίων γνωστικών

τώπιση κάθε προβλήματος που πιθανόν να δημιουργη-

στοιχείων όσο και η κατανόησή τους.

θεί κατά τη διάρκεια της εξέτασης είναι δυνατόν να ορίζονται εφεδρικοί επιτηρητές.

β) Η δεύτερη αποτελείται από δύο ή τρεις ερωτήσεις,
με τις οποίες ελέγχεται η ικανότητα συνθετικής και

2.

Οι επιτηρητές προσέρχονται έγκαιρα στο σχολείο, είναι

κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής στην καθημερινή

προσωπικά υπεύθυνοι για την τάξη και την επιτήρηση

πράξη των γνώσεων που απέκτησαν οι μαθητές.

των μαθητών κατά την ώρα της εξέτασης και αναφέ-

Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% σε καθεμία από

ρουν αμέσως στο Διευθυντή ή τον εισηγητή του εξετα-

τις ομάδες αυτές. Η κατανομή της βαθμολογίας στις

ζόμενου μαθήματος όποιο πρόβλημα προκύψει.

ερωτήσεις κάθε ομάδας καθορίζεται κατά τη διατύπω-

3.

Οι επιτηρητές παραλαμβάνουν από το Διευθυντή το

ση των θεμάτων, μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα

φάκελο της εξέτασης, εκφωνούν τον κατάλογο των

με το βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές και ανα-

μαθητών, σημειώνουν τους απόντες, διανέμουν την

κοινώνεται γραπτώς στους μαθητές».

κόλλα διαγωνίσματος, διανέμουν τα φωτοτυπημένα
θέματα της εξέτασης και αναγράφουν στον πίνακα τον

«ΙΕ. Βασικές Εφαρμογές Γεωπονίας και Τεχνολογίας

χρόνο έναρξης και λήξης της εξέτασης. Οι επιτηρητές

Τροφίμων, Αγωγή Υγείας - Πρώτες Βοήθειες (26)

απαγορεύεται να παρέχουν οποιεσδήποτε διευκρινίσεις

Τα μαθήματα αυτά θεωρούνται γραπτώς εξεταζόμενα

επί των θεμάτων, τις οποίες παρέχει μόνο ο εισηγητής

και θέση γραπτού βαθμού επέχει σε αυτά ο βαθμός

του εξεταζόμενου μαθήματος. Κατά την παραλαβή των

σχετικής γραπτής ατομικής εργασίας που ανατίθεται

γραπτών δοκιμίων των μαθητών διαγράφουν χιαστί τα

στους μαθητές για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο των μα-

κενά διαστήματα και υπογράφουν στο τέλος του κει-

θημάτων αυτών. Το θέμα της εργασίας ανατίθεται από

μένου.

τον καθηγητή που διδάσκει το κάθε μάθημα και μπορεί

Άρθρο 15

να είναι κοινό για όλους τους μαθητές του τμήματος ή

Υποχρεώσεις των μαθητών

διαφορετικό για κάθε μαθητή ή ομάδα μαθητών. Η ερ(25) Η ενότητα ΙΕ αναριθμήθηκε σε ΙΔ σύμφωνα με την παρ. 8στ
του αρθ 1 του ΠΔ 61/2012 (ΦΕΚ 112/Α/2012)
(26) Οι ενότητες ΙΕ και ΙΣΤ προστέθηκαν με την παρ. 6 του αρθ. 1
του ΠΔ 112/2013 (ΦΕΚ 145/Α/14-6-2013)

κατά τη διάρκεια της εξέτασης
1.

Η κατανομή των μαθητών στις αίθουσες εξέτασης γίνεται με αλφαβητική σειρά με την ευθύνη του Διευθυ-
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ντή, ο οποίος συντάσσει ονομαστική κατάσταση εξετα-

κατάσταση με τους βαθμούς των μαθητών, το αργότε-

ζομένων σε κάθε αίθουσα. Η τοποθέτηση των μαθη-

ρο εντός πέντε ημερών από την ημέρα της εξέτασης

τών στις θέσεις γίνεται κατά αλφαβητική σειρά και ο

κάθε μαθήματος. Ο Διευθυντής μεριμνά για τον έλεγχο

έλεγχος είναι ευθύνη των επιτηρητών. Παρέκκλιση ε-

και την καταχώριση της βαθμολογίας στα οικεία βιβλία

πιβάλλεται στην περίπτωση αδελφών ή συγγενών μα-

και στον Η/Υ του Σχολείου.

θητών.
2.

Άρθρο 17

Οι μαθητές κατά την είσοδό τους στην αίθουσα της

Αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων

εξέτασης δεν επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους βιβλία,
τετράδια, σημειώσεις, διορθωτικό (blanco), κινητά τη-

Σε αναβαθμολόγηση υπόκεινται τα γραπτά δοκίμια των

λέφωνα, υπολογιστικές μηχανές, ηλεκτρονικά μέσα

προαγωγικών, απολυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων ό-

μετάδοσης πληροφοριών ή άλλα ανάλογα αντικείμενα.

λων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων, συμπεριλαμ-

Με απόφαση του Συλλόγου των Διδασκόντων, μετά

βανομένων και των εργαστηριακών μαθημάτων που εξετά-

από πρόταση των εισηγητών, είναι δυνατόν να επιτρα-

ζονται γραπτά με την ακόλουθη διαδικασία:

πεί στους μαθητές να φέρουν μαζί τους κατά την εξέ-

1.

ταση συγκεκριμένων μαθημάτων οποιαδήποτε ανα-

κής Εκπαίδευσης (ΕΕ) ή ελλείψει αυτού στη Διεύθυνση

γκαία βοηθήματα. Η απόφαση αυτή ανακοινώνεται

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), στην οποία υπάγεται το αντίστοιχο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ).

στους μαθητές μαζί με το πρόγραμμα των εξετάσεων.
Για τον έλεγχο υπεύθυνοι είναι οι επιτηρητές.
3.

Η αναβαθμολόγηση γίνεται στο Γραφείο Επαγγελματι-

2.

Μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των

Μαθητής που φέρει μαζί του στην αίθουσα στην οποία

αποτελεσμάτων της εξεταστικής περιόδου, οι κηδεμό-

εξετάζεται αντικείμενο ή μέσο από τα αναφερόμενα

νες των μαθητών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι,

στην παράγραφο 2 ή αντιγράφει κατά τη διάρκεια της

μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο ΕΠΑΛ όπου φοι-

εξέτασης από βιβλίο ή από οποιουδήποτε είδους ση-

τούν, με την οποία ζητούν την αναβαθμολόγηση ενός

μειώσεις ή από γραπτό δοκίμιο άλλου εξεταζόμενου, ή

ή περισσότερων γραπτών δοκιμίων. Η αίτηση συνο-

θορυβεί και δε συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των

δεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γρα-

επιτηρητών επιχειρώντας να αντιγράψει ή εμποδίζο-

πτό δοκίμιο (άρθρο 19 του ν. 2009/1992).

ντας την εξέταση άλλων εξεταζόμενων ή δολιεύεται με

3.

Οι Διευθυντές, μόλις λήξει η προθεσμία υποβολής των

άλλο τρόπο την εξέτασή του, απομακρύνεται από την

αιτήσεων, διαβιβάζουν τα προς αναβαθμολόγηση γρα-

αίθουσα εξέτασης με αιτιολογημένη απόφαση του Δι-

πτά με καλυμμένα όλα τα στοιχεία των μαθητών και

ευθυντή και ύστερα από εισήγηση των διδασκόντων-

τον αρχικό βαθμό του καθηγητή μαζί με επικυρωμένα

εξεταστών, στο εξεταζόμενο μάθημα βαθμολογείται με

αντίγραφα των θεμάτων στο Γραφείο Επαγγελματικής

τον κατώτερο βαθμό μηδέν. Ο Διευθυντής, οι επιτηρη-

Εκπαίδευσης και, όπου αυτό ελλείπει, στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

τές της αίθουσας και οι διδάσκοντες πριν από την επιβολή της ανωτέρω ποινής καλούν σε προφορική απο-

4.

Με απόφαση του οικείου προϊστάμενου του Γραφείου

λογία τον μαθητή, συντάσσουν πρακτικό το οποίο και

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ή ελλείψει αυτού του Δι-

υπογράφουν και στη συνέχεια ενημερώνουν τον κηδε-

ευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

μόνα του.

στο οποίο υπάγεται το ΕΠΑΛ συγκροτείται τριμελής επιτροπή αναβαθμολόγησης, η οποία αποτελείται από

Άρθρο 16

δύο καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας με
Βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών, απολυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων
1.

2.

το μάθημα για το γραπτό του οποίου ζητήθηκε αναβαθμολόγηση, οι οποίοι είναι και οι βαθμολογητές της

Η βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων γίνεται από

αναβαθμολόγησης, και από ένα σχολικό σύμβουλο ή

τον αρμόδιο καθηγητή, ο οποίος δίδαξε το αντίστοιχο

καθηγητή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης βαθμού Α’, ο

μάθημα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, και σε

οποίος είναι ο αναβαθμολογητής στην περίπτωση που

περίπτωση απουσίας του από άλλον καθηγητή της ί-

οι βαθμοί των δύο πρώτων διαφέρουν μεταξύ τους πε-

διας ειδικότητας, ο οποίος ορίζεται από το Διευθυντή

ρισσότερο από δώδεκα μονάδες σε εκατονταβάθμια

του σχολείου ή τον αρμόδιο Προϊστάμενο Γραφείου

κλίμακα. Με την ίδια απόφαση ορίζεται η ημέρα και η

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΕ), εάν δεν υπάρχει

ώρα που θα διεξαχθεί η αναβαθμολόγηση. Αν τα προς

καθηγητής της ίδιας ή συναφούς ειδικότητας στο σχο-

αναβαθμολόγηση γραπτά είναι περισσότερα από εβδο-

λείο αυτό.

μήντα, στην επιτροπή μπορεί να ορίζονται δύο ακόμη

Τα γραπτά των μαθητών διορθωμένα και βαθμολογη-

καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας και να

μένα παραδίδονται από τον αρμόδιο καθηγητή στον

κατανέμονται τα γραπτά εξίσου μεταξύ των δύο ομά-

Διευθυντή του ΕΠΑΛ, συνοδευόμενα από ονομαστική

δων βαθμολογητών-αναβαθμολογητών. Την ευθύνη
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συντονισμού του έργου της αναβαθμολόγησης έχει ο

βαθμός του μαθήματος σε κάθε περίπτωση είτε είναι

προϊστάμενος του Γραφείου Επαγγελματικής Εκπαί-

μεγαλύτερος είτε μικρότερος από το βαθμό της αρχι-

δευσης και, όπου αυτό ελλείπει, της Διεύθυνσης Δευ-

κής εξέτασης.

τεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται το α-

5.

8.

Αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων μπορούν να ζη-

ντίστοιχο Επαγγελματικό Λύκειο.

τήσουν με αίτησή τους, συνοδευόμενη με το προβλε-

Τα γραπτά δοκίμια αναβαθμολογούνται από τους δύο

πόμενο κάθε φορά παράβολο και μέσα σε τρεις (3) ερ-

καθηγητές αναβαθμολογητές, οι οποίοι αναγράφουν

γάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων,

το βαθμό τους στο γραπτό. Ο βαθμός του πρώτου α-

οι κηδεμόνες μαθητών δημοσίων ΕΠΑΛ ή οι ίδιοι μαθη-

ναβαθμολογητή καλύπτεται με αδιαφανή ταινία κατά

τές, εφόσον είναι ενήλικοι, που προσέρχονται σε επα-

τρόπο ώστε να μη γνωρίζει ο δεύτερος αναβαθμολογη-

ναληπτικές ή συμπληρωματικές εξετάσεις στις εκάστο-

τής τον βαθμό του πρώτου. Ο μέσος όρος των δύο

τε εξεταστικές περιόδους. Η επιτροπή και η διαδικασία

βαθμών που αποτελεί τον τελικό βαθμό του γραπτού

αναβαθμολόγησης γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις

δοκιμίου, υπολογιζόμενος στην κλίμακα (0−20), είναι

των παραγράφων 4, 5, 6 και 7.

το πηλίκο της διαίρεσης του αθροίσματος και των δύο
βαθμολογητών διά του δέκα (10). Αν οι βαθμοί των

Άρθρο 18
Μαθητές μη προσερχόμενοι στις γραπτές εξετάσεις

δύο πρώτων βαθμολογητών-αναβαθμολογητών διαφέρουν μεταξύ τους περισσότερο από δώδεκα (12) μο-

7.

Μαθητής που απουσιάζει ή προσέρχεται μετά την ανα-

νάδες, το γραπτό αναβαθμολογείται και από τρίτο κα-

κοίνωση των θεμάτων σε κάθε είδους εξέταση δεν γί-

θηγητή − αναβαθμολογητή, αφού προηγουμένως επι-

νεται δεκτός σε αυτήν και βαθμολογείται από το Σύλ-

καλυφθούν με αδιαφανές αυτοκόλλητο οι βαθμοί των

λογο Διδασκόντων με τον κατώτερο βαθμό «κακώς»

δύο

μηδέν (0).

πρώτων

βαθμολογητών-αναβαθμολογητών.

Ο

γραπτός βαθμός της αναβαθμολόγησης είναι το πηλίκο

6.

1.

2.

Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παρα-

της διαίρεσης του αθροίσματος των βαθμών και των

γράφου:

τριών βαθμολογητών δια του δέκα πέντε (15) και είναι

Μαθητές που απουσιάζουν δικαιολογημένα από την

ο τελικός γραπτός βαθμός του μαθήματος σε κάθε πε-

εξέταση μαθήματος λόγω ασθενείας ή άλλου αποχρώ-

ρίπτωση είτε είναι μεγαλύτερος είτε μικρότερος από το

ντος λόγου, με αίτηση του κηδεμόνα ή των ιδίων εφό-

βαθμό με τον οποίο είχε αρχικά βαθμολογηθεί το δο-

σον είναι ενήλικοι, που υποβάλλεται στο Διευθυντή,

κίμιο από τον οικείο καθηγητή.

εξετάζονται άλλη ημέρα εντός της εξεταστικής περιό-

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας η αρμόδια Διεύ-

δου του Ιουνίου, την οποία ορίζει με απόφασή του ο

θυνση ή το Γραφείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης συ-

Σύλλογος των Διδασκόντων. Η ασθένεια βεβαιώνεται

ντάσσει σχετικό πρακτικό, στο οποίο περιέχεται η ορι-

σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρ-

στική βαθμολογία των γραπτών, το οποίο και απο-

θρου 5 της Απόφασης με αριθμό ΣT5/71/1986 του

στέλλει στα Λύκεια προέλευσής τους μαζί με τα γρα-

Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ

πτά.

834Β/1986). Οι διατάξεις του εδαφίου αυτού εφαρμό-

Οι μαθητές του εδαφίου α’ της παραγράφου 1 του άρ-

ζονται και για τους μαθητές που αποχωρούν μετά την

θρου 19 (μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες),

ανακοίνωση των θεμάτων εξετάσεων λόγω αιφνίδιας

για τους οποίους προβλέπεται προφορική εξέταση αντί

και εμφανούς ασθένειας, η οποία βεβαιώνεται από ια-

γραπτής, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ζητή-

τρικό πιστοποιητικό Κρατικού Νοσοκομείου ή άλλου

σουν επανεξέταση (αναβαθμολόγηση) στα μαθήματα

δημόσιου φορέα υγειονομικής περίθαλψης. Οι μαθητές

που εξετάσθηκαν. Η νέα αυτή εξέταση πραγματοποιεί-

αυτοί, εάν δεν προσέλθουν σε εξετάσεις μέχρι το τέ-

ται στο σχολείο φοίτησής τους ενώπιον επιτροπής συ-

λος Ιουνίου λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας ή

γκροτούμενης από το Διευθυντή και δύο καθηγητές

σοβαρού κωλύματος που συνιστά ανωτέρα βία, έχουν

της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας για κάθε μάθημα,

τη δυνατότητα να προσέλθουν στην ειδική εξεταστική

άλλους από αυτούς που διενήργησαν την αρχική εξέ-

περίοδο Σεπτεμβρίου σε όσα μαθήματα δεν εξετάστη-

ταση. Η αίτηση για επανεξέταση υποβάλλεται από τους

καν. Για τους μαθητές αυτούς ο Σύλλογος Διδασκό-

κηδεμόνες των μαθητών ή από τους ίδιους, εφόσον εί-

ντων δεν προβαίνει σε έκδοση αποτελέσματος την πε-

ναι ενήλικοι, στο σχολείο μέσα σε τρεις ημέρες από

ρίοδο του Ιουνίου. Όσοι από τους παραπάνω μαθητές,

την έκδοση των αποτελεσμάτων. Η αίτηση συνοδεύε-

εκτός από τα μαθήματα στα οποία δικαιολογημένα α-

ται από το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε μάθημα

πουσίασαν, έχουν συγκεντρώσει σε ένα ή και περισσό-

για το οποίο ζητείται επανεξέταση. Ο βαθμός της επα-

τερα μαθήματα, στα οποία έχουν ήδη εξετασθεί, βαθ-

νεξέτασης προκύπτει από το μέσο όρο των δύο εξετα-

μό ετήσιας επίδοσης μικρότερο του εννέα και πέντε

στών-αναβαθμολογητών και είναι ο τελικός γραπτός

δέκατα (9,5) μπορούν να προσέλθουν στις εξετάσεις
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3.

της ειδικής εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου και στα

ιν) πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη

μαθήματα αυτά. Στην περίπτωση αυτή πρέπει οι ίδιοι

των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση

οι μαθητές, εάν είναι ενήλικοι, ή οι κηδεμόνες τους να

τους για γραφή,

καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση στον Διευθυντή του

ν) η επίδοσή τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν

οικείου Λυκείου εντός τριών (3) ημερών από την έκ-

να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις λόγω ειδικής

δοση των αποτελεσμάτων. Στην υπεύθυνη δήλωση

διαταραχής του λόγου (δυσλεξίας). Οι μαθητές με

αναγράφεται ρητά ότι οι μαθητές αυτοί θα εξετασθούν

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των οποίων η επί-

την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, εκτός από τα

δοση στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν να ελεγ-

μαθήματα στα οποία δικαιολογημένα απουσίασαν και

χθεί μόνο με γραπτές εξετάσεις λόγω ειδικής δια-

σε όλα τα μαθήματα στα οποία συγκέντρωσαν βαθμό

ταραχής

ετήσιας επίδοσης μικρότερο του εννέα και πέντε δέκα-

προφορικά με τη διαδικασία των «φυσικώς αδυ-

τα (9,5). Στις παραπάνω διατάξεις υπάγονται και μα-

νάτων». Επίσης, όσοι μαθητές με δυσλεξία μετά

θητές στρατεύσιμοι ή συμμετέχοντες σε διεθνείς αθλη-

από αίτησή τους επιλέγουν να εξεταστούν γραπτά

του

λόγου

(δυσλεξίας),

εξετάζονται

τικές διοργανώσεις.

με την ίδια διαδικασία των «φυσικώς αδυνάτων»,

Για να συμμετάσχει μαθητής στις εξετάσεις της παρα-

δύνανται να αξιολογούνται αξιοποιώντας τις νέες

γράφου 2 του άρθρου αυτού πρέπει το αργότερο εντός

τεχνολογίες και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

τριών (3) ημερών από την ημέρα λήξης των εξετάσε-

Ακόμη, οι ίδιοι μπορούν να επεξηγούν προφορικά

ων του Ιουνίου να καταθέσει ο ίδιος, εφόσον είναι ε-

τις απαντήσεις τους όταν υπάρχουν ενδεχόμενες

νήλικος, ή ο κηδεμόνας του στον Διευθυντή του Λυ-

ασάφειες μπροστά στην τριμελή επιτροπή. Οι κα-

κείου: α) δικαιολογητικά ασθενείας από Δημόσιο ή Ι-

θηγητές αξιολογητές μπορούν να εκτιμούν την

διωτικό Νοσοκομείο ή Κλινική, από τα οποία προκύπτει

επάρκεια των γνώσεων μέσω του τρόπου που οι

η αδυναμία του μαθητή για τη συμμετοχή στις εξετά-

μαθητές αποτυπώνουν την «ενεργό σκέψη τους»

σεις του Ιουνίου επικυρωμένα από την αρμόδια Υγειο-

και απαντούν με επιχειρήματα στα υπό εξέταση

νομική Επιτροπή, β) άλλα δικαιολογητικά − εκτός ε-

γραπτά ζητήματα, χωρίς να κρίνουν ως σημαντικά

κείνων που αναφέρονται στην περίπτωση α της πα-

τα ορθογραφικά και συντακτικά λάθη, τις δυ-

ρούσης – τα οποία ο Σύλλογος Διδασκόντων κρίνει

σγραφίες, τις μουτζούρες ή τους παρατονισμούς.

επαρκή για τη δικαιολόγηση της μη συμμετοχής του

Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Λύκειό τους συ-

στις εξετάσεις του Ιουνίου. Δεν θεωρούνται επαρκείς

νοδευόμενη από τη γνωμάτευση, σύμφωνα με το

απλές ιατρικές βεβαιώσεις από ιδιώτες ή υπεύθυνες

ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας

δηλώσεις των μαθητών ή των γονέων και κηδεμόνων

της οικείας υγειονομικής επιτροπής για τις περιπτώ-

τους.

σεις ι) έως ιν), από την οποία να προκύπτει ότι η εΆρθρο 19

πίδοσή τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν να ε-

Εξέταση των μαθητών με ειδικές

λεγχθεί με γραπτές εξετάσεις. Για την περίπτωση ν)
απαιτείται προσκόμιση ειδικής διαγνωστικής έκθεσης

εκπαιδευτικές ανάγκες
1.

από το Κέντρο Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υπο-

Οι μαθητές που αναφέρονται στο άρθρο 1 του ν.

στήριξης (ΚΔΑΥ) που λειτουργεί στην Περιφέρεια

2817/2000 εξετάζονται προφορικά ή γραπτά, κατά πε-

της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-

ρίπτωση, ανάλογα με τις δυνατότητές τους και αξιολο-

σης ή της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαί-

γούνται με βάση το ένα από τα δύο προβλεπόμενα εί-

δευσης. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν λει-

δη εξέτασης και μόνο. Ειδικότερα:

τουργεί ΚΔΑΥ στην Περιφέρεια της οικείας Περιφε-

α) Εξετάζονται μόνο προφορικά κατόπιν αιτήσεώς τους

ρειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή είναι αδύνατη η

οι μαθητές που αδυνατούν να υποστούν γραπτή ε-

πιστοποίηση από το ΚΔΑΥ που λειτουργεί, για αντι-

ξέταση επειδή:

κειμενικούς και μόνο λόγους που βεβαιώνονται από

ι) είναι τυφλοί, σύμφωνα με τον ν. 958/1979 (ΦΕΚ

τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, γί-

191 Α’) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή

νεται δεκτή ειδική διαγνωστική έκθεση αναγνωρι-

τους τουλάχιστον 80%,

σμένου δημόσιου ιατροπαιδαγωγικού κέντρου ή

ιι) έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνι-

σταθμού, με την οποία πιστοποιείται ότι είναι αδύ-

μη ή προσωρινή, που συνδέεται με τα άνω άκρα,

νατος ο έλεγχος των γνώσεων με γραπτή εξέταση

ιιι) πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων,

λόγω δυσλεξίας. Η διαγνωστική αυτή έκθεση ισχύει
για τρία (3) χρόνια από την έκδοσή της. Διαγνωστικές εκθέσεις από τις οποίες δεν προκύπτει η αδυναμία της γραπτής εξέτασης λόγω της πιστοποιούμε-
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νης δυσλεξίας δεν γίνονται δεκτές. Οι γνωματεύσεις

Κατά την εφαρμογή των διατάξεων αυτών στα Εσπερινά

των υγειονομικών επιτροπών και οι διαγνωστικές

Επαγγελματικά Λύκεια, όπου αναφέρεται Α’ τάξη νοείται η

εκθέσεις των ΚΔΑΥ, των ιατροπαιδαγωγικών κέ-

Α’ τάξη των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων, όπου

ντρων ή σταθμών εκδίδονται κατά προτεραιότητα

αναφέρεται Β’ τάξη νοείται η Β’ τάξη και όπου αναφέρεται

ύστερα από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου.

Γ’ και Δ’ τάξη νοείται η Γ’ τάξη των Ημερησίων Επαγγελμα-

β) Εξετάζονται μόνο γραπτά μαθητές που έχουν ιδιαί-

τικών Λυκείων.

τερα σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

σε ποσοστό 67% και πάνω και όσοι παρουσιάζουν

Άρθρο 21

προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλι«Εξαγωγή του ετήσιου προφορικού βαθμού κατά

σμός), τα οποία πιστοποιούνται από την οικεία υγειονομική

Επιτροπή

ύστερα

από

αίτηση

του

μάθημα, του βαθμού ετήσιας επίδοσης, του τελικού
βαθμού των κλάδων». (27)

ενδιαφερομένου.
2.

Οι μαθητές του άρθρου αυτού εξετάζονται ταυτόχρονα

«1.Α) Ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων, τα οποία χωρίζονται σε δύο κλά-

στα ίδια θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρό-

δους, της Α’ τάξης του ΕΠΑΛ εξάγεται ως εξής:

ντος. Ειδικά, οι μαθητές του εδαφίου α’ της παραγρά-

α) Για τα μαθήματα Γενικής Παιδείας «Φυσικές Επι-

φου 1 εξετάζονται ενώπιον επιτροπής, την οποία συ-

στήμες», «Μαθηματικά» και «Ελληνική Γλώσσα» και

γκροτεί για το σκοπό αυτό ο Διευθυντής του Λυκείου

εφόσον ο μαθητής δεν παρακολουθεί τα μαθήματα

και την αποτελούν ο ίδιος ή ο Υποδιευθυντής ως Πρό-

υποστήριξης:

εδρος και δύο καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικό-

i. Ο Ετήσιος Προφορικός Βαθμός κάθε κλάδου είναι

τητας. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο καθηγητών

ο Μέσος Όρος (Μ.Ο) των προφορικών βαθμών

είναι ο βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

των δύο τετραμήνων του και δίνεται με προσέγ-

Σε περίπτωση που οι εξεταζόμενοι είναι περισσότεροι

γιση δεκάτου.

από επτά σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα, με απόφασή

ii. Ο Τελικός Βαθμός κάθε κλάδου είναι ο Μέσος

του ο Διευθυντής μπορεί να αυξάνει τον αριθμό των

Όρος (Μ.Ο) του Ετήσιου Προφορικού Βαθμού του

μελών-εξεταστών ανάλογα με τον αριθμό των μαθη-

και του αντίστοιχου Γραπτού βαθμού και δίνεται

τών και τα μαθήματα στα οποία προσέρχονται να εξεταστούν.

με προσέγγιση δεκάτου.
iii. Ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης των γραπτώς εξετα-

Κάθε Επιτροπή έχει ως έργο την εξέταση και βαθμολό-

ζομένων μαθημάτων «Φυσικές Επιστήμες», «Μα-

γηση ή αναβαθμολόγηση σε κάθε μάθημα των μαθη-

θηματικά», «Ελληνική Γλώσσα» είναι ο Μέσος

τών που ανήκουν στην κατηγορία των «φυσικώς αδυ-

Όρος (Μ.Ο) των Τελικών Βαθμών των δύο κλά-

νάτων» του εδαφίου α’ της παραγράφου 1 του άρθρου

δων του και δίνεται με προσέγγιση δεκάτου.

αυτού.

3.

1.

με τους μαθητές της τάξης στην οποία ανήκουν και

β) Για το μάθημα Γενικής Παιδείας «Μαθηματικά» και

Στο γραπτό δοκίμιο κάθε εξεταζομένου σημειώνεται ο

εφόσον ο μαθητής παρακολουθεί το μάθημα Υπο-

τρόπος εξέτασης του μαθητή και υπογράφεται από

στήριξης:

τους εξεταστές και τον Πρόεδρο της επιτροπής.

i. Ο Ετήσιος Προφορικός Βαθμός του μαθήματος

Οι αιτήσεις και οι ειδικές γνωματεύσεις που αναφέρο-

Υποστήριξης είναι ο μέσος όρος (Μ.Ο.) των προ-

νται στο άρθρο αυτό υποβάλλονται στο Διευθυντή του

φορικών βαθμών των δύο τετραμήνων και δίνεται

οικείου Λυκείου το αργότερο μέχρι 31 Ιανουαρίου εκάστου έτους. Σε έκτακτες και απρόβλεπτες περιπτώσεις μπορούν να υποβάλλονται και αργότερα.

με προσέγγιση δεκάτου.
ii. Ο Ετήσιος Προφορικός Βαθμός κάθε κλάδου είναι
ο μέσος όρος (Μ.Ο.): των προφορικών βαθμών

Άρθρο 20

των δύο τετραμήνων του και του Ετήσιου Προ-

Προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές

φορικού βαθμού του μαθήματος Υποστήριξης και
δίνεται με προσέγγιση δεκάτου. Πιο συγκεκριμέ-

Εξετάσεις Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων

να:

Οι διατάξεις του διατάγματος εφαρμόζονται αναλόγως και

iii. (Βαθμός κλάδου Α’ τετραμήνου + Βαθμός κλά-

για την αξιολόγηση των μαθητών της Α’, Β’, Γ’ και Δ’ τάξης

δου Β’ τετραμήνου + Ετήσιος Προφορικός Βαθμός

των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων στα αντίστοιχα

μαθήματος Υποστήριξης) διαιρούμενο με το τρία.

μαθήματα που προβλέπονται από το ισχύον για τα Λύκεια
αυτά πρόγραμμα.
(27) Ο τίτλος του άρθ. 21 αντικαταστάθηκε και ισχύει ως άνω σύμφωνα με την παρ. 9α του αρθ 1 του ΠΔ 61/2012 (ΦΕΚ
112/Α/2012)
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iv. Ο Τελικός Βαθμός κάθε κλάδου είναι ο Μέσος

προφορικών βαθμών των δύο τετραμήνων και δίνεται

Όρος (Μ.Ο) του Ετήσιου Προφορικού Βαθμού του

με προσέγγιση δεκάτου. Για τα μαθήματα Υποστήριξης

και του αντίστοιχου Γραπτού βαθμού και δίνεται

ο ετήσιος προφορικός βαθμός τους δεν αποτελεί βαθ-

με προσέγγιση δεκάτου.

μό ετήσιας επίδοσης διότι συνυπολογίζονται για την

ν. Ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης του μαθήματος Γενι-

εξαγωγή του Ετήσιου Προφορικού Βαθμού των μαθη-

κής Παιδείας «Μαθηματικά» είναι ο Μέσος Όρος
(Μ.Ο) των Τελικών Βαθμών των δύο κλάδων του

μάτων Μαθηματικά και Ελληνική Γλώσσα.».
3.

και δίνεται με προσέγγιση δεκάτου.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατατεθεί βαθμός ενός μαθήματος σε ένα τετράμηνο, τότε ο

γ) Για το μάθημα Γενικής Παιδείας «Ελληνική Γλώσσα»

βαθμός που λείπει αναπληρώνεται από το βαθμό του

και εφόσον ο μαθητής παρακολουθεί το μάθημα Υποστήριξης «Νέα Ελληνική Γλώσσα»:

μαθήματος του άλλου τετραμήνου.
4.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατατε-

i. Ο Ετήσιος Προφορικός Βαθμός του μαθήματος

θεί βαθμολογία ενός μαθήματος σε κανένα τετράμηνο

Υποστήριξης είναι ο μέσος όρος των προφορικών

και εφόσον η φοίτηση του μαθητή κριθεί επαρκής, ο

βαθμών των δύο τετραμήνων και δίνεται με προ-

Διευθυντής συγκροτεί υπό την προεδρία του τριμελή

σέγγιση δεκάτου.

επιτροπή από δύο καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς

ii. Ο Ετήσιος Προφορικός Βαθμός του κλάδου «Νέα

προς το μάθημα ειδικότητας, η οποία διενεργεί ειδική

Ελληνική Λογοτεχνία» είναι ο μέσος όρος (Μ.Ο.)

προφορική εξέταση στην ύλη του Β’ τετραμήνου το

των βαθμών των δύο τετραμήνων του και δίνεται

αργότερο την επόμενη ημέρα από τη λήξη των μαθη-

με προσέγγιση δεκάτου.

μάτων του Β’ τετραμήνου. Το αποτέλεσμα αυτής της

iii. Ο Ετήσιος Προφορικός Βαθμός του κλάδου «Νέα

εξέτασης αποτελεί τον ετήσιο προφορικό βαθμό του

Ελληνική Γλώσσα» είναι ο μέσος όρος (Μ.Ο.):

μαθήματος που είναι ο ΜΟ των βαθμών των δύο εξε-

των βαθμών των δύο τετραμήνων του και του

ταστών. Σε περίπτωση που ο μαθητής δεν προσέλθει

Ετήσιου Προφορικού βαθμού του μαθήματος Υ-

στην εξέταση αυτή βαθμολογείται με βαθμό «κακώς»

ποστήριξης και δίνεται με προσέγγιση δεκάτου.

μηδέν (0).

Πιο συγκεκριμένα: (Βαθμός κλάδου Α’ τετραμή-

5.

«Α. Ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης του γραπτώς εξεταζο-

νου + Βαθμός κλάδου Β’ τετραμήνου + Ετήσιος

μένου μαθήματος «Μαθηματικά» της Β’ τάξης του Ε-

Προφορικός

ΠΑ.Λ., το οποίο χωρίζεται σε δύο κλάδους, εξάγεται

Βαθμός

μαθήματος

Υποστήριξης)

διαιρούμενο με το τρία.

ως εξής:

iv. Ο Τελικός Βαθμός κάθε κλάδου είναι ο Μέσος

1) Για το μάθημα Γενικής Παιδείας «Μαθηματικά»:

όρος (Μ.Ο) του Ετήσιου Προφορικού Βαθμού του

i. Ο Ετήσιος Προφορικός Βαθμός κάθε κλάδου είναι

και του αντίστοιχου γραπτού βαθμού και δίνεται

ο Μέσος Όρος (Μ.Ο) των προφορικών βαθμών

με προσέγγιση δεκάτου

των δύο τετραμήνων του και δίνεται με προσέγ-

ν. Ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης του μαθήματος Γενι-

γιση δεκάτου.

κής Παιδείας «Ελληνική Γλώσσα» είναι ο Μέσος

ii. Ο Τελικός Βαθμός κάθε κλάδου είναι ο Μέσος

Όρος (Μ.Ο) των Τελικών Βαθμών των δύο κλά-

Όρος (Μ.Ο) του Ετήσιου Προφορικού Βαθμού του

δων του και δίνεται με προσέγγιση δεκάτου.

και του αντίστοιχου Γραπτού βαθμού και δίνεται

Β) Ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης όλων των υπολοίπων
γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων, τα οποία δεν

με προσέγγιση δεκάτου
iii. Ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης του γραπτώς εξετα-

χωρίζονται σε κλάδους, εξάγεται ως εξής:

ζομένου μαθήματος «Μαθηματικά» είναι ο Μέσος

i. Ο Ετήσιος Προφορικός βαθμός του μαθητή είναι ο

Όρος (Μ.Ο) των Τελικών Βαθμών των δύο κλά-

Μέσος Όρος (Μ.Ο) των προφορικών βαθμών των
δύο τετραμήνων και δίνεται με προσέγγιση δεκάτου.

δων του και δίνεται με προσέγγιση δεκάτου.
2) Για το μάθημα Γενικής Παιδείας «Μαθηματικά» και
εφόσον ο μαθητής παρακολουθεί το μάθημα Υπο-

ii. Ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης των γραπτώς εξετα-

2.

(28)

στήριξης:

ζομένων μαθημάτων είναι ο Μέσος Όρος (Μ.Ο)

i. Ο Ετήσιος Προφορικός Βαθμός του μαθήματος

του ετήσιου προφορικού βαθμού με τον αντίστοι-

Υποστήριξης «Μαθηματικά» είναι ο μέσος όρος

χο γραπτό βαθμό και δίνεται με προσέγγιση δεκά-

(Μ.Ο.) των προφορικών βαθμών των δύο τετρα-

του.

μήνων και δίνεται με προσέγγιση δεκάτου.

Για τα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς: Φυσική Αγωγή και Ερευνητική Εργασία, βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι ο ετήσιος προφορικός βαθμός. Ως ετήσιος προφορικός βαθμός λογίζεται ο μέσος όρος των

(28) Οι παρ. 1 και 2 του άρθ. 21 αντικαταστάθηκαν και ισχύουν ως
άνω σύμφωνα με την παρ. 9β του αρθ 1 του ΠΔ 61/2012 (ΦΕΚ
112/Α/2012)
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ii. Ο Ετήσιος Προφορικός Βαθμός κάθε κλάδου είναι

με τον αντίστοιχο γραπτό βαθμό και δίνεται με

ο μέσος όρος (Μ.Ο.): των προφορικών βαθμών

προσέγγιση δεκάτου.

των δύο τετραμήνων του και του Ετήσιου Προ-

Γ. Για το μάθημα «Ειδική Θεματική Δραστηριότητα» το ο-

φορικού βαθμού του μαθήματος Υποστήριξης και

ποίο δεν είναι γραπτώς εξεταζόμενο ο Βαθμός Ετήσιας

δίνεται με προσέγγιση δεκάτου. Πιο συγκεκριμέ-

Επίδοσης είναι ο Ετήσιος Προφορικός Βαθμός. Ως Ετή-

να: (Βαθμός κλάδου Α’ τετραμήνου + Βαθμός

σιος Προφορικός Βαθμός λογίζεται ο μέσος όρος των

κλάδου Β΄ τετραμήνου + Ετήσιος Προφορικός

προφορικών βαθμών των δύο τετραμήνων του και δίνε-

Βαθμός μαθήματος Υποστήριξης) διαιρούμενο με
το τρία.

ται με προσέγγιση δεκάτου.
Δ. Για τα μαθήματα Υποστήριξης «Νεοελληνική Γλώσσα»

iii. Ο Τελικός Βαθμός κάθε κλάδου είναι ο Μέσος

και «Μαθηματικά» της Β’ τάξης του ΕΠΑ.Λ. ο Ετήσιος

Όρος (Μ.Ο) του Ετήσιου Προφορικού Βαθμού του

Προφορικός Βαθμός δεν αποτελεί Βαθμό Ετήσιας Επίδο-

και του αντίστοιχου Γραπτού βαθμού και δίνεται

σης διότι συνυπολογίζεται για την εξαγωγή του Ετήσιου

με προσέγγιση δεκάτου.

Προφορικού Βαθμού των μαθημάτων Γενικής Παιδείας

iv. Ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης του μαθήματος Γενι-

«Νεοελληνική Γλώσσα» και «Μαθηματικά» της Β’ τάξης
του ΕΠΑ.Λ.». (29)

κής Παιδείας «Μαθηματικά» είναι ο Μέσος Όρος
(Μ.Ο) των Τελικών Βαθμών των δύο κλάδων του
και δίνεται με προσέγγιση δεκάτου.

Άρθρο 22

Β. 1) Για το μάθημα Γενικής Παιδείας της Β’ τάξης του Ε-

Εξαγωγή του βαθμού προαγωγής και απολυτηρίου

ΠΑ.Λ. «Νεοελληνική Γλώσσα»:
(Γενικός Μέσος Όρος − ΓΜΟ)

i. Ο Ετήσιος Προφορικός Βαθμός του μαθήματος Γενικής Παιδείας «Νεοελληνική Γλώσσα» είναι ο

1.

Για όλες τις τάξεις του ΕΠΑΛ, ο Γενικός Μέσος Όρος

Μέσος Όρος (Μ.Ο) των προφορικών βαθμών των

(ΓΜΟ) προκύπτει από το Μέσο Όρο (ΜΟ) των βαθμών

δύο τετραμήνων του και δίνεται με προσέγγιση

ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των μαθημάτων

δεκάτου.

που είναι γραπτώς εξεταζόμενα και εκφράζεται με

ii. Ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης του γραπτώς εξετα-

προσέγγιση δεκάτου. «Ειδικά για την Α’ τάξη ο Βαθμός

ζομένου μαθήματος «Νεοελληνική Γλώσσα» είναι

Ετήσιας Επίδοσης του μαθήματος Ερευνητική Εργασία

ο Μέσος Όρος (Μ.Ο) του Ετήσιου Προφορικού

(Project) συνυπολογίζεται για την εξαγωγή του Γενι-

Βαθμού του και του αντίστοιχου Γραπτού βαθμού

κού Μέσου Όρου (Γ.Μ.Ο.).» (30)

και δίνεται με προσέγγιση δεκάτου.

2.

«Για την Α’ και Β’ τάξη ημερησίων και εσπερινών Ε-

2) Για το μάθημα Γενικής Παιδείας της Β΄ τάξης του Ε-

ΠΑ.Λ., ο Γενικός Μέσος Όρος προκύπτει από τη διαί-

ΠΑ.Λ. «Νεοελληνική Γλώσσα» και εφόσον ο μαθητής

ρεση του αθροίσματος των βαθμών ετήσιας επίδοσης

παρακολουθεί το μάθημα Υποστήριξης «Νεοελληνική

των μαθημάτων που δεν έχουν κλάδους, τα οποία εί-

Γλώσσα»:

ναι γραπτώς εξεταζόμενα και των γινομένων που προ-

i. Ο Ετήσιος Προφορικός Βαθμός του μαθήματος

κύπτουν από τον πολλαπλασιασμό του βαθμού ετήσιας

Υποστήριξης Νεοελληνική Γλώσσα είναι ο μέσος

επίδοσης του μαθήματος με κλάδους επί το πλήθος

όρος των προφορικών βαθμών των δύο τετραμή-

των κλάδων του μαθήματος, διά του πλήθους των μα-

νων και δίνεται με προσέγγιση δεκάτου.

θημάτων που δεν έχουν κλάδους και των κλάδων των

ii. Ο Ετήσιος Προφορικός Βαθμός του μαθήματος

μαθημάτων και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου. Τα

Γενικής Παιδείας «Νεοελληνική Γλώσσα» είναι ο

μαθήματα Ειδική Θεματική Δραστηριότητα και Ερευνη-

μέσος όρος (Μ.Ο.): του βαθμού του μαθήματος

τική Εργασία (Project), συνυπολογίζονται για την εξα-

Γενικής Παιδείας Α’ τετραμήνου, του βαθμού του

γωγή του Γενικού Μέσου Όρου (Γ.Μ.Ο.).» (31)

μαθήματος Γενικής Παιδείας Β’ τετραμήνου και
του Ετήσιου Προφορικού Βαθμού του μαθήματος
Υποστήριξης και δίνεται με προσέγγιση δεκάτου.
Πιο συγκεκριμένα: (Βαθμός του μαθήματος Γενικής Παιδείας Α’ τετραμήνου + Βαθμός του μαθήματος Γενικής Παιδείας Β’ τετραμήνου + Ετήσιος

(29) Ολόκληρη η παρ. 5 του αρθ. 21 προστέθηκε με την παρ. 7 του
άρθ. 1 του ΠΔ 112/2013 (ΦΕΚ 145/Α/14-6-2013)

Υποστήριξης)

(30) Το εντός «» εδάφιο της παρ. 1 του άρθ. 22 προστέθηκε και
ισχύει ως άνω σύμφωνα με την παρ. 10 του αρθ 1 του ΠΔ
61/2012 (ΦΕΚ 112/Α/2012)

iii. Ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης του μαθήματος Γενι-

(31) Η παρ. 2 του άρθ. 22 αντικαταστάθηκε αρχικά με την παρ. 11
του αρθ 1 του ΠΔ 61/2012 (ΦΕΚ 112/Α/2012) και αντικαταστάθηκε εκ νέου ως άνω σύμφωνα με την παρ. 8 του αρθ. 1 του ΠΔ
112/2013 (ΦΕΚ 145/Α/14-6-2013)

Προφορικός

Βαθμός

μαθήματος

διαιρούμενο με το τρία.

κής Παιδείας «Νεοελληνική Γλώσσα» είναι ο Μέσος Όρος (Μ.Ο) του ετήσιου προφορικού βαθμού

Διεύθυνση ΔΕ Φλώρινας - Τελευταία ενημέρωση 21-6-2013
ΠΔ 50/2008 (ΦΕΚ 81/Α/8-5-2008) – Σελ. 21

Άρθρο 23

Πανελλαδικές εξετάσεις πρόσβασης στα ΑΕΙ/ΤΕΙ. Οι
κάτοχοι πτυχίου ΤΕΕ Β’ κύκλου ή άλλου ισοτίμου πτυ-

Βαθμός Απολυτηρίου ΕΠΑΛ – Πτυχίου ΕΠΑΛ

χίου (και όχι απολυτηρίου) δύνανται και αυτοί να επι1.

2.

Βαθμός απολυτηρίου είναι ο ΓΜΟ των μαθημάτων της

λέξουν εγγράφως είτε την απόκτηση μόνο πτυχίου

τελευταίας τάξης (Γ’ για τα ημερήσια και Δ’ για τα ε-

ΕΠΑ.Λ. διαφορετικής με το εν ισχύ πτυχίο τους ειδικό-

σπερινά). Στο απολυτήριο αναγράφονται, εκτός από το

τητας, είτε να παρακολουθήσουν το σύνολο των μα-

βαθμό, ο τομέας και η ειδικότητα που παρακολούθησε

θημάτων των ΕΠΑ.Λ. για απόκτηση πτυχίου και απο-

ο μαθητής και οι βαθμοί ετήσιας επίδοσης των μαθη-

λυτηρίου. Οι κάτοχοι πτυχίου Α’ κύκλου Τ.Ε.Ε., οι ο-

μάτων της τελευταίας τάξης.

ποίοι εγγράφονται στα ΕΠΑ.Λ. δύνανται να επιλέξουν

α) Βαθμός πτυχίου για τα ημερήσια ΕΠΑΛ είναι ο Μέ-

ενυπόγραφα ανάμεσα στο να παρακολουθήσουν όλα

σος Όρος των βαθμών ετήσιας επίδοσης των μαθη-

τα μαθήματα για την απόκτηση απολυτηρίου και πτυ-

μάτων ειδικότητας της Γ’ τάξης.

χίου ΕΠΑ.Λ. (και συνεπαγομένη πιθανή δυνατότητα

β) Βαθμός πτυχίου για τα εσπερινά ΕΠΑΛ είναι ο Μέ-

πρόσβασης στα ΑΕΙ/ΤΕΙ), οπότε και εγγράφονται στη

σος Όρος των βαθμών ετήσιας επίδοσης των μαθη-

Β’ τάξη του ΕΠΑ.Λ. (ανεξαρτήτως του τομέα του προ-

μάτων ειδικότητας των Γ’ και Δ’ τάξεων που είναι ί-

γενέστερου τίτλου σπουδών τους), ή να παρακολου-

δια με τα μαθήματα ειδικότητας της Γ’ τάξης των

θήσουν μόνο τα μαθήματα ειδικότητας για απόκτηση

ημερησίων ΕΠΑΛ.

μόνο πτυχίου ΕΠΑ.Λ., οπότε εγγράφονται στη Γ’ τάξη

«Στην περίπτωση μαθήματος ειδικότητας των εσπερι-

ΕΠΑ.Λ.». (34)

νών ΕΠΑΛ που διδάσκεται σε δύο συνεχόμενα έτη κα-

Άρθρο 24

τά την Γ’ και Δ’ τάξη, ο βαθμός ετήσιας επίδοσης του
μαθήματος ο οποίος χρησιμοποιείται για τον υπολογι-

Προαγωγή, απόλυση και απόρριψη μαθητών, απόκτηση πτυχίου

σμό του βαθμού πτυχίου είναι ο σταθμισμένος μέσος
όρος των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθήματος
στα δύο αυτά έτη. Ως συντελεστές στάθμισης λαμβάνονται οι διδακτικές ώρες του μαθήματος σε κάθε τάξη.

Α. Ημερησίων ΕΠΑΛ
Μετά τη λήξη των προαγωγικών, απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων ο Σύλλογος των Διδασκόντων αποφασίζει
για:

  ό  ώ  ά x   ό  ά   ό  ώ  ά x  ό  ά 


 ό  ώ  ά   ό  ώ  ά



α) Την προαγωγή, την απόλυση και τη χορήγηση πτυχίου
στους μαθητές.

Ως αριθμός ωρών νοείται ο αριθμός ωρών διδασκαλίας
του μαθήματος την εβδομάδα, σύμφωνα με την Υ-

β) Την παραπομπή σε συμπληρωματική εξέταση κατά την

πουργική Απόφαση που καθορίζει το Ωρολόγιο Πρό-

αμέσως επόμενη εξεταστική περίοδο ή την απόρριψη των

γραμμα.».

3.

μαθητών.

(32)

Στα ανωτέρω πτυχία αναγράφονται, εκτός από το

γ) Τον χαρακτηρισμό της διαγωγής των μαθητών.

βαθμό, ο τομέας και η ειδικότητα που παρακολούθησε

1.

ο μαθητής.

ται Γενικός Μέσος Όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε

«Τα απολυτήρια και τα πτυχία εκδίδονται μία φορά και

δέκατα (9,5).

δεν αλλάζουν. Τα απολυτήρια και τα πτυχία των Ιδιω-

4.

Για την προαγωγή και απόλυση των μαθητών απαιτεί-

2.

Για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται Μέσος Όρος

τικών ΕΠΑΛ θεωρούνται και επικυρώνονται από τον

των βαθμών ετήσιας επίδοσης των μαθημάτων ειδικό-

Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.». (33)

τητας της Γ’ τάξης που είναι γραπτώς εξεταζόμενα

«Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.), Τε-

τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και σε κα-

χνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.), Ενιαίου Πο-

νένα από αυτά ο βαθμός ετήσιας επίδοσης να μην είναι
μικρότερος του οκτώ (08).

λυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.), Επαγγελματικού Λυκείου
(ΕΠΑ.Λ.) ή άλλου ισοτίμου απολυτηρίου Λυκείου οι

3.

«Οι μαθητές της Α’ και Β’ τάξης που δεν προάγονται,

οποίοι εγγράφονται στα ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν μόνο

παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο το Σε-

τα μαθήματα τομέων για την απόκτηση μόνο πτυχίου

πτέμβριο του ιδίου έτους και εξετάζονται γραπτά με

ΕΠΑ.Λ., αφού ενυπόγραφα λάβουν γνώση ότι αυτό

τον τρόπο και τη διαδικασία των προαγωγικών εξετά-

δεν τους δίδει τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στις

σεων του Ιουνίου (μεταφέροντας τον προφορικό βαθμό των δύο τετραμήνων) σε όλα τα μαθήματα στα ο-

(32) Το εντός «» εδάφιο προστέθηκε και ισχύει ως άνω σύμφωνα
με την παρ. 4 του αρθ 1 του ΠΔ 43/2010 (ΦΕΚ 86/Α/2010)
(33) Η παρ. 3 του άρθ. 23 αντικαταστάθηκε και ισχύει ως άνω σύμφωνα με την παρ. 12 του αρθ 1 του ΠΔ 61/2012 (ΦΕΚ
112/Α/2012)

(34) Η παρ. 4 του άρθ. 23 προστέθηκε και ισχύει ως άνω σύμφωνα
με την παρ. 9 του αρθ. 1 του ΠΔ 112/2013 (ΦΕΚ 145/Α/14-62013)

Διεύθυνση ΔΕ Φλώρινας - Τελευταία ενημέρωση 21-6-2013
ΠΔ 50/2008 (ΦΕΚ 81/Α/8-5-2008) – Σελ. 22

ποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής τους είναι μικρότερος
του εννέα και πέντε δέκατα (9,5)».

(35)

Τελικός Βαθμός του είναι μικρότερος του εννέα και
πέντε δέκατα (9,5).». (37)

«Για τους μαθητές της Α’ τάξης του ΕΠΑΛ, οι οποίοι

Στα μαθήματα που θέση γραπτού βαθμού επέχει ο

παραπέμφθηκαν στην ειδική εξεταστική περίοδο του

βαθμός της εργασίας, το θέμα της προβλεπόμενης α-

Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους στο μάθημα της Ερευνη-

τομικής εργασίας είναι το ίδιο με αυτό που τους είχε

τικής Εργασίας, έχοντας βαθμό ετήσιας επίδοσης στο

ανατεθεί.

μάθημα αυτό μικρότερο του εννέα και πέντε δέκατα

«Οι μαθητές της Γ΄ τάξης που δεν απολύονται ή δε

(9,5), επιλέγεται το θέμα στο οποίο υστέρησαν περισ-

λαμβάνουν πτυχίο ή και τα δύο, παραπέμπονται σε ει-

σότερο (από τα δυο με τα οποία ασχολήθηκαν συνολι-

δική εξεταστική περίοδο το Σεπτέμβριο του ιδίου έτους

κά κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς) και οι επι-

και εξετάζονται γραπτά με τον τρόπο και τη διαδικασία

βλέποντες εκπαιδευτικοί ορίζουν τμήματα της ερευνη-

των πτυχιακών και απολυτήριων εξετάσεων του Ιουνί-

τικής εργασίας που κρίνουν ότι πρέπει να επεξεργα-

ου (μεταφέροντας τον προφορικό βαθμό των δύο τε-

στούν εκ νέου. Το Σεπτέμβριο υποβάλλουν διορθωμέ-

τραμήνων), ως ακολούθως:» (38)

νη την εργασία τους μαζί με το προσωπικό τους ημε-

α) Οι μαθητές που έχουν λάβει απολυτήριο και δεν έ-

ρολόγιο και τον ατομικό τους φάκελο προς επανααξιο-

χουν λάβει πτυχίο, σε όλα τα μαθήματα της ειδικό-

λόγηση.

τητας στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής τους εί-

Οι μαθητές της Α’ τάξης του ΕΠΑΛ, οι οποίοι έχουν

ναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5).

βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο του εννέα και πέ-

β) Οι μαθητές που δεν έχουν λάβει απολυτήριο ή δεν

ντε δέκατα (9,5) στα μαθήματα Φυσικές Επιστήμες

έχουν λάβει ούτε απολυτήριο ούτε πτυχίο, σε όλα

ή/και Μαθηματικά ή/και Ελληνική Γλώσσα παραπέ-

τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και ειδικότητας στα

μπονται στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμ-

οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής τους είναι μικρό-

βρίου του ιδίου έτους και εξετάζονται γραπτά μόνο σε
εκείνον τον κλάδο που ο Τελικός Βαθμός του είναι μι-

τερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5).
γ) Οι μαθητές της Α’ και Β’ τάξης που δεν προάγονται,

κρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5).

με την έκδοση των αποτελεσμάτων της ειδικής εξε-

Οι μαθητές δεν παραπέμπονται στην ειδική εξεταστική

ταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου, επαναλαμβά-

περίοδο του Σεπτεμβρίου στα μαθήματα Υποστήρι-

νουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη.

(36)

ξης».

δ) Οι μαθητές της Γ’ τάξης οι οποίοι, με την έκδοση

«Για τους μαθητές της Β’ τάξης Ημερησίου και Γ’ τάξης

των αποτελεσμάτων της ειδικής εξεταστικής περιό-

Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι παραπέμφθηκαν στην ει-

δου του Σεπτεμβρίου, δεν απολύονται ή δεν λαμβά-

δική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του ιδίου

νουν πτυχίο ή και τα δύο, δεν επαναλαμβάνουν τη

έτους στο μάθημα της Ειδικής Θεματικής Δραστηριό-

φοίτηση, αλλά προσέρχονται σε γραπτή εξέταση

τητας έχοντας βαθμό ετήσιας επίδοσης στο μάθημα

στις εξεταστικές περιόδους του επόμενου σχολικού

αυτό μικρότερο του εννέα και πέντε δέκατα (9,5), οι

έτους και εξετάζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα

επιβλέποντες εκπαιδευτικοί ορίζουν τμήματα της ερ-

στην προηγούμενη παράγραφο.

γασίας που κρίνουν ότι πρέπει να επεξεργαστούν εκ

Εξεταστέα ύλη είναι αυτή που έχει ανακοινωθεί για το

νέου. Οι μαθητές τον Σεπτέμβριο υποβάλλουν διορ-

έτος που προσέρχονται στις εξετάσεις, εκτός των μα-

θωμένη την εργασία τους μαζί με το προσωπικό τους

θημάτων που τυχόν αντικαταστάθηκαν ή προστέθη-

ημερολόγιο και τον ατομικό τους φάκελο προς επανα-

καν. Στα μαθήματα που αντικαταστάθηκαν οι μαθητές

αξιολόγηση. Οι μαθητές της Β’ τάξης του ΕΠΑ.Λ., οι

αυτοί εξετάζονται στην ύλη που είχε καθοριστεί κατά

οποίοι έχουν βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο του

το σχολικό έτος της φοίτησής τους στην τελευταία τά-

εννέα και πέντε δέκατα (9,5) στο μάθημα Γενικής Παι-

ξη.

δείας «Μαθηματικά» παραπέμπονται στην ειδική εξε-

Οι παραπάνω μαθητές δεν εξετάζονται στα μαθήματα

ταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους και

που προσετέθησαν.

εξετάζονται γραπτά μόνο σε εκείνον τον κλάδο που ο

Αν δεν απολυθούν ή δεν λάβουν πτυχίο ούτε το αμέσως επόμενο σχολικό έτος από αυτό της φοίτησής
τους στη Γ’ τάξη, μπορούν είτε να επαναφοιτήσουν
στην ίδια ειδικότητα είτε να προσέλθουν στις εξετάσεις

(35) Το εντός «» εδάφιο αντικαταστάθηκε και ισχύει ως άνω σύμφωνα με την παρ. 5 του αρθ 1 του ΠΔ 43/2010 (ΦΕΚ
86/Α/2010)
(36) Τα εντός «» εδάφια του αρθ 24 προστέθηκαν και ισχύουν ως
άνω σύμφωνα με την παρ. 13 του αρθ 1 του ΠΔ 61/2012 (ΦΕΚ
112/Α/2012)

(37) Τα εντός «» εδάφια του αρθ 24 προστέθηκαν και ισχύουν ως
άνω σύμφωνα με την παρ. 10 του αρθ 1 του ΠΔ 112/2013 (ΦΕΚ
145/Α/14-6-2013)
(38) Το εντός «» εδάφιο αντικαταστάθηκε και ισχύει ως άνω σύμφωνα με την παρ. 6 του αρθ 1 του ΠΔ 43/2010 (ΦΕΚ
86/Α/2010)
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της τελευταίας τάξης οποιοδήποτε άλλο σχολικό έτος

Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή του ΕΠΑΛ και μέλη δύο

εξεταζόμενοι στα μαθήματα και στην ύλη που εξετάζο-

καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας. Ο μέσος

νται οι μαθητές της ίδιας ειδικότητας της Γ’ τάξης το

όρος των βαθμών των δύο καθηγητών είναι ο προφο-

συγκεκριμένο σχολικό έτος. Σε κάθε περίπτωση παρα-

ρικός βαθμός τετραμήνων του μαθητή στο εξεταζόμε-

μένει αμετάβλητος ο βαθμός των τετραμήνων.

νο μάθημα. «Ειδικά τα μαθήματα Εφαρμογές Πληροφορικής και Ευρωπαϊκή Ένωση (Θεσμοί και Πολιτικές),

Β. Εσπερινών ΕΠΑΛ
1.

2.

Βασικές Εφαρμογές Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφί-

Για την προαγωγή και απόλυση των μαθητών των Ε-

μων, Αγωγή Υγείας-Πρώτες Βοήθειες, εξετάζονται μό-

σπερινών ΕΠΑΛ ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 1

νο προφορικά και ο Μέσος Όρος των δύο Βαθμών των

της περίπτωσης Α.

δύο καθηγητών είναι ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης του

Για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται Μέσος Όρος των

μαθητή.

βαθμών ετήσιας επίδοσης των μαθημάτων ειδικότητας

(Project)» και «Ειδική Θεματική Δραστηριότητα» οι

των Γ’ και Δ’ τάξεων που είναι ίδια με τα μαθήματα ει-

μαθητές αυτής της κατηγορίας δεν αξιολογούνται.».(39)

δικότητας της Γ’ τάξης των ημερήσιων ΕΠΑΛ τουλάχι-

3.

3.

Στα

μαθήματα

«Ερευνητική

Εργασία

Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών αυτών βαθμολογού-

στον εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και σε κανένα από

νται και αναβαθμολογούνται με την ίδια διαδικασία

αυτά ο βαθμός ετήσιας επίδοσης να μην είναι μικρότε-

που ακολουθείται για τα γραπτά των μαθητών της τά-

ρος του οκτώ (08).

ξης, στην οποία υποβάλλονται για εξέταση.

Οι διατάξεις της παρ. 3 της περίπτωσης Α’ εφαρμόζο-

4.

νται ανάλογα και για τους μαθητές των εσπερινών ΕΠΑΛ.

Οι μαθητές αυτοί προάγονται ή απολύονται κατά τις
διατάξεις του άρθρου 24.

5.
Άρθρο 25

«Οι υπαγόμενοι στις διατάξεις του παρόντος άρθρου
υποβάλλουν στο οικείο ΕΠΑΛ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Κατατακτήριες εξετάσεις των

που

προβλέπονται

στην

υπ’

αριθμ.

ΣΤ5/71/1−12−1986 (ΦΕΚ 834 Β’) Κοινή Υπουργική
«κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» μαθητών
1.

Απόφαση καθώς και στην υπ’αριθμ.ΣΤ5/29/18-05-

α). Οι παθήσεις και καταστάσεις των μαθητών που δι-

1987 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και σχετική

καιολογούν την υπαγωγή τους στην κατηγορία των

αίτηση, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη λήξη

«κατ’

των μαθημάτων του Β’ τετραμήνου.». (40)

ιδίαν

διδαχθέντων»

καθορίζονται

στις

Ε1/550/4-5-1982 (Β’ 296), Ε3/96/22-2-1985 (Β’

«Στην κατηγορία των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων μαθη-

105), Γ2/3031/22-10-1985 (Β’ 726), Γ2/3560/25-

τών» υπάγονται και οι μαθητές που αναφέρονται στις

9-1989 (Β’ 720) αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής

διατάξεις

Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2413/1996, και από αυτούς, μόνο αυτοί οι οποίοι ε-

της

παρ.

4

του

άρθρου

46

του

Ν.

β) Στην Α’ τάξη του ΕΠΑΛ, στην κατηγορία των «κατ’

μπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1β του άρθρου 25

ιδίαν διδαχθέντων μαθητών», υπάγονται όλοι οι μα-

του Π.Δ. 50/2008. Οι παραπάνω μαθητές εξετάζονται

θητές. Στη Β’ τάξη υπάγονται μόνο οι μαθητές που

σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2, 3, 4 του άρθρου

φοιτούν στον τομέα Οικονομικών και Διοικητικών

25 του παρόντος».

Υπηρεσιών και στον τομέα της Πληροφορικής, ενώ

2.

6.

7.

(41)

«Στην κατηγορία των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» μαθη-

στη Γ’ τάξη οι μαθητές που φοιτούν στις ειδικότητες

τών υπάγονται οι μαθητές της Β’ τάξης του ΕΠΑΛ του

i) Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρε-

τομέα Ναυτικού Πλοιάρχων και Ναυτικού Μηχανικών,

σιών, ii) Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων και

της Γ΄ τάξης του ΕΠΑΛ των ειδικοτήτων Πλοιάρχων

iii) Υποστήριξης Συστημάτων, Εφαρμογών και Δι-

Εμπορικού Ναυτικού και Μηχανικών Εμπορικού Ναυτι-

κτύων Η/Υ.

κού οι οποίοι διακόπτουν τη φοίτησή τους, εξαιτίας

Οι «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές» εξετάζονται προ-

ανάληψης εργασίας στο ελληνικό εμπορικό ναυτικό.

φορικά και γραπτά κατά την εξεταστική περίοδο του

Αυτοί οι μαθητές, εφόσον έχουν εν ισχύ το Ναυτικό

Μαΐου-Ιουνίου ή παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική

τους Φυλλάδιο, μπορούν να εντάσσονται στην κατη-

περίοδο του Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους και εξετάζονται γραπτώς και προφορικώς σε όλα τα μαθήματα,
όπως οι υπόλοιποι μαθητές της αντίστοιχης τάξης του
Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ), στην ίδια εξεταστέα
ύλη και στα ίδια θέματα. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής και διενεργείται σύμφωνα με το
πρόγραμμα που καταρτίζεται από το Διευθυντή του
σχολείου ενώπιον τριμελούς επιτροπής, με πρόεδρο το

(39) Το εντός «» εδάφιο της παρ. 2 του αρθ 25 αντικαταστάθηκε
αρχικά σύμφωνα με την παρ. 14 του αρθ 1 του ΠΔ 61/2012
(ΦΕΚ 112/Α/2012) και εκ νέου αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθ. 1 του ΠΔ 112/2013 (ΦΕΚ
145/Α/14-6-2013)
(40) Η παρ. 5 του αρθ 25 αντικαταστάθηκε και ισχύει ως άνω σύμφωνα με την παρ. 15 του αρθ 1 του ΠΔ 61/2012 (ΦΕΚ
112/Α/2012)
(41) Η εντός «» παρ. 6 προστέθηκε και ισχύει ως άνω σύμφωνα με
την παρ. 7 του αρθ 1 του ΠΔ 43/2010 (ΦΕΚ 86/Α/2010)
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γορία των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» μαθητών. Οι μα-

2.

Η τακτική φοίτηση ή απουσία των μαθητών κατά τις

θητές εξετάζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.

ώρες λειτουργίας του σχολείου αποτελούν τα κριτήρια

2, 3, 4 του άρθρου 25 του παρόντος». (42)

για το χαρακτηρισμό της φοίτησης αυτών ως επαρκούς

Άρθρο 26

ή ανεπαρκούς.
3.

Μαθητές από ξένα σχολεία

Οι απουσίες αριθμούνται ανά μία για κάθε διδακτική
ώρα.

1.

Οι μαθητές που εμπίπτουν στις διατάξεις των παρα-

4.

Απουσία μαθητή από τις πολιτιστικές ή αθλητικές εκ-

γράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 2 του π.δ. 155/1978

δηλώσεις που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του ω-

(33 Α’), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το

ρολογίου προγράμματος του ΕΠΑΛ λογίζεται ως απου-

άρθρο 3 του π.δ. 182/1984 (60, Α’), και φοιτούν σε

σία από τα διδασκόμενα μαθήματα για ισάριθμες διδα-

Ελληνικό Επαγγελματικό Λύκειο, προάγονται ή απολύ-

κτικές ώρες, η δε απουσία από περίπατο λογίζεται ως

ονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των πα-

απουσία για ισάριθμες διδακτικές ώρες, όσα και τα ω-

ραγράφων αυτών.

ριαία μαθήματα που δε διδάχθηκαν για το λόγο αυτό

Για τους μαθητές αυτούς :

κατά την ίδια μέρα. Εξαίρεση επιτρέπεται στις περι-

α) κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους σε ελληνικό

πτώσεις που κατά την κρίση του Διευθυντή η συμμε-

ΕΠΑΛ, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1

τοχή του μαθητή στις ανωτέρω εκδηλώσεις καθίσταται

της περίπτωσης Α του άρθρου 24, με παράλληλη

εκ των πραγμάτων αδύνατη.

μείωση του προβλεπόμενου μέσου όρου εννέα και

Άρθρο 28

πέντε δέκατα (9,5) κατά δύο μονάδες,
Απουσίες μη λαμβανόμενες υπόψη

β) κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε ελληνικό ΕΠΑΛ, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγρά-

λαμβάνονται υπόψη:

ληλη μείωση του προβλεπόμενου μέσου όρου εννέα

α) Απουσία μαθητών αποστελλόμενων στο εξωτερικό

Οι μαθητές της κατηγορίας αυτής, μετά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε ελληνικό ΕΠΑΛ εξετάζονται,
βαθμολογούνται και προάγονται, όπως προβλέπεται
στις διατάξεις για τους μαθητές της ημεδαπής.

έγγραφη εντολή του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
β) Απουσία μαθητών που απασχολούνται οπωσδήποτε
σε εργασία που ανατέθηκε σε αυτούς από το Διευθυντή ή με πράξη του Συλλόγου των διδασκόντων.

182/1984 (ΦΕΚ 60) η φράση «με βαθμολογική βάση

γ) Απουσία μαθητών για την προσέλευσή τους αποδε-

το οκτώ (8)» αντικαθίσταται από τη φράση «με βαθ-

δειγμένα ενώπιον του Συμβουλίου Επιλογής Οπλιτών.

φράση «με βαθμολογική βάση το δέκα (10)» αντικαθί-

δ) Απουσία μαθητών λόγω συμμετοχής σε επίσημες

σταται από τη φράση «με βαθμολογική βάση το εννέα

αθλητικές εκδηλώσεις, πιστοποιούμενη από αρμόδια

και πέντε δέκατα (9,5)».

δημόσια αναγνωρισμένη αθλητική αρχή.

Οι μαθητές του άρθρου αυτού εξετάζονται στα μαθήματα για τα οποία προβλέπεται προφορική εξέταση
από επιτροπή που ορίζεται σύμφωνα με την παράγρα-

4.

ή το εσωτερικό για ειδική αποστολή σύμφωνα με

Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του π.δ.

μολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5)» και η

3.

Για το χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών δεν

φου 1 της περίπτωσης Α του άρθρου 24, με παράλ-

και πέντε δέκατα (9,5) κατά μία μονάδα.

2.

1.

ε) Απουσία μαθητών κάθε γνωστής θρησκείας κατά τις
ημέρες των σημαντικών εορτών.
στ) Απουσίες μαθητών, οι οποίες οφείλονται σε ολιγό-

φο 2 του άρθρου 19.

ωρη ή ολιγοήμερη απεργία των υπεραστικών λεω-

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται για

φορείων ΚΤΕΛ, που βεβαιώνεται κατά τόπους από

την απόκτηση πτυχίου ΕΠΑΛ για το οποίο ισχύουν οι

τον Οικείο Νομάρχη.

διατάξεις της παραγράφου 2Α για τα ημερήσια ΕΠΑΛ

ζ) Απουσίες μαθητών που οφείλονται στις επιβαλλόμε-

και της παραγράφου 2Β για τα Εσπερινά ΕΠΑΛ του άρ-

νες κυρώσεις μέχρι πέντε το πολύ ημερών κατά την

θρου 24.

κρίση του συλλόγου καθηγητών.
Άρθρο 27

η) Απουσίες μαθητών οφειλόμενες στην ανάγκη μεταγγίσεως αίματος σε ειδικό νοσηλευτικό ίδρυμα

Φοίτηση μαθητών – Απουσίες

λόγω μεσογειακής ή δρεπανοκυτταρικής αναιμίας
1.

Η προαγωγή και η απόλυση των μαθητών εξαρτάται

από την οποία πάσχουν. Οι απουσίες αυτές δεν

από την τακτική τους φοίτηση στο σχολείο και από την

μπορούν να υπερβαίνουν αθροιστικά για όλο το έ-

επίδοσή τους κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

τος τις απουσίες είκοσι τεσσάρων (24) ημερών.
θ) Απουσίες μαθητών που οφείλονται σε θεραπεία αρ-

(42) Η εντός «» παρ. 7 προστέθηκε και ισχύει ως άνω σύμφωνα με
την παρ. 8 του αρθ 1 του ΠΔ 43/2010 (ΦΕΚ 86/Α/2010)

χική ή συνεχιζόμενη σε χώρες του εξωτερικού. Στις
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περιπτώσεις αυτές καταχωρίζονται αλλά δεν υπολο-

συντρέχει αποχρών λόγος, από το διδάσκοντα καθη-

γίζονται και οι απουσίες τριών ημερών, για τη μετά-

γητή, ο οποίος τη χορηγεί κατόπιν εγκρίσεως του Δι-

βαση και επιστροφή, πέρα από τις βεβαιούμενες από

ευθυντή.

τα σχετικά ιατρικά πιστοποιητικά.

4.

Οι μαθητές που, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρό-

ι) Απουσίες − μέχρι είκοσι τεσσάρων (24) ημερών για

ντος άρθρου, απαλλάσσονται από το μάθημα της Φυ-

όλο το διδακτικό έτος − μαθητών που πάσχουν από

σικής Αγωγής, δεν υποχρεούνται να παρακολουθούν

σακχαρώδη διαβήτη.

το μάθημα.

ια) Απουσίες μαθητών λόγω συμμετοχής τους σε εθε-

Άρθρο 30

λοντική αιμοδοσία ως εξής: Της ημέρας της αιμοδο-

Έλεγχος και καταχώριση απουσιών

σίας, όταν ο μαθητής προσφέρει αίμα για ασθενή
του συγγενικού του περιβάλλοντος. Μίας (1) ημέρας

1.

μερήσιο δελτίο απουσιών για κάθε διδακτική ώρα.

επιπλέον όταν ο μαθητής με δική του πρωτοβουλία
προσέρχεται να προσφέρει αίμα σε κέντρο αιμοδο-

Η απουσία μαθητή από το ΕΠΑΛ καταχωρίζεται στο η-

2.

Η σύνταξη και η φύλαξη του ημερήσιου δελτίου απου-

σίας ή όταν ο μαθητής ανταποκρίνεται σε πρόσκλη-

σιών ανατίθεται από το Διευθυντή σε μαθητή τάξης ή

ση υπηρεσίας αιμοδοσίας για κάλυψη έκτακτης ανά-

τμήματος τάξης, που διακρίνεται για το ήθος και την

γκης ή όταν συμμετέχει σε οργανωμένη ομαδική αι-

επίδοσή του, αναπληρούμενο από άλλον μαθητή, ο

μοληψία.

οποίος πληροί αυτές τις προϋποθέσεις. Το δελτίο αυτό
ελέγχεται και μονογράφεται από το διδάσκοντα ή τους

Άρθρο 29

διδάσκοντες στην οικεία στήλη και μετά τη λήξη των
Απαλλαγές μαθητών

ημερησίων μαθημάτων παραδίδεται από τον υπεύθυνο

από την ενεργό συμμετοχή σε μαθήματα
1.

κατά τα ανωτέρω μαθητή στον καθηγητή που έχει οριστεί από τον Διευθυντή.

Κηδεμόνας μαθητή που κωλύεται εξαιτίας παθήσεως
μόνιμης ή παροδικής ή ειδικής μειονεξίας να συμμετέ-

3.

ίδιο βιβλίο φοίτησης (απουσιολόγιο) στο οποίο κατα-

χει στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, μπορεί να ζητή-

χωρίζεται αριθμητικά το σύνολο (άθροισμα) των α-

σει, με αίτησή του, την εξαίρεση του μαθητή «το μάθημα»

(43)

πουσιών της ημέρας κάθε μαθητή που απουσίαζε, ό-

από κάποιο από τα δύο αυτά μαθήματα. Η

πως το άθροισμα αυτό αναγράφεται στο ημερήσιο δελ-

αίτηση αυτή, συνοδευόμενη υποχρεωτικά από ιατρική

τίο απουσιών. Η τήρηση, κατά τα παραπάνω, του βι-

βεβαίωση κρατικού ιατρού ή ιατρού ασφαλιστικού φο-

βλίου φοίτησης (απουσιολογίου) ανατίθεται σε καθη-

ρέως, η οποία να περιλαμβάνει τους λόγους και τη

γητή που ορίζεται από τον σύλλογο Διδασκόντων, με

διάρκεια της απαλλαγής, υποβάλλεται στον Διευθυντή

αναπληρωτή αυτού άλλον καθηγητή.

εντός πέντε ημερών από την έναρξη των μαθημάτων ή
από την εμφάνιση της πάθησης ή από την επάνοδο

4.

αθροίζονται κατά μήνα και μεταφέρονται συνολικά στα

Αναφορικά με την αίτηση της προηγούμενης παρα-

ατομικά δελτία των μαθητών. Οι απουσίες γνωστο-

γράφου, αποφαίνεται ο Διευθυντής του σχολείου μαζί

ποιούνται στους κηδεμόνες των μαθητών και με παρά-

με τον, κατά περίπτωση, αρμόδιο διδάσκοντα καθηγη-

δοση των ατομικών ελέγχων προόδου.

τή και συντάσσεται σχετική πράξη στο βιβλίο πράξεων
του συλλόγου των Διδασκόντων. Εάν υπάρχει αμφιβο-

5.

Κατά τη λήξη του Β’ τετραμήνου και πριν από την έναρξη των γραπτών εξετάσεων, τα κατά την προηγού-

λία, ο μαθητής παραπέμπεται στην αρμόδια σχολιατρι-

μενη παράγραφο αθροίσματα απουσιών αθροίζονται σε

κή υπηρεσία.

γενικό σύνολο στα ατομικά δελτία των μαθητών και

Η βεβαίωση της προηγούμενης παραγράφου δεν απαι-

αποτελούν τη βάση, σε συνδυασμό και με τα προσκο-

τείται στις περιπτώσεις που η πάθηση είναι εμφανής

μισθέντα τυχόν δικαιολογητικά απουσιών, για το χα-

και δεν χρειάζεται απόδειξη.

ρακτηρισμό της φοίτησής τους.

Η παραπάνω απαλλαγή, που αφορά ολόκληρο το διδακτικό έτος ή τμήμα αυτού, ισχύει από την έναρξη
των μαθημάτων ή από την εμφάνιση της πάθησης ή
ασθένειας, εφόσον έχει βεβαιωθεί κατά τον απαιτού-

6.

Μετά τις είκοσι τρεις (23) απουσίες και με ενημερωτικό
υπηρεσιακό έντυπο ταχυδρομικώς ενημερώνεται ο κηδεμόνας, αν ο μαθητής είναι ανήλικος, ή επιδίδεται
στον ενήλικο ενυπόγραφα.

μενο τρόπο.
3.

Οι απουσίες που καταχωρίζονται στο βιβλίο φοίτησης
(απουσιολόγιο), κατά την προηγούμενη παράγραφο,

του μαθητή στο σχολείο μετά την ασθένεια.
2.

Για τον έλεγχο των απουσιών των μαθητών τηρείται

Απαλλαγή από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής για μία
διδακτική ώρα μπορεί να ζητήσει ο μαθητής, εφόσον

(43) Η εντός «» λέξη ισχύει ως άνω σύμφωνα με την παρ. 9 του
αρθ 1 του ΠΔ 43/2010 (ΦΕΚ 86/Α/2010)
Διεύθυνση ΔΕ Φλώρινας - Τελευταία ενημέρωση 21-6-2013
ΠΔ 50/2008 (ΦΕΚ 81/Α/8-5-2008) – Σελ. 26

Άρθρο 31

πτει σε καμία από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν. Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται

Χαρακτηρισμός της φοίτησης – Συνέπειες

ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη
1.

Η φοίτηση όλων των μαθητών «όπως και των μαθητών που παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέων,

3.

4.

5.

Για τους μαθητές που φοιτούν στα εσπερινά Επαγγελ-

Ειδικοτήτων» (44), είναι καθήκον και χαρακτηρίζεται ως

ματικά Λύκεια τα αριθμητικά όρια των εκατόν δεκα-

επαρκής ή ανεπαρκής, με βάση το γενικό σύνολο ω-

τεσσάρων (114) και εκατόν εξηντατεσσάρων (164)

ριαίων απουσιών, που σημειώθηκαν κατά την διάρκεια

απουσιών για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης προ-

του διδακτικού έτους, σε συνδυασμό και με την, μέχρι

σαυξάνονται κατά δέκα έξι (16).

την ημέρα χαρακτηρισμού της, ετήσια προφορική επί-

2.

φοίτηση στην ίδια τάξη.

6.

Κατ’ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2007-2008, η φοί-

δοση σε όλα τα μαθήματα.

τηση όλων των μαθητών των ΕΠΑΛ χαρακτηρίζεται

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση του μαθητή εφό-

επαρκής, ελλιπής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύ-

σον:

νολο ωριαίων απουσιών, που σημειώθηκαν κατά την

α) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή που σημειώ-

διάρκεια του διδακτικού έτους, σε συνδυασμό και με

θηκαν κατά το οικείο διδακτικό έτος, ανεξάρτητα

την, μέχρι την ημέρα χαρακτηρισμού της, ετήσια προ-

από το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει

φορική επίδοση σε όλα τα μαθήματα.

τις πενήντα (50).

Επαρκής και ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση

β) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαί-

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις προηγούμενες πα-

νει τις εκατόν δέκα τέσσερις (114) για τα ημερήσια

ραγράφους. Ελλιπής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή

ΕΠΑΛ, υπό την προϋπόθεση ότι οι άνω των πενήντα

που σημείωσε από εκατόν δεκατέσσερις (114) έως

(50) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθέ-

(164) απουσίες, από τις οποίες τουλάχιστον οι άνω

νεια, που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται

των πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται

στο άρθρο 3 του π.δ. 485/1983 (ΦΕΚ 184/21-12-

σε ασθένεια που βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω, αλλά

1983).

η φοίτηση του δεν χαρακτηρίζεται επαρκής σύμφωνα

γ) Κατ’ εξαίρεση ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε

με τις διατάξεις της παραγράφου 2. Επίσης, ο Σύλλο-

ΕΠΑΛ με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει επαρκή τη

γος των Διδασκόντων μπορεί με ειδική πράξη του να

φοίτηση μαθητή που σημείωσε από εκατόν δέκα

χαρακτηρίσει ελλιπή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε

τέσσερις (114) έως (164) απουσίες, με την προϋπό-

από εκατόν εξήντα τέσσερις (164) έως διακόσιες δε-

θεση ότι όλες οι άνω των πενήντα (50) απουσίες

κατέσσερις (214) απουσίες, εφόσον όλες οι άνω των

του είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια

πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε

που βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω και η επίδοσή

ασθένεια που βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω, η επίδο-

του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ως ιδιαίτερα

ση του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική κατά την έν-

ικανοποιητική κρίνεται όταν ο Γενικός Μέσος Όρος

νοια της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 και η δια-

της προφορικής βαθμολογίας, που προκύπτει από το

γωγή του είναι κοσμιότατη. Μαθητές των οποίων η

άθροισμα των μέσων όρων των βαθμών των δύο

φοίτησή χαρακτηρίζεται ελλιπής δεν γίνονται δεκτοί

τετραμήνων διαιρούμενο με τον αριθμό όλων των

στις ετήσιες προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις του

διδασκομένων μαθημάτων, είναι τουλάχιστον δέκα

Ιουνίου. Οι μαθητές αυτοί εξετάζονται γραπτώς στις

πέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του κοσμιότατη.

επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου. Το ετήσιο

δ) Η φοίτηση των μαθητών είναι δυνατόν να χαρα-

προαγωγικό ή απολυτήριο αποτέλεσμα για τους ανω-

κτηρίζεται επαρκής ανεξαρτήτως αριθμού απουσιών,

τέρω μαθητές εξάγεται σύμφωνα με τις κείμενες δια-

εφ’ όσον οι μαθητές αυτοί είναι πρωταθλητές και οι

τάξεις.

απουσίες τους οφείλονται στη συμμετοχή τους σε

Για τους μαθητές που φοιτούν στα εσπερινά ΕΠΑΛ τα

διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που πιστοποιούνται

αριθμητικά όρια των ανωτέρω απουσιών προσαυξάνο-

από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

νται κατά δεκαέξι (16) απουσίες.

Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ε-

«7. Η φοίτηση των μαθητών, οι οποίοι παρακολου-

παρκής προσέρχονται κανονικά στις προαγωγικές και

θούν μόνο τα μαθήματα Τομέων, Ειδικοτήτων χαρα-

απολυτήριες εξετάσεις περιόδου Ιουνίου.

κτηρίζεται ως εξής:

Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που ση-

1. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση του μαθητή ε-

μείωσε πάνω από πενήντα (50) απουσίες και δεν εμπί-

φόσον:
α) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή που ση-

(44) Η εντός «» πρόταση του αρθ 31 προστέθηκε σύμφωνα με την
παρ. 12α του αρθ 1 του ΠΔ 112/2013 (ΦΕΚ 145/Α/14-6-2013)

μειώθηκαν κατά το οικείο διδακτικό έτος, ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υ-
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περβαίνει για τη Β’ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. τις

αριθμό όλων των διδασκομένων μαθημάτων, εί-

τριάντα μία (31), για τη Γ’ τάξη Ημερησίων Ε-

ναι τουλάχιστον δέκα πέντε (15) πλήρες και η

ΠΑ.Λ. τις τριάντα οκτώ (38), για τη Β’ τάξη Εσπε-

διαγωγή του κοσμιότατη.

ρινών ΕΠΑ.Λ. τις τριάντα δύο (32), για τη Γ’ τάξη

δ) Η φοίτηση των μαθητών είναι δυνατόν να χαρα-

Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις τριάντα οκτώ (38) και για

κτηρίζεται επαρκής ανεξαρτήτως αριθμού απου-

τη Δ’ τάξη των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις τριάντα μία

σιών, εφ’ όσον οι μαθητές αυτοί είναι πρωταθλη-

(31) απουσίες.

τές και οι απουσίες τους οφείλονται στη συμμετο-

β) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερ-

χή τους σε διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που πι-

βαίνει για τη Β’ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. τις εξή-

στοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητι-

ντα τέσσερις (64), για τη Γ’ τάξη Ημερησίων Ε-

σμού.

ΠΑ.Λ. τις ογδόντα (80), για τη Β’ τάξη Εσπερινών

2. Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται

ΕΠΑ.Λ. τις εβδομήντα πέντε (75), για τη Γ’ τάξη

επαρκής προσέρχονται κανονικά στις προαγωγικές

Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις ενενήντα (90) και για τη Δ’

και πτυχιακές εξετάσεις περιόδου Ιουνίου.

τάξη των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις εβδομήντατρεις

3. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που

(73) απουσίες, υπό την προϋπόθεση ότι οι άνω

σημείωσε πάνω από τριάντα μία (31) απουσίες για

των τριάντα μία (31) για τη Β’ τάξη Ημερησίων

τη Β’ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ., πάνω από τριάνταο-

ΕΠΑ.Λ., οι άνω των τριάντα οκτώ (38) για τη Γ’

κτώ (38) απουσίες για τη Γ’ τάξη Ημερησίων Ε-

τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ., οι άνω των τριάντα δύο

ΠΑ.Λ., πάνω από τριάντα δύο (32) απουσίες για τη

(32) για τη Β’ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., οι άνω

Β’ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., πάνω από τριάντα οκτώ

των τριάντα οκτώ (38) για τη Γ’ τάξη Εσπερινών

(38) απουσίες για τη Γ’ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και

ΕΠΑ.Λ. και οι άνω των τριάντα ενός (31) για τη Δ’

πάνω από τριάντα μία (31) απουσίες για τη Δ’ τάξη

τάξη των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. απουσίες, είναι δι-

των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., και δεν εμπίπτει σε καμία

καιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια, που βε-

από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν. Οι μαθη-

βαιώνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρ-

τές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρ-

θρο 3 του Π.Δ. 485/1983 (ΦΕΚ 184/21-12-

κής είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση

1983).

στην ίδια τάξη.» (45)

γ) Κατ’ εξαίρεση, ο Σύλλογος των Διδασκόντων κά-

Άρθρο 32

θε ΕΠΑ.Λ. με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει ε-

Ενημέρωση γονέων − Δικαιολόγηση απουσιών

παρκή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε για τη Β’
τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. από εξήντα τέσσερις (64)

1.

Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μα-

έως ογδόντα εννέα (89), για τη Γ’ τάξη Ημερησί-

θητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του στην

ων ΕΠΑ.Λ. από ογδόντα (80) έως εκατόν δέκα

περίπτωση που είναι ανήλικος ή ο ίδιος αν είναι ενήλι-

τρεις (113), για τη Β’ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. από

κος. Ο υπεύθυνος για την παρακολούθηση της φοίτη-

εβδομήντα πέντε (75) έως εκατόν τρεις (103), για

σης των μαθητών καθηγητής κάθε τμήματος, αφού

τη Γ’ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. από ενενήντα (90)

ενημερώσει το Διευθυντή ότι ο μαθητής συμπλήρωσε

έως εκατόν είκοσι δύο (122) και για τη Δ’ τάξη

ήδη είκοσι τέσσερις (24) απουσίες δικαιολογημένες ή

των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. από εβδομήντα τρεις (73)

αδικαιολόγητες, είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει

έως ενενήντα εννέα (99) απουσίες, με την προϋ-

τον κηδεμόνα με ταχυδρομική επιστολή, η οποία απο-

πόθεση ότι όλες οι άνω των τριάντα ενός (31) για

στέλλεται με τη φροντίδα του ΕΠΑΛ από 1 μέχρι 5 κά-

τη Β’ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ., οι άνω των τριάντα

θε μήνα για τις απουσίες του μήνα που προηγήθηκε.

οκτώ (38) για τη Γ’ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ., οι

Με την ίδια επιστολή ο κηδεμόνας ενημερώνεται και

άνω των τριάντα δύο (32) για τη Β’ τάξη Εσπερι-

για κάθε άλλο θέμα που αφορά τη σχολική κατάσταση

νών ΕΠΑ.Λ., οι άνω των τριάντα οκτώ (38) για τη

του μαθητή στην περίπτωση που είναι «ανήλικος» (46).

Γ’ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., και οι άνω των τριά-

«Ο υπεύθυνος καθηγητής για την παρακολούθηση της

ντα ενός (31) για τη Δ’ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

φοίτησης των μαθητών, που παρακολουθούν μόνο τα

απουσίες, είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε

μαθήματα Τομέων και Ειδικοτήτων, του κάθε τμήμα-

ασθένεια που βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω και η

τος, αφού ενημερώσει το Διευθυντή ότι ο μαθητής

επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ως

συμπλήρωσε ήδη δεκαπέντε (15) απουσίες δικαιολο-

ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται όταν ο Γενικός
Μέσος Όρος της προφορικής βαθμολογίας, που

(45) Ολόκληρη η παρ. 7 του άρθ 31 προστέθηκε σύμφωνα με την
παρ. 12β του αρθ 1 του ΠΔ 112/2013 (ΦΕΚ 145/Α/14-6-2013)

προκύπτει από το άθροισμα των μέσων όρων των
βαθμών των δύο τετραμήνων διαιρούμενο με τον

(46) Η εντός «» λέξη ισχύει ως άνω σύμφωνα με την παρ. 10 του
αρθ 1 του ΠΔ 43/2010 (ΦΕΚ 86/Α/2010)
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γημένες ή αδικαιολόγητες, είναι υποχρεωμένος να ε-

δασκόντων, να δικαιολογηθούν απουσίες που οφεί-

νημερώνει το μαθητή ή τον έχοντα τη γονική μέριμνα

λονται σε εξαιρετικά σοβαρούς αντικειμενικούς λό-

και με ταχυδρομική επιστολή, η οποία αποστέλλεται

γους των ιδιαίτερα τοπικών καιρικών, συγκοινωνια-

από το ΕΠΑ.Λ. από 1 μέχρι 5 κάθε μήνα για τις απου-

κών και άλλων συνθηκών της κάθε ΕΠΑΛ.

σίες του μήνα που προηγήθηκε.»
2.

(47)

β) Όταν οφείλονται σε ομαδική, κατά την κρίση του

Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή οφείλει να προσέρχεται το

προϊσταμένου Γραφείου Ε.Ε., ή του Διευθυντή της

πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα κατά τις ώρες λειτουργί-

Διεύθυνσης ΔΕ, αποχή των μαθητών από το σχολεί-

ας του ΕΠΑΛ, για να ενημερώνεται υπεύθυνα για τη
φοίτηση του μαθητή λαμβάνοντας σχετικό ενυπόγρα-

Οι δικαιολογημένες απουσίες των μαθητών αθροίζο-

φο σημείωμα από τον υπεύθυνο καθηγητή. Η επιστολή

νται και λαμβάνονται υπόψη για το χαρακτηρισμό της

της προηγούμενης παραγράφου αποστέλλεται στον

φοίτησης κάθε μαθητή. Για τις απουσίες αυτές συ-

κηδεμόνα ανεξάρτητα από την προσέλευσή του ή όχι

ντάσσεται, αμέσως μετά τη λήξη κάθε τετράμηνου, ει-

στο ΕΠΑΛ και είναι ανεξάρτητη από το ενυπόγραφο

δική πράξη του συλλόγου των διδασκόντων.

σημείωμα.
3.

ο.
6.

7.

Όπου στο παρόν άρθρο αναφέρεται ο κηδεμόνας του

Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή που απουσίασε για λόγους

μαθητή, νοείται ο πατέρας ή η μητέρα ή οποιοδήποτε

υγείας από το ΕΠΑΛ περισσότερο από δύο συνεχόμε-

νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς φυσικό πρόσωπο,

νες ημέρες είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ο ί-

προκειμένου μόνο περί μαθητών που δεν έχουν συ-

διος, το αργότερο μέχρι και τη δέκατη εργάσιμη μέρα

μπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Οι μαθητές

από την επιστροφή του μαθητή στο ΕΠΑΛ, βεβαίωση

που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους

γιατρού δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος ή σχολια-

εκπληρώνουν προσωπικά την υποχρέωση για τη δικαι-

τρικής υπηρεσίας ή οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού, που

ολόγηση των απουσιών τους.

να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.

Άρθρο 33

Η βεβαίωση αυτή μπορεί να χρησιμεύσει ως δικαιολο-

Λοιπά θέματα

γητικό για τις αντίστοιχες απουσίες. Δικαιολογητικά
που υποβάλλονται μετά την παρέλευση της ανωτέρω

4.

5.

1.

Στο φάκελο επιδόσεων και δραστηριοτήτων κάθε μα-

προθεσμίας καταχωρίζονται ως εκπρόθεσμα και τίθε-

θητή είναι δυνατό να εντάσσεται και ποιοτική αξιολό-

νται υπόψη του συλλόγου διδασκόντων. Κάθε βεβαίω-

γηση του μαθητή. Η ποιοτική αξιολόγηση αναφέρεται

ση υποβάλλεται με αίτηση και καταχωρίζεται στο πρω-

σε χαρακτηριστικά που έχουν αποκλειστικά και μόνο

τόκολλο απαραίτητα. Για τη δικαιολόγηση απουσιών

σχέση με τη δραστηριότητα του μαθητή στο πλαίσιο

δύο ημερών λόγω ασθένειας ή άλλων σοβαρών οικο-

του σχολείου και τις μαθησιακές του δεξιότητες και

γενειακών λόγων αρκεί και ενυπόγραφο σημείωμα του

αποσκοπεί στην πληρέστερη ενημέρωση του μαθητή

κηδεμόνα, που προσκομίζεται από τον ίδιο αποκλειστι-

και των γονέων του σε ζητήματα σχετικά με τα παρα-

κά δέκα εργάσιμες μέρες το πολύ μετά την επάνοδο

πάνω θέματα και τη συνολική γενικά επίδοση και εικό-

του μαθητή στο ΕΠΑΛ. Με τον τρόπο αυτό ο κηδεμό-

να του στο σχολείο. Δεν αναφέρεται σε εκτιμήσεις ικα-

νας μπορεί να δικαιολογήσει απουσίες το πολύ 10 η-

νοτήτων που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις ή απαι-

μερών αθροιστικά για όλο το έτος.

τούν ειδικά μέσα εκτίμησης. Η ποιοτική αξιολόγηση

Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται σύμφωνα με τις

μπορεί να γίνεται είτε με την απλή αναγραφή σχολίων

διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δε δεσμεύ-

από τον εκπαιδευτικό σε ειδικό λευκό έντυπο, είτε με

ουν το σύλλογο, όταν ο ίδιος γνωρίζει με ικανά και

τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων περιγραφικής αξιο-

επαρκή στοιχεία τους πραγματικούς λόγους απουσίας

λόγησης, τα οποία εκπονούνται σε επίπεδο σχολικής

του μαθητή.

μονάδας.

Σε καμιά περίπτωση δε θεωρούνται δικαιολογημένες

ποιοτικής αξιολόγησης αποστέλλονται στα σχολεία με

απουσίες μαθητών:

ευθύνη του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη-

α) Όταν πραγματοποιούνται χωρίς την άδεια του Διευ-

σκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Παιδαγωγικού

υποδείγματα

ερωτηματολογίων

Ινστιτούτου.

θυντή του ΕΠΑΛ σε ώρες του ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας αυτού, μεμονωμένες ή συνεχείς.

Σχετικά

2.

Στο φάκελο επιδόσεων και δραστηριοτήτων του μαθη-

Για την πρώτη και την τελευταία διδακτική ώρα του

τή μπορεί να περιλαμβάνονται και ερωτηματολόγια αυ-

ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας του ΕΠΑΛ εί-

τοαξιολόγησης που εκπονούνται από τους μαθητές σε

ναι δυνατόν, κατά την κρίση του συλλόγου των δι-

επίπεδο σχολικής μονάδας με ευθύνη του Συλλόγου
των διδασκόντων και σε συνεργασία με τις Μαθητικές

(47) Το εντός «» εδάφιο της παρ. 1 του άρθ 32 προστέθηκε σύμφωνα με την παρ. 13 του αρθ 1 του ΠΔ 112/2013 (ΦΕΚ
145/Α/14-6-2013)

Κοινότητες, με βάση υποδείγματα, τα οποία αποστέλλονται στο σχολείο από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας
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3.

και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Παιδα-

ΕΠΑΣ και εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο Ιδιωτικό

γωγικού Ινστιτούτου.

ΕΠΑΛ».

«Κατά το σχολικό έτος 2011−2012, οι κάτοχοι απολυ-

3.

(49)

Για την Ειδική Εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου

τηρίου Γενικού Λυκείου ή τίτλου ισοτίμου προς αυτό,

ορίζονται επιτροπές με νέα σύνθεση, στις οποίες μπο-

εγγράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑΛ σύμφωνα με την

ρεί να περιλαμβάνονται και μέλη που μετείχαν σε

περίπτωση 2βi της παρ. 7 του άρθρου 47 του

προηγούμενες επιτροπές.

Ν.3848/2010

στους

Τομείς Πλοιάρχων

Εμπορικού

4.

Οι εκπαιδευτικοί των Δημοσίων ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ είναι

Ναυτικού ή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού με βασική

δυνατό να ορίζονται μέλη σε περισσότερες από μία ε-

προϋπόθεση να παρακολουθούν υποχρεωτικά πέρα

πιτροπές και μέχρι τρεις το πολύ, ύστερα από γραπτή

από τα μαθήματα του Τομέα τους τα μαθήματα της Α’

αιτιολόγηση του αρμοδίου οργάνου για συγκρότηση

τάξης του ΕΠΑΛ «Ναυτική Τέχνη», «Τεχνικό Σχέδιο»,

εξεταστικής επιτροπής. Στις περιπτώσεις αυτές κατα-

«Εφαρμογές Πληροφορικής». Τα μαθήματα «Ναυτική

βάλλεται σε αυτούς αποζημίωση μόνο για τη μία, εφό-

Τέχνη», «Τεχνικό Σχέδιο», «Εφαρμογές Πληροφορι-

σον ο συνολικός αριθμός των γραπτών που διορθώ-

κής», τα οποία είναι γραπτώς εξεταζόμενα, λαμβάνο-

νουν δεν υπερβαίνει τα εξήντα (60). Αν ο αριθμός των

νται υπόψη για την εξαγωγή του Γενικού Μέσου Όρου

γραπτών υπερβαίνει τα εξήντα (60), καταβάλλεται σ’

(Γ.Μ.Ο) των μαθημάτων της Β’ τάξης του ΕΠΑΛ καθώς
και για την προαγωγή τους στην επόμενη τάξη σύμφωνα με το άρθρο 24 του Π.Δ.50/2008.».

αυτούς αποζημίωση για δύο επιτροπές.
5.

(48)

Πέρα από τις διατάξεις αυτού του Κεφαλαίου, οι απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών των Ι-

Άρθρο 34

διωτικών ΕΠΑΛ διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τις απολυτήριες και

Όπου στις διατάξεις του Διατάγματος αναφέρεται υπολογι-

πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών των Δημοσίων Ε-

σμός βαθμού με προσέγγιση δεκάτου, νοείται ότι στις περι-

ΠΑΛ.

πτώσεις που κατά τον υπολογισμό του βαθμού προκύπτουν

Άρθρο 36

περισσότερα του ενός δεκαδικά ψηφία τότε, εάν το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5),
το πρώτο δεκαδικό ψηφίο προσαυξάνεται στο αμέσως επό-

Χρόνος διεξαγωγής των εξετάσεων − εξέταστρα
1.

μενο, παραλειπομένων των λοιπών και, εάν είναι μικρότερο

Οι προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις
των μαθητών των Ιδιωτικών ΕΠΑΛ, καθώς και οι ειδι-

του πέντε (5), παραλείπονται όλα τα υπόλοιπα, πλην του

κές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου διενεργούνται κάθε

πρώτου, δεκαδικά ψηφία.

χρόνο στις ημερομηνίες που προβλέπονται κάθε φορά
από τις κείμενες διατάξεις, για τις αντίστοιχες εξετάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

των μαθητών των Δημοσίων ΕΠΑΛ.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛ

2.

Οι μαθητές των Ιδιωτικών ΕΠΑΛ που προσέρχονται
στις απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις, καταβάλ-

Άρθρο 35

λουν εξέταστρα για κάθε εξεταζόμενο μάθημα, υπό

Εξετάσεις μαθητών των ιδιωτικών ΕΠΑΛ

μορφή παραβόλου υπέρ του λογαριασμού της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ κατά τα εκάστοτε οριζό-

1.

Οι ρυθμίσεις του διατάγματος αυτού για την αξιολόγηση, τις προαγωγικές εξετάσεις και την προαγωγή των

μενα σύμφωνα με τον ν. 682/77(ΦΕΚ 244,τ.Α΄/0109-77)

μαθητών των Δημοσίων ΕΠΑΛ ισχύουν και για τους

Άρθρο 37

μαθητές των ιδιωτικών ΕΠΑΛ.
2.

«Οι απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών

Επιτροπές εποπτείας εξετάσεων

των Ιδιωτικών ΕΠΑΛ διενεργούνται σε όλα τα γραπτώς

Την εποπτεία των γραπτών απολυτηρίων και πτυχιακών

εξεταζόμενα μαθήματα που διδάσκονται στην τελευ-

εξετάσεων των μαθητών των Ιδιωτικών ΕΠΑΛ έχουν οι

ταία τάξη και στα μαθήματα της Γ’ τάξης των Εσπερι-

Προϊστάμενοι των γραφείων ΕΕ ή ελλείψει ή κωλύματος

νών ΕΠΑΛ, ο βαθμός των οποίων συνυπολογίζεται στο

αυτών, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ό,τι

πτυχίο, ενώπιον εξεταστικών επιτροπών που αποτε-

αφορά τα Ιδιωτικά ΕΠΑΛ της δικαιοδοσίας του.

λούνται από εκπαιδευτικούς των Δημοσίων ΕΠΑΛ και

Μετά το πέρας των εξετάσεων αυτών υποβάλλουν σχετική
έκθεση στη Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ.

(48) Η παρ. 3 του αρθ 33 προστέθηκε και ισχύει ως άνω σύμφωνα
με την παρ. 16 του αρθ 1 του ΠΔ 61/2012 (ΦΕΚ 112/Α/2012)

(49) Η εντός «» παρ. 2 αντικαταστάθηκε και ισχύει ως άνω σύμφωνα με την παρ. 11 του αρθ 1 του ΠΔ 43/2010 (ΦΕΚ
86/Α/2010)
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Άρθρο 38

ΔΕ, αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας, ή ο αριθμός
τους δεν επαρκεί, ή κωλύονται, είναι δυνατό να ορι-

Εξεταστικές Επιτροπές – Επιτηρητές

σθούν μέλη της εξεταστικής επιτροπής μόνιμοι εκπαι1.

Με απόφαση του οργάνου που έχει την εποπτεία των

δευτικοί ή αναπληρωτές και ωρομίσθιοι από τα Γενικά

εξετάσεων των Ιδιωτικών ΕΠΑΛ ορίζονται ο Πρόεδρος,

Λύκεια ή ΤΕΙ, ύστερα από συνεννόηση του Προϊσταμέ-

η Γραμματεία και τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής

νου του Γραφείου ΕΕ με τον πρόεδρο των ΤΕΙ που α-

που είναι δημόσιοι εκπαιδευτικοί.

νήκει ο εκπαιδευτικός. Δεν επιτρέπεται ο ορισμός των

α) Πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής ορίζεται μόνι-

προαναφερόμενων ως μελών της εξεταστικής επιτρο-

μος εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

πής, εφόσον έχουν διδάξει έστω και για περιορισμένο

κατηγορίας ΠΕ, με βαθμό Α’ που υπηρετεί σε ΕΠΑΛ.

χρονικό διάστημα στο ιδιωτικό ΕΠΑΛ την τελευταία

β) Μέλη της Εξεταστικής επιτροπής, ορίζονται εκπαι-

προ της διεξαγωγής των εξετάσεων τριετία ή έχουν

δευτικοί των Δημοσίων ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ της ΔΕ με τις

εργαστεί την τελευταία προ της διεξαγωγής των εξε-

ακόλουθες προϋποθέσεις:

τάσεων τριετία στην επιχείρηση στην οποία ανήκε το

Ο αριθμός των μελών της επιτροπής υπολογίζεται με

ιδιωτικό ΕΠΑΛ.

βάση την αρχή ότι για κάθε εξεταζόμενο μάθημα ο-

Άρθρο 39

ρίζεται ένας τουλάχιστον εκπαιδευτικός, αντίστοιχης
Υποχρεώσεις της εξεταστικής επιτροπής

ή συναφούς ειδικότητας, και ότι η σχέση μεταξύ του
αριθμού των μελών της επιτροπής και του αριθμού
των προς διόρθωση γραπτών δοκιμίων, για κάθε ει-

πριν και μετά την έναρξη των εξετάσεων
1.

δικότητα, είναι 1 προς 60 το πολύ.

πτυχιακών εξετάσεων ο πρόεδρος με δύο τουλάχιστον

γ) Γραμματέας της εξεταστικής επιτροπής ορίζεται έ-

μέλη της επιτροπής από δημόσιους εκπαιδευτικούς και

νας εκπαιδευτικός της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

το γραμματέα της επιτροπής, διαπιστώνουν:

των κλάδων ΠΕ01 έως και ΠΕ20 και ΤΕ01. Εφόσον

α) εάν οι μαθητές πληρούν τις προϋποθέσεις για συμ-

οι μαθητές του Ιδιωτικού ΕΠΑΛ που δικαιούνται να

μετοχή στις εξετάσεις.

προσέλθουν στις απολυτήριες και πτυχιακές εξετά-

β) αν έχουν καταχωρισθεί στα ατομικά δελτία των εξε-

σεις είναι περισσότεροι από 100, τότε ορίζεται ένας

ταζομένων μαθητών οι προφορικοί βαθμοί των τε-

ακόμη εκπαιδευτικός, ως γραμματέας από τους κλά-

τραμήνων και απαγορεύει την έναρξη των εξετάσε-

δους που προαναφέρθηκαν.

ων, αν δεν έχει προηγηθεί η καταχώριση των βαθ-

Όταν οι μαθητές του Ιδιωτικού ΕΠΑΛ που δικαιούνται να προσέλθουν στις εξετάσεις υπερβαίνουν

μών αυτών.
2.

τους 200, είναι δυνατό, με απόφαση του αρμόδιου

Ο Διευθυντής του Ιδιωτικού ΕΠΑΛ παραδίδει στον
πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής καταστάσεις με τα

οργάνου, όπως προβλέπεται από την παράγραφο 1,

ονόματα των μαθητών που δικαιούνται να προσέλθουν

να ορίζονται περισσότερες της μιας επιτροπές εξετά-

στις απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις με αλφαβητι-

σεων.

κή σειρά και κατά ειδικότητα, καθώς επίσης και την

Στην επιτροπή διενέργειας των απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων των μαθητών των Ιδιωτικών ΕΠΑΛ
συμμετέχουν και εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο Ιδιωτικό ΕΠΑΛ και σε αναλογία ίση προς τον αριθμό
των εκπαιδευτικών του Δημοσίου που είναι μέλη της
επιτροπής.

αναλυτική βαθμολογία των τετραμήνων κατά μάθημα.
3.

Ο Πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής, σε συνεργασία
με τον Διευθυντή του Ιδιωτικού ΕΠΑΛ, καταρτίζουν το
πρόγραμμα των απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων, το αναρτούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Σχολείου και συνεργάζονται για κάθε άλλο θέμα που κρί-

Με πρόταση του Διευθυντή του Ιδιωτικού ΕΠΑΛ ο
πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής πριν από την έναρξη της πρώτης συνεδρίασης ορίζει με πράξη του τα
μέλη της επιτροπής που προέρχονται από καθηγητές
που διδάσκουν στο Ιδιωτικό ΕΠΑΛ.

νει ο Πρόεδρος απαραίτητο για την καλύτερη διεξαγωγή των εξετάσεων.
Με αιτιολογημένη απόφαση του έχοντος την εποπτεία
των εξετάσεων, που κοινοποιείται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Σε κάθε αίθουσα όπου διεξάγονται οι γραπτές δοκιμασίες των μαθητών ορίζονται από τον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής ως επιτηρητές ένα τουλάχιστον
μέλος της επιτροπής που προέρχεται από το Δημόσιο
τομέα και ένας εκπαιδευτικός του Ιδιωτικού ΕΠΑΛ.
2.

Πριν από την έναρξη διεξαγωγής των απολυτηρίων και

Εκπαίδευσης, ύστερα από σχετική έγγραφη εισήγηση
του προέδρου της εξεταστικής επιτροπής, είναι δυνατό
να ορισθούν διδακτήρια ή εργαστήρια δημόσιου σχολείου, για τη διεξαγωγή των εξετάσεων ή μέρους αυτών, εφόσον τα κτίρια ή τα εργαστήρια του Ιδιωτικού

Εφόσον υπάρχουν εξεταζόμενα μαθήματα, για τα οποία δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί Δημοσίων ΕΠΑΛ της
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ΕΠΑΛ δεν επαρκούν ή δεν κρίνονται κατάλληλα για

και τους αρχικούς βαθμούς των καθηγητών μαζί με ε-

την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων.

πικυρωμένα αντίγραφα των θεμάτων στην αρμόδια Δι-

Για τη διενέργεια των απολυτηρίων και πτυχιακών εξε-

εύθυνση ή Γραφείο ΕΕ, όπου και αναβαθμολογούνται,

τάσεων περιόδου Ιουνίου, για την κατάρτιση των θε-

σύμφωνα με τις ισχύουσες περί αναβαθμολογήσεων

μάτων των εξετάσεων και για τη βαθμολόγηση των

διατάξεις.

γραπτών δοκιμίων ισχύουν τα ακόλουθα:

Άρθρο 40

Α. 1. Τα θέματα για κάθε εξεταζόμενο μάθημα, καταρτίζο-

Έκδοση αποτελεσμάτων – αρχείο εξετάσεων

νται από επιτροπή που αποτελείται από τα παρακάτω μέλη και υπογράφονται και από τον πρόεδρο της

3.

σε κάθε μάθημα καταχωρίζονται στο Μητρώο και τα

α) Από έναν (1) εκπαιδευτικό των δημοσίων ΕΠΑΛ ή

ατομικά δελτία των μαθητών και σύμφωνα μ’ αυτούς

ΕΠΑΣ ή Γενικών Λυκείων ή των ΤΕΙ, ίδιας ή συ-

τούς βαθμούς εξάγεται το τελικό αποτέλεσμα της ετή-

ναφούς ειδικότητας προς το εξεταζόμενο μάθημα.

σιας επίδοσης του μαθητή.
2.

ναγράφονται με αλφαβητική σειρά και κατά ειδικότητα

νο μάθημα ο οποίος έχει προταθεί για την εξετα-

οι απολυόμενοι μαθητές και η κατά μάθημα βαθμολο-

στική επιτροπή.

γία με το γενικό βαθμό απόλυσής τους, αριθμητικώς

Οι ίδιες επιτροπές εξετάζουν προφορικά τους μαθητές

και ολογράφως, καθώς και οι παραπεμπόμενοι και α-

στις περιπτώσεις εκείνες που προβλέπεται από τις κεί-

πορριπτόμενοι μαθητές με τα οφειλόμενα για τον κα-

μενες διατάξεις προφορική εξέταση αντί γραπτής.

θένα μαθήματα.

Στο χώρο που έχει επιλεγεί για τον καταρτισμό των

Αντίγραφο του πρακτικού αυτού, καθώς και αντίγρα-

θεμάτων των εξετάσεων δεν επιτρέπεται να παρευρί-

φο του μητρώου των μαθητών του Ιδιωτικού ΕΠΑΛ

σκονται άλλα άτομα, εκτός αυτών που αναφέρονται

υποβάλλονται με φροντίδα του προέδρου της εξετα-

στις παρ. Α 1α και Α 1β αυτού του άρθρου και του

στικής επιτροπής στον οικείο Προϊστάμενο του Γρα-

προέδρου της εξεταστικής επιτροπής.

φείου ΕΕ ή στον Διευθυντή της Διεύθυνσης ΔΕ, όπου
και αρχειοθετούνται.

εξετάσεων των μαθητών των Ιδιωτικών ΕΠΑΛ φυ-

Με βάση το αρχείο αυτό γίνεται η θεώρηση και επικύ-

λάσσονται με ευθύνη του Προέδρου της εξεταστικής

ρωση των τίτλων των μαθητών των αντίστοιχων Ιδιωτικών ΕΠΑΛ.

επιτροπής, διορθώνονται και βαθμολογούνται από
την επιτροπή, της οποίας η σύνθεση καθορίζεται

3.

Στη στήλη των γενικών παρατηρήσεων του ατομικού
δελτίου κάθε μαθητή μεταφέρονται ο γενικός βαθμός

από τις παρ. Α 1α και Α 1β αυτού του άρθρου.

3.

Η επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό στο οποίο α-

ίδιας ή συναφούς ειδικότητας προς το εξεταζόμε-

Β. 1. Τα γραπτά δοκίμια των απολυτηρίων και πτυχιακών

2.

Οι τελικοί βαθμοί της ετήσιας επίδοσης των μαθητών

εξεταστικής επιτροπής.

β) Από έναν εκπαιδευτικό του Ιδιωτικού ΕΠΑΛ, της

2.

1.

Πρώτος διορθώνει και βαθμολογεί κάθε γραπτό δοκί-

απόλυσης ή πτυχίου αριθμητικώς και ολογράφως για

μιο ο εκπαιδευτικός του Ιδιωτικού ΕΠΑΛ σε χώρο που

τους απολυόμενους μαθητές ή όσους λαμβάνουν πτυ-

έχει επιλεγεί γι’ αυτόν το σκοπό, και στη συνέχεια κα-

χίο και τα οφειλόμενα μαθήματα για τους παραπεμπό-

λύπτει τη βαθμολογία με αδιαφανές αυτοκόλλητο. Στη

μενους μαθητές.

συνέχεια, τα γραπτά αυτά διορθώνονται και βαθμολο-

Σ’ αυτήν την περίπτωση τα καταχωρισμένα αυτά στοι-

γούνται από το μέλος της Επιτροπής του Δημοσίου.

χεία σφραγίζονται και υπογράφονται από τον πρόεδρο

Ο μέσος όρος (ΜΟ) των δύο (2) βαθμών αποτελεί το

της εξεταστικής επιτροπής.

βαθμό του γραπτού δοκιμίου του μαθητή. Ο ΜΟ υπο-

Άρθρο 41

λογίζεται στην κλίμακα 0-20. Είναι το πηλίκο της διαί-

Απολυτήριες και Πτυχιακές εξετάσεις μαθητών

ρεσης των βαθμών των δύο βαθμολογητών δια του
Ιδιωτικών ΕΠΑΛ

δέκα (10) και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου. Ο
βαθμός της ετήσιας επίδοσης κάθε μαθητή προκύπτει
σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 22.
4.

Σε περίπτωση που ο βαθμός του εκπαιδευτικού του
Ιδιωτικού ΕΠΑΛ, διαφέρει από το βαθμό του μέλους
της επιτροπής που προέρχεται από το Δημόσιο περισσότερο από δεκαπέντε (15) μόρια, το γραπτό αυτό αναβαθμολογείται αυτεπάγγελτα.
Στις περιπτώσεις αυτές ο Πρόεδρος της Εξεταστικής
επιτροπής διαβιβάζει τα προς αναβαθμολόγηση γραπτά
δοκίμια με καλυμμένα όλα τα στοιχεία των μαθητών

που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους
1.

Μαθητές Ιδιωτικού ΕΠΑΛ που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις, αλλά το
Ιδιωτικό ΕΠΑΛ στο οποίο φοιτούσαν έχει αναστείλει τη
λειτουργία του, δικαιούνται να προσέλθουν σε απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις σε ιδιωτικό ΕΠΑΛ της
επιλογής τους με τη διαδικασία της μετεγγραφής, ύστερα από σχετική απόφαση του Προϊσταμένου Γραφείου ΕΕ ή του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
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σης, όπου δεν υπάρχει Γραφείο ΕΕ στην αρμοδιότητα
του οποίου ανήκε το Ιδιωτικό ΕΠΑΛ, που έχει αναστείλει τη λειτουργία του.
2.

Άρθρο 44
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι προαναφερόμενοι μαθητές δύνανται, εφόσον το
επιθυμούν, να εξετασθούν σε Δημόσια ΕΠΑΛ με την ίδια διαδικασία που αναφέρεται στην προηγούμενη πα-

Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

ράγραφο. Στην περίπτωση αυτή η επιλογή του Δημο-

Αθήνα, 5 Μαΐου 2008

σίου ΕΠΑΛ στο οποίο θα εξεταστεί ο μαθητής γίνεται
από τον οικείο Προϊστάμενο του Γραφείου ΕΕ ή τον Δι-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ευθυντή της Διεύθυνσης ΔΕ.
3.

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Οι διατάξεις του άρθρου 24 ισχύουν και για τους μαθητές των Ιδιωτικών ΕΠΑΛ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Άρθρο 42
Έκδοση τίτλων σπουδών Ιδιωτικών ΕΠΑΛ
1.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Τα απολυτήρια και τα πτυχία των μαθητών υπογράφο-

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

νται από τον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής, το

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Διευθυντή του Ιδιωτικού ΕΠΑΛ, και τρία (3) μέλη της
επιτροπής που προέρχονται τα δύο (2) από τη Δημόσια

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εκπαίδευση και το ένα (1) από την Ιδιωτική ΕΠΑΣ. Με

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,

φροντίδα του Διευθυντή του Ιδιωτικού ΕΠΑΛ τα απο-

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

λυτήρια και τα πτυχία υποβάλλονται για θεώρηση και

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

επικύρωση στον αρμόδιο Προϊστάμενο του Γραφείου
ΕΕ ή στο Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, στην περιοχή αρμοδιότητας του οποίου
λειτουργεί το ιδιωτικό ΕΠΑΛ.
2.

Μετά τη λήξη του έργου των εξεταστικών επιτροπών,
η έκδοση των τίτλων σπουδών για τους μαθητές που
έλαβαν μέρος στις απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις γίνεται από το Διευθυντή του Ιδιωτικού ΕΠΑΛ,
που τους υποβάλλει για έλεγχο και επικύρωση στον
αρμόδιο Προϊστάμενο του Γραφείου ΕΕ ή στο Διευθυντή της Διεύθυνσης ΔΕ.

3.

Στις περιπτώσεις που Ιδιωτικά ΕΠΑΛ έχουν αναστείλει
τη λειτουργία τους, οι τίτλοι των μαθητών που φοίτησαν σε αυτά εκδίδονται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο
του Γραφείου ΕΕ ή το Διευθυντή της Διεύθυνσης ΔΕ,
με βάση τα στοιχεία που υποβάλλονται και τηρούνται
στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία ΔΕ, σύμφωνα με όσα
αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 40.
Άρθρο 43
Καταργούμενες διατάξεις

Καταργούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος Διατάγματος:
α) Το π.δ. 71/2007 (ΦΕΚ 85/τ.Α’/24-4-2007)
β) Κάθε γενική ή ειδική διάταξη η οποία αφορά θέματα που
ρυθμίζονται από το διάταγμα ή αντίκειται στις διατάξεις
αυτού.
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