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Γιζαγωγικό Σημείωμα 
 

Ε ηδέα γηα ημ ζογθεθνημέκμ ανπείμ πνμέθορε από ηεκ πνόκηα εμπεηνία ημο ημήμαημξ 

βάζεη ηςκ  ενςηεμάηςκ  πμο οπμβάιιμκηαη ζοκέπεηα ζηεκ οπενεζία μαξ .Απμηειεί μηα 

πνμζπάζεηα ζοκμπηηθήξ θςδηθμπμίεζεξ ηεξ Γθπαηδεοηηθήξ Νμμμζεζίαξ, πνμθεημέκμο κα 

θαιύρεη ηηξ ηνέπμοζεξ ακάγθεξ ηςκ Σπμιηθώκ Μμκάδςκ, ανμμδηόηεηαξ ηεξ Δ.Δ.Γ. 

Απαΐαξ θαη κα ελοπενεηήζεη ημοξ Δηεοζοκηέξ αιιά θαη Γθπαηδεοηηθμύξ, ζημ δύζθμιμ θαη 

απαηηεηηθό ένγμ ημοξ.  

Ξεθοιιίδμκηαξ αοηό ημ «Νμμμζεηηθό ενγαιείμ» ζα ιάβεηε απακηήζεηξ ζε  ανθεηά 

ενςηήμαηα θαη ζέμαηα, πμο πνμθύπημοκ ζηε δηάνθεηα ηεξ Σπμιηθήξ Φνμκηάξ, ζα δώζεηε 

άμεζεξ ιύζεηξ θαη θονίςξ  ζα ιεηημονγήζεηε ζύμθςκα με ηηξ θείμεκεξ δηαηάλεηξ ημο 

Υπμονγείμο Παηδείαξ γηαηί ηειηθά αοηό είκαη ημ δεημύμεκμ. 

Σε θαμηά πενίπηςζε,  δε ιύκεη όια ηα πνμβιήμαηα θαη απακηά ζε όια ηα δεηήμαηα, αιιά 

ζοκεπηθμονεί ζηε ιήρε ζςζηώκ απμθάζεςκ θαη δνάζεςκ εθ μένμοξ ηεξ Σπμιηθήξ 

Κμηκόηεηαξ.  

Όπςξ ζα παναηενήζεηε, επηιέγμκηαξ ημκ ακηίζημηπμ Νόμμ, Απόθαζε ή Γγθύθιημ, 

μδεγείζηε ζημ εονύηενμ πενηεπόμεκμ αοημύ, αιιά πανάιιεια θαζίζηαηαη δοκαηή ε 

επημένμοξ παναηήνεζε θαη ακάγκςζε  ζογθεθνημέκςκ άνζνςκ.   

Γοειπηζημύμε κα πνμπςνμύμε ζε ακακεώζεηξ ημο ζογθεθνημέκμο ανπείμο, με ηε 

πνμζζήθε κέςκ Δηαηάλεςκ, Νόμςκ, Γγθοθιίςκ θαη Υπμονγηθώκ Απμθάζεςκ, όηακ μη 

ακάγθεξ ζαξ ημ απαηημύκ.  

Τμ ημήμα Γ΄ Γθπαηδεοηηθώκ Θεμάηςκ Δ.Δ.Γ. Απαΐαξ είκαη πάκηα ζηε δηάζεζή ζαξ, 

πνμθεημέκμο κα ακηημεηςπίζεη θαη κα επηιύζεη δεηήμαηα πμο πνμθύπημοκ ζηεκ 

θαζεμενηκόηεηα ηςκ Σπμιηθώκ Μμκάδςκ. 

 

Με εθηίμεζε,  

Ε Πνμσζηαμέκε Τμήμαημξ Γ΄Γθπαηδεοηηθώκ Θεμάηςκ Δ.Δ.Γ. ΑΦΑΪΑΣ  

Δαθεηνμύια Μανάκηε  

ΠΓ02 Φηιόιμγμξ 
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Αρμοδιόηηηες-Τηλέθωμα Γκπαιδεσηικώμ Θεμάηωμ Δ.Δ.Γ. 

Αταΐας  

Π.Δ. 18/2018- ΑΡΘΡΟ 52:  Σο Σμιμα Ε` Εκπαιδευτικϊν Θεμάτων είναι αρμόδιο για:  

Θζματα Προςωπικό Σθλζφωνο 

Θζματα εγγραφϊν, μετεγγραφϊν, 
Χωροταξικι κατανομι 

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΤ ΕΛΕΝΘ 2610-465831 

Φοίτθςθ και αξιολόγθςθ μακθτϊν ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΣΩΝ: ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟ 
ΝΙΚΟ ΜΑΝΩΛΑ ΕΙΡΘΝΘ        
ΚΕΦΑΛΑ ΚΑΣΕΡΙΝΑ 

 

2610-465803 
2610-465857 
2610-465871 

Ωρολόγια Προγράμματα ΚΑΨΘ ΑΝΣΩΝΙΑ- 
ΦΩΣΟΠΟΤΛΟ ΧΡΘΣΟ 

2610-465834 

Κρατικό Πιςτοποιθτικό Πλθροφορικισ ΚΑΨΘ ΑΝΣΩΝΙΑ 2610-465834 

Διαίρεςθ τάξεων ςε τμιματα , ολιγομελι 
Γυμναςίων -ΓΕΛ  

ΦΩΣΟΠΟΤΛΟ ΧΡΘΣΟ 2610-465803 

Θζματα ειδικισ αγωγισ ΑΛΑΦΟΔΘΜΟ ΒΑΓΓΕΛΘ 2610-465889 

Κατϋ ιδίαν διδαχκζντεσ - Κατϋοίκον 
διδαχκζντεσ 

ΜΑΝΩΛΑ ΕΙΡΘΝΘ 2610-465857 

Ενιςχυτικι διδαςκαλία (οργάνωςθ του 
προγράμματοσ) 

ΜΑΝΩΛΑ ΕΙΡΘΝΘ            ΚΑΨΘ 
ΑΝΣΩΝΙΑ 

2610-465857 
2610-465834 

Σάξεισ υποδοχισ ΦΡΑΝΣΗΘ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 2610-465878 

Θζματα υγιεινισ και αςφάλειασ ςτισ 
ςχολικζσ μονάδεσ. ειςμικι Προςταςία - 
Πυροπροςταςία – Εμβολιαςμοί  Μακθτϊν 

ΚΕΦΑΛΑ ΚΑΣΕΡΙΝΑ 2610-465871 

Θζματα λειτουργίασ των μακθτικϊν 
κοινοτιτων,  τθ διεξαγωγι μακθτικϊν 
διαγωνιςμϊν,   ςχολικϊν δραςτθριοτιτων 
και καινοτόμων δράςεων,  το χειριςμό κάκε 
άλλου ςυναφοφσ κζματοσ οργάνωςθσ και 
λειτουργίασ ςχολικϊν μονάδων και κζματα 
κακθμερινισ λειτουργίασ  

ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΣΩΝ:  ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟ 
ΝΙΚΟ, ΜΑΝΩΛΑ ΕΙΡΘΝΘ,     
ΚΑΨΘ ΑΝΣΩΝΙΑ, 
ΦΩΣΟΠΟΤΛΟ ΧΡΘΣΟ , 
ΚΕΦΑΛΑ ΚΑΣΕΡΙΝΑ 

2610-465803, 
2610-465857, 
2610-465871, 
2610-465834 

ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΔΩΝ- ΦΡΑΓΙΔΑ ΧΑΓΘ ΚΕΦΑΛΑ ΚΑΣΕΡΙΝΑ 2610-465871 

ΙΔΙΩΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΛΤΚΟΤΔΘ ΚΑΣΕΡΙΝΑ 2610-465887 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ: Τπεφκυνοσ 
Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ 

ΠΤΡΟΠΟΤΛΟ ΑΠΟΣΟΛΘ 2610465829, 
2610-465868 

ΜΑΘΘΣΕΙΑ ΡΑΒΑΟΠΟΤΛΟ ΓΙΩΡΓΟ 2610-465882 

Ειδικότερα κζματα Επαγγελματικισ 
Εκπαίδευςθσ  

ΦΡΑΝΣΗΘ ΜΑΡΚΕΛΛΑ, 
ΚΡΕΜΤΔΑ ΝΙΚΟΛΙΣΑ 

2610-465878 
2610-465887 

 

 Τποβολι ερωτθμάτων για το ΣΜΘΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ςτο email 

τθσ ΔΔΕ ΑΧΑΪΑ: mail@dide.ach.sch.gr 

 

mailto:mail@dide.ach.sch.gr
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Γεμικές Γπιζημάμζεις 

Μαθηηές 
 

 ΓΔ4/10645/22-01-2018 Τ.Α.: Εγγραφζσ , μετεγγραφζσ, φοίτθςθ και κζματα οργάνωςθσ τθσ 

ςχολικισ ηωισ ςτα ςχολεία τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, όπωσ αυτι ζχει τροποποιθκεί 

και ιςχφει  (ΓΔ4/79942/21-05-2019 Τ.Α).  

 Ματϋ ιδίαν διδαχκζντεσ και ςτρατεφςιμοι - Ματϋ οίκον διδαςκαλία: Σροχποκζςεισ και  

Διαδικαςία υπαγωγισ μακθτϊν (Θ αρικ. ΓΔ4/79942/21-05-2019 Τ.Α. άρκρο 26, με 

ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν παρ. 8 & 9 του άρκρου ) 

 Απαλλαγι από διδαςκαλία μακθμάτων ( Θ αρικ. ΓΔ4/79942/21-05-2019 Τ.Α., άρκρο 25). 

Υυμπλθρωματικά για τθν απαλλαγι από τα Θρθςκευτικά ιςχφει θ αρικ. Δ2/12773/23-01-

2015 ). 

 Αρικμόσ Ξακθτϊν ανά τμιμα:  

 ΓΧΞΟΑΥΙΑ (Θ αρικ. Γ2/129818/16-09-2013 Μ.Χ.Α.. ΦΕΜ 2451 Φ.Β. ) κακϊσ και ο Ν. 

4452/2017/ άρκρο 11, παρ. 1.  

   ΓΕΝ (Θ αρικ. Γ2/129818/16-09-2013 Κ.Τ.Α.. ΦΕΜ 2451 Φ.Β. για  Α & Β ΦΑΠΘ, Ο. 4452/2017/ 

ΑΤΘΤΡ 11 (Α-Β-Γ- ΓΕΝ), ο Ν.4610/2019/άρκρο 116 (ΓϋΓΕΝ & Γ-Δ ΦΑΠΘ ΕΥΣΕΤΙΟΡΧ ΓΕΝ), 

κακϊσ και θ αρικ. Δ2/96754/14-06-2019 Χ.Α. ΦΕΜ 2462 (Σροχποκζςεισ λειτουργίασ 

τμθμάτων Ρμάδων  προςανατολιςμοφ και μακθμάτων επιλογισ ςτο Γενικό Νφκειο, κακϊσ 

και θ αρικ. Δ2/108575/04-07-2019 εγκφκλιοσ με κζμα: «Διευκρίνιςθ για τθ λειτουργία 

τμθμάτων Ρμάδων Σροςανατολιςμοφ Θετικϊν Υπουδϊν και Υπουδϊν Χγείασ» κακϊσ και θ 

αρικ. Δ2/131397/23-08-2019 με κζμα:  Διευκρίνιςθ για τθ ςυνδιδαςκαλία μακθμάτων 

Ρμάδασ Σροςανατολιςμοφ Θετικϊν Υπουδϊν και Ρμάδασ Σροςανατολιςμοφ Ρικονομίασ 

Σλθροφορικισ ςτα Ξακθματικά. 

 Φοίτθςθ μακθτϊν:  (Φοίτθςθ, Απουςίεσ που δεν λαμβάνονται υπόψθ για το χαρακτθριςμό 

τθσ φοίτθςθσ, Απαλλαγι μακθτϊν από τθν ενεργό ςυμμετοχι ςε μακιματα, Ματϋιδίαν 

διδαχκζντεσ και κατϋοίκον διδαχκζντεσ μακθτζσ, ζλεγχοσ και καταχϊριςθ απουςιϊν, 

χαρακτθριςμόσ φοίτθςθσ – ςυνζπειεσ, ενθμζρωςθ γονζων , υποχρεϊςεισ γονζων  μακθτϊν 

/τριϊν που απουςιάηουν ) (Θ αρικ. ΓΔ4/79942/21-05-2019 Τ.Α., ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εϋ- άρκρα 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29) 

 Σαιδαγωγικζσ δράςεισ και μζτρα για τθν εφρυκμθ λειτουργία του ςχολείου (Θ αρικ. 

ΓΔ4/79942/21-05-2019 Τ.Α., άρκρα 30, 31, 32 ).  

 Εςπερινά Υχολεία: Θ αρικ. ΓΔ4/79942/21-05-2019 Τ.Α., άρκρο 35 

 Ζξοδοσ μακθτι από το ςχολείο (θ αρικ. ΓΔ4/79942/άρκρο 15) 

 Ξετεγγραφζσ μακθτϊν (Θ αρικ. ΓΔ4/79942/21-05-2019 Τ.Α- ΑΡΘΡΟ 16 - Γενικι Διάταξθ 

για τισ μετεγγραφζσ, ΑΡΘΡΟ 17- Μετεγγραφζσ με αίτθςθ, ΑΡΘΡΟ 18- Λοιπζσ 

μετεγγραφζσ, ΑΡΘΡΟ 19- Προκεςμία μετεγγραφϊν, ΑΡΘΡΟ 20 - Διαδικαςία 

μετεγγραφϊν, ΑΡΘΡΟ 21 - βακμολογία- Ανανεϊςεισ εγγραφϊν ) 

 Υυμβοφλιο τάξθσ: 6492/11-01-1983 Απόφαςθ ΤΠ.Ε.Π.Θ. 

 Υυμβοφλιο τμιματοσ :  Θ αρικ. ΓΔ4/79942/21-05-2019 Τ.Α- ΑΡΘΡΟ  30 , παραγ. 6 

 Αξιολόγθςθ μακθτϊν που προζρχονται από ξζνα ςχολεία: Π.Δ. 126/2016- ΑΡΘΡΟ 15 

 Νειτουργία Ξακθτικϊν Μοινοτιτων:  Γ2/4094/23-09-1986 Απόφαςθ ΤΠ.Ε.Π.Θ. 
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 ΣΑΤΕΝΑΥΕΙΥ – ΥΘΞΑΙΡΦΡΤΡΙ Επιλογι Υθμαιοφόρου: Γ2/117509/20-10-2004 ΧΣ.Ε.Σ.Θ. 

Γ1/219/13-03-2001 Απόφαςθ ΧΣ.Ε.Σ.Θ. ΦΕΚ 277 τ. Β' Γ1/678/19-07-2001 ΧΣ.Ε.Σ.Θ. 

Γ4/150/24-02-2000 Απόφαςθ ΤΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 246 τ. Βϋ 

 «Επιλογι παραςτάτθ τθσ Αϋ τάξθσ Γυμναςίου»: Γ2/51266/08-05-2012 Yπ. Παιδείασ 

 ΥΦΡΙΧΕΙΑ ΞΑΘΘΦΩΟ ΥΕ ΦΤΙΦΡΧΥ : Γ2/2392/02-03-2001 ΤΠ.Ε.Π.Θ 

 Δικαιϊματα των παιδιϊν-μακθτϊν ςτθν Σρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ, των 

οποίων οι γονείσ βρίςκονται ςε διάςταςθ ι είναι διαηευγμζνοι και ο ζνασ από αυτοφσ δεν 

αςκεί τθν επιμζλειά τουσ Φ7/517/127893/Γ1/13-10-2014 Τπ. Παιδείασ 

 «Χριςθ Μινθτϊν Φθλεφϊνων και Θλεκτρονικϊν Υυςκευϊν ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ» 

Δ1/103373/22-06-2018 Τπ. Παιδείασ 

 Βιντεοεπιτιρθςθ: Ν.4610/2019- ΑΡΘΡΟ 204 

 ΞΑΘΘΦΕΥ ΑΣΡ ΠΕΟΑ ΥΧΡΝΕΙΑ ΦΡΧ ΕΠΩΦΕΤΙΜΡΧ-Ν.4610/2019- ΑΤΘΤΡ 114 

 Εξζταςθ μακθτϊν με αναπθρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ: Φ253/155439/Β6/16-12-

2009 Απόφαςθ Τπ. Παιδείασ ΦΕΚ 2544 τ. Βϋ 

 

Γκπαιδεσηικοί - Σύλλογος 
 

 Διαδικαςία κάλυψθσ του υποχρεωτικοφ διδακτικοφ ωραρίου ι ςυμπλιρωςθσ του 

υποχρεωτικοφ διδακτικοφ ωραρίου ι τθσ κάλυψθσ εκπαιδευτικϊν αναγκϊν:  Δ2/76099/11-

05-2018 Τ.Α.  

 Ανακζςεισ μακθμάτων Γυμναςίου και Γενικοφ Νυκείου, όπωσ αυτι ζχει τροποποιθκεί και 

ιςχφει Δ2/76099/11-05-2018 Τ.Α. (Δ2/150218/12-09-2018, Δ2/100684/24-06-2019) 

 Φι μακιματα κα διδάξει ο εκπαιδευτικόσ (π.χ. Α1 ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΑ, Β2 

ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΙΣΟΡΙΑ, Γ2 ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΝΕΟΕΛΛΘΝΙΚΘ ΓΛΩΑ) ανά τάξθ και ανά τμιμα:  

είναι αρμοδιότθτα του Υυλλόγου Διδαςκόντων, με βάςθ τθν κείμενθ νομοκεςία. Υτθν αρ.  

Φ353/1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340Β/16-10-2002) Τ.Α. (άρκρο 39.4 τθσ ωσ 

άνω Τ.Α. )  αναφζρεται ρθτά ότι «… ο Υφλλογοσ Διδαςκόντων αποφαςίηει, φςτερα από 

ειςιγθςθ του Διευκυντι του ςχολείου, τθν ανάκεςθ ςτο διδακτικό προςωπικό τθ 

διδαςκαλία των μακθμάτων ςτισ τάξεισ και τα τμιματα»  . Δθλαδι εδϊ δεν  ιςχφει ο  

παλιότεροσ  οργανικά να  επιλζγει  τα  μακιματα  που  επικυμεί.  ταν ο Υφλλογοσ, για 

οποιονδιποτε λόγο, αδυνατεί να ανακζςει ςτουσ εκπαιδευτικοφσ τθ διδαςκαλία 

μακθμάτων ι τθν κατανομι τάξεων και τμθμάτων, τθν απόφαςθ παίρνει ο Διευκυντισ του 

ςχολείου ςε ςυνεργαςία με τον αρμόδιο ΥΕΕ (άρκρο 39.15 τθσ ωσ άνω Τ.Α. ςε ςυνδυαςμό 

με τθν αρικ. Y.A.158733/ ΓΔ4/24-09-2018, άρκρο 3, παρ. η).  Υε περίπτωςθ αδυναμίασ να 

ανατεκοφν εργαςίεσ και τομείσ ευκφνθσ εντόσ του ςχολείου, τθν απόφαςθ παίρνει ο 

Διευκυντισ.   

 Ωράριο Εκπαιδευτικϊν: Θ αρικ. Δ2/123948/06-09-2013 εγκφκλιοσ Τ.ΠΑΙ.Θ. κακϊσ και ο 

Ν.4512/2018- ΑΡΘΡΟ 245 

 Αναπλιρωςθ εκπαιδευτικοφ που απουςιάηει: Φ353/1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 

1340Β/16-10-2002) Τ.Α.-ΆΡΘΡΟ 29 παρ. 8- Κακικοντα και αρμοδιότθτεσ των Διευκυντϊν 

ςε ςχζςθ με το φλλογο των Διδαςκόντων.:...Φροντίηει να καλφπτονται οι διδακτικζσ ϊρεσ 

ςε περίπτωςθ απουςίασ εκπαιδευτικϊν, τροποποιϊντασ το θμεριςιο πρόγραμμα 

διδαςκαλίασ ι ανακζτοντασ τθν κάλυψθ του κενοφ ςε διακζςιμο εκπαιδευτικό. & 
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Φ353/1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340Β/16-10-2002) Τ.Α - ΑΤΘΤΡ 3 παρ.25- 

Μακικοντα και αρμοδιότθτεσ των εκπαιδευτικϊν διδαςκόντων .. Αντικακιςτοφν 

εκπαιδευτικό ο οποίοσ λείπει και, ανάλογα με τθν περίπτωςθ, ι καλφπτουν το κενό ι 

απαςχολοφν τουσ μακθτζσ, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ του Διευκυντι. 

 Ανάκεςθ εξωδιδακτικϊν εργαςιϊν ςε εκπαιδευτικοφσ: Θ αρικ. Δ2/159603/28-09-2016 

εγκφκλιοσ ΧΣ.Σ.Ε.Θ ( για τουσ κακθγθτζσ πλθροφορικισ και φυςικϊν επιςτθμϊν ) &  

Φ353/1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340Β/16-10-2002) Τ.Α-  ΆΤΘΤΡ 29- παρ. 2.:  

Κακικοντα και αρμοδιότθτεσ των Διευκυντϊν ςε ςχζςθ με το φλλογο των Διδαςκόντων: 

Υε ςυνεδρίαςθ του Υυλλόγου των Διδαςκόντων ειςθγείται τθν κατανομι των πρόςκετων 

εξωδιδακτικϊν εργαςιϊν. Αξιοποιεί δθμιουργικά τισ δυνατότθτεσ όλου του προςωπικοφ 

μζςα ςτο πλαίςιο των διακριτϊν ρόλων και αρμοδιοτιτων του  και το ΑΡΘΡΟ 39- παρ. 5 τθσ 

ανωτζρω Τ.Α.  Κακικοντα και αρμοδιότθτεσ του υλλόγου των Διδαςκόντων- «Ρργανϊνει 

τον καταμεριςμό των εργαςιϊν ςτα μζλθ του, φςτερα από ειςιγθςθ του Διευκυντι, ζτςι 

ϊςτε να αξιοποιοφνται οι δυνατότθτεσ όλων των μελϊν του και να εξαςφαλίηεται θ 

αποτελεςματικότθτα και θ ομαλι λειτουργία τθσ ςχολικισ μονάδασ.» … και άρκρο 39.15, 

τθσ ανωτζρω ςχετικισ Τ.Α. «ε περίπτωςθ αδυναμίασ να ανατεκοφν εργαςίεσ και τομείσ 

ευκφνθσ εντόσ του ςχολείου, τθν απόφαςθ παίρνει ο Διευκυντισ τθσ χολικισ Μονάδασ»  

 Σολφτεκνοι εκπαιδευτικοί (ανάκεςθ εξωδιδακτικϊν εργαςιϊν και εφθμεριϊν): Θ αρικ.  

Δ2/20203/25-02-2005 ΤΠ.Ε.Π.Θ. Απαλλαγι πολφτεκνων εκπαιδευτικϊν από εξωδιδακτικζσ 

εργαςίεσ κακϊσ και θ  αρικ. Δ2/76188/29-06-2009 Τ.ΠΑΙ.Θ.: Διευκρινίςεισ ςχετικά με τισ 

απαλλαγζσ πολφτεκνων εκπαιδευτικϊν Β/κμιασ Εκπ/ςθσ από εξωδιδακτικζσ εργαςίεσ. 

 Εφθμερίεσ εκπαιδευτικϊν: Θ αρικ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/ΦΕΚ1340Βϋ/16-10-2002-( 

ΑΡΘΡΟ 33: Κακικοντα και αρμοδιότθτεσ Τποδιευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων παρ.2ε, & 

άρκρο 36: Κακικοντα και αρμοδιότθτεσ εκπαιδευτικϊν –διδαςκόντων  παρ. 18 ) κακϊσ 

και τα ζγγραφα του Τ.ΠΑΙ.Θ. ( Ε2/97210/14-06-2016, 184799/Δ2/03-12-2013) 

 Υφλλογοσ Διδαςκόντων : Θ αρικ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/ΦΕΚ1340Βϋ/16-10-2002- ΑΤΘΤΡ 

37- χλζεζε θαη λειτουργία του υλλόγου των Διδαςκόντων , ΑΡΘΡΟ 38- Ζργο του 

υλλόγου των Διδαςκόντων, ΑΤΘΤΡ 39- Κακικοντα και αρμοδιότθτεσ του υλλόγου των 

Διδαςκόντων 

 Μακικοντα και αρμοδιότθτεσ των εκπαιδευτικϊν διδαςκόντων: (Θ αρικ. 

Φ.353.1/324/105657/Δ1/ΦΕΚ1340Βϋ/16-10-2002- ΑΤΘΤΡ 36 

 Υυμμετοχι εκπαιδευτικοφ ςτισ ςχολικζσ εκδθλϊςεισ και δραςτθριότθτεσ ( θ αρικ. 

Γ1/1133/09-10-1997) 

 «Απαγόρευςθ καπνίςματοσ - εφαρμογι τθσ Αντικαπνιςτικισ Οομοκεςίασ». ΜΑΣΟΙΥΞΑ: 

Δ2β/οικ.8809/31-01-2018 Τπ. Τγείασ 
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Διεσθσμηές - Υποδιεσθσμηές 
 

 Αρμοδιότθτεσ του Διευκυντι του ςχολείου: Θ αρικ. 

Φ.353.1/324/105657/Δ1/ΦΕΚ1340Βϋ/16-10-2002- ΑΤΘΤΡ 27- Ζργο των Διευκυντϊν των 

ςχολικϊν μονάδων, ΑΡΘΡΟ 28- Γενικά κακικοντα και αρμοδιότθτεσ των Διευκυντϊν 

ςχολείων, ΑΡΘΡΟ 29- Μακικοντα και αρμοδιότθτεσ των Διευκυντϊν ςε ςχζςθ με το 

Υφλλογο των Διδαςκόντων, ΑΤΘΤΡ 30- Κακικοντα και αρμοδιότθτεσ των Διευκυντϊν των 

ςχολείων ςε ςχζςθ με το Διευκυντι Εκπαίδευςθσ, ΑΡΘΡΟ 31- Κακικοντα και 

αρμοδιότθτεσ των Διευκυντϊν ςχολείων ςε ςχζςθ με τουσ μακθτζσ, ΑΡΘΡΟ 32- 

Κακικοντα και αρμοδιότθτεσ των Διευκυντϊν ςε ςχζςθ με τα όργανα λαϊκισ ςυμμετοχισ 

και τουσ άλλουσ ςυντελεςτζσ εκπαίδευςθσ 

 Αρμοδιότθτεσ του Χποδιευκυντι: Θ αρικ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/ΦΕΚ1340Βϋ/16-10-

2002- ΑΡΘΡΟ 33 

 Γενικότερα κζματα  ζκδοςθσ Φίτλων  ςπουδϊν: Απϊλεια τίτλου: ( Γ2/116153/17-10-2007 

Τ.ΠΑΙ.Θ. )- Αλλαγι ςτοιχείων τίτλων (Θ αρικ. ΓΔ4/79942/21-05-2019 Τ.Α. – ΑΡΘΡΟ 11. 

4α.β.γ. ) 

 Είςοδοσ τρίτων ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ: Φο αρικ. Φ.23.1/505/14-01-2019 ζγγραφο τθσ ΔΔΕ 

ΑΧΑΛΑΥ με τα ςυνθμμζνα αυτοφ. 

 Μθδεμονία μακθτϊν:  Θ αρικ. ΓΔ4/79942/21-05-2019 Τ.Α- ΑΡΘΡΟ 13- Μθδεμονία ανθλίκων 

μακθτϊν /μακθτριϊν, Ενθμζρωςθ γονζων – Χποχρεϊςεισ γονζων  μακθτϊν /μακθτριϊν 

που απουςιάηουν : ( Θ αρικ. ΓΔ4/79942/21-05-2019 Τ.Α -ΑΡΘΡΟ 29) -  Δικαιϊματα των 

παιδιϊν - μακθτϊν ςτθν Σρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ, των οποίων οι 

γονείσ βρίςκονται ςε διάςταςθ ι είναι διαηευγμζνοι και ο ζνασ από αυτοφσ δεν αςκεί τθν 

επιμζλειά τουσ (Φ7/517/127893/Γ1/13-10-2010 Χπ. Σαιδείασ)  

 Υειςμικι προςταςία : Σο αρικ. ΟΙΚ.824/11-04-2012 Ο.Α..Π.( Β.δ. ) 

 Θερινζσ υπθρεςίεσ : Θ αρικ. ΓΔ4/79942/21-05-2019 Τ.Α- ΑΡΘΡΟ 2: Διακοπζσ , Αργίεσ, 

Εορταςτικζσ εκδθλϊςεισ. 

 Υφραγίδα Χάγθσ: Φο αρικ. Φ.21/11843/21-8-2018 ζγγραφο τθσ ΔΔΕ ΑΧΑΪΑ, το οποίο ςασ 

ζχει αποςταλεί.  

 Σρακτικι άςκθςθ φοιτθτϊν ςε Υχολικζσ Ξονάδεσ 

 Διαταραχι τθσ ομαλισ λειτουργίασ των ςχολικϊν μονάδων ( Θ αρικ. ΓΔ4/79942/21-05-2019 

Χ.Α- ΑΤΘΤΡ 1- παρ. 8 , 9 ) κακϊσ και θ Γ2/116225/11-10-2011 Χπ. Σαιδείασ «Χπενκφμιςθ 

αρμοδιοτιτων ςτελεχϊν Εκπαίδευςθσ» και θ  Γ2/128145/13-10-2010 Χπ. Σαιδείασ: «Ρμαλι 

λειτουργία των ςχολικϊν μονάδων» 

 Σαροχι ςτοιχείων που αφοροφν δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα:  Γ2/2392/2-3-2001 

 

 

 ε περίπτωςθ ζκτακτων γεγονότων, εκτόσ των προβλεπόμενων ενεργειϊν,  

ενθμζρωςθ ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ Δ.Ε. , ςτο εμπιςτευτικό του  email 
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Γιδικές Γπιζημάμζεις Γσμμαζίωμ 
 

 Μλείςιμο βιβλίων φλθσ: ΓΧΞΟΑΥΙΑ: Π.Δ. 126/2016 

 Ξακθτζσ μθ προςερχόμενοι ςτισ εξετάςεισ: Π.Δ.126/2016- ΑΡΘΡΟ 10 

 Εξζταςθ μακθτϊν Θμεριςιων και Εςπερινϊν Γυμναςίων, με αναπθρία και ειδικζσ 

εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ: Γ2/28722/12-03-2010 Απόφαςθ Τπ. Παιδείασ 

 ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΜΑΦΚΔΙΑΟ ΔΙΔΑΧΘΕΟΦΩΟ –ΜΑΦϋΡΙΜΡΟ ΔΙΔΑΧΘΕΟΦΩΟ ΞΑΘΘΦΩΟ: Π.Δ. 

126/2016- ΑΡΘΡΟ 14. 

 

Γιδικές Γπιζημάμζεις Λσκείωμ 
 

 Μλείςιμο βιβλίων φλθσ: ΓΕΝ: Π.Δ. 4610/2019 

 ΕΣΙΔΕΙΠΘ ΓΤΑΣΦΩΟ ΔΡΜΙΞΙΩΟ: Δ2/62602/22-04-2015 Χπ. Σαιδείασ «Δίδονται 

πλθροφορίεσ» & Φ253/42440/Β6/19-04-2010 Απόφαςθ Χπ. Σαιδείασ ΦΕΜ 546 τ. Βϋ 

ΕΣΙΔΕΙΠΘ ΑΣΡΜΡΞΞΑΦΩΟ ΦΕΦΤΑΔΙΩΟ ΣΑΟΕΝΝΑΔΙΜΩΟ ΕΠΕΦΑΥΕΩΟ 

 ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΜΑΦ ΚΔΙΑΟ ΔΙΔΑΧΘΕΟΦΩΟ –ΜΑΦϋΡΙΜΡΟ ΔΙΔΑΧΘΕΟΦΩΟ ΞΑΘΘΦΩΟ  - 

Ν.4610/2019/ΑΡΘΡΟ 113 

 Ν. 4610/2019 - ΞΕΤΡΥ Εϋ( ΔΙΑΦΑΠΕΙΥ ΓΙΑ ΦΡ ΝΧΜΕΙΡ ΜΑΙ ΦΘΟ ΣΤΡΥΒΑΥΘ ΥΦΘΟ 

ΦΤΙΦΡΒΑΘΞΙΑ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘ- ΜΕΦΑΝΑΙΡ Α: ΣΤΡΥΒΑΥΘ ΥΦΘΟ ΦΤΦΡΒΑΘΞΙΑ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘ- 

ΑΤΘΤΡ 100 ( Φροποποίθςθ του ν. 4186/2013 ),  κακϊσ και τα άρκρα 101-116 του 

Ν.4610/2019- ΞΕΤΡΥ Ε- ΜΕΦΑΝΑΙΡ Βϋ , που αφοροφν ςε  ηθτιματα αξιολόγθςθσ μακθτϊν 

Γενικοφ Νυκείου κακϊσ και τθν αρικ.Δ2/107268/ 3-7-2019 ( χαρακτθριςμόσ, κλάδοι και 

τρόποσ εξζταςθσ των διδαςκομζνων μακθμάτων ), θ οποία τροποποιικθκε με τθν αρικ. 

Δ2/124892/2-8-2019 Χ.Α. , θ οποία τροποποιεί τθν αρικ. Δ2/71388/8-5-2019 Χ.Α. Επίςθσ  

τθν αρικ. ΓΔ4/10645/22-01-2018 Χ.Α.: Εγγραφζσ , μετεγγραφζσ, φοίτθςθ και κζματα 

οργάνωςθσ τθσ ςχολικισ ηωισ ςτα ςχολεία τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ , όπωσ αυτι 

ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει  (ΓΔ4/79942/21-05-2019 Χ.Α. : Επιπροςκζτωσ οι διδάςκοντεσ 

πανελλαδικά εξεταηόμενα μακιματα να λάβουν υπόψθ τθν αρικ. Δ2/106428/02-07-2019 ( 

ΦΕΜ Βϋ2875/05-07-2019 ) Χ.Α .κακϊσ και θ αρικ. 124893/Δ2/2-8-2019 Χ.Α θ οποία 

τροποποιεί τθν προθγοφμενθ. Επιπροςκζτωσ τθν αρικ. 71388/Δ2/8-5-2019 Τ.Α. : Ρμάδεσ 

και κλάδοι μακθμάτων , τρόποσ και χρόνοσ εξζταςθσ και βακμολόγθςθσ, οριςμόσ και 

υποχρεϊςεισ επιτθρθτϊν, υποχρεϊςεισ μακθτϊν κατά τθ διάρκεια τθσ εξζταςθσ, τρόποσ 

διατφπωςθσ των κεμάτων κ.λ.π., τθν αρικ. 107268/Δ2/3-7-2019, θ οποία τροποποιεί τθν 

προθγοφμενθ ωσ προσ το χαρακτθριςμό , τουσ κλάδουσ και τον τρόπο εξζταςθσ των 

διδαςκόμενων μακθμάτων και τθν αρικ. 124892/Δ2/2-8-2019 Τ.Α που τροποποιεί τθν 

ακριβϊσ προθγοφμενθ ωσ προσ τον τρόπο εξζταςθσ του μακιματοσ : Οεοελλθνικι Γλϊςςα 

και Νογοτεχνία τθσ ΓϋΦΑΠΘΥ ΘΞΕΤΘΥΙΡΧ ΓΕΝ & Γ –Δ ΦΑΠΘΥ ΕΥΣΕΤΙΟΡΧ ΓΕΝ. 

 ΞΑΘΘΦΕΥ ΞΘ ΣΤΡΥΕΤΧΡΞΕΟΡΙ ΥΦΙΥ ΕΠΕΦΑΥΕΙΥ –Ν.4610/2019- ΑΡΘΡΟ 108 
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Παράρηημα Νομοθεζίας 

Δ2/76099/11-05-2018 Απόθαζη Υπ. Παιδείας ΦΓΚ 1704 η. Β΄ 
 

Αλαζέζεηο καζεκάησλ Γπκλαζίνπ θαη Γεληθνχ Λπθείνπ 

(Όπωο ηξνπνπνηήζεθε από ηελ Γ2/100684/24-06-2019 Απόθαζε Υπ. Παηδείαο ΦΔΚ 2581 η. Β)  

Ώπνθαζίδνπκε  

Οη αλαζέζεηο ησλ καζεκάησλ Γπκλαζίνπ θαη Γεληθνχ Λπθείνπ νξίδνληαη σο εμήο:  

ΓΤΜΝΏΕΟ  

ΑΕΑΏΚΣΕΚΟ ΏΝΣΕΚΒΕΜΒΝΟ / ΜΏΘΔΜΏ  Ώ` ΏΝΏΘΒΔ  ΐ` ΏΝΏΘΒΔ  Γ` ΏΝΏΘΒΔ  

Νενειιεληθή  

Γιψζζα  

θαη  

Γξακκαηεία  

Γισζζηθή Αηδαζθαιία  ΠΒ02    
Νενειιεληθή Λνγνηερλία  ΠΒ02    

Ώξραία Βιιεληθή 
Γιψζζα θαη 
Γξακκαηεία  

Ώξραία Βιιεληθή Γιψζζα  ΠΒ02    
Ώξραία Βιιεληθά Κείκελα 
απφ Μεηάθξαζε  

ΠΒ02    

Μαζεκαηηθά  ΠΒ03  

ΠΒ04.01, ΠΒ86 (κε  

πηπρίν Μαζεκαηηθψλ ή 
Πιεξνθνξηθήο )  

ΠΒ04 (02, 03, 04, 05)  

Φπζηθέο Βπηζηήκεο  Φπζηθή  ΠΒ04.01  ΠΒ03, ΠΒ04 (02, 03, 04, 05)  ΠΒ81  

Υεκεία  ΠΒ04.02, ΠΒ85 (κε 
πξνηεξαηφηεηα πξψελ 
ΠΒ12.08)  

ΠΒ04 (01, 03, 04, 05)  ΠΒ88.01  

ΐηνινγία  ΠΒ04 (03, 04)  ΠΒ04 (01, 02, 05) ΠΒ87.01, 
ΠΒ88.01  

 
Γεσινγία-Γεσγξαθία  ΠΒ04 (03, 05)  ΠΒ04 (01, 02, 04)  ΠΒ03, ΠΒ85(κε 

πξνηεξαηφηεηα πξψελ 
ΠΒ12.08), ΠΒ88.01  

Οηθηαθή Οηθνλνκία  ΠΒ80(κε πξνηεξαηφηεηα 
πξψελ ΠΒ15)  

ΠΒ78, ΠΒ88.01  ΠΒ11, ΠΒ87.01, 
ΠΒ87.02  

Εζηνξία  ΠΒ02, ΠΒ33  ΠΒ05, ΠΒ06, ΠΒ07, ΠΒ34, 
ΠΒ78  

ΠΒ01  

Κνηλσληθή θαη πνιηηηθή Ώγσγή  ΠΒ78  ΠΒ01, ΠΒ02, ΠΒ80 (κε 
πξνηεξαηφηεηα πξψελ ΠΒ09 
θαη ΠΒ15)  

 

Θξεζθεπηηθά  ΠΒ01   ΠΒ02  

Ώγγιηθά  ΠΒ06    
Γαιιηθά / Γεξκαληθά/ Εηαιηθά1  ΠΒ05 / ΠΒ07 /ΠΒ34    
Φπζηθή Ώγσγή  ΠΒ11    
Σερλνινγία θαη 
Πιεξνθνξηθή  

Σερλνινγία  ΠΒ81, ΠΒ82, ΠΒ83, 
ΠΒ84, ΠΒ85, ΠΒ88, 
ΠΒ89  

  

Πιεξνθνξηθή  ΠΒ86    
Πνιηηηζκφο θαη 
Αξαζηεξηφηεηεο  

Μνπζηθή  ΠΒ79.01 (κε 
πξνηεξαηφηεηα πξψελ 
ΠΒ16.01)  

ΣΒ16   

Καιιηηερληθά  ΠΒ 08   ΠΒ89.01  

1 Δ Εηαιηθή Γιψζζα ζα δηδάζθεηαη (παξάιιεια κε ηε Γαιιηθή θαη ηε Γεξκαληθή) ζηα Γπκλάζηα ζηα νπνία νη εθπαηδεπηηθνί θιάδνπ ΠΒ34 Εηαιηθήο 
Γιψζζαο είλαη ηνπνζεηεκέλνη.  

ΓΒΝΕΚΟ ΛΤΚΒΕΟ  

Ώ` Σάμε  
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Μαζήκαηα θνηλνχ εθπαηδεπηηθνχ  

πξνγξάκκαηνο  

(γεληθήο παηδείαο)  

Ώ` ΏΝΏΘΒΔ  ΐ` ΏΝΏΘΒΔ  Γ` ΏΝΏΘΒΔ  

Βιιεληθή Γιψζζα  Ώξραία Βιιεληθή Γιψζζα 
θαη Γξακκαηεία  

ΠΒ02    
Νέα Βιιεληθή Γιψζζα  ΠΒ02    
Νέα Βιιεληθή Λνγνηερλία  ΠΒ02    

Μαζεκαηηθά  Άιγεβξα  ΠΒ03    
Γεσκεηξία  ΠΒ03    

Φπζηθέο Βπηζηήκεο  Φπζηθή  ΠΒ04.01  ΠΒ04 (02, 03, 04, 05)   
Υεκεία  ΠΒ04.02, ΠΒ85 (κε 

πξνηεξαηφηεηα πξψελ 
ΠΒ12.08)  

ΠΒ04 (01, 03, 04, 05)   

ΐηνινγία  ΠΒ04 (03, 04)  ΠΒ04 (01, 02, 05), 
ΠΒ87.01, ΠΒ88.01  

 
Εζηνξία  ΠΒ02, ΠΒ33  ΠΒ05, ΠΒ06, ΠΒ07, 

ΠΒ78  
 

Πνιηηηθή Παηδεία (Οηθνλνκία, Πνιηηηθνί Θεζκνί θαη 
Ώξρέο Αηθαίνπ θαη Κνηλσληνινγία)  

ΠΒ78, ΠΒ80 (κε  

πξνηεξαηφηεηα πξψελ 
ΠΒ09)  

ΠΒ02   

Θξεζθεπηηθά  ΠΒ01   
Βξεπλεηηθή Βξγαζία (ζπλζεηηθή εξγαζία / project) 1  ινη νη θιάδνη-εηδηθφηεηεο εθπαηδεπηηθψλ ΠΒ πνπ 

δηδάζθνπλ ζην Γεληθφ Λχθεην  
 

Ξέλε Γιψζζα (Ώγγιηθά ή Γαιιηθά ή Γεξκαληθά)  ΠΒ06 ή ΠΒ05 ή ΠΒ07    
Φπζηθή Ώγσγή  ΠΒ11    

Μαζήκαηα επηινγήο:  

ΜΏΘΔΜΏ  Ώ` ΏΝΏΘΒΔ  ΐ` ΏΝΏΘΒΔ  Γ` ΏΝΏΘΒΔ  

Βθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο  ΠΒ86    
Γεσινγία θαη Αηαρείξηζε Φπζηθψλ Πφξσλ  ΠΒ04 (03, 05), ΠΒ81, ΠΒ85 (κε 

πξνηεξαηφηεηα πξψελ ΠΒ12.08), 
ΠΒ88.01  

ΠΒ04 (01, 02, 04)   

Βιιεληθφο θαη Βπξσπατθφο Πνιηηηζκφο  ΠΒ02, ΠΒ05, ΠΒ06, ΠΒ07, ΠΒ08, 
ΠΒ33, ΠΒ41, ΠΒ78  

  
Καιιηηερληθή 
Παηδεία  

Βηθαζηηθά  ΠΒ08    
Μνπζηθή  ΠΒ79.01    
ηνηρεία Θεαηξνινγίαο  ΠΒ91.01  ΠΒ02   

ΐ` Σάμε  

Μαζήκαηα θνηλνχ εθπαηδεπηηθνχ  

πξνγξάκκαηνο  

(γεληθήο παηδείαο)  

Ώ` ΏΝΏΘΒΔ  ΐ` ΏΝΏΘΒΔ  Γ` ΏΝΏΘΒΔ  

Βιιεληθή Γιψζζα  Ώξραία Βιιεληθή Γιψζζα θαη 
Γξακκαηεία  

ΠΒ02    
Νέα Βιιεληθή Γιψζζα  ΠΒ02    
Νέα Βιιεληθή Λνγνηερλία  ΠΒ02    

Μαζεκαηηθά  Άιγεβξα  ΠΒ03    
Γεσκεηξία  ΠΒ03    

Φπζηθέο Βπηζηήκεο  Φπζηθή  ΠΒ04.01  ΠΒ04 (02, 03, 04, 05)   
Υεκεία  ΠΒ04.02, ΠΒ85 (κε  

πξνηεξαηφηεηα πξψελ 
ΠΒ12.08)  

ΠΒ04 (01, 03, 04, 05)   

 ΐηνινγία  ΠΒ04 (03, 04)  ΠΒ04 (01, 02, 05), 
ΠΒ87.01, ΠΒ88.01  

 
Βηζαγσγή ζηηο Ώξρέο ηεο Βπηζηήκεο ησλ Δ/Τ  ΠΒ86    
Εζηνξία  ΠΒ02, ΠΒ33  ΠΒ78   
Φηινζνθία  ΠΒ02, ΠΒ33  ΠΒ01   
Πνιηηηθή Παηδεία (Οηθνλνκία, Πνιηηηθνί Θεζκνί θαη 
Ώξρέο Αηθαίνπ θαη Κνηλσληνινγία)  

ΠΒ78, ΠΒ80 (κε 
πξνηεξαηφηεηα  

πξψελ ΠΒ09)  

ΠΒ02   



13 
 

Θξεζθεπηηθά  ΠΒ01    
Βξεπλεηηθή Βξγαζία (ζπλζεηηθή εξγαζία / project) 1  ινη νη θιάδνη-εηδηθφηεηεο εθπαηδεπηηθψλ ΠΒ πνπ 

δηδάζθνπλ ζην Γεληθφ Λχθεην.  
 

Ξέλε Γιψζζα (Ώγγιηθά ή Γαιιηθά ή Γεξκαληθά)  ΠΒ06 ή ΠΒ05 ή ΠΒ07    
Φπζηθή Ώγσγή  ΠΒ11    

1 Σν κάζεκα «Βξεπλεηηθή Βξγαζία» δηδάζθεηαη απφ έλαλ εθπαηδεπηηθφ θαη αλαηίζεηαη, αθνχ αλαηεζνχλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηα δηδαζθφκελα 
καζήκαηα ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο. Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ ηελ επνπηεία θαη θαζνδήγεζε κέρξη δχν Σκεκάησλ Βξεπλεηηθήο 
Βξγαζίαο αλά ηεηξάκελν. Οη εθπαηδεπηηθνί ησλ θιάδσλ ΠΒ02, ΠΒ03 θαη ΠΒ04 κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ ηελ επνπηεία θαη θαζνδήγεζε κέρξη δχν 
Σκεκάησλ Βξεπλεηηθήο Βξγαζίαο αλά ηεηξάκελν, εθφζνλ  

α. απαηηείηαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ππνρξεσηηθνχ ηνπο σξαξίνπ θαη  

β. δελ απαηηείηαη ε κεηαθίλεζή ηνπο ζε άιιε ζρνιηθή κνλάδα γηα θάιπςε σξψλ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο νηθείαο 
Αηεχζπλζεο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο. Σα παξαπάλσ αλψηαηα φξηα ησλ Σκεκάησλ Βξεπλεηηθήο Βξγαζίαο πνπ κπνξεί λα αλαιάβεη θάζε 
εθπαηδεπηηθφο ηζρχνπλ είηε ν εθπαηδεπηηθφο ππεξεηεί ζε κία είηε ζε πεξηζζφηεξεο ζρνιηθέο κνλάδεο.  

ΜΏΘΔΜΏΣΏ ΟΜΏΑΧΝ ΠΡΟΏΝΏΣΟΛΕΜΟΤ  

Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνχ Ώλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ  Ώ` ΏΝΏΘΒΔ  ΐ` ΏΝΏΘΒΔ  

Ώξραία Βιιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία  ΠΒ02   
ΐαζηθέο Ώξρέο Κνηλσληθψλ Βπηζηεκψλ (Κνηλσληνινγία, 
Οηθνλνκηθή Βπηζηήκε θαη Πνιηηηθή Βπηζηήκε)  

ΠΒ78, ΠΒ80 (κε πξνηεξαηφηεηα 
πξψελ ΠΒ09)  

 

Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνχ Θεηηθψλ πνπδψλ  Ώ` ΏΝΏΘΒΔ  ΐ` ΏΝΏΘΒΔ  

Φπζηθή  ΠΒ04.01  ΠΒ04 (02, 03, 04, 05)  

Μαζεκαηηθά  ΠΒ03   

« Γ` Σάμε  

ΜΏΘΔΜΏΣΏ ΓΒΝΕΚΔ ΠΏΕΑΒΕΏ  

ΜΏΘΔΜΏΣΏ  Ώ` ΏΝΏΘΒΔ  ΐ` ΏΝΏΘΒΔ  

Θξεζθεπηηθά  ΠΒ01   
Νενειιεληθή Γιψζζα θαη Λν-
γνηερλία  

ΠΒ02   
Φπζηθή Ώγσγή  ΠΒ11   
ΜΏΘΔΜΏΣΏ ΟΜΏΑΧΝ ΠΡΟΏΝΏΣΟΛΕΜΟΤ  

Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνχ Ώλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ  

ΜΏΘΔΜΏΣΏ  Ώ` ΏΝΏΘΒΔ  ΐ` ΏΝΏΘΒΔ  

Ώξραία Βιιεληθά  ΠΒ02   
Εζηνξία  ΠΒ02   

Κνηλσληνινγία  

ΠΒ78  

(κε πξνηεξαηφηεηα πξψελ ΠΒ10)  

ΠΒ80 (κε πξνηεξαηφηεηα 
πξψελ ΠΒ09)  

Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνχ Θεηηθψλ πνπδψλ  

ΜΏΘΔΜΏΣΏ  Ώ` ΏΝΏΘΒΔ  ΐ` ΏΝΏΘΒΔ  

Φπζηθή  ΠΒ04.01  ΠΒ04 (02, 03, 04, 05)  

Υεκεία  
ΠΒ04.02, ΠΒ85 (κε πξνηεξαηφηεηα 
πξψελ ΠΒ12.08)  

ΠΒ04 (01, 03, 04, 05)  

Μαζεκαηηθά  ΠΒ03   
Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνχ πνπδψλ Τγείαο  

ΜΏΘΔΜΏΣΏ  Ώ` ΏΝΏΘΒΔ  ΐ` ΏΝΏΘΒΔ  

Φπζηθή  ΠΒ04.01  ΠΒ04 (02, 03, 04, 05)  

Υεκεία  
ΠΒ04.02, ΠΒ85 (κε πξνηεξαηφηεηα 
πξψελ ΠΒ12.08)  

ΠΒ04 (01, 03, 04, 05)  

ΐηνινγία ΠΒ04 (03, 04) ΠΒ04 (01, 02, 05), ΠΒ87.01  

Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνχ πνπδψλ Οηθνλνκίαο θαη Πιεξνθνξηθήο  

ΜΏΘΔΜΏΣΏ  Ώ` ΏΝΏΘΒΔ  ΐ` ΏΝΏΘΒΔ  

Μαζεκαηηθά  ΠΒ03   
Πιεξνθνξηθή  ΠΒ86   

Οηθνλνκία  

ΠΒ80  

(κε πξνηεξαηφηεηα πξψελ ΠΒ09)  

ΠΒ78  

ΜΏΘΔΜΏΣΏ ΒΠΕΛΟΓΔ  

ΜΏΘΔΜΏΣΏ Ώ` ΏΝΏΘΒΔ ΐ` ΏΝΏΘΒΔ  

Ξέλε Γιψζζα (Ώγγιηθά ή 
Γαιιηθά ή Γεξκαληθά)  

ΠΒ06 ή ΠΒ05 ή ΠΒ07   
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Βιεχζεξν ρέδην  ΠΒ08  

ΠΒ81  

(κε πξνηεξαηφηεηα πξψελ 
ΠΒ12.02)  

Γξακκηθφ ρέδην  

ΠΒ81  

(κε πξνηεξαηφηεηα πξψελ ΠΒ12.01, 
12.02, 17.01, 17.05)  

ΠΒ08, ΠΒ89.01 [κε 
πξνηεξαηφηεηα πξψελ 
ΠΒ18 (01, 26, 27, 28)]  

Λαηηληθά  ΠΒ02  
 

»  

ΣΗΜΔΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ : Οη εληόο «» αλαζέζεηο ηεο Γ΄ Λπθείνπ παξαηίζεληαη , όπωο αληηθαηαζηάζεθαλ από ηελ Γ2/100684/24-06-2019 
Απόθαζε Υπ. Παηδείαο ΦΔΚ 2581 η. Β  

ΟΑΔΓΕΒ:  

Ώ. Με ηα καζήκαηα πξψηεο (Ώ`) αλάζεζεο νη εθπαηδεπηηθνί θαιχπηνπλ ην ππνρξεσηηθφ ηνπο σξάξην, ελψ κε ηα καζήκαηα δεχηεξεο (ΐ`) 
αλάζεζεο ζπκπιεξψλνπλ ην ππνρξεσηηθφ ηνπο σξάξην ή θαιχπηνπλ εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Οη δηδαθηηθέο ψξεο ηεο δεχηεξεο αλάζεζεο ηεο 
βαζηθήο εηδηθφηεηαο θαζψο θαη νη δηδαθηηθέο ψξεο ηεο πξψηεο θαη δεχηεξεο αλάζεζεο ηεο δεχηεξεο εηδηθφηεηαο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ην 
φξην ησλ έληεθα (11) δηδαθηηθψλ σξψλ.  

ΐ. ηελ θάιπςε ησλ σξψλ ησλ καζεκάησλ Ώ` αλάζεζεο, κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ίδηνπ θιάδνπ ή εηδηθφηεηαο, πξνεγείηαη ν παιαηφηεξνο 
νξγαληθά ηνπνζεηεζείο ζηε ζρνιηθή κνλάδα. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο εθπαηδεπηηθψλ δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ ή εηδηθνηήησλ κε 
νξγαληθή ηνπνζέηεζε ζηελ ίδηα ζρνιηθή κνλάδα, νη νπνίνη έρνπλ ψξεο καζεκάησλ ζε θνηλή Ώ` αλάζεζε.  

Γ. ηελ θάιπςε ησλ σξψλ ησλ καζεκάησλ ΐ` αλάζεζεο, κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ίδηνπ θιάδνπ ή εηδηθφηεηαο, πξνεγείηαη ν παιαηφηεξνο 
νξγαληθά ηνπνζεηεζείο ζηε ζρνιηθή κνλάδα. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο εθπαηδεπηηθψλ δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ ή εηδηθνηήησλ κε 
νξγαληθή ηνπνζέηεζε ζηελ ίδηα ζρνιηθή κνλάδα, νη νπνίνη έρνπλ ψξεο καζεκάησλ ζε θνηλή ΐ` αλάζεζε.  

Α. Σα καζήκαηα αλαηίζεληαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ηελ εμήο ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο: Ο/Δ εθπαηδεπηηθφο δηδάζθεη:  

α) ζην ζρνιείν φπνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνο/ε νξγαληθά ή πξνζσξηλά:  

1. καζήκαηα ηεο πξψηεο αλάζεζεο ηεο βαζηθήο εηδηθφηεηαο  

2. καζήκαηα ηεο δεχηεξεο αλάζεζεο ηεο βαζηθήο εηδηθφηεηαο  

3. καζήκαηα ηεο δεχηεξεο εηδηθφηεηαο (ζε α` θαη β` αλάζεζε)  

β) ζε ηπρφλ ζπζηεγαδφκελε ζρνιηθή κνλάδα ή ζε ζρνιηθή κνλάδα ηνπ ίδηνπ ζπγθξνηήκαηνο:  

1. καζήκαηα ηεο πξψηεο αλάζεζεο ηεο βαζηθήο εηδηθφηεηαο  

2. καζήκαηα ηεο δεχηεξεο αλάζεζεο ηεο βαζηθήο εηδηθφηεηαο  

3. καζήκαηα ηεο δεχηεξεο εηδηθφηεηαο (ζε α` θαη β` αλάζεζε) γ) ζε ζρνιηθή κνλάδα ηεο ίδηαο νκάδαο ζρνιείσλ:  

1. καζήκαηα ηεο πξψηεο αλάζεζεο ηεο βαζηθήο εηδηθφηεηαο  

2. καζήκαηα ηεο δεχηεξεο αλάζεζεο ηεο βαζηθήο εηδηθφηεηαο  

3. καζήκαηα ηεο δεχηεξεο εηδηθφηεηαο (ζε α` θαη β` αλάζεζε) δ) ζε ζρνιηθή κνλάδα φκνξεο νκάδαο ζρνιείσλ:  

1. καζήκαηα ηεο πξψηεο αλάζεζεο ηεο βαζηθήο εηδηθφηεηαο  

2. καζήκαηα ηεο δεχηεξεο αλάζεζεο ηεο βαζηθήο εηδηθφηεηαο  

3. καζήκαηα ηεο δεχηεξεο εηδηθφηεηαο (ζε α` θαη β` αλάζεζε) ε) ζε ζρνιηθή κνλάδα ηεο Αηεχζπλζεο Βθπαίδεπζεο:  

1. καζήκαηα ηεο πξψηεο αλάζεζεο ηεο βαζηθήο εηδηθφηεηαο  

2. καζήκαηα ηεο δεχηεξεο αλάζεζεο ηεο βαζηθήο εηδηθφηεηαο  

3. καζήκαηα ηεο δεχηεξεο εηδηθφηεηαο (ζε α` θαη β` αλάζεζε)  
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Β. Δ Σξίηε (Γ`) Ώλάζεζε αθνξά ζηε βαζηθή εηδηθφηεηα θαη ελεξγνπνηείηαη κεηά ηελ 30ε επηεκβξίνπ, κε απφθαζε ηνπ ΠΤΑΒ, γηα ηπρφλ θελά 
πνπ δελ έρνπλ θαιπθζεί, κε ηελ ίδηα ζεηξά πνπ αθνινπζείηαη ζηελ πεξίπησζε ηεο πξψηεο θαη δεχηεξεο αλάζεζεο. Βπίζεο, κεηά ηελ 30ε 
επηεκβξίνπ, εθφζνλ ππάξρνπλ δηδαθηηθέο ψξεο πνπ δελ έρνπλ θαιπθζεί ζην ζρνιείν ή ζην ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα ή ζηα φκνξα ζρνιεία ή ζε 
άιια ζρνιεία ηεο Αηεχζπλζεο Βθπαίδεπζεο, ηφηε νη δηδαθηηθέο ψξεο ηεο δεχηεξεο αλάζεζεο ή ηεο δεχηεξεο εηδηθφηεηαο κπνξνχλ λα ππεξβνχλ 
ηηο έληεθα (11), κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ ΠΤΑΒ.  

Δ ηζρχο ηεο παξνχζεο αξρίδεη απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019.  

Δ κε αξ. πξση. 67818/Α2/30-04-2018 Τπνπξγηθή Ώπφθαζε (ΐ` 1544) θαηαξγείηαη.  

Δ παξνχζα απφθαζε λα δεκνζηεπζεί ζηελ Βθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.  

 

 

Δ2/150218/12-09-2018 Απόθαζη Υπ. Παιδείας ΦΓΚ 4452 η. Β΄ 
 

Σξνπνπνίεζε ηεο κε αξηζκ. 76099/Γ2/11-05-2018 ππνπξγηθήο απφθαζεο «Αλαζέζεηο καζεκάησλ Γπκλαζίνπ 

θαη Γεληθνχ Λπθείνπ» (1704Β). 

….., απνθαζίδνπκε:  

1. Δ αλάζεζε ηνπ καζήκαηνο χγρξνλνο θφζκνο: Πνιίηεο θαη Αεκνθξαηία ηεο ΐ` Σάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ νξίδεηαη σο εμήο:  

Μαζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο - 
Κνηλνχ Πξνγξάκκαηνο  

 Ώ` ΏΝΏΘΒΔ   ΐ` ΏΝΏΘΒΔ   Γ` ΏΝΏΘΒΔ  

 χγρξνλνο θφζκνο: Πνιίηεο 
θαη Αεκνθξαηία  

 ΠΒ78, ΠΒ80 (κε 
πξνηεξαηφηεηα πξψελ 
ΠΒ09)  

 ΠΒ02     

2. Γηα ηελ αλάζεζε ηνπ καζήκαηνο Βξεπλεηηθέο Αεκηνπξγηθέο Αξαζηεξηφηεηεο ησλ Ώ` θαη ΐ` Σάμεσλ Γεληθνχ Λπθείνπ ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη 
ζηελ κε αξηζκ. 76099/Α2/11-05-2018 ππνπξγηθή απφθαζε (ΐ` 1704) γηα ην κάζεκα Βξεπλεηηθή Βξγαζία (ζπλζεηηθή εξγαζία/ project).  

Δ ηζρχο ηεο παξνχζεο αξρίδεη απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019.  

Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ε κε αξηζκ. 76099/Α2/11-05-2018 ππνπξγηθή απφθαζε (ΐ` 1704).  

Δ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Βθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.  

158733/ ΓΔ4/24-09-2018 Άρθρο 3 

3. Γηα ηελ επηηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο, νη πληνληζηέο Βθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ:  

δ) Βπηζθέπηνληαη, ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη ηα Β.Κ., ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο Αηεπζπληέο θαη ηνπο πιιφγνπο Αηδαζθφλησλ, ζε επίπεδν πεξηνρήο 
ή Οκάδαο ρνιείσλ ή/θαη ζρνιηθήο κνλάδαο, θαη ηνπο παξέρνπλ ηελ επηζηεκνληθή θαη ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημή ηνπο ζε ζέκαηα 
εθπαηδεπηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη παηδαγσγηθήο πξαθηηθήο. Αχλαληαη λα παξίζηαληαη, είηε κεηά απφ πξφζθιεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ είηε κε 
δηθή ηνπο πξσηνβνπιία, ζε ζπλεδξηάζεηο ησλ πιιφγσλ Αηδαζθφλησλ ηεο πεξηνρήο αξκνδηφηεηάο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο παξάζρνπλ ηελ 
επηζηεκνληθή, εθπαηδεπηηθή θαη ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημή ηνπο γηα πνηθίια ζέκαηα, φπσο είλαη κεηαμχ άιισλ ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ε 
απνηίκεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ε εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ε δηαρείξηζε θξίζεσλ, ε δηελέξγεηα εξεπλεηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ θαη ε επηινγή θαη αμηνπνίεζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ.  

ΓΔ4/10645/22-01-2018 Απόθαζη Υπ. Παιδείας ΦΓΚ 120 η. Β’ 
 

Δγγξαθέο, κεηεγγξαθέο, θνίηεζε θαη ζέκαηα νξγάλσζεο ηεο ζρνιηθήο δσήο ζηα ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο.  

Έηνο, Γηαθνπέο θαη Αξγίεο 

Άξζξν 1  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α`  



16 
 

ρνιηθφ Έηνο, Γηδαθηηθφ ρνιηθφ θαη Γηδαθηηθφ Έηνο  

1. Σν ζρνιηθφ έηνο γηα ηα δεκφζηα θαη ηδησηηθά Γπκλάζηα, Γεληθά Λχθεηα, Βπαγγεικαηηθά Λχθεηα, Γπκλάζηα Βηδηθήο Ώγσγήο θαη Βθπαίδεπζεο 
(ΒΏΒ), Λχθεηα ΒΏΒ, Βληαία Βηδηθά Βπαγγεικαηηθά Γπκλάζηα-Λχθεηα θαη Βξγαζηήξηα Βηδηθήο Βπαγγεικαηηθήο Βθπαίδεπζεο (Β.Β.Β.ΒΚ.), 
εκεξήζηα θαη εζπεξηλά, αξρίδεη ηελ 1ε επηεκβξίνπ θαη ιήγεη ηελ 31ε Ώπγνχζηνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο.  

2. Σν δηδαθηηθφ έηνο γηα ηα ίδηα ζρνιεία αξρίδεη ηελ 1ε επηεκβξίνπ θάζε έηνπο θαη ιήγεη ηελ 30ε Ενπλίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο.  

3. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο δηεμάγεηαη ε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ θαη δηελεξγνχληαη νη θάζε είδνπο εμεηάζεηο.  

4. Σα καζήκαηα ιήγνπλ ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα ηνπ ΜαΎνπ. Δ ιήμε ησλ καζεκάησλ ηνπ Γπκλαζίνπ, ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ, ηνπ Βπαγγεικαηηθνχ 
Λπθείνπ, ηνπ Βηδηθνχ Γπκλαζίνπ, ηνπ Βηδηθνχ Λπθείνπ θαη ηνπ Βληαίνπ Βηδηθνχ Βπαγγεικαηηθνχ Γπκλαζίνπ-Λπθείνπ θαζνξίδεηαη θάζε έηνο κε 
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ε νπνία εθδίδεηαη κέρξη ηελ 30ε Ώπξηιίνπ.  

5. Σν δηδαθηηθφ έηνο ζην Γπκλάζην, ζην Γεληθφ Λχθεην, ζην Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην ζην Γπκλάζην ΒΏΒ, ζην Λχθεην ΒΏΒ θαη ζην Βληαίν Βηδηθφ 
Βπαγγεικαηηθφ Γπκλάζην-Λχθεην ρσξίδεηαη ζε δχν (2) πεξηφδνπο πνπ νλνκάδνληαη ηεηξάκελα. Σν Ώ` ηεηξάκελν δηαξθεί απφ ηελ 11ε 
επηεκβξίνπ έσο ηελ 20ε Εαλνπαξίνπ. Σν ΐ` ηεηξάκελν δηαξθεί απφ ηελ 21ε Εαλνπαξίνπ έσο ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ. Βηδηθφηεξα γηα ηα 
Β.Β.Β.ΒΚ. ε έλαξμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ νξίδεηαη ηελ 11ε επηεκβξίνπ θαη ε ιήμε απηψλ θαη ηνπ ΐ` ηεηξακήλνπ νξίδεηαη ηελ 15ε 
Ενπλίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο.  

6. Οη γξαπηέο εμεηάζεηο, πξναγσγηθέο θαη απνιπηήξηεο, δηεμάγνληαη κεηά ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ ηνπ ΐ` ηεηξακήλνπ, ζηηο εμεηαζηηθέο 
πεξηφδνπο ΜαΎνπ - Ενπλίνπ, θαζψο θαη ηελ πεξίνδν απφ 1ε επηεκβξίνπ έσο ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ, φπνπ ε πεξίνδνο απηή πξνβιέπεηαη. 
Αηεπθξηλίδεηαη φηη δελ πθίζηαληαη γξαπηέο εμεηάζεηο, πξναγσγηθέο θαη απνιπηήξηεο γηα ηα Β.Β.Β.ΒΚ.  

7. Σελ εκέξα ηεο ιήμεο ησλ καζεκάησλ δελ δηεμάγεηαη δηδαζθαιία. Ο χιινγνο Αηδαζθφλησλ/νπζψλ ηελ εκέξα απηή απνθαζίδεη γηα ηνλ 
ραξαθηεξηζκφ ηεο θνίηεζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη εθηειεί ηηο απαξαίηεηεο πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ θαλνληθή θαη απξφζθνπηε 
δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ.  

8. ε πεξίπησζε απψιεηαο δηδαθηηθψλ σξψλ, ε αλαπιήξσζε ηνπο εμαζθαιίδεηαη κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο:  

α) αμηνπνίεζε ησλ ζρνιηθψλ ενξηψλ κε ηελ παξάιιειε πξαγκαηνπνίεζε ησλ ενξηψλ θαη ησλ καζεκάησλ,  

β) πεξηνξηζκφο ησλ εξγάζηκσλ εκεξψλ ησλ πνιπήκεξσλ εθδξνκψλ θαη  

γ) πεξηθνπή πεξηπάησλ θαη εθδξνκψλ. Με ηελ παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη κέρξη λα εμνκαιπλζεί ε ιεηηνπξγία ηνπ, ν/ε 
Αηεπζπληήο/ληξηα ζπγθαιεί αλά εβδνκάδα, ηνπιάρηζηνλ, ην ρνιηθφ πκβνχιην, κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο. Μφιηο εμνκαιπλζεί 
ε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, ν/ε Αηεπζπληήο/ ληξηα ζπγθαιεί ακέζσο ην ρνιηθφ πκβνχιην, ην νπνίν εηζεγείηαη ζηνλ χιινγν 
Αηδαζθφλησλ/νπζψλ ηνλ ηξφπν αλαπιήξσζεο ησλ απνιεζζεηζψλ σξψλ θαη νινθιήξσζεο ηεο δηδαθηέαο χιεο, θαη ν χιινγνο απνθαζίδεη 
ζρεηηθά. Δ απφθαζε ηνπ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ/νπζψλ ππνβάιιεηαη ζηνλ/ζηε Αηεπζπληή/ληξηα Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο γηα ελεκέξσζε.  

9. Ώλ ηα ζρνιεία δελ ιεηηνπξγήζνπλ γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ δεθαπέληε (15) εξγάζηκσλ εκεξψλ, ην δηδαθηηθφ έηνο κπνξεί λα παξαηαζεί 
γηα αληίζηνηρν ή κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ/ηεο 
Πεξηθεξεηαθνχ/ήο Αηεπζπληή/ληξηαο Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο.  

Άξζξν 2 

Γηαθνπέο - Αξγίεο -Δνξηαζηηθέο Δθδειψζεηο  

1. Αηδαζθαιία καζεκάησλ δελ δηεμάγεηαη θαη εμεηάζεηο δελ δηελεξγνχληαη θαηά ηηο αθφινπζεο ρξνληθέο πεξηφδνπο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο:  

α) Αηαθνπέο Υξηζηνπγέλλσλ, απφ ηελ 24ε Αεθεκβξίνπ κέρξη θαη ηελ 7ε Εαλνπαξίνπ.  

β) Αηαθνπέο Πάζρα, απφ ηε Μεγάιε Αεπηέξα κέρξη ηελ Κπξηαθή ηνπ Θσκά.  

γ) Θεξηλέο δηαθνπέο, απφ ηελ 1ε Ενπιίνπ κέρξη θαη ηελ 31ε Ώπγνχζηνπ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 1.  

2. Καηά ηηο ζεξηλέο δηαθνπέο θάζε Γπκλάζην, Γεληθφ Λχθεην, Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην θαη Βξγαζηεξηαθφ Κέληξν, Βηδηθφ Γπκλάζην, Βηδηθφ Λχθεην 
θαη Βληαίν Βηδηθφ Βπαγγεικαηηθφ Γπκλάζην-Λχθεην θαη Β.Β.Β.ΒΚ. δέρεηαη ην θνηλφ κία εκέξα ηελ εβδνκάδα, ε νπνία νξίδεηαη απφ ηνλ/ ηε 
Αηεπζπληή/ληξηα ηεο Αηεχζπλζεο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο θαη αλαθνηλψλεηαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ ζρνιείνπ θαη εμσηεξηθά ζε 
εκθαλέο ζεκείν. Σελ εκέξα απηή έλαο/κία ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο/ηηο δηδάζθνληεο/νπζεο θάζε ρνιείνπ, ν/ε νπνίνο/α νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ 
πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ/νπζψλ πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, είλαη ππεχζπλνο/ε γηα ηε δηεθπεξαίσζε θάζε ηξέρνληνο ππεξεζηαθνχ 
ζέκαηνο, αζθψληαο εθηάθησο αξκνδηφηεηεο Αηεπζπληή/ληξηαο ζρνιείνπ, θαη ππνγξάθεη αλη` απηνχ/ήο θάζε έγγξαθν ή ηίηιν. Βάλ ηα θαζήθνληα 
αζθνχλ πεξηζζφηεξνη απφ έλαο/ κία δηδάζθνληεο/νπζεο, ηηο αξκνδηφηεηεο απηέο αζθεί ν/ε αλψηεξνο/ε θαηά ηνλ βαζκφ θαη επί ηζφβαζκσλ ν/ε 
αξραηφηεξνο/ε. Βάλ ε εκέξα πνπ έρεη νξηζηεί ζπκπίπηεη κε εκέξα αξγίαο, ε ζρνιηθή κνλάδα δέρεηαη ην θνηλφ ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα. 
Βηδηθά ζηα Βξγαζηεξηαθά Κέληξα ηελ εκέξα απηή γίλνληαη νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπο.  

3. Γηα ηα Γπκλάζηα, Γεληθά Λχθεηα, Βπαγγεικαηηθά Λχθεηα, Βηδηθά Γπκλάζηα, Βηδηθά Λχθεηα, Βληαία Βηδηθά Βπαγγεικαηηθά Γπκλάζηα-Λχθεηα θαη 
Βξγαζηήξηα Βηδηθήο Βπαγγεικαηηθήο Βθπαίδεπζεο (Β.Β.Β.ΒΚ.) ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 1157/1981 (Ώ` 126) γηα ηελ θαζηέξσζε πελζήκεξεο 
εβδνκάδαο εξγαζίαο, φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ.  
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4. Δκέξεο αξγίαο ησλ Γπκλαζίσλ, Γεληθψλ Λπθείσλ, Βπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ, Γπκλαζίσλ ΒΏΒ, Λπθείσλ ΒΏΒ, Βληαίσλ Βηδηθψλ 
Βπαγγεικαηηθψλ Γπκλαζίσλ-Λπθείσλ θαη Βξγαζηεξίσλ Βηδηθήο Βπαγγεικαηηθήο Βθπαίδεπζεο (Β.Β.Β.ΒΚ.) νξίδνληαη:  

α) φιεο νη Κπξηαθέο  

β) νη ζξεζθεπηηθέο ενξηέο ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο θαη ησλ Σξηψλ Εεξαξρψλ,  

γ) νη εζληθέο επέηεηνη ηεο 28εο Οθησβξίνπ θαη ηεο 25εο Μαξηίνπ  

δ) ε Καζαξά Αεπηέξα  

ε) ε 1ε ΜαΎνπ  

ζη) νη, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, εκέξεο αξγίαο γηα ηελ έδξα θάζε ζρνιείνπ ιφγσ ηνπηθήο ζξεζθεπηηθήο ή εζληθήο ενξηήο.  

5. Σα ηδησηηθά ζρνιεία επηηξέπεηαη, χζηεξα απφ ζρεηηθή γλσζηνπνίεζε ζηνλ/ζηελ νηθείν/α Αηεπζπληή/ληξηα Βθπαίδεπζεο, λα αξγνχλ έσο δχν 
επηπιένλ εκέξεο αλά έηνο, ζε εκεξνκελίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηζηνξία θαη ηε ζρνιηθή ηνπο παξάδνζε ή, ζηελ πεξίπησζε ησλ μέλσλ 
ζρνιείσλ, πνπ απνηεινχλ επίζεκε εζληθή ή ζξεζθεπηηθή ενξηή ζηε ρψξα πξνέιεπζήο ηνπο.  

6. Καηά ηελ παξακνλή ησλ εζληθψλ επεηείσλ ηεο 28εο Οθησβξίνπ θαη ηεο 25εο Μαξηίνπ, θαζψο θαη θαηά ηελ επέηεην ηεο 17εο Ννεκβξίνπ 
πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα Γπκλάζηα, ζηα Γεληθά Λχθεηα, ζηα Βπαγγεικαηηθά Λχθεηα, ζηα Γπκλάζηα ΒΏΒ, ζηα Λχθεηα ΒΏΒ, ζηα Βληαία Βηδηθά 
Βπαγγεικαηηθά Γπκλάζηα-Λχθεηα θαη ζηα Β.Β.Β.ΒΚ. ενξηαζηηθέο επεηεηαθέο εθδειψζεηο θαη δξψκελα ζηνλ ρψξν εθδειψζεσλ ησλ ζρνιείσλ ή 
ζε άιιν θαηάιιειν ρψξν κε απφθαζε ηνπ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ/νπζψλ. Καηά ηελ παξακνλή ηεο ζξεζθεπηηθήο ενξηήο ησλ Σξηψλ Εεξαξρψλ, 
κε απφθαζε ηνπ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ/ νπζψλ, αθηεξψλεηαη έλα δίσξν απφ ην σξνιφγην πξφγξακκα καζεκάησλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 
εθδειψζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζρεηηθψλ κε ηελ πξνζθνξά ησλ Σξηψλ Εεξαξρψλ ζηα γξάκκαηα. Ώλ ε εκέξα απηή ζπκπίπηεη κε άββαην ή 
αξγία, νη αλσηέξσ εθδειψζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ηελ πξνεγνπκέλε ηνπ αββάηνπ ή ηεο αξγίαο απηήο. Δ ενξηή ηεο ζεκαίαο πξαγκαηνπνηείηαη 
ηελ ίδηα εκέξα ησλ ενξηαζηηθψλ εθδειψζεσλ ηεο επεηείνπ ηεο 28εο Οθησβξίνπ.  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β`  

Τπεξεζηαθά Βηβιία - Έληππα  

Άξζξν 3 

Τπεξεζηαθά Βηβιία  

Σα ηεξνχκελα απφ ηα Γπκλάζηα, Γεληθά Λχθεηα, Βπαγγεικαηηθά Λχθεηα, Γπκλάζηα ΒΏΒ, Λχθεηα ΒΏΒ, Βληαία Βηδηθά Βπαγγεικαηηθά Γπκλάζηα-
Λχθεηα θαη Β.Β.ΒΒΚ. επίζεκα βηβιία είλαη:  

α) Πξσηφθνιιν, ζην νπνίν θαηαρσξίδνληαη φια ηα εηζεξρφκελα θαη εμεξρφκελα έγγξαθα, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη νη θάζε είδνπο ηίηινη 
ζπνπδψλ θαζψο θαη ηα εκπηζηεπηηθά έγγξαθα. Γηα ηα ηειεπηαία ζεκεηψλεηαη ζηε ζηήιε «πεξηερφκελν εγγξάθνπ» ε έλδεημε ΒΒ. κφλν, ελψ 
ηεξείηαη ηδηαίηεξνο θάθεινο εκπηζηεπηηθψλ εγγξάθσλ.  

β) ΐηβιίν Πξάμεσλ Αηεπζπληή/ληξηαο.  

γ) ΐηβιίν Πξάμεσλ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ/νπζψλ.  

δ) Δκεξνιφγην Λεηηνπξγίαο ρνιείνπ, ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη θαζεκεξηλά, πεξηιεπηηθά, ηα θαηά ηελ θξίζε ηνπ/ηεο Αηεπζπληή/ληξηαο 
ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.  

ε) ΐηβιίν Όιεο θαηά ηάμε ή ηκήκαηα ηάμεσλ, ζην νπνίν θαηαρσξίδεηαη απζεκεξφλ απφ θάζε δηδάζθνληα/νπζα ν ηίηινο ηεο ελφηεηαο πνπ δίδαμε.  

ζη) ΐηβιίν ΐηβιηνζήθεο, ζην νπνίν θαηαρσξίδνληαη, θαηά ελφηεηεο, ηα βηβιία.  

δ) ΐηβιίν Τιηθνχ, ζην νπνίν θαηαρσξίδνληαη φια ηα κε αλαιψζηκα είδε ηνπ ζρνιείνπ, εθηφο απφ απηά πνπ θαηαρσξίδνληαη ζην ΐηβιίν 
ΐηβιηνζήθεο.  

ε) Μεηξψν Μαζεηψλ/ηξηψλ, ζην νπνίν θαηαρσξίδνληαη ηα πξνβιεπφκελα, ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 11, ζηνηρεία ησλ καζεηψλ/ηξηψλ πνπ 
εγγξάθνληαη ζην ζρνιείν.  

ζ) Βπξεηήξην, ζην νπνίν θαηαρσξίδνληαη ην επψλπκν, ην φλνκα, ην φλνκα παηέξα ην φλνκα κεηέξαο θαη ν Ώξηζκφο Μεηξψνπ ησλ 
εγγεγξακκέλσλ καζεηψλ/ηξηψλ.  

η) ΐηβιίν Φνίηεζεο (απνπζηνιφγην).  

ηα) ΐηβιίν Καηαγξαθήο Βλεξγεηψλ Τπνζηήξημεο Βχξπζκεο Λεηηνπξγίαο. ην ΐηβιίν απηφ, εθηφο απφ ηα Παηδαγσγηθά Μέηξα πνπ αλαθέξνληαη 
ζην άξζξν 31 ηεο παξνχζαο ππνπξγηθήο απφθαζεο, θαηαγξάθνληαη θαη νη παηδαγσγηθέο ελέξγεηεο παηδαγσγηθνχ ραξαθηήξα (π.ρ. πξνζθπγή 
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ζε ζπκβνπιεπηηθφ θέληξν), εθφζνλ (1) αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλνπο/εο καζεηέο/ηξηεο θαη (2) θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηνλ/ηε Αηεπζπληή/ληξηα ηνπ 
ζρνιείνπ ή ην πκβνχιην Σκήκαηνο.  

ηβ) Ώηνκηθνί θάθεινη ησλ καζεηψλ/ηξηψλ νη νπνίνη θνηηνχλ ζηηο ΜΒΏΒ, ζε Σ.Β. θαη Παξάιιειε ηήξημε (φπσο νξίδεηαη ζηνλ λ. 3699/2008-Ώ` 
199).  

Άξζξν 4 

Τπεξεζηαθά Έληππα  

1) Σα ηεξνχκελα απφ ηα Γπκλάζηα, Γεληθά Λχθεηα, Βπαγγεικαηηθά Λχθεηα, Γπκλάζηα ΒΏΒ, Λχθεηα ΒΏΒ, Βληαία Βηδηθά Βπαγγεικαηηθά Γπκλάζηα-
Λχθεηα θαη Βξγαζηήξηα Βηδηθήο Βπαγγεικαηηθήο Βθπαίδεπζεο (Β.Β.Β.ΒΚ.) επίζεκα έληππα είλαη:  

α) Ώηνκηθά Αειηία καζεηψλ/ηξηψλ. Γηα θάζε καζεηή/ ηξηα ηεξείηαη Ώηνκηθφ Αειηίν, ζην νπνίν θαηαρσξίδνληαη θαηά ηελ εγγξαθή θαη θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 11 ηεο παξνχζαο ππνπξγηθήο απφθαζεο ζηνηρεία.  

β) Έληππα Δκεξήζησλ Αειηίσλ Φνίηεζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαηά ηάμε ή ηκήκαηα ηάμεο, ζηα νπνία θαηαρσξίδνληαη θάζε δηδαθηηθή ψξα νη 
απνπζίεο ηνπο.  

γ) Χξνιφγηα Πξνγξάκκαηα Αηδαζθαιίαο Μαζεκάησλ.  

δ) Σίηινη πνπδψλ.  

ε) Έληππα Βπαιήζεπζεο Σίηισλ.  

ζη) Τπεξεζηαθά εκεηψκαηα Μεηεγγξαθήο Μαζεηψλ/ ηξηψλ.  

δ) Έληππα Βηζήγεζεο ή Βπηβνιήο Παηδαγσγηθψλ Μέηξσλ. ε) Καηαζηάζεηο Πξνθνξηθήο ΐαζκνινγίαο Μαζεηψλ/ ηξηψλ.  

ζ) Πηζηνπνηεηηθά γηα ηξαηνινγηθή Υξήζε.  

η) Αειηία Κίλεζεο Πξνζσπηθνχ.  

2) Οη Καηαζηάζεηο Μηζζνδνζίαο Πξνζσπηθνχ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην π.δ. 104/1979, άξζξν 4 (Ώ` 23) θαηαξγνχληαη γηα ηα δεκφζηα ζρνιεία.  

Άξζξν 5 

Σχπνο θαη επηζεκνπνίεζε Τπεξεζηαθψλ Βηβιίσλ θαη Δληχπσλ  

1. Ο ηχπνο θαη νη δηαζηάζεηο ησλ ΐηβιίσλ θαη Βληχπσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξνχζα θαζνξίδνληαη κε ππφδεηγκα ην νπνίν θαηαξηίδεηαη 
απφ ηελ αξκφδηα Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Μέρξη ηελ έθδνζε ππνδεηγκάησλ εθαξκφδνληαη ηα 
ππνδείγκαηα πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ην ζρνιηθφ έηνο 2016-2017.  

2. Ώπφ ηα Τπεξεζηαθά ΐηβιία: ην ΐηβιίν Τιηθνχ, ην ΐηβιίν ΐηβιηνζήθεο, θαη ην ΐηβιίν Καηαγξαθήο Βλεξγεηψλ Τπνζηήξημεο Βχξπζκεο 
Λεηηνπξγίαο ηεξνχληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Βγθχθιηνο θαζνξίδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο ειεθηξνληθήο ηήξεζεο. Σν ΐηβιίν Φνίηεζεο 
(απνπζηνιφγην) θαη ην Βπξεηήξην ηεξνχληαη ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα MySchool απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2017-2018.  

3. Ώπφ ηα Τπεξεζηαθά Έληππα, ηα Ώηνκηθά Αειηία Μαζεηψλ/ηξηψλ, ηα Χξνιφγηα Πξνγξάκκαηα ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ (δεκφζησλ θαη 
ηδησηηθψλ) θαη ηα Αειηία Κίλεζεο Πξνζσπηθνχ ηεξνχληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα MySchool. Βγθχθιηνο θαζνξίδεη ηηο 
ιεπηνκέξεηεο ηεο ειεθηξνληθήο ηήξεζεο. Σα Ώηνκηθά Αειηία Μαζεηψλ/ηξηψλ, ηα Τπεξεζηαθά εκεηψκαηα Μεηεγγξαθήο Μαζεηψλ/ηξηψλ θαη ηα 
Αειηία Κίλεζεο Πξνζσπηθνχ ηεξνχληαη ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα MySchool απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2017-2018.  

4. Σα Τπεξεζηαθά ΐηβιία πνπ ηεξνχληαη εγγξάθσο, θαζψο θαη ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 2, κέρξη ηελ έλαξμε ηήξεζεο ηνπο ζε ειεθηξνληθή 
κνξθή, πξηλ απφ ηε ρξήζε ηνπο αξηζκνχληαη θαηά ζειίδα απφ ηνλ/ηε Αηεπζπληή/ ληξηα ηνπ ζρνιείνπ, πξνθεηκέλνπ γηα ηα δεκφζηα ζρνιεία, θαη 
απφ ηνλ/ηε Αηεπζπληή/ληξηα ηεο νηθείαο Αηεχζπλζεο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο πξνθεηκέλνπ γηα ηα ηδησηηθά ζρνιεία. Καη ζηηο δχν 
πεξηπηψζεηο ζπληάζζεηαη ζηελ ηειεπηαία ζειίδα ηνπ ΐηβιίνπ ζρεηηθή πξάμε.  

5. Σα Χξνιφγηα Πξνγξάκκαηα Αηδαζθαιίαο Μαζεκάησλ, κέρξη ηελ έλαξμε ηήξεζεο ηνπο ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα Myschool, 
επηζεκνπνηνχληαη κε ζθξάγηζε θαη ππνγξαθή απφ ηνλ/ηε Αηεπζπληή/ληξηα ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ, ελψ γηα ηα ηδησηηθά ζρνιεία ηζρχνπλ ηα 
δηαιακβαλφκελα ζην άξζξν 4 παξ. 2 ηνπ λ. 682/1977 (Ώ` 244), φπσο ηζρχεη.  

6. Ο/Δ Αηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ νθείιεη λα θξνληίδεη γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο MySchool γηα θάζε κεηαβνιή 
εληφο κίαο (1) εξγάζηκεο εκέξαο απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ πξνζεζκηψλ νη νπνίεο πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξ. 
ΕΏ ηνπ άξζξνπ 9 θαη ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 21. Βηδηθφηεξα ην ΐηβιίν Φνίηεζεο ελεκεξψλεηαη, ην αξγφηεξν, αλά εβδνκάδα.  
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Άξζξν 6 

Φχιαμε Τπεξεζηαθψλ Βηβιίσλ θαη Δληχπσλ  

1. Ώπφ ηα Τπεξεζηαθά ΐηβιία θαη Έληππα θπιάζζνληαη ππνρξεσηηθά:  

α) Σν Πξσηφθνιιν, ην ΐηβιίν Πξάμεσλ Αηεπζπληή/ ληξηαο, ην ΐηβιίν Πξάμεσλ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ/ νπζψλ, ην Δκεξνιφγην Λεηηνπξγίαο 
ρνιείνπ, ην ΐηβιίν ΐηβιηνζήθεο, ην ΐηβιίν Τιηθνχ θαη ην Μεηξψν Μαζεηψλ/ ηξηψλ, ζην δηελεθέο.  

β) Σα ππάξρνληα αληίηππα ηνπ ΐηβιίνπ Μηζζνδνζίαο πξνζσπηθνχ ζην δηελεθέο.  

γ) Σν ΐηβιίν Καηαγξαθήο Βλεξγεηψλ Τπνζηήξημεο Βχξπζκεο Λεηηνπξγίαο γηα κηα δηεηία απφ ηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο.  

δ) Σα Ώηνκηθά Αειηία γηα δχν έηε απφ ηελ εκέξα θαηαρψξηζεο ζην Μεηξψν Μαζεηψλ/ηξηψλ ηνπ νξηζηηθνχ απνηειέζκαηνο ηεο ηειεπηαίαο 
θνίηεζεο θάζε καζεηή/ηξηαο.  

ε) Σα αληίγξαθα ησλ Αειηίσλ Κίλεζεο Πξνζσπηθνχ γηα δχν έηε απφ ηε ζχληαμε ηνπο.  

ζη) Σα ΐηβιία Όιεο γηα δχν έηε απφ ηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο ην νπνίν αθνξνχλ.  

δ) Σα ΐηβιία Φνίηεζεο (απνπζηνιφγηα), ηα Έληππα Δκεξήζησλ Αειηίσλ Φνίηεζεο, ηα Χξνιφγηα Πξνγξάκκαηα Αηδαζθαιίαο Μαζεκάησλ, ηα 
Έληππα Βηζήγεζεο ή Βπηβνιήο Παηδαγσγηθψλ Μέηξσλ θαη νη Καηαζηάζεηο Πξνθνξηθήο ΐαζκνινγίαο γηα έλα έηνο απφ ηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνχ 
έηνπο ην νπνίν αθνξνχλ.  

ε) Οη αηνκηθνί θάθεινη ησλ καζεηψλ/ηξηψλ νη νπνίνη/ εο θνηηνχλ ζηα Γπκλάζηα ΒΏΒ, Λχθεηα ΒΏΒ, Βληαία Βηδηθά Βπαγγεικαηηθά Γπκλάζηα-
Λχθεηα, Β.Β.Β.ΒΚ. ή ππνζηεξίδνληαη ζηα Σκήκαηα Έληαμεο ή κε ην πξφγξακκα Παξάιιειεο ηήξημεο-πλεθπαίδεπζεο ζε Γπκλάζηα, Γεληθά 
Λχθεηα θαη Βπαγγεικαηηθά Λχθεηα, ζην δηελεθέο.  

2. Σα ΐηβιία θαη Έληππα, εθφζνλ ηεξνχληαη ειεθηξνληθά, θπιάζζνληαη ηνπιάρηζηνλ γηα ην πξνβιεπφκελν ζηελ παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ 
ρξνληθφ δηάζηεκα. Δ εγθχθιηνο ε νπνία θαζνξίδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο ειεθηξνληθήο ηήξεζεο ησλ ΐηβιίσλ θαη Βληχπσλ πξνβιέπεη θαη ην κέζνλ 
ζην νπνίν απηά ζα απνζεθεχνληαη κε αζθάιεηα.  

Άξζξν 7 

Έλαξμε ηζρχνο λέσλ Τπεξεζηαθψλ Βηβιίσλ θαη Δληχπσλ  

Σα πθηζηάκελα Τπεξεζηαθά ΐηβιία θαη Έληππα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πξηλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο δηαηεξνχληαη ζε ρξήζε, 
αληηθαζίζηαληαη δε απφ ηελ ειεθηξνληθή ηνπο έθδνζε απφ ηελ εκεξνκελία πνπ πξνβιέπεη ε παξνχζα ή ζρεηηθή εγθχθιηνο. Σν ΐηβιίν Φνίηεζεο 
(απνπζηνιφγην), ην Βπξεηήξην θαζψο θαη ην Ώηνκηθφ Αειηίν Μαζεηή/ηξηαο, θαη ηα Αειηία Κίλεζεο Πξνζσπηθνχ ηεξνχληαη ζην πιεξνθνξηαθφ 
ζχζηεκα MySchool απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2017-2018.  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ`  

Δγγξαθή καζεηψλ/ηξηψλ  

Άξζξν 8 

Έλλνηα ηεο εγγξαθήο  

1) Δ εγγξαθή καζεηή/ηξηαο ζην Γπκλάζην, ζην Γεληθφ Λχθεην, ζην Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην, Γπκλάζην ΒΏΒ, Λχθεην ΒΏΒ, Βληαίν Βηδηθφ 
Βπαγγεικαηηθφ Γπκλάζην-Λχθεην θαη Β.Β.Β.ΒΚ. πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηε ζηηγκή πνπ απηφο/ή απνθηά δηθαίσκα θνίηεζεο ζ` απηφ, ζχκθσλα κε 
ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.  

2) Χο εγγξαθή λνείηαη ε εθάπαμ θαηαρψξηζε γηα πξψηε θνξά ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην άξζξν 11 ζηνηρείσλ ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ζην Ώηνκηθφ 
Αειηίν θαη ην Μεηξψν Μαζεηψλ/ηξηψλ ηνπ ζρνιείνπ.  

Άξζξν 9 

Σξφπνο θαη ρξφλνο εγγξαθήο  

Α. Δγγξαθή  

1. Οη εγγξαθέο ζηα Γπκλάζηα, ζηα Γεληθά Λχθεηα, ζηα Γπκλάζηα ΒΏΒ θαη ζηα Λχθεηα ΒΏΒ πξαγκαηνπνηνχληαη θάζε ζρνιηθφ έηνο κφλν γηα 
ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο ηεο Ώ` ηάμεο πνπ εηζάγνληαη γηα πξψηε θνξά. Καη` εμαίξεζε α) νη καζεηέο/ηξηεο πνπ θαηέρνπλ ηίηιν ζπνπδψλ μέλνπ 
ζρνιείνπ πνπ ιεηηνπξγεί ζην εμσηεξηθφ εγγξάθνληαη ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14, β) νη καζεηέο/ηξηεο πνπ έρνπλ δηαθφςεη ηε 
θνίηεζε ηνπο εγγξάθνληαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. ΕΑ θαη ζην άξζξν 15 θαη γ) νη καζεηέο/ηξηεο πνπ έρνπλ δηθαίσκα έληαμεο 
ζε ηάμε εγγξάθνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 ηεο παξνχζαο.  
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2. Οη εγγξαθέο ζηα Βπαγγεικαηηθά Λχθεηα θαη ζηα Βληαία Βηδηθά Βπαγγεικαηηθά Γπκλάζηα-Λχθεηα θαη Β.Β.Β.ΒΚ. πξαγκαηνπνηνχληαη θάζε 
ζρνιηθφ έηνο γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο πνπ εηζάγνληαη γηα πξψηε θνξά, ζχκθσλα κε ηελ πεξηπη. 9 θαη νη νπνίνη εληάζζνληαη ζε ηάμε ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 22. Καη` εμαίξεζε α) νη καζεηέο/ηξηεο πνπ θαηέρνπλ ηίηιν ζπνπδψλ μέλνπ ζρνιείνπ πνπ ιεηηνπξγεί ζην εμσηεξηθφ εγγξάθνληαη 
ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 θαη β) νη καζεηέο/ηξηεο πνπ έρνπλ δηαθφςεη ηε θνίηεζε ηνπο εγγξάθνληαη ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. ΕΑ θαη ζην άξζξν 15.  

«3. Γηα ηελ εγγξαθή ζηελ Α΄ ηάμε Γπκλαζίνπ είηε απηφ βξίζθεηαη εληφο είηε εθηφο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ, θάζε καζεηήο/ηξηα θαηαζέηεη, κέζσ 
ηνπ θεδεκφλα ηνπ/ηεο, εληφο ηνπ κελφο Αεθεκβξίνπ ηνπ δηαλπφκελνπ ζρνιηθνχ έηνπο, ζηνλ/ ζηε Αηεπζπληή/ληξηα ηνπ Αεκνηηθνχ ζην νπνίν θνηηά 
δήισζε εγγξαθήο ζην Γπκλάζην ην νπνίν νξίδεηαη ζχκθσλα κε απφθαζε ηνπ/ηεο Αηεπζπληή/ληξηαο ηεο νηθείαο Αηεχζπλζεο Αεπηεξνβάζκηαο 
Βθπαίδεπζεο θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 12. Ο φξνο απηφο ηζρχεη κφλν γηα ηα δεκφζηα Γπκλάζηα. Ο/Δ Αηεπζπληήο/ληξηα ηνπ Αεκνηηθνχ κεξηκλά 
θαη έρεη ηελ επζχλε νη κελ δειψζεηο λα παξακείλνπλ ζην ζρνιείν, ηα δε απνιπηήξηα ησλ απνιπφκελσλ καζεηψλ/ ηξηψλ ηνπ ζρνιείνπ ηνπ/ηεο 
λα δηαβηβαζηνχλ ζην Γπκλάζην ηνπ πξννξηζκνχ ηνπο ππεξεζηαθψο, κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή θαηάζηαζε θαη επί απνδείμεη. Οη καζεηέο/ ηξηεο 
πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη απφ ην Αεκνηηθφ πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηνπ π.δ. 739/1980 (Ώ΄ 184), θαηαζέηνπλ ηνλ πξσηφηππν απνιπηήξην ηίηιν πνπ 
ηνπο έρεη παξαδνζεί, απεπζείαο ζην Γπκλάζην ζην νπνίν δηθαηνχληαη λα εγγξαθνχλ.  

4. Γηα ηελ εγγξαθή ζηελ Ώ΄ Γεληθνχ Λπθείνπ, νη ηίηινη ησλ απνθνίησλ θάζε Γπκλαζίνπ δηαβηβάδνληαη ππεξεζηαθά θαη επί απνδείμεη, κεηά ηελ 
νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο Διεθηξνληθήο Αήισζεο Πξνηίκεζεο ηεο παξ. Α΄, ζην Γεληθφ Λχθεην πνπ έρνπλ θαηαλεκεζεί, ζχκθσλα 
κε απφθαζε ηνπ/ηεο Αηεπζπληή/ληξηαο ηεο νηθείαο Αηεχζπλζεο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο. Δ εγγξαθή ζηελ Ώ΄ ηάμε Γεληθνχ Λπθείνπ κε ηίηιν 
πνπ εθδφζεθε ην εκεξνινγηαθφ έηνο εγγξαθήο πξαγκαηνπνηείηαη κφλν εάλ απηφο έρεη δηαβηβαζηεί ππεξεζηαθά απφ ην Γπκλάζην».  

ΣΗΜΔΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Τν εληόο « » θείκελν ηωλ παξαγξάθωλ αληηθαηαζηάζεθε ωο άλω κε ηελ ΓΓ4/139101/27-08-2018 Απόθαζε Υπ. 
Παηδείαο ΦΔΚ 3674 η Β΄ . Οη ππόινηπεο παξάγξαθνη αλαξηζκνύληαη κε ηελ ίδηα δηάηαμε.  

5. Γηα ηελ εγγξαθή ζηελ Α` ηάμε Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, νη ηίηινη ησλ απνθνίησλ θάζε Γπκλαζίνπ δηαβηβάδνληαη ππεξεζηαθά θαη επί 
απνδείμεη, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο Διεθηξνληθήο Αήισζεο Πξνηίκεζεο ηεο παξ. Α, ζην Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην ζην 
νπνίν έρνπλ ηειηθά θαηαλεκεζεί, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηεο παξ. Α.  

6. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εγγξαθήο καζεηή/ηξηαο πνπ έρεη παξαιάβεη ηνλ ηίηιν ηνπ Γπκλαζίνπ ζηελ Ώ` ηάμε δεκνζίνπ Γεληθνχ Λπθείνπ ή 
Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, α) εάλ ε εγγξαθή πξαγκαηνπνηείηαη ην εκεξνινγηαθφ έηνο έθδνζεο ηνπ ηίηινπ, ηφηε ν ηίηινο θαηαηίζεηαη ζην Γπκλάζην 
έθδνζεο εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ παξ. ΐ, πξνθεηκέλνπ λα δηαβηβαζηεί ζε Γεληθφ Λχθεην ή ζε Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην γηα 
εγγξαθή ηνπ ζε απηφ, β) εάλ ε εγγξαθή πξαγκαηνπνηείηαη ζε κεηαγελέζηεξα έηε απφ ην έηνο έθδνζεο ηνπ θαη δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί 
εγγξαθή ζε Γεληθφ Λχθεην ή Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην ή ηδησηηθφ ζρνιείν, ηφηε ε εγγξαθή πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ θαηάζεζε ηνπ ηίηινπ ζην Γεληθφ 
Λχθεην ή Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην εγγξαθήο, δεκφζην ή ηδησηηθφ, απφ ηνλ/ ηελ καζεηή/ηξηα ή ηνλ θεδεκφλα ηνπ/ηεο, εάλ απηφο/ή είλαη αλήιηθνο/ε.  

«7. Αηθαίσκα εγγξαθήο ζηελ Ώ΄ ηάμε ηνπ ΓΒ.Λ. έρνπλ νη θάηνρνη Ώπνιπηεξίνπ Γπκλαζίνπ ή άιινπ ηζφηηκνπ ηίηινπ θαη φζνη/εο έρνπλ απνξξηθζεί 
ζηελ Ώ΄ ηάμε εκεξήζηνπ ή εζπεξηλνχ ΓΒ.Λ. ηε ΐ΄ ηάμε εγγξάθνληαη νη πξναγφκελνη/εο απφ ηελ A΄ ηάμε εκεξήζηνπ ή εζπεξηλνχ ΓΒ.Λ., φζνη/εο 
έρνπλ απνξξηθζεί ζηε ΐ΄ εκεξήζηνπ ή εζπεξηλνχ ΓΒ.Λ. θαη φζνη/εο έρνπλ απνξξηθζεί απφ ηε Γ΄ ηάμε Βζπεξηλνχ ΓΒ.Λ. ηεηξαεηνχο θνίηεζεο 
απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2019-2020 θαη εθεμήο. ηε Γ΄ ηάμε εγγξάθνληαη νη πξναγφκελνη/εο απφ ηε ΐ΄ ηάμε εκεξήζηνπ ΓΒ.Λ., νη πξναγφκελνη/εο 
απφ ηε ΐ΄ ηάμε εζπεξηλνχ ΓΒ.Λ. απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019 θαη εθεμήο, φζνη/εο έρνπλ απνξξηθζεί ζηε Γ εκεξήζηνπ ΓΒ.Λ., φζνη/εο έρνπλ 
απνξξηθζεί ζηε Γ΄ εζπεξηλνχ ΓΒ.Λ. απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2019-2020 θαη εθεμήο θαη φζνη/εο έρνπλ απνξξηθζεί ζηε Α΄ Βζπεξηλνχ ΓΒ.Λ. απφ ην 
ζρνιηθφ έηνο 2019-2020».  

ΣΗΜΔΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Τν εληόο « » θείκελν ηεο παξ. αληηθαηαζηάζεθε ωο άλω κε ηελ ΓΓ4/139101/27-08-2018 Απόθαζε Υπ. Παηδείαο ΦΔΚ 
3674 η Β΄ .  

8. Αηθαίσκα εγγξαθήο ζην Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην (λ. 4386/2016, ΦΒΚ Ώ` 83) έρνπλ αλά ηάμε:  

α. ζηελ Α` ηάμε:  

1) Οη θάηνρνη Ώπνιπηεξίνπ Γπκλαζίνπ ή άιινπ ηζφηηκνπ ηίηινπ.  

2) ζνη/φζεο έρνπλ απνξξηθζεί ζηελ Ώ` ηάμε ηνπ ΒΠΏ.Λ.  

3) Οη θάηνρνη Πηπρίνπ Καηψηεξεο Σερληθήο ή Βπαγγεικαηηθήο ρνιήο ή άιινπ ηζφηηκνπ ηίηινπ.  

4) ζνη/φζεο έρνπλ απνξξηθζεί ζηελ Ώ` ηάμε παξειζφλησλ εηψλ ησλ Σ.Β.Λ., Λ.Β.Ν., Β.Π.Λ. θαη άιισλ ηζνηίκσλ ζρνιείσλ κε απηά.  

5) ζνη/φζεο έρνπλ απνξξηθζεί ζηελ Ώ` θαη ΐ` ηάμε ηνπ Ώ` θχθινπ Σ.Β.Β.  

6) ζνη/φζεο έρνπλ απνξξηθζεί ζηελ Ώ` θαη ΐ` ηάμε ησλ Σ.Β..  

7) ζνη/φζεο έρνπλ απνξξηθζεί ζηελ Ώ` θαη ΐ` ηάμε εζπεξηλήο Σ.Β..  

8) ζνη/φζεο έρνπλ απνξξηθζεί ζηελ Ώ` ηάμε εζπεξηλνχ Σ.Β.Λ.  

β. ζηελ Β` ηάμε:  

1) ζνη/φζεο έρνπλ πξναρζεί απφ ηελ Ώ` ηάμε ηνπ ΒΠΏ.Λ.  

2) ζνη/φζεο έρνπλ απνξξηθζεί ζηε ΐ` ηάμε ηνπ ΒΠΏ.Λ.  
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3) ζνη/φζεο έρνπλ πξναρζεί απφ ηε ΐ` ηάμε ηνπ ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 4386/2016 (Ώ` 83) θαη επηζπκνχλ λα αθνινπζήζνπλ δηαθνξεηηθφ ηνκέα ηνπ 
νηθείνπ ηίηινπ ζπνπδψλ.  

4) Κάηνρνη Πηπρίνπ ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 4386/2016 (Ώ` 83) πνπ επηζπκνχλ λα αθνινπζήζνπλ δηαθνξεηηθφ ηνκέα ηνπ νηθείνπ ηίηινπ ζπνπδψλ.  

5) Ώπφ ην ζρνιηθφ έηνο 2018 - 2019, φζνη/φζεο έρνπλ πξναρζεί απφ ηε ΐ` ηάμε ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 4186/2013 (Ώ` 193).  

6) Κάηνρνη Πηπρίνπ ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 4186/2013 (Ώ` 193) ζε ίδην ηνκέα, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ζηε Γ` ηάμε δηαθνξεηηθή εηδηθφηεηα απφ απηή 
ηνπ πηπρίνπ ηνπο ή ζε δηαθνξεηηθφ ηνκέα ηνπ νηθείνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπο.  

7) ζνη/φζεο έρνπλ απνξξηθζεί ζηε Γ` ηάμε εζπεξηλνχ ή εκεξεζίνπ ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 4186/2013 (Ώ` 193) θαη επηζπκνχλ λα αθνινπζήζνπλ ηνλ ίδην 
ή δηαθνξεηηθφ ηνκέα.  

8) Κάηνρνη Ώπνιπηεξίνπ Γεληθνχ Λπθείνπ ή Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ (ΒΠΏ.Λ.) ηνπ λ. 4186/2013 (Ώ` 193) θαη ησλ ηζνηίκσλ κε απηφ ηίηισλ 
ζπνπδψλ θαζψο θαη νη θάηνρνη αληίζηνηρνπ Ώπνιπηεξίνπ Λπθείνπ ηεο αιινδαπήο, κφλν γηα ιήςε Πηπρίνπ θαη φρη Ώπνιπηεξίνπ.  

9) Κάηνρνη Πηπρίνπ ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 3475/2006 (Ώ` 146) ζε άιιν ηνκέα απφ απηφλ ηνπ νηθείνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπο ή ζηνλ ίδην ηνκέα 
πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ άιιε εηδηθφηεηα εθηφο απφ απηέο γηα ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ ζηε Γ` ηάμε, ζχκθσλα κε ηηο αληηζηνηρίεο 
ησλ παξαξηεκάησλ Ε θαη II ηεο παξνχζαο ππνπξγηθήο απφθαζεο.  

10) ζνη/φζεο έρνπλ πξναρζεί απφ ηε ΐ` ηάμε ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 3475/2006 (Ώ` 146) θαη επηζπκνχλ λα θνηηήζνπλ ζε δηαθνξεηηθφ ηνκέα.  

11) Μαζεηέο/ηξηεο ηεο Α` ηάμεο Βζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 3475/2006 (Ώ` 146) αλεπαξθνχο θνίηεζεο, εγγξάθνληαη ζηε ΐ` ηάμε ζηηο πεξηπηψζεηο 
εθείλεο πνπ ε εηδηθφηεηα ηνπο δελ αληηζηνηρείηαη ζχκθσλα κε ηα παξαξηήκαηα ηεο παξνχζαο ππνπξγηθήο απφθαζεο.  

12) ζνη/φζεο έρνπλ πξναρζεί απφ ηελ Ώ` ηάμε ησλ Σ.Β.Λ., Λ.Β.Ν., Β.Π.Λ. θαη άιισλ ηζνηίκσλ ζρνιείσλ κε απηά.  

13) ζνη/φζεο έρνπλ απνξξηθζεί ζηε ΐ` θαη Γ` ηάμε ησλ Σ.Β.Λ., Λ.Β.Ν., Β.Π.Λ. θαη άιισλ ηζνηίκσλ ζρνιείσλ κε απηά.  

14) Κάηνρνη Πηπρίνπ Ώ` θχθινπ Σ.Β.Β.  

15) Κάηνρνη Πηπρίνπ ΐ` θχθινπ Σ.Β.Β. θαη ησλ ηζνηίκσλ κε απηφ ηίηισλ ζπνπδψλ.  

16) ζνη/φζεο έρνπλ απνξξηθζεί ζην ΐ` θχθιν Σ.Β.Β.  

17) ζνη/φζεο έρνπλ απνξξηθζεί ζηε Γ` ηάμε εζπεξηλνχ Σ.Β.Λ.  

18) ζνη/φζεο έρνπλ απνξξηθζεί ζηε ΐ` ηάμε εζπεξηλνχ Σ.Β.Λ.  

19) Κάηνρνη Πηπρίνπ ΒΠΏ..  

20) ζνη/φζεο έρνπλ απνξξηθζεί ζηελ Ώ`, ΐ` ηάμε ΒΠΏ..  

21) Κάηνρνη Πηπρίνπ Σ.Β.. θαη ησλ ηζνηίκσλ κε απηφ ηίηισλ ζπνπδψλ.  

γ. ζηελ Γ` ηάμε:  

1) ζνη/φζεο έρνπλ πξναρζεί απφ ηε ΐ` ηάμε ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 4386/2016 (Ώ` 83) ζε εηδηθφηεηα ηνπ ηνκέα ηνπο.  

2) ζνη/φζεο έρνπλ απνξξηθζεί ζηε Γ` ηάμε ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 4386/2016 (Ώ` 83) ζε ίδηα ή ζε δηαθνξεηηθή εηδηθφηεηα ηνπ ίδηνπ ηνκέα.  

3) Οη θάηνρνη πηπρίνπ ηνπ λ. 4386/2016 (Ώ` 83) ζε δηαθνξεηηθή εηδηθφηεηα ηνπ ίδηνπ ηνκέα.  

4) ζνη/φζεο έρνπλ πξναρζεί απφ ηε ΐ` ηάμε ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 3475/2006 (Ώ` 146) κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ ζηε Γ` ηάμε ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 4386/2016 
(Ώ` 83), γηα ηελ απφθηεζε Ώπνιπηεξίνπ θαη Πηπρίνπ, ζε εηδηθφηεηα ηνπ ηνκέα πνπ παξαθνινχζεζαλ, φπσο αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Ε ηεο 
παξνχζαο, παξαθνινπζψληαο ηα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο θαη Βηδηθφηεηαο. Μεηά ηελ απφθηεζε ηνπ Πηπρίνπ, κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ εθ 
λένπ γηα απφθηεζε άιινπ Πηπρίνπ κφλν ζηηο εηδηθφηεηεο ηνπ ηνκέα πνπ παξαθνινχζεζαλ θαη αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Ε ηεο παξνχζαο, 
παξαθνινπζψληαο ηα καζήκαηα Βηδηθφηεηαο.  

5) Μαζεηέο/ηξηεο ηεο Α` Βζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 3475/ 2006 (Ώ` 146) αλεπαξθνχο θνίηεζεο, εγγξάθνληαη ζηε Γ` ηάμε Δκεξήζηνπ ΒΠΏ.Λ. ζηηο 
πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ ε εηδηθφηεηα ηνπο αληηζηνηρείηαη ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Ε ηεο παξνχζαο ππνπξγηθήο απφθαζεο.  

6) Οη θάηνρνη Ώπνιπηεξίνπ θαη Πηπρίνπ ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 3475/2006 (Ώ` 146) κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ ζηε Γ` ηάμε ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 4386/2016 (Ώ` 83) 
γηα απφθηεζε άιινπ Πηπρίνπ κφλν ζηηο εηδηθφηεηεο ηνπ ηνκέα πνπ παξαθνινχζεζαλ θαη αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα II ηεο παξνχζαο, 
παξαθνινπζψληαο ηα καζήκαηα Βηδηθφηεηαο.  
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7) Οη θάηνρνη κφλν Πηπρίνπ ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 3475/2006 (Ώ` 146) κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ ζηε Γ` ηάμε ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 4386/2016 (Ώ` 83) γηα 
απφθηεζε Ώπνιπηεξίνπ θαη άιινπ Πηπρίνπ, νπφηε παξαθνινπζνχλ ηα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο θαη Βηδηθφηεηαο ή γηα ηελ απφθηεζε άιινπ 
Πηπρίνπ θαη κφλν ζηηο εηδηθφηεηεο ηνπ ηνκέα πνπ παξαθνινχζεζαλ θαη αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα II ηεο παξνχζαο ππνπξγηθήο απφθαζεο.  

δ. Ώπνθιεηζηηθά γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019 φζνη/ εο εληάζζνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4473/2017 (Ώ` 78) 
εγγξάθνληαη ζηε Α` ηάμε εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ.  

ΣΗΜΔΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Γηαγξάθεηαη κε ηελ ΓΓ4/139101/27-08-2018 Απόθαζε Υπ. Παηδείαο ΦΔΚ 3674 η Β΄ .  

Β. Πξνζεζκίεο Δγγξαθήο  

1. Οη αηηήζεηο εγγξαθήο- δειψζεηο πξνηίκεζεο πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηα Γπκλάζηα, ηα Γεληθά Λχθεηα θαη ηα Βπαγγεικαηηθά Λχθεηα εληφο ηνπ 
ΜαΎνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ ζρνιηθνχ έηνπο θαη ε εγγξαθή- έληαμε ζε ηάμε νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξαιαβή ηνπ απνιπηεξίνπ Αεκνηηθνχ γηα ηελ 
εγγξαθή ζηελ Ώ` Γπκλαζίνπ ή κε ηελ έθδνζε απνηειεζκάησλ ζηηο ππφινηπεο ηάμεηο. Καη` εμαίξεζε πξαγκαηνπνηνχληαη εγγξαθέο ηνλ 
επηέκβξην θαη κέρξη ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ «ζε ιεηηνπξγνχληα ηκήκαηα»:  

α) γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο πνπ παξαπέκθζεθαλ ζηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ επηεκβξίνπ, φπνπ απηή πξνβιέπεηαη,  

β) γηα ηνπο/ηηο απφθνηηνπο Γεληθνχ Λπθείνπ ή Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ νη νπνίνη/εο επηζπκνχλ ηελ εγγξαθή ηνπο ζε Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην γηα 
ηελ απφθηεζε πηπρίνπ εηδηθφηεηαο θαη νη νπνίνη/εο ζπκκεηείραλ ζηηο Παλειιαδηθέο Βμεηάζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ ζρνιηθνχ έηνπο θαη  

γ) γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο πνπ αδπλαηνχζαλ λα εγγξαθνχλ γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο (π. ρ. γηα ιφγνπο πγείαο, ζνβαξνχο νηθνγελεηαθνχο 
ιφγνπο θ.ιπ.).  

ΣΗΜΔΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Οη εληόο «» ηξεηο ιέμεηο πξνζηέζεθαλ κε ηελ ΓΓ4/80890/17-05-2018 Απόθαζε Υπ. Παηδείαο ΦΔΚ 1815 η. Β΄  

2. Βηδηθά φζνη/εο δελ θνηηνχλ ζε ζρνιεία θαηά ηελ πεξίνδν πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη νη αηηήζεηο εγγξαθήο-δειψζεηο πξνηίκεζεο έρνπλ ηε 
δπλαηφηεηα λα θαηαζέζνπλ αίηεζε-δήισζε κέρξη ηελ 30ή ΜαΎνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ ζρνιηθνχ έηνπο.  

3. Βθπξφζεζκε εγγξαθή πξαγκαηνπνηείηαη κεηά απφ έγθξηζε ηνπ/ηεο νηθείνπ/αο Αηεπζπληή/ληξηαο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο έσο δέθα (10) 
εκέξεο κεηά ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ. Οη απνπζίεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ κέρξη ηελ 
εθπξφζεζκε εγγξαθή ινγίδνληαη ζην αθέξαην.  

4. ε θάζε πεξίπησζε εθπξφζεζκσλ εγγξαθψλ νη καζήηξηεο/ηέο εληάζζνληαη ζε ηκήκαηα πνπ ήδε ιεηηνπξγνχλ. Ώλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ ζηε 
ζρνιηθή κνλάδα ζηελ νπνία εληάζζεηαη ν/ε καζεηήο/ηξηα, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην παξφλ άξζξν, εγγξάθεηαη ζε ηκήκα πνπ ήδε 
ιεηηνπξγεί ζε φκνξν ζρνιείν, κε απφθαζε ηνπ/ ηεο Αηεπζπληή/ληξηαο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο.  

5. ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ησλ νπνίσλ ε ιεηηνπξγία αξρίδεη κεηά ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, νη εγγξαθέο πξαγκαηνπνηνχληαη κέζα ζην 
πξψην δεθαήκεξν απφ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.  

Γ. Σξφπνο εγγξαθήο  

1. Κάζε θεδεκφλαο καζεηή/ηξηαο εγγεγξακκέλνπ/εο ζην Γπκλάζην, ζην Γεληθφ Λχθεην ή ζην Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην πξέπεη λα πξνζέιζεη ζηε 
Αηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ κέρξη ηελ παξακνλή ηεο έλαξμεο ησλ καζεκάησλ ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο θαη λα δειψζεη ελππνγξάθσο φηη είλαη λφκηκνο 
θεδεκφλαο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο.  

2. Ο θεδεκφλαο ηεο/ηνπ καζήηξηαο/ηή, ή ε/ν ίδηα/νο ε/ν/καζήηξηα/ηήο, αλ είλαη ελήιηθε/νο, γηα ηελ εγγξαθή ζε Γεληθφ Λχθεην ή Βπαγγεικαηηθφ 
Λχθεην:  

α. Τπνβάιιεη Διεθηξνληθή Ώίηεζε εγγξαθήο- δήισζε πξνηίκεζεο, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξ. Α.,  

β. πξνζέξρεηαη εκπξφζεζκα ζηε Αηεχζπλζε ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ ή ηνπ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, γηα λα θαηαζέζεη ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. Β.  

3. Οη Αηεπζπληέο/ληξηεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ είλαη ππνρξεσκέλνη/εο λα πξνβαίλνπλ ζηελ επαιήζεπζε ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ πνπ θαηαηίζεληαη 
γηα ηελ εγγξαθή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, εθφζνλ νη ηίηινη απηνί δελ έρνπλ δηαβηβαζηεί απφ ην ζρνιείν πνπ ηνπο εμέδσζε.  

Γ. Γηαδηθαζία ππνβνιήο Ζιεθηξνληθήο Αίηεζεο εγγξαθήο - Γήισζεο Πξνηίκεζεο  

1. Βληφο ΜαΎνπ, νη καζεηέο/ηξηεο πνπ επηζπκνχλ λα εγγξαθνχλ ζε Αεκφζην Γεληθφ Λχθεην ή Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην ή νη θεδεκφλεο ηνπο, εάλ 
είλαη αλήιηθνη/εο, νθείινπλ λα ππνβάινπλ, κέζσ ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Διεθηξνληθή 
Ώίηεζε εγγξαθήο- Αήισζε πξνηίκεζεο γηα ηνλ ηχπν Λπθείνπ (Γεληθφ ή Βπαγγεικαηηθφ) ζην νπνίν επηζπκνχλ λα θνηηήζνπλ. Βάλ δειψζνπλ 
πξνηίκεζε γηα εγγξαθή ζε Γεληθφ Λχθεην, δειψλνπλ επίζεο, αλάινγα κε ηελ Σάμε, ηα καζήκαηα επηινγήο ή/θαη ηελ Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνχ 
πνπ ζα παξαθνινπζήζνπλ ζην Γεληθφ Λχθεην ζην νπνίν ζα δηαβηβαζηεί ην Ώπνιπηήξην ηνπ Γπκλαζίνπ, ζχκθσλα κε ηηο πεξηπη. 5, 6 θαη 7 ηεο 
παξ. Ώ, κε δπλαηφηεηα επηινγήο πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο καζεκάησλ θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο, εθφζνλ ππάξρεη ππνρξέσζε επηινγήο 
καζεκάησλ, ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ. Δ δήισζε απηή κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κέρξη ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ, γηα ηκήκαηα 
πνπ ήδε ιεηηνπξγνχλ, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ειάρηζηνπ θαη ηνπ κέγηζηνπ αξηζκνχ καζεηψλ αλά ηάμε. Βάλ δειψζνπλ πξνηίκεζε γηα 
εγγξαθή ζε Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην, δειψλνπλ επίζεο: α) γηα ηελ εγγξαθή ζηελ Ώ` ηάμε κέρξη ηξία (3) ΒΠΏ.Λ. ζηα νπνία επηζπκνχλ λα 
θνηηήζνπλ θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο, θαζψο θαη ηα καζήκαηα επηινγήο ηα νπνία επηζπκνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ, β) γηα ηελ εγγξαθή ζηε ΐ` 
ηάμε ηνλ ηνκέα πνπ επηζπκνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ θαη κέρξη ηξία (3) ΒΠΏ.Λ. ζηα νπνία επηζπκνχλ λα θνηηήζνπλ θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο, γ) 
γηα ηελ εγγξαθή ζηε Γ` ηάμε ηελ εηδηθφηεηα πνπ επηζπκνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ θαη κέρξη ηξία (3) ΒΠΏ.Λ. ζηα νπνία επηζπκνχλ λα θνηηήζνπλ 



23 
 

θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο. Δ δήισζε απηή κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κέρξη ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ, γηα ηκήκαηα πνπ ήδε ιεηηνπξγνχλ, 
ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ειάρηζηνπ θαη ηνπ κέγηζηνπ αξηζκνχ καζεηψλ αλά ηάμε.  

Οη Αηεπζπληέο/ληξηεο ησλ Γεληθψλ Λπθείσλ ή Βπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ νθείινπλ λα δηεπθνιχλνπλ ηνπο θεδεκφλεο πνπ δειψλνπλ αδπλακία λα 
ππνβάινπλ κφλνη ηνπο ηελ Διεθηξνληθή Ώίηεζε εγγξαθήο- Αήισζε πξνηίκεζεο.  

ηελ αλσηέξσ Διεθηξνληθή Ώίηεζε εγγξαθήο- Αήισζε πξνηίκεζεο νη ελδηαθεξφκελνη/εο δεζκεχνληαη λα ππνβάινπλ ηα απαξαίηεηα θαηά ηελ 
εγγξαθή ηνπο δηθαηνινγεηηθά. Δ Διεθηξνληθή Ώίηεζε εγγξαθήο- Αήισζε πξνηίκεζεο επέρεη ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο θαηά ηελ έλλνηα θαη κε 
ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986 (Ώ` 75).  

2. Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ Διεθηξνληθψλ Αειψζεσλ Πξνηίκεζεο θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπο, νη ελδηαθεξφκελνη/λεο 
ελεκεξψλνληαη κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη θαινχληαη λα πξνζέιζνπλ ζην Γεληθφ Λχθεην ζην νπνίν έρεη 
δηαβηβαζηεί ην Ώπνιπηήξην Γπκλαζίνπ ή ζην Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην ζην νπνίν έρνπλ ηειηθά θαηαλεκεζεί, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 
ηελ εγγξαθή ηνπο θαηαζέηνληαο ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, φπσο απηά νξίδνληαη ζηελ παξ. Β ηνπ παξφληνο άξζξνπ. ηελ πεξίπησζε θαηά 
ηελ νπνία νη καζεηέο/ηξηεο ελεκεξψζεθαλ κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο φηη δελ θαηαηάρζεθαλ ζε θαλέλα απφ ηα ΒΠΏ.Λ. 
πξνηίκεζεο ηνπο, απεπζχλνληαη ζηε Αηεχζπλζε Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ζηελ νπνία αλήθεη ην/ηα ζρνιείν/α πξνηίκεζεο. Ο 
Αηεπζπληήο/ηξηα Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο πξνηείλεη ηελ εγγξαθή ηνπο ζε ππάξρνληα ηκήκαηα.  

Δ. Γηθαηνινγεηηθά εγγξαθήο  

1. Γηα ηελ εγγξαθή καζεηή/ηξηαο ζε Γπκλάζην νη ελδηαθεξφκελνη/εο θαινχληαη, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο, λα 
ππνβάινπλ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:  

α. Ώπνιπηήξην Αεκνηηθνχ, εθφζνλ απηφ δελ έρεη δηαβηβαζηεί ππεξεζηαθά.  

β. ε πεξίπησζε πνπ ν καζεηήο/ηξηα είλαη αλήιηθνο/ε, Τπεχζπλε Αήισζε ηνπ λ. 1599/1986 (Ώ` 75) ηνπ θεδεκφλα ηνχ/ηήο καζεηή/ηξηαο ζηελ 
νπνία λα δειψλεηαη ε λνκηκφηεηα ηεο άζθεζεο ηεο θεδεκνλίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13, εθηφο εάλ έρεη ήδε ππνβάιεη δήισζε θεδεκνλίαο 
θαηά ηελ εγγξαθή ηνλ Ενχλην. ηελ ίδηα Τπεχζπλε Αήισζε δειψλεηαη ε απνδνρή ηεο ειεθηξνληθήο ελεκέξσζεο γηα δεηήκαηα ηεο πνξείαο 
θνίηεζεο ηνπ/ ηεο καζεηή/ηξηαο, θαζψο θαη ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε γηα ηελ παξαιαβή ησλ ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ ή ν αξηζκφο ηνπ 
ηειεθψλνπ ζην νπνίν ζα απνζηέιινληαη ηα ζχληνκα κελχκαηα (SMS).  

γ. Φσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ή Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Αήκνπ/Αεκνηηθήο Βλφηεηαο ζηα Μεηξψα ηνπ 
νπνίνπ είλαη εγγεγξακκέλνο/ε ν/ε καζεηήο/ηξηα, εθφζνλ δελ έρεη δειηίν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. Βάλ ν/ε καζεηήο/ηξηα δελ έρεη δειηίν 
αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο θαη δελ ππνβιεζεί Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Αήκνπ/Αεκνηηθήο Βλφηεηαο ζηα Μεηξψα ηνπ νπνίνπ είλαη εγγεγξακκέλνο/ε ν/ε 
καζεηήο/ηξηα, ηφηε ην Πηζηνπνηεηηθφ αλαδεηείηαη απηεπάγγειηα απφ ηνλ/ηε Αηεπζπληή/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ, ψζηε λα θαηαρσξίδνληαη ηα ζηνηρεία 
ηνπ/ηεο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 11.  

2. Γηα ηελ εγγξαθή καζεηή/ηξηαο ζε Γεληθφ Λχθεην νη ελδηαθεξφκελνη/εο θαινχληαη, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο, λα 
ππνβάινπλ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:  

α. Έληππν ηεο Ώίηεζεο Βγγξαθήο  

α. Ώπνιπηήξην Γπκλαζίνπ, εθφζνλ απηφ δελ έρεη δηαβηβαζηεί ππεξεζηαθά, ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο.  

β. Βθηχπσζε ηεο Διεθηξνληθήο Αήισζεο Πξνηίκεζεο  

γ. Τπεχζπλε Αήισζε ηνπ λ. 1599/1986 (Ώ` 75), ηνπ θεδεκφλα ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ή ηνπ/ηεο ηδίνπ/αο αλ είλαη ελήιηθνο/ε ζηελ νπνία ζα 
δειψλνληαη:  

αα) Δ λνκηκφηεηα ηεο άζθεζεο ηεο θεδεκνλίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ζε πεξίπησζε πνπ ν/ε καζεηήο/ ηξηα είλαη αλήιηθνο/ε, εθηφο εάλ έρεη 
ήδε ππνβάιεη δήισζε θεδεκνλίαο θαηά ηελ εγγξαθή ηνλ Ενχλην.  

ββ) Δ απνδνρή ηεο ειεθηξνληθήο ελεκέξσζεο γηα δεηήκαηα ηεο πνξείαο θνίηεζεο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο, θαζψο θαη ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 
γηα ηελ παξαιαβή ησλ ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ ή ν αξηζκφο ηνπ ηειεθψλνπ ζην νπνίν ζα απνζηέιινληαη ηα SMS.  

γγ) ηη ν/ε εγγξαθφκελνο/ε καζεηήο/ηξηα δελ θνηηά ζε άιιν Γεληθφ Λχθεην ή Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην ή ζρνιείν ηεο Αεπηεξνβάζκηαο 
Βθπαίδεπζεο νπνηνπδήπνηε Τπνπξγείνπ ή ζε ζρνιή ηεο Σξηηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ή ζην κεηαιπθεηαθφ έηνο-ηάμε καζεηείαο ησλ ΒΠΏ.Λ. ή ζε 
Ελζηηηνχην Βπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Ε.Β.Κ.) ή αληίζηνηρσλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ηνπ εμσηεξηθνχ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν ΕΣ πεξί 
Αηπιήο Φνίηεζεο.  

δδ) ηη ν/ε εγγξαθφκελνο/ε καζεηήο/ηξηα δελ είλαη θάηνρνο Ώπνιπηεξίνπ ΒΠΏ.Λ.  

δ. Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ εηδηθή εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ επηεκβξίνπ καζεηήο/ηξηα δελ έρεη ιάβεη Ώπνιπηήξην, δειψλεη ζε Τπεχζπλε 
Αήισζε ηνπ λ. 1599/ 1986 (Ώ` 75) αλ επηζπκεί λα επαλαιάβεη ηε θνίηεζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ π.δ. 46/2017 (Ώ` 74), φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

ε. Φσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ή Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Αήκνπ/ Αεκνηηθήο Βλφηεηαο ζηα Μεηξψα ηνπ 
νπνίνπ είλαη εγγεγξακκέλνο/ε ν/ε καζεηήο/ηξηα, εθφζνλ δελ έρεη δειηίν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. Βάλ ν/ε καζεηήο/ηξηα δελ έρεη δειηίν 
αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο θαη δελ ππνβιεζεί Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Αήκνπ/Αεκνηηθήο Βλφηεηαο ζηα Μεηξψα ηνπ νπνίνπ είλαη εγγεγξακκέλνο/ε ν/ε 
καζεηήο/ ηξηα, ηφηε ην Πηζηνπνηεηηθφ αλαδεηείηαη απηεπάγγειηα απφ ηνλ/ηε Αηεπζπληή/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ, ψζηε λα θαηαρσξίδνληαη ηα ζηνηρεία 
ηνπ/ηεο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 11.  
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ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο εγγξαθήο, αλ έρεη θαηαηεζεί πξσηφηππνο ηίηινο Ώπνιπηήξηνπ Γπκλαζίνπ, απηφο δελ επηζηξέθεηαη.  

ΣΗΜΔΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Γηαγξάθεηαη ε πεξίπηωζε α . θαη γίλεηαη αλαξίζκεζε κε ηελ ΓΓ4/139101/27-08-2018 Απόθαζε Υπ. Παηδείαο ΦΔΚ 
3674 η Β΄ .  

3. Γηα ηελ εγγξαθή καζεηή/ηξηαο ζηα Βπαγγεικαηηθά Λχθεηα, νη ελδηαθεξφκελνη/εο θαινχληαη, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζνπλ ηελ εγγξαθή 
ηνπο, λα ππνβάινπλ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:  

α. Έληππν ηεο Ώίηεζεο Βγγξαθήο  

β. Βθηχπσζε ηεο Διεθηξνληθήο Αήισζεο  

γ. Σίηιν πνπδψλ:  

αα) Ώπνιπηήξην Γπκλαζίνπ, εθφζνλ απηφ δελ έρεη δηαβηβαζηεί ππεξεζηαθά, ή ηζφηηκν ηίηιν.  

ή  

ββ) Φσηναληίγξαθν πηπρίνπ ή απνιπηεξίνπ γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ απηφ απνηειεί ηππηθφ πξνζφλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν Ώ. 
ηελ πεξίπησζε απηή, γηα λα νινθιεξσζεί ε εγγξαθή, πξέπεη ην ΒΠΏ.Λ. ζην νπνίν γίλνληαη νη εγγξαθέο λα δεηήζεη κε έγγξαθν ηνπ 
επαιήζεπζε ηίηινπ θαη αθξηβέο απφζπαζκα ηνπ Μεηξψνπ ηνπ/ ηεο καζεηή/ηξηαο απφ ην ζρνιείν έθδνζεο ηνπ πηπρίνπ ή ηνπ απνιπηεξίνπ.  

ή  

γγ) Πηζηνπνηεηηθφ πνπδψλ ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο απφ ην ζρνιείν ζην νπνίν θνηηνχζε ή απφ ην ζρνιείν ζην νπνίν θπιάζζνληαη ηα αξρεία 
ζρνιείνπ πνπ θαηαξγήζεθε. ηελ πεξίπησζε απηή, γηα λα νινθιεξσζεί ε εγγξαθή, ην ζρνιείν πνπ εθδίδεη ην πηζηνπνηεηηθφ ζπνπδψλ ζηέιλεη 
ην Ώηνκηθφ Αειηίν ηνπ/ηεο καζεηή/ ηξηαο επηζεκνπνηεκέλν ζην ζρνιείν ζην νπνίν γίλεηαη ε εγγξαθή, κε ηελ παξαηήξεζε φηη απηφ επέρεη ζέζε 
επίζεκνπ ηίηινπ εγγξαθήο.  

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο εγγξαθήο, αλ έρεη θαηαηεζεί πξσηφηππνο ηίηινο Ώπνιπηήξηνπ Γπκλαζίνπ, απηφο δελ επηζηξέθεηαη.  

δ. Τπεχζπλε Αήισζε ηνπ λ. 1599/1986 (Ώ` 75) ηνπ θεδεκφλα ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ή ηνπ/ηεο ηδίνπ/αο, αλ είλαη ελήιηθνο/ε, ζηελ νπνία ζα 
δειψλνληαη:  

αα) Δ λνκηκφηεηα ηεο άζθεζεο ηεο θεδεκνλίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ζε πεξίπησζε πνπ ν/ε καζεηήο/ ηξηα είλαη αλήιηθνο/θε, εθηφο εάλ 
έρνπλ ήδε ππνβάιεη δήισζε θεδεκνλίαο θαηά ηελ εγγξαθή ηνλ Ενχλην.  

ββ) Δ απνδνρή ηεο ειεθηξνληθήο ελεκέξσζεο γηα δεηήκαηα ηεο πνξείαο θνίηεζεο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο, θαζψο θαη ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 
γηα ηελ παξαιαβή ησλ ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ ή ν αξηζκφο ηνπ ηειεθψλνπ ζην νπνίν ζα απνζηέιινληαη ηα SMS.  

γγ) ηη ν/ε εγγξαθφκελνο/ε καζεηήο/ηξηα δελ θνηηά ζε άιιν ΒΠΏ.Λ. ή ζρνιείν ηεο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο νπνηνπδήπνηε Τπνπξγείνπ ή 
ζε ζρνιή ηεο Σξηηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ή ζην κεηαιπθεηαθφ έηνο-ηάμε καζεηείαο ησλ ΒΠΏ.Λ. ή ζε Ελζηηηνχην Βπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο 
Ο.Β.Κ.)- ή αληίζηνηρσλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ηνπ εμσηεξηθνχ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν ΕΣ πεξί Αηπιήο Φνίηεζεο.  

δδ) ηη ν/ε εγγξαθφκελνο/ε καζεηήο/ηξηα δελ θαηέρεη πηπρίν, νχηε νθείιεη καζήκαηα πξνο απφθηεζε πηπρίνπ ίδηαο εηδηθφηεηαο θαη επηπέδνπ κε 
απηφ πνπ επηζπκεί λα απνθηήζεη κε ηελ εγγξαθή ηνπ/ηεο.  

εε) ηη δελ θαηέρεη απνιπηήξην ηίηιν ζπνπδψλ νχηε νθείιεη καζήκαηα πξνο απφθηεζε απνιπηεξίνπ, πξνθεηκέλνπ ν/ε καζεηήο/ηξηα λα 
απνθηήζεη Ώπνιπηήξην θαη Πηπρίν Βηδηθφηεηαο ηνπ λ. 4386/2016 (Ώ` 83).  

ηη θαηέρεη απνιπηήξην ηίηιν ζπνπδψλ ή νθείιεη καζήκαηα πξνο απφθηεζε απνιπηεξίνπ, πξνθεηκέλνπ ν/ε καζεηήο/ηξηα λα απνθηήζεη κφλν 
Πηπρίν Βηδηθφηεηαο ηνπ λ. 4386/2016 (Ώ` 83).  

ε. Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ εηδηθή εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ επηεκβξίνπ καζεηήο/ηξηα δελ έρεη ιάβεη Ώπνιπηήξην ή δελ έρεη ιάβεη Πηπρίν 
ή δελ έρεη ιάβεη θαλέλα απφ ηα δχν, δειψλεη ζε Τπεχζπλε Αήισζε ηνπ λ. 1599/1986 (Ώ` 75) αλ επηζπκεί λα επαλαιάβεη ηε θνίηεζε ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 14 ηνπ π.δ. 42/2017 (Ώ` 68).  

ζη. Φσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ή Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Αήκνπ/ Αεκνηηθήο Βλφηεηαο ζηα Μεηξψα ηνπ 
νπνίνπ είλαη εγγεγξακκέλνο/ε ν/ε καζεηήο/ηξηα, εθφζνλ δελ έρεη δειηίν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. Βάλ ν/ε καζεηήο/ηξηα δελ έρεη δειηίν 
αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο θαη δελ ππνβιεζεί Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Αήκνπ/Αεκνηηθήο Βλφηεηαο ζηα Μεηξψα ηνπ νπνίνπ είλαη εγγεγξακκέλνο/ε ν/ε 
καζεηήο/ ηξηα, ηφηε ην Πηζηνπνηεηηθφ αλαδεηείηαη απηεπάγγειηα απφ ηνλ/ηελ Αηεπζπληή/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ, ψζηε λα θαηαρσξίδνληαη ηα ζηνηρεία 
ηνπ/ηεο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 11.  

4. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εγγξαθήο ζηελ Ώ` ηάμε Γπκλαζίνπ, Γεληθνχ Λπθείνπ ή Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ θαη ην αξγφηεξν κέρξη ην ηέινο 
επηεκβξίνπ θαηαηίζεηαη ζην ζρνιείν ην Ώηνκηθφ Αειηίν Τγείαο ηνπ Μαζεηή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 
Φ.6/304/75662/Γ1/15-05-2014 (ΐ` 1296).  

Σ. Δγγξαθή απνθνίησλ ηδησηηθψλ Γεκνηηθψλ ή Γπκλαζίσλ  
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Γηα ηελ εγγξαθή ζηελ Ώ` ηάμε ησλ Γπκλαζίσλ ησλ απνθνίησλ ησλ ηδησηηθψλ Αεκνηηθψλ, ε δηαβίβαζε ησλ ηίηισλ γίλεηαη είηε ζε ηδησηηθφ 
Γπκλάζην ηεο πξνηίκεζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ είηε ζε δεκφζην Γπκλάζην ηεο πξνηίκεζεο ηνπο εθηφο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ είηε ζην εγγχηεξν 
ηεο κφληκεο θαηνηθίαο Γπκλάζην, αλ απηφ εδξεχεη ζε αζηηθφ θέληξν, ζχκθσλα κε ζρεηηθή δήισζε ησλ θεδεκφλσλ.  

Γηα ηελ εγγξαθή ζηελ Ώ` ηάμε ησλ Γεληθψλ Λπθείσλ ή Βπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ ησλ απνθνίησλ ησλ ηδησηηθψλ Γπκλαζίσλ, ε δηαβίβαζε ησλ 
ηίηισλ γίλεηαη είηε ζε ηδησηηθφ Λχθεην ηεο πξνηίκεζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, είηε ζε δεκφζην Γεληθφ Λχθεην ή Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην. Γηα ηελ 
εγγξαθή ζηελ Ώ` ηάμε δεκφζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο Διεθηξνληθήο Αήισζεο Πξνηίκεζεο απφ ηνλ θεδεκφλα 
ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ή απφ ηνλ/ηελ ίδην/α ,εάλ είλαη ελήιηθνο/ε, ν ηίηινο δηαβηβάδεηαη είηε ζην Γεληθφ Λχθεην ηεο πξνηίκεζεο ηνπο εθηφο ησλ 
αζηηθψλ θέληξσλ, είηε ζην εγγχηεξν ηεο κφληκεο θαηνηθίαο Γεληθφ Λχθεην, αλ απηφ εδξεχεη ζε αζηηθφ θέληξν, ζχκθσλα κε ζρεηηθή δήισζε ησλ 
θεδεκφλσλ. Γηα ηελ εγγξαθή ζηελ Ώ` ηάμε δεκφζηνπ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο Διεθηξνληθήο Αήισζεο 
Πξνηίκεζεο απφ ηνλ θεδεκφλα ηνπ/ηεο καζεηή/ ηξηαο ή απφ ηνλ/ηελ ίδην/α εάλ είλαη ελήιηθνο/ε, ν ηίηινο δηαβηβάδεηαη ζην Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην 
ηεο επηινγήο ηνπο.  

Ε. Δγγξαθή ζηα Ηδησηηθά Γπκλάζηα, Γεληθά Λχθεηα θαη Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα  

1. Ο αξηζκφο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ πνπ εγγξάθνληαη θαη θνηηνχλ ζηα ηδησηηθά Γπκλάζηα, Γεληθά Λχθεηα θαη Βπαγγεικαηηθά Λχθεηα ηεο ρψξαο 
πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ηε δπλακηθφηεηα ησλ καζεηψλ ηεο θάζε αίζνπζαο ησλ ζρνιείσλ, ε νπνία νξίδεηαη ζηε ρνξεγεζείζα απφ ην ΤΠ.Π.Β.Θ. 
άδεηα ηνπ θάζε ζρνιείνπ.  

2. Οη εγγξαθέο καζεηψλ/ηξηψλ ζηα ηδησηηθά ζρνιεία πξαγκαηνπνηνχληαη κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα ηεο έλαξμεο ησλ καζεκάησλ, ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 579/1982 (Ώ` 105).  

3. ηα ηδησηηθά ζρνιεία εγγξάθνληαη θαη θνηηνχλ καζεηέο/ηξηεο κε αλαπεξία ή θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο, 
πξνυπνζέζεηο θαη πξνζαξκνγέο πνπ ηζρχνπλ γηα ηα δεκφζηα ζρνιεία ηεο γεληθήο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

4. Οη φξνη κε ηνπο νπνίνπο γίλνληαη δεθηνί/έο νη καζεηέο/ηξηεο ζηα ηδησηηθά Γπκλάζηα θαη Λχθεηα νξίδνληαη ζηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηνπ θάζε 
ζρνιείνπ, ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη ζεσξεκέλνο απφ ηνλ/ηελ νηθείν/α Αηεπζπληή/ληξηα Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο θαη λα παξαδίδεηαη ζηνπο 
γνλείο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ελππφγξαθα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 682 /1977 (Ώ` 244).  

5. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηα ππφινηπα άξζξα ηεο παξνχζαο απφθαζεο ησλ νπνίσλ νη δηαηάμεηο εθαξκφδνληαη αλάινγα.  

Ζ. Οηθνγέλεηεο κεηαθηλνχκελσλ πιεζπζκψλ  

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη αλήιηθνη/εο καζεηέο/ηξηεο ηεο Τπνρξεσηηθήο Βθπαίδεπζεο αλήθνπλ ζε νηθνγέλεηεο κεηαθηλνχκελσλ πιεζπζκψλ θαη 
δελ έρνπλ κφληκε θαηνηθία, νη εγγξαθέο ηνπο δελ παξαθσιχνληαη θαη ε Αηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ηνπηθνχο θνξείο, ηελ 
ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ηα ηαηξνθνηλσληθά θέληξα, ηε Αηεχζπλζε Κνηλσληθήο Πξφλνηαο, ηα λνζνθνκεία, ηα ηαηξηθά θέληξα, θαζψο θαη ηνπο θνξείο 
θνηλσληθήο ζηήξημεο γηα ηελ έθδνζε ηνπ Ώηνκηθνχ Αειηίνπ Τγείαο ηνπ/ ηεο καζεηή/ηξηαο. ηελ πεξίπησζε απηή, νη γνλείο/θεδεκφλεο νθείινπλ 
λα πξνζθνκίζνπλ ην Ώηνκηθφ Αειηίν Τγείαο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο εληφο ηξηκήλνπ απφ ηελ αξρηθή εγγξαθή. Θ. Ώζηηθά Κέληξα  

Με ηνλ φξν «αζηηθά θέληξα» λννχληαη νη πφιεηο ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξα απφ έλα ίδηνπ ηχπνπ ζρνιεία Αεπηεξνβάζκηαο 
Βθπαίδεπζεο.  

Η. Δγγξαθή θαηφρσλ ηίηισλ ζπνπδψλ μέλνπ ζρνιείνπ πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ αιινδαπή  

Μαζεηέο/ηξηεο πνπ θαηέρνπλ ηίηιν ζπνπδψλ μέλνπ ζρνιείνπ πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ αιινδαπή εγγξάθνληαη ζηα Γπκλάζηα ή Λχθεηα ζχκθσλα κε 
ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14.  

ΗΑ. Καηαρψξηζε ζηνηρείσλ ησλ εγγξαθφκελσλ ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα Myschool.  

Δ θαηαρψξηζε ησλ εγγξαθψλ ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα «Myschool» νθείιεη λα πξαγκαηνπνηεζεί, κε επζχλε ηνπ/ηεο Αηεπζπληή/ληξηαο ηνπ 
ζρνιείνπ, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο εκεξνκελίαο εκπξφζεζκσλ εγγξαθψλ θαη απζεκεξφλ ησλ εθπξφζεζκσλ.  

ΗΒ. Δπαιήζεπζε ηίηισλ  

Οη Αηεπζπληέο/ληξηεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ είλαη ππνρξεσκέλνη/εο λα πξνβαίλνπλ ζηελ επαιήζεπζε ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ πνπ θαηαηίζεληαη 
γηα ηελ εγγξαθή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, εθφζνλ απηνί δελ έρνπλ δηαβηβαζηεί απφ ην ζρνιείν πνπ ηνπο εμέδσζε.  

ΗΓ. Δγγξαθή ζε Πξφηππα, Πεηξακαηηθά, Μνπζηθά θαη Καιιηηερληθά ζρνιεία.  

Δ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ ησλ Πξφηππσλ θαη ησλ Πεηξακαηηθψλ ζρνιείσλ, θαζψο θαη ησλ Μνπζηθψλ θαη Καιιηηερληθψλ ζρνιείσλ 
πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο.  

ΗΓ. Δγγξαθή κεηά ηε δηαθνπή θνίηεζεο.  

Βλήιηθνη/εο πνπ έρνπλ δηαθφςεη ηε θνίηεζε ηνπο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 15, ζε πεξίπησζε θαηάζεζεο αίηεζεο γηα ζπλέρηζε 
ηεο θνίηεζεο ηνπο παξαπέκπνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε αληίζηνηρεο δνκέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, εθφζνλ απηέο ππάξρνπλ (ελδεηθηηθά, νη 
πξνζεξρφκελνη γηα θνίηεζε ζε Γπκλάζην παξαπέκπνληαη ζην πιεζηέζηεξν ρνιείν Αεχηεξεο Βπθαηξίαο, εθφζνλ ε απφζηαζε απφ ηνλ ηφπν 
θαηνηθίαο δελ είλαη απαγνξεπηηθή) ή ζε Βζπεξηλά Γπκλάζηα ή Λχθεηα (εθφζνλ νη επαγγεικαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ην επηηξέπνπλ) ζε ηάμε 
αληίζηνηρε κε ηελ ηάμε ηεο νπνίαο έρνπλ νινθιεξψζεη ηε θνίηεζε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 22. Οη εγγξαθέο απηέο 
πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο ζηελ παξ. ΐ πξνζεζκίεο.  
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ΗΔ. Ννκηκφηεηα θνίηεζεο  

1. Δ θνίηεζε ζε δεκφζηα ή ηδησηηθά Γπκλάζηα ή Λχθεηα καζεηψλ/ηξηψλ πνπ δελ έρνπλ εγγξαθεί ή κεηεγγξαθεί λφκηκα απαγνξεχεηαη. Βμαίξεζε 
κπνξεί λα ππάξμεη κφλν γηα καζεηέο/ηξηεο ησλ νπνίσλ ε εγγξαθή ή ε κεηεγγξαθή δελ έρεη νινθιεξσζεί.  

2. Μεηά ηελ θαηά ηα αλσηέξσ πξψηε εγγξαθή καζεηή/ηξηαο ζε Γπκλάζην, Γεληθφ Λχθεην ή Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην, ε θνίηεζε απηνχ/ήο ζε άιιν 
Γπκλάζην, Γεληθφ Λχθεην ή Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην επηηξέπεηαη κφλν κε κεηεγγξαθή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Α.  

ΗΣ. Γηπιή θνίηεζε  

Αελ επηηξέπεηαη ε ηαπηφρξνλε θνίηεζε ζε Γεληθφ Λχθεην ή Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην ή ζε ζρνιηθή κνλάδα Β.Ώ.Β. θαη ζε άιιν ζρνιείν ηεο 
Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο νπνηνπδήπνηε Τπνπξγείνπ ή ζε ζρνιή ηεο Σξηηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ή ζην κεηαιπθεηαθφ έηνο-ηάμε καζεηείαο, 
ή ζε Ελζηηηνχην Βπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Ε.Β.Κ.) ή αληίζηνηρσλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ηνπ εμσηεξηθνχ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ απαηηείηαη ε 
ππνβνιή Τπεχζπλεο Αήισζεο ηνπ λ. 1599/1986 (Ώ`75) αλά έηνο θνίηεζεο.  

Άξζξν 10 

Σξφπνο θαη ρξφλνο εγγξαθήο ζηηο ΜΔΑΔ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

Α. Γπκλάζηα Δ. Α.Δ.  

χκθσλα κε ηελ ππνπεξ. αα ηεο πεξ. β ηεο παξ. 1 ηνπ άξ. 8 ηνπ λ. 3699/2008 (Ώ` 199), ζηα Γπκλάζηα Β.Ώ.Β. θνηηνχλ καζεηέο κέρξη ην 19° 
έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. Πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνθαηαξθηηθή ηάμε θαη ηξεηο επφκελεο ηάμεηο, Ώ`, ΐ`, Γ`. Μαζεηέο απφθνηηνη δεκνηηθνχ ζρνιείνπ κε 
αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κπνξεί λα εγγξάθνληαη απεπζείαο ζηελ Ώ` ηάμε ηνπ γπκλαζίνπ Β.Ώ.Β., χζηεξα απφ αμηνιφγεζε πνπ 
πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην νηθείν ΚΒ.Α.Α.Τ.  

Β. Λχθεηα Δ.Α.Δ.  

χκθσλα κε ηελ παξ. 2β ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ λ. 3966/ 2011 (Ώ` 118), πνπ αληηθαηέζηεζε ηελ ππνπεξ. ββ ηεο πεξ. β ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 
ηνπ λ. 3699/2008 (Ώ` 199), ηα Λχθεηα Β.Ώ.Β. πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνθαηαξθηηθή ηάμε θαη ηξεηο επφκελεο ηάμεηο ,Ώ`, ΐ`, Γ`. Μαζεηέο απφθνηηνη 
γπκλαζίνπ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κπνξεί λα εγγξάθνληαη απεπζείαο ζηελ Ώ` ηάμε ηνπ ιπθείνπ Β.Ώ.Β χζηεξα απφ 
αμηνιφγεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην νηθείν ΚΒ.Α.Α.Τ.  

Γ. Δληαία Δηδηθά Δπαγγεικαηηθά Γπκλάζηα-Λχθεηα (ΔΝ.Δ.Δ.ΓΤ-Λ).  

χκθσλα κε ηελ πεξ. γ` ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3699/2008 (Ώ` 199) φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ. 4415 
(Ώ` 159), «ηα Βληαία Βηδηθά Βπαγγεικαηηθά Γπκλάζηα-Λχθεηα πεξηιακβάλνπλ ηηο ηάμεηο Ώ`, ΐ`, Γ`, Α` Γπκλαζίνπ θαη ηηο ηάμεηο Ώ`, ΐ`, Γ`, Α` 
Λπθείνπ. ηα Βληαία Βηδηθά Βπαγγεικαηηθά Γπκλάζηα-Λχθεηα εγγξάθνληαη, κεηά απφ γλσκάηεπζε ηνπ ΚΒ.Α.Α.Τ., καζεηέο κε αλαπεξία θαη 
εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, νη νπνίνη επσθεινχληαη απφ ηα σξνιφγηα θαη αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δνκήο, θαη κέζα απφ 
ηελ αθαδεκατθή θαη επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε κπνξνχλ λα νδεγεζνχλ ζε κεηαιπθεηαθέο δνκέο εθπαίδεπζεο θαη ζε αλεμάξηεηε ή 
επνπηεπφκελε εξγαζία».  

Βηδηθφηεξα, «ζηελ Ώ` ηάμε Γπκλαζίνπ δχλαληαη λα εγγξάθνληαη, θαηφπηλ γλσκάηεπζεο ηνπ ΚΒ.Α.Α.Τ., καζεηέο απφθνηηνη Γεληθνχ ή Βηδηθνχ 
Αεκνηηθνχ ρνιείνπ θαη ηεο Ώ` ή ΐ` ηάμεο ησλ Β.Β.Β.ΒΚ.. Αηθαίσκα πξψηεο εγγξαθήο έρνπλ νη καζεηέο/ηξηεο έσο ην 16ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. 
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θνίηεζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηε Α` ηάμε ρνξεγείηαη ηίηινο απνιπηεξίνπ Γπκλαζίνπ.  

Οη θάηνρνη απνιπηεξίνπ Γπκλαζίνπ ηνπ Βληαίνπ Βηδηθνχ Βπαγγεικαηηθνχ Γπκλαζίνπ -Λπθείνπ δχλαληαη λα ζπλερίζνπλ ηε θνίηεζε ηνπο, θαηφπηλ 
ζρεηηθήο γλσκάηεπζεο ηνπ ΚΒ.Α.Α.Τ.: i) ζηελ Ώ` ηάμε Λπθείνπ ηνπ Βληαίνπ Βηδηθνχ Βπαγγεικαηηθνχ Γπκλαζίνπ -Λπθείνπ, ii) ζηελ Ώ` ηάμε ηνπ 
Γεληθνχ Δκεξήζηνπ ή Βζπεξηλνχ Λπθείνπ, iii) ζηελ Ώ` ηάμε ηνπ Βηδηθνχ Λπθείνπ, iv) ζηελ Ώ` ηάμε ηνπ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, λ) ζηελ Ώ` ηάμε 
ηνπ Βζπεξηλνχ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ θαη vi) ζε ΑΓΒΚ ελειίθσλ απνθνίησλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο».  

Γ. Δξγαζηήξηα Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο (Δ.Δ.Δ.ΔΚ.).  

χκθσλα κε ηελ πεξ. γ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3699/2008 (Ώ` 199) φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ. 4415 
(Ώ` 159):  

«Σα Βξγαζηήξηα Βηδηθήο Βπαγγεικαηηθήο Βθπαίδεπζεο (Β.Β.Β.ΒΚ.) απνηεινχλ ζρνιηθέο κνλάδεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαιχπηνπλ ηελ 
ππνρξεσηηθφηεηα ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη δηνηθεηηθά ππάγνληαη ζηελ νηθεία Αηεχζπλζε Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο. ηα 
Β.Β.Β.ΒΚ. εγγξάθνληαη απφθνηηνη/εο δεκνηηθψλ ζρνιείσλ γεληθήο ή εηδηθήο εθπαίδεπζεο, έσο θαη ην 16ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, θαηφπηλ 
ζρεηηθήο εηζήγεζεο ησλ ΚΒ.Α.Α.Τ., νη νπνίνη αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ παξαθνινχζεζε αθαδεκατθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ γπκλαζίνπ θαη 
παξνπζηάδνπλ αλαπεξίεο ή/θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο».  

«Μαζεηέο/ηξηεο πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε ζε δνκή ηεο γεληθήο ή εηδηθήο εθπαίδεπζεο δελ κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ 
ή λα επαλεγγξαθνχλ ζε Β.Β.Β.ΒΚ. ζηελ ίδηα ή ζε άιιε εηδηθφηεηα».  

Άξζξν 11 

ηνηρεία πνπ θαηαρσξίδνληαη  
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1. Σα ζηνηρεία πνπ θαηαρσξίδνληαη θαηά ηελ εγγξαθή ή θαηά ηε δηάξθεηα θνίηεζεο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ζην Ώηνκηθφ Αειηίν ηνπ είλαη:  

α. ζηνηρεία ηαπηφηεηαο, δειαδή:  

αα) επψλπκν  

ββ)φλνκα  

γγ) επψλπκν θαη φλνκα παηέξα  

δδ) επάγγεικα παηέξα  

εε) επψλπκν θαη φλνκα κεηέξαο ζηζη) επάγγεικα κεηέξαο  

δδ) έηνο γέλλεζεο  

εε) Αήκνο / Αεκνηηθή Βλφηεηα ζηνλ νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνο/ε ν/ε καζεηήο/ηξηα θαη αξηζκφο κεηξψνπ ή δεκνηνινγίνπ  

ζζ) ηζαγέλεηα  

ηη ) ζξήζθεπκα  

β. ν Δληαίνο Αξηζκφο Δθπαίδεπζεο  

γ. ζηνηρεία εηζφδνπ , δειαδή: ην είδνο ηνπ ηίηινπ κε ηνλ νπνίν εγγξάθεηαη ν/ε καζεηήο/ηξηα θαη ν εθδφηεο ηνπ ηίηινπ  

δ. ζηνηρεία επίδνζεο , δειαδή: αλαιπηηθή θαη γεληθή θαηά κάζεκα εηήζηα πξνθνξηθή θαη γξαπηή βαζκνινγία  

ε) ζηνηρεία θνίηεζεο , δειαδή: ζχλνιν απνπζηψλ θαηά ηεηξάκελα  

ζη) ζηνηρεία δηαγσγήο , δειαδή: ηα παηδαγσγηθά κέηξα πνπ έρνπλ επηβιεζεί ή νη ηηκεηηθέο δηαθξίζεηο πνπ έρνπλ απνλεκεζεί  

δ) επψλπκν, φλνκα, δηεχζπλζε (νδφο, αξηζκφο, πεξηνρή, πφιε, Σαρ. Κψδηθαο), αξηζκφο ζηαζεξνχ θαη θηλεηνχ ηειεθψλνπ θαη Αηεχζπλζε 
Διεθηξνληθήο Ώιιεινγξαθίαο ηνπ θεδεκφλα.  

2. Σα ζηνηρεία πνπ θαηαρσξίδνληαη θαηά ηελ εγγξαθή ή θαηά ηε δηάξθεηα θνίηεζεο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ζην Μεηξψν Μαζεηψλ/ηξηψλ είλαη:  

α. ηνηρεία ηαπηφηεηαο, δειαδή:  

αα) επψλπκν  

ββ)φλνκα  

γγ) επψλπκν θαη φλνκα παηέξα  

δδ) επψλπκν θαη φλνκα κεηέξαο  

εε) έηνο γέλλεζεο  

ζηζη) Αήκνο / Αεκνηηθή Βλφηεηα ζηνλ νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνο/ε ν/ε καζεηήο/ηξηα θαη αξηζκφο κεηξψνπ ή δεκνηνινγίνπ  

δδ) ηζαγέλεηα  

εε) ζξήζθεπκα.  

β. ν Δληαίνο Αξηζκφο Δθπαίδεπζεο  

γ. ζηνηρεία εηζφδνπ , δειαδή: ην είδνο ηνπ ηίηινπ κε ηνλ νπνίν εγγξάθεηαη ν/ε καζεηή ο/ηξηα  

δ. ζηνηρεία εμφδνπ , δειαδή: ην είδνο ηίηινπ κε ηνλ νπνίν απνιχεηαη ή κεηεγγξάθεηαη ν/ε καζεηή ο/ηξηα  

ε. ζηνηρεία επίδνζεο , δειαδή: εηήζηα βαζκνινγία θαηά κάζεκα θαη ν γεληθφο εηήζηνο βαζκφο  

ζη. ζηνηρεία δηαγσγήο , δειαδή: ν ραξαθηεξηζκφο ηεο δηαγσγήο θάζε καζεηή/ηξηαο.  
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3. ηνηρεία πνπ δελ αλαγξάθνληαη ζηηο ηαπηφηεηεο ή ζηα πηζηνπνηεηηθά γέλλεζεο δελ θαηαρσξίδνληαη ζηα ππεξεζηαθά βηβιία θαη έληππα, εθηφο 
αλ δειψλνληαη κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 (Ώ` 75) ησλ γνλέσλ ή ηνπ θεδεκφλα ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο.  

4. α) Μέρξη ηελ έμνδν ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο απφ ην ζρνιείν είλαη δπλαηή ε απνθαηάζηαζε ζην νξζφ ησλ εζθαικέλσλ ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο 
ηνπ/ηεο, κεηά απφ αίηεζε ηνπ θεδεκφλα ή ηνπ/ηεο ίδηνπ/αο, εθφζνλ είλαη ελήιηθνο/ε. Δ απνθαηάζηαζε ζην Μεηξψν Μαζεηψλ/ ηξηψλ 
πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ/ηε Αηεπζπληή/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ κε εξπζξά γξαθή, ζχκθσλα κε ηελ αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ή, 
αλ δελ ππάξρεη απηή, ζχκθσλα κε πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Αήκνπ/ Αεκνηηθήο Βλφηεηαο. Γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο πνπ είλαη πνιίηεο μέλσλ 
θξαηψλ ε απνθαηάζηαζε πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε έγγξαθν αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ μέλνπ θξάηνπο κεηαθξαζκέλν επίζεκα. Δ 
δηφξζσζε ζθξαγίδεηαη θαη κνλνγξαθείηαη απφ ηνλ/ηε Αηεπζπληή/ ληξηα ηνπ ζρνιείνπ.  

β.) Αηφξζσζε ζην Μεηξψν Μαζεηψλ/ηξηψλ κε επηζεκεησκαηηθή πξάμε θαη ζχληαμε ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ κπνξεί λα ιακβάλεη ρψξα θαη κεηά ηελ 
έμνδν ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο απφ ην ζρνιείν κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ αλαγθαίσλ γηα ηελ απφδεημε εγγξάθσλ. ηελ πεξίπησζε απηή δχλαηαη λα 
εθδίδεηαη απνδεηθηηθφ απφιπζεο κε αλαγξαθή ηεο δηφξζσζεο κε επηζεκεησκαηηθή πξάμε, φρη φκσο θαη λένο απνιπηήξηνο ηίηινο.  

γ.) ε πεξίπησζε i) πηνζεζίαο, ζην απνδεηθηηθφ απφιπζεο (απνιπηεξίνπ ή πηπρίνπ) πνπ εθδίδεηαη πξέπεη λα αλαγξάθνληαη κφλν ηα λέα 
ζηνηρεία ηαπηφηεηαο πνπ απέθηεζε ν/ε πηνζεηνχκελνο/ε κε ηε λφκηκε δηαδηθαζία ρσξίο θακία αλαθνξά ησλ παιαηψλ θαη ρσξίο κλεία ηνπ ιφγνπ 
κεηαβνιήο, εθφζνλ ν/ε ίδηνο/α δειψζεη φηη δελ επηζπκεί ii) αιιαγήο ησλ ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο, είλαη δπλαηφ λα ρνξεγεζεί απνδεηθηηθφ 
απφιπζεο (απνιπηεξίνπ ή πηπρίνπ) ππφ ηα λέα ζηνηρεία, εθφζνλ απφ ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά πξνθχπηεη ηαπηνπξνζσπία κε ην 
πξφζσπν ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ είρε εθδνζεί ν ηίηινο. Πξνο δηαζθάιηζε ηεο ηδησηηθήο δσήο, ζην απνδεηθηηθφ απφιπζεο δελ ζα πξέπεη λα 
αλαγξάθνληαη ηα πξνεγνχκελα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο νχηε θαη ν ιφγνο κεηαβνιήο ηνπο. ηηο πεξηπηψζεηο i) θαη ii), ε ζχλδεζε ηνπ 
απνδεηθηηθνχ κε ηνλ πξσηφηππν ηίηιν εμαζθαιίδεηαη κε ηελ αλαθνξά φηη «ζην φλνκα ηνπ/ηεο ίδηνπ/ίδηαο έρεη εθδνζεί ην κε αξ. πξση.... 
απνιπηήξην/πηπρίν». ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, δχλαηαη λα εθδίδεηαη απνδεηθηηθφ απφιπζεο κε ηα λέα ζηνηρεία (δειαδή, ρσξίο 
επηζεκεησκαηηθή πξάμε) φρη φκσο θαη λένο απνιπηήξηνο ηίηινο.  

Άξζξν 12 

Πεξηνρή ζρνιείσλ θαη αξηζκφο καζεηψλ/ηξηψλ πνπ θνηηνχλ  

1. Οη καζεηέο/ηξηεο θνηηνχλ ζην Γπκλάζην ή Γεληθφ Λχθεην ζηελ πεξηνρή ηνπ νπνίνπ επξίζθεηαη ε κφληκε θαηνηθία ηνπο.  

«2. Σα φξηα ηεο πεξηνρήο θάζε Γπκλαζίνπ ή Γεληθνχ Λπθείνπ θαη ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο καζεηψλ/ ηξηψλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα θνηηήζνπλ ζε 
απηά θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ/ηεο αξκφδηνπ/αο Αηεπζπληή/ ληξηαο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο. Οη πεξηνρέο ησλ ζρνιείσλ, εθφζνλ δελ 
κπνξνχλ λα θαζνξηζηνχλ ζην πιαίζην ηεο δηθαηνδνζίαο ελφο/κίαο κφλν Αηεπζπληή/ ληξηαο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, θαζνξίδνληαη κε 
απφθαζε ηνπ/ηεο αξκφδηνπ/αο Πεξηθεξεηαθνχ/ήο Αηεπζπληή/ληξηαο Βθπαίδεπζεο».  

ΣΗΜΔΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ αληηθαηαζηάζεθε ε παξ. 2 κε ηελ παξάγξαθν 5 ηεο ΓΓ4/139101/27-08-2018 Απόθαζεο Υπ. Παηδείαο ΦΔΚ 3674 η Β΄ .  

3. Βάλ ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ πνπ θνηηνχλ ππεξβεί, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ηηο δπλαηφηεηεο ζηέγαζεο ηνπ δηαζέζηκνπ δηδαθηεξίνπ ελφο 
ζρνιείνπ, ν/ε αξκφδηνο/α Αηεπζπληήο/ληξηα Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο αίξεη ηελ ππεξαξηζκία κε απηεπάγγειηε ππνρξεσηηθή κεηεγγξαθή 
αλάινγνπ αξηζκνχ καζεηψλ/ ηξηψλ. Βάλ ε άξζε ηεο ππεξαξηζκίαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα παξάγξαθν δελ είλαη δπλαηφλ λα 
πξαγκαηνπνηεζεί ζηα φξηα αξκνδηφηεηαο ελφο/κίαο Αηεπζπληή/ληξηαο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, ιακβάλεηαη απφθαζε ηνπ/ηεο αξκφδηνπ/αο 
Πεξηθεξεηαθνχ/ ήο Αηεπζπληή/ληξηαο Βθπαίδεπζεο, χζηεξα απφ εηζεγήζεηο ησλ αξκφδησλ Αηεπζπληψλ/ληξηψλ Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο. 
Καηά ηελ απηεπάγγειηε ππνρξεσηηθή κεηεγγξαθή, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ιακβάλνληαη ππφςε ζρεηηθά ρσξνηαμηθά δεδνκέλα ζε ζπλδπαζκφ 
κε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ θεδεκφλσλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ.  

Άξζξν 13 

Κεδεκνλία αλειίθσλ καζεηψλ/ηξηψλ  

1) Κεδεκφλαο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο, εθφζνλ είλαη αλήιηθνο/ε, είλαη ν παηέξαο θαη ε κεηέξα. ε πεξίπησζε πνπ απηνί ειιείπνπλ ή θσιχνληαη 
απφ ηνλ λφκν, θεδεκφλαο ηνπ/ηεο αλήιηθνπ/εο καζεηή/ηξηαο είλαη απηφο πνπ έρεη ηελ επηκέιεηα ηνπ/ηεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ώζηηθνχ 
Κψδηθα.  

2) Βάλ ν, θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, θεδεκφλαο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο δελ θαηνηθεί ζηελ έδξα ηνπ ζρνιείνπ, αληηπξνζσπεχεηαη απφ 
ελήιηθν πξφζσπν ην νπνίν έρεη εμνπζηνδνηήζεη εγγξάθσο θαη ην νπνίν θαηνηθεί ζηελ έδξα ηνπ ζρνιείνπ.  

3) πνπ ζηελ παξνχζα αλαθέξεηαη ν θεδεκφλαο, ελλνείηαη θαη ν/ε θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν νξηζκέλνο/ε αληηπξφζσπνο ηνπ.  

4) Ο θεδεκφλαο έρεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξνχζα θαη ηδίσο απφ ηα άξζξα 9, 21 θαη 29.  

5) Καλέλα ζηνηρείν ηεο ζρνιηθήο θαηάζηαζεο ηνπ/ηεο αλήιηθνπ/εο καζεηή/ηξηαο δελ γλσζηνπνηείηαη ή παξέρεηαη ζε άιιν πξφζσπν εθηφο απφ 
ηνλ θεδεκφλα ηνπ/ ηεο ή ζε πξφζσπν πνπ έρεη νξηζηεί απφ ηνλ θεδεκφλα.  

Άξζξν 14 

Μαζεηέο/ηξηεο απφ μέλα ζρνιεία ηνπ εμσηεξηθνχ  

1. Μαζεηέο/ηξηεο, θάηνρνη ελδεηθηηθνχ ή απνδεηθηηθνχ ζπνπδψλ ή άιινπ ζρεηηθνχ απνδεηθηηθνχ ζηνηρείνπ ηεο θνίηεζεο ηνπο, θαηά ην ηξέρνλ 
δηδαθηηθφ έηνο, μέλνπ ζρνιείνπ πνπ ιεηηνπξγεί ζην εμσηεξηθφ θαη είλαη αληίζηνηρν ησλ ζρνιείσλ Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ 
ζηελ Βιιάδα, εγγξάθνληαη ρσξίο θαηαηαθηήξηα εμέηαζε, νπνηεδήπνηε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, εθφζνλ πξνζθνκίζνπλ επίζεκα 
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κεηαθξαζκέλα ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ζε αληίζηνηρε ηάμε ησλ Αεκφζησλ θαη Εδησηηθψλ Γπκλαζίσλ θαη Γεληθψλ Λπθείσλ ή ζε θαηψηεξε, 
κε Τπεχζπλε Αήισζε ηνπ θεδεκφλα. Δ αληίζηνηρε ηάμε θαζνξίδεηαη απφ ηνλ/ ηελ νηθείν/α Αηεπζπληή/ληξηα Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, ν/ε 
νπνίνο/α θαζνξίδεη, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, θαη ην ζρνιείν θνίηεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη 
κε βαζηθφ θξηηήξην ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο.  

2. Μαζεηέο/ηξηεο, θάηνρνη ελδεηθηηθνχ ή απνδεηθηηθνχ ζπνπδψλ ή άιινπ ζρεηηθνχ απνδεηθηηθνχ ζηνηρείνπ ηεο καζεηηθήο θαηάζηαζεο ηνπο, μέλνπ 
ζρνιείνπ γεληθήο εθπαίδεπζεο πνπ ιεηηνπξγεί ζην εμσηεξηθφ εγγξάθνληαη ζηα Βπαγγεικαηηθά Λχθεηα κέρξη ηηο 15 Οθησβξίνπ κε ηε ιήςε ηεο 
βεβαίσζεο αληηζηνηρίαο ηνπ αλαθεξφκελνπ απνδεηθηηθνχ ηνπο απφ ηελ νηθεία Αηεχζπλζε Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ην 
άξζξν 22. Δ βεβαίσζε αληηζηνηρίαο γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο εγγξαθήο ηνπο θαηαηίζεηαη έσο ηηο 15 Οθησβξίνπ. Μα-ζεηέο-ηξηεο δχλαληαη λα 
εγγξαθνχλ ζε θαηψηεξε ηάμε κε Τπεχζπλε Αήισζε ηνπ θεδεκφλα.  

3. Μαζεηέο/ηξηεο, θάηνρνη ελδεηθηηθνχ ή απνδεηθηηθνχ ζπνπδψλ ή άιινπ ζρεηηθνχ απνδεηθηηθνχ ζηνηρείνπ ηεο θνίηεζεο ηνπο, μέλνπ ηερληθνχ ή 
επαγγεικαηηθνχ ζρνιείνπ πνπ ιεηηνπξγεί ζην εμσηεξηθφ, κπνξνχλ λα εγγξάθνληαη ζηα Βπαγγεικαηηθά Λχθεηα, ζηα Λχθεηα ησλ Βληαίσλ 
Βπαγγεικαηηθψλ Γπκλαζίσλ - Λπθείσλ θαηφπηλ ζρεηηθήο γλσκάηεπζεο ηνπ ΚΒΑΑΤ έσο ηε ιήμε ηνπ Ώ` ηεηξακήλνπ, ζε αληίζηνηρε ηάμε ησλ 
Βπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Βιιάδα. Γηα ηελ εγγξαθή ηνπο απαηηείηαη ιήςε ηζνηηκίαο απφ ηνλ Β.Ο.Π.Π.Β.Π. Μαζεηέο-ηξηεο 
δχλαληαη λα εγγξαθνχλ ζε θαηψηεξε ηάμε κε Τπεχζπλε Αήισζε ηνπ θεδεκφλα.  

4. Οη αλήιηθνη/εο πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ ή αληζαγελείο, θαηά ηελ παξακνλή ηνπο ζηε ρψξα, έρνπλ πξφζβαζε ζην δεκφζην εθπαηδεπηηθφ 
ζχζηεκα, ππφ πξνυπνζέζεηο αλάινγεο κε απηέο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο/ηηο Έιιελεο/ ίδεο πνιίηεο θαη κε δηεπθνιχλζεηο σο πξνο ηελ εγγξαθή ζε 
πεξίπησζε δπζρεξεηψλ ππνβνιήο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ. Οη αλήιηθνη πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ εγγξάθνληαη θαη` εμαίξεζε κε 
ειιηπή δηθαηνινγεηηθά, εθφζνλ εκπίπηνπλ ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 4251/2014 (Ώ` 80). Δ πξφζβαζε ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 
παξέρεηαη εθφζνλ ηπρφλ κέηξν απνκάθξπλζεο πνπ εθθξεκεί θαηά ησλ ηδίσλ ή ησλ γνλέσλ ηνπο δελ εθηειείηαη. Σν δηθαίσκα παξαθνινχζεζεο 
δεπηεξνβάζκησλ ζπνπδψλ δελ αλαθαιείηαη ιφγσ ελειηθίσζεο.  

5. Δ Διεθηξνληθή Ώίηεζε εγγξαθήο- Αήισζε πξνηίκεζεο ησλ αλήιηθσλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ 
λ. 4251/2014 (Ώ` 80) θαη νη νπνίνη/εο επηζπκνχλ ηελ εγγξαθή ηνπο ζε Γπκλάζην, Γεληθφ Λχθεην ή Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην, ππνβάιιεηαη εθφζνλ:  

α. Πξνζηαηεχνληαη απφ ην ειιεληθφ θξάηνο σο δηθαηνχρνη δηεζλνχο πξνζηαζίαο ή ηεινχλ ππφ ηελ πξνζηαζία ηεο Όπαηεο Ώξκνζηείαο ησλ 
Δλσκέλσλ Βζλψλ.  

β. Πξνέξρνληαη απφ πεξηνρέο ζηηο νπνίεο επηθξαηεί έθξπζκε θαηάζηαζε.  

γ. Έρνπλ ππνβάιεη αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε αζχινπ.  

δ. Βίλαη πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ πνπ δηακέλνπλ ζηελ Βιιάδα, αθφκε θαη αλ δελ έρεη ξπζκηζηεί ε λφκηκε δηακνλή ηνπο ζε απηήλ.  

6. Ώλαθνξηθά κε ηηο πεξηπηψζεηο α, β, γ, πξνθεηκέλνπ γηα καζεηέο/ηξηεο πξφζθπγεο νη νπνίνη/εο δηακέλνπλ ζε θέληξα θηινμελίαο ή ζε άιιεο 
δνκέο, ηελ Διεθηξνληθή Ώίηεζε εγγξαθήο- Αήισζε πξνηίκεζεο κπνξεί λα ππνβάιεη ν/ε Αηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ, γηα φιεο ηηο ηάμεηο, κε 
ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπ/ηεο θσδηθνχο taxis, αθνχ νη θεδεκφλεο ηνπο ππνβάινπλ ζηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ Τπεχζπλε Αήισζε ζηελ νπνία:  

αα. εμνπζηνδνηνχλ ηνλ/ηε Αηεπζπληή/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ λα ππνβάιεη αλη` απηψλ ηελ Διεθηξνληθή Ώίηεζε εγγξαθήο- Αήισζε πξνηίκεζεο,  

ββ. δειψλνπλ ηελ πξνηίκεζε ηνπο ζηνλ ηχπν ζρνιείνπ ή ηκήκαηνο ή εηδηθφηεηαο φπνπ επηζπκνχλ λα εγγξαθνχλ,  

γγ. δειψλνπλ ηελ αδπλακία ηνπο λα ππνβάινπλ νη ίδηνη/εο ηελ Διεθηξνληθή Ώίηεζε εγγξαθήο- Αήισζε πξνηίκεζεο,  

δδ. δειψλνπλ φηη ζα πξνζθνκίζνπλ:  

1) ην ηξίπηπρν αίηεζεο αζχινπ θαη  

2) βεβαίσζε δηακνλήο ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ Αηνηθεηή ηνπ θέληξνπ θηινμελίαο φπνπ δειψλεη παξάιιεια ηελ αδπλακία ηνπ/ηεο 
ελδηαθεξφκελνπ/εο γηα ηελ απφθηεζε θσδηθψλ taxis, ή βεβαίσζε δηακνλήο απφ άιιε δνκή (π.ρ. ζηεγαζηηθφ πξφγξακκα, Μ.Κ.Ο., Αήκνπο, 
Αηεζλή Οξγαληζκφ). ηελ πεξίπησζε απηή, ε βεβαίσζε εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην θαηά πεξίπησζε θνξέα πνπ δειψλεη παξάιιεια ηελ 
αδπλακία ηνπ/ηεο ελδηαθεξφκελνπ/εο γηα ηελ απφθηεζε θσδηθψλ taxis.  

7. Ώλαθνξηθά κε ηελ πεξίπησζε δ, φπνπ πξφθεηηαη γηα πνιίηεο πνπ δελ έρνπλ νινθιεξψζεη ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα 
ξπζκίζνπλ ηε λφκηκε δηακνλή ηνπο ζηε ρψξα, ηελ Διεθηξνληθή Ώίηεζε εγγξαθήο- Αήισζε πξνηίκεζεο κπνξεί λα ππνβάιεη ν/ε 
Αηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ, γηα φιεο ηηο ηάμεηο, κε ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπ θσδηθνχο taxis, αθνχ νη θεδεκφλεο ηνπο ππνβάινπλ ζηε 
δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ Τπεχζπλε Αήισζε ζηελ νπνία:  

αα. εμνπζηνδνηνχλ ηνλ/ηε Αηεπζπληή/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ λα ππνβάιεη αλη` απηψλ ηελ Διεθηξνληθή Ώίηεζε εγγξαθήο- Αήισζε πξνηίκεζεο,  

ββ. δειψλνπλ ηελ πξνηίκεζε ηνπο ζηνλ ηχπν ζρνιείνπ ή ηκήκαηνο ή εηδηθφηεηαο πνπ επηζπκνχλ λα εγγξαθνχλ,  

γγ. δειψλνπλ ηελ αδπλακία ηνπο λα ππνβάινπλ νη ίδηνη/εο ηελ Διεθηξνληθή Ώίηεζε εγγξαθήο- Αήισζε πξνηίκεζεο,  

δδ. δειψλνπλ φηη δελ έρνπλ νινθιεξψζεη ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα ξπζκίζνπλ ηε λφκηκε δηακνλή ηνπο ζηε ρψξα.  

8. Οη βεβαηψζεηο θαη νη ππεχζπλεο δειψζεηο/εμνπζηνδνηήζεηο φισλ ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ πξσηνθνιινχληαη θαη ηεξνχληαη ζην αξρείν 
ηνπ ζρνιείνπ.  
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9. Δ έληαμε ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πξέπεη λα ιακβάλεη ρψξα ην αξγφηεξν εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο 
ηαπηνπνίεζεο ηνπ/ηεο αλειίθνπ.  

10. Με ηελ εγγξαθή ζχκθσλα κε ηηο παξ. 1 έσο 6 απνδίδεηαη ν Βληαίνο Ώξηζκφο Βθπαίδεπζεο.  

11. ε πεξίπησζε δπζρεξεηψλ ππνβνιήο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ παξέρνληαη δηεπθνιχλζεηο σο πξνο ηελ εγγξαθή, θαη` 
αλαινγία κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 15 θαη 16.  

12. Βθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν, παξέρνληαη ζηνπο/ ζηηο αλήιηθνπο/εο καζήκαηα ζηηο ηάμεηο ππνδνρήο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ζχκθσλα κε ηηο 
θείκελεο δηαηάμεηο, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεηαη ε πξφζβαζε ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.  

13. ηαλ, γηα εηδηθνχο ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ηνλ/ηελ αλήιηθν/ε, είλαη αδχλαηε ε πξφζβαζε ηνπ/ηεο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ζα ιακβάλνληαη 
ηα θαηάιιεια πξνο ηνχην κέηξα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.  

14. Οη ελήιηθεο πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ εγγξάθνληαη ζηα ζρνιεία ηεο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηνί/έο δηακέλνπλ 
λνκίκσο ζηε ρψξα.  

15. Ο καζεηήο/ηξηα πνπ εγγξάθεηαη κε ειιηπή δηθαηνινγεηηθά, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4, εγγξάθεηαη κε ηα ζηνηρεία κε ηα νπνία έρεη θαηαγξαθεί 
απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ λ. 4251/2014 (Ώ` 80) ή ηηο αξκφδηεο Αηθαζηηθέο Ώξρέο. ε πεξίπησζε έιιεηςεο απηψλ ησλ ζηνηρείσλ ν/ε 
καζεηήο/ηξηα εγγξάθεηαη κε ηα ζηνηρεία πνπ δειψλεη κε Τπεχζπλε Αήισζε ν θεδεκφλαο ηνπ/ηεο.  

16. α) Μεηά ηελ εγγξαθή κε ειιηπή δηθαηνινγεηηθά, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4, ν/ε Αηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ππνρξενχηαη λα θξνληίζεη ζε 
ζπλεξγαζία κε ηνπο θεδεκφλεο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο θαη ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ.  

β) ε πεξίπησζε δπζρεξεηψλ ππνβνιήο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνπο θεδεκφλεο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο, (ι.ρ. θφβνο 
δίσμεο ζηε ρψξα πξνέιεπζεο) ην ζρνιείν ηνπο ελεκεξψλεη εγγξάθσο ζηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, σο πξνο ηελ επζχλε ηνπο θαη ηηο 
ζπλέπεηεο ηεο πιεκκεινχο άζθεζεο ηεο επηκέιεηαο. Ώθνινχζσο, ελεκεξψλεηαη ε νηθεία Αηεχζπλζε Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, θαη 
απνζηέιιεη ην ζρεηηθφ ζέκα ζηε Γεληθή Αηεχζπλζε πνπδψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, 
Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ε νπνία, κε ηε ζεηξά ηεο, ζε ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο αξκφδηνπο θνξείο πξνβαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο 
γηα λα ιπζεί ην πξφβιεκα κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ/ ηεο καζεηή/ηξηαο. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο κε απφθαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ είλαη δπλαηή ε δηεμαγσγή θαηαηαθηεξίσλ εμεηάζεσλ, πξναγσγηθψλ ή απνιπηήξησλ, γηα ηελ 
έληαμε ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ζε ηάμε.  

γ) ηηο πεξηπηψζεηο αιινδαπψλ καζεηψλ/ηξηψλ, ησλ νπνίσλ νη θεδεκφλεο δελ πξνβαίλνπλ απνδεδεηγκέλα ζε ελέξγεηεο ζπκπιήξσζεο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ηνπο, ρσξίο λα ηεθκεξηψλνπλ θαη ηελ αδπλακία πξνζθφκηζεο απηψλ, δελ επηδεηθλχνπλ ηε δένπζα επηκέιεηα ή ππνθξχπηνληαη 
άιινη ιφγνη (ι.ρ. ςεπδήο δήισζε ζηνηρείσλ καζεηή/ηξηαο), ην ζρνιείν ελεκεξψλεη εγγξάθσο ζηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο ηνπο θεδεκφλεο 
σο πξνο ηελ επζχλε ηνπο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο πιεκκεινχο άζθεζεο ηεο επηκέιεηαο. Βθφζνλ εμαθνινπζεί λα ππάξρεη ξεηή ή ζησπεξή άξλεζε 
ζπλεξγαζίαο ηνπ θεδεκφλα κε ην ζρνιείν γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ/ ηεο καζεηή/ηξηαο, ην ζρνιείν ελεκεξψλεη ηελ αξκφδηα 
Αηεχζπλζε Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, ε νπνία, ζε ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο αξκφδηνπο θνξείο, κεξηκλά γηα ηε δηεπζέηεζε ηνπ δεηήκαηνο.  

δ) Βάλ νη αλήιηθνη/εο καζεηέο/ηξηεο πξνζέξρνληαη γηα εγγξαθή ρσξίο επίβιεςε ελειίθνπ, ε έιιεηςε ηνπ θεδεκφλα αληηκεησπίδεηαη απφ ηνλ/ηε 
Αηεπζπληή/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ππνδεηθλχνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο θαηά ηνλ εληνπηζκφ αζπλφδεπηνπ αλειίθνπ.  

ε) Μεηά ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ αλήιηθσλ ζπκπιεξψλνληαη ή δηνξζψλνληαη ηα ζηνηρεία ζην ΐηβιίν Μεηξψνπ Μαζεηψλ/ηξηψλ 
θαη ζην Ώηνκηθφ Αειηίν κε ηελ πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία γηα φινπο/εο ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο θαη ελεκεξψλεηαη ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 
MySchool.  

Άξζξν 15 

Έμνδνο καζεηή/ηξηαο απφ ην ζρνιείν  

Μεηά ηελ θαζ` νηνλδήπνηε ηξφπν εγγξαθή καζεηή/ ηξηαο ζην ζρνιείν, λννχκελε σο εθάπαμ θαηαρψξηζε γηα πξψηε θνξά ησλ πξνβιεπφκελσλ 
ζηνηρείσλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζην Ώηνκηθφ Αειηίν θαη ην Μεηξψν Μαζεηψλ/ηξηψλ, ε έμνδνο επηηξέπεηαη κφλν κε ηελ απφιπζε, ηε κεηεγγξαθή ή 
ηελ αίηεζε δηαθνπήο θνίηεζεο πνπ ππνβάιιεη ν/ε καζεηήο/ηξηα ή θεδεκφλαο ηνπ/ηεο αλ είλαη αλήιηθνο/ε θαη έρεη νινθιεξψζεη ηελ ππνρξεσηηθή 
εθπαίδεπζε. Δ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν έμνδνο νινθιεξψλεηαη κε ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα Myschool. ε πεξίπησζε 
αίηεζεο δηαθνπήο θνίηεζεο, ν/ε καζεηήο/ηξηα έρεη δηθαίσκα εθ λένπ εγγξαθήο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ξπζκίζεσλ ηεο παξ. ΕΑ ηνπ άξζξνπ 
9, κεηά απφ αίηεζε θαη θαηαηάζζεηαη ζηελ πξνβιεπφκελε απφ ην άξζξν 22 ηάμε.  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ`  

Μεηεγγξαθή  

Άξζξν 16  

Γεληθή Γηάηαμε  

Μεηεγγξαθή καζεηή/ηξηαο απφ Γπκλάζην ζε Γπκλάζην ή απφ Γεληθφ ή Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην ζε άιιν Γεληθφ ή Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην 
πξαγκαηνπνηείηαη εθφζνλ ππάξρεη απνρξψλ ιφγνο, φπσο απηφο πεξηγξάθεηαη ζηα άξζξα 17 θαη 18, είηε κε αίηεζε ηνπ/ηεο ελδηαθεξνκέλνπ/εο 
είηε ρσξίο αίηεζε γηα θάιπςε ππεξεζηαθήο αλάγθεο κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 19 θαη 20.  
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Άξζξν 17 

Μεηεγγξαθέο κε αίηεζε  

1. Μεηεγγξαθή καζεηή/ηξηαο δεκφζηνπ Γπκλαζίνπ ή Γεληθνχ Λπθείνπ ή Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ πξαγκαηνπνηείηαη ππνρξεσηηθά γηα ηελ 
ππεξεζία κεηά απφ αίηεζε ηνπ θεδεκφλα ηνπ/ηεο ή ηνπ/ηεο ηδίνπ/αο αλ είλαη ελήιηθνο/ε, εάλ δηαπηζησζεί φηη ζπληξέρεη έλαο απφ ηνπο παξαθάησ 
ιφγνπο:  

α) ν/ε καζεηήο/ηξηα κεηαθφκηζε ζε απφζηαζε πνπ θαζηζηά αδχλαηε ή εμαηξεηηθά δπζρεξή ηε θνίηεζε ζην Γπκλάζην ή Γεληθφ Λχθεην ή 
Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην απφ ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηεγγξαθή ή ηελ επηκέιεηα ηνπ/ηεο αλέιαβε πξφζσπν πνπ δηακέλεη ζε απφζηαζε 
πνπ θαζηζηά αδχλαηε ή εμαηξεηηθά δπζρεξή ηε θνίηεζε ζην Γπκλάζην ή Γεληθφ Λχθεην ή Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην απφ ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη 
ε κεηεγγξαθή. ηελ πεξίπησζε απηή ν/ε καζεηήο/ηξηα εληάζζεηαη ζε ηκήκα ζην νπνίν δηδάζθνληαη ηα καζήκαηα επηινγήο, ιεηηνπξγεί ε νκάδα 
πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ ΓΒ.Λ. ή ν ηνκέαο ή ε εηδηθφηεηα, πξνθεηκέλνπ γηα ΒΠΏ.Λ., πνπ παξαθνινπζνχζε ζην ζρνιείν απφ ην νπνίν 
πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηεγγξαθή,  

β) ε κεηεγγξαθή επηδηψθεηαη γηα θνίηεζε ζε ηδίνπ ηχπνπ ζρνιείν ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ηκήκα νκάδαο πξνζαλαηνιηζκνχ, ηκήκα καζεκάησλ 
επηινγήο ή ηνκέαο ή εηδηθφηεηα, πξνθεηκέλνπ γηα Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην πνπ δελ ιεηηνπξγεί ζην ζρνιείν απφ ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε 
κεηεγγξαθή. ηελ πεξίπησζε απηή ν/ε καζεηήο/ηξηα εληάζζεηαη ππνρξεσηηθά ζε ηκήκα ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ε νκάδα πξνζαλαηνιηζκνχ, ηα 
καζήκαηα επηινγήο ή ν ηνκέαο ή ε εηδηθφηεηα, πξνθεηκέλνπ γηα Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην πνπ δελ ιεηηνπξγεί ζην ζρνιείν απφ ην νπνίν 
πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηεγγξαθή,  

γ) ε κεηεγγξαθή καζεηή/ηξηαο επηδηψθεηαη γηα θνίηεζε ζε δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ Λχθεην (απφ Γεληθφ ή Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην ζε Βπαγγεικαηηθφ ή 
Γεληθφ Λχθεην αληίζηνηρα), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22,  

δ) ν/ε αλήιηθνο/ε καζεηήο/ηξηα εκεξεζίνπ Γπκλαζίνπ ή Γεληθνχ Λπθείνπ ή Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ άξρηζε λα θαιχπηεη ηηο πξνυπνζέζεηο 
θνίηεζεο ζε εζπεξηλφ Γπκλάζην ή Γεληθφ Λχθεην ή Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην θαη αηηείηαη ηελ κεηεγγξαθή ηνπ/ηεο ζε εζπεξηλφ Γπκλάζην ή Γεληθφ 
Λχθεην ή Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην,  

ε) ν/ε αλήιηθνο/ε καζεηή ο/ηξηα εζπεξηλνχ Γπκλαζίνπ ή Γεληθνχ Λπθείνπ ή Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ έπαπζε λα θαιχπηεη ηηο πξνυπνζέζεηο 
θνίηεζεο ζε εζπεξηλφ θαη αηηείηαη ηελ κεηεγγξαθή ηνπ/ηεο ζε εκεξήζην Γπκλάζην ή Γεληθφ Λχθεην ή Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην,  

ζη) ν/ε καζεηήο/ηξηα απέθηεζε, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, δηθαίσκα θνίηεζεο ζε Πξφηππν ή Πεηξακαηηθφ ή Μνπζηθφ ή Καιιηηερληθφ 
ρνιείν.  

Οη κεηεγγξαθέο ηεο παξαγξάθνπ απηήο, εθφζνλ ηα ζρνιεία απφ θαη πξνο ηα νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηεγγξαθή δελ αλήθνπλ ζηελ ίδηα 
Πεξηθεξεηαθή Αηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 19, 20 
θαη 22, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ/ηεο Α/ληή/ ληξηαο ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν κεηεγγξάθεηαη ν/ε καζεηήο/ηξηα, θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ θεδεκφλα γηα 
ηνπο/ηηο αλήιηθνπο/εο ή ηνπ/ηεο ηδίνπ/αο, εάλ είλαη ελήιηθνο/ε (γηα ηηο πεξηπηψζεηο α., β., γ., θαη ζη. ηνπ παξφληνο άξζξνπ), ζηελ νπνία 
επηζπλάπηνληαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηνπο ιφγνπο κεηεγγξαθήο.  

Οη κεηεγγξαθέο ηεο παξαγξάθνπ απηήο πνπ αλήθνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο α θαη β, εθφζνλ ηα ζρνιεία απφ θαη πξνο ηα νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε 
κεηεγγξαθή αλήθνπλ ζηελ ίδηα Πεξηθεξεηαθή Αηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο πξαγκαηνπνηνχληαη, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 19, 20 θαη 22, κεηά απφ έγθξηζε ησλ Α/ληψλ/ληξηψλ θαη ησλ δχν ζρνιείσλ, θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ θεδεκφλα γηα ηνπο/ηηο 
αλήιηθνπο/ εο ή ηνπ/ηεο ίδηνπ/αο, εάλ είλαη ελήιηθνο/ε, ζηελ νπνία επηζπλάπηνληαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηνπο 
ιφγνπο κεηεγγξαθήο θαη ε νπνία ππνβάιιεηαη ζην ζρνιείν ζην νπνίν κεηεγγξάθεηαη ν/ε καζεηήο/ηξηα θαη θνηλνπνηείηαη ζην ζρνιείν 
πξνέιεπζεο. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ησλ Αηεπζπληψλ/ληξηψλ ησλ δχν ζρνιείσλ, ην αίηεκα δηαβηβάδεηαη ζηε Αηεχζπλζε Βθπαίδεπζεο ζηελ 
νπνία αλήθεη ην ζρνιείν ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηεγγξαθή θαη εγθξίλεηαη απφ ηνλ/ηε Αηεπζπληή/ληξηα Βθπαίδεπζεο, φηαλ πξφθεηηαη γηα 
ζρνιεία ηεο ίδηαο Αηεχζπλζεο Βθπαίδεπζεο θαη απφ ηνλ/ηελ Πεξηθεξεηαθφ/ή Αηεπζπληή/ληξηα φηαλ πξφθεηηαη γηα ζρνιεία πνπ αλήθνπλ ζε 
δηαθνξεηηθή Αηεχζπλζε Βθπαίδεπζεο.  

2. Μεηεγγξαθή καζεηή/ηξηαο ηδησηηθνχ Γπκλαζίνπ ή Γεληθνχ Λπθείνπ ή Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ζε δεκφζην Γπκλάζην ή Γεληθφ Λχθεην ή 
Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην, ηεο πεξηνρήο θαηνηθίαο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο πξαγκαηνπνηείηαη ππνρξεσηηθά γηα ηελ ππεξεζία, κεηά απφ αίηεζε ηνπ 
θεδεκφλα ηνπ/ηεο ή ηνπ ηδίνπ/αο, αλ είλαη ελήιηθνο/ε. Οη κεηεγγξαθέο ηεο παξαγξάθνπ απηήο πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 
άξζξσλ 19, 20 θαη 22 ηεο παξνχζαο, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ/ηεο Α/ληή/ληξηαο ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν κεηεγγξάθεηαη ν/ε καζεηήο/ηξηα θαηφπηλ 
αίηεζεο ηνπ θεδεκφλα γηα ηνπο/ ηηο αλήιηθνπο/εο ή ηνπ/ηεο ίδηνπ/αο εάλ είλαη ελήιηθνο/ε.  

3. Μεηεγγξαθή καζεηή/ηξηαο ηδησηηθνχ Γπκλαζίνπ ή Γεληθνχ Λπθείνπ ή Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ζε ηδησηηθφ Γπκλάζην ή Γεληθφ Λχθεην ή 
Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην, πξαγκαηνπνηείηαη ππνρξεσηηθά γηα ηελ ππεξεζία κεηά απφ αίηεζε ηνπ θεδεκφλα ηνπ/ηεο ή ηνπ/ηεο ηδίνπ/αο, εάλ είλαη 
ελήιηθνο/ε.  

4. Μεηεγγξαθή καζεηή/ηξηαο δεκνζίνπ Γπκλαζίνπ ή Γεληθνχ Λπθείνπ ή Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ζε ηδησηηθφ Γπκλάζην ή Γεληθφ Λχθεην ή 
Βπαγγεικαηηθφ πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 19, 20 θαη 22.  

Οη κεηεγγξαθέο ησλ παξ. 3 θαη 4 πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά απφ έγθξηζε ηνπ/ηεο Α/ληή/ληξηαο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ζηελ αξκνδηφηεηα 
ηνπ/ηεο νπνίνπ/ αο είλαη ην ζρνιείν απφ ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηεγγξαθή.  

5. Οη καζεηέο/ηξηεο ησλ Ώ`, ΐ` θαη Γ` ηάμεσλ ησλ Γπκλαζίσλ ΒΏΒ θαη Λπθείσλ ΒΏΒ δχλαληαη λα κεηεγγξάθνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ηάμεηο ησλ 
Γπκλαζίσλ, ΓΒ.Λ. θαη ΒΠΏ.Λ. θαη αληηζηξφθσο, θαηφπηλ γλσκάηεπζεο ΚΒ.Α.Α.Τ. Γηα ηηο κεηεγγξαθέο καζεηψλ/ηξηψλ Βηδηθψλ Λπθείσλ πξνο 
ΒΠΏ.Λ. θαη αληηζηξφθσο, εθφζνλ ππάξρεη γλσκάηεπζε ΚΒ.Α.Α.Τ., ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα γηα ηηο κεηεγγξαθέο καζεηψλ/ηξηψλ απφ ΓΒ.Λ. 
πξνο ΒΠΏ.Λ. θαη αληηζηξφθσο.  

6. Οη καζεηέο/ηξηεο ησλ Ώ`, ΐ` θαη Γ` ηάμεσλ ησλ Γπκλαζίσλ ησλ Βληαίσλ Βηδηθψλ Βπαγγεικαηηθψλ Γπκλαζίσλ-Λπθείσλ δχλαληαη λα 
κεηεγγξάθνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ηάμεηο ησλ Γπκλαζίσλ θαη ησλ Γπκλαζίσλ ΒΏΒ θαη αληηζηξφθσο, θαηφπηλ γλσκάηεπζεο ΚΒ.Α.Α.Τ. Οη καζεηέο/ 
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ηξηεο ηεο Α` ηάμεο ησλ Γπκλαζίσλ ησλ Βληαίσλ Βηδηθψλ Βπαγγεικαηηθψλ Γπκλαζίσλ-Λπθείσλ δχλαληαη λα κεηεγγξάθνληαη ζηελ Γ` ηάμε ησλ 
Γπκλαζίσλ θαη ησλ Γπκλαζίσλ ΒΏΒ, κεηά απφ γλσκάηεπζε ΚΒ.Α.Α.Τ.  

7. Οη καζεηέο/ηξηεο ησλ Ώ`, ΐ`, Γ` θαη Α` ηάμεσλ ησλ Λπθείσλ ησλ Βληαίσλ Βηδηθψλ Βπαγγεικαηηθψλ Γπκλαζίσλ-Λπθείσλ δχλαληαη λα 
κεηεγγξάθνληαη ζε ηάμεηο ησλ Λπθείσλ ΒΏΒ, ησλ ΓΒ.Λ., ησλ ΒΠΏ.Λ. θαη ησλ Βζπεξηλψλ ΒΠΏ.Λ. θαη αληηζηξφθσο, κεηά απφ γλσκάηεπζε 
ΚΒ.Α.Α.Τ. θαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα γηα ηηο κεηεγγξαθέο καζεηψλ απφ εζπεξηλά ΒΠΏ.Λ. πξνο ΒΠΏ.Λ. θαη ΓΒ.Λ. θαη αληηζηξφθσο.  

8. Οη καζεηέο/ηξηεο ησλ Ώ` ή ΐ` ηάμεσλ ησλ Β.Β.Β.ΒΚ. δχλαληαη λα κεηεγγξάθνληαη ζηελ Ώ` ηάμε ησλ Γπκλαζίσλ ησλ Βληαίσλ Βηδηθψλ 
Βπαγγεικαηηθψλ Γπκλαζίσλ-Λπθείσλ θαη ζηελ Ώ` ηάμε ησλ Γπκλαζίσλ ΒΏΒ, θαηφπηλ γλσκάηεπζεο ΚΒ.Α.Α.Τ.  

9. Οη καζεηέο/ηξηεο δηθαηνχληαη κηα κφλν κεηεγγξαθή θαηά ην ίδην ζρνιηθφ έηνο απφ ηάμε Γεληθνχ Λπθείνπ ζε ηάμε Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ θαη 
αληίζηξνθα, εθφζνλ ην αξρηθφ Λχθεην πξνέιεπζεο ή ηειηθφ Λχθεην ππνδνρήο είλαη εζπεξηλφ.  

10. Βάλ ν/ε καζεηήο/ηξηα ή ν θεδεκφλαο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο, ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη αλήιηθνο/ε, επηζπκεί λα ππνβάιεη αίηεζε γηα 
κεηεγγξαθή απφ δεκφζην Γπκλάζην ή Γεληθφ Λχθεην ή Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην ζε ίδηνπ ηχπνπ δεκφζην ζρνιείν εθηφο ησλ ιφγσλ ηεο παξ. 1, ηφηε 
ππνβάιιεη αίηεζε ζηνλ/ζηελ αξκφδην/α Αηεπζπληή/ληξηα Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, ζηελ νπνία αλαθέξεη ηνπο απνρξψληεο ιφγνπο ηεο θαη` 
εμαίξεζε κεηεγγξαθήο, πξνζθνκίδνληαο ηα έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά, πνπ, θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ/ηεο, ηεθκεξηψλνπλ ηνπο ιφγνπο ηνπ 
αηηήκαηνο ηνπ/ηεο. Σηο κεηεγγξαθέο απηέο εγθξίλεη ν/Πξντζηάκελνο/ε ηεο αληίζηνηρεο Αηεχζπλζεο πνπδψλ ηνπ ΤΠΠ.Β.Θ., ν /ε νπνίνο/α κπνξεί 
λα δεηήζεη απφ ηνλ /ηελ ελδηαθεξφκελν/ε θάζε απνδεηθηηθφ ζηνηρείν πνπ ζεσξεί απαξαίηεην, γηα λα βεβαησζεί γηα ηνλ πξνβαιιφκελν ιφγν 
κεηεγγξαθήο.  

Άξζξν 18 

Λνηπέο κεηεγγξαθέο  

1. Μεηεγγξαθέο καζεηψλ/ηξηψλ δεκφζηνπ Γπκλαζίνπ ή Γεληθνχ Λπθείνπ ή Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ζε δεκφζην Γπκλάζην ή Γεληθφ Λχθεην ή 
Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην αληίζηνηρα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ππεξεζηαθή αλάγθε, αθφκα θαη ρσξίο αίηεζε ησλ θεδεκφλσλ ζε πεξίπησζε:  

α) θαηάξγεζεο ή ζπγρψλεπζεο Γπκλαζίνπ ή Γεληθνχ Λπθείνπ ή Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ  

β) ίδξπζεο Γπκλαζίνπ ή Γεληθνχ Λπθείνπ ή Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ  

γ) επηβνιήο ζε καζεηή/ηξηα ηνπ παηδαγσγηθνχ κέηξνπ ηεο αιιαγήο ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο  

δ) κε ιεηηνπξγίαο ηνκέα ή εηδηθφηεηαο Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ  

ε) ππέξβαζεο ηνπ θαζνξηζκέλνπ ππέξηαηνπ αξηζκεηηθνχ νξίνπ καζεηψλ/ηξηψλ  

2. Μεηεγγξαθέο καζεηψλ/ηξηψλ ηδησηηθνχ Γπκλαζίνπ ή Γεληθνχ Λπθείνπ ή Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ζε δεκφζην Γπκλάζην ή Γεληθφ Λχθεην ή 
Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ππεξεζηαθή αλάγθε, αθφκα θαη ρσξίο αίηεζε ησλ θεδεκφλσλ ζε πεξίπησζε:  

α) παχζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηδησηηθνχ Γπκλαζίνπ ή Λπθείνπ ή ηάμεο ηνπο,  

β) επηβνιήο ζε καζεηή/ηξηα ηνπ παηδαγσγηθνχ κέηξνπ ηεο αιιαγήο ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο,  

Οη κεηεγγξαθέο ηεο παξαγξάθνπ απηήο είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ζε ηδησηηθά Γπκλάζηα ή Γεληθά Λχθεηα ή Βπαγγεικαηηθά Λχθεηα 
ηεο πξνηίκεζεο ηνπ θεδεκφλα ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο, κφλν ζηελ πεξίπησζε θαηάζεζεο απφ απηφλ/ή ζρεηηθήο έγγξαθεο αίηεζεο.  

3. Οη κεηεγγξαθέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ιφγσ θαηάξγεζεο ή ίδξπζεο ζρνιείσλ ή παχζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηδησηηθνχ Γπκλαζίνπ ή Γεληθνχ 
Λπθείνπ ή ηάμεο ηνπο ή γηα ηελ άξζε ηεο ππεξαξηζκίαο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηε βάζε ρσξνηαμηθψλ δεδνκέλσλ ζε 
ζπλδπαζκφ, θαηά ην δπλαηφλ, κε ηηο ηπρφλ πξνηηκήζεηο ησλ θεδεκφλσλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 19 θαη 20.  

4. Σηο κεηεγγξαθέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ απνθαζίδεη θαη εγθξίλεη ν/ε αξκφδηνο/α Αηεπζπληήο/ληξηα Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, εθηφο απφ 
ηηο κεηεγγξαθέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε πινπνίεζε ηνπ παηδαγσγηθνχ κέηξνπ ηεο αιιαγήο ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, γηα ηηο νπνίεο, εθηφο 
απφ ηελ επηινγή ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν ζα κεηεγγξαθεί ν/ε καζεηήο/ηξηα, ε αξκνδηφηεηα ηνπ/ ηεο, κεηά ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ηεο 
απφθαζεο, είλαη κφλν εθηειεζηηθή.  

Άξζξν 19 

Πξνζεζκία κεηεγγξαθψλ  

1. Οη κεηεγγξαθέο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ Γπκλαζίσλ, Γεληθψλ Λπθείσλ, Γπκλαζίσλ ΒΏΒ θαη Λπθείσλ ΒΏΒ ζε ζρνιείν ίδηνπ ηχπνπ ηνπ άξζξνπ 17 
πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ έλαξμε ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο έσο θαη ηε ιήμε ηνπ Ώ` ηεηξακήλνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 17, 20 θαη 
22. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη αλήιηθνη/εο καζεηέο/ηξηεο ηεο Τπνρξεσηηθήο Βθπαίδεπζεο αλήθνπλ ζε νηθνγέλεηεο κεηαθηλνχκελσλ πιεζπζκψλ θαη 
δελ έρνπλ κφληκε θαηνηθία, νη κεηεγγξαθέο πξαγκαηνπνηνχληαη κέρξη ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ. Γηα εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχο ιφγνπο πνπ 
εθηηκψληαη απφ ηνλ/ηε Αηεπζπληή/ληξηα Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ/ηεο νπνίνπ/αο ππάγεηαη ην ζρνιείν ζην νπνίν 
πξαγκαηνπνηνχληαη νη κεηεγγξαθέο, κπνξνχλ λα εγθξίλνληαη κεηεγγξαθέο κέρξη θαη 10 εκέξεο πξηλ ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ.  
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2. Οη κεηεγγξαθέο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ Γεληθψλ Λπθείσλ ηνπ άξζξνπ 18 πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ έλαξμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο 
Διεθηξνληθήο Αήισζεο Πξνηίκεζεο ηνπ άξζξνπ 9, έσο ηελ εκεξνκελία ιήμεο ησλ καζεκάησλ θάζε έηνπο.  

3. Οη κεηεγγξαθέο καζεηψλ/ηξηψλ Γεληθνχ Λπθείνπ ζε Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην θαη αληίζηξνθα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 17 πξαγκαηνπνηνχληαη σο 
εμήο: α) γηα κελ ηελ Ώ` ηάμε εκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ, ηελ Ώ` ηάμε εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ, ηε ΐ` ηάμε εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ 
ζρνιηθψλ εηψλ κέρξη θαη ην 2017-18 θαη γηα ηελ Ώ` ηάμε Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ απφ ηελ αξρή ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο κέρξη ηε ιήμε ηνπ Ώ` 
ηεηξακήλνπ, β) γηα ηε ΐ` θαη Γ` ηάμε εκεξήζηνπ ή ηε Γ` θαη Α` Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ θαη γηα ηε ΐ`, Γ` ηάμε εκεξήζηνπ Βπαγγεικαηηθνχ 
Λπθείνπ ή ηε ΐ`, Γ` - Α` εζπεξηλνχ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ απφ ηελ αξρή ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο κέρξη ηελ 30ε επηεκβξίνπ.  

4. Οη κεηεγγξαθέο καζεηψλ/ηξηψλ απφ Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην ζε Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην πξαγκαηνπνηνχληαη:  

α. θαηά ηελ πεξίνδν ησλ εγγξαθψλ θαη αθνχ ππνβάινπλ ηελ Διεθηξνληθή Αήισζε Πξνηίκεζεο κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. Α 
ηνπ άξζξνπ 9,  

β. απφ ηελ αξρή ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο κέρξη θαη ηελ 30ε επηεκβξίνπ ζε ππάξρνληα ηκήκαηα,  

γ. απφ ηελ αξρή ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο κέρξη θαη ηελ 30ε επηεκβξίνπ απφ Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην ζην νπνίν παξαθνινπζεί έλα ζπγθεθξηκέλν 
ηνκέα, ζε άιιν Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην ζην νπνίν δελ ιεηηνπξγεί ν ηνκέαο ηνπ ΒΠΏ.Λ. πξνέιεπζεο,  

δ. απφ ηελ αξρή ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο κέρξη θαη ηελ 30ε επηεκβξίνπ απφ Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην ζην νπνίν παξαθνινπζεί κία ζπγθεθξηκέλε 
εηδηθφηεηα, ζε άιιν Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην ζην νπνίν δελ ιεηηνπξγεί ε εηδηθφηεηα ηνπ ΒΠΏ.Λ. πξνέιεπζεο,  

ε. γηα εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχο νηθνγελεηαθνχο ιφγνπο ή γηα ιφγνπο αλψηεξεο βίαο πξαγκαηνπνηνχληαη κεηεγγξαθέο καζεηψλ/ηξηψλ 
Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ:  

αα) ηεο Ώ` ηάμεο έσο ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ, κε απφθαζε ηνπ/ηεο Πεξηθεξεηαθνχ/ήο Αηεπζπληή/ληξηαο Βθπαίδεπζεο, ζηελ αξκνδηφηεηα 
ηνπ/ηεο νπνίνπ/αο αλήθεη ε ζρνιηθή κνλάδα ζηελ νπνία κεηεγγξάθεηαη ν/ε καζεηήο/ηξηα  

ββ) ηεο ΐ` ηάμεο:  

η) ζηνλ ίδην ηνκέα πξαγκαηνπνηείηαη έσο ηε ιήμε ηνπ Ώ` ηεηξακήλνπ, κε απφθαζε ηνπ/ηεο Πεξηθεξεηαθνχ/ήο Αηεπζπληή/ληξηαο Βθπαίδεπζεο, 
ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ/ ηεο νπνίνπ/αο αλήθεη ε ζρνιηθή κνλάδα πνπ κεηεγγξάθεηαη ν/ε καζεηήο/ηξηα  

ηη) απφ Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην ζην νπνίν παξαθνινπζεί έλα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, ζε άιιν Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην ζην νπνίν δελ ιεηηνπξγεί ν 
ηνκέαο ηνπ ΒΠΏ.Λ. πξνέιεπζεο, κέρξη ηελ 30ε Οθησβξίνπ κε απφθαζε ηνπ/ ηεο Πξντζηακέλνπ/εο ηεο Αηεχζπλζεο Βπαγγεικαηηθήο 
Βθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ  

γγ) ηεο Γ` ηάμεο:  

η) ζηελ ίδηα εηδηθφηεηα, πξαγκαηνπνηείηαη έσο ηε ιήμε ηνπ Ώ` ηεηξακήλνπ κε απφθαζε ηνπ/ηεο Πεξηθεξεηαθνχ/ ήο Αηεπζπληή/ληξηαο Βθπαίδεπζεο 
ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ/ηεο νπνίνπ/αο αλήθεη ε ζρνιηθή κνλάδα πνπ κεηεγγξάθεηαη ν/ε καζεηήο/ηξηα.  

ηη) απφ Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην ζην νπνίν παξαθνινπζεί κία ζπγθεθξηκέλε εηδηθφηεηα, ζε άιιν Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην ζην νπνίν δελ ιεηηνπξγεί ε 
εηδηθφηεηα ηνπ ΒΠΏ.Λ. πξνέιεπζεο κέρξη ηελ 30ε Οθησβξίνπ κε απφθαζε ηνπ/ ηεο Πξντζηακέλνπ/εο ηεο Αηεχζπλζεο Βπαγγεικαηηθήο 
Βθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ.  

5. Μεηεγγξαθή καζεηή/ηξηαο Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ηνπ άξζξνπ 18, εμαηηίαο θαηάξγεζεο, ζπγρψλεπζεο, ίδξπζεο ζρνιηθψλ κνλάδσλ, κε 
ιεηηνπξγίαο ηνκέα ή εηδηθφηεηαο ή παχζεο ηεο ιεηηνπξγίαο Εδησηηθνχ ΒΠΏ.Λ. ή ηάμεο ηνπ, απφ ΒΠΏ.Λ. ζην νπνίν παξαθνινπζεί έλα 
ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ή εηδηθφηεηα ζε άιιν ΒΠΏ.Λ. ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ν ίδηνο ηνκέαο γηα ηε ΐ` ηάμε ή ε ίδηα εηδηθφηεηα γηα ηε Γ` ηάμε, 
πξαγκαηνπνηείηαη έσο θαη ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ κε απφθαζε ηνπ/ηεο αξκφδηνπ/ αο Αηεπζπληή/ληξηαο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο. Βάλ ζην 
Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηεγγξαθή δελ ιεηηνπξγεί ν ίδηνο ηνκέαο γηα ηε ΐ ` ηάμε ή ε εηδηθφηεηα γηα ηε Γ` ηάμε κε 
απηφλ ζηνλ νπνίν θνηηνχζε ν/ε καζεηήο/ηξηα, ηφηε απηφο/ή επηιέγεη, εάλ θνηηά ζηε ΐ` ηάμε, αλάκεζα ζηνπο ηνκείο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην ζρνιείν 
ζην νπνίν έρεη κεηεγγξαθεί, ή εάλ θνηηά ζηε Γ` ηάμε, αλάκεζα ζηηο εηδηθφηεηεο ηνπ ηνκέα ζηνλ νπνίν είρε θνηηήζεη ζηε ΐ` ηάμε, ε δε κεηεγγξαθή 
πξαγκαηνπνηείηαη κέρξη ηελ 30ε Οθησβξίνπ.  

Άξζξν 20 

Γηαδηθαζία κεηεγγξαθψλ – βαζκνινγία  

1. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ κεηεγγξαθψλ, εθηφο απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπη. α θαη β ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 17 θαη αθνξνχλ 
κεηεγγξαθή απφ θαη πξνο ζρνιεία πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα Πεξηθεξεηαθή Αηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, ε 
αξκφδηα ππεξεζία πνπ εγθξίλεη ηε κεηεγγξαθή ελεκεξψλεη, κέρξη ηελ επφκελε εξγάζηκε ηεο έγθξηζεο, ηνλ/ ηε Αηεπζπληή/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ 
απφ ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηεγγξαθή. Ο/Δ Αηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ απφ ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηεγγξαθή είλαη 
ππνρξεσκέλνο/ε κεηά ηελ έγθξηζε ηεο κεηεγγξαθήο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία, άκεζα θαη φρη αξγφηεξα απφ ηξεηο (3) εκέξεο:  

α) λα απνζηείιεη ην ειεθηξνληθά ηεξνχκελν Ώηνκηθφ Αειηίν ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο, ζπκπιεξσκέλν κε φια ηα ζηνηρεία κέρξη ηελ εκέξα 
απνζηνιήο ηνπ,  

β) λα ελεκεξψζεη γηα ηε κεηαβνιή απηή ην Μεηξψν Μαζεηψλ/ηξηψλ,  
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γ) λα απνζηείιεη ππεξεζηαθά θαη κε απφδεημε ην πξσηφηππν Ώηνκηθφ Αειηίν Τγείαο Μαζεηή/ηξηαο, ζχκθσλα κε ηελ πεξηπη. ii. ηεο παξ. 2 ηνπ 
άξζξνπ 4 ηεο ππ` αξηζκ. Φ. 6/304/75662/Γ1/2014 (ΐ` 1296) θνηλήο απφθαζεο ησλ Τθππνπξγψλ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Τγείαο, 
θαζψο θαη θάζε πηζηνπνηεηηθφ, βεβαίσζε ή γλσκάηεπζε έρεη θαηαζέζεη ν/ε καζεηήο/ηξηα ζην ζρνιείν, δηαηεξψληαο θσηναληίγξαθν ζην 
ζρνιείν,  

δ) λα απνζηείιεη ειεθηξνληθά ην Τπεξεζηαθφ εκείσκα Μεηεγγξαθήο Μαζεηψλ/ηξηψλ, κε ην νπνίν ν/ε καζεηήο/ηξηα κπνξεί λα 
παξαθνινπζήζεη ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν κεηεγγξάθεηαη.  

2. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ κεηεγγξαθψλ ησλ πεξηπη. α θαη β ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 17 πνπ αθνξνχλ κεηεγγξαθή απφ θαη πξνο ζρνιεία 
πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα Πεξηθεξεηαθή Αηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, ν/ε Αηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζην 
νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηεγγξαθή θνηλνπνηεί ειεθηξνληθά, κέρξη ηελ επφκελε εξγάζηκε ηεο έγθξηζεο, ζηνλ/ζηε Αηεπζπληή/ληξηα ηνπ 
ζρνιείνπ απφ ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηεγγξαθή, αληίγξαθν ηεο αίηεζεο θαη ησλ επηζπλαπηφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ. Ο/Δ 
Αηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ απφ ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηεγγξαθή είλαη ππνρξεσκέλνο/ε κεηά ηελ έγθξηζε ηεο κεηεγγξαθήο θαη απφ 
ηνλ/ηελ ίδηνλ/α ή απφ ηνλ/ηε Αηεπζπληή/ληξηα Α.Β. ή απφ ηνλ/ηελ Πεξηθεξεηαθφ/ή Αηεπζπληή/ληξηα, άκεζα θαη φρη αξγφηεξα απφ ηξεηο (3) εκέξεο:  

α) λα απνζηείιεη ειεθηξνληθά ην Ώηνκηθφ Αειηίν ηνπ/ ηεο καζεηή/ηξηαο, ζπκπιεξσκέλν κε φια ηα ζηνηρεία κέρξη ηελ εκέξα απνζηνιήο ηνπ,  

β) λα ελεκεξψζεη γηα ηε κεηαβνιή απηή ην Μεηξψν Μαζεηψλ/ηξηψλ,  

γ) λα απνζηείιεη ππεξεζηαθά θαη κε απφδεημε ην πξσηφηππν Ώηνκηθφ Αειηίν Τγείαο Μαζεηή/ηξηαο, ζχκθσλα κε ηελ πεξηπη. ii. ηεο παξ. 2 ηνπ 
άξζξνπ 4 ηεο ππ` αξηζκ. Φ. 6/304/75662/Γ1/2014 (ΐ` 1296) θνηλήο απφθαζεο ησλ Τθππνπξγψλ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Τγείαο, 
θαζψο θαη θάζε πηζηνπνηεηηθφ, βεβαίσζε ή γλσκάηεπζε έρεη θαηαζέζεη ν/ε καζεηήο/ηξηα ζην ζρνιείν, δηαηεξψληαο θσηναληίγξαθν ζην 
ζρνιείν,  

δ) λα απνζηείιεη ειεθηξνληθά ην Τπεξεζηαθφ εκείσκα Μεηεγγξαθήο Μαζεηψλ/ηξηψλ, κε ην νπνίν ν/ε καζεηήο/ηξηα κπνξεί λα 
παξαθνινπζήζεη ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν κεηεγγξάθεηαη.  

3. Σν ηεξνχκελν ειεθηξνληθά Ώηνκηθφ Αειηίν ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο παξακέλεη ζηε δηάζεζε ηνπ ζρνιείνπ απφ ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε 
κεηεγγξαθή, ρσξίο δηθαίσκα κεηαβνιήο ηνπ.  

4. Ο/Δ Αηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν κεηεγγξάθεηαη ν/ε καζεηήο/ηξηα, κφιηο ιάβεη ην Ώηνκηθφ Αειηίν ηνπ/ηεο, θαηαρσξίδεη ηα 
ζηνηρεία ηνπ/ηεο ζην Μεηξψν Μαζεηψλ/ηξηψλ θαη εληάζζεη ην Ώηνκηθφ Αειηίν κεηαμχ ησλ Ώηνκηθψλ Αειηίσλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηεο ίδηαο ηάμεο. 
Βπίζεο, κεηαθέξεη ηα ζηνηρεία ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα MySchool.  

5. Ώλ ν/ε Αηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ απφ ην νπνίν κεηεγγξάθεηαη ν/ε καζεηήο/ηξηα ζεσξεί φηη ε έγθξηζε ηεο κεηεγγξαθήο απφ ηνλ/ηε 
Αηεπζπληή/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν κεηεγγξάθεηαη δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17, απνζηέιιεη 
ακειιεηί ζρεηηθή αλαθνξά ζηνλ/ζηελ αξκφδην/α Αηεπζπληή/ληξηα Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, ν/ε νπνίνο/α θαη απνθαζίδεη ζρεηηθά, κεηά απφ 
αθξφαζε ηνπ θεδεκφλα ή ηνπ/ηεο ηδίνπ/αο καζεηή/ηξηαο αλ είλαη ελήιηθνο/ε, πνπ έρεη ππνβάιεη ηελ αίηεζε.  

6. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ε κεηεγγξαθή ζεσξείηαη φηη έρεη νινθιεξσζεί θαη 
ν/ε καζεηήο/ηξηα ζεσξείηαη εγγεγξακκέλνο/ε ζηε δχλακε ηνπ ζρνιείνπ.  

7. Δ κέρξη ηε κεηεγγξαθή βαζκνινγία θαη νη απνπζίεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ είλαη δεζκεπηηθέο γηα ην λέν ζρνιείν.  

Άξζξν 21 

Αλαλεψζεηο εγγξαθψλ  

1. Δ έληαμε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζρνιείνπ ζε ηάμε, ζε έηνο κεηαγελέζηεξν ηνπ έηνπο πξψηεο εγγξαθήο (αλαλέσζε εγγξαθήο), 
πξαγκαηνπνηείηαη θάζε ζρνιηθφ έηνο κεηά ηελ έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ πξναγσγηθψλ θαη απνιπηεξίσλ εμεηάζεσλ γηα θάζε ηχπν 
ζρνιείνπ (Γπκλάζην, Γεληθφ Λχθεην ή Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην) ζε εκεξνκελίεο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα Γεληθή Αηεχζπλζε ηνπ 
Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Καη` εμαίξεζε πξαγκαηνπνηνχληαη αλαλεψζεηο εγγξαθψλ ηνλ επηέκβξην θαη κέρξη ηελ 
έλαξμε ησλ καζεκάησλ: α) γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο πνπ παξαπέκθζεθαλ ζε εμεηάζεηο πεξηφδνπ επηεκβξίνπ, φπνπ απηέο πξνβιέπνληαη, θαη 
β) γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο πνπ εκπνδίζηεθαλ λα αλαλεψζνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο (π.ρ. γηα ιφγνπο πγείαο ή 
ζνβαξνχο νηθνγελεηαθνχο ιφγνπο). ηελ πεξίπησζε β` ν/ε καζεηήο/ηξηα εληάζζεηαη ζε ηκήκα πνπ ήδε ιεηηνπξγεί.  

2. Οη θεδεκφλεο ή νη ίδηνη/εο νη καζεηέο/ηξηεο, εθφζνλ είλαη ελήιηθνη/εο, νθείινπλ λα αλαλεψλνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο θάζε ζρνιηθφ έηνο, εληφο 
ησλ πξνζεζκηψλ πνπ νξίδνληαη γηα ηηο εγγξαθέο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ πξνζέξρνληαη εκπξφζεζκα ζηε Αηεχζπλζε ηνπ Γπκλαζίνπ, Γεληθνχ 
Λπθείνπ ή Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ θαη ππνβάιινπλ Τπεχζπλε Αήισζε ηνπ λ. 1599/1986 (Ώ` 75) ζηελ νπνία δειψλεηαη ε λνκηκφηεηα ηεο 
άζθεζεο ηεο θεδεκνλίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13, εθφζνλ νη καζεηέο/ηξηεο είλαη αλήιηθνη/εο. ηελ ίδηα Τπεχζπλε Αήισζε δειψλεηαη ε 
απνδνρή ηεο ειεθηξνληθήο ελεκέξσζεο γηα δεηήκαηα ηεο πνξείαο θνίηεζεο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο, θαζψο θαη ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε γηα ηελ 
παξαιαβή ησλ ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ ή ν αξηζκφο ηνπ ηειεθψλνπ ζην νπνίν ζα απνζηέιινληαη ηα SMS. Γηα ηελ αλαλέσζε εγγξαθήο ζε 
Γεληθφ Λχθεην ή Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην απαηηείηαη ε πξνεγνχκελε ππνβνιή Διεθηξνληθήο Αήισζεο Πξνηίκεζεο.  

3. Σελ Διεθηξνληθή Ώίηεζε εγγξαθήο- Αήισζε πξνηίκεζεο ππνβάιινπλ νη καζεηέο/ηξηεο πνπ επηζπκνχλ λα αλαλεψζνπλ ηελ εγγξαθή ζην 
Γεληθφ Λχθεην ζην νπνίν θνηηνχλ ή νη θεδεκφλεο ηνπο, εάλ είλαη αλήιηθνη/εο, ζηελ πξνζεζκία θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. Α 
ηνπ άξζξνπ 9. ηελ Διεθηξνληθή Ώίηεζε εγγξαθήο-Αήισζε πξνηίκεζεο γηα ηελ αλαλέσζε εγγξαθήο δειψλνπλ επίζεο, ηηο Οκάδεο 
Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηα καζήκαηα πνπ ζα παξαθνινπζήζνπλ, κε δπλαηφηεηα επηινγήο πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο καζεκάησλ θαηά ζεηξά 
πξνηίκεζεο, εθφζνλ ππάξρεη ππνρξέσζε επηινγήο καζεκάησλ, ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ. Δ Αήισζε απηή κπνξεί λα 
ηξνπνπνηεζεί κέρξη ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ θαη νη καζεηέο/ηξηεο εληάζζνληαη ζε ηκήκαηα πνπ ήδε ιεηηνπξγνχλ, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ 
ειάρηζηνπ θαη ηνπ κέγηζηνπ αξηζκνχ καζεηψλ αλά ηάμε.  
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4. Σελ Διεθηξνληθή Ώίηεζε εγγξαθήο- Αήισζε πξνηίκεζεο ππνβάιινπλ νη καζεηέο/ηξηεο πνπ επηζπκνχλ λα αλαλεψζνπλ ηελ εγγξαθή ζε 
Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην ή νη θεδεκφλεο ηνπο, εάλ είλαη αλήιηθνη/εο, ζηελ πξνζεζκία θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. Α ηνπ 
άξζξνπ 9. ηελ Διεθηξνληθή Ώίηεζε εγγξαθήο- Αήισζε πξνηίκεζεο γηα ηελ αλαλέσζε εγγξαθήο ζε Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην δειψλνπλ επίζεο: 
α) γηα ηελ αλαλέσζε εγγξαθήο ζηελ Ώ` ηάμε ηα καζήκαηα επηινγήο ηα νπνία επηζπκνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ β) γηα ηελ εγγξαθή ζηε ΐ` ηάμε 
ηνλ ηνκέα πνπ επηζπκνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ, γ) γηα ηελ εγγξαθή ζηελ Γ` ηάμε ηελ εηδηθφηεηα πνπ επηζπκνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ. Δ 
Αήισζε απηή κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κέρξη ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ θαη νη καζεηέο/ηξηεο εληάζζνληαη ζε ηκήκαηα πνπ ήδε ιεηηνπξγνχλ, 
ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ειάρηζηνπ θαη ηνπ κέγηζηνπ αξηζκνχ καζεηψλ αλά ηάμε.  

5. Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ εηδηθή εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ επηεκβξίνπ καζεηήο/ηξηα δελ έρεη ιάβεη απνιπηήξην ή δελ έρεη ιάβεη πηπρίν 
ή δελ έρεη ιάβεη θαλέλα απφ ηα δχν, δειψλεη ζε Τπεχζπλε Αήισζε ηνπ λ. 1599/1986 (Ώ` 75) αλ επηζπκεί λα επαλαιάβεη ηε θνίηεζε, ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 26 ηνπ π.δ. 46/2016 (Ώ` 74), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη θαη ην άξζξν 14 ηνπ π.δ. 42/2017 (Ώ` 68).  

6. Οη παξαπάλσ κεηαβνιέο θαηαρσξίδνληαη ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα «Myschool» κε επζχλε ηνπ/ηεο Αηεπζπληή/ηξηαο ηνπ ζρνιείνπ εληφο 
ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία δήισζεο.  

Άξζξν 22 

Έληαμε καζεηψλ/ηξηψλ ζε ηάμεηο -Οξηζηηθνπνίεζε ηκεκάησλ  

1. Μεηά ηελ εγγξαθή ηνπο, ηε κεηεγγξαθή ηνπο ή ηελ αλαλέσζε ηεο εγγξαθήο ηνπο ζην Γπκλάζην, ην Γεληθφ Λχθεην ή ην Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην, 
νη καζεηέο/ηξηεο εληάζζνληαη ζε ηάμεηο σο εμήο:  

Μαζεηέο/ηξηεο πνπ κεηεγγξάθνληαη ζε Γπκλάζην ή Γεληθφ Λχθεην ή Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην εληάζζνληαη ζηελ ηάμε ζηελ νπνία είραλ εληαρζεί ζην 
ηδίνπ ηχπνπ ζρνιείν απφ ην νπνίν κεηεγγξάθεθαλ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ εμαηξέζεσλ ησλ άξζξσλ 17 θαη 18.  

Βηδηθφηεξα:  

α. Γπκλάζηα  

αα) ζηελ Α` ηάμε εληάζζνληαη φζνη/εο:  

1) εγγξάθεθαλ ζηελ ηάμε απηή, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα ππνπξγηθή απφθαζε,  

2) δελ έρνπλ πξναρζεί απφ ηελ ηάμε απηή,  

3) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηελ Ώ` ηάμε άιινπ Γπκλαζίνπ  

ββ) ζηε Β` ηάμε εληάζζνληαη φζνη/εο:  

1) έρνπλ πξναρζεί απφ ηελ Ώ` ηάμε,  

2) δελ έρνπλ πξναρζεί απφ ηε ΐ` ηάμε,  

3) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε ΐ` ηάμε άιινπ Γπκλαζίνπ  

γγ) ζηε Γ` ηάμε εληάζζνληαη φζνη/εο:  

1) έρνπλ πξναρζεί απφ ηε ΐ` ηάμε,  

2) δελ έρνπλ πξναρζεί απφ ηε Γ` ηάμε,  

3) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε Γ` ηάμε άιινπ Γπκλαζίνπ.  

«β. Ζκεξήζηα Γεληθά Λχθεηα  

αα) ζηελ A΄ ηάμε εκεξήζηνπ ΓΒ.Λ. εληάζζνληαη φζνη/εο:  

1) εγγξάθεθαλ ζηελ ηάμε απηή, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα ππνπξγηθή απφθαζε,  

2) δελ έρνπλ πξναρζεί απφ ηελ ηάμε απηή,  

3) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηελ A΄ ηάμε άιινπ εκεξήζηνπ ή εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ,  

4) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηελ A΄ ηάμε εκεξήζηνπ ή εζπεξηλνχ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ.  

ββ) ζηε ΐ΄ ηάμε εκεξήζηνπ ΓΒ.Λ. εληάζζνληαη φζνη/εο:  
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1) έρνπλ πξναρζεί απφ ηελ A΄ ηάμε εκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ,  

2) δελ έρνπλ πξναρζεί απφ ηε ΐ΄ ηάμε εκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ,  

3) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε ΐ΄ ηάμε άιινπ εκεξήζηνπ ή εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ,  

4) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε Γ ηάμε εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ ηεηξαεηνχο θνίηεζεο ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019,  

5) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε ΐ΄ ή Γ ηάμε εκεξήζηνπ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ,  

6) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε ΐ΄ ή Γ ή Α` ηάμε εζπεξηλνχ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ.  

γγ) ζηε Γ ηάμε εκεξήζηνπ ΓΒ.Λ. εληάζζνληαη φζνη/εο:  

1) έρνπλ πξναρζεί απφ ηε ΐ΄ ηάμε εκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ,  

2) ππνρξεψλνληαη λα επαλαιάβνπλ ηε θνίηεζε ζηε Γ ηάμε εκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ,  

3) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε Γ΄ ηάμε άιινπ εκεξήζηνπ ή ηε Γ΄ ηάμε εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2019-2020 ή ηε Α΄ ηάμε 
εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ.  

γ. Δζπεξηλά Γεληθά Λχθεηα  

αα) ζηελ A΄ ηάμε εζπεξηλνχ ΓΒ.Λ. εληάζζνληαη φζνη/εο:  

1) εγγξάθεθαλ ζηελ ηάμε απηή, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα,  

2) δελ έρνπλ πξναρζεί απφ ηελ A΄ ηάμε εζπεξηλνχ ΓΒ.Λ.,  

3) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηελ A΄ ηάμε άιινπ εκεξήζηνπ ή εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ,  

4) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηελ A΄ ηάμε εκεξήζηνπ ή εζπεξηλνχ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ.  

ββ) ζηε ΐ΄ ηάμε εζπεξηλνχ ΓΒ.Λ. εληάζζνληαη φζνη/εο:  

1) έρνπλ πξναρζεί απφ ηελ A΄ ηάμε εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ,  

2) δελ έρνπλ πξναρζεί απφ ηε ΐ΄ ηάμε εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ,  

3) δελ ζα πξναρζνχλ απφ ηε Γ΄ ηάμε εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ ηεηξαεηνχο θνίηεζεο ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019,  

4) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε ΐ΄ ηάμε άιινπ εκεξήζηνπ ή εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ,  

5) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε ΐ΄ ή Γ΄ ηάμε εκεξήζηνπ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ,  

6) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε ΐ΄ ή Γ΄ ή Α΄ ηάμε εζπεξηλνχ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ.  

γγ) ζηε Γ΄ ηάμε εζπεξηλνχ ΓΒ.Λ. εληάζζνληαη φζνη/εο:  

1) έρνπλ πξναρζεί απφ ηε ΐ΄ ηάμε εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ,  

2) δελ έρνπλ πξναρζεί απφ ηε Γ΄ ηάμε εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2019-2020,  

3) δελ ζα πξναρζνχλ απφ ηε Α΄ ηάμε εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ ην ζρνιηθφ έηνο 2019-2020,  

4) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε Γ΄ ηάμε άιινπ εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ,  

5) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε Γ΄ ηάμε εκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2019-2020.  

δδ) ζηε Α΄ ηάμε εζπεξηλνχ ΓΒ.Λ. (έσο ην ζρνιηθφ έηνο 2019-2020) εληάζζνληαη φζνη/εο:  

1) έρνπλ πξναρζεί απφ ηε Γ ηάμε εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ ηεηξαεηνχο θνίηεζεο κέρξη ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019,  

2) ππνρξεψλνληαη λα επαλαιάβνπλ ηε θνίηεζε ζηε Α΄ ηάμε εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ κέρξη ην ζρνιηθφ έηνο 2019-2020,  
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3) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε Α΄ ηάμε άιινπ εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ κέρξη ην ζρνιηθφ έηνο 2019-2020,  

4) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε Γ΄ ηάμε εκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ κέρξη ην ζρνιηθφ έηνο 2019-2020.  

δ. Ζκεξήζηα Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα  

αα) ζηελ A΄ ηάμε εκεξήζηνπ ΒΠΏ.Λ. εληάζζνληαη φζνη/εο:  

1) εγγξάθνληαη ζηελ ηάμε απηή ζχκθσλα κε ηελ πεξίπη. 8 ηεο παξ. Ώ ηνπ άξζξνπ 9, ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ ππνινίπσλ παξαγξάθσλ 
ηνπ ηδίνπ άξζξνπ,  

2) δελ έρνπλ πξναρζεί απφ ηελ ηάμε απηή,  

3) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηελ A΄ ηάμε άιινπ εκεξήζηνπ ή εζπεξηλνχ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή απφ ηελ A΄ ηάμε εκεξήζηνπ ή εζπεξηλνχ Γεληθνχ 
Λπθείνπ.  

ββ) ζηε ΐ΄ ηάμε εκεξήζηνπ ΒΠΏ.Λ. εληάζζνληαη φζνη/ εο:  

1) εγγξάθνληαη ζηελ ηάμε απηή ζχκθσλα κε ηελ πεξίπη. 8 ηεο παξ. Ώ ηνπ άξζξνπ 9, ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ ππνινίπσλ παξαγξάθσλ 
ηνπ ηδίνπ άξζξνπ,  

2) έρνπλ πξναρζεί απφ ηελ A΄ ηάμε εκεξήζηνπ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ,  

3) δελ έρνπλ πξναρζεί απφ ηε ΐ΄ ηάμε εκεξήζηνπ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ,  

4) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε ΐ΄ ηάμε άιινπ εκεξήζηνπ ή εζπεξηλνχ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ,  

5) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε ΐ΄ ή Γ ηάμε εκεξήζηνπ ή εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ ή ηε Α` ηάμε εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ.  

γγ) ζηε Γ ηάμε εκεξήζηνπ ΒΠΏ.Λ. εληάζζνληαη φζνη/εο:  

1) εγγξάθνληαη ζηελ ηάμε απηή ζχκθσλα κε ηελ πεξίπη. 8 ηεο παξ. Ώ΄ ηνπ άξζξνπ 9, ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ ππνινίπσλ παξαγξάθσλ 
ηνπ ηδίνπ άξζξνπ,  

2) έρνπλ πξναρζεί απφ ηε ΐ΄ ηάμε εκεξήζηνπ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ,  

3) δελ έρνπλ πξναρζεί απφ ηε Γ΄ ηάμε εκεξήζηνπ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ,  

4) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε Γ΄ ηάμε άιινπ εκεξήζηνπ ή εζπεξηλνχ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή ηε Α΄ ηάμε εζπεξηλνχ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ.  

ε. Δζπεξηλά Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα  

αα) ζηελ A΄ ηάμε εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. εληάζζνληαη φζνη/εο:  

1) εγγξάθνληαη ζηελ ηάμε απηή ζχκθσλα κε ηελ πεξίπη. 8 ηεο παξ. Ώ ηνπ άξζξνπ 9, ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ ππνινίπσλ παξαγξάθσλ 
ηνπ ηδίνπ άξζξνπ,  

2) δελ έρνπλ πξναρζεί απφ ηελ A΄ ηάμε εζπεξηλνχ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ,  

3) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηελ A΄ ηάμε εκεξήζηνπ ή εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ,  

4) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηελ A΄ ηάμε εκεξήζηνπ ή άιινπ εζπεξηλνχ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ.  

ββ) ζηε ΐ΄ ηάμε εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. εληάζζνληαη φζνη/εο:  

1) εγγξάθνληαη ζηελ ηάμε απηή ζχκθσλα κε ηελ πεξίπη. 8 ηεο παξ. Ώ΄ ηνπ άξζξνπ 9, ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ ππνινίπσλ παξαγξάθσλ 
ηνπ ηδίνπ άξζξνπ,  

2) έρνπλ πξναρζεί απφ ηελ A΄ ηάμε εζπεξηλνχ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ,  

3) δελ έρνπλ πξναρζεί απφ ηε ΐ΄ ηάμε εζπεξηλνχ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ,  

4) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε ΐ΄ ηάμε εκεξήζηνπ ή άιινπ εζπεξηλνχ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ,  

5) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε ΐ΄ ή Γ΄ ηάμε εκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ,  
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6) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε ΐ΄ ή Γ΄ ή Α΄ ηάμε εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ.  

γγ) ζηε Γ΄ ηάμε εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. εληάζζνληαη φζνη/εο:  

1) εγγξάθνληαη ζηελ ηάμε απηή ζχκθσλα κε ηελ πεξίπη. 8 ηεο παξ. Ώ ηνπ άξζξνπ 9, ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ ππνινίπσλ παξαγξάθσλ 
ηνπ ηδίνπ άξζξνπ,  

2) έρνπλ πξναρζεί απφ ηε ΐ΄ ηάμε εζπεξηλνχ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ,  

3) δελ έρνπλ πξναρζεί απφ ηε Γ΄ ηάμε εζπεξηλνχ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ,  

4) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε Γ΄ ηάμε εκεξήζηνπ ή άιινπ εζπεξηλνχ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ,  

5) δελ ζα πξναρζνχλ απφ ηε Α΄ ηάμε εζπεξηλνχ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ην ζρνιηθφ έηνο 2019-2020.  

δδ) ζηε Α΄ ηάμε εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. (έσο ην ζρνιηθφ έηνο 2019-2020) εληάζζνληαη φζνη/εο:  

1) έρνπλ πξναρζεί απφ ηε Γ΄ ηάμε εζπεξηλνχ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ηεηξαεηνχο θνίηεζεο κέρξη ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019,  

2) δελ ζα πξναρζνχλ απφ ηε Α΄ ηάμε εζπεξηλνχ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019,  

3) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε Α΄ ηάμε άιινπ εζπεξηλνχ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ,  

4) απνθιεηζηηθά γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019 φζνη/-εο εληάζζνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λφκνπ 4473/2017 (Ώ΄ 78). »  

ΣΗΜΔΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ αληηθαηαζηάζεθαλ νη πεξ. β έωο θαη ε κε ηελ παξάγξαθν 6 ηεο ΓΓ4/139101/27-08-2018 Απόθαζεο Υπ. Παηδείαο ΦΔΚ 
3674 η Β΄ .  

ζη. ηα Γπκλάζηα Δ.Α.Δ . θνηηνχλ καζεηέο/ηξηεο κέρξη ην 19ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. Πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνθαηαξθηηθή ηάμε θαη ηξεηο 
επφκελεο ηάμεηο, Ώ`, ΐ`, Γ`. Μαζεηέο/ηξηεο απφθνηηνη/εο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κπνξεί λα 
εγγξάθνληαη απεπζείαο ζηελ Ώ ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ Β.Ώ.Β., χζηεξα απφ αμηνιφγεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην νηθείν ΚΒ.Α.Α.Τ.  

δ. Σα Λχθεηα Δ.Α.Δ. πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνθαηαξθηηθή ηάμε θαη ηξεηο επφκελεο ηάμεηο, Ώ`, ΐ`, Γ`. Μαζεηέο/ηξηεο απφθνηηνη/εο Γπκλαζίνπ κε 
αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κπνξεί λα εγγξάθνληαη απεπζείαο ζηελ Ώ ηάμε ηνπ Λπθείνπ Β.Ώ.Β, χζηεξα απφ αμηνιφγεζε πνπ 
πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην νηθείν ΚΒ.Α.Α.Τ.  

ε. Σα Δληαία Δηδηθά Δπαγγεικαηηθά Γπκλάζηα - Λχθεηα πεξηιακβάλνπλ ηηο ηάμεηο Ώ, ΐ`, Γ, Α` Γπκλάζηνπ θαη ηηο ηάμεηο Ώ`, ΐ`, Γ`, Α` Λπθείνπ. 
ηα Βληαία Βηδηθά Βπαγγεικαηηθά Γπκλάζηα-Λχθεηα εγγξάθνληαη, θαηφπηλ γλσκάηεπζεο ηνπ ΚΒ.Α.Α.Τ., καζεηέο/ηξηεο κε αλαπεξία θαη εηδηθέο 
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, νη νπνίνη/εο επσθεινχληαη απφ ηα σξνιφγηα θαη αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δνκήο, θαη κέζα απφ ηελ 
αθαδεκατθή θαη επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε κπνξνχλ λα νδεγεζνχλ ζε κεηαιπθεηαθέο δνκέο εθπαίδεπζεο θαη ζε αλεμάξηεηε ή επνπηεπφκελε 
εξγαζία».  

Βηδηθφηεξα, «ζηελ Ώ` ηάμε Γπκλαζίνπ δχλαληαη λα εγγξάθνληαη, κεηά απφ γλσκάηεπζε ηνπ ΚΒ.Α.Α.Τ., κα-ζεηέο/ηξηεο απφθνηηνη/εο Γεληθνχ ή 
Βηδηθνχ Αεκνηηθνχ ρνιείνπ θαη ηεο Ώ` ή ΐ` ηάμεο ησλ Β.Β.Β.ΒΚ..  

Αηθαίσκα πξψηεο εγγξαθήο έρνπλ νη καζεηέο/ηξηεο έσο ην 16ν εθηφο ηεο ειηθίαο ηνπο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θνίηεζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ 
ζηε Α` ηάμε ρνξεγείηαη ηίηινο απνιπηήξηνπ Γπκλαζίνπ.  

Οη θάηνρνη απνιπηήξηνπ Γπκλαζίνπ ηνπ Βληαίνπ Βηδηθνχ Βπαγγεικαηηθνχ Γπκλαζίνπ-Λπθείνπ δχλαληαη λα ζπλερίζνπλ ηε θνίηεζε ηνπο, κεηά 
απφ γλσκάηεπζε ηνπ ΚΒ.Α.Α.Τ.: i) ζηελ Ώ` ηάμε Δκεξήζηνπ ή Βζπεξηλνχ Λπθείνπ ηνπ Βληαίνπ Βηδηθνχ Βπαγγεικαηηθνχ Γπκλαζίνπ - Λπθείνπ, ii) 
ζηελ Ώ` ηάμε ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ, iii) ζηελ Ώ` ηάμε ηνπ Βηδηθνχ Λπθείνπ, iv) ζηελ Ώ` ηάμε ηνπ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, λ) ζηελ Ώ` ηάμε ηνπ 
Βζπεξηλνχ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ θαη vi) ζε ΑΕΒΚ ελειίθσλ απνθνίησλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο».  

ζ. Οη καζεηέο/ηξηεο πνπ εγγξάθνληαη ζηα Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα , κε ηνπο παξαθάησ αλαθεξφκελνπο ηίηινπο ζπνπδψλ, παξαθνινπζνχλ, 
θαηά πεξίπησζε, ηα καζήκαηα σο εμήο:  

αα) Οη θάηνρνη Ώπνιπηεξίνπ Γεληθνχ Λπθείνπ (ΓΒ.Λ.), Σερληθνχ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ (Σ.Β.Λ.), Βληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ (Β.Π.Λ.), 
Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ (ΒΠΏ.Λ.) ή άιινπ ηζφηηκνπ Ώπνιπηεξίνπ Λπθείνπ ή αληίζηνηρνπ Ώπνιπηεξίνπ Λπθείνπ ηεο αιινδαπήο, νη νπνίνη/ εο 
εγγξάθνληαη ζηε ΐ` ηάμε ηνπ ΒΠΏ.Λ. παξαθνινπζνχλ κφλν ηα καζήκαηα Σνκέα θαη Βηδηθφηεηαο γηα ηελ απφθηεζε κφλν Πηπρίνπ Βηδηθφηεηαο 
ηνπ λ. 4386/2016 (Ώ` 83).  

ββ) Οη θάηνρνη Πηπρίνπ Σ.Β.Β. ΐ` θχθινπ ή άιινπ ηζφηηκνπ Πηπρίνπ (θαη φρη Ώπνιπηεξίνπ) νη νπνίνη/εο εγγξάθνληαη ζηε ΐ` ηάμε ηνπ ΒΠΏ.Λ. 
δχλαληαη λα επηιέμνπλ εγγξάθσο: α) είηε ηελ απφθηεζε κφλν Πηπρίνπ Βηδηθφηεηαο ηνπ λ. 4386/2016 (Ώ` 83), δηαθνξεηηθήο απφ εθείλε πνπ 
αλαγξάθεηαη ζην ελ ηζρχ πηπρίν ηεο εηδηθφηεηαο ηνπο, νπφηε απαιιάζζνληαη απφ ηελ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ Γεληθήο Παηδείαο, β) είηε 
λα παξαθνινπζήζνπλ φια ηα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο, Σνκέα θαη Βηδηθνηήησλ γηα ηελ απφθηεζε Πηπρίνπ Βηδηθφηεηαο θαη Ώπνιπηεξίνπ ηνπ 
λ. 4386/2016 (Ώ` 83).  
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γγ) Οη θάηνρνη Πηπρίνπ Σ.Β.. θαη ησλ ηζφηηκσλ κε απηφ ηίηισλ ζπνπδψλ, νη θάηνρνη πηπρίνπ ΒΠΏ.., νη νπνίνη/εο εγγξάθνληαη ζηε ΐ` ηάμε ηνπ 
ΒΠΏ.Λ., παξαθνινπζνχλ φια ηα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο Σνκέα θαη Βηδηθφηεηαο γηα ηελ απφθηεζε Ώπνιπηεξίνπ θαη Πηπρίνπ Βηδηθφηεηαο 
ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 4386/2016 (Ώ` 83), εθφζνλ δελ είλαη θάηνρνη Ώπνιπηεξίνπ ΓΒ.Λ. ή ΒΠΏ.Λ. ή ηζφηηκσλ κε απηφ ηίηισλ ζπνπδψλ.  

δδ) Οη θάηνρνη Πηπρίνπ Σ.Β.. θαη ησλ ηζφηηκσλ κε απηφ ηίηισλ ζπνπδψλ, νη θάηνρνη Πηπρίνπ ΒΠΏ.., νη νπνίνη/ εο εγγξάθνληαη ζηε ΐ` ηάμε ηνπ 
ΒΠΏ.Λ., παξαθνινπζνχλ κφλν ηα καζήκαηα Σνκέα θαη Βηδηθφηεηαο γηα ηελ απφθηεζε κφλν Πηπρίνπ Βηδηθφηεηαο ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 4386/2016 (Ώ` 
83), εθφζνλ είλαη θάηνρνη Ώπνιπηεξίνπ ΓΒ.Λ. ή ΒΠΏ.Λ. ή ηζφηηκσλ κε απηφ ηίηισλ ζπνπδψλ.  

εε) Οη θάηνρνη Πηπρίνπ ΒΠΏ.Λ., νη νπνίνη/εο εγγξάθνληαη ζηε ΐ` ηάμε ηνπ ΒΠΏ.Λ. παξαθνινπζνχλ φια ηα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο, Σνκέα θαη 
Βηδηθφηεηαο γηα ηελ απφθηεζε Ώπνιπηεξίνπ θαη Πηπρίνπ άιιεο Βηδηθφηεηαο ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 4386/2016 (Ώ` 83), εθφζνλ δελ είλαη θάηνρνη 
Ώπνιπηεξίνπ ΓΒ.Λ. ή ΒΠΏ.Λ. ή ηζφηηκσλ κε απηφ ηίηισλ ζπνπδψλ.  

ζηζη) Οη θάηνρνη Πηπρίνπ ΒΠΏ.Λ., νη νπνίνη/εο εγγξάθνληαη ζηε ΐ` ηάμε ηνπ ΒΠΏ.Λ. παξαθνινπζνχλ κφλν ηα καζήκαηα Σνκέα θαη Βηδηθφηεηαο 
γηα ηελ απφθηεζε κφλν Πηπρίνπ άιιεο Βηδηθφηεηαο ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 4386/2016 (Ώ` 83), εθφζνλ είλαη θάηνρνη Ώπνιπηεξίνπ ΓΒ.Λ. ή ΒΠΏ.Λ. ή 
ηζφηηκσλ κε απηφ ηίηισλ ζπνπδψλ.  

2. α. Μαζεηέο/ηξηεο γηα ηνπο/ηηο νπνίνπο/εο δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί εγγξαθή ζχκθσλα κε ηα άξζξα 9 θαη 14, κεηεγγξαθή ζχκθσλα κε ηα 
άξζξα 16 έσο 20 ή αλαλέσζε εγγξαθήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 δελ εληάζζνληαη ζε ηάμε. Βάλ θεδεκφλαο αλήιηθνπ/εο καζεηή/ηξηαο πνπ 
θνηηά ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε δελ πξνζέιζεη ζην ζρνιείν γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εγγξαθήο ή ηεο αλαλέσζεο εγγξαθήο ζχκθσλα κε 
ηελ πεξίπη. 1 ηεο παξ. Γ ηνπ άξζξνπ 9 ή ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 21, ηφηε ν/ε Αηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ αλαδεηά ηνπο ιφγνπο. Μεηά ηε 
ζπκπιήξσζε δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ, ν/ε Αηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ απνζηέιιεη ζηελ αληίζηνηρε 
Αηεχζπλζε Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο θαηάζηαζε ησλ αλήιηθσλ καζεηψλ/ηξηψλ ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο νη νπνίνη/εο δελ έρνπλ 
νινθιεξψζεη ηελ εγγξαθή ή ηελ αλαλέσζε εγγξαθήο θαη δελ θνηηνχλ, θαη ηνπο ιφγνπο πνπ έρνπλ πξνβιεζεί απφ ηνπο γνλείο ηνπο, γηα θάζε 
έλαλ/κία. Οη Αηεπζχλζεηο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ελεκεξψλνπλ ηελ αξκφδηα εθπαηδεπηηθή αξρή θαη δεηνχλ ηε ζπλδξνκή νπνηαζδήπνηε 
αξρήο ή θνηλσληθήο ππεξεζίαο θξίλνπλ απαξαίηεην.  

β. Οη Αηεπζπληέο/ληξηεο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο κέρξη ηηο 29 Ενπλίνπ γηα ηα Γπκλάζηα θαη κέρξη ηελ 1ε Ενπιίνπ γηα ηα Γεληθά Λχθεηα θαη νη 
Πεξηθεξεηαθνί/έο Αηεπζπληέο/ληξηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο κέρξη ηηο 10 Ενπιίνπ γηα ηα Βπαγγεικαηηθά Λχθεηα 
νξηζηηθνπνηνχλ κε απφθαζε ηνπο ηα ηκήκαηα πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ αλά ζρνιηθή κνλάδα ην επφκελν ζρνιηθφ έηνο ζε φιεο ηηο ηάμεηο.  

γ. Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ηκεκάησλ, θάζε εγγξαθή, κεηεγγξαθή, αιιαγή νκάδαο πξνζαλαηνιηζκνχ, επηιεγφκελνπ καζήκαηνο ή αιιαγή 
ηνκέα θαη εηδηθφηεηαο Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ζε ππάξρνληα ηκήκαηα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη ζηελ 
παξνχζα.  

δ. Καη` εμαίξεζε ησλ πεξηπη. β` θαη γ` νη θεδεκφλεο ησλ αλήιηθσλ καζεηψλ/ηξηψλ ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα 
αίηεζεο έληαμεο ζηελ πξνβιεπφκελε ηάμε νπνηεδήπνηε ζηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, κέρξη ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ, εθφζνλ έρνπλ 
αθνινπζεζεί νη δηαδηθαζίεο ηεο πεξίπη. α`. Οη απνπζίεο κέρξη ηελ εκέξα εγγξαθήο ππνινγίδνληαη ζην αθέξαην.  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ`  

Φνίηεζε καζεηψλ/ηξηψλ  

Άξζξν 23  

Φνίηεζε  

1. Δ πξναγσγή θαη ε απφιπζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ησλ Γπκλαζίσλ, Γεληθψλ Λπθείσλ, Βπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ Γπκλαζίσλ ΒΏΒ, Λπθείσλ 
ΒΏΒ, Βληαίσλ Βηδηθψλ Βπαγγεικαηηθψλ Γπκλαζίσλ-Λπθείσλ θαη Β.Β.Β.ΒΚ. εμαξηάηαη εθηφο απφ ηελ επίδνζε ηνπο θαη απφ ηελ ηαθηηθή ηνπο 
θνίηεζε ζην ζρνιείν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο.  

2. Δ θνίηεζε ραξαθηεξίδεηαη επαξθήο ή αλεπαξθήο κε βάζε ην γεληθφ ζχλνιν ησλ απνπζηψλ πνπ ζεκεηψζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
δηδαθηηθνχ έηνπο.  

3. Οη απνπζίεο αξηζκνχληαη αλά κία γηα θάζε δηδαθηηθή ψξα.  

4. Ώπνπζία καζεηή/ηξηαο απφ πνιηηηζηηθέο ή αζιεηηθέο εθδειψζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ 
ζρνιείνπ ζεσξείηαη απνπζία απφ φζεο δηδαθηηθέο ψξεο πξνβιέπεη ην σξνιφγην πξφγξακκα ηελ εκέξα ηεο πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο.  

5. Ώπνπζία καζεηή/ηξηαο απφ ενξηαζηηθέο επεηεηαθέο εθδειψζεηο ηνπ ζρνιείνπ ζεσξείηαη απνπζία απφ φζεο δηδαθηηθέο ψξεο πξνβιέπεη ην 
σξνιφγην πξφγξακκα ηελ εκέξα ηεο πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο.  

6. Ώπνπζία καζεηή/ηξηαο απφ πεξίπαην ρσξίο ρξήζε κεηαθνξηθνχ κέζνπ ζεσξείηαη απνπζία απφ φια ηα σξηαία καζήκαηα πνπ πξνβιέπεη ην 
σξνιφγην πξφγξακκα ηελ εκέξα ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ, θαηά ηελ πιήξσο αηηηνινγεκέλε θξίζε ηνπ πιιφγνπ 
Αηδαζθφλησλ/νπζψλ, ε ζπκκεηνρή ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ζηνλ πεξίπαην ήηαλ εθ ησλ πξαγκάησλ αδχλαηε, νη απνπζίεο απηέο δελ ιακβάλνληαη 
ππφςε ζηνλ ραξαθηεξηζκφ θνίηεζεο. ηηο εθδξνκέο/κεηαθηλήζεηο ζηηο νπνίεο δελ ζπκκεηέρνπλ νη καζεηέο/ηξηεο αιιά δελ παξακέλνπλ ζην 
ζρνιείν πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζήζνπλ εηδηθά δηακνξθσκέλν σξνιφγην πξφγξακκα ή δελ ζπκκεηέρνπλ ζε ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε 
απφθαζε ηνπ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ/νπζψλ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 33120/ΓΑ4/28-02-2017 ππνπξγηθή απφθαζε (ΐ` 681), 
θαηαρσξίδνληαη απνπζίεο.  
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Άξζξν 24 

Πεξηπηψζεηο φπνπ απνπζίεο δελ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο θνίηεζεο  

1. ιεο νη απνπζίεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαηαρσξίδνληαη ζην ΐηβιίν Φνίηεζεο (απνπζηνιφγην). Γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο θνίηεζεο ησλ 
καζεηψλ/ηξηψλ δε ιακβάλνληαη ππφςε:  

α) απνπζίεο απφ ην ζρνιείν, θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, καζεηψλ/ηξηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο, ζην Βμσηεξηθφ ή ην 
Βζσηεξηθφ, νη νπνίεο έρνπλ εγθξηζεί απφ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο φξγαλα.  

β) Ώπνπζίεο καζεηψλ γηα ηελ πξνζέιεπζε ηνπο ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ Βπηινγήο Οπιηηψλ, ε νπνία βεβαηψλεηαη λφκηκα.  

γ) Ώπνπζίεο καζεηψλ/ηξηψλ: α) ηνπ Ρσκαηνθαζνιηθνχ Αφγκαηνο θαηά ηηο ενξηέο ηνπ Μλεζηήξνο Εσζήθ, ηεο Ώγίαο Ασξεάο θαη απφ ηελ 
πξνεγνχκελε κέρξη θαη ηελ επφκελε ηνπ Λαηηληθνχ Πάζρα, β) ηνπ Ββξατθνχ ζξεζθεχκαηνο ηελ πξνεγνχκελε θαη ηελ 1ε ηνπ Ββξατθνχ Έηνπο, 
ηελ εκέξα ηεο Βμηιέσζεο, θαζψο θαη ηελ πξνεγνχκελε θαη ηελ εκέξα ηνπ Ββξατθνχ Πάζρα, γ) ηνπ Μνπζνπικαληθνχ Θξεζθεχκαηνο θαηά ηηο 
εκέξεο ησλ ενξηψλ Βίλη Ώι-Φηηξ (εθέξ Μπατξάκ) θαη Βίλη Ώι-Ώληρά (Κνπξκπάλ Μπατξάκ), θαζψο θαη ηελ επφκελε εκέξα απηψλ. Γηα λα κελ 
ιεθζνχλ ππφςε νη απνπζίεο ηεο πεξίπησζεο απηήο, πξέπεη λα ππνβιεζεί Τπεχζπλε Αήισζε ηνπ λ. 1599/1989 (Ώ` 75), φπσο απηφο έρεη 
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ή ηνπ θεδεκφλα ηνπ/ ηεο εάλ είλαη αλήιηθνο/ε, γηα ην ζξήζθεπκα.  

δ) Ώπνπζίεο καζεηψλ/ηξηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ιφγσ ηεο κεηεγγξαθήο ηνπο ζε Γπκλάζην ή Γεληθφ Λχθεην ή Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην άιιεο 
πφιεο κέρξη δχν (2) εκέξεο, ζηηο νπνίεο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη απνπζίεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηελ εκέξα έθδνζεο ηνπ ππεξεζηαθνχ 
ζεκεηψκαηνο κεηεγγξαθήο.  

ε) Ώπνπζίεο καζεηψλ/ηξηψλ νη νπνίνη/εο απαιιάζζνληαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηδαζθαιία καζεκάησλ, αιιά ηελ ψξα πξαγκαηνπνίεζεο 
ηεο δηδαζθαιίαο παξεπξίζθνληαη ζην ζρνιείν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 25.  

ζη) Ώπνπζίεο καζεηψλ/ηξηψλ πνπ νθείινληαη ζε δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο νη νπνίεο θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθά δχζθνιε ηελ πξνζέιεπζε ζην 
ζρνιείν.  

δ) Ώπνπζίεο καζεηψλ/ηξηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε πξφγξακκα καθξνρξφληαο θηλεηηθφηεηαο ζην εμσηεξηθφ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε 
ηελ πξνυπφζεζε φηη κε ηελ επηζηξνθή ηνπο ζα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηνπ ζρνιείνπ ππνδνρήο, ε νπνία ζα επηβεβαηψλεη ηελ επαξθή θνίηεζε 
ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεί παξακνλήο ηνπο.  

ε) Ώπνπζίεο καζεηψλ/ηξηψλ νη νπνίεο νθείινληαη ζε νιηγφσξε ή νιηγνήκεξε απεξγία ησλ ππεξαζηηθψλ ιεσθνξείσλ ΚΣΒΛ πνπ βεβαηψλεηαη 
απφ ηνλ νηθείν Πεξηθεξεηάξρε ή ζε απεξγία ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Μεηαθνξάο πνπ βεβαηψλεηαη απφ ηνλ νηθείν θνξέα δε ιακβάλνληαη ππφςε γηα 
ηνλ ραξαθηεξηζκφ θνίηεζεο καζεηψλ/ηξηψλ εθφζνλ απηνί/απηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο γηα λα κεηαβνχλ ζην ζρνιείν.  

ΣΗΜΔΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Η πεξ. ε) πξνζηέζεθε κε ηελ ΓΓ4/80890/17-05-2018 Απόθαζε Υπ. Παηδείαο ΦΔΚ 1815 η. Β΄  

2. Καηαρσξίδνληαη ζην ΐηβιίν Φνίηεζεο (απνπζηνιφγην) αιιά δελ πξνζκεηξψληαη απνπζίεο έσο είθνζη ηεζζάξσλ (24) εκεξψλ γηα φιν ην 
δηδαθηηθφ έηνο:  

α) γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε ζπζηεκαηηθά κεηά απφ λεθξηθή αλεπάξθεηα ή ππνβάιινληαη ζε πεξηηνλατθή 
θάζαξζε,  

β) γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο πνπ ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεία απνδνρήο κνζρεχκαηνο,  

γ) γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο πνπ πάζρνπλ απφ φισλ ησλ ηχπσλ λενπιαζίεο θαη ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεία ζπληήξεζεο,  

δ) γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο πνπ πάζρνπλ απφ ζαθραξψδε δηαβήηε, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδεη ε ππνπξγηθή απφθαζε 2209/1998 (ΐ` 
314),  

ε) γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο πνπ πάζρνπλ απφ κεζνγεηαθή ή δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία θαη έρνπλ αλάγθε κεηάγγηζεο αίκαηνο ζε εηδηθφ 
λνζειεπηηθφ ίδξπκα.  

ε θάζε κία απφ ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο νη θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ή νη ίδηνη/εο, αλ είλαη ελήιηθνη/ εο, ζα πξέπεη:  

αα. Να ελεκεξψζνπλ ηε Αηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ ηδηάδνπζα πεξίπησζε ηνπ πξνβιήκαηνο πγείαο.  

ββ. Να πξνζθνκίζνπλ κε αίηεζε ηνπο ζηε Αηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ θνίηεζεο πξφζθαηε ζρεηηθή ηαηξηθή γλσκάηεπζε ή εμηηήξην απφ Αεκφζην 
Ννζνθνκείν, ε νπνία θέξεη ζθξαγίδα απφ πληνληζηή/ζηξηα Αηεπζπληή/ληξηα Κιηληθήο ηνπ Βζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο ή λφκηκα εθηεινχληα/ζα 
ρξέε πληνληζηή/ζηξηαο Αηεπζπληή/ληξηαο Κιηληθήο ηνπ Βζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο ή Αηεπζπληή/ ληξηα Παλεπηζηεκηαθήο Κιηληθήο ή απφ 
Αεκφζην Κέληξν Τγείαο ζηελ πεξηνρή ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο, ε νπνία θέξεη ζθξαγίδα ηνπ/ηεο Αηεπζπληή/ληξηαο ηνπ Κέληξνπ ή δηθαηνινγεηηθά 
απφ Εδησηηθφ Ννζνθνκείν ηα νπνία θέξνπλ ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνχ θαη ηνπ Αηνηθεηηθνχ Αηεπζπληή ηεο ηδησηηθήο 
Κιηληθήο.  

3. Καηαρσξίδνληαη ζην ΐηβιίν Φνίηεζεο (απνπζηνιφγην) αιιά δελ πξνζκεηξψληαη απνπζίεο καζεηψλ/ηξηψλ κέρξη είθνζη (20) εκεξψλ πνπ 
νθείινληαη ζε ζνβαξά θαη επείγνληα πεξηζηαηηθά θαη απαηηνχλ κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα αλάξξσζεο, εληφο ηεο Βιιάδαο ή ζε ρψξεο ηνπ 
εμσηεξηθνχ φπσο :  
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α. έθηαθηα θαη επείγνληα πεξηζηαηηθά πνπ απαηηνχλ άκεζα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε  

β. έθηαθηα θαη επείγνληα πεξηζηαηηθά πνπ απαηηνχλ άκεζα λνζειεία ζε Ννζνθνκείν  

γ. ζεξαπείεο αξρηθέο ή ζπλερηδφκελεο γηα επηδεκίεο θαη ρξφληεο παζήζεηο πνπ απαηηνχλ ζπλερή παξακνλή ζε λνζνθνκείν ή 
επαλαιακβαλφκελεο επηζθέςεηο ζε λνζνθνκείν  

ε θάζε κία απφ ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο νη θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ή νη ίδηνη/εο, αλ είλαη ελήιηθνη/ εο ,ζα πξέπεη:  

αα. Να ελεκεξψζνπλ ηε Αηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ ηδηάδνπζα πεξίπησζε ηνπ πξνβιήκαηνο πγείαο.  

ββ. Να πξνζθνκίζνπλ κε αίηεζε ηνπο ζηε Αηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ θνίηεζεο πξφζθαηε ζρεηηθή ηαηξηθή γλσκάηεπζε ή εμηηήξην απφ Αεκφζην 
Ννζνθνκείν, ε νπνία θέξεη ζθξαγίδα απφ πληνληζηή/ζηξηα Αηεπζπληή/ληξηα Κιηληθήο ηνπ Βζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο ή λφκηκα εθηεινχληα/ζα 
ρξέε πληνληζηή/ζηξηαο Αηεπζπληή/ληξηαο Κιηληθήο ηνπ Βζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο ή Αηεπζπληή/ ληξηα Παλεπηζηεκηαθήο Κιηληθήο ή απφ 
Αεκφζην Κέληξν Τγείαο ζηελ πεξηνρή ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο, ε νπνία θέξεη ζθξαγίδα ηνπ/ηεο Αηεπζπληή/ληξηαο ηνπ Κέληξνπ ή δηθαηνινγεηηθά 
απφ Εδησηηθφ Ννζνθνκείν ηα νπνία θέξνπλ ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνχ θαη ηνπ Αηνηθεηηθνχ Αηεπζπληή ηεο ηδησηηθήο 
Κιηληθήο. ε πεξίπησζε λνζειείαο ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, λα πξνζθνκίζνπλ ηηο αληίζηνηρεο ηαηξηθέο γλσκαηεχζεηο θαη έγγξαθα 
κεηαθξαζκέλα ζηα Βιιεληθά απφ ηελ αξκφδηα Μεηαθξαζηηθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ.  

γγ. Δ αίηεζε ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο, κε φια ηα απαξαίηεηα θαηά πεξίπησζε έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, θαηαηίζεηαη ζηε Αηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ 
θαη ηίζεηαη ππφςε ηνπ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ/νπζψλ φπνπ εμεηάδεηαη ην αίηεκα θαη, εθφζνλ ηζρχνπλ νη πξναλαθεξφκελεο πξνυπνζέζεηο, 
ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ γηα ηελ εθάζηνηε πεξίπησζε καζεηή/ηξηαο, ην νπνίν θνηλνπνηείηαη ζηε Αηεχζπλζε Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ζηελ 
νπνία αλήθεη ην ζρνιείν.  

4. Με απφθαζε ηνπ νηθείνπ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ/ νπζψλ θαηαρσξίδνληαη αιιά δελ πξνζκεηξψληαη νη απνπζίεο απφ ηα καζήκαηα, γηα φζν 
δηάζηεκα απαηηείηαη θαη έσο δχν (2) εβδνκάδεο, καζεηψλ/ηξηψλ κε εμαηξεηηθέο επηδφζεηο ζηε κνπζηθή, ζηνλ ρνξφ ή ζε άιιεο θαιέο ηέρλεο, γηα 
ηε κεηάβαζε θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζπλαπιίεο, εθδειψζεηο ρνξνχ ή εθζέζεηο δσγξαθηθήο ή γιππηηθήο πνπ έρνπλ παλειιήληα ή 
παλεπξσπατθή ή παγθφζκηα εκβέιεηα. Δ απφθαζε απηή εθδίδεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε απφ ηνπο/ηηο ελδηαθεξφκελνπο/εο ηεο πξφζθιεζεο 
ζπκκεηνρήο ηνπο απφ ην φξγαλν δηνξγάλσζεο ηεο εθδήισζεο θαζψο θαη βεβαίσζεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ εθδήισζε.  

5. Με απφθαζε ηνπ νηθείνπ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ/ νπζψλ θαηαρσξίδνληαη αιιά δελ πξνζκεηξψληαη νη απνπζίεο απφ ηα καζήκαηα, γηα φζν 
δηάζηεκα απαηηείηαη, γηα ηε ζπκκεηνρή καζεηψλ/ηξηψλ ζε παλειιήληνπο ή δηεζλείο δηαγσληζκνχο πνπ δηεμάγνληαη κε έγθξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ 
Παηδείαο.  

6. Με απφθαζε ηνπ νηθείνπ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ/ νπζψλ θαηαρσξίδνληαη αιιά δελ πξνζκεηξψληαη νη απνπζίεο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ ιφγσ 
ζπκκεηνρήο ηνπο:  

α) ζε ζρνιηθέο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηνξγαλψλνληαη ππφ ηελ επνπηεία θαη έγθξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο Έξεπλαο θαη 
Θξεζθεπκάησλ,  

β) ζε παλειιήληνπο αζιεηηθνχο αγψλεο ή δηεζλείο αζιεηηθέο δηνξγαλψζεηο εγθεθξηκέλεο απφ ηελ νηθεία αλαγλσξηζκέλε απφ ην Τπνπξγείν 
Πνιηηηζκνχ θαη Ώζιεηηζκνχ (Γεληθή Γξακκαηεία Ώζιεηηζκνχ) Οκνζπνλδία κε αλψηαην φξην πέληε (5) εκεξψλ,  

γ) ζε απνδεδεηγκέλεο αζιεηηθέο ππνρξεψζεηο, πξνεηνηκαζίαο ή αγσληζηηθέο, κε ηελ εθάζηνηε εζληθή νκάδα κε αλψηαην φξην ησλ δέθα (10) 
εκεξψλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ. 46, ηνπ άξζξνπ 13, ηνπ λ. 3149/2003 (Ώ΄ 141).  

ΣΗΜΔΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Η πεξηπη. γ) αληηθαηαζηάζεθε ωο άλω κε ηελ ΓΓ4/84999/23-05-2018 Απόθαζε Υπ. Παηδείαο ΦΔΚ 1883 η. Β΄  

Δ απφθαζε ηνπ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ/-νπζψλ γηα φιεο ηηο αγσληζηηθέο ππνρξεψζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ (β) θαη (γ) ζα εθδίδεηαη εθφζνλ 
πξνζθνκίδνληαη απφ ηνπο/ ηηο ελδηαθεξνκέλνπο/εο νη πξνζθιήζεηο ζπκκεηνρήο απφ ηνλ επίζεκν θνξέα δηνξγάλσζεο ησλ αγψλσλ, θαζψο θαη 
νη ζρεηηθέο βεβαηψζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο, ελψ γηα ηηο ππνρξεψζεηο πξνεηνηκαζίαο κε ηελ εζληθή νκάδα ε ζρεηηθή βεβαίσζε ζπκκεηνρήο απφ 
ηελ εθάζηνηε επίζεκε Οκνζπνλδία ηνπ αζιήκαηνο.  

7. Οη απνπζίεο καζεηψλ/ηξηψλ ιφγσ ζπκκεηνρήο ηνπο ζε εζεινληηθή αηκνδνζία θαηαρσξίδνληαη αιιά δελ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ 
ραξαθηεξηζκφ ηεο θνίηεζεο, σο εμήο: Σεο εκέξαο ηεο αηκνδνζίαο, φηαλ ν/ε καζεηήο/ ηξηα πξνζθέξεη αίκα γηα αζζελή ηνπ ζπγγεληθνχ ηνπ/ ηεο 
πεξηβάιινληνο. Μίαο (1) εκέξαο επηπιένλ φηαλ ν/ε καζεηήο/ηξηα, κε δηθή ηνπ/ηεο πξσηνβνπιία, πξνζέξρεηαη λα πξνζθέξεη αίκα ζε θέληξν 
αηκνδνζίαο ή φηαλ ν/ε καζεηήο/ηξηα αληαπνθξίλεηαη ζε πξφζθιεζε ππεξεζίαο αηκνδνζίαο γηα θάιπςε έθηαθηεο αλάγθεο ή φηαλ ζπκκεηέρεη ζε 
νξγαλσκέλε νκαδηθή αηκνιεςία. εκεηψλεηαη φηη ηα ειηθηαθά θξηηήξηα ησλ δνηψλ/ηξηψλ αίκαηνο θαζνξίδνληαη απφ ην π.δ. 138/2005 (Ώ` 195), 
ήηνη ην 18ν έηνο. Μπνξεί λα γίλνπλ δεθηνί/εο αηκνδφηεο/ηξηεο ειηθίαο 17 εηψλ κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ γνλέα/θεδεκφλα ηνπο.  

8. Καηαρσξίδνληαη ζην ΐηβιίν Φνίηεζεο (απνπζηνιφγην) αιιά δελ πξνζκεηξψληαη απνπζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ζπκκεηνρή ζε 
εηζηηήξηεο εμεηάζεηο ζρνιψλ ηεο Σξηηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο νη νπνίεο δελ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ, φπσο π.ρ. ε 
ρνιή Καιψλ Σερλψλ. Ο χιινγνο Αηδαζθφλησλ/νπζψλ κε εηζήγεζε ηνπ/ηεο Τπεχζπλνπ/ εο ηνπ Σκήκαηνο εμεηάδεη θαηά πεξίπησζε ηηο 
απνπζίεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο κε βάζε ηηο εκεξνκελίεο πνπ θέξνπλ ηα παξαθάησ έγγξαθα, πνπ πξέπεη λα πξνζθνκίζεη 
ν/ε καζεηήο /ηξία: α) βεβαίσζε θαηάζεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηηο εηζηηήξηεο εμεηάζεηο, β) 
βεβαίσζε ζπκκεηνρήο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ζηηο εηζηηήξηεο εμεηάζεηο.  

9. Καηαρσξίδνληαη ζην ΐηβιίν Φνίηεζεο (απνπζηνιφγην) αιιά δελ πξνζκεηξψληαη απνπζίεο ιφγσ ππνρξεσηηθήο παξνπζίαο ζε Αηθαζηήξην.  

10. ε θάζε πεξίπησζε, γηα λα κε ιεθζνχλ ππφςε απνπζίεο καζεηή/ηξηαο, ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν, απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ησλ 
πξνβιεπφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ.  
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Άξζξν 25 

Απαιιαγή καζεηψλ/ηξηψλ  

απφ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζε καζήκαηα  

1. Φπζηθή Αγσγή  

α) Βάλ καζεηήο/ηξηα θσιχεηαη ιφγσ πάζεζεο, κφληκεο ή παξνδηθήο, λα ζπκκεηέρεη ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Ώγσγήο, είλαη δπλαηφλ λα 
απαιιαγεί απφ ηελ ππνρξέσζε παξαθνινχζεζεο ηνπ εθφζνλ ν θεδεκφλαο ηνπ/ηεο ή ν/ε ίδηνο/α, εάλ είλαη ελήιηθνο/ε, ππνβάιεη ζρεηηθή αίηεζε 
ζηνλ/ζηε Αηεπζπληή/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ, ζπλνδεπφκελε απφ ηαηξηθή βεβαίσζε, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηνπο ιφγνπο θαη ηε δηάξθεηα ηεο 
απαιιαγήο, εληφο πέληε εκεξψλ απφ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ ή ηελ εκθάληζε ηεο πάζεζεο ή ηελ επάλνδν ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ζην 
ζρνιείν κεηά απφ αζζέλεηα. Δ βεβαίσζε δελ απαηηείηαη εάλ ε πάζεζε αλαθέξεηαη ζην Ώηνκηθφ Αειηίν Τγείαο Μαζεηή/ηξηαο, ην νπνίν 
θαηαηίζεηαη ππνρξεσηηθά ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαη επηθαηξνπνηείηαη ζε θάζε κεηαβνιή ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ/ ηεο καζεηή/ηξηαο ή ησλ 
παξαγφλησλ θηλδχλνπ, νη νπνίνη απαηηνχλ απαιιαγή ηνπ/ηεο.  

β) Σελ αίηεζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ εμεηάδεη επηηξνπή απνηεινχκελε απφ ηνλ/ ηε Αηεπζπληή/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ, ηνλ/ηελ αξκφδην/α 
δηδάζθνληα/νπζα θαζεγεηή/ηξηα, θαη ηνλ/ηελ Τπεχζπλν/ε θαζεγεηή/ηξηα ηνπ ηκήκαηνο ζην νπνίν θνηηά ν/ε καζεηήο/ηξηα, ε νπνία ζπληάζζεη 
ζρεηηθή πξάμε ζην ΐηβιίν Πξάμεσλ ηνπ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ/νπζψλ, ζηελ νπνία θαηαγξάθνληαη θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο ζα 
ζπκκεηέρεη ν/ε καζεηήο/ηξηα ηελ ψξα δηεμαγσγήο ηνπ καζήκαηνο. ε πεξίπησζε ακθηβνιηψλ, ν/ε καζεηήο/ηξηα πξνζθνκίδεη γλσκάηεπζε 
Αεκφζηνπ Ννζνθνκείνπ.  

γ) ε πεξίπησζε πνπ απφ ηα ζηνηρεία ηνπ νηθείνπ Ώηνκηθνχ Αειηίνπ Τγείαο Μαζεηή/ηξηαο πξνθχπηνπλ ζνβαξνί ιφγνη πγείαο πνπ απνθιείνπλ ηε 
ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή/ηξηαο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Ώγσγήο ή ζε άιιε ζρνιηθή αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα, ν/ε Αηεπζπληήο/ ληξηα, ζηηο αξρέο 
ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, ζπγθξνηεί Σξηκειή Βπηηξνπή ε νπνία απνηειείηαη απφ ηνλ/ηελ ίδην/α, σο Πξφεδξν, ηνλ/ηελ αξκφδην/α εθπαηδεπηηθφ 
Φπζηθήο Ώγσγήο θαη ηνλ/ηελ Τπεχζπλν/ε ηνπ νηθείνπ ηκήκαηνο ηνπ ζρνιείνπ, σο κέιε. Δ Βπηηξνπή ζπλεδξηάδεη ακέζσο θαη απνθαίλεηαη γηα 
ηελ απαιιαγή ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο απφ ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Ώγσγήο ή γηα ηελ απνρή ηνπ/ηεο απφ ζπγθεθξηκέλεο αζιεηηθέο θαη άιιεο 
ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δ παξαπάλσ Σξηκειήο Βπηηξνπή ζπγθαιείηαη απφ ηνλ/ηε Αηεπζπληή/ληξηα θαη ζπλεδξηάδεη φηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
ζρνιηθήο ρξνληάο πξνθχςνπλ ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηαο ηεο.  

δ) Δ απαιιαγή αξρίδεη απφ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ ή απφ ηελ εκθάληζε ηεο πάζεζεο θαη αθνξά νιφθιεξν ην δηδαθηηθφ έηνο ή ηκήκα ηνπ. 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο απαιιαγήο ν/ε καζεηήο/ηξηα δελ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα παξαθνινπζεί ην κάζεκα. Σελ ψξα απηή ζπκκεηέρεη ζηηο 
δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ απνθαζηζηεί ζχκθσλα κε ηελ πεξηπη. β`.  

ε) Ο/Δ καζεηήο/ηξηα είλαη δπλαηφλ λα δεηήζεη απαιιαγή απφ ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο Ώγσγήο κίαο δηδαθηηθήο ψξαο, 
εθφζνλ ππάξρεη ιφγνο. Ο/Δ δηδάζθσλ/νπζα κπνξεί λα ρνξεγήζεη ηελ απαιιαγή κεηά απφ έγθξηζε ηνπ/ηεο Αηεπζπληή/ληξηαο ηνπ ζρνιείνπ.  

2. Μνπζηθή  

α) Βάλ καζεηήο/ηξηα θσιχεηαη ιφγσ πάζεζεο, κφληκεο ή παξνδηθήο, λα ζπκκεηέρεη ζην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο, είλαη δπλαηφλ λα απαιιαγεί απφ 
ηελ ππνρξέσζε παξαθνινχζεζεο ηνπ εθφζνλ ν θεδεκφλαο ηνπ/ηεο ή ν/ε ίδηνο/α, εάλ είλαη ελήιηθνο/ε, ππνβάιεη ζρεηηθή αίηεζε ζηνλ/ζηε 
Αηεπζπληή/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ, ζπλνδεπφκελε απφ ηαηξηθή βεβαίσζε, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηνπο ιφγνπο θαη ηε δηάξθεηα ηεο απαιιαγήο, 
εληφο πέληε εκεξψλ απφ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ ή ηελ εκθάληζε ηεο πάζεζεο ή ηελ επάλνδν ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ζην ζρνιείν κεηά απφ 
αζζέλεηα. Δ βεβαίσζε δελ απαηηείηαη εάλ ε πάζεζε αλαθέξεηαη ζην Ώηνκηθφ Αειηίν Τγείαο Μαζεηή/ ηξηαο ή είλαη εκθαλήο θαη δελ ρξεηάδεηαη 
απφδεημε.  

β) Σελ αίηεζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ εμεηάδεη επηηξνπή απνηεινχκελε απφ ηνλ/ηε Αηεπζπληή/ ληξηα ηνπ ζρνιείνπ, ηνλ/ηελ αξκφδην/α 
δηδάζθνληα/ νπζα θαζεγεηή/ηξηα, θαη ηνλ/ηελ Τπεχζπλν/ε θαζεγεηή/ ηξηα ηνπ ηκήκαηνο ζην νπνίν θνηηά ν/ε καζεηήο/ηξηα, ε νπνία ζπληάζζεη 
ζρεηηθή πξάμε ζην βηβιίν πξάμεσλ ηνπ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ/νπζψλ. Δ ίδηα επηηξνπή θαζνξίδεη εάλ ν/ε καζεηήο/ηξηα είλαη ππνρξεσκέλνο/ε 
λα παξεπξίζθεηαη ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο ηελ ψξα δηεμαγσγήο ηνπ καζήκαηνο. ε πεξίπησζε ακθηβνιηψλ ν/ε καζεηήο/ηξηα πξνζθνκίδεη 
γλσκάηεπζε Αεκφζηνπ Ννζνθνκείνπ.  

γ) Δ απαιιαγή αξρίδεη απφ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ ή απφ ηελ εκθάληζε ηεο πάζεζεο θαη αθνξά νιφθιεξν ην δηδαθηηθφ έηνο ή ηκήκα ηνπ. 
Ο χιινγνο Αηδαζθφλησλ/νπζψλ ζπληάζζεη ζρεηηθή πξάμε ζην ΐηβιίν Πξάμεσλ ηνπ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ/νπζψλ, ζηελ νπνία, ζε 
πεξίπησζε πνπ ν/ε καζεηήο/ηξηα δελ είλαη ππνρξεσκέλνο/ε λα παξεπξίζθεηαη ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο, θαηαγξάθνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο 
ζηηο νπνίεο ζα ζπκκεηέρεη ηελ ψξα δηεμαγσγήο ηνπ καζήκαηνο.  

3. Θξεζθεπηηθά  

Απλαηφηεηα απαιιαγήο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ απφ ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ παξέρεηαη ζχκθσλα κε ηε κε αξ. πξση. 12773/Α2/23-01-2015 
εγθχθιην ηνπ ΤΠΠΒΘ.  

Άξζξν 26 

Καη` ηδίαλ δηδαρζέληεο/ζείζεο καζεηέο/ηξηεο θαη ζηξαηεχζηκνη Καη` νίθνλ δηδαζθαιία  

1. ηελ θαηεγνξία ησλ θαη` ηδίαλ δηδαρζέλησλ/ρζεηζψλ καζεηψλ/ηξηψλ ππάγνληαη νη καζεηέο/ηξηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7 
ηνπ λ. 1894/1990 (Ώ` 110), φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ. 2413/1996 (Ώ`124).  
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2. Οη απνθάζεηο κε αξηζκφ 24945/1973 (ΐ` 314), 48661/1974 (ΐ` 607), 42373/1976 (ΐ` 652), Γ2/3922/1984 (ΐ` 3), Γ2/3031/1985 (ΐ` 726), 
Γ2/3560/1989 (ΐ` 720) ηνπ Τπνπξγνχ Βζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ηηο παζήζεηο καζεηψλ/ηξηψλ ησλ Γπκλαζίσλ 
θαη Γεληθψλ Λπθείσλ πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ ππαγσγή ηνπο ζηελ θαηεγνξία ησλ θαη` ηδίαλ δηδαρζέλησλ/ρζεηζψλ, εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ.  

3. Οη απνθάζεηο κε αξηζκφ Β1/550/1982 (ΐ` 296), Β3/96/1985 (ΐ` 105), Γ2/3031/1985 (ΐ` 726), Γ2/3560/1989 (ΐ` 720) ηνπ Τπνπξγνχ Βζληθήο 
Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ηηο παζήζεηο καζεηψλ/ηξηψλ ησλ Βπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ ππαγσγή 
ηνπο ζηελ θαηεγνξία ησλ θαη` ηδίαλ δηδαρζέλησλ/ρζεηζψλ, εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ.  

4. Ώπφ ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο καζεηψλ/ηξηψλ ησλ Βπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ, θαη ησλ Λπθείσλ ησλ Βληαίσλ Βηδηθψλ Βπαγγεικαηηθψλ 
Γπκλαζίσλ - Λπθείσλ ππάγνληαη ζηνπο/ζηηο "θαη` ηδίαλ δηδαρζέληεο/ρζείζεο" κφλν νη καζεηέο/ηξηεο ηεο Ώ` ηάμεο ηνπ ΒΠΏ.Λ. (πεξ. ε` ηεο παξ. 2 
ηνπ άξζξνπ 43 λ. 4186/2013 (Ώ` 193), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 40 ηνπ λ. 4403/2016, (Ώ` 125)).  

5. Χο πξνο ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ππαγσγή καζεηψλ/ηξηψλ ζηελ θαηεγνξία ησλ θαη` ηδίαλ δηδαρζέλησλ/ρζεηζψλ:  

α. ηαλ νθείιεηαη ζε ιφγνπο πγείαο, ζα πξέπεη νη γνλείο/θεδεκφλεο ηνπο ή νη ίδηνη/εο, αλ είλαη ελήιηθνη/εο, κε αίηεζε ηνπο λα πξνζθνκίζνπλ ζην 
ζρνιείν θνίηεζεο πξφζθαηε ζρεηηθή ηαηξηθή γλσκάηεπζε απφ Αεκφζην Ννζνθνκείν, ε νπνία θέξεη ζθξαγίδα απφ πληνληζηή/ ζηξηα 
Αηεπζπληή/ληξηα Κιηληθήο ηνπ Βζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (Β..Τ.) ή λφκηκα εθηεινχληα/ζα ρξέε πληνληζηή/ζηξηαο Αηεπζπληή Κιηληθήο ηνπ 
Βζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (Β..Τ.) ή Αηεπζπληή/ληξηα Παλεπηζηεκηαθήο Κιηληθήο ή απφ Αεκφζην Κέληξν Τγείαο ζηελ πεξηνρή ηνπ/ηεο 
καζεηή/ηξηαο, ε νπνία θέξεη ζθξαγίδα ηνπ/ηεο Αηεπζπληή/ληξηαο ηνπ Κέληξνπ ή δηθαηνινγεηηθά απφ Εδησηηθφ Ννζνθνκείν ηα νπνία θέξνπλ 
ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνχ θαη ηνπ Αηνηθεηηθνχ Αηεπζπληή ηεο ηδησηηθήο Κιηληθήο.  

β. ηαλ νθείιεηαη ζε παξακνλή ηνπο ζην εμσηεξηθφ, ηζρχεη ε παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο αξηζκ. Σ5/71/ 1-12-1986 (ΐ` 834) απφθαζεο ηνπ 
Τπνπξγνχ Βζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.  

Οη ππαγφκελνη/εο ζηηο δηαηάμεηο ησλ θαη` ηδίαλ δηδαρζέλησλ/ρζεηζψλ, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα, ππνβάιινπλ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά 
θαη ζρεηηθή αίηεζε ζην νηθείν ζρνιείν ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ ηνπ ΐ` ηεηξακήλνπ  

«γ. ηαλ πξφθεηηαη γηα ζεξαπεπφκελνπο ή αλήιηθνπο ή ελήιηθεο εγθεθξηκέλσλ Οξγαληζκψλ ζεξαπείαο απεμάξηεζεο ηνπ λ. 4139/2013 (Ώ` 74), 
απαηηείηαη λα θαηαζέηνπλ νη ελδηαθεξφκελνη ζηελ αξκφδηα Αηεχζπλζε Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο βεβαίσζε, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ην 
ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα απεμάξηεζεο θαη ε δηάξθεηα ηνπ. “Οη γνλείο/θεδεκφλεο ησλ ππαγφκελσλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηηο δηαηάμεηο ησλ θαη΄ ηδίαλ 
δηδαρζέλησλ/ρζεηζψλ, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα, ή νη ίδηνη/εο αλ είλαη ελήιηθνη/εο ππνβάιινπλ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ζρεηηθή 
αίηεζε ζην νηθείν ζρνιείν ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 30 Ώπξηιίνπ θάζε έηνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ελεκεξψζνπλ κε ππεχζπλε δήισζε, 
έγθαηξα, γηα ηελ ηδηάδνπζα πεξίπησζε ηε Αηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ, ιακβαλνκέλνπ ππφςε φηη θαηά ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο ελ ιφγσ ππεχζπλεο 
δήισζεο, ν αξηζκφο ησλ απνπζηψλ ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο δελ ππεξβαίλεη ην φξην, θαηά πεξίπησζε, πέξαλ ηνπ νπνίνπ ε θνίηεζε ραξαθηεξίδεηαη 
σο αλεπαξθήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 ηεο παξνχζαο ππνπξγηθήο απφθαζεο φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.”».  

ΣΗΜΔΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ : Η πεξ. γ΄ πξνζηέζεθε κε ηελ Γ4/18533/02-02-2018 Απόθαζε Υπ. Παηδείαο ΦΔΚ 450 η. Β΄ θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην 
εληόο “ “ θείκελν από ηελ παξάγξαθν 7ηεο ΓΓ4/139101/27-08-2018 Απόθαζεο Υπ. Παηδείαο ΦΔΚ 3674 η Β΄  

6. Γηα ζνβαξά βξαρπρξφληα ή ρξφληα πξνβιήκαηα πγείαο, ηα νπνία δελ επηηξέπνπλ ηε κεηαθίλεζε θαη θνίηεζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζην ζρνιείν, 
είλαη δπλαηή ε δηδαζθαιία ζην ζπίηη, φηαλ θξίλεηαη αλαγθαίν. Δ έγθξηζε ηεο δηδαζθαιίαο ζην ζπίηη γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ/ηεο Αηεπζπληή/ληξηαο 
Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο θαηφπηλ αηηηνινγεκέλεο πξφζθαηεο ηαηξηθήο γλσκάηεπζεο, ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ε 
δηάξθεηα επηβεβιεκέλεο παξακνλήο ζην ζπίηη.  

Σα παξαπάλσ δελ ηζρχνπλ γηα ηε ΐ` θαη ηε Γ` εκεξήζηνπ ΒΠΏ.Λ. θαη ηε ΐ`, Γ` θαη Α` εζπεξηλνχ ΒΠΏΛ. θαη ηε ΐ`, Γ` θαη Α` ησλ Λπθείσλ ησλ 
Βληαίσλ Βηδηθψλ Βπαγγεικαηηθψλ Γπκλάζησλ - Λπθείσλ.  

Δ γλσκάηεπζε απηή παξέρεηαη απφ δεκφζηα ηαηξνπαηδαγσγηθή ππεξεζία ή δεκφζηα πγεηνλνκηθή επηηξνπή. Οη πξναγσγηθέο ή απνιπηήξηεο 
εμεηάζεηο δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ θαη` ηδίαλ δηδαρζέλησλ/ρζεηζψλ. ην πξφγξακκα δηδαζθαιίαο ζην ζπίηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη 
θαη ην ζχζηεκα ηεο ηειεθπαίδεπζεο.  

Δ θαη` νίθνλ δηδαζθαιία δελ παξέρεηαη ππνρξεσηηθά απφ εθπαηδεπηηθφ ΒΏΒ, παξά κφλν εάλ γλσκαηεχζεη ζρεηηθά ην νηθείν ΚΒΑΑΤ.  

«7. Οη καζεηέο ηεο πεξίπη. γ` ηεο παξ. 5 πξνθεηκέλνπ λα πξνζέιζνπλ ζε εμεηάζεηο σο θαη` ηδίαλ δηδαρζέληεο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε απφ ηελ 
νπνία πξνθχπηεη φηη ζπλερίδνπλ λα παξαθνινπζνχλ ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ εγθεθξηκέλσλ νξγαληζκψλ ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 
4139/2013. Οη καζεηέο θάλνπλ ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο σο θαη` ηδίαλ δηδαρζέληεο γηα ηελ απφθηεζε απνιπηήξηνπ ηίηινπ Γπκλαζίνπ ή Λπθείνπ, 
εθφζνλ έρνπλ παξέιζεη ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) έηε απφ ηελ ηειεπηαία εγγξαθή ηνπο πξηλ ηελ ηξέρνπζα εγγξαθή ηνπο σο θαη` ηδίαλ δηδαρζέληεο 
ζηελ αληίζηνηρε ζρνιηθή κνλάδα».  

ΣΗΜΔΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ : Η παξ. 7 πξνζηέζεθε κε ηελ Γ4/18533/02-02-2018 Απόθαζε Υπ. Παηδείαο ΦΔΚ 450 η. Β΄  

Άξζξν 27 

Έιεγρνο θαη θαηαρψξηζε ησλ απνπζηψλ  

1.Δ απνπζία καζεηή/ηξηαο απφ ην ζρνιείν θαηαγξάθεηαη ζην Δκεξήζην Αειηίν Φνίηεζεο θάζε δηδαθηηθή ψξα.  

2.Σν Δκεξήζην Αειηίν Φνίηεζεο ππνγξάθεηαη ζηελ αξρή θάζε δηδαθηηθήο ψξαο απφ ηνλ/ηε δηδάζθνληα/ νπζα, ν/ε νπνίνο/α έρεη θαη ηελ 
απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ ειέγρνπ ηνπ. Δ ζπκπιήξσζε θαη ε θχιαμε ηνπ αλαηίζεηαη απφ ηνλ/ηελ Τπεχζπλν/ε θαζεγεηή/ηξηα ηνπ ηκήκαηνο ζε 
καζεηή/ηξηα ή καζεηέο/ηξηεο, ζχκθσλα κε θξηηήξηα πνπ γηα παηδαγσγηθνχο ιφγνπο νξίδεη ν χιινγνο Αηδαζθφλησλ/νπζψλ.  
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3. Γηα ηνλ έιεγρν ησλ απνπζηψλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηεξείηαη ΐηβιίν Φνίηεζεο (απνπζηνιφγην), ζην νπνίν θαηαρσξίδεηαη αξηζκεηηθά ην 
άζξνηζκα ησλ απνπζηψλ ηεο εκέξαο θάζε καζεηή/ηξηαο πνπ απνπζίαζε, φπσο απηέο έρνπλ θαηαγξαθεί ζην Δκεξήζην Αειηίν Φνίηεζεο. Δ 
ηήξεζε ηνπ ΐηβιίνπ Φνίηεζεο (απνπζηνινγίνπ) αλαηίζεηαη ζε θαζεγεηή/ηξηα πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ χιινγν Αηδαζθφλησλ/νπζψλ, ν/ε νπνίνο/α 
ην ηεξεί ειεθηξνληθά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο παξνχζαο.  

4. Οη απνπζίεο πνπ θαηαρσξίδνληαη ζην ΐηβιίν Φνίηεζεο (απνπζηνιφγην), αθνχ αζξνηζηνχλ θαηά ηεηξάκελν, κεηαθέξνληαη ζπλνιηθά ζηα 
Ώηνκηθά Αειηία ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη θαηαγξάθνληαη ζηνλ αηνκηθφ έιεγρν, ψζηε λα γλσζηνπνηεζνχλ ζηνπο θεδεκφλεο ηνπο.  

5. Καηά ηε ιήμε ηνπ ΐ` ηεηξάκελνπ θαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ γξαπηψλ πξναγσγηθψλ θαη απνιπηεξίσλ εμεηάζεσλ, νη απνπζίεο ησλ δχν 
ηεηξάκελσλ αζξνίδνληαη θαη ην άζξνηζκα θαηαγξάθεηαη ζηα Ώηνκηθά Αειηία ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. Σν γεληθφ ζχλνιν ησλ απνπζηψλ, θαζψο θαη ηα 
δηθαηνινγεηηθά απνπζίαο πνπ έρνπλ πξνζθνκηζηεί, απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο θνίηεζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ.  

«6. ηελ εηδηθή πξάμε ηνπ πιιφγνπ ησλ Αηδαζθφλησλ ησλ ΒΠΏ.Λ. θάζε Ώ` ηεηξακήλνπ, εθφζνλ έρεη δηαπηζησζεί φηη ην άζξνηζκα ησλ 
απνπζηψλ ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο είλαη κεγαιχηεξν απφ ηνλ αξηζκφ απνπζηψλ πνπ ραξαθηεξίδεη ηε θνίηεζε αλεπαξθή, ν/ε καζεηήο/ηξηα 
ραξαθηεξίδεηαη σο κε παξαθνινπζψλ/νχζα θαη δε ιακβάλεηαη ππφςε α) ζηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα ηνπ ηκήκαηνο γηα ηηο αλαζέζεηο ησλ 
καζεκάησλ, ζεσξεηηθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ, θαζψο θαη β) ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηκεκάησλ γηα ην επφκελν ζρνιηθφ έηνο, θελψλ θαη 
πιενλαζκάησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

ΣΗΜΔΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ : Η παξ. 6 πξνζηέζεθε κε ηελ Γ4/18533/02-02-2018 Απόθαζε Υπ. Παηδείαο ΦΔΚ 450 η. Β΄  

Άξζξν 28 

Υαξαθηεξηζκφο θνίηεζεο, ζπλέπεηεο  

1. Δ θνίηεζε ραξαθηεξίδεηαη σο επαξθήο ή αλεπαξθήο κε βάζε ην γεληθφ ζχλνιν ησλ απνπζηψλ πνπ ζεκεηψζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
δηδαθηηθνχ έηνπο.  

2. Αεδνκέλεο ηεο ππνρξέσζεο ησλ ππεχζπλσλ θαζεγεηψλ/ηξηψλ θαη ηνπ/ηεο Αηεπζπληή/ληξηαο ηνπ ζρνιείνπ λα ελεκεξψλνπλ άκεζα ηνπο 
θεδεκφλεο γηα ηηο απνπζίεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη ηεο ππνρξέσζεο ησλ θεδεκφλσλ λα ελεκεξψλνπλ ην ζρνιείν γηα ηνπο ιφγνπο απνπζίαο 
ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 29, θαηά ηνλ ραξαθηεξηζκφ θνίηεζεο νη απνπζίεο δελ δηαθξίλνληαη ζε δηθαηνινγεκέλεο θαη 
αδηθαηνιφγεηεο.  

3. Βπαξθήο ραξαθηεξίδεηαη ε θνίηεζε καζεηψλ/ηξηψλ εθφζνλ ην ζχλνιν ησλ απνπζηψλ ηνπ/ηεο δελ ππεξβαίλεη ηηο εθαηφλ δεθαηέζζεξηο (114).  

4. Ώλεπαξθήο ραξαθηεξίδεηαη ε θνίηεζε καζεηή/ηξηαο πνπ ζεκείσζε πάλσ απφ εθαηφλ δεθαηέζζεξηο (114) απνπζίεο. Οη καζεηέο/ηξηεο ησλ 
νπνίσλ ε θνίηεζε ραξαθηεξίδεηαη αλεπαξθήο είλαη ππνρξεσκέλνη/εο λα επαλαιάβνπλ ηε θνίηεζε ηνπο ζηελ ίδηα ηάμε.  

5. ηελ πεξίπησζε ησλ Μνπζηθψλ θαη Καιιηηερληθψλ Γπκλαζίσλ θαη Λπθείσλ ηζρχνπλ ηα αξηζκεηηθά φξηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξφλ άξζξν 
πξνζαπμεκέλα θαηά δεθαέμη (16) απνπζίεο.  

6. ηελ πεξίπησζε ησλ Βζπεξηλψλ Γπκλαζίσλ θαη Βζπεξηλψλ Γεληθψλ Λπθείσλ ή Βζπεξηλψλ Βπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ ηζρχνπλ ηα αξηζκεηηθά 
φξηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξφλ άξζξν πξνζαπμεκέλα θαηά δεθαέμη (16) απνπζίεο.  

7. ηελ πεξίπησζε ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ κε δηεπξπκέλν σξάξην ηζρχνπλ ηα αξηζκεηηθά φξηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην 
παξφλ άξζξν πξνζαπμεκέλα αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ επηπιένλ σξψλ.  

8. Βηδηθά γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2017-18 κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο επαξθήο θαη ε θνίηεζε καζεηή/-ηξηαο πνπ πξαγκαηνπνίεζε έσο 164 
απνπζίεο εθφζνλ ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά ηα εμήο: α) γηα ηηο παξαπάλσ απφ ηηο 114 έρεη πξνζθνκίζεη δηθαηνινγεηηθά απφ γηαηξφ πνπ 
βεβαηψλνπλ ηελ αζζέλεηα, β) ν Γεληθφο Μέζνο ξνο ηεο πξνθνξηθήο βαζκνινγίαο, πνπ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ κέζσλ φξσλ ησλ δχν 
ηεηξακεληαίσλ βαζκψλ δηαηξνχκελν κε ηνλ αξηζκφ ησλ δηδαζθφκελσλ καζεκάησλ, είλαη δεθαπέληε πιήξεο θαη γ) δελ έρεη θάλεη ρξήζε ηεο κε 
πξνζκέηξεζεο απνπζηψλ ηνπ άξζξνπ 24 παξ. 2 θαη 3.  

9. Δ θνίηεζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ησλ Βπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ, νη νπνίνη/εο παξαθνινπζνχλ κφλν ηα καζήκαηα Σνκέσλ, Βηδηθνηήησλ, 
ραξαθηεξίδεηαη σο εμήο:  

α. Βπαξθήο ραξαθηεξίδεηαη ε θνίηεζε ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο, εθφζνλ ην ζχλνιν ησλ απνπζηψλ ηνπ/ηεο πνπ ζεκεηψζεθαλ θαηά ην νηθείν 
δηδαθηηθφ έηνο, αλεμάξηεηα απφ ην ιφγν ζηνλ νπνίν νθείινληαη, δελ ππεξβαίλεη γηα ηε ΐ` ηάμε Δκεξεζίσλ ΒΠΏ.Λ. ηηο εβδνκήληα πέληε (75), γηα 
ηε Γ ηάμε Δκεξεζίσλ ΒΠΏ.Λ. ηηο εβδνκήληα πέληε (75), γηα ηε ΐ` ηάμε Βζπεξηλψλ ΒΠΏ.Λ. ηηο εβδνκήληα νθηψ (78), γηα ηε Γ` ηάμε Βζπεξηλψλ 
ΒΠΏ.Λ. ηηο εβδνκήληα νθηψ (78) θαη γηα ηε Α` ηάμε ησλ Βζπεξηλψλ ΒΠΏ.Λ. ηηο νγδφληα ηξεηο (83) απνπζίεο.  

β. Ώλεπαξθήο ραξαθηεξίδεηαη ε θνίηεζε καζεηή/ ηξηαο πνπ ζεκείσζε πάλσ απφ εβδνκήληα πέληε (75) απνπζίεο γηα ηε ΐ` ηάμε Δκεξεζίσλ 
ΒΠΏ.Λ., πάλσ απφ εβδνκήληα πέληε (75) απνπζίεο γηα ηε Γ` ηάμε Δκεξεζίσλ ΒΠΏ.Λ., πάλσ απφ εβδνκήληα νθηψ (78) απνπζίεο γηα ηε ΐ` ηάμε 
Βζπεξηλψλ ΒΠΏ.Λ., πάλσ απφ εβδνκήληα νθηψ (78) απνπζίεο γηα ηε Γ` ηάμε Βζπεξηλψλ ΒΠΏ.Λ. θαη πάλσ απφ νγδφληα ηξεηο (83) απνπζίεο 
γηα ηε Α` ηάμε ησλ Βζπεξηλψλ ΒΠΏ.Λ..  

«γ. Βηδηθά γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2017-18 κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο επαξθήο θαη ε θνίηεζε καζεηή/-ηξηαο πνπ πξαγκαηνπνίεζε έσο 108 
απνπζίεο γηα ηηο ΐ`, Γ` ηάμεηο Δκεξήζησλ θαη Βζπεξηλψλ ΒΠΏ.Λ. θαη έσο 115 απνπζίεο γηα ηε Α` ηάμε Βζπεξηλψλ ΒΠΏ.Λ., εθφζνλ ζπληξέρνπλ 
ζσξεπηηθά ηα εμήο: α) γηα ηηο παξαπάλσ απφ ηηο 75 απνπζίεο γηα ηηο ΐ`, Γ` ηάμεηο Δκεξήζησλ ΒΠΏ.Λ., 78 απνπζίεο γηα ηηο ΐ`, Γ` ηάμεηο 
Βζπεξηλψλ ΒΠΏ.Λ. θαη 83 απνπζίεο γηα ηε Α` ηάμε Βζπεξηλψλ ΒΠΏ.Λ. έρεη πξνζθνκίζεη δηθαηνινγεηηθά απφ γηαηξφ πνπ βεβαηψλνπλ ηελ 
αζζέλεηα, β) ν Γεληθφο Μέζνο ξνο ηεο πξνθνξηθήο βαζκνινγίαο, πνπ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ κέζσλ φξσλ ησλ δχν ηεηξα-κεληαίσλ 
βαζκψλ δηαηξνχκελν κε ηνλ αξηζκφ ησλ δηδαζθφκελσλ καζεκάησλ, είλαη δεθαπέληε πιήξεο θαη γ) δελ έρεη θάλεη ρξήζε ηεο κε πξνζκέηξεζεο 
απνπζηψλ ηνπ άξζξνπ 24 παξ. 2 θαη 3 ηεο αξηζκ. 10645/ΓΑ4/22-1-2018 (ΐ` 120) ππνπξγηθήο απφθαζεο».  
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10. Οη καζεηέο/ηξηεο ησλ νπνίσλ ε θνίηεζε ραξαθηεξίδεηαη αλεπαξθήο είλαη ππνρξεσκέλνη/εο λα επαλαιάβνπλ ηε θνίηεζε ζηελ ίδηα ηάμε.  

11. Υαξαθηεξηζκφο θνίηεζεο καζεηψλ/ηξηψλ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο:  

Ώ. χκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3699/ 2008 (Ώ` 199):  

«Γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ θνηηνχλ ζε ζρνιεία ηεο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, ε θνίηεζε 
ηνπο ζεσξείηαη επαξθήο φηαλ:  

α) ην ζχλνιν ησλ επηπιένλ απνπζηψλ δελ ππεξβαίλεη ην ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ην νηθείν αλαιπηηθφ πξφγξακκα 
ζπνπδψλ κε βάζε ην σξνιφγην πξφγξακκα θαη  

β) νη επηπιένλ απφ ηηο πξνβιεπφκελεο θάζε θνξά δηθαηνινγεκέλεο ή αδηθαηνιφγεηεο απνπζίεο νθείινληαη απνδεδεηγκέλα ζηε ζπκκεηνρή ηνπο 
ζε πξνγξάκκαηα απνθαηάζηαζεο θαη ζεξαπείαο πνπ πηζηνπνηνχληαη απφ ηνλ θνξέα πινπνίεζεο».  

ΐ. χκθσλα κε ηνλ λ. 3699/2008 (Ώ` 199) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην αξ. 48 ηνπ λ. 4415/2016 (Ώ` 159) «Δ θνίηεζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηα 
Β.Β.Β.ΒΚ. ραξαθηεξίδεηαη επαξθήο ή φρη απφ ην χιινγν Αηδαζθφλησλ, ν νπνίνο απνθαζίδεη θαηά πεξίπησζε θαη αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ 
απνπζηψλ, ζπλππνινγίδνληαο ηελ επαξθή θαηάθηεζε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ, ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε καζεηή».  

Άξζξν 29 

Δλεκέξσζε γνλέσλ - Τπνρξεψζεηο γνλέσλ καζεηψλ/ηξηψλ πνπ απνπζηάδνπλ  

1. Γηα ηελ ηαθηηθή παξαθνινχζεζε ηεο θνίηεζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ επζχλνληαη εμ νινθιήξνπ νη θεδεκφλεο ηνπο. Ο θεδεκφλαο θάζε 
καζεηή/ηξηαο πνπ απνπζίαζε απφ ην ζρνιείν νθείιεη λα γλσζηνπνηεί ζην ζρνιείν ηνπο ιφγνπο ηεο απνπζίαο άκεζα κε έλαλ απφ ηνπο ηξφπνπο 
επηθνηλσλίαο πνπ έρεη δειψζεη ζην ζρνιείν θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ζε απηφ. Δ γλσζηνπνίεζε ηνπ ιφγνπ ησλ απνπζηψλ 
ζπλνδεχεηαη απφ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεηαη ν κε ππνινγηζκφο ηνπο θαηά ηελ έθδνζε ησλ 
απνηειεζκάησλ θνίηεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 24.  

2. Ο/Δ ππεχζπλνο/ε θαζεγεηήο/ηξηα θάζε ηκήκαηνο νθείιεη λα ελεκεξψλεη ηνπο θεδεκφλεο γηα ηελ απνπζία ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη λα 
πιεξνθνξείηαη ηνπο ιφγνπο ηεο απνπζίαο ηνπο κε θάζε πξφζθνξν κέζν, φπσο κε ηειεθψλεκα, κε κήλπκα ζηαικέλν απφ ινγαξηαζκφ ηνπ 
ζρνιείνπ ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν - εθφζνλ νη γνλείο/θεδεκφλεο έρνπλ ππνβάιεη ζην ζρνιείν ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία 
αλαθέξνπλ ηελ ειεθηξνληθή ηνπο δηεχζπλζε - ή ζην θηλεηφ ηειέθσλν ησλ γνλέσλ/θεδεκφλσλ (SMS), ή κε επηζηνιή. Βάλ ε επηθνηλσλία κε ηνπο 
γνλείο/θεδεκφλεο δελ είλαη εθηθηή ή εάλ νη γνλείο/θεδεκφλεο αξλεζνχλ ηελ επηθνηλσλία ή εάλ γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν είλαη απαξαίηεην, 
ζπγθαιείηαη ην πκβνχιην ηνπ Σκήκαηνο γηα λα εμεηάζεη ηελ αλαγθαηφηεηα ρξήζεο ελεξγεηψλ παηδαγσγηθνχ ραξαθηήξα, φπσο, ελδεηθηηθά, ε 
πξνζθπγή ζε ππνζηεξηθηηθέο εθπαηδεπηηθέο δνκέο ή θνηλσληθέο ππεξεζίεο.  

3. ε πεξίπησζε πνπ καζεηήο/ηξηα έρεη απνπζηάζεη ηξεηο ζπλερφκελεο εκέξεο ή πξαγκαηνπνηήζεη ηξηάληα (30) ζπλνιηθά απνπζίεο, ν/ε 
εθπαηδεπηηθφο πνπ είλαη ππεχζπλνο/ε ηνπ ηκήκαηνο επηθνηλσλεί άκεζα κε ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο (κε ειεθηξνληθφ 
ηαρπδξνκείν, SMS ή κε επηζηνιή), πιεξνθνξείηαη ηνλ ιφγν ησλ απνπζηψλ θαη ελεκεξψλεη ηνλ/ηε Αηεπζπληή/ ληξηα ηνπ ζρνιείνπ. Μεηά ηελ 
πξψηε ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ/θεδεκφλσλ, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ηνπο ελεκεξψλεη ηηο πξψηεο πέληε (5) εξγάζηκεο 
εκέξεο θάζε κήλα, εθφζνλ ππάξρεη κεηαβνιή ζηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ απνπζηψλ.  

4. ηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη απνπζίεο ζε ψξεο ηνπ εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξψηεο ή ηειεπηαίαο ψξαο), 
κεκνλσκέλεο ή ζπλερείο, ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ/ηεο Αηεπζπληή/ληξηαο ηνπ ζρνιείνπ, αλαδεηνχληαη νη ιφγνη θαη πξαγκαηνπνηνχληαη ελέξγεηεο 
παηδαγσγηθνχ ραξαθηήξα πνπ, ελδερνκέλσο, θξίλνληαη απαξαίηεηεο.  

5. Οη απνπζίεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ αζξνίδνληαη θαη ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο θνίηεζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ.  

6. πνπ ζην παξφλ άξζξν αλαθέξεηαη θεδεκφλαο ηνπ καζεηή/ηξηαο λνείηαη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 13, πξνθεηκέλνπ 
γηα καζεηέο/ηξηεο πνπ δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. Οη καζεηέο/ηξηεο πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο 
ηνπο εθπιεξψλνπλ πξνζσπηθά ηελ ππνρξέσζε γηα ηε γλσζηνπνίεζε ηνπ ιφγνπ απνπζίαο ηνπο.  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ`  

Παηδαγσγηθέο δξάζεηο θαη κέηξα γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ  

Άξζξν 30 

Γξάζεηο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ  

1. ε θάζε ζρνιείν ν χιινγνο ησλ Αηδαζθφλησλ/νπζψλ απνθαζίδεη ηε ιήςε ησλ κέηξσλ πνπ ζεσξεί απαξαίηεηα γηα ηελ νξγάλσζε ηεο 
ζρνιηθήο δσήο κε ηξφπν πνπ λα δηακνξθψλεηαη θαιφ ζρνιηθφ θιίκα επηθνηλσλίαο, δηαιφγνπ θαη εκπηζηνζχλεο αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη 
καζεηέο/ηξηεο θαη ελεκεξψλεη ην χιινγν Γνλέσλ θαη ηηο Μαζεηηθέο Κνηλφηεηεο.  

2. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ είλαη δπλαηφλ λα απνθαζηζηεί ε ζπλεξγαζία κε ππεπζχλνπο ησλ ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ ησλ Αηεπζχλζεσλ Βθπαίδεπζεο 
ή κε θνηλσληθέο ππεξεζίεο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ε εθαξκνγή θαηάιιεισλ πξνγξακκάησλ εληφο ηνπ ζρνιείνπ.  
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Ο χιινγνο Αηδαζθφλησλ/νπζψλ έρεη επίζεο ηελ παηδαγσγηθή επζχλε ηξνπνπνίεζεο ηεο απφθαζεο απηήο, εάλ θαηαζηεί αλαγθαίν.  

3. ηελ αξρή ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο θαη ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 10 επηεκβξίνπ πξαγκαηνπνηείηαη παηδαγσγηθή ζπλεδξίαζε ηνπ πιιφγνπ 
Αηδαζθφλησλ/νπζψλ, ζηελ νπνία γίλεηαη ν θαηακεξηζκφο ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζρνιείνπ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. ηε ζπλεδξίαζε απηή νξίδεηαη γηα θάζε ηκήκα έλαο θαζεγεηήο/ηξηα σο ππεχζπλνο/ε ηνπ ηκήκαηνο απηνχ. Ο ξφινο ηνπ/ηεο 
ππεχζπλνπ/εο θαζεγεηή/ηξηαο είλαη ε παξαθνινχζεζε ηεο θνίηεζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, ε ζπζηεκαηηθή ππνζηήξημε ηνπο θαη ε δεκηνπξγία 
ζεηηθνχ θιίκαηνο ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα, ν έγθαηξνο εληνπηζκφο ησλ καζεζηαθψλ, νηθνγελεηαθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ δπζθνιηψλ 
ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, ψζηε λα κπνξεί ην ζρνιείν λα ηηο αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά.  

4. Μέρξη ηηο 10 Οθησβξίνπ ν/ε Αηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ χιινγν Αηδαζθφλησλ/ νπζψλ νξγαλψλεη ελεκεξσηηθή 
ζπγθέληξσζε ησλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, ζηελ νπνία νη γνλείο θαη θεδεκφλεο ελεκεξψλνληαη απφ ηνπο/ηηο 
δηδάζθνληεο/νπζεο γηα δεηήκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ. Δ εκέξα θαη ψξα ηεο ζπγθέληξσζεο θαζνξίδνληαη κε θξηηήξην ηε δηεπθφιπλζε ησλ 
εξγαδφκελσλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ.  

5. Ο χιινγνο Αηδαζθφλησλ/νπζψλ έρεη ηελ επζχλε ηεο εθαξκνγήο ησλ πξνβιεπφκελσλ παηδαγσγηθψλ θαηεπζχλζεσλ ζχκθσλα κε ηηο 
ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζηελ αξρή ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηηο καζεηηθέο θνηλφηεηεο πξνρσξά ζηελ 
θαηάξηηζε ή ηξνπνπνίεζε ελφο πιαηζίνπ θαλφλσλ γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο δσήο, ηνπ Πιαηζίνπ Οξγάλσζεο ρνιηθήο Γσήο. 
Με ην πιαίζην απηφ εθαξκφδνληαη νη ζθνπνί ηεο εθπαίδεπζεο, φπσο θαζνξίδνληαη απφ ην χληαγκα θαη ηνπο ζρεηηθνχο Νφκνπο, Αηαηάγκαηα θαη 
Τπνπξγηθέο Ώπνθάζεηο, ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο θάζε ζρνιείνπ. Σν Πιαίζην Οξγάλσζεο ρνιηθήο Γσήο θνηλνπνηείηαη ζηε Αηεχζπλζε 
Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο. Μέρξη ηελ αλάδεημε ησλ λέσλ Μαζεηηθψλ πκβνπιίσλ θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ ηζρχεη εθείλν ηνπ πξνεγνχκελνπ 
ζρνιηθνχ έηνπο.  

6. ηελ εθαξκνγή ηνπ Πιαηζίνπ Οξγάλσζεο ηεο ρνιηθήο Γσήο βνεζνχλ ην πκβνχιην Σκήκαηνο θαη ν/ε ππεχζπλνο/ε θαζεγεηήο/ηξηα ηνπ 
ηκήκαηνο.  

Σν πκβνχιην Σκήκαηνο  

α. απνηειείηαη απφ φινπο ηνπο/ηηο δηδάζθνληεο/νπζεο ζην ηκήκα θαη πξνεδξεχεη ν/ε αξραηφηεξνο/ε ησλ δηδαζθφλησλ/νπζψλ ή ν/ε 
Αηεπζπληήο/ληξηα ή ν/ε Τπνδηεπζπληήο/ληξηα, εθφζνλ δηδάζθνπλ ζ` απηφ,  

β. ζπλεδξηάδεη έθηαθηα θάζε θνξά πνπ αλαθχπηνπλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε θνίηεζε, ηε ζπκπεξηθνξά, ηελ πγεία θαη ηελ πξφνδν ησλ 
καζεηψλ/ηξηψλ ηνπ ηκήκαηνο,  

γ. ζπγθαιείηαη απφ ηνλ/ηελ πξνεδξεχνληα/νπζα ή αλ ην δεηήζνπλ κε έγγξαθν ηνπο δχν ηνπιάρηζηνλ δηδάζθνληεο/νπζεο, ή θαη έλαο/κία ή 
πεξηζζφηεξνη/εο καζεηέο/ ηξηεο γηα ζνβαξφ ιφγν πνπ αθνξά φιν ην ηκήκα,  

δ. ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ κπνξεί λα κεηέρεη θαη ην πξνεδξείν ηεο καζεηηθήο θνηλφηεηαο ηνπ ηκήκαηνο,  

ε. ζπλεδξηάδεη θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη εθηφο σξψλ δηδαζθαιίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ,  

ζη. ζπδεηεί θαη εηζεγείηαη ζηνλ χιινγν Αηδαζθφλησλ/ νπζψλ ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παηδαγσγηθή αληηκεηψπηζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ 
ηνπ ηκήκαηνο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπο.  

Άξζξν 31 

Παηδαγσγηθά κέηξα θαη ελέξγεηεο παηδαγσγηθνχ ραξαθηήξα  

1. Ο χιινγνο Αηδαζθφλησλ/νπζψλ έρεη ηελ παηδαγσγηθή επζχλε λα πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο θαη λα εθαξκφδεη πξαθηηθέο γηα ηε δεκηνπξγία ζην 
ζρνιείν ηνπ θιίκαηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη γηα ηε δηαπαηδαγψγεζε ησλ καζεηψλ έηζη, ψζηε λα 
ζέβνληαη ηνπο δηαθνξεηηθνχο ξφινπο θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηελ αλάγθε ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί 
φινπο ηνπο δηαζέζηκνπο ηξφπνπο (π.ρ. ζπκβνπιεπηηθέο ζπλαληήζεηο κε ηηο ππνζηεξηθηηθέο εθπαηδεπηηθέο δνκέο, δηαδηθαζία δηακεζνιάβεζεο) 
γηα ηελ αληηκεηψπηζε θάζε παξεθθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο.  

ηηο πεξηπηψζεηο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ πνπ δε βειηηψλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ν χιινγνο Αηδαζθφλησλ/ νπζψλ πξνβαίλεη ζηε ιήςε κέηξσλ, 
ηα νπνία είλαη:  

α) πξνθνξηθή παξαηήξεζε,  

β) επίπιεμε,  

γ) απνβνιή απφ ηα καζήκαηα κίαο (1) εκέξαο,  

δ) απνβνιή απφ ηα καζήκαηα δχν (2) εκεξψλ,  

ε) αιιαγή ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο.  

2. Σα παηδαγσγηθά κέηξα γ` θαη δ` επηβάιινληαη εθφζνλ θξίλεηαη φηη ηα παηδαγσγηθά κέηξα πνπ έρνπλ ήδε εθαξκνζηεί ζην ζρνιείν δελ έρνπλ 
θέξεη αιιαγή ηεο ζηάζεο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ή εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ζνβαξή παξέθθιηζε, έζησ θαη κεκνλσκέλε. Σν παηδαγσγηθφ κέηξν ηεο 
αιιαγήο ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο επηβάιιεηαη κφλν εάλ επηπιένλ θξίλεηαη φηη δελ είλαη δπλαηή ε επαλφξζσζε ηεο παξέθθιηζεο εληφο ηνπ ίδηνπ 
ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο.  
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3. Σα παηδαγσγηθά απηά κέηξα αμηνπνηνχληαη σο εμήο:  

α) Κάζε δηδάζθσλ/νπζα θαζεγεηήο/ηξηα κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ηα παηδαγσγηθά κέηξα α θαη β.  

β) Ο/Δ Αηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ηα παηδαγσγηθά κέηξα α, β θαη γ.  

γ) Ο χιινγνο Αηδαζθφλησλ/νπζψλ κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ηα παηδαγσγηθά κέηξα α, β, γ, δ θαη ε.  

δ) Σελ αιιαγή ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο κπνξεί λα ηελ επηβάιεη κφλν ν χιινγνο Αηδαζθφλησλ/νπζψλ κε απφθαζε ζηελ νπνία πξέπεη λα 
αηηηνινγείηαη εηδηθά ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν θξίλεηαη φηη δελ είλαη δπλαηή ε επαλφξζσζε ηεο παξέθθιηζεο εληφο ηνπ ίδηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο 
θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε εηδηθνχ ησλ ππνζηεξηθηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ δνκψλ. ηε ζπλεδξίαζε έρνπλ δηθαίσκα λα παξίζηαληαη ν θεδεκφλαο 
ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο, θαζψο θαη ην πξνεδξείν ηεο Μαζεηηθήο Κνηλφηεηαο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ/ηεο θαη ην πξνεδξείν ηνπ Μαζεηηθνχ πκβνπιίνπ 
ηνπ ζρνιείνπ, νη νπνίνη απνρσξνχλ ηελ ψξα ηεο ςεθνθνξίαο. Σν παηδαγσγηθφ κέηξν ηεο αιιαγήο ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο ηζρχεη γηα ην 
ζρνιηθφ έηνο εληφο ηνπ νπνίνπ ειήθζε, απφ δε ην επφκελν ζρνιηθφ έηνο ν/ε καζεηήο/ηξηα έρεη δηθαίσκα λα επαλέιζεη ζην ζρνιείν κε ηε 
δηαδηθαζία ηεο κεηεγγξαθήο.  

4. Βπηπιένλ γηα ηα παηδαγσγηθά κέηξα ηζρχνπλ ηα εμήο:  

α) Δ παξαηήξεζε έρεη ζθνπφ λα πξνεηδνπνηήζεη ηνλ/ ηε καζεηή/ηξηα φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ/ηεο παξεθθιίλεη απφ ηα πξνβιεπφκελα απφ ην 
Πιαίζην Οξγάλσζεο ηεο ρνιηθήο Γσήο θαη δελ θαηαρσξίδεηαη ζην ΐηβιίν Καηαγξαθήο Βλεξγεηψλ Τπνζηήξημεο Βχξπζκεο Λεηηνπξγίαο.  

β) Σα ππφινηπα παηδαγσγηθά κέηξα θαηαρσξίδνληαη ζην ΐηβιίν Καηαγξαθήο Βλεξγεηψλ Τπνζηήξημεο Βχξπζκεο Λεηηνπξγίαο.  

5. Οη καζεηέο/ηξηεο πνπ απνβάιινληαη παξακέλνπλ ηηο εκέξεο ηεο απνβνιήο ζην ζρνιείν, νη ψξεο απνπζίαο ηνπο απφ ηελ ηάμε θαηαρσξίδνληαη 
θαη απαζρνινχληαη κε επζχλε ηνπ/ηεο Αηεπζπληή/ληξηαο ηνπ ζρνιείνπ. Δ κνξθή ηεο απαζρφιεζεο εληφο ηνπ ζρνιείνπ θαζνξίδεηαη απφ ην 
φξγαλν πνπ απνθάζηζε ην ζπγθεθξηκέλν παηδαγσγηθφ κέηξν.  

6. Βάλ καζεηήο/ηξηα παξαθσιχεη ηε δηεμαγσγή καζήκαηνο, είλαη δπλαηφλ λα ηνπ/ηεο επηβιεζεί πξνθνξηθή παξαηήξεζε θαη λα απνκαθξπλζεί 
απφ ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο, νπφηε απαζρνιείηαη κε ηελ επζχλε ηνπ/ηεο Αηεπζπληή/ληξηαο ηνπ ζρνιείνπ, ιακβάλνληαο απνπζία. ε 
πεξίπησζε επαλαιακβαλφκελσλ σξηαίσλ απνκαθξχλζεσλ θαη πάλησο κεηά απφ ηξεηο απνκαθξχλζεηο απφ ηνλ/ηελ ίδην/α δηδάζθνληα/νπζα ή 
πέληε ζπλνιηθά, ην πκβνχιην ηνπ Σκήκαηνο εμεηάδεη ηνπο ελδεδεηγκέλνπο ρεηξηζκνχο.  

7. ηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο πνπ επηηπγράλνπλ βαζκφ εηήζηαο πξνφδνπ «άξηζηα» απνλέκεηαη, κεηά απφ απφθαζε ηνπ πιιφγνπ 
Αηδαζθφλησλ/νπζψλ, «Ώξηζηείν Πξνφδνπ».  

8. ηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο θάζε ηκήκαηνο πνπ επηηπγράλνπλ ηνλ κεγαιχηεξν βαζκφ εηήζηαο πξνφδνπ θαη δηαγσγή «εμαηξεηηθή» απνλέκεηαη, 
κεηά απφ απφθαζε ηνπ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ/νπζψλ, «ΐξαβείν Πξνφδνπ». ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ην «ΐξαβείν Πξνφδνπ» απνλέκεηαη ζε 
φινπο/εο ηνπο καζεηέο/ηξηεο πνπ ηζνβάζκηζαλ.  

9. ηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο νη νπνίνη/εο έρνπλ ζεκεηψζεη ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο επίδνζεο ηνπο, απνλέκεηαη, κεηά απφ απφθαζε ηνπ 
πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ/νπζψλ, «Έπαηλνο Πξνζσπηθήο ΐειηίσζεο».  

10. ηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο πνπ δηαθξίλνληαη γηα ηδηαίηεξεο πξάμεηο αιιειεγγχεο θαη θνηλσληθήο πξνζθνξάο θαη γηα πξάμεηο πνπ εθθξάδνπλ 
πλεχκα αληδηνηεινχο θηιαιιειίαο απνλέκεηαη εηδηθφο έπαηλνο.  

11. Ο ηχπνο θαη νη δηαζηάζεηο ησλ εηδηθψλ δηπισκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν απηφ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο 
Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ.  

12. ιεο νη ηηκεηηθέο δηαθξίζεηο επηδίδνληαη ζε επίζεκε ηειεηή θαηά ηελ Βνξηή ηεο εκαίαο. ηελ ηειεηή απηή πξνζθαινχληαη λα παξαζηνχλ νη 
ηνπηθέο αξρέο θαη νη γνλείο θαη θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ.  

Άξζξν 32  

Γηαγσγή  

1. Δ ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, πνπ εθδειψλεηαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν εληφο ή εθηφο ηνπ ζρνιείνπ κε πξάμεηο ή παξαιείςεηο, ζπληζηά 
ηε δηαγσγή ηνπο.  

2. Δ δηαγσγή πεξηιακβάλεηαη κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ηεο καζεηηθήο θαηάζηαζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ πνπ θνηηνχλ θάζε έηνο ζην Γπκλάζην ή 
Γεληθφ Λχθεην ή Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην, ζηα Γπκλάζηα ΒΏΒ, ζηα Λχθεηα ΒΏΒ, ζηα Βληαία Βηδηθά Βπαγγεικαηηθά Γπκλάζηα-Λχθεηα θαη Β.Β.Β.ΒΚ. 
θαη ειέγρεηαη, ραξαθηεξίδεηαη θαη θαηαρσξίδεηαη ζηα νηθεία βηβιία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο.  

3. Οη καζεηέο/ηξηεο νθείινπλ λα αθνινπζνχλ ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηε ζρνιηθή δσή, φπσο απηνί νξίδνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη 
ην Πιαίζην Οξγάλσζεο ηεο ρνιηθήο Γσήο (ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 30). Κάζε πξάμε ή παξάιεηςε πνπ 
έξρεηαη ζε αληίζεζε κε απηνχο απνηειεί αληηθείκελν παηδαγσγηθνχ ειέγρνπ θαη αληηκεησπίδεηαη κε παηδαγσγηθά κέζα.  

4. Δ δηαγσγή θάζε καζεηή/ηξηαο ραξαθηεξίδεηαη σο «εμαηξεηηθή», «θαιή» ή «κεκπηή» σο εμήο:  

α) «Βμαηξεηηθή» ραξαθηεξίδεηαη ε δηαγσγή ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο, φηαλ ηεξεί απνιχησο ηνπο θαλφλεο ηεο ζρνιηθήο δσήο.  
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β) «Καιή» ραξαθηεξίδεηαη ε δηαγσγή ηνπ/ηεο καζεηή/ ηξηαο, φηαλ ππάξρνπλ παξεθθιίζεηο απφ ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ηεο ζρνιηθήο δσήο.  

γ) «Μεκπηή» ραξαθηεξίδεηαη ε δηαγσγή καζεηή/ηξηαο φηαλ απηφο/ή απνθιίλεη απφ ηελ πξνζήθνπζα δηαγσγή ζε βαζκφ αλεπίηξεπην, αιιά 
θξίλεηαη φηη είλαη δπλαηή ε επαλφξζσζε ηεο παξέθθιηζεο απηήο εληφο ηνπ ίδηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο.  

δ) ηαλ θξίλεηαη φηη ε απφθιηζε απφ ηελ πξνζήθνπζα δηαγσγή δελ είλαη δπλαηφλ λα επαλνξζσζεί εληφο ηνπ ίδηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, ν/ε 
καζεηήο/ηξηα ππνρξεψλεηαη ζε αιιαγή ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, κε ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ πεξηπη. δ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 31, 
ψζηε ζε έλα λέν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ λα δνζεί ε επρέξεηα βειηίσζεο ηεο δηαγσγήο ηνπ/ηεο.  

5. Ο εηήζηνο ραξαθηεξηζκφο ηεο δηαγσγήο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ιήμε ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο κε εηδηθή πξάμε ηνπ πιιφγνπ 
Αηδαζθφλησλ/νπζψλ, ν νπνίνο απνθαίλεηαη θαηά πιεηνςεθία ζπλεθηηκψληαο ηελ ελ γέλεη ζπκπεξηθνξά ηνπο ζην ζρνιείν θαη εθηφο απηνχ 
θαζψο θαη ηα παηδαγσγηθά κέηξα ή ηηο εζηθέο ακνηβέο πνπ έρνπλ θαηαρσξηζηεί ζηα νηθεία βηβιία. Κάζε ραξαθηεξηζκφο δηαγσγήο σο «θαιήο» ή 
«κεκπηήο» πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλνο.  

6. ηελ ίδηα πξάμε ραξαθηεξίδεηαη θαη ε δηαγσγή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ησλ νπνίσλ ε θνίηεζε ραξαθηεξίζηεθε αλεπαξθήο.  

7. α) Ο ραξαθηεξηζκφο ηεο δηαγσγήο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο έρεη παηδαγσγηθφ ραξαθηήξα θαη απνζθνπεί ζηνλ 
εληνπηζκφ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο θαη ζηελ θαιχηεξε παηδαγσγηθή αληηκεηψπηζε ηνπο ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο δσήο. Καλέλαο 
ραξαθηεξηζκφο πνπ αθνξά ηε δηαγσγή ησλ καζεηψλ/ ηξηψλ απηψλ δελ αλαγξάθεηαη ζηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ, φπσο ζηα απνιπηήξηα, ζηα 
απνδεηθηηθά απφιπζεο θαη ζηα θάζε είδνπο απνδεηθηηθά θαη πηζηνπνηεηηθά ζπνπδψλ.  

β) Ώπνδεηθηηθά απφιπζεο θαη θάζε είδνπο απνδεηθηηθά θαη πηζηνπνηεηηθά ζπνπδψλ, πνπ αθνξνχλ καζεηέο/ηξηεο πνπ θνίηεζαλ ζηε 
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, εθδίδνληαη εθεμήο ρσξίο ηελ αλαγξαθή ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ηεο 
δηαγσγήο.  

8. Κακία κεηαβνιή ηεο δηαγσγήο καζεηή/ηξηαο δελ κπνξεί λα γίλεη απφ ηνλ χιινγν Αηδαζθφλησλ/νπζψλ κεηά ηελ νξηζηηθή έμνδν ηνπ/ηεο απφ 
ην ζρνιείν.  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε  

Άιιεο δηαηάμεηο  

Άξζξν 33 

Ηδησηηθή Δθπαίδεπζε  

Οη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο ππνπξγηθήο απφθαζεο φπνπ δελ νξίδεηαη εηδηθφηεξα, ηζρχνπλ γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο, ηνπο/ηηο Αηεπζπληέο/ληξηεο 
θαη ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ ηεο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, θαζψο θαη γηα ηελ νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο δσήο 
ζηα ζρνιεία απηά.  

Άξζξν 34 

Δθθιεζηαζηηθά Γπκλάζηα, Γεληθά Δθθιεζηαζηηθά Λχθεηα θαη Μνπζνπικαληθά Ηεξνζπνπδαζηήξηα Θξάθεο  

Σα ζρνιεία αξκνδηφηεηαο ηεο Αηεχζπλζεο Θξεζθεπηηθήο Βθπαίδεπζεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Θξεζθεπκάησλ (Βθθιεζηαζηηθά Γπκλάζηα, 
Γεληθά Βθθιεζηαζηηθά Λχθεηα θαη Μνπζνπικαληθά Εεξνζπνπδαζηήξηα Θξάθεο) ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο, κε ηελ επηθχιαμε 
εηδηθψο ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ, νη νπνίεο ζπκπιεξσκαηηθά ή θαηά παξέθθιηζε δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο νξίδνπλ δηαθνξεηηθά.  

Άξζξν 35 

Αληηζηνηρίεο ηάμεσλ Ζκεξήζησλ θαη Δζπεξηλψλ Λπθείσλ  

1. Καηά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηψλ, φπνπ αλαθέξεηαη Ώ` ηάμε εζπεξηλψλ Βπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ λνείηαη ε Ώ` ηάμε ησλ εκεξήζησλ 
Βπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ θαη αληηζηξφθσο, φπνπ αλαθέξεηαη ΐ` ηάμε εζπεξηλψλ Βπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ λνείηαη ε ΐ` ηάμε ησλ εκεξήζησλ 
Βπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ θαη αληηζηξφθσο θαη φπνπ αλαθέξεηαη Γ` θαη Α` ηάμε εζπεξηλψλ Βπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ λνείηαη ε Γ` ηάμε ησλ 
εκεξήζησλ Βπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ θαη αληηζηξφθσο.  

2. Καηά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηψλ, φπνπ αλαθέξεηαη Ώ` θαη ΐ` ηάμε εζπεξηλψλ Γεληθψλ Λπθείσλ λνείηαη ε Ώ` ηάμε ησλ εκεξήζησλ 
Γεληθψλ Λπθείσλ θαη αληηζηξφθσο, φπνπ αλαθέξεηαη Γ` ηάμε εζπεξηλψλ Γεληθψλ Λπθείσλ λνείηαη ε ΐ` ηάμε ησλ εκεξήζησλ Γεληθψλ Λπθείσλ θαη 
αληηζηξφθσο θαη φπνπ αλαθέξεηαη Α` ηάμε εζπεξηλψλ Γεληθψλ Λπθείσλ λνείηαη ε Γ` ηάμε ησλ εκεξήζησλ Γεληθψλ Λπθείσλ θαη αληηζηξφθσο.  

3. Βηδηθά γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο ηεο Ώ` εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ πνπ θνίηεζαλ ην ζρνιηθφ έηνο 20172018 θαη εθεμήο ηζρχεη:  

Καηά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο ππνπξγηθήο απφθαζεο φπνπ αλαθέξεηαη Ώ` ηάμε εζπεξηλψλ Γεληθψλ Λπθείσλ λνείηαη ε Ώ` 
ηάμε ησλ εκεξήζησλ Γεληθψλ Λπθείσλ θαη αληηζηξφθσο, ζχκθσλα κε ηελ κε αξηζκ. 147899/Α2/2017 (ΐ` 3202) ππνπξγηθή απφθαζε.  
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«Άξζξν 36 

Πξνυπνζέζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά γηα ηελ εγγξαθή θαη κεηεγγξαθή καζεηψλ/ηξηψλ ζηα εζπεξηλά γπκλάζηα θαη ιχθεηα (ΓΔ.Λ.-ΔΠΑ.Λ.)  

1. Οη καζεηέο/ηξηεο πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη θαηά ηελ εκεξνκελία εγγξαθήο ηνπο ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο, έρνπλ δηθαίσκα λα θνηηνχλ ζε 
εζπεξηλφ γπκλάζην, ιχθεην (ΓΒ.Λ.-ΒΠΏ.Λ.) ππνβάιινληαο ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ θεθαιαίνπ Β΄, ηνπ άξζξνπ 9 ηεο αξηζκ. 10645/ΓΑ4/ 22-01-
2018 (ΐ΄ 120) ππνπξγηθήο απφθαζεο γηα ηελ πεξίπησζε ησλ Βιιήλσλ πνιηηψλ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο παξ. 14, ηνπ άξζξνπ 14 ηεο ίδηαο 
ππνπξγηθήο απφθαζεο γηα ηελ πεξίπησζε ησλ ελήιηθσλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ.  

2. Οη αλήιηθνη/εο εξγαδφκελνη/εο καζεηέο/ηξηεο έρνπλ δηθαίσκα λα θνηηνχλ ζε εζπεξηλφ γπκλάζην, ιχθεην (ΓΒ.Λ.-ΒΠΏ.Λ.) εθφζνλ πξνζθνκίζνπλ 
ζηε ζρνιηθή κνλάδα θνίηεζεο  

α) θσηναληίγξαθν ηνπ βηβιηαξίνπ εξγαζίαο κε ην νπνίν είλαη εθνδηαζκέλνη, γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ή νκάδα εξγαζηψλ ζηελ νπνία 
απαζρνινχληαη θαη  

β) εθηχπσζε ησλ ειεθηξνληθά ππνβαιιφκελσλ απφ ηνλ εξγνδφηε ζηνηρείσλ ηνπ καζεηή/ηξηαο ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ Τπνπξγείνπ 
Βξγαζίαο, Κνηλσληθήο Ώζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο ΒΠΒ-ΟΏΒΑ-ΕΚΏ-ΒΣΏΜ, κε ηελ νλνκαζία «ΒΡΓΏΝΔ», απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε ζρέζε 
εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ησλ αλσηέξσ κεξψλ.  

3. Οη αλήιηθνη/εο καζεηέο/ηξηεο πνπ απαζρνινχληαη λφκηκα, ζε εξγνδφηεο κε ηνπο νπνίνπο είλαη ζχδπγνη ή ζπγγελείο α΄ θαη β΄ βαζκνχ 
ζπγγέλεηαο, έρνπλ δηθαίσκα λα θνηηνχλ ζε εζπεξηλφ γπκλάζην, ιχθεην (ΓΒ.Λ.- ΒΠΏ.Λ.) εθφζνλ  

α) πξνζθνκίζνπλ θσηναληίγξαθν ηνπ βηβιηαξίνπ εξγαζίαο κε ην νπνίν είλαη εθνδηαζκέλνη, γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ή νκάδα εξγαζηψλ 
ζηελ νπνία απαζρνινχληαη θαη  

β) νη εξγνδφηεο, ζχδπγνη ή ζπγγελείο α΄ θαη β΄ βαζκνχ ζπγγέλεηαο ππνβάινπλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα θνίηεζεο ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 
1599/1986 (Ώ΄ 75).  

4. Οη αλήιηθνη/εο καζεηέο/ηξηεο πνπ απαζρνινχληαη ζηνλ λαπηηιηαθφ ή αιηεπηηθφ ηνκέα έρνπλ δηθαίσκα λα θνηηνχλ ζε εζπεξηλφ γπκλάζην, ιχθεην 
(ΓΒ.Λ.-ΒΠΏ.Λ.) εθφζνλ πξνζθνκίζνπλ αληίγξαθα λαπηηθνχ θπιιαδίνπ εθ ησλ νπνίσλ λα πξνθχπηνπλ ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία λαπηηθνχ (ζει. 4 
θαη 5) θαη νη αληίζηνηρεο ζειίδεο λαπηνιφγεζεο - απφιπζεο απηνχ, ή/θαη πίλαθαο ζαιάζζηαο ππεξεζίαο πνπ έρεη εθδνζεί απφ Α.Ν.ΒΡ. ή 
Ληκεληθή Ώξρή».  

Άξζξν 37 

Παξαξηήκαηα  

Πξνζαξηψληαη θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο ππνπξγηθήο απφθαζεο ηα θάησζη παξαξηήκαηα:  

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η  

ζνη/εο καζεηέο/ηξηεο έρνπλ πξναρζεί απφ ηε ΐ` ηάμε ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 3475/2006 (α` 146) ή καζεηέο/ηξηεο ηεο Α` Βζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 
3475/2006 (Ώ` 146) αλεπαξθνχο θνίηεζεο, εγγξάθνληαη ζηε Γ` ηάμε ησλ ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 4386/2016 (Ώ` 83) ζε εηδηθφηεηα ηνπ ίδηνπ ή αληίζηνηρνπ 
ηνκέα σο εμήο:  

ΐ` ΣΏΞΔ ΒΠΏ.Λ. λ. 3475/2006 (Ώ` 146)  Γ` ΣΏΞΔ ΒΠΏ.Λ. λ. 4386/2016 (Ώ` 83)  

 ΒΕΑΕΚΟΣΔΣΒ ΏΝΏ ΣΟΜΒΏ  

Πξναρζέληεο απφ ηε ΐ` ηάμε  Βγγξάθνληαη ζηε Γ` ηάμε ζε εηδηθφηεηα σο εμήο:  

Κχθινο: ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΚΟ   
Σνκέαο: ΜΔΥΏΝΟΛΟΓΕΏ  Σνκέαο: ΜΔΥΏΝΟΛΟΓΕΏ  

 Σερληθφο Μεραλνινγηθψλ Βγθαηαζηάζεσλ θαη Καηαζθεπψλ  

 Σερληθφο Βγθαηαζηάζεσλ Φχμεο Ώεξηζκνχ θαη Κιηκαηηζκνχ  

Σνκέαο: ΟΥΔΜΏΣΧΝ  Σνκέαο: ΜΔΥΏΝΟΛΟΓΕΏ  

 Σερληθφο Ορεκάησλ  

Σνκέαο: ΔΛΒΚΣΡΟΛΟΓΕΏ  Σνκέαο: ΔΛΒΚΣΡΟΛΟΓΕΏ, ΔΛΒΚΣΡΟΝΕΚΔ ΚΏΕ 
ΏΤΣΟΜΏΣΕΜΟΤ  

 Σερληθφο Διεθηξνινγηθψλ πζηεκάησλ, Βγθαηαζηάζεσλ θαη 
Αηθηχσλ  

Σνκέαο: ΔΛΒΚΣΡΟΝΕΚΔ  Σνκέαο ΔΛΒΚΣΡΟΛΟΓΕΏ, ΔΛΒΚΣΡΟΝΕΚΔ ΚΏΕ 
ΏΤΣΟΜΏΣΕΜΟΤ  

 Σερληθφο Διεθηξνληθψλ θαη Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ, 
Βγθαηαζηάζεσλ, Αηθηχσλ θαη Σειεπηθνηλσληψλ  

Σνκέαο: ΑΟΜΕΚΧΝ ΒΡΓΧΝ  Σνκέαο: ΑΟΜΕΚΧΝ ΒΡΓΧΝ, ΑΟΜΔΜΒΝΟΤ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ ΚΏΕ 
ΏΡΥΕΣΒΚΣΟΝΕΚΟΤ ΥΒΑΕΏΜΟΤ  

 Σερληθφο Ανκηθψλ Έξγσλ θαη Γεσπιεξνθνξηθήο  

Σνκέαο: ΒΦΏΡΜΟΜΒΝΧΝ ΣΒΥΝΧΝ  Σνκέαο: ΒΦΏΡΜΟΜΒΝΧΝ ΣΒΥΝΧΝ  

 Γξαθηθψλ Σερλψλ  

Κχθινο: ΤΠΔΡΒΕΧΝ   
Σνκέαο: ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΔ  Σνκέαο: ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΔ  
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 Σερληθφο Βθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθήο  

 Σερληθφο Δ/Τ θαη Αηθηχσλ Δ/Τ  

Σνκέαο: ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΧΝ ΚΏΕ 
ΑΕΟΕΚΔΣΕΚΧΝ ΤΠΔΡΒΕΧΝ  

Σνκέαο: ΑΕΟΕΚΔΔ ΚΏΕ ΟΕΚΟΝΟΜΕΏ  

 Τπάιιεινο Αηνίθεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ  

 Τπάιιεινο Σνπξηζηηθψλ Βπηρεηξήζεσλ  

Σνκέαο: ΤΓΒΕΏ ΚΏΕ ΠΡΟΝΟΕΏ  Σνκέαο: ΤΓΒΕΏ - ΠΡΟΝΟΕΏ - ΒΤΒΞΕΏ  

 ΐνεζφο Ννζειεπηή  

 ΐνεζφο Εαηξηθψλ-ΐηνινγηθψλ Βξγαζηεξίσλ  

 ΐνεζφο ΐξεθνλεπηνθφκσλ  

ΣΟΜΒΏ: ΓΒΧΠΟΝΕΏ, ΣΡΟΦΕΜΧΝ  

ΚΏΕ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ  

Σνκέαο: ΓΒΧΠΟΝΕΏ, ΣΡΟΦΕΜΧΝ ΚΏΕ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ  

 Σερληθφο Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ  

 Σερληθφο Φπηηθήο Παξαγσγήο  

 Σερληθφο Γσηθήο Παξαγσγήο  

Κχθινο: ΝΏΤΣΕΚΟ   
Σνκέαο: ΝΏΤΣΕΚΟΤ ΠΛΟΕΏΡΥΧΝ  Σνκέαο: ΝΏΤΣΕΛΕΏΚΧΝ ΒΠΏΓΓΒΛΜΏΣΧΝ  

 Πινίαξρνο Βκπνξηθνχ Ναπηηθνχ  

Σνκέαο: ΝΏΤΣΕΚΟΤ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ  Σνκέαο: ΝΏΤΣΕΛΕΏΚΧΝ ΒΠΏΓΓΒΛΜΏΣΧΝ  

 Μεραληθφο Βκπνξηθνχ Ναπηηθνχ  

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ II  

Οη θάηνρνη Πηπρίνπ ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 3475/2006 (Ώ` 146) εγγξάθνληαη ζηε Γ` ηάμε ησλ ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 4386/2016 (Ώ` 83) ζε δηαθνξεηηθή εηδηθφηεηα 
απφ απηή ηνπ νηθείνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπο, ηνπ ίδηνπ ή αληίζηνηρνπ ηνκέα, σο εμήο:  

ΚΏΣΟΥΟΕ ΠΣΤΥΕΟΤ ΒΠΏ.Λ. λ. 3475/2006 (Ώ`146)  Γ` ΒΠΏ.Λ. λ. 4386/2016 (Ώ 83)  

ΒΕΑΕΚΟΣΔΣΒ ΏΝΏ ΣΟΜΒΏ  ΒΕΑΕΚΟΣΔΣΒ ΏΝΏ ΣΟΜΒΏ  

Κάηνρνη Πηπρίνπ ΒΠΏ.Λ.  Βγγξάθνληαη ζηε Γ` ηάμε ζε άιιε εηδηθφηεηα σο εμήο:  

Κχθινο: ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΚΟ   
Σνκέαο: ΜΔΥΏΝΟΛΟΓΕΏ  Σνκέαο: ΜΔΥΏΝΟΛΟΓΕΏ  

Μεραλνινγηθψλ Βγθαηαζηάζεσλ θαη Καηαζθεπψλ  Σερληθφο Βγθαηαζηάζεσλ Φχμεο Ώεξηζκνχ θαη Κιηκαηηζκνχ  

Φπθηηθψλ Βγθαηαζηάζεσλ θαη Κιηκαηηζκνχ  Σερληθφο Μεραλνινγηθψλ Βγθαηαζηάζεσλ θαη Καηαζθεπψλ  

Σνκέαο. ΔΛΒΚΣΡΟΝΕΚΔ  Σνκέαο: ΔΛΒΚΣΡΟΛΟΓΕΏ, ΔΛΒΚΣΡΟΝΕΚΔ ΚΏΕ 
ΏΤΣΟΜΏΣΕΜΟΤ  

Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ θαη 
Αηθηχσλ  

Σερληθφο Διεθηξνληθψλ θαη Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ, 
Βγθαηαζηάζεσλ, Αηθηχσλ θαη Σειεπηθνηλσληψλ  

Διεθηξνληθψλ πζηεκάησλ  Σερληθφο Διεθηξνληθψλ θαη Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ  

Βπηθνηλσληψλ  Βγθαηαζηάζεσλ, Αηθηχσλ θαη Σειεπηθνηλσληψλ  

Κχθινο: ΤΠΔΡΒΕΧΝ   
Σνκέαο: ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΧΝ ΚΏΕ ΑΕΟΕΚΔΣΕΚΧΝ 
ΤΠΔΡΒΕΧΝ  

Σνκέαο: ΑΕΟΕΚΔΔ ΚΏΕ ΟΕΚΟΝΟΜΕΏ  

Τπαιιήισλ Αηνίθεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ  Τπάιιεινο Σνπξηζηηθψλ Βπηρεηξήζεσλ  

Τπαιιήισλ Σνπξηζηηθψλ Βπηρεηξήζεσλ  Τπάιιεινο Αηνίθεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ  

Σνκέαο: ΤΓΒΕΏ ΚΏΕ ΠΡΟΝΟΕΏ  Σνκέαο: ΤΓΒΕΏ - ΠΡΟΝΟΕΏ - ΒΤΒΞΕΏ  

ΐνεζψλ Ννζειεπηψλ  ΐνεζφο Εαηξηθψλ-ΐηνινγηθψλ Βξγαζηεξίσλ  

 ΐνεζφο ΐξεθνλεπηνθφκσλ  

ΐνεζψλ Εαηξηθψλ θαη ΐηνινγηθψλ Βξγαζηεξίσλ  ΐνεζφο Ννζειεπηή  

 ΐνεζφο ΐξεθνλεπηνθφκσλ  

ΐνεζψλ ΐξεθνλεπηνθφκσλ  ΐνεζφο Ννζειεπηή  

 ΐνεζφο Εαηξηθψλ-ΐηνινγηθψλ Βξγαζηεξίσλ  

Σνκέαο: ΓΒΧΠΟΝΕΏ, ΣΡΟΦΕΜΧΝ  

ΚΏΕ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ  

Σνκέαο: ΓΒΧΠΟΝΕΏ, ΣΡΟΦΕΜΧΝ ΚΏΕ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ  

Σερλνινγίαο θαη Βιέγρνπ Σξνθίκσλ  Σερληθφο Φπηηθήο Παξαγσγήο  

 Σερληθφο Γσηθήο Παξαγσγήο  

Έξγσλ Σνπίνπ θαη Πεξηβάιινληνο  Σερληθφο Φπηηθήο Παξαγσγήο  

 Σερληθφο Γσηθήο Παξαγσγήο  

 Σερληθφο Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ  

χγρξνλεο Βπηρεηξεκαηηθήο Γεσξγίαο  Σερληθφο Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ  

 Σερληθφο Γσηθήο Παξαγσγήο  

Δ ηζρχο ηεο παξνχζαο ππνπξγηθήο απφθαζεο αξρίδεη απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2017-2018 εθηφο ησλ άξζξσλ 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21 

θαη 22, ησλ νπνίσλ ε ηζρχο αξρίδεη απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019. Κάζε άιιε δηάηαμε πνπ ξπζκίδεη δηαθνξεηηθά ηα ζέκαηα ηεο παξνχζαο 

ππνπξγηθήο απφθαζεο παχεη λα ηζρχεη. Δ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Βθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.  
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(„Όπωο δηνξζώζεθε κε ην ΦΔΚ 1940/2019 )  

Πξφζβαζε απνθνίησλ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ (ΔΠΑ.Λ.) ζε πνζνζηά ζέζεσλ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ 

εηζαθηέσλ ζε ρνιέο, Σκήκαηα θαη Δηζαγσγηθέο θαηεπζχλζεηο Σκεκάησλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ, ηεο ΑΠΑΗΣΔ, 

ησλ Αλψηεξσλ ρνιψλ Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο (ΑΣΔ), ησλ Αλψηεξσλ ηξαηησηηθψλ ρνιψλ 

Τπαμησκαηηθψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ηεο ρνιήο Αζηπθπιάθσλ, ηεο ρνιήο Ππξνζβεζηψλ, ηεο ρνιήο 

Γνθίκσλ Ληκελνθπιάθσλ θαη ησλ ρνιψλ ηεο Αθαδεκίαο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ (ΑΔΝ) γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 

2019-2020 θαη εθεμήο.  

……………………………..  

, απνθαζίδνπκε:  

Σνλ θαζνξηζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ πξφζβαζεο θαη επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ γηα εηζαγσγή ζε πνζνζηά ζέζεσλ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ 
εηζαθηέσλ ζε ρνιέο, Σκήκαηα θαη Βηζαγσγηθέο θαηεπζχλζεηο Σκεκάησλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ, ηεο Ώλψηαηεο ρνιήο Παηδαγσγηθήο & 
Σερλνινγηθήο Βθπαίδεπζεο (ΏΠΏΕΣΒ), ησλ Ώλψηεξσλ ρνιψλ Σνπξηζηηθήο Βθπ/ζεο (ΏΣΒ), ησλ Ώλψηεξσλ ηξαηησηηθψλ ρνιψλ 
Τπαμησκαηηθψλ ησλ Βλφπισλ Απλάκεσλ (ΏΤ), ηεο ρνιήο Ώζηπθπιάθσλ ησλ ρνιψλ ηεο Ώζηπλνκηθήο Ώθαδεκίαο, ηεο ρνιήο 
Ππξνζβεζηψλ ηεο Ππξνζβεζηηθήο Ώθαδεκίαο, ηεο ρνιήο Ανθίκσλ Ληκελνθπιάθσλ θαη ησλ ρνιψλ ηεο Ώθαδεκίαο Βκπνξηθνχ Ναπηηθνχ 
(ΏΒΝ), κε ηηο Παλειιαδηθέο Βμεηάζεηο Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ κε ην ζχζηεκα εηζαγσγήο πνπ ζεζπίζηεθε κε ηνλ λ.4186/2013 (ΦΒΚ 193 Ώ`), 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, σο αθνινχζσο:  

«Άξζξν 1  

Καζνξηζκφο ησλ ρνιψλ, ησλ Σκεκάησλ θαη ησλ Δηζαγσγηθψλ Καηεπζχλζεσλ Σκεκάησλ, ησλ νπνίσλ ηα γλσζηηθά αληηθείκελα είλαη 
αληίζηνηρα ή ζπλαθή κε ηνπο ηνκείο ησλ ΔΠΑ.Λ. γηα πξφζβαζε ησλ απνθνίησλ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ (ΔΠΑ.Λ.) ζηελ Σξηηνβάζκηα 
Δθπαίδεπζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4386/2016 (ΦΔΚ 83 Α`) θαη ηνπ λ. 4473/2017 (ΦΔΚ 78 Α`) φπσο ηζρχεη.  

1. Οη απφθνηηνη/εο ηνπ Σνκέα Γεσπνλίαο, Σξνθίκσλ θαη Πεξηβάιινληνο ηνπ λ. 4386/2016 (ΦΒΚ 83 Ώ`), ησλ αληίζηνηρσλ ηνκέσλ ηνπ λ. 
4186/2013 (ΦΒΚ 193 Ώ`) θαη άιισλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 20 ηεο παξνχζαο, εηζάγνληαη ζηηο αθφινπζεο 
ρνιέο, Σκήκαηα θαη Βηζαγσγηθέο Καηεπζχλζεηο:  

ΣΜΔΜΏΣΏ ΓΕΏ ΤΠΟΦΔΦΕΟΤ/Β ΣΟΜΒΏ ΓΒΧΠΟΝΕΏ, ΣΡΟΦΕΜΧΝ ΚΏΕ 
ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ ΣΟΤ λ.4386/2016 (ΦΒΚ 83/A`) ΚΏΕ ΣΧΝ ΏΝΣΕΣΟΕΥΧΝ 

ΣΟΜΒΧΝ ΣΟΤ λ.4186/2013 (ΦΒΚ 193/A`)  

ΕΑΡΤΜΏ  

 
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΏ  

 ΏΓΡΟΣΕΚΔ ΏΝΏΠΣΤΞΔ (ΟΡΒΣΕΏΑΏ)  ΑΠΘ  
 ΏΓΡΟΣΕΚΔ ΏΝΏΠΣΤΞΔ, ΏΓΡΟΑΕΏΣΡΟΦΔ ΚΏΕ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΦΤΕΚΧΝ 

ΠΟΡΧΝ  
ΒΚΠΏ  

 
(ΦΏΥΝΏ ΒΤΐΟΕΏ)  

 ΏΓΡΟΣΕΚΔ ΟΕΚΟΝΟΜΕΏ & ΏΝΏΠΣΤΞΔ (ΏΘΔΝΏ)  ΓΒΧΠΟΝΕΚΟ ΠΏΝ.  
 ΏΓΡΟΣΕΚΔ ΟΕΚΟΝΟΜΕΏ (ΏΡΓΟ) (*)  ΠΏΝΒΠ. ΠΒΛΟΠΟΝΝΔΟΤ  
 ΏΓΡΟΣΕΚΔ ΐΕΟΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ ΚΏΕ ΟΕΝΟΛΟΓΕΏ (ΑΡΏΜΏ)  ΑΕ.ΠΏ.Β.  
 ΏΞΕΟΠΟΕΔΔ ΦΤΕΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΚΏΕ ΓΒΧΡΓΕΚΔ ΜΔΥΏΝΕΚΔ (ΏΘΔΝΏ)  ΓΒΧΠΟΝΕΚΟ ΠΏΝ.  
 ΐΕΟΛΟΓΕΚΧΝ ΒΦΏΡΜΟΓΧΝ & ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΧΝ (ΕΧΏΝΝΕΝΏ)  ΠΏΝ.ΕΧΏΝΝΕΝΧΝ  
 ΐΕΟΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ (ΏΘΔΝΏ)  ΓΒΧΠΟΝΕΚΟ ΠΏΝ.  
 ΐΕΟΥΔΜΒΕΏ & ΐΕΟΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ (ΛΏΡΕΏ)  ΠΏΝ.ΘΒΏΛΕΏ  
 ΓΒΧΠΟΝΕΏ (ΏΡΣΏ)  ΠΏΝ.ΕΧΏΝΝΕΝΧΝ  
 ΓΒΧΠΟΝΕΏ (ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ)  ΏΠΘ  
 ΓΒΧΠΟΝΕΏ (ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ)  ΑΕ.ΠΏ.Β.  
 ΓΒΧΠΟΝΕΏ (ΦΛΧΡΕΝΏ)  ΠΏΝ. ΑΤΣ. ΜΏΚΒΑ.  
 ΓΒΧΠΟΝΕΏ (ΔΡΏΚΛΒΕΟ)  ΒΛΛΔΝΕΚΟ ΜΒΟΓΒΕΏΚΟ 

ΠΏΝ.   
ΓΒΧΠΟΝΕΏ (ΚΏΛΏΜΏΣΏ)  ΠΏΝ. ΠΒΛΟΠΟΝΝΔΟΤ  

 ΓΒΧΠΟΝΕΏ (ΏΜΏΛΕΏΑΏ)  ΠΏΝ.ΠΏΣΡΧΝ  
 ΓΒΧΠΟΝΕΏ-ΏΓΡΟΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ (ΛΏΡΕΏ)  ΠΏΝ.ΘΒΏΛΕΏ  
 ΓΒΧΠΟΝΕΏ, ΕΥΘΤΟΛΟΓΕΏ ΚΏΕ ΤΑΏΣΕΝΟΤ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ (ΐΟΛΟ)  ΠΏΝ.ΘΒΏΛΕΏ  
 ΓΒΧΠΟΝΕΏ, ΦΤΣΕΚΔ ΠΏΡΏΓΧΓΔ ΚΏΕ ΏΓΡΟΣΕΚΟΤ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ 

(ΐΟΛΟ)  
ΠΏΝ.ΘΒΏΛΕΏ  

 
ΓΒΧΡΓΕΚΔ ΐΕΟΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ (ΏΓΡΕΝΕΟ) (*)  ΠΏΝ.ΠΏΣΡΧΝ  

 ΑΏΟΛΟΓΕΏ & ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ & ΦΤΕΚΧΝ ΠΟΡΧΝ 
(ΟΡΒΣΕΏΑΏ)  

ΑΠΘ  

 
ΑΏΟΛΟΓΕΏ ΚΏΕ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΦΤΕΚΟΤ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ 
(ΚΏΡΠΒΝΔΕ)  

ΓΒΧΠΟΝΕΚΟ ΠΏΝ.  

 
ΑΏΟΛΟΓΕΏ, ΒΠΕΣΔΜΧΝ ΞΤΛΟΤ ΚΏΕ ΥΒΑΕΏΜΟΤ (ΚΏΡΑΕΣΏ)  ΠΏΝ.ΘΒΏΛΕΏ  

 ΑΏΟΛΟΓΕΏ & ΦΤΕΚΟΤ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ (ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ)  ΏΠΘ  
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ΑΏΟΛΟΓΕΏ & ΦΤΕΚΟΤ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ (ΑΡΏΜΏ)  ΑΕ.ΠΏ.Β  
 ΑΕΏΕΣΟΛΟΓΕΏ ΚΏΕ ΑΕΏΣΡΟΦΟΛΟΓΕΏ (ΣΡΕΚΏΛΏ)  ΠΏΝ.ΘΒΏΛΕΏ  
 ΑΕΏΕΣΟΛΟΓΕΏ ΚΏΕ ΠΟΕΟΣΔΣΏ ΓΧΔ (ΏΘΔΝΏ) (*)  ΓΒΧΠΟΝ. ΠΏΝΒΠ. ΏΘΔΝΧΝ  
 ΑΕΏΣΡΟΦΔ ΚΏΕ ΑΕΏΕΣΟΛΟΓΕΏ (ΦΏΥΝΏ ΒΤΐΟΕΏ) (*)  ΒΚΠΏ  
 ΑΕΟΕΚΔΔ ΒΠΕΥΒΕΡΔΒΧΝ ΏΓΡΟΣΕΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΚΏΕ ΣΡΟΦΕΜΧΝ  ΠΏΝ.ΠΏΣΡΧΝ  
 ΒΠΕΣΔΜΔ ΐΕΟΤΣΔΜΏΣΧΝ ΚΏΕ ΓΒΧΡΓΕΚΔ ΜΔΥΏΝΕΚΔ 

(ΜΒΟΛΟΓΓΕ)  
ΠΏΝ.ΠΏΣΡΧΝ  

 
ΒΠΕΣΔΜΔ ΑΕΏΕΣΟΛΟΓΕΏ & ΑΕΏΣΡΟΦΔ (ΏΘΔΝΏ)  ΥΏΡΟΚΟΠΒΕΟ  

 ΒΠΕΣΔΜΔ ΣΡΟΦΕΜΧΝ ΚΏΕ ΑΕΏΣΡΟΦΔ (ΚΏΡΑΕΣΏ)  ΠΏΝ.ΘΒΏΛΕΏ  
 ΒΠΕΣΔΜΔ ΓΧΕΚΔ ΠΏΡΏΓΧΓΔ (ΛΏΡΕΏ)  ΠΏΝ.ΘΒΏΛΕΏ  
 ΒΠΕΣΔΜΔ ΓΧΕΚΔ ΠΏΡΏΓΧΓΔ (ΏΘΔΝΏ)  ΓΒΧΠΟΝΕΚΟ ΠΏΝ.  
 ΒΠΕΣΔΜΔ ΚΏΕ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ ΣΡΟΦΕΜΧΝ (ΏΕΓΏΛΒΧ)  ΠΏΝ.ΑΤΣ. ΏΣΣΕΚΔ  
 ΒΠΕΣΔΜΔ ΚΏΕ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ ΣΡΟΦΕΜΧΝ (ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ)  ΑΕ.ΠΏ.Β.  
 ΒΠΕΣΔΜΔ ΚΏΕ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ ΣΡΟΦΕΜΧΝ (ΏΓΡΕΝΕΟ)  ΠΏΝ.ΠΏΣΡΧΝ  
 ΒΠΕΣΔΜΔ ΚΏΕ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ ΣΡΟΦΕΜΧΝ (ΚΏΛΏΜΏΣΏ)  ΠΏΝ. ΠΒΛΟΠΟΝΝΔΟΤ  
 ΒΠΕΣΔΜΔ ΚΏΕ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ ΣΡΟΦΕΜΧΝ (ΏΡΓΟΣΟΛΕ)  ΕΟΝΕΟ ΠΏΝ.  
 ΒΠΕΣΔΜΔ ΚΏΕ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ ΣΡΟΦΕΜΧΝ (ΔΡΏΚΛΒΕΟ) (*)  ΒΛΛΔΝ. ΜΒΟΓΒΕΏΚΟ ΠΏΝΒΠ.  
 ΒΠΕΣΔΜΔ ΣΡΟΦΕΜΧΝ & ΑΕΏΣΡΟΦΔ (ΛΔΜΝΟ)  ΠΏΝ.ΏΕΓΏΕΟΤ  
 ΒΠΕΣΔΜΔ ΣΡΟΦΕΜΧΝ ΚΏΕ ΑΕΏΣΡΟΦΔ ΣΟΤ ΏΝΘΡΧΠΟΤ (ΏΘΔΝΏ)  ΓΒΧΠΟΝΕΚΟ ΠΏΝ.  
 ΒΠΕΣΔΜΔ ΦΤΣΕΚΔ ΠΏΡΏΓΧΓΔ (ΏΘΔΝΏ)  ΓΒΧΠΟΝΕΚΟ ΠΏΝ.  
 ΒΠΕΣΔΜΔ ΦΤΣΕΚΔ ΠΏΡΏΓΧΓΔ (ΜΒΟΛΟΓΓΕ)  ΠΏΝ.ΠΏΣΡΧΝ  
 ΒΠΕΣΔΜΧΝ ΑΕΏΣΡΟΦΔ ΚΏΕ ΑΕΏΕΣΟΛΟΓΕΏ (ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ)  ΑΕ.ΠΏ.Β.  
 ΒΠΕΣΔΜΧΝ ΑΕΏΣΡΟΦΔ ΚΏΕ ΑΕΏΕΣΟΛΟΓΕΏ (ΔΣΒΕΏ)  ΒΛΛΔΝΕΚΟ ΜΒΟΓΒΕΏΚΟ 

ΠΏΝ.   
ΒΠΕΣΔΜΔ ΑΕΏΣΡΟΦΔ ΚΏΕ ΑΕΏΕΣΟΛΟΓΕΏ (ΚΏΛΏΜΏΣΏ)  ΠΏΝ. ΠΒΛΟΠΟΝΝΔΟΤ  

 ΒΠΕΣΔΜΧΝ ΟΕΝΟΤ, ΏΜΠΒΛΟΤ & ΠΟΣΧΝ (ΏΕΓΏΛΒΧ)  ΠΏΝ.ΑΤΣ. ΏΣΣΕΚΔ  
 ΒΠΕΣΔΜΧΝ ΣΡΟΦΕΜΧΝ ΚΏΕ ΑΕΏΣΡΟΦΔ (ΏΡΣΏ) (*)  ΠΏΝΒΠ. ΕΧΏΝΝΕΝΧΝ  
 ΒΠΕΣΔΜΔ ΣΡΟΦΕΜΧΝ ΚΏΕ ΑΕΏΣΡΟΦΔ (ΦΛΧΡΕΝΏ) (*)  ΠΏΝΒΠ. ΑΤΣ. ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ  

ΓΧΕΚΔ ΠΏΡΏΓΧΓΔ ΏΛΕΒΕΏ ΚΏΕ ΤΑΏΣΟΚΏΛΛΕΒΡΓΒΕΧΝ (ΜΒΟΛΟΓΓΕ)  ΠΏΝ. ΠΏΣΡΧΝ  

ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ (ΞΏΝΘΔ)  ΑΠΘ  

ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ (ΠΏΣΡΏ)  ΠΏΝ.ΠΏΣΡΧΝ  

ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ (ΥΏΝΕΏ)  ΠΟΛ/ΥΝΒΕΟ ΚΡΔΣΔ  

ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ (ΜΤΣΕΛΔΝΔ)  ΠΏΝ.ΏΕΓΏΕΟΤ  

ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ (ΓΏΚΤΝΘΟ)  ΕΟΝΕΟ ΠΏΝ.  

ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ (ΛΏΡΕΏ)  ΠΏΝ.ΘΒΏΛΕΏ  

ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΔ ΣΔ ΓΒΧΡΓΕΏ ΚΏΕ ΣΟ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝ (ΏΘΔΝΏ) (*)  ΓΒΧΠΟΝ. ΠΏΝΒΠ. ΏΘΔΝΧΝ  

ΠΟΛΕΣΕΜΟΤ ΚΏΕ ΏΓΡΟΣΕΚΟΤ ΣΟΤΡΕΜΟΤ (ΏΜΦΕΏ) (*)  ΓΒΧΠΟΝ. ΠΏΝΒΠ. ΏΘΔΝΧΝ  

ΤΑΡΟΐΕΟΛΟΓΕΏ ΚΏΕ ΤΑΏΣΟΚΏΛΛΕΒΡΓΒΕΧΝ (ΏΘΔΝΏ) (*)  ΓΒΧΠΟΝ. ΠΏΝΒΠ. ΏΘΔΝΧΝ  

ΧΚΒΏΝΟΓΡΏΦΕΏ ΚΏΕ ΘΏΛΏΕΧΝ ΐΕΟΒΠΕΣΔΜΧΝ (ΜΤΣΕΛΔΝΔ)  ΠΏΝ. ΏΕΓΏΕΟΤ  

(*) Αελ ζα ιεηηνπξγήζεη ην αθαδεκατθφ έηνο 2019-2020.  

2. Ol απφθνηηνη/-εο ηνπ Σνκέα Αηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο ηνπ λ.4386/2016 (ΦΒΚ 83 Ώ`), ησλ αληίζηνηρσλ ηνκέσλ ηνπ λ.4186/2013 (ΦΒΚ 193/A`) 
θαη άιισλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 20 ηεο παξνχζαο, εηζάγνληαη ζηηο αθφινπζεο ρνιέο, Σκήκαηα θαη 
Βηζαγσγηθέο Καηεπζχλζεηο:  

ΣΜΔΜΏΣΏ ΓΕΏ ΤΠΟΦΔΦΕΟΤ/ΕΒ ΣΟΜΒΏ ΑΕΟΕΚΔΔ ΚΏΕ ΟΕΚΟΝΟΜΕΏ 
ΣΟΤ λ.4386/2016 (ΦΒΚ 83/Ώ`) ΚΏΕ ΣΧΝ ΏΝΣΕΣΟΕΥΧΝ ΣΟΜΒΧΝ ΣΟΤ 

λ.4186/2013 (ΦΒΚ 193/A`)  
ΕΑΡΤΜΏ  

ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΏ  

ΏΓΡΟΣΕΚΔ ΏΝΏΠΣΤΞΔ, ΏΓΡΟΑΕΏΣΡΟΦΔ ΚΏΕ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΦΤΕΚΧΝ 
ΠΟΡΧΝ (ΦΏΥΝΏ ΒΤΐΟΕΏ)  

ΒΚΠΏ  

ΏΓΡΟΣΕΚΔ ΟΕΚΟΝΟΜΕΏ & ΏΝΏΠΣΤΞΔ (ΏΘΔΝΏ)  ΓΒΧΠΟΝΕΚΟ ΠΏΝ.  

ΏΓΡΟΣΕΚΔ ΟΕΚΟΝΟΜΕΏ (ΏΡΓΟ) (*)  ΠΏΝΒΠ. ΠΒΛΟΠΟΝΝΔΟΤ  

ΏΓΡΟΣΕΚΔ ΏΝΏΠΣΤΞΔ (ΟΡΒΣΕΏΑΏ)  ΑΠΘ  

ΏΡΥΒΕΟΝΟΜΕΏ, ΐΕΐΛΕΟΘΔΚΟΝΟΜΕΏ ΚΏΕ ΜΟΤΒΕΟΛΟΓΕΏ (ΚΒΡΚΤΡΏ)  ΕΟΝΕΟ ΠΏΝ/ΜΕΟ  

ΏΡΥΒΕΟΝΟΜΕΏ, ΐΕΐΛΕΟΘΔΚΟΝΟΜΕΏ ΚΏΕ ΤΣΔΜΏΣΧΝ 
ΠΛΔΡΟΦΟΡΔΔ (ΏΕΓΏΛΒΧ)  

ΠΏΝ.ΑΤΣ. ΏΣΣΕΚΔ  

ΐΕΐΛΕΟΘΔΚΟΝΟΜΕΏ, ΏΡΥΒΕΟΝΟΜΕΏ ΚΏΕ ΤΣΔΜΏΣΧΝ 
ΠΛΔΡΟΦΟΡΔΔ (ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ)  

ΑΕ.ΠΏ.Β.  

ΐΕΟΜΔΥΏΝΕΚΔ ΑΕΟΕΚΔΔ & ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ (ΠΒΕΡΏΕΏ)  ΠΏΝ.ΠΒΕΡΏΕΏ  

ΑΔΜΟΕΏ ΑΕΟΕΚΔΔ (ΏΘΔΝΏ)  ΠΏΝΣΒΕΟ  

ΑΔΜΟΕΏ ΑΕΟΕΚΔΔ (ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ) (*)  ΑΕ.ΠΏ.Β.  

ΑΔΜΟΕΟΓΡΏΦΕΏ & ΜΒΧΝ ΜΏΓΕΚΔ ΒΠΕΚΟΕΝΧΝΕΏ (ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ)  ΏΠΘ  

ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΛΕΜΒΝΧΝ ΚΏΕ ΝΏΤΣΕΛΕΏ (ΦΏΥΝΏ ΒΤΐΟΕΏ)  ΒΚΠΏ  

ΑΕΒΘΝΧΝ & ΒΤΡΧΠΏΨΚΧΝ ΠΟΤΑΧΝ (ΠΒΕΡΏΕΏ)  ΠΏΝ.ΠΒΕΡΏΕΏ  

ΑΕΒΘΝΧΝ & ΒΤΡΧΠΏΨΚΧΝ ΠΟΤΑΧΝ (ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ)  ΠΏΝ.ΜΏΚΒΑ.  

ΑΕΒΘΝΧΝ ΚΏΕ ΒΤΡΧΠΏΨΚΧΝ ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΧΝ ΠΟΤΑΧΝ (ΏΘΔΝΏ)  Ο.Π.Ώ.  

ΑΕΒΘΝΧΝ ΚΏΕ ΒΤΡΧΠΏΨΚΧΝ ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΧΝ ΠΟΤΑΧΝ (ΚΟΓΏΝΔ)  ΠΏΝ. ΑΤΣ. ΜΏΚΒΑ.  

ΑΕΒΘΝΧΝ, ΒΤΡΧΠΏΨΚΧΝ ΚΏΕ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏΚΧΝ ΠΟΤΑΧΝ (ΏΘΔΝΏ)  ΠΏΝΣΒΕΟ  

ΑΕΟΕΚΔΔ ΓΒΧΡΓΕΚΧΝ ΒΠΕΥΒΕΡΔΒΧΝ ΚΏΕ ΤΣΔΜΏΣΧΝ ΓΒΧΠΟΝΕΚΟ ΠΏΝ.  



53 
 

ΒΦΟΑΕΏΜΟΤ (ΘΔΐΏ)  

ΑΕΟΕΚΔΔ ΒΠΕΥΒΕΡΔΒΧΝ ΚΏΕ ΟΡΓΏΝΕΜΧΝ (ΏΘΔΝΏ)  ΒΚΠΏ  

ΑΕΟΕΚΔΔ ΒΠΕΥΒΕΡΔΒΧΝ (ΏΕΓΏΛΒΧ)  ΠΏΝ.ΑΤΣ. ΏΣΣΕΚΔ  

ΑΕΟΕΚΔΔ ΒΠΕΥΒΕΡΔΒΧΝ (ΛΏΡΕΏ)  ΠΏΝ.ΘΒΏΛΕΏ  

ΑΕΟΕΚΔΔ ΒΠΕΥΒΕΡΔΒΧΝ (ΠΏΣΡΏ)  ΠΏΝ.ΠΏΣΡΧΝ  

ΑΕΟΕΚΔΔ ΒΠΕΥΒΕΡΔΒΧΝ (ΥΕΟ)  ΠΏΝ.ΏΕΓΏΕΟΤ  

ΑΕΟΕΚΔΔ ΒΠΕΥΒΕΡΔΒΧΝ ΚΏΕ ΣΟΤΡΕΜΟΤ (ΔΡΏΚΛΒΕΟ)  ΒΛΛΔΝΕΚΟ ΜΒΟΓΒΕΏΚΟ 
ΠΏΝ.  

ΑΕΟΕΚΔΔ ΒΠΕΥΒΕΡΔΒΧΝ ΏΓΡΟΣΕΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΚΏΕ ΣΡΟΦΕΜΧΝ  ΠΏΝ.ΠΏΣΡΧΝ  

ΑΕΟΕΚΔΔ ΒΠΕΥΒΕΡΔΒΧΝ & ΟΡΓΏΝΕΜΧΝ (ΚΏΛΏΜΏΣΏ)  ΠΏΝ. ΠΒΛΟΠΟΝΝΔΟΤ  

ΑΕΟΕΚΔΔ ΒΦΟΑΕΏΣΕΚΔ ΏΛΤΕΑΏ (ΚΏΣΒΡΕΝΔ)  ΑΕ.ΠΏ.Β.  

ΑΕΟΕΚΔΔ ΟΡΓΏΝΕΜΧΝ, ΜΏΡΚΒΣΕΝΓΚ ΚΏΕ ΣΟΤΡΕΜΟΤ 
(ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ)  

ΑΕ.ΠΏ.Β.  

ΑΕΟΕΚΔΔ ΣΟΤΡΕΜΟΤ (ΏΕΓΏΛΒΧ)  ΠΏΝ.ΑΤΣ. ΏΣΣΕΚΔ  
 ΑΕΟΕΚΔΔ ΣΟΤΡΕΜΟΤ (ΠΏΣΡΏ)  ΠΏΝ.ΠΏΣΡΧΝ  
 ΑΕΟΕΚΔΣΕΚΔ ΒΠΕΣΔΜΔ & ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ (ΏΘΔΝΏ)  Ο.Π.Ώ.  
 ΑΕΟΕΚΔΣΕΚΔ ΒΠΕΣΔΜΔ & ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ (ΏΓ. ΝΕΚΟΛΏΟ)  ΒΛΛΔΝΕΚΟ ΜΒΟΓΒΕΏΚΟ 

ΠΏΝ.   
ΑΕΟΕΚΔΣΕΚΔ ΒΠΕΣΔΜΔ & ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ (ΚΏΐΏΛΏ)  ΑΕ.ΠΏ.Β.  

 ΑΕΟΕΚΔΣΕΚΔ ΒΠΕΣΔΜΔ & ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ (ΚΟΓΏΝΔ)  ΠΏΝ. ΑΤΣ. ΜΏΚΒΑ.  
 ΑΕΟΕΚΔΣΕΚΔ ΒΠΕΣΔΜΔ & ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ (ΠΏΣΡΏ)  ΠΏΝ.ΠΏΣΡΧΝ  
 ΑΕΟΕΚΔΣΕΚΔ ΒΠΕΣΔΜΔ & ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ (ΣΡΕΠΟΛΔ)  ΠΏΝ. ΠΒΛΟΠΟΝΝΔΟΤ  
 ΒΚΠΏΕΑΒΤΣΕΚΔ ΚΏΕ ΚΟΕΝΧΝΕΚΔ ΠΟΛΕΣΕΚΔ (ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ)  ΠΏΝ.ΜΏΚΒΑ.  
 ΒΠΕΚΟΕΝΧΝΕΏ & ΜΒΧΝ ΜΏΓΕΚΔ ΒΝΔΜΒΡΧΔ (ΏΘΔΝΏ)  ΒΚΠΏ  
 ΒΠΕΚΟΕΝΧΝΕΏ, ΜΒΧΝ ΚΏΕ ΠΟΛΕΣΕΜΟΤ (ΏΘΔΝΏ)  ΠΏΝΣΒΕΟ  
 ΚΟΕΝΧΝΕΚΔ & ΒΚΠΏΕΑΒΤΣΕΚΔ ΠΟΛΕΣΕΚΔ (ΚΟΡΕΝΘΟ)  ΠΏΝ.ΠΒΛΟΠΟΝΝΔΟΤ  
 ΚΟΕΝΧΝΕΚΔ ΒΡΓΏΕΏ (ΚΟΜΟΣΔΝΔ)  ΑΠΘ  
 ΚΟΕΝΧΝΕΚΔ ΠΟΛΕΣΕΚΔ (ΚΟΜΟΣΔΝΔ)  ΑΠΘ  
 ΠΟΛΕΣΕΚΔ ΒΠΕΣΔΜΔ (ΚΟΜΟΣΔΝΔ)  ΑΠΘ  
 ΚΟΕΝΧΝΕΚΔ ΠΟΛΕΣΕΚΔ (ΏΘΔΝΏ)  ΠΏΝΣΒΕΟ  
 ΚΟΕΝΧΝΕΟΛΟΓΕΏ (ΏΘΔΝΏ)  ΠΏΝΣΒΕΟ  
 ΚΟΕΝΧΝΕΟΛΟΓΕΏ (ΏΘΔΝΏ)  ΒΚΠΏ  
 ΚΟΕΝΧΝΕΟΛΟΓΕΏ (ΜΤΣΕΛΔΝΔ)  ΠΏΝ.ΏΕΓΏΕΟΤ  
 ΚΟΕΝΧΝΕΟΛΟΓΕΏ (ΡΒΘΤΜΝΟ)  ΠΏΝ.ΚΡΔΣΔ  
 ΛΟΓΕΣΕΚΔ & ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΏΚΧΝ ΤΣΔΜΏΣΧΝ (ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ)  ΑΕ.ΠΏ.Β.  
 ΛΟΓΕΣΕΚΔ & ΥΡΔΜΏΣΟΟΕΚΟΝΟΜΕΚΔ (ΏΘΔΝΏ)  Ο.Π.Ώ.  
 ΛΟΓΕΣΕΚΔ & ΥΡΔΜΏΣΟΟΕΚΟΝΟΜΕΚΔ (ΏΕΓΏΛΒΧ)  ΠΏΝ.ΑΤΣ. ΏΣΣΕΚΔ  
 ΛΟΓΕΣΕΚΔ & ΥΡΔΜΏΣΟΟΕΚΟΝΟΜΕΚΔ (ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ)  ΠΏΝ.ΜΏΚΒΑ.  
 ΛΟΓΕΣΕΚΔ ΚΏΕ ΥΡΔΜΏΣΟΟΕΚΟΝΟΜΕΚΔ (ΛΏΡΕΏ)  ΠΏΝ.ΘΒΏΛΕΏ  
 ΛΟΓΕΣΕΚΔ ΚΏΕ ΥΡΔΜΏΣΟΟΕΚΟΝΟΜΕΚΔ (ΚΏΐΏΛΏ)  ΑΕ.ΠΏ.Β.  
 ΛΟΓΕΣΕΚΔ ΚΏΕ ΥΡΔΜΏΣΟΟΕΚΟΝΟΜΕΚΔ (ΚΏΛΏΜΏΣΏ)  ΠΏΝ. ΠΒΛΟΠΟΝΝΔΟΤ  
 ΛΟΓΕΣΕΚΔ ΚΏΕ ΥΡΔΜΏΣΟΟΕΚΟΝΟΜΕΚΔ (ΚΟΓΏΝΔ)  ΠΏΝ. ΑΤΣ. ΜΏΚΒΑ.  
 ΛΟΓΕΣΕΚΔ ΚΏΕ ΥΡΔΜΏΣΟΟΕΚΟΝΟΜΕΚΔ (ΔΡΏΚΛΒΕΟ)  ΒΛΛΔΝΕΚΟ ΜΒΟΓΒΕΏΚΟ 

ΠΏΝ.   
ΛΟΓΕΣΕΚΔ ΚΏΕ ΥΡΔΜΏΣΟΟΕΚΟΝΟΜΕΚΔ (ΠΡΒΐΒΓΏ)  ΠΏΝ.ΕΧΏΝΝΕΝΧΝ  

 ΜΏΡΚΒΣΕΝΓΚ (ΓΡΒΐΒΝΏ) (*)  ΠΏΝΒΠ. ΑΤΣ. ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ  
 ΜΏΡΚΒΣΕΝΓΚ ΚΏΕ ΒΠΕΚΟΕΝΧΝΕΏ (ΏΘΔΝΏ)  Ο.Π.Ώ.  
 ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΟΕΚΟΝΟΜΕΏ ΚΏΕ ΑΕΟΕΚΔΔ (ΥΕΟ)  ΠΏΝ.ΏΕΓΏΕΟΤ  
 ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΠΏΡΏΓΧΓΔ ΚΏΕ ΑΕΟΕΚΔΔ (ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ)  ΑΕ.ΠΏ.Β.  
 ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΠΏΡΏΓΧΓΔ ΚΏΕ ΑΕΟΕΚΔΔ (ΞΏΝΘΔ)  ΑΠΘ  
 ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΠΏΡΏΓΧΓΔ ΚΏΕ ΑΕΟΕΚΔΔ (ΥΏΝΕΏ)  ΠΟΛ/ΥΝΒΕΟ ΚΡΔΣΔ  
 ΝΏΤΣΕΛΕΏΚΧΝ ΠΟΤΑΧΝ (ΠΒΕΡΏΕΏ)  ΠΏΝ.ΠΒΕΡΏΕΏ  
 ΝΏΤΣΕΛΕΏ & ΒΠΕΥΒΕΡΔΜΏΣΕΚΧΝ ΤΠΔΡΒΕΧΝ (ΥΕΟ)  ΠΏΝ.ΏΕΓΏΕΟΤ  
 ΟΕΚΕΏΚΔ ΟΕΚΟΝΟΜΕΏ & ΟΕΚΟΛΟΓΕΏ (ΏΘΔΝΏ)  ΥΏΡΟΚΟΠΒΕΟ  
 ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΔ & ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏΚΔ ΏΝΏΠΣΤΞΔ (ΏΘΔΝΏ)  ΠΏΝΣΒΕΟ  
 ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΔ ΒΠΕΣΔΜΔ (ΏΘΔΝΏ)  Ο.Π.Ώ.  
 ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΔ ΒΠΕΣΔΜΔ (ΠΒΕΡΏΕΏ)  ΠΏΝ.ΠΒΕΡΏΕΏ  
 ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΔ ΚΏΕ ΑΕΟΕΚΔΔ ΣΟΤΡΕΜΟΤ (ΥΕΟ)  ΠΏΝ.ΏΕΓΏΕΟΤ  
 ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΧΝ ΒΠΕΣΔΜΧΝ (ΏΘΔΝΏ)  ΒΚΠΏ  
 ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΧΝ ΒΠΕΣΔΜΧΝ (ΐΟΛΟ)  ΠΏΝ.ΘΒΏΛΕΏ  
 ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΧΝ ΒΠΕΣΔΜΧΝ (ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ)  ΏΠΘ  
 ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΧΝ ΒΠΕΣΔΜΧΝ (ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ)  ΠΏΝ.ΜΏΚΒΑ.  
 ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΧΝ ΒΠΕΣΔΜΧΝ (ΕΧΏΝΝΕΝΏ)  ΠΏΝ.ΕΧΏΝΝΕΝΧΝ  
 ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΧΝ ΒΠΕΣΔΜΧΝ (ΚΟΜΟΣΔΝΔ)  ΑΠΘ  
 ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΧΝ ΒΠΕΣΔΜΧΝ (ΠΏΣΡΏ)  ΠΏΝ.ΠΏΣΡΧΝ  
 ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΧΝ ΒΠΕΣΔΜΧΝ (ΡΒΘΤΜΝΟ)  ΠΏΝ.ΚΡΔΣΔ  
 ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΧΝ ΒΠΕΣΔΜΧΝ (ΣΡΕΠΟΛΔ)  ΠΏΝ.ΠΒΛΟΠΟΝΝΔΟΤ  
 ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΧΝ ΒΠΕΣΔΜΧΝ (ΒΡΡΒ)  ΑΕ.ΠΏ.Β.  
 ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΧΝ ΒΠΕΣΔΜΧΝ (ΚΏΣΟΡΕΏ)  ΠΏΝ. ΑΤΣ. ΜΏΚΒΑ.  
 ΟΡΓΏΝΧΔ & ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΏΘΛΔΣΕΜΟΤ (ΠΏΡΣΔ)  ΠΏΝ.ΠΒΛΟΠΟΝΝΔΟΤ  
 ΟΡΓΏΝΧΔ ΚΏΕ ΑΕΟΕΚΔΔ ΒΠΕΥΒΕΡΔΒΧΝ (ΏΘΔΝΏ)  Ο.Π.Ώ.  
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ΟΡΓΏΝΧΔ ΚΏΕ ΑΕΟΕΚΔΔ ΒΠΕΥΒΕΡΔΒΧΝ (ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ)  ΠΏΝ. ΜΏΚΒΑ.  
 ΟΡΓΏΝΧΔ ΚΏΕ ΑΕΟΕΚΔΔ ΒΠΕΥΒΕΡΔΒΧΝ (ΠΒΕΡΏΕΏ)  ΠΏΝ.ΠΒΕΡΏΕΏ  
 ΟΡΓΏΝΧΔ ΚΏΕ ΑΕΟΕΚΔΔ ΒΠΕΥΒΕΡΔΒΧΝ (ΒΡΡΒ)  ΑΕ.ΠΏ.Β.  
 ΟΡΓΏΝΧΔ ΚΏΕ ΑΕΟΕΚΔΔ ΒΠΕΥΒΕΡΔΒΧΝ (ΓΡΒΐΒΝΏ)  ΠΏΝ. ΑΤΣ. ΜΏΚΒΑ.  
 ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏΚΔ ΏΝΏΠΣΤΞΔ (ΛΒΤΚΏΑΏ) (*)  ΕΟΝΕΟ ΠΏΝΒΠ.  
 ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏΚΔ ΚΏΕ ΑΕΏΤΝΟΡΕΏΚΔ ΏΝΏΠΣΤΞΔ (ΚΟΓΏΝΔ)  ΠΏΝ. ΑΤΣ. ΜΏΚΒΑ.  
 ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏΚΔ ΚΏΕ ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΔ ΏΝΏΠΣΤΞΔ (ΏΜΦΕΏ)  ΓΒΧΠΟΝΕΚΟ ΠΏΝ.  
 ΠΟΛΕΣΕΚΔ ΒΠΕΣΔΜΔ & ΑΔΜΟΕΏ ΑΕΟΕΚΔΔ (ΏΘΔΝΏ)  ΒΚΠΏ  
 ΠΟΛΕΣΕΚΔ ΒΠΕΣΔΜΔ (ΡΒΘΤΜΝΟ)  ΠΏΝ.ΚΡΔΣΔ  
 ΠΟΛΕΣΕΚΔ ΒΠΕΣΔΜΔ ΚΏΕ ΑΕΒΘΝΧΝ ΥΒΒΧΝ (ΚΟΡΕΝΘΟ)  ΠΏΝ.ΠΒΛΟΠΟΝΝΔΟΤ  
 ΠΟΛΕΣΕΚΧΝ ΑΔΜΟΕΏ ΤΓΒΕΏ (ΏΘΔΝΏ) (*)  ΠΏΝΒΠ. ΑΤΣ. ΏΣΣΕΚΔ  
 ΠΟΛΕΣΕΚΧΝ ΒΠΕΣΔΜΧΝ (ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ)  ΏΠΘ  
 ΠΟΛΕΣΕΜΟΤ ΚΏΕ ΏΓΡΟΣΕΚΟΤ ΣΟΤΡΕΜΟΤ (ΏΜΦΕΏ) (*)  ΓΒΧΠΟΝ. ΠΏΝΒΠ. ΏΘΔΝΧΝ  
 ΣΏΣΕΣΕΚΔ ΚΏΕ ΏΝΏΛΟΓΕΣΕΚΔ ΒΠΕΣΔΜΔ (ΠΏΡΣΔ) (*)  ΠΏΝ. ΠΒΛΟΠΟΝΝΔΟΤ  
 ΣΏΣΕΣΕΚΔ & ΏΦΏΛΕΣΕΚΔ ΒΠΕΣΔΜΔ (ΠΒΕΡΏΕΏ)  ΠΏΝ.ΠΒΕΡΏΕΏ  
 ΣΏΣΕΣΕΚΔ & ΏΦΏΛΕΣΕΚΔ ΒΠΕΣΔΜΔ (ΓΡΒΐΒΝΏ)  ΠΏΝ. ΑΤΣ. ΜΏΚΒΑ.  
 ΣΏΣΕΣΕΚΔ (ΏΘΔΝΏ)  Ο.Π.Ώ.  
 ΣΟΤΡΕΜΟΤ (ΚΒΡΚΤΡΏ)  ΕΟΝΕΟ ΠΏΝΒΠ.  
 ΣΟΤΡΕΣΕΚΧΝ ΠΟΤΑΧΝ ΚΏΕ ΒΝΏΛΛΏΚΣΕΚΟΤ ΣΟΤΡΕΜΟΤ (ΦΏΥΝΏ 

ΒΤΐΟΕΏ) (*)  
ΒΚΠΏ  

 
ΣΟΤΡΕΣΕΚΧΝ ΠΟΤΑΧΝ (ΠΒΕΡΏΕΏ)  ΠΏΝ.ΠΒΕΡΏΕΏ  

 ΥΡΔΜΏΣΟΟΕΚΟΝΟΜΕΚΔ & ΣΡΏΠΒΓΕΚΔ ΑΕΟΕΚΔΣΕΚΔ (ΠΒΕΡΏΕΏ)  ΠΏΝ.ΠΒΕΡΏΕΏ  
 ΏΝΧΣΒΡΒ ΥΟΛΒ ΣΟΤΡΕΣΕΚΔ ΒΚΠ/Δ    ΏΝΧΣΒΡΔ ΥΟΛΔ ΣΟΤΡΕΣΕΚΔ ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ ΚΡΔΣΔ (ΏΣΒΚ)  ΏΣΒ  
 ΏΝΧΣΒΡΔ ΥΟΛΔ ΣΟΤΡΕΣΕΚΔ ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ ΡΟΑΟΤ (ΏΣΒΡ)  ΏΣΒ  
 

(*) Αελ ζα ιεηηνπξγήζεη ην αθαδεκατθφ έηνο 2019-2020.  

3. Οη απφθνηηνη/-εο ηνπ Σνκέα Ανκηθψλ Έξγσλ, Ανκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο θαη Ώξρηηεθηνληθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ λ.4386/2016 (ΦΒΚ 83 Ώ`), ησλ 
αληίζηνηρσλ ηνκέσλ ηνπ λ.4186/2013 (ΦΒΚ 193/A`) θαη άιισλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 20 ηεο παξνχζαο, 
εηζάγνληαη ζηηο αθφινπζεο ρνιέο, Σκήκαηα θαη Βηζαγσγηθέο Καηεπζχλζεηο.  

ΣΜΔΜΏΣΏ ΓΕΏ ΤΠΟΦΔΦΕΟΤ/Β ΣΟΜΒΏ ΑΟΜΕΚΧΝ ΒΡΓΧΝ, 
ΑΟΜΔΜΒΝΟΤ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ ΚΏΕ ΏΡΥΕΣΒΚΣΟΝΕΚΟΤ ΥΒΑΕΏΜΟΤ 

ΣΟΤ λ.4386/2016 (ΦΒΚ 83/A`) ΚΏΕ ΣΧΝ ΏΝΣΕΣΟΕΥΧΝ ΣΟΜΒΧΝ ΣΟΤ 
λ.4186/2013 (ΦΒΚ 193/A`)  

ΕΑΡΤΜΏ  

ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΏ  

ΏΓΡΟΝΟΜΧΝ ΚΏΕ ΣΟΠΟΓΡΏΦΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ (ΏΘΔΝΏ)  ΒΜΠ  

ΏΓΡΟΝΟΜΧΝ ΚΏΕ ΣΟΠΟΓΡΏΦΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ (ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ)  ΏΠΘ  

ΏΡΥΕΣΒΚΣΟΝΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ (ΏΘΔΝΏ)  ΒΜΠ  

ΏΡΥΕΣΒΚΣΟΝΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ (ΐΟΛΟ)  ΠΏΝ.ΘΒΏΛΕΏ  

ΏΡΥΕΣΒΚΣΟΝΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ (ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ)  ΏΠΘ  

ΏΡΥΕΣΒΚΣΟΝΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ (ΕΧΏΝΝΕΝΏ)  ΠΏΝ.ΕΧΏΝΝΕΝΧΝ  

ΏΡΥΕΣΒΚΣΟΝΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ (ΞΏΝΘΔ)  ΑΠΘ  

ΏΡΥΕΣΒΚΣΟΝΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ (ΠΏΣΡΏ)  ΠΏΝ.ΠΏΣΡΧΝ  

ΏΡΥΕΣΒΚΣΟΝΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ (ΥΏΝΕΏ)  ΠΟΛ/ΥΝΒΕΟ ΚΡΔΣΔ  

ΓΒΧΓΡΏΦΕΏ (ΏΘΔΝΏ)  ΥΏΡΟΚΟΠΒΕΟ  

ΓΒΧΓΡΏΦΕΏ (ΜΤΣΕΛΔΝΔ)  ΠΏΝ.ΏΕΓΏΕΟΤ  

ΓΒΧΛΟΓΕΏ & ΓΒΧΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ (ΏΘΔΝΏ)  ΒΚΠΏ  

ΓΒΧΛΟΓΕΏ (ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ )  ΏΠΘ  

ΓΒΧΛΟΓΕΏ (ΚΏΐΏΛΏ) (*)  ΑΕ.ΠΏ.Β.  
 ΓΒΧΛΟΓΕΏ (ΠΏΣΡΏ)  ΠΏΝ.ΠΏΣΡΧΝ  
 ΑΏΟΛΟΓΕΏ, ΒΠΕΣΔΜΧΝ ΞΤΛΟΤ ΚΏΕ ΥΒΑΕΏΜΟΤ (ΚΏΡΑΕΣΏ)  ΠΏΝ.ΘΒΏΛΕΏ  
 ΒΠΕΣΔΜΔ & ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ ΤΛΕΚΧΝ (ΔΡΏΚΛΒΕΟ)  ΠΏΝ.ΚΡΔΣΔ  
 ΒΠΕΣΔΜΔ ΣΧΝ ΤΛΕΚΧΝ (ΠΏΣΡΏ)  ΠΏΝ.ΠΏΣΡΧΝ  
 ΒΧΣΒΡΕΚΔ ΏΡΥΕΣΒΚΣΟΝΕΚΔ (ΏΕΓΏΛΒΧ)  ΠΏΝ. ΑΤΣ. ΏΣΣΕΚΔ  
 ΒΧΣΒΡΕΚΔ ΏΡΥΕΣΒΚΣΟΝΕΚΔ (ΒΡΡΒ)  ΑΕ.ΠΏ.Β.  
 ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΐΕΟΜΔΥΏΝΕΚΔ ΥΒΑΕΏΔ ΚΏΕ ΠΏΡΏΓΧΓΔ (ΏΕΓΏΛΒΧ)  ΠΏΝ. ΑΤΣ. ΏΣΣΕΚΔ  
 ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΒΠΕΣΔΜΔ ΤΛΕΚΧΝ (ΕΧΏΝΝΕΝΏ)  ΠΏΝ.ΕΧΏΝΝΕΝΧΝ  
 ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ (ΚΟΓΏΝΔ)  ΠΏΝ. ΑΤΣ. ΜΏΚΒΑ.  
 ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ (ΥΏΝΕΏ)  ΠΟΛ/ΥΝΒΕΟ ΚΡΔΣΔ  
 ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ (ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ)  ΑΕ.ΠΏ.Β.  
 ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ (ΞΏΝΘΔ)  ΑΠΘ  
 ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ (ΠΏΣΡΏ)  ΠΏΝ.ΠΏΣΡΧΝ  
 ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ (ΥΏΝΕΏ)  ΠΟΛ/ΥΝΒΕΟ ΚΡΔΣΔ  
 ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΥΒΑΕΏΔ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΚΏΕ ΤΣΔΜΏΣΧΝ (ΤΡΟ)  ΠΏΝ. ΏΕΓΏΕΟΤ  
 ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΣΟΠΟΓΡΏΦΕΏ ΚΏΕ ΓΒΧΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΔ (ΏΕΓΏΛΒΧ)  ΠΏΝ.ΑΤΣ. ΏΣΣΕΚΔ  
 ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΣΟΠΟΓΡΏΦΕΏ ΚΏΕ ΓΒΧΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΔ (ΒΡΡΒ)  ΑΕ.ΠΏ.Β.  
 ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΥΧΡΟΣΏΞΕΏ & ΏΝΏΠΣΤΞΔ (ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ)  ΏΠΘ  
 ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΥΧΡΟΣΏΞΕΏ, ΠΟΛΒΟΑΟΜΕΏ ΚΏΕ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏΚΔ ΠΏΝ.ΘΒΏΛΕΏ  
 



55 
 

ΏΝΏΠΣΤΞΔ (ΐΟΛΟ)  

ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ (ΓΏΚΤΝΘΟ)  ΕΟΝΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ  
 ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ (ΛΏΡΕΏ)  ΠΏΝ.ΘΒΏΛΕΏ  
 ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ (ΜΤΣΕΛΔΝΔ)  ΠΏΝ.ΏΕΓΏΕΟΤ  
 ΠΟΛΕΣΕΚΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ (ΏΘΔΝΏ)  ΒΜΠ  
 ΠΟΛΕΣΕΚΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ (ΏΕΓΏΛΒΧ)  ΠΏΝ.ΑΤΣ. ΏΣΣΕΚΔ  
 ΠΟΛΕΣΕΚΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ (ΐΟΛΟ)  ΠΏΝ.ΘΒΏΛΕΏ  
 ΠΟΛΕΣΕΚΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ (ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ)  ΏΠΘ  
 ΠΟΛΕΣΕΚΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ (ΞΏΝΘΔ)  ΑΠΘ  
 ΠΟΛΕΣΕΚΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ (ΠΏΣΡΏ)  ΠΏΝ.ΠΏΣΡΧΝ  
 ΠΟΛΕΣΕΚΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ (ΠΏΣΡΏ)  ΠΏΝ. ΠΒΛΟΠΟΝΝΔΟΤ  
 ΠΟΛΕΣΕΚΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ (ΒΡΡΒ)  ΑΕ.ΠΏ.Β.  
 ΏΠΏΕΣΒ  
 ΒΚΠΏΕΑΒΤΣΕΚΧΝ ΠΟΛΕΣΕΚΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ  Ώ..ΠΏΕ.Σ.Β.  
 

(*) Αελ ζα ιεηηνπξγήζεη ην αθαδεκατθφ έηνο 2019-2020.  

4. Οη απφθνηηνη/-εο ηνπ Σνκέα Βθαξκνζκέλσλ Σερλψλ ηνπ λ.4386/2016 (ΦΒΚ 83 Ώ`) ησλ αληίζηνηρσλ ηνκέσλ ηνπ λ.4186/2013 (ΦΒΚ 193/A`) 
θαη άιισλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 20 ηεο παξνχζαο, εηζάγνληαη ζηηο αθφινπζεο ρνιέο, Σκήκαηα θαη 
Βηζαγσγηθέο Καηεπζχλζεηο:  

ΣΜΔΜΏΣΏ ΓΕΏ ΤΠΟΦΔΦΕΟΤ/Β ΣΟΜΒΏ ΒΦΏΡΜΟΜΒΝΧΝ ΣΒΥΝΧΝ 
ΣΟΤ λ.4386/2016 (ΦΒΚ 83/A`) ΚΏΕ ΣΧΝ ΏΝΣΕΣΟΕΥΧΝ ΣΟΜΒΧΝ ΣΟΤ 

λ.4186/2013 (ΦΒΚ 193/Ώ`)  
ΕΑΡΤΜΏ  

 
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΏ  

 ΏΡΥΒΕΟΝΟΜΕΏ, ΐΕΐΛΕΟΘΔΚΟΝΟΜΕΏ & ΜΟΤΒΕΟΛΟΓΕΏ (ΚΒΡΚΤΡΏ)  ΕΟΝΕΟ ΠΏΝ.  
 ΏΡΥΕΣΒΚΣΟΝΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ (ΏΘΔΝΏ)  ΒΜΠ  
 ΏΡΥΕΣΒΚΣΟΝΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ (ΐΟΛΟ)  ΠΏΝ.ΘΒΏΛΕΏ  
 ΏΡΥΕΣΒΚΣΟΝΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ (ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ)  ΏΠΘ  
 ΏΡΥΕΣΒΚΣΟΝΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ (ΕΧΏΝΝΕΝΏ)  ΠΏΝ.ΕΧΏΝΝΕΝΧΝ  
 ΏΡΥΕΣΒΚΣΟΝΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ (ΞΏΝΘΔ)  ΑΠΘ  
 ΏΡΥΕΣΒΚΣΟΝΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ (ΠΏΣΡΏ)  ΠΏΝ.ΠΏΣΡΧΝ  
 ΏΡΥΕΣΒΚΣΟΝΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ (ΥΏΝΕΏ)  ΠΟΛ/ΥΝΒΕΟ ΚΡΔΣΔ  
 ΓΡΏΦΕΣΕΚΔ ΚΏΕ ΟΠΣΕΚΔ ΒΠΕΚΟΕΝΧΝΕΏ (ΏΕΓΏΛΒΧ)  ΠΏΝ.ΑΤΣ. ΏΣΣΕΚΔ  

ΑΏΟΛΟΓΕΏ, ΒΠΕΣΔΜΧΝ ΞΤΛΟΤ ΚΏΕ ΥΒΑΕΏΜΟΤ (ΚΏΡΑΕΣΏ)  ΠΏΝ.ΘΒΏΛΕΏ  

ΑΔΜΕΟΤΡΓΕΚΟΤ ΥΒΑΕΏΜΟΤ ΚΏΕ ΒΝΑΤΔ (ΚΕΛΚΕ)  ΑΕ.ΠΏ.Β.  

ΒΠΕΚΟΕΝΧΝΕΏ, ΜΒΧΝ ΚΏΕ ΠΟΛΕΣΕΜΟΤ (ΏΘΔΝΏ)  ΠΏΝΣΒΕΟ  

ΒΠΕΚΟΕΝΧΝΕΏ ΚΏΕ ΦΔΦΕΏΚΧΝ ΜΒΧΝ (ΚΏΣΟΡΕΏ)  ΠΏΝ. ΑΤΣ. ΜΏΚΒΑ.  

ΒΧΣΒΡΕΚΔ ΏΡΥΕΣΒΚΣΟΝΕΚΔ (ΏΕΓΏΛΒΧ)  ΠΏΝ.ΑΤΣ. ΏΣΣΕΚΔ  

ΒΧΣΒΡΕΚΔ ΏΡΥΕΣΒΚΣΟΝΕΚΔ (ΒΡΡΒ)  ΑΕ.ΠΏ.Β  

ΘΒΧΡΕΏ ΚΏΕ ΕΣΟΡΕΏ ΣΔ ΣΒΥΝΔ (ΏΘΔΝΏ)  Ώ..Κ.Σ.  

ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΐΕΟΜΔΥΏΝΕΚΔ ΥΒΑΕΏΔ ΚΏΕ ΠΏΡΏΓΧΓΔ (ΏΕΓΏΛΒΧ)  ΠΏΝ.ΑΤΣ. ΏΣΣΕΚΔ  

ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΥΒΑΕΏΔ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΚΏΕ ΤΣΔΜΏΣΧΝ (ΚΟΓΏΝΔ)  ΠΏΝ. ΑΤΣ. ΜΏΚΒΑ.  

ΜΟΤΒΕΟΛΟΓΕΏ (ΒΑΒΏ) (*)  ΑΕ.ΠΏ.Β.  

ΜΟΤΒΕΟΛΟΓΕΏ (ΠΤΡΓΟ)  ΠΏΝ. ΠΏΣΡΧΝ  

ΠΏΡΏΓΧΓΔ ΟΠΣΕΚΟΏΚΟΤΣΕΚΧΝ ΜΒΧΝ (ΚΟΓΏΝΔ) (*)  ΠΏΝΒΠ. ΑΤΣ. ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ  

ΠΏΡΏΣΏΣΕΚΧΝ ΚΏΕ ΦΔΦΕΏΚΧΝ ΣΒΥΝΧΝ (ΝΏΤΠΛΕΟ)  ΠΏΝ. ΠΒΛΟΠΟΝΝΔΟΤ  

ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ (ΓΏΚΤΝΘΟ)  ΕΟΝΕΟ ΠΏΝ.  

ΠΟΛΕΣΕΜΟΤ ΚΏΕ ΑΔΜΕΟΤΡΓΕΚΧΝ ΜΒΧΝ ΚΏΕ ΐΕΟΜΔΥΏΝΕΧΝ (ΐΟΛΟ)  ΠΏΝ.ΘΒΏΛΕΏ  

ΤΝΣΔΡΔΔ ΏΡΥΏΕΟΣΔΣΧΝ ΚΏΕ ΒΡΓΧΝ ΣΒΥΝΔ (ΏΕΓΏΛΒΧ)  ΠΏΝ.ΑΤΣ. ΏΣΣΕΚΔ  

ΣΒΥΝΧΝ ΔΥΟΤ & ΒΕΚΟΝΏ (ΚΒΡΚΤΡΏ)  ΕΟΝΕΟ ΠΏΝ/ΜΕΟ  

ΦΧΣΟΓΡΏΦΕΏ ΚΏΕ ΟΠΣΕΚΟΏΚΟΤΣΕΚΧΝ ΣΒΥΝΧΝ (ΏΕΓΏΛΒΧ)  ΠΏΝ.ΑΤΣ. ΏΣΣΕΚΔ  

ΦΔΦΕΏΚΧΝ ΜΒΧΝ ΚΏΕ ΒΠΕΚΟΕΝΧΝΕΏ (ΏΡΓΟΣΟΛΕ)  ΕΟΝΕΟ ΠΏΝ.  

(*) Αελ ζα ιεηηνπξγήζεη ην αθαδεκατθφ έηνο 2019-2020.  

5. Οη απφθνηηνη/-εο ηνπ Σνκέα Διεθηξνινγίαο, Διεθηξνληθήο θαη Ώπηνκαηηζκνχ, ηνπ λ.4386/2016 (ΦΒΚ 83 Ώ`), ησλ αληίζηνηρσλ ηνκέσλ ηνπ 
λ.4186/2013 (ΦΒΚ 193/A`) θαη άιισλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 20 ηεο παξνχζαο, εηζάγνληαη ζηηο αθφινπζεο 
ρνιέο, Σκήκαηα θαη Βηζαγσγηθέο Καηεπζχλζεηο:  

ΣΜΔΜΏΣΏ ΓΕΏ ΤΠΟΦΔΦΕΟΤ/Β ΣΟΜΒΏ ΔΛΒΚΣΡΟΛΟΓΕΏ 
ΔΛΒΚΣΡΟΝΕΚΔ ΚΏΕ ΏΤΣΟΜΏΣΕΜΟΤ ΣΟΤ λ.4386/2016 (ΦΒΚ 83/Ώ`) 

ΚΏΕ ΣΧΝ ΏΝΣΕΣΟΕΥΧΝ ΣΟΜΒΧΝ ΣΟΤ λ.4186/2013 (ΦΒΚ 193/A`)  
ΕΑΡΤΜΏ  

 
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΏ  

 ΐΕΟΜΔΥΏΝΕΚΔ ΑΕΟΕΚΔΔ & ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ (ΠΒΕΡΏΕΏ)  ΠΏΝ.ΠΒΕΡΏΕΏ  
 ΑΕΟΕΚΔΣΕΚΔ ΒΠΕΣΔΜΔ & ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ (ΏΘΔΝΏ)  Ο.Π.Ώ.  
 ΒΠΕΚΟΕΝΧΝΕΏ ΚΏΕ ΦΔΦΕΏΚΧΝ ΜΒΧΝ (ΚΏΣΟΡΕΏ)  ΠΏΝ. ΑΤΣ. ΜΏΚΒΑ.  
 ΒΠΕΣΔΜΔ ΤΠΟΛΟΓΕΣΧΝ (ΔΡΏΚΛΒΕΟ)  ΠΏΝ.ΚΡΔΣΔ  
 ΒΦΏΡΜΟΜΒΝΔ ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΔ - ΒΠΕΣΔΜΔ ΚΏΕ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ 

ΤΠΟΛΟΓΕΣΧΝ (ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ)  
ΠΏΝ.ΜΏΚΒΑ.  
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ΒΦΏΡΜΟΜΒΝΔ ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΔ - ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΏΚΏ ΤΣΔΜΏΣΏ 
(ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ)  

ΠΏΝ.ΜΏΚΒΑ.  
 

ΔΛΒΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΚΏΕ ΔΛΒΚΣΡΟΝΕΚΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ (ΏΕΓΏΛΒΧ)  ΠΏΝ.ΑΤΣ. ΏΣΣΕΚΔ  
 ΔΛΒΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΚΏΕ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΕΣΧΝ 

(ΚΟΓΏΝΔ)  
ΠΏΝ.ΑΤΣ.ΜΏΚΒΑ.  

 
ΔΛΒΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ & ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΕΣΧΝ (ΥΏΝΕΏ)  ΠΟΛ/ΥΝΒΕΟ ΚΡΔΣΔ  

 ΔΛΒΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ & ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΕΣΧΝ 
(ΏΘΔΝΏ)  

ΒΜΠ  

 
ΔΛΒΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ & ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΕΣΧΝ 
(ΐΟΛΟ)  

ΠΏΝ.ΘΒΏΛΕΏ  

 
ΔΛΒΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ & ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΕΣΧΝ 
(ΔΡΏΚΛΒΕΟ)  

ΒΛΛΔΝΕΚΟ ΜΒΟΓΒΕΏΚΟ ΠΏΝ.  
 

ΔΛΒΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ & ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΕΣΧΝ 
(ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ)  

ΏΠΘ  
 

ΔΛΒΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ & ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΕΣΧΝ 
(ΞΏΝΘΔ)  

ΑΠΘ  

 
ΔΛΒΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ & ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΕΣΧΝ 
(ΠΏΣΡΏ)  

ΠΏΝ. ΠΒΛΟΠΟΝΝΔΟΤ  

 
ΔΛΒΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ & ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ ΤΠΟΛΟΓΕΣΧΝ 
(ΠΏΣΡΏ)  

ΠΏΝ.ΠΏΣΡΧΝ  

 
ΔΛΒΚΣΡΟΝΕΚΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ (ΥΏΝΕΏ)  ΒΛΛΔΝΕΚΟ ΜΒΟΓΒΕΏΚΟ ΠΏΝ.  

ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΐΕΟΨΏΣΡΕΚΔ (ΏΕΓΏΛΒΧ)  ΠΏΝ.ΑΤΣ. ΏΣΣΕΚΔ  

ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΐΕΟΜΔΥΏΝΕΚΔ ΥΒΑΕΏΔ ΚΏΕ ΠΏΡΏΓΧΓΔ (ΏΕΓΏΛΒΧ)  ΠΏΝ.ΑΤΣ. ΏΣΣΕΚΔ  

ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΔΛΒΚΣΡΟΝΕΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΕΣΧΝ ΚΏΕ ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΔ 
(ΕΧΏΝΝΕΝΏ)  

ΠΏΝ.ΕΧΏΝΝΕΝΧΝ  

ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΔΛΒΚΣΡΟΝΕΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΕΣΧΝ ΚΏΕ ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΔ 
(ΠΏΣΡΏ)  

ΠΏΝ.ΠΏΣΡΧΝ  

ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΠΏΡΏΓΧΓΔ ΚΏΕ ΑΕΟΕΚΔΔ (ΞΏΝΟΔ)  ΑΠΘ  

ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΠΏΡΏΓΧΓΔ ΚΏΕ ΑΕΟΕΚΔΔ (ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ)  ΑΕ.ΠΏ.Β.  

ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΏΚΧΝ & ΒΠΕΚΟΕΝΧΝΕΏΚΧΝ ΤΣΔΜΏΣΧΝ 
(ΏΜΟ)  

ΠΏΝ.ΏΕΓΏΕΟΤ  

ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΔ ΚΏΕ ΤΠΟΛΟΓΕΣΧΝ (ΏΕΓΏΛΒΧ)  ΠΏΝ.ΑΤΣ. ΏΣΣΕΚΔ  

ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΔ ΚΏΕ ΔΛΒΚΣΡΟΝΕΚΧΝ ΤΣΔΜΏΣΧΝ 
(ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ)  

ΑΕ.ΠΏ.Β.  

ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΔ, ΤΠΟΛΟΓΕΣΧΝ ΚΏΕ 
ΣΔΛΒΠΕΚΟΕΝΧΝΕΧΝ (ΒΡΡΒ)  

ΑΕ.ΠΏ.Β.  

ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΥΒΑΕΏΔ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΚΏΕ ΤΣΔΜΏΣΧΝ (ΚΟΓΏΝΔ)  ΠΏΝ. ΑΤΣ. ΜΏΚΒΑ.  

ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΥΒΑΕΏΔ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΚΏΕ ΤΣΔΜΏΣΧΝ (ΤΡΟ)  ΠΏΝ.ΏΕΓΏΕΟΤ  

ΜΟΤΕΚΔ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ ΚΏΕ ΏΚΟΤΣΕΚΔ (ΡΒΘΤΜΝΟ)  ΒΛΛΔΝ. ΜΒΟΓΒΕΏΚΟ ΠΏΝ.  

ΠΏΡΏΓΧΓΔ ΟΠΣΕΚΟΏΚΟΤΣΕΚΧΝ ΜΒΧΝ (ΚΟΓΏΝΔ) (*)  ΠΏΝΒΠ. ΑΤΣ. ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ  

ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΔ (ΏΘΔΝΏ)  Ο.Π.Ώ.  

ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΔ (ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ)  ΏΠΘ  

ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΔ (ΚΏΐΏΛΏ)  ΑΕ.ΠΏ.Β.  

ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΔ (ΚΏΣΟΡΕΏ)  ΠΏΝ. ΑΤΣ. ΜΏΚΒΑ.  

ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΔ (ΚΒΡΚΤΡΏ)  ΕΟΝΕΟ ΠΏΝ/ΜΕΟ  

ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΔ (ΠΒΕΡΏΕΏ)  ΠΏΝ.ΠΒΕΡΏΕΏ  

ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΔ ΚΏΕ ΣΔΛΒΜΏΣΕΚΔ (ΏΘΔΝΏ)  ΥΏΡΟΚΟΠΒΕΟ  

ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΔ ΚΏΕ ΣΔΛΒΠΕΚΟΕΝΧΝΕΧΝ (ΏΘΔΝΏ)  ΒΚΠΏ  

ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΔ ΚΏΕ ΣΔΛΒΠΕΚΟΕΝΧΝΕΧΝ (ΏΡΣΏ)  ΠΏΝ.ΕΧΏΝΝΕΝΧΝ  

ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΔ ΚΏΕ ΣΔΛΒΠΕΚΟΕΝΧΝΕΧΝ (ΛΏΜΕΏ)  ΠΏΝ.ΘΒΏΛΕΏ  

ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΔ ΚΏΕ ΣΔΛΒΠΕΚΟΕΝΧΝΕΧΝ (ΣΡΕΠΟΛΔ)  ΠΏΝ. ΠΒΛΟΠΟΝΝΔΟΤ  

ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΔ ΜΒ ΒΦΏΡΜΟΓΒ ΣΔ ΐΕΟΨΏΣΡΕΚΔ (ΛΏΜΕΏ)  ΠΏΝ.ΘΒΏΛΕΏ  

ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΧΝ ΦΔΦΕΏΚΔ ΐΕΟΜΔΥΏΝΕΏ (ΦΏΥΝΏ ΒΤΐΟΕΏ)  ΒΚΠΏ  

ΣΒΥΝΧΝ ΔΥΟΤ & ΒΕΚΟΝΏ (ΚΒΡΚΤΡΏ)  ΕΟΝΕΟ ΠΏΝ/ΜΕΟ  

ΦΤΕΚΔ (ΏΘΔΝΏ)  ΒΚΠΏ  

ΦΤΕΚΔ (ΔΡΏΚΛΒΕΟ)  ΠΏΝ.ΚΡΔΣΔ  

ΦΤΕΚΔ (ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ)  ΏΠΘ  

ΦΤΕΚΔ (ΕΧΏΝΝΕΝΏ)  ΠΏΝ.ΕΧΏΝΝΕΝΧΝ  

ΦΤΕΚΔ (ΚΏΐΏΛΏ)  ΑΕ.ΠΏ.Β.  

ΦΤΕΚΔ (ΛΏΜΕΏ)  ΠΏΝ.ΘΒΏΛΕΏ  

ΦΤΕΚΔ (ΠΏΣΡΏ)  ΠΏΝ.ΠΏΣΡΧΝ  

ΦΔΦΕΏΚΧΝ ΜΒΧΝ ΚΏΕ ΒΠΕΚΟΕΝΧΝΕΏ (ΏΡΓΟΣΟΛΕ)  ΕΟΝΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ  

ΦΔΦΕΏΚΧΝ ΤΣΔΜΏΣΧΝ (ΠΒΕΡΏΕΏ)  ΠΏΝ.ΠΒΕΡΏΕΏ  

ΦΔΦΕΏΚΧΝ ΤΣΔΜΏΣΧΝ (ΠΏΡΣΔ)  ΠΏΝ. ΠΒΛΟΠΟΝΝΔΟΤ  

ΦΔΦΕΏΚΧΝ ΤΣΔΜΏΣΧΝ (ΛΏΡΕΏ)  ΠΏΝ.ΘΒΏΛΕΏ  

ΏΠΏΕΣΒ  

ΒΚΠΏΕΑΒΤΣΕΚΧΝ ΔΛΒΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ & ΒΚΠΏΕΑΒΤΣΕΚΧΝ 
ΔΛΒΚΣΡΟΝΕΚΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ - ΒΚΠΏΕΑΒΤΣΕΚΧΝ ΔΛΒΚΣΡΟΛΟΓΧΝ 
ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ  

Ώ..ΠΏΕ.Σ.Β.  

ΒΚΠΏΕΑΒΤΣΕΚΧΝ ΔΛΒΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ & ΒΚΠΏΕΑΒΤΣΕΚΧΝ 
ΔΛΒΚΣΡΟΝΕΚΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ - ΒΚΠΏΕΑΒΤΣΕΚΧΝ ΔΛΒΚΣΡΟΝΕΚΧΝ 
ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ  

Ώ..ΠΏΕ.Σ.Β.  
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(*) Αελ ζα ιεηηνπξγήζεη ην αθαδεκατθφ έηνο 2019-2020.  

6. Οη απφθνηηνη/-εο ηνπ Σνκέα Μεραλνινγίαο, ηνπ λ.4386/2016 (ΦΒΚ 83 Ώ`), ησλ αληίζηνηρσλ ηνκέσλ ηνπ λ.4186/2013 (ΦΒΚ 193/A`) θαη άιισλ 
λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 20 ηεο παξνχζαο, εηζάγνληαη ζηηο αθφινπζεο ρνιέο, Σκήκαηα θαη Βηζαγσγηθέο 
Καηεπζχλζεηο:  

ΣΜΔΜΏΣΏ ΓΕΏ ΤΠΟΦΔΦΕΟΤ/Β ΣΟΜΒΏ ΜΔΥΏΝΟΛΟΓΕΏ ΣΟΤ 
λ.4386/2016 (ΦΒΚ 83/A`) ΚΏΕ ΣΧΝ ΏΝΣΕΣΟΕΥΧΝ ΣΟΜΒΧΝ ΣΟΤ λ. 

4186/2013 (ΦΒΚ 193/Ώ`)  
ΕΑΡΤΜΏ  

 
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΏ  

 ΏΒΡΟΑΕΏΣΔΜΕΚΔ ΒΠΕΣΔΜΔ ΚΏΕ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ (ΦΏΥΝΏ ΒΤΐΟΕΏ)  ΒΚΠΏ  
 ΏΞΕΟΠΟΕΔΔ ΦΤΕΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΚΏΕ ΓΒΧΡΓΕΚΔ ΜΔΥΏΝΕΚΔ (ΏΘΔΝΏ)  ΓΒΧΠΟΝΕΚΟ ΠΏΝ.  
 ΐΕΟΜΔΥΏΝΕΚΔ ΑΕΟΕΚΔΔ ΚΏΕ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ (ΠΒΕΡΏΕΏ)  ΠΏΝ. ΠΒΕΡΏΕΏ  
 ΒΠΕΣΔΜΔ ΐΕΟΤΣΔΜΏΣΧΝ ΚΏΕ ΓΒΧΡΓΕΚΔ ΜΔΥΏΝΕΚΔ 

(ΜΒΟΛΟΓΓΕ)  
ΠΏΝ.ΠΏΣΡΧΝ  

 
ΒΠΕΣΔΜΔ & ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ ΤΛΕΚΧΝ (ΔΡΏΚΛΒΕΟ)  ΠΏΝ.ΚΡΔΣΔ  

 ΒΠΕΣΔΜΔ ΣΧΝ ΤΛΕΚΧΝ (ΠΏΣΡΏ)  ΠΏΝ.ΠΏΣΡΧΝ  
 ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΐΕΟΨΏΣΡΕΚΔ (ΔΡΏΚΛΒΕΟ) (*)  ΒΛΛΔΝ. ΜΒΟΓΒΕΏΚΟ ΠΏΝ.  
 ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΐΕΟΜΔΥΏΝΕΚΔ ΥΒΑΕΏΔ ΚΏΕ ΠΏΡΏΓΧΓΔ (ΏΕΓΏΛΒΧ)  ΠΏΝ.ΑΤΣ. ΏΣΣΕΚΔ  
 ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΒΠΕΣΔΜΔ ΤΛΕΚΧΝ (ΕΧΏΝΝΕΝΏ)  ΠΏΝ.ΕΧΏΝΝΕΝΧΝ  
 ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΜΒΣΏΛΛΒΕΧΝ ΜΒΣΏΛΛΟΤΡΓΧΝ (ΏΘΔΝΏ)  ΒΜΠ  
 ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΟΕΚΟΝΟΜΕΏ ΚΏΕ ΑΕΟΕΚΔΔ (ΥΕΟ)  ΠΏΝ.ΏΕΓΏΕΟΤ  
 ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ (ΥΏΝΕΏ)  ΠΟΛ/ΥΝΒΕΟ ΚΡΔΣΔ  
 ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ (ΚΟΓΏΝΔ)  ΠΏΝ. ΑΤΣ. ΜΏΚΒΑ.  
 ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΠΏΡΏΓΧΓΔ & ΑΕΟΕΚΔΔ (ΞΏΝΘΔ)  ΑΠΘ  
 ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΠΏΡΏΓΧΓΔ & ΑΕΟΕΚΔΔ (ΥΏΝΕΏ)  ΠΟΛ/ΥΝΒΕΟ ΚΡΔΣΔ  
 ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΠΏΡΏΓΧΓΔ & ΑΕΟΕΚΔΔ (ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ)  ΑΕ.ΠΏ.Β.  
 ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ (ΘΒΏΛΛΟΝΕΚΔ)  ΑΕ.ΠΏ.Β.  
 ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ (ΞΏΝΘΔ)  ΑΠΘ  
 ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ (ΠΏΣΡΏ)  ΠΏΝ.ΠΏΣΡΧΝ  
 ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ (ΥΏΝΕΏ)  ΠΟΛ/ΥΝΒΕΟ ΚΡΔΣΔ  
 ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΥΒΑΕΏΔ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΚΏΕ ΤΣΔΜΏΣΧΝ (ΤΡΟ)  ΠΏΝ.ΏΕΓΏΕΟΤ  
 ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΥΒΑΕΏΔ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΚΏΕ ΤΣΔΜΏΣΧΝ (ΚΟΓΏΝΔ)  ΠΏΝ. ΑΤΣ. ΜΏΚΒΑ.  
 ΜΔΥΏΝΟΛΟΓΧΝ & ΏΒΡΟΝΏΤΠΔΓΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ (ΠΏΣΡΏ)  ΠΏΝ.ΠΏΣΡΧΝ  
 ΜΔΥΏΝΟΛΟΓΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ (ΏΘΔΝΏ)  ΒΜΠ  
 ΜΔΥΏΝΟΛΟΓΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ (ΏΕΓΏΛΒΧ)  ΠΏΝ.ΑΤΣ. ΏΣΣΕΚΔ  
 ΜΔΥΏΝΟΛΟΓΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ (ΐΟΛΟ)  ΠΏΝ.ΘΒΏΛΕΏ  
 ΜΔΥΏΝΟΛΟΓΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ (ΔΡΏΚΛΒΕΟ)  ΒΛΛΔΝ. ΜΒΟΓΒΕΏΚΟ ΠΏΝ.  
 ΜΔΥΏΝΟΛΟΓΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ (ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ)  ΏΠΘ  
 ΜΔΥΏΝΟΛΟΓΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ (ΕΧΏΝΝΕΝΏ) (*)  ΠΏΝΒΠ. ΕΧΏΝΝΕΝΧΝ  
 ΜΔΥΏΝΟΛΟΓΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ (ΚΟΓΏΝΔ)  ΠΏΝ.ΑΤΣ.ΜΏΚ.  
 ΜΔΥΏΝΟΛΟΓΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ (ΠΏΣΡΏ)  ΠΏΝ. ΠΒΛΟΠΟΝΝΔΟΤ  
 ΜΔΥΏΝΟΛΟΓΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ (ΒΡΡΒ)  ΑΕ.ΠΏ.Β.  
 ΝΏΤΠΔΓΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ (ΏΕΓΏΛΒΧ)  ΠΏΝ.ΑΤΣ. ΏΣΣΕΚΔ  
 ΝΏΤΠΔΓΧΝ ΜΔΥΏΝΟΛΟΓΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ (ΏΘΔΝΏ)  ΒΜΠ  
 ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ (ΓΏΚΤΝΘΟ)  ΕΟΝΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ  
 ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ (ΛΏΡΕΏ)  ΠΏΝ.ΘΒΏΛΕΏ  
 ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ (ΜΤΣΕΛΔΝΔ)  ΠΏΝ. ΏΕΓΏΕΟΤ  
 ΤΣΔΜΏΣΧΝ ΒΝΒΡΓΒΕΏ (ΛΏΡΕΏ)  ΠΏΝ.ΘΒΏΛΕΏ  
 ΦΤΕΚΔ (ΏΘΔΝΏ)  ΒΚΠΏ  
 ΦΤΕΚΔ (ΔΡΏΚΛΒΕΟ)  ΠΏΝ.ΚΡΔΣΔ  
 ΦΤΕΚΔ (ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ)  ΏΠΘ  
 ΦΤΕΚΔ (ΕΧΏΝΝΕΝΏ)  ΠΏΝ.ΕΧΏΝΝΕΝΧΝ  
 ΦΤΕΚΔ (ΠΏΣΡΏ)  ΠΏΝ.ΠΏΣΡΧΝ  
 ΦΤΕΚΔ (ΛΏΜΕΏ)  ΠΏΝ.ΘΒΏΛΕΏ  
 ΦΤΕΚΔ (ΚΏΐΏΛΏ)  ΑΕ.ΠΏ.Β.  
 ΏΠΏΕΣΒ  

ΒΚΠΏΕΑΒΤΣΕΚΧΝ ΜΔΥΏΝΟΛΟΓΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ  Ώ..ΠΏΕ.Σ.Β.  

(*) Αελ ζα ιεηηνπξγήζεη ην αθαδεκατθφ έηνο 2019-2020.  

7. Οη απφθνηηνη/-εο ηνπ Σνκέα Ναπηηιηαθψλ Βπαγγεικάησλ ηνπ λ.4386/2016 (ΦΒΚ 83 Ώ`), ησλ αληίζηνηρσλ ηνκέσλ ηνπ λ.4186/2013 (ΦΒΚ 
193/A`) θαη άιισλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 20 ηεο παξνχζαο, εηζάγνληαη ζηηο αθφινπζεο ρνιέο, Σκήκαηα θαη 
Βηζαγσγηθέο Καηεπζχλζεηο:  

ΣΜΔΜΏΣΏ ΓΕΏ ΤΠΟΦΔΦΕΟΤ/Β ΣΟΜΒΏ ΝΏΤΣΕΛΕΏΚΧΝ ΒΠΏΓΓΒΛΜΏΣΧΝ 
ΣΟΤ λ.4386/2016 (ΦΒΚ 83/Ώ`) ΚΏΕ ΣΧΝ ΏΝΣΕΣΟΕΥΧΝ ΣΟΜΒΧΝ ΣΟΤ 

λ.4186/2013 (ΦΒΚ 193/Ώ`)  
ΕΑΡΤΜΏ  

ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΏ  

ΏΒΡΟΑΕΏΣΔΜΕΚΔ ΒΠΕΣΔΜΔ ΚΏΕ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ (ΦΏΥΝΏ ΒΤΐΟΕΏ)  ΒΚΠΏ  
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ΐΕΟΜΔΥΏΝΕΚΔ ΑΕΟΕΚΔΔ & ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ (ΠΒΕΡΏΕΏ)  ΠΏΝ.ΠΒΕΡΏΕΏ  

ΓΒΧΓΡΏΦΕΏ (ΏΘΔΝΏ)  ΥΏΡΟΚΟΠΒΕΟ  

ΓΒΧΓΡΏΦΕΏ (ΜΤΣΕΛΔΝΔ)  ΠΏΝ.ΏΕΓΏΕΟΤ  

ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΛΕΜΒΝΧΝ ΚΏΕ ΝΏΤΣΕΛΕΏ (ΦΏΥΝΏ ΒΤΐΟΕΏ)  ΒΚΠΏ  

ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΜΒΣΏΛΛΒΕΧΝ ΜΒΣΏΛΛΟΤΡΓΧΝ (ΏΘΔΝΏ)  ΒΜΠ  

ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΟΕΚΟΝΟΜΕΏ ΚΏΕ ΑΕΟΕΚΔΔ (ΥΕΟ)  ΠΏΝ.ΏΕΓΏΕΟΤ  

ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ (ΚΟΓΏΝΔ)  ΠΏΝ. ΑΤΣ. ΜΏΚΒΑ.  

ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ (ΥΏΝΕΏ)  ΠΟΛ/ΥΝΒΕΟ ΚΡΔΣΔ  

ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΠΏΡΏΓΧΓΔ ΚΏΕ ΑΕΟΕΚΔΔ (ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ)  ΑΕ.ΠΏ.Β.  

ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ (ΞΏΝΘΔ)  ΑΠΘ  

ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ (ΥΏΝΕΏ)  ΠΟΛ/ΥΝΒΕΟ ΚΡΔΣΔ  

ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ (ΠΏΣΡΏ)  ΠΏΝ.ΠΏΣΡΧΝ  

ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΥΒΑΕΏΔ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΚΏΕ ΤΣΔΜΏΣΧΝ (ΚΟΓΏΝΔ)  ΠΏΝ. ΑΤΣ. ΜΏΚΒΑ.  

ΜΔΥΏΝΟΛΟΓΧΝ & ΏΒΡΟΝΏΤΠΔΓΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ (ΠΏΣΡΏ)  ΠΏΝ.ΠΏΣΡΧΝ  

ΜΔΥΏΝΟΛΟΓΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ (ΏΘΔΝΏ)  ΒΜΠ  

ΜΔΥΏΝΟΛΟΓΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ (ΏΕΓΏΛΒΧ)  ΠΏΝ.ΑΤΣ. ΏΣΣΕΚΔ  

ΜΔΥΏΝΟΛΟΓΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ (ΐΟΛΟ)  ΠΏΝ.ΘΒΏΛΕΏ  

ΜΔΥΏΝΟΛΟΓΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ (ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ)  ΏΠΘ  

ΜΔΥΏΝΟΛΟΓΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ (ΚΟΓΏΝΔ)  ΠΏΝ.ΑΤΣ.ΜΏΚ.  

ΜΔΥΏΝΟΛΟΓΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ (ΕΧΏΝΝΕΝΏ) (*)  ΠΏΝΒΠ. ΕΧΏΝΝΕΝΧΝ  

ΜΔΥΏΝΟΛΟΓΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ (ΔΡΏΚΛΒΕΟ)  
ΒΛΛΔΝΕΚΟ ΜΒΟΓΒΕΏΚΟ 
ΠΏΝ.  

ΜΔΥΏΝΟΛΟΓΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ (ΠΏΣΡΏ)  ΠΏΝ. ΠΒΛΟΠΟΝΝΔΟΤ  

ΜΔΥΏΝΟΛΟΓΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ (ΒΡΡΒ)  ΑΕ.ΠΏ.Β  

ΝΏΤΠΔΓΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ (ΏΕΓΏΛΒΧ)  ΠΏΝ.ΑΤΣ. ΏΣΣΕΚΔ  

ΝΏΤΠΔΓΧΝ ΜΔΥΏΝΟΛΟΓΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ (ΏΘΔΝΏ)  ΒΜΠ  

ΝΏΤΣΕΛΕΏΚΧΝ ΠΟΤΑΧΝ (ΠΒΕΡΏΕΏ)  ΠΏΝ.ΠΒΕΡΏΕΏ  

ΝΏΤΣΕΛΕΏ & ΒΠΕΥΒΕΡΔΜΏΣΕΚΧΝ ΤΠΔΡΒΕΧΝ (ΥΕΟ)  ΠΏΝ. ΏΕΓΏΕΟΤ  

ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ (ΓΏΚΤΝΘΟ)  ΕΟΝΕΟ ΠΏΝΒΠ.  

ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ (ΛΏΡΕΏ)  ΠΏΝ.ΘΒΏΛΕΏ  

ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ (ΜΤΣΕΛΔΝΔ)  ΠΏΝ. ΏΕΓΏΕΟΤ  

ΤΣΔΜΏΣΧΝ ΒΝΒΡΓΒΕΏ (ΛΏΡΕΏ)  ΠΏΝ.ΘΒΏΛΕΏ  

ΧΚΒΏΝΟΓΡΏΦΕΏ ΚΏΕ ΘΏΛΏΕΧΝ ΐΕΟΒΠΕΣΔΜΧΝ (ΜΤΣΕΛΔΝΔ)  ΠΏΝ. ΏΕΓΏΕΟΤ  

ΏΠΏΕΣΒ  

ΒΚΠΏΕΑΒΤΣΕΚΧΝ ΜΔΥΏΝΟΛΟΓΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ  Ώ..ΠΏΕ.Σ.Β.  

(*) Αελ ζα ιεηηνπξγήζεη ην αθαδεκατθφ έηνο 2019-2020.  

8. Οη απφθνηηνη/-εο ηνπ Σνκέα Πιεξνθνξηθήο ηνπ λ.4386/2016 (ΦΒΚ 83 Ώ`), ησλ αληίζηνηρσλ ηνκέσλ ηνπ λ.4186/2013 (ΦΒΚ 193/A`) θαη άιισλ 
λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 20 ηεο παξνχζαο, εηζάγνληαη ζηηο αθφινπζεο ρνιέο, Σκήκαηα θαη Βηζαγσγηθέο 
Καηεπζχλζεηο:  

ΣΜΔΜΏΣΏ ΓΕΏ ΤΠΟΦΔΦΕΟΤ/ΕΒ ΣΟΜΒΏ ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΔ ΣΟΤ 
λ.4386/2016 (ΦΒΚ 83/Ώ`) ΚΏΕ ΣΧΝ ΏΝΣΕΣΟΕΥΧΝ ΣΟΜΒΧΝ ΣΟΤ λ.4186/2013 

(ΦΒΚ 193/Ώ`)  

ΕΑΡΤΜΏ  

ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΏ  

ΏΡΥΒΕΟΝΟΜΕΏ, ΐΕΐΛΕΟΘΔΚΟΝΟΜΕΏ ΚΏΕ ΤΣΔΜΏΣΧΝ 
ΠΛΔΡΟΦΟΡΔΔ (ΏΕΓΏΛΒΧ)  

ΠΏΝ.ΑΤΣ. ΏΣΣΕΚΔ  

ΐΕΐΛΕΟΘΔΚΟΝΟΜΕΏ, ΏΡΥΒΕΟΝΟΜΕΏ ΚΏΕ ΤΣΔΜΏΣΧΝ 
ΠΛΔΡΟΦΟΡΔΔ (ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ)  

ΑΕ.ΠΏ.Β.  

ΑΕΟΕΚΔΣΕΚΔ ΒΠΕΣΔΜΔ ΚΏΕ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ (ΏΘΔΝΏ)  ΟΠΏ  

ΑΕΟΕΚΔΣΕΚΔ ΒΠΕΣΔΜΔ & ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ (ΚΟΓΏΝΔ)  ΠΏΝ. ΑΤΣ. ΜΏΚΒΑ.  

ΑΕΟΕΚΔΣΕΚΔ ΒΠΕΣΔΜΔ & ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ (ΚΏΐΏΛΏ)  ΑΕ.ΠΏ.Β.  

ΑΕΟΕΚΔΣΕΚΔ ΒΠΕΣΔΜΔ & ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ (ΠΏΣΡΏ)  ΠΏΝ. ΠΏΣΡΧΝ  

ΑΕΟΕΚΔΣΕΚΔ ΒΠΕΣΔΜΔ & ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ (ΣΡΕΠΟΛΔ)  ΠΏΝ. ΠΒΛΟΠΟΝΝΔΟΤ  

ΑΕΟΕΚΔΣΕΚΔ ΒΠΕΣΔΜΔ & ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ (ΏΓ. ΝΕΚΟΛΏΟ)  ΒΛΛΔΝ. ΜΒΟΓΒΕΏΚΟ ΠΏΝ.  

ΒΠΕΚΟΕΝΧΝΕΏ ΚΏΕ ΦΔΦΕΏΚΧΝ ΜΒΧΝ (ΚΏΣΟΡΕΏ)  ΠΏΝ. ΑΤΣ. ΜΏΚΒΑ.  

ΒΠΕΣΔΜΔ ΤΠΟΛΟΓΕΣΧΝ (ΔΡΏΚΛΒΕΟ)  ΠΏΝ.ΚΡΔΣΔ  

ΒΦΏΡΜΟΜΒΝΔ ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΔ - ΒΠΕΣΔΜΔ ΚΏΕ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ  ΠΏΝ.ΜΏΚΒΑ.  

ΤΠΟΛΟΓΕΣΧΝ (ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ)  

ΒΦΏΡΜΟΜΒΝΔ ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΔ - ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΏΚΏ ΤΣΔΜΏΣΏ  ΠΏΝ.ΜΏΚΒΑ.  

(ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ)  

ΔΛΒΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ & ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΕΣΧΝ (ΏΘΔΝΏ)  ΒΜΠ  

ΔΛΒΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ & ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΕΣΧΝ (ΐΟΛΟ)  ΠΏΝ.ΘΒΏΛΕΏ  

ΔΛΒΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ & ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΕΣΧΝ (ΔΡΏΚΛΒΕΟ)  ΒΛΛΔΝ. ΜΒΟΓΒΕΏΚΟ ΠΏΝ.  

ΔΛΒΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ & ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΕΣΧΝ 
(ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ)  

ΏΠΘ  

ΔΛΒΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ & ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΕΣΧΝ (ΚΟΓΏΝΔ)  ΠΏΝ.ΑΤΣ.ΜΏΚΒΑ.  

ΔΛΒΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ & ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΕΣΧΝ (ΞΏΝΘΔ)  ΑΠΘ  

ΔΛΒΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ & ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΕΣΧΝ (ΠΏΣΡΏ)  ΠΏΝ. ΠΒΛΟΠΟΝΝΔΟΤ  

ΔΛΒΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ & ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΕΣΧΝ (ΥΏΝΕΏ)  ΠΟΛ/ΥΝΒΕΟ ΚΡΔΣΔ  
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ΔΛΒΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ & ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ ΤΠΟΛΟΓΕΣΧΝ (ΠΏΣΡΏ)  ΠΏΝ.ΠΏΣΡΧΝ  

ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΐΕΟΜΔΥΏΝΕΚΔ ΥΒΑΕΏΔ ΚΏΕ ΠΏΡΏΓΧΓΔ (ΏΕΓΏΛΒΧ)  ΠΏΝ.ΑΤΣ. ΏΣΣΕΚΔ  

ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΔΛΒΚΣΡΟΝΕΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΕΣΧΝ ΚΏΕ ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΔ 
(ΕΧΏΝΝΕΝΏ)  

ΠΏΝ.ΕΧΏΝΝΕΝΧΝ  

ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΔΛΒΚΣΡΟΝΕΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΕΣΧΝ ΚΏΕ ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΔ 
(ΠΏΣΡΏ)  

ΠΏΝ.ΠΏΣΡΧΝ  

ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΟΕΚΟΝΟΜΕΏ ΚΏΕ ΑΕΟΕΚΔΔ (ΥΕΟ)  ΠΏΝ.ΏΕΓΏΕΟΤ  

ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΠΏΡΏΓΧΓΔ ΚΏΕ ΑΕΟΕΚΔΔ (ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ)  ΑΕ.ΠΏ.Β.  

ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΠΏΡΏΓΧΓΔ & ΑΕΟΕΚΔΔ (ΞΏΝΘΔ)  ΑΠΘ  

ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΠΏΡΏΓΧΓΔ & ΑΕΟΕΚΔΔ (ΥΏΝΕΏ)  ΠΟΛ/ΥΝΒΕΟ ΚΡΔΣΔ  

ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΏΚΧΝ & ΒΠΕΚΟΕΝΧΝΕΏΚΧΝ ΤΣΔΜΏΣΧΝ 
(ΏΜΟ)  

ΠΏΝ.ΏΕΓΏΕΟΤ  

ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΔ ΚΏΕ ΤΠΟΛΟΓΕΣΧΝ (ΏΕΓΏΛΒΧ)  ΠΏΝ.ΑΤΣ. ΏΣΣΕΚΔ  

ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΔ ΚΏΕ ΔΛΒΚΣΡΟΝΕΚΧΝ ΤΣΔΜΏΣΧΝ  ΑΕ.ΠΏ.Β.  

(ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ)   
ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΔ, ΤΠΟΛΟΓΕΣΧΝ ΚΏΕ ΣΔΛΒΠΕΚΟΕΝΧΝΕΧΝ 
(ΒΡΡΒ)  

ΑΕ.ΠΏ.Β.  

ΜΟΤΕΚΔ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ ΚΏΕ ΏΚΟΤΣΕΚΔ (ΡΒΘΤΜΝΟ)  ΒΛΛΔΝ. ΜΒΟΓΒΕΏΚΟ ΠΏΝ.  

ΠΏΡΏΓΧΓΔ ΟΠΣΕΚΟΏΚΟΤΣΕΚΧΝ ΜΒΧΝ (ΚΟΓΏΝΔ) (*)  ΠΏΝΒΠ. ΑΤΣ. ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ  

ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΔ (ΏΘΔΝΏ)  Ο.Π.Ώ.  

ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΔ (ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ)  ΏΠΘ  

ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΔ (ΚΏΐΏΛΏ)  ΑΕ.ΠΏ.Β.  

ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΔ (ΚΏΣΟΡΕΏ)  ΠΏΝ. ΑΤΣ. ΜΏΚΒΑ.  

ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΔ (ΚΒΡΚΤΡΏ)  ΕΟΝΕΟ ΠΏΝ/ΜΕΟ  

ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΔ ΚΏΕ ΣΔΛΒΠΕΚΟΕΝΧΝΕΧΝ (ΛΏΜΕΏ)  ΠΏΝ.ΘΒΏΛΕΏ  

ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΔ (ΠΒΕΡΏΕΏ)  ΠΏΝ.ΠΒΕΡΏΕΏ  
 ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΔ ΚΏΕ ΣΔΛΒΜΏΣΕΚΔ (ΏΘΔΝΏ)  ΥΏΡΟΚΟΠΒΕΟ  
 ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΔ ΚΏΕ ΣΔΛΒΠΕΚΟΕΝΧΝΕΧΝ (ΏΘΔΝΏ)  ΒΚΠΏ  
 ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΔ ΚΏΕ ΣΔΛΒΠΕΚΟΕΝΧΝΕΧΝ (ΏΡΣΏ)  ΠΏΝ.ΕΧΏΝΝΕΝΧΝ  
 ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΔ ΚΏΕ ΣΔΛΒΠΕΚΟΕΝΧΝΕΧΝ (ΣΡΕΠΟΛΔ)  ΠΏΝ.ΠΒΛ/ΝΔΟΤ  
 ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΔ ΜΒ ΒΦΏΡΜΟΓΒ ΣΔ ΐΕΟΨΏΣΡΕΚΔ (ΛΏΜΕΏ)  ΠΏΝ.ΘΒΏΛΕΏ  
 ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΔ ΣΔ ΓΒΧΡΓΕΏ ΚΏΕ ΣΟ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝ (ΏΘΔΝΏ) (*)  ΓΒΧΠΟΝ. ΠΏΝΒΠ. ΏΘΔΝΧΝ  
 ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΧΝ ΦΔΦΕΏΚΔ ΐΕΟΜΔΥΏΝΕΏ (ΦΏΥΝΏ ΒΤΐΟΕΏ)  ΒΚΠΏ  
 ΦΔΦΕΏΚΧΝ ΜΒΧΝ ΚΏΕ ΒΠΕΚΟΕΝΧΝΕΏ (ΏΡΓΟΣΟΛΕ)  ΕΟΝΕΟ ΠΏΝ/ΜΕΟ  
 ΦΔΦΕΏΚΧΝ ΤΣΔΜΏΣΧΝ (ΠΒΕΡΏΕΏ)  ΠΏΝ.ΠΒΕΡΏΕΏ  
 ΦΔΦΕΏΚΧΝ ΤΣΔΜΏΣΧΝ (ΠΏΡΣΔ)  ΠΏΝ. ΠΒΛΟΠΟΝΝΔΟΤ  
 ΦΔΦΕΏΚΧΝ ΤΣΔΜΏΣΧΝ (ΛΏΡΕΏ)  ΠΏΝ.ΘΒΏΛΕΏ  
 

(*) Αελ ζα ιεηηνπξγήζεη ην αθαδεκατθφ έηνο 2019-2020.  

9. Οη απφθνηηνη/-εο ηνπ Σνκέα Τγείαο- Πξφλνηαο-Βπεμίαο ηνπ λ.4386/2016 (ΦΒΚ 83 Ώ`) ησλ αληίζηνηρσλ ηνκέσλ ηνπ λ.4186/2013 (ΦΒΚ 193/A`) 
θαη άιισλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 20 ηεο παξνχζαο, εηζάγνληαη ζηηο αθφινπζεο ρνιέο, Σκήκαηα θαη 
Βηζαγσγηθέο Καηεπζχλζεηο:  

ΣΜΔΜΏΣΏ ΓΕΏ ΤΠΟΦΔΦΕΟΤ/Β ΣΟΜΒΏ ΤΓΒΕΏ ΚΏΕ ΠΡΟΝΟΕΏ- 
ΒΤΒΞΕΏ ΣΟΤ λ.4386/2016 (ΦΒΚ 83/Ώ`) ΚΏΕ ΣΧΝ ΏΝΣΕΣΟΕΥΧΝ ΣΟΜΒΧΝ 

ΣΟΤ λ.4186/2013 (ΦΒΚ 193/A`)  
ΕΑΡΤΜΏ  

 
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΏ  

 ΏΓΧΓΔ ΚΏΕ ΦΡΟΝΣΕΑΏ ΣΔΝ ΠΡΧΕΜΔ ΠΏΕΑΕΚΔ ΔΛΕΚΕΏ (ΕΛΕΟΝ)  ΠΏΝ.ΑΤΣ. ΏΣΣΕΚΔ  
 ΏΓΧΓΔ ΚΏΕ ΦΡΟΝΣΕΑΏ ΣΔΝ ΠΡΧΕΜΔ ΠΏΕΑΕΚΔ ΔΛΕΚΕΏ 

(ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ)  
ΑΕ.ΠΏ.Β.  

 
ΏΓΧΓΔ ΚΏΕ ΦΡΟΝΣΕΑΏ ΣΔΝ ΠΡΧΕΜΔ ΠΏΕΑΕΚΔ ΔΛΕΚΕΏ (ΕΧΏΝΝΕΝΏ)  ΠΏΝ.ΕΧΏΝΝΕΝΧΝ  

 ΏΓΧΓΔ ΚΏΕ ΦΡΟΝΣΕΑΏ ΣΔΝ ΠΡΧΕΜΔ ΠΏΕΑΕΚΔ ΔΛΕΚΕΏ (ΚΏΡΑΕΣΏ) (*)  ΠΏΝΒΠ. ΘΒΏΛΕΏ  
 ΏΓΧΓΔ ΚΏΕ ΦΡΟΝΣΕΑΏ ΣΔΝ ΠΡΧΕΜΔ ΠΏΕΑΕΚΔ ΔΛΕΚΕΏ (ΚΏΣΟΡΕΏ) (*)  ΠΏΝΒΠ. ΑΤΣ. ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ  
 ΐΕΟΨΏΣΡΕΚΧΝ ΒΠΕΣΔΜΧΝ (ΏΕΓΏΛΒΧ)  ΠΏΝ.ΑΤΣ. ΏΣΣΕΚΔ  
 ΐΕΟΨΏΣΡΕΚΧΝ ΒΠΕΣΔΜΧΝ (ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ)  ΑΕ.ΠΏ.Β.  
 ΐΕΟΛΟΓΕΏ (ΏΘΔΝΏ)  ΒΚΠΏ  
 ΐΕΟΛΟΓΕΏ (ΔΡΏΚΛΒΕΟ)  ΠΏΝ.ΚΡΔΣΔ  
 ΐΕΟΛΟΓΕΏ (ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ)  ΏΠΘ  
 ΐΕΟΛΟΓΕΏ(ΠΏΣΡΏ)  ΠΏΝ.ΠΏΣΡΧΝ  
 ΐΕΟΛΟΓΕΚΧΝ ΒΦΏΡΜΟΓΧΝ & ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΧΝ (ΕΧΏΝΝΕΝΏ)  ΠΏΝ.ΕΧΏΝΝΕΝΧΝ  
 ΐΕΟΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ (ΏΘΔΝΏ)  ΓΒΧΠΟΝΕΚΟ ΠΏΝ.  
 ΐΕΟΥΔΜΒΕΏ & ΐΕΟΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ (ΛΏΡΕΏ)  ΠΏΝ.ΘΒΏΛΕΏ  
 ΑΔΜΟΕΏ ΚΏΕ ΚΟΕΝΟΣΕΚΔ ΤΓΒΕΏ (ΏΕΓΏΛΒΧ)  ΠΏΝ.ΑΤΣ. ΏΣΣΕΚΔ  
 ΑΔΜΟΕΏ ΚΏΕ ΒΝΕΏΕΏ ΤΓΒΕΏ (ΚΏΡΑΕΣΏ)  ΠΏΝ.ΘΒΏΛΕΏ  
 ΑΔΜΟΕΏ ΤΓΒΕΏ (ΣΡΕΠΟΛΔ) (*)  ΠΏΝΒΠ. ΠΒΛΟΠΟΝΝΔΟΤ  
 ΑΕΏΕΣΟΛΟΓΕΏ ΚΏΕ ΑΕΏΣΡΟΦΟΛΟΓΕΏ (ΣΡΕΚΏΛΏ)  ΠΏΝ. ΘΒΏΛΕΏ  
 ΑΕΏΕΣΟΛΟΓΕΏ ΚΏΕ ΠΟΕΟΣΔΣΏ ΓΧΔ (ΏΘΔΝΏ) (*)  ΓΒΧΠΟΝ. ΠΏΝΒΠ. ΏΘΔΝΧΝ  
 ΑΕΏΣΡΟΦΔ ΚΏΕ ΑΕΏΕΣΟΛΟΓΕΏ (ΦΏΥΝΏ ΒΤΐΟΕΏ) (*)  ΒΚΠΏ  
 ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ & ΏΓΧΓΔ ΣΔΝ ΠΡΟΥΟΛΕΚΔ ΔΛΕΚΕΏ (ΏΘΔΝΏ)  ΒΚΠΏ  
 ΒΠΕΣΔΜΔ ΑΕΏΕΣΟΛΟΓΕΏ & ΑΕΏΣΡΟΦΔ (ΏΘΔΝΏ)  ΥΏΡΟΚΟΠΒΕΟ  
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ΒΠΕΣΔΜΔ ΚΏΕ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ ΣΡΟΦΕΜΧΝ (ΔΡΏΚΛΒΕΟ) (*)  ΒΛΛΔΝ. ΜΒΟΓΒΕΏΚΟ ΠΏΝ.  
 ΒΠΕΣΔΜΔ ΣΡΟΦΕΜΧΝ ΚΏΕ ΑΕΏΣΡΟΦΔ (ΦΛΧΡΕΝΏ) (*)  ΠΏΝΒΠ. ΑΤΣ. ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ  
 ΒΠΕΣΔΜΧΝ ΣΡΟΦΕΜΧΝ ΚΏΕ ΑΕΏΣΡΟΦΔ (ΏΡΣΏ) (*)  ΠΏΝΒΠ. ΕΧΏΝΝΕΝΧΝ  
 ΒΠΕΣΔΜΔ ΣΡΟΦΕΜΧΝ & ΑΕΏΣΡΟΦΔ (ΛΔΜΝΟ)  ΠΏΝ.ΏΕΓΏΕΟΤ  
 ΒΠΕΣΔΜΔ ΣΡΟΦΕΜΧΝ ΚΏΕ ΑΕΏΣΡΟΦΔ ΣΟΤ ΏΝΘΡΧΠΟΤ (ΏΘΔΝΏ)  ΓΒΧΠΟΝΕΚΟ ΠΏΝ.  
 ΒΠΕΣΔΜΔ ΑΕΏΣΡΟΦΔ ΚΏΕ ΑΕΏΕΣΟΛΟΓΕΏ (ΚΏΛΏΜΏΣΏ)  ΠΏΝ. ΠΒΛΟΠΟΝΝΔΟΤ  
 ΒΠΕΣΔΜΧΝ ΑΕΏΣΡΟΦΔ ΚΏΕ ΑΕΏΕΣΟΛΟΓΕΏ (ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ)  ΑΕ.ΠΏ.Β.  
 ΒΠΕΣΔΜΧΝ ΑΕΏΣΡΟΦΔ ΚΏΕ ΑΕΏΕΣΟΛΟΓΕΏ (ΔΡΏΚΛΒΕΟ)  ΒΛΛΔΝ. ΜΒΟΓΒΕΏΚΟ ΠΏΝ.  

ΒΠΕΣΔΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΕΚΔ ΏΓΧΓΔ & ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ (ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ)  ΏΠΘ  

ΒΠΕΣΔΜΧΝ ΣΔ ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ & ΣΔ ΏΓΧΓΔ ΣΔΝ ΠΡΟΥΟΛΕΚΔ 
ΔΛΕΚΕΏ (ΠΏΣΡΏ)  

ΠΏΝ.ΠΏΣΡΧΝ  

ΒΠΕΣΔΜΧΝ ΣΔ ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ ΣΔΝ ΠΡΟΥΟΛΕΚΔ ΔΛΕΚΕΏ 
(ΏΛΒΞΏΝΑΡΟΤΠΟΛΔ)  

ΑΠΘ  

ΒΠΕΣΔΜΧΝ ΣΔ ΠΡΟΥΟΛΕΚΔ ΏΓΧΓΔ & ΒΚΠΏΕΑΒΤΣΕΚΟΤ 
ΥΒΑΕΏΜΟΤ (ΡΟΑΟ)  

ΠΏΝ.ΏΕΓΏΕΟΤ  

ΒΡΓΟΘΒΡΏΠΒΕΏ (ΏΕΓΏΛΒΧ)  ΠΏΝ.ΑΤΣ. ΏΣΣΕΚΔ  

ΒΡΓΟΘΒΡΏΠΒΕΏ (ΠΣΟΛΒΜΏΨΑΏ)  ΠΏΝ. ΑΤΣ. ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ  

ΕΏΣΡΕΚΔ (ΏΘΔΝΏ)  ΒΚΠΏ  

ΕΏΣΡΕΚΔ (ΏΛΒΞΏΝΑΡΟΤΠΟΛΔ)  ΑΠΘ  

ΕΏΣΡΕΚΔ (ΔΡΏΚΛΒΕΟ)  ΠΏΝ.ΚΡΔΣΔ  

ΕΏΣΡΕΚΔ (ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ)  ΏΠΘ  

ΕΏΣΡΕΚΔ (ΕΧΏΝΝΕΝΏ)  ΠΏΝ.ΕΧΏΝΝΕΝΧΝ  

ΕΏΣΡΕΚΔ (ΛΏΡΕΏ)  ΠΏΝ.ΘΒΏΛΕΏ  

ΕΏΣΡΕΚΔ (ΠΏΣΡΏ)  ΠΏΝ.ΠΏΣΡΧΝ  

ΚΟΕΝΧΝΕΚΔ ΒΡΓΏΕΏ (ΏΕΓΏΛΒΧ)  ΠΏΝ.ΑΤΣ. ΏΣΣΕΚΔ  

ΚΟΕΝΧΝΕΚΔ ΒΡΓΏΕΏ (ΔΡΏΚΛΒΕΟ)  ΒΛΛΔΝ. ΜΒΟΓΒΕΏΚΟ ΠΏΝ.  

ΚΣΔΝΕΏΣΡΕΚΔ (ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ)  ΏΠΘ  

ΚΣΔΝΕΏΣΡΕΚΔ (ΚΏΡΑΕΣΏ)  ΠΏΝ.ΘΒΏΛΕΏ  

ΛΟΓΟΘΒΡΏΠΒΕΏ (ΛΏΜΕΏ) (*)  ΠΏΝΒΠ. ΘΒΏΛΕΏ  

ΛΟΓΟΘΒΡΏΠΒΕΏ (ΕΧΏΝΝΕΝΏ)  ΠΏΝ.ΕΧΏΝΝΕΝΧΝ  

ΛΟΓΟΘΒΡΏΠΒΕΏ (ΠΏΣΡΏ)  ΠΏΝ.ΠΏΣΡΧΝ  

ΛΟΓΟΘΒΡΏΠΒΕΏ (ΠΣΟΛΒΜΏΨΑΏ) (*)  ΠΏΝΒΠ. ΑΤΣ. ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ  

ΛΟΓΟΘΒΡΏΠΒΕΏ (ΚΏΛΏΜΏΣΏ)  ΠΏΝ. ΠΒΛΟΠΟΝΝΔΟΤ  

ΜΏΕΒΤΣΕΚΔ (ΏΕΓΏΛΒΧ)  ΠΏΝ.ΑΤΣ. ΏΣΣΕΚΔ  

ΜΏΕΒΤΣΕΚΔ (ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ)  ΑΕ.ΠΏ.Β.  

ΜΏΕΒΤΣΕΚΔ (ΠΣΟΛΒΜΏΨΑΏ)  ΠΏΝ. ΑΤΣ. ΜΏΚΒΑ.  

ΜΟΡΕΏΚΔ ΐΕΟΛΟΓΕΏ & ΓΒΝΒΣΕΚΔ (ΏΛΒΞΏΝΑΡΟΤΠΟΛΔ)  ΑΠΘ  

ΝΟΔΛΒΤΣΕΚΔ (ΏΘΔΝΏ)  ΒΚΠΏ  

ΝΟΔΛΒΤΣΕΚΔ (ΏΘΔΝΏ)  ΠΏΝ.ΑΤΣ. ΏΣΣΕΚΔ  

ΝΟΔΛΒΤΣΕΚΔ (ΔΡΏΚΛΒΕΟ)  ΒΛΛΔΝ. ΜΒΟΓΒΕΏΚΟ ΠΏΝ.  

ΝΟΔΛΒΤΣΕΚΔ (ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ)  ΑΕ.ΠΏ.Β.  

ΝΟΔΛΒΤΣΕΚΔ (ΑΕΑΤΜΟΣΒΕΥΟ)  ΑΕ.ΠΏ.Β.  

ΝΟΔΛΒΤΣΕΚΔ (ΠΏΣΡΏ)  ΠΏΝ.ΠΏΣΡΧΝ  

ΝΟΔΛΒΤΣΕΚΔ (ΕΧΏΝΝΕΝΏ)  ΠΏΝ.ΕΧΏΝΝΕΝΧΝ  

ΝΟΔΛΒΤΣΕΚΔ (ΛΏΡΕΏ)  ΠΏΝ.ΘΒΏΛΕΏ  

ΝΟΔΛΒΤΣΕΚΔ (ΣΡΕΠΟΛΔ)  ΠΏΝ.ΠΒΛ/ΝΔΟΤ  

ΟΑΟΝΣΕΏΣΡΕΚΔ (ΏΘΔΝΏ)  ΒΚΠΏ  

ΟΑΟΝΣΕΏΣΡΕΚΔ (ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ)  ΏΠΘ  

ΠΏΕΑΏΓΧΓΕΚΟ ΠΡΟΥΟΛΕΚΔ ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ (ΐΟΛΟ)  ΠΏΝ.ΘΒΏΛΕΏ  

ΠΏΕΑΏΓΧΓΕΚΟ ΠΡΟΥΟΛΕΚΔ ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ (ΡΒΘΤΜΝΟ)  ΠΏΝ.ΚΡΔΣΔ  

ΠΏΕΑΏΓΧΓΕΚΟ ΝΔΠΕΏΓΧΓΧΝ (ΕΧΏΝΝΕΝΏ)  ΠΏΝ.ΕΧΏΝΝΕΝΧΝ  

ΠΏΕΑΏΓΧΓΕΚΟ ΝΔΠΕΏΓΧΓΧΝ (ΦΛΧΡΕΝΏ)  ΠΏΝ.ΑΤΣ.ΜΏΚ.  

ΠΟΛΕΣΕΚΧΝ ΑΔΜΟΕΏ ΤΓΒΕΏ (ΏΘΔΝΏ) (*)  ΠΏΝΒΠ. ΑΤΣ. ΏΣΣΕΚΔ  

ΦΏΡΜΏΚΒΤΣΕΚΔ (ΏΘΔΝΏ)  ΒΚΠΏ  

ΦΏΡΜΏΚΒΤΣΕΚΔ (ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ)  ΏΠΘ  

ΦΏΡΜΏΚΒΤΣΕΚΔ (ΠΏΣΡΏ)  ΠΏΝ.ΠΏΣΡΧΝ  

ΦΤΕΚΟΘΒΡΏΠΒΕΏ (ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ)  ΑΕ.ΠΏ.Β.  

ΦΤΕΚΟΘΒΡΏΠΒΕΏ (ΏΕΓΕΟ)  ΠΏΝ.ΠΏΣΡΧΝ  

ΦΤΕΚΟΘΒΡΏΠΒΕΏ (ΠΏΡΣΔ)  ΠΏΝ. ΠΒΛΟΠΟΝΝΔΟΤ  

ΦΤΕΚΟΘΒΡΏΠΒΕΏ (ΏΕΓΏΛΒΧ)  ΠΏΝ.ΑΤΣ. ΏΣΣΕΚΔ  

ΦΤΕΚΟΘΒΡΏΠΒΕΏ (ΛΏΜΕΏ)  ΠΏΝ.ΘΒΏΛΕΏ  

ΦΤΕΚΟΘΒΡΏΠΒΕΏ (ΕΒΡΏΠΒΣΡΏ) (*)  ΒΛΛΔΝ. ΜΒΟΓΒΕΏΚΟ ΠΏΝ.  

(*) Αελ ζα ιεηηνπξγήζεη ην αθαδεκατθφ έηνο 2019-2020.  

10. Οη απφθνηηνη/-εο φισλ ησλ Σνκέσλ εηζάγνληαη ζηηο αθφινπζεο ρνιέο, Σκήκαηα θαη Βηζαγσγηθέο Καηεπζχλζεηο ηεο θνηλήο νκάδαο:  

ΣΜΔΜΏΣΏ ΚΟΕΝΔ ΟΜΏΑΏ ΓΕΏ ΤΠΟΦΔΦΕΟΤ/Β ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΣΟΜΒΧΝ 
ΣΟΤ λ.4386/2016 (ΦΒΚ 83/ Ώ`) ΚΏΕ ΣΧΝ ΏΝΣΕΣΟΕΥΧΝ ΣΟΜΒΧΝ ΣΟΤ 

λ.4186/2013 (ΦΒΚ 193/ Ώ`)  
ΕΑΡΤΜΏ  



61 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΒ ΥΟΛΒ  

ΜΟΝΕΜΧΝ ΤΠΏΞΕΧΜΏΣΕΚΧΝ ΏΒΡΟΠΟΡΕΏ (ΜΤΏ)-ΚΏΣΒΤΘΤΝΔ 
ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΚΔ ΤΠΟΣΔΡΕΞΔ  

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΒ ΥΟΛΒ  

ΜΟΝΕΜΧΝ ΤΠΏΞΕΧΜΏΣΕΚΧΝ ΏΒΡΟΠΟΡΕΏ (ΜΤΏ)-ΚΏΣΒΤΘΤΝΔ 
ΒΠΕΥΒΕΡΔΕΏΚΔ ΤΠΟΣΔΡΕΞΔ  

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΒ ΥΟΛΒ  

ΜΟΝΕΜΧΝ ΤΠΏΞΕΧΜΏΣΕΚΧΝ ΏΒΡΟΠΟΡΕΏ (ΜΤΏ)-ΚΏΣΒΤΘΤΝΔ 
ΑΕΟΕΚΔΣΕΚΔ ΚΏΕ ΒΦΟΑΕΏΣΕΚΔ ΤΠΟΣΔΡΕΞΔ  

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΒ ΥΟΛΒ  

ΜΟΝΕΜΧΝ ΤΠΏΞΕΧΜΏΣΕΚΧΝ ΣΡΏΣΟΤ (.Μ.Τ.) ΟΠΛΏ  ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΒ ΥΟΛΒ  

ΜΟΝΕΜΧΝ ΤΠΏΞΕΧΜΏΣΕΚΧΝ ΣΡΏΣΟΤ (.Μ.Τ.) ΧΜΏΣΏ  ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΒ ΥΟΛΒ  

ΜΟΝΕΜΧΝ ΤΠΏΞΕΧΜΏΣΕΚΧΝ ΝΏΤΣΕΚΟΤ (.Μ.Τ.Ν.)  ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΒ ΥΟΛΒ  

ΏΚΏΑΔΜΕΒ ΒΜΠΟΡΕΚΟΤ ΝΏΤΣΕΚΟΤ  

Ώ.Β.Ν. ΥΟΛΔ ΠΛΟΕΏΡΥΧΝ  Ώ.Β.Ν  

Ώ.Β.Ν. ΥΟΛΔ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ  Ώ.Β.Ν.  

ΏΣΤΝΟΜΕΚΒ ΥΟΛΒ  

ΏΣΤΦΤΛΏΚΧΝ  ΏΣΤΝΟΜΕΚΒ ΥΟΛΒ  

ΥΟΛΔ ΠΤΡΟΐΒΣΕΚΔ ΏΚΏΑΔΜΕΏ  

ΥΟΛΔ ΠΤΡΟΐΒΣΧΝ  .Π.Ώ.  

ΥΟΛΔ ΑΟΚΕΜΧΝ ΛΕΜΒΝΟΦΤΛΏΚΧΝ  

ΥΟΛΔ ΑΟΚΕΜΧΝ ΛΕΜΒΝΟΦΤΛΏΚΧΝ  .Α.Λ.  

ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΏ  

ΒΘΝΟΜΟΤΕΚΟΛΟΓΕΏ (ΛΔΞΟΤΡΕ) (*)  ΕΟΝΕΟ ΠΏΝΒΠ.  

ΒΠΕΣΔΜΧΝ ΦΤΕΚΔ ΏΓΧΓΔ ΚΏΕ ΏΘΛΔΣΕΜΟΤ (ΏΓ. ΝΕΚΟΛΏΟ) (*)  ΒΛΛΔΝ. ΜΒΟΓΒΕΏΚΟ ΠΏΝ.  

ΒΠΕΣΔΜΔ ΦΤΕΚΔ ΏΓΧΓΔ ΚΏΕ ΏΘΛΔΣΕΜΟΤ (ΏΘΔΝΏ)  ΒΚΠΏ  

ΒΠΕΣΔΜΔ ΦΤΕΚΔ ΏΓΧΓΔ ΚΏΕ ΏΘΛΔΣΕΜΟΤ (ΚΟΜΟΣΔΝΔ)  ΑΠΘ  

ΒΠΕΣΔΜΧΝ ΦΤΕΚΔ ΏΓΧΓΔ ΚΏΕ ΏΘΛΔΣΕΜΟΤ (ΠΤΡΓΟ) (*)  ΠΏΝΒΠ. ΠΏΣΡΧΝ  

ΒΠΕΣΔΜΔ ΦΤΕΚΔ ΏΓΧΓΔ ΚΏΕ ΏΘΛΔΣΕΜΟΤ (ΒΡΡΒ)  ΏΠΘ  

ΒΠΕΣΔΜΔ ΦΤΕΚΔ ΏΓΧΓΔ ΚΏΕ ΏΘΛΔΣΕΜΟΤ (ΣΡΕΚΏΛΏ)  ΠΏΝ.ΘΒΏΛΕΏ  

ΒΠΕΣΔΜΔ ΦΤΕΚΔ ΏΓΧΓΔ ΚΏΕ ΏΘΛΔΣΕΜΟΤ (ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ)  ΏΠΘ  

ΘΒΏΣΡΕΚΧΝ ΠΟΤΑΧΝ (ΏΘΔΝΏ)  Β.Κ.Π.Ώ.  

ΘΒΏΣΡΕΚΧΝ ΠΟΤΑΧΝ (ΝΏΤΠΛΕΟ)  ΠΏΝ.ΠΒΛ/ΝΔΟΤ  

ΘΒΏΣΡΕΚΧΝ ΠΟΤΑΧΝ (ΠΏΣΡΏ)  ΠΏΝ.ΠΏΣΡΧΝ  

ΘΒΏΣΡΟΤ (ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ)  ΏΠΘ  

ΚΕΝΔΜΏΣΟΓΡΏΦΟΤ (ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ)  ΏΠΘ  

ΚΕΝΔΜΏΣΟΓΡΏΦΟΤ (ΦΛΧΡΕΝΏ) (*)  ΠΏΝΒΠ. ΑΤΣ. ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ  

ΜΟΤΕΚΔ ΒΠΕΣΔΜΔ & ΣΒΥΝΔ (ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ)  ΠΏΝ.ΜΏΚΒΑ.  

ΜΟΤΕΚΧΝ ΠΟΤΑΧΝ (ΏΘΔΝΏ)  ΒΚΠΏ  

ΜΟΤΕΚΧΝ ΠΟΤΑΧΝ (ΏΡΣΏ)  ΠΏΝ. ΕΧΏΝΝΕΝΧΝ  

ΜΟΤΕΚΧΝ ΠΟΤΑΧΝ (ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ)  ΏΠΘ  

ΜΟΤΕΚΧΝ ΠΟΤΑΧΝ (ΚΒΡΚΤΡΏ)  ΕΟΝΕΟ ΠΏΝ/ΜΕΟ  

ΜΟΤΕΚΧΝ ΠΟΤΑΧΝ (ΡΒΘΤΜΝΟ) (*)  ΒΛΛΔΝ. ΜΒΟΓΒΕΏΚΟ ΠΏΝ.  

ΠΟΛΕΣΕΜΕΚΔ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ & ΒΠΕΚΟΕΝΧΝΕΏ (ΜΤΣΕΛΔΝΔ)  ΠΏΝ.ΏΕΓΏΕΟΤ  

ΦΔΦΕΏΚΧΝ ΣΒΥΝΧΝ ΚΏΕ ΚΕΝΔΜΏΣΟΓΡΏΦΟΤ (ΦΏΥΝΏ ΒΤΐΟΕΏ)  ΒΚΠΏ  

(*) Αελ ζα ιεηηνπξγήζεη ην αθαδεκατθφ έηνο 2019-2020.»  

Άξζξν 2  

Δμεηαδφκελα καζήκαηα - Δηδηθά καζήκαηα  

Γηα ηελ εηζαγσγή ησλ παξαθάησ ππνςεθίσλ:  

1. καζεηέο/-ηξηεο ηεο Γ ηάμεο Δκεξήζηνπ ΒΠΏ.Λ. ζρνιηθνχ έηνπο 2018-2019,  

2. καζεηέο/-ηξηεο ηεο Α` ηάμεο Βζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. ζρνιηθνχ έηνπο 2018-2019  

3. καζεηέο/-ηξηεο ηεο Α` ηάμεο Βζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. ζρνιηθνχ έηνπο 2018-2019 ησλ Ώπηνηειψλ Βηδηθψλ Σκεκάησλ θαη ησλ Σκεκάησλ 
πλδηδαζθαιίαο,  

4. απφθνηηνη ηεο Γ` ηάμεο Δκεξήζηνπ ΒΠΏ.Λ. παξειζφλησλ εηψλ,  

5. απφθνηηνη ηεο Α` ηάμεο Βζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. παξειζφλησλ εηψλ,  

νη νπνίνη δηεθδηθνχλ ζέζεηο ζηηο ρνιέο, Σκήκαηα θαη Βηζαγσγηθέο θαηεπζχλζεηο Σκεκάησλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ, ηεο Ώ..Π.Ώ.Ε.Σ.Β., ησλ 
Ώλψηεξσλ ρνιψλ Σνπξηζηηθήο Βθπαίδεπζεο, ησλ Ώλψηεξσλ ηξαηησηηθψλ ρνιψλ Τπαμησκαηηθψλ ησλ Βλφπισλ Απλάκεσλ, ηεο ρνιήο 
Ώζηπθπιάθσλ, ηεο ρνιήο Ππξνζβεζηψλ, ηεο ρνιήο Ανθίκσλ Ληκελνθπιάθσλ θαη ησλ ρνιψλ ηεο Ώθαδεκίαο Βκπνξηθνχ Ναπηηθνχ 
θαζνξίδνληαη ηα παξαθάησ παλειιαδηθά εμεηαδφκελα καζήκαηα: α. δχν καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο: «Νέα Βιιεληθά» θαη «Μαζεκαηηθά» 
(Άιγεβξα), β. δχν καζήκαηα εηδηθφηεηαο, φπσο νξίδνληαη ζηε κε αξηζκ. Φ.153/156280/Ώ5/20-9-2018 (ΦΒΚ 4195 ΐ`) ππνπξγηθή απφθαζε.  
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Γηα ηηο ρνιέο, ηα Σκήκαηα θαη ηηο Βηζαγσγηθέο Καηεπζχλζεηο ηεο Σξηηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ζηα νπνία απαηηείηαη εμέηαζε θαη ζε εηδηθά 
καζήκαηα (Ξέλε Γιψζζα, Μνπζηθή θαη ρέδην), νη ππνςήθηνη/-εο εμεηάδνληαη θαη ζην αληίζηνηρν εηδηθφ κάζεκα, εθαξκνδφκελσλ αλαιφγσο ησλ 
δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά γηα ηνπο ππνςήθηνπο ησλ Παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ. Δ εμέηαζε ησλ εηδηθψλ 
καζεκάησλ γίλεηαη ζε θνηλά ζέκαηα κε ηνπο/ηηο ππνςήθηνπο/-εο ησλ Παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ. πνπ απαηηείηαη εμέηαζε ζε 
εηδηθφ κάζεκα πξέπεη ν βαζκφο λα είλαη ίζνο κε ην κηζφ ηνπιάρηζηνλ ηνπ κέγηζηνπ δπλαηνχ. Ώλ απαηηείηαη εμέηαζε ζε δχν εηδηθά καζήκαηα, ε 
πξνυπφζεζε απηή ηζρχεη ρσξηζηά γηα ην θαζέλα απφ ηα εμεηαδφκελα εηδηθά καζήκαηα. Οη εηδηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο θαη φξνη εηζαγσγήο 
θνηηεηψλ γηα ηα Σκήκαηα Μνπζηθψλ πνπδψλ ηνπ Ενλίνπ Παλεπηζηεκίνπ, Μνπζηθήο Βπηζηήκεο θαη Σέρλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, 
Μνπζηθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Εσαλλίλσλ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 4559/2018 (142 Ώ`), φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ. 4589/2019 (13 Ώ`) θαη ηεο ζρεηηθήο Φ.253/23170/Ώ5/14-2-2019 (ΦΒΚ 504 ΐ`) ππνπξγηθήο 
απφθαζεο.»  

Άξζξν 3  

Αίηεζε - Γήισζε γηα ζπκκεηνρή ζηηο Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο  

Ώ. Οη καζεηέο/ηξηεο ηεο Γ` ηάμεο εκεξεζίνπ θαη Α` ηάμεο εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. νη νπνίνη/-εο επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο Παλειιαδηθέο 
Βμεηάζεηο ΒΠΏ.Λ. ππνβάιινπλ ζην Λχθεην θνίηεζήο ηνπο ζρεηηθή Ώίηεζε-Αήισζε.  

Με ηελ Ώίηεζε-Αήισζε ν/ε ελδηαθεξφκελνο/-ε δειψλεη:  

α) Βθηφο απφ ηα δχν καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο, φπσο έρνπλ θαζνξηζηεί ζην άξζξν 2 ηεο παξνχζαο γηα θάζε θαηεγνξία ππνςεθίσλ, δειψλεη 
θαη ηελ εηδηθφηεηα ηνπ Σνκέα ζηα δχν καζήκαηα ηεο νπνίαο ζα εμεηαζηεί παλειιαδηθά.  

β) Σα εηδηθά καζήκαηα (Ξέλεο γιψζζεο, κνπζηθή, ζρέδηα) πνπ ηπρφλ επηζπκεί λα εμεηαζηεί παλειιαδηθά.  

γ) Σε ζπκκεηνρή ζηελ πγεηνλνκηθή εμέηαζε θαη ζηηο πξαθηηθέο δνθηκαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηα Σκήκαηα Βπηζηήκεο Φπζηθήο Ώγσγήο θαη 
Ώζιεηηζκνχ (Σ.Β.Φ.Ώ.Ώ.).  

δ) Ώλ επηζπκεί λα εηζαρζεί ζηα Σκήκαηα Μνπζηθψλ πνπδψλ ηνπ Ενλίνπ Παλεπηζηεκίνπ, Μνπζηθήο Βπηζηήκεο θαη Σέρλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
Μαθεδνλίαο, Μνπζηθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Εσαλλίλσλ, ζε έλα, ζε δχν ή ζην ζχλνιν ησλ Σκεκάησλ απηψλ.  

Δ δήισζε ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο δηαδηθαζίεο ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ.  

ηελ Ώίηεζε-Αήισζε ν/ε ελδηαθεξφκελνο/-ε δειψλεη επίζεο αλ είλαη ππνςήθηνο/-α γηα ηξαηησηηθέο ρνιέο Τπαμησκαηηθψλ ησλ Βλφπισλ 
Απλάκεσλ, ηε ρνιή Ώζηπθπιάθσλ, ηε ρνιή Ππξνζβεζηψλ, ηε ρνιή Ανθίκσλ Ληκελνθπιάθσλ θαη ηηο ρνιέο ηεο Ώθαδεκίαο Βκπνξηθνχ 
Ναπηηθνχ.  

Δ δήισζε απηή είλαη ελδεηθηηθή ηεο επηζπκίαο ηνπ εθφζνλ γηα λα κπνξέζεη ηειηθά λα ζπκκεηάζρεη ν/ε ππνςήθηνο/α ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο 
γηα εηζαγσγή ζηηο ελ ιφγσ ζρνιέο, απαηηείηαη λα ππνβάιεη θαη αίηεζε απεπζείαο ζην ηξαηφ, ζηελ Ώζηπλνκία, ζηελ Ππξνζβεζηηθή, ζην Ληκεληθφ 
ή ζην Βκπνξηθφ Ναπηηθφ ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα νξίδεηαη ζηηο πξνθεξχμεηο πνπ ζα εθδψζνπλ ηα αξκφδηα Τπνπξγεία θαη λα θξηζεί ηθαλφο 
ζηηο πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο.  

ΐ. Σελ αλσηέξσ Ώίηεζε-Αήισζε ππνβάιινπλ θαη: i) νη θάηνρνη πηπρίνπ ΒΠΏ.Λ., εθφζνλ θαηέρνπλ απνιπηήξην δεπηεξνβάζκηνπ θχθινπ 
ζπνπδψλ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, ii) νη θάηνρνη πηπρίνπ ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ.4186/2013 (ΦΒΚ 193 Ώ`) ή ηνπ λ.3475/2006 (ΦΒΚ 146 Ώ`), θαη ηνπ 
λ.4386/2016 (ΦΒΚ 83 Ώ`), εθφζνλ θαηέρνπλ απνιπηήξην Γεληθνχ Λπθείνπ, θαη iii) νη θάηνρνη ηζφηηκσλ ηίηισλ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, εθφζνλ 
επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο Παλειιαδηθέο Βμεηάζεηο ΒΠΏ.Λ. νπνηνδήπνηε άιιν έηνο απφ απηφ πνπ απέθηεζαλ ηνλ απνιπηήξην ηίηιν 
ηνπο. Γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε λέα εμέηαζε ε Ώίηεζε-Αήισζε ππνβάιιεηαη ζην ΒΠΏ.Λ. απφ ην νπνίν απνθνίηεζαλ ή ζε απηφ πνπ είλαη 
πιεζηέζηεξν ζηνλ ηφπν κφληκεο θαηνηθίαο ηνπο.  

Δ Ώίηεζε-Αήισζε ησλ απνθνίησλ ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ επθξηλέο θσηναληίγξαθν ηνπ ηίηινπ απφιπζεο (απνιπηήξην θαη πηπρίν).  

Γ. Οη καζεηέο/-ηξηεο ηεο Γ` ηάμεο εκεξεζίνπ θαη Α` ηάμεο εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. ζηελ αλσηέξσ Ώίηεζε-Αήισζε δειψλνπλ ππνρξεσηηθά ηα 
καζήκαηα ηεο εηδηθφηεηαο πνπ ήδε έρνπλ επηιέμεη θαη παξαθνινπζνχλ, ελψ νη απφθνηηνη κπνξνχλ λα επηιέμνπλ λα εμεηαζηνχλ ζηα καζήκαηα 
νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο ηνπ ηνκέα απνθνίηεζεο ηνπο, πνπ είλαη αληίζηνηρνο ή ζπλαθήο κε ηνλ Σνκέα ηνπ λ.4386/2016, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 20 ηεο παξνχζαο.  

ε πεξίπησζε πνπ νη απφθνηηνη έρνπλ απνθηήζεη θαη άιιν πηπρίν εηδηθφηεηαο Σνκέα δηαθνξεηηθνχ απφ απηφλ ηεο απνθνίηεζήο ηνπο, κπνξνχλ 
λα επηιέμνπλ λα εμεηαζηνχλ ζε καζήκαηα Βηδηθφηεηαο απηνχ ηνπ Σνκέα.  

Οη θάηνρνη πηπρίνπ ΐ` Κχθινπ Σ.Β.Β., Σ.Β.Λ., Ναπηηθψλ Λπθείσλ, Β.Π.Λ., πηπρίνπ θαη απνιπηεξίνπ ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 3475/2006 ή ηνπ λ. 
4186/2013, κπνξνχλ λα επηιέμνπλ λα εμεηαζηνχλ ζηα καζήκαηα νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο ηνπ Σνκέα απνθνίηεζεο ηνπο, πνπ είλαη αληίζηνηρνο 
ή ζπλαθήο ηνπ λ. 4386/2016, ζχκθσλα κε ην άξζξν 20 ηεο παξνχζαο.  

Οη απφθνηηνη ηερληθψλ ή επαγγεικαηηθψλ ιπθείσλ ηεο αιινδαπήο, θάηνρνη βεβαηψζεσλ ηζνηηκίαο απφ ηνλ ΒΟΠΠΒΠ ζεσξνχληαη θάηνρνη 
ηζφηηκσλ ηίηισλ ζπνπδψλ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ηεο εκεδαπήο θαη άξα κπνξνχλ λα ππνβάινπλ Ώίηεζε-Αήισζε ππνςεθίσλ ΒΠΏ.Λ.. Οη 
ππνςήθηνη ηεο ελ ιφγσ πεξίπησζεο κπνξνχλ λα δειψζνπλ φπνηα εηδηθφηεηα επηζπκνχλ ζηνλ αληίζηνηρν ηνκέα ηνπο, φπσο αλαθέξνληαη ζηε 
βεβαίσζε ηζνηηκίαο ηνπ ΒΟΠΠΒΠ πνπ πξνζθνκίδνπλ.  

Α. Βηδηθά νη ππνςήθηνη/-εο ησλ Βζπεξηλψλ ΒΠΏ.Λ., καζεηέο/-ηξηεο πνπ θνηηνχλ ζηελ ηειεπηαία ηάμε ηνπ ΒΠΏ.Λ. γηα λα απνθηήζνπλ πηπρίν θαη 
απνιπηήξην Βζπεξηλψλ ΒΠΏ.Λ. ή απφθνηηνη πνπ θαηέρνπλ πηπρίν θαη απνιπηήξην Βζπεξηλψλ ΒΠΏ.Λ., θαηά ηελ ππνβνιή ηεο Ώίηεζεο -
Αήισζεο, εθηφο ησλ αλσηέξσ, επηιέγνπλ εάλ:  
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α) Θα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο Παλειιαδηθέο Βμεηάζεηο καδί κε ηνπο/ηηο ππφινηπνπο/εο ππνςήθηνπο/εο ησλ ΒΠΏΛ δηεθδηθψληαο ηηο ίδηεο ζέζεηο 
εηζαγσγήο ζε ρνιέο, Σκήκαηα θαη Βηζαγσγηθέο Καηεπζχλζεηο Σκεκάησλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ, ζηελ ΏΠΏΕΣΒ, ζηηο ΏΣΒ, ζηηο Ώλψηεξεο 
ηξαηησηηθέο ρνιέο Τπαμησκαηηθψλ, ζηε ρνιή Ώζηπθπιάθσλ, ζηε ρνιή Ππξνζβεζηψλ, ζηε ρνιή Ανθίκσλ Ληκελνθπιάθσλ θαη ζηηο 
Ώθαδεκίεο Βκπνξηθνχ Ναπηηθνχ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.4186/2013 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

β) Θα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο Παλειιαδηθέο Βμεηάζεηο ησλ Βζπεξηλψλ ΒΠΏΛ δηεθδηθψληαο εηδηθφ πνζνζηφ ζέζεσλ 1% επηπιένλ ηνπ αξηζκνχ 
εηζαθηέσλ ζε ρνιέο, Σκήκαηα θαη Βηζαγσγηθέο Καηεπζχλζεηο Σκεκάησλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ, ζηελ ΏΠΏΕΣΒ, ζηηο ΏΣΒ θαη ζηελ ΏΒΝ, φπσο 
πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.4186/2013, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. Οη απφθνηηνη ηεο πεξίπησζεο απηήο κπνξνχλ λα 
επηιέμνπλ λα εμεηαζηνχλ ζηα καζήκαηα νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο ηνπ Σνκέα απνθνίηεζεο ηνπο αληίζηνηρνπ ή ζπλαθή κε ηνλ ηνκέα ηνπ λ. 
4186/2013 θαη 4386/2016 ζχκθσλα κε ηελ παξ. 20 ηεο παξνχζαο.  

Οη ππνςήθηνη/-εο ησλ Βζπεξηλψλ ΒΠΏ.Λ., νη νπνίνη είλαη θάηνρνη Ώπνιπηεξίνπ ΓΒ.Λ., πνπ θνηηνχλ ζηελ ηειεπηαία ηάμε ηνπ ΒΠΏ.Λ. γηα λα 
απνθηήζνπλ πηπρίν Βζπεξηλψλ ΒΠΏ.Λ., θαηά ηελ ππνβνιή ηεο Ώίηεζεο - Αήισζεο, κπνξνχλ λα επηιέμνπλ κφλν ηελ πεξίπησζε (α) ηεο 
παξαγξάθνπ Α` ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη εμεηάδνληαη ππνρξεσηηθά ζηα καζήκαηα ηεο εηδηθφηεηαο πνπ ήδε έρνπλ επηιέμεη θαη 
παξαθνινπζνχλ.  

Οη απφθνηηνη/-εο ηεο πεξίπησζεο (α) ππνβάιινπλ ηελ Ώίηεζε-Αήισζε ζην εκεξήζην ΒΠΏ.Λ., πνπ είλαη πιεζηέζηεξν ζηνλ ηφπν κφληκεο 
θαηνηθίαο ηνπο, ελψ νη καζεηέο ηεο πεξίπησζεο (β) ζην Λχθεην θνίηεζεο ηνπο.  

Β. Οη καζεηέο/-ηξηεο ηεο Α` ηάμεο Βζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. ζρνιηθνχ έηνπο 2018-2019 ησλ Ώπηνηειψλ Βηδηθψλ Σκεκάησλ θαη ησλ Σκεκάησλ 
πλδηδαζθαιίαο ηνπ άξζξνπ 4 (παξ. 3) ηνπ λ.4473/2017 (ΦΒΚ 78 Ώ`) εθφζνλ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο Παλειιαδηθέο Βμεηάζεηο 
ΒΠΏ.Λ. ππνβάιινπλ ζην Λχθεην θνίηεζήο ηνπο ηελ αλσηέξσ Ώίηεζε - Αήισζε κε ηα καζήκαηα γεληθήο παηδείαο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξ. 2 
ηεο παξνχζαο Ώπφθαζεο, θαζψο θαη ηελ εηδηθφηεηα ηνπ Σνκέα, πνπ ήδε έρνπλ επηιέμεη θαη παξαθνινπζνχλ, ζηα δχν καζήκαηα ηεο νπνίαο ζα 
εμεηαζηνχλ παλειιαδηθά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο αξηζκ. Φ2/177268/Α4/22-10-2018 (ΦΒΚ 4866 ΐ`) ππνπξγηθήο απφθαζεο.  

Σ. Οη απφθνηηνη/-εο παξειζφλησλ εηψλ πνπ ππνβάινπλ Ώίηεζε-Αήισζε γηα ζπκκεηνρή ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ΒΠΏ.Λ. δελ κπνξνχλ λα 
ππνβάινπλ ην ίδην έηνο Ώίηεζε - Αήισζε γηα ζπκκεηνρή ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ΓΒ.Λ.  

Δ Ώίηεζε - Αήισζε ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ζε πξνζεζκία πνπ αλαθνηλψλεηαη απφ ην ΤΠ.Π.Β.Θ., απφ ηνλ ίδην ηνλ/ηελ ελδηαθεξφκελν/-ε ή 
απφ λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπ/ηεο εληφο ηνπ κελφο Μαξηίνπ, ηνπ έηνπο πνπ επηζπκεί ηε ζπκκεηνρή ηνπ/ηεο ζηηο Παλειιαδηθέο 
εμεηάζεηο θαη εθθξάδεη ηελ απζεληηθή βνχιεζε ηνπ/ηεο ελδηαθεξφκελνπ/-εο θαη δελ ηξνπνπνηείηαη.»  

Άξζξν 4  

Γηθαηνχρνη ζπκκεηνρήο ζηηο Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο γηα εηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε  

Αηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο Παλειιαδηθέο Βμεηάζεηο έρνπλ φινη/-εο φζνη/-εο ππέβαιαλ ζρεηηθή Ώίηεζε- Αήισζε ην ίδην έηνο, φπσο πεξηγξάθεηαη 
ζην άξζξν 3 ηεο παξνχζαο, κε ηελ πξνυπφζεζε πσο αλ πξφθεηηαη γηα καζεηέο/-ηξηεο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο ΒΠΏ.Λ. απηνί/-έο ζα πξέπεη λα 
έρνπλ ιάβεη πηπρίν ΒΠΏ.Λ. θαη απνιπηήξην δεπηεξνβάζκηνπ θχθινπ ζπνπδψλ Βπαγγεικαηηθήο Βθπαίδεπζεο ή πηπρίν ΒΠΏ.Λ. φζνη/-εο έρνπλ 
απνιπηήξην ΓΒ.Λ., κέρξη ηελ έθδνζε απνηειεζκάησλ ηεο εηδηθήο εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ Ενπλίνπ.  

Οη καζεηέο/-ηξηεο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο ΒΠΏ.Λ. πνπ έρνπλ ππνβάιεη Ώίηεζε - Αήισζε θαη παξαπέκπνληαη ζηηο επαλαιεπηηθέο ελδνζρνιηθέο 
εμεηάζεηο Ενπλίνπ γηα ιήςε πηπρίνπ ή/θαη απνιπηεξίνπ, κπνξνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηηο Παλειιαδηθέο Βμεηάζεηο ηνπ ίδηνπ έηνπο. ε πεξίπησζε 
πνπ δελ απνθηήζνπλ απνιπηήξην θαη πηπρίν κέρξη ηελ έθδνζε απνηειεζκάησλ ηεο εηδηθήο εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ Ενπλίνπ, ε ζπκκεηνρή ζηηο 
εηδηθέο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ζεσξείηαη άθπξε θαη απνθιείνληαη απφ ηελ δηαδηθαζία επηινγήο γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Βθπαίδεπζε. 
Ώλ ν/ε ίδηνο/-α ππνςήθηνο/-α ηνλ επφκελν ρξφλν επηζπκεί ηελ εηζαγσγή ηνπ/ηεο ζηελ Σξηηνβάζκηα Βθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα ζπκκεηάζρεη εθ 
λένπ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο.  

Άξζξν 5  

Μεραλνγξαθηθφ Γειηίν-Τπνβνιή-Γηαδηθαζία  

Ώ. Αηθαίσκα ππνβνιήο Μεραλνγξαθηθνχ Αειηίνπ πξνηηκήζεσλ ππνςεθίσλ γηα εηζαγσγή ζε ρνιέο, Σκήκαηα θαη Βηζαγσγηθέο Καηεπζχλζεηο 
Σκεκάησλ ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο έρνπλ νη ππνςήθηνη/-εο, νη νπνί-νη/-εο έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζηηο Παλειιαδηθέο Βμεηάζεηο ΒΠΏ.Λ. κε ην 
ζχζηεκα εηζαγσγήο πνπ ζεζπίζηεθε κε ην λ.4186/2013 (ΦΒΚ 193 Ώ`) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

Οη αλσηέξσ κπνξνχλ λα ππνβάινπλ Μεραλνγξαθηθφ Αειηίν πξνηηκήζεσλ ππνςεθίνπ/-αο γηα εηζαγσγή ζε ρνιέο, Σκήκαηα θαη Βηζαγσγηθέο 
Καηεπζχλζεηο Σκεκάησλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ, ζηελ Ώ..ΠΏΕ.Σ.Β., ζηηο Ώ..Σ.Β. πνπ είλαη αληίζηνηρα ή ζπλαθή κε ηνπο Σνκείο απφ ηνπο νπνίνπο 
απνθνηηνχλ, θαζψο θαη ζε ρνιέο, Σκήκαηα θαη Βηζαγσγηθέο Καηεπζχλζεηο Σκεκάησλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ, ζηηο Ώλψηεξεο ηξαηησηηθέο ρνιέο 
Τπαμησκαηηθψλ, ζηε ρνιή Ώζηπθπιάθσλ, ζηε ρνιή Ππξνζβεζηψλ, ζηε ρνιή Ανθίκσλ Ληκελνθπιάθσλ θαη ζηηο Ώθαδεκίεο Βκπνξηθνχ 
Ναπηηθνχ (ΏΒΝ) ηεο Κνηλήο Οκάδαο, φπσο απηά θαζνξίζηεθαλ ζην άξζξν 1 ηεο παξνχζαο.  

Οη σο άλσ ππνςήθηνη/-εο, εθηφο ησλ ππνςεθίσλ Βζπεξηλψλ ΒΠΏ.Λ. πνπ κε ηελ Ώίηεζε - Αήισζή ηνπο επέιεμαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο 
Παλειιαδηθέο Βμεηάζεηο κφλν κε ην εηδηθφ πνζνζηφ ησλ Βζπεξηλψλ ΒΠΏ.Λ., φπσο πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 13 ηνπ λ.4186/2013, φπσο αληηθα-
ηαζηάζεθε κε ην άξζξν 241 ηνπ λ.4610/2019 (ΦΒΚ 70 Ώ`), δηεθδηθνχλ:  

α) ε πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ εηζαθηέσλ, ζε ρνιέο, Σκήκαηα θαη Βηζαγσγηθέο Καηεπζχλζεηο ησλ 
Παλεπηζηεκίσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 1 σο αληίζηνηρα ή ζπλαθή κε ηνπο ηνκείο απφ ηνπο νπνίνπο απνθνηηνχλ, θαζψο θαη ζηελ θνηλή 
νκάδα ρνιψλ, Σκεκάησλ θαη Βηζαγσγηθψλ Καηεπζχλζεσλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 1, ζηελ νπνία εηζάγνληαη απφθνηηνη 
φισλ ησλ ηνκέσλ. Καη` εμαίξεζε, ην πνζνζηφ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ 
εηζαθηέσλ ζηα Σκήκαηα θαη Βηζαγσγηθέο Καηεπζχλζεηο Πνιπηερλείσλ θαη Πνιπηερληθψλ ρνιψλ, Εαηξηθήο, Οδνληηαηξηθήο, Κηεληαηξηθήο, 
Φαξκαθεπηηθήο, Φπζηθήο, ΐηνινγίαο θαη Γεσινγίαο, ηα νπνία θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 1 σο αληίζηνηρα ή ζπλαθή κε ηνπο ηνκείο απφ ηνπο νπνί-
νπο απνθνηηνχλ.  
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β) ε πνζνζηφ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ εηζαθηέσλ ζηελ Ώλψηαηε ρνιή Παηδαγσγηθήο θαη Σερλνινγηθήο Βθπαίδεπζεο 
(Ώ..ΠΏΕ.Σ.Β.) θαη ζηηο Ώλψηεξεο ρνιέο Σνπξηζηηθήο Βθπαίδεπζεο (Ώ..Σ.Β.), ζε Σκήκαηα πνπ θαζνξίδνληαη κε ηελ απφθαζε ηεο παξαγξάθνπ 
3 σο αληίζηνηρα ή ζπλαθή κε ηνπο ηνκείο απφ ηνπο νπνίνπο απνθνηηνχλ.  

γ) ε εηδηθφ πνζνζηφ ζέζεσλ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ εηζαθηέσλ, πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη 
Θξεζθεπκάησλ ή θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ, ζε θνηλή νκάδα πνπ πεξηιακβάλεη ηηο Ώλψηεξεο ηξαηησηηθέο ρνιέο Τπα-
μησκαηηθψλ ησλ Βλφπισλ Απλάκεσλ, ηε ρνιή Ώζηπθπιάθσλ, ηε ρνιή Ππξνζβεζηψλ, ηε ρνιή Ανθίκσλ  

Ληκελνθπιάθσλ θαη ηηο ρνιέο ηεο Ώθαδεκίαο Βκπνξηθνχ Ναπηηθνχ (Ώ.Β.Ν.), αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηνκέα απφ ηνλ νπνίν απνθνηηνχλ.  

δ) i) ε πνζνζηφ ηνπ 10% ησλ ζέζεσλ εηζαθηέσλ, ρσξίο λέα εμέηαζε, φπσο νξίδεηαη ζηηο ζρεηηθέο Τπνπξγηθέο Ώπνθάζεηο, γηα εηζαγσγή ζε 
ρνιέο, Σκήκαηα θαη Βηζαγσγηθέο Καηεπζχλζεηο Σκεκάησλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ, ζηελ Ώ..ΠΏΕ.Σ.Β., ζηηο Ώ..Σ.Β., ζηηο Ώλψηεξεο ηξαηησηηθέο 
ρνιέο Τπαμησκαηηθψλ, ζηε ρνιή Ώζηπθπιάθσλ, ζηε ρνιή Ππξνζβεζηψλ, ζηε ρνιή Ανθίκσλ Ληκελνθπιάθσλ θαη ζηηο Ώθαδεκίεο 
Βκπνξηθνχ Ναπηηθνχ (ΏΒΝ), κε βάζε ηε βαζκνινγία ηεο ηειεπηαίαο εμέηαζήο ηνπο ζηα παλειιαδηθά εμεηαδφκελα καζήκαηα ησλ εκεξήζησλ 
ΒΠΏ.Λ. θαη ζηα εηδηθά καζήκαηα γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ Σξηηνβάζκηα Βθπαίδεπζε. Σν δηθαίσκα απηφ κπνξεί λα αζθεζεί ην επφκελν θαη ην 
κεζεπφκελν έηνο ηνπ έηνπο ηειεπηαίαο εμέηαζεο ζηα αλσηέξσ παλειιαδηθψο εμεηαδφκελα καζήκαηα θαη εηδηθά καζήκαηα. Οη ζέζεηο πνπ 
αληηζηνηρνχλ ζην 10% ηνπ αξηζκνχ εηζαθηέσλ θαηαλέκνληαη ζε πνζνζηφ 60% γηα ηνπο ζπκκεηάζρνληεο ζηηο ελ ιφγσ εμεηάζεηο ην ακέζσο 
πξνεγνχκελν έηνο θαη ζε πνζνζηφ 40% γηα φζνπο/-εο έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζηελ εμεηαζηηθή δηαδηθαζία δχν έηε πξηλ απφ ην έηνο ππνβνιήο λένπ 
κεραλνγξαθηθνχ ρσξίο λέα εμέηαζε. Βηδηθά γηα εηζαγσγή θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2019-2020, νη ππνςήθηνη ησλ ΒΠΏ.Λ. πνπ έρνπλ 
ζπκκεηάζρεη θαηά ηα δχν πξνεγνχκελα έηε ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο εκεξεζίνπ ΒΠΏ.Λ. θαη ππνβάιινπλ εθ λένπ κεραλνγξαθηθφ δειηίν 
ρσξίο λέα εμέηαζε, ζα δηεθδηθήζνπλ εληαία ηηο ζέζεηο εηζαγσγήο ηνπ 10% ζην ζχλνιν ησλ ρνιψλ, Σκεκάησλ θαη Βηζαγσγηθψλ Καηεπζχλζεσλ 
ησλ Παλεπηζηεκίσλ ζηα νπνία έρνπλ πξφζβαζε ηα ΒΠΏ.Λ.. Τπνςήθηνη/-εο, νη νπνίνη ζπκκεηείραλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ηα δχν 
πξνεγνχκελα έηε, εθφζνλ ζπκκεηάζρνπλ εθ λένπ έζησ θαη ζε έλα κάζεκα ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ησλ ΒΠΏ.Λ. δελ έρνπλ δηθαίσκα λα 
ππνβάινπλ Μεραλνγξαθηθφ Αειηίν κε βάζε ηε βαζκνινγία πξνεγνχκελεο εμέηαζήο ηνπο γηα ην πνζνζηφ ηνπ 10%. Με θνηλή απφθαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ Παηδείαο Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαζψο θαη ησλ ζπλαξκφδησλ Τπνπξγψλ φπνπ απαηηείηαη θαζνξίδνληαη ηα εηδηθφηεξα πνζνζηά 
επί ηνπ αξηζκνχ ησλ εηζαθηέσλ αλά θαηεγνξία.  

ii) Δ ππνπεξηπη. i δελ εθαξκφδεηαη γηα ηνπο ππνςεθίνπο ησλ Σκεκάησλ Μνπζηθψλ πνπδψλ ηνπ Ενλίνπ Παλεπηζηεκίνπ, Μνπζηθήο Βπηζηήκεο 
θαη Σέρλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, Μνπζηθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Εσαλλίλσλ ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ.4559/2018 (ΦΒΚ 142 Ώ`), 
φπσο ηζρχεη.  

iii) Βηδηθά νη ππνςήθηνη/-εο ησλ Βζπεξηλψλ ΒΠΏ.Λ., νη νπνίνη κε ηελ Ώίηεζε - Αήισζε πνπ ππέβαιαλ επέιεμαλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο 
Παλειιαδηθέο Βμεηάζεηο ΒΠΏ.Λ. κε ην εηδηθφ πνζνζηφ πνπ πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 13 ηνπ λ.4186/2013, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 
241 ηνπ λ.4610/2019 (ΦΒΚ 70 Ώ`), ππνβάιινπλ Μεραλνγξαθηθφ Αειηίν πξνηηκήζεσλ γηα εηζαγσγή ζε ρνιέο, Σκήκαηα θαη Βηζαγσγηθέο 
Καηεπζχλζεηο Σκεκάησλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ, ζηελ Ώ..ΠΏΕ.Σ.Β. θαη ζηηο Ώ..Σ.Β., πνπ είλαη αληίζηνηρα ή ζπλαθή κε ηνπο Σνκείο απφ ηνπο 
νπνίνπο απνθνηηνχλ θαζψο θαη ζε ρνιέο, Σκήκαηα θαη Βηζαγσγηθέο Καηεπζχλζεηο Σκεκάησλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ, θαη ησλ Ώθαδεκηψλ 
Βκπνξηθνχ Ναπηηθνχ (ΏΒΝ) ηεο Κνηλήο Οκάδαο, φπσο απηά θαζνξίζηεθαλ ζην άξζξν 1 ηεο παξνχζαο, δηεθδηθψληαο μερσξηζηφ πνζνζηφ 
ζέζεσλ 1% επηπιένλ ηνπ αξηζκνχ εηζαθηέσλ, εθφζνλ ππνβάιινπλ ην σο άλσ Μεραλνγξαθηθφ Αειηίν πξνηηκήζεσλ ππνςεθίνπ ην ίδην έηνο 
πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο Παλειιαδηθέο Βμεηάζεηο.  

ΐ. Σν Μεραλνγξαθηθφ Αειηίν ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά κε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ Σκεκάησλ εηζαγσγήο ζηελ Σξηηνβάζκηα Βθπαίδεπζε, χζηεξα 
απφ πξφζθιεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ νη ππνςήθηνη/-εο, νη νπνίνη επηζπκνχλ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηηο ρνιέο, 
Σκήκαηα θαη Βηζαγσγηθέο Καηεπζχλζεηο Σκεκάησλ ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο.  

Βηδηθφηεξα:  

α. ην Μεραλνγξαθηθφ Αειηίν πξνηηκήζεσλ ν/ε ππνςήθηνο/-α κπνξεί λα δειψλεη πξνηίκεζε γηα φζεο ρνιέο, Σκήκαηα ή Βηζαγσγηθέο 
Καηεπζχλζεηο Σκεκάησλ επηζπκεί απφ απηά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ αληίζηνηρν Σνκέα απνθνίηεζήο ηνπ/ηεο, θαζψο θαη ζηελ Κνηλή Οκάδα 
ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο θαη κε νπνηαδήπνηε ζεηξά ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζην παξφλ άξζξν ηεο παξνχζαο, 
πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηελ δηαδηθαζία επηινγήο. Με ηε δήισζε ηνπ ν/ε ππνςήθηνο/-α πξνζδηνξίδεη γηα πνηεο ρνιέο ή πνηα Σκήκαηα 
επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία επηινγήο. Καη` εμαίξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο εδαθίνπ, ν/ε ππνςήθηνο/-α δελ δηθαηνχηαη λα 
δειψζεη πξνηίκεζε γηα ρνιή ή Σκήκα ή Βηζαγσγηθή Καηεχζπλζε Σκήκαηνο ζην νπνίν είλαη ήδε ζπνπδαζηήο/-ζηξηα.  

β. Δ ζπκπιήξσζε ηεο ζεηξάο πξνηίκεζεο γίλεηαη κε ζπλερφκελε αχμνπζα αξίζκεζε γηα φιεο ηηο ρνιέο ή ηα Σκήκαηα ή ηηο Βηζαγσγηθέο 
Καηεπζχλζεηο Σκεκάησλ, πνπ επηζπκεί ν/ε ππνςήθηνο/-α, είηε απηά είλαη εληαγκέλα ζηνλ αληίζηνηρν Σνκέα απνθνίηεζήο ηνπ/ηεο είηε είλαη 
εληαγκέλα ζηελ Κνηλή Οκάδα.  

γ. Με ηε δήισζε πξνηίκεζήο ηνπ/ηεο ν/ε ππνςήθηνο/-α απνδέρεηαη φηη ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άιινπο/-εο ππνςήθηνπο/-εο δελ κπνξεί λα εηζαρζεί 
ζε ρνιή ή Σκήκα πνπ δελ έρεη δειψζεη. Ώπνδέρεηαη, επίζεο, φηη δελ κπνξεί λα εηζαρζεί ζε ρνιή ή Σκήκα πνπ πξνζδηφξηζε ζηε δήισζή 
ηνπ/ηεο αλ ην ζχλνιν ησλ κνξίσλ ηνπ/ ηεο είλαη κηθξφηεξν απφ ην ζχλνιν ησλ κνξίσλ ηνπ/ηεο ηειεπηαίνπ/-αο εηζαγφκελνπ/-εο πνπ, ζχκθσλα 
κε ηνλ αξηζκφ εηζαθηέσλ, εηζάγεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ρνιή ή Σκήκα. Βπίζεο, απνδέρεηαη φηη, αλ κε ην ζχλνιν ησλ κνξίσλ ηνπ/ηεο κπνξεί λα 
εηζαρζεί ζε πεξηζζφηεξεο ρνιέο ή Σκήκαηα, ζα εηζαρζεί ηειηθά κφλν ζε εθείλε ηε ρνιή ή ην Σκήκα πνπ πξνζδηφξηζε ζηε δήισζε ηνπ/ηεο, κε 
έλδεημε πξνγελέζηεξε ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο ρνιέο ή Σκήκαηα, πνπ έρεη δειψζεη.  

δ. Δ δήισζε πξνηίκεζεο ρνιψλ ή Σκεκάησλ ζην κεραλνγξαθηθφ δειηίν ππνςεθίνπ/-αο, πνπ ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά, κε ηα αηνκηθά 
ζηνηρεία θαη ηηο επηινγέο πξνηίκεζεο ρνιψλ ή Σκεκάησλ εηζαγσγήο ζε Παλεπηζηήκηα, θαη ινηπέο ζρνιέο, απνηειεί ην επίζεκν παξαζηαηηθφ 
γηα ηε κεραλνγξαθηθή επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ/ ηεο ππνςεθίνπ/-αο.  

ε. Δ δήισζε πξνηηκήζεσλ θάζε ππνςεθίνπ/-αο ζην κεραλνγξαθηθφ δειηίν ην νπνίν ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά, αληηπξνζσπεχεη ηελ απζεληηθή 
έθθξαζε ηεο ζέιεζήο ηνπ/ηεο, ε νπνία είλαη νξηζηηθή, θαη κφλν εληφο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο επηηξέπεηαη ε ζπκπιήξσζε ή ε 
ηξνπνπνίεζή ηεο. Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο θαη εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, θαζνξηδφκελνπ απφ ηελ Βπηηξνπή Έθδνζεο 
Ώπνηειεζκάησλ, επηηξέπεηαη κφλν ε κεξηθή ή νιηθή αλάθιεζε ηεο δήισζεο πξνηηκήζεσλ.»  
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Άξζξν 6  

Σξφπνο εμέηαζεο παλειιαδηθψο εμεηαδνκέλσλ καζεκάησλ  

Γηα ηνλ ηξφπν εμέηαζεο ησλ παλειιαδηθψο εμεηαδνκέλσλ καζεκάησλ ηζρχνπλ ηα αθφινπζα:  

α. Σα ζέκαηα ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ ιακβάλνληαη απφ ηελ χιε πνπ νξίδεηαη σο εμεηαζηέα γηα θάζε κάζεκα θαηά ην έηνο πνπ γίλνληαη νη 
εμεηάζεηο.  

β. Ο ηξφπνο εμέηαζεο ησλ παλειιαδηθψο εμεηαδνκέλσλ καζεκάησλ νξίδεηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα παξαθάησ θνηλά ζηνηρεία γηα ηα 
εμεηαδφκελα καζήκαηα:  

1. Οξίδνληαη ηέζζεξα (4) ζέκαηα, θιηκαθνχκελνπ βαζκνχ δπζθνιίαο.  

2. Κάζε έλα απφ ηα ηέζζεξα (4) ζέκαηα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη απφ έλα (1) έσο θαη πέληε (5) εξσηήκαηα, κε δπλαηφηεηα ππνεξσηεκάησλ.  

3. Δ βαζκνινγία θαηαλέκεηαη θαηά 25% ζε θάζε έλα απφ ηα ηέζζεξα (4) ζέκαηα. ε πεξίπησζε πνπ έλα ζέκα αλαιχεηαη ζε πεξηζζφηεξα απφ 
έλα εξσηήκαηα, ε βαζκνινγία πνπ πξνβιέπεηαη γηα ην ζέκα απηφ θαηαλέκεηαη ηζφηηκα ζηα εξσηήκαηα ή δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην βαζκφ 
δπζθνιίαο ζε θάζε έλα απφ απηά, θαζνξίδεηαη θαηά ηε δηαηχπσζε ησλ ζεκάησλ θαη αλαθνηλψλεηαη ζηνπο/ζηηο ππνςεθίνπο/ππνςήθηεο 
γξαπηψο.  

4. Σα ζέκαηα:  

• πεξηέρνπλ εξσηήκαηα ζεσξίαο ή εθαξκνγέο ηεο ζεσξίαο ή αζθήζεηο ή πξνβιήκαηα πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ ππνςεθίσλ 
θαη δχλαληαη λα απαληεζνχλ απφ ηνπο/ηηο ππνςήθηνπο/-εο ζηνλ ρξφλν πνπ νξίδεηαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηνπο  

• δχλαληαη λα είλαη αλνηρηνχ ηχπνπ (εξσηήζεηο αλάπηπμεο) ή θιεηζηνχ ηχπνπ (πνιιαπιήο επηινγήο, αληηζηνίρηζεο, ζπκπιήξσζεο, δηάηαμεο, 
ζσζηνχ - ιάζνπο) ή ζχληνκεο απάληεζεο.  

• δηαηξέρνπλ φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε έθηαζε ηεο εμεηαζηέαο χιεο θαη ειέγρνπλ επξχ θάζκα δηδαθηηθψλ ζηφρσλ  

• είλαη αλάινγα κε εθείλα πνπ ππάξρνπλ ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη ζηηο δηδαθηηθέο νδεγίεο ηνπ ΤΠ.Π.Β.Θ. θαη ηνπ Ε.Β.Π.  

5. Σα εξσηήκαηα είλαη δηαηππσκέλα κε ηξφπν ψζηε λα κπνξεί λα ειέγρνληαη παξάκεηξνη φπσο:  

• ε απνθηεζείζα γλψζε ησλ ππνςεθίσλ.  

• ε θαηνρή θαη θαηαλφεζε ησλ γλσζηηθψλ ζηνηρείσλ  

• ε ηθαλφηεηα θξηηηθήο αλάιπζεο θαη ζχλζεζεο  

• ε επεμεξγαζία, ε αμηνπνίεζε θαη ε εθαξκνγή ησλ ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ  

• ε αμηνιφγεζε δεδνκέλσλ  

• ε ζπλδπαζηηθή ζθέςε  

• ν έιεγρνο ηεο ηθαλφηεηαο ησλ ππνςεθίσλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ζε ζπλδπαζκφ ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζαλ θαηά ηελ επίιπζε 
αζθήζεσλ θαη πξνβιεκάησλ γηα ηελ εμαγσγή ή ηελ παξαγσγή ζπκπεξαζκάησλ.  

6. Οη ππνςήθηνη/-εο απαληνχλ ππνρξεσηηθά ζε φια ηα ζέκαηα.  

γ. Βηδηθφηεξα ν ηξφπνο εμέηαζεο γηα θάζε έλα απφ ηα παλειιαδηθψο εμεηαδφκελα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ ζηελ Ώ` 
ΒΝΟΣΔΣΏ: ΜΏΘΔΜΏΣΏ ΓΒΝΕΚΔ ΠΏΕΑΒΕΏ.  

δ. Βηδηθφηεξα ν ηξφπνο εμέηαζεο γηα θάζε έλα απφ ηα παλειιαδηθψο εμεηαδφκελα καζήκαηα Βηδηθφηεηαο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ ζηε ΐ` 
ΒΝΟΣΔΣΏ: ΜΏΘΔΜΏΣΏ ΒΕΑΕΚΟΣΔΣΏ.  

Ώ` ΒΝΟΣΔΣΏ: ΜΏΘΔΜΏΣΏ ΓΒΝΕΚΔ ΠΏΕΑΒΕΏ  

Ε. Νέα Βιιεληθά  

Ε.1. ην κάζεκα «Νέα Βιιεληθά» εμεηάδνληαη φινη/-εο νη ππνςήθηνη/-εο.  

Γηα ηελ εμέηαζε ζην κάζεκα «Νέα Βιιεληθά», δίλνληαη ζηνπο ππνςεθίνπο/εο δχν (2) κε δηδαγκέλα θείκελα (έλα ινγνηερληθφ θαη έλα κε 
ινγνηερληθφ), ηα νπνία αληαπνθξίλνληαη ζηελ αληηιεπηηθή ηθαλφηεηά ηνπο θαη ζρεηίδνληαη κε ζεκαηηθφ θχθιν νηθείν απφ ηε ζρνιηθή δηδαζθαιία. 
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Σν έλα θείκελν αλαθέξεηαη ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Γιψζζαο θαη είλαη κε ινγνηερληθφ (δεκνζηνγξαθηθφ θείκελν ή επηζηεκνληθφ ή 
πιεξνθνξηαθφ άξζξν, ζπλέληεπμε, θξηηηθή, νκηιία, επηζηνιή, επηθπιιίδα ή δνθίκην), ελψ ην άιιν αλαθέξεηαη ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο 
Λνγνηερλίαο θαη είλαη πνηεηηθφ ή πεδφ (δηήγεκα ή απφζπαζκα απφ κπζηζηφξεκα ή ζεαηξηθφ έξγν). Σα δχν θείκελα έρνπλ ζεκαηηθή ζπλάθεηα 
ζπλνδεχνληαη απφ ζχληνκν εηζαγσγηθφ ζεκείσκα ρσξίο εξκελεπηηθά ζρφιηα. Σν κε ινγνηερληθφ θείκελν κπνξεί λα είλαη δηαζθεπαζκέλν γηα ηηο 
αλάγθεο ηεο αμηνιφγεζεο.  

Οη ππνςήθηνη/-εο θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζε εξσηήκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε ηξεηο (3) δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλνδεχνπλ θάζε θείκελν, 
απφ ηηο νπνίεο:  

α. κία (1) αθνξά ζηελ θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ, κπνξεί λα δηαηξείηαη ζε δχν εξσηήκαηα ίδηαο πεξίπνπ βαξχηεηαο θαη βαζκνινγείηαη κε 15 
κνλάδεο,  

β. κία (1) αθνξά ζηελ πξνζέγγηζε ηεο δνκήο θαη ηεο γιψζζαο ηνπ θεηκέλνπ, κπνξεί λα δηαηξείηαη ζε έσο θαη ηξία (3) εξσηήκαηα θαη 
βαζκνινγείηαη κε 15 κνλάδεο,  

γ. κία (1) αθνξά ζηελ εξκελεία-παξαγσγή ιφγνπ θαη βαζκνινγείηαη κε 20 κνλάδεο.  

πλνιηθά, νη δξαζηεξηφηεηεο θαηαλφεζεο θαη πξνζέγγηζεο ηεο γιψζζαο ησλ δχν θεηκέλσλ βαζκνινγνχληαη κε 60 (4Υ15) κνλάδεο θαη νη 
δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ιφγνπ κε 40 (2Υ20) κνλάδεο.  

Ε.2. ζνλ αθνξά ζην κε ινγνηερληθφ θείκελν, νη ππνςήθηνη/-εο θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζε εξσηήκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε ηξεηο (3) 
δξαζηεξηφηεηεο πνπ ην ζπλνδεχνπλ:  

α. Με ηελ πξψηε δξαζηεξηφηεηα, πνπ αθνξά ζηελ θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ, ειέγρεηαη ε ηθαλφηεηα ησλ ππνςεθίσλ:  

αα. κε πνηθίιεο εξσηήζεηο αλνηθηνχ θαη θιεηζηνχ ηχπνπ λα εληνπίδνπλ θαη λα παξνπζηάδνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην θείκελν, ηηο 
βαζηθέο ηδέεο θαη ηα επηρεηξήκαηα ηνπ ζπγγξαθέα, ην πξφβιεκα πνπ ζέηεη, ηηο ζέζεηο πνπ ππνζηεξίδεη, λα ζπζρεηίδνπλ ην βαζηθφ κήλπκα ηνπ 
θεηκέλνπ κε ηηο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο θαη ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν γξάθηεθε, θαζψο θαη κε ηνπο ηξφπνπο θαη ηα κέζα πεηζνχο πνπ 
αμηνπνηνχληαη ζην θείκελν ή/θαη  

ββ. λα απνδίδνπλ πεξηιεπηηθά θαη λα ππθλψλνπλ ην λφεκα κέξνπο ηνπ θεηκέλνπ ιακβάλνληαο ππφςε ζπγθεθξηκέλν επηθνηλσληαθφ πιαίζην.  

β. Με ηε δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα, πνπ αθνξά ζηελ πξνζέγγηζε ηεο δνκήο θαη ηεο γιψζζαο ηνπ θεηκέλνπ, ειέγρεηαη ε ηθαλφηεηα ησλ 
ππνςεθίσλ:  

αα. λα αλαγλσξίδνπλ ηε βαζηθή δνκή ηνπ θεηκέλνπ ή ηε δνκή θαη ηνλ ηξφπν αλάπηπμεο κηαο παξαγξάθνπ,  

ββ. λα εληνπίδνπλ ηηο δηαξζξσηηθέο ιέμεηο/θξάζεηο πνπ βνεζνχλ ζηε ζπλνρή θαη λνεκαηηθή αιιεινπρία ηνπ θεηκέλνπ,  

γγ. λα απνδίδνπλ ην πεξηερφκελν ησλ παξαγξάθσλ ή ελνηήησλ ηνπ θεηκέλνπ κε πιαγηφηηηινπο,  

δδ. λα κεηαζρεκαηίδνπλ ιέμεηο ή θξάζεηο ή κέξε ή θαη νιφθιεξν ην θείκελν αιιάδνληαο ηε γξακκαηηθή κνξθή, ηε ζχληαμε, ην ιεμηιφγην 
(ζπλψλπκα ή ζπλψλπκεο θξάζεηο, αληψλπκα, παξάγσγα, ζχλζεηα θ.ιπ.), ηα ζεκεία ζηίμεο, ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο 
επηθνηλσλίαο θαη  

εε. λα ζρνιηάδνπλ ην επηθνηλσληαθφ απνηέιεζκα, λα εξκελεχνπλ ιέμεηο-θξάζεηο ηνπ θεηκέλνπ κε βάζε ηα θεηκεληθά ζπκθξαδφκελα θαη ην 
επηθνηλσληαθφ πιαίζην.  

Δ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα αλαπηχζζεηαη ζε εξσηήκαηα (κέρξη 3), ζηα νπνία ε βαζκνινγία επηκεξίδεηαη.  

γ. Με ηελ ηξίηε δξαζηεξηφηεηα, πνπ αθνξά ζηελ παξαγσγή ιφγνπ, δεηείηαη απφ ηνπο/ηηο ππνςήθηνπο/-εο λα ζπληάμνπλ δηθφ ηνπο θείκελν, 
εληαγκέλν ζε επηθνηλσληαθφ πιαίζην ζε ζπλάξηεζε κε ην θείκελν αλαθνξάο, ζην νπνίν θξίλνπλ ή ζρνιηάδνπλ ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ ή 
αλαπηχζζνπλ ηεθκεξησκέλα πξνζσπηθέο απφςεηο. Σν θείκελν αλαπηχζζεηαη κε ηε κνξθή θεηκέλνπ επηρεηξεκαηνινγίαο (δεκφζηα νκηιία, 
επηζηνιή, άξζξν) θαη έρεη έθηαζε 200-250 ιέμεηο.  

Ε.3. ζνλ αθνξά ζην ινγνηερληθφ θείκελν, νη ππνςήθηνη/-εο θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζε εξσηήκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο παξαθάησ 
δξαζηεξηφηεηεο:  

α. Με ηελ πξψηε δξαζηεξηφηεηα, πνπ αθνξά ζηελ θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ, ειέγρεηαη ε ηθαλφηεηα ησλ ππνςεθίσλ:  

αα. κε πνηθίιεο εξσηήζεηο αλνηθηνχ θαη θιεηζηνχ ηχπνπ λα εληνπίδνπλ ζην θείκελν πιεξνθνξίεο φπσο πξφζσπα, ρψξν, ρξφλν, θνηλσληθφ 
πιαίζην δξάζεο ησλ πξνζψπσλ, ηα γεγνλφηα/αίηηα πνπ θαηεπζχλνπλ ηε δξάζε ησλ αθεγεκαηηθψλ εξψσλ, ηα βαζηθά ζέκαηα, ηδέεο πνπ 
απαζρνινχλ ηνλ/ηε ινγνηέρλε θαη ηε ζηάζε πνπ πηνζεηεί απέλαληη ζε απηά/απηέο, ηεθκεξηψλνληαο ηελ άπνςή ηνπο κε ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ,  

ββ. λα αλαιχνπλ θάπνηνλ απφ ηνπο ραξαθηήξεο κε βάζε ηα δεδνκέλα ηνπ θεηκέλνπ,  

γγ. λα επηζεκαίλνπλ ηα ζχκβνια, ηηο θσλέο, ηηο ζησπέο ζε έλα πνηεηηθφ ή ζεαηξηθφ θείκελν θαη λα παξνπζηάδνπλ κε δηθά ηνπο ιφγηα ην λφεκα 
πνπ ηνπο δίλνπλ.  
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Δ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα αλαπηχζζεηαη ζε δχν (2) εξσηήκαηα ίδηαο βαξχηεηαο πεξίπνπ. Μφλν έλα απφ απηά κπνξεί λα είλαη 
εξψηεζε αλνηθηνχ ηχπνπ θαη ε απάληεζε ζηελ εξψηεζε αλνηθηνχ ηχπνπ κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ 50 έσο 60 ιέμεηο.  

β. Με ηε δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα, πνπ αθνξά ζηελ πξνζέγγηζε ηεο γιψζζαο ηνπ θεηκέλνπ, ειέγρεηαη ε ηθαλφηεηα ησλ ππνςεθίσλ κε εξσηήζεηο 
πνηθίισλ ηχπσλ:  

αα. λα δηαθξίλνπλ «ηη» ιέεη ην θείκελν απφ ην «πψο» ην ιέεη ην θείκελν θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηα βαζηθά ζεκεία νξγάλσζεο ηεο αθεγεκαηηθήο 
πινθήο ή ηεο πνηεηηθήο γξαθήο,  

ββ. λα εληνπίδνπλ κέζα ζην θείκελν ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο (αθεγεκαηηθνχο ηξφπνπο, αθεγεκαηηθέο ηερληθέο, ηα ξεκαηηθά πξφζσπα θ.ά.),  

γγ. λα εληνπίδνπλ εθθξαζηηθά κέζα - ηξφπνπο (κεηαθνξέο, παξνκνηψζεηο, επαλαιήςεηο, αληηζέζεηο, εηθφλεο θ.ιπ.) θαη λα εξκελεχνπλ ηε 
ιεηηνπξγία ηνπο ζην θείκελν.  

Δ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα αλαπηχζζεηαη ζε κέρξη 3 εξσηήκαηα, ζηα νπνία ε βαζκνινγία επηκεξίδεηαη.  

γ. Με ηελ ηξίηε δξαζηεξηφηεηα, πνπ αθνξά ζηελ εξκελεία θαη ηελ παξαγσγή ιφγνπ ζε έλα ζέκα αλαγλσζηηθήο αληαπφθξηζεο, δεηείηαη απφ 
ηνπο/ηηο ππνςήθηνπο/εο λα αμηνινγήζνπλ ηδέεο, αμίεο, ζηάζεηο, ζπκπεξηθνξέο πνπ αλαδεηθλχνληαη ζην θείκελν κε βάζε είηε ηα θεηκεληθά 
ζπκθξαδφκελα είηε ηα ηζηνξηθά θαη ηδενινγηθά ζπκθξαδφκελα ηεο επνρήο παξαγσγήο ηνπ έξγνπ (εθφζνλ ηνπο δίλνληαη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο), 
λα ηηο ζπγθξίλνπλ κε απηέο ηνπ ζήκεξα ή λα ηηο ζπζρεηίζνπλ κε πξνζσπηθέο εκπεηξίεο, βηψκαηα, ζπλαηζζήκαηα θ.ιπ..  

Δ έθηαζε ηνπ καζεηηθνχ θεηκέλνπ κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 150 ιέμεηο.  

II. Μαζεκαηηθά (Άιγεβξα)  

ην κάζεκα «Μαζεκαηηθά (Άιγεβξα)» εμεηάδνληαη φινη νη ππνςήθηνη/-εο.  

α. Αίλνληαη ζηνπο/ζηηο ππνςήθηνπο/-εο ηέζζεξα (4) ζέκαηα απφ ηελ εμεηαζηέα χιε, ηα νπνία κπνξνχλ λα αλαιχνληαη ζε ππνεξσηήκαηα, κε ηα 
νπνία ειέγρεηαη ε δπλαηφηεηα αλαπαξαγσγήο γλσζηηθψλ ζηνηρείσλ, ε γλψζε ελλνηψλ θαη νξνινγίαο θαη ε ηθαλφηεηα εθηέιεζεο γλσζηψλ 
αιγνξίζκσλ, ε ηθαλφηεηα ηνπ/ηεο ππνςήθηνπ/-αο λα αλαιχεη, λα ζπλζέηεη θαη λα επεμεξγάδεηαη δεκηνπξγηθά έλα δεδνκέλν πιηθφ, θαζψο θαη ε 
ηθαλφηεηα επηινγήο θαη εθαξκνγήο θαηάιιειεο κεζφδνπ.  

β. Σα ηέζζεξα (4) ζέκαηα πνπ δίλνληαη ζηνπο/ζηηο ππνςήθηνπο/-εο δηαξζξψλνληαη σο εμήο:  

αα. Σν πξψην ζέκα απνηειείηαη απφ εξσηήκαηα ζεσξίαο πνπ αθνξνχλ έλλνηεο, νξηζκνχο ιήκκαηα, πξνηάζεηο, ζεσξήκαηα θαη πνξίζκαηα. Με 
ην ζέκα απηφ ειέγρεηαη ε θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ, ησλ ζπνπδαηφηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ, θαζψο θαη ε ζεκαζία ηνπο ζηελ νξγάλσζε 
κηαο ινγηθήο δνκήο.  

ββ. Σν δεχηεξν θαη ην ηξίην απνηειείηαη ην θαζέλα απφ κία άζθεζε πνπ απαηηεί απφ ηνπο/ηηο ππνςήθηνπο/-εο ηθαλφηεηα ζπλδπαζκνχ θαη 
ζχλζεζεο ελλνηψλ απνδεηθηηθψλ ή ππνινγηζηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Δ θάζε άζθεζε κπνξεί λα αλαιχεηαη ζε επηκέξνπο εξσηήκαηα.  

γγ. Σν ηέηαξην ζέκα απνηειείηαη απφ κία άζθεζε ή έλα πξφβιεκα πνπ ε ιχζε ηνπ απαηηεί απφ ηνλ/ηελ ππνςήθην/-α ηθαλφηεηεο ζπλδπαζκνχ 
θαη ζχλζεζεο πξνεγνχκελσλ γλψζεσλ, αιιά θαη ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ ζηε δηαδηθαζία επίιπζήο ηνπ. Σν ζέκα απηφ κπνξεί λα αλαιχεηαη 
ζε επηκέξνπο εξσηήκαηα, ηα νπνία βνεζνχλ ηνλ/ηελ ππνςήθην/-α ζηε ιχζε.  

γ. Δ βαζκνινγία θαηαλέκεηαη αλά είθνζη πέληε (25) κνλάδεο ζην θαζέλα απφ ηα ηέζζεξα ζέκαηα.  

ΐ` ΒΝΟΣΔΣΏ: ΜΏΘΔΜΏΣΏ ΒΕΑΕΚΟΣΔΣΏ  

Γηα ηνπο παξαθάησ ηνκείο ηνπ λ.4386/2016 θαζψο θαη γηα ηνπο αληίζηνηρνπο ηνκείο ησλ πξνεγνχκελσλ λφκσλ γηα ηελ Βπαγγεικαηηθή 
Βθπαίδεπζε, ε εμέηαζε ησλ παλειιαδηθψο εμεηαδφκελσλ καζεκάησλ γίλεηαη σο εμήο:  

I. Σνκέαο Γεσπνλίαο, Σξνθίκσλ θαη Πεξηβάιινληνο (λ.4386/2016) - Σνκέαο Γεσπνλίαο, Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη Αηαηξνθήο (λ.4473/2017).  

1. Οη ηίηινη ησλ παλειιαδηθψο εμεηαδφκελσλ καζεκάησλ γηα φινπο/-εο ηνπο/ηηο ππνςήθηνπο/-εο είλαη:  

• χγρξνλεο Γεσξγηθέο Βπηρεηξήζεηο  

• Ώξρέο ΐηνινγηθήο Γεσξγίαο  

2. Γηα ηα παξαπάλσ παλειιαδηθψο εμεηαδφκελα καζήκαηα, ηνπ Σνκέα Γεσπνλίαο, Σξνθίκσλ θαη Πεξηβάιινληνο (λ.4386/2016) θαη ηνπ Σνκέα 
Γεσπνλίαο, Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη Αηαηξνθήο (λ.4473/2017), δίλνληαη ζηνπο/ ζηηο ππνςήθηνπο/-εο ηέζζεξα (4) ζέκαηα, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηηο παξ. α` θαη β` ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Κάζε ζέκα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη κέρξη ηξεηο (3) εξσηήζεηο. Βηδηθφηεξα:  

α. Σα ηξία (3) πξψηα ζέκαηα πεξηέρνπλ εξσηήκαηα ζεσξίαο κε ηα νπνία ειέγρεηαη ε απνθηεζείζα γλψζε θαη ε θαηαλφεζε ηεο ζεσξίαο.  

β. Σν ηέηαξην ζέκα πεξηέρεη εξσηήκαηα εθαξκνγήο ηεο ζεσξίαο κε ηα νπνία ειέγρεηαη ε θξηηηθή θαη ζπλδπαζηηθή ζθέςε ησλ ππνςεθίσλ, 
θαζψο θαη ε ηθαλφηεηα εθαξκνγήο ησλ ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ πνπ έρνπλ απνθηήζεη.  
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ΕΕ. Σνκέαο Αηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο (λ. 4386/2016, λ.4473/2017)  

Οη ηίηινη ησλ παλειιαδηθψο εμεηαδφκελσλ καζεκάησλ γηα φινπο/-εο ηνπο/ηηο ππνςήθηνπο/-εο είλαη:  

• Ώξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο (Ώ.Ο.Θ.)  

• Ώξρέο Οξγάλσζεο θαη Αηνίθεζεο (Ώ.Ο.Α.)  

2.α. Γηα ην παλειιαδηθψο εμεηαδφκελν κάζεκα «Ώξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο» (Ώ.Ο.Θ.) δίλνληαη ζηνπο/ζηηο ππνςήθηνπο/-εο ηέζζεξα (4) 
ζέκαηα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. α` θαη β` ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Βηδηθφηεξα:  

αα. Σν πξψην ζέκα απνηειείηαη απφ εξσηήκαηα κε ηα νπνία ειέγρεηαη ηφζν ε θαηνρή ησλ αλαγθαίσλ γλσζηηθψλ ζηνηρείσλ φζν θαη ε 
θαηαλφεζή ηνπο.  

ββ. Σν δεχηεξν ζέκα απνηειείηαη απφ έλα (1) εξψηεκα ζεσξίαο κε ην νπνίν ειέγρεηαη ε ηθαλφηεηα ζχλζεζεο, θξηηηθήο αλάιπζεο θαη εθαξκνγήο 
ζηελ θαζεκεξηλή πξάμε ησλ γλψζεσλ πνπ απέθηεζαλ νη ππνςήθηνη/-εο. Σν εξψηεκα δχλαηαη, φηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην, λα αλαιχεηαη ζε 
ππνεξσηήκαηα.  

γγ. Σν ηξίην ζέκα απνηειείηαη απφ ζπλδπαζκφ εξσηεκάησλ ζεσξίαο θαη άζθεζεο, ηα νπνία απαηηνχλ ηελ εθαξκνγή ηχπσλ, λφκσλ ή αξρψλ γηα 
ηελ εμαγσγή απνηειεζκάησλ θαη ζπκπεξαζκάησλ.  

δδ. Σν ηέηαξην ζέκα απνηειείηαη απφ έλα (1) πξφβιεκα, ην νπνίν απαηηεί ηελ ηθαλφηεηα ζπλδπαζκνχ γλψζεσλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ, ηε 
ζπζρέηηζε θαη αμηνιφγεζε νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ. Σν πξφβιεκα απηφ αλαιχεηαη ζε ππνεξσηήκαηα.  

2.β. Γηα ην παλειιαδηθψο εμεηαδφκελν κάζεκα «Ώξρέο Οξγάλσζεο θαη Αηνίθεζεο» (Ώ.Ο.Α.) δίλνληαη ζηνπο/ ζηηο ππνςήθηνπο/-εο ηέζζεξα (4) 
ζέκαηα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. α` θαη β` ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Βηδηθφηεξα:  

αα. Σν πξψην ζέκα απνηειείηαη απφ εξσηήκαηα κε ηα νπνία ειέγρεηαη ηφζν ε θαηνρή ησλ αλαγθαίσλ γλσζηηθψλ ζηνηρείσλ φζν θαη ε 
θαηαλφεζή ηνπο.  

ββ. Σν δεχηεξν ζέκα απνηειείηαη απφ έλα (1) εξψηεκα ζεσξίαο κε ην νπνίν ειέγρεηαη ε ηθαλφηεηα ζχλζεζεο, θξηηηθήο αλάιπζεο θαη εθαξκνγήο 
ζηελ θαζεκεξηλή πξάμε ησλ γλψζεσλ πνπ απέθηεζαλ νη ππνςήθηνη/-εο. Σν εξψηεκα δχλαηαη, φηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην, λα αλαιχεηαη ζε 
ππνεξσηήκαηα.  

γγ. Σν ηξίην ζέκα πεξηέρεη έλα (1) εξψηεκα ζεσξίαο κε ην νπνίν ειέγρεηαη ε θαηνρή θαη ε θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ γλσζηηθψλ ζηνηρείσλ, θαζψο 
θαη ε ηθαλφηεηα εθαξκνγήο ησλ γλψζεσλ πνπ απέθηεζαλ νη ππνςήθηνη/εο. Σν εξψηεκα δχλαηαη, φηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην, λα αλαιχεηαη ζε 
ππνεξσηήκαηα.  

δδ. Σν ηέηαξην ζέκα πεξηέρεη κία εθαξκνγή ζεσξίαο θαη κία κηθξήο έθηαζεο άζθεζε, κε ηα νπνία ειέγρεηαη ε ηθαλφηεηα ζχλζεζεο, θξηηηθήο 
αλάιπζεο θαη εθαξκνγήο ησλ γλψζεσλ πνπ απέθηεζαλ νη ππνςήθηνη/-εο. Σφζν ε εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο, φζν θαη ε άζθεζε δχλαληαη λα 
αλαιχνληαη ζε ππνεξσηήκαηα.  

III. Σνκέαο Ανκηθψλ, Ανκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο θαη Ώξρηηεθηνληθνχ ρεδηαζκνχ (λ.4386/2017) - Σνκέαο Ανκηθψλ Έξγσλ (λ. 4473/2017)  

1. Οη ηίηινη ησλ παλειιαδηθψο εμεηαδνκέλσλ καζεκάησλ γηα φινπο/-εο ηνπο/ηηο ππνςήθηνπο/-εο είλαη:  

• Ώξρηηεθηνληθφ ρέδην  

• Οηθνδνκηθή  

2. α. Γηα ην παλειιαδηθψο εμεηαδφκελν κάζεκα «Ώξρηηεθηνληθφ ρέδην» δίλεηαη ζηνπο/ζηηο ππνςήθηνπο/-εο έλα ζέκα κε κνξθή θχιινπ ή 
θχιισλ κε έλα ή πεξηζζφηεξα ζρέδηα ή ζθαξηθήκαηα κε φια ηα απαξαίηεηα, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο εμεηάζεσλ, ζηνηρεία (φπσο 
δηαζηάζεηο, πιεξνθνξίεο, ελδείμεηο θ.ιπ.). Σα ζρέδηα ή ζθαξηθήκαηα είλαη δπλαηφλ λα παξνπζηάδνληαη ζε κηα ή θαη πεξηζζφηεξεο θιίκαθεο. Σα 
θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ καζήκαηνο απηνχ θαη ε βαζκνιφγεζή ηνπο έρνπλ σο αθνινχζσο:  

αα. Δ νξζφηεηα γεσκεηξηθήο απεηθφληζεο κε ηε κνξθή θαζηεξσκέλσλ ζπκβάζεσλ (νξζψλ ή αμνλνκεηξηθψλ πξνβνιψλ) βαζκνινγείηαη κε 
πελήληα (50) κνλάδεο, νη νπνίεο θαηαλέκνληαη σο εμήο:  

i. ηνπνζέηεζε-ζπζρεηηζκφο ζρεδίσλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ κε ζθνπφ ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ (κνλάδεο 15),  

ii. νξζή κεηαθνξά θιηκάθσλ θαη δηαζηάζεσλ (κνλάδεο 20),  

iii. νξζφηεηα θαη πιεξφηεηα ηεκλφκελσλ θαη πξνβαιιφκελσλ ζηνηρείσλ (κνλάδεο 15).  

ββ. Δ πνηφηεηα ζρεδίαζεο βαζκνινγείηαη κε ηξηάληα (30) κνλάδεο, νη νπνίεο θαηαλέκνληαη σο εμήο:  

1. γξακκνγξαθία (πάρε, θαζαξφηεηα, νκνηνκνξθία γξακκψλ, αθξίβεηα ζρεδίαζεο) (κνλάδεο 15),  
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ii. γξακκαηνγξαθία (κνλάδεο 10)  

iii. ζπκβνιηζκνί, ελδείμεηο (κνλάδεο 5).  

γγ. Δ πιεξφηεηα ζρεδίαζεο (βαζκφο νινθιήξσζεο ηνπ ζπλφινπ) βαζκνινγείηαη κε δέθα (10) κνλάδεο.  

δδ. Δ γεληθή εηθφλα (ζχλζεζε ηεο ζπλνιηθήο εηθφλαο ζρεδίσλ, γξακκάησλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ θαη νξγάλσζε ηνπ ζπλφινπ), βαζκνινγείηαη κε 
δέθα (10) κνλάδεο.  

2. β. Γηα ην παλειιαδηθψο εμεηαδφκελν κάζεκα «Οηθνδνκηθή» δίλνληαη ζηνπο/ζηηο ππνςήθηνπο/-εο ηέζζεξα (4) ζέκαηα, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηηο παξ. α` θαη β` ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Βηδηθφηεξα:  

αα. Σα δχν (2) ζέκαηα πεξηέρνπλ εξσηήκαηα ζεσξίαο, κε ηα νπνία ειέγρεηαη ε γλψζε θαη ε θαηαλφεζε ηεο ζεσξίαο ή θαη ε θξηηηθή ηθαλφηεηα 
ησλ ππνςεθίσλ ή θαη ε ηθαλφηεηα αμηνπνίεζεο ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε δεδνκέλσλ θαη εμαγσγή ή παξαγσγή 
ζπκπεξαζκάησλ.  

ββ. Σν ηξίην ζέκα πεξηέρεη εξσηήκαηα ζεσξίαο ή εθαξκνγέο ηεο ζεσξίαο ή αζθήζεηο ή πξνβιήκαηα ή ζπλδπαζκφ απηψλ, κε ηα νπνία ειέγρεηαη 
ε γλψζε θαη ε θαηαλφεζε ηεο ζεσξίαο ή θαη ε θξηηηθή ηθαλφηεηα ησλ ππνςεθίσλ ή θαη ε ηθαλφηεηα αμηνπνίεζεο ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ γηα ηελ 
αμηνιφγεζε δεδνκέλσλ θαη εμαγσγή ή παξαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ή θαη ε ηθαλφηεηα ησλ ππνςεθίσλ λα ρξεζηκνπνηνχλ, ζε ζπλδπαζκφ, 
γλψζεηο ή δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζαλ γηα ηελ επίιπζή ηνπο.  

γγ. Σν ηέηαξην ζέκα πεξηέρεη εθαξκνγέο ηεο ζεσξίαο ή αζθήζεηο ή πξνβιήκαηα κε ηα νπνία ειέγρεηαη ε ηθαλφηεηα ησλ ππνςεθίσλ λα 
ρξεζηκνπνηνχλ, ζε ζπλδπαζκφ, γλψζεηο ή δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζαλ γηα ηελ επίιπζή ηνπο.  

ΕV. Σνκέαο Βθαξκνζκέλσλ Σερλψλ (λ.4386/2016) - Σνκέαο Βθαξκνζκέλσλ Σερλψλ θαη Σνκέαο ΐηνκεραληθνχ ρεδηαζκνχ (λ.4473/2017)  

1. Οη ηίηινη ησλ παλειιαδηθψο εμεηαδνκέλσλ καζεκάησλ ηνπ Σνκέα Βθαξκνζκέλσλ Σερλψλ (λ.4386/2016) γηα:  

α. ηνπο/ηηο καζεηέο/-ηξηεο ηεο Γ` ηάμεο εκεξήζησλ θαη ηεο Α` ηάμεο εζπεξηλψλ ΒΠΏ.Λ. ζρ. έηνπο 2018-2019 θαη  

β. ηνπο/ηηο απφθνηηνπο/-εο ηεο Γ` ηάμεο εκεξήζησλ θαη ηεο Α` ηάμεο εζπεξηλψλ ΒΠΏ.Λ. παξειζφλησλ εηψλ είλαη:  

• Εζηνξία χγρξνλεο Σέρλεο  

• Σερλνινγία Τιηθψλ  

2. Οη ηίηινη ησλ παλειιαδηθψο εμεηαδνκέλσλ καζεκάησλ ηνπ Σνκέα Βθαξκνζκέλσλ Σερλψλ θαη ηνπ Σνκέα ΐηνκεραληθνχ ρεδηαζκνχ 
(λ.4473/2017) γηα ηνπο/ ηηο καζεηέο/-ηξηεο ηεο Α` ηάμεο ησλ Ώπηνηειψλ Βηδηθψλ Σκεκάησλ θαη ησλ Σκεκάησλ πλδηδαζθαιίαο εζπεξηλψλ 
ΒΠΏ.Λ. ζρ. έηνπο 2018-2019, είλαη:  

• Εζηνξία ησλ Σερλψλ - Έξγα θαη Αεκηνπξγνί  

• Σερλνινγία Τιηθψλ  

3. Μαζήκαηα πνπ εμεηάδνληαη ηελ ίδηα εκέξα ζε θνηλά ζέκαηα:  

α. Σν κάζεκα «Εζηνξία χγρξνλεο Σέρλεο» ηνπ Σνκέα Βθαξκνζκέλσλ Σερλψλ (λ.4386/2016) θαη ην κάζεκα «Εζηνξία ησλ Σερλψλ - Έξγα θαη 
Αεκηνπξγνί» ηνπ Σνκέα Βθαξκνζκέλσλ Σερλψλ θαη ηνπ Σνκέα ΐηνκεραληθνχ ρεδηαζκνχ (λ.4473/2017)  

β. Σν κάζεκα «Σερλνινγία Τιηθψλ» ηνπ Σνκέα Βθαξκνζκέλσλ Σερλψλ (λ.4386/2016) θαη ηνπ Σνκέα Βθαξκνζκέλσλ Σερλψλ θαη ηνπ Σνκέα 
ΐηνκεραληθνχ ρεδηαζκνχ (λ.4473/2017).  

4.α. Γηα ηα παλειιαδηθψο εμεηαδφκελα καζήκαηα «Εζηνξία χγρξνλεο Σέρλεο» θαη «Εζηνξία ησλ Σερλψλ - Έξγα θαη Αεκηνπξγνί» δίλνληαη 
ζηνπο/ζηηο ππνςεθίνπο/-εο ηέζζεξα (4) ζέκαηα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. α` θαη β` ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Βηδηθφηεξα:  

αα. Σν πξψην θαη δεχηεξν ζέκα πεξηιακβάλνπλ απφ δχν (2) εξσηήκαηα θιεηζηνχ ηχπνπ κε ηα νπνία ειέγρεηαη ε θαηνρή θαη θαηαλφεζε ησλ 
ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ, ησλ θαιιηηερληθψλ φξσλ θαη ησλ αλαγθαίσλ γλσζηηθψλ ζηνηρείσλ.  

ββ. Σν ηξίην θαη ηέηαξην ζέκα πεξηιακβάλνπλ απφ έλα  

(1) εξψηεκα αλάπηπμεο κε δπλαηφηεηα ππνεξσηεκάησλ, κε ηα νπνία ειέγρεηαη ε ζπλζεηηθή θαη θξηηηθή ηθαλφηεηα ησλ ππνςεθίσλ, θαζψο θαη ε 
εθαξκνγή ησλ ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ πνπ έρνπλ απνθηήζεη. ηελ πεξίπησζε απηή κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εξσηήκαηα επεμεξγαζίαο θαη 
αλάιπζεο έξγσλ ηέρλεο, ηα νπνία δίλνληαη ζηνπο/ ζηηο ππνςήθηνπο/-εο ζε αζπξφκαπξε θσηνηππία. Σν πιηθφ απηφ πξνέξρεηαη απφ 
θσηνγξαθίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην θαη ρξεζηκνπνηνχληαη σο θαιιηηερληθά ηεθκήξηα γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ θαι-
ιηηερληθψλ πεξηφδσλ ηεο ηέρλεο.  

4.β. Γηα ην παλειιαδηθψο εμεηαδφκελν κάζεκα «Σερλνινγία Τιηθψλ» δίλνληαη ζηνπο/ζηηο ππνςήθηνπο/- εο ηέζζεξα (4) ζέκαηα, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηηο παξ. α` θαη β` ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Βηδηθφηεξα:  
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αα. Σα δχν (2) πξψηα ζέκαηα πεξηιακβάλνπλ απφ δχν  

(2) εξσηήκαηα θιεηζηνχ ηχπνπ κε ηα νπνία ειέγρεηαη ηφζν ε θαηνρή ησλ αλαγθαίσλ γλσζηηθψλ ζηνηρείσλ, φζν θαη ε θαηαλφεζή ηνπο.  

ββ. Σν ηξίην ζέκα πεξηιακβάλεη δχν (2) εξσηήκαηα ζχληνκεο απάληεζεο κε δπλαηφηεηα ππνεξσηεκάησλ, κε ηα νπνία ειέγρεηαη ε απνθηεζείζα 
γλψζε θαη ε θαηαλφεζε ηεο ζεσξίαο ή/θαη ε θξηηηθή ηθαλφηεηα ησλ ππνςεθίσλ ή/θαη ε ηθαλφηεηα αμηνπνίεζεο ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ γηα ηελ 
αμηνιφγεζε δεδνκέλσλ θαη εμαγσγή ή παξαγσγή ζπκπεξαζκάησλ.  

γγ. Σν ηέηαξην ζέκα πεξηιακβάλεη δχν (2) εξσηήκαηα αλάπηπμεο κε δπλαηφηεηα ππνεξσηεκάησλ, κε ηα νπνία ειέγρεηαη ε ζπλδπαζηηθή θαη 
ζπλζεηηθή ζθέςε ησλ ππνςεθίσλ ή/θαη ε ηθαλφηεηα επεμεξγαζίαο θαη εθαξκνγήο ησλ ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ πνπ έρνπλ απνθηήζεη ή/θαη ε 
θξηηηθή ηθαλφηεηα ησλ ππνςεθίσλ ή/θαη ε ηθαλφηεηα αμηνπνίεζεο ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε δεδνκέλσλ θαη εμαγσγή ή 
παξαγσγή ζπκπεξαζκάησλ.  

V. Σνκέαο Διεθηξνινγίαο, Διεθηξνληθήο θαη Ώπηνκαηηζκνχ (λ.4386/2016, λ.4473/2017)  

1. Οη ηίηινη ησλ παλειιαδηθψο εμεηαδφκελσλ καζεκάησλ γηα ηηο εηδηθφηεηεο ηνπ Σνκέα Διεθηξνινγίαο, Διεθηξνληθήο θαη Ώπηνκαηηζκνχ 
(λ.4386/2016) γηα:  

α. ηνπο /ηηο καζεηέο/-ηξηεο ηεο Γ` ηάμεο εκεξήζησλ θαη ηεο Α` ηάμεο εζπεξηλψλ ΒΠΏ.Λ. ζρ. έηνπο 2018-2019 θαη  

β. ηνπο /ηηο απφθνηηνπο/-εο ηεο Γ` ηάμεο εκεξήζησλ θαη ηεο Α` ηάμεο εζπεξηλψλ ΒΠΏ.Λ παξειζφλησλ εηψλ είλαη:  

• Αίθηπα Τπνινγηζηψλ  

• Φεθηαθά πζηήκαηα  

• Διεθηξνηερλία 2  

• Διεθηξηθέο Μεραλέο  

2. Οη ηίηινη ησλ παλειιαδηθψο εμεηαδφκελσλ καζεκάησλ γηα ηηο εηδηθφηεηεο ηνπ Σνκέα Διεθηξνινγίαο, Διεθηξνληθήο θαη Ώπηνκαηηζκνχ 
(λ.4473/2017) γηα ηνπο/ ηηο καζεηέο/-ηξηεο ηεο Α` ηάμεο ησλ Ώπηνηειψλ Βηδηθψλ Σκεκάησλ θαη ησλ Σκεκάησλ πλδηδαζθαιίαο εζπεξηλψλ 
ΒΠΏ.Λ ηνπ ζρ. έηνπο 2018-2019 είλαη:  

• Σερλνινγία Αηθηχσλ θαη Βπηθνηλσληψλ  

• Φεθηαθά πζηήκαηα  

• Διεθηξνηερλία  

• Διεθηξηθέο Μεραλέο  

3. Μαζήκαηα πνπ εμεηάδνληαη ηελ ίδηα εκέξα ζε θνηλά ζέκαηα:  

α. Σν κάζεκα «Αίθηπα Τπνινγηζηψλ» ηνπ Σνκέα Διεθηξνινγίαο, Διεθηξνληθήο θαη Ώπηνκαηηζκνχ (λ.4386/2016), ην κάζεκα «Σερλνινγία 
Αηθηχσλ θαη Βπηθνηλσληψλ», ηνπ Σνκέα Διεθηξνινγίαο, Διεθηξνληθήο θαη Ώπηνκαηηζκνχ (λ.4473/2017) θαη ην κάζεκα «Αίθηπα Τπνινγηζηψλ» 
ηνπ Σνκέα Πιεξνθνξηθήο.  

β. Σν κάζεκα «Φεθηαθά πζηήκαηα» ηνπ Σνκέα Διεθηξνινγίαο, Διεθηξνληθήο θαη Ώπηνκαηηζκνχ (λ.4386/2016) θαη ηνπ Σνκέα Διεθηξνινγίαο, 
Διεθηξνληθήο θαη Ώπηνκαηηζκνχ (λ.4473/2017).  

γ. Σν κάζεκα «Διεθηξνηερλία 2» ηνπ Σνκέα Διεθηξνινγίαο, Διεθηξνληθήο θαη Ώπηνκαηηζκνχ (λ.4386/2016) θαη ην κάζεκα «Διεθηξνηερλία» 
Σνκέα Διεθηξνινγίαο, Διεθηξνληθήο θαη Ώπηνκαηηζκνχ (λ.4473/2017).  

δ. Σν κάζεκα «Διεθηξηθέο Μεραλέο» ηνπ Σνκέα Διεθηξνινγίαο, Διεθηξνληθήο θαη Ώπηνκαηηζκνχ (λ.4386/2016) θαη ηνπ Σνκέα Διεθηξνινγίαο, 
Διεθηξνληθήο θαη Ώπηνκαηηζκνχ (λ.4473/2017).  

4. Γηα ηα παξαπάλσ παλειιαδηθψο εμεηαδφκελα καζήκαηα δίλνληαη ζηνπο/ζηηο ππνςήθηνπο/-εο ηέζζεξα (4) ζέκαηα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 
ζηηο παξ. α` θαη β` ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Βηδηθφηεξα:  

α. Σα δχν (2) ζέκαηα πεξηέρνπλ εξσηήκαηα ζεσξίαο, κε ηα νπνία ειέγρεηαη ε γλψζε θαη ε θαηαλφεζε ηεο ζεσξίαο ή θαη ε θξηηηθή ηθαλφηεηα ησλ 
ππνςεθίσλ ή θαη ε ηθαλφηεηα αμηνπνίεζεο ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε δεδνκέλσλ θαη εμαγσγή ή παξαγσγή ζπκπεξαζκάησλ.  

β. Σν ηξίην ζέκα πεξηέρεη εξσηήκαηα ζεσξίαο ή εθαξκνγέο ηεο ζεσξίαο ή αζθήζεηο ή πξνβιήκαηα ή ζπλδπαζκφ απηψλ, κε ηα νπνία ειέγρεηαη 
ε γλψζε θαη ε θαηαλφεζε ηεο ζεσξίαο ή θαη ε θξηηηθή ηθαλφηεηα ησλ ππνςεθίσλ ή θαη ε ηθαλφηεηα αμηνπνίεζεο ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ γηα ηελ 
αμηνιφγεζε δεδνκέλσλ θαη εμαγσγή ή παξαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ή θαη ε ηθαλφηεηα ησλ ππνςεθίσλ λα ρξεζηκνπνηνχλ, ζε ζπλδπαζκφ, 
γλψζεηο ή δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζαλ γηα ηελ επίιπζή ηνπο.  
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γ. Σν ηέηαξην ζέκα πεξηέρεη εξσηήκαηα κε εθαξκνγέο ηεο ζεσξίαο ή αζθήζεηο ή πξνβιήκαηα κε ηα νπνία ειέγρεηαη ε ηθαλφηεηα ησλ 
ππνςεθίσλ λα ρξεζηκνπνηνχλ, ζε ζπλδπαζκφ, γλψζεηο ή δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζαλ γηα ηελ επίιπζή ηνπο.  

VI. Σνκέαο Μεραλνινγίαο (λ. 4386/2016, λ.4473/2017)  

1. Οη ηίηινη ησλ παλειιαδηθψο εμεηαδφκελσλ καζεκάησλ γηα φιεο ηηο εηδηθφηεηεο ηνπ Σνκέα Μεραλνινγίαο γηα:  

α. ηνπο/ηηο καζεηέο/-ηξηεο ηεο Γ` ηάμεο εκεξήζησλ ΒΠΏ.Λ θαη ηεο Α` ηάμεο εζπεξηλψλ ΒΠΏ.Λ. ζρ. έηνπο 20182019 θαη  

β. ηνπο/ηηο απφθνηηνπο/-εο ηεο Γ` ηάμεο εκεξήζησλ θαη ηεο Α` ηάμεο εζπεξηλψλ ΒΠΏ.Λ παξειζφλησλ εηψλ είλαη:  

• ηνηρεία Μεραλψλ  

• ηνηρεία Φχμεο θαη Κιηκαηηζκνχ  

• ηνηρεία ρεδηαζκνχ Κεληξηθψλ Θεξκάλζεσλ  

• ΜΒΚ  

• Κηλεηήξεο Ώεξνζθαθψλ  

2. Οη ηίηινη ησλ παλειιαδηθψο εμεηαδφκελσλ καζεκάησλ γηα φιεο ηηο εηδηθφηεηεο ηνπ Σνκέα Μεραλνινγίαο γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/-ηξηεο ηεο Α` 
ηάμεο ησλ Ώπηνηειψλ Βηδηθψλ Σκεκάησλ θαη ησλ Σκεκάησλ πλδηδαζθαιίαο εζπεξηλψλ ΒΠΏ.Λ ηνπ ζρ. έηνπο 2018-2019 είλαη:  

• ηνηρεία Μεραλψλ  

• ηνηρεία Φχμεο θαη Κιηκαηηζκνχ  

• ηνηρεία ρεδηαζκνχ Κεληξηθψλ Θεξκάλζεσλ  

• ΜΒΚ ΕΕ  

• Κηλεηήξεο Ώεξνζθαθψλ ΕΕ  

3. Μαζήκαηα πνπ εμεηάδνληαη ηελ ίδηα εκέξα ζε θνηλά ζέκαηα:  

α. Σν κάζεκα «ηνηρεία Μεραλψλ» ηνπ Σνκέα Μεραλνινγίαο (λ.4386/2016, λ.4473/2017) θαη ηνπ Σνκέα Μεραληθψλ (λ.4473/2017).  

β. Σν κάζεκα «ηνηρεία Φχμεο θαη Κιηκαηηζκνχ» ηνπ Σνκέα Μεραλνινγίαο (λ.4386/2016) θαη ηνπ Σνκέα Μεραλνινγίαο (λ.4186/2013 θαη 
λ.4473/2017).  

γ. Σν κάζεκα «ηνηρεία ρεδηαζκνχ Κεληξηθψλ Θεξκάλζεσλ» ηνπ Σνκέα Μεραλνινγίαο (λ.4386/2016) θαη ηνπ Σνκέα Μεραλνινγίαο 
(λ.4473/2017).  

δ. Σν κάζεκα «ΜΒΚ» ηνπ Σνκέα Μεραλνινγίαο (λ.4386/2016) θαη ην κάζεκα «ΜΒΚ ΕΕ» ηνπ Σνκέα Μεραλνινγίαο (λ.4473/2017).  

ε. Σν κάζεκα «Κηλεηήξεο Ώεξνζθαθψλ» ηνπ Σνκέα Μεραλνινγίαο (λ.4386/2016) θαη ην κάζεκα «Κηλεηήξεο Ώεξνζθαθψλ ΕΕ» θαη ηνπ Σνκέα 
Μεραλνινγίαο (λ.4473/2017).  

4. α. Γηα ην παλειιαδηθψο εμεηαδφκελν κάζεκα «ηνηρεία Μεραλψλ» δίλνληαη ζηνπο/ζηηο ππνςήθηνπο/- εο ηέζζεξα (4) ζέκαηα, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηηο παξ. α` θαη β` ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Βηδηθφηεξα:  

αα. Σα δχν (2) ζέκαηα πεξηέρνπλ έσο δχν (2) εξσηήκαηα ζεσξίαο, κε δπλαηφηεηα ππνεξσηεκάησλ, κε ηα νπνία ειέγρεηαη ε γλψζε θαη ε 
θαηαλφεζε ηεο ζεσξίαο ή θαη ε θξηηηθή ηθαλφηεηα ησλ ππνςεθίσλ ή θαη ε ηθαλφηεηα αμηνπνίεζεο ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε 
δεδνκέλσλ θαη εμαγσγή ή παξαγσγή ζπκπεξαζκάησλ.  

ββ. Σν ηξίην ζέκα πεξηέρεη έσο δχν (2) εξσηήκαηα, κε δπλαηφηεηα ππνεξσηεκάησλ, κε εθαξκνγέο ηεο ζεσξίαο ή αζθήζεηο ή πξνβιήκαηα ή 
ζπλδπαζκφ απηψλ, κε ηα νπνία ειέγρεηαη ε γλψζε θαη ε θαηαλφεζε ηεο ζεσξίαο ή θαη ε θξηηηθή ηθαλφηεηα ησλ ππνςεθίσλ ή θαη ε ηθαλφηεηα 
αμηνπνίεζεο ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε δεδνκέλσλ θαη εμαγσγή ή παξαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ή θαη ε ηθαλφηεηα ησλ 
ππνςεθίσλ λα ρξεζηκνπνηνχλ, ζε ζπλδπαζκφ, γλψζεηο ή δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζαλ γηα ηελ επίιπζή ηνπο.  

γγ. Σν ηέηαξην ζέκα πεξηέρεη έσο δχν (2) εξσηήκαηα, κε δπλαηφηεηα ππνεξσηεκάησλ κε αζθήζεηο ή πξνβιήκαηα κε ηα νπνία ειέγρεηαη ε 
ηθαλφηεηα ησλ ππνςεθίσλ λα ρξεζηκνπνηνχλ, ζε ζπλδπαζκφ, γλψζεηο ή δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζαλ γηα ηελ επίιπζή ηνπο.  

4.β. Γηα ηα ππφινηπα παλειιαδηθψο εμεηαδφκελα καζήκαηα δίλνληαη ζηνπο/ζηηο ππνςήθηνπο/-εο ηέζζεξα (4) ζέκαηα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 
ζηηο παξ. α` θαη β` ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  
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Βηδηθφηεξα:  

αα. Σα ηξία (3) ζέκαηα πεξηέρνπλ έσο δχν (2) εξσηήκαηα ζεσξίαο, κε δπλαηφηεηα ππνεξσηεκάησλ κε ηα νπνία ειέγρεηαη ε γλψζε θαη ε 
θαηαλφεζε ηεο ζεσξίαο ή θαη ε θξηηηθή ηθαλφηεηα ησλ ππνςεθίσλ ή θαη ε ηθαλφηεηα αμηνπνίεζεο ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε 
δεδνκέλσλ θαη εμαγσγή ή παξαγσγή ζπκπεξαζκάησλ.  

ββ. Σν ηέηαξην ζέκα πεξηέρεη έσο δχν (2) εξσηήκαηα, κε δπλαηφηεηα ππνεξσηεκάησλ κε εθαξκνγέο ηεο ζεσξίαο ή αζθήζεηο ή πξνβιήκαηα ή 
ζπλδπαζκφ απηψλ, κε ηα νπνία ειέγρεηαη ε γλψζε θαη ε θαηαλφεζε ηεο ζεσξίαο ή θαη ε θξηηηθή ηθαλφηεηα ησλ ππνςεθίσλ ή θαη ε ηθαλφηεηα 
αμηνπνίεζεο ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε δεδνκέλσλ θαη εμαγσγή ή παξαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ή θαη ε ηθαλφηεηα ησλ 
ππνςεθίσλ λα ρξεζηκνπνηνχλ, ζε ζπλδπαζκφ, γλψζεηο ή δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζαλ γηα ηελ επίιπζή ηνπο.  

VΕΕ. Σνκέαο Ναπηηιηαθψλ Βπαγγεικάησλ (λ.4386/2016)-Σνκέαο Πινηάξρσλ (λ.4473/2017) - Σνκέαο Μεραληθψλ (λ. 4473/2017)  

1. Οη ηίηινη ησλ παλειιαδηθψο εμεηαδφκελσλ καζεκάησλ γηα ηηο εηδηθφηεηεο ηνπ Σνκέα Ναπηηιηαθψλ Βπαγγεικάησλ (λ.4386/2016) γηα:  

α. ηνπο/ηηο καζεηέο/-ηξηεο ηεο Γ` ηάμεο εκεξήζησλ θαη ηεο Α` ηάμεο εζπεξηλψλ ΒΠΏ.Λ ζρ. έηνπο 2018-2019 θαη  

β. ηνπο/ηηο απφθνηηνπο/-εο ηεο Γ` ηάμεο εκεξήζησλ θαη ηεο Α` ηάμεο εζπεξηλψλ ΒΠΏ.Λ παξειζφλησλ εηψλ είλαη:  

• ΝαπζηπινΎα ΕΕ  

• Ναπηηθφ Αίθαην - Αηεζλείο Καλνληζκνί ζηε Ναπηηιία-Βθαξκνγέο  

• Ναπηηθέο Μεραλέο  

2. Οη ηίηινη ησλ παλειιαδηθψο εμεηαδφκελσλ καζεκάησλ ηνπ Σνκέα Πινηάξρσλ γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/- ηξηεο ηεο Α` ηάμεο ησλ Ώπηνηειψλ 
Βηδηθψλ Σκεκάησλ θαη ησλ Σκεκάησλ πλδηδαζθαιίαο εζπεξηλψλ ΒΠΏ.Λ., ζρ. έηνπο 2018-2019 είλαη:  

• ΝαπζηπινΎα ΕΕ  

• Ναπηηθφ Αίθαην - Αηεζλείο Καλνληζκνί ζηε Ναπηηιία-Βθαξκνγέο  

3. Οη ηίηινη ησλ παλειιαδηθψο εμεηαδφκελσλ καζεκάησλ ηνπ Σνκέα Μεραληθψλ γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/- ηξηεο ηεο Α` ηάμεο ησλ Ώπηνηειψλ 
Βηδηθψλ Σκεκάησλ θαη ησλ Σκεκάησλ πλδηδαζθαιίαο εζπεξηλψλ ΒΠΏ.Λ., ζρ. Έηνπο 2018-2019 είλαη:  

• Μεραλέο Πινίνπ ΕΕ  

• ηνηρεία Μεραλψλ  

4. Μαζήκαηα πνπ εμεηάδνληαη ηελ ίδηα εκέξα ζε θνηλά ζέκαηα:  

α. Σν κάζεκα «ΝαπζηπινΎα ΕΕ» ηνπ Σνκέα Ναπηηιηαθψλ Βπαγγεικάησλ (λ.4386/2016) θαη ηνπ Σνκέα Πινηάξρσλ (λ.4473/2017).  

β. Σν κάζεκα «Ναπηηθφ Αίθαην - Αηεζλείο Καλνληζκνί ζηε Ναπηηιία - Βθαξκνγέο» ηνπ Σνκέα Ναπηηιηαθψλ Βπαγγεικάησλ (λ.4386/2016) θαη ηνπ 
Σνκέα Πινηάξρσλ (λ.4473/2017).  

γ. Σν κάζεκα «Ναπηηθέο Μεραλέο» ηνπ Σνκέα Ναπηηιηαθψλ Βπαγγεικάησλ (λ.4386/2016) θαη ην κάζεκα «Μεραλέο Πινίνπ ΕΕ» ηνπ Σνκέα 
Μεραληθψλ (λ.4473/2017).  

δ. Σν κάζεκα «ηνηρεία Μεραλψλ» ηνπ Σνκέα Μεραληθψλ( λ.4473/2017) θαη ηνπ Σνκέα Μεραλνινγίαο (λ.4386/2016, λ.4473/2017).  

5. α. Γηα ην παλειιαδηθψο εμεηαδφκελν κάζεκα «ηνηρεία Μεραλψλ» ν ηξφπνο εμέηαζεο είλαη ν αλαθεξφκελνο γηα ην κάζεκα «ηνηρεία 
Μεραλψλ» ηνπ Σνκέα Μεραλνινγίαο.  

5.β. Γηα ηα ππφινηπα παλειιαδηθψο εμεηαδφκελα καζήκαηα δίλνληαη ζηνπο/ζηηο ππνςήθηνπο/-εο ηέζζεξα (4) ζέκαηα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 
ζηηο παξ. α` θαη β` ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Βηδηθφηεξα:  

αα. Σα δχν (2) ζέκαηα πεξηέρνπλ έσο δχν (2) εξσηήκαηα ζεσξίαο, κε δπλαηφηεηα ππνεξσηεκάησλ, κε ηα νπνία ειέγρεηαη ε γλψζε θαη ε 
θαηαλφεζε ηεο ζεσξίαο ή θαη ε θξηηηθή ηθαλφηεηα ησλ ππνςεθίσλ ή θαη ε ηθαλφηεηα αμηνπνίεζεο ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε 
δεδνκέλσλ θαη εμαγσγή ή παξαγσγή ζπκπεξαζκάησλ.  

ββ. Σν ηξίην ζέκα πεξηέρεη έσο δχν (2) εξσηήκαηα ζεσξίαο ή εθαξκνγέο ηεο ζεσξίαο ή αζθήζεηο ή πξνβιήκαηα ή ζπλδπαζκφ απηψλ, κε 
δπλαηφηεηα ππνεξσηεκάησλ, κε ηα νπνία ειέγρεηαη ε γλψζε θαη ε θαηαλφεζε ηεο ζεσξίαο ή θαη ε θξηηηθή ηθαλφηεηα ησλ ππνςεθίσλ ή θαη ε 
ηθαλφηεηα αμηνπνίεζεο ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε δεδνκέλσλ θαη εμαγσγή ή παξαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ή θαη ε ηθαλφηεηα ησλ 
ππνςεθίσλ λα ρξεζηκνπνηνχλ, ζε ζπλδπαζκφ, γλψζεηο ή δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζαλ γηα ηελ επίιπζή ηνπο.  
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γγ. Σν ηέηαξην ζέκα πεξηέρεη έσο δχν (2) εξσηήκαηα, κε δπλαηφηεηα ππνεξσηεκάησλ κε εθαξκνγέο ηεο ζεσξίαο ή αζθήζεηο ή πξνβιήκαηα κε 
ηα νπνία ειέγρεηαη ε ηθαλφηεηα ησλ ππνςεθίσλ λα ρξεζηκνπνηνχλ, ζε ζπλδπαζκφ, γλψζεηο ή δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζαλ γηα ηελ επίιπζή ηνπο.  

VIII. Σνκέαο Πιεξνθνξηθήο (λ.4386/2016, λ.4473/2017)  

1. Οη ηίηινη ησλ παλειιαδηθψο εμεηαδφκελσλ καζεκάησλ γηα φινπο/-εο ηνπο/ηηο ππνςήθηνπο/-εο είλαη:  

• Πξνγξακκαηηζκφο Τπνινγηζηψλ  

• Αίθηπα Τπνινγηζηψλ  

2. Μαζήκαηα πνπ εμεηάδνληαη ηελ ίδηα εκέξα ζε θνηλά ζέκαηα:  

Σν κάζεκα «Αίθηπα Τπνινγηζηψλ» ηνπ Σνκέα Πιεξνθνξηθήο (λ.4386/2016, λ.4473/2017) θαη ηνπ Σνκέα Διεθηξνινγίαο, Διεθηξνληθήο θαη 
Ώπηνκαηηζκνχ (λ.4386/2016) θαζψο θαη ην κάζεκα «Σερλνινγία Αηθηχσλ & Βπηθνηλσληψλ» ηνπ Σνκέα Διεθηξνινγίαο, Διεθηξνληθήο θαη 
Ώπηνκαηηζκνχ (λ.4186/2013 θαη λ.4473/2017).  

3.α. Γηα ην παλειιαδηθψο εμεηαδφκελν κάζεκα «Πξνγξακκαηηζκφο Τπνινγηζηψλ» δίλνληαη ζηνπο/ζηηο ππνςήθηνπο/-εο ηέζζεξα (4) ζέκαηα, 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. α` θαη β` ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Βηδηθφηεξα:  

αα. Σν πξψην ζέκα πεξηέρεη εξσηήκαηα ζεσξίαο, κε ηα νπνία ειέγρεηαη ε γλψζε θαη ε θαηαλφεζε ηεο ζεσξίαο ή θαη ε θξηηηθή ηθαλφηεηα ησλ 
ππνςεθίσλ ή θαη ε ηθαλφηεηα αμηνπνίεζεο ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε δεδνκέλσλ θαη εμαγσγή ή παξαγσγή ζπκπεξαζκάησλ.  

ββ. Σν δεχηεξν θαη ηξίην ζέκα πεξηέρνπλ εξσηήκαηα ζεσξίαο ή εθαξκνγέο ηεο ζεσξίαο ή αζθήζεηο ή πξνβιήκαηα ή ζπλδπαζκφ απηψλ, κε ηα 
νπνία ειέγρεηαη ε γλψζε θαη ε θαηαλφεζε ηεο ζεσξίαο ή θαη ε θξηηηθή ηθαλφηεηα ησλ ππνςεθίσλ ή θαη ε ηθαλφηεηα αμηνπνίεζεο ζεσξεηηθψλ 
γλψζεσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε δεδνκέλσλ θαη εμαγσγή ή παξαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ή θαη ε ηθαλφηεηα ησλ ππνςεθίσλ λα ρξεζηκνπνηνχλ, ζε 
ζπλδπαζκφ, γλψζεηο ή δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζαλ γηα ηελ επίιπζή ηνπο.  

γγ. Σν ηέηαξην ζέκα πεξηέρεη εξσηήκαηα κε εθαξκνγέο ηεο ζεσξίαο ή αζθήζεηο ή πξνβιήκαηα κε ηα νπνία ειέγρεηαη ε ηθαλφηεηα ησλ 
ππνςεθίσλ λα ρξεζηκνπνηνχλ, ζε ζπλδπαζκφ, γλψζεηο ή δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζαλ γηα ηελ επίιπζή ηνπο.  

3.β. Γηα ην παλειιαδηθψο εμεηαδφκελν κάζεκα «Αίθηπα Τπνινγηζηψλ» δίλνληαη ζηνπο/ζηηο ππνςήθηνπο/-εο ηέζζεξα (4) ζέκαηα, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηηο παξ. α` θαη β` ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  

Βηδηθφηεξα:  

αα. Σα δχν (2) ζέκαηα πεξηέρνπλ εξσηήκαηα ζεσξίαο, κε ηα νπνία ειέγρεηαη ε γλψζε θαη ε θαηαλφεζε ηεο ζεσξίαο ή θαη ε θξηηηθή ηθαλφηεηα 
ησλ ππνςεθίσλ ή θαη ε ηθαλφηεηα αμηνπνίεζεο ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε δεδνκέλσλ θαη εμαγσγή ή παξαγσγή 
ζπκπεξαζκάησλ.  

ββ. Σν ηξίην ζέκα πεξηέρεη εξσηήκαηα ζεσξίαο ή εθαξκνγέο ηεο ζεσξίαο ή αζθήζεηο ή πξνβιήκαηα ή ζπλδπαζκφ απηψλ, κε ηα νπνία ειέγρεηαη 
ε γλψζε θαη ε θαηαλφεζε ηεο ζεσξίαο ή θαη ε θξηηηθή ηθαλφηεηα ησλ ππνςεθίσλ ή θαη ε ηθαλφηεηα αμηνπνίεζεο ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ γηα ηελ 
αμηνιφγεζε δεδνκέλσλ θαη εμαγσγή ή παξαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ή θαη ε ηθαλφηεηα ησλ ππνςεθίσλ λα ρξεζηκνπνηνχλ, ζε ζπλδπαζκφ, 
γλψζεηο ή δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζαλ γηα ηελ επίιπζή ηνπο.  

γγ. Σν ηέηαξην ζέκα πεξηέρεη εθαξκνγέο ηεο ζεσξίαο ή αζθήζεηο ή πξνβιήκαηα κε ηα νπνία ειέγρεηαη ε ηθαλφηεηα ησλ ππνςεθίσλ λα 
ρξεζηκνπνηνχλ, ζε ζπλδπαζκφ, γλψζεηο ή δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζαλ γηα ηελ επίιπζή ηνπο.  

IX. Σνκέαο Τγείαο, Πξφλνηαο, Βπεμίαο (λ.4386/2016) - Σνκέαο Τγείαο Πξφλνηαο θαη Σνκέαο Ώηζζεηηθήο Κνκκσηηθήο (λ.4473/2017)  

1. Οη ηίηινη ησλ παλειιαδηθψο εμεηαδφκελσλ καζεκάησλ γηα φιεο ηηο εηδηθφηεηεο ηνπ Σνκέα Τγείαο- Πξφλνηαο-Βπεμίαο γηα:  

α. ηνπο/ηηο καζεηέο/-ηξηεο ηεο Γ` ηάμεο εκεξήζησλ θαη ηεο Α` ηάμεο εζπεξηλψλ ΒΠΏ.Λ ζρ. έηνπο 2018-2019 θαη  

β. ηνπο/ηηο απφθνηηνπο/-εο ηεο Γ` ηάμεο εκεξήζησλ θαη ηεο Α` ηάμεο εζπεξηλψλ ΒΠΏ.Λ παξειζφλησλ εηψλ είλαη:  

• Ώλαηνκία - Φπζηνινγία ΕΕ  

• Τγηεηλή  

2. Οη ηίηινη ησλ παλειιαδηθψο εμεηαδφκελσλ καζεκάησλ γηα φιεο ηηο εηδηθφηεηεο ηνπ Σνκέα Τγείαο- Πξφλνηαο θαη ηνπ Σνκέα Ώηζζεηηθήο-
Κνκκσηηθήο γηα ηνπο/ ηηο καζεηέο/-ηξηεο ηεο Α` ηάμεο ησλ Ώπηνηειψλ Βηδηθψλ Σκεκάησλ θαη ησλ Σκεκάησλ πλδηδαζθαιίαο εζπεξηλψλ ΒΠΏ.Λ., 
ζρ. έηνπο 2018-2019 είλαη:  

• ηνηρεία Ώλαηνκίαο - Φπζηνινγίαο ΕΕ  

• Τγηεηλή  
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3. Μαζήκαηα πνπ εμεηάδνληαη ηελ ίδηα εκέξα ζε θνηλά ζέκαηα:  

α. Σν κάζεκα «Ώλαηνκία-Φπζηνινγία ΕΕ» ηνπ Σνκέα Τγείαο, Πξφλνηαο, Βπεμίαο (λ.4386/2016) θαη ην κάζεκα «ηνηρεία Ώλαηνκίαο-Φπζηνινγίαο 
ΕΕ» ηνπ Σνκέα Τγείαο Πξφλνηαο θαη ηνπ Σνκέα Ώηζζεηηθήο Κνκκσηηθήο (λ.4473/2017).  

β. Σν κάζεκα «Τγηεηλή» ηνπ Σνκέα Τγείαο, Πξφλνηαο, Βπεμίαο (λ.4386/2016), ηνπ Σνκέα Τγείαο Πξφλνηαο θαη ηνπ Σνκέα Ώηζζεηηθήο Κνκκσηηθήο 
(λ.4473/2017).  

4. Γηα ηα παξαπάλσ παλειιαδηθψο εμεηαδφκελα καζήκαηα δίλνληαη ζηνπο/ζηηο ππνςήθηνπο/-εο ηέζζεξα (4) ζέκαηα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 
ζηηο παξ. α` θαη β` ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Βηδηθφηεξα:  

α. Σα ηξία (3) πξψηα ζέκαηα πεξηέρνπλ εξσηήκαηα ζεσξίαο κε ηα νπνία ειέγρεηαη ε απνθηεζείζα γλψζε θαη ε θαηαλφεζε ηεο ζεσξίαο.  

β. Σν ηέηαξην ζέκα πεξηέρεη εξσηήκαηα εθαξκνγήο ηεο ζεσξίαο κε δπλαηφηεηα ππνεξσηεκάησλ κε ηα νπνία ειέγρεηαη ε θξηηηθή θαη 
ζπλδπαζηηθή ζθέςε ησλ ππνςεθίσλ, θαζψο θαη ε ηθαλφηεηα εθαξκνγήο ησλ ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ πνπ έρνπλ απνθηήζεη.»  

Άξζξν 7  

Πξφγξακκα Παλειιαδηθψλ Δμεηάζεσλ -Δμεηαζηέα χιε  

1. Οη παλειιαδηθέο εμεηάζεηο δηελεξγνχληαη ζε θνηλά ζέκαηα θαη ζηελ εμεηαζηέα χιε πνπ θαζνξίδεηαη θάζε ρξφλν κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 
Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη είλαη θνηλή γηα φια ηα ΒΠΏ.Λ. ηεο ρψξαο, ζχκθσλα κε ηηο Φ6/160663/Α4/26-9-2018 (ΦΒΚ 4320 ΐ`), 
Φ3/ 6719 /Α4/ 16-1-2019 (ΦΒΚ 179 ΐ`) θαη Φ2/177268/Α4/22-10-2018 (ΦΒΚ 4866 ΐ`) απνθάζεηο ηνπ Τθππνπξγνχ Παηδείαο Έξεπλαο θαη 
Θξεζθεπκάησλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο δηδαθηέαο - εμεηαζηέαο χιεο ησλ παλειιαδηθψο εμεηαδφκελσλ καζεκάησλ.  

2. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαηαξηίδεηαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ησλ εμεηάζεσλ, αλαθνηλψλεηαη 
ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμή ηνπο θαη γλσζηνπνηείηαη ζηηο Αηεπζχλζεηο Α.Β. θαη ζηα ΒΠΏ.Λ. Με ην πξφγξακκα θαζνξίδνληαη νη 
εκεξνκελίεο ησλ εμεηάζεσλ γηα θάζε κάζεκα, ε δηάξθεηα εμέηαζεο θάζε καζήκαηνο, ε ψξα έλαξμεο ησλ εμεηάζεσλ θαη ε ψξα πξνζέιεπζεο 
ησλ ππνςεθίσλ ζηα εμεηαζηηθά θέληξα».  

Άξζξν 8  

Γηαδηθαζία επηινγήο, δηαηχπσζεο θαη δηαβίβαζεο ζεκάησλ  

1. Σα ζέκαηα ησλ εμεηάζεσλ ησλ καζεκάησλ ζηα νπνία εμεηάδνληαη νη ππνςήθηνη/-εο ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ησλ ΒΠΏ.Λ. θαζνξίδνληαη 
απφ ηελ νηθεία Κεληξηθή Βπηηξνπή Βμεηάζεσλ (Κ.Β.Β.). Γηα ην ζθνπφ απηφ ε Κ.Β.Β. ζπλέξρεηαη ζηνλ εηδηθά δηακνξθσκέλν ρψξν ηνπ 
Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εμεηάζεσλ. Με επζχλε ηεο Κ.Β.Β. γίλνληαη φιεο νη αλαγθαίεο 
ελέξγεηεο γηα λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ ιάζε, ειιείςεηο ή αζάθεηεο ζηα ζέκαηα θαη γηα λα δηαζθαιηζζεί φηη απηά είλαη θιηκαθνχκελνπ βαζκνχ 
δπζθνιίαο, πεξηιακβάλνληαη ζηελ εμεηαζηέα χιε, αληαπνθξίλνληαη ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ ππνςεθίσλ θαη κπνξνχλ λα απαληεζνχλ ζην ρξφλν 
πνπ νη ηειεπηαίνη έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο. Δ Κ.Β.Β. δίλεη ηηο δηεπθξηλίζεηο θαη ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ θξίλεη φηη πξέπεη λα 
δνζνχλ ζηνπο/ζηηο ππνςήθηνπο/-εο.  

2. Οη ππνςήθηνη/-εο ππνρξενχληαη λα πξνζέξρνληαη ζηα εμεηαζηηθά θέληξα (Β.Κ.) ζε ρξφλν πνπ νξίδεηαη απφ ην πξφγξακκα ησλ εμεηάζεσλ. Σα 
ζέκαηα απνζηέιινληαη ειεθηξνληθά ή κε νπνηνδήπνηε άιιν πξνζθνξφηεξν ηξφπν ζε φια ηα Β.Κ. ηεο ρψξαο ηελ ψξα έλαξμεο ησλ εμεηάζεσλ 
θαη κεηά ηελ είζνδν ησλ ππνςεθίσλ ζε απηά.  

3. H Βπηηξνπή ηνπ Β.Κ. αλαπαξάγεη ηα ζέκαηα ζε ηφζα θσηναληίγξαθα φζνο είλαη ν αξηζκφο ησλ εμεηαδνκέλσλ.  

4. Σα κέιε ηεο Κ.Β.Β. θαη ησλ Β.Κ. δελ επηηξέπεηαη λα εμέιζνπλ απφ ην ρψξν ζπλεδξίαζεο ή ην ρψξν ηνπ ρνιείνπ αληίζηνηρα, αλ δελ παξέιζεη 
ν πξνζδηνξηζκέλνο απφ ηελ Κ.Β.Β. ειάρηζηνο ρξφλνο δπλαηήο απνρψξεζεο ησλ εμεηαδνκέλσλ. Αελ επηηξέπεηαη λα επηθνηλσλνχλ ηειεθσληθά 
κε νπνηνδήπνηε πξφζσπν θαη απαγνξεχεηαη λα θέξνπλ καδί ηνπο θηλεηφ ηειέθσλν ή νπνηνδήπνηε άιιν κέζν επηθνηλσλίαο.  

Αελ επηηξέπεηαη ε είζνδνο ζηηο αίζνπζεο εμεηάζεσλ άιινπ πξνζψπνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππεξεηνχλ ζηα 
νηθεία ΒΠΏ.Λ., εθηφο απφ ηνπο επηηεξεηέο θαη ηα κέιε ηεο Βπηηξνπήο ηνπ Β.Κ. ρσξίο έγθξηζε ηεο Κ.Β.Β.. Βμαηξείηαη ην πξνζσπηθφ παξνρήο 
βνήζεηαο ζε έθηαθηεο αλάγθεο φπσο απηφ νξίδεηαη θαηά πεξίζηαζε απφ ηνλ επφπηε ησλ εμεηάζεσλ.  

Άξζξν 9  

Δμεηαζηηθά θέληξα  

1. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ νξίδνληαη νη Αηεπζχλζεηο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο (Α.Β.), ζηηο 
πεξηθέξεηεο ησλ νπνίσλ ζα ιεηηνπξγήζνπλ Βμεηαζηηθά Κέληξα (Β.Κ.) γηα ηε δηελέξγεηα ησλ εμεηάζεσλ θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ εμεηαζηηθψλ 
θέληξσλ. Κξηηήξην γηα ηνλ θαζνξηζκφ ζε θάζε Πεξηθέξεηα Α.Β. ηνπ αξηζκνχ θαη ηεο έδξαο ησλ Β.Κ. είλαη ν αξηζκφο εμεηαδνκέλσλ θαη νη 
γεσγξαθηθέο θαη ζπγθνηλσληαθέο ζπλζήθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηθέξεηαο. Με φκνηα απφθαζε θαζνξίδνληαη ηα εμεηαζηηθά θέληξα ζε θάζε 
πεξηθέξεηα χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Αηεπζπληή Βθπαίδεπζεο.  

2. ε θάζε Β.Κ. ζπγθξνηείηαη Βπηηξνπή Β.Κ. κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Α/ληή Α.Β., έξγν ηεο νπνίαο είλαη ε νξγάλσζε ηνπ Β.Κ., ε επνπηεία γηα 
ηελ νκαιή θαη αδηάβιεηε δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ ζην Β.Κ. επζχλεο ηεο, ε θαηαλνκή ησλ επηηεξεηψλ/-ηξηψλ ζηηο αίζνπζεο εμεηάζεσλ 
κεξηκλψληαο λα κελ είλαη ζηελ ίδηα αίζνπζα νη ίδηνη/εο επηηεξεηέο/-ηξηεο φιεο ηηο εκέξεο ησλ εμεηάζεσλ, ε αλαπαξαγσγή ησλ ζεκάησλ, ν 
έιεγρνο ηεο πηζηήο θαη αθξηβνχο αλαπαξαγσγήο ησλ ζεκάησλ, ε δηαλνκή ηνπο ζηνπο εμεηαδφκελνπο/-εο, ε ελεκέξσζε ηεο Κ.Β.Β. γηα 
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νπνηνδήπνηε δήηεκα πξνθχςεη ζην Β.Κ., ε επνπηεία θαη ν έιεγρνο ησλ επηηεξεηψλ/-ηξηψλ γηα ηε ζσζηή εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ε 
ζπγθέληξσζε θαη απνζηνιή ζηα ΐαζκνινγηθά Κέληξα (ΐ.Κ.) ησλ γξαπηψλ δνθηκίσλ θαη γεληθά ε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ γηα ηελ νκαιή 
θαη αδηάβιεηε δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ. Γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηεο επηηξνπήο ηα ηαθηηθά κέιε ηεο απαιιάζζνληαη απφ ηηο 
εμσδηδαθηηθέο εξγαζίεο ηνπ ζρνιείνπ, φρη φκσο απφ ηε βαζκνιφγεζε γξαπηψλ δνθηκίσλ, εθφζνλ νξηζζνχλ σο βαζκνινγεηέο/-ηξηεο απφ 
πξφεδξν ΐ.Κ., θαζψο θαη ηνπ καζήκαηνο πνπ ελδερφκελα δηδάζθνπλ. Αελ κπνξεί λα κεηέρεη ζηελ Βπηηξνπή ηνπ Β.Κ. ή ζηελ νηθεία νκάδα 
επηηεξεηψλ/-ηξηψλ ζχδπγνο ππνςεθίνπ/-αο θαη γεληθά φπνηνο/-α έρεη ζπγγέλεηα εμ` αίκαηνο ή εμ` αγρηζηείαο κέρξη θαη ηξίηνπ βαζκνχ κε 
ππνςήθην πνπ εμεηάδεηαη ζην νηθείν Β.Κ.  

Άξζξν 10  

Οξηζκφο θαη ππνρξεψζεηο επηηεξεηψλ/-ηξηψλ  

1. Οη επηηεξεηέο/-ηξηεο νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ/ ηεο νηθείνπ/-αο Αηεπζπληή/-ληξηαο Α.Β. θαη επηηεξνχλ ζε Β.Κ. δηαθνξεηηθά απφ εθείλα ζηα 
νπνία εμεηάδνληαη καζεηέο/-ηξηέο ηνπο.  

2. Οη επηηεξεηέο/-ηξηεο πξνζέξρνληαη έγθαηξα ζην Β.Κ., εθαξκφδνπλ πηζηά ηηο νδεγίεο ηεο Βπηηξνπήο Β.Κ., είλαη ππεχζπλνη/-εο γηα ηελ ηήξεζε 
ηεο ηάμεο θαη ηελ επηηήξεζε ησλ ππνςεθίσλ θαηά ηελ ψξα ηεο εμέηαζεο θαη αλαθέξνπλ ακέζσο ζηελ Βπηηξνπή φπνην πξφβιεκα πξνθχςεη. Οη 
επηηεξεηέο/-ηξηεο παξαιακβάλνπλ απφ ηελ Βπηηξνπή ηνπ Β.Κ. ην θάθειν ηεο εμέηαζεο, εθθσλνχλ ηνλ θαηάινγν ησλ ππνςεθίσλ, ζεκεηψλνπλ 
ηνπο/ ηηο απφληεο/-νχζεο, δηαλέκνπλ ην εηδηθφ ηεηξάδην ή ην ραξηί ζρεδίαζεο, κεξηκλνχλ γηα ηελ επηθφιιεζε ζ` απηφ ησλ κεραλνγξαθηθψλ 
απηνθφιιεησλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ/ζηελ ππνςήθην/-α θαη ζην εμεηαδφκελν κάζεκα, δηαλέκνπλ ηα θσηνηππεκέλα ζέκαηα ηεο εμέηαζεο θαη 
αλαγξάθνπλ ζηνλ πίλαθα ηνλ ρξφλν έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο εμέηαζεο. Οη επηηεξεηέο/-ηξηεο απαγνξεχεηαη λα παξέρνπλ νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε 
επί ησλ ζεκάησλ. Μεηά ην πέξαο ηεο εμέηαζεο, θαηά ηελ παξαιαβή ησλ γξαπηψλ δνθηκίσλ ησλ ππνςεθίσλ δηαγξάθνπλ ρηαζηί ηα θελά 
δηαζηήκαηα, ζέηνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπο ζην ηέινο ησλ απαληήζεσλ παξνπζία ησλ ππνςεθίσλ θαη δηαγξάθνπλ ρηαζηί ηνλ θελφ ρψξν θάησ απφ 
ηελ ππνγξαθή ηνπο, θαζψο θαη απηφ ηεο ηπρφλ επφκελεο ιεπθήο ζειίδαο.  

3. Οη επηηεξεηέο/-ηξηεο θαηά ηελ παξαιαβή ησλ δνθηκίσλ είλαη ππεχζπλνη/-εο γηα ηνλ έιεγρν ησλ αηνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ππνςεθίσλ ελψπηφλ 
ηνπο, ηα θαιχπηνπλ κε ηελ επηθφιιεζε αδηαθαλνχο ηαηλίαο θαη εμεηάδνπλ κε ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα ηπρφλ ζεκείσζε νλνκαζηηθψλ ή άιισλ 
δηαθξηηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ κπνξνχλ λα απνθαιχςνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ/ηεο ππνςήθηνπ/-αο.  

Άξζξν 11  

Τπνρξεψζεηο ησλ ππνςεθίσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο  

1. Δ θαηαλνκή ησλ ππνςεθίσλ ζηηο αίζνπζεο εμέηαζεο γίλεηαη κε αιθαβεηηθή ζεηξά θαη κε ηελ επζχλε ηεο Βπηηξνπήο Β.Κ. Δ ηνπνζέηεζε ησλ 
ππνςεθίσλ ζηηο ζέζεηο γίλεηαη θαηά αιθαβεηηθή ζεηξά θαη ν έιεγρνο είλαη επζχλε ησλ επηηεξεηψλ/-ηξηψλ. Παξέθθιηζε επηβάιιεηαη ζηελ 
πεξίπησζε αδειθψλ ή ζπγγελψλ καζεηψλ/-ηξηψλ.  

2. Οη ππνςήθηνη/-εο θαηά ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ αίζνπζα ηεο εμέηαζεο δελ επηηξέπεηαη λα θέξνπλ καδί ηνπο βηβιία, ηεηξάδηα, ζεκεηψζεηο, 
δηνξζσηηθφ πγξφ ή ηαηλία, θηλεηά ηειέθσλα, ππνινγηζηηθέο κεραλέο, ειεθηξνληθά κέζα κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ ή επηθνηλσλίαο, ή άιια 
αληηθείκελα, εθηφο απφ απηά πνπ επηηξέπνληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Κ.Β.Β ή ηεο Αηεχζπλζεο εμεηάζεσλ θαη πηζηνπνηήζεσλ. Γηα ηνλ 
έιεγρν ππεχζπλνη/-εο είλαη νη επηηεξεηέο/-ηξηεο.  

Δ ηαπηφηεηα ηνπ/ηεο ππνςήθηνπ/-αο ειέγρεηαη κε:  

α) Σν δειηίν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηάο ηνπο ή άιιν επίζεκν πηζηνπνηεηηθφ γηα ηελ ηαπηφηεηά ηνπο έγγξαθν, πνπ θέξεη επηθπξσκέλε θσηνγξαθία 
ηνπο θαη  

β) Σν δειηίν εμεηαδφκελνπ/-εο  

3. Ώλ ν/ε ππνςήθηνο/-α θέξεη καδί ηνπ/ηεο ζηελ αίζνπζα ζηελ νπνία εμεηάδεηαη αληηθείκελν ή κέζν απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ 
άξζξνπ απηνχ ή αληηγξάθεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο απφ βηβιίν ή νπνηνπδήπνηε είδνπο ζεκεηψζεηο ή απφ γξαπηφ δνθίκην άιινπ 
εμεηαδφκελνπ/-εο, ή ζνξπβεί θαη δε ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνδείμεηο ησλ επηηεξεηψλ/-ηξηψλ επηρεηξψληαο λα αληηγξάςεη ή εκπνδίδνληαο ηελ 
εμέηαζε άιισλ εμεηαδνκέλσλ ή δνιηεχεηαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηελ εμέηαζή ηνπ/ηεο, απνκαθξχλεηαη απφ ηελ αίζνπζα εμέηαζεο κε 
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Βπηηξνπήο ηνπ εμεηαζηηθνχ θέληξνπ θαη ην γξαπηφ δνθίκην βαζκνινγείηαη απφ ηελ Βπηηξνπή ηνπ εμεηαζηηθνχ 
θέληξνπ κε ηνλ θαηψηεξν βαζκφ κεδέλ (0). Δ Βπηηξνπή πξηλ απφ ηελ επηβνιή ηεο αλσηέξσ πνηλήο θαιεί ζε πξνθνξηθή απνινγία ηνλ/ηελ 
ππνςήθην/-α θαη ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ/ηελ πξφεδξν, ηα κέιε θαη ηνλ/ηε γξακκαηέα. Σα νπνηαδήπνηε 
απνδεηθηηθά ζηνηρεία επηζπλάπηνληαη ζην πξαθηηθφ.  

Άξζξν 12 

Βαζκνινγηθά Κέληξα - Βαζκνιφγεζε γξαπηψλ δνθηκίσλ  

1. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ νξίδνληαη ν/ε Πξφεδξνο θαη ε έδξα θάζε ΐαζκνινγηθνχ Κέληξνπ (ΐ.Κ.) 
ζην νπνίν βαζκνινγνχληαη ηα γξαπηά δνθίκηα Γεληθήο παηδείαο θαη εηδηθφηεηαο ησλ ππνςεθίσλ ΒΠΏ.Λ. γηα εηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Βθ-
παίδεπζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο. Κάζε γξαπηφ βαζκνινγείηαη απφ δχν βαζκνινγεηέο/-ηξηεο θαη ε βαζκνιφγεζή ηνπ γίλεηαη 
απφ ηνλ/ηελ θαζέλα/θαζεκία απφ απηνχο/-εο ζηελ εθαηνληάβαζκε θιίκαθα (0-100), κε αθέξαηνπο κφλν αξηζκνχο θαη ν ηειηθφο γξαπηφο βαζκφο 
αλάγεηαη ζηελ θιίκαθα 0-20 θαη γξάθεηαη σο δεθαδηθφο, φπνπ απαηηείηαη.  

2. Σα κέιε θάζε ΐ.Κ. είλαη θαη ζπληνληζηέο/-ζηξηεο ησλ βαζκνινγεηψλ/-ηξηψλ γηα ηα αληίζηνηρα κε ηελ εηδηθφηεηά ηνπο εμεηαδφκελα καζήκαηα, 
κεηαθέξνπλ ζηνπο βαζκνινγεηέο/-ηξηεο νδεγίεο ηεο Κεληξηθήο Βπηηξνπήο Βμεηάζεσλ (Κ.Β.Β) ΒΠΏ.Λ., παξαθνινπζνχλ ηε δηαδηθαζία 
βαζκνιφγεζεο θαη παξεκβαίλνπλ φηαλ θξηζεί αλαγθαίν, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε κέγηζηε δπλαηή ζχγθιηζε ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 
βαζκνινγεηψλ/-ηξηψλ ζε θάζε ΐ.Κ.  
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3. Ο/ε Πξφεδξνο ηεο Βπηηξνπήο ηνπ Β.Κ. απνζηέιιεη κε θαζεγεηή/-ηξηα ή κε άιινλ ηξφπν πνπ εγγπάηαη αζθάιεηα, ηνπο θαθέινπο κε ηα 
γξαπηά ηνπ Β.Κ. ζηνλ/ζηελ επφπηε/-ηξηα εμεηάζεσλ, ν/ε νπνίνο/-α ηνπο παξαιακβάλεη κε πξσηφθνιιν παξάδνζεο-παξαιαβήο θαη ηνπο 
απνζηέιιεη, ρσξίο λα ηνπο αλνίμεη, καδί κε ηνπο αληίζηνηρνπο θαθέινπο ησλ ινηπψλ Βμεηαζηηθψλ Κέληξσλ αξκνδηφηεηάο ηνπ ζην νηθείν ΐ.Κ. Ώλ 
νη ζπγθνηλσληαθέο ζπλζήθεο ην επηβάιινπλ, γηα ηελ ηαρχηεηα θαη αζθάιεηα δηαθίλεζεο ησλ γξαπηψλ, κπνξεί ν/ε Πξφεδξνο ηεο Βπηηξνπήο 
Βμεηαζηηθνχ θέληξνπ ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ/ ηε Αηεπζπληή/-ληξηα Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο λα απνζηέιιεη απεπζείαο ζηνλ/ζηελ Πξφεδξν 
ηνπ νηθείνπ ΐ.Κ. ηνπο θαθέινπο κε ηα γξαπηά. ε θάζε πεξίπησζε ν/ε Πξφεδξνο ή ν/ε Γξακκαηέαο ηεο Βπηηξνπήο ηνπ ΐ.Κ. παξαιακβάλεη ηνπο 
θαθέινπο κε πξσηφθνιιν παξάδνζεο-παξαιαβήο θαη θαηαγξάθεη ζε εηδηθφ βηβιίν ηνλ αξηζκφ ησλ θαθέισλ θαη γξαπηψλ πνπ παξέιαβε απφ 
θάζε Β.Κ. γηα θάζε εμεηαδφκελν κάζεκα.  

4. Ο/ε Πξφεδξνο ηνπ ΐ.Κ. ειέγρεη αλ έρνπλ επηθαιπθζεί κε αδηαθαλέο απηνθφιιεην ηα αηνκηθά ζηνηρεία ηνπ/ηεο ππνςήθηνπ/-αο θαη 
νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν ζην εμψθπιιν πνπ πξνδίδεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ/ηεο θαηφρνπ ηνπ ηεηξαδίνπ ή ηνπ ζρνιείνπ πξνέιεπζεο.  

5. Σα γξαπηά δνθίκηα, πξηλ παξαδνζνχλ ζηνπο βαζκνινγεηέο/-ηξηεο γηα βαζκνιφγεζε, αλακεηγλχνληαη ηπραία ελψπηνλ ησλ κειψλ ηεο 
Βπηηξνπήο, ηνπνζεηνχληαη ζε θαθέινπο αλά 25 θαη παξαδίδνληαη ζηνπο βαζκνινγεηέο/-ηξηεο γηα βαζκνιφγεζε.  

6. Ο/ε Πξφεδξνο ηνπ ΐ.Κ. δηαλέκεη ζηνπο πξψηνπο βαζκνινγεηέο ηνπο θαθέινπο. Κάζε γξαπηφ δνθίκην αμηνινγείηαη απφ δχν βαζκνινγεηέο/-
ηξηεο. Ο/ε πξψηνο/-ε βαζκνινγεηήο/-ηξηα αλαγξάθεη κε θφθθηλν ζηπιφ ηνλ βαζκφ ζηνλ εηδηθφ ρψξν θάζε γξαπηνχ, ππνγξάθεη ζηελ εηδηθή ζέζε 
ηνπ γξαπηνχ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηφξζσζεο επηζηξέθεη ηα γξαπηά ζηελ επηηξνπή ηνπ ΐ.Κ.  

7. Δ Βπηηξνπή ηνπ ΐ.Κ. κεξηκλά γηα ηελ θάιπςε κε αδηαθαλέο ραξηί ηνπ βαζκνχ ηνπ/ηεο πξψηνπ/-εο βαζκνινγεηή/-ηξηαο, ηελ ηπραία αλάκεημε 
ησλ γξαπηψλ θαη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζε θαθέινπο αλά 25, ηνπο νπνίνπο παξαδίδεη ζε δεχηεξν/-ε βαζκνινγεηή/-ηξηα πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ 
ηνλ/ηελ Πξφεδξν ηνπ ΐ.Κ. Ο/ε δεχηεξνο/-ε βαζκνινγεηήο/-ηξηα ζεκεηψλεη κε πξάζηλν ζηπιφ ειιείςεηο, ζθάικαηα, αδπλακίεο ή αηέιεηεο πάλσ 
ζην γξαπηφ θαη αλαγξάθεη ην βαζκφ ζηνλ εηδηθφ ρψξν θάζε γξαπηνχ. ηαλ νινθιεξψζεη ηε δηφξζσζε ησλ γξαπηψλ ηα παξαδίδεη ζηελ 
επηηξνπή ηνπ ΐ.Κ.  

8. Κάζε βαζκνινγεηήο/-ηξηα κπνξεί λα δηνξζψλεη κέρξη ηξηαθφζηα (300) γξαπηά γηα πξψηε βαζκνιφγεζε θαη κέρξη ηξηαθφζηα (300) γξαπηά γηα 
δεχηεξε βαζκνιφγεζε. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, φπσο έιιεηςε επαξθνχο αξηζκνχ εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρνπλ δηδάμεη ην κάζεκα, θαη κε 
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ/ηεο πξνέδξνπ ηνπ ΐ.Κ. κπνξεί λα επηηξαπεί ζε βαζκνινγεηέο ε βαζκνιφγεζε πεξηζζφηεξσλ γξαπηψλ γηα πξψηε 
θαη δεχηεξε βαζκνιφγεζε.  

9. Αελ κπνξεί λα κεηέρεη ζηελ Βπηηξνπή ΐ.Κ. κε νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα ή σο βαζκνινγεηήο/-ηξηα ή σο αλαβαζκνινγεηήο/-ηξηα ζε ΐ.Κ. ζχδπγνο 
ππνςήθηαο/-αο θαη φπνηνο/-α έρεη ζπγγέλεηα εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο κέρξη θαη ηξίηνπ βαζκνχ κε ππνςήθην/-α ηα γξαπηά ηνπ/ηεο νπνίνπ/-αο 
βαζκνινγνχληαη ζ` απηφ ην ΐ.Κ.  

10. Αελ κπνξεί λα είλαη πξφεδξνο ΐαζκνινγηθνχ θέληξνπ φπνηνο/-α έρεη ζχδπγν ππνςήθην/-α ή ζπγγέλεηα εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο κέρξη θαη 
ηξίηνπ βαζκνχ κε ππνςήθην/-α πνπ ζπκκεηέρεη ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο.  

11. Δ Βπηηξνπή θάζε ΐ.Κ. ειέγρεη ηνλ ηξφπν βαζκνιφγεζεο, ηελ πνηφηεηα ησλ αλαβαζκνινγήζεσλ θαη απεπζχλεη νδεγίεο θαη ζπζηάζεηο ζηνπο 
βαζκνινγεηέο/-ηξηεο θαη κεξηκλά ψζηε ηα γξαπηά δνθίκηα λα βαζκνινγνχληαη απφ δηαθνξεηηθνχο βαζκνινγεηέο/-ηξηεο.  

12. Ο θάζε βαζκνινγεηήο/-ηξηα ή αλαβαζκνινγεηήο/-ηξηα αλαγξάθεη ζηνλ εηδηθφ ρψξν ηνπ γξαπηνχ ην βαζκφ κε ηνλ νπνίν βαζκνινγεί ην θάζε 
εξψηεκα ή ππνεξψηεκα κε βάζε ηελ θαζνξηζκέλε απφ ηελ Κ.Β.Β βαζκνινγία.  

Άξζξν 13  

Αλαβαζκνιφγεζε - Σειηθφο βαζκφο -πγθέληξσζε θαη γλσζηνπνίεζε βαζκνινγίαο  

1. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο βαζκνιφγεζεο ησλ γξαπηψλ δνθηκίσλ θάζε καζήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, ε 
επηηξνπή ηνπ ΐ.Κ. ειέγρεη ηηο δηαθνξέο βαζκνινγίαο κεηαμχ ησλ δχν βαζκνινγεηψλ/-ηξηψλ θάζε γξαπηνχ δνθηκίνπ. Ώλ ε δηαθνξά βαζκνινγίαο 
είλαη ίζε ή κηθξφηεξε ησλ δψδεθα (12) κνλάδσλ ζηελ θιίκαθα 0-100, ηειηθφο γξαπηφο βαζκφο ππνινγηδφκελνο ζηελ θιίκαθα (0-20) είλαη ην 
πειίθν ηεο δηαίξεζεο ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ βαζκψλ ησλ δχν βαζκνινγεηψλ δηα ηνπ δέθα (10).  

2. Ώλ ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ βαζκνινγηψλ ηνπ α` θαη β` βαζκνινγεηή/-ηξηαο είλαη κεγαιχηεξε απφ δψδεθα (12) κνλάδεο ζηελ θιίκαθα 0-100, 
ηφηε θαιχπηνληαη απφ ηελ Βπηηξνπή ηνπ ΐ.Κ. νη βαζκνί θαη ησλ δχν βαζκνινγεηψλ/ηξηψλ θαη ην γξαπηφ δίλεηαη γηα αλαβαζκνιφγεζε ζε ηξίην/-
ε βαζκνινγεηή/-ηξηα (αλαβαζκνινγεηή/-ηξηα). Ο/ε ηξίηνο/-ε βαζκνινγεηήο/-ηξηα (αλαβαζκνινγεηήο/-ηξηα), ν/ε νπνίνο/-α επηιέγεηαη κεηαμχ ησλ 
βαζκνινγεηψλ/-ηξηψλ κε κεγαιχηεξε εθπαηδεπηηθή εκπεηξία θαη είλαη θαηά πξνηίκεζε πληνληζηήο Βθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ ή Αηεπζπληήο/-ληξηα 
ΒΠΏΛ ή θαζεγεηήο/-ηξηα κε βαζκφ ηνπιάρηζηνλ Γ` ηεο νηθείαο εηδηθφηεηαο πνπ έρεη δηδάμεη ην κάζεκα, θαηά πξνηίκεζε γηα έλα ηνπιάρηζηνλ έηνο 
θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία, δηνξζψλεη ην γξαπηφ δνθίκην κε καχξν ζηπιφ κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 
12 ηεο παξνχζεο θαη αλαγξάθεη αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο ζην εηδηθφ πιαίζην ηνπ γξαπηνχ δνθηκίνπ ην βαζκφ αλαβαζκνιφγεζεο.  

3. Σειηθφο γξαπηφο βαζκφο ηνπ γξαπηνχ δνθηκίνπ ζε πεξίπησζε αλαβαζκνιφγεζήο ηνπ είλαη ην πειίθν ηεο δηαίξεζεο ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ 
δχν κεγαιχηεξσλ βαζκψλ ησλ βαζκνινγεηψλ δηα ηνπ δέθα (10).  

4. Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ ηειηθνχ γξαπηνχ βαζκνχ, ε Βπηηξνπή ηνπ ΐ.Κ. απνθφπηεη ην απφθνκκα θάζε γξαπηνχ δνθηκίνπ, απνθαιχπηεη 
ηα αηνκηθά ζηνηρεία ηνπ/ ηεο καζεηή/-ηξηαο πνπ βξίζθνληαη ζηελ νηθεία ζέζε ηνπ απνθφκκαηνο θαη κέζσ ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο ηεο 
Αηεχζπλζεο Ώλάπηπμεο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ θαηαρσξίδεη ηνπο βαζκνχο ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ/ηεο δεχηεξνπ/-εο βαζκνινγεηή/-ηξηαο θαη 
ηνπ ηπρφλ αλαβαζκνινγεηή/-ηξηαο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαρψξηζεο ησλ βαζκψλ ησλ καζεκάησλ, γίλεηαη έιεγρνο ησλ θαηαρσξηζκέλσλ 
ζηνηρείσλ κε ηα απνθφκκαηα απφ ηελ Βπηηξνπή ηνπ ΐ.Κ. Ώθνχ πηζηνπνηεζεί ε ζσζηή θαηαρψξηζε, γίλεηαη θιείδσκα ησλ καζεκάησλ, 
ελεκεξψλεηαη ειεθηξνληθά ε Αηεχζπλζε Ώλάπηπμεο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ ΤΠ.Π.Β.Θ. θαη δε δίλεηαη πιένλ δπλαηφηεηα 
ηξνπνπνίεζεο ηεο βαζκνινγίαο. ηαλ νινθιεξσζεί ε παξαπάλσ δηαδηθαζία, ην ΐαζκνινγηθφ θέληξν ζηέιλεη ηηο βαζκνινγηθέο θαηαζηάζεηο θαη 
ηα απνθφκκαηα ησλ ηεηξαδίσλ κέζσ ησλ Α/λζεσλ Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ζηα ΒΠΏ.Λ. θνίηεζεο ησλ ππνςεθίσλ γηα λα αλαξηεζνχλ 
πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ νη ελδηαθεξφκελνη/-εο. Σα ΒΠΏ.Λ. θάλνπλ παξαβνιή ηεο βαζκνινγίαο κεηαμχ απνθνκκάησλ θαη θαηαζηάζεσλ 
πνπ παξέιαβαλ απφ ηα ΐ.Κ. γηα ηελ νξζή θαηαρψξηζε ηεο βαζκνινγίαο.  
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5. Μεηά ηε ιήμε ηεο βαζκνιφγεζεο θαη ηνπ ειέγρνπ γηα ηε ζσζηή ειεθηξνληθή θαηαρψξηζε ησλ βαζκψλ, ηα ζηειέρε ησλ γξαπηψλ δνθηκίσλ 
θπιάζζνληαη ζην ΐ.Κ. ή ζε άιιν αζθαιή ρψξν πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Α/ληή Α.Β. κέρξη ηηο 15 ΜαΎνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο, νπφηε θαη 
θαηαζηξέθνληαη.  

Άξζξν 14  

Δμέηαζε ησλ ππνςεθίσλ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο  

1. Οη ππνςήθηνη/-εο κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ αλαθέξνληαη ζην λ. 3699/2008 (ΦΒΚ 199 Ώ`) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρχεη, εμεηάδνληαη πξνθνξηθά ή γξαπηά, θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. Βηδηθφηεξα:  

α) Βμεηάδνληαη πξνθνξηθά θαηφπηλ αίηεζήο ηνπο νη ππνςήθηνη/-εο πνπ αδπλαηνχλ λα ππνζηνχλ γξαπηή εμέηαζε επεηδή:  

i) είλαη ηπθινί/-έο, ζχκθσλα κε ηνλ λ. 958/79 (ΦΒΚ 191 Ώ`) ή έρνπλ πνζνζηφ αλαπεξίαο ζηελ φξαζή ηνπο ηνπιάρηζηνλ 67% ή είλαη ακβιχσπεο 
κε πνζνζηφ αλαπεξίαο ζηελ φξαζή ηνπο ηνπιάρηζηνλ 67%,  

ii) έρνπλ θηλεηηθή αλαπεξία ηνπιάρηζηνλ 67% κφληκε ή πξνζσξηλή, πνπ ζπλδέεηαη κε ηα άλσ άθξα,  

iii) πάζρνπλ απφ ζπαζηηθφηεηα ησλ άλσ άθξσλ,  

iv) πάζρνπλ απφ θάηαγκα ή άιιε πξνζσξηλή βιάβε ησλ άλσ άθξσλ πνπ θαζηζηά αδχλαηε ηε ρξήζε ηνπο γηα γξαθή,  

λ) παξνπζηάδνπλ εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο φπσο δπζιεμία, δπζγξαθία, δπζαξηζκεζία, δπζαλαγλσζία, δπζνξζνγξαθία. ηαλ ν/ε 
καζεηήο/-ηξηα ηεο πεξίπησζεο απηήο επηζπκεί λα απαληήζεη θαη γξαπηά ζε θάπνηα εξσηήκαηα, απηά αμηνινγνχληαη θαηά ηε βαζκνιφγεζε.  

Βπίζεο πξνθνξηθά εμεηάδνληαη νη καζεηέο/ηξηεο κε ζχλζεηεο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο, παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά 
ιφγσ θαθνπνίεζεο, γνλετθήο παξακέιεζεο θαη εγθαηάιεηςεο ή ιφγσ ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, εθφζνλ ππνβάινπλ γλσκάηεπζε φηη έρνπλ εηδηθέο 
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη αδπλαηνχλ λα ππνζηνχλ γξαπηή εμέηαζε. ηελ πεξίπησζε απηή, ε γλσκάηεπζε ρνξεγείηαη απφ ην νηθείν Κέληξν 
Βθπαηδεπηηθήο θαη πκβνπιεπηηθήο Τπνζηήξημεο (ΚΒΤ) ή ηα Κνηλνηηθά Κέληξα Φπρηθήο Τγείαο Παηδηψλ θαη Βθήβσλ ή ηα Εαηξνπαηδαγσγηθά 
θέληξα (ΕΠΑ) άιισλ Τπνπξγείσλ, χζηεξα απφ πξνζθφκηζε είηε ηαηξηθήο βεβαίσζεο Αεκφζηνπ Ννζνθνκείνπ, πνπ θνηλνπνηήζεθε ζε δηθαζηηθέο 
αξρέο, ζε πεξίπησζε θαθνπνίεζεο ηνπ καζεηή ιφγσ γνλετθήο παξακέιεζεο θαη εγθαηάιεηςεο ή ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, είηε βεβαίσζεο απφ 
δηθαζηηθή αξρή ή εηζαγγειέα αλειίθσλ, ζε πεξίπησζε παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Γλσκαηεχζεηο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί απφ ηα ΚΒΑΑΤ πα-
ξακέλνπλ ζε ηζρχ.  

Δ ζρεηηθή αίηεζε ππνβάιιεηαη ζην Λχθεηφ ηνπο ζπλνδεπφκελε απφ ηε γλσκάηεπζε ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά ζχζηεκα πηζηνπνίεζεο 
αλαπεξίαο ηεο νηθείαο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο γηα ηηο πεξηπηψζεηο i) έσο iii), απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη ε επίδνζή ηνπο ζηα καζήκαηα 
δελ είλαη δπλαηφλ λα ειεγρζεί κε γξαπηέο εμεηάζεηο. Γηα ηελ πεξίπησζε iv) απαηηείηαη πξφζθαηε γλσκάηεπζε Αεκνζίνπ Ννζνθνκείνπ ε νπνία 
θέξεη ζθξαγίδα α) πληνληζηή/-ζηξηαο Αηεπζπληή/-ληξηαο Κιηληθήο ηνπ Βζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (Β..Τ.) ή β) απφ λφκηκα εθηεινχληα/-ζα 
ρξέε πληνληζηή/-ζηξηαο Αηεπζπληή/-ληξηαο Κιηληθήο ηνπ Βζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (Β..Τ.) ή γ) απφ Αηεπζπληή/-ληξηα Παλεπηζηεκηαθήο 
θιηληθήο ή απφ Αεκφζην θέληξν πγείαο ζηελ πεξηνρή ηνπ/ηεο ππνςήθηνπ/-αο, ε νπνία θέξεη ζθξαγίδα ηνπ/ηεο Αηεπζπληή/-ληξηαο ηνπ θέληξνπ. 
ηε γλσκάηεπζε, εθηφο απφ ην θάηαγκα ή ηελ πξνζσξηλή βιάβε, πξέπεη λα πηζηνπνηείηαη ξεηψο ε αδπλακία ρξήζεο ηνπ άλσ άθξνπ γηα γξαθή 
θαη λα αλαγξάθεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηεο γλσκάηεπζεο, ην νπνίν πξέπεη λα ζπκπίπηεη κε ηελ πεξίνδν ησλ εμεηάζεσλ. Οη 
ππνςήθηνη/-εο απηνί/-έο ακέζσο κφιηο ηνπο πξνθχςεη ην θάηαγκα ή άιιε πξνζσξηλή βιάβε ησλ άλσ άθξσλ πνπ θαζηζηά αδχλαηε ηε ρξήζε 
ηνπο γηα γξαθή, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ζην Λχθεηφ ηνπο ηε ζρεηηθή γλσκάηεπζε ηνπ Ννζνθνκείνπ ή ηνπ Αεκφζηνπ Κέληξνπ Τγείαο καδί κε 
ζρεηηθή αίηεζε. Γηα ηελ πεξίπησζε λ) απαηηείηαη γλσκάηεπζε απφ ηα Κέληξα Βθπαηδεπηηθήο θαη πκβνπιεπηηθήο Τπνζηήξημεο (ΚΒΤ), ηα 
Κνηλνηηθά Κέληξα Φπρηθήο Τγείαο Παηδηψλ θαη Βθήβσλ, απφ ηα Εαηξνπαηδαγσγηθά θέληξα (ΕΠΑ) άιισλ Τπνπξγείσλ ή απφ ηα ΚΒΑΑΤ, ζηελ 
νπνία ζα αλαγξάθεηαη ε εηδηθή καζεζηαθή δπζθνιία ηνπ/ηεο ππνςήθηνπ/-αο.  

β) Οη ππνςήθηνη/-εο κε θάζκα απηηζκνχ εμεηάδνληαη i) γξαπηά ή ii) πξνθνξηθά. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο απαηηείηαη γλσκάηεπζε απφ ηα Κέληξα 
Βθπαηδεπηηθήο θαη πκβνπιεπηηθήο Τπνζηήξημεο (ΚΒΤ) ή ηα ΚΒΑΑΤ ή ηα Κνηλνηηθά Κέληξα Φπρηθήο Τγείαο Παηδηψλ θαη Βθήβσλ ή ηα 
Εαηξνπαηδαγσγηθά θέληξα (ΕΠΑ) άιισλ Τπνπξγείσλ ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ε εηδηθή καζεζηαθή δπζθνιία ηνπ/ηεο ππνςήθηνπ/-αο, ν 
πξνθνξηθφο ή ν γξαπηφο ηξφπνο εμέηαζεο. Βθφζνλ εηζεγεζνχλ ηνλ πξνθνξηθφ ηξφπν εμέηαζεο νη ππνςήθηνη/εο εμεηάδνληαη κφλν πξνθνξηθά. 
Δ ζρεηηθή αίηεζε ππνβάιιεηαη ζην Λχθεηφ ηνπο ζπλνδεπφκελε απφ ηε γλσκάηεπζε ησλ αλαθεξνκέλσλ Κέληξσλ.  

γ) Βμεηάδνληαη γξαπηά νη ππνςήθηνη/-εο πνπ έρνπλ ηδηαίηεξα ζνβαξά πξνβιήκαηα αθνήο (θσθνί/- εο, βαξήθννη/-εο) ζε πνζνζηφ 67% θαη πάλσ 
θαζψο θαη πξνβιήκαηα επηιεςίαο, ηα νπνία πηζηνπνηνχληαη απφ ηελ νηθεία πγεηνλνκηθή Βπηηξνπή χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ/ηεο ελδηαθεξφκελνπ/-
εο.  

Δ ζρεηηθή αίηεζε ππνβάιιεηαη ζην Λχθεηφ ηνπο ζπλνδεπφκελε απφ ηε γλσκάηεπζε ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά ζχζηεκα πηζηνπνίεζεο 
αλαπεξίαο.  

Βπίζεο, εμεηάδνληαη γξαπηά νη ππνςήθηνη/-εο πνπ παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα ιφγνπ θαη νκηιίαο (δπζαξζξία, ηξαπιηζκφο) ηα νπνία 
πηζηνπνηνχληαη απφ ηα ΚΒΤ, ηα ΚΒΑΑΤ, ηα Κνηλνηηθά Κέληξα Φπρηθήο Τγείαο Παηδηψλ θαη Βθήβσλ θαη ηα Εαηξνπαηδαγσγηθά θέληξα άιισλ 
Τπνπξγείσλ.  

δ) χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.3699/2008 (ΦΒΚ 199 Ώ`) φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 51 ηνπ λ.4547/2018 (ΦΒΚ 102 
Ώ`), φηαλ ππάξρεη δηάζηαζε απφςεσλ κεηαμχ ησλ εθζέζεσλ αμηνιφγεζεο-γλσκαηεχζεσλ ησλ ΚΒΤ θαη ησλ Κνηλνηηθψλ Κέληξσλ Φπρηθήο 
Τγείαο Παηδηψλ θαη Βθήβσλ γηα ηνλ/ηελ ίδην/α καζεηή/ηξηα ή φηαλ νη γνλείο θαη θεδεκφλεο δηαθσλνχλ κε ην απνηέιεζκα ηεο έθζεζεο 
αμηνιφγεζεο-γλσκάηεπζεο ηνπ ΚΒΤ, νη γνλείο ή θεδεκφλεο έρνπλ δηθαίσκα πξνζθπγήο ζε πεληακειή Αεπηεξνβάζκηα Βπηηξνπή 
Αηεπηζηεκνληθήο Ώμηνιφγεζεο (ΑΒΑΏ), πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Αηεπζπληή Βθπαίδεπζεο. Δ απφθαζε ηεο ΑΒΑΏ είλαη 
νξηζηηθή. Βηδηθά νη γλσκαηεχζεηο πνπ ζα ηζρχζνπλ κεηά ηελ απφθαζε ηεο Αεπηεξνβάζκηαο Βπηηξνπήο Αηεπηζηεκνληθήο Ώμηνιφγεζεο (ΑΒΑΏ), 
κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζηα νηθεία Λχθεηα κέρξη ηέινο ηνπ επφκελνπ κήλα απφ απηφλ ηεο ππνβνιήο αίηεζεο-δήισζεο εθάζηνπ έηνπο. Ώλ 
ππάξρεη δηάζηαζε απφςεσλ κεηαμχ ησλ εθζέζεσλ αμηνιφγεζεο-γλσκαηεχζεσλ ησλ ΚΒΤ θαη ησλ Κνηλνηηθψλ Κέληξσλ Φπρηθήο Τγείαο 
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Παηδηψλ θαη Βθήβσλ γηα ηνλ/ηελ ίδην/α καζεηή/ηξηα θαη νη γνλείο ή θεδεκφλεο δελ πξνζθχγνπλ ζηελ πεληακειή ΑΒΑΏ ππεξηζρχεη ε έθζεζε 
αμηνιφγεζεο-γλσκάηεπζεο ησλ ΚΒΤ.  

ε) Σα ΚΒΤ, αλάινγα κε ην είδνο θαη ην βαζκφ ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ θαη ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ, πξνζδηνξίδνπλ ην ρξφλν 
επαλαμηνιφγεζεο, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηελ έθζεζε αμηνιφγεζεο-γλσκάηεπζε. Ώλ δελ αλαγξάθεηαη ρξφλνο επαλαμηνιφγεζεο, νη εθζέζεηο 
ησλ ΚΒΤ έρνπλ κφληκε ηζρχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.3699/2008 (ΦΒΚ 199 Ώ`) φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 51 
ηνπ λ.4547/2018 (ΦΒΚ 102 Ώ`).  

Βπίζεο, απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 20 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ.4547/2018 (ΦΒΚ 102 Ώ`) πξνθχπηεη φηη νη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ δελ ζίγνπλ ηελ 
ηζρχ ησλ γλσκαηεχζεσλ ησλ ΚΒΑΑΤ πνπ έρνπλ ήδε εθδνζεί.  

ιεο νη γλσκαηεχζεηο ησλ ΚΒ.Α.Α.Τ. θαη ησλ ΕΠΑ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν έρνπλ κφληκε ηζρχ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 17 ηνπ αξ. 28 
ηνπ λ. 4186/2013 (ΦΒΚ 193 Ώ`) εθφζνλ βξίζθνληαλ ζε ηζρχ θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ σο άλσ λφκνπ.  

ζη) Αελ γίλνληαη δεθηέο νη γλσκαηεχζεηο ησλ ΚΒΤ, ησλ ΚΒΑΑΤ, ησλ Κνηλνηηθψλ Κέληξσλ Φπρηθήο Τγείαο Παηδηψλ θαη Βθήβσλ θαη ησλ 
Εαηξνπαηδαγσγηθψλ Κέληξσλ άιισλ Τπνπξγείσλ ή ησλ Τγεηνλνκηθψλ Βπηηξνπψλ νη νπνίεο αλαθέξνπλ αλαπεξίεο ή καζεζηαθέο δπζθνιίεο 
δηαθνξεηηθέο απφ εθείλεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Οη γλσκαηεχζεηο ησλ ΚΒΤ, ησλ ΚΒΑΑΤ, ησλ 
Κνηλνηηθψλ Κέληξσλ Φπρηθήο Τγείαο Παηδηψλ θαη Βθήβσλ θαη ησλ Εαηξνπαηδαγσγηθψλ Κέληξσλ άιισλ Τπνπξγείσλ ή ησλ Τγεηνλνκηθψλ 
Βπηηξνπψλ εθδίδνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε ηνπ/ηεο ελδηαθεξφκελνπ/-εο.  

2. Οη ππνςήθηνη/-εο, νη νπνίνη/-εο ππάγνληαη ζην εδάθην α θαη ζηελ πεξίπησζε ii ηνπ εδαθίνπ β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ, 
εμεηάδνληαη:  

α) ηα ΐαζκνινγηθά θέληξα (ΐ.Κ.) πνπ έρνπλ νξηζηεί κε Ώπφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ. ηελ πεξίπησζε πνπ 
νη ππνςήθηνη/-εο πνπ εμεηάδνληαη ζε έλα ΐ.Κ. είλαη πεξηζζφηεξνη/-εο απφ 80 κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ 
κπνξνχλ λα νξίδνληαη Βηδηθά Βμεηαζηηθά Κέληξα (Β.Β.Κ.) ζηελ έδξα Πεξηθεξεηαθήο Βθπ/ζεο ζπλεθηηκψληαο ηηο ηδηαίηεξεο ζπγθνηλσληαθέο 
ζπλζήθεο θάζε πεξηνρήο. Με ηελ ίδηα απφθαζε νξίδεηαη ν/ε Πξφεδξνο ηεο Βπηηξνπήο Β.Β.Κ. απφ ηνπο/ηηο έρνληεο/-νπζεο ηα πξνβιεπφκελα γηα 
ηνπο/ηηο Πξνέδξνπο ησλ ΐαζκνινγηθψλ Κέληξσλ πξνζφληα.  

Οη ππνςήθηνη/-εο εμεηάδνληαη ελψπηνλ Βπηηξνπήο Βμέηαζεο πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ νηθείνπ ΐ.Κ. ή ηνπ Β.Β.Κ.  

Κάζε Βπηηξνπή έρεη σο έξγν ηελ εμέηαζε θαη βαζκνιφγεζε ζε θάζε κάζεκα ησλ ππνςεθίσλ, πνπ αλήθνπλ ζην εδάθην α θαη ζηελ πεξίπησζε ii 
ηνπ εδαθίνπ β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ.  

ην γξαπηφ δνθίκην θάζε εμεηαδνκέλνπ/-εο ζεκεηψλεηαη ν ηξφπνο εμέηαζεο ηνπ/ηεο ππνςήθηνπ/-αο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνπο/ηηο εμεηαζηέο/-
ζηξηεο θαη ηνλ/ ηελ Πξφεδξν ηεο επηηξνπήο. Καηά ηελ εμέηαζε παξεπξίζθεηαη θαη ν/ε ηξίηνο/-ε βαζκνινγεηήο/-ηξηα, γηα λα αμηνινγήζεη ηνλ/ηελ 
ππνςήθην/-α ζε πεξίπησζε δηαθνξάο βαζκνινγίαο.  

Αελ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηελ Βπηηξνπή φπνηνο/-α έρεη ζρέζε ζπγγέλεηαο εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο κέρξη θαη ηνπ ηξίηνπ βαζκνχ κε 
ππνςήθην/-α πνπ εμεηάδεηαη ζ` απηήλ ή θαζεγεηήο/-ηξηα πνπ δίδαζθε ην ίδην ζρνιηθφ έηνο ζην Λχθεην ζην νπνίν θνηηνχζε εμεηαδφκελνο/-ε 
καζεηήο/-ηξηα.  

β) ην Βμεηαζηηθφ Κέληξν (Β.Κ.) φπνπ εμεηάδνληαη νη ππνςήθηνη/-εο ηνπ ΒΠΏ.Λ. ζην νπνίν θνηηνχλ, φζνη/-εο ππάγνληαη ζηελ πεξίπησζε i ηνπ 
εδαθίνπ β` θαη ζην εδάθην γ` ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Δ εμέηαζε ησλ ππνςεθίσλ απηψλ γίλεηαη ζε μερσξηζηή αίζνπζα θαη ν 
ρξφλνο εμέηαζεο κπνξεί λα παξαηαζεί κε απφθαζε ηεο Βπηηξνπήο ηνπ Β.Κ.. Σα γξαπηά ηνπο ζπγθεληξψλνληαη καδί κε ηα γξαπηά ησλ ινηπψλ 
ππνςεθίσλ θαη δηαβηβάδνληαη γηα βαζκνιφγεζε ζην νηθείν ΐ.Κ.  

3. Οη αηηήζεηο θαη νη γλσκαηεχζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν απηφ ππνβάιινληαη απφ ηνπο/ηηο καζεηέο/-ηξηεο ζην ΒΠΏ.Λ. θνίηεζήο ηνπο 
κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο Ώίηεζεο - Αήισζεο ζπκκεηνρήο ζηηο Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο. Οη αηηήζεηο θαη νη γλσκαηεχζεηο ησλ 
απνθνίησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ΒΠΏ.Λ. ππνβάιινληαη ζην Λχθεην θαηάζεζεο ηεο Ώίηεζεο Αήισζεο ζηηο εκεξνκελίεο 
πνπ νξίδνληαη γηα ηελ ππνβνιή ηεο Ώίηεζεο -Αήισζεο ΒΠΏ.Λ.  

ε έθηαθηεο θαη απξφβιεπηεο πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη θαη αξγφηεξα.  

Άξζξν 15  

πληειεζηέο βαξχηεηαο -Σξφπνο ππνινγηζκνχ κνξίσλ  

1. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζπλφινπ ησλ κνξίσλ θάζε ππνςήθηνπ/-αο γηα εηζαγσγή ζηηο ρνιέο, ηα Σκήκαηα θαη ηηο Βηζαγσγηθέο 
Καηεπζχλζεηο Σκεκάησλ ηνπ Σνκέα απνθνίηεζήο ηνπο θαζψο θαη ηεο Κνηλήο Οκάδαο φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1 ηεο παξνχζαο, νη 
ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ησλ καζεκάησλ Γεληθήο παηδείαο θαη εηδηθφηεηαο θαζνξίδνληαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 4452/2017 (ΦΒΚ 17 Ώ`) ηελ 
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ.4521/2018 (ΦΒΚ 38 Ώ`)  

Ώ) γηα εηζαγσγή ζηηο ρνιέο, ηα Σκήκαηα θαη ηηο Βηζαγσγηθέο Καηεπζχλζεηο Σκεκάησλ φισλ ησλ Σνκέσλ πιελ ηεο Κνηλήο Οκάδαο ρνιψλ ηνπ 
άξ.1 ηεο παξνχζαο:  

- γηα ην κάζεκα « Μαζεκαηηθά» (Άιγεβξα) ζπληειεζηήο 1,5  

- γηα ην κάζεκα « Νέα Βιιεληθά» ζπληειεζηήο 1,5  
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- γηα ην α` κάζεκα εηδηθφηεηαο ζπληειεζηήο 3,5  

- γηα ην β` κάζεκα εηδηθφηεηαο ζπληειεζηήο 3,5  

ΐ) Γηα εηζαγσγή ζηηο ρνιέο, ηα Σκήκαηα θαη ηηο Βηζαγσγηθέο Καηεπζχλζεηο Σκεκάησλ ηεο Κνηλήο Οκάδαο ρνιψλ ηνπ άξ.1 ηεο παξνχζαο:  

- γηα ην κάζεκα « Μαζεκαηηθά» (Άιγεβξα) ζπληειεζηήο 3,5  

- γηα ην κάζεκα « Νέα Βιιεληθά» ζπληειεζηήο 3,5  

- γηα ην α` κάζεκα εηδηθφηεηαο ζπληειεζηήο 1,5  

- γηα ην β` κάζεκα εηδηθφηεηαο ζπληειεζηήο 1,5  

Γ) Γηα ην εηδηθφ κάζεκα ηεο μέλεο γιψζζαο γηα φια ηα ηκήκαηα πνπ απαηηείηαη νξίδεηαη ζπληειεζηήο 1.  

Α) Γηα ηα εηδηθά καζήκαηα ηεο «Ώξκνλίαο» θαη ηνπ «Βιέγρνπ κνπζηθψλ αθνπζηηθψλ ηθαλνηήησλ» νξίδεηαη ζπληειεζηήο 2 γηα ην κέζν φξν ησλ 
βαζκψλ ηνπο.  

Β) Ο ηξφπνο εμαγσγήο ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο ησλ ππνςεθίσλ πνπ επηζπκνχλ εηζαγσγή ζηα Σκήκαηα Μνπζηθψλ πνπδψλ ηνπ Ενλίνπ 
Παλεπηζηεκίνπ, Μνπζηθήο Βπηζηήκεο θαη Σέρλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, Μνπζηθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Εσαλλίλσλ 
πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 4559/2018 (142 Ώ`), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ. 
4589/2019 (13 Ώ` ) θαη ηεο ζρεηηθήο Φ.253/23170/Ώ5/14-2-2019 (ΦΒΚ 504 ΐ`) ππνπξγηθήο απφθαζεο.  

Γ) Γηα ηα εηδηθά καζήκαηα ηνπ «Βιεπζέξνπ ρεδίνπ» θαη ηνπ «Γξακκηθνχ ρεδίνπ» νξίδεηαη ζπληειεζηήο 2 γηα ην κέζν φξν ησλ βαζκψλ ηνπο.  

Σ) ηηο πξαθηηθέο δνθηκαζίεο γηα ηελ εηζαγσγή ζηα ηκήκαηα Βπηζηήκεο Φπζηθήο Ώγσγήο θαη Ώζιεηηζκνχ νξίδεηαη ζπληειεζηήο 2 γηα ην κέζν 
φξν ησλ βαζκψλ ηνπο.  

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπλφινπ ησλ κνξίσλ θάζε ππνςήθηνπ/-αο αζξνίδνληαη ηα γηλφκελα ηνπ βαζκνχ θάζε καζήκαηνο πνπ πξνθχπηεη κε ηνλ 
αληίζηνηρν ζπληειεζηή θαη ζηε ζπλέρεηα ην ηειηθφ άζξνηζκα πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην 100. Ώλ ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πξνθχπηεη θαη δεθαδηθφ 
κέξνο γίλεηαη ζηξνγγπινπνίεζε ζηελ πιεζηέζηεξε αθέξαηε κνλάδα σο αθνινχζσο: Ώλ ην δεθαδηθφ κέξνο είλαη κηθξφηεξν ηεο κηζήο αθέξαηεο 
κνλάδαο (0,5) παξαιείπεηαη. Ώλ ην δεθαδηθφ κέξνο είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηεο κηζήο αθέξαηεο κνλάδαο (0,5) ηφηε ε ζπλνιηθή βαζκνινγία 
ζηξνγγπινπνηείηαη ζηελ ακέζσο επφκελε αθέξαηε κνλάδα.  

Άξζξν 16 

Δπεμεξγαζία πξνηηκήζεσλ θαη βαζκνινγηθψλ ζηνηρείσλ - Δπηινγή  

1. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο απφθαζεο απηήο ηα ΐαζκνινγηθά Κέληξα θαηαρσξίδνπλ ηηο βαζκνινγίεο ησλ ππνςεθίσλ ζηα 
παλειιαδηθά εμεηαδφκελα καζήκαηα ζην θεληξηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ηε Αηεχζπλζε Ώλάπηπμεο Πιεξνθνξηαθψλ 
πζηεκάησλ ηνπ ΤΠ.Π.Β.Θ.. Δ αξκφδηα Αηεχζπλζε αθνχ ζπγθεληξψζεη ηα Μεραλνγξαθηθά Αειηία πνπ έρνπλ θαηαζέζεη νη ππνςήθηνη/- εο θαη 
ηνπο γξαπηνχο βαζκνχο ησλ παλειιαδηθψο εμεηαδφκελσλ καζεκάησλ ηνπο μεθηλά ηα ζηάδηα ηεο επεμεξγαζίαο ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ αξηζκφ 
εηζαθηέσλ ηεο θαηεγνξίαο πνπ δηεθδηθνχλ, θαζψο θαη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία αλήθνπλ.  

Δ Βπηηξνπή Έθδνζεο Ώπνηειεζκάησλ Βπηινγήο ειέγρεη θαη δίλεη ηηο απαηηνχκελεο θαηεπζχλζεηο ζηα ελδηάκεζα ζηάδηα ηεο επεμεξγαζίαο 
απνηειεζκάησλ. Μεηά ηνλ ηειηθφ έιεγρν ε αξκφδηα Αηεχζπλζε πξνβαίλεη ζηελ ηειηθή επεμεξγαζία, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο δηαβηβάδνληαη 
ζηελ Βπηηξνπή Έθδνζεο Ώπνηειεζκάησλ Βπηινγήο, πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγήζεη ηνπο ηειηθνχο ειέγρνπο θαη λα εθδψζεη ηα απνηειέζκαηα 
επηηπρφλησλ ζηελ Σξηηνβάζκηα Βθπαίδεπζε.  

2. Πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζπκκεηνρή ππνςεθίσλ ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο γηα ηηο ρνιέο, ηα Σκήκαηα θαη ηηο Βηζαγσγηθέο Καηεπζχλζεηο 
Σκεκάησλ ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο είλαη:  

α) λα είλαη θάηνρνη πηπρίνπ ΒΠΏ.Λ. θαη απνιπηεξίνπ δεπηεξνβάζκηνπ θχθινπ ζπνπδψλ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή θάηνρνη πηπρίνπ ΒΠΏ.Λ. ηνπ 
λ.4186/2013 (ΦΒΚ 193 Ώ`), ηνπ λ.4386/2016 (ΦΒΚ 83 Ώ`), ή ηνπ λ.3475/2006 (ΦΒΚ 146 Ώ`) θαη απνιπηεξίνπ Γεληθνχ Λπθείνπ ή θάηνρνη 
ηζφηηκσλ ηίηισλ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ θαη λα έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ΒΠΏ.Λ. κε ην ζχζηεκα εηζαγσγήο πνπ 
ζεζπίζηεθε κε ηνλ λ.4186/2013 (ΦΒΚ 193 Ώ`) φπσο ηζρχεη.  

β) Να έρνπλ ιάβεη ην πηπρίν θαη ην απνιπηήξην δεπηεξνβάζκηνπ θχθινπ ζπνπδψλ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ κέρξη ηελ έθδνζε ησλ 
απνηειεζκάησλ ησλ επαλαιεπηηθψλ ελδνζρνιηθψλ εμεηάζεσλ ΒΠΏΛ ηνλ Ενχλην ηνπ ίδηνπ έηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ ν/ε ππνςήθηνο/-α δελ 
απνθηήζεη ην πηπρίν θαη ην απνιπηήξην, ε ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο ζεσξείηαη άθπξε. Ώλ ν/ε ίδηνο/-α ππνςήθηνο/-α ηνλ επφκελν ρξφλν επηζπκεί 
ηελ εηζαγσγή ηνπ/ ηεο ζηελ Σξηηνβάζκηα Βθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα ζπκκεηάζρεη εθ λένπ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο.  

γ) Να έρνπλ ππνβάιεη νξηζηηθνπνηεκέλν κεραλνγξαθηθφ δειηίν ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξ. 5 ηεο παξνχζαο.  

Βπηπιένλ πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζπκκεηνρή ππνςεθίσλ ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο:  
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i) Γηα ηηο Ώλψηεξεο ηξαηησηηθέο ρνιέο Τπαμησκαηηθψλ (Ώ...Τ), ηε ρνιή Ώζηπθπιάθσλ, ηε ρνιή Ππξνζβεζηψλ, ηε ρνιή Ανθίκσλ 
Ληκελνθπιάθσλ θαη ησλ ρνιψλ ηεο Ώθαδεκίαο Βκπνξηθνχ Ναπηηθνχ είλαη λα έρνπλ θξηζεί ηθαλνί/-έο γηα ηηο ρνιέο απηέο θαηά ηηο 
πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο πνπ δηελεξγνχληαη γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ηηο ίδηεο ηηο ρνιέο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  

ii) Γηα ηα Σκήκαηα γηα ηα νπνία απαηηείηαη εμέηαζε ζε εηδηθφ κάζεκα είλαη ε επηηπρία βαζκνχ ζην εηδηθφ κάζεκα ίζνπ κε ην κηζφ ηνπιάρηζηνλ ηνπ 
κέγηζηνπ δπλαηνχ. Ώλ απαηηείηαη εμέηαζε ζε δχν εηδηθά καζήκαηα, ε πξνυπφζεζε απηή ηζρχεη ρσξηζηά γηα ην θαζέλα απφ ηα εμεηαδφκελα εηδηθά 
καζήκαηα.  

iii) Γηα ηα Σ.Β.Φ.Ώ.Ώ. λα πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο αξ. Φ.253/128314/ΐ6/2002 (ΦΒΚ 1538 ΐ`) φπσο ηζρχεη.  

ίλ)Γηα ηα Σκήκαηα Μνπζηθψλ πνπδψλ ηνπ Ενλίνπ Παλεπηζηεκίνπ, Μνπζηθήο Βπηζηήκεο θαη Σέρλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, Μνπζηθψλ 
πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Εσαλλίλσλ, λα πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 
4559/2018 (142 Ώ`), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ. 4589/2019 (13 Ώ`) θαη ηεο ζρεηηθήο Φ.253/23170/Ώ5/14-2-2019 
(ΦΒΚ 504 ΐ`) ππνπξγηθήο απφθαζεο.  

3. Δ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ γίλεηαη κφλν γηα ηηο ρνιέο, Σκήκαηα θαη Βηζαγσγηθέο Καηεπζχλζεηο Σκεκάησλ πνπ έρνπλ δειψζεη πξνηίκεζε 
εηζαγσγήο θαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά κνξίσλ κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ησλ ζέζεσλ εηζαθηέσλ ζε θάζε ρνιή ή Σκήκα ή Βηζαγσγηθή Καηεχζπλζε 
Σκήκαηνο θαηά πεξίπησζε.  

ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο δχν ή πεξηζζνηέξσλ ππνςεθίσλ ζηε ζέζε ηνπ/ηεο ηειεπηαίνπ/-αο εηζαγφκελνπ/-εο ζε ρνιή ή Σκήκα ή Βηζαγσγηθή 
Καηεχζπλζε Σκήκαηνο ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο, εηζάγεηαη ν/ε ππνςήθηνο/α πνπ πξνεγείηαη ζην άζξνηζκα βαζκνινγίαο ησλ δχν 
καζεκάησλ εηδηθφηεηαο θαη εθφζνλ εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ ηζνβαζκνχληεο εηζάγνληαη φινη/-εο σο ππεξάξηζκνη/-εο.  

ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο δχν ή πεξηζζνηέξσλ κε ηνλ/ ηελ ηειεπηαίν/-α εηζαγφκελν/-ε ζηηο Ώλψηεξεο ηξαηησηηθέο ρνιέο Τπαμησκαηηθψλ, ζηε 
ρνιή Ώζηπθπιάθσλ, ζηε ρνιή Ππξνζβεζηψλ θαη ζηε ρνιή Ανθίκσλ Ληκελνθπιάθσλ κεηά ηελ εμάληιεζε ηνπ παξαπάλσ θξηηεξίνπ, 
εηζάγεηαη ν/ε ππνςήθηνο/-α πνπ δήισζε ηε ρνιή απηή κε πξνγελέζηεξε πξνηίκεζε.  

Δ Αηεχζπλζε Ώλάπηπμεο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ ΤΠ.Π.Β.Θ. απνζηέιιεη ειεθηξνληθά:  

α) κέζσ ησλ Αηεπζχλζεσλ Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ζηα ΒΠΏ.Λ. νλνκαζηηθνχο πίλαθεο, θαηαζηάζεηο βαζκνινγηψλ επηηπρφλησλ 
αξκνδηφηεηάο ηνπο, ψζηε λα ελεκεξσζνχλ γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ θαη γηα ηελ έθδνζε βεβαηψζεσλ επηηπρίαο, 
βαζκνινγηθψλ ζηνηρείσλ θ.ιπ. εθφζνλ ηνπο δεηεζνχλ θαη  

β) επίζεκν αληίγξαθν ηνπ νλνκαζηηθνχ πίλαθα απηψλ πνπ επηιέρζεθαλ ζε θάζε ρνιή ή Σκήκα ζε ειεθηξνληθή ή/θαη έληππε κνξθή».  

Άξζξν 17 

Έθδνζε απνηειεζκάησλ - Δγγξαθέο -Δπηηξνπή Έθδνζεο  

1. Σα απνηειέζκαηα ηεο επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ ηεο απφθαζεο απηήο εθδίδνληαη απφ ηελ Βπηηξνπή Έθδνζεο Ώπνηειεζκάησλ Βπηινγήο. Οη 
νλνκαζηηθνί πίλαθεο απνδίδνληαη θαηά αχμνπζα ζεηξά θαη θαηά ζεηξά επηηπρίαο ησλ εηζαγνκέλσλ ζε θάζε ρνιή ή Σκήκα ή Βηζαγσγηθή 
Καηεχζπλζε Σκήκαηνο, εγθξίλνληαη απφ ηελ αλσηέξσ Βπηηξνπή θαη θπξψλνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ.  

2. ε θάζε ρνιή ή Σκήκα απνζηέιιεηαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζε ειεθηξνληθή ή/θαη έληππε κνξθή επίζεκν 
αληίγξαθν ηνπ νλνκαζηηθνχ πίλαθα απηψλ πνπ επηιέρζεθαλ.  

3. Δ πξνζεζκία εγγξαθήο ησλ εηζαγνκέλσλ ζηα Σκήκαηα θαη ζηηο ρνιέο ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο, πιελ ησλ Ώλψηεξσλ ηξαηησηηθψλ 
ρνιψλ Τπαμησκαηηθψλ ησλ Βλφπισλ Απλάκεσλ, ηε ρνιή Ώζηπθπιάθσλ, ηε ρνιή Ππξνζβεζηψλ, ηε ρνιή Ανθίκσλ Ληκελνθπιάθσλ θαη ηηο 
Ώθαδεκίεο Βκπνξηθνχ Ναπηηθνχ θαζψο θαη ησλ Ώλψηεξσλ ρνιψλ Σνπξηζηηθήο Βθπαίδεπζεο νξίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ, Παηδείαο, Έξεπλαο 
θαη Θξεζθεπκάησλ θαη αλαθνηλψλεηαη απφ ηα Μέζα Μαδηθήο Βλεκέξσζεο.  

4. ε θάζε ΒΠΏ.Λ., κέζσ ησλ Αηεπζχλζεσλ Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, απνζηέιινληαη νλνκαζηηθνί πίλαθεο επηηπρφλησλ αξκνδηφηεηάο 
ηνπο, γηα λα ελεκεξσζνχλ γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο επηινγήο φζνη/-εο ππνςήθηνη/εο επηζπκνχλ θαη γηα λα εθδίδνληαη ζρεηηθέο βεβαηψζεηο 
επηηπρίαο, βαζκνινγηθψλ ζηνηρείσλ θ.ιπ., φηαλ ην δεηνχλ νη ελδηαθεξφκελνη/-εο. Βπηπξφζζεηα, ζηέιλνληαη πίλαθεο κε ζηνηρεία φισλ ησλ 
ππνςεθίσλ αξκνδηφηεηάο ηνπο.  

5. Σν κήλα επηέκβξην θαζνξίδεηαη απφ ηνλ/ηε Αηεπζπληή/-ληξηα θάζε ΒΠΏ.Λ. ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν νη ππνςήθηνη/-εο κε ηελ 
επίδεημε ηεο αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο θαη ηνπ δειηίνπ εμεηαδνκέλνπ/-εο ζα κπνξνχλ λα βιέπνπλ ηα απνθφκκαηα ησλ ηεηξαδίσλ ησλ 
παλειιαδηθψο εμεηαδφκελσλ καζεκάησλ πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνπλ γλψζε ηεο αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο πνπ έιαβαλ θαηά ηε ζπκκεηνρή ηνπο 
ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο.  

Άξζξν 18 

Βεβαίσζε πκκεηνρήο ζηηο Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο  

ηνπο/ζηηο θαηφρνπο πηπρίνπ ΒΠΏ.Λ., εθφζνλ θαηέρνπλ απνιπηήξην δεπηεξνβάζκηνπ θχθινπ ζπνπδψλ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, ζηνπο/ζηηο 
θαηφρνπο απνιπηεξίνπ Γεληθνχ Λπθείνπ, εθφζνλ θαηέρνπλ θαη πηπρίν εηδηθφηεηαο ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ.4186/2013 (ΦΒΚ 193 Ώ`), ηνπ λ.3475/2006 
(ΦΒΚ 146 Ώ`) θαη ηνπ λ.4386/2016 (ΦΒΚ 83 Ώ`), θαζψο θαη ζηνπο/ζηηο θαηφρνπο ηζφηηκνπ ηίηινπ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ πνπ έρνπλ 
ζπκκεηάζρεη ζηηο Παλειιαδηθέο Βμεηάζεηο ΒΠΏ.Λ., ρνξεγείηαη ΐεβαίσζε πκκεηνρήο ζηηο Παλειιαδηθέο Βμεηάζεηο ηνπ έηνπο εμέηαζεο.  
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ηε ΐεβαίσζε πκκεηνρήο αλαγξάθνληαη αξηζκφο πξσηνθφιινπ, ηα ζηνηρεία θαη ν θσδηθφο αξηζκφο ηνπ ΒΠΏ.Λ. πνπ ηε ρνξεγεί, ηα αηνκηθά 
ζηνηρεία ηνπ/ηεο ππνςήθηνπ/-αο θαη ην ζρνιείν απνθνίηεζήο ηνπ, ην ζρνιηθφ έηνο ζπκκεηνρήο ηνπ/ηεο ππνςήθηαο/-αο ζηηο Παλειιαδηθέο 
Βμεηάζεηο γηα εηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Βθπαίδεπζε, θαζψο θαη ν θσδηθφο αξηζκφο κε ηνλ νπνίν έιαβε κέξνο ζηηο Παλειιαδηθέο Βμεηάζεηο. 
ηε ΐεβαίσζε πκκεηνρήο αλαγξάθνληαη επίζεο ν Σνκέαο θαη ε Βηδηθφηεηα ζηελ νπνία εμεηάζηεθε ν/ε ππνςήθηνο/-α, ηα καζήκαηα ζηα νπνία 
εμεηάζηεθε παλειιαδηθά, ε θαηεγνξία ηνπ, ν γξαπηφο βαζκφο πνπ πέηπρε γηα θάζε παλειιαδηθψο εμεηαδφκελν κάζεκα θαη ην ζχλνιν ησλ 
κνξίσλ πνπ ζπγθεληξψλεη γηα ηα Παλεπηζηήκηα θαη ηηο ινηπέο ρνιέο ηνπ Σνκέα πνπ δχλαηαη λα είλαη ππνςήθηνο/-α θαζψο θαη ηεο Κνηλήο 
Οκάδαο.  

Δ ΐεβαίσζε πκκεηνρήο θέξεη ζην άλσ αξηζηεξφ κέξνο ην εζλφζεκν, ππνγξάθεηαη απφ ηνλ/ηε Αηεπζπληή/-ληξηα ηνπ ΒΠΏ.Λ. ή ηνλ/ηε λφκηκν 
αλαπιεξσηή/-ηξηά ηνπ/ ηεο θαη ζθξαγίδεηαη κε ηε ζθξαγίδα ηνπ ΒΠΏ.Λ. πνπ ηελ εθδίδεη. Δ ΐεβαίσζε πκκεηνρήο ρνξεγείηαη ζηνπο/ζηηο 
ππνςήθηνπο/-εο κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ βαζκνινγηψλ ησλ Παλειιαδηθψλ Βμεηάζεσλ ηνπ νηθείνπ έηνπο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θάζε 
θνξά δηαηάμεηο.  

Άξζξν 19  

Αηνκηθά θαη ζπιινγηθά φξγαλα  

1. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο είλαη αξκφδηα ηα παξαθάησ αηνκηθά θαη ζπιινγηθά ξγαλα:  

- Βπηηξνπή Οξγάλσζεο Βμεηάζεσλ  

- Βπηηξνπέο Βμεηαζηηθψλ Κέληξσλ - Βπηηεξεηέο - Βπφπηεο Βμεηάζεσλ  

- Βπηηξνπέο ΐαζκνινγηθψλ Κέληξσλ  

- Βπηηξνπέο Βμέηαζεο καζεηψλ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο  

- Βπηηξνπέο Βμέηαζεο Βηδηθψλ Βμεηαζηηθψλ Κέληξσλ  

- Κεληξηθή Βπηηξνπή Παλειιαδηθψλ Βμεηάζεσλ ΒΠΏ.Λ.  

- Βπηηξνπή Έθδνζεο Ώπνηειεζκάησλ Βπηινγήο  

Ο ηξφπνο ζπγθξφηεζεο, ε ζχλζεζε θαη ην έξγν ησλ αλσηέξσ νξγάλσλ θαζνξίδεηαη κε ηε Φ.151/24463/ ΐ6/2009 (422 ΐ`) θνηλή ππνπξγηθή 
απφθαζε, ζχκθσλα κε ηελ παξ 5 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ.4351/2015 (164 Ώ`).  

Άξζξν 20 

Καζνξηζκφο αληηζηνηρηψλ ησλ Σνκέσλ ησλ ΔΠΑ.Λ. ηνπ λ.4386/2016 (83 Α`) κε ηνπο Σνκείο ησλ ΔΠΑ.Λ. ηνπ λ.4186/13 (193 Α`) θαζψο 
θαη κε ηνπο Σνκείο/Κιάδνπο ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζε άιιεο ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο 
παξειζφλησλ εηψλ, γηα ηηο αλάγθεο ησλ δηαδηθαζηψλ πξφζβαζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ησλ απνθνίησλ ησλ ΔΠΑ.Λ.  

Καζνξίδνπκε ηελ αληηζηνηρία ησλ Σνκέσλ ησλ ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ.4386/2016 (83 Ώ`) κε ηνπο Σνκείο ησλ ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ.4186/13 (193 Ώ` ) θαζψο θαη 
κε ηνπο Σνκείο/Κιάδνπο ηεο Βπαγγεικαηηθήο Βθπαίδεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζε άιιεο ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο παξειζφλησλ εηψλ, γηα 
ηηο αλάγθεο ησλ δηαδηθαζηψλ πξφζβαζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ησλ απνθνίησλ ησλ ΒΠΏ.Λ.,  

σο εμήο:  

ΒΠΏΛ λ. 4386/16 ΝΒΟ 
ΤΣΔΜΏ  

ΒΠΏΛ λ. 4186/13  ΏΝΣΕΣΟΕΥΕΒ ΣΟΜΒΏ Ή ΚΛΏΑΟΤ ΠΏΛΏΕΟ 
ΤΣΔΜΏ  

ΣΟΜΒΏ  ΣΟΜΒΏ  ΣΟΜΒΏ/ΚΛΏΑΟ  

ΜΔΥΏΝΟΛΟΓΕΏ  ΜΔΥΏΝΟΛΟΓΕΏ  
1.ΜΔΥΏΝΟΛΟΓΕΏ, 2.ΟΥΔΜΏΣΧΝ - ΒΠΏΛ 
λ.3475/06  

  
ΜΔΥΏΝΟΛΟΓΕΚΟ - TEE λ.2640/98  

  
ΜΔΥΏΝΟΛΟΓΕΚΟ - ΣΒΛ λ.576/77 & λ.1566/85 
ΜΔΥΏΝΟΛΟΓΕΏ - ΒΠΛ λ.1566/85  

ΔΛΒΚΣΡΟΛΟΓΕΏ, 
ΔΛΒΚΣΡΟΝΕΚΔ & 
ΏΤΣΟΜΏΣΕΜΟΤ  

ΔΛΒΚΣΡΟΛΟΓΕΏ, 
ΔΛΒΚΣΡΟΝΕΚΔ & 
ΏΤΣΟΜΏΣΕΜΟΤ  

1.ΔΛΒΚΣΡΟΛΟΓΕΏ 2.ΔΛΒΚΣΡΟΝΕΚΔ - 
ΒΠΏΛ λ.3475/06  

  
1. ΔΛΒΚΣΡΟΛΟΓΕΚΟ 2.ΔΛΒΚΣΡΟΝΕΚΟ - 
TEE λ.2640/98  

  
ΔΛΒΚΣΡΟΛΟΓΕΚΟ & ΔΛΒΚΣΡΟΝΕΚΟ - ΣΒΛ 
λ.576/77  

  
1. ΔΛΒΚΣΡΟΛΟΓΕΚΟ 2.ΔΛΒΚΣΡΟΝΕΚΟ - 
ΣΒΛ λ.1566/85  

  
1.ΔΛΒΚΣΡΟΛΟΓΕΏ 2.ΔΛΒΚΣΡΟΝΕΚΔ - ΒΠΛ 
λ.1566/85  

ΑΟΜΕΚΧΝ ΒΡΓΧΝ, 
ΑΟΜΔΜΒΝΟΤ 
ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ ΚΏΕ 

ΑΟΜΕΚΧΝ ΒΡΓΧΝ  
ΑΟΜΕΚΧΝ ΒΡΓΧΝ - ΒΠΏΛ λ.3475/06  
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ΏΡΥΕΣΒΚΣΟΝΕΚΟΤ 
ΥΒΑΕΏΜΟΤ  

  
ΚΏΣΏΚΒΤΧΝ - TEE λ.2640/98  

  
ΑΟΜΕΚΟ - ΣΒΛ λ.576/77 & λ.1566/85  

  
ΑΟΜΕΚΧΝ ΒΡΓΧΝ -ΒΠΛ λ. 1566/85  

ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΔ  ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΔ  ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΔ - ΒΠΏΛ λ.3475/06  

  
ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΔ-ΑΕΚΣΌΧΝ Δ/Τ - TEE 
λ.2640/98  

  
ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΔ - ΣΒΛ λ.576/77 & λ.1566/85  

  
ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΔ - ΒΠΛ λ.1566/85  

ΑΕΟΕΚΔΔ & ΟΕΚΟΝΟΜΕΏ  ΑΕΟΕΚΔΔ & ΟΕΚΟΝΟΜΕΏ  
ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΧΝ & ΑΕΟΕΚΔΣΕΚΧΝ ΤΠΔΡΒΕΧΝ 
- ΒΠΏΛ λ.3475/06  

  
ΟΕΚΟΝΟΜΕΏ ΚΏΕ ΑΕΟΕΚΔΔ - TEE λ.2640/98  

  
ΟΕΚΟΝΟΜΕΏ & ΑΕΟΕΚΔΔ - ΣΒΛ λ.576/77 & 
λ.1566/85  

  
1.ΑΕΟΕΚΔΣΕΚΧΝ ΤΠΔΡΒΕΧΝ-ΓΡΏΜΜΏΣΒΧΝ 
2. ΟΕΚΟΝΟΜΕΏ - ΒΠΛ λ.1566/85  

ΓΒΧΠΟΝΕΏ, ΣΡΟΦΕΜΧΝ 
ΚΏΕ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ  

ΓΒΧΠΟΝΕΏ, ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ 
ΣΡΟΦΕΜΧΝ ΚΏΕ ΑΕΏΣΡΟΦΔ  

ΓΒΧΠΟΝΕΏ ΣΡΟΦΕΜΧΝ & ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ 
- ΒΠΏΛ λ.3475/06  

  
ΓΒΧΠΟΝΕΏ ΣΡΟΦΕΜΧΝ ΚΏΕ 
ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ - TEE λ.2640/98  

  
ΓΒΧΡΓΕΚΟ & ΚΣΔΝΟΣΡΟΦΕΚΟ - ΣΒΛ 
λ.576/77 & λ.1566/85  

  
ΓΒΧΠΟΝΕΏ - ΒΠΛ λ.1566/85  

ΝΏΤΣΕΚΧΝ 
ΒΠΏΓΓΒΛΜΏΣΧΝ  

ΠΛΟΕΏΡΥΧΝ  ΠΛΟΕΏΡΥΧΝ ΒΝ - ΒΠΏΛ λ.3475/06  

  ΝΏΤΣΕΚΟ & ΝΏΤΣΕΛΕΏΚΟ - TEE λ.2640/98  

  ΝΏΤΣΕΚΟ - Α.Λ.Β.Ν π.δ. 9/79  

 ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ  ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΒΝ - ΒΠΏΛ λ.3475/06  

  ΝΏΤΣΕΚΟ & ΝΏΤΣΕΛΕΏΚΟ - TEE λ.2640/98  

  ΝΏΤΣΕΚΟ - Α.Λ.Β.Ν π.δ. 9/79  

ΤΓΒΕΏ - ΠΡΟΝΟΕΏ - 
ΒΤΒΞΕΏ  

ΤΓΒΕΏ - ΠΡΟΝΟΕΏ  ΤΓΒΕΏ ΠΡΟΝΟΕΏ - ΒΠΏΛ λ.3475/06  

  ΤΓΒΕΏ ΚΏΕ ΠΡΟΝΟΕΏ - TEE λ.2640/98  

  ΚΟΕΝΧΝΕΚΧΝ ΤΠΔΡΒΕΧΝ - ΣΒΛ λ.576/77 & 
λ.1566/85  

  1. ΚΟΕΝΧΝΕΚΔ ΠΡΟΝΟΕΏ 2. ΕΏΣΡΕΚΧΝ 
ΒΡΓΏΣΔΡΕΧΝ -ΒΠΛ λ.1566/85  

 ΏΕΘΔΣΕΚΔ-ΚΟΜΜΧΣΕΚΔ  ΏΕΘΔΣΕΚΔ-ΚΟΜΜΧΣΕΚΔ - TEE λ. 2640/98  

ΒΦΏΡΜΟΜΒΝΧΝ ΣΒΥΝΧΝ  ΒΦΏΡΜΟΜΒΝΧΝ ΣΒΥΝΧΝ  ΒΦΏΡΜΟΜΒΝΧΝ ΣΒΥΝΧΝ - ΒΠΏΛ 
λ.3475/06  

  ΒΦΏΡΜΟΜΒΝΧΝ ΣΒΥΝΧΝ - TEE λ. 2640/98  

  ΒΦΏΡΜΟΜΒΝΧΝ ΣΒΥΝΧΝ - ΣΒΛ λ. 576/77 
& λ.1566/85  

  ΒΦΏΡΜΟΜΒΝΧΝ ΣΒΥΝΧΝ - ΒΠΛ λ.1566/85  

 ΐΕΟΜΔΥΏΝΕΚΟΤ 
ΥΒΑΕΏΜΟΤ  

ΚΛΧΣΟΤΦΏΝΣΟΤΡΓΕΏ & ΒΝΑΤΔ - TEE 
λ.2640/98  

  ΚΛΧΣΟΤΦΏΝΣΟΤΡΓΕΏ - ΣΒΛ λ. 1566/85  

Άξζξν 21  

Δ κε αξηζκ. Φ.151/43612/Ώ5/15-3-2018 (ΦΒΚ 983 ΐ`) ππνπξγηθή απφθαζε «Πξφζβαζε απνθνίησλ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ (ΒΠΏ.Λ.) ζε 
ρνιέο, Σκήκαηα θαη Βηζαγσγηθέο θαηεπζχλζεηο Σκεκάησλ ησλ Σ.Β.Ε., Ώ..ΠΏΕ.Σ.Β., ησλ Ώλψηεξσλ ρνιψλ Σνπξηζηηθήο Βθπ/ζεο (ΏΣΒ), ησλ 
Ώλψηεξσλ ηξαηησηηθψλ ρνιψλ Τπαμησκαηηθψλ ησλ Βλφπισλ Απλάκεσλ, ηεο ρνιήο Ώζηπθπιάθσλ, ηεο ρνιήο Ππξνζβεζηψλ, ησλ ρνιψλ 
ηεο Ώθαδεκίαο Βκπνξηθνχ Ναπηηθνχ (ΏΒΝ), θαη γηα πνζνζηφ ζέζεσλ 5% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ εηζαθηέσλ ζε Σκήκαηα ρνιψλ ησλ 
Παλεπηζηεκίσλ θαζψο θαη πξνζαχμεζε ηνπ πνζνζηνχ απηνχ θαηά 5% γηα εηζαγσγή ζε ηκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Απηηθήο Ώηηηθήο, θαη` 
εμαίξεζε γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2018-2019» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο κε αξηζκ. Φ. 153/69691/Ώ5/3-5-2018 (ΦΒΚ 1610 ΐ`) θαη Φ. 
153/80589/ Ώ5/17-5-2018 (ΦΒΚ 1815 ΐ`) ππνπξγηθέο απνθάζεηο θαηαξγείηαη.  

Δ ηζρχο ηεο απφθαζεο απηήο αξρίδεη απφ ηε δεκνζί-επζή ηεο ζηελ Βθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.  

Δ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Βθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.  

ΓΔ4/79942/21-05-2019 Απόθαζη Υπ. Παιδείας ΦΓΚ 2005 η. Β΄ 
 

Δγγξαθέο, κεηεγγξαθέο, θνίηεζε θαη ζέκαηα νξγάλσζεο ηεο ζρνιηθήο δσήο ζηα ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α`  
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Έηνο, Γηαθνπέο θαη Αξγίεο  

Άξζξν 1  

ρνιηθφ θαη Γηδαθηηθφ Έηνο  

1) Σν ζρνιηθφ έηνο γηα ηα δεκφζηα θαη ηδησηηθά Γπκλάζηα, Γεληθά Λχθεηα, Βπαγγεικαηηθά Λχθεηα, Γπκλάζηα Βηδηθήο Ώγσγήο θαη Βθπαίδεπζεο 
(ΒΏΒ), Λχθεηα ΒΏΒ, Βληαία Βηδηθά Βπαγγεικαηηθά Γπκλάζηα-Λχθεηα θαη Βξγαζηήξηα Βηδηθήο Βπαγγεικαηηθήο Βθπαίδεπζεο (Β.Β.Β.ΒΚ.), 
εκεξήζηα θαη εζπεξηλά, αξρίδεη ηελ 1 ε επηεκβξίνπ θαη ιήγεη ηελ 31 ε Ώπγνχζηνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο.  

2) Σν δηδαθηηθφ έηνο γηα ηα ίδηα ζρνιεία αξρίδεη ηελ 1 ε επηεκβξίνπ θάζε έηνπο θαη ιήγεη ηελ 30 ή Ενπλίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο.  

3) Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο δηεμάγεηαη ε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ θαη δηελεξγνχληαη νη θάζε είδνπο εμεηάζεηο.  

4) Σα καζήκαηα ιήγνπλ ην ηειεπηαίν δεθαήκεξν ηνπ ΜαΎνπ. Δ ιήμε ησλ καζεκάησλ ηνπ Γπκλαζίνπ, ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ, ηνπ Βπαγγεικαηηθνχ 
Λπθείνπ, ηνπ Βηδηθνχ Γπκλαζίνπ, ηνπ Βηδηθνχ Λπθείνπ θαη ηνπ Βληαίνπ Βηδηθνχ Βπαγγεικαηηθνχ Γπκλαζίνπ-Λπθείνπ θαζνξίδεηαη θάζε έηνο κε 
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ε νπνία εθδίδεηαη κέρξη ηελ 30 ή Ώπξηιίνπ.  

5) Σν δηδαθηηθφ έηνο ζην Γπκλάζην, ζην Γεληθφ Λχθεην, ζην Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην ζην Γπκλάζην ΒΏΒ, ζην Λχθεην ΒΏΒ θαη ζην Βληαίν Βηδηθφ 
Βπαγγεικαηηθφ Γπκλάζην-Λχθεην ρσξίδεηαη ζε δχν (2) πεξηφδνπο πνπ νλνκάδνληαη ηεηξάκελα. Σν Ώ` ηεηξάκελν δηαξθεί απφ ηελ 11 ε 
επηεκβξίνπ έσο ηελ 20 ή Εαλνπαξίνπ. Σν ΐ` ηεηξάκελν δηαξθεί απφ ηελ 21 ε Εαλνπαξίνπ έσο ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ. Βηδηθφηεξα γηα ηα 
Β.Β.Β.ΒΚ. ε έλαξμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ νξίδεηαη ηελ 11 ε επηεκβξίνπ θαη ε ιήμε απηψλ θαη ηνπ ΐ` ηεηξακήλνπ νξίδεηαη ηελ 15 
ε Ενπλίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο.  

6) Οη γξαπηέο εμεηάζεηο, πξναγσγηθέο θαη απνιπηήξηεο, δηεμάγνληαη κεηά ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ ηνπ ΐ` ηεηξακήλνπ, ζηηο εμεηαζηηθέο 
πεξηφδνπο ΜαΎνπ - Ενπλίνπ, θαζψο θαη ηελ πεξίνδν απφ 1 ε επηεκβξίνπ έσο ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ, φπνπ ε πεξίνδνο απηή πξνβιέπεηαη. 
Αηεπθξηλίδεηαη φηη δελ πθίζηαληαη γξαπηέο εμεηάζεηο, πξναγσγηθέο θαη απνιπηήξηεο γηα ηα Β.Β.Β.ΒΚ.  

7) Σελ εκέξα ηεο ιήμεο ησλ καζεκάησλ δελ δηεμάγεηαη δηδαζθαιία. Ο χιινγνο Αηδαζθφλησλ/νπζψλ ηελ εκέξα απηή απνθαζίδεη γηα ηνλ 
ραξαθηεξηζκφ ηεο θνίηεζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη εθηειεί ηηο απαξαίηεηεο πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ θαλνληθή θαη απξφζθνπηε 
δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ.  

8) ε πεξίπησζε απψιεηαο δηδαθηηθψλ σξψλ, ε αλαπιήξσζή ηνπο εμαζθαιίδεηαη κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο:  

α) αμηνπνίεζε ησλ ζρνιηθψλ ενξηψλ κε ηελ παξάιιειε πξαγκαηνπνίεζε ησλ ενξηψλ θαη ησλ καζεκάησλ,  

β) πεξηνξηζκφο ησλ εξγάζηκσλ εκεξψλ ησλ πνιπήκεξσλ εθδξνκψλ θαη  

γ) πεξηθνπή πεξηπάησλ θαη εθδξνκψλ.  

Με ηελ παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη κέρξη λα εμνκαιπλζεί ε ιεηηνπξγία ηνπ, ν/ε Αηεπζπληήο/ληξηα ζπγθαιεί αλά εβδνκάδα, 
ηνπιάρηζηνλ, ην ρνιηθφ πκβνχιην, κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο. Μφιηο εμνκαιπλζεί ε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, ν/ε 
Αηεπζπληήο/ληξηα ζπγθαιεί ακέζσο ην ρνιηθφ πκβνχιην, ην νπνίν εηζεγείηαη ζηνλ χιινγν Αηδαζθφλησλ/νπζψλ ηνλ ηξφπν αλαπιήξσζεο 
ησλ απνιεζζεηζψλ σξψλ θαη νινθιήξσζεο ηεο δηδαθηέαο χιεο θαη ν χιινγνο απνθαζίδεη ζρεηηθά. Δ απφθαζε ηνπ πιιφγνπ 
Αηδαζθφλησλ/νπζψλ ππνβάιιεηαη ζηνλ/ζηε Αηεπζπληή/ληξηα Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο γηα ελεκέξσζε.  

9) Ώλ ηα ζρνιεία δελ ιεηηνπξγήζνπλ γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ δεθαπέληε (15) εξγάζηκσλ εκεξψλ, ην δηδαθηηθφ έηνο κπνξεί λα παξαηαζεί 
γηα αληίζηνηρν ή κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ/ηεο 
Πεξηθεξεηαθνχ/ήο Αηεπζπληή/ληξηαο Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο.  

Άξζξν 2  

Γηαθνπέο - Αξγίεο -Δνξηαζηηθέο Δθδειψζεηο  

1) Αηδαζθαιία καζεκάησλ δελ δηεμάγεηαη θαη εμεηάζεηο δελ δηελεξγνχληαη θαηά ηηο αθφινπζεο ρξνληθέο πεξηφδνπο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο:  

α) Αηαθνπέο Υξηζηνπγέλλσλ, απφ ηελ 24 ε Αεθεκβξίνπ κέρξη θαη ηελ 7 ε Εαλνπαξίνπ.  

β) Αηαθνπέο Πάζρα, απφ ηε Μεγάιε Αεπηέξα κέρξη ηελ Κπξηαθή ηνπ Θσκά.  

γ) Θεξηλέο δηαθνπέο, απφ ηελ 1 ε Ενπιίνπ κέρξη θαη ηελ 31 ε Ώπγνχζηνπ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 1.  

2) Καηά ηηο ζεξηλέο δηαθνπέο θάζε Γπκλάζην, Γεληθφ Λχθεην, Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην θαη Βξγαζηεξηαθφ Κέληξν, Βηδηθφ Γπκλάζην, Βηδηθφ Λχθεην 
θαη Βληαίν Βηδηθφ Βπαγγεικαηηθφ Γπκλάζην-Λχθεην θαη Β.Β.Β.ΒΚ. δέρεηαη ην θνηλφ κία εκέξα ηελ εβδνκάδα, ε νπνία νξίδεηαη απφ ηνλ/ηε 
Αηεπζπληή/ληξηα ηεο Αηεχζπλζεο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο θαη αλαθνηλψλεηαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ ζρνιείνπ θαη εμσηεξηθά ζε 
εκθαλέο ζεκείν. Σελ εκέξα απηή έλαο/κία ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο/ηηο δηδάζθνληεο/νπζεο θάζε ζρνιείνπ, ν/ε νπνίνο/α νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ 
πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ/νπζψλ πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, είλαη ππεχζπλνο/ε γηα ηε δηεθπεξαίσζε θάζε ηξέρνληνο ππεξεζηαθνχ 
ζέκαηνο, αζθψληαο εθηάθησο αξκνδηφηεηεο Αηεπζπληή/ληξηαο ζρνιείνπ, θαη ππνγξάθεη αλη` απηνχ/ήο θάζε έγγξαθν ή ηίηιν. Βάλ ηα θαζήθνληα 
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αζθνχλ πεξηζζφηεξνη απφ έλαο/κία δηδάζθνληεο/νπζεο, ηηο αξκνδηφηεηεο απηέο αζθεί ν/ε αλψηεξνο/ε θαηά ηνλ βαζκφ θαη επί ηζφβαζκσλ ν/ε 
αξραηφηεξνο/ε. Βάλ ε εκέξα πνπ έρεη νξηζηεί ζπκπίπηεη κε εκέξα αξγίαο, ε ζρνιηθή κνλάδα δέρεηαη ην θνηλφ ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα. 
Βηδηθά ζηα Βξγαζηεξηαθά Κέληξα ηελ εκέξα απηή γίλνληαη νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπο.  

3) Γηα ηα Γπκλάζηα, Γεληθά Λχθεηα, Βπαγγεικαηηθά Λχθεηα, Βηδηθά Γπκλάζηα, Βηδηθά Λχθεηα, Βληαία Βηδηθά Βπαγγεικαηηθά Γπκλάζηα-Λχθεηα θαη 
Βξγαζηήξηα Βηδηθήο Βπαγγεικαηηθήο Βθπαίδεπζεο (Β.Β.Β.ΒΚ.) ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 1157/1981 (Ώ` 126) γηα ηελ θαζηέξσζε πελζήκεξεο 
εβδνκάδαο εξγαζίαο, φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ.  

4) Δκέξεο αξγίαο ησλ Γπκλαζίσλ, Γεληθψλ Λπθείσλ, Βπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ, Γπκλαζίσλ ΒΏΒ, Λπθείσλ ΒΏΒ, Βληαίσλ Βηδηθψλ 
Βπαγγεικαηηθψλ Γπκλαζίσλ-Λπθείσλ θαη Βξγαζηεξίσλ Βηδηθήο Βπαγγεικαηηθήο Βθπαίδεπζεο (Β.Β.Β.ΒΚ.) νξίδνληαη:  

α) φιεο νη Κπξηαθέο  

β) νη ζξεζθεπηηθέο ενξηέο ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο θαη ησλ Σξηψλ Εεξαξρψλ,  

γ) νη εζληθέο επέηεηνη ηεο 28 εο Οθησβξίνπ θαη ηεο 25 εο Μαξηίνπ  

δ) ε Καζαξά Αεπηέξα  

ε) ε 1 ε ΜαΎνπ  

ζη) νη, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, εκέξεο αξγίαο γηα ηελ έδξα θάζε ζρνιείνπ ιφγσ ηνπηθήο ζξεζθεπηηθήο ή εζληθήο ενξηήο.  

5) Σα ηδησηηθά ζρνιεία επηηξέπεηαη, χζηεξα απφ ζρεηηθή γλσζηνπνίεζε ζηνλ/ζηελ νηθείν/α Αηεπζπληή/ληξηα Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, λα 
αξγνχλ έσο δχν επηπιένλ εκέξεο αλά έηνο, ζε εκεξνκελίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηζηνξία θαη ηε ζρνιηθή ηνπο παξάδνζε ή, ζηελ πεξίπησζε 
ησλ μέλσλ ζρνιείσλ ηεο εκεδαπήο, πνπ απνηεινχλ επίζεκε εζληθή ή ζξεζθεπηηθή ενξηή ζηε ρψξα πξνέιεπζήο ηνπο.  

6) Καηά ηελ παξακνλή ησλ εζληθψλ επεηείσλ ηεο 28 εο Οθησβξίνπ θαη ηεο 25 εο Μαξηίνπ, θαζψο θαη θαηά ηελ επέηεην ηεο 17 εο Ννεκβξίνπ 
πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα Γπκλάζηα, ζηα Γεληθά Λχθεηα, ζηα Βπαγγεικαηηθά Λχθεηα, ζηα Γπκλάζηα ΒΏΒ, ζηα Λχθεηα ΒΏΒ, ζηα Βληαία Βηδηθά 
Βπαγγεικαηηθά Γπκλάζηα-Λχθεηα θαη ζηα Β.Β.Β.ΒΚ. ενξηαζηηθέο επεηεηαθέο εθδειψζεηο θαη δξψκελα ζηνλ ρψξν εθδειψζεσλ ησλ ζρνιείσλ ή 
ζε άιιν θαηάιιειν ρψξν κε απφθαζε ηνπ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ/νπζψλ. Καηά ηελ παξακνλή ηεο ζξεζθεπηηθήο ενξηήο ησλ Σξηψλ Εεξαξρψλ, 
κε απφθαζε ηνπ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ/νπζψλ, αθηεξψλεηαη έλα δίσξν απφ ην σξνιφγην πξφγξακκα καζεκάησλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 
εθδειψζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζρεηηθψλ κε ηελ πξνζθνξά ησλ Σξηψλ Εεξαξρψλ ζηα γξάκκαηα. Ώλ ε εκέξα απηή ζπκπίπηεη κε άββαην ή 
αξγία, νη αλσηέξσ εθδειψζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ηελ πξνεγνπκέλε ηνπ αββάηνπ ή ηεο αξγίαο απηήο. Δ ενξηή ηεο ζεκαίαο πξαγκαηνπνηείηαη 
ηελ ίδηα εκέξα ησλ ενξηαζηηθψλ εθδειψζεσλ ηεο επεηείνπ ηεο 28 εο Οθησβξίνπ.  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β`  

Τπεξεζηαθά Βηβιία - Έληππα  

Άξζξν 3  

Τπεξεζηαθά Βηβιία  

Σα ηεξνχκελα απφ ηα Γπκλάζηα, Γεληθά Λχθεηα, Βπαγγεικαηηθά Λχθεηα, Γπκλάζηα ΒΏΒ, Λχθεηα ΒΏΒ, Βληαία Βηδηθά Βπαγγεικαηηθά Γπκλάζηα-
Λχθεηα θαη Β.Β.Β.ΒΚ. επίζεκα βηβιία είλαη:  

α) Πξσηφθνιιν, ζην νπνίν θαηαρσξίδνληαη φια ηα εηζεξρφκελα θαη εμεξρφκελα έγγξαθα, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη νη θάζε είδνπο ηίηινη 
ζπνπδψλ θαζψο θαη ηα εκπηζηεπηηθά έγγξαθα. Γηα ηα ηειεπηαία ζεκεηψλεηαη ζηε ζηήιε «πεξηερφκελν εγγξάθνπ» ε έλδεημε Β.Β. κφλν, ελψ 
ηεξείηαη ηδηαίηεξνο θάθεινο εκπηζηεπηηθψλ εγγξάθσλ.  

β) ΐηβιίν Πξάμεσλ Αηεπζπληή/ληξηαο.  

γ) ΐηβιίν Πξάμεσλ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ/νπζψλ.  

δ) Δκεξνιφγην Λεηηνπξγίαο ρνιείνπ, ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη θαζεκεξηλά, πεξηιεπηηθά, ηα θαηά ηελ θξίζε ηνπ/ηεο Αηεπζπληή/ληξηαο 
ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.  

ε) ΐηβιίν Όιεο θαηά ηάμε ή ηκήκαηα ηάμεσλ, ζην νπνίν θαηαρσξίδεηαη απζεκεξφλ απφ θάζε δηδάζθνληα/νπζα ν ηίηινο ηεο ελφηεηαο πνπ δίδαμε.  

ζη) ΐηβιίν ΐηβιηνζήθεο, ζην νπνίν θαηαρσξίδνληαη, θαηά ελφηεηεο, ηα βηβιία.  

δ) ΐηβιίν Τιηθνχ, ζην νπνίν θαηαρσξίδνληαη φια ηα κε αλαιψζηκα είδε ηνπ ζρνιείνπ, εθηφο απφ απηά πνπ θαηαρσξίδνληαη ζην ΐηβιίν 
ΐηβιηνζήθεο.  

ε) Μεηξψν Μαζεηψλ/ηξηψλ, ζην νπνίν θαηαρσξίδνληαη ηα πξνβιεπφκελα, ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 11, ζηνηρεία ησλ καζεηψλ/ηξηψλ πνπ 
εγγξάθνληαη ζην ζρνιείν.  
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ζ) Βπξεηήξην, ζην νπνίν θαηαρσξίδνληαη ην επψλπκν, ην φλνκα, ην φλνκα παηέξα, ην φλνκα κεηέξαο θαη ν Ώξηζκφο Μεηξψνπ ησλ 
εγγεγξακκέλσλ καζεηψλ/ηξηψλ.  

η) ΐηβιίν Φνίηεζεο (απνπζηνιφγην).  

ηα) ΐηβιίν Καηαγξαθήο Βλεξγεηψλ Τπνζηήξημεο Βχξπζκεο Λεηηνπξγίαο. ην ΐηβιίν απηφ, εθηφο απφ ηα Παηδαγσγηθά Μέηξα πνπ αλαθέξνληαη 
ζην άξζξν 31 ηεο παξνχζαο Τ.Ώ., θαηαγξάθνληαη θαη νη ελέξγεηεο παηδαγσγηθνχ ραξαθηήξα (π.ρ. πξνζθπγή ζε ζπκβνπιεπηηθφ θέληξν), 
εθφζνλ (1) αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλνπο/εο καζεηέο/ηξηεο θαη (2) θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηνλ/ηε Αηεπζπληή/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ή ην πκβνχιην 
Σκήκαηνο.  

ηβ) Ώηνκηθνί θάθεινη ησλ καζεηψλ/ηξηψλ νη νπνίνη θνηηνχλ ζηηο ΜΒΏΒ, ζε Σ.Β. θαη Παξάιιειε ηήξημε (φπσο νξίδεηαη ζηνλ λ. 3699/2008-Ώ` 
199).  

Άξζξν 4  

Τπεξεζηαθά Έληππα  

Σα ηεξνχκελα απφ ηα Γπκλάζηα, Γεληθά Λχθεηα, Βπαγγεικαηηθά Λχθεηα, Γπκλάζηα ΒΏΒ, Λχθεηα ΒΏΒ, Βληαία Βηδηθά Βπαγγεικαηηθά Γπκλάζηα-
Λχθεηα θαη Βξγαζηήξηα Βηδηθήο Βπαγγεικαηηθήο Βθπαίδεπζεο (Β.Β.Β.ΒΚ.) επίζεκα έληππα είλαη:  

α) Ώηνκηθά Αειηία καζεηψλ/ηξηψλ. Γηα θάζε καζεηή/ηξηα ηεξείηαη Ώηνκηθφ Αειηίν, ζην νπνίν θαηαρσξίδνληαη θαηά ηελ εγγξαθή θαη θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 11 ηεο παξνχζαο απφθαζεο ζηνηρεία.  

β) Έληππα Δκεξήζησλ Αειηίσλ Φνίηεζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαηά ηάμε ή ηκήκαηα ηάμεο, ζηα νπνία θαηαρσξίδνληαη θάζε δηδαθηηθή ψξα νη 
απνπζίεο ηνπο.  

γ) Χξνιφγηα Πξνγξάκκαηα Αηδαζθαιίαο Μαζεκάησλ.  

δ) Σίηινη πνπδψλ.  

ε) Έληππα Βπαιήζεπζεο Σίηισλ.  

ζη) Τπεξεζηαθά εκεηψκαηα Μεηεγγξαθήο Μαζεηψλ/ηξηψλ.  

δ) Έληππα Βηζήγεζεο ή Βπηβνιήο Παηδαγσγηθψλ Μέηξσλ.  

ε) Καηαζηάζεηο Πξνθνξηθήο ΐαζκνινγίαο Μαζεηψλ/ηξηψλ.  

ζ) Πηζηνπνηεηηθά γηα ηξαηνινγηθή Υξήζε.  

η) Αειηία Κίλεζεο Πξνζσπηθνχ.  

Άξζξν 5  

Σχπνο θαη επηζεκνπνίεζε Τπεξεζηαθψλ Βηβιίσλ θαη Δληχπσλ  

1) Ο ηχπνο θαη νη δηαζηάζεηο ησλ ΐηβιίσλ θαη Βληχπσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξνχζα θαζνξίδνληαη κε ππφδεηγκα ην νπνίν θαηαξηίδεηαη 
απφ ηελ αξκφδηα Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Μέρξη ηελ έθδνζε ππνδεηγκάησλ εθαξκφδνληαη ηα 
ππνδείγκαηα πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ην ζρνιηθφ έηνο 2016-2017.  

2) Ώπφ ηα Τπεξεζηαθά ΐηβιία: ην ΐηβιίν Τιηθνχ, ην ΐηβιίν ΐηβιηνζήθεο, θαη ην ΐηβιίν Καηαγξαθήο Βλεξγεηψλ Τπνζηήξημεο Βχξπζκεο 
Λεηηνπξγίαο ηεξνχληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Βγθχθιηνο θαζνξίδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο ειεθηξνληθήο ηήξεζεο. Σν ΐηβιίν Φνίηεζεο 
(απνπζηνιφγην) θαη ην Βπξεηήξην ηεξνχληαη ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα MySchool απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2017-2018.  

3) Ώπφ ηα Τπεξεζηαθά Έληππα, ηα Ώηνκηθά Αειηία Μαζεηψλ/ηξηψλ, ηα Χξνιφγηα Πξνγξάκκαηα ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ (δεκφζησλ θαη 
ηδησηηθψλ) θαη ηα Αειηία Κίλεζεο Πξνζσπηθνχ ηεξνχληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα MySchool. Βγθχθιηνο θαζνξίδεη ηηο 
ιεπηνκέξεηεο ηεο ειεθηξνληθήο ηήξεζεο. Σα Ώηνκηθά Αειηία Μαζεηψλ/ηξηψλ, ηα Τπεξεζηαθά εκεηψκαηα Μεηεγγξαθήο Μαζεηψλ/ηξηψλ θαη ηα 
Αειηία Κίλεζεο Πξνζσπηθνχ ηεξνχληαη ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα MySchool απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2017-2018.  

4) Σα Τπεξεζηαθά ΐηβιία πνπ ηεξνχληαη εγγξάθσο, θαζψο θαη ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 2, κέρξη ηελ έλαξμε ηεο ηήξεζήο ηνπο ζε 
ειεθηξνληθή κνξθή, αξηζκνχληαη θαηά ζειίδα πξηλ απφ ηε ρξήζε ηνπο, απφ ηνλ/ηε Αηεπζπληή/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ, πξνθεηκέλνπ γηα ηα δεκφζηα 
ζρνιεία, θαη απφ ηνλ/ηε Αηεπζπληή/ληξηα ηεο νηθείαο Αηεχζπλζεο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο πξνθεηκέλνπ γηα ηα ηδησηηθά ζρνιεία. Καη ζηηο 
δχν πεξηπηψζεηο ζπληάζζεηαη ζηελ ηειεπηαία ζειίδα ηνπ ΐηβιίνπ ζρεηηθή πξάμε.  

5) Σα Χξνιφγηα Πξνγξάκκαηα Αηδαζθαιίαο Μαζεκάησλ, κέρξη ηελ έλαξμε ηήξεζήο ηνπο ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα Myschool, 
επηζεκνπνηνχληαη κε ζθξάγηζε θαη ππνγξαθή απφ ηνλ/ηε Αηεπζπληή/ληξηα ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ, ελψ γηα ηα ηδησηηθά ζρνιεία ηζρχνπλ ηα 
δηαιακβαλφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 682/1977 (Ώ` 244), φπσο ηζρχεη.  
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6) Ο/Δ Αηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ελεκεξψλεη ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα MySchool γηα θάζε κεηαβνιή εληφο κίαο (1) εξγάζηκεο εκέξαο 
απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ πξνζεζκηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. ΕΏ ηνπ άξζξνπ 9 θαη ζηελ παξ. 6 ηνπ 
άξζξνπ 21 ηεο παξνχζαο. Βηδηθφηεξα ην ΐηβιίν Φνίηεζεο ελεκεξψλεηαη, ην αξγφηεξν, αλά εβδνκάδα.  

Άξζξν 6 

Φχιαμε Τπεξεζηαθψλ Βηβιίσλ θαη Δληχπσλ  

1) Ώπφ ηα Τπεξεζηαθά ΐηβιία θαη Έληππα θπιάζζνληαη ππνρξεσηηθά:  

α) Σν Πξσηφθνιιν, ην ΐηβιίν Πξάμεσλ Αηεπζπληή/ληξηαο, ην ΐηβιίν Πξάμεσλ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ/νπζψλ, ην Δκεξνιφγην Λεηηνπξγίαο 
ρνιείνπ, ην ΐηβιίν ΐηβιηνζήθεο, ην ΐηβιίν Τιηθνχ θαη ην Μεηξψν Μαζεηψλ/ηξηψλ, ζην δηελεθέο.  

β) Σα ππάξρνληα αληίηππα ηνπ ΐηβιίνπ Μηζζνδνζίαο πξνζσπηθνχ ζην δηελεθέο.  

γ) Σν ΐηβιίν Καηαγξαθήο Βλεξγεηψλ Τπνζηήξημεο Βχξπζκεο Λεηηνπξγίαο γηα κηα δηεηία απφ ηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο.  

δ) Σα Ώηνκηθά Αειηία γηα δχν έηε απφ ηελ εκέξα θαηαρψξηζεο ζην Μεηξψν Μαζεηψλ/ηξηψλ ηνπ νξηζηηθνχ απνηειέζκαηνο ηεο ηειεπηαίαο 
θνίηεζεο θάζε καζεηή/ηξηαο.  

ε) Σα αληίγξαθα ησλ Αειηίσλ Κίλεζεο Πξνζσπηθνχ γηα δχν έηε απφ ηε ζχληαμή ηνπο.  

ζη) Σα ΐηβιία Όιεο γηα δχν έηε απφ ηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο ην νπνίν αθνξνχλ.  

δ) Σα ΐηβιία Φνίηεζεο (απνπζηνιφγηα), ηα Έληππα Δκεξήζησλ Αειηίσλ Φνίηεζεο, ηα Χξνιφγηα Πξνγξάκκαηα Αηδαζθαιίαο Μαζεκάησλ, ηα 
Έληππα Βηζήγεζεο ή Βπηβνιήο Παηδαγσγηθψλ Μέηξσλ θαη νη Καηαζηάζεηο Πξνθνξηθήο ΐαζκνινγίαο γηα έλα έηνο απφ ηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνχ 
έηνπο ην νπνίν αθνξνχλ.  

ε) Οη αηνκηθνί θάθεινη ησλ καζεηψλ/ηξηψλ νη νπνίνη/εο θνηηνχλ ζηα Γπκλάζηα ΒΏΒ, Λχθεηα ΒΏΒ, Βληαία Βηδηθά Βπαγγεικαηηθά Γπκλάζηα-
Λχθεηα, Β.Β.Β.ΒΚ. ή ππνζηεξίδνληαη ζηα Σκήκαηα Έληαμεο ή κε ην πξφγξακκα Παξάιιειεο ηήξημεο-πλεθπαίδεπζεο ζε Γπκλάζηα, Γεληθά 
Λχθεηα θαη Βπαγγεικαηηθά Λχθεηα, ζην δηελεθέο.  

2) Σα ΐηβιία θαη Έληππα, αλ ηεξνχληαη ειεθηξνληθά, θπιάζζνληαη ηνπιάρηζηνλ γηα ην πξνβιεπφκελν ζηελ παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ 
ρξνληθφ δηάζηεκα. Δ εγθχθιηνο ε νπνία θαζνξίδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο ειεθηξνληθήο ηήξεζεο ησλ ΐηβιίσλ θαη Βληχπσλ πξνβιέπεη θαη ην κέζνλ 
ζην νπνίν απηά ζα απνζεθεχνληαη κε αζθάιεηα.  

Άξζξν 7  

Έλαξμε ηζρχνο λέσλ Τπεξεζηαθψλ Βηβιίσλ θαη Δληχπσλ  

Σα Τπεξεζηαθά ΐηβιία θαη Έληππα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο, δηαηεξνχληαη ζε ρξήζε θαη αληηθαζίζηαληαη απφ 
ηελ ειεθηξνληθή ηνπο έθδνζε απφ ηελ εκεξνκελία πνπ πξνβιέπεη ε παξνχζα απφθαζε ή ζρεηηθή εγθχθιηνο. Σν ΐηβιίν Φνίηεζεο 
(απνπζηνιφγην), ην Βπξεηήξην, ην Ώηνκηθφ Αειηίν Μαζεηή/ηξηαο θαη ηα Αειηία Κίλεζεο Πξνζσπηθνχ ηεξνχληαη ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 
MySchool απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2017-2018.  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ`  

Δγγξαθή καζεηψλ/ηξηψλ  

Άξζξν 8  

Έλλνηα ηεο εγγξαθήο  

1) Δ εγγξαθή καζεηή/ηξηαο ζην Γπκλάζην, ζην Γεληθφ Λχθεην (ΓΒ.Λ), ζην Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην (ΒΠΏ.Λ.), ζην Γπκλάζην ΒΏΒ, ζην Λχθεην ΒΏΒ, 
ζην Βληαίν Βηδηθφ Βπαγγεικαηηθφ Γπκλάζην-Λχθεην θαη ζην Β.Β.Β.ΒΚ. πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηε ζηηγκή πνπ απηφο/ή απνθηά δηθαίσκα θνίηεζεο 
ζ` απηφ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.  

2) Χο εγγξαθή λνείηαη ε εθάπαμ θαηαρψξηζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην άξζξν 11 ζηνηρείσλ ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη γηα 
πξψηε θνξά ζην Ώηνκηθφ Αειηίν θαη ην Μεηξψν Μαζεηψλ/ηξηψλ ηνπ ζρνιείνπ.  

Άξζξν 9  

Σξφπνο θαη ρξφλνο εγγξαθήο  

Ώ) Βγγξαθή  
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1) Οη εγγξαθέο ζηα Γπκλάζηα, ζηα ΓΒ.Λ, ζηα Γπκλάζηα ΒΏΒ θαη ζηα Λχθεηα ΒΏΒ πξαγκαηνπνηνχληαη θάζε ζρνιηθφ έηνο κφλν γηα ηνπο/ηηο 
καζεηέο/ηξηεο ηεο Ώ` ηάμεο πνπ εηζάγνληαη γηα πξψηε θνξά ζηε ζρνιηθή κνλάδα. Καη` εμαίξεζε: α) νη καζεηέο/ηξηεο πνπ θαηέρνπλ ηίηιν 
ζπνπδψλ μέλνπ ζρνιείνπ πνπ ιεηηνπξγεί ζην εμσηεξηθφ εγγξάθνληαη ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14, β) νη καζεηέο/ηξηεο πνπ 
έρνπλ δηαθφςεη ηε θνίηεζή ηνπο εγγξάθνληαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. ΕΓ ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ζην άξζξν 15 θαη γ) νη 
καζεηέο/ηξηεο πνπ έρνπλ δηθαίσκα έληαμεο ζε ηάμε εγγξάθνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 ηεο παξνχζαο απφθαζεο.  

2) Οη εγγξαθέο ζηα ΒΠΏ.Λ θαη ζηα Βληαία Βηδηθά Βπαγγεικαηηθά Γπκλάζηα-Λχθεηα θαη Β.Β.Β.ΒΚ. πξαγκαηνπνηνχληαη θάζε ζρνιηθφ έηνο γηα 
ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο πνπ εηζάγνληαη γηα πξψηε θνξά, ζχκθσλα κε ηελ πεξηπη. 8 ηεο παξ. Ώ ηνπ παξφληνο θαη νη νπνίνη εληάζζνληαη ζε ηάμε 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 ηεο παξνχζαο απφθαζεο. Καη` εμαίξεζε: α) νη καζεηέο/ηξηεο πνπ θαηέρνπλ ηίηιν ζπνπδψλ μέλνπ ζρνιείνπ πνπ 
ιεηηνπξγεί ζην εμσηεξηθφ εγγξάθνληαη ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 θαη β) νη καζεηέο/ηξηεο πνπ έρνπλ δηαθφςεη ηε θνίηεζή 
ηνπο εγγξάθνληαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. ΕΓ ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ζην άξζξν 15 ηεο παξνχζαο απφθαζεο.  

3) Γηα ηελ εγγξαθή ζηελ Ώ` ηάμε Γπκλαζίνπ ν/ε θεδεκφλαο θάζε καζεηή/ηξηαο θαηαζέηεη εληφο ηνπ κελφο Αεθεκβξίνπ ηνπ δηαλπφκελνπ ζρνιηθνχ 
έηνπο χζηεξα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε ηνπ/ηεο Αηεπζπληή/ληξηαο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, ζηνλ/ζηε Αηεπζπληή/ληξηα ηνπ Αεκνηηθνχ ζην 
νπνίν θνηηά ν/ε καζεηήο/ηξηα ππεχζπλε δήισζε κφληκεο θαηνηθίαο, ζπλνδεπφκελε απφ ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ.  

Ο/Δ Αηεπζπληήο/ληξηα ηνπ Αεκνηηθνχ κεξηκλά γηα ηελ θαηάξηηζε πίλαθα κε ηηο δηεπζχλζεηο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη έρεη ηελ επζχλε, νη κελ 
δειψζεηο λα παξακείλνπλ ζην ζρνιείν, ν δε πίλαθαο λα απνζηαιεί ζηελ νηθεία Αηεχζπλζε Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο. Ο/ε Αηεπζπληήο/ληξηα 
ηεο νηθείαο Αηεχζπλζεο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο νξίδεη κε απφθαζή ηνπ/ηεο ην Γπκλάζην εγγξαθήο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 12 ηεο παξνχζαο θαη κφλν γηα ηα δεκφζηα Γπκλάζηα, θαη απνζηέιιεη ηνπο ζπκπιεξσκέλνπο πίλαθεο ζηα Αεκνηηθά ζρνιεία, κέζσ ηεο 
Αηεχζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ νη θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη λα δηαβηβαζηνχλ νη απνιπηήξηνη 
ηίηινη ππεξεζηαθψο ζηα Γπκλάζηα εγγξαθήο θαη επί απνδείμεη. Οη καζεηέο/ηξηεο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη απφ ην Αεκνηηθφ πξηλ απφ ηελ έθδνζε 
ηνπ π.δ. 739/1980 (Ώ` 184), θαηαζέηνπλ ηνλ πξσηφηππν απνιπηήξην ηίηιν πνπ ηνπο έρεη παξαδνζεί, απεπζείαο ζην Γπκλάζην ζην νπνίν 
δηθαηνχληαη λα εγγξαθνχλ.  

4) Γηα ηελ εγγξαθή ζηελ Ώ` ΓΒ.Λ., νη ηίηινη ησλ απνθνίησλ θάζε Γπκλαζίνπ δηαβηβάδνληαη ππεξεζηαθψο θαη επί απνδείμεη, κεηά ηελ 
νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο Διεθηξνληθήο Ώίηεζεο ηεο παξ. Α ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζην ΓΒ.Λ. πνπ έρνπλ θαηαλεκεζεί ζχκθσλα 
κε απφθαζε ηνπ/ηεο Αηεπζπληή/ληξηαο ηεο νηθείαο Αηεχζπλζεο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο. Δ εγγξαθή ζηελ Ώ` ηάμε ΓΒ.Λ. κε ηίηιν πνπ 
εθδφζεθε ην εκεξνινγηαθφ έηνο εγγξαθήο πξαγκαηνπνηείηαη κφλν εάλ απηφο έρεη δηαβηβαζηεί ππεξεζηαθψο απφ ην Γπκλάζην.  

5) Γηα ηελ εγγξαθή ζηελ Ώ` ηάμε ΒΠΏ.Λ., νη ηίηινη ησλ απνθνίησλ θάζε Γπκλαζίνπ δηαβηβάδνληαη ππεξεζηαθψο θαη επί απνδείμεη, κεηά ηελ 
νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο Διεθηξνληθήο Ώίηεζεο ηεο παξ. Α ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζην ΒΠΏ.Λ. ζην νπνίν έρνπλ θαηαλεκεζεί, 
ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηεο παξ. Α ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  

6) Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εγγξαθήο καζεηή/ηξηαο πνπ έρεη παξαιάβεη ηνλ απνιπηήξην ηίηιν ηνπ Γπκλαζίνπ, ζηελ Ώ` ηάμε δεκνζίνπ ΓΒ.Λ. ή 
ΒΠΏ.Λ.: α) αλ ε εγγξαθή πξαγκαηνπνηείηαη ην εκεξνινγηαθφ έηνο έθδνζεο ηνπ ηίηινπ, ηφηε ν ηίηινο θαηαηίζεηαη ζην Γπκλάζην έθδνζεο, δεκφζην 
ή ηδησηηθφ, εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ παξ. ΐ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηαβηβαζηεί ζην ΓΒ.Λ. ή ζην ΒΠΏ.Λ. 
εγγξαθήο, β) αλ ε εγγξαθή πξαγκαηνπνηείηαη ζε κεηαγελέζηεξα έηε απφ ην έηνο έθδνζεο ηνπ ηίηινπ θαη δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί εγγξαθή ζε 
ΓΒ.Λ. ή ζε ΒΠΏ.Λ., δεκφζην ή ηδησηηθφ, ηφηε ε εγγξαθή πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ θαηάζεζε ηνπ ηίηινπ ζην ΓΒ.Λ. ή ζην ΒΠΏ.Λ. εγγξαθήο, 
δεκφζην ή ηδησηηθφ, απφ ηνλ/ηελ καζεηή/ηξηα ή ηνλ θεδεκφλα ηνπ/ηεο, αλ απηφο/ή είλαη αλήιηθνο/ε.  

7) Αηθαίσκα εγγξαθήο ζηελ Ώ` ηάμε ηνπ ΓΒ.Λ. έρνπλ νη θάηνρνη Ώπνιπηεξίνπ Γπκλαζίνπ ή άιινπ ηζφηηκνπ ηίηινπ θαη φζνη/εο έρνπλ απνξξηθζεί 
ζηελ Ώ` ηάμε εκεξήζηνπ ή εζπεξηλνχ ΓΒ.Λ. ηε ΐ` ηάμε εγγξάθνληαη νη πξναγφκελνη/εο απφ ηελ Ώ` ηάμε εκεξήζηνπ ή εζπεξηλνχ ΓΒ.Λ, φζνη/εο 
έρνπλ απνξξηθζεί ζηε ΐ` εκεξήζηνπ ή εζπεξηλνχ ΓΒ.Λ. θαη φζνη/εο έρνπλ απνξξηθζεί απφ ηε Γ` ηάμε εζπεξηλνχ ΓΒ.Λ. ηεηξαεηνχο θνίηεζεο. 
ηε Γ` ηάμε εγγξάθνληαη νη πξναγφκελνη/εο απφ ηε ΐ` ηάμε εκεξήζηνπ ΓΒ.Λ., νη πξναγφκελνη/εο απφ ηε ΐ` ηάμε εζπεξηλνχ ΓΒ.Λ ηξηεηνχο 
θνίηεζεο, φζνη/εο έρνπλ απνξξηθζεί ζηε Γ` εκεξεζίνπ ΓΒ.Λ, φζνη/εο έρνπλ απνξξηθζεί ζηε Γ` εζπεξηλνχ ΓΒ.Λ ηξηεηνχο θνίηεζεο θαη φζνη/εο 
έρνπλ απνξξηθζεί ζηε Α` Βζπεξηλνχ ΓΒ.Λ..  

8) Αηθαίσκα εγγξαθήο ζην ΒΠΏ.Λ. (λ. 4386/2016, ΦΒΚ Ώ` 83) έρνπλ αλά ηάμε:  

α) ζηελ Ώ` ηάμε:  

αα) Οη θάηνρνη Ώπνιπηεξίνπ Γπκλαζίνπ ή άιινπ ηζφηηκνπ ηίηινπ.  

ββ) ζνη/φζεο έρνπλ απνξξηθζεί ζηελ Ώ` ηάμε ηνπ ΒΠΏ.Λ.  

γγ) Οη θάηνρνη Πηπρίνπ Καηψηεξεο Σερληθήο ή Βπαγγεικαηηθήο ρνιήο ή άιινπ ηζφηηκνπ ηίηινπ.  

δδ) ζνη/φζεο έρνπλ απνξξηθζεί ζηελ Ώ` ηάμε παξειζφλησλ εηψλ ησλ Σ.Β.Λ., Λ.Β.Ν., Β.Π.Λ. θαη άιισλ ηζνηίκσλ ζρνιείσλ κε απηά.  

εε) ζνη/φζεο έρνπλ απνξξηθζεί ζηελ Ώ` θαη ΐ` ηάμε ηνπ Ώ` θχθινπ Σ.Β.Β.  

ζηζη) ζνη/φζεο έρνπλ απνξξηθζεί ζηελ Ώ` θαη ΐ` ηάμε ησλ Σ.Β..  

δδ) ζνη/φζεο έρνπλ απνξξηθζεί ζηελ Ώ`, ΐ` θαη Γ` ηάμε εζπεξηλήο Σ.Β..  

εε) ζνη/φζεο έρνπλ απνξξηθζεί ζηελ Ώ` ηάμε εζπεξηλνχ Σ.Β.Λ.  

β) ζηε ΐ` ηάμε:  

αα) ζνη/φζεο έρνπλ πξναρζεί απφ ηελ Ώ` ηάμε ηνπ ΒΠΏ.Λ.  
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ββ) ζνη/φζεο έρνπλ απνξξηθζεί ζηε ΐ` ηάμε ηνπ ΒΠΏ.Λ.  

γγ) ζνη/φζεο έρνπλ πξναρζεί απφ ηε ΐ` ηάμε ηνπ ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 4386/2016 (Ώ` 83) θαη επηζπκνχλ λα αθνινπζήζνπλ δηαθνξεηηθφ ηνκέα ηνπ 
νηθείνπ ηίηινπ ζπνπδψλ.  

δδ) Κάηνρνη Πηπρίνπ ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 4386/2016 (Ώ` 83) πνπ επηζπκνχλ λα αθνινπζήζνπλ δηαθνξεηηθφ ηνκέα ηνπ νηθείνπ ηίηινπ ζπνπδψλ.  

εε) Ώπφ ην ζρνιηθφ έηνο 2018 - 2019, φζνη/φζεο έρνπλ πξναρζεί απφ ηε ΐ` ηάμε ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 4186/2013 (Ώ` 193).  

ζηζη) Κάηνρνη Πηπρίνπ ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 4186/2013 (Ώ` 193) ζε ίδην ηνκέα, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ζηε Γ` ηάμε δηαθνξεηηθή εηδηθφηεηα απφ 
απηή ηνπ πηπρίνπ ηνπο ή ζε δηαθνξεηηθφ ηνκέα ηνπ νηθείνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπο.  

δδ) ζνη/φζεο έρνπλ απνξξηθζεί ζηε Γ` ηάμε εζπεξηλνχ ή εκεξεζίνπ ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 4186/2013 (Ώ` 193) θαη επηζπκνχλ λα αθνινπζήζνπλ ηνλ 
ίδην ή δηαθνξεηηθφ ηνκέα.  

εε) Κάηνρνη Ώπνιπηεξίνπ Γεληθνχ Λπθείνπ ή Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ (ΒΠΏ.Λ.) ηνπ λ. 4186/2013 (Ώ` 193) θαη ησλ ηζνηίκσλ κε απηφ ηίηισλ 
ζπνπδψλ θαζψο θαη νη θάηνρνη αληίζηνηρνπ Ώπνιπηεξίνπ Λπθείνπ ηεο αιινδαπήο, κφλν γηα ιήςε Πηπρίνπ θαη φρη Ώπνιπηεξίνπ.  

ζζ) Κάηνρνη Πηπρίνπ ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 3475/2006 (Ώ` 146) ζε άιιν ηνκέα απφ απηφλ ηνπ νηθείνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπο ή ζηνλ ίδην ηνκέα 
πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ άιιε εηδηθφηεηα εθηφο απφ απηέο γηα ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ ζηε Γ` ηάμε, ζχκθσλα κε ηηο αληηζηνηρίεο 
ησλ παξαξηεκάησλ Ε θαη ΕΕ ηεο παξνχζαο απφθαζεο.  

ηη) ζνη/φζεο έρνπλ πξναρζεί απφ ηε ΐ` ηάμε ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 3475/2006 (Ώ` 146) θαη επηζπκνχλ λα θνηηήζνπλ ζε δηαθνξεηηθφ ηνκέα.  

ηαηα) Μαζεηέο/ηξηεο ηεο Α` ηάμεο Βζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 3475/2006 (Ώ` 146) αλεπαξθνχο θνίηεζεο, εγγξάθνληαη ζηε ΐ` ηάμε ζηηο 
πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ ε εηδηθφηεηά ηνπο δελ αληηζηνηρείηαη ζχκθσλα κε ηα παξαξηήκαηα ηεο παξνχζαο Τ.Ώ..  

ηβηβ) ζνη/φζεο έρνπλ πξναρζεί απφ ηελ Ώ` ηάμε ησλ Σ.Β.Λ., Λ.Β.Ν., Β.Π.Λ. θαη άιισλ ηζνηίκσλ ζρνιείσλ κε απηά.  

ηγηγ) ζνη/φζεο έρνπλ απνξξηθζεί ζηε ΐ` θαη Γ` ηάμε ησλ Σ.Β.Λ., Λ.Β.Ν., Β.Π.Λ. θαη άιισλ ηζνηίκσλ ζρνιείσλ κε απηά.  

ηδηδ) Κάηνρνη Πηπρίνπ Ώ` θχθινπ Σ.Β.Β.  

ηεηε) Κάηνρνη Πηπρίνπ ΐ` θχθινπ Σ.Β.Β. θαη ησλ ηζνηίκσλ κε απηφ ηίηισλ ζπνπδψλ.  

ηζηηζη) ζνη/φζεο έρνπλ απνξξηθζεί ζην ΐ` θχθιν Σ.Β.Β.  

ηδηδ) ζνη/φζεο έρνπλ απνξξηθζεί ζηε Γ` ηάμε εζπεξηλνχ Σ.Β.Λ.  

ηεηε) ζνη/φζεο έρνπλ απνξξηθζεί ζηε ΐ` ηάμε εζπεξηλνχ Σ.Β.Λ.  

ηζηζ) Κάηνρνη Πηπρίνπ ΒΠΏ..  

θθ) ζνη/φζεο έρνπλ απνξξηθζεί ζηελ Ώ` θαη ΐ` ηάμε ΒΠΏ..  

θαθα) Κάηνρνη Πηπρίνπ Σ.Β.. θαη ησλ ηζνηίκσλ κε απηφ ηίηισλ ζπνπδψλ.  

γ) ζηελ Γ` ηάμε:  

αα) ζνη/φζεο έρνπλ πξναρζεί απφ ηε ΐ` ηάμε ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 4386/2016 (Ώ` 83) ζε εηδηθφηεηα ηνπ ηνκέα ηνπο.  

ββ) ζνη/φζεο έρνπλ απνξξηθζεί ζηε Γ` ηάμε Δκεξήζηνπ ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 4386/2016 (Ώ` 83) ζε ίδηα ή ζε δηαθνξεηηθή εηδηθφηεηα ηνπ ίδηνπ ηνκέα.  

γγ) Οη θάηνρνη πηπρίνπ ηνπ λ. 4386/2016 (Ώ` 83) ζε δηαθνξεηηθή εηδηθφηεηα ηνπ ίδηνπ ηνκέα.  

δδ) ζνη/φζεο έρνπλ πξναρζεί απφ ηε ΐ` ηάμε Δκεξήζηνπ ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 3475/2006 (Ώ` 146) κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ ζηε Γ` ηάμε ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 
4386/2016 (Ώ` 83), γηα ηελ απφθηεζε Ώπνιπηεξίνπ θαη Πηπρίνπ, ζε εηδηθφηεηα ηνπ ηνκέα πνπ παξαθνινχζεζαλ, φπσο αλαθέξεηαη ζην 
Παξάξηεκα Ε ηεο παξνχζαο, παξαθνινπζψληαο ηα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο θαη Βηδηθφηεηαο. Μεηά ηελ απφθηεζε ηνπ Πηπρίνπ, κπνξνχλ λα 
εγγξαθνχλ εθ λένπ γηα απφθηεζε άιινπ Πηπρίνπ κφλν ζηηο εηδηθφηεηεο ηνπ ηνκέα πνπ παξαθνινχζεζαλ θαη αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Ε ηεο 
παξνχζαο, παξαθνινπζψληαο ηα καζήκαηα Βηδηθφηεηαο.  

εε) Μαζεηέο/ηξηεο ηεο Α` Βζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 3475/2006 (Ώ` 146) αλεπαξθνχο θνίηεζεο, εγγξάθνληαη ζηε Γ` ηάμε Δκεξήζηνπ ΒΠΏ.Λ. ζηηο 
πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ ε εηδηθφηεηά ηνπο αληηζηνηρείηαη ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Ε ηεο παξνχζαο απφθαζεο.  

ζηζη) Οη θάηνρνη Ώπνιπηεξίνπ θαη Πηπρίνπ ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 3475/2006 (Ώ` 146) κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ ζηε Γ` ηάμε ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 4386/2016 (Ώ` 
83) γηα απφθηεζε άιινπ Πηπρίνπ κφλν ζηηο εηδηθφηεηεο ηνπ ηνκέα πνπ παξαθνινχζεζαλ θαη αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ΕΕ ηεο παξνχζαο, 
παξαθνινπζψληαο ηα καζήκαηα Βηδηθφηεηαο.  
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δδ) Οη θάηνρνη κφλν Πηπρίνπ ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 3475/2006 (Ώ` 146) κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ ζηε Γ` ηάμε ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 4386/2016 (Ώ` 83) γηα 
απφθηεζε Ώπνιπηεξίνπ θαη άιινπ Πηπρίνπ, νπφηε παξαθνινπζνχλ ηα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο θαη Βηδηθφηεηαο ή γηα ηελ απφθηεζε άιινπ 
Πηπρίνπ θαη κφλν ζηηο εηδηθφηεηεο ηνπ ηνκέα πνπ παξαθνινχζεζαλ θαη αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ΕΕ ηεο παξνχζαο απφθαζεο.  

ΐ) Πξνζεζκίεο εγγξαθήο/αλαλέσζεο εγγξαθήο  

1) Οη αηηήζεηο εγγξαθήο-αλαλέσζεο εγγξαθήο πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα Γπκλάζηα (κέρξη ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ησλ ειεθηξνληθψλ 
εγγξαθψλ) εληφο ηνπ Ενπλίνπ, ζηα Γεληθά Λχθεηα θαη ηα Βπαγγεικαηηθά Λχθεηα εληφο ηνπ ΜαΎνπ-Ενπλίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ ζρνιηθνχ έηνπο θαη ε 
εγγξαθή-έληαμε ζε ηάμε νινθιεξψλεηαη : α) κε ηελ παξαιαβή ηνπ απνιπηεξίνπ Αεκνηηθνχ γηα ηελ εγγξαθή ζηελ Ώ` Γπκλαζίνπ ή κε ηελ έθδνζε 
απνηειεζκάησλ ζηηο ππφινηπεο ηάμεηο Γπκλαζίνπ, γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο πνπ δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 16 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο 
απηεπαγγέιησο, θαη κε ηελ παξαιαβή ηνπ απνιπηεξίνπ Γπκλαζίνπ γηα ηελ εγγξαθή ζηελ Ώ` Λπθείνπ. Καη` εμαίξεζε πξαγκαηνπνηνχληαη 
εγγξαθέο ηνλ επηέκβξην θαη κέρξη ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ ζε ιεηηνπξγνχληα ηκήκαηα: α) γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο πνπ παξαπέκθζεθαλ 
ζηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ επηεκβξίνπ, φπνπ απηή πξνβιέπεηαη β) γηα ηνπο/ηηο απφθνηηνπο Γεληθνχ Λπθείνπ ή Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ νη 
νπνίνη/εο επηζπκνχλ ηελ εγγξαθή ηνπο ζε Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην γηα ηελ απφθηεζε πηπρίνπ εηδηθφηεηαο θαη νη νπνίνη/εο ζπκκεηείραλ ζηηο 
Παλειιαδηθέο Βμεηάζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ ζρνιηθνχ έηνπο θαη γ) γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο πνπ αδπλαηνχζαλ λα εγγξαθνχλ γηα ιφγνπο 
αλσηέξαο βίαο (π.ρ. γηα ιφγνπο πγείαο, ζνβαξνχο νηθνγελεηαθνχο ιφγνπο θιπ.).  

2) Βηδηθά φζνη/εο δελ θνηηνχλ ζε ζρνιεία θαηά ηελ πεξίνδν πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη νη αηηήζεηο εγγξαθήο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαηαζέζνπλ 
αίηεζε κέρξη ηελ 30ή ΜαΎνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ ζρνιηθνχ έηνπο.  

3) Βθπξφζεζκε εγγξαθή πξαγκαηνπνηείηαη κεηά απφ έγθξηζε ηνπ/ηεο Αηεπζπληή/ληξηαο ηεο νηθείαο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο έσο δέθα (10) 
εκέξεο κεηά ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ. Οη απνπζίεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ κέρξη ηελ 
εθπξφζεζκε εγγξαθή ινγίδνληαη ζην αθέξαην.  

4) ε θάζε πεξίπησζε εθπξφζεζκσλ εγγξαθψλ νη καζεηέο/ηξηεο εληάζζνληαη ζε ηκήκαηα πνπ ήδε ιεηηνπξγνχλ. Ώλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ ζηε 
ζρνιηθή κνλάδα ζηελ νπνία εληάζζεηαη ν/ε καζεηήο/ηξηα, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην παξφλ άξζξν, ν/ε καζεηήο/ηξηα εγγξάθεηαη ζε 
ηκήκα πνπ ήδε ιεηηνπξγεί ζε φκνξν ζρνιείν, κε απφθαζε ηνπ/ηεο Αηεπζπληή/ληξηαο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο.  

5) ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ησλ νπνίσλ ε ιεηηνπξγία αξρίδεη κεηά ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, νη εγγξαθέο πξαγκαηνπνηνχληαη κέζα ζην 
πξψην δεθαήκεξν απφ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.  

Γ) Σξφπνο εγγξαθήο-αλαλέσζεο εγγξαθήο  

1) Κάζε θεδεκφλαο καζεηή/ηξηαο εγγεγξακκέλνπ/εο ζην Γπκλάζην, ζην Γεληθφ Λχθεην ή ζην Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην πξνζέξρεηαη ζηε Αηεχζπλζε 
ηνπ ζρνιείνπ κέρξη ηελ παξακνλή ηεο έλαξμεο ησλ καζεκάησλ ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο θαη δειψλεη ελππνγξάθσο φηη είλαη λφκηκνο θεδεκφλαο 
ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο.  

2) Ο θεδεκφλαο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο, ή ν/ε ίδηνο/α, αλ είλαη ελήιηθνο/ε, γηα ηελ εγγξαθή ζε Γεληθφ Λχθεην ή Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην:  

α) ππνβάιιεη Διεθηξνληθή Ώίηεζε, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξ. Α ηνπ παξφληνο άξζξνπ,  

β) πξνζέξρεηαη εκπξφζεζκα ζηε Αηεχζπλζε ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ ή ηνπ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, γηα λα θαηαζέζεη ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. Β 
ηνπ παξφληνο άξζξνπ δηθαηνινγεηηθά.  

3) Οη Αηεπζπληέο/ληξηεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ είλαη ππνρξεσκέλνη/εο λα πξνβαίλνπλ ζηελ επαιήζεπζε ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ πνπ θαηαηίζεληαη 
γηα ηελ εγγξαθή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, εθφζνλ νη ηίηινη απηνί δελ έρνπλ δηαβηβαζηεί απφ ην ζρνιείν πνπ ηνπο εμέδσζε.  

Α) Αηαδηθαζία ππνβνιήο Διεθηξνληθήο Ώίηεζεο εγγξαθήο/αλαλέσζεο εγγξαθήο/κεηεγγξαθήο  

1) Βληφο ηνπ ΜαΎνπ - Ενπλίνπ, νη καζεηέο/ηξηεο πνπ επηζπκνχλ λα εγγξαθνχλ ή λα κεηεγγξαθνχλ ζε Αεκφζην Γεληθφ Λχθεην ή Βπαγγεικαηηθφ 
Λχθεην ή νη θεδεκφλεο ηνπο, εάλ είλαη αλήιηθνη/εο, νθείινπλ λα ππνβάινπλ, κέζσ ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο 
θαη Θξεζθεπκάησλ, Διεθηξνληθή Ώίηεζε γηα ηνλ ηχπν Λπθείνπ (Γεληθφ ή Βπαγγεικαηηθφ) ζην νπνίν επηζπκνχλ λα θνηηήζνπλ. Βάλ δειψζνπλ 
πξνηίκεζε γηα εγγξαθή ή κεηεγγξαθή ζε Γεληθφ Λχθεην, δειψλνπλ επίζεο, αλάινγα κε ηελ ηάμε, ηα καζήκαηα επηινγήο ή/θαη ηελ Οκάδα 
Πξνζαλαηνιηζκνχ πνπ ζα παξαθνινπζήζνπλ ζην Γεληθφ Λχθεην, ζην νπνίν ζα δηαβηβαζηεί ην Ώπνιπηήξην ηνπ Γπκλαζίνπ, ζχκθσλα κε ηηο 
πεξηπη. 4, 5, 6 θαη 7 ηεο παξ. Ώ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, κε δπλαηφηεηα επηινγήο πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο καζεκάησλ θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο, αλ 
ππάξρεη ππνρξέσζε επηινγήο καζεκάησλ, ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ. Δ δήισζε απηή κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κέρξη ηελ έλαξμε 
ησλ καζεκάησλ, γηα ηκήκαηα πνπ ήδε ιεηηνπξγνχλ, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ειάρηζηνπ θαη ηνπ κέγηζηνπ αξηζκνχ καζεηψλ αλά ηάμε. Ώλ 
δειψζνπλ πξνηίκεζε γηα εγγξαθή ή κεηεγγξαθή ζε Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην, δειψλνπλ επίζεο: α) ζηελ Ώ` ηάμε κέρξη ηξία (3) ΒΠΏ.Λ. ζηα νπνία 
επηζπκνχλ λα θνηηήζνπλ θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο, θαζψο θαη ηα καζήκαηα επηινγήο ηα νπνία επηζπκνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ β) ζηε ΐ` ηάμε 
ηνλ ηνκέα πνπ επηζπκνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ θαη κέρξη ηξία (3) ΒΠΏ.Λ. ζηα νπνία επηζπκνχλ λα θνηηήζνπλ θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο γ) ζηε Γ` 
ηάμε ηελ εηδηθφηεηα πνπ επηζπκνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ θαη κέρξη ηξία (3) ΒΠΏ.Λ. ζηα νπνία επηζπκνχλ λα θνηηήζνπλ θαηά ζεηξά 
πξνηίκεζεο. Δ δήισζε απηή κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί έσο ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ εθάζηνπ έηνπο γηα ηκήκαηα πνπ ήδε ιεηηνπξγνχλ, 
ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ειάρηζηνπ θαη ηνπ κέγηζηνπ αξηζκνχ καζεηψλ/ηξηψλ αλά ηάμε θαη ρσξίο λα ηξνπνπνηεί ηηο αλάγθεο ζε εθπαηδεπηηθφ 
πξνζσπηθφ.  

Οη Αηεπζπληέο/ληξηεο ησλ Γεληθψλ Λπθείσλ ή Βπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ νθείινπλ λα δηεπθνιχλνπλ ηνπο θεδεκφλεο πνπ δειψλνπλ αδπλακία λα 
ππνβάινπλ κφλνη ηνπο ηελ Διεθηξνληθή Ώίηεζε.  

ηελ αλσηέξσ Διεθηξνληθή Ώίηεζε νη ελδηαθεξφκελνη/εο δεζκεχνληαη λα ππνβάινπλ ηα απαξαίηεηα θαηά ηελ εγγξαθή ηνπο δηθαηνινγεηηθά. Δ 
Διεθηξνληθή Ώίηεζε επέρεη ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο θαηά ηελ έλλνηα θαη κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986 (Ώ` 75).  
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2) Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ Διεθηξνληθψλ Ώηηήζεσλ θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπο, νη ελδηαθεξφκελνη/λεο ελεκεξψλνληαη κέζσ 
ηνπ ειεθηξνληθνχ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη θαινχληαη λα πξνζέιζνπλ ζην Γεληθφ Λχθεην ζην νπνίν έρεη δηαβηβαζηεί ην Ώπνιπηήξην 
Γπκλαζίνπ ή ζην Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην ζην νπνίν έρνπλ ηειηθά θαηαλεκεζεί, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο 
θαηαζέηνληαο ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, φπσο απηά νξίδνληαη ζηελ παξ. Β ηνπ παξφληνο άξζξνπ. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη 
καζεηέο/ηξηεο ελεκεξψζεθαλ κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο φηη δελ θαηαηάρζεθαλ ζε θαλέλα απφ ηα ΒΠΏ.Λ. πξνηίκεζήο 
ηνπο, απεπζχλνληαη ζηε Αηεχζπλζε Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ζηελ νπνία αλήθεη ην/ηα ζρνιείν/α πξνηίκεζεο. Ο Αηεπζπληήο/ληξηα 
Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο πξνηείλεη ηελ εγγξαθή ηνπο ζε ιεηηνπξγνχληα ηκήκαηα.  

Β) Αηθαηνινγεηηθά εγγξαθήο  

1) Γηα ηελ εγγξαθή καζεηή/ηξηαο ζε Γπκλάζην νη ελδηαθεξφκελνη/εο θαινχληαη, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο, λα 
ππνβάινπλ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:  

α) Ώπνιπηήξην Αεκνηηθνχ, αλ απηφ δελ έρεη δηαβηβαζηεί ππεξεζηαθψο, ή Ώπνδεηθηηθφ ή Πηζηνπνηεηηθφ πνπδψλ ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο απφ ην 
ζρνιείν ζην νπνίν θνηηνχζε ή απφ ην ζρνιείν ζην νπνίν θπιάζζνληαη ηα αξρεία ζρνιείνπ πνπ θαηαξγήζεθε. ηελ πεξίπησζε απηή, γηα λα 
νινθιεξσζεί ε εγγξαθή, ην Γπκλάζην ζην νπνίν γίλνληαη νη εγγξαθέο, πξέπεη λα δεηήζεη κε έγγξαθφ ηνπ επαιήζεπζε ηνπ πεξηερφκελνπ ηνπ 
Ώπνδεηθηηθνχ ή Πηζηνπνηεηηθνχ πνπδψλ.  

β) Ώλ ν καζεηήο/ηξηα είλαη αλήιηθνο/ε, Τπεχζπλε Αήισζε ηνπ λ. 1599/1986 (Ώ` 75) ηνπ θεδεκφλα ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ζηελ νπνία λα 
δειψλεηαη ε λφκηκε άζθεζεο ηεο θεδεκνλίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13, εθηφο εάλ έρεη ήδε ππνβάιεη δήισζε θεδεκνλίαο θαηά ηελ εγγξαθή 
ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ηνλ Ενχλην. ηελ ίδηα Τπεχζπλε Αήισζε δειψλεηαη ε απνδνρή ηεο ειεθηξνληθήο ελεκέξσζεο γηα δεηήκαηα ηεο πνξείαο 
θνίηεζεο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο, θαζψο θαη ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε γηα ηελ παξαιαβή ησλ ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ ή ν αξηζκφο ηνπ 
ηειεθψλνπ ζην νπνίν ζα απνζηέιινληαη ηα ζχληνκα κελχκαηα (SMS). ηελ πεξίπησζε θνηλήο άζθεζεο ηεο επηκέιεηαο απφ δηαδεπγκέλνπο 
γνλείο ζα πξέπεη λα γίλνληαη απνδεθηέο θαη νη δχν ππεχζπλεο δειψζεηο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ακθνηέξσλ ησλ γνλέσλ.  

γ) Φσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ή Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Αήκνπ/Αεκνηηθήο Βλφηεηαο ζηα Μεηξψα ηνπ 
νπνίνπ είλαη εγγεγξακκέλνο/ε ν/ε καζεηήο/ηξηα, εθφζνλ δελ έρεη δειηίν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. Ώλ ν/ε καζεηήο/ηξηα δελ έρεη δειηίν 
αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο θαη δελ ππνβιεζεί Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Αήκνπ/Αεκνηηθήο Βλφηεηαο ζηα Μεηξψα ηνπ νπνίνπ είλαη εγγεγξακκέλνο/ε ν/ε 
καζεηήο/ηξηα, ηφηε ην Πηζηνπνηεηηθφ αλαδεηείηαη απηεπάγγειηα απφ ηνλ/ηε Αηεπζπληή/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ, ψζηε λα θαηαρσξίδνληαη ηα ζηνηρεία 
ηνπ/ηεο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 11.  

2) Γηα ηελ εγγξαθή καζεηή/ηξηαο ζε Γεληθφ Λχθεην νη ελδηαθεξφκελνη/εο θαινχληαη, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο, λα 
ππνβάινπλ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:  

α) Ώπνιπηήξην Γπκλαζίνπ, αλ απηφ δελ έρεη δηαβηβαζηεί ππεξεζηαθψο, ή άιιν ηζφηηκν ηίηιν ή Ώπνδεηθηηθφ ή Πηζηνπνηεηηθφ πνπδψλ ηνπ/ηεο 
καζεηή/ηξηαο απφ ην ζρνιείν ζην νπνίν θνηηνχζε ή απφ ην ζρνιείν ζην νπνίν θπιάζζνληαη ηα αξρεία ζρνιείνπ πνπ θαηαξγήζεθε. ηελ 
πεξίπησζε απηή, γηα λα νινθιεξσζεί ε εγγξαθή, ην ΓΒ.Λ. ζην νπνίν γίλνληαη νη εγγξαθέο, πξέπεη λα δεηήζεη κε έγγξαθφ ηνπ επαιήζεπζε ηνπ 
πεξηερφκελνπ ηνπ Ώπνδεηθηηθνχ ή Πηζηνπνηεηηθνχ πνπδψλ.  

β) Βθηχπσζε ηεο Διεθηξνληθήο Ώίηεζεο.  

γ) Τπεχζπλε Αήισζε ηνπ λ. 1599/1986 (Ώ` 75), ηνπ θεδεκφλα ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ή ηνπ/ηεο ηδίνπ/αο αλ είλαη ελήιηθνο/ε, ζηελ νπνία ζα 
δειψλνληαη:  

αα) Δ λφκηκε άζθεζε ηεο θεδεκνλίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 13, αλ ν/ε καζεηήο/ηξηα είλαη αλήιηθνο/ε, εθηφο εάλ έρεη ήδε ππνβάιεη δήισζε 
θεδεκνλίαο θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ηνλ Ενχλην.  

ββ) Δ απνδνρή ηεο ειεθηξνληθήο ελεκέξσζεο γηα δεηήκαηα ηεο πνξείαο θνίηεζεο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο, θαζψο θαη ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 
γηα ηελ παξαιαβή ησλ ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ ή ν αξηζκφο ηνπ ηειεθψλνπ ζην νπνίν ζα απνζηέιινληαη ηα ζχληνκα κελχκαηα (SMS). ηελ 
πεξίπησζε θνηλήο άζθεζεο ηεο επηκέιεηαο απφ δηαδεπγκέλνπο γνλείο ζα πξέπεη λα γίλνληαη απνδεθηέο θαη νη δχν ππεχζπλεο δειψζεηο θαη ηα 
ινηπά ζηνηρεία ακθνηέξσλ ησλ γνλέσλ.  

γγ) ηη ν/ε εγγξαθφκελνο/ε καζεηήο/ηξηα δελ θνηηά ζε άιιν Γεληθφ Λχθεην ή Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην ή ζρνιείν ηεο Αεπηεξνβάζκηαο 
Βθπαίδεπζεο νπνηνπδήπνηε Τπνπξγείνπ ή ζε ζρνιή ηεο Σξηηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ή ζην κεηαιπθεηαθφ έηνο-ηάμε καζεηείαο ησλ ΒΠΏ.Λ. ή ζε 
Ελζηηηνχην Βπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Ε.Β.Κ.) ή αληίζηνηρσλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ηνπ εμσηεξηθνχ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν ΕΒ ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ πεξί Αηπιήο Φνίηεζεο.  

δδ) ηη ν/ε εγγξαθφκελνο/ε καζεηήο/ηξηα δελ είλαη θάηνρνο Ώπνιπηεξίνπ Λπθείνπ.  

δ) Ώλ ν/ε καζεηήο/ηξηα δελ έρεη ιάβεη Ώπνιπηήξην θαηά ηελ εηδηθή εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ επηεκβξίνπ, δειψλεη ζε Τπεχζπλε Αήισζε ηνπ λ. 
1599/1986 (Ώ` 75) αλ επηζπκεί λα επαλαιάβεη ηε θνίηεζε, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  

ε) Φσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ή Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Αήκνπ/Αεκνηηθήο Βλφηεηαο ζηα Μεηξψα ηνπ 
νπνίνπ είλαη εγγεγξακκέλνο/ε ν/ε καζεηήο/ηξηα, αλ δελ έρεη δειηίν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. Ώλ ν/ε καζεηήο/ηξηα δελ έρεη δειηίν αζηπλνκηθήο 
ηαπηφηεηαο θαη δελ ππνβιεζεί Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Αήκνπ/Αεκνηηθήο Βλφηεηαο ζηα Μεηξψα ηνπ νπνίνπ είλαη εγγεγξακκέλνο/ε ν/ε καζεηήο/ηξηα, 
ηφηε ην Πηζηνπνηεηηθφ αλαδεηείηαη απηεπάγγειηα απφ ηνλ/ηε Αηεπζπληή/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ, ψζηε λα θαηαρσξίδνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ/ηεο 
καζεηή/ηξηαο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 11.  

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο εγγξαθήο, αλ έρεη θαηαηεζεί πξσηφηππνο ηίηινο Ώπνιπηήξηνπ Γπκλαζίνπ, απηφο δελ επηζηξέθεηαη.  

3) Γηα ηελ εγγξαθή καζεηή/ηξηαο ζηα Βπαγγεικαηηθά Λχθεηα, νη ελδηαθεξφκελνη/εο θαινχληαη, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζνπλ ηελ εγγξαθή 
ηνπο, λα ππνβάινπλ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:  
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α) Βθηχπσζε ηεο Διεθηξνληθήο Ώίηεζεο.  

β) Σίηιν πνπδψλ:  

αα) Ώπνιπηήξην Γπκλαζίνπ, αλ απηφ δελ έρεη δηαβηβαζηεί ππεξεζηαθά, ή άιιν ηζφηηκν ηίηιν.  

ή  

ββ) Φσηναληίγξαθν πηπρίνπ ή απνιπηεξίνπ γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ απηφ απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν Ώ ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, γηα λα νινθιεξσζεί ε εγγξαθή, ην ΒΠΏ.Λ. ζην νπνίν γίλνληαη νη εγγξαθέο πξέπεη λα δεηήζεη κε έγγξαθφ ηνπ 
ηελ επαιήζεπζε ηνπ ηίηινπ θαη αθξηβέο απφζπαζκα ηνπ Μεηξψνπ ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο απφ ην ζρνιείν έθδνζεο ηνπ πηπρίνπ ή ηνπ 
απνιπηεξίνπ.  

ή  

γγ) Πηζηνπνηεηηθφ πνπδψλ ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο απφ ην ζρνιείν ζην νπνίν θνηηνχζε ή απφ ην ζρνιείν ζην νπνίν θπιάζζνληαη ηα αξρεία 
ζρνιείνπ πνπ θαηαξγήζεθε. ηελ πεξίπησζε απηή, γηα λα νινθιεξσζεί ε εγγξαθή, ην ζρνιείν πνπ εθδίδεη ην πηζηνπνηεηηθφ ζπνπδψλ ζηέιλεη 
ειεθηξνληθά ην Ώηνκηθφ Αειηίν ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο επηζεκνπνηεκέλν ζην ζρνιείν ζην νπνίν γίλεηαη ε εγγξαθή, κε ηελ παξαηήξεζε φηη απηφ 
επέρεη ζέζε επίζεκνπ ηίηινπ εγγξαθήο.  

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο εγγξαθήο, αλ έρεη θαηαηεζεί πξσηφηππνο ηίηινο Ώπνιπηήξηνπ Γπκλαζίνπ, απηφο δελ επηζηξέθεηαη.  

γ) Τπεχζπλε Αήισζε ηνπ λ. 1599/1986 (Ώ` 75) ηνπ θεδεκφλα ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ή ηνπ/ηεο ηδίνπ/αο, αλ είλαη ελήιηθνο/ε, ζηελ νπνία ζα 
δειψλνληαη:  

αα) Δ λφκηκε άζθεζε ηεο θεδεκνλίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ζε πεξίπησζε πνπ ν/ε καζεηήο/ηξηα είλαη αλήιηθνο/ε, εθηφο εάλ έρνπλ ήδε 
ππνβάιεη δήισζε θεδεκνλίαο θαηά ηελ εγγξαθή ηνλ Ενχλην.  

ββ) Δ απνδνρή ηεο ειεθηξνληθήο ελεκέξσζεο γηα δεηήκαηα ηεο πνξείαο θνίηεζεο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο, θαζψο θαη ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 
γηα ηελ παξαιαβή ησλ ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ ή ν αξηζκφο ηνπ ηειεθψλνπ ζην νπνίν ζα απνζηέιινληαη ηα ζχληνκα κελχκαηα (SMS). ηελ 
πεξίπησζε θνηλήο άζθεζεο ηεο επηκέιεηαο απφ δηαδεπγκέλνπο γνλείο ζα πξέπεη λα γίλνληαη απνδεθηέο θαη νη δχν ππεχζπλεο δειψζεηο θαη ηα 
ινηπά ζηνηρεία ακθνηέξσλ ησλ γνλέσλ.  

γγ) ηη ν/ε εγγξαθφκελνο/ε καζεηήο/ηξηα δελ θνηηά ζε άιιν ΒΠΏ.Λ. ή ζρνιείν ηεο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο νπνηνπδήπνηε Τπνπξγείνπ ή 
ζε ζρνιή ηεο Σξηηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ή ζην Μεηαιπθεηαθφ έηνο-ηάμε καζεηείαο ησλ ΒΠΏ.Λ. ή ζε Ελζηηηνχην Βπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο 
(Ε.Β.Κ.), ή αληίζηνηρσλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ηνπ εμσηεξηθνχ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν ΕΒ ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξί Αηπιήο Φνίηεζεο.  

δδ) ηη ν/ε εγγξαθφκελνο/ε καζεηήο/ηξηα δελ θαηέρεη πηπρίν, νχηε νθείιεη καζήκαηα πξνο απφθηεζε πηπρίνπ ίδηαο εηδηθφηεηαο θαη επηπέδνπ κε 
απηφ πνπ επηζπκεί λα απνθηήζεη κε ηελ εγγξαθή ηνπ/ηεο.  

εε) ηη δελ θαηέρεη απνιπηήξην ηίηιν ζπνπδψλ νχηε νθείιεη καζήκαηα πξνο απφθηεζε απνιπηεξίνπ, πξνθεηκέλνπ ν/ε καζεηήο/ηξηα λα 
απνθηήζεη Ώπνιπηήξην θαη Πηπρίν Βηδηθφηεηαο ηνπ λ. 4386/2016 (Ώ` 83).  

ή  

ζηζη) ηη θαηέρεη απνιπηήξην ηίηιν ζπνπδψλ ή νθείιεη καζήκαηα πξνο απφθηεζε απνιπηεξίνπ, πξνθεηκέλνπ ν/ε καζεηήο/ηξηα λα απνθηήζεη 
κφλν Πηπρίν Βηδηθφηεηαο ηνπ λ. 4386/2016 (Ώ` 83).  

δ) Ώλ ν/ε καζεηήο/ηξηα δελ έρεη ιάβεη Ώπνιπηήξην ή δελ έρεη ιάβεη Πηπρίν ή δελ έρεη ιάβεη θαλέλα απφ ηα δχν, θαηά ηελ εηδηθή εμεηαζηηθή 
πεξίνδν ηνπ επηεκβξίνπ δειψλεη ζε Τπεχζπλε Αήισζε ηνπ λ. 1599/1986 (Ώ` 75) αλ επηζπκεί λα επαλαιάβεη ηε θνίηεζε, ζχκθσλα κε ηηο 
θείκελεο δηαηάμεηο.  

ε) Φσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ή Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Αήκνπ/Αεκνηηθήο Βλφηεηαο ζηα Μεηξψα ηνπ 
νπνίνπ είλαη εγγεγξακκέλνο/ε ν/ε καζεηήο/ηξηα, αλ δελ έρεη δειηίν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. Ώλ ν/ε καζεηήο/ηξηα δελ έρεη δειηίν αζηπλνκηθήο 
ηαπηφηεηαο θαη δελ ππνβιεζεί Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Αήκνπ/Αεκνηηθήο Βλφηεηαο ζηα Μεηξψα ηνπ νπνίνπ είλαη εγγεγξακκέλνο/ε ν/ε καζεηήο/ηξηα, 
ηφηε ην Πηζηνπνηεηηθφ αλαδεηείηαη απηεπάγγειηα απφ ηνλ/ηελ Αηεπζπληή/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ, ψζηε λα θαηαρσξίδνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ/ηεο πνπ 
νξίδνληαη ζην άξζξν 11.  

4) Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εγγξαθήο ζηελ Ώ` ηάμε Γπκλαζίνπ, Γεληθνχ Λπθείνπ ή Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ θαη ην αξγφηεξν κέρξη ην ηέινο 
επηεκβξίνπ θαηαηίζεηαη ζην ζρνιείν ην Ώηνκηθφ Αειηίν Τγείαο ηνπ Μαζεηή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Κ.Τ.Ώ. Φ.6/304/75662/Γ1/15-05-2014 
(ΐ` 1296).  

Σ) Βγγξαθή απνθνίησλ ηδησηηθψλ Αεκνηηθψλ ή Γπκλαζίσλ  

α) Γηα ηελ εγγξαθή ζηελ Ώ` ηάμε ησλ Γπκλαζίσλ, απνθνίησλ ηδησηηθψλ Αεκνηηθψλ, ε δηαβίβαζε ησλ ηίηισλ γίλεηαη είηε ζε ηδησηηθφ Γπκλάζην ηεο 
πξνηίκεζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ είηε ζε δεκφζην Γπκλάζην ην νπνίν νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ/ηεο Αηεπζπληή/ληξηαο ηεο νηθείαο Αηεχζπλζεο 
Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηεο παξνχζαο.  

β) Γηα ηελ εγγξαθή ζηελ Ώ` ηάμε ησλ Γεληθψλ Λπθείσλ ή Βπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ, απνθνίησλ ηδησηηθψλ Γπκλαζίσλ, ε δηαβίβαζε ησλ ηίηισλ 
γίλεηαη είηε ζε ηδησηηθφ Λχθεην ηεο πξνηίκεζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, είηε ζε δεκφζην Γεληθφ Λχθεην ή ζε Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην. Γηα ηελ εγγξαθή 
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ζηελ Ώ` ηάμε δεκφζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο Διεθηξνληθήο Ώίηεζεο απφ ηνλ θεδεκφλα ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ή 
απφ ηνλ/ηελ ίδην/α, αλ είλαη ελήιηθνο/ε, ν ηίηινο δηαβηβάδεηαη ζην Γεληθφ Λχθεην ζην νπνίν έρεη θαηαλεκεζεί κε απφθαζε ηνπ/ηεο 
Αηεπζπληή/ληξηαο ηεο νηθείαο Αηεχζπλζεο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηεο παξνχζαο. Γηα ηελ εγγξαθή ζηελ Ώ` 
ηάμε δεκφζηνπ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο Διεθηξνληθήο Ώίηεζεο απφ ηνλ θεδεκφλα ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο 
ή απφ ηνλ/ηελ ίδην/α εάλ είλαη ελήιηθνο/ε, ν ηίηινο δηαβηβάδεηαη ζην Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην ηεο επηινγήο ηνπο.  

Γ) Βγγξαθή ζηα Εδησηηθά Γπκλάζηα, Γεληθά Λχθεηα θαη Βπαγγεικαηηθά Λχθεηα  

1) Ο αξηζκφο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ πνπ εγγξάθνληαη θαη θνηηνχλ ζηα ηδησηηθά Γπκλάζηα, Γεληθά Λχθεηα θαη Βπαγγεικαηηθά Λχθεηα ηεο ρψξαο 
πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ηε δπλακηθφηεηα ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηεο θάζε αίζνπζαο ησλ ζρνιείσλ, ε νπνία νξίδεηαη ζηελ άδεηα θάζε ζρνιείνπ πνπ 
ρνξεγείηαη απφ ην ΤΠ.Π.Β.Θ..  

2) Οη εγγξαθέο καζεηψλ/ηξηψλ ζηα ηδησηηθά ζρνιεία πξαγκαηνπνηνχληαη κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα ηεο έλαξμεο ησλ καζεκάησλ, ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 579/1982 (Ώ` 105).  

3) ηα ηδησηηθά ζρνιεία εγγξάθνληαη θαη θνηηνχλ καζεηέο/ηξηεο κε αλαπεξία ή θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο, 
πξνυπνζέζεηο θαη πξνζαξκνγέο πνπ ηζρχνπλ γηα ηα δεκφζηα ζρνιεία ηεο γεληθήο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

4) Οη φξνη κε ηνπο νπνίνπο γίλνληαη δεθηνί/έο νη καζεηέο/ηξηεο ζηα ηδησηηθά Γπκλάζηα θαη Λχθεηα νξίδνληαη ζηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηνπ θάζε 
ζρνιείνπ, ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη ζεσξεκέλνο απφ ηνλ/ηελ νηθείν/α Αηεπζπληή/ληξηα Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο θαη λα παξαδίδεηαη ζηνπο 
γνλείο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ελππφγξαθα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 682 /1977 (Ώ` 244). Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη ζηα μέλα 
ζρνιεία ηεο εκεδαπήο.  

5) Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα απφθαζε πνπ εθαξκφδνληαη αλάινγα.  

Δ) Μαζεηέο/ηξηεο νηθνγελεηψλ κεηαθηλνχκελσλ πιεζπζκψλ  

Ώλ νη αλήιηθνη/εο καζεηέο/ηξηεο πνπ εληάζζνληαη ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, αλήθνπλ ζε νηθνγέλεηεο κεηαθηλνχκελσλ 
πιεζπζκψλ θαη δελ έρνπλ κφληκε θαηνηθία, ή εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 4251/2014 (Ώ` 80) ή ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 71 ηνπ λ. 4547/2018 (Ώ`102), νη εγγξαθέο ηνπο δελ παξαθσιχνληαη θαη ε Αηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ηνπηθνχο 
θνξείο, ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ηα ηαηξνθνηλσληθά θέληξα, ηε Αηεχζπλζε Κνηλσληθήο Πξφλνηαο, ηα λνζνθνκεία, ηα ηαηξηθά θέληξα, θαζψο θαη 
ηνπο θνξείο θνηλσληθήο ζηήξημεο γηα ηελ έθδνζε ηνπ Ώηνκηθνχ Αειηίνπ Τγείαο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο. ηελ πεξίπησζε απηή, νη γνλείο/θεδεκφλεο 
νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ην Ώηνκηθφ Αειηίν Τγείαο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο εληφο ηξηκήλνπ απφ ηελ αξρηθή εγγξαθή.  

Θ) Βγγξαθή θαηφρσλ ηίηισλ ζπνπδψλ μέλνπ ζρνιείνπ πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ αιινδαπή  

Μαζεηέο/ηξηεο πνπ θαηέρνπλ ηίηιν ζπνπδψλ μέλνπ ζρνιείνπ πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ αιινδαπή εγγξάθνληαη ζηα Γπκλάζηα ή Λχθεηα ζχκθσλα κε 
ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14.  

Ε) Καηαρψξηζε ζηνηρείσλ ησλ εγγξαθφκελσλ ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα Myschool  

Δ θαηαρψξηζε ησλ εθπξφζεζκσλ εγγξαθψλ ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα Myschool νθείιεη λα πξαγκαηνπνηεζεί, κε επζχλε ηνπ/ηεο 
Αηεπζπληή/ληξηαο ηνπ ζρνιείνπ, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ έγθξηζε ηνπ Αηεπζπληή/ληξηαο ηεο Αηεχζπλζεο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο.  

ΕΏ) Βπαιήζεπζε ηίηισλ  

Οη Αηεπζπληέο/ληξηεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ είλαη ππνρξεσκέλνη/εο λα πξνβαίλνπλ ζηελ επαιήζεπζε ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ πνπ θαηαηίζεληαη 
γηα ηελ εγγξαθή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, αλ απηνί δελ έρνπλ δηαβηβαζηεί απφ ην ζρνιείν πνπ ηνπο εμέδσζε.  

Εΐ) Βγγξαθή ζε Πξφηππα, Πεηξακαηηθά, Μνπζηθά θαη Καιιηηερληθά ζρνιεία  

Δ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ ησλ Πξφηππσλ θαη ησλ Πεηξακαηηθψλ ζρνιείσλ, θαζψο θαη ησλ Μνπζηθψλ θαη Καιιηηερληθψλ ζρνιείσλ 
πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο.  

ΕΓ) Βγγξαθή κεηά ηε δηαθνπή θνίηεζεο  

Βλήιηθνη/εο πνπ έρνπλ δηαθφςεη ηε θνίηεζή ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 θαη θαηαζέηνπλ αίηεζε γηα ζπλέρηζε ηεο θνίηεζήο ηνπο, 
παξαπέκπνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε αληίζηνηρεο δνκέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, αλ απηέο ππάξρνπλ (ελδεηθηηθά, νη πξνζεξρφκελνη γηα 
θνίηεζε ζε Γπκλάζην παξαπέκπνληαη ζην πιεζηέζηεξν ρνιείν Αεχηεξεο Βπθαηξίαο, εθφζνλ ε απφζηαζε απφ ηνλ ηφπν θαηνηθίαο δελ είλαη 
απαγνξεπηηθή) ή ζε Βζπεξηλά Γπκλάζηα ή Λχθεηα (αλ νη επαγγεικαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ην επηηξέπνπλ) ζε ηάμε αληίζηνηρε κε ηελ ηάμε ηεο 
νπνίαο έρνπλ νινθιεξψζεη ηε θνίηεζε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 22. Οη εγγξαθέο απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο 
πξνβιεπφκελεο ζηελ παξ. ΐ ηνπ παξφληνο άξζξνπ πξνζεζκίεο.  

ΕΑ) Ννκηκφηεηα θνίηεζεο  

1) Δ θνίηεζε ζε δεκφζηα ή ηδησηηθά Γπκλάζηα ή Λχθεηα καζεηψλ/ηξηψλ πνπ δελ έρνπλ εγγξαθεί ή κεηεγγξαθεί λφκηκα απαγνξεχεηαη.  

2) Μεηά ηελ πξψηε εγγξαθή καζεηή/ηξηαο ζε Γπκλάζην, Γεληθφ Λχθεην ή Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην, ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν, ε θνίηεζε 
ηνπ/ηεο ζε άιιν Γπκλάζην, Γεληθφ Λχθεην ή Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην επηηξέπεηαη κφλν κε κεηεγγξαθή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Α.  
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ΕΒ) Αηπιή θνίηεζε  

Αελ επηηξέπεηαη ε ηαπηφρξνλε θνίηεζε ζε Γεληθφ Λχθεην ή Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην ή ζε ζρνιηθή κνλάδα Β.Ώ.Β. θαη ζε άιιν ζρνιείν ηεο 
Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο νπνηνπδήπνηε Τπνπξγείνπ ή ζε ζρνιή ηεο Σξηηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ή ζην Μεηαιπθεηαθφ έηνο-ηάμε καζεηείαο, 
ή ζε Ελζηηηνχην Βπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Ε.Β.Κ.) ή αληίζηνηρσλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ηνπ εμσηεξηθνχ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ απαηηείηαη ε 
ππνβνιή Τπεχζπλεο Αήισζεο ηνπ λ. 1599/1986 (Ώ`75) αλά έηνο θνίηεζεο.  

Άξζξν 10 

Σξφπνο θαη ρξφλνο εγγξαθήο ζηηο ΜΔΑΔ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

Ώ) Γπκλάζηα Β.Ώ.Β.  

χκθσλα κε ηελ ππνπεξ. αα ηεο πεξ. β ηεο παξ. 1 ηνπ άξ. 8 ηνπ λ. 3699/2008 (Ώ` 199), ζηα Γπκλάζηα Β.Ώ.Β. θνηηνχλ καζεηέο κέρξη ην 19 ν 
έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. Πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνθαηαξθηηθή ηάμε θαη ηξεηο επφκελεο ηάμεηο, Ώ`, ΐ`, Γ` . Μαζεηέο απφθνηηνη δεκνηηθνχ ζρνιείνπ κε 
αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κπνξεί λα εγγξάθνληαη απεπζείαο ζηελ Ώ` ηάμε ηνπ γπκλαζίνπ Β.Ώ.Β., χζηεξα απφ αμηνιφγεζε πνπ 
πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην νηθείν Κ.Β..Τ.  

ΐ) Λχθεηα Β.Ώ.Β.  

χκθσλα κε ηελ παξ. 2β ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ λ. 3966/11 (Ώ` 118), πνπ αληηθαηέζηεζε ηελ ππνπεξ. ββ ηεο πεξ. β ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 
λ. 3699/2008 (Ώ` 199), ηα Λχθεηα Β.Ώ.Β. πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνθαηαξθηηθή ηάμε θαη ηξεηο επφκελεο ηάμεηο ,Ώ`, ΐ`, Γ`. Μαζεηέο απφθνηηνη 
γπκλαζίνπ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κπνξεί λα εγγξάθνληαη απεπζείαο ζηελ A` ηάμε ηνπ ιπθείνπ Β.Ώ.Β χζηεξα απφ 
αμηνιφγεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην νηθείν Κ.Β..Τ.  

Γ) Βληαία Βηδηθά Βπαγγεικαηηθά Γπκλάζηα-Λχθεηα (ΒΝ.Β.Β.ΓΤ-Λ)  

χκθσλα κε ηελ πεξ. γ` ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3699/2008 (Ώ` 199) φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ. 4415 
(Ώ` 159), «ηα Βληαία Βηδηθά Βπαγγεικαηηθά Γπκλάζηα-Λχθεηα πεξηιακβάλνπλ ηηο ηάμεηο Ώ`, ΐ`, Γ`, Α` Γπκλαζίνπ θαη ηηο ηάμεηο Ώ`, ΐ`, Γ`, Α` 
Λπθείνπ. ηα Βληαία Βηδηθά Βπαγγεικαηηθά Γπκλάζηα-Λχθεηα εγγξάθνληαη, κεηά απφ γλσκάηεπζε ηνπ Κ.Β..Τ., καζεηέο/ηξηεο κε αλαπεξία θαη 
εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, νη νπνίνη/εο επσθεινχληαη απφ ηα σξνιφγηα θαη αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δνκήο, θαη κέζα 
απφ ηελ αθαδεκατθή θαη επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε κπνξνχλ λα νδεγεζνχλ ζε κεηαιπθεηαθέο δνκέο εθπαίδεπζεο θαη ζε αλεμάξηεηε ή 
επνπηεπφκελε εξγαζία».  

Βηδηθφηεξα, «ζηελ Ώ` ηάμε Γπκλαζίνπ δχλαληαη λα εγγξάθνληαη, θαηφπηλ γλσκάηεπζεο ηνπ Κ.Β..Τ., καζεηέο απφθνηηνη Γεληθνχ ή Βηδηθνχ 
Αεκνηηθνχ ρνιείνπ θαη ηεο Ώ` ή ΐ` ηάμεο ησλ Β.Β.Β.ΒΚ.. Αηθαίσκα πξψηεο εγγξαθήο έρνπλ νη καζεηέο/ηξηεο έσο ην 16ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. 
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θνίηεζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηε Α` ηάμε ρνξεγείηαη ηίηινο απνιπηεξίνπ Γπκλαζίνπ.  

Οη θάηνρνη απνιπηεξίνπ Γπκλαζίνπ ηνπ Βληαίνπ Βηδηθνχ Βπαγγεικαηηθνχ Γπκλαζίνπ-Λπθείνπ δχλαληαη λα ζπλερίζνπλ ηε θνίηεζή ηνπο, θαηφπηλ 
ζρεηηθήο γλσκάηεπζεο ηνπ Κ.Β..Τ.: i) ζηελ Ώ` ηάμε Λπθείνπ ηνπ Βληαίνπ Βηδηθνχ Βπαγγεικαηηθνχ Γπκλαζίνπ -Λπθείνπ, ii) ζηελ Ώ` ηάμε ηνπ 
Γεληθνχ Δκεξήζηνπ ή Βζπεξηλνχ Λπθείνπ, iii) ζηελ Ώ` ηάμε ηνπ Βηδηθνχ Λπθείνπ, iv) ζηελ Ώ` ηάμε ηνπ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, λ) ζηελ Ώ` ηάμε 
ηνπ Βζπεξηλνχ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ θαη λί) ζε ΑΕΒΚ ελειίθσλ απνθνίησλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο».  

Α) Βξγαζηήξηα Βηδηθήο Βπαγγεικαηηθήο Βθπαίδεπζεο (Β.Β.Β.ΒΚ.)  

χκθσλα κε ηελ πεξ. γ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3699/2008 (Ώ` 199) φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ. 4415 
(Ώ` 159): «Σα Βξγαζηήξηα Βηδηθήο Βπαγγεικαηηθήο Βθπαίδεπζεο (Β.Β.Β.ΒΚ.) απνηεινχλ ζρνιηθέο κνλάδεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 
θαιχπηνπλ ηελ ππνρξεσηηθφηεηα ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη δηνηθεηηθά ππάγνληαη ζηελ νηθεία Αηεχζπλζε Αεπηεξνβάζκηαο 
Βθπαίδεπζεο. ηα Β.Β.Β.ΒΚ. εγγξάθνληαη απφθνηηνη/εο δεκνηηθψλ ζρνιείσλ γεληθήο ή εηδηθήο εθπαίδεπζεο, έσο θαη ην 16 ν έηνο ηεο ειηθίαο 
ηνπο, θαηφπηλ ζρεηηθήο εηζήγεζεο ησλ Κ.Β..Τ., νη νπνίνη αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ παξαθνινχζεζε αθαδεκατθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ 
γπκλαζίνπ θαη παξνπζηάδνπλ αλαπεξίεο ή/θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο».  

«Μαζεηέο/ηξηεο πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε ζε δνκή ηεο γεληθήο ή εηδηθήο εθπαίδεπζεο δελ κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ 
ή λα επαλεγγξαθνχλ ζε Β.Β.Β.ΒΚ. ζηελ ίδηα ή ζε άιιε εηδηθφηεηα».  

ΔΗΓΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΔΓΓΡΑΦΩΝ  

1) Γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο ηεο η` ηάμεο Βηδηθνχ Αεκνηηθνχ ρνιείνπ πινπνηνχληαη πξνγξάκκαηα κεηάβαζεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο θαη 
θεδεκφλεο απηψλ θαη ηα νηθεία Κ.Β..Τ. θνπφο ησλ πξνγξακκάησλ κεηάβαζεο είλαη ε γλσξηκία θαη ε νκαιή έληαμε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζην 
θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ πιαίζην δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ην νπνίν εηζεγείηαη ην νηθείν Κ.Β..Τ. έσο ηε ιήμε ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο.  

2) Οη γνλείο/θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαηαζέηνπλ ζηνλ/ζηελ δηεπζπληή/ληξηα ηνπ Βηδηθνχ Αεκνηηθνχ ρνιείνπ, έσο ηε ιήμε ηνπ δηδαθηηθνχ 
έηνπο, δήισζε κφληκεο θαηνηθίαο θαη ελεκεξψλνπλ γηα ηελ ζρνιηθή κνλάδα Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ζηελ νπνία πξφθεηηαη λα εγγξαθεί ην 
ηέθλν ηνπο θαη ζχκθσλα κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ Κ.Β..Τ.  

3) Ο/Δ Αηεπζπληήο/ληξηα ηνπ Βηδηθνχ Αεκνηηθνχ ρνιείνπ απνζηέιιεη ηνπο απνιπηήξηνπο ηίηινπο, ππεξεζηαθά θαη επί απνδείμεη, ζηηο ζρνιηθέο 
κνλάδεο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο έσο ηε ιήμε ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο.  

4) Γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ιφγνη αλσηέξαο βίαο (π.ρ. ζνβαξνί ιφγνη πγείαο, ζνβαξνί νηθνγελεηαθνί ιφγνη θιπ) δελ επέηξεςαλ ηελ πινπνίεζε 
ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο εληφο ησλ νξηδφκελσλ ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ, θαη` εμαίξεζε ε εγγξαθή ζηε ζρνιηθή κνλάδα Αεπηεξνβάζκηαο 
Βθπαίδεπζεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ηνλ επηέκβξην κέρξη ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ.  
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5) Γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ πινπνηήζεθαλ ηα αλσηέξσ, νη Αηεπζπληέο/ληξηεο ησλ Βηδηθψλ Αεκνηηθψλ ρνιείσλ 
νθείινπλ ηελ επνκέλε ηεο έλαξμεο ησλ καζεκάησλ ηεο επφκελεο ζρνιηθήο ρξνληάο, λα απνζηείινπλ ππεξεζηαθψο θαη επί απνδείμεη ζηελ νηθεία 
Αηεχζπλζε Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο κε θνηλνπνίεζε ζηε Αηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, ηνπο απνιπηήξηνπο ηίηινπο ησλ 
καζεηψλ/ηξηψλ καδί κε ηε δήισζε θαηνηθίαο ηνπ γνλέα.  

Οη Αηεπζχλζεηο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ελεκεξψλνπλ ηελ αξκφδηα Πεξηθεξεηαθή Αηεχζπλζε Βθπαίδεπζεο θαη δεηνχλ ηε ζπλδξνκή 
νπνηαζδήπνηε αξρήο ή θνηλσληθήο ππεξεζίαο θξίλνπλ απαξαίηεην.  

6) Δ έληαμε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζε ηάμεηο ησλ ΜΒΏΒ Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, νξίδεηαη ζην άξζξν 22 ηεο παξνχζαο.  

7) Οη εγγξαθέο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηα Λχθεηα ΒΏΒ θαη ζηα Λχθεηα ΒΝΒΒΓΤ-Λ, πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνπο θεδεκφλεο ηνπο, αλ είλαη 
αλήιηθνη/εο, θαηφπηλ γλσκάηεπζεο ΚΒΤ, εληφο ηνπ Ενπλίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ ζρνιηθνχ έηνπο θαη ε εγγξαθή-έληαμε ζε ηάμε νινθιεξψλεηαη κε 
ηελ παξαιαβή ηνπ απνιπηεξίνπ Γπκλαζίνπ γηα ηελ εγγξαθή ζηελ Ώ` Λπθείνπ. Καη` εμαίξεζε πξαγκαηνπνηνχληαη εγγξαθέο ηνλ επηέκβξην θαη 
κέρξη ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ ζε ιεηηνπξγνχληα ηκήκαηα: α) γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο πνπ παξαπέκθζεθαλ ζηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ 
επηεκβξίνπ, φπνπ απηή πξνβιέπεηαη, β) γηα ηνπο/ηηο απφθνηηνπο Λπθείνπ ΒΏΒ ή Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ΒΏΒ, νη νπνίνη/εο επηζπκνχλ ηελ 
εγγξαθή ηνπο ζε Λχθεην ΒΝΒΒΓΤ-Λ γηα ηελ απφθηεζε πηπρίνπ εηδηθφηεηαο θαη νη νπνίνη/εο ζπκκεηείραλ ζηηο Παλειιαδηθέο Βμεηάζεηο ηνπ 
πξνεγνχκελνπ ζρνιηθνχ έηνπο θαη γ) γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο πνπ αδπλαηνχζαλ λα εγγξαθνχλ γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο (π.ρ. γηα ιφγνπο 
πγείαο, ζνβαξνχο νηθνγελεηαθνχο ιφγνπο θιπ.).  

8) Πεξαηηέξσ, ηα επηκέξνπο δεηήκαηα ησλ εγγξαθψλ ζηηο ΜΒΏΒ Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο πινπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο ελφηεηεο «ΐ. 
Πξνζεζκίεο Βγγξαθήο» θαη «Β. Αηθαηνινγεηηθά Βγγξαθήο» ηνπ άξζξνπ 9 ηεο παξνχζεο θαζψο θαη θάζε άιιν δήηεκα πνπ άπηεηαη ζην 
πεξηερφκελν ηνπ. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ιφγνη αλσηέξαο βίαο (π.ρ. ζνβαξνί ιφγνη πγείαο, ζνβαξνί νηθνγελεηαθνί ιφγνη θιπ) δελ επέηξεςαλ 
ηελ πινπνίεζε ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο εληφο ησλ νξηδφκελσλ ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ, θαη` εμαίξεζε ε εγγξαθή ζηε ζρνιηθή κνλάδα 
Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ηνλ επηέκβξην κέρξη ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ.  

Άξζξν 11  

ηνηρεία πνπ θαηαρσξίδνληαη  

1) Σα ζηνηρεία πνπ θαηαρσξίδνληαη θαηά ηελ εγγξαθή ή θαηά ηε δηάξθεηα θνίηεζεο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ζην Ώηνκηθφ Αειηίν ηνπ/ηεο είλαη:  

α) ηνηρεία ηαπηφηεηαο, δειαδή:  

αα) επψλπκν  

ββ) φλνκα  

γγ) επψλπκν θαη φλνκα παηέξα δδ) επάγγεικα παηέξα εε) επψλπκν θαη φλνκα κεηέξαο ζηζη) επάγγεικα κεηέξαο δδ) έηνο γέλλεζεο  

εε) Αήκνο / Αεκνηηθή Βλφηεηα ζηνλ νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνο/ε ν/ε καζεηήο/ηξηα θαη αξηζκφο κεηξψνπ ή δεκνηνινγίνπ  

ζζ) ηζαγέλεηα  

ηη ) ζξήζθεπκα  

ηα) Ώλ πξφθεηηαη γηα καζεηέο/ηξηεο πξφζθπγεο, θαηαρσξίδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζην δειηίν αηηνχληνο/δηθαηνχρνπ δηεζλνχο 
πξνζηαζίαο.  

β) ν Βληαίνο Ώξηζκφο Βθπαίδεπζεο  

γ) ζηνηρεία εηζφδνπ, δειαδή: ην είδνο ηνπ ηίηινπ κε ηνλ νπνίν εγγξάθεηαη ν/ε καζεηήο/ηξηα θαη ν εθδφηεο ηνπ ηίηινπ  

δ) ζηνηρεία επίδνζεο, δειαδή: αλαιπηηθή θαη γεληθή θαηά κάζεκα εηήζηα πξνθνξηθή θαη γξαπηή βαζκνινγία  

ε) ζηνηρεία θνίηεζεο, δειαδή: ζχλνιν απνπζηψλ αλά ηεηξάκελν  

ζη) ζηνηρεία δηαγσγήο, δειαδή: ηα παηδαγσγηθά κέηξα πνπ έρνπλ επηβιεζεί ή νη ηηκεηηθέο δηαθξίζεηο πνπ έρνπλ απνλεκεζεί ζηε/ζην 
καζήηξηα/καζεηή.  

δ) επψλπκν, φλνκα, δηεχζπλζε (νδφο, αξηζκφο, πεξηνρή, πφιε, Σαρ. Κψδηθαο), αξηζκφο ζηαζεξνχ θαη θηλεηνχ ηειεθψλνπ θαη Αηεχζπλζε 
Διεθηξνληθήο Ώιιεινγξαθίαο ηνπ/ησλ θεδεκφλα/σλ.  

2. Σα ζηνηρεία πνπ θαηαρσξίδνληαη θαηά ηελ εγγξαθή ή θαηά ηε δηάξθεηα θνίηεζεο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ζην Μεηξψν Μαζεηψλ/ηξηψλ είλαη:  

α) ηνηρεία ηαπηφηεηαο, δειαδή:  

αα) επψλπκν  
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ββ) φλνκα  

γγ) επψλπκν θαη φλνκα παηέξα  

δδ) επψλπκν θαη φλνκα κεηέξαο  

εε) έηνο γέλλεζεο  

ζηζη) Αήκνο / Αεκνηηθή Βλφηεηα ζηνλ νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνο/ε ν/ε καζεηήο/ηξηα θαη αξηζκφο κεηξψνπ ή δεκνηνινγίνπ  

δδ) ηζαγέλεηα  

εε) ζξήζθεπκα  

β) ν Βληαίνο Ώξηζκφο Βθπαίδεπζεο  

γ) ζηνηρεία εηζφδνπ, δειαδή: ην είδνο ηνπ ηίηινπ κε ηνλ νπνίν εγγξάθεηαη ν/ε καζεηήο/ηξηα  

δ) ζηνηρεία εμφδνπ, δειαδή: ην είδνο ηίηινπ κε ηνλ νπνίν απνιχεηαη ή κεηεγγξάθεηαη ν/ε καζεηήο/ηξηα  

ε) ζηνηρεία επίδνζεο, δειαδή: εηήζηα βαζκνινγία θαηά κάζεκα θαη ν γεληθφο εηήζηνο βαζκφο  

ζη) ζηνηρεία δηαγσγήο, δειαδή: ν ραξαθηεξηζκφο ηεο δηαγσγήο θάζε καζεηή/ηξηαο.  

3) ηνηρεία πνπ δελ αλαγξάθνληαη ζηηο ηαπηφηεηεο ή ζηα πηζηνπνηεηηθά γέλλεζεο δελ θαηαρσξίδνληαη ζηα ππεξεζηαθά βηβιία θαη έληππα, εθηφο 
αλ δειψλνληαη κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 (Ώ` 75) ησλ γνλέσλ ή ηνπ/ησλ θεδεκφλα/σλ ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο.  

4) α) Μέρξη ηελ έμνδν ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο απφ ην ζρνιείν είλαη δπλαηή ε απνθαηάζηαζε ζην νξζφ ησλ εζθαικέλσλ ζηνηρείσλ ηαπηφηεηάο 
ηνπ/ηεο, κεηά απφ αίηεζε ηνπ θεδεκφλα ή ηνπ/ηεο ίδηνπ/αο, εθφζνλ είλαη ελήιηθνο/ε. Δ απνθαηάζηαζε ζην Μεηξψν Μαζεηψλ/ηξηψλ 
πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ/ηε Αηεπζπληή/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ κε εξπζξά γξαθή, ζχκθσλα κε ηελ αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ή, 
αλ δελ ππάξρεη απηή, ζχκθσλα κε πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Αήκνπ/Αεκνηηθήο Βλφηεηαο. Γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο πνπ είλαη πνιίηεο μέλσλ 
θξαηψλ, ε απνθαηάζηαζε πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε έγγξαθν αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ μέλνπ θξάηνπο ζεσξεκέλν θαη επίζεκα 
κεηαθξαζκέλν. Δ δηφξζσζε ζθξαγίδεηαη θαη κνλνγξαθείηαη απφ ηνλ/ηε Αηεπζπληή/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ.  

β) Αηφξζσζε ζην Μεηξψν Μαζεηψλ/ηξηψλ κε επηζεκεησκαηηθή πξάμε θαη ζχληαμε ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ κπνξεί λα ιακβάλεη ρψξα θαη κεηά ηελ 
έμνδν ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο απφ ην ζρνιείν κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ αλαγθαίσλ γηα ηελ απφδεημε εγγξάθσλ. ηελ πεξίπησζε απηή δχλαηαη λα 
εθδίδεηαη απνδεηθηηθφ απφιπζεο κε αλαγξαθή ηεο δηφξζσζεο κε επηζεκεησκαηηθή πξάμε, φρη φκσο λένο απνιπηήξηνο ηίηινο.  

γ) ε πεξίπησζε αα) πηνζεζίαο, ζην απνδεηθηηθφ απφιπζεο (απνιπηεξίνπ ή πηπρίνπ) πνπ εθδίδεηαη κεηά ηελ ηέιεζε ηεο πηνζεζίαο, πξέπεη λα 
αλαγξάθνληαη κφλν ηα λέα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο πνπ απέθηεζε ν/ε πηνζεηνχκελνο/ε κε ηε λφκηκε δηαδηθαζία ρσξίο θακία αλαθνξά ησλ παιαηψλ 
θαη ρσξίο κλεία ηνπ ιφγνπ κεηαβνιήο ββ) αιιαγήο ησλ ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο ιφγσ δηφξζσζεο θαηαρσξηζκέλνπ θχινπ, εθφζνλ ζπληξέρνπλ 
άπαζεο νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο, ρνξεγείηαη απνδεηθηηθφ απφιπζεο (απνιπηεξίνπ ή πηπρίνπ) ππφ ηα λέα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο, εθφζνλ απφ ηα 
ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά πξνθχπηεη ηαπηνπξνζσπία κε ην πξφζσπν ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ είρε εθδνζεί ν ηίηινο. Γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο 
ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ πξνζψπνπ, ζην απνδεηθηηθφ απφιπζεο πνπ εθδίδεηαη, δελ ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα πξνεγνχκελα 
ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο νχηε θαη ν ιφγνο κεηαβνιήο ηνπο. ηηο πεξηπηψζεηο αα) θαη ββ) ε ζχλδεζε ηνπ απνδεηθηηθνχ απφιπζεο (απνιπηεξίνπ ή 
πηπρίνπ) κε ηνλ πξσηφηππν ηίηιν εμαζθαιίδεηαη κε ηελ αλαθνξά ζην εθδηδφκελν απνδεηθηηθφ φηη «ζην φλνκα ηνπ/ηεο ίδηνπ/ίδηαο έρεη εθδνζεί ην 
κε αξ. πξση.... απνιπηήξην/πηπρίν» θαη κε παξάιιειε θαηαρψξηζε κε επηζεκεησκαηηθή πξάμε ζην Μεηξψν Μαζεηή ηεο επειζνχζαο 
κεηαβνιήο ησλ ζηνηρείσλ ιφγσ ηεο πηνζεζίαο ή ηεο δηφξζσζεο θαηαρσξηζκέλνπ θχινπ. ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, δελ εθδίδεηαη λένο 
απνιπηήξηνο ηίηινο.  

Άξζξν 12  

Πεξηνρή ζρνιείσλ θαη αξηζκφο καζεηψλ/ηξηψλ πνπ θνηηνχλ  

1) Οη καζεηέο/ηξηεο θνηηνχλ ζην Γπκλάζην ή Γεληθφ Λχθεην ζηελ πεξηνρή ηνπ νπνίνπ επξίζθεηαη ε κφληκε θαηνηθία ηνπο.  

2) Σα φξηα ηεο πεξηνρήο θάζε Γπκλαζίνπ ή Γεληθνχ Λπθείνπ θαη ν κέγηζηνο αξηζκφο καζεηψλ/ηξηψλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα θνηηήζνπλ ζε απηά 
θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ/ηεο αξκφδηνπ/αο Αηεπζπληή/ληξηαο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο. Ώλ νη πεξηνρέο ησλ ζρνιείσλ δελ κπνξνχλ λα 
θαζνξηζηνχλ ζην πιαίζην ηεο δηθαηνδνζίαο ελφο/κίαο κφλν Αηεπζπληή/ληξηαο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ/ηεο 
αξκφδηνπ/αο Πεξηθεξεηαθνχ/θήο Αηεπζπληή/ληξηαο Βθπαίδεπζεο.  

3) Ώλ ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ πνπ θνηηνχλ ππεξβεί, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ηηο δπλαηφηεηεο ζηέγαζεο ηνπ δηαζέζηκνπ δηδαθηεξίνπ ελφο 
ζρνιείνπ, ν/ε αξκφδηνο/α Αηεπζπληήο/ληξηα Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο αίξεη ηελ ππεξαξηζκία κε απηεπάγγειηε ππνρξεσηηθή κεηεγγξαθή 
αλάινγνπ αξηζκνχ καζεηψλ/ηξηψλ. Ώλ ε άξζε ηεο ππεξαξηζκίαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα παξάγξαθν δελ είλαη δπλαηφλ λα 
πξαγκαηνπνηεζεί ζηα φξηα αξκνδηφηεηαο ελφο/κίαο Αηεπζπληή/ληξηαο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, ιακβάλεηαη απφθαζε ηνπ/ηεο αξκφδηνπ/αο 
Πεξηθεξεηαθνχ/ήο Αηεπζπληή/ληξηαο Βθπαίδεπζεο, κεηά απφ εηζεγήζεηο ησλ αξκφδησλ Αηεπζπληψλ/ληξηψλ Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο. Καηά 
ηελ απηεπάγγειηε ππνρξεσηηθή κεηεγγξαθή, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ιακβάλνληαη ππφςε ζρεηηθά ρσξνηαμηθά δεδνκέλα ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 
πξνηηκήζεηο ησλ θεδεκφλσλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ.  
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Άξζξν 13 

Κεδεκνλία αλειίθσλ καζεηψλ/ηξηψλ  

1) Κεδεκφλαο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο, εθφζνλ είλαη αλήιηθνο/ε, είλαη ν παηέξαο θαη ε κεηέξα. ε πεξίπησζε δηαδπγίνπ ησλ γνλέσλ ή δηάζπαζεο 
ηεο έγγακεο ζπκβίσζεο, θεδεκφλαο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο είλαη ην πξφζσπν πνπ αζθεί λφκηκα ηελ επηκέιεηα ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο. ε 
πεξίπησζε πνπ απηνί ειιείπνπλ ή θσιχνληαη απφ ηνλ λφκν, θεδεκφλαο ηνπ/ηεο αλήιηθνπ/εο καζεηή/ηξηαο είλαη απηφο πνπ έρεη ηελ επηκέιεηά 
ηνπ/ηεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ώζηηθνχ Κψδηθα.  

2) Βάλ ν, θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, θεδεκφλαο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο δελ δηακέλεη ζηελ πεξηνρή πνπ εδξεχεη ην ζρνιείν, φπσο απηή ε 
πεξηνρή πξνζδηνξίδεηαη κε ην άξζξν 12 ηεο παξνχζαο απφθαζεο, αληηπξνζσπεχεηαη απφ ελήιηθν πξφζσπν ην νπνίν έρεη εμνπζηνδνηήζεη 
εγγξάθσο.  

3) πνπ ζηελ παξνχζα αλαθέξεηαη ν θεδεκφλαο, ελλνείηαη θαη ν/ε θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν νξηζκέλνο/ε αληηπξφζσπφο ηνπ/ηεο. Δ 
θαηνηθία ηνπ αληηπξνζψπνπ δελ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν ζα θνηηήζεη ν καζεηήο φπσο απηφ 
πξνζδηνξίδεηαη κε ην άξζξν 12 ηεο παξνχζαο απφθαζεο.  

4) Ο θεδεκφλαο έρεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξνχζα θαη ηδίσο απφ ηα άξζξα 9, 21 θαη 29.  

5) Καλέλα ζηνηρείν ηεο ζρνιηθήο θαηάζηαζεο ηνπ/ηεο αλήιηθνπ/εο καζεηή/ηξηαο δελ γλσζηνπνηείηαη ή παξέρεηαη ζε άιιν πξφζσπν εθηφο απφ 
ηνλ/ηνπο θεδεκφλα/εο ηνπ/ηεο ή ζε πξφζσπν πνπ έρεη νξηζηεί απφ ηνλ/ηνπο θεδεκφλα/εο.  

6) ε φ,ηη αθνξά ζέκαηα πνπ άπηνληαη επηηξνπείαο ή πξνζσξηλήο θεδεκνλίαο αζπλφδεπησλ αλήιηθσλ πξνζθχγσλ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 
4554/2018 (Ώ` 130).  

Άξζξν 14 

Μαζεηέο/ηξηεο απφ μέλα ζρνιεία ηνπ εμσηεξηθνχ  

1) Μαζεηέο/ηξηεο, θάηνρνη ελδεηθηηθνχ ή απνδεηθηηθνχ ζπνπδψλ ή άιινπ ζρεηηθνχ απνδεηθηηθνχ ζηνηρείνπ ηεο θνίηεζήο ηνπο, θαηά ην ηξέρνλ 
δηδαθηηθφ έηνο, μέλνπ ζρνιείνπ πνπ ιεηηνπξγεί ζην εμσηεξηθφ θαη είλαη αληίζηνηρν ησλ ζρνιείσλ Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ 
ζηελ Βιιάδα, εγγξάθνληαη ρσξίο θαηαηαθηήξηα εμέηαζε, νπνηεδήπνηε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, αλ πξνζθνκίζνπλ ζεσξεκέλα 
θαη επίζεκα κεηαθξαζκέλα ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ζε αληίζηνηρε ηάμε ησλ Αεκφζησλ θαη Εδησηηθψλ Γπκλαζίσλ θαη Γεληθψλ Λπθείσλ ή 
ζε θαηψηεξε ηάμε, κε Τπεχζπλε Αήισζε ηνπ θεδεκφλα. Δ αληίζηνηρε ηάμε θαζνξίδεηαη απφ ηνλ/ηελ νηθείν/α Αηεπζπληή/ληξηα Αεπηεξνβάζκηαο 
Βθπαίδεπζεο, ν/ε νπνίνο/α θαζνξίδεη, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, θαη ην ζρνιείν θνίηεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θεδεκφλεο ησλ 
καζεηψλ/ηξηψλ θαη κε βαζηθφ θξηηήξην ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο.  

2) Μαζεηέο/ηξηεο, θάηνρνη ελδεηθηηθνχ ή απνδεηθηηθνχ ζπνπδψλ ή άιινπ ζρεηηθνχ απνδεηθηηθνχ ζηνηρείνπ ηεο καζεηηθήο θαηάζηαζήο ηνπο, 
μέλνπ ζρνιείνπ γεληθήο εθπαίδεπζεο πνπ ιεηηνπξγεί ζην εμσηεξηθφ εγγξάθνληαη ζηα Βπαγγεικαηηθά Λχθεηα ζηελ Ώ` ηάμε νπνηεδήπνηε θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο θαη ζηηο ΐ` θαη Γ` ηάμεηο έσο ηηο 15 Οθησβξίνπ, κε ηε ιήςε ηεο βεβαίσζεο αληηζηνηρίαο ηνπ αλαθεξφκελνπ 
απνδεηθηηθνχ ηνπο απφ ηελ νηθεία Αηεχζπλζε Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο θαη ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 22 ηεο παξνχζαο. Δ 
βεβαίσζε αληηζηνηρίαο γηα ηελ εγγξαθή ηνπο θαηαηίζεηαη γηα ηηο ΐ` θαη Γ` ηάμεηο έσο ηηο 15 Οθησβξίνπ. Μαζεηέο/ηξηεο δχλαληαη λα εγγξαθνχλ ζε 
θαηψηεξε ηάμε κε Τπεχζπλε Αήισζε ηνπ θεδεκφλα ηνπο.  

3) Μαζεηέο/ηξηεο, θάηνρνη ελδεηθηηθνχ ή απνδεηθηηθνχ ζπνπδψλ ή άιινπ ζρεηηθνχ απνδεηθηηθνχ ζηνηρείνπ ηεο θνίηεζήο ηνπο, μέλνπ ηερληθνχ ή 
επαγγεικαηηθνχ ζρνιείνπ πνπ ιεηηνπξγεί ζην εμσηεξηθφ, κπνξνχλ λα εγγξάθνληαη ζηα Βπαγγεικαηηθά Λχθεηα ή, θαηφπηλ ζρεηηθήο γλσκάηεπζεο 
ηνπ Κ.Β..Τ., ζηα Λχθεηα ησλ Βληαίσλ Βηδηθψλ Βπαγγεικαηηθψλ Γπκλαζίσλ - Λπθείσλ, ζηελ Ώ` ηάμε νπνηεδήπνηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
δηδαθηηθνχ έηνπο θαη ζηηο ΐ` θαη Γ` ηάμεηο έσο ηε ιήμε ηνπ Ώ` ηεηξάκελνπ. Γηα ηελ εγγξαθή ηνπο απαηηείηαη ιήςε ηζνηηκίαο απφ ηνλ Β.Ο.Π.Π.Β.Π. 
Μαζεηέο-ηξηεο δχλαληαη λα εγγξαθνχλ ζε θαηψηεξε ηάμε κε Τπεχζπλε Αήισζε ηνπ θεδεκφλα ηνπο.  

4) Οη αλήιηθνη/εο πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ ή αληζαγελείο, θαηά ηελ παξακνλή ηνπο ζηε ρψξα, έρνπλ πξφζβαζε ζην δεκφζην εθπαηδεπηηθφ 
ζχζηεκα, ππφ πξνυπνζέζεηο αλάινγεο κε απηέο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο/ηηο Έιιελεο/ίδεο πνιίηεο θαη κε δηεπθνιχλζεηο σο πξνο ηελ εγγξαθή ζε 
πεξίπησζε δπζρεξεηψλ ππνβνιήο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ. Οη αλήιηθνη πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ εγγξάθνληαη θαη` εμαίξεζε κε 
ειιηπή δηθαηνινγεηηθά, εθφζνλ εκπίπηνπλ ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 4251/2014 (Ώ` 80) ή ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 71 ηνπ λ. 
4547/2018 (Ώ`102), ζε φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ νπνηεδήπνηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο θαη εγγξάθνληαη απνθιεηζηηθά ζηελ Ώ` 
ηάμε Λπθείνπ, νπνηεδήπνηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο. Δ πξφζβαζε ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα παξέρεηαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 
ηπρφλ κέηξν απνκάθξπλζεο πνπ εθθξεκεί θαηά ησλ ηδίσλ ή ησλ γνλέσλ ηνπο δελ εθηειείηαη. Σν δηθαίσκα παξαθνινχζεζεο δεπηεξνβάζκησλ 
ζπνπδψλ δελ αλαθαιείηαη ιφγσ ελειηθίσζεο.  

5) Δ Διεθηξνληθή Ώίηεζε ησλ αλήιηθσλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 4251/2014 (Ώ` 80) θαη ησλ 
αλήιηθσλ πξνζθπγφπαηδσλ, πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 71 ηνπ λ. 4547/2018 (Ώ`102), νη νπνίνη/εο επηζπκνχλ ηελ εγγξαθή ηνπο 
ζε Γπκλάζην, Γεληθφ Λχθεην ή Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην, κπνξεί λα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ/ηε Αηεπζπληή/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ή απφ ηνλ/ηε 
πληνληζηή/ζηξηα Βθπαίδεπζεο Πξνζθχγσλ, κε ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπ/ηεο θσδηθνχο taxis, αθνχ νη θεδεκφλεο ηνπο ππνβάινπλ ζηε δηεχζπλζε 
ηνπ ζρνιείνπ Ώίηεζε -Τπεχζπλε Αήισζε κε ηελ νπνία:  

α) εμνπζηνδνηνχλ ηνλ/ηε Αηεπζπληή/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ή ηνλ/ηε πληνληζηή/ζηξηα Βθπαίδεπζεο Πξνζθχγσλ λα ππνβάιεη αλη` απηψλ ηελ 
Διεθηξνληθή Ώίηεζε,  

β) δειψλνπλ ηελ πξνηίκεζή ηνπο ζηνλ ηχπν ζρνιείνπ πνπ επηζπκνχλ λα εγγξαθνχλ,  

γ) δειψλνπλ ηελ αδπλακία ηνπο λα ππνβάινπλ νη ίδηνη/εο ηελ Διεθηξνληθή Ώίηεζε,  
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δ) δειψλνπλ φηη ζα πξνζθνκίζνπλ:  

αα) ην ηξίπηπρν αίηεζεο αζχινπ θαη  

ββ) βεβαίσζε δηακνλήο ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ Αηνηθεηή ηνπ θέληξνπ θηινμελίαο ή ηεο δνκήο θηινμελίαο πξνζθχγσλ ζηελ νπνία δειψλεηαη 
παξάιιεια ε αδπλακία ηνπ/ηεο ελδηαθεξφκελνπ/εο γηα ηελ απφθηεζε θσδηθψλ taxis  

ή  

γγ) βεβαίσζε δηακνλήο ζε άιιε δνκή (π.ρ. ζηεγαζηηθφ πξφγξακκα, Μ.Κ.Ο., Αήκνπο, Αηεζλή Οξγαληζκφ). ηελ πεξίπησζε απηή, ε βεβαίσζε 
εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην θαηά πεξίπησζε θνξέα πνπ δειψλεη παξάιιεια ηελ αδπλακία ηνπ/ηεο ελδηαθεξφκελνπ/εο γηα ηελ απφθηεζε 
θσδηθψλ taxis.  

6) ηελ πεξίπησζε πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ δηακέλνπλ ζηελ Βιιάδα θαη δελ έρνπλ νινθιεξψζεη ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα 
ξπζκίζνπλ ηε λφκηκε δηακνλή ηνπο ζηε ρψξα, ηελ Διεθηξνληθή Ώίηεζε γηα ηελ εγγξαθή ησλ αλήιηθσλ ηέθλσλ ηνπο κπνξεί λα ππνβάιεη ν/ε 
Αηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ, κε ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπ θσδηθνχο taxis, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη θεδεκφλεο ηνπο ππνβάινπλ ζηε 
δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ Ώίηεζε - Τπεχζπλε Αήισζε κε ηελ νπνία:  

α) εμνπζηνδνηνχλ ηνλ/ηε Αηεπζπληή/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ λα ππνβάιεη αλη` απηψλ ηελ Διεθηξνληθή Ώίηεζε,  

β) δειψλνπλ ηελ πξνηίκεζή ηνπο ζηνλ ηχπν ζρνιείνπ πνπ επηζπκνχλ λα εγγξαθνχλ,  

γ) δειψλνπλ ηελ αδπλακία ηνπο λα ππνβάινπλ νη ίδηνη/εο ηελ Διεθηξνληθή Ώίηεζε,  

δ) δειψλνπλ φηη δελ έρνπλ νινθιεξψζεη ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα ξπζκίζνπλ ηε λφκηκε δηακνλή ηνπο ζηε ρψξα.  

7) Οη βεβαηψζεηο θαη νη ππεχζπλεο δειψζεηο/εμνπζηνδνηήζεηο φισλ ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ πξσηνθνιινχληαη θαη ηεξνχληαη ζην αξρείν 
ηνπ ζρνιείνπ.  

8) Δ έληαμε ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πξέπεη λα ιακβάλεη ρψξα ην αξγφηεξν εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο 
ηαπηνπνίεζεο ηνπ/ηεο αλειίθνπ.  

9) Με ηελ εγγξαθή απνδίδεηαη ν Βληαίνο Ώξηζκφο Βθπαίδεπζεο.  

10) ε πεξίπησζε δπζρεξεηψλ ππνβνιήο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ παξέρνληαη δηεπθνιχλζεηο σο πξνο ηελ εγγξαθή, θαη` 
αλαινγία κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 15 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  

11) Ώλ θξίλεηαη αλαγθαίν, παξέρνληαη ζηνπο/ζηηο αλήιηθνπο/εο καζήκαηα ζηηο ηάμεηο ππνδνρήο Γ.Β.Π. ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ζχκθσλα κε ηηο 
θείκελεο δηαηάμεηο, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεηαη ε πξφζβαζε ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.  

12) ηαλ, γηα εηδηθνχο ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ηνλ/ηελ αλήιηθν/ε, είλαη αδχλαηε ε πξφζβαζή ηνπ/ηεο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ζα ιακβάλνληαη 
ηα θαηάιιεια πξνο ηνχην κέηξα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.  

13) Οη ελήιηθνη/εο πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ εγγξάθνληαη ζηα ζρνιεία ηεο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηνί/έο 
δηακέλνπλ λνκίκσο ζηε ρψξα.  

14) Ο καζεηήο/ηξηα πνπ εγγξάθεηαη κε ειιηπή δηθαηνινγεηηθά, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4, εγγξάθεηαη κε ηα ζηνηρεία κε ηα νπνία έρεη θαηαγξαθεί 
απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ λ. 4251/2014 (Ώ` 80) ή ηνπ λ. 4547/2018 (Ώ` 102) ή ηηο αξκφδηεο Αηθαζηηθέο Ώξρέο. ε πεξίπησζε έιιεηςεο 
απηψλ ησλ ζηνηρείσλ ν/ε καζεηήο/ηξηα εγγξάθεηαη κε ηα ζηνηρεία πνπ δειψλεη κε Τπεχζπλε Αήισζε ν θεδεκφλαο ηνπ/ηεο ή ν/ε 
πληνληζηήο/ζηξηα Βθπαίδεπζεο Πξνζθχγσλ.  

15) α) Μεηά ηελ εγγξαθή κε ειιηπή δηθαηνινγεηηθά, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4, ν/ε Αηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ππνρξενχηαη λα θξνληίζεη ζε 
ζπλεξγαζία κε ηνπο θεδεκφλεο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο θαη ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ.  

β) ε πεξίπησζε δπζρεξεηψλ ππνβνιήο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνπο θεδεκφλεο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ηεο παξ. 6 ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ (ι.ρ. θφβνο δίσμεο ζηε ρψξα πξνέιεπζεο), ην ζρνιείν ηνπο ελεκεξψλεη εγγξάθσο ζηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, σο 
πξνο ηελ επζχλε ηνπο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο πιεκκεινχο άζθεζεο ηεο επηκέιεηαο. Ώθνινχζσο, ελεκεξψλεηαη ε νηθεία Αηεχζπλζε 
Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ε νπνία, ζε ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο αξκφδηνπο θνξείο πξνβαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα λα ιπζεί ην 
πξφβιεκα κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο.  

γ) ηηο πεξηπηψζεηο αιινδαπψλ καζεηψλ/ηξηψλ, ησλ νπνίσλ νη θεδεκφλεο δελ πξνβαίλνπλ απνδεδεηγκέλα ζε ελέξγεηεο ζπκπιήξσζεο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ηνπο, ρσξίο λα ηεθκεξηψλνπλ θαη ηελ αδπλακία πξνζθφκηζεο απηψλ, δελ επηδεηθλχνπλ ηε δένπζα επηκέιεηα ή ππνθξχπηνληαη 
άιινη ιφγνη (ι.ρ. ςεπδήο δήισζε ζηνηρείσλ καζεηή/ηξηαο), ην ζρνιείν ελεκεξψλεη εγγξάθσο ζηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο ηνπο θεδεκφλεο 
σο πξνο ηελ επζχλε ηνπο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο πιεκκεινχο άζθεζεο ηεο επηκέιεηαο. Βθφζνλ εμαθνινπζεί λα ππάξρεη ξεηή ή ζησπεξή άξλεζε 
ζπλεξγαζίαο ηνπ θεδεκφλα κε ην ζρνιείν γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο, ην ζρνιείν ελεκεξψλεη ηελ αξκφδηα 
Αηεχζπλζε Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, ε νπνία, ζε ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο αξκφδηνπο θνξείο, κεξηκλά γηα ηε δηεπζέηεζε ηνπ δεηήκαηνο.  

δ) ε πεξίπησζε καζεηψλ/ηξηψλ, νη νπνίνη/εο, ελψ δηέκελαλ ζηελ Βιιάδα, δελ θνίηεζαλ ζε ειιεληθφ δεκφζην ή ηδησηηθφ ζρνιείν ή ζε μέλν 
ζρνιείνπ ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ λ. 4186/2013 (Ώ` 193), φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ λ. 4485/2017 (Ώ`114), 
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εγγξάθνληαη ζηελ Ώ` ηάμε Γπκλαζίνπ, κεηά απφ απφθηεζε ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπ Αεκνηηθνχ ζρνιείνπ, αλεμαξηήησο ειηθίαο, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ π.δ. 79/2017 (Ώ` 109).  

ε) Ώλ νη αλήιηθνη/εο καζεηέο/ηξηεο πξνζέξρνληαη γηα εγγξαθή ρσξίο επίβιεςε ελειίθνπ, ε έιιεηςε ηνπ θεδεκφλα αληηκεησπίδεηαη απφ ηνλ/ηε 
Αηεπζπληή/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ππνδεηθλχνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο θαηά ηνλ εληνπηζκφ αζπλφδεπηνπ αλειίθνπ.  

ζη) Μεηά ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ αλήιηθσλ ζπκπιεξψλνληαη ή δηνξζψλνληαη κε ηελ πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία ηα ζηνηρεία 
ζην ΐηβιίν Μεηξψνπ Μαζεηψλ/ηξηψλ θαη ζην Ώηνκηθφ Αειηίν, ην νπνίν ηεξείηαη ειεθηξνληθά ζην Π myschool.  

Άξζξν 15  

Έμνδνο καζεηή/ηξηαο απφ ην ζρνιείν  

Μεηά ηελ θαζ` νηνλδήπνηε ηξφπν εγγξαθή καζεηή/ηξηαο ζην ζρνιείν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 9, ε έμνδνο επηηξέπεηαη κφλν κε ηελ απφιπζε, ηε 
κεηεγγξαθή ή ηελ αίηεζε δηαθνπήο θνίηεζεο πνπ ππνβάιιεη ν/ε καζεηήο/ηξηα ή θεδεκφλαο ηνπ/ηεο αλ είλαη αλήιηθνο/ε θαη έρεη νινθιεξψζεη 
ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. Δ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν έμνδνο νινθιεξψλεηαη κε ηε δηαγξαθή ηνπ/ηεο απφ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 
Μyschool. ε πεξίπησζε αίηεζεο δηαθνπήο θνίηεζεο, ν/ε καζεηήο/ηξηα έρεη δηθαίσκα εθ λένπ εγγξαθήο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. ΕΓ ηνπ άξζξνπ 
9, κεηά απφ αίηεζή ηνπ/ηεο θαη θαηαηάζζεηαη ζηελ πξνβιεπφκελε ηάμε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 ηεο παξνχζαο.  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ`  

Μεηεγγξαθή  

Άξζξν 16  

Γεληθή Γηάηαμε  

Μεηεγγξαθή καζεηή/ηξηαο απφ Γπκλάζην ζε Γπκλάζην ή απφ Γεληθφ ή Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην ζε άιιν Γεληθφ ή Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην 
πξαγκαηνπνηείηαη αλ ππάξρεη απνρξψλ ιφγνο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 17 θαη 18, είηε κεηά απφ αίηεζε ηνπ/ηεο ελδηαθεξνκέλνπ/εο, είηε ρσξίο 
αίηεζε γηα θάιπςε ππεξεζηαθήο αλάγθεο κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 19 θαη 20.  

Άξζξν 17 

Μεηεγγξαθέο κε αίηεζε  

1) Μεηεγγξαθή καζεηή/ηξηαο δεκφζηνπ Γπκλαζίνπ ή Γεληθνχ Λπθείνπ ή Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ πξαγκαηνπνηείηαη ππνρξεσηηθά γηα ηελ 
ππεξεζία κεηά απφ αίηεζε ηνπ θεδεκφλα ηνπ/ηεο ή ηνπ/ηεο ηδίνπ/αο αλ είλαη ελήιηθνο/ε, εάλ δηαπηζησζεί φηη ζπληξέρεη έλαο απφ ηνπο παξαθάησ 
ιφγνπο:  

α) ν/ε καζεηήο/ηξηα κεηαθφκηζε ζε απφζηαζε πνπ θαζηζηά αδχλαηε ή εμαηξεηηθά δπζρεξή ηε θνίηεζε ζην Γπκλάζην ή Γεληθφ Λχθεην ή 
Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην απφ ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηεγγξαθή ή ηελ επηκέιεηά ηνπ/ηεο αλέιαβε πξφζσπν πνπ δηακέλεη ζε απφζηαζε 
πνπ θαζηζηά αδχλαηε ή εμαηξεηηθά δπζρεξή ηε θνίηεζε ζην Γπκλάζην ή Γεληθφ Λχθεην ή Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην απφ ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη 
ε κεηεγγξαθή. ηελ πεξίπησζε απηή ν/ε καζεηήο/ηξηα εληάζζεηαη ζε ηκήκα ζην νπνίν δηδάζθνληαη ηα καζήκαηα επηινγήο, ιεηηνπξγεί ε νκάδα 
πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ ΓΒ.Λ. ή ν ηνκέαο ή ε εηδηθφηεηα, πξνθεηκέλνπ γηα ΒΠΏ.Λ., πνπ παξαθνινπζνχζε ζην ζρνιείν απφ ην νπνίν 
πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηεγγξαθή,  

β) ε κεηεγγξαθή επηδηψθεηαη γηα θνίηεζε ζε ηδίνπ ηχπνπ ζρνιείν ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ηκήκα νκάδαο πξνζαλαηνιηζκνχ, ηκήκα καζεκάησλ 
επηινγήο ή ηνκέαο ή εηδηθφηεηα, πξνθεηκέλνπ γηα Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην, πνπ δελ ιεηηνπξγεί ζην ζρνιείν απφ ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε 
κεηεγγξαθή. ηελ πεξίπησζε απηή ν/ε καζεηήο/ηξηα εληάζζεηαη ππνρξεσηηθά ζε ηκήκα ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ε νκάδα πξνζαλαηνιηζκνχ, ηα 
καζήκαηα επηινγήο ή ν ηνκέαο ή ε εηδηθφηεηα, πξνθεηκέλνπ γηα Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην πνπ δελ ιεηηνπξγεί ζην ζρνιείν απφ ην νπνίν 
πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηεγγξαθή,  

γ) ε κεηεγγξαθή καζεηή/ηξηαο επηδηψθεηαη γηα θνίηεζε ζε δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ Λχθεην (απφ Γεληθφ ή Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην ζε Βπαγγεικαηηθφ ή 
Γεληθφ Λχθεην αληίζηνηρα), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22,  

δ) ν/ε αλήιηθνο/ε καζεηήο/ηξηα εκεξεζίνπ Γπκλαζίνπ ή Γεληθνχ Λπθείνπ ή Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ άξρηζε λα θαιχπηεη ηηο πξνυπνζέζεηο 
θνίηεζεο ζε εζπεξηλφ Γπκλάζην ή Γεληθφ Λχθεην ή Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην θαη αηηείηαη ηελ κεηεγγξαθή ηνπ/ηεο ζε εζπεξηλφ Γπκλάζην ή Γεληθφ 
Λχθεην ή Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην,  

ε) ν/ε αλήιηθνο/ε καζεηήο/ηξηα εζπεξηλνχ Γπκλαζίνπ ή Γεληθνχ Λπθείνπ ή Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ έπαπζε λα θαιχπηεη ηηο πξνυπνζέζεηο 
θνίηεζεο ζε εζπεξηλφ θαη αηηείηαη ηελ κεηεγγξαθή ηνπ/ηεο ζε εκεξήζην Γπκλάζην ή Γεληθφ Λχθεην ή Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην,  

ζη) ν/ε καζεηήο/ηξηα απέθηεζε, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, δηθαίσκα θνίηεζεο ζε Πξφηππν ή Πεηξακαηηθφ ή Μνπζηθφ ή Καιιηηερληθφ 
ρνιείν.  

Οη κεηεγγξαθέο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά απφ έγθξηζε ηνπ/ηεο Αηεπζπληή/ληξηαο ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν 
κεηεγγξάθεηαη ν/ε καζεηήο/ηξηα, θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ θεδεκφλα γηα ηνπο/ηηο αλήιηθνπο/εο ή ηνπ/ηεο ηδίνπ/αο, εάλ είλαη ελήιηθνο/ε, ζηελ νπνία 
επηζπλάπηνληαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηνπο ιφγνπο κεηεγγξαθήο.  
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Οη κεηεγγξαθέο ησλ πεξηπηψζεσλ α θαη β ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη εθφζνλ ηα ζρνιεία απφ θαη πξνο ηα νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε 
κεηεγγξαθή αλήθνπλ ζηελ ίδηα Πεξηθεξεηαθή Αηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά απφ 
έγθξηζε ησλ Αηεπζπληψλ/ληξηψλ θαη ησλ δχν ζρνιείσλ, θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ θεδεκφλα γηα ηνπο/ηηο αλήιηθνπο/εο καζεηέο/ηξηεο ή ηνπ/ηεο 
ίδηνπ/αο, εάλ είλαη ελήιηθνο/ε, ζηελ νπνία επηζπλάπηνληαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηνπο ιφγνπο κεηεγγξαθήο θαη ε 
νπνία ππνβάιιεηαη ζην ζρνιείν ζην νπνίν κεηεγγξάθεηαη ν/ε καζεηήο/ηξηα θαη θνηλνπνηείηαη ζην ζρνιείν πξνέιεπζεο. ε πεξίπησζε 
δηαθσλίαο ησλ Αηεπζπληψλ/ληξηψλ ησλ δχν ζρνιείσλ, ην αίηεκα δηαβηβάδεηαη ζηε Αηεχζπλζε Βθπαίδεπζεο ζηελ νπνία αλήθεη ην ζρνιείν ζην 
νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηεγγξαθή θαη εγθξίλεηαη απφ ηνλ/ηε Αηεπζπληή/ληξηα Βθπαίδεπζεο, φηαλ πξφθεηηαη γηα ζρνιεία ηεο ίδηαο 
Αηεχζπλζεο Βθπαίδεπζεο θαη απφ ηνλ/ηελ Πεξηθεξεηαθφ/ή Αηεπζπληή/ληξηα φηαλ πξφθεηηαη γηα ζρνιεία πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθή Αηεχζπλζε 
Βθπαίδεπζεο.  

2) Μεηεγγξαθή καζεηή/ηξηαο ηδησηηθνχ Γπκλαζίνπ ή Γεληθνχ Λπθείνπ ή Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ζε δεκφζην Γπκλάζην ή Γεληθφ Λχθεην ή 
Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην, ηεο πεξηνρήο θαηνηθίαο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο πξαγκαηνπνηείηαη ππνρξεσηηθά γηα ηελ ππεξεζία, κεηά απφ αίηεζε ηνπ 
θεδεκφλα ηνπ/ηεο ή ηνπ ηδίνπ/αο, αλ είλαη ελήιηθνο/ε. Οη κεηεγγξαθέο ηεο παξαγξάθνπ απηήο πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 
άξζξσλ 19, 20 θαη 22 ηεο παξνχζαο, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ/ηεο Αηεπζπληή/ληξηαο ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν κεηεγγξάθεηαη ν/ε καζεηήο/ηξηα 
θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ θεδεκφλα γηα ηνπο/ηηο αλήιηθνπο/εο ή ηνπ/ηεο ίδηνπ/αο εάλ είλαη ελήιηθνο/ε.  

3) Μεηεγγξαθή καζεηή/ηξηαο ηδησηηθνχ Γπκλαζίνπ ή Γεληθνχ Λπθείνπ ή Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ζε ηδησηηθφ Γπκλάζην ή Γεληθφ Λχθεην ή 
Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην, πξαγκαηνπνηείηαη ππνρξεσηηθά γηα ηελ ππεξεζία κεηά απφ αίηεζε ηνπ θεδεκφλα ηνπ/ηεο ή ηνπ/ηεο ηδίνπ/αο, εάλ είλαη 
ελήιηθνο/ε.  

4) Μεηεγγξαθή καζεηή/ηξηαο δεκνζίνπ Γπκλαζίνπ ή Γεληθνχ Λπθείνπ ή Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ζε ηδησηηθφ Γπκλάζην ή Γεληθφ Λχθεην ή 
Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 19, 20 θαη 22.  

Οη κεηεγγξαθέο ησλ παξ. 3 θαη 4 πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά απφ έγθξηζε ηνπ/ηεο Α/ληή/ληξηαο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ζηελ αξκνδηφηεηα 
ηνπ/ηεο νπνίνπ/αο αλήθεη ην ζρνιείν απφ ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηεγγξαθή.  

5) Μεηεγγξαθέο καζεηψλ/ηξηψλ πνπ θνηηνχλ ζε ΜΒΏΒ Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, ζε έηεξεο ΜΒΏΒ ηδίνπ ηχπνπ (πρ. απφ Γπκλάζην ΒΏΒ 
ζε έηεξν Γπκλάζην ΒΏΒ) είηε, θαηφπηλ γλσκάηεπζεο ηνπ Κ.Β..Τ., ζε ΜΒΏΒ άιινπ ηχπνπ (πρ. απφ ηελ Ώ` ηάμε Λπθείνπ ΒΏΒ ζηελ Ώ` ηάμε 
Λπθείνπ ΒΝΒΒΓΤ-Λ) πινπνηνχληαη αληηζηνίρσο θαη θαηά πεξίπησζε κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ηνπ άξζξνπ 18. Οη 
πξνζεζκίεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο νξίδνληαη ζην άξζξν 19, ελψ ε έληαμε ησλ καζεηψλ ζε ηάμεηο νξίδεηαη ζην άξζξν 22.  

6) Ώληηζηνίρσο, κεηεγγξαθέο καζεηψλ/ηξηψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο Αεπηεξνβάζκηαο Γεληθήο ή Βπαγγεικαηηθήο Βθπαίδεπζεο ζε ΜΒΏΒ ηεο 
Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, θαηφπηλ γλσκάηεπζεο ηνπ Κ.Β..Τ. θαη αληηζηξφθσο (πρ. απφ Ώ` Λπθείνπ ΒΝΒΒΓΤ-Λ ζε Ώ` Λπθείνπ εκεξήζηνπ 
ΒΠΏΛ), πινπνηνχληαη αληηζηνίρσο θαη θαηά πεξίπησζε κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ηνπ άξζξνπ 18. Οη πξνζεζκίεο γηα ηελ 
πξαγκαηνπνίεζή ηνπο νξίδνληαη ζην άξζξν 19, ελψ ε έληαμε ησλ καζεηψλ ζε ηάμεηο νξίδεηαη ζην άξζξν 22.  

Ώλαιπηηθφηεξα:  

1. Οη καζεηέο/ηξηεο ησλ Ώ`, ΐ` θαη Γ` ηάμεσλ ησλ Γπκλαζίσλ ΒΏΒ θαη Λπθείσλ ΒΏΒ δχλαληαη λα κεηεγγξάθνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ηάμεηο ησλ 
Γπκλαζίσλ, ΓΒ.Λ. θαη ΒΠΏ.Λ. θαη αληηζηξφθσο, θαηφπηλ γλσκάηεπζεο Κ.Β..Τ. Γηα ηηο κεηεγγξαθέο καζεηψλ/ηξηψλ Βηδηθψλ Λπθείσλ πξνο 
ΒΠΏ.Λ. θαη αληηζηξφθσο, εθφζνλ ππάξρεη γλσκάηεπζε Κ.Β..Τ., ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα γηα ηηο κεηεγγξαθέο καζεηψλ/ηξηψλ απφ ΓΒ.Λ. 
πξνο ΒΠΏ.Λ. θαη αληηζηξφθσο.  

2. Οη καζεηέο/ηξηεο ησλ Ώ`, ΐ`, Γ` θαη Α` ηάμεσλ ησλ Λπθείσλ ησλ Βληαίσλ Βηδηθψλ Βπαγγεικαηηθψλ Γπκλαζίσλ-Λπθείσλ δχλαληαη λα 
κεηεγγξάθνληαη ζε ηάμεηο ησλ Λπθείσλ ΒΏΒ, ησλ ΓΒ.Λ., ησλ ΒΠΏ.Λ. θαη ησλ Βζπεξηλψλ ΒΠΏ.Λ. θαη αληηζηξφθσο, κεηά απφ γλσκάηεπζε 
Κ.Β..Τ. θαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα γηα ηηο κεηεγγξαθέο καζεηψλ απφ εζπεξηλά ΒΠΏ.Λ. πξνο ΒΠΏ.Λ. θαη ΓΒ.Λ. θαη αληηζηξφθσο.  

3. Οη καζεηέο/ηξηεο ησλ Ώ` ή ΐ` ηάμεσλ ησλ Β.Β.Β.ΒΚ. δχλαληαη λα κεηεγγξάθνληαη ζηελ Ώ` ηάμε ησλ Γπκλαζίσλ ησλ Βληαίσλ Βηδηθψλ 
Βπαγγεικαηηθψλ Γπκλαζίσλ-Λπθείσλ θαη ζηελ Ώ` ηάμε ησλ Γπκλαζίσλ ΒΏΒ, θαηφπηλ γλσκάηεπζεο Κ.Β..Τ.  

4. Οη καζεηέο/ηξηεο ησλ Ώ`, ΐ` θαη Γ` ηάμεσλ ησλ Γπκλαζίσλ ησλ Βληαίσλ Βηδηθψλ Βπαγγεικαηηθψλ Γπκλαζίσλ-Λπθείσλ δχλαληαη λα 
κεηεγγξάθνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ηάμεηο ησλ Γπκλαζίσλ θαη ησλ Γπκλαζίσλ ΒΏΒ θαη αληηζηξφθσο, θαηφπηλ γλσκάηεπζεο Κ.Β..Τ. Οη 
καζεηέο/ηξηεο ηεο Α` ηάμεο ησλ Γπκλαζίσλ ησλ Βληαίσλ Βηδηθψλ Βπαγγεικαηηθψλ Γπκλαζίσλ-Λπθείσλ δχλαληαη λα κεηεγγξάθνληαη ζηελ Γ` 
ηάμε ησλ Γπκλαζίσλ θαη ησλ Γπκλαζίσλ ΒΏΒ, κεηά απφ γλσκάηεπζε Κ.Β..Τ.  

5. Οη καζεηέο/ηξηεο ησλ Ώ` ή ΐ` ηάμεσλ ησλ Β.Β.Β.ΒΚ. δχλαληαη λα κεηεγγξάθνληαη ζηελ Ώ` ηάμε ησλ Γπκλαζίσλ ησλ Βληαίσλ Βηδηθψλ 
Βπαγγεικαηηθψλ Γπκλαζίσλ-Λπθείσλ θαη ζηελ Ώ` ηάμε ησλ Γπκλαζίσλ ΒΏΒ, θαηφπηλ γλσκάηεπζεο Κ.Β..Τ.  

7) Οη καζεηέο/ηξηεο δηθαηνχληαη κηα κφλν κεηεγγξαθή θαηά ην ίδην ζρνιηθφ έηνο απφ ηάμε Γεληθνχ Λπθείνπ ζε ηάμε Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ θαη 
αληίζηξνθα, εθφζνλ ην αξρηθφ Λχθεην πξνέιεπζεο ή ην ηειηθφ Λχθεην ππνδνρήο είλαη εζπεξηλφ.  

8) Ώλ ν/ε καζεηήο/ηξηα ή ν θεδεκφλαο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο, αλ είλαη αλήιηθνο/ε, επηζπκεί λα κεηεγγξαθεί απφ δεκφζην Γπκλάζην ή Γεληθφ 
Λχθεην ζε ίδηνπ ηχπνπ δεκφζην ζρνιείν γηα ιφγνπο πνπ δελ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ παξφληνο, ππνβάιιεη αίηεζε ζηνλ/ζηελ αξκφδην/α 
Αηεπζπληή/ληξηα Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, ζηελ νπνία αλαθέξεη ηνπο απνρξψληεο ιφγνπο ηεο θαη` εμαίξεζε κεηεγγξαθήο, 
πξνζθνκίδνληαο ηα έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά, πνπ, θαηά ηελ εθηίκεζή ηνπ/ηεο, ηεθκεξηψλνπλ ηνπο ιφγνπο ηνπ αηηήκαηφο ηνπ/ηεο. Σηο 
κεηεγγξαθέο απηέο εγθξίλεη ν/ε Αηεπζπληήο/ληξηα Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, ν/ε νπνίνο/α κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνλ/ηελ ελδηαθεξφκελν/ε 
θαη θάζε πξφζζεην ζηνηρείν πνπ θξίλεη απαξαίηεην, γηα ηελ απφδεημε ηνπ πξνβαιιφκελνπ ιφγνπ κεηεγγξαθήο. Οη εγθξίζεηο ησλ κεηεγγξαθψλ 
απηψλ θνηλνπνηνχληαη απφ ηε Αηεχζπλζε Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ζηε Γεληθή Αηεχζπλζε πνπδψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο 
Βθπαίδεπζεο ηνπ ΤΠ.Π.Β.Θ..  

9) Ώλ ν/ε καζεηήο/ηξηα ή ν θεδεκφλαο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο, ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη αλήιηθνο/ε, επηζπκεί λα κεηεγγξαθεί απφ δεκφζην 
Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην ζε ίδηνπ ηχπνπ δεκφζην ζρνιείν, γηα ιφγνπο πνπ δελ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ παξφληνο, ππνβάιιεη αίηεζε 
ζηνλ/ζηελ αξκφδην/α Αηεπζπληή/ληξηα Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, ζηελ νπνία αλαθέξεη ηνπο απνρξψληεο ιφγνπο ηεο θαη` εμαίξεζε 
κεηεγγξαθήο, πξνζθνκίδνληαο ηα έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά, πνπ, θαηά ηελ εθηίκεζή ηνπ/ηεο, ηεθκεξηψλνπλ ηνπο ιφγνπο ηνπ αηηήκαηφο 
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ηνπ/ηεο. Σηο κεηεγγξαθέο απηέο εγθξίλεη ν/ε Πξντζηάκελνο/ε ηεο Αηεχζπλζεο Βπαγγεικαηηθήο Βθπαίδεπζεο ηνπ ΤΠ.Π.Β.Θ., ν/ε νπνίνο/α κπνξεί 
λα δεηήζεη απφ ηνλ/ηελ ελδηαθεξφκελν/ε θαη θάζε πξφζζεην ζηνηρείν πνπ θξίλεη απαξαίηεην, γηα ηελ απφδεημε ηνπ πξνβαιιφκελνπ ιφγνπ 
κεηεγγξαθήο.  

Άξζξν 18 

Λνηπέο κεηεγγξαθέο  

1) Μεηεγγξαθέο καζεηψλ/ηξηψλ δεκφζηνπ Γπκλαζίνπ ή Γεληθνχ Λπθείνπ ή Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ζε δεκφζην Γπκλάζην ή Γεληθφ Λχθεην ή 
Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην αληίζηνηρα, πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ππεξεζηαθή αλάγθε, αθφκα θαη ρσξίο αίηεζε ηνπ θεδεκφλα ή ηνπ/ηεο ίδηνπ/αο 
ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο, αλ είλαη ελήιηθνο/ε, ζε πεξίπησζε:  

α) θαηάξγεζεο ή ζπγρψλεπζεο Γπκλαζίνπ ή Γεληθνχ Λπθείνπ ή Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ  

β) ίδξπζεο Γπκλαζίνπ ή Γεληθνχ Λπθείνπ ή Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ  

γ) επηβνιήο ζε καζεηή/ηξηα ηνπ παηδαγσγηθνχ κέηξνπ ηεο αιιαγήο ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο  

δ) κε ιεηηνπξγίαο ηνκέα ή εηδηθφηεηαο Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ  

ε) ππέξβαζεο ηνπ θαζνξηζκέλνπ ππέξηαηνπ αξηζκεηηθνχ νξίνπ καζεηψλ/ηξηψλ  

2) Μεηεγγξαθέο καζεηψλ/ηξηψλ ηδησηηθνχ Γπκλαζίνπ ή Γεληθνχ Λπθείνπ ή Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ζε δεκφζην Γπκλάζην ή Γεληθφ Λχθεην ή 
Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ππεξεζηαθή αλάγθε, αθφκα θαη ρσξίο αίηεζε ηνπ θεδεκφλα ή ηνπ/ηεο ίδηνπ/αο ηνπ/ηεο 
καζεηή/ηξηαο αλ είλαη ελήιηθνο/ε, ζε πεξίπησζε:  

α) παχζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηδησηηθνχ Γπκλαζίνπ ή Λπθείνπ ή ηάμεο ηνπο.  

β) επηβνιήο ζε καζεηή/ηξηα ηνπ παηδαγσγηθνχ κέηξνπ ηεο αιιαγήο ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο.  

Οη κεηεγγξαθέο ηεο παξαγξάθνπ απηήο είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ζε ηδησηηθά Γπκλάζηα ή Γεληθά Λχθεηα ή Βπαγγεικαηηθά Λχθεηα 
ηεο πξνηίκεζεο ηνπ θεδεκφλα ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο, κφλν ζηελ πεξίπησζε θαηάζεζεο απφ απηφλ/ή ζρεηηθήο έγγξαθεο αίηεζεο.  

3) Οη κεηεγγξαθέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ιφγσ θαηάξγεζεο ή ίδξπζεο ζρνιείσλ ή παχζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηδησηηθνχ Γπκλαζίνπ ή Γεληθνχ 
Λπθείνπ ή ηάμεο ηνπο ή γηα ηελ άξζε ηεο ππεξαξηζκίαο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηε βάζε ρσξνηαμηθψλ δεδνκέλσλ ζε 
ζπλδπαζκφ, θαηά ην δπλαηφλ, κε ηηο ηπρφλ πξνηηκήζεηο ησλ θεδεκφλσλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 19 θαη 20.  

4) Σηο κεηεγγξαθέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ εγθξίλεη ν/ε αξκφδηνο/α Αηεπζπληήο/ληξηα Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, εθηφο απφ ηηο κεηεγγξαθέο 
πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε πινπνίεζε ηνπ παηδαγσγηθνχ κέηξνπ ηεο αιιαγήο ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, γηα ηηο νπνίεο, εθηφο απφ ηελ επηινγή 
ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν ζα κεηεγγξαθεί ν/ε καζεηήο/ηξηα, ε αξκνδηφηεηά ηνπ/ηεο, κεηά ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ηεο απφθαζεο, είλαη κφλν 
εθηειεζηηθή.  

Άξζξν 19  

Πξνζεζκία κεηεγγξαθψλ  

1) Οη κεηεγγξαθέο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ Γπκλαζίσλ, Γεληθψλ Λπθείσλ, Γπκλαζίσλ ΒΏΒ θαη Λπθείσλ ΒΏΒ ζε ζρνιείν ίδηνπ ηχπνπ, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 17, πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ έλαξμε ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο έσο θαη ηε ιήμε ηνπ Ώ` ηεηξακήλνπ, φπσο νξίδεηαη ζηα άξζξα17, 20 θαη 
22. Ώλ νη αλήιηθνη/εο καζεηέο/ηξηεο πνπ εληάζζνληαη ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο αλήθνπλ ζε νηθνγέλεηεο 
κεηαθηλνχκελσλ πιεζπζκψλ πνπ δελ έρνπλ κφληκε θαηνηθία, θαζψο θαη ζε νηθνγέλεηεο πνπ δηακέλνπλ ζε θέληξα ή δνκέο θηινμελίαο 
πξνζθχγσλ, νη κεηεγγξαθέο πξαγκαηνπνηνχληαη κέρξη ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ. Γηα εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχο ιφγνπο πνπ εθηηκψληαη απφ ηνλ/ηε 
Αηεπζπληή/ληξηα Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ/ηεο νπνίνπ/αο ππάγεηαη ην ζρνιείν ζην νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαη νη 
κεηεγγξαθέο, κπνξεί λα εγθξίλνληαη κεηεγγξαθέο ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ίδηνπ ηχπνπ κέρξη θαη 10 εκέξεο πξηλ ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ.  

2) Οη κεηεγγξαθέο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ Γεληθψλ Λπθείσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 18, πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ έλαξμε ηεο πξνζεζκίαο 
ππνβνιήο ηεο Διεθηξνληθήο Ώίηεζεο ηνπ άξζξνπ 9, έσο ηελ εκεξνκελία ιήμεο ησλ καζεκάησλ θάζε έηνπο.  

3) Οη κεηεγγξαθέο καζεηψλ/ηξηψλ Γεληθνχ Λπθείνπ ζε Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην θαη αληίζηξνθα, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 17 ηεο 
παξνχζαο πξαγκαηνπνηνχληαη σο εμήο: α) γηα ηελ Ώ` ηάμε Γεληθνχ Λπθείνπ θαη ηελ Ώ` ηάμε Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ θαηά ηελ πεξίνδν ησλ 
εγγξαθψλ-αλαλεψζεσλ εγγξαθψλ θαη αθνχ ππνβάινπλ ηελ Διεθηξνληθή Ώίηεζε κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. Α ηνπ άξζξνπ 9 
θαη απφ ηελ αξρή ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο κέρξη ηε ιήμε ηνπ Ώ` ηεηξακήλνπ β) γηα ηε ΐ` θαη Γ` ηάμε Δκεξήζηνπ, ηε ΐ` θαη Γ` Βζπεξηλνχ, θαζψο θαη 
ηε Α` Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ κέρξη ην ζρνιηθφ έηνο 2019-2020 θαη γηα ηε ΐ`, Γ` ηάμε Δκεξήζηνπ ή ηε ΐ`, Γ`, Α` Βζπεξηλνχ Βπαγγεικαηηθνχ 
Λπθείνπ θαηά ηελ πεξίνδν ησλ εγγξαθψλ-αλαλεψζεσλ εγγξαθψλ θαη αθνχ ππνβάινπλ ηελ Διεθηξνληθή Ώίηεζε κε ηε δηαδηθαζία πνπ 
πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. Α ηνπ άξζξνπ 9 θαη απφ ηελ αξρή ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο κέρξη ηελ 30 ή επηεκβξίνπ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  

4) Οη κεηεγγξαθέο καζεηψλ/ηξηψλ απφ Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην ζε Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην πξαγκαηνπνηνχληαη:  
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α) θαηά ηελ πεξίνδν ησλ εγγξαθψλ-αλαλεψζεσλ εγγξαθψλ θαη αθνχ ππνβάινπλ ηελ Διεθηξνληθή Ώίηεζε κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη 
ζηελ παξ. Α ηνπ άξζξνπ 9,  

β) απφ ηελ αξρή ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο κέρξη θαη ηελ 30 ή επηεκβξίνπ ζε ππάξρνληα ηκήκαηα,  

γ) απφ ηελ αξρή ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο κέρξη θαη ηελ 30 ή επηεκβξίνπ απφ Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην ζην νπνίν ν/ε καζεηήο/ηξηα παξαθνινπζεί 
έλα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, ζε άιιν Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην ζην νπνίν δελ ιεηηνπξγεί ν ηνκέαο ηνπ ΒΠΏ.Λ. πξνέιεπζεο,  

δ) απφ ηελ αξρή ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο κέρξη θαη ηελ 30 ή επηεκβξίνπ απφ Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην ζην νπνίν ν/ε καζεηήο/ηξηα παξαθνινπζεί 
κία ζπγθεθξηκέλε εηδηθφηεηα, ζε άιιν Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην ζην νπνίν δελ ιεηηνπξγεί ε εηδηθφηεηα ηνπ ΒΠΏ.Λ. πξνέιεπζεο,  

ε) γηα εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχο νηθνγελεηαθνχο ιφγνπο ή γηα ιφγνπο αλψηεξεο βίαο πξαγκαηνπνηνχληαη κεηεγγξαθέο καζεηψλ/ηξηψλ 
Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ:  

αα) ηεο Ώ` ηάμεο έσο ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ, κε απφθαζε ηνπ/ηεο Πεξηθεξεηαθνχ/ήο Αηεπζπληή/ληξηαο Βθπαίδεπζεο, ζηελ αξκνδηφηεηα 
ηνπ/ηεο νπνίνπ/αο αλήθεη ε ζρνιηθή κνλάδα ζηελ νπνία κεηεγγξάθεηαη ν/ε καζεηήο/ηξηα.  

ββ) ηεο ΐ` ηάμεο:  

ααα) ζηνλ ίδην ηνκέα έσο ηε ιήμε ηνπ Ώ` ηεηξακήλνπ, κε απφθαζε ηνπ/ηεο Πεξηθεξεηαθνχ/ήο Αηεπζπληή/ληξηαο Βθπαίδεπζεο, ζηελ αξκνδηφηεηα 
ηνπ/ηεο νπνίνπ/αο αλήθεη ε ζρνιηθή κνλάδα πνπ κεηεγγξάθεηαη ν/ε καζεηήο/ηξηα  

βββ) απφ Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην ζην νπνίν ν/ε καζεηήο/ηξηα παξαθνινπζεί έλα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, ζε άιιν Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην ζην νπνίν 
δελ ιεηηνπξγεί ν ηνκέαο ηνπ ΒΠΏ.Λ. πξνέιεπζεο, κέρξη ηελ 30 ή Οθησβξίνπ κε απφθαζε ηνπ/ηεο Πξντζηακέλνπ/εο ηεο Αηεχζπλζεο 
Βπαγγεικαηηθήο Βθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ.  

γγ) ηεο Γ` ηάμεο:  

ααα) ζηελ ίδηα εηδηθφηεηα έσο ηε ιήμε ηνπ Ώ` ηεηξακήλνπ κε απφθαζε ηνπ/ηεο Πεξηθεξεηαθνχ/ήο Αηεπζπληή/ληξηαο Βθπαίδεπζεο ζηελ 
αξκνδηφηεηα ηνπ/ηεο νπνίνπ/αο αλήθεη ε ζρνιηθή κνλάδα πνπ κεηεγγξάθεηαη ν/ε καζεηήο/ηξηα  

βββ) απφ Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην ζην νπνίν ν/ε καζεηήο/ηξηα παξαθνινπζεί κία ζπγθεθξηκέλε εηδηθφηεηα, ζε άιιν Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην ζην 
νπνίν δελ ιεηηνπξγεί ε εηδηθφηεηα ηνπ ΒΠΏ.Λ. πξνέιεπζεο κέρξη ηελ 30 ή Οθησβξίνπ, κε απφθαζε ηνπ/ηεο Πξντζηακέλνπ/εο ηεο Αηεχζπλζεο 
Βπαγγεικαηηθήο Βθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ.  

5) Μεηεγγξαθή καζεηή/ηξηαο Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 18, εμαηηίαο θαηάξγεζεο, ζπγρψλεπζεο, ίδξπζεο ζρνιηθψλ 
κνλάδσλ, κε ιεηηνπξγίαο ηνκέα ή εηδηθφηεηαο ή παχζεο ηεο ιεηηνπξγίαο Εδησηηθνχ ΒΠΏ.Λ. ή ηάμεο ηνπ, απφ ΒΠΏ.Λ. ζην νπνίν παξαθνινπζεί 
έλα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ή εηδηθφηεηα ζε άιιν ΒΠΏ.Λ. ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ν ίδηνο ηνκέαο γηα ηε ΐ` ηάμε ή ε ίδηα εηδηθφηεηα γηα ηε Γ` ηάμε, 
πξαγκαηνπνηείηαη έσο θαη ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ κε απφθαζε ηνπ/ηεο αξκφδηνπ/αο Αηεπζπληή/ληξηαο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο. Ώλ ζην 
Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηεγγξαθή δελ ιεηηνπξγεί ν ίδηνο ηνκέαο γηα ηε ΐ` ηάμε ή ε εηδηθφηεηα γηα ηε Γ` ηάμε κε 
απηφλ ζηνλ νπνίν θνηηνχζε ν/ε καζεηήο/ηξηα, ηφηε απηφο/ή επηιέγεη, εάλ θνηηά ζηε ΐ` ηάμε, αλάκεζα ζηνπο ηνκείο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην ζρνιείν 
ζην νπνίν έρεη κεηεγγξαθεί, ή εάλ θνηηά ζηε Γ` ηάμε, αλάκεζα ζηηο εηδηθφηεηεο ηνπ ηνκέα ζηνλ νπνίν είρε θνηηήζεη ζηε ΐ` ηάμε θαη ε κεηεγγξαθή 
πξαγκαηνπνηείηαη κέρξη ηελ 30 ή Οθησβξίνπ.  

Άξζξν 20  

Γηαδηθαζία κεηεγγξαθψλ – βαζκνινγία  

1) Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ κεηεγγξαθψλ, εθηφο απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπη. α θαη β ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 17 θαη αθνξνχλ 
κεηεγγξαθή απφ θαη πξνο ζρνιεία πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα Πεξηθεξεηαθή Αηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, ν/ε 
Αηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ πνπ εγθξίλεη ηε κεηεγγξαθή ελεκεξψλεη, κέρξη ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα ηεο έγθξηζεο, ηνλ/ηε 
Αηεπζπληή/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ απφ ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηεγγξαθή. Ο/Δ Αηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ απφ ην νπνίν 
πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηεγγξαθή είλαη ππνρξεσκέλνο/ε κεηά ηελ έγθξηζε ηεο κεηεγγξαθήο, άκεζα, θαη ην αξγφηεξν κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο:  

α) λα απνζηείιεη ζην λέν ζρνιείν ην ειεθηξνληθά ηεξνχκελν Ώηνκηθφ Αειηίν ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο, ζπκπιεξσκέλν κε φια ηα ζηνηρεία κέρξη ηελ 
εκέξα απνζηνιήο ηνπ,  

β) λα ελεκεξψζεη γηα ηε κεηαβνιή απηή ην Μεηξψν Μαζεηψλ/ηξηψλ,  

γ) λα απνζηείιεη ππεξεζηαθψο θαη κε απφδεημε ζην λέν ζρνιείν ην πξσηφηππν Ώηνκηθφ Αειηίν Τγείαο Μαζεηή/ηξηαο, ζχκθσλα κε ηελ πεξηπη. ii. 
ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο ππ` αξηζκ. Φ. 6/304/75662/Γ1/2014 (ΐ` 1296) θνηλήο απφθαζεο ησλ Τθππνπξγψλ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 
θαη Τγείαο, θαζψο θαη θάζε πηζηνπνηεηηθφ, βεβαίσζε ή γλσκάηεπζε έρεη θαηαζέζεη ν/ε καζεηήο/ηξηα ζην ζρνιείν, δηαηεξψληαο αθξηβή 
θσηναληίγξαθα ζην ζρνιείν,  

δ) λα απνζηείιεη ειεθηξνληθά ζην λέν ζρνιείν ην Τπεξεζηαθφ εκείσκα Μεηεγγξαθήο Μαζεηψλ/ηξηψλ, κε ην νπνίν ν/ε καζεηήο/ηξηα κπνξεί λα 
παξαθνινπζήζεη ηα καζήκαηα ζην ζρνιείν, ζην νπνίν κεηεγγξάθεηαη.  

2) Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κεηεγγξαθψλ ζχκθσλα κε ηηο πεξηπη. α θαη β ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 17, πνπ αθνξνχλ κεηεγγξαθή απφ θαη πξνο 
ζρνιεία πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα Πεξηθεξεηαθή Αηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, θαη εθφζνλ έρεη πξνεγεζεί ε 
έγθξηζε ησλ Αηεπζπληψλ/ληξηψλ ησλ δχν ζρνιηθψλ κνλάδσλ ή, ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο απηψλ ε έγθξηζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 ηεο 
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παξνχζαο, ν/ε Αηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ απφ ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηεγγξαθή είλαη ππνρξεσκέλνο/ε άκεζα θαη ην αξγφηεξν 
κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο:  

α) λα απνζηείιεη ειεθηξνληθά ζην λέν ζρνιείν ην Ώηνκηθφ Αειηίν ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο, ζπκπιεξσκέλν κε φια ηα ζηνηρεία κέρξη ηελ εκέξα 
απνζηνιήο ηνπ,  

β) λα ελεκεξψζεη γηα ηε κεηαβνιή απηή ην Μεηξψν Μαζεηψλ/ηξηψλ,  

γ) λα απνζηείιεη ππεξεζηαθψο θαη κε απφδεημε ζην λέν ζρνιείν ην πξσηφηππν Ώηνκηθφ Αειηίν Τγείαο Μαζεηή/ηξηαο, ζχκθσλα κε ηελ πεξηπη. ii. 
ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο ππ` αξηζκ. Φ. 6/304/75662/Γ1/2014 (ΐ` 1296) θνηλήο απφθαζεο ησλ Τθππνπξγψλ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 
θαη Τγείαο, θαζψο θαη θάζε πηζηνπνηεηηθφ, βεβαίσζε ή γλσκάηεπζε έρεη θαηαζέζεη ν/ε καζεηήο/ηξηα ζην ζρνιείν, δηαηεξψληαο αθξηβή 
θσηναληίγξαθα ζην ζρνιείν,  

δ) λα απνζηείιεη ειεθηξνληθά ζην λέν ζρνιείν ην Τπεξεζηαθφ εκείσκα Μεηεγγξαθήο Μαζεηψλ/ηξηψλ, κε ην νπνίν ν/ε καζεηήο/ηξηα κπνξεί λα 
παξαθνινπζήζεη ηα καζήκαηα ζην ζρνιείν, ζην νπνίν κεηεγγξάθεηαη.  

3) Σν ηεξνχκελν ειεθηξνληθά Ώηνκηθφ Αειηίν ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο παξακέλεη ζηε δηάζεζε ηνπ ζρνιείνπ απφ ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε 
κεηεγγξαθή θαη δελ κπνξεί λα κεηαβιεζεί.  

4) Ο/Δ Αηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν κεηεγγξάθεηαη ν/ε καζεηήο/ηξηα, κφιηο ιάβεη ην Ώηνκηθφ Αειηίν ηνπ/ηεο, θαηαρσξίδεη ηα 
ζηνηρεία ηνπ/ηεο ζην Μεηξψν Μαζεηψλ/ηξηψλ θαη εληάζζεη ην Ώηνκηθφ Αειηίν κεηαμχ ησλ Ώηνκηθψλ Αειηίσλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηεο ίδηαο ηάμεο.  

5) Ώλ ν/ε Αηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ απφ ην νπνίν κεηεγγξάθεηαη ν/ε καζεηήο/ηξηα ζεσξεί φηη ε έγθξηζε ηεο κεηεγγξαθήο απφ ηνλ/ηε 
Αηεπζπληή/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν κεηεγγξάθεηαη δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17, απνζηέιιεη 
ακειιεηί ζρεηηθή αλαθνξά ζηνλ/ζηελ αξκφδην/α Αηεπζπληή/ληξηα Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, ν/ε νπνίνο/α θαη απνθαζίδεη ζρεηηθά, κεηά απφ 
αθξφαζε ηνπ θεδεκφλα ή ηνπ/ηεο ηδίνπ/αο καζεηή/ηξηαο αλ είλαη ελήιηθνο/ε, πνπ έρεη ππνβάιεη ηελ αίηεζε.  

6) Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ε κεηεγγξαθή ζεσξείηαη φηη έρεη νινθιεξσζεί θαη 
ν/ε καζεηήο/ηξηα ζεσξείηαη εγγεγξακκέλνο/ε ζηε δχλακε ηνπ ζρνιείνπ.  

7) Δ βαζκνινγία ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο, γηα ηηο κεηεγγξαθέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέρξη ηελ παξακνλή ηεο ιήμεο ηνπ Ώ` ηεηξακήλνπ, δελ 
είλαη δεζκεπηηθή γηα ην ζρνιείν φπνπ κεηεγγξάθεηαη. Ο αξηζκφο ησλ απνπζηψλ ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο κέρξη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 
κεηεγγξαθήο είλαη δεζκεπηηθφο γηα ην λέν ζρνιείν.  

Άξζξν 21  

Αλαλεψζεηο εγγξαθψλ  

1) Δ έληαμε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζρνιείνπ ζε ηάμε, ζε έηνο κεηαγελέζηεξν ηνπ έηνπο πξψηεο εγγξαθήο (αλαλέσζε εγγξαθήο), 
πξαγκαηνπνηείηαη θάζε ζρνιηθφ έηνο κεηά ηελ έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ πξναγσγηθψλ θαη απνιπηεξίσλ εμεηάζεσλ γηα θάζε ηχπν 
ζρνιείνπ (Γπκλάζην, Γεληθφ Λχθεην ή Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην) ζε εκεξνκελίεο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα Γεληθή Αηεχζπλζε ηνπ 
Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Καη` εμαίξεζε πξαγκαηνπνηνχληαη αλαλεψζεηο εγγξαθψλ ηνλ επηέκβξην θαη κέρξη ηελ 
έλαξμε ησλ καζεκάησλ: α) γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο πνπ παξαπέκθζεθαλ ζε εμεηάζεηο πεξηφδνπ επηεκβξίνπ, φπνπ απηέο πξνβιέπνληαη, θαη 
β) γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο πνπ εκπνδίζηεθαλ λα αλαλεψζνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο (π.ρ. γηα ιφγνπο πγείαο ή 
ζνβαξνχο νηθνγελεηαθνχο ιφγνπο). ηελ πεξίπησζε β` ν/ε καζεηήο/ηξηα εληάζζεηαη ζε ηκήκα πνπ ήδε ιεηηνπξγεί.  

2) Οη θεδεκφλεο ή νη ίδηνη/εο νη καζεηέο/ηξηεο, εθφζνλ είλαη ελήιηθνη/εο, νθείινπλ λα αλαλεψλνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο θάζε ζρνιηθφ έηνο, εληφο 
ησλ πξνζεζκηψλ πνπ νξίδνληαη γηα ηηο εγγξαθέο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ πξνζέξρνληαη εκπξφζεζκα ζηε Αηεχζπλζε ηνπ Γπκλαζίνπ, Γεληθνχ 
Λπθείνπ ή Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ θαη ππνβάιινπλ Τπεχζπλε Αήισζε ηνπ λ. 1599/1986 (Ώ` 75) ζηελ νπνία δειψλεηαη ε λφκηκε άζθεζε ηεο 
θεδεκνλίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13, εθφζνλ νη καζεηέο/ηξηεο είλαη αλήιηθνη/εο. ηελ ίδηα Τπεχζπλε Αήισζε δειψλεηαη ε απνδνρή ηεο 
ειεθηξνληθήο ελεκέξσζεο γηα δεηήκαηα ηεο πνξείαο θνίηεζεο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο, θαζψο θαη ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε γηα ηελ παξαιαβή ησλ 
ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ ή ν αξηζκφο ηνπ ηειεθψλνπ ζην νπνίν ζα απνζηέιινληαη ηα ζχληνκα κελχκαηα (SMS). Γηα ηελ αλαλέσζε εγγξαθήο 
ζε Γεληθφ Λχθεην ή Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην απαηηείηαη ε πξνεγνχκελε ππνβνιή Διεθηξνληθήο Ώίηεζεο.  

3) Σελ Διεθηξνληθή Ώίηεζε ππνβάιινπλ νη καζεηέο/ηξηεο πνπ επηζπκνχλ λα αλαλεψζνπλ ηελ εγγξαθή ζην Γεληθφ Λχθεην ζην νπνίν θνηηνχλ ή 
νη θεδεκφλεο ηνπο, εάλ είλαη αλήιηθνη/εο, ζηελ πξνζεζκία θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. Α ηνπ άξζξνπ 9. ηελ Διεθηξνληθή 
Ώίηεζε γηα ηελ αλαλέσζε εγγξαθήο δειψλνπλ επίζεο, ηηο Οκάδεο Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηα καζήκαηα πνπ ζα παξαθνινπζήζνπλ, κε 
δπλαηφηεηα επηινγήο πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο καζεκάησλ θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο, αλ ππάξρεη ππνρξέσζε επηινγήο καζεκάησλ, ζχκθσλα κε 
ην πξφγξακκα ζπνπδψλ.  

4) Σελ Διεθηξνληθή Ώίηεζε ππνβάιινπλ νη καζεηέο/ηξηεο πνπ επηζπκνχλ λα αλαλεψζνπλ ηελ εγγξαθή ζε Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην ή νη θεδεκφλεο 
ηνπο, εάλ είλαη αλήιηθνη/εο, ζηελ πξνζεζκία θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. Α ηνπ άξζξνπ 9. ηελ Διεθηξνληθή Ώίηεζε γηα ηελ 
αλαλέσζε εγγξαθήο ζε Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην δειψλνπλ επίζεο: α) γηα ηελ αλαλέσζε εγγξαθήο ζηελ Ώ` ηάμε ηα καζήκαηα επηινγήο ηα νπνία 
επηζπκνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ β) γηα ηελ εγγξαθή ζηε ΐ` ηάμε ηνλ ηνκέα πνπ επηζπκνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ γ) γηα ηελ εγγξαθή ζηελ Γ` 
ηάμε ηελ εηδηθφηεηα πνπ επηζπκνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ. Δ δήισζε απηή κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ζε φ,ηη αθνξά ζηνλ ηνκέα ή ζηελ εηδηθφηεηα 
έσο ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ εθάζηνπ έηνπο γηα ηκήκαηα πνπ ήδε ιεηηνπξγνχλ, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ειάρηζηνπ θαη ηνπ κέγηζηνπ 
αξηζκνχ καζεηψλ/ηξηψλ αλά ηάμε θαη ρσξίο λα ηξνπνπνηεί ηηο αλάγθεο ζε εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ.  

5) Ώλ ν/ε καζεηήο/ηξηα δελ έρεη ιάβεη Ώπνιπηήξην ή δελ έρεη ιάβεη Πηπρίν ή δελ έρεη ιάβεη θαλέλα απφ ηα δχν, θαηά ηελ εηδηθή εμεηαζηηθή 
πεξίνδν ηνπ επηεκβξίνπ, δειψλεη ζε Τπεχζπλε Αήισζε ηνπ λ. 1599/1986 (Ώ` 75) αλ επηζπκεί λα επαλαιάβεη ηε θνίηεζε, ζχκθσλα κε ηηο 
θείκελεο δηαηάμεηο.  
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Άξζξν 22  

Έληαμε καζεηψλ/ηξηψλ ζε ηάμεηο - Οξηζηηθνπνίεζε ηκεκάησλ  

1) Μεηά ηελ εγγξαθή ηνπο, ηε κεηεγγξαθή ηνπο ή ηελ αλαλέσζε ηεο εγγξαθήο ηνπο ζην Γπκλάζην, ην Γεληθφ Λχθεην ή ην Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην, 
νη καζεηέο/ηξηεο εληάζζνληαη ζε ηάμεηο, φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο.  

Μαζεηέο/ηξηεο πνπ κεηεγγξάθνληαη ζε Γπκλάζην ή Γεληθφ Λχθεην ή Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην εληάζζνληαη ζηελ ηάμε ζηελ νπνία είραλ εληαρζεί ζην 
ηδίνπ ηχπνπ ζρνιείν απφ ην νπνίν κεηεγγξάθεθαλ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ εμαηξέζεσλ ησλ άξζξσλ 17 θαη 18.  

2) Έληαμε καζεηψλ/ηξηψλ ζε Γπκλάζην:  

α) ζηελ Ώ` ηάμε εληάζζνληαη φζνη/εο:  

αα) εγγξάθνληαη ζηελ ηάμε απηή, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα,  

ββ) δελ έρνπλ πξναρζεί απφ ηελ ηάμε απηή,  

γγ) κεηεγγξάθνληαη απφ ηελ Ώ` ηάμε άιινπ Γπκλαζίνπ  

β) ζηε ΐ` ηάμε εληάζζνληαη φζνη/εο: αα) έρνπλ πξναρζεί απφ ηελ Ώ` ηάμε, ββ) δελ έρνπλ πξναρζεί απφ ηε ΐ` ηάμε, γγ) κεηεγγξάθνληαη απφ ηε 
ΐ` ηάμε άιινπ Γπκλαζίνπ  

γ) ζηε Γ` ηάμε εληάζζνληαη φζνη/εο: αα) έρνπλ πξναρζεί απφ ηε ΐ` ηάμε, ββ) δελ έρνπλ πξναρζεί απφ ηε Γ` ηάμε, γγ) κεηεγγξάθνληαη απφ ηε Γ` 
ηάμε άιινπ Γπκλαζίνπ.  

3) Έληαμε καζεηψλ/ηξηψλ ζε Δκεξήζηα Γεληθά Λχθεηα:  

α) ζηελ Ώ` ηάμε εκεξήζηνπ ΓΒ.Λ. εληάζζνληαη φζνη/εο:  

αα) εγγξάθνληαη ζηελ ηάμε απηή, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα, ββ) δελ έρνπλ πξναρζεί απφ ηελ ηάμε απηή,  

γγ) κεηεγγξάθνληαη απφ ηελ Ώ` ηάμε άιινπ εκεξήζηνπ ή εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ, δδ) κεηεγγξάθνληαη απφ ηελ Ώ` ηάμε εκεξήζηνπ ή 
εζπεξηλνχ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ,  

β) ζηε ΐ` ηάμε εκεξήζηνπ ΓΒ.Λ. εληάζζνληαη φζνη/εο:  

αα) έρνπλ πξναρζεί απφ ηελ Ώ` ηάμε εκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ,  

ββ) δελ έρνπλ πξναρζεί απφ ηε ΐ` ηάμε εκεξήζηνπ ή εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ,  

γγ) δελ έρνπλ πξναρζεί απφ ηε Γ` ηάμε εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ ηεηξαεηνχο θνίηεζεο,  

δδ) κεηεγγξάθνληαη απφ ηε ΐ` ηάμε άιινπ εκεξήζηνπ ή εζπεξηλνχ ΓΒ.Λ., εε) κεηεγγξάθνληαη απφ ηε ΐ` ή Γ` ηάμε εκεξήζηνπ Βπαγγεικαηηθνχ 
Λπθείνπ, ζηζη) κεηεγγξάθνληαη απφ ηε ΐ` ή Γ` εζπεξηλνχ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή ηε Α` ηάμε εζπεξηλνχ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ.  

γ) ζηε Γ` ηάμε εκεξήζηνπ ΓΒ.Λ. εληάζζνληαη φζνη/εο:  

αα) έρνπλ πξναρζεί απφ ηε ΐ` ηάμε εκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ,  

ββ) ππνρξεψλνληαη λα επαλαιάβνπλ ηε θνίηεζε ζηε Γ` ηάμε εκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ,  

γγ) κεηεγγξάθνληαη απφ ηε Γ` ηάμε άιινπ εκεξήζηνπ ή ηε Γ` ηάμε εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ ηξηεηνχο θνίηεζεο ή ηε Α` ηάμε εζπεξηλνχ Γεληθνχ 
Λπθείνπ.  

4) Έληαμε καζεηψλ/ηξηψλ ζε Βζπεξηλά Γεληθά Λχθεηα:  

α) ζηελ Ώ` ηάμε εζπεξηλνχ ΓΒ.Λ. εληάζζνληαη φζνη/εο:  

αα) εγγξάθνληαη ζηελ ηάμε απηή, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα,  

ββ) δελ έρνπλ πξναρζεί απφ ηελ Ώ` ηάμε εζπεξηλνχ ΓΒ.Λ.,  

γγ) κεηεγγξάθνληαη απφ ηελ Ώ` ηάμε άιινπ εκεξήζηνπ ή εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ,  
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δδ) κεηεγγξάθνληαη απφ ηελ Ώ` ηάμε εκεξήζηνπ ή εζπεξηλνχ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ.  

β) ζηε ΐ` ηάμε εζπεξηλνχ ΓΒ.Λ. εληάζζνληαη φζνη/εο:  

αα) έρνπλ πξναρζεί απφ ηελ Ώ` ηάμε εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ,  

ββ) δελ έρνπλ πξναρζεί απφ ηε ΐ` ηάμε εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ,  

γγ) δελ έρνπλ πξναρζεί απφ ηε Γ` ηάμε εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ ηεηξαεηνχο θνίηεζεο,  

δδ) κεηεγγξάθνληαη απφ ηε ΐ` ηάμε άιινπ εκεξήζηνπ ή εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ, εε) κεηεγγξάθνληαη απφ ηε ΐ` ή Γ` ηάμε εκεξήζηνπ 
Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, ζηζη) κεηεγγξάθνληαη απφ ηε ΐ` ή Γ` εζπεξηλνχ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή ηε Α` ηάμε εζπεξηλνχ Βπαγγεικαηηθνχ 
Λπθείνπ.  

γ) ζηε Γ` ηάμε εζπεξηλνχ ΓΒ.Λ. εληάζζνληαη φζνη/εο:  

αα) έρνπλ πξναρζεί απφ ηε ΐ` ηάμε εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ ηξηεηνχο θνίηεζεο, ββ) δελ έρνπλ πξναρζεί απφ ηε Γ` ηάμε ηξηεηνχο εζπεξηλνχ 
Γεληθνχ Λπθείνπ, γγ) δελ έρνπλ πξναρζεί απφ ηε Α` ηάμε εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2020-2021 θαη εθεμήο,  

δδ) κεηεγγξάθνληαη απφ ηε Γ` ηάμε άιινπ ηξηεηνχο εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ, εε) κεηεγγξάθνληαη απφ ηε Γ` ηάμε εκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ.  

δ) ζηε Α` ηάμε εζπεξηλνχ ΓΒ.Λ. (έσο ην ζρνιηθφ έηνο 2019-20) εληάζζνληαη φζνη/εο:  

αα) έρνπλ πξναρζεί απφ ηε Γ` ηάμε εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ ηεηξαεηνχο θνίηεζεο κέρξη ην ζρνιηθφ έηνο 2018-19,  

ββ) ππνρξεψλνληαη λα επαλαιάβνπλ ηε θνίηεζε ζηε Α` ηάμε εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ κέρξη ην ζρνιηθφ έηνο 2019-20,  

γγ) κεηεγγξάθνληαη απφ ηε Α` ηάμε άιινπ εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ ην ζρνιηθφ έηνο 2019-20.  

5) Έληαμε καζεηψλ/ηξησλ ζε Δκεξήζηα Βπαγγεικαηηθά Λχθεηα:  

α) ζηελ Ώ` ηάμε εκεξήζηνπ ΒΠΏ.Λ. εληάζζνληαη φζνη/εο:  

αα) εγγξάθνληαη ζηελ ηάμε απηή ζχκθσλα κε ηελ πεξίπη. 8 ηεο παξ. Ώ ηνπ άξζξνπ 9, ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ ππνινίπσλ παξαγξάθσλ 
ηνπ ηδίνπ άξζξνπ,  

ββ) δελ έρνπλ πξναρζεί απφ ηελ ηάμε απηή,  

γγ) κεηεγγξάθνληαη απφ ηελ Ώ` ηάμε άιινπ εκεξήζηνπ ή εζπεξηλνχ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή απφ ηελ Ώ` ηάμε εκεξήζηνπ ή εζπεξηλνχ Γεληθνχ 
Λπθείνπ.  

β) ζηε ΐ` ηάμε εκεξήζηνπ ΒΠΏ.Λ. εληάζζνληαη φζνη/εο:  

αα) εγγξάθνληαη ζηελ ηάμε απηή ζχκθσλα κε ηελ πεξίπη. 8 ηεο παξ. Ώ ηνπ άξζξνπ 9, ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ ππνινίπσλ παξαγξάθσλ 
ηνπ ηδίνπ άξζξνπ,  

ββ) έρνπλ πξναρζεί απφ ηελ Ώ` ηάμε εκεξήζηνπ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ,  

γγ) δελ έρνπλ πξναρζεί απφ ηε ΐ` ηάμε εκεξήζηνπ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ,  

δδ) κεηεγγξάθνληαη απφ ηε ΐ` ηάμε άιινπ εκεξήζηνπ ή εζπεξηλνχ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ,  

εε) κεηεγγξάθνληαη απφ ηε ΐ` ή Γ` ηάμε εκεξήζηνπ ή εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ ή ηε Α` ηάμε εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ.  

γ) ζηε Γ` ηάμε εκεξήζηνπ ΒΠΏ.Λ. εληάζζνληαη φζνη/εο:  

αα) εγγξάθνληαη ζηελ ηάμε απηή ζχκθσλα κε ηελ πεξίπη. 8 ηεο παξ. Ώ ηνπ άξζξνπ 9, ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ ππνινίπσλ παξαγξάθσλ 
ηνπ ηδίνπ άξζξνπ,  

ββ) έρνπλ πξναρζεί απφ ηε ΐ` ηάμε εκεξήζηνπ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ,  

γγ) δελ έρνπλ πξναρζεί απφ ηε Γ` ηάμε εκεξήζηνπ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ,  

δδ) κεηεγγξάθνληαη απφ ηε Γ` ηάμε άιινπ εκεξήζηνπ ή εζπεξηλνχ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ηξηεηνχο θνίηεζεο,  
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εε) κεηεγγξάθνληαη απφ ηε Α` ηάμε εζπεξηλνχ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2019-2020,  

ζηζη) κεηεγγξάθνληαη ζηε Γ` ηάμε εκεξήζηνπ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ηξηεηνχο θνίηεζεο θαη εκπίπηνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην 
άξζξν 151 ηνπ λ. 4610/2019 (Ώ` 70),  

δδ) εκπίπηνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 151 ηνπ λ. 4610/2019 (Ώ`70) θαη έρνπλ δηθαίσκα κεηεγγξαθήο 
ζηε Γ` ηάμε εκεξήζηνπ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ηξηεηνχο θνίηεζεο.  

6) Έληαμε καζεηψλ/ηξηψλ ζε Βζπεξηλά Βπαγγεικαηηθά Λχθεηα:  

α) ζηελ Ώ` ηάμε εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. εληάζζνληαη φζνη/εο:  

αα) εγγξάθνληαη ζηελ ηάμε απηή ζχκθσλα κε ηελ πεξίπη. 8 ηεο παξ. Ώ ηνπ άξζξνπ 9, ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ ππνινίπσλ παξαγξάθσλ 
ηνπ ηδίνπ άξζξνπ,  

ββ) δελ έρνπλ πξναρζεί απφ ηελ Ώ` ηάμε εζπεξηλνχ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ,  

γγ) κεηεγγξάθνληαη απφ ηελ Ώ` ηάμε εκεξήζηνπ ή εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ,  

δδ) κεηεγγξάθνληαη απφ ηελ Ώ` ηάμε εκεξήζηνπ ή άιινπ εζπεξηλνχ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ.  

β) ζηε ΐ` ηάμε εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. εληάζζνληαη φζνη/εο:  

αα) εγγξάθνληαη ζηελ ηάμε απηή ζχκθσλα κε ηελ πεξίπη. 8 ηεο παξ. Ώ ηνπ άξζξνπ 9, ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ ππνινίπσλ παξαγξάθσλ 
ηνπ ηδίνπ άξζξνπ,  

ββ) έρνπλ πξναρζεί απφ ηελ Ώ` ηάμε εζπεξηλνχ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ,  

γγ) δελ έρνπλ πξναρζεί απφ ηε ΐ` ηάμε εζπεξηλνχ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ,  

δδ) κεηεγγξάθνληαη απφ ηε ΐ` ηάμε εκεξήζηνπ ή άιινπ εζπεξηλνχ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ,  

εε) κεηεγγξάθνληαη απφ ηε ΐ` ή Γ` ηάμε εκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ, ζηζη) κεηεγγξάθνληαη απφ ηε ΐ` ή Γ` ή Α` ηάμε εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ.  

γ) ζηε Γ` ηάμε εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. εληάζζνληαη φζνη/εο:  

αα) εγγξάθνληαη ζηελ ηάμε απηή ζχκθσλα κε ηελ πεξίπη. 8 ηεο παξ. Ώ ηνπ άξζξνπ 9, ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ ππνινίπσλ παξαγξάθσλ 
ηνπ ηδίνπ άξζξνπ,  

ββ) έρνπλ πξναρζεί απφ ηε ΐ` ηάμε εζπεξηλνχ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ηξηεηνχο θνίηεζεο,  

γγ) δελ έρνπλ πξναρζεί απφ ηε Γ` ηάμε εζπεξηλνχ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ηξηεηνχο θνίηεζεο,  

δδ) κεηεγγξάθνληαη απφ ηε Γ` ηάμε εκεξήζηνπ ή άιινπ εζπεξηλνχ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ηξηεηνχο θνίηεζεο,  

εε) δελ ζα πξναρζνχλ απφ ηε Α` ηάμε εζπεξηλνχ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ην ζρνιηθφ έηνο 2019-2020,  

ζηζη) εκπίπηνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 151 ηνπ λ. 4610/2019 (Ώ`70) θαη έρνπλ δηθαίσκα εγγξαθήο 
ή κεηεγγξαθήο ζηε Γ` ηάμε εζπεξηλνχ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ηξηεηνχο θνίηεζεο,  

δδ) εκπίπηνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ παξειζφλησλ εηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 151 ηνπ λ.4610/2019 (Ώ`70) θαη έρνπλ 
δηθαίσκα εγγξαθήο ή κεηεγγξαθήο ζηε Γ` ηάμε εζπεξηλνχ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ηξηεηνχο θνίηεζεο.  

δ) ζηε Α` ηάμε εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. (έσο ην ζρνιηθφ έηνο 2019-2020) εληάζζνληαη φζνη/εο:  

αα) έρνπλ πξναρζεί απφ ηε Γ` ηάμε εζπεξηλνχ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ηεηξαεηνχο θνίηεζεο κέρξη ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019,  

ββ) δελ ζα πξναρζνχλ απφ ηε Α` ηάμε εζπεξηλνχ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019,  

γγ) κεηεγγξάθνληαη απφ ηε Α` ηάμε άιινπ εζπεξηλνχ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ,  

δδ) εκπίπηνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 151 ηνπ λ. 4610/2019 (Ώ` 70)  

7) ηα Γπκλάζηα Β.Ώ.Β. θνηηνχλ καζεηέο/ηξηεο κέρξη ην 19ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο.  
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Πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνθαηαξθηηθή ηάμε θαη ηξεηο επφκελεο ηάμεηο, Ώ`, ΐ`, Γ`. Μαζεηέο/ηξηεο απφθνηηνη/εο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ κε αλαπεξία θαη 
εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κπνξεί λα εγγξάθνληαη απεπζείαο ζηελ Ώ ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ Β.Ώ.Β., χζηεξα απφ αμηνιφγεζε πνπ 
πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην νηθείν Κ.Β..Τ. Οη εγγεγξακκέλνη/εο καζεηέο/ηξηεο ησλ Ώ`, ΐ` θαη Γ` ηάμεσλ ησλ Γπκλαζίσλ ΒΏΒ δχλαληαη λα 
κεηεγγξάθνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ηάμεηο ησλ Γπκλαζίσλ θαη αληηζηξφθσο, θαηφπηλ γλσκάηεπζεο Κ.Β..Τ.  

8) Σα Βληαία Βηδηθά Βπαγγεικαηηθά Γπκλάζηα - Λχθεηα πεξηιακβάλνπλ ηηο ηάμεηο Ώ`, ΐ`, Γ`, Α` Γπκλάζηνπ θαη ηηο ηάμεηο Ώ`, ΐ`, Γ`, Α` Λπθείνπ. ηα 
Βληαία Βηδηθά Βπαγγεικαηηθά Γπκλάζηα - Λχθεηα εγγξάθνληαη, θαηφπηλ γλσκάηεπζεο ηνπ Κ.Β..Τ., καζεηέο/ηξηεο κε αλαπεξία θαη εηδηθέο 
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, νη νπνίνη/εο επσθεινχληαη απφ ηα σξνιφγηα θαη αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δνκήο, θαη κέζα απφ ηελ 
αθαδεκατθή θαη επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε κπνξνχλ λα νδεγεζνχλ ζε κεηαιπθεηαθέο δνκέο εθπαίδεπζεο θαη ζε αλεμάξηεηε ή επνπηεπνκέλε 
εξγαζία.  

Βηδηθφηεξα, ζηελ Ώ` ηάμε Γπκλαζίνπ δχλαληαη λα εγγξάθνληαη, κεηά απφ γλσκάηεπζε ηνπ Κ.Β..Τ., καζεηέο/ηξηεο απφθνηηνη/εο Γεληθνχ ή 
Βηδηθνχ Αεκνηηθνχ ρνιείνπ θαη ηεο Ώ` ή ΐ` ηάμεο ησλ Β.Β.Β.ΒΚ..  

Αηθαίσκα πξψηεο εγγξαθήο έρνπλ νη καζεηέο/ηξηεο έσο ην 16ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θνίηεζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ 
ζηε Α` ηάμε ρνξεγείηαη ηίηινο απνιπηήξηνπ Γπκλαζίνπ.  

Οη εγγεγξακκέλνη/εο καζεηέο/ηξηεο ησλ Ώ`, ΐ`, Γ` ηάμεσλ ησλ Γπκλαζίσλ ησλ Βληαίσλ Βηδηθψλ Βπαγγεικαηηθψλ Γπκλαζίσλ-Λπθείσλ (ΒΝΒΒΓΤ-
Λ) δχλαληαη λα κεηεγγξάθνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ηάμεηο ησλ Γπκλαζίσλ θαη ησλ Γπκλαζίσλ ΒΏΒ θαη αληηζηξφθσο θαηφπηλ γλσκάηεπζεο Κ.Β..Τ.  

Οη απφθνηηνη/εο ησλ Ώ` θαη ΐ` ηάμεσλ Γπκλαζίσλ, Γπκλαζίσλ ΒΏΒ θαη Γπκλαζίσλ ΒΝΒΒΓΤ-Λ κπνξνχλ λα κεηεγγξάθνληαη, θαηφπηλ 
γλσκάηεπζεο Κ.Β..Τ., σο αθνινχζσο:  

α) Ο/Δ απφθνηηνο/ε ηεο Ώ` ηάμεο Γπκλαζίνπ κπνξεί λα κεηεγγξάθεηαη ζηελ ΐ` ηάμε Γπκλαζίνπ ΒΏΒ ή Γπκλαζίνπ ΒΝΒΒΓΤ-Λ.  

β) Ο/Δ απφθνηηνο/ε ηεο ΐ` ηάμεο Γπκλαζίνπ κπνξεί λα κεηεγγξάθεηαη ζηελ Γ` ηάμε Γπκλαζίνπ ΒΏΒ ή Γπκλαζίνπ ΒΝΒΒΓΤ-Λ.  

γ) Ο/Δ απφθνηηνο/ε ηεο Ώ` ηάμεο Γπκλαζίνπ ΒΏΒ κπνξεί λα κεηεγγξάθεηαη ζηελ ΐ` ηάμε Γπκλαζίνπ ή Γπκλαζίνπ ΒΝΒΒΓΤ-Λ.  

δ) Ο/Δ απφθνηηνο/ε ηεο ΐ` ηάμεο Γπκλαζίνπ ΒΏΒ κπνξεί λα κεηεγγξάθεηαη ζηελ Γ` ηάμε Γπκλαζίνπ ή Γπκλαζίνπ ΒΝΒΒΓΤ-Λ.  

ε) Ο/Δ απφθνηηνο/ε ηεο Ώ` ηάμεο Γπκλαζίνπ ΒΝΒΒΓΤ-Λ κπνξεί λα κεηεγγξάθεηαη ζηελ ΐ` ηάμε Γπκλαζίνπ Γεληθήο ή Γπκλαζίνπ ΒΏΒ.  

ζη) Ο/Δ απφθνηηνο/ε ηεο ΐ` ηάμεο Γπκλαζίνπ ΒΝΒΒΓΤ-Λ κπνξεί λα κεηεγγξάθεηαη ζηελ Γ` ηάμε Γπκλαζίνπ Γεληθήο ή Γπκλαζίνπ ΒΏΒ.  

δ) Ο/Δ απφθνηηνο/ε ηεο Γ` ηάμεο Γπκλαζίνπ ΒΝΒΒΓΤ-Λ κπνξεί λα κεηεγγξάθεηαη ζηελ Γ` ηάμε Γπκλαζίνπ Γεληθήο ή Γπκλαζίνπ ΒΏΒ κεηά απφ 
γλσκάηεπζε Κ.Β..Τ. ε) Οη καζεηέο/ηξηεο ηεο Α` ηάμεο ησλ Γπκλαζίσλ ησλ Βληαίσλ Βηδηθψλ Βπαγγεικαηηθψλ Γπκλαζίσλ-Λπθείσλ (ΒΝΒΒΓΤ-Λ) 
δχλαληαη λα κεηεγγξάθνληαη ζηελ Γ` ηάμε ησλ Γπκλαζίσλ θαη ησλ Γπκλαζίσλ ΒΏΒ κεηά απφ γλσκάηεπζε Κ.Β..Τ.  

9) Οη θάηνρνη απνιπηήξηνπ Γπκλαζίνπ ηνπ Βληαίνπ Βηδηθνχ Βπαγγεικαηηθνχ Γπκλαζίνπ-Λπθείνπ δχλαληαη λα ζπλερίζνπλ ηε θνίηεζή ηνπο, κεηά 
απφ γλσκάηεπζε ηνπ Κ.Β..Τ.: i) ζηελ Ώ` ηάμε Λπθείνπ ηνπ Βληαίνπ Βηδηθνχ Βπαγγεικαηηθνχ Γπκλαζίνπ - Λπθείνπ, ii) ζηελ Ώ` ηάμε ηνπ Γεληθνχ 
Λπθείνπ, iii) ζηελ Ώ` ηάμε ηνπ Λπθείνπ ΒΏΒ, iv) ζηελ Ώ` ηάμε ηνπ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, λ) ζηελ Ώ` ηάμε ηνπ Βζπεξηλνχ Βπαγγεικαηηθνχ 
Λπθείνπ θαη vi) ζε ΑΕΒΚ ελειίθσλ απνθνίησλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο.  

10) Σα Λχθεηα Β.Ώ.Β. πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνθαηαξθηηθή ηάμε θαη ηηο Ώ`, ΐ`, Γ` ηάμεηο. Μαζεηέο/ηξηεο απφθνηηνη/εο Γπκλαζίνπ ή Γπκλαζίνπ ΒΏΒ 
ή Γπκλαζίνπ ΒΝΒΒΓΤ-Λ κπνξεί λα εγγξάθνληαη ζηελ A ηάμε ηνπ Λπθείνπ Β.Ώ.Β, χζηεξα απφ γλσκάηεπζε Κ.Β..Τ.  

Οη καζεηέο/ηξηεο ησλ Ώ`, ΐ` θαη Γ` ηάμεσλ ησλ Λπθείσλ ΒΏΒ δχλαληαη λα κεηεγγξάθνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ηάμεηο ησλ ΓΒ.Λ. θαη αληηζηξφθσο, 
θαηφπηλ γλσκάηεπζεο Κ.Β..Τ.  

Οη καζεηέο/ηξηεο ησλ Ώ`, ΐ` θαη Γ` ηάμεσλ ησλ Λπθείσλ ΒΏΒ δχλαληαη λα κεηεγγξάθνληαη ζε ηάμεηο ησλ ΒΠΏ.Λ. θαη Λπθείσλ ΒΝΒΒΓΤ-Λ χζηεξα 
απφ γλσκάηεπζε Κ.Β..Τ. Γηα ηηο κεηεγγξαθέο καζεηψλ/ηξηψλ Λπθείσλ ΒΏΒ πξνο ΒΠΏ.Λ. θαη αληηζηξφθσο, εθφζνλ ππάξρεη γλσκάηεπζε 
Κ.Β..Τ., ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα γηα ηηο κεηεγγξαθέο καζεηψλ/ηξηψλ απφ ΓΒ.Λ. πξνο ΒΠΏ.Λ..  

Οη εγγεγξακκέλνη/εο καζεηέο/ηξηεο ησλ Ώ`, ΐ`, Γ` θαη Α` ηάμεσλ ησλ Λπθείσλ ησλ Βληαίσλ Βηδηθψλ Βπαγγεικαηηθψλ Γπκλαζίσλ- Λπθείσλ 
(ΒΝΒΒΓΤ-Λ) δχλαληαη λα κεηεγγξάθνληαη ζε ηάμεηο ησλ Λπθείσλ ΒΏΒ, ησλ ΓΒ.Λ., ησλ ΒΠΏ.Λ. θαη ησλ Βζπεξηλψλ ΒΠΏ.Λ., κεηά απφ 
γλσκάηεπζε Κ.Β..Τ., σο εμήο:  

α) Ο/Δ εγγεγξακκέλνο/ε καζεηήο/ηξηα ηεο Ώ` ηάμεο Λπθείνπ ΒΝΒΒΓΤ-Λ κπνξεί λα κεηεγγξάθεηαη ζηελ Ώ` ηάμε ΓΒ.Λ. ή ΒΠΏ.Λ. (εκεξήζηνπ ή 
εζπεξηλνχ) θαη ζηελ Ώ` ηάμε Λπθείνπ ΒΏΒ.  

β) Ο/Δ εγγεγξακκέλνο/ε καζεηήο/ηξηα ηεο ΐ` ηάμεο Λπθείνπ ΒΝΒΒΓΤ-Λ κπνξεί λα κεηεγγξάθεηαη ζηε ΐ` ηάμε ΓΒ.Λ. ή ΒΠΏ.Λ. (εκεξήζηνπ ή 
εζπεξηλνχ) θαη ζηε ΐ` ηάμε Λπθείνπ ΒΏΒ.  

γ) Ο/Δ εγγεγξακκέλνο/ε καζεηήο/ηξηα ηεο Γ` ή Α` ηάμεο Λπθείνπ ΒΝΒΒΓΤ-Λ κπνξεί λα κεηεγγξάθεηαη ζηε ΐ` ηάμε ΓΒ.Λ. (εκεξήζηνπ ή 
εζπεξηλνχ), ζηε ΐ` ηάμε Λπθείνπ ΒΏΒ, ζηε Γ` ηάμε ΒΠΏ.Λ. (εκεξήζηνπ ή εζπεξηλνχ) εθφζνλ πξφθεηηαη λα παξαθνινπζήζεη εηδηθφηεηα ηνπ ίδηνπ 
ηνκέα θαη ζηε ΐ` ηάμε ΒΠΏ.Λ. (εκεξήζηνπ ή εζπεξηλνχ) εθφζνλ επηζπκεί λα παξαθνινπζήζεη εηδηθφηεηα εηέξνπ ηνκέα.  

ηα Λχθεηα ησλ Βληαίσλ Βηδηθψλ Βπαγγεικαηηθψλ Γπκλαζίσλ-Λπθείσλ (ΒΝΒΒΓΤ-Λ) ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ. 4415/2016 (Ώ`159) κπνξνχλ λα 
θνηηνχλ, θαηφπηλ γλσκάηεπζεο Κ.Β..Τ., φζνη/εο πιεξνχλ ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:  
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α) ηελ Ώ` ηάμε Λπθείνπ ΒΝΒΒΓΤ-Λ, εληάζζνληαη, κεηά απφ γλσκάηεπζε ηνπ Κ.Β..Τ., φζνη/εο έρνπλ δηθαίσκα α) εγγξαθήο θαη β) κεηεγγξαθήο 
ζε απηή, ήηνη:  

αα) ζνη/εο είλαη θάηνρνη Ώπνιπηήξηνπ Γπκλαζίνπ ΒΝΒΒΓΤ-Λ ή Γπκλαζίνπ ΒΏΒ ή Βηδηθνχ Βπαγγεικαηηθνχ Γπκλαζίνπ ή Γεληθνχ Γπκλαζίνπ 
(εκεξήζηνπ ή εζπεξηλνχ) ή άιινπ ηζφηηκνπ ηίηινπ  

ββ) ζνη/εο έρνπλ απνξξηθζεί ή κεηεγγξαθεί απφ ηελ Ώ` ηάμε εηέξνπ Λπθείνπ ΒΝΒΒΓΤ-Λ. ή ηελ Ώ` ηάμε Λπθείνπ ΒΏΒ ή ηελ Ώ` ηάμε ΒΠΏ.Λ. 
ΒΏΒ  

γγ) ζνη/εο έρνπλ απνξξηθζεί ή κεηεγγξαθεί απφ ηελ Ώ` ηάμε Λπθείνπ ΒΠΏ.Λ. (εκεξήζηνπ ή εζπεξηλνχ)  

δδ) ζνη/εο έρνπλ απνξξηθζεί ή κεηεγγξαθεί απφ ηελ Ώ` ηάμε Γεληθνχ Λπθείνπ (εκεξήζηνπ ή εζπεξηλνχ)  

β) ηε ΐ` ηάμε Λπθείνπ ΒΝΒΒΓΤ-Λ, εληάζζνληαη, κεηά απφ γλσκάηεπζε ηνπ Κ.Β..Τ. φζνη/εο έρνπλ δηθαίσκα εγγξαθήο θαη κεηεγγξαθήο ζε 
απηή, ήηνη:  

αα) ζνη/εο έρνπλ πξναρζεί απφ ηελ Ώ` ηάμε ηνπ ηδίνπ ή εηέξνπ Λπθείνπ ΒΝΒΒΓΤ-Λ ή ηελ Ώ` ηάμε Λπθείνπ ΒΏΒ ή ηελ Ώ` ηάμε ΒΠΏ.Λ. ΒΏΒ ή 
ηελ Ώ` ηάμε Λπθείνπ ΒΠΏ.Λ. (εκεξήζηνπ ή εζπεξηλνχ) ή ηελ Ώ` ηάμε Γεληθνχ Λπθείνπ (εκεξήζηνπ ή εζπεξηλνχ) ββ) ζνη/εο δελ έρνπλ πξναρζεί 
απφ ηε ΐ` ηάμε ηνπ ηδίνπ ή εηέξνπ Λπθείνπ ΒΝΒΒΓΤ-Λ ή ηε ΐ` ηάμε Λπθείνπ ΒΏΒ ή ηε ΐ` ηάμε ΒΠΏ.Λ. ΒΏΒ ή ηε ΐ` ηάμε Λπθείνπ ΒΠΏ.Λ. 
(εκεξήζηνπ ή εζπεξηλνχ) ή φζνη/εο δελ έρνπλ πξναρζεί απφ ηε Γ` ηάμε Βζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 4386/2016 (Ώ` 83) θη επηζπκνχλ λα 
αθνινπζήζνπλ έηεξν ηνκέα ή ηε ΐ` θαη Γ` ηάμε Γεληθνχ Λπθείνπ (εκεξήζηνπ ή εζπεξηλνχ)  

γγ) ζνη/εο έρνπλ πξναρζεί απφ ηηο ΐ` θαη Γ` ηάμεηο Λπθείνπ ΒΝΒΒΓΤ-Λ ή ηηο ΐ` θαη Γ` ηάμεηο ΒΠΏ.Λ. ΒΏΒ θαη επηζπκνχλ λα αθνινπζήζνπλ 
έηεξν ηνκέα ή ηηο ΐ θαη Γ` ηάμεηο Λπθείνπ ΒΏΒ ή Γεληθνχ Λπθείνπ (εκεξήζηνπ ή εζπεξηλνχ) ή ηηο ΐ` θαη Γ` ηάμεηο ΒΠΏ.Λ. (εκεξήζηνπ ή 
εζπεξηλνχ) εηέξνπ ηνκέα ή φζνη/εο θνηηνχλ ζηε Α` ηάμε ηδίνπ ή εηέξνπ ΒΝΒΒΓΤ-Λ θη επηζπκνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ έηεξν ηνκέα ή φζνη/εο 
είλαη εγγεγξακκέλνη/εο ην ζρνι. έηνο 2019-20 ζηε Α` ηάμε Βζπεξηλνχ ΒΠΏΛ ηνπ λ. 4386/2016 (Ώ`83) θη επηζπκνχλ λα αθνινπζήζνπλ έηεξν 
ηνκέα  

δδ) ζνη/εο είλαη θάηνρνη πηπρίνπ ΒΝΒΒΓΤ-Λ θη επηζπκνχλ λα αθνινπζήζνπλ έηεξν ηνκέα  

εε) ζνη/εο είλαη θάηνρνη πηπρίνπ ΣΒΒ Βηδ. Ώγσγήο Ώ` βαζκίδαο ηνπ λ.2817/2000 (Ώ` 78) θη επηζπκνχλ λα αθνινπζήζνπλ έηεξν ηνκέα  

ζηζη) ζνη/εο είλαη θάηνρνη πηπρίνπ ΣΒΒ Βηδ. Ώγσγήο ΐ` βαζκίδαο ηνπ λ.2817/2000 (Ώ` 78) θη επηζπκνχλ λα αθνινπζήζνπλ έηεξν ηνκέα θαη 
εηδηθφηεηα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ έρνπλ ιάβεη πηπρίν γηα πεξηζζφηεξεο εηδηθεχζεηο ηεο κηαο  

δδ) ζνη/εο είλαη θάηνρνη πηπρίνπ ΒΠΏ.Λ. ΒΏΒ θη επηζπκνχλ λα αθνινπζήζνπλ έηεξν ηνκέα θαη εηδηθφηεηα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ έρνπλ 
ιάβεη πηπρίν γηα πεξηζζφηεξεο εηδηθεχζεηο ηεο κηαο.  

γ) ηε Γ `ηάμε Λπθείνπ ΒΝΒΒΓΤ-Λ εληάζζνληαη, κεηά απφ γλσκάηεπζε ηνπ Κ.Β..Τ. φζνη/εο έρνπλ δηθαίσκα εγγξαθήο θαη κεηεγγξαθήο ζε 
απηή, ήηνη:  

αα) ζνη/εο έρνπλ πξναρζεί απφ ηε ΐ` ηάμε ηνπ ηδίνπ ή εηέξνπ Λπθείνπ ηδίνπ ηνκέα ηνπ ΒΝΒΒΓΤ-Λ ή ηε ΐ` ηάμε ηδίνπ ηνκέα ΒΠΏ.Λ. ΒΏΒ ή ηε 
ΐ` ηάμε ηδίνπ ηνκέα ΒΠΏ.Λ. (εκεξήζηνπ ή εζπεξηλνχ)  

ββ) ζνη/εο δελ έρνπλ πξναρζεί απφ ηε Γ` ηάμε ηνπ ηδίνπ ή εηέξνπ Λπθείνπ ηδίνπ ηνκέα ηνπ ΒΝΒΒΓΤ-Λ ή ηε Γ` ηάμε ηδίνπ ηνκέα ΒΠΏ.Λ. ΒΏΒ ή 
ηε Γ` ηάμε ηδίνπ ηνκέα ΒΠΏ.Λ. (εκεξήζηνπ ή εζπεξηλνχ)  

δ) ηελ Α` ηάμε Λπθείνπ ΒΝΒΒΓΤ-Λ εληάζζνληαη, κεηά απφ γλσκάηεπζε ηνπ Κ.Β..Τ. φζνη/εο έρνπλ δηθαίσκα λα εγγξάθνληαη ή λα 
κεηεγγξάθνληαη ζε απηήλ, ήηνη:  

αα) ζνη/εο έρνπλ πξναρζεί απφ ηε Γ` ηάμε ηνπ ηδίνπ ή εηέξνπ Λπθείνπ ηνπ ΒΝΒΒΓΤ-Λ ηδίνπ ηνκέα ή ηε Γ` ηάμε ΒΠΏ.Λ. ΒΏΒ ηδίνπ ηνκέα ή ηε ΐ` 
ηάμε εκεξήζηνπ ή εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. ηδίνπ ηνκέα  

ββ) ζνη/εο δελ έρνπλ πξναρζεί απφ ηε Α` ηάμε ηνπ ηδίνπ ή εηέξνπ Λπθείνπ ΒΝΒΒΓΤ-Λ ηδίαο εηδηθφηεηαο ή ηε Α` ηάμε ΒΠΏ.Λ. ΒΏΒ ηδίαο 
εηδηθφηεηαο  

γγ) ζνη/εο είλαη εγγεγξακκέλνη/εο ην ζρνι. έηνο 2019-20 ζηηο Γ` ή Α` ηάμε Βζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 4386/2016 (Ώ` 83) θη επηζπκνχλ λα 
αθνινπζήζνπλ ηελ ίδηα ή έηεξε εηδηθφηεηα ηνπ ηδίνπ ηνκέα ή ζηε Γ` ηάμε Βζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. ηδίαο εηδηθφηεηαο ή εηδηθφηεηαο ηδίνπ ηνκέα  

δδ) ζνη/εο είλαη θάηνρνη πηπρίνπ Λπθείνπ ΒΝΒΒΓΤ-Λ ή Λπθείνπ ΒΏΒ ή ΣΒΒ Βηδ. Ώγσγήο ΐ` βαζκίδαο ηνπ λ. 2817/2000 (Ώ` 78) θη επηζπκνχλ 
λα αθνινπζήζνπλ έηεξε εηδηθφηεηα ηνπ ηδίνπ ηνκέα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ έρνπλ ιάβεη πηπρίν γηα πεξηζζφηεξεο εηδηθεχζεηο ηεο κηαο.  

11) Οη καζεηέο/ηξηεο ησλ Ώ` ή ΐ` ηάμεσλ ησλ Β.Β.Β.ΒΚ. δχλαληαη λα κεηεγγξάθνληαη ζηελ Ώ` ηάμε ησλ Γπκλαζίσλ ησλ Βληαίσλ Βηδηθψλ 
Βπαγγεικαηηθψλ Γπκλαζίσλ-Λπθείσλ θαη ζηελ Ώ` ηάμε ησλ Γπκλαζίσλ θαη ησλ Γπκλαζίσλ ΒΏΒ, θαηφπηλ γλσκάηεπζεο Κ.Β..Τ..  

12) Οη καζεηέο/ηξηεο πνπ εγγξάθνληαη ζηα Βπαγγεικαηηθά Λχθεηα, κε ηνπο παξαθάησ αλαθεξφκελνπο ηίηινπο ζπνπδψλ, παξαθνινπζνχλ, θαηά 
πεξίπησζε, ηα καζήκαηα σο  

εμήο:  
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α) Οη θάηνρνη Ώπνιπηεξίνπ Γεληθνχ Λπθείνπ (ΓΒ.Λ.), Σερληθνχ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ (Σ.Β.Λ.), Βληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ (Β.Π.Λ.), 
Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ (ΒΠΏ.Λ.) ή άιινπ ηζφηηκνπ Ώπνιπηεξίνπ Λπθείνπ ή αληίζηνηρνπ Ώπνιπηεξίνπ Λπθείνπ ηεο αιινδαπήο, νη νπνίνη/εο 
εγγξάθνληαη ζηε ΐ` ηάμε ηνπ ΒΠΏ.Λ. παξαθνινπζνχλ κφλν ηα καζήκαηα Σνκέα θαη Βηδηθφηεηαο γηα ηελ απφθηεζε κφλν Πηπρίνπ Βηδηθφηεηαο 
ηνπ λ. 4386/2016 (Ώ` 83).  

β) Οη θάηνρνη Πηπρίνπ Σ.Β.Β. ΐ` θχθινπ ή άιινπ ηζφηηκνπ Πηπρίνπ (θαη φρη Ώπνιπηεξίνπ) νη νπνίνη/εο εγγξάθνληαη ζηε ΐ` ηάμε ηνπ ΒΠΏ.Λ. 
δχλαληαη λα επηιέμνπλ εγγξάθσο: αα) είηε ηελ απφθηεζε κφλν Πηπρίνπ Βηδηθφηεηαο ηνπ λ. 4386/2016 (Ώ` 83), δηαθνξεηηθήο απφ εθείλε πνπ 
αλαγξάθεηαη ζην ελ ηζρχ πηπρίν ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο, νπφηε απαιιάζζνληαη απφ ηελ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ Γεληθήο Παηδείαο, ββ) 
είηε λα παξαθνινπζήζνπλ φια ηα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο, Σνκέα θαη Βηδηθνηήησλ γηα ηελ απφθηεζε Πηπρίνπ Βηδηθφηεηαο θαη Ώπνιπηεξίνπ 
ηνπ λ. 4386/2016 (Ώ` 83).  

γ) Οη θάηνρνη Πηπρίνπ Σ.Β.. θαη ησλ ηζφηηκσλ κε απηφ ηίηισλ ζπνπδψλ θαη νη θάηνρνη πηπρίνπ ΒΠΏ.., νη νπνίνη/εο εγγξάθνληαη ζηε ΐ` ηάμε 
ηνπ ΒΠΏ.Λ., παξαθνινπζνχλ φια ηα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο, Σνκέα θαη Βηδηθφηεηαο γηα ηελ απφθηεζε Ώπνιπηεξίνπ θαη Πηπρίνπ 
Βηδηθφηεηαο ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 4386/2016 (Ώ` 83), αλ δελ είλαη θάηνρνη Ώπνιπηεξίνπ ΓΒ.Λ. ή ΒΠΏ.Λ. ή ηζφηηκσλ κε απηφ ηίηισλ ζπνπδψλ.  

δ) Οη θάηνρνη Πηπρίνπ Σ.Β.. θαη ησλ ηζφηηκσλ κε απηφ ηίηισλ ζπνπδψλ θαη νη θάηνρνη Πηπρίνπ ΒΠΏ.., νη νπνίνη/εο εγγξάθνληαη ζηε ΐ` ηάμε 
ηνπ ΒΠΏ.Λ., παξαθνινπζνχλ κφλν ηα καζήκαηα Σνκέα θαη Βηδηθφηεηαο γηα ηελ απφθηεζε κφλν Πηπρίνπ Βηδηθφηεηαο ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 4386/2016 
(Ώ` 83), αλ είλαη θάηνρνη Ώπνιπηεξίνπ ΓΒ.Λ. ή ΒΠΏ.Λ. ή ηζφηηκσλ κε απηφ ηίηισλ ζπνπδψλ.  

ε) Οη θάηνρνη Πηπρίνπ ΒΠΏ.Λ., νη νπνίνη/εο εγγξάθνληαη ζηε ΐ` ηάμε ηνπ ΒΠΏ.Λ. παξαθνινπζνχλ φια ηα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο, Σνκέα θαη 
Βηδηθφηεηαο γηα ηελ απφθηεζε Ώπνιπηεξίνπ θαη Πηπρίνπ άιιεο Βηδηθφηεηαο ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 4386/2016 (Ώ` 83), αλ δελ είλαη θάηνρνη Ώπνιπηεξίνπ 
ΓΒ.Λ. ή ΒΠΏ.Λ. ή ηζφηηκσλ κε απηφ ηίηισλ ζπνπδψλ.  

ζη) Οη θάηνρνη Πηπρίνπ ΒΠΏ.Λ., νη νπνίνη/εο εγγξάθνληαη ζηε ΐ` ηάμε ηνπ ΒΠΏ.Λ. παξαθνινπζνχλ κφλν ηα καζήκαηα Σνκέα θαη Βηδηθφηεηαο γηα 
ηελ απφθηεζε κφλν Πηπρίνπ άιιεο Βηδηθφηεηαο ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 4386/2016 (Ώ` 83), αλ είλαη θάηνρνη Ώπνιπηεξίνπ ΓΒ.Λ. ή ΒΠΏ.Λ. ή ηζφηηκσλ κε 
απηφ ηίηισλ ζπνπδψλ.  

δ) Κάηνρνη απνιπηεξίνπ ΒΠΏ.Λ. ΒΏΒ, νη νπνίνη εγγξάθνληαη ζηε ΐ` ηάμε Λπθείνπ ησλ ΒΝΒΒΓΤ-Λ γηα ηελ απφθηεζε πηπρίνπ δεχηεξεο 
εηδηθφηεηαο, δχλαηαη λα παξαθνινπζνχλ ηα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο θαη απαιιάζζνληαη απφ ηηο εμεηάζεηο ησλ καζεκάησλ.  

ε) Κάηνρνη Πηπρίνπ (θαη φρη Ώπνιπηεξίνπ) ΣΒΒ Βηδηθήο Ώγσγήο ΐ` βαζκίδαο ηνπ λ. 2817/2000 (Ώ` 78), νη νπνίνη εγγξάθνληαη ζηε ΐ` ηάμε 
Λπθείνπ ησλ ΒΝΒΒΓΤ-Λ, δχλαληαη λα επηιέμνπλ εγγξάθσο: α) είηε ηελ απφθηεζε κφλν Πηπρίνπ Βηδηθφηεηαο δηαθνξεηηθήο απφ εθείλε πνπ 
αλαγξάθεηαη ζην ελ ηζρχ πηπρίν ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο, επνκέλσο κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ ηα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο αιιά λα 
απαιιάζζνληαη απφ ηηο εμεηάζεηο ησλ καζεκάησλ απηψλ β) είηε λα παξαθνινπζήζνπλ φια ηα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο, Σνκέα θαη 
Βηδηθνηήησλ γηα ηελ απφθηεζε Πηπρίνπ Βηδηθφηεηαο θαη Ώπνιπηεξίνπ.  

ζ) Κάηνρνη Πηπρίνπ Βηδηθφηεηαο ΒΝΒΒΓΤ-Λ ή ΒΠΏ.Λ. ΒΏΒ ή ΣΒΒ Βηδηθήο Ώγσγήο ΐ` βαζκίδαο, κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ ζηε ΐ` ηάμε Λπθείνπ 
ΒΝΒΒΓΤ-Λ γηα παξαθνινχζεζε εηέξνπ ηνκέα θαη εηδηθφηεηαο ή ζηε Α` Λπθείνπ ΒΝΒΒΓΤ-Λ γηα παξαθνινχζεζε έηεξεο εηδηθφηεηαο ηδίνπ ηνκέα 
κε ην ήδε ιεθζέλ πηπρίν, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ είλαη ήδε θάηνρνη πηπρίνπ πεξηζζνηέξσλ εηδηθεχζεσλ ηεο κηαο.  

13)α) Μαζεηέο/ηξηεο γηα ηνπο/ηηο νπνίνπο/εο δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί εγγξαθή ζχκθσλα κε ηα άξζξα 9 θαη 14, κεηεγγξαθή ζχκθσλα κε ηα 
άξζξα 16 έσο 20 ή αλαλέσζε εγγξαθήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 δελ εληάζζνληαη ζε ηάμε. Ώλ θεδεκφλαο αλήιηθνπ/εο καζεηή/ηξηαο πνπ 
θνηηά ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε δελ πξνζέιζεη ζην ζρνιείν γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εγγξαθήο ή ηεο αλαλέσζεο εγγξαθήο ζχκθσλα κε 
ηελ πεξίπη. 1 ηεο παξ. Γ ηνπ άξζξνπ 9 ή ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 21, ν/ε Αηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ αλαδεηά ηνπο ιφγνπο. Μεηά ηε 
ζπκπιήξσζε δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ, ν/ε Αηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ απνζηέιιεη ζηελ αληίζηνηρε 
Αηεχζπλζε Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο θαηάζηαζε ησλ αλήιηθσλ καζεηψλ/ηξηψλ ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο νη νπνίνη/εο δελ έρνπλ 
νινθιεξψζεη ηελ εγγξαθή ή ηελ αλαλέσζε εγγξαθήο θαη δελ θνηηνχλ, θαη ηνπο ιφγνπο πνπ έρνπλ πξνβιεζεί απφ ηνπο θεδεκφλεο ηνπο, γηα 
θάζε έλαλ/κία. Οη Αηεπζχλζεηο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ελεκεξψλνπλ ηελ αξκφδηα Πεξηθεξεηαθή Αηεχζπλζε Βθπαίδεπζεο θαη δεηνχλ ηε 
ζπλδξνκή νπνηαζδήπνηε αξρήο ή θνηλσληθήο ππεξεζίαο θξίλνπλ απαξαίηεην.  

β) Οη Αηεπζπληέο/ληξηεο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο κέρξη ηηο 29 Ενπλίνπ γηα ηα Γπκλάζηα θαη κέρξη ηελ 5ε Ενπιίνπ γηα ηα Γεληθά Λχθεηα θαη νη 
Πεξηθεξεηαθνί/έο Αηεπζπληέο/ληξηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο κέρξη ηηο 10 Ενπιίνπ γηα ηα Βπαγγεικαηηθά Λχθεηα 
νξηζηηθνπνηνχλ κε απφθαζή ηνπο ηα ηκήκαηα πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ αλά ζρνιηθή κνλάδα ην επφκελν ζρνιηθφ έηνο ζε φιεο ηηο ηάμεηο.  

γ) Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ηκεκάησλ, θάζε εγγξαθή, κεηεγγξαθή, αιιαγή νκάδαο πξνζαλαηνιηζκνχ, επηιεγφκελνπ καζήκαηνο ή αιιαγή 
ηνκέα θαη εηδηθφηεηαο Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ζε ιεηηνπξγνχληα ηκήκαηα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη ζηελ 
παξνχζα.  

δ) Καη` εμαίξεζε ησλ πεξηπη. β` θαη γ` νη θεδεκφλεο ησλ αλήιηθσλ καζεηψλ/ηξηψλ ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα 
αίηεζεο έληαμεο ζηελ πξνβιεπφκελε ηάμε νπνηεδήπνηε ζηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, κέρξη ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ, ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη έρνπλ αθνινπζεζεί νη δηαδηθαζίεο ηεο πεξίπη. α` ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. Οη απνπζίεο κέρξη ηελ εκέξα εγγξαθήο 
ππνινγίδνληαη ζην αθέξαην.  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ`  

Φνίηεζε καζεηψλ/ηξηψλ  

Άξζξν 23  

Φνίηεζε  
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1) Δ πξναγσγή θαη ε απφιπζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ησλ Γπκλαζίσλ, Γεληθψλ Λπθείσλ, Βπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ, Γπκλαζίσλ ΒΏΒ, Λπθείσλ 
ΒΏΒ, Βληαίσλ Βηδηθψλ Βπαγγεικαηηθψλ Γπκλαζίσλ-Λπθείσλ θαη Β.Β.Β.ΒΚ. εμαξηάηαη εθηφο απφ ηελ επίδνζή ηνπο θη απφ ηελ ηαθηηθή ηνπο 
θνίηεζε ζην ζρνιείν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο.  

2) Δ θνίηεζε ραξαθηεξίδεηαη επαξθήο ή αλεπαξθήο κε βάζε ην γεληθφ ζχλνιν ησλ απνπζηψλ πνπ ζεκεηψζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
δηδαθηηθνχ έηνπο.  

3) Οη απνπζίεο αξηζκνχληαη αλά κία γηα θάζε δηδαθηηθή ψξα.  

4) Ώπνπζία καζεηή/ηξηαο απφ πνιηηηζηηθέο ή αζιεηηθέο εθδειψζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ 
ζρνιείνπ ζεσξείηαη απνπζία απφ φζεο δηδαθηηθέο ψξεο πξνβιέπεη ην σξνιφγην πξφγξακκα ηελ εκέξα ηεο πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο.  

5) Ώπνπζία καζεηή/ηξηαο απφ ενξηαζηηθέο επεηεηαθέο εθδειψζεηο ηνπ ζρνιείνπ ζεσξείηαη απνπζία απφ φζεο δηδαθηηθέο ψξεο πξνβιέπεη ην 
σξνιφγην πξφγξακκα ηελ εκέξα ηεο πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο.  

6) Ώπνπζία καζεηή/ηξηαο απφ πεξίπαην ρσξίο ρξήζε κεηαθνξηθνχ κέζνπ ζεσξείηαη απνπζία απφ φια ηα σξηαία καζήκαηα πνπ πξνβιέπεη ην 
σξνιφγην πξφγξακκα ηελ εκέξα ηεο πξαγκαηνπνίεζήο ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ, θαηά ηελ πιήξσο αηηηνινγεκέλε θξίζε ηνπ πιιφγνπ 
Αηδαζθφλησλ/νπζψλ, ε ζπκκεηνρή ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ζηνλ πεξίπαην ήηαλ εθ ησλ πξαγκάησλ αδχλαηε, νη απνπζίεο απηέο δελ ιακβάλνληαη 
ππφςε ζηνλ ραξαθηεξηζκφ θνίηεζεο. ηηο εθδξνκέο/κεηαθηλήζεηο ζηηο νπνίεο δελ ζπκκεηέρνπλ νη καζεηέο/ηξηεο αιιά δελ παξακέλνπλ ζην 
ζρνιείν πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζήζνπλ εηδηθά δηακνξθσκέλν σξνιφγην πξφγξακκα ή δελ ζπκκεηέρνπλ ζε ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε 
απφθαζε ηνπ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ/νπζψλ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 33120/ΓΑ4/28-02-2017 Τ.Ώ. (ΐ` 681), θαηαρσξίδνληαη 
απνπζίεο.  

Άξζξν 24  

Απνπζίεο πνπ δελ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο θνίηεζεο  

1) ιεο νη απνπζίεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαηαρσξίδνληαη ζην ΐηβιίν Φνίηεζεο (απνπζηνιφγην). Γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο θνίηεζεο ησλ 
καζεηψλ/ηξηψλ δελ ιακβάλνληαη ππφςε:  

α) απνπζίεο απφ ην ζρνιείν, θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, καζεηψλ/ηξηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο, ζην εμσηεξηθφ ή ην 
εζσηεξηθφ, νη νπνίεο έρνπλ εγθξηζεί απφ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο φξγαλα,  

β) απνπζίεο καζεηψλ γηα ηελ πξνζέιεπζή ηνπο ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ Βπηινγήο Οπιηηψλ, ε νπνία βεβαηψλεηαη λφκηκα,  

γ) Ώπνπζίεο καζεηψλ/ηξηψλ: αα) ηνπ Ρσκαηνθαζνιηθνχ Αφγκαηνο θαηά ηηο ενξηέο ηνπ Μλεζηήξνο Εσζήθ, ηεο Ώγίαο Ασξεάο θαη απφ ηελ 
πξνεγνχκελε κέρξη θαη ηελ επφκελε ηνπ Λαηηληθνχ Πάζρα, ββ) ηνπ Ββξατθνχ ζξεζθεχκαηνο ηελ πξνεγνχκελε θαη ηελ 1 ε ηνπ Ββξατθνχ Έηνπο, 
ηελ εκέξα ηεο Βμηιέσζεο, θαζψο θαη ηελ πξνεγνχκελε θαη ηελ εκέξα ηνπ Ββξατθνχ Πάζρα, γγ) ηνπ Μνπζνπικαληθνχ Θξεζθεχκαηνο θαηά ηηο 
εκέξεο ησλ ενξηψλ ΒΎλη Ώι-Φηηξ (εθέξ Μπατξάκ) θαη ΒΎλη Ώι-Ώληρά (Κνπξκπάλ Μπατξάκ), θαζψο θαη ηελ επφκελε εκέξα απηψλ. Γηα λα κελ 
ιεθζνχλ ππφςε νη απνπζίεο ηεο πεξίπησζεο απηήο, πξέπεη λα ππνβιεζεί Τπεχζπλε Αήισζε ηνπ λ. 1599/1989 (Ώ` 75), φπσο απηφο έρεη 
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ή ηνπ θεδεκφλα ηνπ/ηεο εάλ είλαη αλήιηθνο/ε, γηα ην ζξήζθεπκα,  

δ) απνπζίεο καζεηψλ/ηξηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ιφγσ ηεο κεηεγγξαθήο ηνπο ζε Γπκλάζην ή Γεληθφ Λχθεην ή Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην κέρξη 
δχν (2) εκέξεο, ζηηο νπνίεο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη απνπζίεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηελ εκέξα έθδνζεο ηνπ ππεξεζηαθνχ ζεκεηψκαηνο 
κεηεγγξαθήο,  

ε) απνπζίεο καζεηψλ/ηξηψλ νη νπνίνη/εο απαιιάζζνληαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηδαζθαιία καζεκάησλ, αιιά ηελ ψξα πξαγκαηνπνίεζεο 
ηεο δηδαζθαιίαο παξεπξίζθνληαη ζην ζρνιείν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 25,  

ζη) απνπζίεο καζεηψλ/ηξηψλ πνπ νθείινληαη ζε δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο νη νπνίεο θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθά δχζθνιε ηελ πξνζέιεπζε ζην 
ζρνιείν,  

δ) απνπζίεο καζεηψλ/ηξηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε πξφγξακκα καθξνρξφληαο θηλεηηθφηεηαο ζην εμσηεξηθφ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε 
ηελ πξνυπφζεζε φηη κε ηελ επηζηξνθή ηνπο ζα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηνπ ζρνιείνπ ππνδνρήο, ε νπνία ζα επηβεβαηψλεη ηελ επαξθή θνίηεζή 
ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεί παξακνλήο ηνπο,  

ε) απνπζίεο καζεηψλ/ηξηψλ νη νπνίεο νθείινληαη ζε νιηγφσξε ή νιηγνήκεξε απεξγία ησλ ππεξαζηηθψλ ιεσθνξείσλ ΚΣΒΛ πνπ βεβαηψλεηαη 
απφ ηνλ νηθείν Πεξηθεξεηάξρε ή ζε απεξγία ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Μεηαθνξάο πνπ βεβαηψλεηαη απφ ηνλ νηθείν θνξέα δελ ιακβάλνληαη ππφςε 
γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ θνίηεζεο καζεηψλ/ηξηψλ, εθφζνλ απηνί/έο ρξεζηκνπνηνχλ ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο γηα λα κεηαβνχλ ζην ζρνιείν,  

ζ) απνπζίεο σο δχν (2) εκεξψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα πξσηλέο επηζθέςεηο ζηα Κέληξα Βθπαηδεπηηθήο θαη πκβνπιεπηηθήο Τπνζηήξημεο 
(Κ.Β..Τ.) ή ηα Εαηξνπαηδαγσγηθά Κέληξα (Ε.Π.Α.) γηα δηεξεχλεζε θαη πηζηνπνίεζε εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ.  

2) Καηαρσξίδνληαη ζην ΐηβιίν Φνίηεζεο (απνπζηνιφγην) αιιά δελ πξνζκεηξψληαη απνπζίεο έσο είθνζη ηεζζάξσλ (24) εκεξψλ γηα φιν ην 
δηδαθηηθφ έηνο:  

α) γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε ζπζηεκαηηθά κεηά απφ λεθξηθή αλεπάξθεηα ή ππνβάιινληαη ζε πεξηηνλατθή 
θάζαξζε,  

β) γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο πνπ ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεία απνδνρήο κνζρεχκαηνο,  
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γ) γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο πνπ πάζρνπλ απφ φισλ ησλ ηχπσλ λενπιαζίεο θαη ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεία ζπληήξεζεο,  

δ) γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο πνπ πάζρνπλ απφ ζαθραξψδε δηαβήηε, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδεη ε Γ2/2209/1998 Τ.Ώ. ( ΐ` 314),  

ε) γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο πνπ πάζρνπλ απφ κεζνγεηαθή ή δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία θαη έρνπλ αλάγθε κεηάγγηζεο αίκαηνο ζε εηδηθφ 
λνζειεπηηθφ ίδξπκα θαζψο θαη γηα φζνπο/εο πάζρνπλ απφ αηκνξξνθηιία.  

ε θάζε κία απφ ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο νη θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ή νη ίδηνη/εο, αλ είλαη ελήιηθνη/εο, ζα πξέπεη:  

αα) Να ελεκεξψζνπλ ηε Αηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ ηδηάδνπζα πεξίπησζε ηνπ πξνβιήκαηνο πγείαο.  

ββ) Να πξνζθνκίζνπλ κε αίηεζή ηνπο ζηε Αηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ θνίηεζεο πξφζθαηε ζρεηηθή ηαηξηθή γλσκάηεπζε ή εμηηήξην απφ Αεκφζην 
Ννζνθνκείν, ε νπνία θέξεη ζθξαγίδα απφ πληνληζηή/ζηξηα Αηεπζπληή/ληξηα Κιηληθήο ηνπ Βζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο ή λφκηκα εθηεινχληα/ζα 
ρξέε πληνληζηή/ζηξηαο Αηεπζπληή/ληξηαο Κιηληθήο ηνπ Βζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο ή Αηεπζπληή/ληξηα Παλεπηζηεκηαθήο Κιηληθήο ή απφ Αεκφζην 
Κέληξν Τγείαο ζηελ πεξηνρή ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο, ε νπνία θέξεη ζθξαγίδα ηνπ/ηεο Αηεπζπληή/ληξηαο ηνπ Κέληξνπ ή δηθαηνινγεηηθά απφ 
Εδησηηθφ Ννζνθνκείν ηα νπνία θέξνπλ ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ηνπ/ηεο ζεξάπνληνο ηαηξνχ θαη ηνπ/ηεο Αηνηθεηηθνχ Αηεπζπληή/ληξηαο ηεο 
ηδησηηθήο Κιηληθήο.  

3) Καηαρσξίδνληαη ζην ΐηβιίν Φνίηεζεο (απνπζηνιφγην) αιιά δελ πξνζκεηξψληαη απνπζίεο καζεηψλ/ηξηψλ κέρξη είθνζη (20) εκεξψλ γηα φιν ην 
δηδαθηηθφ έηνο πνπ νθείινληαη ζε ζνβαξά θαη επείγνληα πεξηζηαηηθά θαη απαηηνχλ κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα αλάξξσζεο, εληφο ηεο Βιιάδαο ή 
ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ φπσο :  

α) έθηαθηα θαη επείγνληα πεξηζηαηηθά πνπ απαηηνχλ άκεζα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε θαη θαη` νίθνλ λνζειεία θαηά πεξίπησζε θαηφπηλ ζρεηηθήο 
γλσκάηεπζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ  

β) έθηαθηα θαη επείγνληα πεξηζηαηηθά πνπ απαηηνχλ άκεζα λνζειεία ζε Ννζνθνκείν θαη θαη` νίθνλ λνζειεία θαηά πεξίπησζε θαηφπηλ ζρεηηθήο 
γλσκάηεπζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ  

γ) ζεξαπείεο αξρηθέο ή ζπλερηδφκελεο γηα επηδεκίεο ή ρξφληεο παζήζεηο ή αζζέλεηεο πνπ απαηηνχλ ζπλερή λνζειεία ζε λνζνθνκείν ή 
επαλαιακβαλφκελεο επηζθέςεηο ζε λνζνθνκείν θαη παξακνλή θαη` νίθνλ θαηά πεξίπησζε θαηφπηλ ζρεηηθήο γλσκάηεπζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ  

ε θάζε κία απφ ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο νη θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ή νη ίδηνη/εο, αλ είλαη ελήιηθνη/εο, ζα πξέπεη:  

αα) Να ελεκεξψζνπλ ηε Αηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ ηδηάδνπζα πεξίπησζε ηνπ πξνβιήκαηνο πγείαο.  

ββ) Να πξνζθνκίζνπλ κε αίηεζή ηνπο ζηε Αηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ θνίηεζεο πξφζθαηε ζρεηηθή ηαηξηθή γλσκάηεπζε ή εμηηήξην απφ Αεκφζην 
Ννζνθνκείν, ε νπνία θέξεη ζθξαγίδα απφ πληνληζηή/ζηξηα Αηεπζπληή/ληξηα Κιηληθήο ηνπ Βζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο ή λφκηκα εθηεινχληα/ζα 
ρξέε πληνληζηή/ζηξηαο Αηεπζπληή/ληξηαο Κιηληθήο ηνπ Βζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο ή Αηεπζπληή/ληξηα Παλεπηζηεκηαθήο Κιηληθήο ή απφ Αεκφζην 
Κέληξν Τγείαο ζηελ πεξηνρή ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο, ε νπνία θέξεη ζθξαγίδα ηνπ/ηεο Αηεπζπληή/ληξηαο ηνπ Κέληξνπ ή δηθαηνινγεηηθά απφ 
Εδησηηθφ Ννζνθνκείν ηα νπνία θέξνπλ ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ηνπ/ηεο ζεξάπνληνο ηαηξνχ θαη ηνπ/ηεο Αηνηθεηηθνχ Αηεπζπληή/ληξηαο ηεο 
ηδησηηθήο Κιηληθήο. ε πεξίπησζε λνζειείαο ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, λα πξνζθνκίζνπλ ηηο αληίζηνηρεο ηαηξηθέο γλσκαηεχζεηο θαη έγγξαθα 
κεηαθξαζκέλα ζηα Βιιεληθά απφ ηελ αξκφδηα Μεηαθξαζηηθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ.  

γγ) Δ αίηεζε ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο, κε φια ηα απαξαίηεηα θαηά πεξίπησζε έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, θαηαηίζεηαη ζηε Αηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ 
θαη ηίζεηαη ππφςε ηνπ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ/νπζψλ πνπ εμεηάδεη ην αίηεκα θαη, εθφζνλ ηζρχνπλ νη πξναλαθεξφκελεο πξνυπνζέζεηο, 
ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ γηα ηελ θάζε πεξίπησζε καζεηή/ηξηαο, ην νπνίν θνηλνπνηείηαη ζηε Αηεχζπλζε Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ζηελ νπνία 
αλήθεη ην ζρνιείν.  

4) Με απφθαζε ηνπ νηθείνπ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ/νπζψλ θαηαρσξίδνληαη αιιά δελ πξνζκεηξψληαη νη απνπζίεο απφ ηα καζήκαηα 
καζεηψλ/ηξηψλ έσο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ ζε πεξηφδνπο έμαξζεο επνρηθψλ επηδεκηψλ, ζχκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε επίζεκνπ 
θνξέα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη ηνπ ΤΠ.Π.Β.Θ.. Δ απφθαζε απηή εθδίδεηαη θαηφπηλ αηηήζεσο θαη κε ηελ πξνζθφκηζε απφ ηνπο/ηηο 
ελδηαθεξφκελνπο/εο πξφζθαηεο βεβαίσζεο δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ λνζειεπηηθνχ ηδξχκαηνο ή ηδηψηε γηαηξνχ, πνπ λα πηζηνπνηεί ην είδνο θαη ηε 
δηάξθεηα ηεο αζζέλεηαο.  

5) Με απφθαζε ηνπ νηθείνπ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ/νπζψλ θαηαρσξίδνληαη αιιά δελ πξνζκεηξψληαη νη απνπζίεο απφ ηα καζήκαηα, γηα φζν 
δηάζηεκα απαηηείηαη θαη έσο δχν (2) εβδνκάδεο, καζεηψλ/ηξηψλ κε εμαηξεηηθέο επηδφζεηο ζηε κνπζηθή, ζηνλ ρνξφ ή ζε άιιεο θαιέο ηέρλεο, γηα 
ηε κεηάβαζε θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζπλαπιίεο, εθδειψζεηο ρνξνχ ή εθζέζεηο δσγξαθηθήο ή γιππηηθήο πνπ έρνπλ παλειιήληα ή 
παλεπξσπατθή ή παγθφζκηα εκβέιεηα. Δ απφθαζε απηή εθδίδεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε απφ ηνπο/ηηο ελδηαθεξφκελνπο/εο ηεο πξφζθιεζεο 
ζπκκεηνρήο ηνπο απφ ην φξγαλν δηνξγάλσζεο ηεο εθδήισζεο θαζψο θαη βεβαίσζεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ εθδήισζε.  

6) Με απφθαζε ηνπ νηθείνπ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ/νπζψλ θαηαρσξίδνληαη αιιά δελ πξνζκεηξψληαη νη απνπζίεο απφ ηα καζήκαηα, γηα φζν 
δηάζηεκα απαηηείηαη, γηα ηε ζπκκεηνρή καζεηψλ/ηξηψλ ζε παλειιήληνπο ή δηεζλείο δηαγσληζκνχο πνπ δηεμάγνληαη κε έγθξηζε ηνπ ΤΠ.Π.Β.Θ..  

7) Με απφθαζε ηνπ νηθείνπ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ/νπζψλ θαηαρσξίδνληαη αιιά δελ πξνζκεηξψληαη νη απνπζίεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ιφγσ 
ζπκκεηνρήο ηνπο:  

α) ζε ζρνιηθέο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηνξγαλψλνληαη ππφ ηελ επνπηεία θαη έγθξηζε ηνπ ΤΠ.Π.Β.Θ..  

β) Δ θνίηεζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ ζρνιείσλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αξκνδηφηεηαο ηνπ ΤΠ.Π.Β.Θ., νη νπνίνη/εο σο 
αζιεηέο/ηξηεο κέιε ησλ ειιεληθψλ εζληθψλ νκάδσλ ζπκκεηέρνπλ ζε αζιεηηθέο ππνρξεψζεηο πξνεηνηκαζίαο ή ζπκκεηνρήο ζε νιπκπηαθνχο, 
παγθφζκηνπο, επξσπατθνχο, βαιθαληθνχο, κεζνγεηαθνχο αγψλεο ή άιιεο αζιεηηθέο δηνξγαλψζεηο κε ηηο εζληθέο νκάδεο, ζηηο νπνίεο είλαη κέιε, 
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ππεξέβεζαλ ην πξνβιεπφκελν φξην απνπζηψλ, ζεσξείηαη επαξθήο, αθφκε θαη αλ, πέξαλ ηνπ πξνβιεπφκελνπ νξίνπ ησλ εθαηφλ δεθαηεζζάξσλ 
(114) απνπζηψλ, πξαγκαηνπνηήζνπλ κέρξη θαη εθαηφλ ζαξάληα (140) επηπιένλ απνπζίεο.  

γ) Δ θνίηεζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ ζρνιείσλ Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, 
Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, νη νπνίνη/εο σο αζιεηέο/ηξηεο ζπκκεηέρνπλ ζε παλειιήληνπο αζιεηηθνχο αγψλεο ή δηεζλείο αζιεηηθέο 
δηνξγαλψζεηο πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ νηθεία αζιεηηθή νκνζπνλδία, αλαγλσξηζκέλε απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Ώζιεηηζκνχ, 
ππεξέβεζαλ ην πξνβιεπφκελν φξην απνπζηψλ, ζεσξείηαη επαξθήο, αθφκε θαη αλ, πέξαλ ηνπ πξνβιεπφκελνπ νξίνπ ησλ εθαηφλ δεθαηεζζάξσλ 
(114) απνπζηψλ πξαγκαηνπνηήζνπλ κέρξη θαη εβδνκήληα (70) επηπιένλ απνπζίεο.  

Δ απφθαζε ηνπ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ/-νπζψλ γηα φιεο ηηο αγσληζηηθέο ππνρξεψζεηο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο πεξηπη. β` θαη 
γ` ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, εθδίδεηαη εθφζνλ πξνζθνκίδνληαη απφ ηνπο/ηηο ελδηαθεξνκέλνπο/εο νη πξνζθιήζεηο ζπκκεηνρήο απφ ηνλ 
επίζεκν θνξέα δηνξγάλσζεο ησλ αγψλσλ, θαζψο θαη νη ζρεηηθέο βεβαηψζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο θαη γηα ηηο ππνρξεψζεηο πξνεηνηκαζίαο κε ηελ 
εζληθή νκάδα, ε ζρεηηθή βεβαίσζε ζπκκεηνρήο απφ ηελ εθάζηνηε επίζεκε Οκνζπνλδία ηνπ αζιήκαηνο.  

8) Οη απνπζίεο καζεηψλ/ηξηψλ ιφγσ ζπκκεηνρήο ηνπο ζε εζεινληηθή αηκνδνζία θαηαρσξίδνληαη αιιά δελ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ 
ραξαθηεξηζκφ ηεο θνίηεζεο, σο εμήο: Σεο εκέξαο ηεο αηκνδνζίαο, φηαλ ν/ε καζεηήο/ηξηα πξνζθέξεη αίκα γηα αζζελή ηνπ ζπγγεληθνχ ηνπ/ηεο 
πεξηβάιινληνο. Μίαο (1) εκέξαο επηπιένλ φηαλ ν/ε καζεηήο/ηξηα, κε δηθή ηνπ/ηεο πξσηνβνπιία, πξνζέξρεηαη λα πξνζθέξεη αίκα ζε θέληξν 
αηκνδνζίαο ή φηαλ ν/ε καζεηήο/ηξηα αληαπνθξίλεηαη ζε πξφζθιεζε ππεξεζίαο αηκνδνζίαο γηα θάιπςε έθηαθηεο αλάγθεο ή φηαλ ζπκκεηέρεη ζε 
νξγαλσκέλε νκαδηθή αηκνιεςία. εκεηψλεηαη φηη ηα ειηθηαθά θξηηήξηα ησλ δνηψλ/ηξηψλ αίκαηνο θαζνξίδνληαη απφ ην π.δ. 138/2005 (Ώ` 195), 
ήηνη ην 18 ν έηνο. Μπνξεί λα γίλνπλ δεθηνί/έο αηκνδφηεο/ηξηεο ειηθίαο 17 εηψλ κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ θεδεκφλα ηνπο.  

9) Καηαρσξίδνληαη ζην ΐηβιίν Φνίηεζεο (απνπζηνιφγην) αιιά δελ πξνζκεηξψληαη απνπζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ζπκκεηνρή ζε 
εηζηηήξηεο εμεηάζεηο ζρνιψλ ηεο Σξηηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο νη νπνίεο δελ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ησλ παλειιαδηθψλ 
εμεηάζεσλ, φπσο ε ρνιή Καιψλ Σερλψλ. Ο χιινγνο Αηδαζθφλησλ/νπζψλ κε εηζήγεζε ηνπ/ηεο Τπεχζπλνπ/εο ηνπ Σκήκαηνο εμεηάδεη θαηά 
πεξίπησζε ηηο απνπζίεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο κε βάζε ηηο εκεξνκελίεο πνπ θέξνπλ ηα παξαθάησ έγγξαθα, πνπ πξέπεη 
λα πξνζθνκίζεη ν/ε καζεηήο/ηξηα: α) βεβαίσζε θαηάζεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηηο 
εηζηηήξηεο εμεηάζεηο β) βεβαίσζε ζπκκεηνρήο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ζηηο εηζηηήξηεο εμεηάζεηο.  

10) Καηαρσξίδνληαη ζην ΐηβιίν Φνίηεζεο (απνπζηνιφγην) αιιά δελ πξνζκεηξψληαη απνπζίεο ιφγσ ππνρξεσηηθήο παξνπζίαο ζε Αηθαζηήξην.  

11) ε θάζε πεξίπησζε, γηα λα κε ιεθζνχλ ππφςε απνπζίεο καζεηή/ηξηαο, ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν, απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ησλ 
πξνβιεπφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ.  

Άξζξν 25 

Απαιιαγή καζεηψλ/ηξηψλ απφ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζε καζήκαηα  

1) Φπζηθή Ώγσγή  

α) Ώλ καζεηήο/ηξηα θσιχεηαη ιφγσ πάζεζεο, κφληκεο ή παξνδηθήο, λα ζπκκεηέρεη ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Ώγσγήο, κπνξεί λα απαιιαγεί απφ 
ηελ ππνρξέσζε παξαθνινχζεζήο ηνπ, αλ ν/ε θεδεκφλαο ηνπ/ηεο ή ν/ε ίδηνο/α, εάλ είλαη ελήιηθνο/ε, ππνβάιεη ζρεηηθή αίηεζε ζηνλ/ζηε 
Αηεπζπληή/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ, ζπλνδεπφκελε απφ ηαηξηθή βεβαίσζε, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηνπο ιφγνπο θαη ηε δηάξθεηα ηεο απαιιαγήο, 
εληφο πέληε εκεξψλ απφ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ ή ηελ εκθάληζε ηεο πάζεζεο ή ηελ επάλνδν ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ζην ζρνιείν κεηά απφ 
αζζέλεηα. Δ βεβαίσζε δελ απαηηείηαη εάλ ε πάζεζε αλαθέξεηαη ζην Ώηνκηθφ Αειηίν Τγείαο Μαζεηή/ηξηαο, ην νπνίν θαηαηίζεηαη ππνρξεσηηθά 
ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαη επηθαηξνπνηείηαη ζε θάζε κεηαβνιή ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ή ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ, νη 
νπνίνη απαηηνχλ απαιιαγή ηνπ/ηεο.  

β) Σελ αίηεζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ εμεηάδεη επηηξνπή απνηεινχκελε απφ ηνλ/ ηε Αηεπζπληή/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ, ηνλ/ηελ αξκφδην/α 
δηδάζθνληα/νπζα θαζεγεηή/ηξηα, θαη ηνλ/ηελ Τπεχζπλν/ε θαζεγεηή/ηξηα ηνπ ηκήκαηνο ζην νπνίν θνηηά ν/ε καζεηήο/ηξηα. Δ επηηξνπή ζπληάζζεη 
ζρεηηθή πξάμε ζην ΐηβιίν Πξάμεσλ ηνπ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ/νπζψλ, ζηελ νπνία θαηαγξάθνληαη θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο ζα 
ζπκκεηέρεη ν/ε καζεηήο/ηξηα ηελ ψξα δηεμαγσγήο ηνπ καζήκαηνο. Ώλ ππάξρνπλ ακθηβνιίεο, ν/ε καζεηήο/ηξηα πξνζθνκίδεη γλσκάηεπζε 
δεκφζηνπ λνζνθνκείνπ.  

γ) Ώλ απφ ηα ζηνηρεία ηνπ νηθείνπ Ώηνκηθνχ Αειηίνπ Τγείαο Μαζεηή/ηξηαο πξνθχπηνπλ ζνβαξνί ιφγνη πγείαο πνπ απνθιείνπλ ηε ζπκκεηνρή 
ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Ώγσγήο ή ζε άιιε ζρνιηθή αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα, ν/ε Αηεπζπληήο/ληξηα, ζηηο αξρέο ηνπ 
ζρνιηθνχ έηνπο, ζπγθξνηεί Σξηκειή Βπηηξνπή ε νπνία απνηειείηαη απφ ηνλ/ηελ ίδην/α, σο Πξφεδξν, ηνλ/ηελ αξκφδην/α εθπαηδεπηηθφ Φπζηθήο 
Ώγσγήο θαη ηνλ/ηελ Τπεχζπλν/ε ηνπ νηθείνπ ηκήκαηνο ηνπ ζρνιείνπ, σο κέιε. Δ Βπηηξνπή ζπλεδξηάδεη ακέζσο θαη απνθαίλεηαη γηα ηελ 
απαιιαγή ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο απφ ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Ώγσγήο ή γηα ηελ απνρή ηνπ/ηεο απφ ζπγθεθξηκέλεο αζιεηηθέο θαη άιιεο ζρνιηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο. Δ παξαπάλσ Σξηκειήο Βπηηξνπή ζπγθαιείηαη απφ ηνλ/ηε Αηεπζπληή/ληξηα θαη ζπλεδξηάδεη φηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο 
ρξνληάο πξνθχςνπλ ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο.  

δ) Δ απαιιαγή αξρίδεη απφ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ ή απφ ηελ εκθάληζε ηεο πάζεζεο θαη αθνξά νιφθιεξν ην δηδαθηηθφ έηνο ή ηκήκα ηνπ. 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο απαιιαγήο ν/ε καζεηήο/ηξηα δελ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα παξαθνινπζεί ην κάζεκα. Σελ ψξα απηή ζπκκεηέρεη ζηηο 
δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ απνθαζηζηεί ζχκθσλα κε ηελ πεξηπη. β` ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  

ε) Ο/Δ καζεηήο/ηξηα κπνξεί λα δεηήζεη απαιιαγή απφ ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο Ώγσγήο κίαο δηδαθηηθήο ψξαο, αλ 
ππάξρεη ιφγνο. Ο/Δ δηδάζθσλ/νπζα κπνξεί λα ρνξεγήζεη ηελ απαιιαγή κεηά απφ έγθξηζε ηνπ/ηεο Αηεπζπληή/ληξηαο ηνπ ζρνιείνπ.  

2) Μνπζηθή  

α) Ώλ καζεηήο/ηξηα θσιχεηαη ιφγσ πάζεζεο, κφληκεο ή παξνδηθήο, λα ζπκκεηέρεη ζην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο, κπνξεί λα απαιιαγεί απφ ηελ 
ππνρξέσζε παξαθνινχζεζήο ηνπ, αλ ν/ε θεδεκφλαο ηνπ/ηεο ή ν/ε ίδηνο/α, εάλ είλαη ελήιηθνο/ε, ππνβάιεη ζρεηηθή αίηεζε ζηνλ/ζηε 
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Αηεπζπληή/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ, ζπλνδεπφκελε απφ ηαηξηθή βεβαίσζε, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηνπο ιφγνπο θαη ηε δηάξθεηα ηεο απαιιαγήο, 
εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ ή ηελ εκθάληζε ηεο πάζεζεο ή ηελ επάλνδν ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ζην ζρνιείν κεηά 
απφ αζζέλεηα. Δ βεβαίσζε δελ απαηηείηαη αλ ε πάζεζε αλαθέξεηαη ζην Ώηνκηθφ Αειηίν Τγείαο Μαζεηή/ηξηαο ή είλαη εκθαλήο θαη δελ ρξεηάδεηαη 
απφδεημε.  

β) Σελ αίηεζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ εμεηάδεη επηηξνπή απνηεινχκελε απφ ηνλ/ηε Αηεπζπληή/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ, ηνλ/ηελ αξκφδην/α 
δηδάζθνληα/νπζα θαζεγεηή/ηξηα, θαη ηνλ/ηελ Τπεχζπλν/ε θαζεγεηή/ηξηα ηνπ ηκήκαηνο ζην νπνίν θνηηά ν/ε καζεηήο/ηξηα, ε νπνία ζπληάζζεη 
ζρεηηθή πξάμε ζην ΐηβιίν Πξάμεσλ ηνπ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ/νπζψλ. Δ ίδηα επηηξνπή θαζνξίδεη εάλ ν/ε καζεηήο/ηξηα είλαη ππνρξεσκέλνο/ε 
λα παξεπξίζθεηαη ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο ηελ ψξα δηεμαγσγήο ηνπ καζήκαηνο. Ώλ ππάξρνπλ ακθηβνιίεο ν/ε καζεηήο/ηξηα πξνζθνκίδεη 
γλσκάηεπζε δεκφζηνπ λνζνθνκείνπ.  

γ) Δ απαιιαγή αξρίδεη απφ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ ή απφ ηελ εκθάληζε ηεο πάζεζεο θαη αθνξά νιφθιεξν ην δηδαθηηθφ έηνο ή ηκήκα ηνπ. 
Ο χιινγνο Αηδαζθφλησλ/νπζψλ ζπληάζζεη ζρεηηθή πξάμε ζην ΐηβιίν Πξάμεσλ ηνπ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ/νπζψλ, ζηελ νπνία, αλ ν/ε 
καζεηήο/ηξηα δελ είλαη ππνρξεσκέλνο/ε λα παξεπξίζθεηαη ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο, θαηαγξάθνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο ζα 
ζπκκεηέρεη ηελ ψξα δηεμαγσγήο ηνπ καζήκαηνο.  

3) Θξεζθεπηηθά  

Απλαηφηεηα απαιιαγήο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ απφ ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ παξέρεηαη ζχκθσλα κε ηε κε αξ. πξση. 12773/Α2/23-01-2015 
εγθχθιην ηνπ ΤΠΠΒΘ.  

Άξζξν 26  

Καη` ηδίαλ δηδαρζέληεο/ζείζεο καζεηέο/ηξηεο θαη ζηξαηεχζηκνη  

Καη` νίθνλ δηδαζθαιία  

1) ηελ θαηεγνξία ησλ θαη` ηδίαλ δηδαρζέλησλ/ρζεηζψλ καζεηψλ/ηξηψλ ππάγνληαη νη καζεηέο/ηξηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7 
ηνπ λ. 1894/1990 (Ώ` 110), φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ. 2413/1996 (Ώ`124).  

2) Οη απνθάζεηο κε αξηζκφ 24945/1973 (ΐ` 314), 48661/1974 (ΐ` 607), 42373/1976 (ΐ` 652), Γ2/3922/1984 (ΐ` 3), Γ2/3031/1985 (ΐ` 726), 
Γ2/3560/1989 (ΐ` 720) ηνπ Τπνπξγνχ Βζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ηηο παζήζεηο καζεηψλ/ηξηψλ ησλ Γπκλαζίσλ 
θαη Γεληθψλ Λπθείσλ πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ ππαγσγή ηνπο ζηελ θαηεγνξία ησλ θαη` ηδίαλ δηδαρζέλησλ/ρζεηζψλ, εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ.  

3) Οη απνθάζεηο κε αξηζκφ Β1/550/1982 (ΐ` 296), Β3/96/1985 (ΐ` 106), Γ2/3031/1985 (ΐ` 726), Γ2/3560/1989 (ΐ` 720) ηνπ Τπνπξγνχ Βζληθήο 
Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ηηο παζήζεηο καζεηψλ/ηξηψλ ησλ Βπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ ππαγσγή 
ηνπο ζηελ θαηεγνξία ησλ θαη` ηδίαλ δηδαρζέλησλ/ρζεηζψλ, εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ.  

4) Ώπφ ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο καζεηψλ/ηξηψλ ησλ Βπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ, θαη ησλ Λπθείσλ ησλ Βληαίσλ Βηδηθψλ Βπαγγεικαηηθψλ 
Γπκλαζίσλ - Λπθείσλ ππάγνληαη ζηνπο/ζηηο θαη` ηδίαλ δηδαρζέληεο/ρζείζεο κφλν νη καζεηέο/ηξηεο ηεο Ώ` ηάμεο ηνπ ΒΠΏ.Λ., ζχκθσλα κε ηελ 
πεξηπη. ε` ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 43 λ. 4186/2013 (Ώ` 193), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 40 ηνπ λ. 4403/2016 (Ώ` 125).  

5) Σα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ππαγσγή καζεηψλ/ηξηψλ ζηελ θαηεγνξία ησλ θαη` ηδίαλ δηδαρζέλησλ/ρζεηζψλ είλαη ηα εμήο αλά 
πεξίπησζε:  

α) ηαλ νθείιεηαη ζε ιφγνπο πγείαο, νη θεδεκφλεο ηνπο ή νη ίδηνη/εο νη καζεηέο/ηξηεο, αλ είλαη ελήιηθνη/εο, κε αίηεζή ηνπο, πξνζθνκίδνπλ ζην 
ζρνιείν θνίηεζεο πξφζθαηε ζρεηηθή ηαηξηθή γλσκάηεπζε απφ δεκφζην λνζνθνκείν, ε νπνία θέξεη ζθξαγίδα απφ πληνληζηή/ζηξηα 
Αηεπζπληή/ληξηα Κιηληθήο ηνπ Βζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (Β..Τ.) ή λφκηκα εθηεινχληα/ζα ρξέε πληνληζηή/ζηξηαο Αηεπζπληή/ληξηαο Κιηληθήο 
ηνπ Βζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (Β..Τ.) ή Αηεπζπληή/ληξηα Παλεπηζηεκηαθήο Κιηληθήο ή απφ Αεκφζην Κέληξν Τγείαο ζηελ πεξηνρή ηνπ/ηεο 
καζεηή/ηξηαο, ε νπνία θέξεη ζθξαγίδα ηνπ/ηεο Αηεπζπληή/ληξηαο ηνπ Κέληξνπ ή δηθαηνινγεηηθά απφ Εδησηηθφ Ννζνθνκείν ηα νπνία θέξνπλ 
ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ηνπ/ηεο ζεξάπνληνο ηαηξνχ θαη ηνπ/ηεο Αηνηθεηηθνχ Αηεπζπληή/ληξηαο ηεο ηδησηηθήο Κιηληθήο.  

β) ηαλ νθείιεηαη ζε παξακνλή ηνπο ζην εμσηεξηθφ, εθαξκφδεηαη ε παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο αξηζκ. Σ5/71/01-12-1986 (ΐ` 834) απφθαζεο 
ηνπ Τπνπξγνχ Βζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.  

γ) ηαλ πξφθεηηαη γηα ζεξαπεπφκελνπο ή αλήιηθνπο ή ελήιηθεο εγθεθξηκέλσλ Οξγαληζκψλ ζεξαπείαο απεμάξηεζεο ηνπ λ. 4139/2013 (Ώ` 74), 
απαηηείηαη λα θαηαζέηνπλ νη ελδηαθεξφκελνη/εο ζηελ αξκφδηα Αηεχζπλζε Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο βεβαίσζε, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ην 
ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα απεμάξηεζεο θαη ε δηάξθεηά ηνπ. Σν ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα απεμάξηεζεο δελ απαηηείηαη λα δηαξθεί θαζ` φιν ην 
ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ ηειεπηαία εγγξαθή ηνπο ζε ζρνιηθή κνλάδα ηεο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο κέρξη ηελ πξνζέιεπζή ηνπο γηα ηελ 
απφθηεζε απνιπηήξηνπ ηίηινπ, αιιά λα έρεη δηαλπζεί εληφο απηνχ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο.  

Οη θεδεκφλεο ησλ ππαγφκελσλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηηο δηαηάμεηο ησλ θαη` ηδίαλ δηδαρζέλησλ/ρζεηζψλ, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα, ή νη ίδηνη/εο αλ 
είλαη ελήιηθνη/εο ππνβάιινπλ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ζρεηηθή αίηεζε ζην ζρνιείν ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 10 Ώπξηιίνπ θάζε έηνπο, κε 
ηελ πξνυπφζεζε φηη:  

αα) ζα ελεκεξψζνπλ κε ππεχζπλε δήισζε, έγθαηξα, γηα ηελ ηδηάδνπζα πεξίπησζε ηε Αηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ θαη  

ββ) θαηά ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο ελ ιφγσ ππεχζπλεο δήισζεο, ν αξηζκφο ησλ απνπζηψλ ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο δελ ππεξβαίλεη ην φξην, θαηά 
πεξίπησζε, πέξαλ ηνπ νπνίνπ ε θνίηεζε ραξαθηεξίδεηαη σο αλεπαξθήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 ηεο παξνχζαο απφθαζεο.  
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6) Γηα ζνβαξά βξαρπρξφληα ή ρξφληα πξνβιήκαηα πγείαο, ηα νπνία δελ επηηξέπνπλ ηε κεηαθίλεζε θαη θνίηεζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζην ζρνιείν, 
είλαη δπλαηή ε δηδαζθαιία ζην ζπίηη, φηαλ θξίλεηαη αλαγθαίν. Δ έγθξηζε ηεο δηδαζθαιίαο ζην ζπίηη γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ/ηεο Αηεπζπληή/ληξηαο 
Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο κεηά απφ αηηηνινγεκέλε πξφζθαηε ηαηξηθή γλσκάηεπζε, ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ε δηάξθεηα επηβεβιεκέλεο 
παξακνλήο ζην ζπίηη.  

Σα παξαπάλσ δελ ηζρχνπλ γηα ηε ΐ` θαη ηε Γ` ηάμε εκεξήζηνπ ΒΠΏ.Λ., ηε ΐ`, Γ` θαη Α` ηάμε εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. θαη ηε ΐ`, Γ` θαη Α` ηάμε ησλ 
Λπθείσλ ησλ Βληαίσλ Βηδηθψλ Βπαγγεικαηηθψλ Γπκλάζησλ-Λπθείσλ.  

Δ γλσκάηεπζε απηή παξέρεηαη απφ δεκφζηα ηαηξνπαηδαγσγηθή ππεξεζία ή δεκφζηα πγεηνλνκηθή επηηξνπή. Οη πξναγσγηθέο ή απνιπηήξηεο 
εμεηάζεηο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε θαη` νίθνλ δηδαζθαιία δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ θαη` ηδίαλ δηδαρζέλησλ/ρζεηζψλ. ην πξφγξακκα 
δηδαζθαιίαο ζην ζπίηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη ην ζχζηεκα ηεο ηειεθπαίδεπζεο.  

Δ θαη` νίθνλ δηδαζθαιία δελ παξέρεηαη ππνρξεσηηθά απφ εθπαηδεπηηθφ ΒΏΒ, εθηφο αλ γλσκαηεχζεη ζρεηηθά ην αξκφδην ΚΒ..Τ.  

7) Οη καζεηέο/ηξηεο ηεο πεξίπη. γ` ηεο παξ.5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, γηα λα πξνζέιζνπλ ζε εμεηάζεηο σο θαη` ηδίαλ δηδαρζέληεο/ρζείζεο 
πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη ζπλερίδνπλ λα παξαθνινπζνχλ ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ εγθεθξηκέλσλ 
νξγαληζκψλ ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4139/2013 (Ώ` 74). Οη καζεηέο/ηξηεο θάλνπλ ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο σο θαη` ηδίαλ δηδαρζέληεο/είζεο γηα ηελ 
απφθηεζε απνιπηήξηνπ ηίηινπ Γπκλαζίνπ ή Λπθείνπ, αλ έρνπλ παξέιζεη ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) έηε απφ ηελ ηειεπηαία εγγξαθή ηνπο, πξηλ ηελ 
ηξέρνπζα εγγξαθή ηνπο σο θαη` ηδίαλ δηδαρζέληεο/είζεο, ζηελ αληίζηνηρε ζρνιηθή κνλάδα.  

8) Οη θαη` ηδίαλ δηδαρζέληεο/είζεο καζεηέο/ηξηεο δχλαληαη λα παξαθνινπζνχλ ηα καζήκαηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, αλ απηφ αλαγξάθεηαη ζηε 
ζρεηηθή ηαηξηθή γλσκάηεπζε θαη ππάξρεη ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ/νπζψλ, αιιά δελ ζπκκεηέρνπλ ζε εθδξνκέο θαη 
επηζθέςεηο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ κε αξ. πξση. 33120/ΓΑ4/28-2-2017 (ΐ` 681) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη 
Θξεζθεπκάησλ.  

9) Οη απνπζίεο ησλ θαη` ηδίαλ δηδαρζέλησλ/εηζψλ καζεηψλ/ηξηψλ θαηαρσξίδνληαη, αιιά δελ ιακβάλνληαη ππφςε ζηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο 
θνίηεζεο.  

Άξζξν 27  

Έιεγρνο θαη θαηαρψξηζε ησλ απνπζηψλ  

1) Δ απνπζία καζεηή/ηξηαο απφ ην ζρνιείν θαηαγξάθεηαη ζην Δκεξήζην Αειηίν Φνίηεζεο θάζε δηδαθηηθή ψξα.  

2) Σν Δκεξήζην Αειηίν Φνίηεζεο ππνγξάθεηαη ζηελ αξρή θάζε δηδαθηηθήο ψξαο απφ ηνλ/ηε δηδάζθνληα/νπζα, ν/ε νπνίνο/α έρεη θαη ηελ 
απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ ειέγρνπ ηνπ. Δ ζπκπιήξσζε θαη ε θχιαμή ηνπ αλαηίζεηαη απφ ηνλ/ηελ Τπεχζπλν/ε θαζεγεηή/ηξηα ηνπ ηκήκαηνο ζε 
καζεηή/ηξηα ή καζεηέο/ηξηεο, ζχκθσλα κε θξηηήξηα πνπ νξίδεη ν χιινγνο Αηδαζθφλησλ/νπζψλ γηα παηδαγσγηθνχο ιφγνπο.  

3) Γηα ηνλ έιεγρν ησλ απνπζηψλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηεξείηαη ΐηβιίν Φνίηεζεο (απνπζηνιφγην), ζην νπνίν θαηαρσξίδεηαη αξηζκεηηθά ην 
άζξνηζκα ησλ απνπζηψλ ηεο εκέξαο θάζε καζεηή/ηξηαο πνπ απνπζίαζε, φπσο απηέο έρνπλ θαηαγξαθεί ζην Δκεξήζην Αειηίν Φνίηεζεο. Δ 
ηήξεζε ηνπ ΐηβιίνπ Φνίηεζεο (απνπζηνινγίνπ) αλαηίζεηαη ζε θαζεγεηή/ηξηα πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ χιινγν Αηδαζθφλησλ/νπζψλ, ν/ε νπνίνο/α 
ην ηεξεί ειεθηξνληθά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο παξνχζαο.  

4) Οη απνπζίεο πνπ θαηαρσξίδνληαη ζην ΐηβιίν Φνίηεζεο (απνπζηνιφγην), αθνχ αζξνηζηνχλ θαηά ηεηξάκελν, κεηαθέξνληαη ζπλνιηθά ζηα 
Ώηνκηθά Αειηία ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη θαηαγξάθνληαη ζηνλ αηνκηθφ έιεγρν, ψζηε λα γλσζηνπνηεζνχλ ζηνπο θεδεκφλεο ηνπο.  

5) Καηά ηε ιήμε ηνπ ΐ` ηεηξάκελνπ θαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ γξαπηψλ πξναγσγηθψλ θαη απνιπηεξίσλ εμεηάζεσλ, νη απνπζίεο ησλ δχν 
ηεηξάκελσλ αζξνίδνληαη θαη ην άζξνηζκα θαηαγξάθεηαη ζηα Ώηνκηθά Αειηία ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. Σν γεληθφ ζχλνιν ησλ απνπζηψλ, θαζψο θαη ηα 
δηθαηνινγεηηθά απνπζίαο πνπ έρνπλ πξνζθνκηζηεί, απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο θνίηεζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ.  

6) ηελ εηδηθή πξάμε ηνπ πιιφγνπ ησλ Αηδαζθφλησλ ησλ ΒΠΏ.Λ. θάζε Ώ` ηεηξακήλνπ, εθφζνλ έρεη δηαπηζησζεί φηη ην άζξνηζκα ησλ 
απνπζηψλ ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο είλαη κεγαιχηεξν απφ ηνλ αξηζκφ απνπζηψλ πνπ ραξαθηεξίδεη ηε θνίηεζε αλεπαξθή, ν/ε καζεηήο/ηξηα 
ραξαθηεξίδεηαη σο κε παξαθνινπζψλ/νχζα θαη δε ιακβάλεηαη ππφςε α) ζηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα ηνπ ηκήκαηνο γηα ηηο αλαζέζεηο ησλ 
καζεκάησλ, ζεσξεηηθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ, θαζψο θαη β) ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηκεκάησλ γηα ην επφκελν ζρνιηθφ έηνο, θελψλ θαη 
πιενλαζκάησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

Άξζξν 28  

Υαξαθηεξηζκφο θνίηεζεο, ζπλέπεηεο  

1) Δ θνίηεζε ραξαθηεξίδεηαη σο επαξθήο ή αλεπαξθήο κε βάζε ην γεληθφ ζχλνιν ησλ απνπζηψλ πνπ ζεκεηψζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
δηδαθηηθνχ έηνπο.  

2) Αεδνκέλεο ηεο ππνρξέσζεο ησλ ππεχζπλσλ θαζεγεηψλ/ηξηψλ θαη ηνπ/ηεο Αηεπζπληή/ληξηαο ηνπ ζρνιείνπ λα ελεκεξψλνπλ άκεζα ηνπο 
θεδεκφλεο γηα ηηο απνπζίεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη ηεο ππνρξέσζεο ησλ θεδεκφλσλ λα ελεκεξψλνπλ ην ζρνιείν γηα ηνπο ιφγνπο απνπζίαο 
ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 29, θαηά ηνλ ραξαθηεξηζκφ θνίηεζεο νη απνπζίεο δελ δηαθξίλνληαη ζε δηθαηνινγεκέλεο θαη 
αδηθαηνιφγεηεο. Βπίζεο, δελ πξνβιέπεηαη ε πεξίπησζε αλάζεζεο εξγαζίαο απφ ηνλ/ηε Αηεπζπληή/ληξηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζε καζεηή/ηξηαο 
ρσξίο ηελ θαηαρψξηζε απνπζίαο/απνπζηψλ.  
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3) Βπαξθήο ραξαθηεξίδεηαη ε θνίηεζε καζεηψλ/ηξηψλ εθφζνλ ην ζχλνιν ησλ απνπζηψλ ηνπ/ηεο δελ ππεξβαίλεη ηηο εθαηφλ δεθαηέζζεξηο (114).  

4) Ώλεπαξθήο ραξαθηεξίδεηαη ε θνίηεζε καζεηή/ηξηαο πνπ ζεκείσζε πάλσ απφ εθαηφλ δεθαηέζζεξηο (114) απνπζίεο. Οη καζεηέο/ηξηεο ησλ 
νπνίσλ ε θνίηεζε ραξαθηεξίδεηαη αλεπαξθήο είλαη ππνρξεσκέλνη/εο λα επαλαιάβνπλ ηε θνίηεζή ηνπο ζηελ ίδηα ηάμε.  

5) ηελ πεξίπησζε ησλ Μνπζηθψλ θαη Καιιηηερληθψλ Γπκλαζίσλ θαη Λπθείσλ ηζρχνπλ ηα αξηζκεηηθά φξηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξφλ άξζξν 
πξνζαπμεκέλα θαηά δεθαέμη (16) απνπζίεο.  

6) ηελ πεξίπησζε ησλ Βζπεξηλψλ Γπκλαζίσλ θαη Βζπεξηλψλ Γεληθψλ Λπθείσλ ή ησλ Βζπεξηλψλ Βπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ ηζρχνπλ ηα 
αξηζκεηηθά φξηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξφλ άξζξν πξνζαπμεκέλα θαηά δεθαέμη (16) απνπζίεο.  

7) ηελ πεξίπησζε ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ ζηα νπνία εθαξκφδεηαη ΒΧΠΑ κε παξεθθιίζεηο ηζρχνπλ ηα αξηζκεηηθά φξηα απνπζηψλ πνπ 
πξνβιέπνληαη ζην παξφλ άξζξν πξνζαπμεκέλα θαη` αλάινγν ηξφπν ζχκθσλα κε ηνλ αξηζκφ ησλ επηπιένλ σξψλ.  

8) Δ θνίηεζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ησλ Βπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ, νη νπνίνη/εο παξαθνινπζνχλ κφλν ηα καζήκαηα Σνκέσλ, Βηδηθνηήησλ, 
ραξαθηεξίδεηαη σο εμήο:  

α. Βπαξθήο ραξαθηεξίδεηαη ε θνίηεζε ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο, εθφζνλ ην ζχλνιν ησλ απνπζηψλ ηνπ/ηεο πνπ ζεκεηψζεθαλ θαηά ην νηθείν 
δηδαθηηθφ έηνο, αλεμάξηεηα απφ ην ιφγν ζηνλ νπνίν νθείινληαη, δελ ππεξβαίλεη γηα ηε ΐ` ηάμε Δκεξεζίσλ ΒΠΏ.Λ. ηηο εβδνκήληα πέληε (75), γηα 
ηε Γ` ηάμε Δκεξεζίσλ ΒΠΏ.Λ. ηηο εβδνκήληα πέληε (75), γηα ηε ΐ` ηάμε Βζπεξηλψλ ΒΠΏ.Λ. ηηο εβδνκήληα νθηψ (78), γηα ηε Γ` ηάμε Βζπεξηλψλ 
ΒΠΏ.Λ. ηηο εβδνκήληα νθηψ (78) θαη γηα ηε Α` ηάμε ησλ Βζπεξηλψλ ΒΠΏ.Λ. ηηο νγδφληα ηξεηο (83) απνπζίεο.  

β. Ώλεπαξθήο ραξαθηεξίδεηαη ε θνίηεζε καζεηή/ηξηαο πνπ ζεκείσζε πάλσ απφ εβδνκήληα πέληε (75) απνπζίεο γηα ηε ΐ` ηάμε Δκεξεζίσλ 
ΒΠΏ.Λ., πάλσ απφ εβδνκήληα πέληε (75) απνπζίεο γηα ηε Γ` ηάμε Δκεξεζίσλ ΒΠΏ.Λ., πάλσ απφ εβδνκήληα νθηψ (78) απνπζίεο γηα ηε ΐ` ηάμε 
Βζπεξηλψλ ΒΠΏ.Λ., πάλσ απφ εβδνκήληα νθηψ (78) απνπζίεο γηα ηε Γ` ηάμε Βζπεξηλψλ ΒΠΏ.Λ. θαη πάλσ απφ νγδφληα ηξεηο (83) απνπζίεο 
γηα ηε Α` ηάμε ησλ Βζπεξηλψλ ΒΠΏ.Λ..  

9) Οη καζεηέο/ηξηεο ησλ νπνίσλ ε θνίηεζε ραξαθηεξίδεηαη αλεπαξθήο είλαη ππνρξεσκέλνη/εο λα επαλαιάβνπλ ηε θνίηεζε ζηελ ίδηα ηάμε.  

10) Υαξαθηεξηζκφο θνίηεζεο καζεηψλ/ηξηψλ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο:  

Ώ) χκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3699/2008 (Ώ` 199):  

«Γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ θνηηνχλ ζε ζρνιεία ηεο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, ε θνίηεζή 
ηνπο ζεσξείηαη επαξθήο φηαλ:  

α) ην ζχλνιν ησλ επηπιένλ απνπζηψλ δελ ππεξβαίλεη ην ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ησλ  

πξνβιεπφκελσλ απφ ην νηθείν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ κε βάζε ην σξνιφγην πξφγξακκα θαη  

β) νη επηπιένλ απφ ηηο πξνβιεπφκελεο θάζε θνξά δηθαηνινγεκέλεο ή αδηθαηνιφγεηεο απνπζίεο νθείινληαη απνδεδεηγκέλα ζηε ζπκκεηνρή ηνπο 
ζε πξνγξάκκαηα απνθαηάζηαζεο θαη ζεξαπείαο πνπ πηζηνπνηνχληαη απφ ηνλ θνξέα πινπνίεζεο».  

ΐ) χκθσλα κε ηνλ λ. 3699/2008 (Ώ` 199) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην αξ. 48 ηνπ λ.4415/2016 (Ώ` 159) «Δ θνίηεζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηα 
Β.Β.Β.ΒΚ. ραξαθηεξίδεηαη επαξθήο ή φρη απφ ην χιινγν Αηδαζθφλησλ, ν νπνίνο απνθαζίδεη θαηά πεξίπησζε θαη αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ 
απνπζηψλ, ζπλππνινγίδνληαο ηελ επαξθή θαηάθηεζε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ, ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε καζεηή».  

Άξζξν 29  

Δλεκέξσζε γνλέσλ - Τπνρξεψζεηο γνλέσλ καζεηψλ/ηξηψλ πνπ Απνπζηάδνπλ  

1) Γηα ηελ ηαθηηθή παξαθνινχζεζε ηεο θνίηεζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ επζχλνληαη εμ νινθιήξνπ νη θεδεκφλεο ηνπο. Ο θεδεκφλαο θάζε 
καζεηή/ηξηαο πνπ απνπζίαζε απφ ην ζρνιείν νθείιεη λα γλσζηνπνηεί ζην ζρνιείν ηνπο ιφγνπο ηεο απνπζίαο άκεζα κε έλαλ απφ ηνπο ηξφπνπο 
επηθνηλσλίαο πνπ έρεη δειψζεη ζην ζρνιείν θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ζε απηφ. Δ γλσζηνπνίεζε ηνπ ιφγνπ ησλ απνπζηψλ 
ζπλνδεχεηαη απφ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεηαη ν κε ππνινγηζκφο ηνπο θαηά ηελ έθδνζε ησλ 
απνηειεζκάησλ θνίηεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 24.  

2) Ο/Δ ππεχζπλνο/ε θαζεγεηήο/ηξηα θάζε ηκήκαηνο νθείιεη λα ελεκεξψλεη ηνπο θεδεκφλεο γηα ηελ απνπζία ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη λα 
πιεξνθνξείηαη ηνπο ιφγνπο ηεο απνπζίαο ηνπο κε θάζε πξφζθνξν κέζν, φπσο κε ηειεθψλεκα, κε κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ πνπ 
απνζηέιιεηαη απφ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε πνπ έρνπλ δειψζεη νη θεδεκφλεο ζην ζρνιείν ζηε ζρεηηθή 
ππεχζπλε δήισζή ηνπο - ή κε κήλπκα ζην θηλεηφ ηειέθσλν ησλ θεδεκφλσλ (SMS), ή κε επηζηνιή. Βάλ ε επηθνηλσλία κε ηνπο θεδεκφλεο δελ 
είλαη εθηθηή ή εάλ νη θεδεκφλεο αξλεζνχλ ηελ επηθνηλσλία ή εάλ γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν είλαη απαξαίηεην, ζπγθαιείηαη ην πκβνχιην ηνπ 
Σκήκαηνο γηα λα εμεηάζεη ηελ αλαγθαηφηεηα ρξήζεο ελεξγεηψλ παηδαγσγηθνχ ραξαθηήξα, φπσο, ελδεηθηηθά, ε πξνζθπγή ζε ππνζηεξηθηηθέο 
εθπαηδεπηηθέο δνκέο ή θνηλσληθέο ππεξεζίεο.  

3) Ώλ ν/ε καζεηήο/ηξηα έρεη απνπζηάζεη ηξεηο ζπλερφκελεο εκέξεο ή έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηξηάληα (30) ζπλνιηθά απνπζίεο, ν/ε εθπαηδεπηηθφο 
πνπ είλαη ππεχζπλνο/ε ηνπ ηκήκαηνο επηθνηλσλεί άκεζα κε ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο (κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, SMS ή 
κε επηζηνιή), πιεξνθνξείηαη ηνλ ιφγν ησλ απνπζηψλ θαη ελεκεξψλεη ηνλ/ηε Αηεπζπληή/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ. Μεηά ηελ πξψηε ελεκέξσζε ησλ 
γνλέσλ/θεδεκφλσλ, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ηνπο ελεκεξψλεη ηηο πξψηεο πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο θάζε κήλα, εθφζνλ 
ππάξρεη κεηαβνιή ζηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ απνπζηψλ.  
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4) ηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη επαλαιακβαλφκελεο απνπζίεο ζε ψξεο ηνπ εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξψηεο ή 
ηειεπηαίαο ψξαο), κεκνλσκέλεο ή ζπλερείο, ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ/ηεο Αηεπζπληή/ληξηαο ηνπ ζρνιείνπ, αλαδεηνχληαη νη ιφγνη θαη 
πξαγκαηνπνηνχληαη ελέξγεηεο παηδαγσγηθνχ ραξαθηήξα πνπ, ελδερνκέλσο, θξίλνληαη απαξαίηεηεο.  

5) Οη απνπζίεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ αζξνίδνληαη θαη ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο θνίηεζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ.  

6) πνπ ζην παξφλ άξζξν αλαθέξεηαη θεδεκφλαο ηνπ καζεηή/ηξηαο λνείηαη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 13, πξνθεηκέλνπ 
γηα καζεηέο/ηξηεο πνπ δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. Οη καζεηέο/ηξηεο πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18 ν έηνο ηεο ειηθίαο 
ηνπο εθπιεξψλνπλ πξνζσπηθά ηελ ππνρξέσζε γηα ηε γλσζηνπνίεζε ηνπ ιφγνπ απνπζίαο ηνπο.  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ  

Παηδαγσγηθέο δξάζεηο θαη κέηξα γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ρνιείνπ  

Άξζξν 30 

Γξάζεηο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ  

1) ε θάζε ζρνιείν ν χιινγνο ησλ Αηδαζθφλησλ/νπζψλ απνθαζίδεη ηε ιήςε ησλ κέηξσλ πνπ ζεσξεί απαξαίηεηα γηα ηελ νξγάλσζε ηεο 
ζρνιηθήο δσήο κε ηξφπν πνπ λα δηακνξθψλεηαη θαιφ ζρνιηθφ θιίκα επηθνηλσλίαο, δηαιφγνπ θαη εκπηζηνζχλεο αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη 
καζεηέο/ηξηεο θαη ελεκεξψλεη ην χιινγν Γνλέσλ θαη ηηο Μαζεηηθέο Κνηλφηεηεο.  

2) Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ κπνξεί λα απνθαζηζηεί ε ζπλεξγαζία κε ππεπζχλνπο ησλ ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ ησλ Αηεπζχλζεσλ Βθπαίδεπζεο ή κε 
θνηλσληθέο ππεξεζίεο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ε εθαξκνγή θαηάιιεισλ πξνγξακκάησλ εληφο ηνπ ζρνιείνπ. Ο χιινγνο 
Αηδαζθφλησλ/νπζψλ έρεη επίζεο ηελ παηδαγσγηθή επζχλε ηξνπνπνίεζεο ηεο απφθαζεο απηήο, αλ είλαη αλαγθαίν.  

3) ηελ αξρή ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο θαη ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 10 επηεκβξίνπ πξαγκαηνπνηείηαη παηδαγσγηθή ζπλεδξίαζε ηνπ πιιφγνπ 
Αηδαζθφλησλ/νπζψλ, ζηελ νπνία γίλεηαη ν θαηακεξηζκφο ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζρνιείνπ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. ηε ζπλεδξίαζε απηή νξίδεηαη γηα θάζε ηκήκα έλαο θαζεγεηήο/ηξηα σο ππεχζπλνο/ε ηνπ ηκήκαηνο απηνχ. Ο ξφινο ηνπ/ηεο 
ππεχζπλνπ/εο θαζεγεηή/ηξηαο είλαη ε παξαθνινχζεζε ηεο θνίηεζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, ε ζπζηεκαηηθή ππνζηήξημή ηνπο θαη ε δεκηνπξγία 
ζεηηθνχ θιίκαηνο ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα, ν έγθαηξνο εληνπηζκφο ησλ καζεζηαθψλ, νηθνγελεηαθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ δπζθνιηψλ 
ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, ψζηε λα κπνξεί ην ζρνιείν λα ηηο αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά.  

4) Μέρξη ηηο 10 Οθησβξίνπ ν/ε Αηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ χιινγν Αηδαζθφλησλ/νπζψλ νξγαλψλεη ελεκεξσηηθή 
ζπγθέληξσζε ησλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, ζηελ νπνία νη γνλείο θαη θεδεκφλεο ελεκεξψλνληαη απφ ηνπο/ηηο 
δηδάζθνληεο/νπζεο γηα δεηήκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ. Δ εκέξα θαη ψξα ηεο ζπγθέληξσζεο θαζνξίδνληαη κε θξηηήξην ηε δηεπθφιπλζε ησλ 
εξγαδφκελσλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ.  

5) Ο χιινγνο Αηδαζθφλησλ/νπζψλ έρεη ηελ επζχλε ηεο εθαξκνγήο ησλ πξνβιεπφκελσλ παηδαγσγηθψλ θαηεπζχλζεσλ ζχκθσλα κε ηηο 
ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζηελ αξρή ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηηο καζεηηθέο θνηλφηεηεο πξνρσξά ζηελ 
θαηάξηηζε ή ηξνπνπνίεζε ελφο πιαηζίνπ θαλφλσλ γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο δσήο, ηνπ Πιαηζίνπ Οξγάλσζεο ρνιηθήο Γσήο. 
Με ην πιαίζην απηφ εθαξκφδνληαη νη ζθνπνί ηεο εθπαίδεπζεο, φπσο θαζνξίδνληαη απφ ην χληαγκα θαη ηνπο ζρεηηθνχο Νφκνπο, Αηαηάγκαηα θαη 
Τπνπξγηθέο Ώπνθάζεηο, ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο θάζε ζρνιείνπ. Σν Πιαίζην Οξγάλσζεο ρνιηθήο Γσήο θνηλνπνηείηαη ζηε Αηεχζπλζε 
Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο. Μέρξη ηελ αλάδεημε ησλ λέσλ Μαζεηηθψλ πκβνπιίσλ θαη ηελ θαηάξηηζή ηνπ ηζρχεη εθείλν ηνπ πξνεγνχκελνπ 
ζρνιηθνχ έηνπο.  

6) ηελ εθαξκνγή ηνπ Πιαηζίνπ Οξγάλσζεο ηεο ρνιηθήο Γσήο βνεζνχλ ην πκβνχιην Σκήκαηνο θαη ν/ε ππεχζπλνο/ε θαζεγεηήο/ηξηα ηνπ 
ηκήκαηνο.  

Σν πκβνχιην Σκήκαηνο  

α) απνηειείηαη απφ φινπο ηνπο/ηηο δηδάζθνληεο/νπζεο ζην ηκήκα θαη πξνεδξεχεη ν/ε αξραηφηεξνο/ε ησλ δηδαζθφλησλ/νπζψλ ή ν/ε 
Αηεπζπληήο/ληξηα ή ν/ε Τπνδηεπζπληήο/ληξηα, εθφζνλ δηδάζθνπλ ζ` απηφ,  

β) ζπλεδξηάδεη έθηαθηα θάζε θνξά πνπ αλαθχπηνπλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε θνίηεζε, ηε ζπκπεξηθνξά, ηελ πγεία θαη ηελ πξφνδν ησλ 
καζεηψλ/ηξηψλ ηνπ ηκήκαηνο,  

γ) ζπγθαιείηαη απφ ηνλ/ηελ πξνεδξεχνληα/νπζα ή αλ ην δεηήζνπλ κε έγγξαθφ ηνπο δχν ηνπιάρηζηνλ δηδάζθνληεο/νπζεο, ή θαη έλαο/κία ή 
πεξηζζφηεξνη/εο καζεηέο/ηξηεο γηα ζνβαξφ ιφγν πνπ αθνξά φιν ην ηκήκα,  

δ) ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ κπνξεί λα κεηέρεη θαη ην πξνεδξείν ηεο καζεηηθήο θνηλφηεηαο ηνπ ηκήκαηνο,  

ε) ζπλεδξηάδεη θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη εθηφο σξψλ δηδαζθαιίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ,  

ζη) ζπδεηεί θαη εηζεγείηαη ζηνλ χιινγν Αηδαζθφλησλ/νπζψλ ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παηδαγσγηθή αληηκεηψπηζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηνπ 
ηκήκαηνο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπο.  
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Άξζξν 31  

Παηδαγσγηθά κέηξα θαη ελέξγεηεο παηδαγσγηθνχ ραξαθηήξα  

1) Ο χιινγνο Αηδαζθφλησλ/νπζψλ έρεη ηελ παηδαγσγηθή επζχλε λα πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο θαη λα εθαξκφδεη πξαθηηθέο γηα ηε δεκηνπξγία ζην 
ζρνιείν ηνπ θιίκαηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη γηα ηε δηαπαηδαγψγεζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ έηζη, ψζηε 
λα ζέβνληαη ηνπο δηαθνξεηηθνχο ξφινπο θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηελ αλάγθε ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί 
φινπο ηνπο δηαζέζηκνπο ηξφπνπο (π.ρ. ζπκβνπιεπηηθέο ζπλαληήζεηο κε ηηο ππνζηεξηθηηθέο εθπαηδεπηηθέο δνκέο, δηαδηθαζία δηακεζνιάβεζεο) 
γηα ηελ αληηκεηψπηζε θάζε παξεθθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο.  

ηηο πεξηπηψζεηο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ πνπ δε βειηηψλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ν χιινγνο Αηδαζθφλησλ/νπζψλ πξνβαίλεη ζηε ιήςε κέηξσλ, 
ηα νπνία είλαη: α) πξνθνξηθή παξαηήξεζε, β) επίπιεμε, γ) απνβνιή απφ ηα καζήκαηα κίαο (1) εκέξαο, δ) απνβνιή απφ ηα καζήκαηα δχν (2) 
εκεξψλ, ε) αιιαγή ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο.  

2) Σα παηδαγσγηθά κέηξα ησλ πεξηπη. γ` θαη δ` ηεο παξ. 1 επηβάιινληαη εθφζνλ θξίλεηαη φηη ηα παηδαγσγηθά κέηξα πνπ έρνπλ ήδε εθαξκνζηεί 
δελ έρνπλ θέξεη αιιαγή ηεο ζηάζεο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ή αλ πξφθεηηαη γηα ζνβαξή παξέθθιηζε, έζησ θαη κεκνλσκέλε. Σν παηδαγσγηθφ κέηξν 
ηεο αιιαγήο ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο επηβάιιεηαη κφλν αλ, επηπιένλ ησλ αλσηέξσ, θξίλεηαη φηη δελ είλαη δπλαηή ε επαλφξζσζε ηεο 
παξέθθιηζεο εληφο ηνπ ίδηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο.  

3) Σα παηδαγσγηθά κέηξα ηεο παξ. 1 αμηνπνηνχληαη σο εμήο:  

α) Κάζε δηδάζθσλ/νπζα θαζεγεηήο/ηξηα κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ηα παηδαγσγηθά κέηξα α θαη β.  

β) Ο/Δ Αηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ηα παηδαγσγηθά κέηξα α, β θαη γ.  

γ) Ο χιινγνο Αηδαζθφλησλ/νπζψλ κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ηα παηδαγσγηθά κέηξα α, β, γ, δ θαη ε.  

δ) Σελ αιιαγή ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο κπνξεί λα ηελ επηβάιεη κφλν ν χιινγνο Αηδαζθφλησλ/νπζψλ κε απφθαζε ζηελ νπνία πξέπεη λα 
αηηηνινγείηαη εηδηθά ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν θξίλεηαη φηη δελ είλαη δπλαηή ε επαλφξζσζε ηεο παξέθθιηζεο εληφο ηνπ ίδηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο 
χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Κ.Β..Τ. εθφζνλ ν/ε καζεηήο/ηξηα έρεη αμηνινγεζεί ή, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ηνπ ππεχζπλνπ 
παηδαγσγηθήο επζχλεο πληνληζηή Βθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Σν παηδαγσγηθφ κέηξν ηεο αιιαγήο ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο 
ηζρχεη γηα ην ζρνιηθφ έηνο εληφο ηνπ νπνίνπ ιήθζεθε, θαη απφ ην επφκελν ζρνιηθφ έηνο, ν/ε καζεηήο/ηξηα έρεη δηθαίσκα λα επαλέιζεη ζην 
ζρνιείν κε ηε δηαδηθαζία ηεο κεηεγγξαθήο. Δ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηε ιήςε απφθαζεο αιιαγήο ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη ε 
εμήο: Σνπιάρηζηνλ πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο, ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο ν/ε θεδεκφλαο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο, ή ν/ε 
ίδηνο/α αλ είλαη ελήιηθνο/ε, θαη θαινχληαη ζε αθξφαζε ελψπηνλ ηνπ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ/νπζψλ. ηελ έγγξαθε ελεκέξσζε αλαθέξεηαη ν 
ηφπνο, ε εκέξα, ε ψξα ηεο αθξφαζεο θαη πξνζδηνξίδεηαη ην αληηθείκελν ηνπ κέηξνπ θαη νη ιφγνη πνπ αηηηνινγνχλ ηελ επηβνιή ηνπ. Ο/ε καζεηήο 
αλ είλαη ελήιηθνο/ε ή ν/ε θεδεκφλαο ηνπ, έρνπλ δηθαίσκα λα ιάβνπλ πιήξε γλψζε θαζψο θαη αληίγξαθν ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ Κ.Β..Τ. ή ηεο 
γλψκεο ηνπ ππεχζπλνπ παηδαγσγηθήο επζχλεο πληνληζηή Βθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. ηε ζπλεδξίαζε έρνπλ δηθαίσκα λα 
παξίζηαληαη ν θεδεκφλαο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ή ν/ε ίδηνο/α αλ είλαη ελήιηθνο/ε, θαζψο θαη ην πξνεδξείν ηεο Μαζεηηθήο Κνηλφηεηαο ηνπ 
ηκήκαηφο ηνπ/ηεο θαη ην πξνεδξείν ηνπ Μαζεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ζρνιείνπ, νη νπνίνη απνρσξνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο ηελ ψξα ηεο ςεθνθνξίαο. 
Γηα ηε ζπλεδξίαζε ηνπ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ/νπζψλ ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ απφ ηνλ γξακκαηέα πνπ επηθπξψλεηαη απφ ηνλ/ηελ Πξφεδξν ηνπ 
πιιφγνπ θαη ζην νπνίν πξέπεη λα κλεκνλεχνληαη, ηδίσο, ηα νλφκαηα θαη ε ηδηφηεηα ησλ παξηζηάκελσλ κειψλ θαζψο θαη ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο 
ηεο ζπλεδξίαζεο. Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε ηελ πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ αιιά ζην πξαθηηθφ θαηαρσξίδνληαη θαη νη γλψκεο θαη ηα 
νλφκαηα ησλ κειψλ πνπ κεηνςήθεζαλ. Αελ επηηξέπεηαη ε ιεπθή ςήθνο, ε δήισζε «παξψλ» ή ε αδηθαηνιφγεηε απνρή.  

Βπίζεο, πξέπεη λα γίλεηαη αλαιπηηθή αλαθνξά ζηηο παηδαγσγηθέο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο γηα ηνλ/ηε 
ζπγθεθξηκέλν/ε καζεηή/ηξηα θαη ζηα παηδαγσγηθά κέηξα πνπ ιήθζεθαλ πξηλ ηελ πηνζέηεζε ηνπ ηειεπηαίνπ θαηά ζεηξά παηδαγσγηθνχ κέηξνπ. Δ 
απφθαζε ηεο αιιαγήο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο δελ αλαθνηλψλεηαη δεκφζηα, ψζηε λα κελ πεξηνξίδεηαη ε παηδαγσγηθή αμία ηνπ ιεθζέληνο 
παηδαγσγηθνχ κέηξνπ θαη λα απνθεχγεηαη ε δηαπφκπεπζε ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο. Ο/Δ Αηεπζπληήο/ληξηα Βθπαίδεπζεο επηιέγεη ηε ζρνιηθή 
κνλάδα ζηελ νπνία ζα γίλεη ε κεηεγγξαθή κεηά ηελ αιιαγή ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξ 18 ηεο παξνχζαο. 
Πξέπεη πάληα λα ιακβάλεηαη ππφςε αλ ιεηηνπξγεί άιιε αληίζηνηρε ζρνιηθή κνλάδα ζηελ πεξηνρή.  

4) Βπηπιένλ γηα ηα παηδαγσγηθά κέηξα ηεο παξ. 1 ηζρχνπλ ηα εμήο:  

α) Δ παξαηήξεζε έρεη ζθνπφ λα πξνεηδνπνηήζεη ηνλ/ηε καζεηή/ηξηα φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ/ηεο παξεθθιίλεη απφ ηα πξνβιεπφκελα απφ ην 
Πιαίζην Οξγάλσζεο ηεο ρνιηθήο Γσήο θαη δελ θαηαρσξίδεηαη ζην ΐηβιίν Καηαγξαθήο Βλεξγεηψλ Τπνζηήξημεο Βχξπζκεο Λεηηνπξγίαο.  

β) Σα ππφινηπα παηδαγσγηθά κέηξα θαηαρσξίδνληαη ζην ΐηβιίν Καηαγξαθήο Βλεξγεηψλ Τπνζηήξημεο Βχξπζκεο Λεηηνπξγίαο.  

5) Οη καζεηέο/ηξηεο πνπ απνβάιινληαη παξακέλνπλ ηηο εκέξεο ηεο απνβνιήο ζην ζρνιείν, νη ψξεο απνπζίαο ηνπο απφ ηελ ηάμε 
θαηαρσξίδνληαη θαη απαζρνινχληαη κε επζχλε ηνπ/ηεο Αηεπζπληή/ληξηαο ηνπ ζρνιείνπ. Δ κνξθή ηεο απαζρφιεζεο εληφο ηνπ ζρνιείνπ 
θαζνξίδεηαη απφ ην φξγαλν πνπ απνθάζηζε ην ζπγθεθξηκέλν παηδαγσγηθφ κέηξν.  

6) Βάλ καζεηήο/ηξηα παξαθσιχεη ηε δηεμαγσγή καζήκαηνο, είλαη δπλαηφλ λα ηνπ/ηεο επηβιεζεί πξνθνξηθή παξαηήξεζε θαη λα απνκαθξπλζεί 
απφ ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο, νπφηε απαζρνιείηαη κε ηελ επζχλε ηνπ/ηεο Αηεπζπληή/ληξηαο ηνπ ζρνιείνπ, ιακβάλνληαο απνπζία. ε 
πεξίπησζε επαλαιακβαλφκελσλ σξηαίσλ απνκαθξχλζεσλ θαη πάλησο κεηά απφ ηξεηο απνκαθξχλζεηο απφ ηνλ/ηελ ίδην/α δηδάζθνληα/νπζα ή 
πέληε ζπλνιηθά, ην πκβνχιην ηνπ Σκήκαηνο εμεηάδεη ηνπο ελδεδεηγκέλνπο ρεηξηζκνχο.  

7) ηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο πνπ επηηπγράλνπλ βαζκφ εηήζηαο πξνφδνπ «άξηζηα» απνλέκεηαη, κεηά απφ απφθαζε ηνπ πιιφγνπ 
Αηδαζθφλησλ/νπζψλ, «Ώξηζηείν Πξνφδνπ».  
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8) ηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο θάζε ηκήκαηνο πνπ επηηπγράλνπλ ηνλ κεγαιχηεξν βαζκφ εηήζηαο πξνφδνπ θαη δηαγσγή «εμαηξεηηθή» απνλέκεηαη, 
κεηά απφ απφθαζε ηνπ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ/νπζψλ, «ΐξαβείν Πξνφδνπ». ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ην «ΐξαβείν Πξνφδνπ» απνλέκεηαη ζε 
φινπο/εο ηνπο καζεηέο/ηξηεο πνπ ηζνβάζκηζαλ.  

9) ηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο νη νπνίνη/εο έρνπλ ζεκεηψζεη ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο επίδνζήο ηνπο, απνλέκεηαη, κεηά απφ απφθαζε ηνπ 
πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ/νπζψλ, «Έπαηλνο Πξνζσπηθήο ΐειηίσζεο».  

10) ηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο πνπ δηαθξίλνληαη γηα ηδηαίηεξεο πξάμεηο αιιειεγγχεο θαη θνηλσληθήο πξνζθνξάο θαη γηα πξάμεηο πνπ εθθξάδνπλ 
πλεχκα αληδηνηεινχο θηιαιιειίαο απνλέκεηαη εηδηθφο έπαηλνο.  

11) Ο ηχπνο θαη νη δηαζηάζεηο ησλ εηδηθψλ δηπισκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν απηφ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο 
Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ.  

12) ιεο νη ηηκεηηθέο δηαθξίζεηο επηδίδνληαη ζε επίζεκε ηειεηή θαηά ηελ Βνξηή ηεο εκαίαο. ηελ ηειεηή απηή πξνζθαινχληαη λα παξαζηνχλ νη 
ηνπηθέο αξρέο θαη νη γνλείο θαη θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ.  

Άξζξν 32  

Γηαγσγή  

1) Δ ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, πνπ εθδειψλεηαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, κε πξάμεηο ή παξαιείςεηο, ζπληζηά ηε δηαγσγή ηνπο.  

2) Δ δηαγσγή πεξηιακβάλεηαη κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ηεο καζεηηθήο θαηάζηαζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ πνπ θνηηνχλ θάζε έηνο ζην Γπκλάζην ή 
Γεληθφ Λχθεην ή Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην, ζηα Γπκλάζηα ΒΏΒ, ζηα Λχθεηα ΒΏΒ, ζηα Βληαία Βηδηθά Βπαγγεικαηηθά Γπκλάζηα-Λχθεηα θαη Β.Β.Β.ΒΚ. 
θαη ειέγρεηαη, ραξαθηεξίδεηαη θαη θαηαρσξίδεηαη ζηα νηθεία βηβιία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο.  

3) Οη καζεηέο/ηξηεο νθείινπλ λα αθνινπζνχλ ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηε ζρνιηθή δσή, φπσο απηνί νξίδνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη 
ην Πιαίζην Οξγάλσζεο ηεο ρνιηθήο Γσήο, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 30. Κάζε πξάμε ή παξάιεηςε πνπ 
έξρεηαη ζε αληίζεζε κε απηνχο απνηειεί αληηθείκελν παηδαγσγηθνχ ειέγρνπ θαη αληηκεησπίδεηαη κε παηδαγσγηθά κέζα.  

4) Δ δηαγσγή θάζε καζεηή/ηξηαο ραξαθηεξίδεηαη σο «εμαηξεηηθή», «θαιή» ή «κεκπηή» σο εμήο:  

α) «Βμαηξεηηθή» ραξαθηεξίδεηαη ε δηαγσγή ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο, φηαλ ηεξεί απνιχησο ηνπο θαλφλεο ηεο ζρνιηθήο δσήο.  

β) «Καιή» ραξαθηεξίδεηαη ε δηαγσγή ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο, φηαλ ππάξρνπλ παξεθθιίζεηο απφ ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ηεο ζρνιηθήο δσήο.  

γ) «Μεκπηή» ραξαθηεξίδεηαη ε δηαγσγή καζεηή/ηξηαο φηαλ απηφο/ή απνθιίλεη απφ ηελ πξνζήθνπζα δηαγσγή ζε βαζκφ αλεπίηξεπην, αιιά 
θξίλεηαη φηη είλαη δπλαηή ε επαλφξζσζε ηεο παξέθθιηζεο απηήο εληφο ηνπ ίδηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο.  

δ) ηαλ θξίλεηαη φηη ε απφθιηζε απφ ηελ πξνζήθνπζα δηαγσγή δελ είλαη δπλαηφλ λα επαλνξζσζεί εληφο ηνπ ίδηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, ν/ε 
καζεηήο/ηξηα ππνρξεψλεηαη ζε αιιαγή ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, κε ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ πεξηπη. δ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 31, 
ψζηε ζε έλα λέν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ λα δνζεί ε επρέξεηα βειηίσζεο ηεο δηαγσγήο ηνπ/ηεο.  

5) Ο εηήζηνο ραξαθηεξηζκφο ηεο δηαγσγήο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ιήμε ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο κε εηδηθή πξάμε ηνπ 
πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ/νπζψλ, ν νπνίνο απνθαίλεηαη θαηά πιεηνςεθία ζπλεθηηκψληαο ηελ ελ γέλεη ζπκπεξηθνξά ηνπο θαζψο θαη ηα 
παηδαγσγηθά κέηξα ή ηηο εζηθέο ακνηβέο πνπ έρνπλ θαηαρσξηζηεί ζηα νηθεία βηβιία. Κάζε ραξαθηεξηζκφο δηαγσγήο σο «θαιήο» ή «κεκπηήο» 
πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλνο.  

6) ηελ ίδηα πξάμε ραξαθηεξίδεηαη θαη ε δηαγσγή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ησλ νπνίσλ ε θνίηεζε ραξαθηεξίζηεθε αλεπαξθήο.  

7) α) Ο ραξαθηεξηζκφο ηεο δηαγσγήο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο έρεη παηδαγσγηθφ ραξαθηήξα θαη απνζθνπεί ζηνλ 
εληνπηζκφ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο θαη ζηελ θαιχηεξε παηδαγσγηθή αληηκεηψπηζή ηνπο ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο δσήο. Καλέλαο 
ραξαθηεξηζκφο πνπ αθνξά ηε δηαγσγή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ απηψλ δελ αλαγξάθεηαη ζηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ, φπσο ζηα απνιπηήξηα, ζηα 
απνδεηθηηθά απφιπζεο θαη ζηα θάζε είδνπο απνδεηθηηθά θαη πηζηνπνηεηηθά ζπνπδψλ.  

β) Ώπνδεηθηηθά απφιπζεο θαη θάζε είδνπο απνδεηθηηθά θαη πηζηνπνηεηηθά ζπνπδψλ, πνπ αθνξνχλ καζεηέο/ηξηεο πνπ θνίηεζαλ ζηε 
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, εθδίδνληαη εθεμήο ρσξίο ηελ αλαγξαθή ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ηεο 
δηαγσγήο.  

8) Κακία κεηαβνιή ηεο δηαγσγήο καζεηή/ηξηαο δελ κπνξεί λα γίλεη απφ ηνλ χιινγν Αηδαζθφλησλ/νπζψλ κεηά ηελ νξηζηηθή έμνδφ ηνπ/ηεο απφ 
ην ζρνιείν.  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε`  

Άιιεο δηαηάμεηο  
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Άξζξν 33  

Ηδησηηθή Δθπαίδεπζε  

1) Οη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο, φπνπ δελ νξίδεηαη εηδηθφηεξα, ηζρχνπλ γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο, ηνπο/ηηο Αηεπζπληέο/ληξηεο θαη ην 
εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ ηεο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, θαζψο θαη γηα ηελ νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο δσήο ζηα 
ζρνιεία απηά.  

2) Σα μέλα ζρνιεία αξκνδηφηεηαο ηεο Ώπηνηεινχο Αηεχζπλζεο Εδησηηθήο Βθπαίδεπζεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο ΤΠ.Π.Β.Θ. ππάγνληαη ζηηο 
δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο, κε ηελ επηθχιαμε εηδηθψο ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ, νη νπνίεο ζπκπιεξσκαηηθά ή θαηά παξέθθιηζε δηαηάμεσλ 
ηεο παξνχζαο νξίδνπλ δηαθνξεηηθά ή νξίδνληαη ζηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηνπ θάζε μέλνπ ζρνιείνπ, ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη ζεσξεκέλνο απφ 
ηνλ/ηελ νηθείν/α Αηεπζπληή/ληξηα Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο θαη λα παξαδίδεηαη ζηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ελππφγξαθα, ζχκθσλα κε 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 682 /1977 (Ώ` 244).  

Άξζξν 34  

Δθθιεζηαζηηθά Γπκλάζηα, Γεληθά Δθθιεζηαζηηθά Λχθεηα θαη Μνπζνπικαληθά Ηεξνζπνπδαζηήξηα Θξάθεο  

Σα ζρνιεία αξκνδηφηεηαο ηεο Αηεχζπλζεο Θξεζθεπηηθήο Βθπαίδεπζεο θαη Αηαζξεζθεπηηθψλ ρέζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Θξεζθεπκάησλ 
(Βθθιεζηαζηηθά Γπκλάζηα, Γεληθά Βθθιεζηαζηηθά Λχθεηα θαη Μνπζνπικαληθά Εεξνζπνπδαζηήξηα Θξάθεο) ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξνχζαο, κε ηελ επηθχιαμε εηδηθψο ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ, νη νπνίεο ζπκπιεξσκαηηθά ή θαηά παξέθθιηζε δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο νξίδνπλ 
δηαθνξεηηθά.  

Άξζξν 35  

Δζπεξηλά ζρνιεία  

ηα εζπεξηλά ιχθεηα (ΓΒ.Λ.-ΒΠΏ.Λ.) έρνπλ δηθαίσκα λα θνηηνχλ: α) ελήιηθνη καζεηέο, β) αλήιηθνη εξγαδφκελνη καζεηέο. Δ θνίηεζε ζηα 
εκεξήζηα θαη ζηα εζπεξηλά ιχθεηα (ΓΒ.Λ.-ΒΠΏ.Λ.) είλαη ηξηεηήο θαη πεξηιακβάλεη ηηο ηάμεηο Ώ`, ΐ` θαη Γ`.  

1) ηα εζπεξηλά γπκλάζηα θαη ιχθεηα (Γ.Β.Λ.- ΒΠΏ.Λ.) έρνπλ δηθαίσκα λα θνηηνχλ θαη αλήιηθνη πνπ απαζρνινχλ ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Αηθαηνζχλεο, Αηαθάλεηαο θαη Ώλζξσπίλσλ Αηθαησκάησλ, θαζψο θαη ηηο δηθαζηηθέο θαη εηζαγγειηθέο αξρέο. Ο αλήιηθνο πνπ εκπίπηεη ζηηο 
πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 κπνξεί λα θνηηά ζε εζπεξηλφ γπκλάζην ή ιχθεην (ΓΒ.Λ.- ΒΠΏ.Λ.), εθφζνλ πξνζθνκίζεη ζηε ζρνιηθή κνλάδα 
θνίηεζεο: α) βεβαίσζε ηεο νηθείαο Τπεξεζίαο Βπηκειεηψλ Ώλειίθσλ θαη Κνηλσληθήο Ώξσγήο φηη παξαθνινπζείηαη απφ ηελ Τπεξεζία, ζην 
πιαίζην ηεο πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο παξαβαηηθφηεηαο θαη ηεο ζπκαηνπνίεζεο ησλ αλειίθσλ, ή β) ειιείςεη ιεηηνπξγίαο ηεο σο άλσ 
Τπεξεζίαο, νπνηνδήπνηε πξφζθνξν έγγξαθν ηεο θαηά ηφπνλ αξκφδηαο Βηζαγγειίαο ή ηνπ Αηθαζηεξίνπ Ώλειίθσλ απ` φπνπ πξνθχπηεη φηη ν 
αλήιηθνο απαζρνιεί ηελ Τπεξεζία ζην πιαίζην ηεο πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο παξαβαηηθφηεηαο θαη ηεο ζπκαηνπνίεζεο ησλ αλειίθσλ.  

2) Οη καζεηέο/ηξηεο πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη θαηά ηελ εκεξνκελία εγγξαθήο ηνπο ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο, έρνπλ δηθαίσκα λα θνηηνχλ ζε 
εζπεξηλφ γπκλάζην, ιχθεην (ΓΒ.Λ.-ΒΠΏ.Λ.) ππνβάιινληαο ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ θεθαιαίνπ Β`, ηνπ άξζξνπ 9 ηεο παξνχζαο γηα ηελ πεξίπησζε 
ησλ Βιιήλσλ πνιηηψλ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο παξ. 13, ηνπ άξζξνπ 14 ηεο παξνχζαο γηα ηελ πεξίπησζε ησλ ελήιηθσλ πνιηηψλ ηξίησλ 
ρσξψλ.  

3) Οη αλήιηθνη/εο εξγαδφκελνη/εο καζεηέο/ηξηεο έρνπλ δηθαίσκα λα θνηηνχλ ζε εζπεξηλφ γπκλάζην, ιχθεην (ΓΒ.Λ.-ΒΠΏ.Λ.) εθφζνλ πξνζθνκίζνπλ 
ζηε ζρνιηθή κνλάδα θνίηεζεο α) θσηναληίγξαθν ηνπ βηβιηαξίνπ εξγαζίαο κε ην νπνίν είλαη εθνδηαζκέλνη, γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ή 
νκάδα εξγαζηψλ ζηελ νπνία απαζρνινχληαη θαη β) εθηχπσζε ησλ ειεθηξνληθά ππνβαιιφκελσλ απφ ηνλ εξγνδφηε ζηνηρείσλ ηνπ καζεηή/ηξηαο 
ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ Τπνπξγείνπ Βξγαζίαο, Κνηλσληθήο Ώζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο ΒΠΒ-ΟΏΒΑ-ΕΚΏ-ΒΣΏΜ, κε ηελ νλνκαζία 
«ΒΡΓΏΝΔ», απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε χπαξμε ζρέζεο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ κεηαμχ ησλ αλσηέξσ κεξψλ.  

4) Οη αλήιηθνη/εο καζεηέο/ηξηεο πνπ απαζρνινχληαη λφκηκα, ζε εξγνδφηεο κε ηνπο νπνίνπο είλαη ζχδπγνη ή ζπγγελείο α` θαη β` βαζκνχ 
ζπγγέλεηαο, έρνπλ δηθαίσκα λα θνηηνχλ ζε εζπεξηλφ γπκλάζην, ιχθεην (ΓΒ.Λ.-ΒΠΏ.Λ.) εθφζνλ α) πξνζθνκίζνπλ θσηναληίγξαθν ηνπ βηβιηαξίνπ 
εξγαζίαο κε ην νπνίν είλαη εθνδηαζκέλνη, γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ή νκάδα εξγαζηψλ ζηελ νπνία απαζρνινχληαη θαη β) νη εξγνδφηεο, 
ζχδπγνη ή ζπγγελείο α` θαη β` βαζκνχ ζπγγέλεηαο ππνβάινπλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα θνίηεζεο ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 (Ώ` 
75).  

5) Οη αλήιηθνη/εο καζεηέο/ηξηεο πνπ απαζρνινχληαη ζηνλ λαπηηιηαθφ ή αιηεπηηθφ ηνκέα έρνπλ δηθαίσκα λα θνηηνχλ ζε εζπεξηλφ γπκλάζην, ιχθεην 
(ΓΒ.Λ.-ΒΠΏ.Λ.) εθφζνλ πξνζθνκίζνπλ αληίγξαθα λαπηηθνχ θπιιαδίνπ εθ ησλ νπνίσλ λα πξνθχπηνπλ ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία λαπηηθνχ (ζει. 4 
θαη 5) θαη νη αληίζηνηρεο ζειίδεο λαπηνιφγεζεο -απφιπζεο απηνχ, ή/θαη πίλαθαο ζαιάζζηαο ππεξεζίαο πνπ έρεη εθδνζεί απφ Α.Ν.ΒΡ. ή Ληκεληθή 
Ώξρή.  

Άξζξν 36  

Παξαξηήκαηα  

Πξνζαξηψληαη θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο Τ.Ώ. ηα θάησζη παξαξηήκαηα:  

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η  



119 
 

ζνη/εο καζεηέο/ηξηεο έρνπλ πξναρζεί απφ ηε ΐ` ηάμε ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 3475/2006 (Ώ` 146) ή καζεηέο/ηξηεο ηεο Α` Βζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 
3475/2006 (Ώ` 146) αλεπαξθνχο θνίηεζεο, εγγξάθνληαη ζηε Γ` ηάμε ησλ ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 4386/2016 (Ώ` 83) ζε εηδηθφηεηα ηνπ ίδηνπ ή αληίζηνηρνπ 
ηνκέα σο εμήο:  

ΐ` ΣΏΞΔ ΒΠΏ.Λ. λ. 3475/2006 (Ώ` 146)  Γ` ΣΏΞΔ ΒΠΏ.Λ. λ. 4386/2016 (Ώ` 83)  

 ΒΕΑΕΚΟΣΔΣΒ ΏΝΏ ΣΟΜΒΏ  

Πξναρζέληεο απφ ηε ΐ` ηάμε  Βγγξάθνληαη ζηε Γ` ηάμε ζε εηδηθφηεηα σο εμήο:  

Κχθινο: ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΚΟ   
Σνκέαο: ΜΔΥΏΝΟΛΟΓΕΏ  Σνκέαο: ΜΔΥΏΝΟΛΟΓΕΏ  

 Σερληθφο Μεραλνινγηθψλ Βγθαηαζηάζεσλ θαη Καηαζθεπψλ  

 Σερληθφο Βγθαηαζηάζεσλ Φχμεο Ώεξηζκνχ θαη Κιηκαηηζκνχ  

Σνκέαο: ΟΥΔΜΏΣΧΝ  Σνκέαο: ΜΔΥΏΝΟΛΟΓΕΏ  

 Σερληθφο Ορεκάησλ  

Σνκέαο: ΔΛΒΚΣΡΟΛΟΓΕΏ  
Σνκέαο: ΔΛΒΚΣΡΟΛΟΓΕΏ, ΔΛΒΚΣΡΟΝΕΚΔ ΚΏΕ 
ΏΤΣΟΜΏΣΕΜΟΤ  

 Σερληθφο Διεθηξνινγηθψλ πζηεκάησλ, Βγθαηαζηάζεσλ θαη 
Αηθηχσλ  

Σνκέαο: ΔΛΒΚΣΡΟΝΕΚΔ  
Σνκέαο: ΔΛΒΚΣΡΟΛΟΓΕΏ, ΔΛΒΚΣΡΟΝΕΚΔ ΚΏΕ 
ΏΤΣΟΜΏΣΕΜΟΤ  

 Σερληθφο Διεθηξνληθψλ θαη Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ, 
Βγθαηαζηάζεσλ, Αηθηχσλ θαη Σειεπηθνηλσληψλ  

Σνκέαο: ΑΟΜΕΚΧΝ ΒΡΓΧΝ  
Σνκέαο: ΑΟΜΕΚΧΝ ΒΡΓΧΝ, ΑΟΜΔΜΒΝΟΤ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ 
ΚΏΕ ΏΡΥΕΣΒΚΣΟΝΕΚΟΤ ΥΒΑΕΏΜΟΤ  

 Σερληθφο Ανκηθψλ Έξγσλ θαη Γεσπιεξνθνξηθήο  

Σνκέαο: ΒΦΏΡΜΟΜΒΝΧΝ ΣΒΥΝΧΝ  Σνκέαο: ΒΦΏΡΜΟΜΒΝΧΝ ΣΒΥΝΧΝ  

 Γξαθηθψλ Σερλψλ  

Κχθινο: ΤΠΔΡΒΕΧΝ   
Σνκέαο: ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΔ  Σνκέαο: ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΔ  

 Σερληθφο Βθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθήο  

 Σερληθφο Δ/Τ θαη Αηθηχσλ Δ/Τ  

Σνκέαο: ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΧΝ ΚΏΕ  

ΑΕΟΕΚΔΣΕΚΧΝ ΤΠΔΡΒΕΧΝ  

Σνκέαο: ΑΕΟΕΚΔΔ ΚΏΕ ΟΕΚΟΝΟΜΕΏ  

 Τπάιιεινο Αηνίθεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ  

 Τπάιιεινο Σνπξηζηηθψλ Βπηρεηξήζεσλ  

Σνκέαο: ΤΓΒΕΏ ΚΏΕ ΠΡΟΝΟΕΏ  Σνκέαο: ΤΓΒΕΏ - ΠΡΟΝΟΕΏ - ΒΤΒΞΕΏ  

 ΐνεζφο Ννζειεπηή  

 ΐνεζφο Εαηξηθψλ-ΐηνινγηθψλ Βξγαζηεξίσλ  

 ΐνεζφο ΐξεθνλεπηνθφκσλ  

Σνκέαο: ΓΒΧΠΟΝΕΏ, ΣΡΟΦΕΜΧΝ ΚΏΕ 
ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ  

Σνκέαο: ΓΒΧΠΟΝΕΏ, ΣΡΟΦΕΜΧΝ ΚΏΕ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ  

 Σερληθφο Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ  

 Σερληθφο Φπηηθήο Παξαγσγήο  

 Σερληθφο Γσηθήο Παξαγσγήο  

Κχθινο: ΝΏΤΣΕΚΟ   
Σνκέαο: ΝΏΤΣΕΚΟΤ ΠΛΟΕΏΡΥΧΝ  Σνκέαο: ΝΏΤΣΕΛΕΏΚΧΝ ΒΠΏΓΓΒΛΜΏΣΧΝ  

 Πινίαξρνο Βκπνξηθνχ Ναπηηθνχ  

Σνκέαο: ΝΏΤΣΕΚΟΤ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ  Σνκέαο: ΝΏΤΣΕΛΕΏΚΧΝ ΒΠΏΓΓΒΛΜΏΣΧΝ  

 Μεραληθφο Βκπνξηθνχ Ναπηηθνχ  

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ  

Οη θάηνρνη Πηπρίνπ ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 3475/2006 (Ώ` 146) εγγξάθνληαη ζηε Γ` ηάμε ησλ ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 4386/2016 (Ώ` 83) ζε δηαθνξεηηθή εηδηθφηεηα 
απφ απηή ηνπ νηθείνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπο, ηνπ ίδηνπ ή αληίζηνηρνπ ηνκέα, σο εμήο:  

ΚΏΣΟΥΟΕ ΠΣΤΥΕΟΤ ΒΠΏ.Λ.  

λ. 3475/2006 (Ώ` 146)  

Γ` ΒΠΏ.Λ. λ. 4386/2016 (Ώ` 83)  

ΒΕΑΕΚΟΣΔΣΒ ΏΝΏ ΣΟΜΒΏ  ΒΕΑΕΚΟΣΔΣΒ ΏΝΏ ΣΟΜΒΏ  

Κάηνρνη Πηπρίνπ ΒΠΏ.Λ.  Βγγξάθνληαη ζηε Γ` ηάμε ζε άιιε εηδηθφηεηα σο εμήο:  

Κχθινο: ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΚΟ   
Σνκέαο: ΜΔΥΏΝΟΛΟΓΕΏ  Σνκέαο: ΜΔΥΏΝΟΛΟΓΕΏ  

Μεραλνινγηθψλ Βγθαηαζηάζεσλ θαη 
Καηαζθεπψλ  

Σερληθφο Βγθαηαζηάζεσλ Φχμεο Ώεξηζκνχ θαη Κιηκαηηζκνχ  

Φπθηηθψλ Βγθαηαζηάζεσλ θαη 
Κιηκαηηζκνχ  

Σερληθφο Μεραλνινγηθψλ Βγθαηαζηάζεσλ θαη Καηαζθεπψλ  

Σνκέαο: ΔΛΒΚΣΡΟΝΕΚΔ  
Σνκέαο: ΔΛΒΚΣΡΟΛΟΓΕΏ, ΔΛΒΚΣΡΟΝΕΚΔ ΚΏΕ 
ΏΤΣΟΜΏΣΕΜΟΤ  
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Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ 
πζηεκάησλ θαη Αηθηχσλ  

Σερληθφο Διεθηξνληθψλ θαη Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ, 
Βγθαηαζηάζεσλ, Αηθηχσλ θαη Σειεπηθνηλσληψλ  

Διεθηξνληθψλ πζηεκάησλ Βπηθνηλσληψλ  Σερληθφο Διεθηξνληθψλ θαη Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ, 
Βγθαηαζηάζεσλ, Αηθηχσλ θαη Σειεπηθνηλσληψλ  

Κχθινο: ΤΠΔΡΒΕΧΝ   
Σνκέαο: ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΧΝ ΚΏΕ  

ΑΕΟΕΚΔΣΕΚΧΝ ΤΠΔΡΒΕΧΝ  

Σνκέαο: ΑΕΟΕΚΔΔ ΚΏΕ ΟΕΚΟΝΟΜΕΏ  

Τπαιιήισλ Αηνίθεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ 
Τπεξεζηψλ  

Τπάιιεινο Σνπξηζηηθψλ Βπηρεηξήζεσλ  

Τπαιιήισλ Σνπξηζηηθψλ Βπηρεηξήζεσλ  Τπάιιεινο Αηνίθεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ  

Σνκέαο: ΤΓΒΕΏ ΚΏΕ ΠΡΟΝΟΕΏ  Σνκέαο: ΤΓΒΕΏ - ΠΡΟΝΟΕΏ - ΒΤΒΞΕΏ  

ΐνεζψλ Ννζειεπηψλ  ΐνεζφο Εαηξηθψλ-ΐηνινγηθψλ Βξγαζηεξίσλ  

 ΐνεζφο ΐξεθνλεπηνθφκσλ  

ΐνεζψλ Εαηξηθψλ θαη ΐηνινγηθψλ 
Βξγαζηεξίσλ  

ΐνεζφο Ννζειεπηή  

 ΐνεζφο ΐξεθνλεπηνθφκσλ  

ΐνεζψλ ΐξεθνλεπηνθφκσλ  ΐνεζφο Ννζειεπηή  

 ΐνεζφο Εαηξηθψλ-ΐηνινγηθψλ Βξγαζηεξίσλ  

Σνκέαο: ΓΒΧΠΟΝΕΏ, ΣΡΟΦΕΜΧΝ ΚΏΕ 
ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ  

Σνκέαο: ΓΒΧΠΟΝΕΏ, ΣΡΟΦΕΜΧΝ ΚΏΕ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ  

Σερλνινγίαο θαη Βιέγρνπ Σξνθίκσλ  Σερληθφο Φπηηθήο Παξαγσγήο  

 Σερληθφο Γσηθήο Παξαγσγήο  

Έξγσλ Σνπίνπ θαη Πεξηβάιινληνο  Σερληθφο Φπηηθήο Παξαγσγήο  

 Σερληθφο Γσηθήο Παξαγσγήο  

 Σερληθφο Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ  

χγρξνλεο Βπηρεηξεκαηηθήο Γεσξγίαο  Σερληθφο Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ  

 Σερληθφο Γσηθήο Παξαγσγήο  

Κάζε άιιε δηάηαμε πνπ ξπζκίδεη δηαθνξεηηθά ηα ζέκαηα ηεο παξνχζαο ππνπξγηθήο απφθαζεο παχεη λα ηζρχεη.  

Δ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Βθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.  

Π.Δ. 18/2018 ΦΓΚ 31 η. Α΄ 

Άξζξν 52 

Αηεπζχλζεηο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο  

1. Βπηρεηξεζηαθφο ζηφρνο θάζε Αηεχζπλζεο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο είλαη ε επνπηεία θαη ε εχξπζκε 
ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ αξκνδηφηεηάο ηεο θαη ησλ ππνζηεξηθηηθψλ απνθεληξσκέλσλ δνκψλ 
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ.  

2. Οη Αηεπζχλζεηο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ζπγθξνηνχληαη απφ ηηο αθφινπζεο νξγαληθέο κνλάδεο:  

α) Σκήκα Ώ` Αηνηθεηηθνχ.  

β) Σκήκα ΐ` Οηθνλνκηθνχ.  

γ) Σκήκα Γ` Πξνζσπηθνχ.  

δ) Σκήκα Α` Πιεξνθνξηθήο θαη Νέσλ Σερλνινγηψλ.  

ε) Σκήκα Β` Βθπαηδεπηηθψλ Θεκάησλ.  

3. Σν Σκήκα Ώ` Αηνηθεηηθνχ είλαη αξκφδην γηα:  

α) ηελ ηήξεζε ηνπ πξσηνθφιινπ θαη ηνπ αξρείνπ θαη ηε δηαρείξηζε θαη δηεθπεξαίσζε ηεο αιιεινγξαθίαο ηεο 
Αηεχζπλζεο,  

β) ηελ νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή θάζε είδνπο εμεηάζεσλ θαη δηαγσληζκψλ,  
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γ) ηε δηαρείξηζε φισλ ησλ ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο ηεο Αηεχζπλζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε πινπνίεζε επξσπατθψλ 
πξνγξακκάησλ, εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, αληαιιαγέο θαη εθδξνκέο καζεηψλ,  

δ) ηνλ έιεγρν ηεο ηζνηηκίαο ηίηισλ αιινδαπήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο,  

ε) ηε δηεθπεξαίσζε θάζε είδνπο δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ,  

ζη) ηε δηαρείξηζε ησλ ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ,  

δ) ηελ παξαιαβή θαη δηαλνκή δηδαθηηθψλ βηβιίσλ, επνπηηθψλ θαη νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ θαη βνεζεκάησλ,  

ε) ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνο δεκνζίεπζε χιεο ζηελ Βθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο,  

ζ) ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πεξηθέξεηαο εγγξαθήο ησλ καζεηψλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο (ρσξνηαμηθή θαηαλνκή),  

η) ηελ έγθξηζε ησλ σξνιφγησλ πξνγξακκάησλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ αξκνδηφηεηαο ηεο Αηεχζπλζεο,  

ηα) ηηο ζρνιηθέο κεηαβνιέο (ίδξπζε, θαηάξγεζε, ζπγρψλεπζε, πξναγσγή, ππνβηβαζκφο, κεηαζηέγαζε, 
κεηνλνκαζία),  

ηβ) ηελ επνπηεία ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ,  

ηγ) ηελ ηήξεζε ησλ αξρείσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ θαηαξγήζεθαλ,  

ηδ) ηνλ ρεηξηζκφ θάζε άιινπ ζπλαθνχο ζέκαηνο.  

4. Σν Σκήκα ΐ` Οηθνλνκηθνχ είλαη αξκφδην γηα:  

α) ηε ρνξήγεζε Μ.Κ. ζην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ αξκνδηφηεηαο ηεο Αηεχζπλζεο,  

β) ηελ ζπγθέληξσζε θαη επεμεξγαζία ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ γηα ηε ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 
Αηεχζπλζεο, ηελ παξαθνινχζεζε θαη εθηέιεζε απηνχ θαη ηελ ζχληαμε ηνπ απνινγηζκνχ ηεο,  

γ) ηελ έθδνζε ησλ πξάμεσλ κεηαθίλεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ ηεο Αηεχζπλζεο 
Βθπαίδεπζεο,  

δ) ηελ ζχληαμε ησλ θαηαζηάζεσλ εμφδσλ θίλεζεο εθηφο έδξαο θαη κέξηκλα γηα ηελ απνζηνιή ηνπο ζηηο αξκφδηεο 
Αεκνζηνλνκηθέο Τπεξεζίεο Βπνπηείαο θαη Βιέγρνπ ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο (ΑΤΒΒ), κε ηελ 
επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4270/2014,  

ε) ηελ πξνψζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ θαη ηελ εθθαζάξηζε δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ νξγάλσζε θαη 
δηελέξγεηα ησλ πάζεο θχζεσο εμεηάζεσλ θαη δηαγσληζκψλ πνπ δηεμάγνληαη εληφο ηεο Αηεχζπλζεο Βθπαίδεπζεο,  

ζη) ηελ ηαθηνπνίεζε ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πξνπιεξσκήο γηα δαπάλεο αξκνδηφηεηαο ηεο Αηεχζπλζεο,  

δ) ηνλ έιεγρν ησλ δαπαλψλ κεηαθνξάο καζεηψλ,  

ε) ηνλ έιεγρν ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ ελίζρπζε νηθνγελεηψλ ρακεινχ εηζνδήκαηνο κε 
ηέθλα ζε ζρνιεία,  

ζ) ηε κέξηκλα γηα ηελ παξνρή ηειεθσληθψλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπλδέζεσλ,  

η) ηελ παξαιαβή θαη δηάζεζε ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ θαη κέζσλ,  

ηα) ηελ ελ γέλεη ζηήξημε ησλ ππεξεζηψλ θαη ππεξεζηαθψλ ζπκβνπιίσλ ηεο Αηεχζπλζεο Βθπαίδεπζεο ζε 
νηθνλνκηθήο θχζεσο ζέκαηα,  

ηβ) ηελ έθδνζε απνθάζεσλ δέζκεπζεο πηζηψζεσλ θαη ηελ ηήξεζε θαη ελεκέξσζε Μεηξψνπ Αεζκεχζεσλ,  
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ηγ) ηνλ έιεγρν θαη ηελ ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ εθθαζάξηζε θάζε είδνπο δαπάλεο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4270/2014,  

ηδ) ηνλ ρεηξηζκφ θάζε άιινπ ζπλαθνχο ζέκαηνο.  

5. Σν Σκήκα Γ` Πξνζσπηθνχ είλαη αξκφδην γηα:  

α) ζέκαηα ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο θαη ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ δηνηθεηηθψλ 
ππαιιήισλ αξκνδηφηεηαο ηεο νηθείαο Αηεχζπλζεο Βθπαίδεπζεο, ζχκθσλα κε ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ πξνθχπηνπλ 
απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία,  

β) ηε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε Αηεχζπλζε,  

γ) ηε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ησλ δηαδηθαζηψλ επηινγήο ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο ζηειέρσζεο 
απνθεληξσκέλσλ δνκψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο,  

δ) ηελ ππνζηήξημε ησλ δηαδηθαζηψλ εθινγήο ησλ αηξεηψλ εθπξνζψπσλ ζηα ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα,  

ε) ηελ ηήξεζε ησλ αηνκηθψλ ππεξεζηαθψλ θαθέισλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο 
Αηεχζπλζεο,  

ζη) ηηο δηαδηθαζίεο ιχζεο ηεο ππαιιειηθήο ζρέζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηε δηεθπεξαίσζε ησλ 
δηαδηθαζηψλ θαη ηελ ζχληαμε ησλ θαθέισλ κε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπληαμηνδφηεζε ππαιιήισλ,  

δ) ηελ θαηαγξαθή ησλ θελψλ θαη πιενλαζκάησλ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 
αξκνδηφηεηαο ηεο Αηεχζπλζεο,  

ε) ηελ έθδνζε ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ ζην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ ηεο 
Αηεχζπλζεο,  

ζ) ηε δηεθπεξαίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ παξαπνκπήο ππαιιήισλ ζε πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο,  

η) ηε κέξηκλα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ σξαξίνπ ηνπ πξνζσπηθνχ,  

ηα) ηηο δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο θαη δηαρείξηζεο πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ,  

ηβ) ηε δηνηθεηηθή θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο,  

ηγ) ηελ επαιήζεπζε γλεζηφηεηαο ηίηισλ ζπνπδψλ θαη ζηνηρείσλ Π.Μ.,  

ηδ) ηελ παξνρή δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο ζην Σκήκα Βθπαηδεπηηθψλ Θεκάησλ,  

ηε) ηελ παξνρή γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο ζηνπο ρνιηθνχο πκβνχινπο πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηε 
Αηεχζπλζε,  

ηζη) ηελ θαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηελ ελ γέλεη ζηειέρσζε ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηεο Αηεχζπλζεο,  

ηδ) ηελ εθαξκνγή ηνπ πεηζαξρηθνχ δηθαίνπ ζην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ αξκνδηφηεηαο ηεο Αηεχζπλζεο,  

ηζ) ηνλ ρεηξηζκφ θάζε άιινπ ζπλαθνχο ζέκαηνο.  

6. Σν Σκήκα Α` Πιεξνθνξηθήο θαη Νέσλ Σερλνινγηψλ είλαη αξκφδην γηα:  

α) ηε ιεηηνπξγία ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ ΤΠ.Π.Β.Θ. θαη ινηπψλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ πνπ 
ρεηξίδνληαη ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο νηθείαο Αηεχζπλζεο,  

β) ηελ αλάπηπμε ςεθηαθψλ εθαξκνγψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηεο Αηεχζπλζεο,  

γ) ηε δεκηνπξγία, νξγάλσζε θαη ζπληήξεζε βάζεσλ δεδνκέλσλ,  
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δ) ηελ θαηαζθεπή, ζπληήξεζε, δηαρείξηζε ηζηνηφπνπ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ επηπέδνπ 1 έσο 4 κέζσ απηνχ,  

ε) ηελ παξαθνινχζεζε, αλαβάζκηζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ησλ ππνινγηζηηθψλ θαη δηθηπαθψλ ππνδνκψλ ηεο 
Αηεχζπλζεο Βθπαίδεπζεο,  

ζη) ηελ ςεθηνπνίεζε θαη ηνλ αλαζρεδηαζκφ δηαδηθαζηψλ,  

δ) ηελ πινπνίεζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ αλνηθηή δηάζεζε θαη πεξαηηέξσ ρξήζε εγγξάθσλ 
πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα,  

ε) ηε κέξηκλα γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ αζθαιείαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ δηθηχσλ,  

ζ) ηελ ελεκέξσζε θαη δηαρείξηζε κεηξψνπ ςεθηαθήο ππνδνκήο,  

η) ηελ ππνζηήξημε ηεο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, ηα) ηνλ ρεηξηζκφ θάζε άιινπ ζπλαθνχο 
ζέκαηνο.  

7. Σν Σκήκα Β` Βθπαηδεπηηθψλ Θεκάησλ είλαη αξκφδην γηα:  

α) ζέκαηα εγγξαθψλ, κεηεγγξαθψλ, θνίηεζεο θαη αμηνιφγεζεο καζεηψλ,  

β) δεηήκαηα εθαξκνγήο αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη κεζφδσλ δηδαζθαιίαο,  

γ) ζέκαηα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, εμνπιηζκνχ εξγαζηεξίσλ θαη ιεηηνπξγίαο Βξγαζηεξηαθψλ Κέληξσλ,  

δ) ηε δηαίξεζε ηάμεσλ ζε ηκήκαηα,  

ε) ζέκαηα εηδηθήο αγσγήο,  

ζη) ηελ έγθξηζε ηεο θαη` νίθν δηδαζθαιίαο,  

δ) ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο, πξφζζεηεο δηδαθηηθήο ζηήξημεο θαη ηε ιεηηνπξγία 
Φξνληηζηεξηαθψλ Σκεκάησλ,  

ε) ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο,  

ζ) δεηήκαηα ιεηηνπξγίαο ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ, η) ηε δηεμαγσγή καζεηηθψλ δηαγσληζκψλ, ηα) ηελ επνπηεία 
πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη θαηλνηφκσλ δξάζεσλ θαη ηεο 
δξαζηεξηφηεηαο ησλ αληίζηνηρσλ απνθεληξσκέλσλ δνκψλ αξκνδηφηεηαο ηεο Αηεχζπλζεο Βθπαίδεπζεο, ηβ) 
ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ρνιηθψλ ΐηβιηνζεθψλ, ηγ) ηνλ ρεηξηζκφ θάζε άιινπ ζπλαθνχο ζέκαηνο.  

8. ε θάζε Αηεχζπλζε Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ιεηηνπξγνχλ, σο απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο, ζρνιηθέο 
κνλάδεο δεπηεξνβάζκηαο γεληθήο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπη. η` ηεο παξ. 1 
ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2986/2002 (Ώ` 24) φπσο ηζρχεη.  

ε θάζε ζρνιηθή κνλάδα δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ιεηηνπξγεί «ζρνιηθή βηβιηνζήθε», φπσο πξνβιέπεηαη ζην 
άξζξν 43 ηνπ λ. 1566/1985 (Ώ` 167) φπσο ηζρχεη.  

Βπηρεηξεζηαθφο ζηφρνο θάζε ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο είλαη ε εμππεξέηεζε ησλ καζεηψλ, ηνπ δηδαθηηθνχ 
πξνζσπηθνχ θαη ησλ θαηνίθσλ ηεο έδξαο θαη ηεο πεξηνρήο ηνπ ζρνιείνπ.  

9. ε θάζε Αηεχζπλζε Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ιεηηνπξγνχλ, σο απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο, έλα (1) ή 
πεξηζζφηεξα Βξγαζηεξηαθά Κέληξα Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ (Β.Κ.Φ.Β.), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ 
άξζξνπ 8 ηνπ λ. 2986/2002 (Ώ` 24), φπσο ηζρχεη.  

Βπηρεηξεζηαθφο ζηφρνο θάζε Β.Κ.Φ.Β. είλαη ε έξεπλα θαη ε ηερληθή θαη νξγαλσηηθή ππνζηήξημεο ηεο 
εξγαζηεξηαθήο δηδαζθαιίαο ησλ θπζηθψλ καζεκάησλ θαζψο θαη ε παξνρή ζπκβνπιψλ γηα ηελ νξγάλσζε ησλ 
ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο δηεχζπλζεο εθπαίδεπζεο ηε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ επνπηεχεη.  
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10. ε θάζε Αηεχζπλζε Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ιεηηνπξγνχλ, σο απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο, Κέληξα 
Πιεξνθνξηθήο θαη Νέσλ Σερλνινγηψλ (ΚΒ.ΠΛΔ.ΝΒ.Σ.), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 
2986/2002 (Ώ` 24) φπσο ηζρχεη θαη ζηελ ππ` αξηζ. 63579/ Γ2/2002 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε (ΐ` 1584).  

Βπηρεηξεζηαθφο ζηφρνο θάζε ΚΒ.ΠΛΔ.ΝΒ.Σ. είλαη ε ζηήξημε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο 
πιεξνθνξηθήο θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ε ηερληθή ζηήξημε ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ εξγαζηεξίσλ πιεξνθνξηθήο 
ζηα ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο θαη ηεο πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο».  

11. ηηο Α/λζεηο ΑΒ Ώ` Ώζήλαο, ΐ` Ώζήλαο, Γ` Ώζήλαο, Α` Ώζήλαο, Ώλαηνιηθήο Ώηηηθήο, Απηηθήο Ώηηηθήο, Πεηξαηά, 
άκνπ, ΏραΎαο, Εσαλλίλσλ, Λάξηζαο, Ώλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο, Απηηθήο Θεζζαινλίθεο, Δξαθιείνπ θαη 
Ρεζχκλνπ ιεηηνπξγνχλ, σο απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο, πκβνπιεπηηθνί ηαζκνί Νέσλ (..Ν.), φπσο 
πξνβιέπεηαη ζηηο παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 1894/1990 (Ώ` 110) θαζψο θαη ζηηο αξ. 806/Γ2/12-02-1993 (ΐ` 
134) θαη αξ. 104492/Γ7/2006 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε (ΐ` 1556) θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε, φπσο ηζρχνπλ. Οη 
νξγαληθέο ζέζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ..Ν. ζπζηάζεθαλ κε ην π.δ. 445/1993 (Ώ` 185), φπσο ηζρχεη, θαη ην π.δ. 
140/2003 (Ώ` 119).  

Βπηρεηξεζηαθφο ζηφρνο θάζε Ν είλαη ε εθαξκνγή, ζηήξημε θαη παξαθνινχζεζε πξνγξακκάησλ αγσγήο πγείαο 
γηα ηνπο καζεηέο, ε ςπρνθνηλσληθή θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηνπ λνκνχ θαη ε 
επαηζζεηνπνίεζε ηεο επξχηεξεο θνηλφηεηαο ζε ζέκαηα αγσγήο πγείαο.  

12. ηηο Αηεπζχλζεηο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ιεηηνπξγνχλ, σο απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο, εβδνκήληα 
ελλέα (79) Κέληξα πκβνπιεπηηθήο - Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΚΒ.Τ.Π.), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 
10 ηνπ λ. 2525/1997 (Ώ` 188), φπσο ηζρχεη, θαζψο θαη ζηηο αξ. 140178/Γ7/11.12.2003 θαη αξ. 
125865/Γ7/15.12.2006 (ΐ` 1831) απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ.  

Βπηρεηξεζηαθφο ζηφρνο θάζε ΚΒ.Τ.Π. είλαη ε δηάδνζε θαη ε ππνζηήξημε ηνπ ζεζκνχ ηνπ ζρνιηθνχ 
επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ζηελ επηθξάηεηα θαη ε παξνρή βνήζεηαο πξνο ηνπο καζεηέο θαηά ηα δηάθνξα 
ζηάδηα ηεο αλάπηπμήο ηνπο, ψζηε λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο θιίζεηο ηνπο, λα αλαπηχμνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο θαη 
λα δηεθδηθήζνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη.  

 

Δ2/100684/24-06-2019 Απόθαζη Υπ. Παιδείας ΦΓΚ 2581 η. Β' 
 

Σξνπνπνίεζε ηεο 76099/Γ2/11-05-2018 ππνπξγηθήο απφθαζεο «Αλαζέζεηο 
καζεκάησλ Γπκλαζίνπ θαη Γεληθνχ Λπθείνπ» (Β` 1704) σο πξνο ηηο αλαζέζεηο 
καζεκάησλ ηεο Γ` Σάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ. 

…………………..  

, απνθαζίδνπκε:  

Οη αλαζέζεηο ησλ καζεκάησλ ηεο Γ` Σάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ νξίδνληαη, σο εμήο:  

Γ` Σάμε  

ΜΏΘΔΜΏΣΏ ΓΒΝΕΚΔ ΠΏΕΑΒΕΏ  

ΜΏΘΔΜΏΣΏ  Ώ` ΏΝΏΘΒΔ  ΐ` ΏΝΏΘΒΔ  

Θξεζθεπηηθά  ΠΒ01   

Νενειιεληθή 
Γιψζζα θαη Λν-
γνηερλία  

ΠΒ02  
 

Φπζηθή Ώγσγή  ΠΒ11   

ΜΏΘΔΜΏΣΏ ΟΜΏΑΧΝ ΠΡΟΏΝΏΣΟΛΕΜΟΤ  

Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνχ Ώλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ  
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ΜΏΘΔΜΏΣΏ  Ώ` ΏΝΏΘΒΔ  ΐ` ΏΝΏΘΒΔ  

Ώξραία Βιιεληθά  ΠΒ02   

Εζηνξία  ΠΒ02   

Κνηλσληνινγία  

ΠΒ78  

(κε πξνηεξαηφηεηα 
πξψελ ΠΒ10)  

ΠΒ80 (κε 
πξνηεξαηφηεηα 
πξψελ ΠΒ09)  

Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνχ Θεηηθψλ πνπδψλ  

ΜΏΘΔΜΏΣΏ  Ώ` ΏΝΏΘΒΔ  ΐ` ΏΝΏΘΒΔ  

Φπζηθή  ΠΒ04.01  ΠΒ04 (02, 03, 
04, 05)  

Υεκεία  
ΠΒ04.02, ΠΒ85 (κε 
πξνηεξαηφηεηα πξψελ 
ΠΒ12.08)  

ΠΒ04 (01, 03, 
04, 05)  

Μαζεκαηηθά  ΠΒ03   

Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνχ πνπδψλ Τγείαο  

ΜΏΘΔΜΏΣΏ  Ώ` ΏΝΏΘΒΔ  ΐ` ΏΝΏΘΒΔ  

Φπζηθή  ΠΒ04.01  ΠΒ04 (02, 03, 
04, 05)  

Υεκεία  
ΠΒ04.02, ΠΒ85 (κε 
πξνηεξαηφηεηα πξψελ 
ΠΒ12.08)  

ΠΒ04 (01, 03, 
04, 05)  

ΐηνινγία ΠΒ04 (03, 04) ΠΒ04 (01, 02, 05), ΠΒ87.01  

Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνχ πνπδψλ Οηθνλνκίαο θαη 
Πιεξνθνξηθήο  

ΜΏΘΔΜΏΣΏ  Ώ` ΏΝΏΘΒΔ  ΐ` ΏΝΏΘΒΔ  

Μαζεκαηηθά  ΠΒ03   

Πιεξνθνξηθή  ΠΒ86   

Οηθνλνκία  

ΠΒ80  

(κε πξνηεξαηφηεηα 
πξψελ ΠΒ09)  

ΠΒ78  

ΜΏΘΔΜΏΣΏ ΒΠΕΛΟΓΔ  

ΜΏΘΔΜΏΣΏ Ώ` ΏΝΏΘΒΔ ΐ` ΏΝΏΘΒΔ  

Ξέλε Γιψζζα 
(Ώγγιηθά ή 
Γαιιηθά ή 
Γεξκαληθά)  

ΠΒ06 ή ΠΒ05 ή ΠΒ07  

 

Βιεχζεξν ρέδην  ΠΒ08  

ΠΒ81  

(κε 
πξνηεξαηφηεηα 
πξψελ 
ΠΒ12.02)  

Γξακκηθφ ρέδην  

ΠΒ81  

(κε πξνηεξαηφηεηα 
πξψελ ΠΒ12.01, 
12.02, 17.01, 17.05)  

ΠΒ08, ΠΒ89.01 
[κε 
πξνηεξαηφηεηα 
πξψελ ΠΒ18 
(01, 26, 27, 28)]  

Λαηηληθά  ΠΒ02  
 

Δ ηζρχο ηεο παξνχζεο αξρίδεη απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2019-2020.  

Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ε 76099/Α2/11-05-2018 ππνπξγηθή απφθαζε (ΐ` 1704).  

Δ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Βθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.  
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Φ353/1/324/105657/Δ1/08-10-2002 Απόθαζε ΥΠ.Γ.Π.Θ. ΦΓΚ 

1340 η. Β΄ 
 

Καζνξηζκφο ησλ εηδηθφηεξσλ θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ ησλ πξντζηακέλσλ 
ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 
ησλ δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ΔΚ θαη ησλ ζπι-
ιφγσλ ησλ δηδαζθφλησλ. 

( Όπως ηροποποιήθηκε και σζτύει μέτρι ηον Ιανοσάριο 2018)  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α`  

ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΚΑΗ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΣΩΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΣΩΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΩΝ 
ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΩΝ ΣΜΖΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΔΩΝ ΑΤΣΩΝ  

Άξζξν 1 

Καζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Γηεπζπληψλ Δθπαίδεπζεο  

1. Οη Πεξηθεξεηαθνί Αηεπζπληέο Βθπαίδεπζεο ππάγνληαη ζηνλ Τπνπξγφ Βζληθήο Παηδείαο θαη 
Θξεζθεπκάησλ. Ώζθνχλ ηε δηνίθεζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ επνπηεία ζε φιεο ηηο απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο 
Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Βζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 
φπσο απηέο πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 14 ηεο παξ. δ ηνπ Ν. 2817/ 2000 θαη ζην άξζξν 1 ηνπ Ν. 2986/2002. 
ηε πεξηνρή ηεο επζχλεο ηνπο αζθνχλ ηηο αξκνδηφηεηεο ηηο νπνίεο εθρσξεί εθάζηνηε ν Τπνπξγφο Βζληθήο 
Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Αηαρεηξίδνληαη ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, εηζεγνχληαη ζηνλ Τπνπξγφ γηα φια 
ηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο θαη έρνπλ ηελ επζχλε ηεο ζχλδεζεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ ηεο 
εθπαίδεπζεο κε ηηο αληίζηνηρεο θεληξηθέο ππεξεζίεο θαη ηα φξγαλα πξνγξακκαηηζκνχ, αμηνιφγεζεο θαη 
έξεπλαο ηνπ Τπνπξγείνπ Βζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, φπσο ην Παηδαγσγηθφ Ελζηηηνχην (ΠΕ), ην 
Κέληξν Βθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο (ΚΒΒ), ηνλ Οξγαληζκφ Βπηκφξθσζεο Βθπαηδεπηηθψλ (ΟΒΠΒΚ), ηνλ 
Οξγαληζκφ ρνιηθψλ θηεξίσλ (ΟΚ) θιπ.  

2. Βηδηθφηεξα νη Πεξηθεξεηαθνί Αηεπζπληέο Βθπαίδεπζεο:  

α) Ώζθνχλ ηε δηνίθεζε, θαζνδεγνχλ, επνπηεχνπλ, ειέγρνπλ θαη ζπληνλίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ ηκεκάησλ 
ηεο Βπηζηεκνληθήο Παηδαγσγηθήο Καζνδήγεζεο ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, ηνπ 
Σκήκαηνο Αηνίθεζεο, θαζψο θαη φισλ ησλ επί κέξνπο ππεξεζηψλ θαη ππαιιήισλ νη νπνίνη ππεξεηνχλ ζηελ 
Πεξηθεξεηαθή Αηεχζπλζε Βθπαίδεπζεο.  

β) πλεξγάδνληαη κε ηνπο πξντζηακέλνπο ησλ παξαπάλσ ηκεκάησλ θαη ζπληνλίδνπλ ην έξγν ηνπο κε 
ζθνπφ ην ζπληνληζκφ δξάζεο αλάκεζά ηνπο, ηελ εληαία θαηεχζπλζε θαη ηελ άκεζε αληηκεηψπηζε ησλ 
πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ.  

γ) πγθξνηνχλ κε απφθαζή ηνπο ηα Τπεξεζηαθά πκβνχιηα ΠΤΠΒ θαη ΠΤΑΒ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 
δηαηάμεηο, θαη θπξψλνπλ ηηο πξάμεηο ησλ ζπκβνπιίσλ ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο.  

δ) Βηζεγνχληαη ζηνλ Τπνπξγφ Βζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ηε ζπγθξφηεζε ησλ αλσηέξσ 
πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηαθψλ ζπκβνπιίσλ (ΏΠΤΠΒ, ΏΠΤΑΒ θαη ΠΤΑΕΠ) ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 7 παξ. 1 θαη 2 ηνπ Ν. 2986/2002.  

ε) Οξίδνπλ ηνπο αλαπιεξσηέο ησλ πξντζηακέλσλ ησλ ηκεκάησλ Βπηζηεκνληθήο Παηδαγσγηθήο 
Καζνδήγεζεο θαη ηνπ Σκήκαηνο Αηνίθεζεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Αηεχζπλζεο Βθπαίδεπζεο.  

ζη) Πξνεδξεχνπλ ζηα Πεξηθεξεηαθά Τπεξεζηαθά πκβνχιηα ΏΠΤΠΒ, ΏΠΤΑΒ θαη ΠΤΑΕΠ, εηζεγνχληαη 
γηα φια ηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηαο απηψλ ησλ ζπκβνπιίσλ ή αλαζέηνπλ ζε άιια κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηελ 
εηζήγεζε.  



127 
 

δ) Μεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ Πξντζηακέλσλ ησλ Σκεκάησλ Βπηζηεκνληθήο Παηδαγσγηθήο 
Καζνδήγεζεο, ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ Σκήκαηνο Αηνίθεζεο, ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ, ησλ Αηεπζπληψλ 
Βθπαίδεπζεο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ νη νπνίνη ππεξεηνχλ ζηηο πεξηθεξεηαθέο 
ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Βζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη αλήθνπλ δηνηθεηηθά ζηε Πεξηθεξεηαθή 
Αηεχζπλζε Βθπαίδεπζεο.  

ε) Ώπνθαζίδνπλ ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ αληηζηαζκηζηηθήο ππνζηήξημεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 
εθείλνπο νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ αδπλακίεο ζηελ άζθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ κε ζθνπφ ηε 
βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο απηψλ λα αληαπνθξηζνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα.  

ζ) Βίλαη δηνηθεηηθνί θαη πεηζαξρηθνί πξντζηάκελνη ησλ πξντζηακέλσλ ησλ ηκεκάησλ Βπηζηεκνληθήο 
Παηδαγσγηθήο Καζνδήγεζεο, ηνπ Σκήκαηνο Αηνίθεζεο, ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ, θαη ησλ Αηεπζπληψλ 
Βθπαίδεπζεο, θαζψο θαη έρνπλ πεηζαξρηθή δηθαηνδνζία φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ή δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ, 
νη νπνίνη ππάγνληαη ζηελ Πεξηθεξεηαθή Αηεχζπλζε Βθπαίδεπζεο θαη ππεξεηνχλ ζηηο απνθεληξσκέλεο 
ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Βζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.  

η) πλεξγάδνληαη κε ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο, ηηο ινηπέο πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο 
θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο (ΟΣΏ) θαη εηζεγνχληαη γηα θάζε ζέκα ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε 
ηελ εθπαίδεπζε ζην επίπεδν ηεο πεξηθέξεηαο.  

ηα) Βλεξγνχλ φιεο ηηο ππεξεζηαθέο θαη δηνηθεηηθέο κεηαβνιέο νη νπνίεο ηνπο αλαηίζεληαη απφ ηελ θείκελε 
λνκνζεζία, χζηεξα απφ εηζήγεζε ησλ αληίζηνηρσλ Τπεξεζηαθψλ πκβνπιίσλ.  

ηβ) Έρνπλ ηελ επζχλε ηνπ θχξηνπ δηαηάθηε ησλ πηζηψζεσλ πνπ εγγξάθνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο 
Πεξηθεξεηαθήο Αηεχζπλζεο Βθπαίδεπζεο ή κεηαβηβάδνληαη κε επηηξνπηθά εληάικαηα θαη πξννξίδνληαη γηα « 
α) ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 
ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, β) ηε δηεμαγσγή ησλ ζρνιηθψλ αζιεηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο πινπνηνχληαη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη γηα ηε δηεμαγσγή ησλ παλειιήλησλ ζρνιηθψλ αγψλσλ Λπθείσλ, γ) ηηο καζεηηθέο 
θαηαζθελψζεηο θαη δ) ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ εθθιεζηαζηηθήο εθπαίδεπζεο, ηεο 
πεξηνρήο αξκνδηφηεηάο ηνπο,» πιελ εθείλσλ νη νπνίεο πξννξίδνληαη γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ησλ 
πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ λνκαξρηαθνχ επηπέδνπ θαη ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, νη νπνίεο αληηκεησπίδνληαη 
απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ δαπαλψλ ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο Ώπηνδηνίθεζεο.  

“Βηδηθφηεξα, θαη φζνλ αθνξά ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο Αεπηεξνβάζκηαο Βθθιεζηαζηηθήο Βθπαίδεπζεο 
γεσγξαθηθήο επζχλεο ηνπο, νξίδνληαη σο αλαζέηνπζα αξρή θαηά δηαιακβαλφκελα ζηελ αξηζ. 
131046/ΓΑ2/01-8-2017 (ΦΒΚ 2824/ΐ`) απφθαζε Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 
πξνθεηκέλνπ νη κνλάδεο απηέο λα δχλαληαη λα αληηκεησπίδνπλ ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο θαη λα δηαρεηξίδνληαη 
επηρνξεγήζεηο δηά ηνπ Β.Φ. 184 «Αεπηεξνβάζκηα Βθθιεζηαζηηθή Βθπαίδεπζε» θαη εληφο ηνπ εθάζηνηε 
ηζρχνληνο πιαηζίνπ δεκνζίνπ ινγηζηηθνχ”.  

ΣΗΜΔΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ην εληόο «» θείκελν αληηθαηαζηάζεθε ωο άλω κε ηελ Υ1/207153/27-11-2017 
Απόθαζε Υπ. Παηδείαο ΦΔΚ 4340 η. Β΄. Η εληόο “” παξάγξαθνο πξνζηέζεθε κε ηελ Θ2/188956/03-11-2017 
Απόθαζε Υπ. Παηδείαο ΦΔΚ 4018 η.Β΄.  

ηγ) Έρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα ζπληνληζκνχ ησλ νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ ηνπ ρψξνπ επζχλεο ηνπο.  

ηδ) Έρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα έθδνζεο θαηαινγηζηηθψλ πξάμεσλ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ.  

ΣΗΜΔΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Τν εδάθην ηδ) πξνζηέζεθε κε ηελ Φ.353.1/3/102865/Γ1/04-10-2005 Απόθαζε 
ΥΠ.Δ.Π.Θ. ΦΔΚ 1461 η. Β΄  

ηε) «ε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζρνιηθέο ππνδνκέο, έρνπλ ηελ επζχλε ηεξάξρεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ 
αηηεκάησλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο (ΟΣΏ) α` θαη β` βαζκνχ θαη ππνβάιινπλ ζρεηηθή 
πξφηαζε ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ ΤΠΒΠΘ, πέξαλ ησλ ήδε πξνγξακκαηηζκέλσλ δξάζεσλ ησλ 
Ννκαξρηαθψλ Ώπηνδηνηθήζεσλ ηεο ρψξαο, πνπ έρνπλ ήδε απνζηαιεί ζην ΤΠΒΠΘ κε ηνλ 5εηή πξν-
γξακκαηηζκφ ζρνιηθήο ζηέγεο».  

ΣΗΜΔΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Τν εδάθην ηε) πξνζηέζεθε κε ηελ Γ1/147696/21-12-2007 Απόθαζε ΥΠ.Δ.Π.Θ. 
ΦΔΚ 2487 η. Β΄  
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ηζη)«Οξίδνπλ ηνπο γξακκαηείο, ηαθηηθνχο θαη αλαπιεξσηέο, ησλ Πξσηνβάζκησλ Πεηζαξρηθψλ 
πκβνπιίσλ».  

ΣΗΜΔΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Τν εδάθην ηζη) πξνζηέζεθε κε ηελ Γ1/81587/17-07-2012 Απόθαζε Υπ. Παηδείαο 
ΦΔΚ 2214 η. Β΄  

ηδ)«Βίλαη εθθαζαξηζηέο απνδνρψλ θαη απνδεκηψζεσλ ηνπ δηνηθεηηθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 
θαζψο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Κέληξσλ Αηάγλσζεο Ώμηνιφγεζεο θαη Τπνζηήξημεο (ΚΒΑΑΤ), 
αξκνδηφηεηαο ηνπο, κε αλαπιεξσηή, ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Τπεξεζίαο Αηνηθεηηθήο & Οηθνλνκηθήο 
Τπνζηήξημεο ηεο ίδηαο Πεξηθεξεηαθήο Αηεχζπλζεο».  

ΣΗΜΔΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Τν εδάθην πξνζηέζεθε κε ηελ Γ1/93813/12-06-2015 Απόθαζε Υπ. Παηδείαο ΦΔΚ 
1329 η. Β΄  

Άξζξν 2 

Καζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Γηεπζπληψλ Δθπαίδεπζεο ζε ζρέζε κε ηνπο 
ρνιηθνχο πκβνχινπο  

1. Οη Πεξηθεξεηαθνί Αηεπζπληέο Βθπαίδεπζεο παξαθνινπζνχλ, ζπληνλίδνπλ, ειέγρνπλ θαη επνπηεχνπλ ην 
έξγν ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ ηεο πεξηθέξεηαο επζχλεο ηνπο. Όζηεξα απφ εηζήγεζε ησλ Πξντζηακέλσλ 
Βπηζηεκνληθήο Παηδαγσγηθήο Καζνδήγεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο, απνθαζίδνπλ γηα θάζε δήηεκα πνπ έρεη 
ζρέζε κε ηνλ ηξφπν άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ.  

2. Βηδηθφηεξα:  

α) Ώπνθαζίδνπλ ζρεηηθά κε ηελ εηζήγεζε ηνπ νηθείνπ Πξντζηακέλνπ Βπηζηεκνληθήο Παηδαγσγηθήο 
Καζνδήγεζεο κε ηελ νπνία αλαηίζεηαη ζηνπο ρνιηθνχο πκβνχινπο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο 
αξκνδηφηεηα γεληθήο παηδαγσγηθήο επζχλεο επί νξηζκέλσλ ζρνιείσλ. Δ γεληθή παηδαγσγηθή επζχλε επί 
απηψλ ησλ ζρνιείσλ είλαη πέξαλ ηεο εηδηθήο επζχλεο πνπ έρνπλ επί ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ θιάδνπ ζηνλ 
νπνίν αλήθνπλ. Δ γεληθή παηδαγσγηθή επζχλε αλαθέξεηαη ζηελ επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή θαζνδήγεζε 
ζηα αληίζηνηρα ζρνιεία γηα γεληθφηεξα ζέκαηα ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ.  

β) Ώλαζέηνπλ ζηνπο ρνιηθνχο πκβνχινπο ηελ ππνρξέσζε λα παξαθνινπζνχλ ηελ Πξφζζεηε Αηδαθηηθή 
ηήξημε ζηα ζρνιεία γεληθήο παηδαγσγηθήο επζχλεο ηνπο.  

γ) ΣΗΜΔΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Γηαγξάθεηαη ε πεξίπηωζε γ΄ κε ηελ Γ1/4517/17-01-.2003 Φ.Δ.Κ. 64 η.Β΄ § 1  

δ) Βλεκεξψλνληαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο Βπηζηεκνληθήο Παηδαγσγηθήο Καζνδήγεζεο 
γηα ηελ πξνζθνξά ππεξεζίαο απφ ηνπο ρνιηθνχο πκβνχινπο. ε πεξίπησζε πιεκκεινχο άζθεζεο ηνπ 
έξγνπ ηνπο, ν Πεξηθεξεηαθφο Αηεπζπληήο Βθπαίδεπζεο, σο δηνηθεηηθφο θαη πεηζαξρηθφο πξντζηάκελνο ησλ 
ρνιηθψλ πκβνχισλ, αζθεί ηνλ πξνζήθνληα δηνηθεηηθφ ή πεηζαξρηθφ έιεγρν.  

ε) Βγθξίλνπλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζεκηλαξίσλ ηα νπνία δηνξγαλψλνπλ νη ρνιηθνί χκβνπινη γηα ηελ 
επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ αμηνινγεηψλ ζρεδηαζηψλ ζηα πξνγξάκκαηα Πξφζζεηεο 
Αηδαθηηθήο ηήξημεο (ΠΑ).  

ζη) Οξίδνπλ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο Βπηζηεκνληθήο Παηδαγσγηθήο 
Καζνδήγεζεο θαη ησλ νηθείσλ ρνιηθψλ πκβνχισλ, ηα κέζα δηνηθεηηθήο θαη γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο 
ησλ γξαθείσλ ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ ηεο πεξηθέξεηαο επζχλεο ηνπο. Βπίζεο, εγθξίλνπλ ηελ θαηαλνκή 
θαη ελεξγνχλ ηνλ έιεγρν γηα ηηο δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ησλ γξαθείσλ ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ.  

δ) Ώπνθαζίδνπλ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο Βπηζηεκνληθήο 
Παηδαγσγηθήο Καζνδήγεζεο, ηηο θνηλέο ζπζθέςεηο φισλ ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ ηεο πεξηθέξεηαο, ή ηηο 
ζπζθέςεηο θαηά λνκφ ή θαηά εηδηθφηεηα ή αληηθείκελν, ή ηέινο, ηηο θνηλέο ζπζθέςεηο ησλ ρνιηθψλ 
πκβνχισλ θαη ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο. Οη ζπζθέςεηο απηέο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ 
έλαξμε ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ζην ηέινο ηνπ δηδαθηηθνχ 
έηνπο γηα ηνλ απνινγηζκφ θαη ηε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ θαη νπνηεδήπνηε άιινηε θξίλεηαη αλαγθαίν απφ 
ηνλ Πεξηθεξεηαθφ Αηεπζπληή Βθπαίδεπζεο.  
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ε) Βίλαη δηνηθεηηθνί θαη πεηζαξρηθνί πξντζηάκελνη ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπο. «Οη 
Πεξηθεξεηαθνί Αηεπζπληέο εθπαίδεπζεο εγθξίλνπλ ηε κεηαθίλεζε ησλ Πξντζηάκελσλ ησλ ΚΑΏΤ ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηνπο θαη νξίδνπλ ηνπο αλαπιεξσηέο ησλ Πξντζηακέλσλ ησλ ΚΑΏΤ θαη` εθαξκνγή ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ Ν.2683/1998 (ΦΒΚ 19/Ώ).»  

ΣΗΜΔΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Σπκπιεξώζεθε κε ην θείκελν πνπ βξίζθεηαη ζε « » κε ηελ Γ6/132947/27-11-2003 
Απόθαζε ΥΠ.Δ.Π.Θ. ΦΔΚ 1809 η. Β΄  

ζ) «Υνξεγνχλ άδεηεο θαλνληθέο, αλαξξσηηθέο, θχεζεο θαη ινρείαο, γνληθέο, κεηξφηεηαο θαη εηδηθέο κε 
απνδνρέο ή ρσξίο απνδνρέο, εμεηάζεσλ, γηα επηκνξθσηηθνχο θαη επηζηεκνληθνχο ιφγνπο θαζψο θαη ηηο 
άδεηεο φζσλ άιισλ δηεπθνιχλζεσλ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη αθνξνχλ ζηνπο 
ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο πνπ ππεξεηνχλ ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ηνπο».  

η) «Υνξεγνχλ ηελ άδεηα άζθεζεο ηδησηηθνχ έξγνπ ή εξγαζίαο κε ακνηβή ζηνπο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο πνπ 
ππεξεηνχλ ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ηνπο χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ νηθείνπ ζπκβνπιίνπ 
επηινγήο ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ».  

ΣΗΜΔΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Τα εδάθηα ζ΄ θαη η΄ πξνζηέζεθαλ κε ηελ Φ.353.1/17/81587/Γ1/17-07-2012 
Απόθαζε Υπ. Παηδείαο ΦΔΚ 2214 η. Β΄  

Άξζξν 3 

Καζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Γηεπζπληψλ Δθπαίδεπζεο ζε ζρέζε κε ηνπο 
Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο θαη ηνπο Πξντζηακέλνπο Γξαθείσλ  

1. Οη Πεξηθεξεηαθνί Αηεπζπληέο εθπαίδεπζεο, ζε ζρέζε κε ηα φξγαλα δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ 
πεξηνρή ηεο πεξηθέξεηαο, παξαθνινπζνχλ, ζπληνλίδνπλ, ειέγρνπλ θαη επνπηεχνπλ ην έξγν ησλ Αηεπζπληψλ 
Βθπαίδεπζεο, ησλ Πξντζηακέλσλ ησλ Γξαθείσλ ησλ Ννκψλ ή Ννκαξρηψλ θαη ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ.  

2. Βηδηθφηεξα:  

α) Με απφθαζή ηνπο ζπγθξνηνχλ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ησλ Αηεπζπληψλ Βθπαίδεπζεο, ηα Τπεξεζηαθά 
πκβνχιηα ΠΤΠΒ θαη ΠΤΑΒ.  

β) Βηζεγνχληαη ζηνλ Τπνπξγφ Βζληθήο Παηδείαο ηνλ νξηζκφ ησλ ηαθηηθψλ θαη αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ησλ 
Πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηαθψλ πκβνπιίσλ ΏΠΤΠΒ, ΏΠΤΑΒ θαη ΠΤΑΕΠ θαη ησλ γξακκαηέσλ απηψλ.  

γ) «Οξίδνπλ ηνλ αλαπιεξσηή Αηεπζπληή Βθπαίδεπζεο ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο 
Βθπαίδεπζεο, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ νηθείνπ πεξηθεξεηαθνχ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ θαη εηζήγεζε ηνπ 
νηθείνπ Αηεπζπληή Βθπαίδεπζεο.».  

ΣΗΜΔΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Η εληόο «» παξ. 2γ αληηθαηαζηάζεθε ωο άλω κε ηελ Γ1/32251/06-03-2014 ΦΔΚ 
820 η.Β΄ Υπνπξγηθή απόθαζε  

δ) Κπξψλνπλ ηνπο πίλαθεο ησλ ππνςήθησλ Αηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ΒΚ, νη νπνίνη 
ζπληάζζνληαη απφ ηα νηθεία Πεξηθεξεηαθά Τπεξεζηαθά πκβνχιηα.  

ε) Σνπνζεηνχλ κε απφθαζή ηνπο Αηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ΒΚ.  

ζη) Κπξψλνπλ ηνπο πίλαθεο, νη νπνίνη ζπληάζζνληαη απφ ηα νηθεία Τπεξεζηαθά πκβνχιηα, ησλ 
πξντζηακέλσλ ηκεκάησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ ησλ Αηεπζχλζεσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο.  

δ) Σνπνζεηνχλ ηνπο Πξντζηακέλνπο Σκεκάησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ ησλ Αηεπζχλζεσλ Πξσηνβάζκηαο 
θαη Αεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη Πξντζηακέλσλ Γξακκαηείαο θαη Γξαθείσλ Πξσηνβάζκηαο θαη 
Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο.  
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ε) Ώπνθαζίδνπλ γηα ηελ απαιιαγή ησλ Πξντζηακέλσλ Γξαθείσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο 
Βθπαίδεπζεο, Σερληθήο Βπαγγεικαηηθήο Βθπαίδεπζεο θαη Φπζηθήο Ώγσγήο, θαζψο θαη ησλ Αηεπζπληψλ 
ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ΒΚ, ησλ Πξντζηακέλσλ Βθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ, ησλ Τπνδηεπζπληψλ ησλ 
ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ππεπζχλσλ ηνκέσλ ΒΚ χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζε ηνπ νηθείνπ 
ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ.  

ζ) Ώπνθαζίδνπλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε Αηεπζπληψλ ησλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ.  

η) Ώπνθαζίδνπλ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ νηθείνπ Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ, ηελ ηνπνζέηεζε κεηά ηε ιήμε 
ηεο ζεηείαο ηνπο ησλ Αηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, θαη ΒΚ θαζψο θαη ησλ πξντζηακέλσλ εθπαηδεπηηθψλ 
ζεκάησλ.  

ηα) Κπξψλνπλ ηνπο πίλαθεο πξναθηέσλ πνπ ζπληάζζνληαη απφ ην νηθείν ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην θαη 
εθδίδνπλ ηελ απφθαζε γηα πξναγσγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο.  

ηβ) Κπξψλνπλ ηνπο πίλαθεο πξναγσγψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ.  

ηγ) Βθδίδνπλ ηελ απφθαζε απφιπζεο ιφγσ λφζνπ θαη ηελ πξάμε κε ηελ νπνία ηίζεληαη ζε δηαζεζηκφηεηα 
ιφγσ λφζνπ ή επαλαθέξνληαη ζηελ ελεξγφ ππεξεζία νη εθπαηδεπηηθνί Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο θαη μέλσλ θαη ηδησηηθψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηζφηηκσλ κε ηηο δεκφζηεο.  

« ηδ) Βγθξίλνπλ ηε κεηαθίλεζε ησλ Πξντζηακέλσλ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Αηεχζπλζεο 
Βθπαίδεπζεο, ησλ Οξγαλσηηθψλ πληνληζηψλ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Κέληξσλ Βθπαηδεπηηθνχ ρεδηαζκνχ 
(ΠΒ.Κ.Β..), ησλ πληνληζηψλ Βθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ, ησλ Αηεπζπληψλ Βθπαίδεπζεο, ησλ Πξντζηακέλσλ 
ησλ Κέληξσλ Βθπαηδεπηηθήο θαη πκβνπιεπηηθήο Τπνζηήξημεο (Κ.Β..Τ.), ησλ κειψλ ηνπ πιιφγνπ 
Βθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ ησλ Κ.Β..Τ., ησλ Πξντζηακέλσλ ησλ Κέληξσλ Βθπαίδεπζεο γηα ηελ Ώεηθνξία 
(Κ.Β.Ώ.), ησλ κειψλ ηεο παηδαγσγηθήο νκάδαο ησλ Κ.Β.Ώ. θαζψο θαη ηνπ πάζεο θχζεσο εθπαηδεπηηθνχ θαη 
δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ κνλάδσλ θαη ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Αηεχζπλζεο Βθπαίδεπζεο.»  

ΣΗΜΔΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ : Αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ Δ3/43151/20-03-2019 Απόθαζε Υπ. Παηδείαο ΦΔΚ 1118 
η. Β΄  

ηε) Βλεκεξψλνληαη γηα ηελ πξνζθνξά ππεξεζίαο απφ ηνπο Αηεπζπληέο Βθπαίδεπζεο. ε πεξίπησζε 
πιεκκεινχο άζθεζεο ηνπ έξγνπ ηνπο ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία δηνηθεηηθά ή πεηζαξρηθά κέηξα σο δηνηθεηηθνί 
θαη πεηζαξρηθνί πξντζηάκελνη.  

ηζη) Μεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ Αηεπζπληψλ Βθπαίδεπζεο, φπσο νξίδεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα 
λνκνζεζία.  

ηδ) Ρπζκίδνπλ φια ηα ζέκαηα ηα νπνία έρνπλ ζρέζε κε ηελ εθινγή ησλ αηξεηψλ κειψλ ησλ ΏΠΤΠΒ, 
ΏΠΤΑΒ θαη ΠΤΑΕΠ.  

ηε) Βγθξίλνπλ ηηο πξνθεξχμεηο, εθιέγνπλ ηνπο ππνηξφθνπο, παξαηείλνπλ ηηο ππνηξνθίεο, κεηαγξάθνπλ ηνπο 
ππφηξνθνπο θαη απνθαζίδνπλ γηα ηελ αχμεζε ηνπ πνζνχ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνηξνθηψλ.  

ηζ) «Ώπνθαζίδνπλ ηε δηάζεζε εθπαηδεπηηθψλ νη νπνίνη δε ζπκπιεξψλνπλ ην ππνρξεσηηθφ σξάξην 
δηδαζθαιίαο , γηα ηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ κέρξη ηε ζπκπιήξσζε απηνχ, ζην γξαθείν ηεο δηεχζπλζεο ή 
γξαθείνπ εθπαίδεπζεο ή ζρνιηθήο κνλάδαο, εθφζνλ δελ είλαη εθηθηή ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
άξζξνπ 14 παξ.14 ηνπ Ν. 1566/1985.»  

ΣΗΜΔΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Τν εδάθην. ηζ) αλαδηαηππώζεθε κε ηελ παξ. 2 ηεο Γ1/1/4517/17-01-2003 ΦΔΚ 64 
η.Β΄ Υπνπξγηθή Απόθαζε.  

θ) Σνπνζεηνχλ εθπαηδεπηηθνχο ζε ζέζεηο ππεπζχλσλ θαη ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ ηεο Πεξηβαιινληηθήο 
Βθπαίδεπζεο, ησλ πκβνπιεπηηθψλ ηαζκψλ Νέσλ (Ν), ησλ Βξγαζηεξηαθψλ Κέληξσλ Φπζηθψλ 
Βπηζηεκψλ (ΒΚΦΒ), ησλ Κέληξσλ Πιεξνθνξηθήο θαη Νέσλ Σερλνινγηψλ (ΠΛΔΝΒΣ) θαη ησλ Γξαθείσλ ηνπ 
ρνιηθνχ Βπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΒΠ) χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ Τπεξεζηαθψλ πκβνπιίσλ.  
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θα) Βγθξίλνπλ ηε ιεηηνπξγία ηάμεσλ ππνδνρήο θαη θξνληηζηεξηαθψλ ηκεκάησλ.  

θβ) Ώπνθαζίδνπλ γηα ηε κεηάζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ζρνιείν ζε ζρνιείν ηηο ίδηαο Αηεχζπλζεο 
Βθπαίδεπζεο, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ νηθείνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ.  

«θγ) Υνξεγνχλ άδεηεο θαλνληθέο, αλαξξσηηθέο, θχεζεο θαη ινρείαο, γνληθέο, κεηξφηεηαο θαη εηδηθέο κε 
απνδνρέο ή ρσξίο απνδνρέο, εμεηάζεσλ, γηα επηκνξθσηηθνχο θαη επηζηεκνληθνχο ιφγνπο θαζψο θαη ηηο 
άδεηεο φζσλ άιισλ δηεπθνιχλζεσλ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη αθνξνχλ ζηνπο 
Πξντζηακέλνπο Βπηζηεκνληθήο - Παηδαγσγηθήο Καζνδήγεζεο θαη Αηνίθεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο, ζηνπο 
Αηεπζπληέο Βθπαίδεπζεο θαη ζην εθπαηδεπηηθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ησλ γξαθείσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο 
Αηεχζπλζεο Βθπαίδεπζεο.»  

ΣΗΜΔΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Τν εδάθην θγ΄ πνπ πξνζηέζεθε κε ηελ Γ6/33240/01-04-2005 Απόθαζε ΥΠ.Δ.Π.Θ. 
θαη αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ Γ1/81587/17-07-2012 Απόθαζε Υπ. Παηδείαο ΦΔΚ 2214 η. Β΄  

«θδ) Υνξεγνχλ ηηο άδεηεο ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ηηο άδεηεο άλεπ απνδνρψλ ζην εθπαηδεπηηθφ 
πξνζσπηθφ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Αηεχζπλζεο Βθπαίδεπζεο.» «α) Βθδίδνπλ πξάμεηο κνληκνπνίεζεο ηνπ 
Βηδηθνχ Βθπαηδεπηηθνχ θαη Βηδηθνχ ΐνεζεηηθνχ Πξνζσπηθνχ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ νηθείνπ ΠΤΒΒΠ 
θαη β) Κπξψλνπλ ηνπο πίλαθεο πξναθηέσλ πνπ ζπληάζζνληαη απφ ην ΠΤΒΒΠ θαη εθδίδνπλ ηελ απφθαζε 
γηα πξναγσγή ηνπ Βηδηθνχ Βθπαηδεπηηθνχ θαη Βηδηθνχ ΐνεζεηηθνχ Πξνζσπηθνχ.»  

ΣΗΜΔΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Τν εδάθην θδ) πξνζηέζεθε κε ηελ Γ1/102865/04-10-2005 Απόθαζε ΥΠ.Δ.Π.Θ. 
ΦΔΚ 1461 η. Β΄ . Οη εληόο «» πεξηπηώζεηο α) θαη β) πξνζηέζεθαλ κε ηελ Γ6/33240/01-04-2005 ΦΔΚ 470 
η.Β΄ Υπνπξγηθή Απόθαζε.  

«θε) «Υνξεγνχλ ηελ άδεηα άζθεζεο ηδησηηθνχ έξγνπ ή εξγαζίαο κε ακνηβή ζηνπο Αηεπζπληέο Βθπαίδεπζεο 
πνπ ππεξεηνχλ ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ηνπο χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Κεληξηθνχ Τπεξεζηαθνχ 
πκβνπιίνπ».  

ΣΗΜΔΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Τν εδάθην θε΄ πξνζηέζεθε κε ηελ Γ1/81587/17-07-2012 Απόθαζε Υπ. Παηδείαο 
ΦΔΚ 2214 η. Β΄  

θζη) «Βγθξίλνπλ ηε κεηαθίλεζε ησλ δηεπζπληψλ ησλ πξφηππσλ πεηξακαηηθψλ ζρνιείσλ πνπ ππεξεηνχλ 
ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηάο ηνπο».  

ΣΗΜΔΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Τν εδάθην θζη΄ πξνζηέζεθε κε ηελ Γ1/586601/26-04-2013 Απόθαζε Υπ. Παηδείαο 
ΦΔΚ 1186 η. Β΄  

Άξζξν 4 

Καζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Γηεπζπληψλ Δθπαίδεπζεο ζε ζρέζε κε ηηο ινηπέο 
απνθεληξσκέλεο εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο  

1. Οη πεξηθεξεηαθνί Αηεπζπληέο Βθπαίδεπζεο πξνΎζηαληαη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Βπηκνξθσηηθψλ Κέληξσλ, 
ησλ Κέληξσλ Αηάγλσζεο, Ώμηνιφγεζεο θαη Τπνζηήξημεο, ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Κέληξσλ ηήξημεο θαη 
Βθπαηδεπηηθνχ ρεδηαζκνχ (ΠΒ-ΚΒΒ) θαη ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Βθπαίδεπζεο.  

2. ηηο παξαπάλσ απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Βζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ νη 
Πεξηθεξεηαθνί Αηεπζπληέο αζθνχλ δηνίθεζε, επνπηεχνπλ θαη ζπληνλίδνπλ ην έξγν ηνπο, είλαη δηνηθεηηθνί θαη 
πεηζαξρηθνί πξντζηάκελνη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο θαη απνθαζίδνπλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε εθπαηδεπηηθψλ ζηηο 
ζέζεηο ησλ ππεπζχλσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ απηψλ, θαζψο θαη γηα ηελ αλάθιεζε ησλ απνζπάζεσλ χζηεξα 
απφ πξφηαζε ηνπ νηθείνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ, κε εμαίξεζε ην δηνξηζκφ ηνπ Αηεπζπληή θαη ησλ 
Τπνδηεπζπληψλ ησλ ΠΒΚ.  

3. Σελ επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή ππνζηήξημε πξνο ηηο ππεξεζίεο απηέο παξέρνπλ νη Πεξηθεξεηαθέο 
Αηεπζχλζεηο κέζσ ησλ Σκεκάησλ Βπηζηεκνληθήο Παηδαγσγηθήο θαζνδήγεζεο.  

Άξζξν 5 
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Καζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο ησλ Πξντζηακέλσλ ησλ Σκεκάησλ Δπηζηεκνληθήο Παηδαγσγηθήο 
Καζνδήγεζεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο  

1. Οη ρνιηθνί χκβνπινη φισλ ησλ βαζκίδσλ ππάγνληαη ζηελ νηθεία Πεξηθεξεηαθή Αηεχζπλζε 
Βθπαίδεπζεο. Σα Σκήκαηα Βπηζηεκνληθήο Παηδαγσγηθήο Καζνδήγεζεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Αηεχζπλζεο 
Βθπαίδεπζεο επνπηεχνπλ, ζπληνλίδνπλ, παξαθνινπζνχλ θαη αμηνινγνχλ ην έξγν ησλ νηθείσλ ρνιηθψλ 
πκβνχισλ. Βπίζεο κέζσ ησλ Κεληξηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Βζληθήο Παηδείαο θαη 
Θξεζθεπκάησλ ζπλδένπλ ην έξγν ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ κε ηα αξκφδηα ηκήκαηα ηνπ Παηδαγσγηθνχ 
Ελζηηηνχηνπ, ηνπ ΚΒΒ, θαη ησλ ινηπψλ θεληξηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ ΤΠΒΠΘ.  

2. Βηδηθφηεξα ν Πξντζηάκελνο ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο Βπηζηεκνληθήο Παηδαγσγηθήο Καζνδήγεζεο ηεο 
Πεξηθεξεηαθήο Αηεχζπλζεο Βθπαίδεπζεο:  

α) Βπνπηεχεη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο νη ρνιηθνί χκβνπινη ηεο Πεξηθέξεηαο. 
Αέρεηαη θαη ζεσξεί αθελφο ηνλ εηήζην πξνγξακκαηηζκφ θαη αθεηέξνπ ην ηξηκεληαίν πξφγξακκα ιεηηνπξγίαο 
θαη δξαζηεξηνηήησλ ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ. Παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ηνπ, ειέγρεη ηηο κεηαθηλήζεηο, 
ελεκεξψλεηαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, δίλεη νδεγίεο, κεηαθέξεη ηηο νδεγίεο 
ηνπ Π.Ε., ηνπ ΚΒΒ θαη ησλ Κεληξηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ ΤΠΒΠΘ θαη γεληθά ζπληνλίδεη ην έξγν ησλ ρνιηθψλ 
πκβνχισλ.  

β) Καιεί ζε ζπζθέςεηο ηνπο ρνιηθνχο πκβνχινπο ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπ χζηεξα απφ έγθξηζε ηνπ 
Πεξηθεξεηαθνχ Αηεπζπληή Βθπαίδεπζεο, θαηά ηηο νπνίεο εμεηάδνληαη θαη ιακβάλνληαη απνθάζεηο θάζε θνξά 
πνπ εθείλνο θξίλεη φηη απηφ είλαη αλαγθαίν.  

γ) Οη ρνιηθνί χκβνπινη ζπληάζζνπλ θαη ππνβάιινπλ ηελ εηήζηα έθζεζε ζηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο 
Βπηζηεκνληθήο Παηδαγσγηθήο Καζνδήγεζεο, ν νπνίνο ζπληάζζεη ηελ εηήζηα έθζεζε κε βάζε ηηο εθζέζεηο 
ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ, ηηο εθζέζεηο «απηναμηνιφγεζεο» ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ηηο δηθέο ηνπ 
παξαηεξήζεηο. Σελ έθζεζε απηή ππνβάιιεη ζην αξκφδην ηκήκα ηνπ ΠΕ θαη θνηλνπνηεί ζηε Αηεχζπλζε 
πνπδψλ ηνπ ΤΠΒΠΘ θαη ζην ΚΒΒ. ηελ έθζεζε πεξηιακβάλεηαη ε αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ 
ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ε πξφηαζε γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ ηεο.  

δ) Με εηζήγεζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ νηθείνπ ηκήκαηνο Βπηζηεκνληθήο Παηδαγσγηθήο Καζνδήγεζεο ηεο 
Πεξηθεξείαο πξνο ηνλ Πεξηθεξεηαθφ Αηεπζπληή νη ρνιηθνί χκβνπινη ηεο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, 
πιελ ηεο εηδηθήο επζχλεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο, αλαιακβάλνπλ ηε γεληθή παηδαγσγηθή 
επζχλε γηα ηε ιεηηνπξγία νξηζκέλνπ αξηζκνχ ζρνιείσλ ηεο πεξηνρήο ηνπο. Οη ρνιηθνί χκβνπινη ηεο 
Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ζηα ζρνιεία ηεο επζχλεο ηνπο θαη νη ρνιηθνί χκβνπινη ηεο Αεπηεξνβάζκηαο 
Βθπαίδεπζεο ζηα ζρνιεία γεληθήο παηδαγσγηθήο επζχλεο θαζνδεγνχλ ηα ζρνιεία απηά ζε φια ηα 
γεληθφηεξα εθπαηδεπηηθά θαη παηδαγσγηθά ζέκαηα, φπσο παηδαγσγηθέο ζπλεδξηάζεηο, πξνγξακκαηηζκφ θαη 
απνινγηζκφ ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ, εληζρπηηθή δηδαζθαιία, πξφζζεηε δηδαθηηθή ζηήξημε, ζρνιηθή δσή, 
ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ ηνπ ζρνιείνπ, θαη φ,ηη άιιν πεξηιακβάλεηαη ζηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο.  

ε) Ο Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο Βπηζηεκνληθήο Παηδαγσγηθήο Καζνδήγεζεο είλαη δηνηθεηηθφο 
πξντζηάκελνο ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπ.  

i. Βηζεγείηαη ζηνλ Πεξηθεξεηαθφ Αηεπζπληή Βθπαίδεπζεο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 
δηαπηζηψλνληαη απφ ηνπο ρνιηθνχο πκβνχινπο θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπο.  

ii. Βλεκεξψλεη ηνλ Πεξηθεξεηαθφ Αηεπζπληή Βθπαίδεπζεο γηα ηελ ηαθηηθή πξνζθνξά ππεξεζίαο απφ ηνπο 
ρνιηθνχο πκβνχινπο.  

iii. Βηζεγείηαη, κέζσ ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Αηεπζπληή εθπαίδεπζεο, ζην ΤΠΒΠΘ ηελ πξνζσξηλή αλαπιήξσζε 
ειιείπνληνο ρνιηθνχ πκβνχινπ ζε κία Πεξηθέξεηα.  

iv. Βηζεγείηαη ζηνλ Πεξηθεξεηαθφ Αηεπζπληή Βθπαίδεπζεο ηνλ νξηζκφ ησλ ηαθηηθψλ θαη αλαπιεξσκαηηθψλ 
κειψλ απφ ηνπο ρνιηθνχο πκβνχινπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα Πεξηθεξεηαθά Τπεξεζηαθά πκβνχιηα.  

v. «Βηζεγείηαη ηε ρνξήγεζε ησλ θαλνληθψλ θαη αλαξξσηηθψλ αδεηψλ, θχεζεο θαη ινρείαο, γνληθψλ, 
κεηξφηεηαο θαη εηδηθψλ κε απνδνρέο ή ρσξίο απνδνρέο, εμεηάζεσλ, γηα επηκνξθσηηθνχο θαη 
επηζηεκνληθνχο ιφγνπο θαζψο θαη ησλ αδεηψλ φζσλ άιισλ δηεπθνιχλζεσλ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε 
λνκνζεζία θαη αθνξνχλ ζηνπο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο πνπ ππεξεηνχλ ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ.»  
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ΣΗΜΔΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Αληηθαηαζηάζεθε ωο άλω κε ηελ Γ1/81587/17-07- 2012 ΦΔΚ 2214 η.Β΄ Υπνπξγηθή 
Απόθαζε  

vi. Βηζεγείηαη ζηνλ Πεξηθεξεηαθφ Αηεπζπληή Βθπαίδεπζεο ηα κέζα δηνηθεηηθήο θαη γξακκαηεηαθήο 
ππνζηήξημεο ηνπ γξαθείνπ ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ.  

ζη) Ο πξντζηάκελνο Βπηζηεκνληθήο Παηδαγσγηθήο Καζνδήγεζεο είλαη πξφεδξνο ζην Πεξηθεξεηαθφ Κέληξν 
ηήξημεο θαη Βθπαηδεπηηθνχ ρεδηαζκνχ (ΠΒΚΒΒ) ηεο Πεξηθέξεηαο.  

δ) ρεδηάδεη ην πξφγξακκα αληηζηαζκηζηηθήο ππνζηήξημεο ην νπνίν πξέπεη λα εθαξκνζηεί γηα λα 
βνεζεζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ παξνπζηάδνπλ αδπλακίεο ζηελ άζθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηνπο. Σν 
πξφγξακκα πεξηιακβάλεη ηα αληηθείκελα επηκφξθσζεο, ηε δηάξθεηα πνπ απαηηείηαη θαζψο θαη ηνλ ηφπν θαη 
ηνλ θνξέα πινπνίεζεο. Σα ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξνηάζεηο ησλ ρνιηθψλ 
πκβνχισλ νη νπνίνη ζπληάζζνπλ ηελ έθζεζε αμηνιφγεζεο απηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σν πξφγξακκα 
εγθξίλεηαη απφ ηνλ Πεξηθεξεηαθφ Αηεπζπληή Βθπαίδεπζεο.  

ε) Έρεη ηελ επζχλε ηεο παξαθνινχζεζεο, ηεο επνπηείαο θαη ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ πξνγξακκάησλ 
επηκφξθσζεο θαη κεηεθπαίδεπζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο Πεξηθέξεηαο. Σα πξνγξάκκαηα απηά 
πξνγξακκαηίδνληαη θαη εθαξκφδνληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ Βπηκφξθσζεο Βθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ 
(ΟΒΠΒΚ), ηα Πεξηθεξεηαθά Βπηκνξθσηηθά Κέληξα (ΠΒΚ), ηα Παλεπηζηήκηα θαη ΣΒΕ θαη ηηο επηκέξνπο 
ζρνιηθέο κνλάδεο (ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε).  

ζ) Παξαθνινπζεί, κέζσ ησλ αξκνδίσλ ρνιηθψλ πκβνχισλ, ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ 
θαη ησλ σξνινγίσλ πξνγξακκάησλ ησλ ζρνιείσλ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ππνζηεξίδεη φιεο ηηο θαηλνηφκεο 
δξάζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.  

η) ηηο επζχλεο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Βπηζηεκνληθήο Παηδαγσγηθήο Καζνδήγεζεο αλήθνπλ φζα ζέκαηα 
έρνπλ ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ρνιηθψλ ΐηβιηνζεθψλ, ηε ιεηηνπξγία ησλ εξγαζηεξίσλ θαη ησλ 
Βξγαζηεξηαθψλ Κέληξσλ, ηελ πξνκήζεηα ησλ εμνπιηζηηθψλ κέζσλ θαη ησλ κέζσλ εθπαηδεπηηθήο 
ηερλνινγίαο.  

ηα) Σα ηκήκαηα Βπηζηεκνληθήο Παηδαγσγηθήο Καζνδήγεζεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Αηεχζπλζεο Βθπαίδεπζεο 
έρνπλ ηελ επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή επζχλε γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ απνθεληξσκέλσλ ππεξεζηψλ ηνπ 
Τπνπξγείνπ Βζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ σο εμήο:  

I. Βπνπηεχνπλ, ζπληνλίδνπλ, παξαθνινπζνχλ θαη αμηνινγνχλ ην έξγν ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Βπηκνξθσηηθψλ 
Κέληξσλ (ΠΒΚ), ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Κέληξσλ ηήξημεο θαη Βθπαηδεπηηθνχ ρεδηαζκνχ (ΠΒΚΒΒ), ησλ 
Κέληξσλ Αηάγλσζεο Ώμηνιφγεζεο θαη Τπνζηήξημεο (ΚΑΏΤ) θαη ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο 
Βθπαίδεπζεο (ΚΠΒ).  

II. Έρνπλ ηελ επζχλε ηεο επνπηείαο, ηεο θαζνδήγεζεο, ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ έξγνπ, 
κέζσ ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ, ησλ πκβνπιεπηηθψλ ηαζκψλ Νέσλ (Ν), ησλ Κέληξσλ 
πκβνπιεπηηθήο Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΚΒΤΠ), ησλ Γξαθείσλ ρνιηθνχ Βπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ 
(ΒΠ), ησλ Βξγαζηεξηαθψλ Κέληξσλ Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ (ΒΚΦΒ) θαη ησλ Κέληξσλ Πιεξνθνξηθήο θαη 
Νέσλ Σερλνινγηψλ (ΠΛΔΝΒΣ).  

III. πληνλίδνπλ θαη ππνζηεξίδνπλ ην έξγν ησλ ΠΒΚ θαη ζπλδένπλ απηά κε ηηο θεληξηθέο ππεξεζίεο ηνπ 
ΤΠΒΠΘ, ην ΠΕ θαη ην ΚΒΒ.  

Άξζξν 6 

Καζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο Πξντζηακέλνπ ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο 
Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο  

1. Σν Σκήκα Αηνίθεζεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Αηεχζπλζεο Βθπαίδεπζεο έρεη ηελ επζχλε ηεο δηνηθεηηθήο θαη 
νηθνλνκηθήο ζηήξημεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Αηεχζπλζεο Βθπαίδεπζεο, ησλ ηκεκάησλ απηήο θαη ησλ νηθείσλ 
Τπεξεζηαθψλ πκβνπιίσλ ΏΠΤΠΒ, ΏΠΤΑΒ θαη ΠΤΑΕΠ.  

2. Βηδηθφηεξα:  
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α) Έρεη ηελ επζχλε ηεο γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Αηεχζπλζεο, ησλ 
ηκεκάησλ Βπηζηεκνληθήο Παηδαγσγηθήο θαζνδήγεζεο θαη ησλ νηθείσλ Τπεξεζηαθψλ πκβνπιίσλ 
ΏΠΤΠΒ, ΏΠΤΑΒ θαη ΠΤΑΕΠ.  

β) πληάζζεη θαη εθηειεί ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Αηεχζπλζεο Βθπαίδεπζεο θαη γεληθφηεξα 
έρεη ηελ επζχλε ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο.  

γ) Μεξηκλά γηα ηε ρνξήγεζε ησλ κηζζνινγηθψλ θιηκαθίσλ (ΜΚ), ησλ επηδνκάησλ ρξφλνπ ππεξεζίαο θαη 
θξνληίδεη γηα ηε κηζζνδνζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ ππεξεζηψλ ηεο 
Πεξηθεξεηαθήο Αηεχζπλζεο Βθπαίδεπζεο.  

δ) Μεξηκλά γηα ηελ έγθξηζε κεηαθίλεζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Αηεπζπληή Βθπαίδεπζεο, ησλ Πξντζηακέλσλ 
ησλ ηκεκάησλ Βπηζηεκνληθήο Παηδαγσγηθήο Καζνδήγεζεο θαη Αηνίθεζεο, ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ, ησλ 
Αηεπζπληψλ Βθπαίδεπζεο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο 
Πεξηθεξεηαθήο Αηεχζπλζεο Βθπαίδεπζεο. Θεσξεί ηηο θαηαζηάζεηο ησλ εμφδσλ θίλεζεο εθηφο έδξαο θαη ηηο 
απνζηέιιεη ζηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο Αεκνζηνλνκηθνχ Βιέγρνπ.  

ε) Μεξηκλά γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ Πξντζηακέλσλ ησλ Σκεκάησλ Αηνηθεηηθψλ Θεκάησλ ησλ Αηεπζχλζεσλ 
Βθπαίδεπζεο θαη ησλ Γξακκαηεηψλ ησλ Γξαθείσλ Βθπαίδεπζεο, θαζψο θαη γηα ηε ζηειέρσζε κε δηνηθεηηθφ 
πξνζσπηθφ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Αηεχζπλζεο Βθπαίδεπζεο, ησλ Αηεπζχλζεσλ θαη Γξαθείσλ 
Βθπαίδεπζεο, ησλ Γξακκαηεηψλ ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ θαη ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ.  

ζη) Έρεη ηελ επζχλε γηα ηε δηνηθεηηθή θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο δηαδηθαζίαο 
αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ, θαζψο θαη ησλ ελζηάζεσλ απηψλ ζε 
επίπεδν Πεξηθέξεηαο.  

δ) Φξνληίδεη γηα ηνλ νξηζκφ ησλ εθθαζαξηζηψλ ησλ απνδνρψλ ησλ Αηεπζπληψλ Βθπαίδεπζεο θαη ησλ 
Πξντζηακέλσλ Γξαθείσλ.  

ε) Βηζεγείηαη ηε ρνξήγεζε ησλ θαλνληθψλ θαη αλαξξσηηθψλ αδεηψλ, ησλ αδεηψλ θχεζεο θαη ηνθεηνχ, ησλ 
αδεηψλ κεηξφηεηαο, εμεηάζεσλ, αδεηψλ γηα επηκνξθσηηθνχο θαη επηζηεκνληθνχο ιφγνπο θαη φζσλ άιισλ 
δηεπθνιχλζεσλ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη αθνξνχλ ην εθπαηδεπηηθφ θαη δηνηθεηηθφ 
πξνζσπηθφ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Αηεπζχλζεσλ Βθπαίδεπζεο.  

ζ) Φξνληίδεη γηα ηελ παξαπνκπή ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο 
Πεξηθεξεηαθήο Αηεχζπλζεο ζηηο αξκφδηεο Τγεηνλνκηθέο Βπηηξνπέο.  

η) Βθδίδεη ηηο βεβαηψζεηο πηζηνπνίεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο γηα ηε ρνξήγεζε επηδφκαηνο αγνξάο θαηνηθίαο ζε 
πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο γηα ηνπο ππαιιήινπο πνπ αλήθνπλ ζηηο ππεξεζίεο ηεο.  

ηα) Φξνληίδεη γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο άζθεζεο ηδησηηθνχ έξγνπ κε ακνηβή ζε ππαιιήινπο πνπ αλήθνπλ ζηηο 
ππεξεζίεο.  

ηβ) Βηζεγείηαη ηε δηάζεζε εθπαηδεπηηθψλ πνπ δε ζπκπιεξψλνπλ ην ππνρξεσηηθφ σξάξην δηδαζθαιίαο ζε 
αληίζηνηρεο πξνο ηελ εηδηθφηεηά ηνπο ππεξεζίεο ηνπ Αεκνζίνπ Σνκέα.  

ηγ) Κνηλνπνηεί ζηα ηκήκαηα Βπηζηεκνληθήο Παηδαγσγηθήο Καζνδήγεζεο, ηνπο ρνιηθνχο πκβνχινπο θαη 
ζηηο Αηεπζχλζεηο Βθπαίδεπζεο ηηο εγθπθιίνπο θαη ηε ινηπή αιιεινγξαθία ησλ Κεληξηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ 
ΤΠΒΠΘ.  

ηδ) Βίλαη απνδέθηεο ηεο αιιεινγξαθίαο φισλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ ηεο Βθπαίδεπζεο. 
Βλεκεξψλεη ηνλ Πεξηθεξεηαθφ Αηεπζπληή Βθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ηα ηκήκαηα Βπηζηεκνληθήο Παηδαγσγηθήο 
Καζνδήγεζεο ζρεηηθά θαη κεξηκλά γηα ηελ αιιεινγξαθία ηεο Πεξηθέξεηαο πξνο ην ΤΠΒΠΘ θαη πξνο ηηο 
Πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο.  

3. Φξνληίδεη επίζεο γηα ηελ:  
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α) Ώπνδνρή ησλ παξαηηήζεσλ θαη ηελ έθδνζε ησλ δηαπηζησηηθψλ πξάμεσλ απφιπζεο ησλ κνλίκσλ 
εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο θαη εθείλσλ νη νπνίνη ππεξεηνχλ κε ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη αλήθνπλ ζηηο 
ππεξεζίεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Αηεχζπλζεο Βθπαίδεπζεο.  

β) Αηαβίβαζε ζηελ ππεξεζία ζπληάμεσλ ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο ησλ απαηηνχκελσλ 
δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηε ζπληαμηνδφηεζε θαη δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο 
Αηεχζπλζεο Βθπαίδεπζεο.  

γ) πγθξφηεζε θαη αλαζπγθξφηεζε ησλ ππεξεζηαθψλ ζπκβνπιίσλ θαη ησλ άιισλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο 
Πεξηθεξεηαθήο Αηεχζπλζεο Βθπαίδεπζεο.  

δ) Έθδνζε ησλ απνθάζεσλ απφζπαζεο ησλ εθπξνζψπσλ ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγάλσλ ηα νπνία 
κεηέρνπλ ζηα νηθεία πεξηθεξεηαθά ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα.  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β`  

ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΚΑΗ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΥΟΛΗΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ  

Άξζξν 7  

Γεληθέο δηαηάμεηο  

1. Οη ρνιηθνί χκβνπινη Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο (πξνζρνιηθήο αγσγήο, εηδηθήο αγσγήο θαη 
δεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο) έρνπλ ηελ επζχλε ηεο επηζηεκνληθήο θαη παηδαγσγηθήο θαζνδήγεζεο θαη 
ππνζηήξημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κηαο Πεξηθέξεηαο πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Βζληθήο 
Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Βλζαξξχλνπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα επηζηεκνληθή έξεπλα ζην ρψξν ηεο 
Βθπαίδεπζεο θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ 
ζρνιείσλ ηεο πεξηνρήο ηνπο.  

2. Οη ρνιηθνί χκβνπινη Αεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο έρνπλ ηελ επζχλε ηεο επηζηεκνληθήο θαη 
παηδαγσγηθήο θαζνδήγεζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ αληίζηνηρνπ θιάδνπ κηαο Πεξηθέξεηαο 
πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Βζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Βλζαξξχλνπλ θάζε 
πξνζπάζεηα γηα επηζηεκνληθή έξεπλα ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ζρνιείσλ ηεο πεξηνρήο ηνπο.  

3. Με εηζήγεζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο Βπηζηεκνληθήο Παηδαγσγηθήο Καζνδήγεζεο ηεο 
Πεξηθεξεηαθήο Αηεχζπλζεο Βθπαίδεπζεο πξνο ηνλ Πεξηθεξεηαθφ Αηεπζπληή Βθπαίδεπζεο αλαηίζεηαη ζηνπο 
ρνιηθνχο πκβνχινπο ΑΒ ε γεληθή παηδαγσγηθή επζχλε ζπγθεθξηκέλσλ ζρνιείσλ ηεο έδξαο ηνπο ψζηε 
φια ηα ζρνιεία λα αλήθνπλ ζε ρνιηθφ χκβνπιν, ν νπνίνο έρεη ηε γεληθή παηδαγσγηθή επζχλε. Οη ρνιηθνί 
χκβνπινη ηεο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο γηα ηα ζρνιεία απηήο ηεο παξαγξάθνπ θαζψο θαη νη ρνιηθνί 
χκβνπινη ηεο Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο γηα ηα ζρνιεία ηεο Πεξηθέξεηαο επζχλεο ηνπο έρνπλ ηε γεληθή 
παηδαγσγηθή επζχλε ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ ηα νπνία ηνπο έρνπλ αλαηεζεί. «ε λνκνχο πνπ εδξεχεη έλαο 
κφλν ρνιηθφο χκβνπινο ε παηδαγσγηθή επζχλε κπνξεί λα αλαηίζεηαη θαη ζε ρνιηθνχο πκβνχινπο 
φκνξσλ λνκψλ».  

ΔΜΒΕΧΔ ΤΝΣΏΞΔ: Τν εληόο «»εδάθην ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ωο άλω κε ηελ Υπνπξγηθή Απόθαζε 
Γ2/65741/29-04-2014 ΦΔΚ 1224 η.Β΄.  

4. ε πεξίπησζε πνπ κία Πεξηθέξεηα επζχλεο ρνιηθνχ πκβνχινπ είλαη θελή, αλαπιεξψλεηαη πξνζσξηλά 
ν ειιείπσλ ρνιηθφο χκβνπινο απφ ρνιηθφ χκβνπιν άιιεο Πεξηθέξεηαο πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ Βζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.  

5. Οη ρνιηθνί χκβνπινη θάζε βαζκίδαο εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ έδξα ζηνλ ίδην λνκφ, ζπλέξρνληαη ζε 
θνηλέο ζπληνληζηηθέο ζπζθέςεηο γηα ηελ εμέηαζε ζεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζε γεληθφηεξα παηδαγσγηθά 
πξνβιήκαηα ησλ ζρνιείσλ ηνπ λνκνχ, ηνλ γεληθφηεξν ζπληνληζκφ, ζπλνιηθά ή θαηά γλσζηηθνχο ηνκείο, ηνλ 
πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ απνηίκεζε ηνπ έξγνπ ηνπο. Οη ζπζθέςεηο απηέο πξνθαινχληαη απφ ηνλ αξραηφηεξν 
ζηελ ππεξεζία ρνιηθφ χκβνπιν, ν νπνίνο θαη πξνεδξεχεη.  
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6. Οη ρνιηθνί χκβνπινη Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο έρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα ηεο παηδαγσγηθήο 
θαζνδήγεζεο πξνγξακκάησλ εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο ή άιισλ θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ 
αληηζηαζκηζηηθνχ ραξαθηήξα ηα νπνία εθαξκφδνληαη ζηα ζρνιεία επζχλεο ηνπο.  

7. Οη ρνιηθνί χκβνπινη Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο έρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα ηεο θαζνδήγεζεο ηεο 
Βληζρπηηθήο Αηδαζθαιίαο (ΒΑ), ε νπνία εθαξκφδεηαη ζηα Γπκλάζηα θαη ηεο Πξφζζεηεο Αηδαθηηθήο ηήξημεο 
(ΠΑ), ε νπνία εθαξκφδεηαη ζηα Βληαία Λχθεηα θαη ΣΒΒ ζηα καζήκαηα ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο. Βπηπιένλ, νη 
ρνιηθνί χκβνπινη νη νπνίνη είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ Πξφζζεηε Αηδαθηηθή ηήξημε (ΠΑ) θαη ηελ Βληζρπηηθή 
Αηδαζθαιία έρνπλ γηα ηα ζρνιεία γεληθήο παηδαγσγηθήο επζχλεο ηελ ππνρξέσζε ηεο παηδαγσγηθήο 
θαζνδήγεζεο γηα ηε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο.  

8. Δ δηνηθεηηθή θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 5 ηνπ λφκνπ 2986/2002.  

9. Οη ρνιηθνί χκβνπινη ππάγνληαη ζηελ νηθεία Πεξηθεξεηαθή Αηεχζπλζε Βθπαίδεπζεο. Σν έξγν ηνπο 
ζπληνλίδεηαη θαη θαζνδεγείηαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο Βπηζηεκνληθήο Παηδαγσγηθήο 
Καζνδήγεζεο.  

Άξζξν 8 

Έξγν ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ  

1. ην έξγν ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ πεξηιακβάλνληαη βαζηθά πέληε θχξηεο ιεηηνπξγίεο. Ο ρνιηθφο 
χκβνπινο:  

α. Αηαρεηξίδεηαη ζηνλ ηνκέα ηεο επζχλεο ηνπ ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη ππνζηεξίδεη ηελ εθαξκνγή ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ νη νπνίεο εηζάγνληαη ζηελ Βθπαίδεπζε. Έρεη σο αξκνδηφηεηα λα γίλεηαη 
θαηαλνεηφ ην πεξηερφκελν θαη ε θηινζνθία ησλ θαηλνηνκηψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή ηνπο. 
Ώπνηππψλεη ηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα, επηζεκαίλεη ηηο αδπλακίεο ηεο εθαξκνγήο θαη πξνηείλεη 
ιχζεηο.  

β. Χο πξνγξακκαηηζηήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ, πξνηείλεη πξφγξακκα 
εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ γηα ηα καζήκαηα ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ ή θξνληίδεη γηα ηελ 
εθαξκνγή ηνπ πξνηεηλνκέλνπ απφ ην Π.Ε. πξνγξακκαηηζκνχ. πγρξφλσο παξαθνινπζεί θαη ζπληνλίδεη ηνλ 
παξαπάλσ πξνγξακκαηηζκφ. πκκεηέρεη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζηα ζρνιεία 
επζχλεο ηνπ, ελζαξξχλεη θαη θαζνδεγεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζπλεξγάδεηαη καδί ηνπο γηα ηελ εθαξκνγή 
ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο.  

γ. Χο επηκνξθσηήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαιακβάλεη ν ίδηνο πξσηνβνπιίεο επηκφξθσζεο ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ ηνπ θιάδνπ ηνπ ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ. πκκεηέρεη ζηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ησλ 
ζρνιψλ επηκφξθσζεο θαζψο θαη ηνπ Οξγαληζκνχ Βπηκφξθσζεο Βθπαηδεπηηθψλ (ΟΒΠΒΚ). Βλζαξξχλεη, 
ππνζηεξίδεη θαη θαζνδεγεί ηηο ελδνζρνιηθέο πξνζπάζεηεο επηκφξθσζεο ζηα ζρνιεία ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ.  

δ. πκκεηέρεη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φπσο νξίδεη ε θείκελε 
λνκνζεζία. θνπφο ελ γέλεη ηεο αμηνιφγεζεο ζε φια ηα επίπεδα ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ε επηζήκαλζε 
αδπλακηψλ θαη δπζθνιηψλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ε παξνρή βνήζεηαο γηα ηελ αλαίξεζή 
ηνπο, ε ελίζρπζε πξσηνβνπιηψλ θαη ε δεκηνπξγία ζεηηθψλ θηλήηξσλ ζηελ εθπαίδεπζε.  

ε. ηαλ ν ρνιηθφο χκβνπινο δηαπηζηψλεη φηη θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί εκθαλίδνπλ αδπλακία ζηελ άζθεζε 
εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, παξάιιεια κε ηε ζχληαμε ηεο ππεξεζηαθήο έθζεζεο, πξνηείλεη λα εθαξκνζηεί 
πξφγξακκα επηκφξθσζεο, αλαιπηηθά ζε θάζε έλαλ απφ απηνχο. Δ πξφηαζε γίλεηαη πξνο ηελ Πεξηθεξεηαθή 
Αηεχζπλζε Βθπαίδεπζεο θαη έρεη σο ζθνπφ λα επηηεπρζεί ε επηδησθφκελε βειηίσζε ζην παξερφκελν 
εθπαηδεπηηθφ έξγν απφ απηνχο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  

2. ην έξγν ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ βαζηθφ ζηνηρείν είλαη ε ζπλερήο θξνληίδα θαη ππνρξέσζε γηα ηελ 
επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή θαζνδήγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, γηα ππνζηήξημε ζηηο θαζεκεξηλέο δηδαθηηθέο 
αλάγθεο, γηα ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο ζε θάζε κάζεκα, 
ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηεο ζχγρξνλεο ςπρνπαηδαγσγηθήο ζεσξίαο θαη δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο.  
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3. Σέινο ν ρνιηθφο χκβνπινο, ελζαξξχλεη ηελ εθαξκνγή λέσλ απνηειεζκαηηθφηεξσλ κεζφδσλ 
δηδαζθαιίαο, θαζψο θαη ηε ρξήζε ζχγρξνλσλ κέζσλ ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο.  

Άξζξν 9  

Καζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο  

1. Οη ρνιηθνί χκβνπινη ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπο, αηνκηθά ή 
νκαδηθά, κε ζθνπφ ηελ νκαιή πνξεία ηεο παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο πξάμεο, θαζψο θαη ηελ πξνψζεζε 
Νέσλ, ζχγρξνλσλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ. ΐνεζνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο ελζαξξχλνπλ λα 
αλαπηχζζνπλ πξσηνβνπιίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε επηκέξνπο πξνβιεκάησλ ηνπ 
ζρνιηθνχ έξγνπ, γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 
παξερφκελεο εθπαίδεπζεο.  

2. Βηδηθφηεξα:  

α. ηελ αξρή ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο νξγαλψλνπλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Αηεπζπληή Βθπαίδεπζεο ζπζθέςεηο 
ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ θιάδνπ ηνπο θαηά ζρνιείν ή θαηά επξχηεξεο νκάδεο ζρνιείσλ ή θαηά γλσζηηθνχο 
ηνκείο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ.  

β. Παξαθνινπζνχλ ηνλ αξρηθφ πξνγξακκαηηζκφ, παξεκβαίλνπλ δηακνξθσηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
δηδαθηηθνχ έηνπο θαη ζπδεηνχλ ζε ζπζθέςεηο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηηο αλαγθαίεο αλαπξνζαξκνγέο.  

γ. Βπηζθέπηνληαη ηα ζρνιεία ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπο, δεκφζηα θαη ηδησηηθά θαη ελεκεξψλνληαη γηα ην 
επηηεινχκελν εθπαηδεπηηθφ έξγν. πδεηνχλ ηα ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα, παξέρνπλ ηηο απαξαίηεηεο νδεγίεο θαη 
ππνδείμεηο θαη εληζρχνπλ λέεο πξσηνβνπιίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηζηεκνληθά θαη παηδαγσγηθά απνδεθηέο.  

δ. πγθαινχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο πεξηνρήο ζε ζπζθέςεηο θαη νξγαλψλνπλ ελεκεξσηηθά ζεκηλάξηα, 
εθηφο ηνπ σξαξίνπ δηδαζθαιίαο ηνπο γηα λα εθηηκήζνπλ ηελ πνξεία ηνπ πξνγξακκαηηζκέλνπ δηδαθηηθνχ 
έξγνπ, λα κεζνδεχζνπλ ηηο αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο, λα ζπληνλίζνπλ ηελ χιε θαη λα εθαξκφζνπλ λέεο 
κεζφδνπο. ηηο παξαπάλσ ζπλαληήζεηο ελεκεξψλνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηα ζχγρξνλα επηζηεκνληθά, 
παηδαγσγηθά θαη δηδαθηηθά ζέκαηα. Δ ελεκέξσζε κπνξεί λα γίλεη θαη κε ηε ζπκκεηνρή εηδηθψλ επηζηεκφλσλ 
θαη παηδαγσγψλ.  

ε. Βλεκεξψλνπλ γηα ηε ζεκαζία ηεο ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο θαη ελζαξξχλνπλ ηελ εθαξκνγή 
ηεο εμαζθαιίδνληαο πξνυπνζέζεηο εμνηθείσζεο.  

ζη. Παξαθνινπζνχλ, χζηεξα απφ ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, δηδαζθαιίεο θαη θάλνπλ ηηο αλαγθαίεο 
παξαηεξήζεηο θαη ππνδείμεηο ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο ζρεδηαζκνχ, νξγάλσζεο θαη πξαγκαηνπνίεζεο ηεο 
δηδαζθαιίαο.  

δ. Οξγαλψλνπλ νη ίδηνη ή αλαζέηνπλ δηδαζθαιίεο ζε εθπαηδεπηηθνχο, ηηο νπνίεο παξαθνινπζνχλ 
ππνρξεσηηθά νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ αληίζηνηρνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ ζρνιείσλ κε ζθνπφ ηελ 
αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη ηελ ελεκέξσζε ζηηο ζχγρξνλεο απφςεηο ηεο ςπρνπαηδαγσγηθήο ζεσξίαο θαη 
δηδαθηηθήο πξαθηηθήο.  

ε. Πξνσζνχλ θαη εληζρχνπλ εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε δεκηνπξγία παηδαγσγηθήο θαη 
επηζηεκνληθήο θίλεζεο ζηελ πεξηνρή ηνπο θαη ζπλεξγάδνληαη κε ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηδηαίηεξα ζε 
ζέκαηα πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ θαη παηδαγσγηθήο έξεπλαο θαη επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

ζ. Βμεηάδνπλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ζέκαηα επίδνζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ. 
Καζνδεγνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε ησλ 
καζεηψλ, ηνλ ηξφπν πξνθνξηθήο ή γξαπηήο εμέηαζεο, ηε δηακφξθσζε ησλ εξσηήζεσλ ησλ εμεηάζεσλ, ηε 
δηφξζσζε ησλ γξαπηψλ θαη φ,ηη άιιν αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  

η. Καζνδεγνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηνλ νξζφ ηξφπν επηθνηλσλίαο ηνπο κε ηνπο γνλείο θαη ηνπο καζεηέο, 
γηα ηελ θαιή ζπλεξγαζία ηνπο σο κειψλ ηνπ πιιφγνπ ησλ Αηδαζθφλησλ θαη θαιιηεξγνχλ ζ` απηνχο 
πλεχκα ζπιινγηθήο επζχλεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.  
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ηα. ε θνηλέο ζπζθέςεηο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, πξνβαίλνπλ ζε απνινγηζκφ ηνπ εηήζηνπ δηδαθηηθνχ 
πξνγξακκαηηζκνχ ζην Σέινο ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ νξγάλσζε 
θαη ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ.  

3. Οη ρνιηθνί χκβνπινη θξνληίδνπλ ψζηε, θαηά ηε ζχληαμε ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ζρνιείνπ, 
κία εκέξα ηελ εβδνκάδα νη εθπαηδεπηηθνί ηεο ίδηαο εηδηθφηεηαο λα έρνπλ φινη δχν ηνπιάρηζηνλ δηδαθηηθέο 
ψξεο θελέο πνπ λα ζπκπίπηνπλ. Οη θελέο απηέο ψξεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζπλεξγαζία κε ηνλ αληίζηνηρν 
ρνιηθφ χκβνπιν. ηαλ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην ζθνπφ απηφ, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζπλεξγαζία 
αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, γηα ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ, γηα εξγαζίεο ηνπ ζρνιείνπ πνπ ηνπο έρνπλ 
αλαηεζεί, γηα πξνζθνξά ππεξεζίαο ζηα εξγαζηήξηα, γηα εμνηθείσζε κε ηα επνπηηθά κέζα θαη ηνπο 
ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, γηα εξγαζίεο ζηε ζρνιηθή βηβιηνζήθε θαη άιιεο ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο.  

Άξζξν 10  

Καζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ ζε ζρέζε κε ηνπο Γηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ 
κνλάδσλ θαη ηνπο πιιφγνπο ησλ Γηδαζθφλησλ  

1. Οη ρνιηθνί χκβνπινη ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο Αηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ηνπο πιιφγνπο 
ησλ Αηδαζθφλησλ γηα φια ηα ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή θαζνδήγεζε 
ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ην ζπληνληζκφ, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη 
ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ.  

2. Βηδηθφηεξα νη ρνιηθνί χκβνπινη:  

α. Μεηέρνπλ ζε θνηλέο ζπζθέςεηο κε ηνπο Αηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ηνπο Αηεπζπληέο 
Βθπαίδεπζεο θαη Πξντζηακέλνπο Γξαθείσλ γηα ηελ εμέηαζε γεληθφηεξσλ εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ κείδνλνο 
ζεκαζίαο. Σελ πξσηνβνπιία απηψλ ησλ ζπζθέςεσλ κπνξεί λα έρεη ν Πξντζηάκελνο ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο 
Βπηζηεκνληθήο Παηδαγσγηθήο Καζνδήγεζεο ή ν αξκφδηνο ρνιηθφο χκβνπινο ή ν Αηεπζπληήο 
Βθπαίδεπζεο ή ν Πξντζηάκελνο Γξαθείνπ ή ν Αηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ. ε θάζε πεξίπησζε, εάλ δελ 
κεηέρεη ν πξντζηάκελνο ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο Βπηζηεκνληθήο Παηδαγσγηθήο θαζνδήγεζεο, πξνεδξεχεη ν 
αξραηφηεξνο ζηνλ θαηερφκελν βαζκφ ρνιηθφο χκβνπινο ή Αηεπζπληήο Βθπαίδεπζεο.  

β. Ο ρνιηθφο χκβνπινο κπνξεί λα ζπγθαιεί έθηαθηεο ζπζθέςεηο ησλ Αηεπζπληψλ ησλ ζρνιείσλ ηεο 
γεληθήο παηδαγσγηθήο επζχλεο ηνπ, ελεκεξψλνληαο ηα φξγαλα δηνίθεζεο θαη ην χιινγν Αηδαζθφλησλ.  

γ. πλεξγάδνληαη κε ηνπο Αηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ κε ζθνπφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ 
παηδαγσγηθψλ ζπλαληήζεσλ κε ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, ηελ νξγάλσζε ηεο επηκφξθσζήο ηνπο 
(ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε), ηηο παηδαγσγηθέο ζπλεδξηάζεηο, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη απνινγηζκφ ηνπ 
έξγνπ ηνπ ζρνιείνπ, ηνλ εκπινπηηζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ εξγαζηεξίσλ, ησλ βηβιηνζεθψλ θαη ινηπψλ 
εμνπιηζηηθψλ κέέζσλ, ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη γεληθά ηελ αληηκεηψπηζε θάζε 
πξνβιήκαηνο ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ ην νπνίν ελδερνκέ`-λσο παξαθσιχεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ 
ζρνιείνπ θαη δελ είλαη δπλαηφ λα αληηκεησπηζηεί κφλν απφ ην Αηεπζπληή ή ην χιινγν ησλ Αηδαζθφλησλ. Δ 
θαηαλνκή ησλ καζεκάησλ θαη ησλ ηάμεσλ γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ πιιφγνπ ησλ Αηδαζθφλησλ χζηεξα απφ 
εηζήγεζε ηνπ Αηεπζπληή. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ην πξφβιεκα αληηκεησπίδεη ν Αηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ 
ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αξκφδην ρνιηθφ χκβνπιν.  

δ. πλεξγάδνληαη κε ηνπο Αηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ, ηνπο α-μηνινγεηέ`ο ζρεδηαζηέ`ο θάζε ζρνιείνπ θαζψο 
θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη δηδάζθνπλ, γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο Πξφζζεηεο Αηδαθηηθήο 
ηήξημεο (ΠΑ).  

ε. Παξαθνινπζνχλ ηελ εμέιημε θαη θαζνδεγνχλ ηελ εθαξκνγή ηεο ζηνλ εηδηθφ ηνκέα ηνπ θιάδνπ ηνπο. 
Έρνπλ ηελ παηδαγσγηθή επζχλε γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο θαζψο θαη ηεο 
πξφζζεηεο δηδαθηηθήο ζηήξημεο ζηα ζρνιεία γεληθήο παηδαγσγηθήο επζχλεο.  

«ζη.α. Σν εβδνκαδηαίν σξνιφγην πξφγξακκα (Β.Χ.Π.) ζηελ Πξσηνβάζκηα Βθπαίδεπζε ζπληάζζεηαη ην 
πξψην δεθαήκεξν ηνπ κελφο επηεκβξίνπ απφ ηνλ Αηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ χιινγν 
Αηδαζθφλησλ. Σν Β.Χ.Π., γηα ηελ Ώ/ζκηα Βθπαίδεπζε ππνβάιιεηαη ζην ρνιηθφ χκβνπιν ζε ηξία 
αληίγξαθα, ειέ`γρεηαη θαη εγθξίλεηαη απφ ηνλ ρνιηθφ χκβνπιν σο πξνο ην παηδαγσγηθφ ηνπ κέξνο θαη σο 
πξνο ηελ θάιπςε ηνπ δηδαθηηθνχ σξαξίνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ο ρνιηθφο χκβνπινο, αθνχ ην εγθξίλεη, 
επηζηξέθεη έλα εγθεθξηκέλν αληίγξαθν ζην ζρνιείν θαη έλα απνζηέιιεηαη γηα ελεκέξσζε ζηνλ αξκφδην 



139 
 

Αηεπζπληή Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο. Σν Β.Χ.Π. ειέγρεηαη θαη εγθξίλεηαη σο πξνο ηελ πιήξε θάιπςε ηνπ 
δηδαθηηθνχ σξαξίνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηνλ νηθείν Αηεπζπληή Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο. ηελ 
πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ δπζθνιίεο ζηε ζχληαμε ηνπ Β.Χ.Π., ν ρνιηθφο χκβνπινο δίλεη ηηο απαξαίηεηεο 
θαηεπζχλζεηο θαη νδεγίεο γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ, νη νπνίεο θαη εθαξκφδνληαη απφ ηνλ χιινγν ησλ 
δηδαζθφλησλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο.  

ζη.β. Σν εβδνκαδηαίν σξνιφγην πξφγξακκα (Β.Χ.Π.) ζηε Αεπηεξνβάζκηα Βθπαίδεπζε ζπληάζζεηαη εληφο 
ηνπ κελφο επηεκβξίνπ απφ ηνλ Αηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ χιινγν Αηδαζθφλησλ. Σν 
Β.Χ.Π. ειέ`γρεηαη θαη εγθξίλεηαη απφ ηνλ αξκφδην ρνιηθφ χκβνπιν σο πξνο ην παηδαγσγηθφ ηνπ κέξνο 
θαη σο πξνο ηελ θάιπςε ηνπ δηδαθηηθνχ σξαξίνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σν Β.Χ.Π. ειέγρεηαη θαη εγθξίλεηαη σο 
πξνο ηελ πιήξε θάιπςε ηνπ δηδαθηηθνχ σξαξίνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηνλ νηθείν Αηεπζπληή 
Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο. Οη ρνιηθνί χκβνπινη Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο 
επνπηεχνπλ ηε ζχληαμε θαη εγθξίλνπλ ηα Β.Χ.Π. ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο Πεξηθέξεηαο επζχλεο ηνπο, ηελ 
εθαξκνγή ηεο θείκελεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ πλεχκαηνο ησλ ηζρπφλησλ Ώλαιπηηθψλ 
Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (Ώ.Π..).  

Οη αξκφδηνη ρνιηθνί χκβνπινη Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο πξνηείλνπλ εγγξάθσο 
πξνο ην νηθείν ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην (ΠΤΠΒ/ ΠΤΑΒ) ηξφπνπο αμηνπνίεζεο ηνπ πιενλάδνληνο 
δηδαθηηθνχ σξαξίνπ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηελ θάιπςε θελψλ ζε δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, ζχκθσλα κε ηηο 
θείκελεο δηαηάμεηο».  

ΣΗΜΔΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ :Οη πεξηπηώζεηο ζη΄ παξαηίζεληαη όπωο ηειηθά αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηελ 
ΓΓ4/29195/19-02-2016 Απόθαζε Υπ. Παηδείαο ΦΔΚ 394 η. Β΄. Παιαηόηεξεο ηξνπνπνηήζεηο έγηλαλ κε ηηο 
Φ353/1/28/126721/Γ1/11-09-2013 Απόθαζε Υπ. Παηδείαο ΦΔΚ 2341 η. Β΄ θαη ηελ Φ.353.1/3/10591/Γ1/27-
01-2014 Απόθαζε Υπ. Παηδείαο ΦΔΚ 192 η. Β΄  

Άξζξν 11 

Καζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ ζε ζρέζε κε ηνπο Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο 
θαη Πξντζηακέλνπο Γξαθείσλ Δθπαίδεπζεο  

1. Οη ρνιηθνί χκβνπινη ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ Αηεπζπληή Βθπαίδεπζεο ή ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Γξαθείνπ 
γηα θάζε ζέκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε βειηίσζε ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη 
παηδαγσγηθή επηζηεκνληθή αιιά θαη δηνηθεηηθή ζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ.  

2. Βηδηθφηεξα:  

α. Βληφο ηνπ κελφο επηεκβξίνπ πξαγκαηνπνηείηαη θνηλή ζχζθεςε φισλ ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ θαζψο 
θαη ησλ Αηεπζπληψλ Βθπαίδεπζεο θαη Πξντζηακέλσλ Γξαθείσλ ηνπ λνκνχ. Οη ζπζθέςεηο απηέο 
ζπγθαινχληαη κε απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο Βπηζηεκνληθήο Παηδαγσγηθήο 
Καζνδήγεζεο. Βμεηάδνληαη ζ` απηέο ηα εθπαηδεπηηθά πξνβιήκαηα θαη πξνγξακκαηίδνληαη νη εθπαηδεπηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο γηα ην δηδαθηηθφ έηνο. Παξφκνηεο ζπζθέςεηο κπνξεί λα γίλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ή θαη ζην 
ηέινο ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο.  

β. Οη ρνιηθνί χκβνπινη ζηα πιαίζηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο, εάλ επηζεκαίλνπλ πξνβιήκαηα δηνηθεηηθνχ 
ραξαθηήξα, ελεκεξψλνπλ ηα φξγαλα δηνίθεζεο θαη εηζεγνχληαη ηηο αλαγθαίεο ξπζκίζεηο. ε πεξίπησζε 
δηαθσλίαο ηνπο απνθαζίδεη ν Πξντζηάκελνο ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο Βπηζηεκνληθήο Παηδαγσγηθήο 
θαζνδήγεζεο, χζηεξα απφ έγθξηζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Αηεπζπληή Βθπαίδεπζεο.  

Άξζξν 12 

Αξκνδηφηεηεο ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ ζε ζρέζε κε άιινπο θνξείο  

1. Οη ρνιηθνί χκβνπινη ζπλεξγάδνληαη κε ηελ ππεξεζία ρνιηθήο Τγηεηλήο, ην Γξαθείν Φπζηθήο Ώγσγήο, 
ηνπο πιιφγνπο Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ, θαζψο θαη κε ηα ζεζκνζεηεκέλα φξγαλα ηεο Σνπηθήο 
Ώπηνδηνίθεζεο γηα ηελ αξηηφηεξε εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπο.  

2. Βηδηθφηεξα:  
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α. Οξγαλψλνπλ ζπγθεληξψζεηο Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ καζεηψλ, γηα ηελ αληαιιαγή απφςεσλ ζρεηηθά κε 
ηα πξνβιήκαηα αγσγήο, κάζεζεο, ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ, θαζψο θαη γηα ηελ ελίζρπζε θαη πξναγσγή 
ηεο ζπλεξγαζίαο ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο. Οη παξαπάλσ ζπγθεληξψζεηο γίλνληαη χζηεξα απφ ζπλεξγαζία 
κε ηνπο Αηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ.  

β. Βληζρχνπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηελ αλάπηπμε δεκηνπξγηθψλ ζρέζεσλ ηνπ ζρνιείνπ κε ην θνηλσληθφ θαη 
θπζηθφ πεξηβάιινλ. Γηα ηελ επηηπρία ηνπ ζθνπνχ απηνχ ζπλεξγάδνληαη κε ηηο καζεηηθέο θνηλφηεηεο, ηνπο 
ζπλδηθαιηζηηθνχο θνξείο, ηα φξγαλα ιατθήο ζπκκεηνρήο, ηα άιια εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, ηνπο καδηθνχο 
θνξείο (Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο, πιιφγνπο Γνλέσλ, πνιηηηζηηθνχο θαη επηζηεκνληθνχο 
ζπιιφγνπο θ.α.) ή επηζηήκνλεο θαη άηνκα αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο, αλάινγα κε ηηο ππάξρνπζεο 
δπλαηφηεηεο θαη ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο.  

Άξζξν 13 

Δηδηθέο ππνρξεψζεηο ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ  

1. ην ηέινο θάζε δηδαθηηθνχ έηνπο νη ρνιηθνί χκβνπινη ηνπ λνκνχ ζε θνηλέο ζπληνληζηηθέο ζπζθέςεηο 
ηνπο θαηαξηίδνπλ εληαία ζπλνπηηθή έθζεζε, ζηελ νπνία επηζεκαίλνληαη ηα γεληθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ 
έρνπλ αλαθχςεη θαηά ηελ άζθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζην λνκφ, θαηαγξάθνληαη νη ειιείςεηο θαη νη 
αλάγθεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη πξνηείλνληαη ηα αλαγθαία κεηξά γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. Δ έθζεζε απηή 
απνζηέιιεηαη ζηελ Πεξηθεξεηαθή Αηεχζπλζε Βθπαίδεπζεο Πξντζηάκελν ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο 
Βπηζηεκνληθήο Παηδαγσγηθήο Καζνδήγεζεο, θαη θνηλνπνηείηαη ζην Αηεπζπληή Βθπαίδεπζεο θαη ζηνλ 
Πξντζηάκελν ηνπ Γξαθείνπ Βθπαίδεπζεο.  

2. Οη ρνιηθνί χκβνπινη ζην ηέινο θάζε δηδαθηηθνχ έθηνπο θαηαξηίδνπλ πξνζσπηθή έθζεζε γηα ηελ άζθεζε 
ηνπ επηζηεκνληθνχ, παηδαγσγηθνχ, εξεπλεηηθνχ θαη αμηνινγηθνχ έξγνπ ηνπο, ζηελ νπνία θαηαγξάθνληαη νη 
πξσηνβνπιίεο θαη δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, επηζεκαίλνληαη ηα ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα πνπ παξαηεξήζεθαλ θαη 
δηαηππψλνληαη πξνηάζεηο ζρεηηθέο κε ηα πξνγξάκκαηα, ηα ζρνιηθά βηβιία, ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, ηελ 
εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία, ηελ Πξφζζεηε Αηδαθηηθή ηήξημε (ΠΑ), ηελ Βληζρπηηθή Αηδαζθαιία θαζψο θαη γηα 
ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ηε βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο. Δ έθζεζε απηή ιακβάλεη ππφςε ηεο 
ηελ «απηναμηνιφγεζε» ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ησλ ζρνιείσλ. Οη εθζέζεηο φισλ ησλ ρνιηθψλ 
πκβνχισλ ππνβάιινληαη ζηελ Πεξηθεξεηαθή Αηεχζπλζε Βθπαίδεπζεο.  

3. Βηδηθφηεξα νη ρνιηθνί χκβνπινη:  

α) Παξαθνινπζνχλ ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ βηβιηνζεθψλ, ησλ εξγαζηεξίσλ θαη ηε ρξήζε ησλ 
επνπηηθψλ κέζσλ. Αίλνπλ νδεγίεο γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο ζπλεξγαδφκελνη κε ην 
Αηεπζπληή, ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη ηηο καζεηηθέο θνηλφηεηεο, θαηά πεξίπησζε θαη δηαηππψλνπλ 
ππνδείμεηο γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ή ηε ζπγθξφηεζή ηνπο.  

β) Ώλαιακβάλνπλ δηδαζθαιίεο καζεκάησλ θαη πξαθηηθψλ αζθήζεσλ ζηηο επηκνξθψζεηο ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ.  

γ) Βλεκεξψλνληαη άκεζα απφ ηε Αηεχζπλζε πνπδψλ ηνπ ΤΠΒΠΘ κέ`ζσ ηνπ Σκήκαηνο Αηνίθεζεο ηεο 
Πεξηθεξεηαθήο Αηεχζπλζεο γηα ηηο εγθπθιίνπο θαη ινηπέο δηαηαγέο ηνπ Τπνπξγείνπ Βζληθήο Παηδείαο θαη 
Θξεζθεπκάησλ θαη θξνληίδνπλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηα ζρνιεία, ζηα πιαίζηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο.  

δ) ΣΗΜΔΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ : Η πεξ. δ΄ δηεγξάθε κε ηελ Γ1/4517/17-01-2003 Απόθαζε ΥΠ.Δ.Π.Θ. Φ.Δ.Κ. 
64 η. Β΄  

ε) πκκεηέρνπλ ζηα Τπεξεζηαθά πκβνχιηα φπσο νξίδεη ε θείκελε λνκνζεζία.  

ζη) Παξαθνινπζνχλ ηελ εμέιημε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο δηδαθηέαο χιεο θαη ζπληνλίδνπλ ηελ πνξεία ηεο. Δ 
παξαθνινχζεζε θαη ν ζπληνληζκφο γίλεηαη κε ηελ επζχλε ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ θαη ηελ ππνζηήξημε 
εθπαηδεπηηθψλ νη νπνίνη δηδάζθνπλ θάζε κάζεκα. Οη Αηεπζχλζεηο θαη ηα Γξαθεία Βθπαίδεπζεο 
ζπγθεληξψλνπλ ηα ζηνηρεία απφ ηα ζρνιεία θαη ηα ζέηνπλ ππφςε ηεο παξαπάλσ νκάδαο ρνιηθψλ 
πκβνχισλ θαη εθπαηδεπηηθψλ νη νπνίνη ηα αμηνινγνχλ. Οη παξαηεξήζεηο ηεο παξαπάλσ επηηξνπήο, κε επ-
ζχλε ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο, απνζηέιινληαη ζηα ζρνιεία θαη ιακβάλνληαη ππφςε ζηνλ παξαπέξα 
πξνγξακκαηηζκφ ηεο δηδαζθαιίαο.  
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δ) πκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία αλαβαζκνιφγεζεο ησλ γξαπηψλ, φπσο νξίδεη ε θείκελε λνκνζεζία.  

4. Οη θαηά πεξίπησζε αξκφδηνη ρνιηθνί χκβνπινη, αλάινγα κε ηνλ θιάδν, έρνπλ ηελ επηζηεκνληθή θαη 
παηδαγσγηθή επνπηεία ησλ απνθεληξσκέλσλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Βζληθήο Παηδείαο θαη 
Θξεζθεπκάησλ. πλεξγάδνληαη θαη θαζνδεγνχλ ην έξγν ηφζν ησλ απνθεληξσκέλσλ ππεξεζηψλ ηνπ λνκνχ, 
ήηνη ησλ πκβνπιεπηηθψλ ηαζκψλ Νέσλ (Ν), ησλ Κέληξσλ πκβνπιεπηηθήο Πξνγξακκαηηζκνχ 
(ΚΒΤΠ), ησλ Βξγαζηεξηαθψλ Κέληξσλ Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ (ΒΚΦΒ), ησλ Κέληξσλ Πιεξνθνξηθήο θαη 
Νέσλ Σερλνινγηψλ (ΠΛΔΝ ΒΣ), φζν θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ αληηζηνίρσλ, ήηνη ησλ Κέληξσλ Αηάγλσζεο, 
Ώμηνιφγεζεο θαη Τπνζηήξημεο (ΚΑΏΤ), ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Κέληξσλ ηήξημεο θαη Βθπαηδεπηηθνχ 
ρεδηαζκνχ (ΠΒΚΒΒ), ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Βθπαίδεπζεο (ΚΠΒ). Δ ζπλεξγαζία ησλ αξκνδίσλ 
ρνιηθψλ πκβνχισλ κε ηηο παξαπάλσ ππεξεζίεο γίλεηαη ππφ ηελ επνπηεία θαη θαζνδήγεζε ηνπ νηθείνπ 
ηκήκαηνο Βπηζηεκνληθήο Παηδαγσγηθήο θαζνδήγεζεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Αηεχζπλζεο Βθπαίδεπζεο.  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ`  

ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΚΑΗ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΓΗΔΤΘΤΝΣΩΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ, ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΩΝ ΓΡΑΦΔΗΩΝ 
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΩΝ ΣΜΖΜΑΣΩΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ  

Άξζξν 14 

Έξγν ησλ Γηεπζπληψλ Δθπαίδεπζεο  

1. Οη Αηεπζπληέο ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο έρνπλ ηε γεληθή επζχλε ηεο 
δηνίθεζεο θαη ηνπ ειέγρνπ ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπο.  

2. Βπνπηεχνπλ, ειέγρνπλ, ζπληνλίδνπλ θαη θαζνδεγνχλ ηε ιεηηνπξγία ησλ Γξαθείσλ Βθπαίδεπζεο, ησλ 
Γξαθείσλ Σερληθήο Βπαγγεικαηηθήο Βθπαίδεπζεο θαη Φπζηθήο Ώγσγήο, θαζψο θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ 
ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο επζχλεο ηνπο.  

3. πκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο, φπσο νξίδεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία  

4. Βίλαη δηνηθεηηθνί θαη πεηζαξρηθνί πξντζηάκελνη ησλ Πξντζηακέλσλ Γξαθείσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 
δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ πνπ ππάγνληαη ζηε Αηεχζπλζε Βθπαίδεπζεο.  

5. Μεηέρνπλ ζηα Πεξηθεξεηαθά Τπεξεζηαθά πκβνχιηα θαη ζηηο λνκαξρηαθέο επηηξνπέο θαη ζπγθξνηνχλ 
φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο επηηξνπέο εμεηάζεσλ θαη παξαθνινχζεζεο ζπληνληζκνχ δηδαθηέαο χιεο.  

6. Παξέρνπλ νδεγίεο ζηνπο Αηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζρεηηθά κε ηε δηνίθεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ 
ζρνιείσλ. Ώλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο γηα θαηλνηφκεο δξάζεηο θαη αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 
ζηελ εθπαίδεπζε, αληηκεησπίδνπλ ελδερφκελα θξίζηκα πξνβιήκαηα, επηιχνπλ δηαθνξέο, ζπκβάιινπλ ζηε 
ζχλζεζε ηδεψλ θαη απφςεσλ θαη αίξνπλ ακθηβνιίεο θαη ακθηζβεηήζεηο.  

7. Βλεξγνχλ γεληθφηεξα κε γλψκνλα ηελ αξρή φηη ε δηνίθεζε ηεο Βθπαίδεπζεο πξέπεη λα αζθείηαη φρη κφλν 
κε ηελ εθαξκνγή λνκηθψλ δηαηάμεσλ θαη επηζηεκνληθψλ αξρψλ αιιά θαη κε ηελ αληίιεςε ηεο ππνρξέσζεο 
γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαη ηεο θνηλσλίαο.  

Άξζξν 15 

Γεληθά θαζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο ησλ Γηεπζπληψλ Δθπαίδεπζεο  

1. Οη Αηεπζπληέο Βθπαίδεπζεο δηαρεηξίδνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο επζχλεο ηνπο ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη 
ππνζηεξίδνπλ απφ δηνηθεηηθή άπνςε ηελ εθαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ νη νπνίεο εηζάγνληαη 
ζηελ εθπαίδεπζε. Φξνληίδνπλ ψζηε λα γίλεηαη θαηαλνεηφ ην πεξηερφκελν ησλ θαηλνηνκηψλ γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή ηνπο.  

2. Βηδηθφηεξα νη Αηεπζπληέο Βθπαίδεπζεο:  
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α. Ώζθνχλ ηε δηνίθεζε, επνπηεχνπλ, θαζνδεγνχλ θαη ζπληνλίδνπλ ην έξγν ησλ Γξαθείσλ Βθπαίδεπζεο, ησλ 
Γξαθείσλ Σερληθήο Βπαγγεικαηηθήο Βθπαίδεπζεο θαη Γξαθείσλ Φπζηθήο Ώγσγήο, ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, 
θαζψο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πεξηθέξεηάο ηνπο.  

β. Βλεκεξψλνπλ ηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ Γξαθείσλ ηεο πεξηθέξεηάο ηνπο, θαζψο θαη ηνπο Αηεπζπληέο ησλ 
ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηνίθεζε, ηελ νξγάλσζε ηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ  

γ. Βίλαη δηνηθεηηθνί θαη πεηζαξρηθνί πξντζηάκελνη ησλ Πξντζηακέλσλ ησλ Γξαθείσλ Βθπαίδεπζεο, ησλ 
Αηεπζπληψλ, ζρνιηθψλ κνλάδσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ ηεο πεξηθέξεηαο 
επζχλεο ηνπο. Αχλαληαη λα αζθήζνπλ πεηζαξρηθή δηθαηνδνζία θαη λα δηαηάμνπλ πεηζαξρηθή δηαδηθαζία επί 
φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Αηεχζπλζεο Βθπαίδεπζεο.  

δ. Μεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.  

ε. Οξγαλψλνπλ θαη επνπηεχνπλ ηα πξνγξάκκαηα ηεο Πξφζζεηεο Αηδαθηηθήο ηήξημεο, ηεο Βληζρπηηθήο 
Αηδαζθαιίαο, ηεο εθπαίδεπζεο ησλ παιηλλνζηνχλησλ θαη αιινδαπψλ καζεηψλ θαζψο θαη φισλ ησλ 
θαηλνηφκσλ δξάζεσλ νη νπνίεο εθαξκφδνληαη ζηελ εθπαίδεπζε, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ρνιηθνχο 
πκβνχινπο θαη ηνπο Αηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ.  

ζη. Βηζεγνχληαη αξκνδίσο ηελ ίδξπζε, ηελ πξναγσγή, ηε ζπγρψλεπζε, ηε κεηαθνξά, ηε κεηνλνκαζία, ηε 
κεηαηξνπή, ηελ θαηάξγεζε ή ηνλ ππνβηβαζκφ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαζψο θαη ηελ πξνζζήθε λέσλ 
ηνκέσλ θαη εηδηθνηήησλ ζηα ΣΒΒ.  

δ. πζθέπηνληαη φπνηε θξίλνπλ αλαγθαίν, κε ηνπο Πξντζηακέλνπο Γξαθείσλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο γηα 
ζέκαηα δηνίθεζεο, νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ζπλζεθψλ 
ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ελδερνκέλσλ πξνβιεκάησλ.  

ε. πζθέπηνληαη κε εθπξνζψπνπο ησλ πιιφγσλ ή Βλψζεσλ ησλ Βθπαηδεπηηθψλ, ησλ Οξγαληζκψλ 
Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο, ησλ πιιφγσλ, Βλψζεσλ θαη Οκνζπνλδηψλ ησλ Γνλέσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
πξνβιεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηελ εθπαίδεπζε.  

ζ. Βλεκεξψλνπλ ηνλ Πεξηθεξεηαθφ Αηεπζπληή Βθπαίδεπζεο γηα φζα ζνβαξά πξνβιήκαηα δηαηαξάζζνπλ ηε 
ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη εηζεγνχληαη ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο.  

η. πληάζζνπλ εηήζηα έθζεζε ζην ηέινο θάζε δηδαθηηθνχ έηνπο αλαθνξηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 
Αηεχζπλζεο Βθπαίδεπζεο, ηελ θαηάζηαζε ησλ ζρνιείσλ, ηηο αλάγθεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη 
πξνηείλνπλ ηα αλαγθαία κέηξα. Σελ έθζεζε ππνβάιινπλ ζηνλ νηθείν Πεξηθεξεηαθφ Αηεπζπληή Βθπαίδεπζεο.  

ηα. πκκεηέρνπλ ζηα ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα, φπσο ε θείκελε λνκνζεζία πξνβιέπεη. Έρνπλ ηελ επζχλε ηεο 
εθηέιεζεο ησλ πεηζαξρηθψλ απνθάζεσλ ησλ νηθείσλ Τπεξεζηαθψλ πκβνπιίσλ, εθηφο απφ εθείλεο πνπ 
επηβάιινπλ ηελ πεηζαξρηθή πνηλή ηεο νξηζηηθήο παχζεο. «Βηζεγνχληαη ζηα αξκφδηα Τπεξεζηαθά 
πκβνχιηα ηνλ νξηζκφ ηνπ αλαπιεξσηή ηνπο.»  

ΣΗΜΔΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ : Τν εληόο «» εδάθην πξνζηέζεθε κε ηελ Γ1/32251/06-03-2014 Απόθαζε Υπ. 
Παηδείαο ΦΔΚ 820 η. Β`  

ηβ. πληνλίδνπλ ηε δξάζε ησλ Πξντζηακέλσλ ησλ Γξαθείσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ αλαγθψλ ζην 
πιαίζην ηνπ πνιηηηθνχ ζρεδηαζκνχ.  

ηγ. Ώζθνχλ δηνίθεζε ζηηο απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο νη νπνίεο αλήθνπλ ζηελ νηθεία Αηεχζπλζε 
Βθπαίδεπζεο ησλ Ννκψλ ή Ννκαξρηψλ, δειαδή ηνπο πκβνπιεπηηθνχο ηαζκνχο Νέσλ (Ν), ηα Κέληξα 
πκβνπιεπηηθήο Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΚΒΤΠ), ηα Γξαθεία ρνιηθνχ Βπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ 
(ΒΠ), ηα Βξγαζηεξηαθά Κέληξα Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ (ΒΚΦΒ) θαη ηα Κέληξα Πιεξνθνξηθήο θαη Νέσλ 
Σερλνινγηψλ (ΠΛΔΝΒΣ), είλαη πεηζαξρηθνί πξντζηάκελνη ησλ Πξντζηακέλσλ απηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ 
ηνπο θαη εηζεγνχληαη ηε ζηειέρσζή ηνπο κε απφζπαζε εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο θαη ηελ αλάθιεζε ηεο 
απφζπαζεο απηψλ.  
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«Οη κεηαθηλήζεηο καζεηψλ αζιεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζπλνδψλ πνπ έρνπλ νξηζζεί απφ ηα αξκφδηα θαζ` 
χιελ φξγαλα γηα ζπκκεηνρή ηνπο ζε ρνιηθέο Αξαζηεξηφηεηεο εληφο θαη εθηφο λνκνχ εγθξίλνληαη απφ ηνπο 
Α/ληέο ησλ νηθείσλ Αηεπζχλζεσλ Ώ/ζκηαο θαη ΐ/ζκηαο Βθπαίδεπζεο.»  

ΣΗΜΔΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ : Τν εληόο «» εδάθην πξνζηέζεθε κε ηελ Γ4/146737/23-12-2003 Απόθαζε Υπ. 
Παηδείαο ΦΔΚ 47 η. Β` /2004  

Άξζξν 16  

Καζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο ησλ Γηεπζπληψλ Δθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηηο εμεηάζεηο  

ΣΗΜΔΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Γηαγξάθνληαη νη §§ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 ηνπ άξ. 16 353/1/1/4517/Γ1/17-01-2003 ΦΔΚ 
64 η.Β΄  

1. ...................(Γηαγξάθεηαη)  

2. ...................(Γηαγξάθεηαη)  

3. ...................(Γηαγξάθεηαη)  

4. ...................(Γηαγξάθεηαη)  

5. ...................(Γηαγξάθεηαη)  

6. πγθξνηνχλ ηελ επηηξνπή γηα ηηο εμεηάζεηο ελειίθσλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ απνιπηήξην 
Αεκνηηθνχ ζρνιείνπ.  

7. ...................(Γηαγξάθεηαη)  

8. ...................(Γηαγξάθεηαη)  

Άξζξν 17  

Αξκνδηφηεηεο ησλ Γηεπζπληψλ Δθπαίδεπζεο ζρεηηθέο κε ηνπο πίλαθεο ησλ Γηεπζπληψλ 
Τπνδηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη άιια ζπλαθή ζέκαηα  

1. Οη Αηεπζπληέο Βθπαίδεπζεο πξνβαίλνπλ ζην δηαρσξηζκφ ησλ ζρνιείσλ ηεο Αηεχζπλζεο ζε πεξηνρέο 
ηνπνζέηεζεο ησλ Αηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ΒΚ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ησλ αξκνδίσλ 
Τπεξεζηαθψλ πκβνπιίσλ.  

2. Πξνθεξχζζνπλ ηελ θαηάξηηζε αμηνινγηθνχ πίλαθα επηινγήο Αηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ΒΚ 
θαζψο θαη ησλ Πξντζηακέλσλ Βθπαηδεπηηθψλ Θεκάησλ.  

3. Πξνθεξχζζνπλ ηελ θαηάξηηζε πηλάθσλ ησλ Τπνδηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ΒΚ θαζψο θαη ησλ 
ππεπζχλσλ ηνκέσλ.  

4. Κπξψλνπλ ηνπο πίλαθεο ησλ Τπνδηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ΒΚ θαζψο θαη ησλ 
ππεπζχλσλ ηνκέσλ θαη, χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ νηθείσλ Τπεξεζηαθψλ πκβνπιίσλ, δηελεξγνχλ ηελ 
ηνπνζέηεζή ηνπο ζηα ζρνιεία.  

5. Οξίδνπλ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ νηθείνπ Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ, ηνπο αλαπιεξσηέο ησλ 
Αηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ γηα ηηο νπνίεο δελ πξνβιέπεηαη Τπνδηεπζπληήο.  

6. Οξίδνπλ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ αξκνδίνπ Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ, ηνλ πξνζσξηλφ αλαπιεξσηή 
Αηεπζπληή, φηαλ δελ ππάξρεη, θσιχεηαη ή απνπζηάδεη ν Αηεπζπληήο θαη δελ ππάξρεη Τπνδηεπζπληήο.  
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7. Οξίδνπλ ηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ Μνλνζέζησλ, ησλ Αηζέζησλ θαη Σξηζέζησλ Αεκνηηθψλ ζρνιείσλ θαη 
ηνπο πξντζηακέλνπο Νεπηαγσγείσλ χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ νηθείσλ Τπεξεζηαθψλ πκβνπιίσλ.  

8. Τπνβάιινπλ γηα εθηέιεζε ζηελ Πεξηθεξεηαθή Αηεχζπλζε Βθπαίδεπζεο ηηο πξνηάζεηο ησλ νηθείσλ 
Τπεξεζηαθψλ πκβνπιίσλ πνπ αθνξνχλ ηηο κεηαζέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ πεξηνρή ηεο Αηεχζπλζεο 
απφ άιια ΠΤΑΒ ή ΠΤΠΒ, απφ ζρνιείν ζε άιιν ζρνιείν ηεο ίδηαο πεξηνρήο ή απηψλ νη νπνίνη 
επηζηξέθνπλ απφ ην εμσηεξηθφ.  

9. Τπνβάιινπλ γηα θχξσζε ζηελ Πεξηθεξεηαθή Αηεχζπλζε Βθπαίδεπζεο ηνπο αμηνινγηθνχο πίλαθεο 
επηινγήο ησλ Αηεπζπληψλ ησλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ θαη ΒΚ.  

10. Βθδίδνπλ ηηο πξάμεηο ηεο πξνζσξηλήο ηνπνζέηεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νη νπνίνη επηζηξέθνπλ απφ ην 
εμσηεξηθφ θαη ηηο πξάμεηο ηνπνζέηεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νη νπνίνη δηνξίδνληαη, κεηαηίζεληαη ή απνζπψληαη 
χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ νηθείσλ Τπεξεζηαθψλ πκβνπιίσλ.  

Άξζξν 18  

Καζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο ησλ Γηεπζπληψλ Δθπαίδεπζεο ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο  

1. Οη Αηεπζπληέο Βθπαίδεπζεο εθδίδνπλ ηηο πξάμεηο κνληκνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο 
θαη Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ νηθείσλ Τπεξεζηαθψλ πκβνπιίσλ.  

2. Υνξεγνχλ ηα κηζζνινγηθά θιηκάθηα θαη ηα επηδφκαηα ρξφλνπ ππεξεζίαο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηνπο 
δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο.  

3. Υνξεγνχλ ηα επηδφκαηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζηνπο θαηφρνπο ηίηισλ, χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε 
ησλ νηθείσλ Τπεξεζηαθψλ πκβνπιίσλ.  

4. Αηαζέηνπλ κεξηθά ή νιηθά χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ νηθείσλ Τπεξεζηαθψλ πκβνπιίσλ εθπαηδεπηηθνχο 
ηεο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ζε άιιε ζρνιηθή κνλάδα ή ζε ηκήκαηα Πξφζζεηεο Αηδαθηηθήο ηήξημεο ή 
ζε ηκήκαηα Βληζρπηηθήο Αηδαζθαιίαο, φηαλ ε ζπκπιήξσζε ηνπ ππνρξεσηηθνχ σξαξίνπ δελ είλαη 
αληηθεηκεληθά δπλαηή ζηε ζρνιηθή κνλάδα πνπ ππεξεηνχλ.  

5. Αηαζέηνπλ εθπαηδεπηηθνχο εηδηθνηήησλ απφ ηε Αεπηεξνβάζκηα ζηελ Πξσηνβάζκηα Βθπαίδεπζε θαη 
αληίζηξνθα γηα ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ Ξέλσλ Γισζζψλ, Μνπζηθήο, Καιιηηερληθψλ θαη Φπζηθήο 
Ώγσγήο, είηε κε νιηθή απφζπαζε είηε γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ππνρξεσηηθνχ σξαξίνπ ή θαη κε ππεξσξηαθή 
απαζρφιεζε.  

6. Μπνξνχλ λα απνζπνχλ εθπαηδεπηηθνχο ζε άιιε ζρνιηθή κνλάδα γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δχν κελψλ, γηα 
λα θαιχπηνπλ επείγνπζεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, θαη εηζεγνχληαη ζην νηθείν Τπεξεζηαθφ πκβνχιην ηελ 
παξάηαζε ησλ απνζπάζεσλ απηψλ κέρξη ηε ιήμε ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο.  

7. Μπνξνχλ λα απνζπνχλ εθπαηδεπηηθνχο ζε άιιε ζρνιηθή κνλάδα ηεο ηδίαο Αηεχζπλζεο γηα ρξνληθφ 
δηάζηεκα έσο θαη ηξεηο (3) κήλεο, φηαλ δηελεξγείηαη ελαληίνλ ηνπο έλνξθε δηνηθεηηθή εμέηαζε γηα πεηζαξρηθφ 
παξάπησκα, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ θψδηθα δεκνζίσλ ππαιιήισλ.  

8. Ώλαζέηνπλ δηδαζθαιία πέξαλ ηνπ ππνρξεσηηθνχ σξαξίνπ κε ππεξσξηαθή απνδεκίσζε ζηνπο 
εθπαηδεπηηθνχο Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηελ θάιπςε ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο.  

9. Πξνζιακβάλνπλ ηνπο σξνκηζζίνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη εθδίδνπλ ηηο πξάμεηο πξφζιεςεο θαη απφιπζεο.  

10. Σνπνζεηνχλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο πεξηθέξεηάο ηνπο πξνζσξηλνχο αλαπιεξσηέο θαη εθδίδνπλ ηηο 
πξάμεηο απφιπζήο ηνπο.  

11. Πξνζιακβάλνπλ αλαπιεξσηέο θαη σξνκηζζίνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηηο ρνιηθέο Μνλάδεο Βηδηθήο 
Ώγσγήο (ΜΒΏ) απφ ηνπο πίλαθεο πνπ θαηαξηίδνπλ ηα νηθεία Τπεξεζηαθά πκβνχιηα.  
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12. Φπιάζζνπλ θαη ελεκεξψλνπλ ηνπο αηνκηθνχο ππεξεζηαθνχο θαθέινπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 
δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπο.  

13. πκκεηέρνπλ ζηηο επηηξνπέο δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ γηα ηελ εηζαγσγή θαη θνίηεζε ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηα Αηδαζθαιεία Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο.  

14. Καζνξίδνπλ ηελ πεξηθέξεηα εγγξαθήο ησλ καζεηψλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ησλ 
αξκνδίσλ νξγάλσλ.  

15. Βγθξίλνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ Σάμεσλ Τπνδνρήο θαη ησλ Φξνληηζηεξηαθψλ Σκεκάησλ θαη αλαζέηνπλ ζε 
εθπαηδεπηηθνχο ηε δηδαζθαιία ζε απηά.  

16. Βγθξίλνπλ ηε ιεηηνπξγία θαηεπζχλζεσλ ζηα Βληαία Λχθεηα θαζψο θαη ηκεκάησλ καζεκάησλ επηινγήο.  

Άξζξν 19 

Αξκνδηφηεηεο ησλ Γηεπζπληψλ Δθπαίδεπζεο ζρεηηθέο κε ηα ινηπά ζέκαηα ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο 
ησλ εθπαηδεπηηθψλ  

1. «Οη Αηεπζπληέο Βθπαίδεπζεο ρνξεγνχλ άδεηεο θαλνληθέο, αλαξξσηηθέο, θχεζεο θαη ινρείαο, γνληθέο, 
κεηξφηεηαο θαη εηδηθέο κε απνδνρέο ή ρσξίο απνδνρέο, εμεηάζεσλ, γηα επηκνξθσηηθνχο θαη επηζηεκνληθνχο 
ιφγνπο θαζψο θαη ηηο άδεηεο φζσλ άιισλ δηεπθνιχλζεσλ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη 
αθνξνχλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπο».  

ΣΗΜΔΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Η παξ. 1 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ Γ1/58660/26-04-2013 Απόθαζε Υπ. Παηδείαο 
ΦΔΚ 1186 η. Β΄  

2. Υνξεγνχλ ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο άδεηεο γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο ησλ 
ζπιιφγσλ ηνπο.  

3. Ώπνζπνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη είλαη κέιε ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ 
νξγαλψζεσλ ζε ζρνιεία ηεο έδξαο.  

4. Υνξεγνχλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηηο άδεηεο γηα λα αζθήζνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο σο αηξεηά κέιε ηεο 
απηνδηνίθεζεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.  

5. Ρπζκίδνπλ φια ηα ζέκαηα ηα νπνία έρνπλ ζρέζε κε ηελ εθινγή ησλ αηξεηψλ κειψλ ησλ ΠΤΠΒ θαη 
ΠΤΑΒ.  

6. Βθδίδνπλ ηηο δηαπηζησηηθέο πξάμεηο απφιπζεο ιφγσ 35εηίαο ή νξίνπ ειηθίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ 
δεκνζίσλ, ησλ ηδησηηθψλ θαη ηζνηίκσλ μέλσλ ζρνιείσλ.  

7. Ώπνδέρνληαη ηηο παξαηηήζεηο θαη εθδίδνπλ ηηο δηαπηζησηηθέο πξάμεηο απφιπζεο ησλ κφληκσλ 
εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη εθείλσλ νη νπνίνη ππεξεηνχλ κε ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ.  

8. Αηαβηβάδνπλ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζχληαμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ 
ππαιιήισλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο ζηελ ππεξεζία ζπληάμεσλ ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο.  

9. «Οη Αηεπζπληέο Βθπαίδεπζεο επηιακβάλνληαη θάζε ζέκαηνο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ππεξεζηαθή 
θαηάζηαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ ζρνιείσλ ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπο θαη εθδίδνπλ ηηο 
απαξαίηεηεο πξάμεηο ή εηζεγνχληαη ζηα Οηθεία Τπεξεζηαθά πκβνχιηα , ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 
λνκνζεζία».  

ΣΗΜΔΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Η παξάγξαθνο 9 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ Γ1/102865/04-10-2005 Απόθαζε 
ΥΠ.Δ.Π.Θ. ΦΔΚ 1461 η. Β΄  

10. « Βίλαη εθθαζαξηζηέο ησλ απνδνρψλ φρη κφλν ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί ζηα Γξαθεία ηεο 
Αηεχζπλζεο, αιιά θαη ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. Βπίζεο 
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είλαη εθθαζαξηζηέο ησλ απνδνρψλ ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ ηεο πεξηνρήο αξκνδηφηεηάο ηνπο Βίλαη 
εθθαζαξηζηέο ησλ απνδνρψλ φρη κφλν ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί ζηα Γξαθεία ηεο Αηεχζπλζεο αιιά 
θαη ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο αξκνδηφηεηαο ηνπο. Βπίζεο είλαη εθθαζαξηζηέο 
ησλ απνδνρψλ ησλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ πνπ αλήθνπλ νξγαληθά ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ηνπο».  

ΣΗΜΔΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Η παξ. 10 πξνζηέζεθε κε ηελ ΙΒ/84172/13-07-2010 Απόθαζε Υπ. Παηδείαο ΦEK 
1180 η. Β΄ θαη αληηθαηαζηάζεθε ωο άλω κε ηελ Φ.353.1/17/81587/Γ1/17-07-2012 Απόθαζε Υπ. Παηδείαο 
ΦΔΚ 2214 η. Β΄  

Άξζξν 20 

Αξκνδηφηεηεο ησλ Γηεπζπληψλ Δθπαίδεπζεο ζρεηηθέο κε ηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε  

1. Οη Αηεπζπληέο Βθπαίδεπζεο εγθξίλνπλ ηε κεηαθνξά ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ ζε άιια δηδαθηήξηα.  

2. ΣΗΜΔΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Καηαξγήζεθε κε ην άξζξν 48 παξ. 2 δ΄, ηνπ Ν.4264/2014 ΦΔΚ 118 η.Α`  

3. Βγθξίλνπλ ηε ιεηηνπξγία ηδησηηθψλ ζρνιψλ ην απφγεπκα.  

4. ΣΗΜΔΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Καηαξγήζεθε κε ην άξζξν 48 παξ. 2 δ΄, ηνπ Ν.4264/2014 ΦΔΚ 118 η.Α`  

5. ΣΗΜΔΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Καηαξγήζεθε κε ην άξζξν 48 παξ. 2 δ΄, ηνπ Ν.4264/2014 ΦΔΚ 118 η.Α`  

6. Υνξεγνχλ ηηο άδεηεο δηδαζθαιίαο ζε ηδησηηθά ζρνιεία.  

7. Ώλαζέηνπλ ζε ηδηψηεο ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ Μνπζηθήο θαη ηελ άζθεζε ζηα εξγαζηήξηα ησλ καζεηψλ 
ησλ Μνπζηθψλ ρνιείσλ.  

8. Βθδίδνπλ ηηο πξάμεηο δηνξηζκνχ ησλ ηδησηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ.  

9. Βθδίδνπλ ηηο πξάμεηο απφιπζεο ησλ ηδησηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο επηηξνπήο 
ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 2986/2002.  

10. Βίλαη δηνηθεηηθνί θαη πεηζαξρηθνί πξντζηάκελνη ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ, ησλ Φξνληηζηεξίσλ θαη ησλ 
αληηζηνίρσλ εθπαηδεπηηθψλ. Ώζθνχλ δηνηθεηηθφ θαη πεηζαξρηθφ έιεγρν, φηαλ δηαπηζηψλνπλ πιεκκειή 
εθηέιεζε θαζεθφλησλ ή παξαβάζεηο.  

Άξζξν 21 

Αξκνδηφηεηεο ησλ Γηεπζπληψλ Δθπαίδεπζεο ζε ζρέζε κε ηνπο Γηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ  

1. Οη Αηεπζπληέο Βθπαίδεπζεο ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη ηεο Αεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη δηνηθεηηθνί θαη 
πεηζαξρηθνί πξντζηάκελνη ησλ Αηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, θαζψο θαη ησλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ 
εθπαηδεπηηθψλ ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπο.  

2. Βηδηθφηεξα:  

α. Βπνπηεχνπλ ην έξγν ησλ Αηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ, θαη ειέγρνπλ αλ 
ε δηνίθεζε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ ελαξκνλίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο.  

β. Βπηζθέπηνληαη θαηά ηε θξίζε ηνπο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο πεξηθέξεηαο θαη 
παξέρνπλ ζηνπο Αηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ ηηο απαξαίηεηεο νδεγίεο  

γ. πγθαινχλ ζπζθέςεηο ησλ Αηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαηά πεξηνρή θαη νξγαλψλνπλ 
επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηνπο, δίλνπλ ηηο απαξαίηεηεο νδεγίεο θαη αίξνπλ ζρεηηθέο 
ακθηβνιίεο θαη ακθηζβεηήζεηο.  
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δ. πλεξγάδνληαη κε ηνπο ρνιηθνχο πκβνχινπο θαη ηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ Γξαθείσλ γηα ηε δηεπζέηεζε 
δηαθνξψλ αλάκεζα ζηνπο Αηεπζπληέο θαη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο πεξηνρήο 
ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηήζνπλ ήξεκν παηδαγσγηθφ θιίκα ζην ζρνιείν θαη λα εμαζθαιίζνπλ 
πλεχκα ζπλεξγαζίαο.  

ε. Βμεηάδνπλ ηηο θαηαγγειίεο πνπ γίλνληαη ζε βάξνο ησλ Αηεπζπληψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ειέγρνπλ ηελ 
αμηνπηζηία ηνπο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ θξίλνπλ φηη πθίζηαηαη πξφβιεκα, αζθνχλ ηηο πεηζαξρηθέο ηνπο 
αξκνδηφηεηεο.  

ζη. Φξνληίδνπλ γηα ηελ ππνδνκή θαη γηα ηα δηδαθηεξηαθά πξνβιήκαηα ησλ ζρνιείσλ θαη εηζεγνχληαη 
αξκνδίσο ηελ επηζθεπή ησλ δηδαθηεξίσλ θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο κε έπηπια, ζθεχε θαη επνπηηθφ πιηθφ, 
θαζψο θαη ηηο αλαγθαίεο παξεκβάζεηο ζηελ αξρηηεθηνληθή ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ρψξσλ ησλ 
δηδαθηεξίσλ ζε κηα παηδαγσγηθή θαηεχζπλζε.  

δ. Ώμηνινγνχλ ηνπο Αηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.  

Άξζξν 22 

Αξκνδηφηεηεο ησλ Γηεπζπληψλ Δθπαίδεπζεο ζε ζρέζε κε ηνπο Πξντζηακέλνπο Γξαθείσλ 
Δθπαίδεπζεο  

1. Οη Αηεπζπληέο Βθπαίδεπζεο ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο είλαη δηνηθεηηθνί θαη 
πεηζαξρηθνί πξντζηάκελνη ησλ Πξντζηακέλσλ ησλ Γξαθείσλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο.  

2. Βπνπηεχνπλ, ειέγρνπλ, θαζνδεγνχλ θαη ππνζηεξίδνπλ ην έξγν ησλ Πξντζηακέλσλ ησλ Γξαθείσλ.  

3. πλεξγάδνληαη καδί ηνπο, ζπληνλίδνπλ ηε δξάζε ηνπο θαη ελαξκνλίδνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ δηνηθεηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ πξνβιεκάησλ ησλ ζρνιείσλ.  

4. Ώμηνινγνχλ ηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ Γξαθείσλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.  

5. πζθέπηνληαη κε ηνπο Πξντζηακέλνπο Γξαθείσλ ζηελ αξρή θάζε ζρνιηθνχ έηνπο, αιιά θαη φζεο θνξέο ην 
θξίλνπλ απαξαίηεην, πξνθεηκέλνπ λα πξνγξακκαηίζνπλ απφ θνηλνχ ηηο δξαζηεξηφηεηεο αλαθνξηθά κε ηε 
ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ, ην εθπαηδεπηηθφ έξγν, ην άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ ηνπηθή  

θνηλσλία θαη ηε ζπλεξγαζία κε φια ηα φξγαλα ιατθήο ζπκκεηνρήο.  

6. Υνξεγνχλ ζηνπο Πξντζηακέλνπο Γξαθείσλ ηηο θαλνληθέο, εηδηθέο θαη αλαξξσηηθέο άδεηεο.  

7. Βγθξίλνπλ ηηο εθηφο έδξαο κεηαθηλήζεηο γηα ππεξεζηαθνχο ιφγνπο ησλ Πξντζηακέλσλ ησλ Γξαθείσλ.  

Άξζξν 23  

Αξκνδηφηεηεο ησλ Γηεπζπληψλ Δθπαίδεπζεο ζε ζρέζε κε ηνπο ρνιηθνχο πκβνχινπο  

1. Οη Αηεπζπληέο Βθπαίδεπζεο ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο ρνιηθνχο πκβνχινπο γηα θάζε ζέ`κα πνπ ζρεηίδεηαη 
κε ηε βειηίσζε ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη παηδαγσγηθή επηζηεκνληθή θαη 
δηνηθεηηθή ζηήξημε ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.  

2. Βηδηθφηεξα:  

α. Βληφο ηνπ κελφο επηεκβξίνπ πξαγκαηνπνηείηαη θνηλή ζχζθεςε ηνπ Αηεπζπληή Βθπαίδεπζεο θαη ησλ 
ρνιηθψλ πκβνχισλ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο.  

β. Οη Αηεπζπληέο Βθπαίδεπζεο ζηα πιαίζηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο, εάλ επηζεκαίλνπλ πξνβιήκαηα 
εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα, ελεκεξψλνπλ ηνλ αξκφδην ρνιηθφ χκβνπιν θαη εηζεγνχληαη ηηο ιχζεηο πνπ 
ζεσξνχλ αλαγθαίεο. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπο απνθαζίδεη ν Πξντζηάκελνο ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο 
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Βπηζηεκνληθήο Παηδαγσγηθήο θαζνδήγεζεο, χζηεξα απφ έ`γθξηζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Αηεπζπληή 
εθπαίδεπζεο.  

Άξζξν 24 

Καζήθνληα θαη Αξκνδηφηεηεο ησλ Πξντζηακέλσλ ησλ Γξαθείσλ Δθπαίδεπζεο  

(Τα γξαθεία Δθπαίδεπζεο θαηαξγήζεθαλ κε ην άξζξν 32 παξ.1 ηνπ Ν. 4027/2011ΦΔΚ 233 η.Α΄)  

1. Οη Πξντζηάκελνη ησλ Γξαθείσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ππάγνληαη ζηηο νηθείεο 
Αηεπζχλζεηο ηνπ Ννκνχ ή Ννκαξρηαθνχ Αηακεξίζκαηνο θαη έρνπλ ηελ επζχλε δηνίθεζεο, ηνπ ζπληνληζκνχ 
θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ησλ πεξηνρψλ ηεο επζχλεο ηνπο.  

2. Μεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ Αηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 
ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ πνπ ππεξεηνχλ ζην γξαθείν πνπ πξνΎζηαληαη.  

3. Μεηέρνπλ ζηα Πεξηθεξεηαθά Τπεξεζηαθά πκβνχιηα, ηηο Ννκαξρηαθέο Βπηηξνπέο θαη ηελ επηηξνπή 
παξαθνινχζεζεο θαη ζπληνληζκνχ ηεο δηδαθηέαο χιεο θαη ζπγθξνηνχλ φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο επηηξνπέο 
εμεηάζεσλ.  

4. Παξέρνπλ νδεγίεο ζηνπο Αηεπζπληέο θαη εθπαηδεπηηθνχο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ ειέγρνπλ, επηιχνπλ 
δηαθνξέο, αίξνπλ ακθηζβεηήζεηο θαη αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο γηα ηελ πξνψζεζε θαηλνηφκσλ 
δξάζεσλ θαη λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Αηεπζπληέο Βθπαίδεπζεο θαη ηνπο 
ρνιηθνχο πκβνχινπο.  

5. Ώζθνχλ δηνίθεζε, επνπηεχνπλ, θαζνδεγνχλ, ζπληνλίδνπλ θαη ειέγρνπλ ην έξγν ησλ Αηεπζπληψλ ησλ 
ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηνπ Γξαθείνπ επζχλεο ηνπο.  

6. Βίλαη νη δηνηθεηηθνί θαη πεηζαξρηθνί πξντζηάκελνη, ησλ Αηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ ησλ ζρνιείσλ αξκνδηφηεηάο ηνπο, θαζψο θαη ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ πνπ ππεξεηνχλ 
ζην Γξαθείν ηνπο.  

7. Βλεκεξψλνπλ ηνπο Αηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο γηα ζέκαηα πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηε δηνίθεζε, ηελ νξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ 
ζρνιηθψλ κνλάδσλ εθπαίδεπζεο.  

8. Έρνπλ ηελ επζχλε εθηέιεζεο ησλ πεηζαξρηθψλ απνθάζεσλ ησλ νηθείσλ Τπεξεζηαθψλ πκβνπιίσλ, 
εθηφο ηεο πεηζαξρηθήο πνηλήο ηεο νξηζηηθήο παχζεο.  

9. Βηζεγνχληαη ηελ ίδξπζε, πξναγσγή, ζπγρψλεπζε, κεηαθνξά, κεηνλνκαζία, θαηάξγεζε, ππνβηβαζκφ ησλ 
ζρνιηθψλ κνλάδσλ, θαζψο θαη ηελ πξνζζήθε λέσλ Σνκέσλ θαη Βηδηθνηήησλ ζηα ΣΒΒ ηεο πεξηνρήο 
επζχλεο ηνπο.  

10. πζθέπηνληαη κε ηνπο Αηεπζπληέο Βθπαίδεπζεο γηα ζέκαηα δηνίθεζεο, νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 
ζρνιηθψλ κνλάδσλ κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο θαη ηελ αληηκεηψπηζε 
ελδερφκελσλ πξνβιεκάησλ.  

11. Βπνπηεχνπλ ηα πξνγξάκκαηα πνπ εθαξκφδνληαη ζηα ζρνιεία ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ 
Βληζρπηηθή Αηδαζθαιία, ηελ Πξφζζεηε Αηδαθηηθή ηήξημε, ηελ εθπαίδεπζε ησλ παιηλλνζηνχλησλ θαη 
αιινδαπψλ καζεηψλ, θαζψο θαη ησλ ινηπψλ θαηλνηφκσλ δξάζεσλ φισλ ησλ βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο.  

12. Βπηζθέπηνληαη ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ ρψξνπ επζχλεο ηνπο, ζπδεηνχλ ηα δηάθνξα πξνβιήκαηα 
αξκνδηφηεηάο ηνπο, παξέρνπλ ηηο απαξαίηεηεο νδεγίεο θαη δηαηππψλνπλ ππνδείμεηο γηα επίιπζή ηνπο.  

13. Βλεκεξψλνπλ ηνπο Αηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ απνηειεζκαηηθή 
άζθεζε ησλ δηνηθεηηθψλ θαζεθφλησλ, ζπγθαινχλ ζπζθέςεηο θαηά πεξηνρή θαη νξγαλψλνπλ επηκνξθσηηθά 
ζεκηλάξηα γηα ζέκαηα αξκνηφηεηάο ηνπο, ηδηαίηεξα φηαλ ππάξρνπλ θαηλνηνκίεο θαη λέα κέηξα ζηε δηνίθεζε.  
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14. Παξεκβαίλνπλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αξκφδην ρνιηθφ χκβνπιν γηα ηε δηεπζέηεζε δηαθνξψλ αλάκεζα 
ζηνπο Αηεπζπληέο θαη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπο, 
πξνθεηκέλνπ λα επηθξαηεί ήξεκν παηδαγσγηθφ θιίκα ζην ζρνιείν θαη λα εμαζθαιίδεηαη πλεχκα 
ζπλεξγαζίαο.  

15. Βμεηάδνπλ ηηο θαηαγγειίεο πνπ γίλνληαη ζε βάξνο ησλ Αηεπζπληψλ, θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ειέγρνπλ ηελ 
αμηνπηζηία ηνπο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ θξίλνπλ φηη πθίζηαηαη πξφβιεκα, αζθνχλ ηηο πεηζαξρηθέο ηνπο 
αξκνδηφηεηεο.  

16. Φξνληίδνπλ γηα ηηο ππνδνκέο θαη γηα ηα δηδαθηεξηαθά πξνβιήκαηα ησλ ζρνιείσλ θαη εηζεγνχληαη 
αξκνδίσο ηελ επηζθεπή ησλ δηδαθηεξίσλ θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο κε έπηπια, ζθεχε θαη επνπηηθφ πιηθφ, 
θαζψο θαη ηηο αλαγθαίεο παξεκβάζεηο ζηελ αξρηηεθηνληθή ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ρψξσλ ησλ 
δηδαθηεξίσλ.  

17. Βλεκεξψλνπλ ην Αηεπζπληή Βθπαίδεπζεο γηα ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ δηαηαξάζζνπλ ηε ιεηηνπξγία 
ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη εηζεγνχληαη ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο.  

18. πζθέπηνληαη κε εθπξνζψπνπο ησλ πιιφγσλ ή Βλψζεσλ ησλ Βθπαηδεπηηθψλ, ηεο Σνπηθήο 
Ώπηνδηνίθεζεο, ησλ πιιφγσλ ή Βλψζεσλ Γνλέσλ γηα αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηελ 
αζθάιεηα, ηελ πγηεηλή ησλ καζεηψλ, ηηο ππνδνκέο ησλ ζρνιείσλ θαη άιια ζπλαθή ζέκαηα.  

19. πληάζζνπλ εηήζηα έθζεζε ζην ηέινο θάζε δηδαθηηθνχ έηνπο αλαθνξηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 
αλέπηπμε ην Γξαθείν ηνπο, ηελ θαηάζηαζε ησλ ζρνιείσλ ηεο πεξηθέξεηαο επζχλεο ηνπο, θαζψο θαη ηηο 
αλάγθεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη πξνηείλνπλ κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ. 
Σελ έθζεζε απηή ππνβάιινπλ ζε δχν αληίγξαθα ζηνλ νηθείν Αηεπζπληή Βθπαίδεπζεο, απφ ηα νπνία ην έλα 
παξακέλεη ζην αξρείν ηεο Αηεχζπλζεο θαη ην άιιν ππνβάιιεηαη ζηνλ νηθείν Πεξηθεξεηαθφ Αηεπζπληή Βθ-
παίδεπζεο.  

20. Μεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.  

21. Βπηιακβάλνληαη θάζε ζέκαηνο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
πξνζσπηθνχ ησλ ζρνιείσλ, θαζψο θαη ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπο θαη 
εθδίδνπλ ηηο απαξαίηεηεο πξάμεηο ή εηζεγνχληαη ζηα νηθεία Τπεξεζηαθά πκβνχιηα, ζχκθσλα κε ηελ 
θείκελε λνκνζεζία.  

22. Σεξνχλ ηνπο αηνκηθνχο ππεξεζηαθνχο θαθέινπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ ζρνιηθψλ 
κνλάδσλ ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπο.  

23. Καζνξίδνπλ ηελ πεξηθέξεηα εγγξαθήο ησλ καζεηψλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο (ρσξνηαμηθή θαηαλνκή), 
χζηεξα απφ εηζήγεζε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ.  

24. Βηζεγνχληαη ζην Αηεπζπληή Βθπαίδεπζεο ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Σάμεσλ Τπνδνρήο θαη 
Φξνληηζηεξηαθψλ Σκεκάησλ ζηα ζρνιεία ηνπ Γξαθείνπ επζχλεο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  

25. Βθδίδνπλ ηηο δηαπηζησηηθέο πξάμεηο απφιπζεο ιφγσ ζπκπιήξσζεο 35εηίαο ή νξίνπ ειηθίαο ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ δεκνζίσλ, ηδησηηθψλ θαη μέλσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ αξκνδηφηεηαο ηνπο πνπ είλαη ηζφηηκεο 
ησλ δεκνζίσλ.  

26. Υνξεγνχλ ηα κηζζνινγηθά θιηκάθηα θαη ηα επηδφκαηα ρξφλνπ ππεξεζίαο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ 
ζρνιηθψλ κνλάδσλ, θαζψο θαη ζηνπο δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο αξκνδηφηεηάο ηνπο.  

27. Αηαβηβάδνπλ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπληαμηνδφηεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ 
δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο ζηελ ππεξεζία ζπληάμεσλ ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ 
Κξάηνπο.  

28. Υνξεγνχλ άδεηεο θαλνληθέο, αλαξξσηηθέο, εηδηθέο, γνληθέο, κεηξφηεηαο, κε απνδνρέο θαη ρσξίο 
απνδνρέο θαη άδεηεο εμεηάζεσλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο ηεο πεξηνρήο επζχλεο 
ηνπο.  
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29. Μεξηκλνχλ γηα ζέκαηα ζρνιηθήο πγηεηλήο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Αηεπζπληέο Βθπαίδεπζεο, ηνπο 
ππεχζπλνπο Ώγσγήο Τγείαο, ηνπο πκβνπιεπηηθνχο ηαζκνχο Νέσλ (Ν), ην Αηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, ην 
χιινγν Αηδαζθφλησλ θαη ηηο αξκφδηεο πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο, παίξλνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ 
πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ καζεηψλ.  

30. Βπνπηεχνπλ θαη ειέγρνπλ ηε ιεηηνπξγία θαη ην έξγν ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ, ησλ θξνληηζηεξίσλ 
Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο θαη ησλ Κέληξσλ Ξέλσλ Γισζζψλ

(
θαη αζθνχλ ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ άξζξνπ 

20 ηεο παξνχζαο γηα ηα ηδησηηθά ζρνιεία ηεο πεξηνρήο ηνπο.  

31. Βηδηθφηεξα νη πξντζηάκελνη ησλ Γξαθείσλ Σερληθήο Βπαγγεικαηηθήο Βθπαίδεπζεο έρνπλ επηπιένλ ηηο 
εμήο αξκνδηφηεηεο:  

α) πγθξνηνχλ ηε Ννκαξρηαθή Βπηηξνπή Βηδηθψλ Βμεηάζεσλ θαη ηηο Βπηηξνπέο Βμεηαζηηθψλ Κέληξσλ γηα 
ηελ εηζαγσγή απνθνίησλ ΐ` θχθινπ ΣΒΒ ζηελ Σξηηνβάζκηα Βθπαίδεπζε.  

β) πγθξνηνχλ ηηο Βπηηξνπέο αλαβαζκνιφγεζεο γηα ηα καζήκαηα ησλ ΣΒΒ πνπ εμεηάδνληαη ζε επίπεδν 
ζρνιηθήο κνλάδαο.  

γ) ε ζπλεξγαζία κε ηνπο αληίζηνηρνπο ρνιηθνχο πκβνχινπο ζπγθξνηνχλ ηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο 
θαη ζπληνληζκνχ ηεο δηδαθηέαο χιεο γηα ηα παλειιαδηθψο εμεηαδφκελα καζήκαηα ησλ καζεηψλ ΐ` θχθινπ 
ΣΒΒ.  

32. «.Βίλαη εθθαζαξηζηέο ησλ απνδνρψλ φρη κφλν ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί ζηα Γξαθεία 
Βθπαίδεπζεο, αιιά θαη ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. Βπίζεο 
είλαη εθθαζαξηζηέο ησλ απνδνρψλ ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ ηεο πεξηνρήο αξκνδηφηεηάο ηνπο».  

ΣΗΜΔΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Η παξ. 32 πξνζηέζεθε κε ηελ ΙΒ/84172/13-07-2010 Απόθαζε Υπ. Παηδείαο ΦEK 
1180 η. Β΄  

Άξζξν 25 

Καζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο ησλ Πξντζηακέλσλ Γξαθείσλ Φπζηθήο Αγσγήο  

(Τα γξαθεία Φπζηθήο Αγωγήο θαηαξγήζεθαλ κε ην άξζξν 32 παξ.2 ηνπ Ν. 4027/2011ΦΔΚ 233 η.Α΄)  

1. Οη Πξντζηάκελνη ησλ Γξαθείσλ Φπζηθήο Ώγσγήο ζπληνλίδνπλ φιεο ηηο αζιεηηθέο πξάμεηο ζην ρψξν 
επζχλεο ηνπο. πλεξγάδνληαη κε φινπο ηνπο θνξείο εθπαίδεπζεο, ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο 
Ώπηνδηνίθεζεο θαη ηε Γεληθή Γξακκαηεία Ώζιεηηζκνχ.  

2. ηνρεχνπλ ζηε δεκηνπξγία δηθηχνπ αλαηξνθνδφηεζεο πγηνχο πλεχκαηνο ζηνπο αζιεηηθνχο αγψλεο έηζη 
ψζηε ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Ώγσγήο θαη νη αγψλεο λα έρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επγελνχο άκηιιαο.  

3. πληνλίδνπλ ηηο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηηο παξειάζεηο θαη ινηπέο ζρεηηθέο εθδειψζεηο ησλ ζρνιηθψλ 
κνλάδσλ θαη γεληθά ηελ αζιεηηθή θαη γπκλαζηηθή θίλεζε, ζρνιηθή θαη εμσζρνιηθή, ζην Ννκφ ή Ννκαξρηαθφ 
δηακέξηζκα, ζπλεξγαδφκελνη κε ηνλ αξκφδην ρνιηθφ χκβνπιν γηα ηα ζρνιηθά ζέκαηα.  

4. Οξγαλψλνπλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αξκφδην ρνιηθφ χκβνπιν, ηνπο ηνπηθνχο ή πεξηθεξεηαθνχο 
ζρνιηθνχο αγψλεο θαη ηηο ηνπηθέο γηνξηέο θαη θξνληίδνπλ γηα ηελ θαιή δηεμαγσγή ηνπο.  

5. Βηζεγνχληαη ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία λέσλ ζρνιηθψλ γπκλαζηεξίσλ θαη άιισλ αζιεηηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ θαζψο θαη ηε ρνξήγεζε ηνπ αζιεηηθνχ πιηθνχ.  

6. Παξαθνινπζνχλ ηελ θαηαζθεπή, ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ γπκλαζηεξίσλ, θξνληίδνπλ γηα 
ηε βειηίσζε θαη νηθνλνκηθή επηρνξήγεζή ηνπο θαη εηζεγνχληαη ζηνλ νηθείν Ννκάξρε ηε ιήςε κέηξσλ ζε 
ζέκαηα αλάπηπμεο ηνπ αζιεηηζκνχ θαη θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ.  

7. πκκεηέρνπλ ζηηο επηηξνπέο πγεηνλνκηθήο εμέηαζεο θαη πξαθηηθήο δνθηκαζίαο ησλ ππνςεθίσλ γηα ηα 
ΣΒΦΏΏ.  
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8. πλεξγάδνληαη κε ηνπο Αηεπζπληέο Βθπαίδεπζεο θαη ηνπο Πξντζηακέλνπο Γξαθείσλ ηεο Πξσηνβάζκηαο 
ζε φ,ηη αθνξά ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο Φπζηθήο Ώγσγήο, ηνλ αζιεηηζκφ θαη ηηο άιιεο ζρνιηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο ζηα Αεκνηηθά ρνιεία.  

9. Ώζθνχλ νπνηαδήπνηε αξκνδηφηεηα ζρεηηθή κε ηα Γπκλαζηήξηα, ηα Κνιπκβεηήξηα θαη ηα Ώζιεηηθά 
σκαηεία, θαη γεληθφηεξα ηνλ εμσζρνιηθφ αζιεηηζκφ πνπ εθρσξείηαη χζηεξα απφ εηδηθή εμνπζηνδφηεζε ηεο 
Γεληθήο Γξακκαηείαο Ώζιεηηζκνχ.  

10. Τπνβνεζνχλ ην έξγν ησλ αξκφδησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε βειηίσζε ηεο 
εθπαίδεπζεο ζηνλ ηνκέα ηεο Φπζηθήο Ώγσγήο.  

11. Οξγαλψλνπλ ζην ηέινο θάζε έηνπο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αξκφδην ρνιηθφ χκβνπιν, απνινγηζηηθέο 
θαη πξνγξακκαηηθέο δηαζθέςεηο ησλ θαζεγεηψλ Φπζηθήο Ώγσγήο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αζιεηηθψλ 
πξνγξακκάησλ θαη ηελ θαηάξηηζε λέσλ. Τπνβάιινπλ ηα πνξίζκαηα ησλ δηαζθέςεσλ απηψλ ζην Τπνπξγείν 
Βζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Ώζιεηηζκνχ.  

12. ην ηέινο θάζε ζρνιηθνχ έηνπο ζπληάζζνπλ θαη ππνβάιινπλ ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Ώζιεηηζκνχ, ζηνλ 
Πεξηθεξεηαθφ Αηεπζπληή Βθπαίδεπζεο, ζηνλ νηθείν Ννκάξρε θαη ζηνλ νηθείν Αηεπζπληή Βθπαίδεπζεο γεληθή 
έθζεζε γηα ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, ηα πξνβιήκαηα πνπ εληφπηζαλ, θαζψο θαη πξνηάζεηο γηα ηελ επίιπζή 
ηνπο.  

Άξζξν 26 

Καζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο ησλ Σκεκάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Θεκάησλ ησλ Γηεπζχλζεσλ 
Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

Α` Σν Σκήκα Βθπαηδεπηηθψλ Θεκάησλ έρεη αξκνδηφηεηα ζε ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη:  

1. ηε ζπλεξγαζία κε ηα αληίζηνηρα Γξαθεία θαη ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ ππάγνληαη ζηε Αηεχζπλζε γηα ηε 
δηεθπεξαίσζε φισλ ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ην εθπαηδεπηηθφ έξγν.  

2. ηελ ίδξπζε, πξναγσγή, θαηάξγεζε, ππνβηβαζκφ, ζπγρψλεπζε, ζπζηέγαζε, κεηαηξνπή, δηαίξεζε, 
κεηαθνξά, κεηνλνκαζία θαη κεηαζηέγαζε ζρνιηθψλ κνλάδσλ.  

3. ηε δηάζεζε ή παξαρψξεζε ζρνιηθψλ δηδαθηεξίσλ θαη άιισλ ζρνιηθψλ ρψξσλ ζε θνξείο.  

4. ηελ εηζήγεζε πξνο ηνπο αξκφδηνπο θνξείο γηα ηε θαηαλνκή πηζηψζεσλ θαη επηρνξεγήζεηο.  

5. ηε ιεηηνπξγία ρνιηθψλ ΐηβιηνζεθψλ.  

6. ηε ρσξνηαμηθή θαηαλνκή ησλ ρνιείσλ.  

7. ηελ απμνκείσζε ησλ καζεηψλ θαηά ηάμε θαη ηε δηαίξεζε ηάμεσλ ζε ηκήκαηα  

8. ηελ εθαξκνγή ησλ σξνινγίσλ, αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη κεζφδσλ δηδαζθαιίαο.  

9. ηηο εγγξαθέο, κεηεγγξαθέο, θνίηεζε, αμηνιφγεζε, ηίηινπο ζπνπδψλ θαη ινηπά καζεηηθά ζέκαηα.  

10. ηελ εηδηθή αγσγή  

11. ηε ιεηηνπξγία ησλ ηκεκάησλ Πξφζζεηεο Αηδαθηηθήο ηήξημεο, εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο θαη 
θξνληηζηεξηαθψλ ηάμεσλ ή ηκεκάησλ ππνδνρήο.  

12. ΣΗΜΔΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Γηαγξάθεηαη ε § 12 πεξ. Α΄ ηνπ άξ. 26 κε ηελ 353.1/ 1/4517/ Γ1/17-01-2003 
Απόθαζε Υπ. Παηδείαο ΦΔΚ 64 η. Β΄ )  

12. ηελ νξγάλσζε ησλ εμεηάζεσλ, εμεηαζηηθψλ θέληξσλ, βαζκνινγηθψλ Κέληξσλ ελδνζρνιηθψλ θαη 
παλειιελίσλ εμεηάζεσλ .  
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13. ην ζρνιηθφ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ηηο καζεηηθέο θνηλφηεηεο, ηηο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο θαη 
ηηο θαηλνηφκεο δξάζεηο ησλ ζρνιείσλ.  

14. ηελ εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζε εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ θάζε θχζεο θαη 
ζρέζεο εξγαζίαο.  

15. ηελ κεηεθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

16. ηε δηάζεζε ή απφζπαζε εθπαηδεπηηθψλ γηα ζπκπιήξσζε ηνπ ππνρξεσηηθνχ σξαξίνπ δηδαζθαιίαο.  

17. ηελ αλάζεζε ππεξσξηαθήο δηδαζθαιίαο ή αλάζεζε δηδαζθαιίαο κε σξηαία αληηκηζζία.  

18. ηε δηαδηθαζία επηινγήο θαη ηνπνζέηεζεο Αηεπζπληψλ θαη Τπνδηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ΒΚ, 
Τπεπζχλσλ Σνκέσλ ΒΚ, αλαπιεξσηψλ Αηεπζπληψλ, πξνζσξηλψλ αλαπιεξσηψλ Αηεπζπληψλ, 
Τπνδηεπζπληψλ θαζψο θαη ζηελ απαιιαγή απφ ηα θαζήθνληά ηνπο.  

19. ηελ επνπηεία θαη έιεγρν ησλ ηδησηηθψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη θξνληηζηεξίσλ.  

20. ηελ ηήξεζε αξρείσλ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ ζρνιείσλ πνπ θαηαξγήζεθαλ θαη ζηελ έθδνζε ηίηισλ 
ζπνπδψλ.  

21. ηνλ εμνπιηζκφ ησλ εξγαζηεξίσλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ζηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ αζθαιείαο.  

22. Βπηπιένλ, ν πξντζηάκελνο εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ ηερληθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο έρεη 
αξκνδηφηεηα θαη ζε ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη :  

α) ην ζπληνληζκφ ιεηηνπξγίαο ησλ ΒΚ θαη ρνιηθψλ Βξγαζηεξίσλ  

β) ηελ θαηαλνκή ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζηα ΒΚ γ) ηνλ εμνπιηζκφ ησλ εξγαζηεξίσλ θαηεχζπλζεο.  

Β` Σν Σκήκα Αηνηθεηηθψλ Θεκάησλ έρεη αξκνδηφηεηα ζε ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη:  

1. ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ (ηνπνζεηήζεηο λενδηφξηζησλ θαη 
κεηαηηζεκέλσλ, κνληκνπνηήζεηο, πξναγσγέο, κεηαζέζεηο, εληάμεηο κεηαηάμεηο, απνζπάζεηο, πεηζαξρηθά 
θ.ιπ.)  

2. ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θαη βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ.  

3. ηε ιχζε ηεο ππαιιειηθήο ζρέζεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ.  

4. ηε δηαδηθαζία επηινγήο θαη αλαπιήξσζεο ησλ πξντζηακέλσλ ησλ Αηεπζχλζεσλ θαη ησλ Γξαθείσλ 
εθπαίδεπζεο θαη ησλ Αηεπζπληψλ, ππνδηεπζπληψλ, δηεπζπληψλ ΒΚ, ππεπζχλσλ ηνκέ`σλ ΒΚ.  

5. ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, δηνηθεηηθνχ θαη βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ κε ζρέζε 
εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ.  

6. ηελ πξφζιεςε εθπαηδεπηηθψλ γηα ηα ηδησηηθά ζρνιεία θαη ζηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε απηψλ.  

7. ηελ πξφζιεςε ησλ πξνζσξηλψλ αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ σξνκηζζίσλ.  

8. ηελ παξαιαβή, έιεγρν θαη απνζηνιή δηθαηνινγεηηθψλ ζην ΤΠΒΠΘ γηα δηνξηζκφ εθπαηδεπηηθνχ 
πξνζσπηθνχ.  

9. ηε ρνξήγεζε κηζζνινγηθψλ θιηκαθίσλ θαη επηδνκάησλ ρξφλνπ ππεξεζίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, 
δηνηθεηηθνχ θαη βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ, ζηελ έθδνζε βεβαηψζεσλ, πηζηνπνηεηηθψλ, βηβιηαξίσλ αζζελείαο 
θ.ιπ.  
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10. ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησ ρνιηθψλ Βπηηξνπψλ.  

11. ηελ θαηαβνιή ησλ πάζεο θχζεσο απνδνρψλ θαη απνδεκηψζεσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ 
πξνζσπηθνχ.  

12. ηε κεηαθνξά, δηακνλή, ζίηηζε θαη επηδφηεζε ησλ καζεηψλ, θαζψο θαη ζηε ρνξήγεζε θξαηηθψλ θαη 
άιισλ ππνηξνθηψλ ζε καζεηέο.  

13. ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ δηδαθηεξίσλ θαη ζηε ζηέγαζε θαη κεηαζηέγαζε ησλ ζρνιηθψλ 
κνλάδσλ.  

14. ηηο απνζπάζεηο ησλ εθπξνζψπσλ ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγάλσλ γηα ηελ άζθεζε ησλ 
ζπλδηθαιηζηηθψλ ηνπο θαζεθφλησλ.  

15. ηελ παξαιαβή, δηαλνκή ,επηζηξνθή ησλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ, ησλ επνπηηθψλ θαη νπηηθναθνπζηηθψλ 
κέζσλ δηδαζθαιίαο θαη ινηπψλ βνεζεκάησλ.  

16. ηα ζρνιηθά θπιηθεία.  

17. ηε ζπγθξφηεζε θαη αλαζπγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ.  

18. ηηο νξγαλψζεηο γνλέσλ.  

19. ηε δηεμαγσγή δηαγσληζκψλ.  

20. ηε ρνξήγεζε ησλ πάζεο θχζεσο αδεηψλ.  

21. ηε ρνξήγεζε άδεηαο κεηαθνξάο, άδεηαο ρξήζεο επσλπκίαο ή πξνζσλπκίαο θαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ 
ηδησηηθψλ ζρνιείσλ.  

22. ηα ηδξχκαηα θαη ηα θιεξνδνηήκαηα.  

23. ηηο ηειεθσληθέο ζπλδέζεηο, ζπλδηαιέμεηο θαη ηα κεηαθνξηθά κέζα.  

24. ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή θαη λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε ησλ καζεηψλ.  

25. ηε δηαδηθαζία επηινγήο θαη πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ Β.  

26. ηε ρνξήγεζε επηδνκάησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  

27. ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε ζρέζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηελ εηδηθή 
αγσγή.  

28. ηηο κεηαθηλήζεηο εθηφο έδξαο.  

29. ηελ άδεηα άζθεζεο ηδησηηθνχ έξγνπ κε ακνηβή.  

30. ηε δηαβίβαζε δηθαηνινγεηηθψλ θαλνληζκνχ ζπληάμεσλ.  

31. ηελ παξαπνκπή ζηελ αξκφδηα πγεηνλνκηθή επηηξνπή πξνο εμέηαζε γηα απαιιαγή απφ ηελ ππεξεζία 
ιφγσ πλεπκαηηθήο ή ζσκαηηθήο αληθαλφηεηαο.  

32. ηελ ηήξεζε αξρείνπ ιεηηνπξγνχλησλ ζρνιείσλ θαη ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πάζεο θχζεσο.  

33. ηελ νξγάλσζε ησλ εμεηάζεσλ, εμεηαζηηθψλ θέληξσλ θαη βαζκνινγηθψλ θέληξσλ παλειιήλησλ 
εμεηάζεσλ.  
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ΣΗΜΔΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Σύκθωλα κε ηελ 353.1/1/4517/δ1/17.1.2003 Φ.Δ.Κ. 64 η. Β΄) § 7 απόθαζε 
ΥΠ.Δ.Π.Θ. , ζην άξζξν 26 πεξ. Β΄ πξνζηίζεηαη παξ 33 ωο εμήο, θαηά ηελ γλώκε καο παξ. 34:  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ`  

ΓΗΔΤΘΤΝΣΔ ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΣΔ ΥΟΛΗΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΣΔ ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΣΔ ΔΚ 
ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΣΟΜΔΩΝ ΔΚ  

Άξζξν 27 

Έξγν ησλ Γηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ  

1. Ο Αηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη είλαη δηνηθεηηθφο 
αιιά θαη επηζηεκνληθφο παηδαγσγηθφο ππεχζπλνο ζην ρψξν απηφ.  

2. Βηδηθφηεξα ν Αηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο:  

α) Καζνδεγεί ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα ψζηε λα ζέζεη πςεινχο ζηφρνπο θαη λα εμαζθαιίζεη ηηο πξνυπνζέζεηο 
γηα ηελ επίηεπμή ηνπο γηα έλα ζρνιείν δεκνθξαηηθφ θαη αλνηθηφ ζηελ θνηλσλία.  

β) Καζνδεγεί θαη βνεζεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζην έξγν ηνπο, θαη ηδηαίηεξα ηνπο λεφηεξνπο, αλαιακβάλεη 
πξσηνβνπιίεο εθπαηδεπηηθνχ θαη παηδαγσγηθνχ ραξαθηήξα θαη νθείιεη λα απνηειεί παξάδεηγκα.  

γ) Φξνληίδεη ψζηε ην ζρνιείν λα γίλεη ζηνηρεηψδεο κνλάδα επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα 
δηνηθεηηθά, παηδαγσγηθά θαη επηζηεκνληθά.  

δ) ΠξνΎζηαηαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζπληνλίδεη ην έξγν ηνπο. πλεξγάδεηαη καδί ηνπο ηζφηηκα θαη κε πλεχκα 
αιιειεγγχεο. Αηαηεξεί θαη εληζρχεη ηελ ζπλνρή ηνπ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ, ακβιχλεη ηηο αληηζέζεηο, 
ελζαξξχλεη ηηο πξσηνβνπιίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, εκπλέεη θαη παξέρεη ζεηηθά θίλεηξα ζ` απηνχο.  

ε) Βιέγρεη ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ θαη θαηεπζχλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη έγθαηξα 
ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ αλέιαβαλ. Σέινο, αμηνινγεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, φπσο ε λνκνζεζία νξίδεη, έρνληαο 
σο γλψκνλα ηεο αμηνιφγεζήο ηνπ ηνπο ζηφρνπο ηεο αμηνιφγεζεο.  

Άξζξν 28 

Γεληθά θαζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο ησλ Γηεπζπληψλ ζρνιείσλ  

1. Ο Αηεπζπληήο ή ν Πξντζηάκελνο ζρνιείνπ ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ρνιηθνχο πκβνχινπο, ηα ηειέρε ηεο 
Αηνίθεζεο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, θαζψο θαη ηνπο καζεηέο θαη ηνπο γνλείο γηα ηελ απφ θνηλνχ επίηεπμε ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ. Βλζαξξχλεη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ λα αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο νη νπνίεο 
ζπκβάιινπλ ζηε δηαπαηδαγψγεζε ειεχζεξσλ, ππεχζπλσλ, δεκνθξαηηθψλ θαη επαηζζεηνπνηεκέλσλ 
πνιηηψλ.  

2. Βηδηθφηεξα:  

α) Βθπξνζσπεί ην ζρνιείν ζε φιεο ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο ηξίηνπο.  

β) Παξακέλεη ζην ζρνιείν φιεο ηηο εξγάζηκεο ψξεο θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ 
ζρνιείνπ θαη ην ζπληνληζκφ ηεο ζρνιηθήο δσήο.  

γ) Βθαξκφδεη ηνπο λφκνπο, ηα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, ηηο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο, ηηο εγθπθιίνπο θαη ηηο 
ππεξεζηαθέο εληνιέο ησλ ηειερψλ Αηνίθεζεο, είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζή ηνπο θαη πινπνηεί ηηο 
απνθάζεηο ηνπ πιιφγνπ ησλ Αηδαζθφλησλ.  

δ) Πξνσζεί, ζε ζπλεξγαζία κε ην χιινγν Αηδαζθφλησλ, ην Αηεπζπληή Βθπαίδεπζεο ή Πξντζηάκελν 
Γξαθείνπ θαη ηνπο ρνιηθνχο πκβνχινπο, ηε ιεηηνπξγία ηκεκάησλ Πξφζζεηεο Αηδαθηηθήο ηήξημεο, 
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Βληζρπηηθήο Αηδαζθαιίαο, ηάμεσλ ππνδνρήο, θξνληηζηεξηαθψλ ηκεκάησλ, ηκεκάησλ δηεπξπκέλνπ σξαξίνπ, 
Οινήκεξνπ ζρνιείνπ θαη ησλ ινηπψλ εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ θαη έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ νξγάλσζε θαη 
ηε ιεηηνπξγία απηψλ.  

ε) πγθξνηεί κε πξάμε ηνπ ηηο επηηξνπέο γηα ηηο εμεηάζεηο, γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηελ 
έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη φζεο άιιεο πξνβιέπνληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.  

ζη) πληάζζεη ηηο αμηνινγηθέο εθζέζεηο γηα ην δηδαθηηθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, φπσο πξνβιέπεη ε 
λνκνζεζία.  

δ) Βλεκεξψλεη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, ηνπο γνλείο θαη ηνπο καζεηέο, γηα ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, ηνπο 
ζηφρνπο θαη ην έξγν ηνπ ζρνιείνπ.  

ε) ηε Αεπηεξνβάζκηα Βθπαίδεπζε ν Αηεπζπληήο ελεκεξψλεη θαη θπιάζζεη ηνπο θαθέ`ινπο ησλ 
ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ ηνπ θαη, ζε πεξίπησζε κεηάζεζεο, ηνπο 
δηαβηβάδεη ζηα λέα ηνπο ζρνιεία.  

«ζ. Έρεη ηελ επζχλε ζπγθέληξσζεο θαη απνζηνιήο ησλ ζηνηρείσλ εθθαζάξηζεο ησλ απνδνρψλ ηνπ πξν-
ζσπηθνχ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζην Γξαθείν ή ηε Αηεχζπλζε Βθπαίδεπζεο».  

ΣΗΜΔΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Η πεξ. ζ΄ αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ ΙΒ/84172/13-07-2010 Απόθαζε Υπ. Παηδείαο 
ΦEK 1180 η. Β΄  

η) Έρεη ηελ παηδαγσγηθή επζχλε γηα ηε δηακφξθσζε ζεηηθνχ θιίκαηνο ζην ζρνιείν θαη γηα ηελ αλάπηπμε 
αξκνληθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο.  

ηα) Βλεκεξψλεη ηνπο λενδηφξηζηνπο, ηνπο αλαπιεξσηέο θαη ηνπο σξνκίζζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζρεηηθά κε ηα 
δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηνπο ρνξεγεί αληίγξαθα ησλ βαζηθψλ λφκσλ, απνθάζεσλ θαη 
εγθπθιίσλ ζρεηηθψλ κε ηελ εθπαίδεπζε.  

ηβ) ηελ πεξίπησζε πνπ ππεξεηνχλ ζην ζρνιείν πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο Τπνδηεπζπληέο, νξίδεη κε πξάμε 
ηνπ έλαλ ππνδηεπζπληή σο λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ θαη θαηακεξίδεη ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηηο εξγαζίεο ζ` 
απηνχο.  

ηγ) Βίλαη ππεχζπλνο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Τπνδηεπζπληή, ην γξακκαηέα ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνλ αξκφδην 
εθπαηδεπηηθφ γηα ηελ ηήξεζε ηεο αιιεινγξαθίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ πάζεο θχζεσο βηβιίσλ θαη εληχπσλ 
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.  

ηδ) Φξνληίδεη γηα ηε ιήςε θάζε κέηξνπ ην νπνίν ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.  

ηε) «Υνξεγεί ζην εθπαηδεπηηθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ πξνΎζηαηαη ηηο άδεηεο 
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 48, 50 (εηδηθέο), 53 παξ. 6-7 (παξαθνινχζεζεο ζρνιηθήο επίδνζεο), 54 
(αλαξξσηηθέο) θαη 60 (εμεηάζεσλ) ηνπ Ν. 3528/2007 (26 Ώ`), φπσο ηζρχνπλ, ελεκεξψλνληαο ακειιεηί ηνλ 
νηθείν Αηεπζπληή Βθπαίδεπζεο.»  

ΣΗΜΔΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Η πεξ. ηε΄ πξνζηέζεθε κε ηελ Γ1/153324/25-09-2014 Απόθαζε Υπ. Παηδείαο ΦEK 
2448 η. Β΄  

Άξζξν 29 

Καζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο ησλ Αηεπζπληψλ ζε ζρέζε κε ην χιινγν ησλ Αηδαζθφλησλ  

1. Ο Αηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πξνζθαιεί ηα κέιε ηνπ πιιφγνπ ζηηο ζπλεδξηάζεηο, ζηηο νπνίεο θαη 
πξνεδξεχεη. Καηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη εηζεγείηαη ν ίδηνο ή αλαζέηεη ηελ εηζήγεζε ζεκάησλ ζε 
άιινλ εθπαηδεπηηθφ.  
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2. ε ζπλεδξίαζε ηνπ πιιφγνπ ησλ Αηδαζθφλησλ εηζεγείηαη ηελ θαηαλνκή ησλ πξφζζεησλ εμσδηδαθηηθψλ 
εξγαζηψλ. Ώμηνπνηεί δεκηνπξγηθά ηηο δπλαηφηεηεο φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ κέζα ζην πιαίζην ησλ δηαθξηηψλ 
ξφισλ θαη αξκνδηνηήησλ ηνπ.  

3. ε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηδάζθνληεο έρεη ηελ επζχλε ηεο ζχληαμεο ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ 
ζρνιείνπ κε γλψκνλα ηελ απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ.  

4. Βλεκεξψλεη ην χιινγν ησλ Αηδαζθφλησλ γηα ην έξγν ηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο. Μεξηκλά καδί κε ην 
χιινγν ησλ Αηδαζθφλησλ γηα ηε ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαζψο θαη ηελ 
πξνκήζεηα ησλ απαξαίηεησλ επνπηηθψλ κέζσλ δηδαζθαιίαο.  

5. Βίλαη ππεχζπλνο, καδί κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη αηζζεηηθή ησλ ρψξσλ ηνπ 
δηδαθηεξίνπ, θαζψο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ καζεηψλ.  

6. Βλεκεξψλεη ην χιινγν ησλ Αηδαζθφλησλ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία, ηηο εγθπθιίνπο θαη ηηο 
απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο.  

7. πκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία θιίκαηνο δεκνθξαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ δηδαζθφλησλ θαη ησλ καζεηψλ θαη 
είλαη ππεχζπλνο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηδάζθνληεο, γηα ηελ ηήξεζε ηεο πεηζαξρίαο.  

8. Φξνληίδεη λα θαιχπηνληαη νη δηδαθηηθέο ψξεο ζε πεξίπησζε απνπζίαο εθπαηδεπηηθψλ, ηξνπνπνηψληαο ην 
εκεξήζην πξφγξακκα δηδαζθαιίαο ή αλαζέηνληαο ηελ θάιπςε ηνπ θελνχ ζε δηαζέζηκν εθπαηδεπηηθφ.  

9. Βίλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηαλνκή ησλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Τπνδηεπζπληή ηνπ 
ζρνιείνπ θαη ηνλ νξηζζέληα εθπαηδεπηηθφ.  

10. ε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηδάζθνληεο θαηαξηίδεη ην πξφγξακκα ελεκέξσζεο ησλ γνλέσλ, ην νπνίν 
θνηλνπνηεί ζην ζχιινγν γνλέσλ θαη ηνλ νηθείν Αηεπζπληή ή Πξντζηάκελν Γξαθείνπ Βθπαίδεπζεο.  

11. πλεξγάδεηαη κε ηνπο δηδάζθνληεο γηα ηνλ νξηζκφ ησλ ζεκάησλ ησλ εμεηάζεσλ, νξίδεη ηνπο επηηεξεηέο 
θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ κε ηηο εμεηάζεηο δηαηάμεσλ.  

12. Παξέρεη ζηνπο δηδάζθνληεο ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο γηα λα αληαπνθξίλνληαη ζηα θαζήθνληά ηνπο, 
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.  

13. Ώπεπζχλεη ζηνπο δηδάζθνληεο, φηαλ είλαη απαξαίηεην, ζπζηάζεηο κε πλεχκα ζπλαδειθηθήο 
αιιειεγγχεο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δηδάζθνληεο δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα θαζήθνληά 
ηνπο θαη νη πξνζπάζεηεο ηνπ κέλνπλ ρσξίο απνηέιεζκα, ελεκεξψλεη ζρεηηθά ην χιινγν ησλ Αηδαζθφλησλ, 
ην δηνηθεηηθφ ηνπ Πξντζηάκελν θαη ηνλ αξκφδην ρνιηθφ χκβνπιν. Βθφζνλ, παξ` φια απηά, δελ ππάξμεη 
απνηέιεζκα, αλαθέξεηαη γξαπηά ζην Αηεπζπληή Βθπαίδεπζεο ή ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Γξαθείνπ.  

14. Βλεκεξψλεηαη γηα ηνπο ιφγνπο απνπζίαο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ απφ ην ζρνιείν θαη απφ ηηο 
ζπλεδξηάζεηο ηνπ πιιφγνπ ησλ Αηδαζθφλησλ θαη ελεξγεί ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, φηαλ 
ζπληξέρεη ιφγνο.  

15. Βίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θάιπςε ηνπ ππνρξεσηηθνχ σξαξίνπ εβδνκαδηαίαο δηδαζθαιίαο απφ φινπο 
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. ε πεξίπησζε αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο γηα ηε ζπκπιήξσζε απηή ελεκεξψλεη άκεζα 
ηνλ Πξντζηάκελν Γξαθείνπ ή ην Αηεπζπληή Βθπαίδεπζεο.  

Άξζξν 30 

Καζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο ησλ Γηεπζπληψλ ησλ ζρνιείσλ ζε ζρέζε κε ηνπο ρνιηθνχο 
πκβνχινπο, ην Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο θαη ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Γξαθείνπ  

1. Ο Αηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζε ζπλεξγαζία κε ην χιινγν ησλ Αηδαζθφλησλ θαη ηνπο ρνιηθνχο 
πκβνχινπο πξνσζεί ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ γίλνληαη γηα ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη 
ζπκκεηέρεη ζ` απηά. Ο ίδηνο έρεη ηελ επζχλε ηεο νξγάλσζήο ηνπο.  
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2. πλεξγάδεηαη κε ηνπο ρνιηθνχο πκβνχινπο ή ην Αηεπζπληή Βθπαίδεπζεο ή ηνλ Πξντζηάκελν Γξαθείνπ 
ή πξνθαιεί ζπζθέςεηο κε απηνχο γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ε ζρνιηθή κνλάδα.  

3. Ώλαιακβάλεη, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο ρνιηθνχο πκβνχινπο, πξσηνβνπιίεο γηα ηε βνήζεηα 
ησλ λέσλ εθπαηδεπηηθψλ ζην δηδαθηηθφ ηνπο έξγν.  

4. Βλεκεξψλεη ηνλ αξκφδην ρνιηθφ χκβνπιν θαη ην Αηεπζπληή Βθπαίδεπζεο ή ηνλ Πξντζηάκελν Γξαθείνπ 
γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κνξθσηηθψλ ή άιισλ πνιηηηζηηθψλ επηζθέςεσλ ζε ρψξνπο ηζηνξηθήο θαη 
πνιηηηζηηθήο αλαθνξάο θαη ζε παξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο.  

5. Βλεκεξψλεη έγθαηξα ην Αηεπζπληή Βθπαίδεπζεο ή ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Γξαθείνπ γηα ηηο ειιείςεηο ζε 
δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ.  

Άξζξν 31 

Καζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο ησλ Γηεπζπληψλ ζρνιείσλ ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο  

1. Ο Αηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζπγθξνηεί ηα ηκήκαηα θάζε ηάμεο θαη θαηαλέκεη ηνπο καζεηέο ζηα 
ηκήκαηα, κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο παηδαγσγηθήο, ρσξίο θνηλσληθνχο 
απνθιεηζκνχο.  

2. Βθδίδεη θαη ππνγξάθεη ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ σο ππεχζπλνο θαη ζπλππνγξάθνπλ σο ζπλππεχζπλνη, ν 
εθπαηδεπηηθφο πνπ ζπλέηαμε ηνλ ηίηιν θαη νη δηδάζθνληεο, εθφζνλ απαηηείηαη.  

3. πλεξγάδεηαη κε ηηο καζεηηθέο θνηλφηεηεο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο δσήο, κέζα ζε θιίκα 
θαηαλφεζεο θαη ππεπζπλφηεηαο.  

4. Βθαξκφδεη ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ ππνρξεσηηθή θνίηεζε ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν.  

5. πληειεί ζηε δηακφξθσζε ζπλζεθψλ θηιηθνχ παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο κεηαμχ καζεηψλ θαη δηδαζθφλησλ.  

6. Αηελεξγεί θαη αλαλεψλεη ηηο εγγξαθέο ησλ καζεηψλ απφ ηάμε ζε ηάμε.  

7. Βθαξκφδεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο γηα ηελ εγγξαθή καζεηψλ 
αδήισησλ ζηα κεηξψα ή δεκνηνιφγηα.  

8. Βγθξίλεη ηηο κεηεγγξαθέο ησλ καζεηψλ, φπσο πξνβιέπεηαη θαη έρεη ηελ επζχλε γηα ηε θχιαμε ησλ 
ζηνηρείσλ εγγξαθήο ζην αξρείν ηνπ ζρνιείνπ.  

Άξζξν 32  

Καζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο ησλ Γηεπζπληψλ ζε ζρέζε κε ηα φξγαλα ιατθήο ζπκκεηνρήο θαη ηνπο 
άιινπο ζπληειεζηέο εθπαίδεπζεο  

1. Ο Αηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαιεί ηα κέιε ηνπ ρνιηθνχ πκβνπιίνπ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ 
νξγάλνπ κε γξαπηή πξφζθιεζε πνπ ηελ απεπζχλεη ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο λσξίηεξα θαη θαηαξηίδεη 
ηελ εκεξήζηα δηάηαμε, χζηεξα απφ εηζεγήζεηο ησλ νξγάλσλ πνπ κεηέρνπλ ζην ρνιηθφ πκβνχιην.  

2. Καιεί ηνπο γνλείο θαη θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ γηα ελεκέξσζε θαη ζπκκεηέρεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπο, 
φηαλ πξνζθαιείηαη θαη ην ζεσξεί αλαγθαίν.  

3. Παξέρεη πιεξνθνξίεο ζε θάζε πνιίηε πνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαη 
δελ ηνλ παξαπέκπεη ζε άιιεο ππεξεζίεο γηα ζέκαηα πνπ εθείλνο νθείιεη λα γλσξίδεη.  

Άξζξν 33 

Καζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο ησλ Τπνδηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ  
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1. Ο Τπνδηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο αλαπιεξψλεη ην Αηεπζπληή ζε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θαη ηνλ 
βνεζεί ζην θαζεκεξηλφ ηνπ έξγν. Ώλαιακβάλεη έλα κέξνο απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Αηεπζπληή, γηα λα 
κπνξεί απηφο λα αζρνιείηαη πεξηζζφηεξν απεξίζπαζηνο κε ην εθπαηδεπηηθφ έξγν ηνπ ζρνιείνπ.  

2. Βηδηθφηεξα ν Τπνδηεπζπληήο:  

α) Ώλαπιεξψλεη ην Αηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, φηαλ απηφο δελ ππάξρεη, απνπζηάδεη ή θσιχεηαη, θαη παξακέλεη 
ζην ζρνιείν φιεο ηηο εξγάζηκεο ψξεο.  

β) πλεξγάδεηαη κε ην Αηεπζπληή θαη ηνλ βνεζεί γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.  

γ) Έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ αξρεηνζέηεζε ησλ εγγξάθσλ θαη ηε δηεθπεξαίσζε ηεο ππεξεζηαθήο 
αιιεινγξαθίαο ηνπ ζρνιείνπ.  

δ) πληάζζεη ηα απνγξαθηθά δειηία ζπκπιεξψλεη θαη απνζηέιιεη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηα ζηαηηζηηθά 
ζηνηρεία θαη φζα άιια δεηνχληαη απφ απηέο.  

ε) Καηαξηίδεη ην πξφγξακκα γηα ηνπο επφπηεο ηεο εκέξαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηδάζθνληεο θαη έρεη ηελ 
επζχλε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ.  

ζη) Έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ έγθαηξε δηαλνκή ησλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ δηδάζθνληα πνπ 
νξίδεη ν χιινγνο.  

δ) Σεξεί ην βηβιίν πιηθνχ ηνπ ζρνιείνπ θαη θξνληίδεη γηα ηελ παξαιαβή θαη θαιή ιεηηνπξγία ησλ επνπηηθψλ 
κέζσλ δηδαζθαιίαο θαη ησλ εηδψλ εμνπιηζκνχ ηνπ ζρνιείνπ.  

ε) Βίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ νξγάλσζε ησλ καζεηηθψλ εθδειψζεσλ θαη καζεηηθψλ εθινγψλ.  

ζ) ε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ Τπνδηεπζπληή, ν χιινγνο ησλ Αηδαζθφλησλ, αλαζέηεη ζε κέιε ηνπ ηηο 
παξαπάλσ αξκνδηφηεηεο ηνπ Τπνδηεπζπληή.  

Άξζξν 34 

Καζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ ΔΚ θαη ππεπζχλσλ Δ  

ΣΗΜΔΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Τν άξζξν 34 θαηαξγήζεθε κε ην άξζξν 15 ηεο Γ4/ 96004/17-06-2015 Υπνπξγηθήο 
Απόθαζεο ΦΔΚ 1318 η.Β΄  

Άξζξν 35 

Καζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο ππεπζχλσλ ηνκέσλ εξγαζηεξίσλ  

Ώ`. Καζήθνληα ππεπζχλνπ ηνκέα ΒΚ  

Ο ππεχζπλνο ηνκέα εξγαζηεξίσλ ηνπ ΒΚ πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ απνθιεηζηηθά ζην ΒΚ θαη 
ζπγθεθξηκέλα:  

1. Οξγαλψλεη θαη πξνγξακκαηίδεη ηηο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ησλ εξγαζηεξίσλ θαηεχζπλζεο, πνπ είλαη 
εληαγκέλα ζηνλ Σνκέα ηνπ, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ εμνπιηζκνχ 
ησλ εξγαζηεξίσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζα δηδάμνπλ ην κάζεκα θαη θαηαζέηεη ηνλ 
πξνγξακκαηηζκφ ζην Αηεπζπληή ηνπ ΒΚ, ζηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο.  

2. Βιέγρεη θαη ππνβνεζεί, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ νηθείν ζρνιηθφ ζχκβνπιν ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ Σνκέα, 
γηα ηε ζσζηή άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ηελ εθαξκνγή θαηαιιήισλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ θαη ηελ 
εθαξκνγή ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο.  
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3. Βπηβιέπεη θαη θαζνδεγεί ηηο εξγαζίεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο πνπ γίλνληαη ζε πξνγξακκαηηζκέλα 
ρξνληθά δηαζηήκαηα απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ ΒΚ.  

4. Βπηβιέπεη θαη θαζνδεγεί ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ εξγαζηεξίσλ.  

5. Φξνληίδεη θαη Βιέγρεη ηε ζσζηή ηήξεζε ηνπ αξρείνπ ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ εξγαζηεξίσλ θαηεχζπλζεο πνπ 
αλήθνπλ ζηνλ Σνκέα.  

6. Βιέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ αζθαιείαο θαη πγηεηλήο, φπσο απηνί θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο 
δηαηάμεηο, ζηνπο ρψξνπο ησλ εξγαζηεξίσλ θαηεχζπλζεο πνπ αλήθνπλ ζηνλ Σνκέα.  

7. Βλεκεξψλεη ζε ζρεηηθή έθζεζε ην Αηεπζπληή, ζρεηηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ έρεη 
πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ην κήλα Ενχλην θάζε ζρνιηθνχ έηνπο θαη δηαηππψλεη πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηε 
ζπκπιήξσζε ή αλαλέσζε ηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ησλ εξγαζηεξίσλ 
θαηεχζπλζεο ηνπ Σνκέα, γηα ην επφκελν ζρνιηθφ έηνο ή φηαλ δεηεζεί απφ ην Αηεπζπληή ηνπ ΒΚ.  

8. Φξνληίδεη γηα ηελ αλαπιήξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηδάζθνπλ ζε εξγαζηήξηα ηνπ Σνκέα ηνπ, φηαλ 
απνπζηάδνπλ θαη αλαθέξεη ζρεηηθά ζην Αηεπζπληή.  

9. Ο ππεχζπλνο Σνκέα Βξγαζηεξίσλ ηνπ ΒΚ αζθεί θαζήθνληα Τπνδηεπζπληή φηαλ απηφο θσιχεηαη ή 
απνπζηάδεη κεηά απφ πξφηαζή ηνπ απφ ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ ηνπ ΒΚ.  

10. Ο ππεχζπλνο Σνκέα Βξγαζηεξίσλ ΒΚ πξνεγείηαη ζηελ θάιπςε ηνπ ππνρξεσηηθνχ σξαξίνπ.  

ΐ`. Καζήθνληα ππεπζχλνπ ρνιηθνχ Βξγαζηεξίνπ  

Ο ππεχζπλνο Σνκέα Βξγαζηεξίσλ ηνπ .Β. αζθεί θαζήθνληα αλάινγα κε ηα νξηδφκελα ζην θεθάιαην Ώ` ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ.  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ`  

ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΗΚΟ (ΓΠ), ΤΛΛΟΓΟ ΓΗΓΑΚΟΝΣΩΝ (Γ)  

Άξζξν 36 

Καζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηδαζθφλησλ  

Οη εθπαηδεπηηθνί επηηεινχλ έξγν πςειήο θνηλσληθήο επζχλεο. ην έξγν ηνπο πεξηιακβάλεηαη ε δηδαζθαιία, 
ε εθπαίδεπζε θαη ε δηαπαηδαγψγεζε ησλ καζεηψλ. Δ πξφνδνο, ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ν πνιηηηζκφο θαη ε 
ζπλνρή ηεο θνηλσλίαο εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη θαη` επέθηαζε 
απφ ηε ζπκβνιή θαη ηελ πξνζπάζεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σα θαζήθνληα θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ εθπαη-
δεπηηθψλ νθείινπλ λα ελαξκνλίδνληαη κε ηνπο ζηφρνπο απηνχο.  

Δηδηθφηεξα νη εθπαηδεπηηθνί :  

1. Αηδάζθνπλ ζηνπο καζεηέο ηα δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ πξφγξακκα 
ζπνπδψλ. Αηαπαηδαγσγνχλ θαη εθπαηδεχνπλ ηνπο καζεηέο ζχκθσλα κε ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο 
ηεο εθπαίδεπζεο θαη κέζα ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ ρνιηθψλ 
πκβνχισλ θαη ησλ ζηειερψλ ηεο δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο.  

2. Πξνγξακκαηίδνπλ ηε δηδαθηέα χιε ησλ καζεκάησλ ηνπο θαη ζπκκεηέρνπλ ζηνλ γεληθφηεξν 
πξνγξακκαηηζκφ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο ηηο νδεγίεο ηνπ 
ΤΠΒΠΘ, ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ελζηηηνχηνπ (Π.Ε.) θαη ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ.  

3. Πξνεηνηκάδνπλ θαζεκεξηλά θαη νξγαλψλνπλ ην κάζεκά ηνπο, εθαξκφδνληαο ζχγρξνλεο θαη θαηάιιειεο 
κεζφδνπο δηδαζθαιίαο κε βάζε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ γλσζηηθψλ 
αληηθεηκέλσλ.  
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4. πλεξγάδνληαη κε ηνπο καζεηέο, ζέβνληαη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο, θαιιηεξγνχλ θαη εκπλένπλ ζ` 
απηνχο, θπξίσο κε ην παξάδεηγκά ηνπο, δεκνθξαηηθή ζπκπεξηθνξά.  

5. πκκεηέρνπλ ππνρξεσηηθά ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ, ζηηο παηδαγσγηθέο 
ζπλαληήζεηο θαη ζηα ζεκηλάξηα επηκφξθσζεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, 
θαη εθθξάδνπλ ειεχζεξα ηηο παηδαγσγηθέο απφςεηο ηνπο.  

6. Αέρνληαη ζηελ ηάμε ηνπο ρνιηθνχο πκβνχινπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη ζπλεξγάδνληαη 
καδί ηνπο. Οη επηζθέςεηο απηέο γίλνληαη χζηεξα απφ ζρεηηθή ζπλελλφεζε κε ην δηδάζθνληα. Μεηά ην πέξαο 
ηεο επίζθεςεο νη ρνιηθνί χκβνπινη εμεηάδνπλ θαη ζπδεηνχλ κε ην δηδάζθνληα ηα ηπρφλ δηδαθηηθά θαη 
κεζνδνινγηθά πξνβιήκαηα πνπ δηαπηζηψζεθαλ.  

7. Βλεκεξψλνληαη απφ ηνλ Αηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεξνχλ ηνπο λφκνπο, ηα δηαηάγκαηα, ηηο απνθάζεηο, 
ηηο νδεγίεο, ηηο εγθπθιίνπο θαη ηα βηβιία. Ώλαιακβάλνπλ ηηο εμσδηδαθηηθέο εξγαζίεο ηνπ ζρνιείνπ, 
ζπκβάιινληαο έηζη έκπξαθηα ζηε ζπιινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ.  

8. πλεξγάδνληαη κε εθπαηδεπηηθνχο πνπ επηκνξθψλνληαη ή κε αζθνχκελνπο θνηηεηέο γηα ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε δηδαζθαιηψλ απφ ηνπο επηκνξθνχκελνπο ή ηνπο ίδηνπο. Πξνεγείηαη ζρεηηθή ελεκέξσζε 
απφ ην Αηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ θαη έληαμε απηψλ ησλ δηδαζθαιηψλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ δξαζηεξηνηήησλ 
ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.  

9. Μεξηκλνχλ γηα ηε δεκηνπξγία θιίκαηνο αξκνληθήο ζπλεξγαζίαο θαη ζπλερνχο θαη ακθίδξνκεο 
επηθνηλσλίαο κε ηνπο γνλείο θαη θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ θαη ηνπο ελεκεξψλνπλ γηα ηε θνίηεζε, ηε δηαγσγή 
θαη ηελ επίδνζε ησλ παηδηψλ ηνπο.  

10. Φξνληίδνπλ γηα ηελ πξφνδν φισλ ησλ καζεηψλ ηνπο θαη ηνπο πξνζθέξνπλ παηδεία δηαλνεηηθή, εζηθή 
θαη θνηλσληθή. Βλδηαθέξνληαη γηα ε δεκηνπξγία πγηεηλψλ ζπλζεθψλ παξακνλήο ησλ καζεηψλ ηνπο ην 
ζρνιείν θαη ζπκβάιινπλ ζηελ επηηπρία φισλ ησλ εθδειψζεσλ πνπ νξγαλψλνληαη απφ ηελ ηάμε θαη ην 
ζρνιείν.  

11. Πξνζέξρνληαη ζην ζρνιείν έγθαηξα πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπο, 
εθαξκφδνπλ ην σξνιφγην πξφγξακκα θαη δελ παξαβηάδνπλ ηελ ψξα έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ καζεκάησλ.  

12. Παξίζηαληαη ζην ρψξν ζπγθέληξσζεο ησλ καζεηψλ θαηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιηθνχ σξαξίνπ 
θαη θάζε θνξά πνπ ν χιινγνο ησλ Αηδαζθφλησλ απεπζχλεηαη ζην ζχλνιν ησλ καζεηψλ. Με ηνλ ηξφπν 
απηφ δίλεηαη ην αλαγθαίν θχξνο ζηε ζπιινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.  

13. Βλδηαθέξνληαη γηα ηηο ζπλζήθεο δσήο ησλ καζεηψλ ηνπο ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζην επξχηεξν θνηλσληθφ 
πεξηβάιινλ, ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πξφνδν θαη ζπκπεξηθνξά ησλ 
καζεηψλ ηνπο θαη πηνζεηνχλ θαηάιιειεο παηδαγσγηθέο ελέξγεηεο, ψζηε λα αληηκεησπηζζνχλ πηζαλά 
πξνβιήκαηα.  

14. Γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην ζρνιείν πξνβαίλνπλ ζε αλαθνηλψζεηο πξνο ηνπο καζεηέο, ηνπο γνλείο ή 
ηνπο πνιίηεο κφλν κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Αηεπζπληή θαη ηνπ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ.  

15. Βλζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηακφξθσζε θαη ιήςε απνθάζεσλ γηα ζέκαηα 
πνπ αθνξνχλ ηνπο ίδηνπο θαη ην ζρνιείν θαη θαιιηεξγνχλ ηηο αξρέο θαη ην πλεχκα αιιειεγγχεο θαη 
ζπιινγηθφηεηαο.  

16. πλεξγάδνληαη κε ην Αηεπζπληή, ηνπο γνλείο θαη ηνπο αξκφδηνπο ρνιηθνχο πκβνχινπο γηα ηελ 
θαιχηεξε δπλαηή παηδαγσγηθή αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο, ζεβφκελνη ηελ πξνζσπηθφηεηα 
θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ καζεηψλ. Αελ επηηξέπεηαη λα απνκαθξχλνπλ ηνπο καζεηέο απφ ηελ ηάμε θαηά ηηο 
ψξεο δηδαζθαιίαο ρσξίο ζεκαληηθφ ιφγν. Βάλ απνκαθξχλνπλ καζεηή απφ ηελ αίζνπζα, ελεκεξψλνπλ ην 
Αηεπζπληή θαη θξνληίδνπλ ζην ζεκείν απηφ λα εθαξκφδνληαη νη θείκελεο δηαηάμεηο.  

17. Παξακέλνπλ ζην ζρνιείν θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο πέξα απφ ην σξάξην δηδαζθαιίαο ηνπο, γηα λα 
πξνζθέξνπλ θαη άιιεο ππεξεζίεο πνπ ζπλδένληαη κε ην γεληθφηεξν εθπαηδεπηηθφ έξγν, ζχκθσλα κε ηηο 
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Οη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο απφ θάζε εθπαηδεπηηθφ θαζνξίδνληαη κε πξάμε ηνπ 
Αηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ.  
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18. Ώλαιακβάλνπλ θαζήθνληα εθεκεξεπφλησλ, έρνπλ ηελ επζχλε ηεο επηηήξεζεο θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ 
καζεηψλ θαη επηκεινχληαη ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ζρνιηθψλ ρψξσλ θαη φ,ηη άιιν ζρεηίδεηαη κε ηελ πγηεηλή θαη 
ηελ αζθάιεηά ηνπο.  

19. Βίλαη ππεχζπλνη γηα ηελ επηηήξεζε ησλ καζεηψλ κέζα ζηελ ηάμε, εηζέξρνληαη ζηελ αίζνπζα καδί ηνπο 
θαη εμέξρνληαη κεηά ηελ απνρψξεζή απηψλ.  

20. Μεηέρνπλ ζηηο επηηξνπέο πνπ ζπγθξνηνχληαη απφ ηνπο Αηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ηνπο 
Αηεπζπληέο Βθπαίδεπζεο θαη ηνπο Πξντζηακέλνπο Γξαθείσλ ή ηνπο ρνιηθνχο πκβνχινπο, φπνπ απηφ 
απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.  

21. Καηαγξάθνπλ ζηα ζρεηηθά βηβιία κεηά ηε ιήμε ηεο δηδαθηηθήο ψξαο ηε δηδαζθφκελε χιε, ειέγρνπλ ηηο 
απνπζίεο ησλ καζεηψλ θαη ππνγξάθνπλ ην εκεξήζην δειηίν απνπζηψλ.  

22. Ώμηνινγνχλ αληηθεηκεληθά ηελ πξφνδν θαη ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ ηνπο θαη ελεκεξψλνπλ ζρεηηθψο 
ηνπο γνλείο ή θεδεκφλεο θαζψο θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο. Βπίζεο δηνξζψλνπλ ηηο εξγαζίεο ησλ 
καζεηψλ, ηηο αμηνινγνχλ θαη ηνπο ελεκεξψλνπλ ζρεηηθά.  

23. Ώλαλεψλνπλ θαη εκπινπηίδνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηα δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη ηηο 
επηζηήκεο ηεο αγσγήο ηφζν κέζσ ησλ δηάθνξσλ κνξθψλ επηκφξθσζεο θαη επηζηεκνληθήο παηδαγσγηθήο 
θαζνδήγεζεο, πνπ παξέρνληαη ζεζκηθά απφ ην ζχζηεκα ηεο νξγαλσκέλεο εθπαίδεπζεο, φζν θαη κε ηελ 
απηνεπηκφξθσζε. Σα αλσηέξσ θξίλνληαη απαξαίηεηα, δηφηη νη αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο κεηαβάιινληαη κε 
γξήγνξνπο ξπζκνχο. Γηα λα κπνξεί ε εθπαίδεπζε λα αληαπνθξηζεί ζ` απηνχο ηνπο ξπζκνχο, πξέπεη ν 
εθπαηδεπηηθφο λα παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο κε δηαξθή θαη έγθπξε επηκφξθσζε.  

24. ηηο πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο απνπζίαο ηνπο απφ ην ζρνιείν ελεκεξψλνπλ έγθαηξα ην Αηεπζπληή 
ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

25. Ώληηθαζηζηνχλ εθπαηδεπηηθφ ν νπνίνο ιείπεη θαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ή θαιχπηνπλ ην θελφ ή 
απαζρνινχλ ηνπο καζεηέο, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ Αηεπζπληή.  

26. Ώμηνπνηνχλ ηα επνπηηθά κέζα δηδαζθαιίαο θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Πξνο ην ζθνπφ απηφ νθείινπλ λα 
αλαδεηνχλ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Αηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, ηξφπνπο εμνηθείσζεο κε ηε ρξήζε ηνπο.  

27. Λακβάλνπλ κέξνο ζε φια ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ζρνιείνπ φπσο ζηελ Βληζρπηηθή Αηδαζθαιία, ζην 
Οινήκεξν ζρνιείν θαη ζηα πξνγξάκκαηα ηάμεσλ ππνδνρήο, φηαλ ηνπο αλαηίζεληαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα.  

Άξζξν 37 

χλζεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ πιιφγνπ ησλ Γηδαζθφλησλ (Γ)  

1. Ο χιινγνο ησλ Αηδαζθφλησλ (Α) είλαη ζπιινγηθφ φξγαλν ηνπ ζρνιείνπ θαη απνηειείηαη απφ ηνπο 
εθπαηδεπηηθνχο πνπ δηδάζθνπλ ζ` απηφ κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο. Έξγν ηνπ είλαη ε ράξαμε 
θαηεπζχλζεσλ γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, γηα ηελ νπνία είλαη ππεχζπλνο. Οη απνθάζεηο ηνπ 
πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ θηλνχληαη πάληνηε ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο λνκνζεζίαο.  

2. Πξφεδξνο ηνπ πιιφγνπ ησλ Αηδαζθφλησλ είλαη ν Αηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ ή ν λφκηκνο αλαπιεξσηήο 
ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ζέζε Τπνδηεπζπληή θαη δελ έρεη νξηζζεί λφκηκνο αλαπιεξσηήο ηνπ 
Αηεπζπληή, φηαλ απηφο απνπζηάδεη, πξνεδξεχεη ζην χιινγν Αηδαζθφλησλ ν αλψηεξνο ζην βαζκφ 
εθπαηδεπηηθφο θαη επί ηζνβάζκσλ εθείλνο πνπ έρεη ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ππεξεζίαο ζην βαζκφ.  

3. Βηδηθφηεξα ν χιινγνο ησλ Αηδαζθφλησλ ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά ή έθηαθηα χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ 
πξνέδξνπ ηνπ θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ είλαη ππνρξεσηηθή. 
Ώπνπζία κέινπο απφ ηηο ζπλεδξηάζεηο πξέπεη λα είλαη απφιπηα δηθαηνινγεκέλε.  

4. Σαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο ηνπ πιιφγνπ ησλ Αηδαζθφλησλ γίλνληαη χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ:  

α) Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο.  
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β) ην ηέινο θάζε ηξηκήλνπ ή ηεηξάκελνπ.  

γ) Καηά ηελ εκέξα έθδνζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ πξναγσγηθψλ, απνιπηεξίσλ, ή πηπρηαθψλ εμεηάζεσλ 
θαη δ) ην ηειεπηαίν δεθαήκεξν ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο.  

5. Έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο ηνπ πιιφγνπ ησλ Αηδαζθφλησλ ζπγθαινχληαη γηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα:  

α) Όζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ θαη  

β) Όζηεξα απφ γξαπηή αίηεζε πξνο ην Αηεπζπληή ηνπιάρηζηνλ απφ ην έλα ηξίην ησλ κειψλ ηνπ ζπιιφγνπ, 
ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ην ζέκα ή ηα ζέκαηα θαη ν εηζεγεηήο.  

6. Αε ζπγθαιείηαη ζπλεδξίαζε ηνπ ζπιιφγνπ, αλ ην ζέκα ή ηα ζέκαηα πνπ πξνηείλνληαη γηα ζπδήηεζε 
αλήθνπλ, ζχκθσλα κε ην λφκν, ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηνπ Αηεπζπληή ή άιινπ ζρνιηθνχ θνξέα ή 
φηαλ δελ είλαη ζχλλνκα.  

7. Ο χιινγνο Αηδαζθφλησλ ζπλεδξηάδεη πάληνηε εθηφο σξψλ δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ.  

8. Σα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο πεξίπησζεο β` ηεο παξαγξάθνπ 5, θαη ην 
ρξφλν πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ζπλεδξίαζεο νξίδεη ν Αηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ ή εθείλα ηα κέιε ηνπ πιιφγνπ 
πνπ δήηεζαλ ηε ζχγθιεζε ηνπ νξγάλνπ ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε. Βηζήγεζε επί ησλ ζεκάησλ θάλεη ν 
Αηεπζπληήο ή άιινο εθπαηδεπηηθφο ν νπνίνο νξίδεηαη απφ ην Αηεπζπληή.  

9. Γηα ην ρξφλν πξαγκαηνπνίεζεο ησλ ηαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηα 
κέιε ιακβάλνπλ γλψζε δχν εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ ηελ εκέξα ζχγθιεζεο ηνπ ζπιιφγνπ ζε 
ζπλεδξίαζε. Δ γλσζηνπνίεζε απηή γίλεηαη κε αλάξηεζε ηεο πξφζθιεζεο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ 
δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ.  

10. Οη έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο ηνπ πιιφγνπ ησλ Αηδαζθφλησλ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη θαη κε 
πξνθνξηθή εηδνπνίεζε, ρσξίο ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ.  

11. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ζηηο ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο, κπνξεί λα γξαθηεί ζηελ εκεξήζηα 
δηάηαμε λέν ζέκα απφ ην Αηεπζπληή, ην νπνίν πξέπεη λα αηηηνινγεζεί πιήξσο σο επείγνλ. Μπνξεί επίζεο 
λα εηζαρζεί λέν ζέκα σο επείγνλ χζηεξα απφ απφθαζε ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ πιιφγνπ.  

12. Γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο πνπ δηαθφπηνληαη, εθφζνλ έρεη νξηζηεί εκεξνκελία γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπο, δελ 
απαηηείηαη λέα εηδνπνίεζε.  

13. Ο ζχιινγνο ησλ δηδαζθφλησλ βξίζθεηαη ζε λφκηκε απαξηία θαη νη απνθάζεηο ηνπ είλαη έγθπξεο, φηαλ ηα 
παξφληα κέιε είλαη πεξηζζφηεξα απφ ηα απφληα.  

14. Οη απνθάζεηο ηνπ ζπιιφγνπ ιακβάλνληαη κε απιή πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ θαη ζε πεξίπησζε 
ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ε άπνςε κε ηελ νπνία ηάζζεηαη ν πξφεδξνο. ηαλ νη πξνηάζεηο είλαη πεξηζζφηεξεο 
θαη θακηά δε ζπγθεληξψλεη ηελ απφιπηε πιεηνςεθία, ε ςεθνθνξία επαλαιακβάλεηαη αλάκεζα ζηηο δπν 
επηθξαηέζηεξεο. Σν κέινο πνπ απέρεη απφ ηελ ςεθνθνξία ή δίλεη ιεπθή ςήθν ζεσξείηαη απφλ. Δ ςε-
θνθνξία είλαη θαλεξή. Μπζηηθή ςεθνθνξία δηεμάγεηαη φηαλ πξνβιέπεηαη απφ ζρεηηθή δηάηαμε ή απνθαζίδεη 
ν χιινγνο θαηά πιεηνςεθία.  

15. Οη απνθάζεηο ηνπ πιιφγνπ ησλ Αηδαζθφλησλ ιακβάλνληαη πάληνηε κέζα ζηα φξηα ηεο αξκνδηφηεηάο 
ηνπ, είλαη δεζκεπηηθέο γηα φινπο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαη πινπνηνχληαη κε επζχλε ηνπ 
Αηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. Καηαρσξνχληαη ζην βηβιίν πξάμεσλ ηνπ πιιφγνπ θαη ππνγξάθνληαη 
ππνρξεσηηθά απφ ηνλ πξφεδξν, ην γξακκαηέα θαη ηα παξφληα κέιε. ηελ ίδηα πξάμε θαηαρσξνχληαη θαη νη 
απφςεηο ηεο κεηνςεθίαο, αλ δεηεζεί. Γεηήκαηα ηα νπνία ξπζκίδνληαη απφ ηελ πθηζηάκελε εθπαηδεπηηθή 
λνκνζεζία δελ είλαη επηηξεπηφ λα γίλνληαη ζέκαηα ζπλεδξίαζεο ηνπ πιιφγνπ ησλ Αηδαζθφλησλ θαη νχηε λα 
ιακβάλνληαη απνθάζεηο αληίζεηεο κε ηηο ξπζκίζεηο απηέο.  

16. Σα πξαθηηθά ηεξεί ν γξακκαηέαο ηνπ ζρνιείνπ ή εθπαηδεπηηθφο πνπ νξίδεηαη απφ ην χιινγν ησλ 
Αηδαζθφλησλ.  
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17. Οη χιινγνη ησλ Αηδαζθφλησλ ησλ ζπζηεγαδφκελσλ ζρνιείσλ, αλεμαξηήησο βαζκίδαο, κπνξνχλ λα 
ζπλεδξηάδνπλ απφ θνηλνχ ηαθηηθά ή έθηαθηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 
ζπζηέγαζε ησλ ζρνιείσλ. ηελ πεξίπησζε απηή πξνεδξεχεη ν Αηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ έρεη 
ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν άζθεζεο θαζεθφλησλ σο Αηεπζπληήο θαη ζε πεξίπησζε ηαπηφρξνλεο ηνπνζέηεζεο, 
εθείλνο πνπ πξνεγείηαη ζηε ζεηξά αμηνιφγεζεο.  

18. ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ πιιφγνπ ησλ Αηδαζθφλησλ ησλ ζρνιείσλ ηεο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο 
παίξλνπλ κέξνο, κε δηθαίσκα ιφγνπ, εθπξφζσπνη ησλ καζεηψλ, φηαλ ζπδεηνχληαη ζέκαηα πνπ ηνπο 
αθνξνχλ θαη εθφζνλ απηά νξίδνληαη ζηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ.  

19. ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ πιιφγνπ ησλ Αηδαζθφλησλ είλαη δπλαηή ε ζπκκεηνρή ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ 
ή ηνπ Αηεπζπληή Βθπαίδεπζεο θαη Πξντζηακέλνπ Γξαθείνπ, εάλ ην δεηήζεη ν ζχιινγνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ή 
εάλ νη ίδηνη ην επηζπκνχλ.  

Άξζξν 38  

Έξγν ηνπ πιιφγνπ ησλ Γηδαζθφλησλ  

1. Ο χιινγνο ησλ Αηδαζθφλησλ θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο έρεη ηελ επζχλε λα πινπνηεί ηνπο ζθνπνχο θαη 
ηνπο ζηφρνπο ηεο εθπαίδεπζεο κε ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. ην έξγν ηνπ ζρνιείνπ 
πεξηιακβάλνληαη ηξεηο θπξίσο εθπαηδεπηηθνί ζθνπνί.  

α) Δ θαιιηέξγεηα θαη αλάπηπμε ησλ γλσζηηθψλ θαη ησλ λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ.  

β) Δ ζπλαηζζεκαηηθή θαιιηέξγεηα γηα ηελ απνδνρή αξρψλ πνπ ζα ζηεξίμνπλ ηηο αμίεο ηνπο θαη ζα 
επεξεάζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, ψζηε λα δηακνξθψζνπλ ζεηηθή ζηάζε γηα ηε δσή θαη ηελ θνηλσλία.  

γ) Δ θαιιηέξγεηα θαη δηεχξπλζε ησλ ςπρνθηλεηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ καζεηή γηα ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ 
θαη ηελ νκαιή έληαμή ηνπ ζηελ θνηλσλία.  

2. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ παξαπάλσ ζθνπψλ ν χιινγνο ησλ Αηδαζθφλησλ πξέπεη:  

α) Να πξνγξακκαηίδεη θαη λα νξγαλψλεη ην έξγν ηνπ, λα ην παξαθνινπζεί θαη, ηέινο, λα ην αμηνινγεί.  

β) Να εμαζθαιίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο, ψζηε ηα κέιε ηνπ λα επηκνξθψλνληαη δηαξθψο, λα αλαλεψλνπλ ηηο 
γλψζεηο ηνπο ζηνλ επηζηεκνληθφ ηνκέα θαη ζηηο επηζηήκεο ηεο αγσγήο (ςπρνπαηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή 
θαηάξηηζε), γηα λα είλαη πην απνηειεζκαηηθνί ζην έξγν ηνπο.  

γ) Να παξεκβαίλεη ζε πεξηπηψζεηο θαηλνκέλσλ ζρνιηθήο απνηπρίαο θαη δηαξξνήο ησλ καζεηψλ, 
εθαξκφδνληαο θαηάιιεια αληηζηαζκηζηηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 
αληηκεηψπηζή ηνπο.  

δ) Να αλαλεψλεη θαη λα αμηνπνηεί ηα δηαηηζέκελα επνπηηθά κέζα θαη ηε ζχγρξνλε ηερλνινγία ζηε δηδαθηηθή 
πξάμε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε άζθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ.  

Άξζξν 39  

Καζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο ηνπ πιιφγνπ ησλ Γηδαζθφλησλ  

Ώ` Γεληθά:  

1. Ο χιινγνο ησλ Αηδαζθφλησλ ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ 
πξνγξακκαηίδεη ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα φιν ην ζρνιηθφ έηνο. α) ηνλ ηνκέα ηεο επηκφξθσζεο 
ιακβάλεη ππφςε ηηο αλάγθεο ησλ κειψλ ηνπ θαη κε βάζε απηέο ππνβάιιεη πξφηαζε ζην ρνιηθφ χκβνπιν 
ή ζην Αηεπζπληή Βθπαίδεπζεο ή ζηνλ Πξντζηάκελν Γξαθείνπ, θαηά πεξίπησζε, πξνθεηκέλνπ λα 
αληηκεησπηζζνχλ κε ηελ ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε. Ο χιινγνο ζπλεθηηκά θαη ηηο αληίζηνηρεο πξνζπάζεηεο 
πνπ έγηλαλ θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε. β) ρεηηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα ησλ αληηζηαζκηζηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 
παξεκβάζεσλ ιακβάλεη ππφςε ηα δεδνκέλα ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ησλ καζεηψλ θαηά ην πξνεγνχκελν 
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δηδαθηηθφ έηνο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο απηναμηνιφγεζεο ηνπ ζρνιείνπ γηα ην δηάζηεκα απηφ. πλεθηηκά, 
δειαδή εάλ εθαξκφζηεθαλ πξνγξάκκαηα Βληζρπηηθήο Αηδαζθαιίαο, Πξφζζεηεο Αηδαθηηθήο ηήξημεο, 
έληαμεο παιηλλνζηνχλησλ ή άιισλ εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ, ζε πνηνπο καζεηέο θαη κε πνην 
απνηέιεζκα. γ) ηνλ ηνκέα ησλ κέζσλ, ησλ πφξσλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ εζσζρνιηθήο δσήο 
ιακβάλνληαη ππφςε νη αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ.  

2. Ο χιινγνο Αηδαζθφλησλ παξαθνινπζεί θαη εθαξκφδεη ηνλ αξρηθφ πξνγξακκαηηζκφ θαη, εθφζνλ, 
ρξεηαζζεί παξεκβαίλεη δηνξζσηηθά.  

3. ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο γίλεηαη ε απηναμηνιφγεζε, θαηά ηελ νπνία αμηνινγείηαη ν βαζκφο 
επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ πνπ ηεζήθαλ θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 
πξνγξακκαηηζκέλσλ ελεξγεηψλ.  

Δ έθζεζε απηναμηνιφγεζεο, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη νη πξνηάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 
αδπλακηψλ πνπ έρνπλ δηαπηζησζεί, ππνβάιιεηαη κέζσ ηνπ Αηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ζηνλ αξκφδην ρνιηθφ 
χκβνπιν θαη ζηνλ Πξντζηάκελν Γξαθείνπ. ηαλ δελ ππάξρεη Πξντζηάκελνο Γξαθείνπ ή έθζεζε 
ππνβάιιεηαη ζην Αηεπζπληή Βθπαίδεπζεο.  

4. Ο χιινγνο Αηδαζθφλησλ απνθαζίδεη, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Αηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, ηελ αλάζεζε 
ζην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ ζηηο ηάμεηο θαη ηα ηκήκαηα.  

5. Οξγαλψλεη ηνλ θαηακεξηζκφ ησλ εξγαζηψλ ζηα κέιε ηνπ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Αηεπζπληή, έηζη ψζηε 
λα αμηνπνηνχληαη νη δπλαηφηεηεο φισλ ησλ κειψλ ηνπ θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε 
νκαιή ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.  

6. Βηζεγείηαη ζην Αηεπζπληή Βθπαίδεπζεο ή ζηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Γξαθείνπ θαη ζηνλ αξκφδην ρνιηθφ 
χκβνπιν ηε ιεηηνπξγία ηκεκάησλ Βληζρπηηθήο Αηδαζθαιίαο, Πξφζζεηεο Αηδαθηηθήο ηήξημεο θαη ηάμεσλ 
ππνδνρήο.  

7. Ώλαζέηεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ίδηνπ ζρνιείνπ ψξεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Βληζρπηηθήο Αηδαζθαιίαο γηα 
ηε ζπκπιήξσζε ηνπ σξαξίνπ. Βπίζεο, αλαζέηεη ππεξσξηαθή δηδαζθαιία ζην πξφγξακκα Βληζρπηηθήο 
Αηδαζθαιίαο, φπσο ε λνκνζεζία πξνβιέπεη.  

8. Ώπνθαζίδεη, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Αηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, ηελ αλάιεςε δξάζεσλ, πξσηνβνπιηψλ, 
πξνγξακκάησλ, ηελ νξγάλσζε επηζθέςεσλ θαη εθδειψζεσλ πνπ αλνίγνπλ ην ζρνιείν ζηελ θνηλσλία. Με 
ηνλ ηξφπν απηφ επαηζζεηνπνηνχληαη θαη πξνβιεκαηίδνληαη νη καζεηέο θαη δηακνξθψλνπλ ζεηηθέο ζηάζεηο θαη 
ζπκπεξηθνξέο.  

9. Ο χιινγνο Αηδαζθφλησλ έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ πνηνηηθή βειηίσζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζρνιηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ, ηεξαξρψληαο θαη πξνηείλνληαο ζηε ζρνιηθή επηηξνπή, κέζσ ηνπ Αηεπζπληή, ηελ θάιπςε 
ησλ αλαγθψλ θαη αλαζέηνληαο ζηα κέιε ηνπ ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο.  

10. Ώπνθαζίδεη, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ρνιηθνχο πκβνχινπο, κε ηα Βπηκνξθσηηθά Κέληξα θαη ηνλ 
Οξγαληζκφ Βπηκφξθσζεο Βθπαηδεπηηθψλ ή κε ηα Παλεπηζηήκηα θαη ΣΒΕ ηελ νξγάλσζε επηκνξθσηηθψλ 
πξνγξακκάησλ θαη ζεκηλαξίσλ ζε ελδνζρνιηθφ επίπεδν ή ζπκκεηέρεη ζε γεληθφηεξα πξνγξάκκαηα 
επηκφξθσζεο, φηαλ δηαπηζηψλνληαη αλάγθεο, φηαλ εηζάγνληαη θαηλνηνκίεο ή επηβάιιεηαη λα 
αληηκεησπηζζνχλ εηδηθά πξνβιήκαηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Σα πξνγξάκκαηα απηά πξαγκαηνπνηνχληαη 
εθηφο σξψλ δηδαζθαιίαο.  

11. Ο χιινγνο Αηδαζθφλησλ απνθαζίδεη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθδξνκψλ, πεξηπάησλ ή επηζθέςεσλ, 
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  

12. Βλεκεξψλεη, ζε ζπλεξγαζία κε ην Αηεπζπληή, ηνπο γνλείο θαη θεδεκφλεο, ηνπιάρηζηνλ θάζε ηξίκελν ή 
ηεηξάκελν, ζρεηηθά κε ηε θνίηεζε, ηελ πξφνδν θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ. Δ ελεκέξσζε γίλεηαη 
εθηφο ησλ σξψλ εξγαζίαο ηνπ ζρνιείνπ.  

13. πλεξγάδεηαη κε φια ηα ζηειέρε Βπηζηεκνληθήο Παηδαγσγηθήο Καζνδήγεζεο θαη ηεο Αηνίθεζεο γηα ηνλ 
θαιχηεξν ζπληνληζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ, ηελ αληαιιαγή απφςεσλ θαη ηελ 
αληηκεηψπηζε ησλ δηάθνξσλ δηδαθηηθψλ θαη άιισλ δεηεκάησλ πνπ ελδερνκέλσο πξνθχπηνπλ.  
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14. Οξίδεη, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Αηεπζπληή, ηνπο ππεχζπλνπο ησλ ηκεκάησλ ή ηάμεσλ γηα ηελ 
παξαθνινχζεζε ηεο θνίηεζεο ησλ καζεηψλ. Βπίζεο νξίδεη ηνπο ζπκβνχινπο ησλ αληίζηνηρσλ καζεηηθψλ 
θνηλνηήησλ.  

15. ηαλ ν χιινγνο, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, αδπλαηεί λα αλαζέζεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηε δηδαζθαιία 
καζεκάησλ ή ηελ θαηαλνκή ηάμεσλ θαη ηκεκάησλ, ηελ απφθαζε παίξλεη ν Αηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ ζε 
ζπλεξγαζία κε ηνλ αξκφδην ρνιηθφ χκβνπιν. ε πεξίπησζε αδπλακίαο λα αλαηεζνχλ εξγαζίεο θαη ηνκείο 
επζχλεο εληφο ηνπ ζρνιείνπ, ηελ απφθαζε παίξλεη ν Αηεπζπληήο.  

ΐ`. Βηδηθέο αξκνδηφηεηεο ηνπ πιιφγνπ ησλ Αηδαζθφλησλ ηεο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο  

1. Ώλαζέηεη ππεξσξηαθή δηδαζθαιία γηα ηελ θάιπςε ησλ σξψλ ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ζε 
εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ίδηνπ ζρνιείνπ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  

2. Οξίδεη ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ ζηελ επηηξνπή ειέγρνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθψλ θπιηθείσλ, ε νπνία 
επηηξνπή ζε ζπλεξγαζία κε ηηο καζεηηθέο θνηλφηεηεο παξαθνινπζεί ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ.  

3. Ώπνθαζίδεη γηα ηε δηθαηνιφγεζε ησλ απνπζηψλ ησλ καζεηψλ, γηα ηελ πξναγσγή, απφιπζε, παξαπνκπή 
ζε επαλεμέηαζε ή απφξξηςε ζην ηέινο ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, κε βάζε  

ηα ζρεηηθά ζηνηρεία θαη ηε βαζκνινγία πνπ έρεη θαηαρσξηζηεί ζηα νηθεία βηβιία, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο 
δηαηάμεηο. 4. Βπηβάιιεη ζηνπο καζεηέο ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πνηλέο. ην ηέινο 
ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο απνθαζίδεη γηα ην ραξαθηεξηζκφ ηεο δηαγσγήο, ηεθκεξηψλνληαο ηηο απνθάζεηο ηνπ.  

Γ`. Βηδηθέο αξκνδηφηεηεο ηνπ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ ησλ ΒΚ  

1. Πξνηείλεη ζην δηεπζπληή ηνλ αξηζκφ, ην είδνο θαη ηνπο ρψξνπο ησλ εξγαζηεξίσλ θαηεχζπλζεο πνπ ζα 
ιεηηνπξγήζνπλ.  

2. Πξνηείλεη ζην δηεπζπληή ηελ έληαμε ησλ εξγαζηεξίσλ θαηεχζπλζεο ζηνλ αληίζηνηρν ηνκέα.  

3. Πξνηείλεη ζην δηεπζπληή, ηελ αλάζεζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ ζην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ 
πνπ έρεη δηαηεζεί ζην ΒΚ θαη κε πξνηεξαηφηεηα ζε ηκήκαηα καζεηψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ απφ ηηο 
νπνίεο πξνέξρνληαη.  

4. Πξνηείλεη ζην δηεπζπληή ηελ θαηαλνκή ησλ εξγαζηψλ ηνπ ΒΚ κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ. ε πεξίπησζε 
αδπλακίαο πξφηαζεο, γηα ηελ θαηαλνκή εξγαζηψλ απνθαζίδεη ν Αηεπζπληήο ηνπ ΒΚ.  

5. Καηά ηηο ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο, κεηά ην ηέινο ησλ ηεηξακήλσλ, αμηνινγεί ηε δηδαθηηθή πξάμε ζε ζρέζε κε 
ηα πξνγξάκκαηα ησλ ζρνιείσλ θαη πξνηείλεη ιχζεηο.  

6. Σν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ΒΚ ζπκκεηέρεη ζηνπο ζπιιφγνπο δηδαζθφλησλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 
πνπ αλήθνπλ. Βάλ ηελ ψξα πνπ ζπλεδξηάδεη ν ζχιινγνο κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ΒΚ 
αζρνινχληαη κε ηελ άζθεζε καζεηψλ άιινπ ζρνιείνπ, ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ζχιινγν κφλν κεηά απφ 
ζπλελλφεζε κε ην Αηεπζπληή ηνπ ΒΚ.  

7. Γηα γεληθφηεξα δεηήκαηα παηδαγσγηθά, δηδαθηηθά, εηζεγείηαη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ είλαη αξκφδηεο γηα 
λα απνθαζίζνπλ.  

8. Τπνβνεζά θαη ζηεξίδεη ηε ζπλεξγαζία ηνπ ΒΚ θαη ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ κε ηνπο θνηλσληθνχο θαη 
παξαγσγηθνχο θνξείο ζηνπο πεξηνρήο.  

9. Ώμηνπνηεί ηηο δπλαηφηεηεο εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ γηα θαηαζθεπέο εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ, 
ζπζθεπψλ θαη νξγάλσλ πνπ ππνβνεζνχλ ζηνπο ζθνπνχο θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ εξγαζηεξίσλ.  

10. Αηαηππψλεη ζην δηεπζπληή ζην ηέινο θάζε δηδαθηηθνχ έηνπο, πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ 
ιεηηνπξγίαο ησλ εξγαζηεξίσλ.  
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11. Ώλαιακβάλεη ηελ νξγάλσζε ηεο παξνπζίαζεο ησλ εξγαζηψλ θάζε ηνκέα, κε έθζεζε έξγσλ ζην ηέινο 
ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο θαη θαηά ηε δηάξθεηά ηνπ.  

Α` Βηδηθέο αξκνδηφηεηεο ηνπ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ ηεο Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο  

1. Παξαπέκπεη ηνπο καζεηέο ζε θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο, νξγαλψλεη απηέ`ο θαη επηθπξψλεη ηα 
απνηειέζκαηά ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο  

2. ηα ζπζηεγαδφκελα ζρνιεία ην σξνιφγην πξφγξακκα δηακνξθψλεηαη χζηεξα απφ ζπλεξγαζία ησλ 
Αηεπζπληψλ θαη ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ ζρνιείσλ απηψλ, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε ακνηβαία 
ζπκπιήξσζε ηνπ σξαξίνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ζρνιείσλ απηψλ θαη λα εμαζθαιίδνληαη ε δπλαηφηεηα 
εθαξκνγήο εληαίνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο.  

3. Βηζεγείηαη ζην Γξαθείν Βθπαίδεπζεο ή ζηε Αηεχζπλζε ηε ιεηηνπξγία ηκεκάησλ δηεπξπκέλνπ σξαξίνπ.  

4. Ώπνθαζίδεη απφ ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα γίλεη ε αλαπιήξσζε 
εθπαηδεπηηθψλ πνπ ελδέρεηαη λα ιείςνπλ γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα.  

Β` Βηδηθέο αξκνδηφηεηεο ηνπ πιιφγνπ ησλ Αηδαζθφλησλ πξνζρνιηθήο αγσγήο  

1. Σν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Νεπηαγσγείνπ δηελεξγεί ηελ θιήξσζε γηα ηελ επηινγή ησλ λεπίσλ πνπ ζα 
εγγξαθνχλ, φηαλ ν αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ δελ επηηξέπεη ηελ ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ αηηήζεσλ.  

2. Πέληε εκέξεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ηξηκήλνπ θαη φπνηε πξνθχςεη αλάγθε, ζε θάζε λεπηαγσγείν 
πξαγκαηνπνηνχληαη ζπζθέςεηο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, κε ζθνπφ ηελ εθηίκεζε ηεο πξνφδνπ ησλ 
λεπίσλ θαη ηελ αληαιιαγή απφςεσλ γηα ηε ράξαμε γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ 
Νεπηαγσγείνπ. ηηο ζπζθέςεηο απηέο κπνξεί λα πάξεη κέξνο θαη ν αξκφδηνο ρνιηθφο χκβνπινο ή ν 
Αηεπζπληήο Βθπαίδεπζεο ή ν Πξντζηάκελνο ηνπ Γξαθείνπ. Οη ζπζθέςεηο γίλνληαη εθηφο σξαξίνπ.  

3. Ο χιινγνο Αηδαζθφλησλ Πξνζρνιηθήο αγσγήο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 
ζπνπδψλ, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο, ηελ πξνζηαζία ησλ λεπίσλ, ηελ θαζαξηφηεηα 
ησλ ζρνιηθψλ ρψξσλ θαη ηελ νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.  

4. Σα κέιε ηνπ ζπιιφγνπ πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ηζφηηκα θαη κε βάζε ηε ζπλαδειθηθφηεηα θαη ην 
ζεβαζκφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο εθάζηνπ κέινπο ζε φια ηα πξνγξάκκαηα.  

5. Ο χιινγνο πξνζρνιηθήο αγσγήο δελ νξίδεη εθεκεξεχνληεο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ λεπηαγσγείνπ αιιά 
θάζε λεπηαγσγφο έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ηεο επηηήξεζεο ησλ λεπίσλ ηνπ ηκήκαηφο ηεο.  

6. Σν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ησλ ζπζηεγαδφκελσλ λεπηαγσγείσλ ζπλέξρεηαη ζε θνηλέο ζπλεδξηάζεηο κε 
πλεχκα ζπλεξγαζίαο, ψζηε ηα λεπηαγσγεία λα ιεηηνπξγνχλ σο εληαίεο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη λα 
επηηπγράλνπλ απφ θνηλνχ ηνπο ζθνπνχο ηνπο. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηελ απφθαζε παίξλεη, αλάινγα κε 
ην ζέκα, ν αξκφδηνο ρνιηθφο χκβνπινο ή ν Αηεπζπληήο Βθπαίδεπζεο. ηηο θνηλέο ζπλεδξηάζεηο πξνε-
δξεχνπλ εθ πεξηηξνπήο νη πξντζηάκελνη ησλ Νεπηαγσγείσλ.  

Σ` πκβνχιην ηκήκαηνο ηεο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο  

1. Σν ζπκβνχιην ηνπ ηκήκαηνο απνηειείηαη απφ φινπο ηνπο δηδάζθνληεο ζην ηκήκα θαη πξνεδξεχεη ζ` απηφ 
ν αξραηφηεξνο ησλ δηδαζθφλησλ ή ν Αηεπζπληήο ή ν Τπνδηεπζπληήο, εθφζνλ δηδάζθνπλ ζ` απηφ.  

2. πλεδξηάδεη έθηαθηα θάζε θνξά πνπ αλαθχπηνπλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε θνίηεζε, ηε ζπκπεξηθνξά, ηελ 
πγεία θαη ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ ηνπ ηκήκαηνο.  

3. πγθαιείηαη απφ ηνλ πξνεδξεχνληα ή αλ ην δεηήζνπλ κε έγγξαθφ ηνπο δπν ηνπιάρηζηνλ δηδάζθνληεο.  

4. ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ κπνξεί λα κεηέρεη θαη ν πξφεδξνο ηεο καζεηηθήο θνηλφηεηαο ηνπ 
ηκήκαηνο.  
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5. Σν ζπκβνχιην ηνπ ηκήκαηνο ζπλεδξηάδεη θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη εθηφο σξψλ 
δηδαζθαιίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

6. Σν ζπκβνχιην ηνπ ηκήκαηνο δελ έρεη απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο, αιιά είλαη φξγαλν εηζεγεηηθφ πξνο ην 
χιινγν ησλ Αηδαζθφλησλ, πνπ έρεη θαη ηελ ηειηθή επζχλε ηεο ιήςεο απνθάζεσλ.  

Δ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Βθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.  

Δ2/12773/23-01-2015 Υπ. Παιδείας 
 

«Ρχζκηζε καζεηηθψλ ζεκάησλ» 

Σν κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα φινπο ηνπο καζεηέο (άξ.16, παξ.2 ηνπ πληάγκαηνο) 
θαη δηδάζθεηαη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, ζχκθσλα κε ηα 
επίζεκα ππνρξεσηηθά αλαιπηηθά θαη σξνιφγηα πξνγξάκκαηα, αθνινπζεί ηνπο γεληθνχο ζθνπνχο ηεο 
εθπαίδεπζεο θαη απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο καζεηέο. Χζηφζν, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζε κε Υξηζηηαλνχο 
Οξζφδνμνπο καζεηέο, δειαδή αιιφζξεζθνπο ή εηεξφδνμνπο ή άζξεζθνπο, πνπ επηθαινχληαη ιφγνπο 
ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο, λα απαιιαγνχλ απφ ηελ παξαθνινχζεζή ηνπ.  

πλεπψο, ε απαιιαγή απφ ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ παξέρεηαη λφκηκα, απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηελ 
πξνάζπηζε ηεο ειεπζεξίαο ηεο ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην χληαγκα θαη 
πεξηγξάθεηαη ζηνπο νηθείνπο λφκνπο θαη ζηηο απνθάζεηο ησλ δηεζλψλ θαη ειιεληθψλ δηθαζηεξίσλ.  

Βπεηδή, έρνπλ παξαηεξεζεί θαηλφκελα θαηάρξεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο απαιιαγήο απφ ηα Θξεζθεπηηθά γηα 
ιφγνπο πνπ δελ ζπλδένληαη κε ηελ ειεπζεξία ηεο ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο, εθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηνπο 
Αηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ λα ειέγρνπλ ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνβαιιφκελσλ ιφγσλ, 
επηζεκαίλνληαο ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ηε ζνβαξφηεηα ησλ ζρεηηθψλ Τπεχζπλσλ Αειψζεσλ θαη θαηφπηλ 
λα πξνβαίλνπλ ζηε ρνξήγεζε λφκηκεο απαιιαγήο ηνπ καζεηή, πάληνηε εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ 
ρξνληθψλ νξίσλ.  

Δ πξνζππνγξαθή ηεο Τπεχζπλεο Αήισζεο απφ ηνλ δηδάζθνληα είλαη απαξαίηεηε, ψζηε λα ελεκεξψλεηαη 
γηα ηνπο καζεηέο πνπ ζα έρεη ζηελ ηάμε ηνπ ζηηο ψξεο ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ.  

Οη καζεηέο πνπ απαιιάζζνληαη απφ ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ δελ έρνπλ δηθαίσκα παξακνλήο ζηελ 
ηάμε ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ θαη δελ πξέπεη ζε θακία 
πεξίπησζε λα πεξηθέξνληαη εληφο ή εθηφο ηνπ ζρνιείνπ ή λα απνπζηάδνπλ (αδηθαηνιφγεηα), αιιά λα 
απαζρνινχληαη ζχκθσλα κε ηα δηαιακβαλφκελα ζηελ παξνχζα εγθχθιην.  

Δ απαιιαγή απφ ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ ρνξεγείηαη χζηεξα απφ Τπεχζπλε Αήισζε ηνπ λ. 
1599/1986, ηνπ ίδηνπ ηνπ καζεηή (αλ είλαη ελήιηθνο) ή θαη ησλ δχν γνλέσλ ηνπ (αλ είλαη αλήιηθνο), ζηελ 
νπνία ζα αλαθέξεηαη φηη ν καζεηήο δελ είλαη Υξηζηηαλφο Οξζφδνμνο θαη εμ απηνχ επηθαιείηαη ιφγνπο 
ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο, ρσξίο λα είλαη ππνρξεσηηθή ε αλαθνξά ηνπ ζξεζθεχκαηνο ζην νπνίν αλήθεη, 
εθηφο αλ ην επηζπκεί.  

Μφλνλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ε γνληθή κέξηκλα αζθείηαη απφ ηνλ έλα γνλέα, αξθεί ε ππνγξαθή ηνπ 
αζθνχληνο ηε γνληθή κέξηκλα.  

Βθφζνλ ρνξεγεζεί απαιιαγή απφ ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ γηα ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο, ζην πεδίν 
«ΘΡΔΚΒΤΜΏ» ηνπ Ώηνκηθνχ Αειηίνπ καζεηή θαη ηνπ Ώπνιπηήξηνπ Σίηινπ, δε ζα ζπκπιεξψλεηαη έλδεημε 
πνπ λα είλαη αληίζεηε κε ην πεξηερφκελν ηεο Τπεχζπλεο Αήισζεο πνπ ππνβιήζεθε γηα ηε ρνξήγεζε ηεο 
απαιιαγήο, γηα ην νπνίν ζα ελεκεξψλεηαη θαη ελππφγξαθα ν/νη ππνβάιισλ/νληεο ηελ Τπεχζπλε Αήισζε.  

Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο απαιιαγήο αθνινπζείηαη παξφκνηα δηαδηθαζία κε απηήλ πνπ πξνβιέπεηαη γηα 
αληίζηνηρεο απαιιαγέο καζεηψλ απφ καζήκαηα (π.δ. 201/1998, π.δ. 104/1979 γηα ηελ Πξσηνβάζκηα θαη 
Αεπηεξνβάζκηα Βθπαίδεπζε αληίζηνηρα).  
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Δ παξαπάλσ Τπεχζπλε Αήισζε ηνπ λ. 1599/1986, κε βεβαησκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο θαη ησλ δχν 
γνλέσλ ηνπ καζεηή, παξαιακβάλεηαη απφ ην Αηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ εληφο απνθιεηζηηθήο ρξνληθήο 
πξνζεζκίαο πνπ δηαξθεί απφ ηελ 1ε επηεκβξίνπ έσο θαη ηελ 20ε επηεκβξίνπ θάζε έηνπο.  

Ο Αηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζε ζπλεξγαζία κε ην χιινγν ησλ Αηδαζθφλησλ, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ λ. 1566/1985 (Ώ` 167) θαη ηεο ππ`αξηζκ. Φ.353.1/324/105657/Α1/8-10-2002 (ΐ` 1340) 
ππνπξγηθήο απφθαζεο, απνθαζίδνπλ θαηά πεξίπησζε γηα ηνλ ηξφπν πνπ απαζρνινχληαη ππνρξεσηηθά νη 
απαιιαζζφκελνη καζεηέο, ζπληάζζνληαο ζρεηηθή πξάμε (δηαθνξεηηθφ δηδαθηηθφ αληηθείκελν ζε άιιν ηκήκα 
ηεο ίδηαο ηάμεο, επέιηθηε δψλε, βησκαηηθέο δξάζεηο, εξεπλεηηθή εξγαζία θ.α.). ε πεξίπησζε πνπ ε 
ζπγθεθξηκέλε ηάμε ιεηηνπξγεί κφλν κε έλα ηκήκα, νη καζεηέο απηνί παξαθνινπζνχλ εθπαηδεπηηθφ 
πξφγξακκα πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην χιινγν Αηδαζθφλησλ.  

Δ ηζρχο ηεο ρνξήγεζεο απαιιαγήο είλαη εηήζηα θαη αλαλεψλεηαη γηα θάζε ζρνιηθφ έηνο κε ηελ ίδηα 
δηαδηθαζία.  

Με ηελ έθδνζε ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ παχνπλ λα ηζρχνπλ νη κε αξ. πξση. 91109/Γ2/10-07-08, 
104071/Γ2/04-08-08, Φ12/977/109744/Γ1/26-08-08 θαη 133099/Γ2/19-09-2013 εγθχθιηνη.  

Γ2/129818/16-09-2013 Κ.Υ.Α. ΦΓΚ 2451 η. Β΄ 
 

Αξηζκφο καζεηψλ αλά ηκήκα ζηα Γπκλάζηα θαη ζηα Γεληθά Λχθεηα 

ΟΕ ΤΠΟΤΡΓΟΕ ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΧΝ θαη ΠΏΕΑΒΕΏ ΚΏΕ ΘΡΔΚΒΤΜΏΣΧΝ  

Ώπνθαζίδνπκε  

Οη καζεηέο ζε θάζε ηάμε ή ηκήκα ηάμεο Γπκλαζίσλ θαη Γεληθψλ Λπθείσλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλνπλ ηνπο 
είθνζη επηά (27). Σάμεηο κε καζεηέο πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο είθνζη επηά (27) δηαηξνχληαη ζε ηκήκαηα.  

ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Αηεπζπληή Α/ζκηαο Βθπαίδεπζεο κπνξεί λα γίλεη 
πξνζαχμεζε θαηά 10%.  

ηα Εδησηηθά ρνιεία Α/ζκηαο Βθπ/ζεο ε πξνζαχμεζε ηνπ 10% απνθαζίδεηαη απφ ηνλ Αηεπζπληή θαη ηνλ 
ζχιινγν δηδαζθφλησλ.  

Δ κε αξ. πξση. 62124/Γ2/09-05-2013 (ΐ` 1218) Κνηλή Τπνπξγηθή Ώπφθαζε θαηαξγείηαη.  

Δ ηζρχο ηεο παξνχζεο αξρίδεη απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2013-2014.  

Δ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Βθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο.  

Ν. 4452/2017 ΦΓΚ 17 η. Α΄ 
 

Άξζξν 7 

Ρχζκηζε καζεηηθψλ ζεκάησλ  

1.α) Καζηεξψλεηαη Βληαίνο Ώξηζκφο Βθπαίδεπζεο, ν νπνίνο εθδίδεηαη βάζεη ηνπ Ώξηζκνχ Μεηξψνπ 
Κνηλσληθήο Ώζθάιηζεο, είλαη ακεηάβιεηνο γηα θάζε θπζηθφ πξφζσπν θαη δηαηεξείηαη θαη κεηά ηελ 
πεξάησζε ησλ ζπνπδψλ. Ο Βληαίνο Ώξηζκφο Βθπαίδεπζεο απνδίδεηαη κε ηελ θαηά ην πξψηνλ είζνδν ηνπ 
πξνζψπνπ ζε νπνηαδήπνηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο, δεκφζηαο ή ηδησηηθήο. Ο Βληαίνο Ώξηζκφο 
Βθπαίδεπζεο αληηζηνηρεί ζε ζρεηηθή εμαηνκηθεπκέλε εγγξαθή ηνπ νηθείνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ 
Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ.  
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β) Ο Βληαίνο Ώξηζκφο Βθπαίδεπζεο αληηθαζηζηά ην ζχλνιν ησλ αξηζκψλ κεηξψνπ καζεηή θαη θνηηεηή πνπ 
απνδίδνληαη έσο ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαη επέρεη ζέζε αξηζκνχ κεηξψνπ, αλεμαξηήησο 
βαζκίδαο εθπαίδεπζεο.  

γ) Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαζνξίδνληαη ηα ινηπά ζηνηρεία, ηα 
ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ηνπ θάζε πξνζψπνπ, πνπ θαηαρσξίδνληαη ζηελ νηθεία εμαηνκηθεπκέλε εγγξαθή, 
ε δηαδηθαζία θαηαρψξηζήο ηνπο, ε δηαδηθαζία απφδνζεο ηνπ Βληαίνπ Ώξηζκνχ Βθπαίδεπζεο, ν ηξφπνο 
απφδνζήο ηνπ ζε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ην πξφζσπν δελ είλαη θάηνρνο Ώξηζκνχ 
Μεηξψνπ Κνηλσληθήο Ώζθάιηζεο, ν ρξφλνο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ν 
αξκφδηνο δηαρεηξηζηήο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ν ηξφπνο εθαξκνγήο θαη πινπνίεζεο, ε 
πξφζβαζε ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα.  

δ) Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε 
αξκφδηνπ Τπνπξγνχ επηηξέπεηαη ε δηαζχλδεζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο κε άιια πιεξνθνξηαθά 
ζπζηήκαηα θαη αξρεία.  

ΣΗΜΔΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Παξαηίζεηαη όπωο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Άξζξν 18 Ν. 4521/2018 .  

2. α) Δ δηελέξγεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ ζρνιηθψλ εθδξνκψλ θαη νη πάζεο θχζεσο κεηαθηλήζεηο ζην εζσηεξηθφ 
θαη ζην εμσηεξηθφ ησλ καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο θαη 
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ηνπ κεηαιπθεηαθνχ έηνπο-ηάμεο καζεηείαο ππάγνληαη ζηελ 
απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ.  

β) Δ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ λ. 4310/2014 (Ώ` 258) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαζνξίδνληαη ηα αξκφδηα φξγαλα θαη ε 
δηαδηθαζία γηα ηελ έγθξηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ζρνιηθψλ εθδξνκψλ θαη ησλ πάζεο θχζεσο κεηαθηλήζεσλ ζην 
εζσ ηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ ησλ καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο 
θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ κεηαιπθεηαθνχ έηνπο-ηάμεο καζεηείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
εθείλσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε επξσπατθά θαη δηεζλή πξνγξάκκαηα».  

3. Με απφθαζε ηνπ νηθείνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ δελ ππνινγίδνληαη νη απνπζίεο απφ ηα καζήκαηα έσο 
δχν (2) εβδνκάδεο καζεηψλ κε εμαηξεηηθέο επηδφζεηο ζηε κνπζηθή, ρνξφ ή ζε άιιεο θαιέο ηέρλεο, γηα ηε 
κεηάβαζε θαη ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζπλαπιίεο, εθδειψζεηο ρνξνχ ή εθζέζεηο δσγξαθηθήο ή γιππηηθήο πνπ 
έρνπλ παλειιήληα ή παλεπξσπατθή ή παγθφζκηα εκβέιεηα ή πξνβνιή. Δ απφθαζε απηή εθδίδεηαη κε ηελ 
πξνζθφκηζε απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηεο πξφζθιεζεο ζπκκεηνρήο ηνπο απφ ην φξγαλν δηνξγάλσζεο 
ηεο εθδήισζεο.  

4. α) Σν άξζξν 32 ηνπ λ. 4415/2016 (ΏΊ 59) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«Άξζξν 32  

Ρπζκίζεηο εγγξαθήο καζεηψλ ζε δηαθνξεηηθφ ηχπν Λπθείνπ  

Οη καζεηέο δηθαηνχληαη κία κφλν κεηεγγξαθή θαηά ην ίδην ζρνιηθφ έηνο απφ ηάμε Γεληθνχ Λπθείνπ ζε ηάμε 
Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ θαη αληίζηξνθα, εθφζνλ ην αξ ρηθφ ιχθεην πξνέιεπζεο ή ηειηθφ ιχθεην ππνδνρήο 
είλαη εζπεξηλφ. Οη καζεηέο πνπ αηηνχληαη κεηεγγξαθή απφ Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην ζε Γεληθφ Λχθεην θαη ην 
αληίζηξν θν, θαηαηάζζνληαη ζε ηάμε ζχκθσλα κε ηε ζπλνιηθή καζεηηθή πνξεία ηνπο, ιακβάλνληαο ππφςε 
ην ζχλνιν ησλ ηάμεσλ απφηηο νπνίεο έρνπλ πξναρζεί, θαη φρη απιψο ηελ ηειεπηαία ηάμε εγγξαθήο. Βηδηθά, 
νη καζεηέο ηεο ΐ` ηάμεο ηνπ Βζπεξηλνχ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ κεηεγγξάθνληαη ζηε ΐ`ηάμε ηνπ 
Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ, εθηφο εάλ ε ζπλνιηθή καζεηηθή ηνπο πνξεία (ηάμεηο απφ ηηο νπνίεο έρνπλ 
πξναρζεί) ηνπο δίλεη ην δηθαίσκα εγγξαθήο ζε επφκελε ηάμε.».  

β) Οη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ εθαξκφδνληαη απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2016-2017.  

Άξζξν 8 

Ρχζκηζε ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο ζρνιηθψλ κνλάδσλ  
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1. Δ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4305/2014 (Ώ`237), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 45 ηνπ λ. 
4415/2016 (Ώ` 159),αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «3. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηζρχνπλ θαη γηα ηα ζρνιηθά 
έηε 2015-2016, 2016- 2017 θαη 2017-2018».  

2. ηελ ππνπεξίπησζε αα ηεο πεξίπησζεο λ` ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 3870/201 Ο (Ώ` 138), φπσο 
αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4407/2016 (Ώ` 134), κεηά ηηο ιέμεηο «γηα ηα δηδαθηηθά 
έηε 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014- 2015, 2015-2016, θαη 2016-2017,»πξνζηίζεληαη 
νη ιέμεηο «θαη 2017-2018,».  

3. Οη ππνπεξηπηψζεηο ββ θαη γγ` ηεο πεξίπησζεο γ` ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 18ηνπλ.3870/201 Ο(Ώ` 
138),φπσο αvηηθαηαζηάζεθαλ κεηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ v. 4407/ 2016 (Ώ` 134),αληηθαζίζηαληαη σο 
εμήο:  

«ββ. Ώπφ ηελ έλαξμε ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο 2018-2019 θαη εθφζνλ νη αλάγθεο ησλ δήκσλ γηα ηνλ θαζαξηζκφ 
ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ δελ θαιχπηνληαη απφ ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ, κπνξεί λα θαιπθζνχλ κε 
ζπκβάζεηο, πνπ θαηαξηίδνληαη απφ ηνπο νηθείνπο δήκνπο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. γγ. Γηα ην 
θφζηνο ηεο απαζρφιεζεο κε ζπκβάζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο πξνεγνχκελεο ππνπεξίπησζεο, γηα ην 
δηδαθηηθφ έηνο 2018-2019 θαη εθεμήο, εγγξάθεηαη εηδηθή πίζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Βζσηεξηθψλ, ε νπνία θαηαλέκεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ θαη` αλαινγία ζηνπο νηθείνπο δήκνπο.».  

Άξζξν 9 

Βαζκνινγηθή αλαγλψξηζε πξνυπεξεζίαο  

1. Δ απνδεδεηγκέλε πξνυπεξεζία εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαζψο 
θαη ε πξνυπεξεζία ηνπ Βηδηθνχ Βθπαηδεπηηθνχ θαη Βηδηθνχ ΐνεζεηηθνχ Πξνζσπηθνχ, ε νπνία δελ ζπληζηά 
πξαγκαηηθή δεκφζηα ππεξεζία ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηα ηάμεηο θαη ε νπνία έρεη απνθηεζεί ζηελ 
Βιιάδα ή ζε άιιν θξάηνο - κέινο ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο, αλαγλσξίδεηαη γηα ηε βαζκνινγηθή έληαμε ηνπ 
αλσηέξσ πξνζσπηθνχ κεηά ην δηνξηζκφ θαη ηε κνληκνπνίεζή ηνπ χζηεξα απφ αίηεζή ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο 
παξαγξάθνπο 2 έσο 4.  

2.α) Δ πξνυπεξεζία πνπ αλαγλσξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη 
ηα επηά (7) έηε γηα εξγαζηαθή ζρέζε πιήξνπο απαζρφιεζεο. ε πεξίπησζε αλαγλψξηζεο πξνυπεξεζίαο 
πνπ αθνξά ζε εξγαζηαθή ζρέζε κεξηθήο απαζρφιεζεο, ν αλαγλσξηδφκελνο ρξφλνο πξνυπεξεζίαο 
κεηψλεηαη αλαιφγσο. Σν πξνζσπηθφ, ζην νπνίν αλαγλσξίδεηαη πξνυπεξεζία ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 
1, εληάζζεηαη κεηά ηε κνληκνπνίεζή ηνπ κέρξη θαη ηνλ ακέζσο πξνεγνχκελν ηνπ θαηαιεθηηθνχ βαζκφ. Μεηά 
ηελ έληαμε, ν επηπιένλ ρξφλνο ηεο πξνυπεξεζίαο ζπλππνινγίδεηαη σο πιενλάδσλ ζην βαζκφ ζηνλ νπνίν 
εληάζζεηαη ν εθπαηδεπηηθφο. ε απηνχο πνπ θαηέρνπλ ήδε θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο ηνλ 
θαηαιεθηηθφ βαζκφ ηεο θαηεγνξίαο ηνπο, ε πξνυπεξεζία πνπ αλαγλσξίδεηαη ζπλππνινγίδεηαη σο 
πιενλάδσλ ρξφλνο ζην βαζκφ απηφ.  

β) Ώλαγλσξίδεηαη ε πξνυπεξεζία πνπ ζπλίζηαηαη ζε: αα) άζθεζε ειεπζέξηνπ επαγγέικαηνο ή απαζρφιεζε 
κε έκκηζζε εληνιή ή/θαη ββ) εμαξηεκέλε κηζζσηή εξγαζία.  

γ) Δ πξνυπεξεζία πξέπεη: αα) λα έρεη απνθηεζεί κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ ηεο 
θαηεγνξίαο/εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο, ζηελ νπνία ππεξεηεί ην πξνζσπηθφ ηεο παξαγξάθνπ 1 θαηά ην ρξφλν 
ηεο έληαμεο, θαη κεηά ηελ απφθηεζε ηεο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο, φπνπ απηή απαηηείηαη, ββ) λα είλαη 
ζπλαθήο κε ηα αληηθείκελα, ζηα νπνία ην πξνζσπηθφ ηεο παξαγξάθνπ 1 απαζρνιείηαη ή είλαη δπλαηφλ λα 
απαζρνιεζεί, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.  

δ) Δ αίηεζε γηα αλαγλψξηζε ηεο πξνυπεξεζίαο κπνξεί λα ππνβιεζεί θαη ζε πεξίπησζε κεηάηαμεο ζε άιιν 
θιάδν ή ζε άιιε ππεξεζία, εθφζνλ ε πξνυπεξεζία απηή δελ έρεη ήδε αλαγλσξηζζεί. Οη έλλνκεο ζπλέπεηεο 
πνπ απνξξένπλ απφ ηελ αλαγλψξηζε ηεο πξνυπεξεζίαο δελ αίξνληαη ζε πεξίπησζε ππεξεζηαθήο 
κεηαβνιήο ηνπ αηηνχληνο.  

3. Γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο πξνυπεξεζίαο εθδίδεηαη απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε βαζκνινγηθή έληαμε 
νξγάλνπ, χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ νηθείνπ πε ξηθεξεηαθνχ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ. Δ 
βαζκνινγηθή έληαμε αλαηξέρεη ζην ρξφλν θξίζεο ηνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ. Δ δηαδηθαζία πνπ 
αθνινπζείηαη είλαη ε αθφινπζε:  
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α) Οη ελδηαθεξφκελνη ππνβάιινπλ αίηεζε ζηε Αηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο ή Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο 
ζηελ νπνία αλήθνπλ νξγαληθά. Δ αίηεζε, πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζζεί, πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα 
αλαθεξφκελα ζηηο πεξηπηψζεηο β θαη λ δηθαηνινγεηηθά. Οη αηηήζεηο αλαγλψξηζεο παξαπέκπνληαη ζην 
αξκφδην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην εληφο κελφο απφ ηελ ππνβνιή ηνπο ζηελ αξκφδηα Αηεχζπλζε.  

β) Σα δηθαηνινγεηηθά γηα ηνπο αζθνχληεο ειεπζέξην επάγγεικα θαη φζνπο απαζρνινχληαη κε έκκηζζε 
εληνιή είλαη ηα αθφινπζα: αα) βεβαίσζε απφ ην νηθείν επαγγεικαηηθφ Βπηκειεηήξην ή χιινγν, απφ ηελ 
νπνία λα πξνθχπηεη ε ηδηφηεηα ηνπ κέινπο θαη ε δηάξθεηά ηεο, εθφζνλ ε ηδηφηεηα απηή είλαη ππνρξεσηηθή γηα 
ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο, ββ) εθφζνλ ε ηδηφηεηα ηνπ κέινπο επαγγεικαηηθνχ Βπηκειεηεξίνπ ή 
πιιφγνπ δελ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο, πξνζθνκίδεηαη άδεηα άζθεζεο 
επαγγέικαηνο ή βεβαίσζε απφ ηελ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή φηη πιεξνχληαη νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ηελ άζθεζε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγέικαηνο ή επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα, θαζψο θαη βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ 
αζθαιηζηηθνχ θνξέα, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο, γγ) εθφζνλ ε άδεηα άζθεζεο 
επαγγέικαηνο ή ε επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα ή ε έθδνζε βεβαίσζεο ηεο ππνπεξίπησζεο ββ δελ 
πξνβιέπνληαη, πξνζθνκίδεηαη βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, απφ ηελ νπνία πξέπεη λα 
πξνθχπηεη ε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιια έγγξαθα θαη ζηνηρεία, απφ ηα νπνία 
πξέπεη λα πξνθχπηεη απνδεδεηγκέλα ε πξνυπεξεζία, ε δηάξθεηα θαη ε ζπλάθεηά ηεο ζχκθσλα κε ηελ 
πεξίπησζε λ` ηεο παξαγξάθνπ 2. ηνηρεία πνπ κπνξεί λα πξνζθνκίζεη ν αηηψλ είλαη ηδίσο: ζπκβάζεηο 
παξνρήο ππεξεζηψλ ή έξγνπ, βηβιία ηνπ Κΐ, δειηία απφδεημεο παξνρήο ππεξεζηψλ, ηηκνιφγηα παξνρήο 
ππεξεζηψλ, πεξηνδηθέο δειψζεηο ΦΠΏ, δδ) βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα απφ ηελ νπνία λα 
πξνθχπηεη φηη έρνπλ θαιπθζεί φιεο νη πξνο απηφλ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ηνπ αηηνχληνο γηα ην ρξνληθφ 
δηάζηεκα πνπ επηρεηξείηαη λα αλαγλσξηζζεί σο πξνυπεξεζία θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.  

γ) Σα δηθαηνινγεηηθά γηα ηνπο παξέρνληεο εμαξηεκέλε κηζζσηή εξγαζία είλαη ηα αθφινπζα: αα) άδεηα 
άζθεζεο επαγγέικαηνο ή βεβαίσζε απφ ηελ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή φηη πιεξνχληαη νη λφκηκεο 
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγέικαηνο ή επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα, φπνπ απαηηείηαη, 
θαζψο θαη βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, απφ ηελ νπνία πξέπεη λα πξνθχπηεη ε δηάξθεηα ηεο 
αζθάιηζεο θαη ην είδνο ηεο εξγαζίαο, ββ) εθφζνλ απφ ηα αλσηέξσ δελ πξνθχπηεη ε δηάξθεηα θαη ην είδνο 
ηεο απαζρφιεζεο, απαηηείηαη επηπιένλ βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε, ζηνλ νπνίν απαζρνιήζεθε ν αηηψλ, ζηελ 
νπνία λα αλαθέξεηαη ν ρξφλνο θαη ην είδνο ηεο απαζρφιεζήο ηνπ, γγ) βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ 
θνξέα απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη έρνπλ θαιπθζεί φιεο νη πξνο απηφλ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ηνπ 
αηηνχληνο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ επηρεηξείηαη λα αλαγλσξηζζεί σο πξνυπεξεζία θαηά ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ παξφληνο.  

δ) Σν νηθείν πεξηθεξεηαθφ ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην εμεηάδεη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ β θαη λ θαη 
απνθαίλεηαη εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ παξαπνκπή ζε απηφ ηνπ ζρεηηθνχ εξσηήκαηνο. Σν αξκφδην 
φξγαλν εθδίδεη ηε ζρεηηθή απφθαζε εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε δηαηχπσζε ζχκθσλεο γλψκεο 
ηνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ. Με ηελ απφθαζε αλαγλψξηζεο ηνπ ρξφλνπ πξνυπεξεζίαο πξαγκαηνπνηείηαη 
θαη ε θαηάηαμε ζε βαζκφ ή ν ζπλππνινγηζκφο ηεο σο πιενλάδνληνο ρξφλνπ ζην βαζκφ πνπ ήδε θαηέρεη ν 
ελδηαθεξφκελνο.  

4. Γηα ην πξνζσπηθφ ηεο παξαγξάθνπ 1 πνπ ππεξεηεί θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, ηζρχνπλ νη 
πξνζεζκίεο ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο πεξίπησζεο α`, θαζψο θαη ηεο πεξίπησζεο δ ηεο παξαγξάθνπ 3.  

Άξζξν 10 

Ρχζκηζε ζεκάησλ ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ  

1. Δ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 3986/2011 (Ώ` 152) δελ εθαξκφδεηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 
πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

2. Δ πεξίπησζε λ` ηεο παξ. 16 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3194/2003 (Ώ` 267) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «γ) Με 
θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαζνξίδνληαη ν 
κέγηζηνο αξηζκφο ησλ σξψλ ηεο εβδνκαδηαίαο απαζρφ ιεζεο θαη ην χςνο ηεο σξηαίαο αληηκηζζίαο ησλ 
ηδησηψλ, ζηνπο νπνίνπο αλαηίζεηαη ε δηδαζθαιία αληηθεηκέλσλ/ καζεκάησλ ζηα Καιιηηερληθά ρνιεία».  

3. Δ πεξίπησζε ζη` ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 329 ηνπ λ. 4072/2012 (Ώ` 86) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «ζη.Ο 
παηδηθφο ζηαζκφο ζηειερψλεηαη απφ κφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ θιάδνπ ΠΒ60 Νεπηαγσγψλ πνπ δηα 
ηίζεληαη ή απνζπψληαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. ηνλ παηδηθφ ζηαζκφ κπνξεί επίζεο λα 
απαζρνινχληαη θαη κφληκνη εθπαηδεπηηθνί θιάδσλ ΠΒ Φπρνιφγσλ, ΠΒ ΐξεθνλεπηνθφκσλ ή ΣΒ 
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Παηδνθφκσλ-ΐξεθνθφκσλ, νη νπνίνη δηαηίζεληαη ή απνζπψληαη ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε α` ηεο παξ. 6 
ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2740/1999 (Ώ` 186). Χο πξντζηάκελνο ηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ επη ιέγεηαη εθπαηδεπηηθφο 
ηνπ θιάδνπ ΠΒ Νεπηαγσγψλ.».  

4. Μεηά ηελ πεξίπησζε ζ` ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 329 ηνπ λ. 4072/2012 πξνζηίζεηαη πεξίπησζε η`, σο εμήο:  

«η. ηνλ παηδηθφ ζηαζκφ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηνχλ ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε θνηηεηέο ησλ ΣΒΕ ή 
ζπνπδαζηέο ησλ Ε.Β.Κ.».  

5. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ εηζήγεζε 
ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηαθνχ Αηεπζπληή Βθπαίδεπζεο είλαη δπλαηή ε κεξηθή δηάζεζε γηα ζπκπιήξσζε ηνπ 
δηδαθηηθνχ ηνπο σξαξίνπ κφληκσλ εθπαηδεπηηθψλ θιάδνπ ΠΒ11 Φπζηθήο Ώγσγήο ζε Βζληθά ή Αεκνηηθά 
Κνιπκβεηήξηα θαη ζηα Γπκλαζηήξηα αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ 
«Ε.Φσθηαλφο» θαη «Α.Π.Π.Γ. Καηζαξηαλήο» πνπ πινπνηνχλ αζιεηηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ππφ ηελ 
επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, εθφζνλ: α) νη εθ παηδεπηηθνί απηνί 
απνδεδεηγκέλα πιενλάδνπλ ηφζν ζηε Αηεχζπλζε Βθπαίδεπζεο πνπ ππεξεηνχλ (Πξσηνβάζκηα ή 
Αεπηεξνβάζκηα) φζν θαη ζηελ αληίζηνηρε ηεο άιιεο βαζκίδαο (Πξσηνβάζκηα ή Αεπηεξνβάζκηα) θαη β) ν νη 
θείνο Πεξηθεξεηαθφο Αηεπζπληήο Βθπαίδεπζεοβεβαηψλεη εγγξάθσο φηη έρνπλ θαιπθζεί πιήξσο ηα θελά 
εθπαηδεπηηθψλ ηνπ θιάδνπ απηνχ ζηηο νηθείεο ζρνιηθέο κνλάδεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο. Βπηπιένλ, είλαη δπλαηή ε απφζπαζε κφληκσλ εθπαηδεπηηθψλ θιάδνπ ΠΒ11 Φπζηθήο Ώγσγήο 
ζε Βζληθά ή Αεκνηηθά Κνιπκβεηήξηα πνπ πινπνηνχλ αζιεηηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ππφ ηελ 
επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, κε ηε δηαδηθαζία, ηνπο φξνπο θαη ηηο 
πξνυπνζέζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ.  

5.α. Οη εθπαηδεπηηθνί θιάδνπ ΠΒ11 Φπζηθήο Ώγσγήοδχλαηαη, εθφζνλ πιενλάδνπλ, ή θαη γηα ηελ 
ζπκπιήξσζε ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο σξαξίνπ θαη εληφο απηνχ, λα δηαηίζεληαη ζε Ν.Π.Α.Α. Βζληθά Ώζιεηηθά 
Κέληξα, επνπηεπφκελα απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Ώζιεηηζκνχ, γηα ηε δηνηθεηηθή θαη γξακκαηεηαθή 
ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπο θαη ηελ ππνζηήξημε απηνηειψλ πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ θπζηθήο αγσγήο 
θαη άζθεζεο γηα φινπο, ηα νπνία πινπνηνχληαη ππφ ηελ επνπηεία ηεο Γ.Γ.Ώ. θαη αζιεηηθψλ πξνγξακκάησλ 
θαη δξάζεσλ εγθεθξηκέλσλ απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ ηα νπνία δχλαηαη λα 
πινπνηνχληαη ζηα Ν.Π.Α.Α. Βζληθά Ώζιεηηθά Κέληξα ηεο Γ.Γ.Ώ..  
ηνπο κφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο θιάδνπο ΠΒ11 Φπζηθήο Ώγσγήο ζηνπο νπνίνπο ζα γίλεη νιηθή δηάζεζε ή θαη 
ζπκπιήξσζε σξαξίνπ θαηά ηα σο άλσ αλαγξαθφκελα, δελ επηηξέπεηαη ηαπηφρξνλα κε ηε δηάζεζή ηνπο 
ζηα Ν.Π.Α.Α. Βζληθά Ώζιεηηθά Κέληξα:  
α) λα αζθνχλ πξνπνλεηηθφ έξγν κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ζε αζιεηηθφ ζσκαηείν, ην νπνίν είλαη 
ρξήζηεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΒΏΚ ηεο δηάζεζήο ηνπο θαη γηα φζν ρξφλν δηαξθεί απηή,  
β) λα απνηεινχλ κέιε Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ ηεο αλσηέξσ πεξίπησζεο.  
Οη δηαζέζεηο ησλ αλσηέξσ αλαγξαθφκελσλ πεξηπηψζεσλ ζα γίλνληαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ 
Πεξηθεξεηαθνχ Αηεπζπληή Βθπαίδεπζεο Π.Β. θαη Α.Β..  

ΣΗΜΔΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Παξαηίζεηαη όπωο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Άξζξν 94 Ν. 4485/2017 .  

6. Σν άξζξν 2 ηνπ π.δ. 111 /2016 (Ώ` 193) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«Άξζξν 2  

Δ ηζρχο ηνπ παξφληνο αξρίδεη απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2017-2018.».  

7. Καη` εμαίξεζε, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2016-2017 νη αηηήζεηο κεηάζεζεο: α) ησλ εθπαηδεπηηθψλ 
πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζα ππνβιεζνχλ εληφο ηνπ κελφο Φεβξνπαξίνπ 2017 θαη 
β) ηνπ Βηδηθνχ Βθπαηδεπηηθνχ θαη ΐνεζεηηθνχ Πξνζσπηθνχ ζα ππνβιεζνχλ εληφο ηνπ κελφο Μαξηίνπ 2017.  

8. Σν έλαην (πξνηειεπηαίν) εδάθην ηεο ππνπεξίπησζεο α ηεο πεξίπησζεο 6 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ 
λ. 4203/2013 (Ώ` 235), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ πεξίπησζε α` ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ 
λ.4386/2013 (Ώ` 83), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Δ ζπλεδξίαζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη: α) κε επζχλε ηνπ 
αξκφδηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Αηεπζπληή Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, ν νπνίνο νξίδεη θαη 
ηνλ Πξφεδξν απηήο, θαη β) ππνρξεσηηθά εληφο ηνπ πξψηνπ δεθαεκέξνπ ηνπ επηεκβξίνπ εθάζηνπ 
δηδαθηηθνχ έηνπο, θαη επηπιένλ νπνηεδήπνηε θξηζεί αλαγθαίν απφ ηνλ αξκφδην Πεξηθεξεηαθφ Αηεπζπληή ή 
νπνηεδήπνηε ππνβιεζεί ζρεηηθή αίηεζε θαη απφ ηνπο δχν (2) Αηεπζπληέο Βθπαίδεπζεο (Πξσηνβάζκηαο θαη 
Αεπηεξνβάζκηαο) ηεο ίδηαο πεξηνρήο κεηάζεζεο.».  
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9.α)Σν πέκπην εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 3966/2011 (Ώ` 118) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«Ώλ ζε ζέζε Βηδηθνχ πκβνχινπ επηιεγεί εθπαηδεπηηθφο ηεο ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 
ηεο απαζρφιεζήο ηνπ ζην Ε.Β.Π. ινγίδεηαη φηη ηειεί ζε εθπαηδεπηηθή άδεηα, θαηά παξέθθιηζε ησλ θείκελσλ 
δηαηάμεσλ, ρσξίο ρξνληθφ πεξηνξηζκφ απφ ηπρφλ ρνξεγεζείζεο εθπαηδεπηηθέο άδεηεο ζην παξειζφλ, θαη 
ιακβάλεη κφλν ηηο απνδνρέο ηεο άδεηαο απηήο, νη νπνίεο θαιχπηνληαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, 
απφ ηελ εκεξνκελία αλάιεςεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ζην Ε.Β.Π.».  

β) Οη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ εθαξκφδνληαη απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2016-2017.  

Άξζξν 11 

Ρχζκηζε ζεκάησλ εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο  

1.α) Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ v. 3699/2008 (Ώ` 199), φπσο ην εδάθην απηφ 
αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 15 ηνπ άξζξνπ 28ηνπ v. 4186/2013 (Ώ` 193), θαηαξγείηαη θαη ζην ηέινο ηεο 
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 6 πξνζηίζεληαη εδάθηα σο εμήο: «Οη καζεηέο κε δηαγλσζκέλεο απφ αξκφδην 
δεκφζην θνξέα (ΚΒΑΑΤ, Εαηξνπαηδαγσγηθά Κέληξα, Αεκφζην Ννζνθνκείν) αλαπεξία ή/θαη εηδηθέο 
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, νη νπνίνη θνηηνχλ ζε ζρνιεία πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο γεληθήο θαη 
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, κπνξεί λα θαηαλέκνληαη ζε ηκήκαηα ηεο ίδηαο ηάμεο ηεο νηθείαο ζρνιηθήο 
κνλάδαο, σο εμήο: α) Ο αξηζκφο ησλ καζεηψλ κε αλαπεξία ή/θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 3 θαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 3, εθηφο ησv εηδηθψλ 
καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ, φπσο δπζιεμία, δπζλξαθία, δπζαξηζκεζία, δπζαvαγλσζία, δπζνξζνγξαθία, δελ 
κπνξεί λα είλαη αλψηεξνο ηνπ ελφο (1) αλά ηκήκα. Ώλ χζηεξα απφ ηελ θαηαλνκή ησλ καζεηψλ ζε ηκήκαηα 
ηεο ίδηαο ηάμεο πξνθχπηεη φηη ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ είλαη αλψηεξνο ηνπ ελφο 
(1 ), ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ ηνπ ηκήκαηνο κπνξεί λα κεηψλεηαη θαη λα ππνιείπεηαη ζπλνιηθά θαηά ηξεηο (3) 
καζεηέο απφ ην κέγηζην πξνβιεπφκελν απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο αξηζκφ καζεηψλ αλά ηκήκα.  

β) Ο αξηζκφο ησλ καζεηψλ κε δηαγλσζκέvεο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, φπσο δπζιεμία, δπζγξαθία, 
δπζαξηζκεζία, δπζαvαγλσζία, δπζνξζνγξαθία, δελ κπνξεί λα είλαη αλψηεξνο ησλ ηεζζάξσλ (4) αλά 
ηκήκα. Ώλ χζηεξα απφ ηελ θαηαλνκή ησλ καζεηψλ ζε ηκήκαηα ηεο ίδηαο ηάμεο πξνθχπηεη φηη ν αξηζκφο ησλ 
καζεηψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ είλαη αλψηεξνο ησλ ηεζζάξσλ (4), ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ ηνπ 
ηκήκαηνο κπνξεί λα κεηψλεηαη θαη λα ππνιείπεηαη ζπλνιηθά θαηά ηξεηο (3) καζεηέο απφ ην κέγηζην 
πξνβιεπφκελν απφ ηηο ηζρχ νπζεο δηαηάμεηο αξηζκφ καζεηψλ αλά ηκήκα, εθφζνλ ζην ζρνιείν δελ 
ιεηηνπξγεί Σκήκα Έληαμεο.  

Δ θαηά ηα πξνεγνχκελα εδάθηα κείσζε πξαγκαηνπνηείηαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηαθνχ 
Αηεπζπληή Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ 
Αηεπζπληή Βθπαίδεπζεο. Ο Αηεπζπληήο Βθπαίδεπζεο θαηά ηε δηαηχπσζε ηεο εηζήγεζεο ιακβάλεη ππφςε 
ηνπ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ θαη γλψκε ηνπ ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ Βηδηθήο Ώγσγήο θαη 
Βθπαίδεπζεο θαη ηνπ αξκφδηνπ ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ Παηδαγσγηθήο Βπζχλεο.».  

β) ην άξζξν 6 ηνπ v. 3699/2008, χζηεξα απφ ηελ παξάγξαθν 3 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 3Ώ, σο εμήο: 
«3.Ώ. Γηα ηνπο καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζε ζρνιεία πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο γεληθήο θαη 
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, κε δηαγλσζκέλε απφ αξκφδην δεκφζην θν ξέα (ΚΒΑΑΤ, Εαηξνπαηδαγσγηθά 
Κέληξα, Αεκφζην Ννζνθνκείν) αλαπεξία ή/θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο 
ησλ αζθνχλησλ ηε γνληθή κέξηκλα δελ ππνινγίδεηαη ν βαζκφο εμέηαζεο ηεο δηδαζθφκελεο δεχηεξεο μέλεο 
γιψζζαο ζην γεληθφ βαζκφ πξναγσγήο ή απφιπζεο.».  

γ) Δ ηζρχο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ άξρεηαη ην ζρνιηθφ έηνο 2017-2018.  

2. ην ηέινο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ v. 3699/2008,φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.1Ο ηνπ άξζξνπ 
28 ηνπ v. 4186/2013 (Ώ` 193),πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο: «Οκνίσο ηζρχνπλ νη βεβαηψζεηο πηζηνπνίεζεο 
επάξθεηαο ηεο γξαθήο Braille πνπ ρνξεγνχληαη:  

α) απφ ην Κέληξν Βθπαίδεπζεο θαη Ώπνθαηάζηαζεο Σπθιψλ,  

β) απφ ην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Βηδηθήο Ώγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, κε ηηο νπνίεο πηζηνπνηείηαη ε 
επηηπρήο παξαθνινχζεζε ηνπ καζήκαηνο «Βξγαζηήξην γξαθήο θαη αλάγλσζεο ζηνλ θψδηθα Braille» θαη  
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γ) απφ ην Σκήκα Βθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο κε θαηεχζπλζε, 
εθπαίδεπζε αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, κε ηηο νπνίεο πηζηνπνηείηαη ε επηηπρήο παξαθνινχζεζε ηνπ 
καζήκαηνο «Βξγαζηήξην Βθκάζεζεο ηεο Braille».».  

3. ην ηέινο ηεο παξ.4ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ v. 3699/2008,φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 18 ηνπ άξζξνπ 
28ηνπ v.4186/2013, πξνζηίζεληαη εδάθηα σο εμήο:  

«Οη αηηήζεηο ησλ γνλέσλ ή θεδεκφλσλ ησλ καζεηψλ γηα ππνζηήξημε απφ εηδηθφ βνεζφ ή απφ ζρνιηθφ 
λνζειεπηή είηε απηνί θνηηνχλ ζε γεληθφ ζρνιείν είηε ζε ΜΒΏΒ, ζπλνδεχνληαη απφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα 
ησλ πξνηεηλφκελσλ πξνζψπσλ. Σα πξνηεηλφκελα πξφζσ πα ππνβάιινπλ ζηνλ Αηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο 
κνλάδαο αληίγξαθν ηνπ πνηληθνχ ηνπο κεηξψνπ.».  

4. ην ηέινο ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ v. 3699/2008, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ v. 4368/2016 (Ώ` 21 ), πξνζηίζεληαη εδάθηα σο εμήο:  

«Ο αξηζκφο ησλ καζεηψλ ζε θάζε ηκήκα ησλ Βηδηθψλ Νεπηαγσγείσλ θαη ησλ Βηδηθψλ Αεκνηηθψλ ρνιείσλ 
νξίδεηαη απφ θαη` ειάρηζηνλ ηέζζεξηο (4) έσο θαη` αλψηαην φξην επηά (7) καζεηέο. ε εμαηξεηηθέο 
πεξηπηψζεηο, ν αξηζκφο κπνξεί λα κεηψλεηαη κε θαηψηαην φξην ηνπο ηξεηο (3) καζεηέο αλά ηκήκα, κε 
απφθαζε ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηαθνχ Αηεπζπληή Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, χζηεξα 
απφ εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ Αηεπζπληή Βθπαίδεπζεο. Ο Αηεπζπληήο Βθπαίδεπζεο θαηά ηε δηαηχπσζε ηεο 
εηζήγεζεο ιακβάλεη ππφςε ηνπ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ, θαζψο θαη γλψκε ηνπ 
νηθείνπ ΚΒΑΑΤ θαη ηνπ ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ Βηδηθήο Ώγσγήο θαη Βθπαίδεπζεο.».  

5. ην ηέινο ηεο πεξίπησζεο β` ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ v. 3699/2008, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 
πεξίπησζε β ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ λ. 3966/2011 (Ώ` 118),πξνζηίζεληαη εδάθηα, σο εμήο:  

«Ο αξηζκφο ησλ καζεηψλ ζε θάζε ηκήκα ησλ γπκλαζίσλ ΒΏΒ θαη ιπθείσλ ΒΏΒ νξίδεηαη απφ θαη` ειάρηζηνλ 
πέληε (5) έσο θαη` αλψηαην φξην ελλέα (9) καζεηέο. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ν αξηζκφο κπνξεί λα 
κεηψλεηαη κε θαηψηαην φξην ηνπο ηξεηο (3) καζεηέο αλά ηκήκα, κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηαθνχ 
Αηεπζπληή Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ 
Αηεπζπληή Βθπαίδεπζεο. Ο Αηεπζπληήο Βθπαίδεπζεο θαηά ηε δηαηχπσζε ηεο εηζήγεζεο ιακβάλεη ππφςε 
ηνπ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ, θαζψο θαη γλψκε ηνπ νηθείνπ ΚΒΑΑΤ θαη ηνπ ζρνιηθνχ 
ζπκβνχινπ Βηδηθήο Ώγσγήο θαη Βθπαίδεπζεο.».  

6.α) ην ηέινο ηεο ππνπεξίπησζεο αα ηεο πεξίπησζεο λ` ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3699/2008, φπσο 
ε πεξίπησζε λ` αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 48ηνπ λ. 4415/2016 (Ώ` 159), πξνζηίζεηαη 
εδάθην σοεμήο: «Σν θαηψηαην φξην ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο είλαη νη ηξεηο (3) 
καζεηέο αλά ηκήκα.».  

β) ην ηέινο ηεο ππνπεξίπησζεο ββ ηεο πεξίπησζεο λ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3699/2008, φπσο ε 
πεξίπησζε λ` αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ. 4415/2016, πξνζηίζεηαη εδάθην σο 
εμήο: «Σν θαηψηαην φξην ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο είλαη νη ηξεηο (3) καζεηέο 
αλά ηκήκα».  

7. ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ. 3699/2008 πξνζηίζεηαη πεξίπησζε δ` σο εμήο:  

«δ) κεηαθέξεηαη ε έδξα ΜΒΏΒ ζε φκνξν δήκν θαη κεηνλνκάδεηαη αλαιφγσο, αλ δελ ιεηηνπξγεί ε ΜΒΏΒ 
ιφγσ έιιεηςεο θηηξίνπ ή ππάξρεη θαηαιιειφηεξε ζρνιηθή ζηέγε ζε φκνξν δήκν, χζηεξα απφ: α) εηζήγεζε 
ηνπ αξκφδηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Αηεπζπληή Βθπαίδεπζεο, β) ζχκθσλε γλψκε ηνπ δήκνπ ζηνλ νπνίν έρεη 
ηδξπζεί ή ιεηηνπξγεί ε ΜΒΏΒ θαη γ) βεβαίσζε ηνπ φκνξνπ Αήκνπ πεξί παξαρψξεζεο θαηάιιεινπ θηηξίνπ 
γηα ηε ζηέγαζε ηεο ΜΒΏΒ θαη βεβαίσζε ηεο δηεχζπλζεο νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ πεξί θάιπςεο ησλ 
ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ηεο ΜΒΏΒ.».  

8. Δ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ π.δ. 1 /2003 (Ώ` 1) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«Οη ηαθηηθνί αηξεηνί ηνπ ΚΤΒΒΠ εθφζνλ αλήθνπλ νξγαληθά εθηφο ηνπ Ννκνχ Ώηηηθήο, δχλαληαη λα απν 
ζπψληαη θαηφπηλ αίηεζεο ηνπο ζε ΜΒΏΒ ή ΚΒΑΑΤ ηεο πεξηνρήο Ώηηηθήο. Οη ηαθηηθνί αηξεηνί ηνπ ΠΤΒΒΠ 
δχλαληαη λα απνζπψληαη θαηφπηλ αίηεζεο ηνπο ζε ΜΒΏΒή ΚΒΑΑΤ ηεο έδξαο ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο 
Αηεχζπλζεο Βθπαίδεπζεο.».  
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Άξζξν 12 

Ρπζκίζεηο γηα ζέκαηα ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο  

«1. α) ηνπο καζεηέο ηεο ΐ` θαη Γ` ηάμεο ησλ εκεξήζησλ Βπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ (ΒΠΏ.Λ.), ηνπ Σνκέα 
Ναπηηιηαθψλ Βπαγγεικάησλ θαη ησλ εηδηθνηήησλ Πινηάξρνπ θαη Μεραληθνχ Βκπνξηθνχ Ναπηηθνχ (Β.Ν.), νη 
νπνίνη λαπηνινγνχληαη σο πξνζσπηθφ θαηαζηξψκαηνο θαη κεραλήο γηα ηελ απφθηεζε ζαιάζζηαο 
ππεξεζίαο, ρνξεγείηαη ην εγρεηξίδην θαηεπζπλφκελεο εθπαίδεπζεο ζε πινίν (ΚΒΠ) ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ π.δ. 
141/2014 (Ώ` 232) θαη πξηλ ηελ απφθηεζε ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ, θαηά ηα δηαζηήκαηα:  

αα) ησλ δηαθνπψλ ησλ Υξηζηνπγέλλσλ,  

ββ) ησλ δηαθνπψλ ηνπ Πάζρα θαη  

γγ) απφ ηε ιήμε ησλ εμεηάζεσλ ηνπ Ενπλίνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έηνπο θνίηεζεο ηεο ΐ` ηάμεο κέρξη ηελ 
έλαξμε ησλ καζεκάησλ ηεο Γ` ηάμεο ηνπ επφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έηνπο, εθφζνλ ε ζαιάζζηα ππεξεζία πνπ 
απνθηάηαη ζην πινίν έρεη θάζε θνξά ειάρηζηε δηάξθεηα επηά (7) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ.  

β) ηνπο καζεηέο ηεο ΐ` θαη Γ` ηάμεο ησλ εζπεξηλψλ ΒΠΏ.Λ. ηξηεηνχο δηάξθεηαο θαη ηεο Γ` θαη Α` ηάμεο ησλ 
εζπεξηλψλ ΒΠΏ.Λ. ηεηξαεηνχο δηάξθεηαο, ηνπ Σνκέα Ναπηηιηαθψλ Βπαγγεικάησλ θαη ησλ εηδηθνηήησλ Πινη-
άξρνπ θαη Μεραληθνχ (Β.Ν.), νη νπνίνη λαπηνινγνχληαη σο πξνζσπηθφ θαηαζηξψκαηνο θαη κεραλήο, γηα ηελ 
απφθηεζε ζαιάζζηαο ππεξεζίαο, ρνξεγείηαη ην εγρεηξίδην θαηεπζπλφκελεο εθπαίδεπζεο ζε πινίν (ΚΒΠ) 
ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ π.δ. 141/2014 θαη πξηλ ηελ απφθηεζε ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ, θαηά ηα δηαζηήκαηα:  

αα) ησλ δηαθνπψλ ησλ Υξηζηνπγέλλσλ,  

ββ) ησλ δηαθνπψλ ηνπ Πάζρα,  

γγ) απφ ηε ιήμε ησλ εμεηάζεσλ ηνπ Ενπλίνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έηνπο θνίηεζεο ηεο ΐ` ηάμεο κέρξη ηελ 
έλαξμε ησλ καζεκάησλ ηεο Γ` ηάμεο ηνπ επφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έηνπο γηα ηνπο καζεηέο ησλ εζπεξηλψλ 
ΒΠΏ.Λ. ηξηεηνχο δηάξθεηαο ή ηεο Γ` ηάμεο κέρξη ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ ηεο Α` ηάμεο ηνπ επφκελνπ 
εθπαηδεπηηθνχ έηνπο γηα ηνπο καζεηέο ησλ εζπεξηλψλ ΒΠΏ.Λ. ηεηξαεηνχο δηάξθεηαο θαη  

δδ) θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ πεξί επαξθνχο θνίηεζεο, 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ κε αξηζκ. πξση. 10645/ ΓΑ4/22.1.2018 (ΐ`120) θνηλή απφθαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ θαη ηεο Τθππνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, εθφζνλ ε ζαιάζζηα ππεξεζία πνπ 
απνθηάηαη ζην πινίν έρεη θάζε θνξά ειάρηζηε δηάξθεηα επηά (7) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ.»  

ΣΗΜΔΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Η παξ. 1 αληηθαηαζηάζεθε κε ην Άξζξν 40 παξ.1 ηνπ Ν.4599/2018 ΦΔΚ 40 η. Α΄  

2. ην άξζξν 46 ηνπ λ. 4186/2013 (Ώ` 193), φπσο ηζρχεη, πξνζηίζεληαη παξάγξαθνη 18 θαη 19 σο εμήο:  

«18.α) Γηα ην ραξαθηεξηζκφ ηεο θνίηεζεο ησλ καζεηψλ, νη νπνίνη θνηηνχλ ζηε Γ` ηάμε εκεξεζίσλ θαη ηηο Γ`-
Α` ηάμεηο εζπεξηλψλ ΒΠΏΛ θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2016- 2017 θαη ζηε Α` ηάμε εζπεξηλψλ ΒΠΏΛ θαηά ην 
ζρνιηθφ έηνο 2017-2018 ησλ εηδηθνηήησλ Πινηάξρσλ θαη Μεραληθψλ, δελ ιακβάλνληαη ππφςε νη απνπζίεο 
ιφγσ λαπηνιφγεζεο σο πξνζσπηθφ θαηαζηξψκαηνο θαη κεραλήο. ηνπο καζεηέο ηεο παξνχζαο 
πεξίπησζεο ρνξεγείηαη ην εγρεηξίδην Καηεπζπλφκελεο Βθπαίδεπζεο ζε Πινία ηνπ άξζξνπ 34ηνπ π.δ. 
141/2014 κε βεβαίσζε θνίηεζεο ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν θνηηνχλ. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, 
Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαζνξίδνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ην ραξαθηεξηζκφ ηεο θνίηεζεο ησλ 
καζεηψλ, ν αξηζκφο ησλ απνπζηψλ πνπ δχλαληαη λα πξαγκαηνπνηνχλ γηα ηνλ ππφινηπν ρξφλν θνίηεζήο 
ηνπο, θαζψο θαη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ απηψλ.  

β) Γηα ην ραξαθηεξηζκφ ηεο θνίηεζεο ησλ καζεηψλ, νη νπνίνη θνηηνχλ θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2016-2017 ζηε 
Γ` ηάμε εκεξεζίσλ θαη ηηο Γ`-Α` ηάμεηο εζπεξηλψλ ΒΠΏΛ θαη θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2017-2018 ζηε Α· ηάμε 
εζπεξηλψλ ΒΠΏΛ θαη ραξαθηεξίζηεθαλ θαη` ηδίαλ δηδαρζέληεο θαηά ηε θνίηεζή ηνπο ζηε ΐ` ηάμε ην ζρνιηθφ 
έηνο 2015-2016 ζηνπο ηνκείο Οηθνλνκίαο-Αηνίθεζεο θαη Πιεξνθνξηθήο ιφγσ αζζέλεηαο πνπ απαηηεί καθξά 
λνζνθνκεηαθή ή θαη` νίθνλ λνζειεία, δελ ιακβάλνληαη ππφςε νη απνπζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ηελ 
πεξίνδν ηεο λνζειείαο ηνπο. Οη απνπζίεο ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πεξί απνπζηψλ 
δηαηάμεηο γηα ηα ΒΠΏΛ αλαινγηθψο εθαξκνδφκελεο.  
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19.α)Βηδηθά, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2016-2017 ε ιεηηνπξγία ησλ ηκεκάησλ ηνπ «Μεηαιπθεηαθνχ έηνπο - Σάμεο 
Μαζεηείαο» κπνξεί λα αξρίδεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2016-2017 θαη λα ζπλερίδεηαη κέρξη ηελ 
νινθιήξσζε ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ησλ ελλέα (9) κελψλ ηεο καζεηείαο θαη θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2017- 
2018. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ νξίδεηαη ν ρξφλνο έλαξμεο θαη 
νινθιήξσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο.  

β) Δ πεξίπησζε Ώ` ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ εθαξκφδεηαη θαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο «Πηινηηθήο Σάμεο Μα 
ζεηείαο»,»,  

3. Σν πξψην, δεχηεξν θαη ηξίην εδάθην ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 4186/2013 (Ώ` 193),φπσο 
αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ. 4386/2016 (Ώ`83), αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:  

«3. ην «Μεηαιπθεηαθφ έηνο - ηάμε καζεηείαο» εθαξκφδεηαη: α) πξφγξακκα εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ ηεο 
εηδηθφηεηαο επηά (7) ζπλνιηθά σξψλ εβδνκαδηαίσο, ην νπνίν δηδάζθεηαη ζηε ζρνιηθή κνλάδα ηνπ ΒΠΏΛ ή 
ηνπ Β.Κ. απφ εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ΒΠΏΛ ή ηνπ Β.Κ. γηα έλα (1) δηδαθηηθφ έηνο θαη δελ 
πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηελ πεξίνδν ησλ δηαθνπψλ ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, ηνπ Πάζρα θαη ησλ ζεξηλψλ 
δηαθνπψλ θαη β) «Πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ζην ρψξν εξγαζίαο - Μαζεηεία ζε εξγαζηαθφ ρψξν» είθνζη 
νθηψ (28) σξψλ εβδνκαδηαίσο, επηκεξηζκέλν ηνπιάρηζηνv ζε ηέζζεξηο (4) εκέξεο γηα έλα ζρνιηθφ έηνο. Δ 
ζπλνιηθή δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο καζεηείαο είλαη ελλέα (9) κήλεο. Σν «Πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ζην 
ρψξν εξγαζίαο - Μαζεηεία ζε εξγαζηαθφ ρψξν» νξίδεηαη κε ζχκβαζε, πνπ ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηνπ καζεηή 
θαη ηνπ εξγνδφηε (θνξείο ηνπ θαηά ην άξζξν 51 ηνπ v. 1892/1990 (Ώ` 101) δεκνζίνπ ηνκέα, θπζηθφ ή λνκηθφ 
πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ ή επηρείξεζε) θαη ζεσξείηαη απφ ηνλ Αηεπζπληή ηεο νηθείαο ζρνιηθήο κνλάδαο».  

4. Δ πεξίπησζε β ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ v. 3421 /2005 (Ώ`302) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «β, 
πνπδαζηέο ηλζηηηνχησλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ή ζρνιψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή εζπε ξηλψλ 
ιπθείσλ ή καζεηέο «Μεηαιπθεηαθνχ έηνπο-ηάμε καζεηείαο» ησλ ΒΠΏΛ ή .Β.Κ.».  

5. Σν πξψην εδάθην ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 94 ηνπ v. 1566/1985 (Ώ` 167) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Οη θαηά 
ην άξζξν 51 ηνπ v. 1892/1990 (Ώ` 101) θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κπνξεί λα απαζρνινχλ καζεηέο ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ καζεηείαο ηνπ ΟΏΒΑ, καζεηέο ηνπ «Πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ζην ρψξν 
εξγαζίαο - Μαζεηεία ζε εξγαζηαθφ ρψξν» ηνπ «Μεηαιπθεηαθνχ έηνπο - ηάμεο καζεηείαο» ησλ ΒΠΏΛ, θαζψο 
θαη θαηαξηηδφκελνπο ησλ ηλζηηηνχησλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη ΒΚ γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε ή θαη 
καζεηεία, ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο.».  

6. ην ηέινο ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ v. 4186/2013 (Ώ` 193)πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο: «Γηα ηηο 
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο εθαξκφδεηαη ε πεξίπησζε γ` ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ v. 2335/1995 (ΏΊ85).».  

7.α) ην πξψην εδάθην ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ v. 4186/2013 (ΏΊ93), φπσο ηζρχεη, κεηά ηε θξάζε 
«Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ» πξνζηίζεηαη ε θξάζε 
«Βξγαζίαο, Κνηλσληθήο Ώζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Ώιιειεγγχεο.».  

β) ην ηέινο ηεο παξ.9ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ v. 4186/2013 (Ώ` 193),φπσο ηζρχεη, πξνζηίζεληαη εδάθηα σο 
εμήο: «Οη ζπνπδαζηέο πξνγξακκάησλ καζεηείαο ππάγνληαη αζθαιηζηηθά ζην ΒΦΚΏ γηα ην δηάζηεκα ηεο 
καζεηείαο ζηνλ θιάδν παξνρψλ αζζέλεηαο ζε είδνο θαη ζηνλ θιάδν παξνρψλ αζζέλεηαο ζε ρξήκα, ν δε 
ρξφλνο αζθάιηζήο ηνπο είλαη ζπληάμηκνο. Δ ακνηβή γηα ην δηάζηεκα ηεο καζεηείαο είλαη ίζε κε ην 75% επί 
ηνπ θαησηάηνπ εκεξνκηζζίνπ ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε.».  

8. Σν πξψην εδάθην ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ v. 3879/201 Ο (Ώ` 163), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην 
άξζξν 41 ηνπ v. 4386/2016 (Ώ`83), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«10. Με απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Αηεπζπληή Βθ παίδεπζεο, ε νπνία εθδίδεηαη χζηεξα απφ ζρεηηθή 
αίηεζε ησλ δεκφζησλ Ε.Β.Κ. θαη ησλ .Α.Β. πνπ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αηα 
ΐίνπ Μάζεζεο, εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ ΠΤΑΒθαη πξφηαζε ηνπ νηθείνπ Αηεπζπληή Αεπηεξνβάζκηαο 
Βθπαίδεπζεο, είλαη δπλαηή ε νιηθή ή κεξηθή δηάζεζε εθπαηδεπηηθψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηα 
δεκφζηα Ε.Β.Κ. θαη ηα .Α.Β., θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε φζα εδξεχνπλ ζηελ πεξη νρή αξκνδηφηεηαο ηεο νηθείαο 
Αηεχζπλζεο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, γηα ηελ θάιπςε ηνπ ππνρξεσηηθνχ δηδαθηηθνχ σξαξίνπ ηνπο.».  

9.α) Δ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ v. 4186/2013 (Ώ` 193) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  
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«1. ηε .Β.Κ. ιεηηνπξγνχλ Ώ` ηάμε, ΐ` ηάμε, Σάμε Μαζεηείαο ή πξαγκαηνπνηείηαη Πξαθηηθή Άζθεζε. ηελ 
Ώ` ηάμε εγγξάθνληαη ρσξίο εμεηάζεηο, νη θάηνρνη απνιπηεξίνπ Γπκλαζίνπ ή άιινπ ηζφηηκνπ ηίηινπ, ζηε ΐ` 
ηάμε εγγξάθνληαη νη πξναγφκελνη απφ ηελ Ώ` ηάμε θαη νη πξναγφκελνη απφ ηε ΐ` ηάμε ηεο .Β.Κ. 
εγγξάθνληαη ζηελ Σάμε Μαζεηείαο ή δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηνχλ Πξαθηηθή Άζθεζε».  

β) ην ηέινο ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπv. 4186/2013 (A`l 93) πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο: «ηελ 
Πξαθηηθή Άζθεζε .Β.Κ. εθαξκφδνληαη νη ξπζκίζεηο γηα ην εμάκελν Πξαθηηθήο Άζθεζεο Ε.Β.Κ. ηνπ άξ ζξνπ 
23.».  

γ) ην ηέινο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ v.4186/2013 (Ώ` 193) κεηά ηε θξάζε «γηα ηε ζχζηαζε θαη 
ιεηηνπξγία ηεο Σάμεο Μαζεηείαο» πξνζηίζεηαη ε θξάζε «ή γηα ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε.».  

10. ην ηέινο ηεο πεξίπησζεο Ώ` ηεο παξ. 1 ηνπ άξ ζξνπ 43 ηνπ v. 4186/2013 (A`l 93),φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ v. 4386/2016 (Ώ`83), δηαγξάθεηαη ε θξάζε «ηνπ 
επηεκβξίνπ».  

11. ην ηέινο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ π.δ. 114/ 2014 (ΏΊ81) πξνζηίζεηαη ε θξάζε «θαζψο θαη ν 
ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ «Μεηαιπθεηαθνχ έηνπο - ηάμεο καζεηείαο»,».  

Άξζξν 13 

Ρχζκηζε ζεκάησλ εηζαγσγήο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε  

1.α) Δ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 35ηνπ v. 3794/2009 (Ώ` 156), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 24 ηνπ άξζξνπ 
39 ηνπ v. 4186/2013 (Ώ` 193) θαη φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ έθηνπ ηνπ v. 4218/2013 
(Ώ`268), αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:  

«1. Οη ππνςήθηνη ησλ παξαθάησ αλαθεξφκελσλ θαηεγνξηψλ εηζάγνληαη ρσξίο εμεηάζεηο ζηα Ώλψηαηα 
Βθπαηδεπηηθά Εδξχκαηα (Ώ.Β.1.) Παλεπηζηεκηαθνχ θαη Σερλνινγηθνχ Σνκέα, ζηηο Ώλψηαηεο Βθθιεζηαζηηθέο 
Ώθαδεκίεο θαη Ώλψηεξεο ρνιέο Σνπξηζηηθήο Βθπαίδεπζεο πιελ ηνπ Σκήκαηνο Βηθαζηηθψλ Σερλψλ ηεο 
Ώ..Κ.Σ. Ώζήλαο, ηνπ Σκήκαηνο Βηθαζηηθψλ Σερλψλ θαη Βπηζηεκψλ ηεο Σέρvεο ηεο ρνιήο Καιψλ Σερλψλ 
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Εσαλλίλσλ θαη ησλ Σκεκάησλ Βηθαζηηθψλ θαη Βθαξκνζκέλσλ Σερλψλ ησλ 
Παλεπηζηεκίσλ Θεζζαινλίθεο θαη Απηηθήο Μαθεδνλίαο, θαζ` ππέξβαζε ηνπ αξηζκνχ εηζαθηέσλ ζε 
πνζνζηφ 5%, εθφζνλ είλαη θάηνρνη ηίηινπ απφιπζεο απφ Λχθεην ή αληίζηνηρν ρνιείν ηεο εκεδαπήο ή 
αιινδαπήο: ηπθινί, κε κεησκέλε νπηηθή νμχηεηα (κε πνζνζηφ αλαπεξίαο ηνπιάρηζηνλ 80%),θσθνί, 
θσθάιαινη, πάζρνληεο απφ ζπγγελείο αηκνιπηηθέο αλαηκίεο πνπ ππνβάιινληαη ζε κεηαγγίζεηο ή έρνπλ 
ζνβαξέο θιηληθέο εθδειψζεηο πνπ πξνζδίδνπλ αλαπεξία 67% θαη άλσ (κεζνγεηαθή αλαηκία, 
δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία, κηθξνδξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία, πνιπκεηαγγηδφκεvνη πάζρνληεο απφ 
κεζνγεηαθή αλαηκία, ζπγγελήο αηκνιπηηθή αλαηκία ιφγσ έιιεηςεο ππξνπβηθήο θηvάζεο, αλαηκία Diamond 
Blackfan), πάζρνληεο απφ ζπγγελή πδξνθεθαιία κε κφληκε ηερλεηή παξνρέηεπζε ηνπ εγθεθαινλσηηαίνπ 
πγξνχ (shunt), ζπλνδεπφκελε θαη απφ άιιεο δηακαξηίεο, φπσο αξαρλνεηδήο θχζηε κε θαηλφκελα 
επηιεπηηθήο θξίζεο, πάζρνληεο απφ κπτθή δπζηξνθία Duchenne, απφ βαξηά αγγεηαθή δπζπιαζία ηνπ 
εγθεθαιηθνχ ζηειέρνπο, απφ θαθνήζεηο λενπιαζίεο (ιεπραηκίεο, ιεκθψκαηα, ζπκπαγείο φγθνπο κε 
εμαηνκηθεπκέλε θξίζε ηεο Βπηηξνπήο Βμέηαζεο Βλ ζηάζεσλ ππνςεθίσλ κε ζνβαξέο παζήζεηο γηα 
εηζαγσγή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζε πνζνζηφ 5%), απφ ην ζχλδξνκν ηνπ Budd Chiari, απφ ηε λφζν 
ηνπ Fabry,απφ βαξηά ηλνθπζηηθή λφζν (παγθξέαηνο, πλεπκφλσλ), απφ ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο, απφ βαξηά 
κπαζζέλεηα ζεξαπεπηηθψο αληηκεησπηδφκελε κε θαξκαθεπηηθή αγσγή, λεθξνπαζείο πνπ ππνβάιινληαη ζε 
αηκνθάζαξζε ή πεξηην λατθή θάζαξζε, πάζρνληεο απφ ζπγγεληθή αηκνξξαγηθή δηάζεζε - αηκνξξνθηιίεο θαη 
ππνβαιιφκελνη ζε ζεξαπεία κε παξάγνληεο πήμεσο, ππνβιεζέληεο ζε κεηακφζρεπζε κπεινχ ησλ νζηψλ ή 
κεηακφζρεπζε θεξαηνεηδνχο ρηηψλαο, θαξδηάο, ήπαηνο, πλεπκφλσλ, λεθξνχ, παγθξέαηνο, ιεπηνχ εληέξνπ, 
πάζρνληεο απφ ηλζνπιηλνεμαξηψκελν λεαληθφ δηαβήηε ηχπνπ 1, πάζρνληεο απφ ζχλδξνκν Evans, κε 
θηλεηηθά πξνβιήκαηα πξνζδίδνληα αλαπεξία ηνπιάρηζηνλ 67%, πάζρνληεο απφ θαηλπιθεηνλνπξία, απφ 
ζπγγελή ζξνκβνθηιία θαη ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεία αληηπεθηηθήο αγσγήο δηά βίνπ, απφ αξξπζκνγφλν 
δπζπιαζία δεμηάο θνηιίαο κε εκθπηεπκέλν απηληδσηή, θαζψο θαη απφ ηε λφζν Gaucher, πάζρνληεο απφ 
ζχκπινθεο ζπγγελείο θαξδηνπάζεηεο ρεηξνπξγεζείζεο ή κε, πάζρνληεο απφ ππεξηξνθηθνχ ηχπνπ 
κπνθαξδηνπάζεηα, πάζρνληεο απφ πλεπκνληθή αξηεξηαθή ππέξηαζε δηαπηζησζείζα κε δεμηφ θαζεηεξηαζκφ, 
πάζρνληεο απφ ζνβαξή πλεπκνληθή ίλσζε νπνηαζδήπνηε αηηηνινγίαο, απφ ηδηνπαζή θνηιηαθή ηαρπθαξδία 
κε ηνπνζέηεζε απηληδσηή, πάζρνληεο απφ γιπθνγνληάζεηο, πάζρνληεο απφ θίξξσζε ήπαηνο κε 
επηβεβαησκέλε ππιαία ππέξηαζε, πάζρνληεο απφ ππιαία ππέξηαζε ιφγσ ππνπιαζίαο ππιαίαο θιέβαο, 
απφ ηε λφζν ηνπ Crohn κε ηζηνινγηθή επηβεβαίσζε, πάζρνληεο απφ ηε λφζν Wilson, απφ ην ζχλδξνκν 
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πνιιαπιήο λεπξηλσκάησζεο (Recklinchausen) κε ζπζηεκαηηθή πξνζβνιή, απφ πνιιαπινχλ κπέισκα, 
απφ ζαξθνείδσζε ππφ κείδνλα αλνζνθαηαζηαιηηθή ζεξαπεία ιφγσ πξνζβνιήο πλεχκνλνο ή/θαη ΚΝ, απφ 
απηνάλνζε επαηίηηδα ππφ κείδνλα αλνζνθαηαζηαιηηθή ζεξαπεία, ππνβιεζέληεο ζε ιαξπγγεθηνκή νιηθή, 
πάζρνληεο απφ θξαληνθαξπλλίσκα ηνπ εγθεθάινπ, απφ ζπζηεκαηηθφ εξπζεκαηψδε ιχθν ππφ κείδνλα 
αλνζνθαηαζηαιηηθή ζεξαπεία ιφγσ πξνζβνιήο λεθξψλ ή/θαη ΚΝ ή/θαη νξνγφλσλ πκέλσλ ή/θαη αίκαηνο, 
απφ ζπζηεκαηηθή ζθιεξνδεξκία κε δηάρπηε δεξκαηηθή πξνζβνιή, πάζρνληεο απφ ειθψδε θνιίηηδα πνπ 
ιακβάλνπλ κείδνλα αλνζνθαηαζηαιηηθή αγσγή ή έρνπλ ιάβεη κείδνλα αλνζνθαηαζηαιηηθή αγσγή ζην 
παξειζφλ θαη ζπλερίδνπλ κε δηαθνξεηηθή θαξκαθεπηηθή αγσγή, αζζελείο κε ειθψδε θνιίηηδα πνπ έρνπλ 
ππνβιεζεί ζε νιηθή πξσθηνθνιεθηνκή θαη κφληκε εηιενζηνκία ή πθνιηθή θνιεθηνκή κε εηιενπξσθηηθή 
αλαζηφκσζε απεπζείαο ή κε δεκηνπξγία εηιεεηθήο λενιεθχζνπ, πάζρνληεο απφ απηνάλνζε αηκνιπηηθή 
αλαηκία ή απηνάλνζε ζξνκβνπελία ππφ κείδνλα αλνζνθαηαζηαιηηθή ζεξαπεία, πάζρνληεο απφ ην 
ζχλδξνκν Klippel Feil, απφ λεαληθή ηδηνπαζή αξζξίηηδα κε ζπλερή ελεξγφηεηα κεηά ηελ ειηθία ησλ 14 εηψλ 
παξά ηε βηνινγηθή ζεξαπεία, πάζρνληεο απφ ζχλδξνκν επίθηεηεο αλνζνινγηθήο αλεπάξθεηαο (AIDS) ππφ 
αληηξεηξντθή ζεξαπεία (κε εμαηνκηθεπκέλε θξίζε ηεο Βπηηξνπήο Βμέηαζεο Βλζηάζεσλ ππνςεθίσλ κε 
ζνβαξέο παζήζεηο γηα εηζαγσγή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζε πνζνζηφ 5%),πάζρνληεο απφ λπθηεξηλή 
παξνμπζκηθή αηκνζθαηξηλνπξία κε αλάγθε ηαθηηθψλ κεηαγγίζεσλ ζε ρξφληα βάζε, πάζρνληεο απφ δηάθνξα 
ζπάληα ζπγγελή, θιεξνλνκηθά ή επίθηεηα ζχλδξνκα - λνζήκαηα φηαλ εθθξάδνληαη κε ζνβαξέο θιηληθέο 
εθδειψζεηο πνπ πξνζδίδνπλ αλαπεξία ηνπιάρηζηνλ 80% εμεηαδφκελνη θαηά πεξίπησζε, πάζρνληεο απφ ην 
ζχλδξνκν Klipper Trenaunay-Weber,απφ βιελλνπνιπζαθραξίδσζε ηχπνπ 6, πάζρνληεο απφ 
δεξκαηνκπνζίηηδα ππφ κείδνλα αλνζνθαηαζηαιηηθή ζεξαπεία, πάζρνληεο απφ ζχλδξνκν Mukle Wells 
(ζπκπησκαηηθή λφζνο κε ζπκβαηηθή θιηληθή εηθφλα κε δηάγλσζε επηβεβαησκέλε απφ παηδίαηξν κε εηδηθή 
εκπεηξία ζηα ξεπκαηηθά λνζήκαηα, γελεηηθή επηβεβαίσζε κεηαιιαγήο ζηελ θξπνππξίλε NALP3επηζπκεηή 
φρη απαξαίηεηε, αθνχ δελ ππάξρνπλ ζε φινπο ηνπο αζζελείο, ζεξαπεία κε βηνινγηθνχο παξάγνληεο ι.ρ. 
αλαζηνιείο ηεο Εληεξιεπθίλεο IL-1 ), πάζρνληεο απφ ζνβαξφ θιεξνλνκηθφ αγγεηννίδεκα εξγαζηεξηαθά 
επηβεβαησκέλν κε αλαπεξία ηνπιάρηζηνλ 67%,πάζρνληεο απφ θαινήζε φγθν γέθπξαο εγθεθάινπ κε 
αλαπεξία ηνπιάρηζηνλ 67%, πάζρνληεο απφ ξήμε αλεπξχζκαηνο κε αηκνξξαγία θαη πδξνθέθαιν κε 
αλαπεξία ηνπιάρηζηνλ 67%.».  

β) Οη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ εθαξκφδνληαη απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2018-2019.  

2. Βηδηθά, γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2017-2018 εηζάγνληαη ρσξίο εμεηάζεηο ζηα Ώλψηαηα Βθπαηδεπηηθά 
Εδξχκαηα (Ώ.Β.1.) Παλεπηζηεκηαθνχ θαη Σερλνινγηθνχ Σνκέα, ζηηο Ώλψηαηεο Βθθιεζηαζηηθέο Ώθαδεκίεο θαη 
Ώλψηεξεο ρνιέο Σνπξηζηηθήο Βθπαίδεπζεο πιελ ηνπ Σκήκαηνο Βηθαζηηθψλ Σερλψλ ηεο Ώ..Κ.Σ. Ώζήλαο, 
ηνπ Σκήκαηνο Βηθαζηηθψλ Σερλψλ θαη Βπηζηεκψλ ηεο Σέρλεο ηεο ρνιήο Καιψλ Σερλψλ ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Εσαλλίλσλ θαη ησλ Σκεκάησλ Βηθαζηηθψλ θαη Βθαξκνζκέλσλ Σερλψλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ 
Θεζζαινλίθεο θαη Απηηθήο Μαθεδνλίαο, ζε πνζνζηφ 5% θαζ` ππέξβαζε ηνπ αξηζκνχ εηζαθηέσλ εθηφο απφ 
ηνπο ππνςεθίνπο πνπ αλήθνπλ ζε κία απφ ηηο θαηεγνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 35 
ηνπ λ. 3794/2009, φπσο ηζρχεη πξηλ απφ ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ην παξφλ, θαη νη ππνςήθηνη ησλ 
παξαθάησ αλαθεξφκελσλ θαηεγνξηψλ: απφ ζπγγελή αηκνιπηηθή αλαηκία ιφγσ έιιεηςεο ππξνπβηθήο 
θηλάζεο, απφαλαηκία Diamond Blackfan,πάζρνληεο απφ ην ζχλδξνκν Klipper Trenaunay-Weber,απφ 
βιελλνπνιπζαθραξίδσζε ηχπνπ 6, πάζρνληεο απφ δεξκαηνκπνζίηηδα ππφ κείδνλα αλνζνθαηαζηαιηηθή 
ζεξαπεία, πάζρνληεο απφ ζχλδξνκν Mukle Wells (ζπκπησκαηηθή λφζνο κε ζπκβαηηθή θιηληθή εηθφλα κε 
δηάγλσζε επηβεβαησκέλε απφ παηδίαηξν κε εηδηθή εκπεηξία ζηα ξεπκαηηθά λνζήκαηα, γελεηηθή επηβεβαίσζε 
κεηαιιαγήο ζηε θξπνππξίλε NALP3 επηζπκεηή φρη απαξαίηεηε, αθνχ δελ ππάξρνπλ ζε φινπο ηνπο 
αζζελείο, ζεξαπεία κε βηνινγηθνχο παξάγνληεο ι.ρ. αλαζηνιείο ηεο Εληεξιεπθίλεο IL-1 ), πάζρνληεο απφ 
ζνβαξφ θιεξνλνκηθφ αγγεηννίδεκα εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλν κε αλαπεξία ηνπιάρηζηνλ 
67%,πάζρνληεο απφ θαινήζε φγθν γέθπξαο εγθεθάινπ κε αλαπεξία ηνπιάρηζηνλ 67%, πάζρνληεο απφ 
ξήμε αλεπξχζκαηνο κε αηκνξξαγία θαη πδξνθέθαιν κε αλαπεξία ηνπιάρηζηνλ 67%,εθφζνλ:  

α) είλαη θάηνρνη ηίηινπ απφιπζεο απφ Λχθεην ή αληίζηνηρν ζρνιείν ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο θαη β) 
πηζηνπνηεζνχλ απφ ηηο απαηηνχκελεο Βηδηθέο Βπηακειείο Βπηηξνπέο. Βηδηθά, γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2016-
2017 εηζάγνληαη κε ηε δηαδηθαζία ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ζηηο αλσηέξσ ρνιέο θαζ` ππέξβαζε ηνπ 
πνζνζηνχ 5% νη ππνςήθηνη πνπ πάζρνπλ απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζην πξν εγνχκελν εδάθην αζζέλεηεο, 
εθηφο απφ απηέο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ v. 3794/2009 φπσο ηζρχεη, πξηλ απφ ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ 
κε ην παξφλ, ζε αηηνχκελε ζρνιή ή ηκήκα, εθφζνλ έρνπλ ζπγθεληξψζεη ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ κνξίσλ 
ησλ εηζαρζέλησλ κε απηή ηελ θαηεγνξία ηνπ έηνπο απηνχ.  

3.α) Δ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ v. 4186/2013 (Ώ` 193),φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 
66ηνπ v. 4386/2016 (Ώ`83), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  
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«1.Ώ.αα)Οη θάηνρνη πηπρίνπ ΒΠΏΛ, εθφζνλ θαηέρνπλ απνιπηήξην δεπηεξνβάζκηνπ θχθινπ ζπνπδψλ 
Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή απνιπηήξην Γεληθνχ Λπθείνπ θαη νη θάηνρνη ηζφηηκσλ ηίηισλ Βπαγγεικαηηθνχ 
Λπθείνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε εηδηθέο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο γηα εηζαγσγή ζηελ ΏΠΏΕΣΒ, ζηηο 
Ώλψηεξεο ρνιέο Σνπξηζηηθήο Βθπαίδεπζεο θαη ζε ρνιέο, Σκήκαηα θαη Βηζαγσγηθέο Καηεπζχλζεηο ησλ 
ΣΒΕ, πνπ είλαη αληίζηνηρα ή ζπλαθή κε ηνπο ηνκείο απφ ηνπο νπνίνπο απνθνηηνχλ. Βπίζεο, απφθνηηνη φισλ 
ησλ ηνκέσλ ησλ ΒΠΏΛ έρνπλ δηθαίσκα εηζαγσγήο ζε θνηλή νκάδα πνπ πεξηιακβάλεη Σκήκαηα ρνιψλ ΒΕ, 
ηξαηησηηθέο ρνιέο Τπαμησκαηηθψλ ησλ Βλφπισλ Απλάκεσλ, ρνιή Ώζηπθπιάθσλ, ρνιή 
Ππξνζβεζηηθήο θαη ρνιέο ηεο Ώθαδεκίαο Βκπνξηθνχ Ναπηηθνχ. Δ εηζαγσγή ηνπο γίλεηαη ζε εηδηθφ πνζνζηφ 
ζέζεσλ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ εηζαθηέσλ, πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη 
Θξεζθεπκάησλ ή θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ. Βηδηθά, γηα ηηο ζρνιέο ησλ ΣΒΕ, ηεο 
ΏΠΏΕΣΒ θαη ησλ Ώλσηέξσλ ρνιψλ Σνπξηζηηθήο Βθπαίδεπζεο ην εηδηθφ πνζνζηφ ζέζεσλ είλαη θαηά 
πξνζέγγηζε αλάινγν ηνπ πνζνζηνχ ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ ΒΠΏΛ ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ 
ππνςεθίσλ. ββ) Οη ζπκκεηέρνληεο ζηηο αλσηέξσ εηδηθέο εμεηάζεηο έρνπλ δηθαίσκα λα δηεθδηθήζνπλ ζέζεηο 
θαη ζε ηκήκαηα ζρνιψλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ, ζε εηδηθφ πνζνζηφ 1 % επη πιένλ ησλ ζέζεσλ ηνπ ζπλνιηθνχ 
αξηζκνχ εηζαθηέσλ ζε ηκήκαηα πνπ είλαη αληίζηνηρα ή ζπλαθή κε ηνπο ηνκείο απφ ηνπο νπνίνπο 
απνθνηηνχλ, θαζψο θαη ζε θνηλή νκάδα Σκεκάησλ ρνιψλ Παλεπηζηεκίσλ ζηελ νπνία εηζάγνληαη 
απφθνηηνη φισλ ησλ ηνκέσλ. γγ) Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ 
εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε ηξηκεινχο επηηξνπήο, θαζνξίδνληαη νη αληηζηνηρίεο ηκεκάησλ ησλ 
Παλεπηζηεκίσλ θαη ΣΒΕ κε ηνπο ηνκείο ησλ ΒΠΏΛ, ε ζχλζεζε ηεο θνηλήο νκάδαο, θαζψο θαη θάζε άιιε 
ιεπηνκέξεηα πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο ππνπαξαγξάθνπ. Δ ηξηκειήο επηηξν πή 
ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη απνηειείηαη απφ ηνλ 
Πξφεδξν ηεο ΏΑΕΠ, σο Πξφεδξν, ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Αηεχζπλζεο Βμεηάζεσλ θαη Πηζηνπνηήζεσλ ηνπ 
Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Αηεχζπλζεο Βπαγγεικαηηθήο 
Βθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, σο κέιε. Με ηελ απφθαζε 
ζπγθξφηεζεο ηεο Βπηηξνπήο νξίδνληαη θαη ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε.  

ΐ. Βηδηθά, γηα ηνπο ππνςεθίνπο ησλ Βζπεξηλψλ ΒΠΏΛ πνπ θαηέρνπλ απνιπηήξην Βζπεξηλψλ ΒΠΏΛ θαη 
ζπκκεηέρνπλ ζηηο αλσηέξσ εηδηθέο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο απνδίδνληαη επηπιένλ ζέζεηο ζε πνζνζηφ 1 % 
επί ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ εηζαθηέσλ ζηελ ΏΠΏΕΣΒ, ζηηο Ώλψηεξεο ρνιέο Σνπξηζηηθήο Βθπαίδεπζεο, 
ζηηο ρνιέο ηεο Ώθαδεκίαο Βκπνξηθνχ Ναπηηθνχ θαη ζε ρνιέο, Σκήκα ηα θαη Βηζαγσγηθέο Καηεπζχλζεηο 
ησλ ΣΒΕ. Οη ππνςήθηνη απφ ηα εζπεξηλά ΒΠΏΛ κπνξνχλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο δήισζήο ηνπο λα 
επηιέμνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο εηδηθέο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο, είηε καδί κε ηνπο ππνςεθίνπο ησλ ΒΠΏΛ 
φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν Ώ` ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, είηε κφλν κε ην 
εηδηθφ πνζνζηφ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνχζα ππνπαξάγξαθν ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  

Γ. ηηο πεξηπηψζεηο θαη ησλ δχν αλσηέξσ ππνπαξαγξάθσλ Ώ` θαη ΐ` ε εμεηαζηέα χιε θαη ηα ζέκαηα ησλ 
εμεηάζεσλ είλαη θνηλά γηα ηνπο ππνςεθίνπο απφ ηα εκεξήζηα θαη ηα εζπεξηλά ΒΠΏΛ. Σν ζχλνιν ησλ 
ππνςεθίσλ εμεηάδνληαη ζε ηέζζεξα (4) καζήκαηα ηεο Γ Σάμεο Δκεξήζησλ θαη Α` Σάμεο-Βζπεξηλψλ 
ΒΠΏ.Λ., απφ ηα νπνία δχν (2) καζήκαηα γεληθήο παηδείαο κε ζπληειεζηή βαξχηεηαο 1,5 θαη δχν (2) 
καζήκαηα εηδηθφηεηαο κε ζπληειεζηή βαξχηεηαο 3,5 ηα νπνία θαζνξίδνληαη κε ππνπξγηθή απφθαζε πνπ 
δεκνζηεχεηαη ζηελ Βθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Οη εμεηάζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ ηξηηνβάζκηα 
εθπαίδεπζε δηεμάγνληαη, ζε παλειιαδηθφ επίπεδν κε ζέκαηα απφ ηελ εμεηαζηέα χιε ηεο ηάμεο απηήο πνπ 
ηίζεληαη απνθιεηζηηθά απφ θεληξηθή επηηξνπή εμεηάζεσλ.».  

β) Οη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ εθαξκφδνληαη απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2016-2017.  

4.α) Δ παξ. 33 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ v. 4186/2013, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ v. 
4342/ 2015 (Ώ` 143),αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«33. Οη θάηνρνη απνιπηεξίνπ νπνηνπδήπνηε ηχπνπ Λπθείνπ πνπ παξέρεη πξφζβαζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθ 
παίδεπζε, νη νπνίνη επηζπκνχλ λα δηεθδηθήζνπλ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζε Σκήκα, ρνιή ή Βηζαγσγηθή 
Καηεχζπλζε ησλ Παλεπηζηεκίσλ, ΣΒΕ, Ώλσηάησλ Βθθιεζηαζηηθψλ Ώθαδεκηψλ, ΏΠΏΕΣΒ, Ώλψηεξσλ 
ρνιψλ Σνπξηζηηθήο Βθπαίδεπζεο, Ώλσηάησλ ηξαηησηηθψλ Βθπαηδεπηηθψλ Εδξπκάησλ (Ώ..Β.1.), 
Ώλσηέξσλ ηξαηησηηθψλ ρνιψλ Τπαμησκαηηθψλ (Ώ...Τ.), ρνιψλ ηεο Ώζηπλνκηθήο θαη Ππξνζβεζηηθήο 
Ώθαδεκίαο, θαζψο θαη ηεο Ώθαδεκίαο Βκπνξηθνχ Ναπηηθνχ, εθφζνλ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζηηο παλειιαδηθέο 
εμεηάζεηο ησλ εκεξήζησλ ΓΒΛ ή εκεξήζησλ ΒΠΏΛ, κπνξνχλ λα κεηέρνπλ γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην 
10%ησλ ζέζεσλ εηζαθηέσλ θάζε Σκήκαηνο, ρνιήο ή Βηζαγσγηθήο Καηεχζπλζεο, ρσξίο λέα εμέηαζε, κε 
βάζε ηε βαζκνινγία ηεο ηειεπηαίαο εμέηαζήο ηνπο ζηα παλειιαδηθψο εμεηαδφκελα καζήκαηα, ζηα εηδηθά 
καζήκαηα θαη ζηηο πξαθηηθέο δνθηκαζίεο γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Σν δηθαίσκα 
απηφ δελ αθνξά ηνπο ππνςεθίνπο πνπ ζπκκεηείραλ ζε παλειιαδηθέο εμεηάζεηο, δηεθδηθψληαο ζέζεηο 
επηπιένλ αξηζκνχ εηζαθηέσλ θαη κπνξεί λα αζθεζεί ην επφκελν θαη ην κεζεπφκελν έηνο ηνπ έηνπο 
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ηειεπηαίαο εμέηαζεο ζηα αλσηέξσ παλειιαδηθψο εμεηαδφκελα καζήκαηα, εηδηθά καζήκαηα θαη πξαθηηθέο 
δνθηκαζίεο γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Οη ζέζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 10ν/ν ηνπ 
αξηζκνχ εηζαθηέσλ, θαηαλέκνληαη ζε πνζνζηφ 60%γηα ηνπο ζπκκεηάζρνληεο ζηηο ελ ιφγσ εμεηάζεηο ην 
ακέζσο πξνεγνχκελν έηνο θαη ζε πνζνζηφ 40% γηα φζνπο έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζηελ εμεηαζηηθή δηαδηθαζία 
δχν (2) έηε, πξηλ απφ ην έηνο ππνβνιήο λένπ κεραλνγξαθηθνχ ρσξίο λέα εμέηαζε. Με θνηλή απφθαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, θαζψο θαη ησλ ζπλαξκφδησλ Τπνπξγψλ, φπνπ 
απαηηείηαη, θαζνξίδνληαη ηα εηδηθφηεξα πνζνζηά επί ηνπ αξηζκνχ ησλ εηζαθηέσλ αλά θαηεγνξία.».  

β) Οη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ εθαξκφδνληαη απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2016-2017.  

5. ην πξψην εδάθην ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ v. 4186/2013 (ΏΊ 93), ε θξάζε «, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα 
απφ γλψκε ηνπ .Ώ.Π.Β. θαη ηνπ .Ώ.Σ.Β.» αληηθαζίζηαηαη απφ ηε θξάζε «, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ 
γλψκε ηεο Σξηκεινχο Βπηηξνπήο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε γγ` ηεο ππνπαξαγξάθνπ Ώ` ηεο παξ. 1 
ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ v. 4186/2013».  

6.α) ηελ θαηεγνξία ησλ αιινδαπψλ-αιινγελψλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ ππνπεξίπησζε iv ηεο πεξίπησζεο 
α · ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ v. 2525/1997 (Ώ · 188),φπσο ηζρχεη, ππάγνληαη θαη νη απφθνηηνη ησλ μέλσλ 
ζρνιείσλ πνπ εδξεχνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ λνκίκσο ζηελ εκεδαπή, εθφζνλ ζσξεπηηθψο: αα) νη ίδηνη θαη 
θαλέλαο απφ ηνπο δχν ηνπο γνλείο δελ έρνπλ ειιεληθή θαηαγσγή, ββ) έρνπλ παξαθνινπζήζεη κε πιήξε 
θνίηεζε ηηο δχν ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ θαη γγ) είλαη θάηνρνη ηίηινπ ζπνπδψλ δεπηεξνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο πνπ ηνπο παξέρεη δπλαηφηεηα εηζαγσγήο ζε Εδξχκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ 
εδξεχνπλ ζηε ρψξα ηεο νπνίαο ην πξφγξακκα ζπνπδψλ αθνινπζνχλ ηα ελ ιφγσ μέλα ζρνιεία.  

β) Οη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ εθαξκφδνληαη απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2016-2017.  

7. Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ v. 4415/2016 (Ώ` 159) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Δ ελ 
ιφγσ ηξνπνπνίεζε ηζρχεη γηα ηνπο εηζαθηένπο κε ηελ σο άλσ εηδηθή θαηεγνξία ησλ αθαδεκατθψλ εηψλ 
2016-2017 θαη εθεμήο».  

8. ην πξψην εδάθην ηεο πεξίπησζεο α` ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ v. 3027/2002 (Ώ` 152),κεηά ηηο ιέμεηο 
«ή κε ην ζχζηεκα ησλ γεληθψλ εμεηάζεσλ», πξνζηίζεληαη νη ιέμεηο «ή κε ην ζχζηεκα εηζαγσγήο ηνπ 
v.4186/2013».  

9. Σν πξψην εδάθην ηεο πεξίπησζεο γ` ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηεο Φ.151 /24463/ΐ6/2009 θνηλήο 
απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Βζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ (ΐ` 422) 
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«γ) Μέρξη δέθα (10) κέιε ΒΠ/ΣΒΕ ή ΏΠΏΕΣΒ ή ρνιηθνχο πκβνχινπο θιάδσλ ζρεηηθψλ κε ηα 
παλειιαδηθψο εμεηαδφκελα καζήκαηα ή Καζεγεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.».  

Άξζξν 14 

Ρχζκηζε ζεκάησλ κεηνλνηηθήο εθπαίδεπζεο  

1. Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Οηθνλνκηθψλ δχλαηαη λα 
νξίδεηαη επηπιένλ αξηζκφο εηζαθηέσλ ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο ηεο Παηδαγσγηθήο 
ρνιήο ηνπ Ώξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Οη επηπιένλ απηνί εηζαθηένη πξνέξρνληαη 
απνθιεηζηηθά απφ ηε κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα ηεο Θξάθεο θαη έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα επηιέμνπλ θαη λα 
αμηνινγεζνχλ επηηπρψο ζε φια ηα καζήκαηα πνπ πξνζθέξεη ν Σνκέαο Μεηνλνηηθήο Βθπαίδεπζεο ηνπ ελ 
ιφγσ Σκήκαηνο. Οη ζπγθεθξηκέλνη εηζαθηένη δελ δηθαηνχληαη κεηεγγξαθήο.  

2. Δ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 7Ώ ηνπ λ. 3848/2010 (Ώ` 71),φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 67 ηνπ λ. 4310/2014 
(Ώ`258), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«2. πζηήλεηαη Κιάδνο ΠΒ 73 «Βθπαηδεπηηθνί Μεηνλνηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Μεηνλνηηθψλ ρνιείσλ 
Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο Θξάθεο» απνθιεηζηηθά γηα ηελ θάιπςε ησλ θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ ηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηνπ κεηνλνηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 
ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Θξάθεο. ηνλ θιάδν εγγξάθνληαη: α) νη απφθνηηνη 
ηεο Βηδηθήο Παηδαγσγηθήο Ώθαδεκίαο Θεζζαινλίθεο (Β.Π.Ώ.Θ.), β) νη απφθνηηνη ηνπ Παηδαγσγηθνχ 
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Σκήκαηνο Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο ηνπ Ώξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, κέιε ηεο 
κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ηεο Θξάθεο, πνπ έρνπλ εηζαρζεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2011-2012 έσο ην 
αθαδεκατθφ έηνο 2016-2017, εθφζνλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο έρνπλ αμηνινγεζεί επηηπρψο ζε 
επηά (7) ηνπιάρηζηνλ δηδαθηηθά αληηθείκελα-καζήκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηηο αθφινπζεο γλσζηηθέο πεξηνρέο 
«Σνπξθηθή γιψζζα θαη ε Αηδαθηηθή ηεο», «Μεηνλνηηθή Βθπαίδεπζε» θαη «Θέκαηα πνιπγισζζίαο θαη 
πνιππνιηηηζκηθφηεηαο» θαη γ) νη απφθνηηνη ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο ηνπ 
Ώξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, κέιε ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ηεο Θξάθεο πνπ 
εηζήιζαλ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξί επηπιένλ αξηζκνχ εηζαθηέσλ θαη έρνπλ 
αμηνινγεζεί επηηπρψο ζε φια ηα καζήκαηα πνπ πξνζθέξεη ν Σνκέαο Μεηνλνηηθήο Βθπαίδεπζεο.».  

3. Σν Παηδαγσγηθφ Σκήκα Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο ηνπ Αεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο έρεη ηελ 
επζχλε γηα ηε δηαξθή επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ. Με απφθαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ πνπ εθδίδεηαη θαηφπηλ ζρεηηθήο εηζήγεζεο ηνπ 
Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο ξπζκίδνληαη φιεο νη ζρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ 
παξνρή ησλ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο θαη ηδίσο ε ζηειέρσζε, ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, ε δηάξθεηα, 
ην πξφγξακκα, ε νξγάλσζε, ε δηνίθεζε θαη ε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο, ε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο κε Σκήκαηα 
ηνπ ηδίνπ ή άιινπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο θαη ν απνλεκφκελνο ηίηινο ζπνπδψλ.  

Άξζξν 15 

χζηαζε νξγαληθήο κνλάδαο επηπέδνπ Γηεχζπλζεο ζην Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη 
Θξεζθεπκάησλ  

1. ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ π.δ. 114/2014 (Ώ` 181 ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 7 πεξίπησζε 
β` ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 4305/2014 (Ώ`237), πξνζηίζεηαη πεξίπησζε ζ σο εμήο:  

«ζ, Ώπηνηειήο Αηεχζπλζε Εδησηηθήο Βθπαίδεπζεο.».  

2. Μεηά ην άξζξν 39 ηνπ π.δ. 114/14 πξνζηίζεηαη άξζξν 40, σο εμήο:  

«Άξζξν40  

Ώπηνηειήο Αηεχζπλζε Εδησηηθήο Βθπαίδεπζεο  

1. Βπηρεηξεζηαθφο ζηφρνο ηεο Ώπηνηεινχο Αηεχζπλζεο Εδησηηθήο Βθπαίδεπζεο είλαη ε επνπηεία ησλ 
ηδησηηθψλ ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαί δεπζεο, ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 
παξερφκελεο εθπαίδεπζεο ζε απηά, ν ρεηξηζκφο ζεκάησλ ηνπ πξνζσ πηθνχ θαη ησλ ηδηνθηεηψλ απηψλ, 
θαζψο θαη ε επνπηεία ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ μέλσλ ζρνιείσλ,ησλ θξνληηζηεξίσλ θαη ησλ θέληξσλ μέλσλ 
γισζζψλ.  

2. Δ Ώπηνηειήο Αηεχζπλζε Εδησηηθήο Βθπαίδεπζεο ππάγεηαη απεπζείαο ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ 
Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ.  

3. Δ Ώπηνηειήο Αηεχζπλζε Εδησηηθήο Βθπαίδεπζεο ζπγθξνηείηαη απφ ηηο αθφινπζεο νξγαληθέο κνλάδεο: α) 
Σκήκα Ώ` ηδησηηθψλ ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, β) Σκήκα ΐ` πξνζσπηθνχ 
ηδησηηθψλ ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. γ) Σκήκα Γ` μέλσλ ζρνιείσλ. δ) 
ΣκήκαΑ` θξνληηζηεξίσλ θαη θέληξσλ μέλσλ γισζζψλ.  

4. ΣνΣκήκα Ώ` ηδησηηθψλ ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη αξκφδην γηα: α) 
ηελ επνπηεία φισλ ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, β) ηε 
ρνξήγεζε, ηξνπνπνίεζε, επηθαηξνπνίεζε, κεηαβίβαζε θαη αλάθιεζε ηεο άδεηαο ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ 
πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, γ) θάζε ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ 
ηδησηηθψλ ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαη δ) ην ρεηξηζκφ θάζε άιινπ 
ζπλαθνχο ζέκαηνο.  

5. Σν Σκήκα ΐ` πξνζσπηθνχ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη 
αξκφδην γηα: α) ηελ εγγξαθή ζηελ Βπεηεξίδα, θαζψο θαη ηελ επνπηεία επί ησλ ζεκάησλ ππεξεζηαθήο 
θαηάζηαζεο ησλ ηδησηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζχκθσλα κε ηηο 
θείκελεο δηαηάμεηο, β) ηηο πεηζαξρηθέο ππνζέζεηο ησλ ηδησηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο θαη ησλ ηδηνθηεηψλ 



182 
 

θαη λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηε ξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαη γ) 
ην ρεηξηζκφ θάζε άιινπ ζπλαθνχο ζέκαηνο.  

6. Σν Σκήκα Γ` μέλσλ ζρνιείσλ είλαη αξκφδην γηα: α) φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ ίδξπζε, 
αλαγλψξηζε, ιεηηνπξγία, επνπηεία, ζπγρψλεπζε, θαηάξγεζε,εθπξνζψπεζε, δηδαζθαιία, ζχλζεζε 
δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ζηειέρσζε, θνίηεζε ησλ καζεηψλ θαη ζηελ ελ γέλεη νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ 
μέλσλ ζρνιείσλ, β) ηελ επνπηεία εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ηε ρνξήγεζε 
βεβαηψζεσλ ηζνηηκίαο - αληηζηνηρίαο μέλσλ ηίηισλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, γ) ηελ 
ηήξεζε αξρείνπ μέλσλ ζρνιείσλ, θαη δ) ην ρεηξηζκφ θάζε άιινπ ζπλαθνχο ζέκαηνο.  

7. Σν Σκήκα Α` θξνληηζηεξίσλ θαη θέληξσλ μέλσλ γισζζψλ είλαη αξκφδην γηα: α) ηελ επνπηεία ηεο 
ιεηηνπξγίαο ησλ θξνληηζηεξίσλ, β) ηελ επνπηεία ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θέληξσλ μέλσλ γισζζψλ, γ) ηελ 
αλαγλψξηζε ησλ ηίηισλ ή/θαη ησλ πηζηνπνηεηηθψλ, πνπ βεβαηψλνπλ ην επίπεδν γλψζεο μέλεο γιψζζαο, δ) 
ηε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ γηα ηελ «Βπάξθεηα πξνζφλησλ δηδαζθαιίαο μέλεο γιψζζαο» ζχκθσλα κε ηελ 
θείκελε λνκνζεζία, ε) ηελ έγθξηζε ηεο εξγαζίαο αιινδαπψλ εθπαηδεπηηθψλ απφ κε θξάηε - κέιε ηεο 
Βπξσπατθήο Έλσζεο ζηα Κέληξα Ξέλσλ Γισζζψλ, θαη ζη) ην ρεηξηζκφ θάζε άιινπ ζπλαθνχο ζέκαηνο»,  

3.α) Ώπφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο νη αξκνδηφηεηεο ηεο Ώπηνηεινχο Αηεχζπλζεο Εδησηηθήο Βθπαί 
δεπζεο, φπσο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2, παχνπλ λα αζθνχληαη απφ ηηο θαηά πεξίπησζε, ζχκθσλα κε 
ην π.δ. 114/2014,αξκφδηεο νξγαληθέο κνλάδεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη 
αζθνχληαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ αλσηέξσ Ώπηνηειή Αηεχζπλζε.  

β) Οη ππεξεηνχληεο Πξντζηάκελνη ησλ Σκεκάησλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, 
Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ πνπ θαηαξγνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ 
παξφληνο λφκνπ, ηνπνζεηνχληαη κε Ώπφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, σο 
Πξντζηάκελνη αληίζηνη ρνπ επηπέδνπ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο αλσηέξσ Γεληθήο Γξακκαηείαο θαη 
εμαθνινπζνχλ λα αζθνχλ θαζήθνληα πξντζηακέλνπ ηκήκαηνο.  

γ) Δ «Ώπηνηειήο Αηεχζπλζε Παηδείαο Οκνγελψλ, Αηαπνιηηηζκηθήο Βθπαίδεπζεο, Ξέλσλ θαη Μεηνλνηηθψλ 
ρνιείσλ »πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 39ηνπ π.δ. 114/2014 κεηνλνκάδεηαη ζε «Ώπηνηειή Αηεχζπλζε 
Παηδείαο Οκνγελψλ, Αηαπνιηηηζκηθήο Βθπαίδεπζεο θαη Μεηνλνηηθψλ ρνιείσλ».  

Ν. 4610/2019 ΦΓΚ 70 η. Α΄ 
 

πλέξγεηεο Παλεπηζηεκίσλ θαη Σ.Δ.Η., πξφζβαζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, 
πεηξακαηηθά ζρνιεία, Γεληθά Αξρεία ηνπ Κξάηνπο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.  

ΜΔΡΟ Γ`  

ΠΒΕΡΏΜΏΣΕΚΏ ΥΟΛΒΕΏ  

Άξζξν 74 

1. Σα πεηξακαηηθά ζρνιεία είλαη ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ αλήθνπλ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, 
φπνπ δνθηκάδνληαη λέα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη σξνιφγηα πξνγξάκκαηα, δηδαθηηθά εξγαιεία, ζρνιηθά 
εγρεηξίδηα θαη άιιν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, δηδαθηηθέο κέζνδνη θαη ηξφπνη ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.  

θνπφο ησλ πεηξακαηηθψλ ζρνιείσλ είλαη ε ζπλδξνκή ζηελ θάιπςε αλαγθψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
ζπζηήκαηνο ζε εξεπλεηηθέο θαη επηκνξθσηηθέο αλάγθεο θαη ε δηάρπζε θαιψλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ.  

2. Οη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη πηινηηθέο εθαξκνγέο, ηηο νπνίεο ππνβνεζνχλ ηα πεηξακαηηθά ζρνιεία, 
αθνξνχλ ζε λέα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη σξνιφγηα πξνγξάκκαηα, δηδαθηηθά εξγαιεία, ζρνιηθά 
εγρεηξίδηα θαη άιιν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, δηδαθηηθέο κεζφδνπο, ηξφπνπο δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο 
ζρνιηθήο κνλάδαο, δηαρείξηζε ζρέζεσλ ζην επίπεδν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.  
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Οη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη πηινηηθέο εθαξκνγέο ζρεδηάδνληαη απφ ην Ελζηηηνχην Βθπαηδεπηηθήο 
Πνιηηηθήο (Ε.Β.Π.) ή ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ Ε.Β.Π. θαη 
κπνξεί λα εληάζζνληαη ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα Παλεπηζηεκίσλ ή ζηε δηαδηθαζία εθπφλεζεο 
δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ.  

Οη επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αθνξνχλ:  

α. Αξάζεηο δηάρπζεο θαιψλ πξαθηηθψλ ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ ηνπ Ε.Β.Π. ή ησλ Πεξηθεξεηαθψλ 
Κέληξσλ Βθπαηδεπηηθνχ ρεδηαζκνχ (ΠΒ.Κ.Β..) ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4547/2018 (Ώ` 102) θαη δξάζεηο 
επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ.  

β. Πξαθηηθή άζθεζε θνηηεηψλ, (πξνπηπρηαθψλ ή κεηαπηπρηαθψλ) ζηηο επηζηήκεο ηεο εθπαίδεπζεο (αγσγήο) 
ή ζηε δηδαθηηθή ησλ επηκέξνπο αληηθεηκέλσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αληίζηνηρεο ρνιέο θαη Σκήκαηα.  

Οη εθπαηδεπηηθνί ησλ πεηξακαηηθψλ ζρνιείσλ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα εθπφλεζεο θαη πινπνίεζεο εξεπλεηηθψλ 
πξνγξακκάησλ χζηεξα απφ γλψκε ηνπ Βπηζηεκνληθνχ Βπνπηηθνχ πκβνπιίνπ (ΒΠ.Β..) ηνπ άξζξνπ 95 
θαη έγθξηζε ηεο Βπηζηεκνληθήο Βπηηξνπήο ησλ Πεηξακαηηθψλ θαη Πξφηππσλ ρνιείσλ (Β.Β.Π.Π..) ηνπ 
άξζξνπ 94.  

3. Σα πεηξακαηηθά ζρνιεία εληάζζνληαη ζε νκάδα ζρνιείσλ ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ. 4547/2018 
(Ώ`102).  

4. Καηά ηα ινηπά, ηα πεηξακαηηθά ζρνιεία εμππεξεηνχλ απφ θνηλνχ κε φια ηα ππφινηπα ζρνιεία ηνπο 
ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο εθπαίδεπζεο, φπσο νξίδνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία.  

5. ηα πεηξακαηηθά ζρνιεία εθαξκφδνληαη ηα σξνιφγηα πξνγξάκκαηα, ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη νη 
νδεγίεο δηδαζθαιίαο ησλ κε πεηξακαηηθψλ ή πξφηππσλ ζρνιείσλ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο πεξίπησζεο β` ηεο 
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 95.  

6. Σα φξγαλα δηνίθεζεο ησλ πεηξακαηηθψλ ζρνιείσλ είλαη ηα ίδηα κε ηα φξγαλα δηνίθεζεο ησλ κε 
πεηξακαηηθψλ θαη πξφηππσλ ζρνιείσλ. Δ Β.Β.Π.Π.. θαη ην ΒΠ.Β.. ηνπ θάζε πεηξακαηηθνχ θαη πξφηππνπ 
ζρνιείνπ αζθνχλ ηελ παηδαγσγηθή θαη επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε ησλ ζρνιείσλ απηψλ θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ 
θαη ηελ εθαξκνγή ησλ ηδηαίηεξσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 94 θαη 95.  

7. Οη εθπαηδεπηηθνί απηψλ ησλ ζρνιείσλ δηαζέηνπλ απμεκέλα ηππηθά πξνζφληα θαη θπξίσο ηελ θαηάιιειε 
επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή θαηάξηηζε θαη δηδαθηηθή εκπεηξία, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα πινπνηήζνπλ 
πηινηηθέο εθαξκνγέο, λα ζπκβάιινπλ ζηελ απνηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο, λα πξνζθέξνπλ ηελ 
απαξαίηεηε αλαηξνθνδφηεζε γηα ηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ, νη δε καζεηέο θαη καζήηξηεο 
εηζάγνληαη κε ηξφπν πνπ δελ παξαβηάδεη ηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο ελφο θαηά ην δπλαηφλ ηπραίνπ 
δείγκαηνο, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εμαγσγή αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ.  

Άξζξν 75 

1. Χο πεηξακαηηθά ζρνιεία νξίδνληαη λεπηαγσγεία, δεκνηηθά ζρνιεία, γπκλάζηα, γεληθά ιχθεηα, 
επαγγεικαηηθά ιχθεηα θαη ρνιηθέο Μνλάδεο Βηδηθήο Ώγσγήο θαη Βθπαίδεπζεο (.Μ.Β.Ώ.Β.).  

Γηα λα είλαη θαηάιιειε κία (1) ζρνιηθή κνλάδα λα ραξαθηεξηζηεί σο πεηξακαηηθφ ζρνιείν πξέπεη: α) νη 
καζεηέο θαη καζήηξηεο λα εηζάγνληαη κε ηξφπν πνπ δελ παξαβηάδεη ηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο ελφο θαηά ην 
δπλαηφλ ηπραίνπ δείγκαηνο, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εμαγσγή αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ, β) νη 
εθπαηδεπηηθνί απηψλ ησλ ζρνιείσλ λα δηαζέηνπλ απμεκέλα ηππηθά πξνζφληα θαη θπξίσο ηελ θαηάιιειε 
επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή θαηάξηηζε θαη δηδαθηηθή εκπεηξία, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα πινπνηήζνπλ 
πηινηηθέο εθαξκνγέο, λα ζπκβάιινπλ ζηελ απνηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο θαη λα πξνζθέξνπλ ηελ 
απαξαίηεηε αλαηξνθνδφηεζε γηα ηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ.  

2. Πεηξακαηηθά ζρνιεία απνηεινχλ νη εμήο ζρνιηθέο κνλάδεο:  

1ν ΟΛΟΔΜΒΡΟ ΠΒΕΡΏΜΏΣΕΚΟ Α.. ΏΛΒΞΏΝΑΡΟΤΠΟΛΔ,  

1ν 12/Θ ΠΒΕΡΏΜΏΣΕΚΟ Α.. ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟΤ ΏΘΔΝΧΝ (ΜΏΡΏΛΒΕΟ),  
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1/Θ ΠΒΕΡΏΜΏΣΕΚΟ Α.. ΠΏΝ/ ΜΕΟΤ ΏΘΔΝΧΝ (ΤΝΒΡΓΏΓΟΜΒΝΟ ΟΛΕΓΟΘΒΕΟ) (ΜΏΡΏΛΒΕΟ), 3/Θ 
ΠΒΕΡΏΜΏΣΕΚΟ Α.. ΠΏΝ/ΜΕΟΤ ΏΘΔΝΧΝ (ΤΝΒΡΓΏΓΟΜΒΝΟ ΟΛΕΓΟΘΒΕΟ) (ΜΏΡΏΛΒΕΟ, 1o 
ΠΒΕΡΏΜΏΣΕΚΟ ΓΤΜΝΏΕΟ ΏΘΔΝΧΝ,  

1ν ΠΒΕΡΏΜΏΣΕΚΟ ΓΒΛ ΏΘΔΝΧΝ - ΓΒΝΝΏΑΒΕΟ,  

ΠΒΕΡΏΜΏΣΕΚΟ ΥΟΛΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟΤ ΏΘΔΝΧΝ - Π..Π.Ώ.  

(6/Θ ΑΔΜΟΣΕΚΟ), ΠΒΕΡΏΜΏΣΕΚΟ ΥΟΛΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟΤ ΏΘΔΝΧΝ - Π..Π.Ώ. (ΓΤΜΝΏΕΟ), 
ΠΒΕΡΏΜΏΣΕΚΟ ΥΟΛΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟΤ ΏΘΔΝΧΝ - Π..Π.Ώ. (ΛΤΚΒΕΟ),  

1ν 12/Θ ΠΒΕΡΏΜΏΣΕΚΟ Α. ΠΒΕΡΏΕΏ - ΡΏΛΛΒΕΟ,  

3/Θ ΠΒΕΡΏΜΏΣΕΚΟ Α.. ΠΒΕΡΏΕΏ - ΡΏΛΛΒΕΟ,  

1/Θ ΠΒΕΡΏΜΏΣΕΚΟ Α.. ΠΒΕΡΏΕΏ - ΡΏΛΛΒΕΟ (ΤΝΒΡΓΏΓΟΜΒΝΟ ΟΛΕΓΟΘΒΕΟ),  

ΠΒΕΡΏΜΏΣΕΚΟ ΓΤΜΝΏΕΟ ΏΓΕΧΝ ΏΝΏΡΓΤΡΧΝ,  

ΠΒΕΡΏΜΏΣΕΚΟ ΓΒΛ ΏΓΕΧΝ ΏΝΏΡΓΤΡΧΝ,  

2o ΠΒΕΡΏΜΏΣΕΚΟ ΓΤΜΝΏΕΟ ΏΘΔΝΏ,  

2
ν
 ΠΒΕΡΏΜΏΣΕΚΟ ΓΒΛ ΏΘΔΝΏ,  

ΓΏΝΝΒΕΟ ΠΒΕΡΏΜΏΣΕΚΟ ΓΤΜΝΏΕΟ,  

ΓΏΝΝΒΕΟ ΠΒΕΡΏΜΏΣΕΚΟ ΓΒΛ,  

ΠΒΕΡΏΜΏΣΕΚΟ ΓΒΛ ΜΤΣΕΛΔΝΔ,  

ΜΕΚΣΟ ΠΒΕΡΏΜΏΣΕΚΟ ΥΟΛΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟΤ ΠΏΣΡΧΝ (ΓΤΜΝΏΕΟ),  

ΜΕΚΣΟ ΠΒΕΡΏΜΏΣΕΚΟ ΥΟΛΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟΤ ΠΏΣΡΧΝ (ΛΤΚΒΕΟ),  

2/Θ ΠΒΕΡΏΜΏΣΕΚΟ ΝΔΠΕΏΓΧΓΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟΤ ΠΏΣΡΧΝ,  

8/Θ ΠΒΕΡΏΜΏΣΕΚΟ Α.. ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟΤ ΠΏΣΡΧΝ,  

2/Θ ΠΒΕΡΏΜΏΣΕΚΟ Α.. ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟΤ ΠΏΣΡΧΝ,  

ΠΒΕΡΏΜΏΣΕΚΟ ΓΤΜΝΏΕΟ ΠΏΣΡΧΝ,  

ΠΒΕΡΏΜΏΣΕΚΟ ΓΒΛ ΠΏΣΡΧΝ,  

ΠΒΕΡΏΜΏΣΕΚΟ Α.. ΦΛΧΡΕΝΏ,  

1o ΠΒΕΡΏΜΏΣΕΚΟ Α.. ΕΧΏΝΝΕΝΧΝ - Γ.Π.Ώ.,  

2o ΠΒΕΡΏΜΏΣΕΚΟ Α.. ΕΧΏΝΝΕΝΧΝ - Γ.Π.Ώ.,  

2o 2/Θ ΟΛΟΔΜΒΡΟ ΠΒΕΡΏΜΏΣΕΚΟ ΝΔΠΕΏΓΧΓΒΕΟ ΒΝΣΏΓΜΒΝΟ ΣΟ Ώ.Π.Θ.,  

3o 1/Θ ΠΒΕΡΏΜΏΣΕΚΟ ΝΔΠΕΏΓΧΓΒΕΟ ΒΝΣΏΓΜΒΝΟ ΣΟ Ώ.Π.Θ.,  

1/Θ ΟΛΟΔΜΒΡΟ ΠΒΕΡΏΜΏΣΕΚΟ ΝΔΠΕΏΓΧΓΒΕΟ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ,  
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ΠΒΕΡΏΜΏΣΕΚΟ ΥΟΛΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟΤ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ - Π..Π.Θ.  

(6/Θ ΑΔΜΟΣΕΚΟ), ΠΒΕΡΏΜΏΣΕΚΟ ΥΟΛΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟΤ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ - Π..Π.Θ. 
(ΓΤΜΝΏΕΟ),  

ΠΒΕΡΏΜΏΣΕΚΟ ΥΟΛΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟΤ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ - Π..Π.Θ. (ΛΤΚΒΕΟ),  

1o 12/Θ ΠΒΕΡΏΜΏΣΕΚΟ Α. . ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ,  

3ν ΠΒΕΡΏΜΏΣΕΚΟ Α.. ΒΤΟΜΟΤ,  

ΠΒΕΡΏΜΏΣΕΚΟ Α. . ΒΡΡΧΝ «ΚΧΝΣΏΝΣΕΝΟ ΚΏΡΏΜΏΝΛΔ»,  

2ν ΠΒΕΡΏΜΏΣΕΚΟ ΓΤΜΝΏΕΟ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ,  

1ν ΠΒΕΡΏΜΏΣΕΚΟ ΓΒΛ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ «Μ. ΏΝΑΡΟΝΕΚΟ»,  

1ν ΠΒΕΡΏΜΏΣΕΚΟ ΓΤΜΝΏΕΟ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ,  

2ν ΠΒΕΡΏΜΏΣΕΚΟ ΓΒΛ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ,  

ΠΒΕΡΏΜΏΣΕΚΟ ΓΤΜΝΏΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟΤ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ,  

ΠΒΕΡΏΜΏΣΕΚΟ ΓΒΛ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟΤ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ,  

ΠΒΕΡΏΜΏΣΕΚΟ ΓΤΜΝΏΕΟ ΡΒΘΤΜΝΟΤ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟΤ ΚΡΔΣΔ,  

5ν ΠΒΕΡΏΜΏΣΕΚΟ ΓΒΛ ΡΒΘΤΜΝΟΤ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟΤ ΚΡΔΣΔ,  

ΠΒΕΡΏΜΏΣΕΚΟ ΓΤΜΝΏΕΟ ΔΡΏΚΛΒΕΟΤ ΚΡΔΣΔ,  

ΠΒΕΡΏΜΏΣΕΚΟ ΓΒΛ ΔΡΏΚΛΒΕΟΤ ΚΡΔΣΔ,  

1o ΠΒΕΡΏΜΏΣΕΚΟ Α.. ΠΟΛΒΧ ΡΟΑΟΤ,  

2o ΠΒΕΡΏΜΏΣΕΚΟ Α.. ΠΟΛΒΧ ΡΟΑΟΤ,  

ΒΕΑΕΚΟ ΠΒΕΡΏΜΏΣΕΚΟ Α.. ΠΟΛΒΧ ΡΟΑΟΤ.  

3. Σα πεηξακαηηθά ζρνιεία ππάγνληαη δηνηθεηηθά ζηελ νηθεία Αηεχζπλζε Βθπαίδεπζεο. Σελ επηζηεκνληθή επ-
ζχλε εθαξκνγήο ησλ εξεπλεηηθψλ ή επηκνξθσηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ έρνπλ ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ, ν 
θνξέαο πνπ έρεη ζρεδηάζεη ηελ εξεπλεηηθή ή επηκνξθσηηθή δξαζηεξηφηεηα ή ηελ πηινηηθή εθαξκνγή 
πξνγξακκάησλ θαη ην ΒΠ.Β...  

4. Δ πιεηνςεθία δχν ηξίησλ (2/3) ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ ππεξεηνχλ έρνληαο νξγαληθή 
ζέζε ζηε κνλάδα απηή, έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ ζρνιείνπ σο πεηξακαηηθνχ. Δ 
αίηεζε ππνβάιιεηαη ζηελ Β.Β.Π.Π.. χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ νηθείνπ ΠΒ.Κ.Β...  

5. Κάζε ΠΒ.Κ.Β.. έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεηήζεη:  

α) ηνλ ραξαθηεξηζκφ ζρνιείνπ ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπ σο πεηξακαηηθνχ, ή  

β) ηελ ίδξπζε λένπ πεηξακαηηθνχ ζρνιείνπ. Ώηηήζεηο άιισλ θνξέσλ θαηαηίζεληαη γηα γλψκε ζην νηθείν 
ΠΒ.Κ.Β... Γηα ηηο αηηήζεηο ηεο πεξίπησζεο α` απαηηείηαη ε ζχκθσλε γλψκε ηεο πιεηνςεθίαο δχν ηξίησλ 
(2/3) ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ πνπ ππεξεηνχλ έρνληαο νξγαληθή ζέζε ζην ζρνιείν απηφ. Σα λέα 
πεηξακαηηθά ζρνιεία ηδξχνληαη ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο, χζηεξα απφ γλψκε ηεο Β.Β.Π.Π...  
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6. Γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ζρνιείνπ σο πεηξακαηηθνχ εθδίδεηαη απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο 
θαη Θξεζθεπκάησλ χζηεξα απφ γλψκε ηεο Β.Β.Π.Π...  

7. Ο απνραξαθηεξηζκφο ζρνιείνπ σο πεηξακαηηθνχ πξαγκαηνπνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, 
Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε ηεο Β.Β.Π.Π., ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ 
ζπκπεξαζκαηηθψλ εθζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ. 4547/2018 (Ώ` 102).  

8. Ο Τπνπξγφο Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, εθφζνλ ην θξίλεη αλαγθαίν, εθδίδεη δεκφζηα 
πξφζθιεζε πξνο ηα ζρνιεία ηεο επηθξάηεηαο, κε ηελ νπνία ηα θαιεί λα ππνβάινπλ αίηεζε, κέζα ζηελ 
πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη κε ηελ ίδηα πξφζθιεζε, γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπο σο πεηξακαηηθψλ.  

Άξζξν 76 

1. Ο αξηζκφο ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ πεηξακαηηθψλ ζρνιείσλ θαζνξίδεηαη 
απφ ηηο νηθείεο Αηεπζχλζεηο Βθπαίδεπζεο ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο.  

2. Σν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ επηιέγεηαη, γηα ηελ θάιπςε θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ, χζηεξα απφ πξνθήξπμε 
ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ζχκθσλα κε ηηο εηζεγήζεηο ησλ Αηεπζχλζεσλ 
Βθπαίδεπζεο.  

3. Σν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ επηιέγεηαη απφ ην αξκφδην Κεληξηθφ Τπεξεζηαθφ πκβνχιην Πξσηνβάζκηαο ή 
Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ησλ άξζξσλ 8 θαη 9 ηνπ π.δ. 1/2003 (Ώ` 1), ζην νπνίν κεηέρνπλ επηπιένλ 
δχν κέιε Α.Β.Π. Ώ.Β.Ε., κε γλσζηηθφ αληηθείκελν ζηηο επηζηήκεο αγσγήο, πνπ νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ.  

4. Οη ππνςήθηνη εθπαηδεπηηθνί ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ πξέπεη λα έρνπλ πεληαεηή ηνπιάρηζηνλ 
πξαγκαηηθή δηδαθηηθή εκπεηξία.  

5. Κξηηήξηα επηινγήο απνηεινχλ:  

(α) θάζε επηπιένλ έηνο πξαγκαηηθήο δηδαθηηθήο εκπεηξίαο πέξαλ ηεο πεληαεηίαο,  

(β) αθαδεκατθά θαη ινηπά πηζηνπνηεκέλα πξνζφληα,  

(γ) ην επηζηεκνληθφ έξγν,  

(δ) ε ζπκκεηνρή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε εμσδηδαθηηθέο δξάζεηο, φπσο εγθεθξηκέλα επξσπατθά πξνγξάκκαηα, 
ζπκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθνχο νκίινπο, πνιηηηζηηθά θαη πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα, θαζψο θαη ζπκκεηνρή 
κε εηζεγήζεηο ζε επηκνξθσηηθέο δξάζεηο πνπ αθνξνχλ εθπαηδεπηηθνχο.  

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ εμεηδηθεχνληαη ηα θξηηήξηα θαη θαζνξί-
δεηαη ε δηαδηθαζία επηινγήο.  

6. Λεηηνπξγηθά θελά ζηα πεηξακαηηθά θαη ζηα πξφηππα ζρνιεία κπνξεί λα θαιχπηνληαη κε απνζπάζεηο. Οη 
απνζπψκελνη πξέπεη λα πιεξνχλ ηα θξηηήξηα πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ θάιπςε νξγαληθψλ ζέζεσλ ζχκ-
θσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. Καηά ηα ινηπά, γηα ηηο απνζπάζεηο απηέο εθαξκφδνληαη νη γεληθέο 
δηαηάμεηο.  

Άξζξν 77 

1. Οη εθπαηδεπηηθνί ησλ πεηξακαηηθψλ ζρνιείσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 75, νη νπνίνη ππεξεηνχλ κε 
ζεηεία ζηα ζρνιεία απηά θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, θαζψο θαη νη θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 
παξφληνο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ απηψλ, νη νπνίνη ππεξεηνχζαλ κε ζεηεία σο εθπαηδεπηηθνί ζηα ζρνιεία 
απηά θαηά ηνλ ρξφλν αλάιεςεο ησλ δηεπζπληηθψλ θαζεθφλησλ ηνπο, κπνξεί λα ηνπνζεηεζνχλ ζε νξγαληθή 
ζέζε κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Κεληξηθνχ Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ αίηεζή 
ηνπο. Ώλ νη αλσηέξσ δελ ππνβάινπλ αίηεζε γηα ηελ πιήξσζε νξγαληθήο ζέζεο, ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ηνπ 
Πεξηθεξεηαθνχ Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία αλήθεη ην Πεηξακαηηθφ ζρνιείν.  
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2. Δ ηνπνζέηεζε ζε νξγαληθή ζέζε ηζρχεη αλαδξνκηθά απφ:  

α) ηελ εκέξα ηεο πξψηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε νξγαληθή ζέζε πεηξακαηηθνχ ζρνιείνπ απφ ην 
αξκφδην Κεληξηθφ Τπεξεζηαθφ πκβνχιην, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ίζρπαλ έσο ηηο 24.5.2011,  

β) ηελ πξψηε κέξα ηεο ζεηείαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ίζρπαλ κεηά ηηο 24.5.2011.  

Άξζξν 78 

1. Ο εθπαηδεπηηθφο, ν νπνίνο θαηέρεη νξγαληθή ζέζε ζε ζρνιηθή κνλάδα πνπ κεηαηξέπεηαη ζε πεηξακαηηθφ 
ζρνιείν, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 75, θαηαιακβάλεη νξγαληθή ζέζε ηνπ Πεηξακαηη-
θνχ ζρνιείνπ πνπ πξνθχπηεη απφ κεηαηξνπή, χζηεξα απφ αίηεζή ηνπ. Ώλ ν εθπαηδεπηηθφο απηφο δελ 
ππνβάιεη ζρεηηθή αίηεζε, ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ ηεο πεξηνρήο 
ηνπ ζρνιείνπ.  

2. Σν Βθπαηδεπηηθφ Πξνζσπηθφ ην νπνίν θαηαιακβάλεη νξγαληθή ζέζε ζε Πεηξακαηηθφ ζρνιείν ζχκθσλα κε 
ηελ παξάγξαθν 1, ζεσξείηαη φηη θαηέρεη ηελ νξγαληθή ζέζε απφ ηελ εκέξα ηεο πξψηεο θαηάιεςεο 
νξγαληθήο ζέζεο ζην ζρνιείν απηφ.  

Άξζξν 79 

1. Ο εθπαηδεπηηθφο Πεηξακαηηθνχ ζρνιείνπ, ν νπνίνο θαιχπηεη νξγαληθή ζέζε ζε απηφ ζχκθσλα κε ηα 
άξζξα 76, 77 θαη 78 θαη θξίλεηαη σο ππεξάξηζκνο, ηνπνζεηείηαη, χζηεξα απφ αίηεζή ηνπ, ζε Πεηξακαηηθφ ή 
Πξφηππν ζρνιείν ζην νπνίν ππάξρεη θελή νξγαληθή ζέζε. Ώλ δελ ππνβιεζεί ζρεηηθή αίηεζε, ν 
εθπαηδεπηηθφο ηνπνζεηείηαη ζε ζρνιηθή κνλάδα ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο πεξί άξζεο ππεξαξηζκίαο.  

2. Οη ηνπνζεηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 πξαγκαηνπνηνχληαη θάζε ζρνιηθφ έηνο πξηλ απφ ηελ πξνθήξπμε ησλ 
θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 76.  

3. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία πιήξσζεο 
ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 77 θαη 78, θαζψο θαη ε δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  

Άξζξν 80 

1. Πεηξακαηηθά λεπηαγσγεία κπνξεί λα ζπλδένληαη κε Πεηξακαηηθά δεκνηηθά ζρνιεία. Πεηξακαηηθά γπκλάζηα 
κπνξεί λα ζπλδένληαη κε Πεηξακαηηθά ιχθεηα. Σα ζπλδεδεκέλα Πεηξακαηηθά ζρνιεία δηαηεξνχλ ηε δηνηθεηηθή 
ηνπο απηνηέιεηα.  

2. Πεηξακαηηθά Νεπηαγσγεία κπνξνχλ λα ζπλδένληαη κε Πεηξακαηηθά Αεκνηηθά ρνιεία. Πεηξακαηηθά 
Γπκλάζηα κπνξνχλ λα ζπλδένληαη κε Πεηξακαηηθά Λχθεηα. Σα ζρνιεία ζπλδένληαη κε απφθαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο 
Αηεχζπλζεο Βθπαίδεπζεο.  

3. Χο ζπλδεδεκέλα Πεηξακαηηθά ζρνιεία νξίδνληαη ηα εμήο:  

λνκα ρνιείνπ  

Πεηξακαηηθφ ρνιείν Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ -Π..Π.Ώ.  

(6/Θ Αεκνηηθφ) Πεηξακαηηθφ ρνιείν Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ -Π..Π.Ώ.  

(Γπκλάζην) Πεηξακαηηθφ ρνιείν Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ -Π..Π.Ώ.  

(Λχθεην) Πεηξακαηηθφ Γπκλάζην Ώγίσλ Ώλαξγχξσλ  

Πεηξακαηηθφ Γεληθφ Λχθεην Ώγίσλ Ώλαξγχξσλ  
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1° Πεηξακαηηθφ Γπκλάζην Ώζελψλ  

1° Πεηξακαηηθφ Γεληθφ Λχθεην Ώζελψλ - Γελλάδεην  

2° Πεηξακαηηθφ Γπκλάζην Ώζήλαο  

2° Πεηξακαηηθφ Γεληθφ Λχθεην Ώζήλαο  

Γάλλεην Πεηξακαηηθφ Γπκλάζην  

Γάλλεην Πεηξακαηηθφ Γεληθφ Λχθεην  

2/Θ Πεηξακαηηθφ Νεπηαγσγείν Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ (Με εληαγκέλν ζε Παηδαγσγηθφ Σκήκα -
πλεξγαδφκελν Νεπηαγσγείν)  

8/Θ Πεηξακαηηθφ Αεκνηηθφ ρνιείν Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ (Με εληαγκέλν ζε Π.Σ.Α.Β.)  

Μηθηφ Πεηξακαηηθφ ρνιείν Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ (Γπκλάζην)  

Μηθηφ Πεηξακαηηθφ ρνιείν Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ (Λχθεην)  

Πεηξακαηηθφ Γπκλάζην Παηξψλ  

Πεηξακαηηθφ Γεληθφ Λχθεην Παηξψλ  

1/Θ Οινήκεξν Πεηξακαηηθφ Νεπηαγσγείν Με εληαγκέλν ζην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (πλεξγαδφκελν 
Π..Π.Θ.) Πεηξακαηηθφ ρνιείν Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο Π..Π.Θ.  

(6/Θ Αεκνηηθφ) Πεηξακαηηθφ ρνιείν Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο - Π..Π.Θ.  

(Γπκλάζην) Πεηξακαηηθφ ρνιείν Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο-Π..Π.Θ. (Λχθεην)  

2° Πεηξακαηηθφ Γπκλάζην Θεζζαινλίθεο  

1° Πεηξακαηηθφ Γεληθφ Λχθεην Θεζζαινλίθεο «Μ.Ώλδξφληθνο»  

1° Πεηξακαηηθφ Γπκλάζην Θεζζαινλίθεο  

2° Πεηξακαηηθφ Γεληθφ Λχθεην Θεζναινλίθεο  

Πεηξακαηηθφ Γπκλάζην Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο  

Πεηξακαηηθφ Γεληθφ Λχθεην Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο_  

Πεηξακαηηθφ Γπκλάζην Ρεζχκλνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο  

5° Πεηξακαηηθφ Γεληθφ Λχθεην Ρεζχκλνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο_  

Πεηξακαηηθφ Γπκλάζην Δξαθιείνπ Κξήηεο  

Πεηξακαηηθφ Γεληθφ Λχθεην Δξαθιείνπ Κξήηεο  

4. Ώπφ ην ζρνιηθφ έηνο 2020 - 2021 παχεη ε ζχλδεζε πεηξακαηηθψλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ κε πεηξακαηηθά 
γπκλάζηα. Μαζεηέο πνπ θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2019 - 2020 θνηηνχλ ζε πεηξακαηηθφ δεκνηηθφ ζρνιείν, ην 
νπνίν θαηά ην ζρνιηθφ έηνο απηφ είλαη ζπλδεδεκέλν κε πεηξακαηηθφ γπκλάζην, εηζάγνληαη ζην νηθείν 
πεηξακαηηθφ γπκλάζην ρσξίο θιήξσζε.  
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Άξζξν 81 

1. Δ εηζαγσγή καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ζηα πεηξακαηηθά ζρνιεία γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε θιήξσζε θαη ππφ 
φξνπο απφιπηεο δηαθάλεηαο. Σελ θαηά ζρνιείν εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ θιήξσζεο αλαιακβάλεη ν 
δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ, επηθνπξνχκελνο απφ ηνλ ζχιινγν δηδαζθφλησλ θαη ην ζχιινγν γνλέσλ θαη 
θεδεκφλσλ. Δ Αηεχζπλζε Βθπαίδεπζεο δηαζθαιίδεη ην αδηάβιεην ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θιήξσζεο ζηα 
πεηξακαηηθά ζρνιεία ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηεο. ε θάζε πεξίπησζε ε θιήξσζε ησλ καζεηψλ αθνξά ζηελ 
εηζαγσγηθή ζρνιηθή ηάμε θαη κφλν, ελψ γηα ηε κεηάβαζε απφ ην ζρνιείν ηεο κίαο βαζκίδαο ζην ζρνιείν ηεο 
επφκελεο βαζκίδαο εθπαίδεπζεο κε ην νπνίν ζπλδέεηαη, δελ δηελεξγείηαη επηπιένλ θιήξσζε. Αηαδηθαζίεο 
θιήξσζεο καζεηψλ θαη καζεηξηψλ δηελεξγνχληαη κεηά ηελ εηζαγσγηθή ζρνιηθή ηάμε κφλν γηα ηε 
ζπκπιήξσζε θελψλ ζέζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ επφκελε ηάμε ηεο ίδηαο βαζκίδαο ή ζηελ ηάμε ηεο 
επφκελεο βαζκίδαο, αλ ην ζρνιείν είλαη ζπλδεδεκέλν κε ζρνιείν επφκελεο βαζκίδαο. Οη θιεξψζεηο απηέο 
γίλνληαη κε επζχλε ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ θαη 
θεδεκφλσλ.  

2. Κάζε ελδηαθεξφκελνο δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρεη ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο κίαο κφλν ζρνιηθήο κνλάδαο 
πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. ηελ πεξίπησζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θάζε 
ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα θαηαζέζεη αίηεζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο ζε κία πεηξακαηηθή 
θαη ζε κία πξφηππε ζρνιηθή κνλάδα.  

3. Ο αξηζκφο ησλ καζεηψλ ζε θάζε ηκήκα γηα ην λεπηαγσγείν ή ηελ Ώ` Αεκνηηθνχ ή ηελ Ώ` Γπκλαζίνπ ή ηελ 
Ώ` Λπθείνπ πεηξακαηηθνχ ζρνιείνπ γηα θάζε ζρνιηθφ έηνο θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηεο νηθείαο Αηεχζπλζεο 
Βθπαίδεπζεο, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ θάζε 
ζρνιείνπ.  

4. Οη καζεηέο ησλ πεηξακαηηθψλ ζρνιείσλ επηιέγνληαη αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπο. Δ επζχλε 
θαη ηα έμνδα κεηαθίλεζεο ησλ καζεηψλ γηα ηελ πιήξε θνί-ηεζή ηνπο θαη γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνπο 
νκίινπο, βαξχλνπλ ηνπο αζθνχληεο ηε γνληθή ηνπο κέξηκλα.  

5. Ο αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ κπνξεί λα εγγξαθνχλ ζην πεηξακαηηθφ δεκνηηθφ ζρνιείν ή πεηξακαηηθφ 
ιχθεην είλαη ίζνο ηνπιάρηζηνλ κε ηνλ αξηζκφ ησλ απνθνίησλ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ πεηξακαηηθνχ λεπηαγσγείνπ 
ή πεηξακαηηθνχ γπκλαζίνπ αληίζηνηρα. Ώλ νη ηδηαίηεξεο πιηθνηερληθέο θαη άιιεο ζπλζήθεο ζηελ επφκελε 
βαζκίδα επηηξέπνπλ κεγαιχηεξν αξηζκφ ηκεκάησλ απφ φ,ηη ζηελ πξνεγνχκελε ή επηηξέπνπλ αχμεζε ηνπ 
αξηζκνχ ησλ καζεηψλ αλά ηκήκα, ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ θαηαζέηεη αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ζηελ 
αξκφδηα Αηεχζπλζε Βθπαίδεπζεο, ε νπνία απνθαζίδεη ηνλ αθξηβή αξηζκφ ησλ καζεηψλ πνπ εγγξάθνληαη 
ζην ζρνιείν.  

6. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ εθδίδεηαη θαη` έηνο θαη ην 
αξγφηεξν κέρξη ην ηέινο ηνπ κελφο Μαξηίνπ, χζηεξα απφ γλψκε ηεο Β.Β.Π.Π.., θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία 
εηζαγσγήο καζεηψλ ζηα πεηξακαηηθά ζρνιεία.  

Άξζξν 82 

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε ηεο 
Β.Β.Π.Π.. εγθξίλνληαη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εληάζζνληαη ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα Παλεπη-
ζηεκίσλ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ ππνβάιιεηαη αίηεζε ζηε ζρνιηθή κνλάδα. Δ αίηεζε εμεηάδεηαη απφ ηνλ 
ζχιινγν δηδαζθφλησλ, ν νπνίνο γλσκνδνηεί ζρεηηθά κε ηελ δπλαηφηεηα πινπνίεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο.  

Άξζξν 83 

1. Γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηδηαίηεξσλ δπλαηνηήησλ θαη θιίζεσλ ησλ καζεηψλ, ηφζν ηνπ πεηξακαηηθνχ 
ζρνιείνπ, φζν θαη ησλ δεκφζησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο επξχηεξεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο ηνπ, 
δεκηνπξγνχληαη φκηινη εθηφο σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο, ν θαζέλαο ηνλ νπνίσλ ιεηηνπξγεί κία ή δχν εκέξεο 
ηελ εβδνκάδα. Οη φκηινη δεκηνπξγνχληαη κε απφθαζε ηνπ ΒΠ.Β.., πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ 
ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ θαη αθνξνχλ γλσζηηθνχο ηνκείο, φπσο ηα καζεκαηηθά, νη θπζηθέο επηζηήκεο, ε 
γιψζζα, ε ινγνηερλία, ε ηζηνξία θαη άιινπο, θαζψο θαη ινηπά πεδία φπσο ε κνπζηθή, ηα εηθαζηηθά, ν 
αζιεηηζκφο θ.ά.. Γηα ηελ εγγξαθή ησλ καζεηψλ ζηνπο νκίινπο θαηαηίζεηαη ππεχζπλε δήισζε ησλ 
αζθνχλησλ ηε γνληθή ηνπο κέξηκλα ζην ΒΠ.Β.. ηνπ ζρνιείνπ.  
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2. Οη εθπαηδεπηηθνί ζπκκεηέρνπλ ζηνπο νκίινπο εληφο ηνπ εβδνκαδηαίνπ ππνρξεσηηθνχ σξαξίνπ 
δηδαζθαιίαο ηνπο.  

3. Μαζεηέο πνπ θνηηνχλ ζηηο δεκφζηεο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο νκάδαο ζρνιείσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξ-
ζξνπ 48 ηνπ λ. 4547/2018 (Ώ` 102) ζηελ νπνία αλήθεη ην πεηξακαηηθφ ζρνιείν, κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ 
ζηνπο νκίινπο ηνπ πεηξακαηηθνχ απηνχ ζρνιείνπ, χζηεξα απφ αίηεζε ησλ αζθνχλησλ ηε γνληθή ηνπο 
κέξηκλα, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζην ΒΠ.Β...  

4. Ώλ ζε πεηξακαηηθφ ζρνιείν δελ ιεηηνπξγνχλ φκηινη γηα ηνλ γλσζηηθφ ηνκέα γηα ηνλ νπνίν ελδηαθέξνληαη νη 
καζεηέο, κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ ζε νκίινπο γεηηνληθνχ πεηξακαηηθνχ ζρνιείνπ, κε ηε δηαδηθαζία ηεο 
παξαγξάθνπ 3.  

Άξζξν 84 

ηελ έθζεζε απνηίκεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 47 ηνπ λ. 4547/2018 (Ώ` 
102) απνηηκάηαη ηδηαίηεξα ε ζπκκεηνρή ηνπ ζρνιείνπ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ άξζξνπ 74. Πξηλ ηελ 
ππνβνιή ηεο έθζεζεο απνηίκεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζην αξκφδην ΠΒ.Κ.Β.. απηή ππνβάιιεηαη ζην 
ΒΠ.Β.. ην νπνίν θαη δηαηππψλεη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ, ηδίσο ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζρνιείνπ ζηηο 
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ άξζξνπ 74. ηε ζπκπεξαζκαηηθή έθζεζε ησλ ΠΒ.Κ.Β.. ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ 
άξζξνπ 47 ηνπ λ. 4547/2018 (Ώ` 102) απνηηκάηαη ην ηδηαίηεξν έξγν ησλ πεηξακαηηθψλ ζρνιείσλ ηεο 
πεξηνρήο επζχλεο ηνπο.  

Άξζξν 85 

Ο ζχιινγνο δηδαζθφλησλ ησλ πεηξακαηηθψλ ζρνιείσλ πέξαλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηηο γεληθέο 
δηαηάμεηο, έρεη θαη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο:  

α) εηζεγείηαη ζην ΒΠ.Β.. ηε δεκηνπξγία νκίισλ καζεηψλ,  

β) εηζεγείηαη ζην ΒΠ.Β.. ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ αλαιπηηθνχ θαη ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ 
πεηξακαηηθνχ ζρνιείνπ ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β` ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 95, πξνθεηκέλνπ λα 
πινπνηεζνχλ θαηλνηνκίεο, λα ιεηηνπξγήζνπλ πηινηηθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη πξνγξάκκαηα 
ζπλεξγαζίαο κε ζρνιεία ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο,  

γ) ζρεδηάδεη, πξνγξακκαηίδεη θαη ζπληνλίδεη ηηο επηκνξθσηηθέο θαη ηηο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο 
εγθξίλνληαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα, ζε ζπλεξγαζία κε ην ΒΠ.Β.. θαη ηνλ θνξέα πνπ έρεη ζρεδηάζεη ηελ 
εξεπλεηηθή ή επηκνξθσηηθή δξαζηεξηφηεηα ή ηελ πηινηηθή εθαξκνγή,  

δ) νξγαλψλεη ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηνπ ζρνιείνπ, ε) επηιέγεη ηα δχν κέιε ηνπ πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ζην ΒΠ.Β...  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β`  

ΥΟΛΒΕΏ ΜΒ ΠΒΕΡΏΜΏΣΕΚΏ ΣΜΔΜΏΣΏ  

Άξζξν 86 

ε κε πεηξακαηηθά ζρνιεία κπνξεί λα ζπληζηψληαη πεηξακαηηθά ηκήκαηα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 87. 
Σα πεηξακαηηθά Σκήκαηα ζπληζηψληαη γηα θαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζθνπψλ 
ηνπ άξζξνπ 74.  

Άξζξν 87 

1. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε 
ηεο Β.Β.Π.Π.. κπνξεί λα ραξαθηεξίδνληαη ή λα απνραξαθηεξίδνληαη σο πεηξακαηηθά έλα ή πεξηζζφηεξα 
ηκήκαηα κίαο ή πεξηζζφηεξσλ ηάμεσλ ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ δελ απνηειεί πεηξακαηηθφ ζρνιείν.  
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2. Δ δηαδηθαζία ραξαθηεξηζκνχ ή απνραξαθηεξηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 1 κπνξεί λα θηλεζεί θαηφπηλ αίηεζεο 
ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ θάζε ζρνιείνπ Πξσηνβάζκηαο ή Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, ε νπνία 
ππνβάιιεηαη γηα γλσκνδφηεζε ζην νηθείν ΠΒ.Κ.Β.., ή θαηφπηλ αίηεζεο απεπζείαο απφ ην νηθείν ΠΒ.Κ.Β...  

3. ηελ έθζεζε απνηίκεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 47 
ηνπ λ. 4547/2018 (Ώ` 102) απνηηκάηαη ηδηαίηεξα ε ζπκκεηνρή πεηξακαηηθψλ ηκεκάησλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 
ηνπ άξζξνπ 74.  

4. Οη ζπληνληζηέο εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ κειεηνχλ ηηο εθζέζεηο ησλ ζρνιείσλ κε πεηξακαηηθά ηκήκαηα ησλ 
νπνίσλ έρνπλ ηελ παηδαγσγηθή επζχλε ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ. 4547/2018 (Ώ` 
102) θαη δηαηππψλνπλ παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ησλ πεηξακαηηθψλ ηκεκάησλ ζηηο 
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ άξζξνπ 74.  

5. ηε ζπκπεξαζκαηηθή έθζεζε ησλ ΠΒ.Κ.Β.. ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ. 4547/2018 
απνηηκάηαη ην ηδηαίηεξν έξγν ησλ πεηξακαηηθψλ ηκεκάησλ.  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄  

ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΟΛΔΗΑ  

Άξζξν 88 

α) ΐαξβάθεην Πξφηππν Γπκλάζην.  

β) Πξφηππν Γπκλάζην Εσλίδεηνπ ρνιήο Πεηξαηά.  

γ) Πξφηππν Γπκλάζην Βπαγγειηθήο ρνιήο κχξλεο.  

δ) Πξφηππν Γπκλάζην Ώλαβξχησλ.  

ε) Πξφηππν Γπκλάζην Γσζηκαίαο ρνιήο Εσαλλίλσλ.  

ζη) Πξφηππν ΓΒΛ ΐαξβαθείνπ ρνιήο.  

δ) Πξφηππν ΓΒΛ Εσληδείνπ ρνιήο Πεηξαηά.  

ε) Πξφηππν ΓΒΛ Βπαγγειηθήο ρνιήο κχξλεο.  

ζ) Πξφηππν ΓΒΛ Ώλαβξχησλ.  

Άξζξν 89 

1. Σα πξφηππα ζρνιεία ππεξεηνχλ ηνπο ζθνπνχο ηνπ άξζξνπ 74 θαη εληάζζνληαη ζε νκάδα ζρνιείσλ ηνπ 
άξζξνπ 48 ηνπ λ. 4547/2018.  

2. Σα άξζξα 76, 77, 79, 82, 83, 84 θαη 85 εθαξκφδνληαη θαη ζηα πξφηππα ζρνιεία.  

Άξζξν 90 

1. Δ δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο καζεηψλ ζηα πξφηππα γπκλάζηα θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο 
Β.Β.Π.Π.. θαη εηζήγεζε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ ηνπ ζρνιείνπ. Δ Β.Β.Π.Π.. ζπληνλίδεη ηελ εθαξκνγή 
ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη δηαζθαιίδεη ηνλ αδηάβιεην ραξαθηήξα ηνπο. Δ επηινγή ησλ καζεηψλ αθνξά 
απνθιεηζηηθά ζηελ εηζαγσγηθή ζρνιηθή ηάμε (Ώ΄ ηάμε Γπκλαζίνπ), ελψ ε ζρνιηθή πνξεία ησλ καζεηψλ θαη 
καζεηξηψλ απφ ην γπκλάζην ζην ιχθεην ησλ ζρνιείσλ απηψλ ππφθεηηαη κφλν ζηηο ελδνζρνιηθέο 
απνιπηήξηεο εμεηάζεηο. Δ πιήξσζε θελψλ ζέζεσλ ζηα πξφηππα ζρνιεία ζηηο ινηπέο ηάμεηο πιελ ηεο 
εηζαγσγηθήο γίλεηαη κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία κε ηελ νπνία επηιέρζεθαλ αξρηθά νη καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζηελ 
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ίδηα ηάμε. Ώξκφδηα γηα ηε δηεμαγσγή ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο δηαδηθαζίαο εηζαγσγήο ηνπ πξνεγνχκελνπ 
εδαθίνπ είλαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ νηθείνπ ζρνιείνπ.  

2. Ο ελδηαθεξφκελνο δηθαηνχηαη λα ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία επηινγήο κίαο πεηξακαηηθήο θαη κίαο 
πξφηππεο ζρνιηθήο κνλάδαο.  

3. Ο αξηζκφο ησλ καζεηψλ ζε θάζε ηκήκα ηεο Ώ΄ Γπκλαζίνπ ή ηεο Ώ΄ Λπθείνπ πξφηππνπ ζρνιείνπ γηα θάζε 
ζρνιηθφ έηνο θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηεο νηθείαο Αηεχζπλζεο Βθπαίδεπζεο, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ 
αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ θάζε ζρνιείνπ, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη ζπλζήθεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ.  

4. Οη καζεηέο ησλ πξφηππσλ ζρνιείσλ επηιέγνληαη αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπο. Δ επζχλε θαη 
ηα έμνδα κεηαθίλεζεο ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ηφζν γηα ηελ πιήξε θνίηεζή ηνπο φζν θαη γηα ηε 
ζπκκεηνρή ηνπο ζηνπο νκίινπο ηνπ ζρνιείνπ βαξχλνπλ ηνπο αζθνχληεο ηε γνληθή κέξηκλα.  

5. Χο ζπλδεδεκέλα πξφηππα ζρνιεία νξίδνληαη ηα εμήο:  

λνκα ρνιείνπ  

ΐαξβάθεην Πξφηππν Γπκλάζην  

Πξφηππν Γεληθφ Λχθεην ΐαξβαθείνπ ρνιήο  

Πξφηππν Γπκλάζην Ώλαβξχησλ  

Πξφηππν Γεληθφ Λχθεην Ώλαβξχησλ  

Πξφηππν Γπκλάζην Βπαγγειηθήο ρνιήο κχξλεο  

Πξφηππν Γεληθφ Λχθεην Βπαγγειηθήο ρνιήο κχξλεο  

Πξφηππν Γπκλάζην Εσληδείνπ ρνιήο Πεηξαηά  

Πξφηππν Γεληθφ Λχθεην Εσληδείνπ ρνιήο Πεηξαηά  

6. Ώλ ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηεο Αηεχζπλζεο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ζηελ νπνία αλήθεη πξφηππν 
Γπκλάζην δελ ππάξρεη πξφηππν Λχθεην, ηφηε είλαη δπλαηή ε ζχλδεζε ηνπ πξφηππνπ Γπκλαζίνπ κε 
πεηξακαηηθφ Λχθεην. Γηα ηε ζχλδεζε ηνπ πξφηππνπ κε ην πεηξακαηηθφ ζρνιείν εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία ηεο 
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 80.  

7. Ο αξηζκφο ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ πνπ κπνξεί λα εγγξαθνχλ ζην πξφηππν ιχθεην είλαη ίζνο 
ηνπιάρηζηνλ κε ηνλ αξηζκφ ησλ απνθνίησλ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ πξφηππνπ γπκλαζίνπ. Ώλ νη ηδηαίηεξεο 
πιηθνηερληθέο θαη άιιεο ζπλζήθεο ζηελ αλψηεξε βαζκίδα επηηξέπνπλ κεγαιχηεξν αξηζκφ ηκεκάησλ απφ 
φ,ηη ζηελ θαηψηεξε ή επηηξέπνπλ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ αλά ηκήκα, ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ 
θαηαζέηεη αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ζηε αξκφδηα Αηεχζπλζε Βθπαίδεπζεο, ε νπνία απνθαζίδεη ηνλ αθξηβή 
αξηζκφ ησλ καζεηψλ πνπ εγγξάθνληαη ζην ζρνιείν.  

8. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ εθδίδεηαη θαη` έηνο θαη ην 
αξγφηεξν κέρξη ην ηέινο ηνπ κελφο Μαξηίνπ, χζηεξα απφ γλψκε ηεο Β.Β.Π.Π.., ξπζκίδνληαη ν ηξφπνο θαη 
ε δηαδηθαζία εηζαγσγήο καζεηψλ ζηα πξφηππα ζρνιεία.  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄  

ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ  

Άξζξν 91 
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Οη ζπκπεξαζκαηηθέο εθζέζεηο ησλ ΠΒ.Κ.Β.. ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ. 4547/2018 (Ώ΄ 102) 
ζηελ θαηά ηφπνλ αξκνδηφηεηα ησλ νπνίσλ αλήθεη πεηξακαηηθφ ή πξφηππν ζρνιείν, απνζηέιινληαη ζηελ 
Β.Β.Π.Π.., ε νπνία απνηηκά ην ηδηαίηεξν έξγν ησλ πεηξακαηηθψλ ή πξφηππσλ ζρνιείσλ θαη εηζεγείηαη 
κέηξα γηα ηε βειηίσζή ηνπ.  

Άξζξν 92 

1. Σα πεηξακαηηθά θαη πξφηππα ζρνιεία ρξεκαηνδνηνχληαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ 
ρξεκαηνδνηνχληαη θαη ηα ππφινηπα ζρνιεία. Ασξεέο, ρνξεγίεο, θιεξνλνκίεο θαη άιιεο παξνρέο ηξίησλ 
ρνξεγνχληαη κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ θαη γηα ηα ινηπά ζρνιεία.  

2. Σα πεηξακαηηθά ζρνιεία, θαζψο θαη ηα πξφηππα κπνξεί λα ρξεκαηνδνηνχληαη θαη απφ ηνλ Βηδηθφ 
Λνγαξηαζκφ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο ηνπ Ώ.Β.Ε. κε ην νπνίν ζπλεξγάδνληαη ή απφ άιινλ ζπλεξγαδφκελν 
θνξέα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 93. Δ ρξεκαηνδφηεζε ρνξεγείηαη κέζσ ηεο αξκφδηαο ρνιηθήο Βπηηξνπήο 
ζηελ νπνία αλήθεη ην πεηξακαηηθφ ή ην πξφηππν ζρνιείν θαη απνδίδεηαη άκεζα ζε απηφ, ρσξίο λα 
ζπκςεθίδεηαη κε ηελ ηαθηηθή επηρνξήγεζε.  

Άξζξν 93 

Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε 
αξκφδηνπ Τπνπξγνχ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε ηεο Β.Β.Π.Π.., ηα πεηξακαηηθά θαη ηα πξφηππα 
ζρνιεία κπνξεί λα ζπλεξγάδνληαη κε Ώ.Β.Ε. ή κε εξεπλεηηθνχο θνξείο.  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ`  

ΒΠΕΣΔΜΟΝΕΚΔ ΒΠΕΣΡΟΠΔ ΠΡΟΣΤΠΧΝ `Δ ΠΒΕΡΏΜΏΣΕΚΧΝ ΥΟΛΒΕΧΝ (Β.Β.Π.Π..) -ΒΠΕΣΔΜΟΝΕΚΟ 
ΒΠΟΠΣΕΚΟ ΤΜΐΟΤΛΕΟ (ΒΠ.Β..)  

Άξζξν 94 

1. ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζπγθξνηείηαη Βπηζηεκνληθή Βπηηξνπή Πξφηππσλ 
θαη Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ (Β.Β.Π.Π..).  

2. Ο αξηζκφο ησλ κειψλ, ν ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία ζπγθξφηεζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Β.Β.Π.Π.., 
θαζψο θαη ε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηεο θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη 
Θξεζθεπκάησλ.  

3. Δ Β.Β.Π.Π.. έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο:  

α) γλσκνδνηεί γηα ηε κεηαηξνπή ζρνιείνπ σο πεηξακαηηθνχ,  

β) γλσκνδνηεί γηα ηελ ίδξπζε λέαο ζρνιηθήο κνλάδαο σο πεηξακαηηθήο,  

γ) γλσκνδνηεί γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηκήκαηνο ή ηκεκάησλ ζρνιείνπ σο πεηξακαηηθψλ,  

δ) γλσκνδνηεί γηα ηε δηαδηθαζία εηζαγσγήο καζεηψλ ζηα πεηξακαηηθά ζρνιεία,  

ε) γλσκνδνηεί γηα ηε δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ζηα πξφηππα γπκλάζηα,  

ζη) γλσκνδνηεί γηα ηε ζπλεξγαζία πεηξακαηηθψλ θαη πξφηππσλ ζρνιείσλ κε Ώ.Β.Ε. ή εξεπλεηηθνχο θνξείο,  

δ) γλσκνδνηεί γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ αλαιπηηθνχ θαη ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ζχκθσλα κε ηελ 
πεξίπησζε β` ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ παξφληνο.  

4. Δ Β.Β.Π.Π.. ππνζηεξίδεηαη δηνηθεηηθά απφ ην Ώπηνηειέο Σκήκα Πξφηππσλ θαη Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ 
ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη 
Θξεζθεπκάησλ εμεηδηθεχεηαη πεξαηηέξσ ε δηνηθεηηθή θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηεο Β.Β.Π.Π...  
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5. Σν άξζξν 135 ηνπ λ. 4604/2019 (Ώ` 50) θαηαξγείηαη απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο. Δ Β.Β.Π.Π.. 
πνπ έρεη νξηζζεί κε βάζε ηελ αλσηέξσ δηάηαμε, αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ παξφληνο λφκνπ. Με απφθαζε 
ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ δχλαηαη λα ιήμεη ε ζεηεία ηεο ήδε ππεξεηνχζαο 
Β.Β.Π.Π...  

6. Ώλ ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηεο Αηεχζπλζεο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ζηελ νπνία αλήθεη πξφηππν 
Γπκλάζην δελ ππάξρεη πξφηππν Λχθεην, ηφηε είλαη δπλαηή ε ζχλδεζε ηνπ πξφηππνπ Γπκλαζίνπ κε 
πεηξακαηηθφ Λχθεην. Γηα ηε ζχλδεζε ηνπ πξφηππνπ κε ην πεηξακαηηθφ ζρνιείν εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία ηεο 
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 80.  

7. Ο αξηζκφο ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ πνπ κπνξεί λα εγγξαθνχλ ζην πξφηππν ιχθεην είλαη ίζνο 
ηνπιάρηζηνλ κε ηνλ αξηζκφ ησλ απνθνίησλ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ πξφηππνπ γπκλαζίνπ. Ώλ νη ηδηαίηεξεο 
πιηθνηερληθέο θαη άιιεο ζπλζήθεο ζηελ αλψηεξε βαζκίδα επηηξέπνπλ κεγαιχηεξν αξηζκφ ηκεκάησλ απφ 
φ,ηη ζηελ θαηψηεξε ή επηηξέπνπλ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ αλά ηκήκα, ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ 
θαηαζέηεη αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ζηε αξκφδηα Αηεχζπλζε Βθπαίδεπζεο, ε νπνία απνθαζίδεη ηνλ αθξηβή 
αξηζκφ ησλ καζεηψλ πνπ εγγξάθνληαη ζην ζρνιείν.  

8. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ εθδίδεηαη θαη` έηνο θαη ην 
αξγφηεξν κέρξη ην ηέινο ηνπ κελφο Μαξηίνπ, χζηεξα απφ γλψκε ηεο Β.Β.Π.Π.., ξπζκίδνληαη ν ηξφπνο θαη 
ε δηαδηθαζία εηζαγσγήο καζεηψλ ζηα πξφηππα ζρνιεία.  

Άξζξν 95 

Βπηζηεκνληθφ Βπνπηηθφ πκβνχιην  

1. Σν ΒΠ.Β.. ησλ Πεηξακαηηθψλ θαη ησλ Πξφηππσλ ζρνιείσλ είλαη πεληακειέο θαη ζπγθξνηείηαη γηα ηξηεηή 
ζεηεία κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ απφ ηα εμήο κέιε:  

α) έλα (1) κέινο Α.Β.Π. Ώ.Β.Ε. ή εθπαηδεπηηθφ ηεο δεκφζηαο Πξσηνβάζκηαο ή Αεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 
κε αληίζηνηρα πξνζφληα, πνπ επηιέγεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο Β.Β.Π.Π.., σο Πξφεδξν,  

β) ηνλ ππεχζπλν ζπληνληζηή εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηνπ Πεηξακαηηθνχ ή ηνπ Πξφηππνπ ζρνιείνπ, ν νπνίνο 
επηιέγεηαη απφ ην ΠΒ.Κ.Β..,  

γ) ηνλ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ.  

δ) δχν (2) εθπαηδεπηηθνχο ηνπ Πεηξακαηηθνχ ή ηνπ Πξφηππνπ ζρνιείνπ, θαηά πεξίπησζε, νη νπνίνη επηιέ-
γνληαη απφ ηνλ ζχιινγν δηδαζθφλησλ ηνπ ζρνιείνπ.  

2. Σν ΒΠ.Β.. ηνπ Πεηξακαηηθνχ ή ηνπ Πξφηππνπ ζρνιείνπ είλαη αξκφδην γηα:  

α) ηε δεκηνπξγία νκίισλ ή ηκεκάησλ εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο θαη ηελ απνηίκεζε ηνπ έξγνπ ηνπο,  

β) ηε ζπλεξγαζία κε ηνλ θνξέα κε ηνλ νπνίν ζπλεξγάδεηαη ην ζρνιείν, θαζψο θαη ηνλ ζρεδηαζκφ, 
πξνγξακκαηηζκφ θαη ζπληνληζκφ επηκνξθσηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη 
ην ζρνιείν θαη ηε ζπλαθφινπζε δηαηχπσζε γλψκεο πξνο ηελ Β.Β.Π.Π.. γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 
αλαιπηηθνχ θαη ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ πεηξακαηηθνχ ή ηνπ πξνηχπνπ ζρνιείνπ. Δ ηξνπνπνίεζε 
γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ χζηεξα απφ γλψκε ηεο 
Β.Β.Π.Π...  

3. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία 
ζπγθξφηεζεο θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΒΠ.Β...  

Άξζξν 96 

Γηα ηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο εθαξκφδνληαη ζπκπιεξσκαηηθά νη 
δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο δεκφζηαο Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο.  
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Άξζξν 97 

«1. Ώπφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαηαξγνχληαη ηα άξζξα 36 έσο 52 ηνπ λ. 3966/2011 (A` 118), ην 
άξζξν 135 ηνπ λ. 4604/2019 (Ώ` 50), θαζψο θαη θάζε άιιε αληίζεηε δηάηαμε.  

2. α) Βηδηθφηεξα, σο πξνο ηελ εηζαγσγή καζεηψλ ζηα Πεηξακαηηθά θαη Πξφηππα ζρνιεία γηα ην ζρνιηθφ 
έηνο 2019 - 2020 εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3966/2011 (Ώ` 118), νη νπνίεο δηαηεξνχληαη ζε 
ηζρχ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο εηζαγσγήο καζεηψλ γηα ην έηνο απηφ. Γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2019 
- 2020 ηα εμεηδηθεπκέλα θξηηήξηα επηινγήο ησλ καζεηψλ ησλ Πεηξακαηηθψλ θαη Πξνηχπσλ ζρνιείσλ, θαζψο 
θαη ε δηαδηθαζία εηζαγσγήο, θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηεο Β.Β.Π.Π... Δ απφθαζε ηεο Β.Β.Π.Π.. εθδίδεηαη 
χζηεξα απφ γλψκε ησλ ΒΠ.Β.. ησλ Πεηξακαηηθψλ ζρνιείσλ θαη γλψκε ησλ ΒΠ.Β.. θαη εηζήγεζε ησλ 
πιιφγσλ Αηδαζθφλησλ ησλ Πξφηππσλ ζρνιείσλ.  

β) Δ ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο πνπ αθνξνχλ ζηελ εηζαγσγή καζεηψλ ζηα Πεηξακαηηθά θαη 
Πξφηππα ζρνιεία μεθηλά απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2020 - 2021.».  

ΜΔΡΟ Γ`  

Π.Α. 38/2010  

Άξζξν 98 

…………………………  

ΜΔΡΟ Δ`  

ΑΕΏΣΏΞΒΕ ΓΕΏ ΣΟ ΛΤΚΒΕΟ ΚΏΕ ΣΔΝ ΠΡΟΐΏΔ ΣΔΝ ΣΡΕΣΟΐΏΘΜΕΏ ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α`  

ΠΡΟΐΏΔ ΣΔΝ ΣΡΕΣΟΐΏΘΜΕΏ ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ  

Άξζξν 100 

Σξνπνπνίεζε ηνπ λ. 4186/2013  

ηνλ λ. 4186/2013 (Ώ` 193) επέξρνληαη νη εμήο ηξνπνπνηήζεηο:  

1. Οη παξάγξαθνη 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 2 αληηθαζίζηαληαη απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2020-2021 σο εμήο:  

«1. Δ Ώ` Σάμε θαη ε ΐ` Σάμε Γεληθνχ Λπθείνπ απνηεινχλ ηάμεηο απνθιεηζηηθά γεληθήο παηδείαο, ζηηο νπνίεο 
εθαξκφδεηαη πξφγξακκα καζεκάησλ γεληθήο παηδείαο ηξηάληα πέληε (35) ζπλνιηθά σξψλ εβδνκαδηαίσο γηα 
ηα εκεξήζηα θαη είθνζη πέληε (25) ζπλνιηθά δηδαθηηθψλ σξψλ εβδνκαδηαίσο γηα ηα εζπεξηλά.».  

2. Δ παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 2 αληηθαζίζηαηαη απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2019-2020 σο εμήο:  

«3. Δ Γ` Σάμε Γεληθνχ Λπθείνπ έρεη καζήκαηα γεληθήο παηδείαο θαη πξνζαλαηνιηζκνχ ηξηάληα δχν (32) 
ζπλνιηθά δηδαθηηθψλ σξψλ εβδνκαδηαίσο γηα ηα εκεξήζηα θαη είθνζη πέληε (25) ζπλνιηθά δηδαθηηθψλ σξψλ 
εβδνκαδηαίσο γηα ηα εζπεξηλά. Σα καζήκαηα πξνζαλαηνιηζκνχ ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξεηο Οκάδεο (Οκάδεο 
Μαζεκάησλ Πξνζαλαηνιηζκνχ): Ώλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ, Θεηηθψλ πνπδψλ, πνπδψλ Τγείαο θαη 
πνπδψλ Οηθνλνκίαο θαη Πιεξνθνξηθήο.».  

3. Οη παξάγξαθνη 3Ώ, 3ΐ, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 2 θαη νη παξάγξαθνη 3 έσο 7 ηνπ άξζξνπ 3 θαηαξγνχληαη απφ 
ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαη ε παξάγξαθνο 3Γ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4186/2013 θαηαξγείηαη απφ ην 
ζρνιηθφ έηνο 2019-2020.  
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4. Σν άξζξν 4, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηνλ λ. 4532/ 2018 (Ώ` 63) αληηθαζίζηαηαη, κε έλαξμε ηζρχνο γηα 
εηζαγσγή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2020-2021, σο εμήο:  

«Άξζξν 4  

ΒΕΏΓΧΓΔ ΣΔΝ ΣΡΕΣΟΐΏΘΜΕΏ ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ ΏΠΟΦΟΕΣΧΝ ΓΒΝΕΚΟΤ ΛΤΚΒΕΟΤ  

1. Οη απφθνηηνη ηνπ εκεξήζηνπ γεληθνχ ιπθείνπ (ΓΒ.Λ.) εηζάγνληαη ζηελ Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαηά ην 
ακέζσο επφκελν αθαδεκατθφ έηνο απφ ην ζρνιηθφ έηνο απνθνίηεζεο σο εμήο:  

α) ζηηο ρνιέο, ηα Σκήκαηα θαη ηηο Βηζαγσγηθέο Καηεπζχλζεηο Σκεκάησλ ησλ Ώλψηαησλ Βθπαηδεπηηθψλ 
Εδξπκάησλ (Ώ.Β.Ε.), ησλ Ώλσηάησλ Βθθιεζηαζηηθψλ Ώθαδεκηψλ (Ώ.Β.Ώ.), ησλ Ώλψηεξσλ ρνιψλ Σνπξηζηη-
θήο Βθπαίδεπζεο (Ώ..Σ.Β.) ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ: αα) κέζσ εηζαγσγηθψλ εμεηάζεσλ πνπ 
δηεμάγνληαη ζε παλειιαδηθφ επίπεδν κε ζέκαηα απφ ηελ εμεηαζηέα χιε ηεο Γ` ηάμεο εκεξεζίνπ ΓΒ.Λ., πνπ 
πξνθχπηνπλ απνθιεηζηηθά απφ Κεληξηθή Βπηηξνπή Βμεηάζεσλ (Κ.Β.Β.) (εθεμήο «παλειιαδηθέο εμεηάζεηο») 
γηα ηα «Σκήκαηα πξφζβαζεο κε παλειιαδηθέο εμεηάζεηο» (ΣΠΠΒ), φπσο εηδηθφηεξα νξίδεηαη ζηελ 
παξάγξαθν 5, ββ) κε ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ απνιπηεξίσλ εμεηάζεσλ ηεο Γ` Λπθείνπ ζηα «Σκήκαηα 
κε ζέζεηο ειεχζεξεο πξφζβαζεο» (ΣΒΠ), κε ηελ επηθχιαμε ηεο εμέηαζεο ζε ηπρφλ απαηηνχκελν εηδηθφ 
κάζεκα ή πξαθηηθή δνθηκαζία, ζχκθσλα κε ην πξψην θαη δεχηεξν εδάθην ηεο πεξίπησζεο β` ηεο πα-
ξαγξάθνπ 5,  

β) ζηηο ρνιέο ησλ Ώλσηάησλ ηξαηησηηθψλ Βθπαηδεπηηθψλ Εδξπκάησλ (Ώ..Β.Ε.) θαη Ώλψηεξσλ 
ηξαηησηηθψλ ρνιψλ Τπαμησκαηηθψλ (Ώ...Τ.), ησλ ρνιψλ ηεο Ώζηπλνκηθήο θαη Ππξνζβεζηηθήο 
Ώθαδεκίαο, ηεο Ώθαδεκίαο Βκπνξηθνχ Ναπηηθνχ (Ώ.Β.Ν.), θαζψο θαη ησλ ρνιψλ Ανθίκσλ εκαηνθφξσλ 
Λ.. θαη Ληκελνθπιάθσλ κέζσ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ κε ηελ επηθχιαμε εηδηθψλ πξνυπνζέζεσλ, 
δηαδηθαζηψλ θαη φξσλ εηζαγσγήο πνπ νξίδνληαη απφ ηηο νηθείεο δηαηάμεηο.  

2. α) Οη απφθνηηνη εζπεξηλνχ ΓΒ.Λ. εηζάγνληαη, θαηά ην ακέζσο επφκελν αθαδεκατθφ έηνο απφ ην ζρνιηθφ 
έηνο απνθνίηεζεο, ζε πνζνζηφ ζέζεσλ επηπιένλ ηνπ αξηζκνχ εηζαθηέσλ, ην νπνίν νξίδεηαη κε απφθαζε 
ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, σο εμήο:  

αα) ζηηο ρνιέο, ηα Σκήκαηα θαη ηηο Βηζαγσγηθέο Καηεπζχλζεηο Σκεκάησλ ησλ Ώ.Β.Ε., ησλ Ώ.Β.Ώ., ησλ 
Ώ..Σ.Β.: ααα) κέζσ εηζαγσγηθψλ εμεηάζεσλ πνπ δηεμάγνληαη ζε παλειιαδηθφ επίπεδν κε ζέκαηα απφ ηελ 
εμεηαζηέα χιε ηεο Γ` ηάμεο εζπεξηλνχ ΓΒ.Λ., πνπ πξνθχπηνπλ απνθιεηζηηθά απφ Κεληξηθή Βπηηξνπή 
Βμεηάζεσλ (Κ.Β.Β.) γηα ηα «Σκήκαηα πξφζβαζεο κε παλειιαδηθέο εμεηάζεηο» (ΣΠΠΒ), φπσο εηδηθφηεξα 
νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 5, βββ) κε ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ απνιπηεξίσλ εμεηάζεσλ ηεο Γ` Λπθείνπ 
ζηα «Σκήκαηα κε ζέζεηο ειεχζεξεο πξφζβαζεο» (ΣΒΠ), κε ηελ επηθχιαμε ηεο εμέηαζεο ζε ηπρφλ 
απαηηνχκελν εηδηθφ κάζεκα ή πξαθηηθή δνθηκαζία, ζχκθσλα κε ην πξψην θαη δεχηεξν εδάθην ηεο 
πεξίπησζεο β` ηεο παξαγξάθνπ 5,  

ββ) ζηηο ρνιέο ηεο Ώθαδεκίαο Βκπνξηθνχ Ναπηηθνχ κέζσ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ κε ηελ επηθχιαμε εηδη-
θψλ πξνυπνζέζεσλ, δηαδηθαζηψλ θαη φξσλ εηζαγσγήο πνπ νξίδνληαη απφ ηηο νηθείεο δηαηάμεηο. ηελ 
πεξίπησζε απηή ην πνζνζηφ ζέζεσλ επηπιένλ ηνπ αξηζκνχ εηζαθηέσλ νξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο.  

β) Δ πεξίπησζε α` εθαξκφδεηαη γηα ππνςεθίνπο πνπ:  

αα) έρνπλ πιήξε θνίηεζε, απφ ηελ έλαξμε θαη έσο ηε ιήμε θάζε δηδαθηηθνχ έηνπο, θαη ζηηο ηξεηο ηάμεηο ηνπ 
εζπεξηλνχ ΓΒ.Λ., ή  

ββ) εγγξάθνληαη ή κεηεγγξάθνληαη ζηελ Γ` ηάμε ηνπ εζπεξηλνχ ΓΒ.Λ. κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο απφ ηελ ΐ` 
ηάμε ηνπ εκεξήζηνπ ΓΒ.Λ. ή ζηελ ΐ` ηάμε ηνπ εζπεξηλνχ ΓΒ.Λ. κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο απφ ηελ Ώ` ηάμε 
ηνπ εκεξήζηνπ ΓΒ.Λ., εξγάδνληαη θαη κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο απφ ηελ ΐ` ή ηελ Ώ` ηάμε εκεξήζηνπ ΓΒ.Λ. 
αληίζηνηρα ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπο ζηηο ηάμεηο απηέο, επήιζε: ααα) ζάλαηνο ηνπ ελφο γνλέα ή 
βββ) αλαπεξία ηνπ ελφο γνλέα, ν νπνίνο αζθεί κφλνο ή απφ θνηλνχ κε ηνλ άιιν γνλέα ηελ επηκέιεηα, ζε 
πνζνζηφ άλσ ηνπ εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%), ή  

γγ) εγγξάθνληαη ζηελ ΐ` ή ζηελ Γ` ηάμε ηνπ εζπεξηλνχ ΓΒ.Λ. είηε κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 25νπ έηνπο 
ειηθίαο είηε ιφγσ έληαμεο, σο εμαξηεκέλσλ αηφκσλ, ζε πξφγξακκα απεμάξηεζεο, ή  
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δδ) κεηεγγξάθνληαη απφ ηελ Ώ` ηάμε εκεξεζίνπ ΓΒ.Λ. ζηελ Ώ` ηάμε εζπεξηλνχ ΓΒ.Λ. εληφο ηεο 
πξνβιεπφκελεο απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πξνζεζκίαο γηα κεηεγγξαθή.  

γ) Οη απφθνηηνη εζπεξηλνχ ΓΒ.Λ., αλεμάξηεηα αλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο πεξίπησζεο β`, κπνξνχλ 
ελαιιαθηηθά λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο γηα εηζαγσγή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαηά 
ην ακέζσο επφκελν αθαδεκατθφ έηνο απφ ην ζρνιηθφ έηνο απνθνίηεζεο, σο ππνςήθηνη ζηελ θαηεγνξία 
απνθνίησλ εκεξήζηνπ ΓΒ.Λ., κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα απηνχο.  

3. α) Σα ΣΒΠ θαη ηα ΣΠΠΒ κεηαβάιινληαη θάζε αθαδεκατθφ έηνο αλάινγα κε ηηο δειψζεηο ησλ ππνςεθίσλ 
θαη πξνθχπηνπλ θάζε θνξά σο εμήο:  

Οη καζεηέο ηεο ΐ` Σάμεο ΓΒ.Λ. πνπ επηζπκνχλ λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζηελ Σξηηνβάζκηα 
εθπαίδεπζε κέρξη ηηο 30 Ενπλίνπ θάζε έηνπο ζπκπιεξψλνπλ Ώ` δήισζε πξνηίκεζεο κε πεξηνξηζκέλν 
αξηζκφ πξνηηκήζεσλ Σκεκάησλ ζηα νπνία επηζπκνχλ λα εηζαρζνχλ. Δ πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο δήισζεο 
θαη ν αξηζκφο πξνηηκήζεσλ νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 
ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε α` ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 13Α. Ώλ ην ζχλνιν ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ 
ππνςήθησλ καζεηψλ γηα έλα Σκήκα είλαη κηθξφηεξν ή ίζν κε ηηο δηαζέζηκεο ζέζεηο ηνπ Σκήκαηνο απηνχ γηα 
ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ππνςεθίσλ, εκεξήζησλ θαη εζπεξηλψλ ΓΒ.Λ., ην Σκήκα απηφ νξίδεηαη γηα ηελ 
επφκελε αθαδεκατθή ρξνληά σο «Σκήκα κε ζέζεηο ειεχζεξεο πξφζβαζεο» (ΣΒΠ) γηα ηελ νηθεία θαηεγνξία 
ππνςεθίσλ θαη νη ζέζεηο πνπ έρνπλ δεισζεί δεζκεχνληαη πξνζσξηλά. Σα ππφινηπα Σκήκαηα, δειαδή 
εθείλα ζηα νπνία ν αξηζκφο ησλ αηηήζεσλ ππεξβαίλεη ηηο δηαζέζηκεο ζέζεηο πνπ δηεθδηθνχλ νη ππνςήθηνη 
ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο, είλαη «Σκήκαηα πξφζβαζεο κε παλειιαδηθέο εμεηάζεηο» (ΣΠΠΒ) γηα ηελ 
νηθεία θαηεγνξία ππνςεθίσλ.  

β) Οη καζεηέο ηνπ εζπεξηλνχ ΓΒ.Λ. ππνβάιινπλ Ώ` Αήισζε πξνηίκεζεο κε ηελ θαηεγνξία ησλ ππνςεθίσλ 
ησλ εζπεξηλψλ ΓΒ.Λ., αλεμαξηήησο αλ επηζπκνχλ λα θάλνπλ ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο πεξίπησζεο γ` 
ηεο παξαγξάθνπ 2, ην νπνίν ην δειψλνπλ ηνλ Φεβξνπάξην ηεο Γ` Λπθείνπ, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β` 
ηεο παξαγξάθνπ 4.  

γ) ζνη καζεηέο δελ ππνβάινπλ ηελ Ώ` Αήισζε πξνηίκεζεο ράλνπλ ην δηθαίσκα εηζαγσγήο ζηελ 
Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε κε ή ρσξίο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο γηα ην ακέζσο επφκελν αθαδεκατθφ έηνο απφ 
ην ζρνιηθφ έηνο απνθνίηεζήο ηνπο απφ ην Λχθεην.  

δ) Ώλ ν καζεηήο αιιάμεη ηελ νκάδα πξνζαλαηνιηζκνχ πνπ έρεη δειψζεη, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη 
ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ράλεη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηα ΣΒΠ πνπ πξνέθπςαλ, ζχκθσλα κε ηελ Ώ` 
Αήισζε πξνηίκεζεο πνπ ππέβαιε θαη ηα νπνία δελ αληηζηνηρνχλ ζηελ λέα νκάδα πξνζαλαηνιηζκνχ.  

ε) Θέζεηο επηπιένλ ηνπ αξηζκνχ εηζαθηέσλ δελ πξνζθέξνληαη σο ζέζεηο ειεχζεξεο πξφζβαζεο, κε ηελ 
εμαίξεζε ησλ ζέζεσλ ηεο πεξίπησζεο α` ηεο παξαγξάθνπ 2.  

4. α) Γηα ηνπο καζεηέο, ζηηο Ώ` Αειψζεηο πξνηίκεζεο ησλ νπνίσλ δελ έρνπλ πξνθχςεη ΣΒΠ, ε εηζαγσγή 
ζηελ Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε γίλεηαη κέζσ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ.  

β) Οη καζεηέο ζηηο Ώ` Αειψζεηο πξνηίκεζεο ησλ νπνίσλ έρεη πξνθχςεη ηνπιάρηζηνλ έλα ΣΒΠ, ηνλ 
Φεβξνπάξην ηεο Γ` Λπθείνπ δειψλνπλ νξηζηηθά θαη ακεηάθιεηα αλ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο 
εμεηάζεηο ή αλ επηζπκνχλ λα εηζαρζνχλ ζε ΣΒΠ ην νπνίν είραλ ζπκπεξηιάβεη ζηελ αξρηθή Αήισζε Ώ`. Ώλ ν 
καζεηήο επηιέμεη έλα απφ ηα Σκήκαηα πνπ είρε ζπκπεξηιάβεη ζηελ αξρηθή Αήισζε Ώ` θαη ραξαθηεξίζηεθε 
ΣΒΠ, εηζάγεηαη ζην Σκήκα απηφ κε κφλε πξνυπφζεζε ηελ απφθηεζε ηνπ απνιπηεξίνπ ηεο Γ` Λπθείνπ θαη κε 
ηελ επηθχιαμε ηεο εμέηαζεο ζε ηπρφλ απαηηνχκελν εηδηθφ κάζεκα ή πξαθηηθέο δνθηκαζίεο, ζχκθσλα κε ην 
πξψην θαη δεχηεξν εδάθην ηεο πεξίπησζεο β` ηεο παξαγξάθνπ 5. Οη ζέζεηο ησλ ΣΒΠ πνπ δελ επηιέγνληαη 
ηειηθά ηνλ Φεβξνπάξην ηεο Γ` Λπθείνπ απνδεζκεχνληαη θαη πξνζηίζεληαη ζηηο ζέζεηο πνπ δηεθδηθνχλ νη 
ππνςήθηνη ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ γηα ηα Σκήκαηα απηά. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη αλ ν καζεηήο δελ 
επηηχρεη ζηηο πξψηεο επαλαιεπηηθέο απνιπηήξηεο εμεηάζεηο ή δελ ιάβεη βαζκνινγία αλψηεξε ηεο βάζεο ζε 
απαηηνχκελν εηδηθφ κάζεκα ή δελ ζπκκεηάζρεη ζηελ πξαθηηθή δνθηκαζία.  

γ) Οη καζεηέο ηεο Γ` Λπθείνπ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εμε-
ηάζεσλ θαη ηελ γλσζηνπνίεζε ησλ βαζκψλ ηεο ηειηθήο ηνπο επίδνζεο, ζπκπιεξψλνπλ ην κεραλνγξαθηθφ. 
ε απηφ επηιέγνπλ φζα Σκήκαηα επηζπκνχλ απφ ην επηζηεκνληθφ πεδίν ζην νπνίν έρνπλ πξφζβαζε, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 4Ώ, αλεμάξηεηα απφ ηηο επηινγέο ηνπο ζηελ αξρηθή Ώ` Αήισζε πξνηίκεζεο.  
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5. Γηα ηελ εηζαγσγή κέζσ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ ηζρχνπλ ηα εμήο: α) πξνζκεηξάηαη ζε πνζνζηφ 
ελελήληα ηνηο εθαηφ (90%) ν κέζνο φξνο ησλ βαζκψλ ζηα ηέζζεξα (4) παλειιαδηθά εμεηαδφκελα καζήκαηα 
ηνπ νηθείνπ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4Ώ, θαη ζε πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ν 
βαζκφο ηνπ απνιπηεξίνπ ηεο Γ` Σάμεο ΓΒ.Λ.. Καη` εμαίξεζε, γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα 
εθπαίδεπζε θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2020-2021 ππνινγίδεηαη κφλν ν κέζνο φξνο ησλ ηεζζάξσλ (4) 
παλειιαδηθά εμεηαδφκελσλ καζεκάησλ,  

β) ζηα Σκήκαηα φπνπ απαηηείηαη ε εμέηαζε εηδηθνχ καζήκαηνο ή πξαθηηθήο δνθηκαζίαο γηα ηελ εηζαγσγή 
ππνςεθίσλ ζε απηά, ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ ζεξαπεχνπλ, ε εμέηαζε ηνπ εηδηθνχ 
καζήκαηνο ή ηεο πξαθηηθήο δνθηκαζίαο γίλεηαη παλειιαδηθά. ε θάζε εηδηθφ κάζεκα ν ππνςήθηνο πξέπεη 
λα επηηχρεη βαζκνινγία ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ην κηζφ ηεο πξνβιεπφκελεο κέγηζηεο δπλαηήο. Γηα ηνλ 
ππνινγηζκφ ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο, πξνζηίζεηαη ζηελ βαζκνινγία, φπσο έρεη ππνινγηζηεί ζχκθσλα 
κε ηελ πεξίπησζε α`, ε βαζκνινγία πνπ πξνθχπηεη απφ ην γηλφκελν ηνπ βαζκνχ ησλ εηδηθψλ καζεκάησλ ή 
πξαθηηθψλ δνθηκαζηψλ κε ηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή,  

γ) αλ κε ην ζχλνιν ηεο βαζκνινγίαο πνπ έρεη επηηχρεη ν ππνςήθηνο κπνξεί λα εηζαρζεί ζε πεξηζζφηεξεο 
απφ κία ζρνιέο ή ηκήκαηα εηζάγεηαη ηειηθά κφλν ζε εθείλε ηε ζρνιή ή ηκήκα πνπ πξνζδηφξηζε ζην 
κεραλνγξαθηθφ ηνπ κε ζεηξά πξνηίκεζεο πςειφηεξε ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο, ζρνιέο ή ηκήκαηα πνπ έρεη 
δειψζεη.».  

5. Μεηά ην άξζξν 4 πξνζηίζεηαη άξζξν 4Ώ, κε έλαξμε ηζρχνο γηα εηζαγσγή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 
απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2020 - 2021, σο εμήο:  

«Άξζξν 4Ώ  

Βπηζηεκνληθά Πεδία  

1. α) Σα Σκήκαηα ησλ Εδξπκάησλ ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 4 θαηαηάζζνληαη κε απφθαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ Παηδείαο Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζε ηέζζεξα επηζηεκνληθά πεδία, πνπ νξίδνληαη σο εμήο:  

1ν επηζηεκνληθφ πεδίν: αλζξσπηζηηθέο, λνκηθέο θαη θνηλσληθέο επηζηήκεο.  

2ν επηζηεκνληθφ πεδίν: ζεηηθέο θαη ηερλνινγηθέο επηζηήκεο.  

3ν επηζηεκνληθφ πεδίν: επηζηήκεο πγείαο θαη δσήο. 4ν επηζηεκνληθφ πεδίν: επηζηήκεο νηθνλνκίαο θαη πιε-
ξνθνξηθήο.  

Χο επηζηεκνληθφ πεδίν λνείηαη, έλα ζχλνιν νκνεηδψλ ή ζπγγελψλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, πνπ 
ζεξαπεχνληαη απφ αληίζηνηρα Σκήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ.  

β) Δ πξφζβαζε ζε ζπγθεθξηκέλν επηζηεκνληθφ πεδίν γίλεηαη αλάινγα κε ηελ νκάδα πξνζαλαηνιηζκνχ πνπ 
έρεη επηιέμεη ν θάζε καζεηήο, σο εμήο:  

αα) Οη ππνςήθηνη ηεο νκάδαο πξνζαλαηνιηζκνχ αλζξσπηζηηθψλ ζπνπδψλ έρνπλ πξφζβαζε ζηηο ρνιέο 
θαη ηα Σκήκαηα ηνπ πξψηνπ (1νπ) Βπηζηεκνληθνχ Πεδίνπ θαη ηα καζήκαηα, ζηα νπνία εμεηάδνληαη 
ππνρξεσηηθά, είλαη ε Νενειιεληθή Γιψζζα θαη Λνγνηερλία, ηα Ώξραία Βιιεληθά, ε Εζηνξία θαη ε 
Κνηλσληνινγία.  

ββ) Οη ππνςήθηνη ηεο νκάδαο πξνζαλαηνιηζκνχ ζεηηθψλ ζπνπδψλ έρνπλ πξφζβαζε ζηηο ρνιέο θαη ηα 
Σκήκαηα ηνπ δεχηεξνπ (2νπ) επηζηεκνληθνχ πεδίνπ θαη ηα καζήκαηα, ζηα νπνία εμεηάδνληαη ππνρξεσηηθά, 
είλαη ε Νενειιεληθή Γιψζζα θαη Λνγνηερλία, ε Φπζηθή, ε Υεκεία θαη ηα Μαζεκαηηθά.  

γγ) Οη ππνςήθηνη ηεο νκάδαο πξνζαλαηνιηζκνχ ζπνπδψλ πγείαο έρνπλ πξφζβαζε ζηηο ρνιέο θαη ηα 
Σκήκαηα ηνπ ηξίηνπ (3νπ) επηζηεκνληθνχ πεδίνπ θαη ηα καζήκαηα, ζηα νπνία εμεηάδνληαη ππνρξεσηηθά, 
είλαη ε Νενειιεληθή Γιψζζα θαη Λνγνηερλία, ε Φπζηθή, ε Υεκεία θαη ε ΐηνινγία.  

δδ) Οη ππνςήθηνη ηεο νκάδαο πξνζαλαηνιηζκνχ ζπνπδψλ νηθνλνκίαο θαη πιεξνθνξηθήο έρνπλ πξφζβαζε 
ζηηο ζρνιέο θαη ηα ηκήκαηα ηνπ ηέηαξηνπ (4νπ) επηζηεκνληθνχ πεδίνπ θαη ηα καζήκαηα, ζηα νπνία 
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εμεηάδνληαη ππνρξεσηηθά, είλαη ε Νενειιεληθή Γιψζζα θαη Λνγνηερλία, ηα Μαζεκαηηθά, ε Πιεξνθνξηθή θαη 
ε Οηθνλνκία.»  

6. Πξηλ ην άξζξν 13Ώ ηίζεηαη ηίηινο θεθαιαίνπ σο εμήο:  

«ΚΒΦΏΛΏΕΟ ΐ1  

Κνηλέο δηαηάμεηο γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε φισλ ησλ ηχπσλ ιπθείσλ»  

7. ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 13Ώ κεηά ηηο ιέμεηο «Βηδηθά Μαζήκαηα» πξνζηίζεληαη νη ιέμεηο «Μνπζηθά 
Μαζήκαηα».  

8. Μεηά ην άξζξν 13ΐ πξνζηίζεληαη άξζξα 13Γ θαη 13Α, κε έλαξμε ηζρχνο γηα εηζαγσγή ζηελ ηξηηνβάζκηα 
εθπαίδεπζε απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2020-2021, πνπ έρνπλ σο εμήο:  

«Άξζξν 13Γ  

Πξφζβαζε παιαηψλ απνθνίησλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε  

1. Οη θάηνρνη απνιπηεξίνπ νπνηνπδήπνηε ηχπνπ Λπθείνπ ή ηζφηηκνπ απνιπηεξίνπ άιινπ ζρνιείνπ δεπηε-
ξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ παξέρεη πξφζβαζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, νη νπνίνη επηζπκνχλ λα 
δηεθδηθήζνπλ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηηο ρνιέο, ηα Σκήκαηα θαη ηηο Βηζαγσγηθέο Καηεπζχλζεηο Σκεκάησλ ησλ 
Ώλψηαησλ Βθπαηδεπηηθψλ Εδξπκάησλ (Ώ.Β.Ε.), ησλ Ώλσηάησλ Βθθιεζηαζηηθψλ Ώθαδεκηψλ (Ώ.Β.Ώ.), ησλ 
Ώλψηεξσλ ρνιψλ Σνπξηζηηθήο Βθπαίδεπζεο (Ώ..Σ.Β.) ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ, ζηηο ρνιέο ησλ 
Ώλσηάησλ ηξαηησηηθψλ Βθπαηδεπηηθψλ Εδξπκάησλ (Ώ..Β.Ε.) θαη Ώλψηεξσλ ηξαηησηηθψλ ρνιψλ 
Τπαμησκαηηθψλ (Ώ...Τ.), ησλ ρνιψλ ηεο Ώζηπλνκηθήο θαη Ππξνζβεζηηθήο Ώθαδεκίαο, ηεο Ώθαδεκίαο 
Βκπνξηθνχ Ναπηηθνχ, θαζψο θαη ησλ ρνιψλ Ανθίκσλ εκαηνθφξσλ Λ.. θαη Ληκελνθπιάθσλ γηα ηα 
αθαδεκατθά έηε πνπ έπνληαη ηνπ έηνπο ηεο απνθνίηεζήο ηνπο απφ ην Λχθεην κπνξνχλ:  

α) είηε, εθφζνλ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ησλ εκεξήζησλ ΓΒ.Λ. ή εκεξήζησλ ΒΠΏ.Λ., 
λα κεηέρνπλ γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζε πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ησλ ζέζεσλ εηζαθηέσλ θάζε 
Σκήκαηνο, ρνιήο ή Βηζαγσγηθήο Καηεχζπλζεο, ρσξίο λέα εμέηαζε, κε ηελ ππνβνιή κεραλνγξαθηθνχ, κε 
βάζε ηελ ηειεπηαία ζπλνιηθή βαζκνινγία ηνπο γηα πξφζβαζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Σν δηθαίσκα 
απηφ: αα) δελ αθνξά ηνπο ππνςεθίνπο πνπ ζπκκεηείραλ ζε παλειιαδηθέο εμεηάζεηο, δηεθδηθψληαο ζέζεηο 
επηπιένλ ηνπ αξηζκνχ εηζαθηέσλ θαη ββ) κπνξεί λα αζθεζεί ην επφκελν θαη ην κεζεπφκελν έηνο ηνπ έηνπο 
ηειεπηαίαο εμέηαζεο ζηα παλειιαδηθψο εμεηαδφκελα καζήκαηα, εηδηθά καζήκαηα θαη πξαθηηθέο δνθηκαζίεο 
γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Οη ζέζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην πνζνζηφ ηνπ δέθα ηνηο 
εθαηφ (10%) ηνπ αξηζκνχ εηζαθηέσλ θαηαλέκνληαη ζε πνζνζηφ εμήληα ηνηο εθαηφ (60%) γηα φζνπο 
ζπκκεηείραλ ζηηο αλσηέξσ εμεηάζεηο ην ακέζσο πξνεγνχκελν έηνο θαη ζε πνζνζηφ ζαξάληα ηνηο εθαηφ 
(40%) γηα φζνπο ζπκκεηείραλ ζηηο αλσηέξσ εμεηάζεηο δχν (2) έηε πξηλ απφ ην έηνο ππνβνιήο 
κεραλνγξαθηθνχ ρσξίο λέα εμέηαζε, ζχκθσλα κε ην πξψην εδάθην θαη κε ηελ επηθχιαμε εηδηθψλ δηαηάμεσλ 
γηα ηελ εηζαγσγή ζε ρνιέο ή Σκήκαηα ηεο πεξίπησζεο β` ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ηεο ππνπεξίπησζεο ββ` 
ηεο πεξίπησζεο α` ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 4. Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο 
θαη Θξεζθεπκάησλ, θαζψο θαη ησλ ζπλαξκφδησλ Τπνπξγψλ, φπνπ απαηηείηαη, θαζνξίδνληαη ηα εηδηθφηεξα 
πνζνζηά επί ηνπ αξηζκνχ ησλ εηζαθηέσλ αλά θαηεγνξία ΓΒ.Λ. θαη ΒΠΏ.Λ.. Θέζεηο ηνπ παξαπάλσ 
πνζνζηνχ πνπ δελ θαιχπηνληαη κεηαθέξνληαη ζηηο ζέζεηο ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο 
παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ησλ εκεξήζησλ ΓΒ.Λ.,  

β) είηε λα ζπκκεηέρνπλ, φπνην έηνο επηζπκνχλ, ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξν-
υπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο απνθνίηνπο ηνπ εκεξήζηνπ ΓΒ.Λ.,  

γ) είηε, γηα ηνπο απνθνίηνπο ΒΠΏ.Λ, θαζψο θαη ηνπο θαηφρνπο ηζφηηκνπ ηίηινπ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, θαη 
γηα ηνπο απνθνίηνπο εζπεξηλψλ ΓΒ.Λ., λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ζε εηδηθφ πνζνζηφ, κε 
ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ θαηεγνξία ηνπο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ 
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 13 θαη ζηελ πεξίπησζε α` ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 4.  

2. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο θαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο γηα πξφζβαζε ζηελ 
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα φζνπο απνθνηηνχλ απφ ην Γεληθφ Λχθεην, απφ ην δηδαθηηθφ έηνο 2020-2021 θαη 
εθεμήο, πξνζκεηξάηαη ν βαζκφο απνιπηεξίνπ, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε α` ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ 
άξζξνπ 4.  
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3. Οη απφθνηηνη πξνεγνπκέλσλ εηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο, κεηά ηελ νινθιήξσζε 
ησλ εμεηάζεσλ θαη ηελ γλσζηνπνίεζε ησλ βαζκψλ ηεο ηειηθήο ηνπο επίδνζεο, ζπκπιεξψλνπλ 
κεραλνγξαθηθφ, φπνπ επηιέγνπλ φζα Σκήκαηα επηζπκνχλ απφ ην επηζηεκνληθφ πεδίν ζην νπνίν έρνπλ 
πξφζβαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4Ώ.  

4. Οη απφθνηηνη ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ έρνπλ δηθαίσκα εηζαγσγήο ζε ΣΒΠ κε ηε δηαδηθαζία ηεο ππνπε-
ξίπησζεο. ββ` ηεο πεξίπησζεο α` ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ηεο ππνπεξίπησζεο βββ` ηεο ππνπεξίπησζεο. 
αα` ηεο πεξίπησζεο α` ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 4.  

5. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο δελ εθαξκφδνληαη γηα ρνιέο θαη Σκήκαηα, ζηα νπνία ε εηζαγσγή γίλεηαη απν-
θιεηζηηθά ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 13Α.  

Άξζξν 13Α  

Σειηθέο θαη εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο  

1. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Βθεκεξίδα 
ηεο Κπβεξλήζεσο θαζνξίδνληαη:  

α) ν ρξφλνο ππνβνιήο ηεο Ώ` Αήισζεο πξνηίκεζεο απνθνίησλ ηεο ΐ` ηάμεο ΓΒ.Λ., ε δηαδηθαζία ππνβνιήο, 
ν κέγηζηνο αξηζκφο πξνηηκήζεσλ πνπ ν ππνςήθηνο κπνξεί λα δειψζεη, ν ηξφπνο επεμεξγαζίαο ησλ 
πξνηηκήζεσλ απφ ηνλ νπνίν ζα πξνθχςνπλ νη ζρνιέο ΣΒΠ θαη ΣΠΠΒ, ν ηξφπνο γλσζηνπνίεζεο ησλ ΣΒΠ 
θαη ΣΠΠΒ ζηνπο ππνςεθίνπο,  

β) ν ρξφλνο, ηφπνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο δήισζεο ησλ καζεηψλ ηεο Γ` ηάμεο ΓΒ.Λ. πνπ έρνπλ έλα 
ηνπιάρηζηνλ ΣΒΠ ζηελ αξρηθή ηνπο δήισζε, ζρεηηθά κε ην αλ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο 
εμεηάζεηο ή ζα εηζαρζνχλ ζε ΣΒΠ,  

γ) ν ρξφλνο, ηφπνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο δήισζεο ησλ ππνςεθίσλ Λπθείσλ γηα ζπκκεηνρή 
ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο θαη ζηηο εμεηάζεηο εηδηθψλ καζεκάησλ θαη πξαθηηθψλ δνθηκαζηψλ, θαζψο θαη ηα 
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά,  

δ) ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ κνξίσλ εηζαγσγήο κε βάζε ηνπο γξαπηνχο βαζκνχο ησλ 
Παλειιαδηθψλ Βμεηάζεσλ θαη ην βαζκφ απνιπηεξίνπ φπνπ απαηηείηαη,  

ε) ν ρξφλνο, ηφπνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο δήισζεο πξνηίκεζεο (κεραλνγξαθηθνχ) ησλ ππνςεθίσλ, 
καζεηψλ θαη απνθνίησλ, πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο, θαζψο θαη ησλ απνθνίησλ ηεο 
πεξίπησζεο α` ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 13Γ, θαζψο θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά,  

ζη) κεηά απφ πξφηαζε ησλ νηθείσλ Σκεκάησλ θαη ρνιψλ, ηα Σκήκαηα θαη νη ρνιέο, γηα ηελ εηζαγσγή ζηα 
νπνία απαηηείηαη εμέηαζε ζε εηδηθά καζήκαηα, πξαθηηθέο δνθηκαζίεο ή πγεηνλνκηθέο εμεηάζεηο, θαζψο θαη ηα 
εηδηθά απηά καζήκαηα, νη πξαθηηθέο δνθηκαζίεο ή νη πγεηνλνκηθέο εμεηάζεηο πνπ απαηηνχληαη,  

δ) ν ηξφπνο, ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο εμέηαζεο θαη βαζκνιφγεζεο ησλ εηδηθψλ καζεκάησλ, ησλ πξαθηηθψλ 
δνθηκαζηψλ ή πγεηνλνκηθψλ εμεηάζεσλ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο ησλ ππνςεθίσλ γηα 
ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο απηέο θαη εθδήισζεο ηεο πξνηίκεζεο ησλ ππνςεθίσλ, ε αλαθνίλσζε ηεο 
επίδνζεο ζηνπο ππνςεθίνπο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα,  

ε) ε αθξηβήο θαηάηαμε ησλ Σκεκάησλ ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 4 ζηα Βπηζηεκνληθά Πεδία. Δ 
απφθαζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ εθδίδεηαη ην αξγφηεξν κέρξη ηηο ηξηάληα (30) ΜαΎνπ θάζε ζρνιηθνχ 
έηνπο θαη ηζρχνπλ γηα ηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ηνπ επφκελνπ ζρνιηθνχ έηνπο,  

ζ) ν θαζνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ εηζαθηέσλ αλά ρνιή, Σκήκα ή Βηζαγσγηθή Καηεχζπλζε ησλ Ώ.Β.Ε., ησλ 
Ώ.Β.Ώ., ησλ Ώ..Σ.Β.. Δ απφθαζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ εθδίδεηαη κέρξη ηηο 30 ΜαΎνπ θάζε έηνπο 
χζηεξα απφ γλψκε ηεο νηθείαο πγθιήηνπ θαη ηζρχεη γηα ηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ηνπ επφκελνπ ζρνιηθνχ 
έηνπο,  
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η) ν αξηζκφο ησλ ζέζεσλ εηζαθηέσλ ππνςεθίσλ πνπ νξίδνληαη ζηηο εμήο δηαηάμεηο: α) άξζξν 34 ηνπ λ. 2725/ 
1999 (Ώ` 121), β) παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2525/1997 (Ώ` 188) θαη γ) άξζξν 35 ηνπ λ. 3794/2009 (Ώ` 
156),  

ηα) νη δηαδηθαζίεο ζρεηηθά κε ηηο εμεηάζεηο εηζαγσγήο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε πνπ αθνξνχλ ηνλ ηφπν 
θαη ρξφλν δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ, ην πξφγξακκα ησλ εμεηάζεσλ, ηνλ ηξφπν εμέηαζεο ησλ δηαθφξσλ 
καζεκάησλ, ηνλ ηξφπν δηαηχπσζεο θαη δηαβίβαζεο ησλ ζεκάησλ, ηνλ ηξφπν νξηζκνχ θαη ππνρξεψζεηο ησλ 
επηηεξεηψλ, ππνρξεψζεηο ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο, ηνλ ηξφπν βαζκνιφγεζεο θαη 
αλαβαζκνιφγεζεο ησλ γξαπηψλ, ηνλ ηξφπν θχιαμήο ηνπο, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν νξηζκνχ ησλ 
βαζκνινγηθψλ θέληξσλ θαη γλσζηνπνίεζεο ησλ ηειηθψλ βαζκψλ ησλ γξαπηψλ,  

ηβ) ε ζχζηαζε θαη ζπγθξφηεζε ησλ αλαγθαίσλ αηνκηθψλ θαη ζπιινγηθψλ νξγάλσλ γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε 
δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ ζε θεληξηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν,  

ηγ) ν ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία ζπγθέληξσζεο ησλ βαζκψλ θαη ησλ δειψζεσλ πξνηίκεζεο ησλ ππνςεθίσλ,  

ηδ) νη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ησλ εηδηθψλ καζεκάησλ θαη πξαθηηθψλ δνθηκαζηψλ,  

ηε) ν ηξφπνο επεμεξγαζίαο ησλ βαζκνινγηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ πξνηηκήζεσλ, ε θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ 
εηζαγνκέλσλ, ν ηξφπνο αλαθνίλσζήο ηνπο ζηνπο ππνςεθίνπο θαη ζηα νηθεία Σκήκαηα ή ρνιέο εηζαγσγήο,  

ηζη) ν ηξφπνο, ν ρξφλνο θαη ε δηαδηθαζία εγγξαθήο ησλ εηζαγνκέλσλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαζψο 
θαη θάζε ζρεηηθφ ζέκα κε ηελ νξγάλσζε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ πξφζβαζεο θαη επηινγήο γηα 
εηζαγσγή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε,  

ηδ) θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο.  

2. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ γλψκε ησλ νηθείσλ 
ρνιψλ ή Σκεκάησλ, κπνξεί, ιφγσ ηνπ ηδηαίηεξνπ ραξαθηήξα θαη ηεο θχζεο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ 
ζπγθεθξηκέλσλ Σκεκάησλ, φπσο ηδίσο Σκεκάησλ ρνιψλ Καιψλ Σερλψλ, λα εμαηξνχληαη σο πξνο ηελ 
εηζαγσγή θνηηεηψλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαη λα ξπζκίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο, νη φξνη, νη 
δηαδηθαζίεο εηζαγσγήο θαη εγγξαθήο θνηηεηψλ ζηα ηκήκαηα απηά θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ 
εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο απηήο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ 
ζπγθξνηνχληαη ηα αλαγθαία αηνκηθά θαη ζπιινγηθά φξγαλα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο.  

3. α) Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο δελ ζίγνπλ εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ ζέηνπλ πξφζζεηεο πξνυπνζέζεηο, 
δηαδηθαζίεο θαη φξνπο εηζαγσγήο γηα ηα Ώλψηαηα ηξαηησηηθά Βθπαηδεπηηθά Εδξχκαηα (Ώ..Β.Ε.), ηηο 
Ώλψηεξεο ηξαηησηηθέο ρνιέο Τπαμησκαηηθψλ (Ώ...Τ.), ηηο ρνιέο ηεο Ώζηπλνκηθήο θαη Ππξνζβεζηηθήο 
Ώθαδεκίαο, ηεο Ώθαδεκίαο Βκπνξηθνχ Ναπηηθνχ, θαζψο θαη ησλ ρνιψλ Ανθίκσλ εκαηνθφξσλ Λ.. θαη 
Ληκελνθπιάθσλ.  

β) Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ηνπ ζπλαξκφδηνπ θαηά πε-
ξίπησζε Τπνπξγνχ θαζνξίδεηαη ν αξηζκφο εηζαθηέσλ αλά ρνιή ζηα Ώλψηαηα ηξαηησηηθά Βθπαηδεπηηθά 
Εδξχκαηα (Ώ..Β.Ε.) ηηο Ώλψηεξεο ηξαηησηηθέο ρνιέο Τπαμησκαηηθψλ (Ώ...Τ.), ηηο ρνιέο ηεο 
Ώζηπλνκηθήο θαη Ππξνζβεζηηθήο Ώθαδεκίαο, ηεο Ώθαδεκίαο Βκπνξηθνχ Ναπηηθνχ, θαζψο θαη ησλ ρνιψλ 
Ανθίκσλ εκαηνθφξσλ Λ.. θαη Ληκελνθπιάθσλ. Δ απφθαζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ εθδίδεηαη κέρξη 
ηηο 30 Ώπξηιίνπ θάζε έηνπο θαη ηζρχεη γηα ηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ηνπ νηθείνπ ζρνιηθνχ έηνπο.  

γ) Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ηνπ ζπλαξκφδηνπ θαηά 
πεξίπησζε Τπνπξγνχ είλαη δπλαηή ε επέθηαζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ησλ δηαηάμεσλ γηα 
ηελ εηζαγσγή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ζε άιιεο ζρνιέο αξκνδηφηεηαο άιισλ Τπνπξγείσλ, θαζψο 
θαη ν θαζνξηζκφο εηδηθφηεξσλ πξνυπνζέζεσλ θαη φξσλ εηζαγσγήο πνπ πξνζηδηάδνπλ ζηελ ηδηαηηεξφηεηα 
ησλ ζρνιψλ απηψλ θαη ησλ αλαγθαίσλ ιεπηνκεξεηψλ.  

δ) Με ηελ θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Ναπηη-
ιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο πνπ εθδίδεηαη θαη` εμνπζηνδφηεζε ηεο πεξίπησζεο α` ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 
22 ηνπ λ. 2638/1998 (Ώ` 204), θαζνξίδνληαη θαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε ζπκπιήξσζε ησλ θελψλ ζέζεσλ, πνπ 
κπνξεί λα πξνθχπηνπλ κεηά ηελ εηζαγσγή ζηηο Ώ.Β.Ν., κε βάζε ηνπο πίλαθεο επηιαρφλησλ θαη θαηά 
θζίλνπζα βαζκνινγηθή ζεηξά πνπ απνζηέιινληαη ζην Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο απφ 
ην Τπνπξγείν Παηδείαο, `Βξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ.  
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4. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο δελ ζίγνπλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 4559/2018 (Ώ` 142), φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 45 ηνπ λ. 4589/2019.».  

9. Σν άξζξν 42 ηξνπνπνηείηαη απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο σο εμήο:  

ΣΗΜΔΙΩΣΗ :Η ιαλζαζκέλε αξίζκεζε ( κεηάβαζε από ην 4 ζην 9) αλαγξάθεηαη ζην ΦΔΚ.  

α) Δ παξάγξαθνο 1 θαηαξγείηαη.  

β) ηελ εηζαγσγηθή πξφηαζε ηεο παξαγξάθνπ 2 δηαγξάθνληαη νη ιέμεηο «ησλ αξκφδησλ θαιιηηερληθψλ επη-
ηξνπψλ γηα ηα Μνπζηθά θαη Καιιηηερληθά ρνιεία θαη», ελψ νη πεξηπηψζεηο β` θαη γ` ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ, 
φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο παξ. 9 θαη 10 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ. 4264/2014 (Ώ` 118), ηελ 
παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ λ. 4386/2016 (Ώ` 83) θαη ηελ πεξίπησζε β` ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 
άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4559/2018 (Ώ` 142), αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:  

«β) αα) Καζνξίδνληαη ηα καζήκαηα θαη ην σξνιφγην πξφγξακκα αλά ηάμε ζηα Δκεξήζηα θαη Βζπεξηλά 
Γεληθά Λχθεηα. ηε Γ` Σάμε ΓΒ.Λ. φζνη καζεηέο επηζπκνχλ λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα ηηο εμεηάζεηο ησλ εηδηθψλ 
καζεκάησλ Βιεχζεξνπ ρεδίνπ θαη Γξακκηθνχ ρεδίνπ, κπνξνχλ λα δειψζνπλ φηη ζέινπλ λα 
παξαθνινπζήζνπλ θαη ηα δχν (2) καζήκαηα, απφ ηα νπνία ην έλα ζα δηδάζθεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ 
εκεξήζηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο.  

ββ) Καζνξίδνληαη ηα σξνιφγηα πξνγξάκκαηα ηνπ Δκεξήζηνπ θαη Βζπεξηλνχ Γπκλαζίνπ.  

γ) Καζνξίδεηαη ε θαηαλνκή ησλ καζεκάησλ ζε νκάδεο θαη θιάδνπο θαη ν ηξφπνο θαη ν ρξφλνο εμέηαζεο θαη 
βαζκνιφγεζεο, ν ηξφπνο νξηζκνχ θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ επηηεξεηψλ, νη ππνρξεψζεηο ησλ καζεηψλ θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο, ν ηξφπνο δηαηχπσζεο ησλ ζεκάησλ, ν ηξφπνο θχιαμεο ησλ γξαπηψλ, ε 
βαζκνιφγεζε ησλ γξαπηψλ δνθηκίσλ ησλ πξναγσγηθψλ θαη απνιπηεξίσλ εμεηάζεσλ, νη πξνυπνζέζεηο θαη 
ν ηξφπνο αλαβαζκνιφγεζεο ησλ γξαπηψλ δνθηκίσλ ησλ πξναγσγηθψλ θαη απνιπηεξίσλ εμεηάζεσλ ηνπ 
Γεληθνχ Λπθείνπ, ν ηξφπνο δηαβίβαζεο ησλ ζεκάησλ ζηηο απνιπηήξηεο εμεηάζεηο ηεο Γ` Λπθείνπ, ν ηξφπνο 
θαηαλνκήο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζε νκάδεο ζρνιείσλ γηα ηε δηεμαγσγή ησλ απνιπηεξίσλ εμεηάζεσλ, ε 
ζπγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ γηα ηε δηελέξγεηα ησλ απνιπηεξίσλ εμεηάζεσλ θαη νη αξκνδηφηεηεο 
απηψλ, ε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο βαζκνινγηθψλ πηλάθσλ απνιπηεξίσλ εμεηάζεσλ, θαζψο θαη θάζε άιιν 
ζρεηηθφ ζέκα,».  

γ) ηελ παξάγξαθν 8 πξνζηίζεληαη πεξηπηψζεηο ε` θαη ζη` πνπ έρνπλ σο εμήο:  

«ε) ηε δηαδηθαζία, ηνπο ιφγνπο θαη ηα φξγαλα πνπ απνθαζίδνπλ ηε δηαθνπή ησλ καζεκάησλ θαη ηε 
ζπκπιήξσζή ηνπο θαη κε παξάηαζε ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, θαη  

ζη) ηελ νξγάλσζε ηεο καζεηηθήο δσήο θαη ην γεληθφ πιαίζην ησλ ζρνιηθψλ εθδειψζεσλ.».  

10. Σν άξζξν 43 ηξνπνπνηείηαη απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο σο εμήο:  

α) Δ πεξίπησζε α` ηεο παξαγξάθνπ 1 θαηαξγείηαη.  

β) Μεηά ηελ πεξίπησζε ηδ` ηεο παξαγξάθνπ 2 πξνζηίζεηαη πεξίπησζε ηε` σο εμήο:  

«ηε) θαζνξίδνληαη ν ηξφπνο νξηζκνχ θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ επηηεξεηψλ, νη ππνρξεψζεηο ησλ καζεηψλ 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο, ε βαζκνιφγεζε ησλ γξαπηψλ δνθηκίσλ ησλ πξναγσγηθψλ, απνιπηεξίσλ 
θαη πηπρηαθψλ εμεηάζεσλ, ε αλαβαζκνιφγεζε γξαπηψλ δνθηκίσλ ησλ πξναγσγηθψλ θαη απνιπηήξησλ 
εμεηάζεσλ, ν ηξφπνο θχιαμεο ησλ γξαπηψλ δνθηκίσλ, θαζψο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα.».  

«γ) ην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθσλ 3, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 4452/ 
2017 (Ώ` 17), νη ιέμεηο «ζηελ πεξίπησζε γγ` ηεο ππνπαξαγξάθνπ Ώ` ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 
4186/ 2013» αληηθαζίζηαληαη απφ ηηο ιέμεηο «ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 13» θαη ζηηο πεξηπηψζεσλ β` θαη γ` 
ηεο παξαγξάθνπ 3 ην αξθηηθφιεμν «Σ.Β.Ε.» αληηθαζίζηαηαη απφ ην αξθηηθφιεμν «Ώ.Β.Ε.».  

11. Γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2020-2021: α) δελ 
πξνζκεηξάηαη ζε πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ν βαζκφο ηνπ απνιπηεξίνπ ηεο Γ` Σάμεο ΓΒ.Λ., ζχκθσλα 
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κε ηελ πεξίπησζε α` ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4186/2013, φπσο αληηθαζίζηαηαη κε ηελ 
παξάγξαθν 1, αιιά κφλν ν κέζνο φξνο ησλ βαζκψλ ζηα ηέζζεξα (4) παλειιαδηθά εμεηαδφκελα καζήκαηα 
ηνπ νηθείνπ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ, β) ε Ώ` δήισζε πξνηίκεζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε α` ηεο 
παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4186/2013, φπσο αληηθαζίζηαηαη κε ηελ παξάγξαθν 1, δελ 
ππνβάιιεηαη έσο ηηο 30 Ενπλίνπ, αιιά έσο ηηο 31 Οθησβξίνπ 2019 απφ ηνπο καζεηέο ηεο Γ` Σάμεο ΓΒ.Λ., γ) 
νη απνθάζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ ε` θαη ζ` ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 13Α εθδίδνληαη κέρξη ηα ηέιε 
επηεκβξίνπ 2019.  

12. α) Γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ην αθαδεκατθφ έηνο 2020-2021 φπνπ ζην παξφλ 
γίλεηαη αλαθνξά ζε Γ` ηάμε ΓΒ.Λ. λνείηαη εθηφο απφ ηε Γ` ηάμε εκεξήζηνπ θαη εζπεξηλνχ ηξηεηνχο ΓΒ.Λ. θαη 
ε Α` ηάμε ηνπ ηεηξαεηνχο εζπεξηλνχ ΓΒ.Λ..  

β) Χο πξνο ηνπο απνθνίηνπο ηνπ ηεηξαεηνχο εζπεξηλνχ ΓΒ.Λ. εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πνπ ίζρπαλ πξηλ 
απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ. 4547/2018 (Ώ` 102), σο πξνο ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην ζχζηεκα 
εηζαγσγήο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

γ) Βηδηθά γηα εηζαγσγή θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 20192020, νη ππνςήθηνη ησλ ΒΠΏ.Λ. πνπ έρνπλ 
ζπκκεηάζρεη θαηά ηα δχν πξνεγνχκελα έηε ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο εκεξεζίνπ ΒΠΏ.Λ. θαη 
ππνβάιινπλ εθ λένπ κεραλνγξαθηθφ δειηίν ρσξίο λέα εμέηαζε, ζα δηεθδηθήζνπλ εληαία ηηο ζέζεηο εηζαγσγήο 
ηνπ 10% ζην ζχλνιν ησλ ρνιψλ, Σκεκάησλ θαη Βηζαγσγηθψλ Καηεπζχλζεσλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ ζηα 
νπνία έρνπλ πξφζβαζε ηα ΒΠΏ.Λ..  

13. Καηαξγνχληαη, κε έλαξμε ηζρχνο, γηα εηζαγσγή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 
2020- 2021:  

α) νη παξάγξαθνη 2 έσο 7 ηνπ άξζξνπ 3, ε παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 13, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ 
παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ. 4310/2014 (Ώ` 258), ηνπ λ. 4186/2013,  

β) ε παξάγξαθνο 33 ηνπ άξζξνπ 39, νη παξάγξαθνη 3 θαη 4, ε πεξίπησζε β` ηεο παξαγξάθνπ 5 θαη ε 
παξάγξαθνο 7 ηνπ άξζξνπ 42, ε πεξίπησζε β` ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ. 4186/2013,  

γ) νη παξάγξαθνη 5, 6 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ. 4351/2015 (Ώ` 164),  

δ) ην άξζξν 2 κε εμαίξεζε ηηο παξαγξάθνπο 4 θαη 8 θαη ε παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 2Ώ ηνπ λ. 2525/1997. 
Οη θαλνληζηηθέο πξάμεηο πνπ εθδφζεθαλ θαη` εμνπζηνδφηεζε ησλ παξαπάλσ λφκσλ, θαζψο θαη φζεο 
πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ. 4351/2015, παξακέλνπλ ζε ηζρχ κέρξη ηελ 
ηξνπνπνίεζε ή θαηάξ-γεζή ηνπο, εθφζνλ δελ αληίθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.  

14. Καηαξγείηαη απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο ε παξάγξαθνο 7 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ. 4186/2013.  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β`  

ΏΞΕΟΛΟΓΔΔ ΣΧΝ ΜΏΘΔΣΧΝ ΣΟΤ ΓΒΝΕΚΟΤ ΛΤΚΒΕΟΤ  

Άξζξν 101 

θνπφο ηεο αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ  

Δ αμηνιφγεζε ζπλδπάδεη πνηθίιεο κνξθέο θαη ηερληθέο. ην πιαίζην απηφ ν καζεηήο αμηνινγείηαη κε βάζε:  

1. Σε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ θαζεκεξηλή εξγαζία ηεο ηάμεο θαη ηε ζπλνιηθή δξαζηεξηφηεηά ηνπ ζηε ζρνιηθή 
κνλάδα.  

2. Σα απνηειέζκαηα ηεο επίδνζήο ηνπ ζηηο ελδηάκεζεο γξαπηέο δνθηκαζίεο θαηά ηα δχν ηεηξάκελα ηνπ 
δηδαθηηθνχ έηνπο θαη ζηηο ηειηθέο εμεηάζεηο ζην ηέινο ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο.  

Άξζξν 102 
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Οξηζκνί  

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ, λννχληαη σο:  

α) «Γεληθφο Μέζνο ξνο»: ν Γεληθφο Μέζνο ξνο (Γ.Μ.Ο.), γηα φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ, πξνθχ-
πηεη απφ ηνλ κέζν φξν ησλ βαζκψλ εηήζηαο επίδνζεο ηνπ καζεηή φισλ ησλ γξαπηψο θαη κε γξαπηψο 
εμεηαδφκελσλ καζεκάησλ, κε εμαίξεζε ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Ώγσγήο θαη εθθξάδεηαη κε πξνζέγγηζε 
δεθάηνπ.  

β) «Οκάδα Ώ`»: πεξηιακβάλεη ηα καζήκαηα πνπ εμεηάδνληαη γξαπηψο ζηηο πξναγσγηθέο θαη απνιπηήξηεο 
εμεηάζεηο.  

γ) «Οκάδα ΐ`»: πεξηιακβάλεη ηα καζήκαηα πνπ δελ εμεηάδνληαη γξαπηψο ζηηο πξναγσγηθέο θαη 
απνιπηήξηεο εμεηάζεηο.  

Άξζξν 103 

Πξνθνξηθή βαζκνινγία ηεηξακήλσλ  

1. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή θαηά ηεηξάκελν ν δηδάζθσλ ζπλεθηηκά:  

α) ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δηδαθηηθή καζεζηαθή δηαδηθαζία,  

β) ηελ επηκέιεηα θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα,  

γ) ηελ επίδνζή ηνπ ζηηο γξαπηέο δνθηκαζίεο,  

δ) ηηο εξγαζίεο πνπ εθηειεί ζην ζρνιείν ή ζην ζπίηη.  

Οη γξαπηέο δνθηκαζίεο δηαθξίλνληαη ζηηο νιηγφιεπηεο θαη ζηηο σξηαίεο.  

Οη νιηγφιεπηεο γξαπηέο δνθηκαζίεο δηαξθνχλ πέληε (5) έσο δεθαπέληε (15) ιεπηά, απνηεινχλ ελαιιαθηηθφ 
ηξφπν εμέηαζεο ησλ καζεηψλ ζην κάζεκα ηεο εκέξαο θαη ζπκπιεξψλνπλ ηελ αμηνιφγεζε κέζσ 
πξνθνξηθψλ δηαδηθαζηψλ. Γίλνληαη ρσξίο πξνεηδνπνίεζε ησλ καζεηψλ κε ηε κνξθή ζχληνκσλ, πνηθίισλ 
θαη θαηάιιεισλ εξσηήζεσλ, νη νπνίεο δηαηππψλνληαη απφ ηνλ δηδάζθνληα. Ο αξηζκφο ησλ νιηγφιεπησλ 
γξαπηψλ δνθηκαζηψλ επαθίεηαη ζηελ θξίζε ηνπ δηδάζθνληνο.  

Οη σξηαίεο γξαπηέο δνθηκαζίεο δηαξθνχλ κία (1) δηδαθηηθή ψξα, θαιχπηνπλ πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο ελφηεηα 
θαη γίλνληαη χζηεξα απφ πξνεηδνπνίεζε ησλ καζεηψλ ζην ηειεπηαίν κάζεκα ηεο ελφηεηαο.  

ε φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ δηελεξγνχληαη ζηα καζήκαηα φισλ ησλ Οκάδσλ δχν (2) 
ππνρξεσηηθέο σξηαίεο γξαπηέο δνθηκαζίεο, κία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ηεηξακήλνπ θαη κία θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ δεχηεξνπ ηεηξακήλνπ, κε εμαίξεζε ηα καζήκαηα Φπζηθή Ώγσγή θαη Βξεπλεηηθέο Αεκηνπξγηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο ζηα νπνία δελ δηελεξγείηαη θακία γξαπηή δνθηκαζία. Ώλ γηα ιφγνπο αληηθεηκεληθνχο, δελ 
θαηαζηεί εθηθηφ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε σξηαία γξαπηή δνθηκαζία ηνπ πξψηνπ ηεηξακήλνπ, ζην δεχηεξν 
ηεηξάκελν δηελεξγνχληαη δχν (2) σξηαίεο γξαπηέο δνθηκαζίεο.  

2. Αελ επηηξέπεηαη λα πξαγκαηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξεο απφ κία σξηαίεο γξαπηέο δνθηκαζίεο θαηά ηε δη-
άξθεηα ηνπ εκεξεζίνπ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη πεξηζζφηεξεο απφ ηξεηο (3) θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εβδν-
καδηαίνπ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο.  

3. Ώλ ιείπνπλ ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ 1, ν πξνθνξηθφο βαζκφο ηνπ ηεηξακήλνπ δηακνξθψλεηαη χζηεξα 
απφ ηε ζπλεθηίκεζε ησλ ππαξρφλησλ ζηνηρείσλ.  

4. Γηα κάζεκα, ην νπνίν, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, δηδάρζεθε ιηγφηεξν απφ δέθα (10) ψξεο, δελ θαηαηίζεηαη 
βαζκνινγία, αλ απνδεδεηγκέλα θαη δηθαηνινγεκέλα ν δηδάζθσλ δελ δηαζέηεη επαξθή ζηνηρεία γηα ηελ 
αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ.  
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5. Αελ θαηαηίζεηαη βαζκνινγία γηα ηα καζήκαηα ησλ Θξεζθεπηηθψλ θαη ηεο Φπζηθήο Ώγσγήο γηα φζνπο 
καζεηέο έρνπλ λνκίκσο απαιιαγεί απφ ηελ παξαθνινχζεζή ηνπο.  

6. Με ηε ιήμε ηνπ Ώ` θαη ηνπ ΐ` ηεηξακήλνπ θάζε δηδάζθσλ θαηαζέηεη ζηνλ Αηεπζπληή ηνπ ρνιείνπ 
νλνκαζηηθή θαηάζηαζε γηα θάζε ηάμε ή ηκήκα ρσξηζηά κε ηνπο βαζκνχο επίδνζεο ηνπ ηεηξακήλνπ.  

7. Ώλ απφ ηελ νλνκαζηηθή θαηάζηαζε ηεο πξνθνξηθήο βαζκνινγίαο ιείπεη βαζκφο καζεηή, ε έιιεηςε απηή 
πξέπεη λα αηηηνινγείηαη απφ ηνλ δηδάζθνληα κε ελππφγξαθε ζεκείσζή ηνπ πάλσ ζηελ θαηάζηαζε 
βαζκνινγίαο.  

8. Με επζχλε ηνπ Αηεπζπληή ηνπ ρνιείνπ θαη ηνπ δηδάζθνληνο, ε πξνθνξηθή βαζκνινγία ησλ καζεηψλ 
θαηαρσξίδεηαη ρσξίο θαζπζηέξεζε ζην Ώηνκηθφ Αειηίν (Ώ.Α.) ησλ καζεηψλ. Γηα ην ΐ` ηεηξάκελν ε 
θαηαρψξηζε γίλεηαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ γξαπηψλ πξναγσγηθψλ ή απνιπηεξίσλ εμεηάζεσλ. Μεηά ηελ 
θαηαρψξηζε δελ επηηξέπεηαη θακία κεηαβνιή, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ιαλζαζκέλεο θαηαρψξηζεο πνπ 
δηαπηζηψλεηαη κε εηδηθή πξάμε ηνπ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ θαη νπσζδήπνηε πξηλ απφ ηελ έθδνζε ησλ 
απνηειεζκάησλ.  

Άξζξν 104 

ΐαζκνινγηθή Κιίκαθα  

1. Δ βαζκνινγηθή θιίκαθα, κε βάζε ηελ νπνία ππνινγίδνληαη νη βαζκνί επίδνζεο ησλ καζεηψλ ζε φια ηα 
καζήκαηα, είλαη 0 - 20 θαη πξνζδηνξίδεηαη ιεθηηθψο κε ηνπο ραξαθηεξηζκνχο:  

Καθψο  0 - 5  

Ώλεπαξθψο  5,1 - 9,4  

ρεδφλ θαιψο  9,5 - 13  

Καιψο  13,1 - 16  

Λίαλ θαιψο  16,1 - 18  

Άξηζηα  18,1 - 20  

Δ βαζκνιφγεζε ησλ γξαπηψλ δνθηκίσλ ησλ πξναγσγηθψλ θαη απνιπηεξίσλ εμεηάζεσλ γίλεηαη ζηελ 
θιίκαθα 0-100 κε αθέξαηνπο κφλν αξηζκνχο θαη ν ηειηθφο βαζκφο ηνπ γξαπηνχ δνθηκίνπ αλάγεηαη ζηελ 
θιίκαθα 0-20 θαη γξάθεηαη σο δεθαδηθφο, φπνπ απαηηείηαη, κε πξνζέγγηζε δεθάηνπ.  

2. Οη πξνθνξηθνί βαζκνί ηεο αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ δίλνληαη ζε αθέξαηνπο αξηζκνχο. Ο κέζνο φξνο ησλ 
πξνθνξηθψλ βαζκνινγηψλ ησλ δχν ηεηξακήλσλ απνηειεί ηνλ εηήζην πξνθνξηθφ βαζκφ ηνπ καζεηή ζε θάζε 
κάζεκα θαη δίλεηαη κε πξνζέγγηζε δεθάηνπ.  

3. Ο βαζκφο πξναγσγήο θαη απφιπζεο θαηά κάζεκα θαη ν γεληθφο κέζνο φξνο (Γ.Μ.Ο.) γξάθνληαη σο 
δεθαδηθνί κε πξνζέγγηζε δεθάηνπ.  

Άξζξν 105 

Σφπνο θαη ρξφλνο δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ  

1. Οη γξαπηέο πξναγσγηθέο θαη απνιπηήξηεο εμεηάζεηο δηεμάγνληαη κεηά ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ ηνπ ΐ` 
Σεηξακήλνπ. Πξνβιέπνληαη επίζεο δχν εηδηθέο εμεηαζηηθέο πεξίνδνη, κία θαηά ην δεχηεξν δεθαπελζήκεξν 
ηνπ Ενπλίνπ θαη κία ζηηο αξρέο ηνπ επηεκβξίνπ γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 108 θαη 
ζηελ πεξίπησζε β` ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 112.  

ηηο εμεηάζεηο απηέο αμηνινγνχληαη ζπλνιηθά νη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζαλ νη καζεηέο θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ αληίζηνηρνπ ζρνιηθνχ έηνπο.  

2. Δ δηάξθεηα ησλ γξαπηψλ πξναγσγηθψλ θαη απνιπηεξίσλ εμεηάζεσλ είλαη δίσξε, κε εμαίξεζε ηα 
καζήκαηα γηα ηα νπνία νξίδεηαη φηη ζπλεμεηάδνληαη θαη ε εμέηαζε απηή είλαη ηξίσξεο δηάξθεηαο.  
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Άξζξν 106 

Όιε καζεκάησλ  

1. Δ εμεηαζηέα χιε γηα ηα καζήκαηα ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ πνπ εμεηάδνληαη γξαπηψο ζηηο πξναγσγηθέο θαη 
απνιπηήξηεο εμεηάζεηο δελ κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξε απφ ην κηζφ (1/2) θαη πεξηζζφηεξε απφ ηα δχν ηξίηα 
(2/3) ηεο δηδαθηέαο. Δ επηινγή θαη ν αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ηεο εμεηαζηέαο χιεο γηα θάζε κάζεκα γίλεηαη 
απφ ηνλ δηδάζθνληα ή ηνπο δηδάζθνληεο θαη ζε πεξίπησζε πνπ ην κάζεκα δηδάζθεηαη απφ πεξηζζφηεξνπο 
ηνπ ελφο θαζεγεηέο. Δ εμεηαζηέα χιε εγθξίλεηαη απφ ηνλ Αηεπζπληή θαη γλσζηνπνηείηαη ζηνπο καζεηέο 
πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ.  

2. Δ εμεηαζηέα χιε θαηαγξάθεηαη ζην βηβιίν ηεο δηδαζθφκελεο χιεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δηδάζθνληα 
θαζεγεηή.  

Σελ εκέξα εμαγσγήο ησλ απνηειεζκάησλ πξναγσγήο θαη απφιπζεο ησλ καζεηψλ αλαθνηλψλεηαη θαη ε εμε-
ηαζηέα χιε γηα ηηο εηδηθέο εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο ζηα καζήκαηα πνπ είλαη πξνθνξηθψο εμεηαδφκελα (Οκάδα 
ΐ`), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1.  

3. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ εθδίδεηαη ην αξγφηεξν σο ηα 
ηέιε επηεκβξίνπ θάζε έηνπο, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ Βζληθνχ Οξγαληζκνχ Βμεηάζεσλ κεηά απφ εηζήγεζε 
ηνπ Ελζηηηνχηνπ Βθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, θαζνξίδεηαη ε εμεηαζηέα χιε γηα ηα καζήκαηα πνπ εμεηάδνληαη 
παλειιαδηθά γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Βθπαίδεπζε απνθνίησλ Γεληθνχ Λπθείνπ.  

4. Δ δηδαθηέα χιε ησλ καζεκάησλ ηεο Γ` ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ πνπ εμεηάδνληαη θαη παλειιαδηθά γηα ηελ 
εηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Βθπαίδεπζε ηαπηίδεηαη κε ηελ εμεηαζηέα χιε ηεο παξαγξάθνπ 3.  

Άξζξν 107 

Γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο  

πξναγσγηθέο θαη απνιπηήξηεο εμεηάζεηο  

1. Σν πξφγξακκα ησλ πξναγσγηθψλ θαη απνιπηεξίσλ εμεηάζεσλ ησλ καζεκάησλ νξίδεηαη απφ ηνλ 
χιινγν Αηδαζθφλησλ θαη αλαθνηλψλεηαη απφ ηνλ Αηεπζπληή ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ ζηνπο καζεηέο, πέληε (5) 
ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ.  

Σελ εκέξα εμαγσγήο ησλ απνηειεζκάησλ πξναγσγήο θαη απφιπζεο ησλ καζεηψλ αλαθνηλψλεηαη ην 
πξφγξακκα γηα ηελ εηδηθή εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ Ενπλίνπ.  

Σν πξφγξακκα ηεο εηδηθήο εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ ηνπ επηεκβξίνπ αλαθνηλψλεηαη κε ηελ έλαξμε ηνπ 
ζρνιηθνχ έηνπο.  

2. Οη γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο πξναγσγηθέο θαη απνιπηήξηεο εμεηάζεηο δηελεξγνχληαη κε ηελ επζχλε ηνπ 
Αηεπζπληή θαη ησλ δηδαζθφλησλ ζε θάζε Γεληθφ Λχθεην.  

3. Σα ζέκαηα ησλ γξαπηψλ θαη πξνθνξηθψλ εμεηάζεσλ νξίδνληαη απφ ηνπο δηδάζθνληεο ην αληίζηνηρν 
κάζεκα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο θαη είλαη θνηλά γηα φινπο ηνπο εμεηαδφκελνπο ηεο ηάμεο.  

4. Καη` εμαίξεζε είλαη δπλαηφλ λα δνζνχλ ρσξηζηά ζέκαηα, αλ ζπληξέρεη απνρξψλ ιφγνο, ν νπνίνο 
αλαγξάθεηαη ζε ζεκείσζε ζην έγγξαθν πνπ πεξηέρεη ηα ζέκαηα θαη παξάιιεια ζπληάζζεηαη θαη ζρεηηθή 
πξάμε ζην βηβιίν πξάμεσλ ηνπ Αηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ.  

5. Ώλ δελ δχλαηαη λα νξηζηνχλ ζέκαηα απφ ηνλ δηδάζθνληα ην αληίζηνηρν κάζεκα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
ζρνιηθνχ έηνπο, ιφγσ ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ πγείαο ή ζνβαξνχ θσιχκαηνο πνπ ζπληζηά αλσηέξα βία, ηα 
ζέκαηα νξίδνληαη απφ άιινλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ίδηαο εηδηθφηεηαο ή, αλ δελ ππάξρεη, απφ εθπαηδεπηηθφ πνπ 
έρεη ζε αλάζεζε ην αληίζηνηρν κάζεκα, ν νπνίνο νξίδεηαη απφ ηνλ Αηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. Ώλ δελ ππεξεηεί 
ζηε ζρνιηθή κνλάδα εθπαηδεπηηθφο, ν νπνίνο έρεη ζε αλάζεζε ην αληίζηνηρν κάζεκα, ηφηε νξίδεηαη γηα ην 
ζθνπφ απηφ απφ ηνλ αξκφδην Αηεπζπληή Α.Β. άιινο εθπαηδεπηηθφο.  
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6. Σα ζέκαηα ησλ γξαπηψλ θαη πξνθνξηθψλ πξναγσγηθψλ θαη απνιπηεξίσλ εμεηάζεσλ δηαλέκνληαη θσην-
ηππεκέλα ζηνπο καζεηέο ή ππαγνξεχνληαη ή ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο γξάθνληαη ζηνλ πίλαθα, θαηά ηελ 
θξίζε ηνπ Αηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ.  

7. Οη απαληήζεηο ησλ ζεκάησλ γξάθνληαη απφ ηνπο καζεηέο ζε θχιιν ραξηηνχ (θφιια αλαθνξάο) πνπ 
θέξεη ηε ζθξαγίδα ηνπ ρνιείνπ, ηελ ππνγξαθή ηνπ Αηεπζπληή θαη εηδηθή εθηχπσζε γηα ηελ αλαγξαθή ησλ 
πξνθαηαξθηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηεο βαζκνινγίαο ηνπ γξαπηνχ δνθηκίνπ.  

8. Οη γξαπηέο εμεηάζεηο δηελεξγνχληαη κε παξνπζία ελφο (1) ηνπιάρηζηνλ θαζεγεηή επηηεξεηή ζε θάζε 
αίζνπζα, ν νπνίνο κεηά ηε ιήμε ηεο εμέηαζεο παξαιακβάλεη ηα γξαπηά δνθίκηα ησλ καζεηψλ, ηα 
ππνγξάθεη θαη ηα παξαδίδεη κέζα ζε θάθειν ζηνλ αξκφδην γηα ηε βαζ-κνιφγεζή ηνπο θαζεγεηή. Ο 
επηηεξεηήο θαζεγεηήο θαη ν βαζκνινγεηήο θαζεγεηήο ππνγξάθνπλ πξσηφθνιιν παξάδνζεο-παξαιαβήο, 
ην νπνίν θπιάζζεη ν Αηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.  

Άξζξν 108 

Μαζεηέο κε πξνζεξρφκελνη ζηηο γξαπηέο εμεηάζεηο  

1. Μαζεηήο πνπ απνπζηάδεη ή πξνζέξρεηαη κεηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ ζεκάησλ ζε θάζε είδνπο εμέηαζε δελ 
γίλεηαη δεθηφο ζε απηήλ θαη βαζκνινγείηαη απφ ην χιινγν Αηδαζθφλησλ κε ηνλ θαηψηεξν βαζκφ κεδέλ (0).  

2. Καη` εμαίξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1, καζεηέο πνπ απνπζηάδνπλ δηθαηνινγεκέλα απφ ηελ 
εμέηαζε καζήκαηνο ιφγσ αζζελείαο ή άιινπ απνρξψληνο ιφγνπ, κε αίηεζε ηνπ θεδεκφλα ή ησλ ηδίσλ, 
εθφζνλ είλαη ελήιηθνη, πνπ ππνβάιιεηαη ζηνλ Αηεπζπληή ηνπ Λπθείνπ, εμεηάδνληαη άιιε εκέξα εληφο ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο θάζε θνξά εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ, ηελ νπνία νξίδεη κε απφθαζή ηνπ ν χιινγνο ησλ 
δηδαζθφλησλ. Δ αζζέλεηα βεβαηψλεηαη απφ ηαηξηθή γλσκάηεπζε ή κε ππεχζπλε δήισζε ησλ θεδεκφλσλ 
ησλ καζεηψλ ή ησλ ηδίσλ ησλ καζεηψλ εθφζνλ είλαη ελήιηθνη. Οη δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ 
εθαξκφδνληαη θαη γηα ηνπο καζεηέο πνπ απνρσξνχλ κεηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ ζεκάησλ ηεο εμέηαζεο ιφγσ 
αηθλίδηαο θαη εκθαλνχο αζζέλεηαο, ε νπνία βεβαηψλεηαη απφ ηαηξηθή γλσκάηεπζε ή κε ππεχζπλε δήισζε 
ησλ θεδεκφλσλ ησλ καζεηψλ ή ησλ ηδίσλ ησλ καζεηψλ εθφζνλ είλαη ελήιηθνη. Οη καζεηέο απηνί, αλ δελ 
πξνζέιζνπλ ζε εμεηάζεηο κέρξη ην ηέινο ηεο πξψηεο εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ ιφγσ ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ 
πγείαο ή ζνβαξνχ θσιχκαηνο πνπ ζπληζηά αλσηέξα βία, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνζέιζνπλ, γηα φζα 
καζήκαηα δελ εμεηάζηεθαλ, ζηελ εηδηθή εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ δεχηεξνπ δεθαπελζεκέξνπ ηνπ Ενπλίνπ ή 
εθφζνλ ην ζνβαξφ πξφβιεκα πγείαο δηαξθεί θαζ` φινλ ηνλ Ενχλην ζηελ εηδηθή εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ 
επηεκβξίνπ. Σν παξαπάλσ ζνβαξφ πξφβιεκα πγείαο βεβαηψλεηαη κε δηθαηνινγεηηθά αζζελείαο απφ 
θξαηηθφ ή ηδησηηθφ λνζνθνκείν ή άιιν δεκφζην ή ηδησηηθφ θνξέα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Γηα ηνπο 
καζεηέο απηνχο ν χιινγνο Αηδαζθφλησλ δελ πξνβαίλεη ζε έθδνζε απνηειέζκαηνο κεηά ηελ πξψηε 
εμεηαζηηθή πεξίνδν, θαζψο θαη κεηά ηελ εηδηθή εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ Ενπλίνπ εθφζνλ ην πξφβιεκα 
δηαξθεί. ζνη απφ ηνπο παξαπάλσ καζεηέο, εθηφο απφ ηα καζήκαηα ζηα νπνία δηθαηνινγεκέλα 
απνπζίαζαλ, έρνπλ ζπγθεληξψζεη ζε έλα ή θαη πεξηζζφηεξα καζήκαηα, ζηα νπνία έρνπλ ήδε εμεηαζζεί 
βαζκφ εηήζηαο επίδνζεο κηθξφηεξν ηνπ 9,5 κπνξνχλ λα πξνζέιζνπλ ζηηο εμεηάζεηο ηεο εηδηθήο εμεηαζηηθήο 
πεξηφδνπ ηνπ δεχηεξνπ δεθαπελζεκέξνπ ηνπ Ενπλίνπ ή εθφζνλ ην ζνβαξφ πξφβιεκα πγείαο δηαξθεί θαζ` 
φινλ ηνλ Ενχλην κπνξνχλ λα πξνζέιζνπλ ζηηο εμεηάζεηο ηεο εηδηθήο εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ επηεκβξίνπ θαη 
ζηα καζήκαηα απηά. ηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη νη καζεηέο, αλ είλαη ελήιηθνη, ή νη θεδεκφλεο ηνπο, λα 
θαηαζέζνπλ ππεχζπλε δήισζε ζηνλ Αηεπζπληή ηνπ νηθείνπ Λπθείνπ εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ 
έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ.  

ηελ ππεχζπλε δήισζε αλαγξάθεηαη ξεηά ε εηδηθή εμεηαζηηθή πεξίνδνο (Ενπλίνπ ή επηεκβξίνπ) ζηελ 
νπνία πξφθεηηαη λα εμεηαζηεί ν καζεηήο. Οη καζεηέο απηνί εμεηάδνληαη ζηα καζήκαηα ηεο Οκάδαο Ώ`, ζηα 
νπνία δηθαηνινγεκέλα απνπζίαζαλ, ζε φζα καζήκαηα ηεο Οκάδαο Ώ` εμεηάζηεθαλ θαη ζπγθέληξσζαλ 
βαζκφ εηήζηαο επίδνζεο κηθξφηεξν ηνπ ελλέα θαη πέληε δέθαηα (9,5), θαζψο θαη ζε φζα καζήκαηα ηεο 
Οκάδαο ΐ` ζπγθέληξσζαλ βαζκφ εηήζηαο επίδνζεο κηθξφηεξν ηνπ ελλέα θαη πέληε δέθαηα (9,5). Οη καζεηέο 
πνπ απνπζηάδνπλ αδηθαηνιφγεηα ή πξνζέξρνληαη κεηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ ζεκάησλ ζηηο αλσηέξσ 
εμεηάζεηο ή ζηελ εηδηθή εμεηαζηηθή πεξίνδν (Ενπλίνπ ή επηεκβξίνπ) δελ γίλνληαη δεθηνί ζε απηέο ή απηήλ θαη 
βαζκνινγνχληαη απφ ην χιινγν Αηδαζθφλησλ κε ηνλ θαηψηεξν βαζκφ κεδέλ (0).  

ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο ππάγνληαη θαη καζεηέο ζηξαηεχζηκνη, «θαη` ηδίαλ δηδαρζέληεο», θαζψο θαη νη 
ζπκκεηέρνληεο ζε δηεζλείο αζιεηηθέο δηνξγαλψζεηο.  

Γηα ηνπο καζεηέο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηζρχνπλ ηα εμήο:  
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α) αα. γηα κάζεκα ηεο Οκάδαο Ώ` πνπ δελ έρεη εμεηαζηεί ζε πξνεγνχκελε/λεο εμεηαζηηθή/εο πεξίνδν/νπο, ν 
βαζκφο εηήζηαο επίδνζεο ηνπ καζήκαηνο πξνθχπηεη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 109,  

ββ. γηα κάζεκα ηεο Οκάδαο Ώ` πνπ έρεη εμεηαζηεί ζε πξνεγνχκελε εμεηαζηηθή πεξίνδν, ν βαζκφο ηεο εμέ-
ηαζεο απηήο είλαη ν βαζκφο εηήζηαο επίδνζεο ηνπ καζήκαηνο.  

β) Ο βαζκφο εηήζηαο επίδνζεο καζήκαηνο ηεο Οκάδαο ΐ` ζε φπνηα εμεηαζηηθή πεξίνδν θαη αλ εμεηαζηεί, 
είλαη ν βαζκφο ηεο εμέηαζεο απηήο.  

Άξζξν 109 

Βμαγσγή ηνπ βαζκνχ εηήζηαο επίδνζεο θαηά κάζεκα  

1. α) Γηα ηηο Ώ` θαη ΐ` ηάμεηο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ ν βαζκφο εηήζηαο επίδνζεο ηνπ καζεηή ζε θάζε κάζεκα 
γξαπηψο εμεηαδφκελν είλαη ν κέζνο φξνο ηνπ εηήζηνπ πξνθνξηθνχ βαζκνχ κε ηνλ αληίζηνηρν βαζκφ ησλ 
γξαπηψλ εμεηάζεσλ θαη εθθξάδεηαη σο δεθαδηθφο κε πξνζέγγηζε δεθάηνπ. Γηα ηε Γ` ηάμε Γεληθνχ Λπθείνπ ν 
βαζκφο εηήζηαο επίδνζεο ηνπ καζεηή ζε θάζε κάζεκα γξαπηψο εμεηαδφκελν είλαη ην άζξνηζκα ηνπ εηήζηνπ 
πξνθνξηθνχ βαζκνχ ζε πνζνζηφ εμήληα ηνηο εθαηφ (60%) θαη ηνπ βαζκνχ ησλ γξαπηψλ εμεηάζεσλ ζε 
πνζνζηφ ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%) θαη εθθξάδεηαη σο δεθαδηθφο κε πξνζέγγηζε δεθάηνπ.  

β) Γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019 ν βαζκφο εηήζηαο επίδνζεο γηα ηε Γ` ηάμε Γεληθνχ Λπθείνπ ππνινγίδεηαη 
ζχκθσλα κε ην πξψην εδάθην ηεο πεξίπησζεο α` ηνπ παξφληνο.  

2. Ο βαζκφο εηήζηαο επίδνζεο ζηα καζήκαηα πνπ απνηεινχλ θιάδνπο είλαη ν κέζνο φξνο ησλ βαζκψλ ησλ 
καζεκάησλ-θιάδσλ θαη γξάθεηαη σο δεθαδηθφο κε πξνζέγγηζε δεθάηνπ.  

3. Γηα ηα καζήκαηα πνπ δελ εμεηάδνληαη γξαπηψο, βαζκφο εηήζηαο επίδνζεο είλαη ν κέζνο φξνο ησλ 
βαζκψλ ησλ δχν (2) ηεηξακήλσλ.  

4. Ώλ ιείπεη έλαο απφ ηνπο δχν (2) ηεηξακεληαίνπο βαζκνχο, σο πξνθνξηθφο κέζνο φξνο ηεηξακήλνπ 
ινγίδεηαη ν βαζκφο γηα ην άιιν ηεηξάκελν.  

5. Ώλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, δελ θαηαηεζεί βαζκνινγία ελφο καζήκαηνο ζε θαλέλα ηεηξάκελν θαη εθφζνλ 
ε θνίηεζε ηνπ καζεηή θξηζεί επαξθήο, δηελεξγείηαη εηδηθή πξνθνξηθή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ ΐ` ηεηξακήλνπ 
ην αξγφηεξν ηελ επνκέλε εκέξα απφ ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ ηνπ ΐ` ηεηξακήλνπ. Σελ εμέηαζε δηελεξγεί 
ηξηκειήο επηηξνπή, ε νπνία ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ Αηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. ηελ επηηξνπή ζπκκεηέρνπλ ν 
Αηεπζπληήο σο Πξφεδξνο θαη δχν (2) θαζεγεηέο ηεο ίδηαο εηδηθφηεηαο ή πνπ έρνπλ ζε αλάζεζε ην αληίζηνηρν 
κάζεκα. Ο κέζνο φξνο ησλ βαζκψλ ησλ δχν (2) θαζεγεηψλ απνηειεί ηνλ εηήζην πξνθνξηθφ βαζκφ ηνπ 
καζήκαηνο θαη δίλεηαη κε πξνζέγγηζε δεθάηνπ.  

6. Γηα ηνπο καζεηέο πνπ δελ επηηπγράλνπλ ηνλ Γεληθφ  

Μέζν ξν πξναγσγήο ή απφιπζεο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 110 θαη 112, θαη εμεηάδνληαη ζηελ εηδηθή 
εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ δεχηεξνπ δεθαπελζήκεξνπ ηνπ Ενπλίνπ γξαπηά ή πξνθνξηθά, βαζκφο εηήζηαο 
επίδνζεο είλαη ν βαζκφο ηεο εμέηαζεο απηήο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ εηδηθή εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ 
επηεκβξίνπ γηα ηνπο καζεηέο ηεο Γ` ηάμεο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ πνπ θαηά ηελ εηδηθή εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ 
Ενπλίνπ δελ επηηπγράλνπλ ηνλ Γεληθφ Μέζν ξν απφιπζεο.  

Άξζξν 110 

Βμαγσγή ηνπ βαζκνχ πξναγσγήο ή απφιπζεο (Γεληθφο Μέζνο ξνο, Γ.Μ.Ο.)  

1. Ο Γεληθφο Μέζνο ξνο (Γ.Μ.Ο.) γηα φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ εθθξάδεηαη κε πξνζέγγηζε 
δεθάηνπ θαη πξνθχπηεη απφ ην κέζν φξν ησλ βαζκψλ εηήζηαο επίδνζεο ηνπ καζεηή φισλ ησλ γξαπηψο θαη 
κε γξαπηψο εμεηαδφκελσλ καζεκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ καζεκάησλ επηινγήο πνπ 
δηδάρζεθαλ. Βμαηξείηαη ν βαζκφο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Ώγσγήο, ν νπνίνο δελ ζπλππνινγίδεηαη γηα ηελ 
εμαγσγή ηνπ Γ.Μ.Ο..  
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2. Γηα ηελ εμαγσγή ηνπ Γ.Μ.Ο. γηα ηνπο καζεηέο ηεο Γ` ηάμεο Δκεξεζίνπ Γεληθνχ Λπθείνπ πνπ δηδάρηεθαλ 
θαη δεχηεξν κάζεκα επηινγήο, ππνινγίδεηαη ν βαζκφο θαη ησλ δχν (2) καζεκάησλ.  

3. Ο βαζκφο εηήζηαο επίδνζεο ησλ καζεηψλ ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Ώγσγήο αλαγξάθεηαη ζην 
Ώπνιπηήξηφ ηνπο ή ζην νηθείν απνδεηθηηθφ, θαζψο θαη ζηα ππεξεζηαθά βηβιία.  

Άξζξν 111 

ΐαζκφο Ώπνιπηεξίνπ Γεληθνχ Λπθείνπ  

1. ΐαζκφο Ώπνιπηεξίνπ ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ είλαη ν Γ.Μ.Ο. ηεο Γ` ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ. Σν απνιπηήξην 
ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ εθδίδεηαη κηα θνξά θαη δελ αιιάδεη. Σα απνιπηήξηα ησλ Εδησηηθψλ Γεληθψλ Λπθείσλ 
ζεσξνχληαη θαη επηθπξψλνληαη απφ ηνλ Αηεπζπληή Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, εθηφο απφ ηα απνιπηήξηα 
πνπ εθδίδνληαη απφ ηα, αλαγλσξηζκέλα σο ηζφηηκα πξνο ηα δεκφζηα, ηδησηηθά ζρνιεία πξσηνβάζκηαο θαη 
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

2. ην απνιπηήξην ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ αλαγξάθνληαη εθηφο απφ ηνλ Γ.Μ.Ο., ε Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνχ 
πνπ παξαθνινχζεζε ν καζεηήο θαη ν βαζκφο εηήζηαο επίδνζήο ηνπ ζε φια ηα καζήκαηα ηεο ηάμεο.  

Άξζξν 112 

Πξναγσγή, απφιπζε θαη απφξξηςε καζεηψλ  

1. Γηα ηελ πξναγσγή θαη ηελ απφιπζε ησλ καζεηψλ ζην Γεληθφ Λχθεην απαηηείηαη Γ.Μ.Ο. ηνπιάρηζηνλ ελλέα 
θαη πέληε δέθαηα (9,5), ν νπνίνο πξνθχπηεη απφ ηνλ κέζν φξν ησλ βαζκψλ εηήζηαο επίδνζεο ηνπ καζεηή 
φισλ ησλ γξαπηψο θαη κε γξαπηψο εμεηαδφκελσλ καζεκάησλ, κε εμαίξεζε ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο 
Ώγσγήο.  

2. Οη καζεηέο ησλ Ώ` θαη ΐ` ηάμεσλ ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ, πνπ δελ επηηπγράλνπλ ηνλ Γ.Μ.Ο. ηεο παξαγξά-
θνπ 1, παξαπέκπνληαη ην δεχηεξν δεθαπελζήκεξν ηνπ Ενπλίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο ζε εηδηθή εμεηαζηηθή 
πεξίνδν, γηα λα εμεηαζηνχλ ζηα καζήκαηα ζηα νπνία ν βαζκφο επίδνζεο είλαη κηθξφηεξνο απφ ελλέα θαη 
πέληε δέθαηα (9,5). Γηα ηα καζήκαηα ηεο Οκάδαο Ώ`, νη εμεηάζεηο είλαη γξαπηέο θαη δηεμάγνληαη ζχκθσλα κε 
ηε δηαδηθαζία ησλ πξναγσγηθψλ εμεηάζεσλ. Ο βαζκφο ηεο εμέηαζεο απηήο είλαη ν εηήζηνο βαζκφο ηνπ 
καζεηή ζην εμεηαδφκελν κάζεκα. Γηα ηα καζήκαηα ηεο Οκάδαο ΐ`, νη εμεηάζεηο είλαη πξνθνξηθέο. Οη 
καζεηέο δελ αμηνινγνχληαη ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Ώγσγήο.  

Δ πξνθνξηθή εμέηαζε δηελεξγείηαη απφ ηξηκειή επηηξνπή, ε νπνία ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ Αηεπζπληή ηνπ 
ζρνιείνπ. ηελ επηηξνπή ζπκκεηέρνπλ ν Αηεπζπληήο, σο πξφεδξνο, θαη δχν (2) θαζεγεηέο ηεο ίδηαο 
εηδηθφηεηαο ή πνπ έρνπλ ζε αλάζεζε ην αληίζηνηρν κάζεκα. Ο κέζνο φξνο ησλ βαζκψλ ησλ δχν (2) 
θαζεγεηψλ είλαη ν εηήζηνο βαζκφο ηνπ καζεηή ζην εμεηαδφκελν κάζεκα.  

Οη καζεηέο, πνπ θαηά ηελ εηδηθή εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ Ενπλίνπ δελ επηηπγράλνπλ ηνλ Γ.Μ.Ο. πξναγσγήο, 
επαλαιακβάλνπλ ηε θνίηεζε.  

3. α) Οη καζεηέο ηεο Γ` ηάμεο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ, πνπ δελ επηηπγράλνπλ ηνλ Γ.Μ.Ο. ηεο παξαγξάθνπ 1, 
παξαπέκπνληαη ην δεχηεξν δεθαπελζήκεξν ηνπ Ενπλίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο ζε εηδηθή εμεηαζηηθή πεξίνδν γηα λα 
εμεηαζηνχλ ζηα καζήκαηα ζηα νπνία ν βαζκφο επίδνζεο είλαη κηθξφηεξνο απφ ελλέα θαη πέληε δέθαηα 
(9,5). Γηα ηα καζήκαηα ηεο Οκάδαο Ώ` νη εμεηάζεηο είλαη γξαπηέο θαη δηεμάγνληαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία 
ησλ απνιπηεξίσλ εμεηάζεσλ. Ο βαζκφο ηεο εμέηαζεο απηήο είλαη ν εηήζηνο βαζκφο ηνπ καζεηή ζην 
εμεηαδφκελν κάζεκα. Γηα ηα καζήκαηα ηεο Οκάδαο ΐ` νη εμεηάζεηο είλαη πξνθνξηθέο. Οη καζεηέο ηεο Γ` 
ηάμεο ηνπ ΓΒΛ δελ αμηνινγνχληαη ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Ώγσγήο.  

Δ πξνθνξηθή εμέηαζε δηελεξγείηαη απφ ηξηκειή επηηξνπή, ε νπνία ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ Αηεπζπληή ηνπ 
ζρνιείνπ. ηελ επηηξνπή ζπκκεηέρνπλ ν Αηεπζπληήο, σο πξφεδξνο, θαη δχν (2) θαζεγεηέο ηεο ίδηαο 
εηδηθφηεηαο ή πνπ έρνπλ ζε αλάζεζε ην αληίζηνηρν κάζεκα. Ο κέζνο φξνο ησλ βαζκψλ ησλ δχν (2) 
θαζεγεηψλ είλαη ν εηήζηνο βαζκφο ηνπ καζεηή ζην εμεηαδφκελν κάζεκα.  

β) Οη καζεηέο ηεο Γ` ηάμεο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ, πνπ θαηά ηελ εηδηθή εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ Ενπλίνπ δελ 
επηηπγράλνπλ ηνλ Γ.Μ.Ο. ηεο παξαγξάθνπ 1, παξαπέκπνληαη ζηελ εηδηθή εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ 
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επηεκβξίνπ, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ πεξίπησζε α` ηεο παξαγξάθνπ 3, γηα λα 
εμεηαζηνχλ ζηα καζήκαηα ζηα νπνία ν βαζκφο επίδνζήο ηνπο είλαη κηθξφηεξνο απφ ελλέα θαη πέληε δέθαηα 
(9,5). Οη καζεηέο, πνπ θαηά ηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ επηεκβξίνπ δελ επηηπγράλνπλ ηνλ Γ.Μ.Ο. 
απφιπζεο, έρνπλ ηηο εμήο δπλαηφηεηεο:  

αα. λα επαλαιάβνπλ ηε θνίηεζε ζηε Γ` ηάμε Γεληθνχ Λπθείνπ,  

ββ. λα πξνζέιζνπλ ζηηο απνιπηήξηεο εμεηάζεηο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο ην ακέζσο επφκελν ή νπνηνδήπνηε 
άιιν ζρνιηθφ έηνο, ρσξίο λα θνηηήζνπλ ζηελ αληίζηνηρε ηάμε. Οη καζεηέο απηνί εμεηάδνληαη ζε φια ηα 
γξαπηψο θαη κε γξαπηψο εμεηαδφκελα καζήκαηα, κε εμαίξεζε ην κάζεκα «Φπζηθή Ώγσγή».  

Γηα ηα καζήκαηα ηεο Οκάδαο Ώ` νη εμεηάζεηο είλαη πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο.  

γ) Δ πξνθνξηθή εμέηαζε δηελεξγείηαη απφ ηξηκειή επηηξνπή, ε νπνία ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ Αηεπζπληή ηνπ 
ζρνιείνπ. ηελ επηηξνπή ζπκκεηέρνπλ ν Αηεπζπληήο ή ν Τπνδηεπζπληήο, σο πξφεδξνο, θαη δχν (2) 
θαζεγεηέο ηεο ίδηαο εηδηθφηεηαο ή πνπ έρνπλ ζε αλάζεζε ην αληίζηνηρν κάζεκα. Ο κέζνο φξνο ησλ βαζκψλ 
ησλ δχν (2) θαζεγεηψλ είλαη ν εηήζηνο πξνθνξηθφο βαζκφο ηνπ καζεηή ζην εμεηαδφκελν κάζεκα.  

δ) Οη γξαπηέο εμεηάζεηο δηεμάγνληαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ησλ απνιπηεξίσλ εμεηάζεσλ. Οη καζεηέο 
εμεηάδνληαη ζηελ ίδηα εμεηαζηέα χιε θαη ζηα ίδηα ζέκαηα κε ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζηε Γ` 
ηάμε Γεληθνχ Λπθείνπ ην ζπγθεθξηκέλν ζρνιηθφ έηνο. Ο βαζκφο ηεο εμέηαζεο απηήο είλαη ν γξαπηφο βαζκφο 
ηνπ καζεηή ζην εμεηαδφκελν κάζεκα.  

Ο κέζνο φξνο ηεο πξνθνξηθήο θαη ηεο γξαπηήο εμέηαζεο είλαη ν εηήζηνο βαζκφο ηνπ καζεηή ζην 
εμεηαδφκελν κάζεκα.  

Δ πξνθνξηθή εμέηαζε πξνεγείηαη ηεο γξαπηήο. Σα ζέκαηα ηεο πξνθνξηθήο εμέηαζεο είλαη δηαθνξεηηθά απφ 
εθείλα ηεο γξαπηήο εμέηαζεο.  

ε) Γηα ηα καζήκαηα ηεο Οκάδαο ΐ` νη εμεηάζεηο είλαη πξνθνξηθέο θαη δηεμάγνληαη ζχκθσλα κε πξφγξακκα 
πνπ θαηαξηίδεηαη απφ ην ζρνιείν. Δ πξνθνξηθή εμέηαζε δηελεξγείηαη απφ ηξηκειή επηηξνπή, ε νπνία 
ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ Αηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. ηελ επηηξνπή ζπκκεηέρνπλ ν Αηεπζπληήο ή ν 
Τπνδηεπζπληήο σο πξφεδξνο θαη δχν (2) θαζεγεηέο ηεο ίδηαο εηδηθφηεηαο ή πνπ έρνπλ ζε αλάζεζε ην 
αληίζηνηρν κάζεκα. Ο κέζνο φξνο ησλ βαζκψλ ησλ δχν (2) θαζεγεηψλ είλαη ν εηήζηνο βαζκφο ηνπ καζεηή 
ζην εμεηαδφκελν κάζεκα.  

Οη πεξηπηψζεηο αα` θαη ββ` ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο καζεηέο πνπ θνίηεζαλ θαηά ηα παξειζφληα ζρνιηθά έηε 
ζηε Γ` ηάμε Γεληθνχ Λπθείνπ θαη δελ έρνπλ απνιπζεί.  

4. Σα γξαπηά δνθίκηα ησλ καζεηψλ ηεο ππνπεξίπησζεο ββ` ηεο πεξίπησζεο β` ηεο παξαγξάθνπ 3 
βαζκνινγνχληαη θαη αλαβαζκνινγνχληαη κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηα γξαπηά ησλ 
καζεηψλ ηεο ηάμεο ζηελ νπνία ππνβάιινληαη ζε εμέηαζε.  

5. Οη καζεηέο ηεο ππνπεξίπησζεο ββ` ηεο πεξίπησζεο β` ηεο παξαγξάθνπ 3 πνπ δελ επηηπγράλνπλ ην 
Γ.Μ.Ο. ηεο παξαγξάθνπ 1 παξαπέκπνληαη ην δεχηεξν δεθαπελζήκεξν ηνπ Ενπλίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο 
ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε α` ηεο παξαγξάθνπ 3. ζνη απφ απηνχο δελ επηηπγράλνπλ ηνλ Γ.Μ.Ο. ηεο 
παξαγξάθνπ 1 θαηά ηελ εηδηθή εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ Ενπλίνπ, παξαπέκπνληαη ζηελ εηδηθή εμεηαζηηθή 
πεξίνδν ηνπ επηεκβξίνπ ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β` ηεο παξαγξάθνπ 3.  

6. Μαζεηήο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ κε απνξξηπηηθφ βαζκφ ζε θιάδν ή θιάδνπο καζήκαηνο θαη απνξξηπηηθφ 
ζπλνιηθφ βαζκφ ζην ίδην κάζεκα, πνπ ζπλάγεηαη σο κέζνο φξνο ησλ βαζκψλ ησλ νηθείσλ θιάδσλ, 
εμεηάδεηαη κφλν ζηνλ θιάδν ή ηνπο θιάδνπο ηνπ καζήκαηνο πνπ έιαβε ηνλ απνξξηπηηθφ βαζκφ.  

Άξζξν 113 

Καηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο ησλ «θαη` ηδίαλ δηδαρζέλησλ» θαη ησλ ζηξαηεχζηκσλ καζεηψλ  
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1. Οη «θαη` ηδίαλ δηδαρζέληεο καζεηέο» θαη νη ζηξαηεχζηκνη εμεηάδνληαη θαηά ηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν ΜαΎνπ-
Ενπλίνπ ζηα καζήκαηα ηεο αληίζηνηρεο ηάμεο ηνπ Λπθείνπ, ζηελ νπνία δεηνχλ ηελ εμέηαζε, κε εμαίξεζε ηα 
καζήκαηα «Βξεπλεηηθέο δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο» θαη «Φπζηθή Ώγσγή».  

Γηα ηα καζήκαηα ηεο Οκάδαο Ώ` νη εμεηάζεηο είλαη πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο. Δ πξνθνξηθή εμέηαζε 
δηελεξγείηαη απφ ηξηκειή επηηξνπή, ε νπνία ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ Αηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. ηελ επηηξνπή 
ζπκκεηέρνπλ ν Αηεπζπληήο ή ν Τπνδηεπζπληήο, σο πξφεδξνο, θαη δχν (2) θαζεγεηέο ηεο ίδηαο εηδηθφηεηαο ή 
πνπ έρνπλ ζε αλάζεζε ην αληίζηνηρν κάζεκα. Ο κέζνο φξνο ησλ βαζκψλ ησλ δχν (2) θαζεγεηψλ είλαη ν 
εηήζηνο πξνθνξηθφο βαζκφο ηνπ καζεηή ζην εμεηαδφκελν κάζεκα. Οη γξαπηέο εμεηάζεηο δηεμάγνληαη 
ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ησλ πξναγσγηθψλ ή απνιπηεξίσλ εμεηάζεσλ. Οη καζεηέο εμεηάδνληαη ζηελ ίδηα 
εμεηαζηέα χιε θαη ζηα ίδηα ζέκαηα κε ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο. Ο βαζκφο ηεο εμέηαζεο απηήο είλαη ν 
γξαπηφο βαζκφο ηνπ καζεηή ζην εμεηαδφκελν κάζεκα. Ο κέζνο φξνο ηεο πξνθνξηθήο θαη ηεο γξαπηήο 
εμέηαζεο είλαη ν εηήζηνο βαζκφο ηνπ καζεηή ζην εμεηαδφκελν κάζεκα.  

Δ πξνθνξηθή εμέηαζε πξνεγείηαη ηεο γξαπηήο. Σα ζέκαηα ηεο πξνθνξηθήο εμέηαζεο είλαη δηαθνξεηηθά απφ 
εθείλα ηεο γξαπηήο εμέηαζεο.  

Γηα ηα καζήκαηα ηεο Οκάδαο ΐ` νη εμεηάζεηο είλαη πξνθνξηθέο θαη δηεμάγνληαη ζχκθσλα κε πξφγξακκα πνπ 
θαηαξηίδεηαη απφ ην ζρνιείν. Δ πξνθνξηθή εμέηαζε δηελεξγείηαη απφ ηξηκειή επηηξνπή, ε νπνία 
ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ Αηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. ηελ επηηξνπή ζπκκεηέρνπλ ν Αηεπζπληήο ή ν 
Τπνδηεπζπληήο, σο πξφεδξνο, θαη δχν (2) θαζεγεηέο ηεο ίδηαο εηδηθφηεηαο ή πνπ έρνπλ ζε αλάζεζε ην 
αληίζηνηρν κάζεκα. Ο κέζνο φξνο ησλ βαζκψλ ησλ δχν (2) θαζεγεηψλ είλαη ν εηήζηνο βαζκφο ηνπ καζεηή 
ζην εμεηαδφκελν κάζεκα.  

2. Οη καζεηέο απηψλ ησλ θαηεγνξηψλ ησλ Ώ` θαη ΐ` ηάμεσλ Γεληθνχ Λπθείνπ, πνπ δελ επηηπγράλνπλ ηνλ 
Γ.Μ.Ο. ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 112 παξαπέκπνληαη ην δεχηεξν δεθαπελζήκεξν ηνπ Ενπλίνπ ηνπ 
ίδηνπ έηνπο ζε εηδηθή εμεηαζηηθή πεξίνδν, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 112.  

3. Οη καζεηέο απηψλ ησλ θαηεγνξηψλ ηεο Γ` ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ πνπ δελ επηηπγράλνπλ ηνλ Γ.Μ.Ο. ηεο 
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 112 παξαπέκπνληαη ην δεχηεξν δεθαπελζήκεξν ηνπ Ενπλίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο ζε 
εηδηθή εμεηαζηηθή πεξίνδν ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε α` ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 112. ζνη απφ 
απηνχο δελ επηηπγράλνπλ ηνλ Γ.Μ.Ο. ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 112 θαηά ηελ εηδηθή εμεηαζηηθή 
πεξίνδν ηνπ Ενπλίνπ, παξαπέκπνληαη ζηελ εηδηθή εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ επηεκβξίνπ ζχκθσλα κε ηελ 
πεξίπησζε β` ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 112.  

4. Σα γξαπηά δνθίκηα ησλ καζεηψλ απηψλ βαζκνινγνχληαη θαη αλαβαζκνινγνχληαη κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία 
πνπ αθνινπζείηαη γηα ηα γξαπηά ησλ καζεηψλ ηεο ηάμεο ζηελ νπνία ππνβάιινληαη ζε εμέηαζε.  

5. Οη καζεηέο απηνί πξνάγνληαη ή απνιχνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 112.  

Άξζξν 114 

Μαζεηέο απφ Ξέλα ρνιεία ηνπ εμσηεξηθνχ  

1. Μαζεηέο ηνπ μέλνπ ζρνιείνπ πνπ ιεηηνπξγεί ζην εμσηεξηθφ θαη είλαη αληίζηνηρν ησλ ζρνιείσλ Αεπηεξν-
βάζκηαο Βθπαίδεπζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Βιιάδα, θάηνρνη ελδεηθηηθνχ ή απνδεηθηηθνχ ζπνπδψλ ή 
άιινπ ζρεηηθνχ απνδεηθηηθνχ ζηνηρείνπ ηεο καζεηηθήο θαηά-ζηαζήο ηνπο, εγγξάθνληαη ρσξίο θαηαηαθηήξηα 
εμέηαζε νπνηεδήπνηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο ζε αληίζηνηρε ηάμε ησλ δεκφζησλ ή ηδησηηθψλ 
ζρνιείσλ Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ηεο Βιιάδαο, ε νπνία θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Αηεπζπληή ηεο νηθείαο 
Αηεχζπλζεο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο.  

2. α) Οη καζεηέο ηεο παξαγξάθνπ 1 νη νπνίνη, πξηλ απφ ηελ εγγξαθή ηνπο ζε ζρνιείν ηεο Βιιάδαο, 
θνίηεζαλ επί δχν (2) ηνπιάρηζηνλ πιήξε θαη ζπλερή δηδαθηηθά έηε ζε μέλν ζρνιείν ηνπ εμσηεξηθνχ, θαηά ην 
πξψην έηνο ηεο θνίηεζήο ηνπο ζηελ Ώ` ηάμε Γεληθνχ Λπθείνπ ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ:  

αα. Αελ βαζκνινγνχληαη ζε θαλέλα δηαθξηηφ δηδαθηέν αληηθείκελν - θιάδν ηνπ καζήκαηνο «Βιιεληθή 
Γιψζζα» θαη  

ββ. ζηα ππφινηπα καζήκαηα εμεηάδνληαη πξνθνξηθά κε βαζκνινγηθή βάζε ην επηά θαη πέληε δέθαηα (7,5).  
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Οη καζεηέο απηνί θαηά ην δεχηεξν έηνο ηεο θνίηεζήο ηνπο ζην ειιεληθφ ζρνιείν εμεηάδνληαη:  

αα. Πξνθνξηθά ζε θάζε δηαθξηηφ δηδαθηέν αληηθείκε-λν-θιάδν ηνπ καζήκαηνο «Βιιεληθή Γιψζζα» κε 
βαζκνινγηθή βάζε ην επηά θαη πέληε δέθαηα (7,5),  

ββ. γξαπηά ζηα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο: Μαζεκαηηθά (Άιγεβξα θαη Γεσκεηξία), Εζηνξία, Φπζηθέο 
Βπηζηήκεο (κφλν ζηνπο θιάδνπο Φπζηθή θαη Υεκεία), Πνιηηηθή Παηδεία (Οηθνλνκία, Πνιηηηθνί Θεζκνί θαη 
Ώξρέο Αηθαίνπ θαη Κνηλσληνινγία) κε βαζκνινγηθή βάζε ην ελλέα θαη πέληε δέθαηα (9,5) θαη  

γγ. πξνθνξηθά ζηα ππφινηπα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο θαη ζηα καζήκαηα Βπηινγήο κε βαζκνινγηθή 
βάζε ην ελλέα θαη πέληε δέθαηα (9,5).  

β) Οη καζεηέο ηεο παξαγξάθνπ 1, νη νπνίνη, πξηλ απφ ηελ εγγξαθή ηνπο ζε ζρνιείν ηεο Βιιάδαο θνίηεζαλ 
γηα έλα (1) ηνπιάρηζηνλ πιήξεο δηδαθηηθφ έηνο ζε μέλν ζρνιείν ηνπ εμσηεξηθνχ, αληίζηνηρν ησλ ζρνιείσλ 
Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Βιιάδα, θαηά ην πξψην έηνο ηεο θνίηεζήο ηνπο ζηελ 
Ώ` ηάμε Γεληθνχ Λπθείνπ ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ εμεηάδνληαη:  

αα. Πξνθνξηθά ζε θάζε δηαθξηηφ δηδαθηέν αληηθείκελν-θιάδν ηνπ καζήκαηνο «Βιιεληθή Γιψζζα» κε βαζκν-
ινγηθή βάζε ην επηά θαη πέληε δέθαηα (7,5),  

ββ. γξαπηά ζηα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο: Μαζεκαηηθά (Άιγεβξα θαη Γεσκεηξία), Εζηνξία, Φπζηθέο 
Βπηζηήκεο (κφλν ζηνπο θιάδνπο Φπζηθή θαη Υεκεία), Πνιηηηθή Παηδεία (Οηθνλνκία, Πνιηηηθνί Θεζκνί θαη 
Ώξρέο Αηθαίνπ θαη Κνηλσληνινγία) κε βαζκνινγηθή βάζε ην ελλέα θαη πέληε δέθαηα (9,5) θαη  

γγ. πξνθνξηθά ζηα ππφινηπα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο θαη ζηα καζήκαηα Βπηινγήο κε βαζκνινγηθή 
βάζε ην ελλέα θαη πέληε δέθαηα (9,5).  

γ) Οη καζεηέο ηεο πεξίπησζεο α` ηεο παξαγξάθνπ 2, κεηά ην δεχηεξν έηνο ηεο θνίηεζήο ηνπο ζην ειιεληθφ 
ζρνιείν, θαη νη καζεηέο ηεο πεξίπησζεο β` ηεο παξαγξάθνπ 2, κεηά ην πξψην έηνο θνίηεζήο ηνπο ζην 
ειιεληθφ ζρνιείν, εμεηάδνληαη, βαζκνινγνχληαη θαη πξνάγνληαη, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Κεθαιαίνπ ΐ` ηνπ Μέξνπο Β` ηνπ παξφληνο λφκνπ γηα ηνπο καζεηέο ηεο εκεδαπήο.  

δ) Οη καζεηέο ηεο Ώ` ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ηεο πεξί-
πησζεο α` ηεο παξαγξάθνπ 2 πξνάγνληαη φηαλ έρνπλ επηηχρεη ηε βαζκνινγηθή βάζε, πνπ πξνβιέπεηαη 
απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 112, θαηά πεξίπησζε, σο εμήο:  

αα) Καηά ην πξψην έηνο ηεο θνίηεζήο ηνπο ζε Βιιεληθφ Γεληθφ Λχθεην εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο 1 ηνπ 
άξζξνπ 112, κε παξάιιειε κείσζε ηνπ Γ.Μ.Ο. ησλ ελλέα θαη πέληε δεθάησλ (9,5) θαηά δχν (2) κνλάδεο.  

ββ) Καηά ην δεχηεξν έηνο ηεο θνίηεζήο ηνπο ζε Βιιεληθφ Γεληθφ Λχθεην, εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο 1 ηνπ 
άξζξνπ 112, κε παξάιιειε κείσζε ηνπ Γ.Μ.Ο. ησλ ελλέα θαη πέληε δεθάησλ (9,5) θαηά κία (1) κνλάδα.  

ε) Οη καζεηέο ηεο Ώ` ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ηεο 
πεξίπησζεο β` ηεο παξαγξάθνπ 2 θαη θνηηνχλ ζε ειιεληθφ Γεληθφ Λχθεην, πξνάγνληαη φηαλ έρνπλ επηηχρεη 
ηε βαζκνινγηθή βάζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 112, θαη` εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο 
απηήο, κε παξάιιειε κείσζε ηνπ Γ.Μ.Ο. ησλ ελλέα θαη πέληε δεθάησλ (9,5) θαηά κία (1) κνλάδα.  

3. α) Οη καζεηέο ηεο παξαγξάθνπ 1 νη νπνίνη, πξηλ απφ ηελ εγγξαθή ηνπο ζε ζρνιείν ηεο Βιιάδαο, 
θνίηεζαλ επί δχν (2) ηνπιάρηζηνλ πιήξε θαη ζπλερή δηδαθηηθά έηε ζε μέλν ζρνιείν ηνπ εμσηεξηθνχ, θαηά ην 
πξψην έηνο ηεο θνίηεζήο ηνπο ζηε ΐ` ηάμε Γεληθνχ Λπθείνπ ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ:  

αα. Αελ βαζκνινγνχληαη ζε θαλέλα δηαθξηηφ δηδαθηέν αληηθείκελν-θιάδν ηνπ καζήκαηνο «Βιιεληθή 
Γιψζζα» θαη ζην κάζεκα «Ώξραία Βιιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία» ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ 
Ώλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ,  

ββ. ζηα ππφινηπα καζήκαηα εμεηάδνληαη πξνθνξηθά κε βαζκνινγηθή βάζε ην επηά θαη πέληε δέθαηα (7,5).  

Οη καζεηέο απηνί θαηά ην δεχηεξν έηνο ηεο θνίηεζήο ηνπο ζην ειιεληθφ ζρνιείν εμεηάδνληαη:  
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αα. Πξνθνξηθά ζε θάζε δηαθξηηφ δηδαθηέν αληηθείκε-λν-θιάδν ηνπ καζήκαηνο «Βιιεληθή Γιψζζα» θαη ζην 
κάζεκα «Ώξραία Βιιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία» ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ Ώλζξσπηζηηθψλ 
πνπδψλ κε βαζκνινγηθή βάζε ην επηά θαη πέληε δέθαηα (7,5),  

ββ. γξαπηά ζηα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο: Εζηνξία, Φπζηθέο Βπηζηήκεο (κφλν ηνλ θιάδν ΐηνινγία), Μαζε-
καηηθά (κφλν ζηνλ θιάδν Άιγεβξα γηα ηνπο καζεηέο ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ Ώλζξσπηζηηθψλ 
πνπδψλ), χγρξνλνο Κφζκνο: Πνιίηεο θαη Αεκνθξαηία (κφλν γηα ηνπο καζεηέο ηεο Οκάδαο 
Πξνζαλαηνιηζκνχ Θεηηθψλ πνπδψλ), θαζψο θαη ζηα ππφινηπα καζήκαηα Οκάδσλ Πξνζαλαηνιηζκνχ, κε 
βαζκνινγηθή βάζε ην ελλέα θαη πέληε δέθαηα (9,5) θαη  

γγ. πξνθνξηθά ζηα ππφινηπα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο κε βαζκνινγηθή βάζε ην ελλέα θαη πέληε δέθαηα 
(9,5).  

β) Οη καζεηέο ηεο παξαγξάθνπ 1 νη νπνίνη, πξηλ απφ ηελ εγγξαθή ηνπο ζε ζρνιείν ηεο Βιιάδαο, θνίηεζαλ 
γηα έλα (1) ηνπιάρηζηνλ πιήξεο δηδαθηηθφ έηνο ζε μέλν ζρνιείν ηνπ εμσηεξηθνχ, αληίζηνηρν ησλ ζρνιείσλ 
Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Βιιάδα, θαηά ην πξψην έηνο ηεο θνίηεζήο ηνπο ζην 
Βιιεληθφ ζρνιείν ζηε ΐ` ηάμε Γεληθνχ Λπθείνπ εμεηάδνληαη:  

αα. Πξνθνξηθά ζε θάζε δηαθξηηφ δηδαθηέν αληηθείκε-λν-θιάδν ηνπ καζήκαηνο «Βιιεληθή Γιψζζα» θαη ζην 
κάζεκα «Ώξραία Βιιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία» ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ Ώλζξσπηζηηθψλ 
πνπδψλ κε βαζκνινγηθή βάζε ην επηά θαη πέληε δέθαηα (7,5),  

ββ. γξαπηά ζηα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο: Εζηνξία, Φπζηθέο Βπηζηήκεο (κφλν ζηνλ θιάδν ΐηνινγία), 
Μαζεκαηηθά (κφλν ζηνλ θιάδν Άιγεβξα γηα ηνπο καζεηέο ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ Ώλζξσπηζηηθψλ 
πνπδψλ), χγρξνλνο Κφζκνο: Πνιίηεο θαη Αεκνθξαηία (κφλν γηα ηνπο καζεηέο ηεο Οκάδαο 
Πξνζαλαηνιηζκνχ Θεηηθψλ πνπδψλ), θαζψο θαη ζηα ππφινηπα καζήκαηα Οκάδσλ Πξνζαλαηνιηζκνχ, κε 
βαζκνινγηθή βάζε ην ελλέα θαη πέληε δέθαηα (9,5) θαη  

γγ. πξνθνξηθά ζηα ππφινηπα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο κε βαζκνινγηθή βάζε ην ελλέα θαη πέληε δέθαηα 
(9,5).  

γ) Οη καζεηέο ηεο πεξίπησζεο α` ηεο παξαγξάθνπ 3 κεηά ην δεχηεξν έηνο ηεο θνίηεζήο ηνπο ζην ειιεληθφ 
ζρνιείν, θαη νη καζεηέο ηεο πεξίπησζεο β` ηεο παξαγξάθνπ 3, κεηά ην πξψην έηνο θνίηεζήο ηνπο ζην 
ειιεληθφ ζρνιείν εμεηάδνληαη, βαζκνινγνχληαη θαη πξνάγνληαη, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Κεθαιαίνπ ΐ` ηνπ Μέξνπο Β` γηα ηνπο καζεηέο ηεο εκεδαπήο.  

δ) Οη καζεηέο ΐ` ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ηεο 
πεξίπησζεο α` ηεο παξαγξάθνπ 3, πξνάγνληαη φηαλ έρνπλ επηηχρεη ηε βαζκνινγηθή βάζε πνπ 
πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 112, θαηά πεξίπησζε, σο εμήο:  

αα) Καηά ην πξψην έηνο ηεο θνίηεζήο ηνπο ζε Βιιεληθφ Γεληθφ Λχθεην εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 112, κε παξάιιειε κείσζε ηνπ Γ.Μ.Ο. ησλ ελλέα θαη πέληε δεθάησλ (9,5) θαηά 
δχν (2) κνλάδεο.  

ββ) Καηά ην δεχηεξν έηνο ηεο θνίηεζήο ηνπο ζε Βιιεληθφ Γεληθφ Λχθεην εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 112, κε παξάιιειε κείσζε ηνπ Γ.Μ.Ο. ησλ ελλέα θαη πέληε δεθάησλ (9,5) θαηά 
κία (1) κνλάδα.  

ε) Οη καζεηέο ΐ` ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ηεο 
πεξίπησζεο β` ηεο παξαγξάθνπ 3 θαη θνηηνχλ ζε Βιιεληθφ Γεληθφ Λχθεην πξνάγνληαη φηαλ έρνπλ επηηχρεη 
ηε βαζκνινγηθή βάζε, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 112 σο εμήο:  

Γηα ηνπο καζεηέο απηνχο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 112, κε παξάιιειε κεί-
σζε ηνπ Γ.Μ.Ο. ησλ ελλέα θαη πέληε δεθάησλ (9,5) θαηά κία (1) κνλάδα.  

4. α) Οη καζεηέο ηεο παξαγξάθνπ 1 πνπ θνίηεζαλ επί δχν (2) ηνπιάρηζηνλ πιήξε θαη ζπλερή δηδαθηηθά έηε 
ζε μέλν ζρνιείν ηνπ εμσηεξηθνχ, πξηλ απφ ηελ εγγξαθή ηνπο ζε ζρνιείν ηεο Βιιάδαο, θαηά ην πξψην έηνο 
ηεο θνίηεζήο ηνπο ζην ειιεληθφ ζρνιείν ζηε Γ` ηάμε Γεληθνχ Λπθείνπ:  
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αα. δελ βαζκνινγνχληαη ζηνπο θιάδνπο «Νενειιεληθή Γιψζζα» θαη «Νενειιεληθή Λνγνηερλία» ηνπ 
καζήκαηνο «Νέα Βιιεληθά» θαη ζηα καζήκαηα «Ώξραία Βιιεληθή Γιψζζα» θαη «Λνγνηερλία» ηεο Οκάδαο 
Πξνζαλαηνιηζκνχ Ώλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ θαη  

ββ. ζηα ππφινηπα καζήκαηα εμεηάδνληαη πξνθνξηθά κε βαζκνινγηθή βάζε ην επηά θαη πέληε δέθαηα (7,5).  

Οη καζεηέο απηνί, θαηά ην δεχηεξν έηνο ηεο θνίηεζήο ηνπο ζην ειιεληθφ ζρνιείν εμεηάδνληαη:  

ααα. πξνθνξηθά ζηνπο θιάδνπο «Νενειιεληθή Γιψζζα» θαη «Νενειιεληθή Λνγνηερλία» ηνπ καζήκαηνο 
«Νέα Βιιεληθά» θαη ζηα καζήκαηα «Ώξραία Βιιεληθή Γιψζζα» θαη «Λνγνηερλία» ηεο Οκάδαο 
Πξνζαλαηνιηζκνχ Ώλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ κε βαζκνινγηθή βάζε ην επηά θαη πέληε δέθαηα (7,5),  

βββ. γξαπηά ζηα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο «Μαζεκαηηθά θαη ηνηρεία ηαηηζηηθήο», «Εζηνξία» θαη «ΐηνιν-
γία», κε βαζκνινγηθή βάζε ην ελλέα θαη πέληε δέθαηα (9,5), θαη  

γγγ. πξνθνξηθά ζηα ππφινηπα καζήκαηα κε βαζκνινγηθή βάζε ην ελλέα θαη πέληε δέθαηα (9,5).  

β) Οη καζεηέο ηεο παξαγξάθνπ 1 νη νπνίνη, πξηλ απφ ηελ εγγξαθή ηνπο ζε ζρνιείν ηεο Βιιάδαο, θνίηεζαλ 
γηα έλα (1) ηνπιάρηζηνλ πιήξεο δηδαθηηθφ έηνο ζε μέλν ζρνιείν ηνπ εμσηεξηθνχ, αληίζηνηρν ησλ ζρνιείσλ 
Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Βιιάδα, θαηά ην πξψην έηνο ηεο θνίηεζήο ηνπο ζηε Γ` 
ηάμε Γεληθνχ Λπθείνπ εμεηάδνληαη:  

αα. Πξνθνξηθά ζηνπο θιάδνπο «Νενειιεληθή Γιψζζα» θαη «Νενειιεληθή Λνγνηερλία» ηνπ καζήκαηνο «Νέα 
Βιιεληθά» θαη ζηα καζήκαηα «Ώξραία Βιιεληθή Γιψζζα» θαη «Λνγνηερλία» ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ 
Ώλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ κε βαζκνινγηθή βάζε ην επηά θαη πέληε δέθαηα (7,5),  

ββ. γξαπηά ζηα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο «Μαζεκαηηθά θαη ηνηρεία ηαηηζηηθήο», «Εζηνξία» θαη 
«ΐηνινγία», κε βαζκνινγηθή βάζε ην ελλέα θαη πέληε δέθαηα (9,5) θαη  

γγ. πξνθνξηθά ζηα ππφινηπα καζήκαηα κε βαζκνινγηθή βάζε ην ελλέα θαη πέληε δέθαηα (9,5).  

γ) Οη καζεηέο ηεο πεξίπησζεο α` ηεο παξαγξάθνπ 4 κεηά ην δεχηεξν έηνο ηεο θνίηεζήο ηνπο ζην ειιεληθφ 
ζρνιείν, θαη νη καζεηέο ηεο πεξίπησζεο β` ηεο παξαγξάθνπ 4, κεηά ην πξψην έηνο θνίηεζήο ηνπο ζην 
ειιεληθφ ζρνιείν, εμεηάδνληαη, βαζκνινγνχληαη θαη απνιχνληαη, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Κεθαιαίνπ ΐ` ηνπ Μέξνπο Β` γηα ηνπο καζεηέο ηεο εκεδαπήο.  

δ) Οη καζεηέο Γ` ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ηεο 
πεξίπησζεο α` ηεο παξαγξάθνπ 4, απνιχνληαη φηαλ έρνπλ επηηχρεη ηε βαζκνινγηθή βάζε πνπ 
πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 112 θαηά πεξίπησζε σο εμήο:  

αα) θαηά ην πξψην έηνο ηεο θνίηεζήο ηνπο ζε Βιιεληθφ Γεληθφ Λχθεην εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 112, κε παξάιιειε κείσζε ηνπ Γ.Μ.Ο. ησλ ελλέα θαη πέληε δεθάησλ (9,5) θαηά 
δχν (2) κνλάδεο.  

ββ) θαηά ην δεχηεξν έηνο ηεο θνίηεζήο ηνπο ζε Βιιεληθφ Γεληθφ Λχθεην εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 112, κε παξάιιειε κείσζε ηνπ Γ.Μ.Ο. ησλ ελλέα θαη πέληε δεθάησλ (9,5) θαηά 
κία (1) κνλάδα.  

ε) Οη καζεηέο Γ` ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ηεο 
πεξίπησζεο β` ηεο παξαγξάθνπ 4 θαη θνηηνχλ ζε Βιιεληθφ Γεληθφ Λχθεην, απνιχνληαη φηαλ έρνπλ επηηχρεη 
ηε βαζκνινγηθή βάζε, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 112 θαη, ζηελ 
πεξίπησζε απηή, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 112, κε παξάιιειε κείσζε ηνπ 
Γ.Μ.Ο. ησλ ελλέα θαη πέληε δεθάησλ (9,5) θαηά κία (1) κνλάδα.  

5. α) Οη καζεηέο ηεο παξαγξάθνπ 1 νη νπνίνη, πξηλ απφ ηελ εγγξαθή ηνπο ζε ζρνιείν ηεο Βιιάδαο, 
θνίηεζαλ επί δχν ηνπιάρηζηνλ πιήξε θαη ζπλερή δηδαθηηθά έηε ζε μέλν ζρνιείν ηνπ εμσηεξηθνχ, θαηά ην 
πξψην έηνο ηεο θνίηεζήο ηνπο ζηε Γ` ηάμε ηεηξαεηνχο Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ:  
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αα. Αελ βαζκνινγνχληαη ζε θαλέλα δηαθξηηφ δηδαθηέν αληηθείκελν-θιάδν ηνπ καζήκαηνο «Βιιεληθή 
Γιψζζα» θαη ζην κάζεκα «Ώξραία Βιιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία» ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ 
Ώλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ, θαη  

ββ. ζηα ππφινηπα καζήκαηα εμεηάδνληαη πξνθνξηθά κε βαζκνινγηθή βάζε ην επηά θαη πέληε δέθαηα (7,5).  

Οη καζεηέο απηνί, θαηά ην δεχηεξν έηνο ηεο θνίηεζήο ηνπο ζην ειιεληθφ ζρνιείν εμεηάδνληαη:  

αα. πξνθνξηθά ζε θάζε δηαθξηηφ δηδαθηέν αληηθείκε-λν-θιάδν ηνπ καζήκαηνο «Βιιεληθή Γιψζζα» θαη ζην 
κάζεκα «Ώξραία Βιιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία» ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ Ώλζξσπηζηηθψλ 
πνπδψλ, κε βαζκνινγηθή βάζε ην επηά θαη πέληε δέθαηα (7,5),  

ββ. γξαπηά ζηα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο: Φπζηθέο Βπηζηήκεο (κφλν ζηνλ θιάδν ΐηνινγία), Μαζεκαηηθά 
(κφλν ζηνλ θιάδν Άιγεβξα γηα ηνπο καζεηέο ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ Ώλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ), 
χγρξνλνο Κφζκνο: Πνιίηεο θαη Αεκνθξαηία (κφλν γηα ηνπο καζεηέο ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ 
Θεηηθψλ πνπδψλ), θαζψο θαη ζηα ππφινηπα καζήκαηα Οκάδσλ Πξνζαλαηνιηζκνχ, κε βαζκνινγηθή βάζε 
ην ελλέα θαη πέληε δέθαηα (9,5) θαη  

γγ. πξνθνξηθά ζηα ππφινηπα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο κε βαζκνινγηθή βάζε ην ελλέα θαη πέληε δέθαηα 
(9,5).  

β) Οη καζεηέο ηεο παξαγξάθνπ 1 νη νπνίνη, πξηλ απφ ηελ εγγξαθή ηνπο ζε ζρνιείν ηεο Βιιάδαο, θνίηεζαλ 
γηα έλα (1) ηνπιάρηζηνλ πιήξεο δηδαθηηθφ έηνο ζε μέλν ζρνιείν ηνπ εμσηεξηθνχ, αληίζηνηρν ησλ ζρνιείσλ 
Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Βιιάδα, θαηά ην πξψην έηνο ηεο θνίηεζήο ηνπο ζην 
ειιεληθφ ζρνιείν ζηε Γ` ηάμε Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ εμεηάδνληαη ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ:  

αα. Πξνθνξηθά ζε θάζε δηαθξηηφ δηδαθηέν αληηθείκελν-θιάδν ηνπ καζήκαηνο «Βιιεληθή Γιψζζα» θαη ζην 
κάζεκα «Ώξραία Βιιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία» ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ Ώλζξσπηζηηθψλ 
πνπδψλ, κε βαζκνινγηθή βάζε ην επηά θαη πέληε δέθαηα (7,5),  

 

 

ββ. γξαπηά ζηα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο: Φπζηθέο Βπηζηήκεο (κφλν ζηνλ θιάδν ΐηνινγία), Μαζεκαηηθά 
(κφλν ζηνλ θιάδν Άιγεβξα γηα ηνπο καζεηέο ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ Ώλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ), 
χγρξνλνο Κφζκνο: Πνιίηεο θαη Αεκνθξαηία (κφλν γηα ηνπο καζεηέο ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ 
Θεηηθψλ πνπδψλ), θαζψο θαη ζηα ππφινηπα καζήκαηα Οκάδσλ Πξνζαλαηνιηζκνχ, κε βαζκνινγηθή βάζε 
ην ελλέα θαη πέληε δέθαηα (9,5),  

γγ. πξνθνξηθά ζηα ππφινηπα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο κε βαζκνινγηθή βάζε ην ελλέα θαη πέληε δέθαηα 
(9,5).  

γ) Οη καζεηέο ηεο πεξίπησζεο α` ηεο παξαγξάθνπ 5, κεηά ην δεχηεξν έηνο ηεο θνίηεζήο ηνπο ζην ειιεληθφ 
ζρνιείν θαη νη καζεηέο ηεο πεξίπησζεο β` ηεο παξαγξάθνπ 5, κεηά ην πξψην έηνο θνίηεζήο ηνπο ζην 
ειιεληθφ ζρνιείν, εμεηάδνληαη, βαζκνινγνχληαη θαη πξνάγνληαη φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Κεθαιαίνπ ΐ` ηνπ Μέξνπο Β` γηα ηνπο καζεηέο ηεο εκεδαπήο.  

δ) Οη καζεηέο ηεο Γ` ηάμεο Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη 
ηεο πεξίπησζεο α` ηεο παξαγξάθνπ 5 πξνάγνληαη φηαλ έρνπλ επηηχρεη ηε βαζκνινγηθή βάζε, πνπ 
πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 112 θαηά πεξίπησζε σο εμήο:  

αα) Καηά ην πξψην έηνο ηεο θνίηεζήο ηνπο ζε Βιιεληθφ Γεληθφ Λχθεην εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 112, κε παξάιιειε κείσζε ηνπ Γ.Μ.Ο. ησλ ελλέα θαη πέληε δεθάησλ (9,5) θαηά 
δχν (2) κνλάδεο.  

ββ) Καηά ην δεχηεξν έηνο ηεο θνίηεζήο ηνπο ζε Βιιεληθφ Γεληθφ Λχθεην εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 112, κε παξάιιειε κείσζε ηνπ Γ.Μ.Ο. ελλέα θαη πέληε δέθαηα (9,5) θαηά κία 
(1) κνλάδα.  
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ε) Οη καζεηέο ηεο Γ` ηάμεο Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη 
ηεο πεξίπησζεο β` ηεο παξαγξάθνπ 5 θαη θνηηνχλ ζε Βιιεληθφ Γεληθφ Λχθεην πξνάγνληαη φηαλ έρνπλ 
επηηχρεη ηε βαζκνινγηθή βάζε, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 112 θαη` 
εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο απηήο, κε παξάιιειε κείσζε ηνπ Γ.Μ.Ο. ησλ ελλέα θαη πέληε δεθάησλ (9,5) θαηά 
κία (1) κνλάδα.  

6. Γηα ηνπο καζεηέο απφ μέλα ζρνιεία ηνπ εμσηεξηθνχ ε πξνθνξηθή εμέηαζε πνπ πξνβιέπεηαη γηα 
καζήκαηα ηεο Οκάδαο Ώ` δηελεξγείηαη απφ ηξηκειή επηηξνπή, ε νπνία ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ Αηεπζπληή ηνπ 
ζρνιείνπ. ηελ επηηξνπή ζπκκεηέρνπλ ν Αηεπζπληήο ή ν Τπνδηεπζπληήο σο πξφεδξνο θαη δχν (2) 
θαζεγεηέο ηεο ίδηαο εηδηθφηεηαο ή πνπ έρνπλ ζε αλάζεζε ην αληίζηνηρν κάζεκα. Ο κέζνο φξνο ησλ βαζκψλ 
ησλ δχν (2) θαζεγεηψλ απνηειεί ηνλ γξαπηφ βαζκφ ηνπ καζεηή ζην εμεηαδφκελν κάζεκα.  

7. ηνπο απνθνίηνπο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ρνξεγείηαη απνιπηήξην Γεληθνχ Λπθείνπ, ζην νπνίν 
αλαγξάθεηαη φηη ρνξεγήζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  

Άξζξν 115 

Σειηθέο, κεηαβαηηθέο θαη θαηαξγνχκελεο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ ΐ` ηνπ Μέξνπο Β`  

1. πνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ ΐ` ηνπ Μέξνπο Β` πξνβιέπεηαη εμέηαζε απφ επηηξνπή, δελ γίλεηαη 
αλαβαζκνιφγεζε, κε εμαίξεζε φζα πξνβιέπνληαη γηα ηνπο καζεηέο κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 
αλάγθεο γηα ηνπο νπνίνπο πξνβιέπεηαη πξνθνξηθή εμέηαζε αληί γξαπηήο, ζχκθσλα κε ηελ ππ` αξηζκ. 
πξση. Φ.253/ 155439/ ΐ6/2009 (ΐ`2544) απφθαζε ηεο Τπνπξγνχ Παηδείαο, Αηα ΐίνπ Μάζεζεο θαη 
Θξεζθεπκάησλ.  

2. α) Γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019 φπνπ ζην παξφλ Κεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζε ΐ` ηάμε ΓΒ.Λ., λνείηαη ε 
ΐ` ηάμε εκεξεζίνπ ΓΒ.Λ., ε ΐ` ηάμε ηξηεηνχο εζπεξηλνχ ΓΒ.Λ. θαη ε Γ` ηάμε ηεηξαεηνχο εζπεξηλνχ ΓΒ.Λ..  

β) Γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019 φπνπ ζην παξφλ Κεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζε Γ` ηάμε ΓΒ.Λ., λνείηαη ε Γ` 
ηάμε εκεξεζίνπ ΓΒ.Λ. θαη ε Α` ηάμε ηνπ ηεηξαεηνχο εζπεξηλνχ ΓΒ.Λ..  

γ) Γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2019-2020 φπνπ ζην παξφλ Κεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζε Γ` ηάμε ΓΒ.Λ., λνείηαη ε Γ` 
ηάμε εκεξεζίνπ ΓΒ.Λ., ε Γ` ηάμε εζπεξηλνχ ηξηεηνχο ΓΒ.Λ. θαη ε Α` ηάμε ηεηξαεηνχο εζπεξηλνχ ΓΒ.Λ..  

3. Ώπφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο ην π.δ. 46/ 2016 (Ώ` 74) θαηαξγείηαη.  

Άξζξν 116 

1. Ο αξηζκφο καζεηψλ αλά ηκήκα ηφζν γεληθήο παηδείαο, φζν θαη νκάδσλ πξνζαλαηνιηζκνχ γηα ηελ Γ` ηάμε 
Γεληθνχ Λπθείνπ, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο είθνζη πέληε (25). Σκήκαηα κε πεξηζζφηεξνπο απφ είθνζη 
πέληε (25) καζεηέο δηαηξνχληαη ζε λέα ηκήκαηα.  

2. Ο αξηζκφο καζεηψλ αλά Σκήκα ηφζν γεληθήο παηδείαο, φζν θαη νκάδσλ πξνζαλαηνιηζκνχ γηα ηε Γ` ηάμε 
Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ, θαζψο θαη ν αξηζκφο καζεηψλ αλά Σκήκα γηα ηε Γ` ηάμε Βζπεξηλνχ 
Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο είθνζη δχν (22). Σκήκαηα κε πεξηζζφηεξνπο απφ 
είθνζη δχν (22) καζεηέο δηαηξνχληαη ζε λέα Σκήκαηα.  

3. Γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2019-2020 ν αξηζκφο καζεηψλ αλά Σκήκα ηφζν γεληθήο παηδείαο, φζν θαη νκάδσλ 
πξνζαλαηνιηζκνχ γηα ηε Α` ηάμε Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ, θαζψο θαη ν αξηζκφο καζεηψλ αλά Σκήκα γηα 
ηε Α` ηάμε Βζπεξηλνχ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο είθνζη δχν (22). Σκήκαηα κε 
πεξηζζφηεξνπο απφ είθνζη δχν (22) καζεηέο δηαηξνχληαη ζε λέα Σκήκαηα.  

4. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 3, κπνξεί λα γίλεη 
πξνζαχμεζε θαηά δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ αξηζκνχ καζεηψλ αλά ηκήκα κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ 
Αηεπζπληή Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο.  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ`  
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ΏΞΕΟΛΟΓΔΔ ΜΏΘΔΣΧΝ ΣΧΝ ΒΠΏΓΓΒΛΜΏΣΕΚΧΝ ΛΤΚΒΕΧΝ ΚΏΕ ΣΧΝ ΜΏΘΔΣΒΤΟΜΒΝΧΝ ΣΟΤ 
«ΜΒΣΏΛΤΚΒΕΏΚΟΤ ΒΣΟΤ - ΣΏΞΔ ΜΏΘΔΣΒΕΏ»  

Άξζξν 117 

Υαξαθηεξηζκφο ησλ δηδαζθφκελσλ καζεκάησλ  

1. Σα καζήκαηα ηεο Ώ` ηάμεο ηνπ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ (ΒΠΏ.Λ.) δηαθξίλνληαη ζε:  

α) Γεληθήο Παηδείαο.  

β) Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη  

γ) Βπηινγήο.  

θαη ραξαθηεξίδνληαη σο ζεσξεηηθά ή ζρεδηαζηηθά.  

Σα καζήκαηα ηεο ΐ` ηάμεο δηαθξίλνληαη ζε:  

α) Γεληθήο Παηδείαο θαη  

β) Σερλνινγηθά - Βπαγγεικαηηθά (καζήκαηα Σνκέα).  

2. Σα καζήκαηα ηεο Γ` ηάμεο δηαθξίλνληαη ζε:  

α) Γεληθήο Παηδείαο θαη  

β) Βηδηθφηεηαο.  

3. Σα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο πνπ ρσξίδνληαη ζε θιάδνπο είλαη:  

α) Σν κάζεκα «Μαζεκαηηθά» ησλ Ώ`, ΐ` θαη Γ` ηάμεσλ ΒΠΏ.Λ. ρσξίδεηαη ζε δχν (2) θιάδνπο: αα) Άιγεβξα 
θαη ββ) Γεσκεηξία.  

β) Σν κάζεκα «Φπζηθέο Βπηζηήκεο» ηεο Ώ` ηάμεο ΒΠΏ.Λ. ρσξίδεηαη ζε ηξεηο (3) θιάδνπο: αα) Φπζηθή. ββ) 
Υεκεία θαη γγ) ΐηνινγία.  

γ) Σν κάζεκα «Φπζηθέο Βπηζηήκεο» ηεο ΐ` ηάμεο εκεξεζίνπ θαη ηξηεηνχο εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ., θαζψο θαη ηεο 
Γ` ηάμεο εκεξεζίνπ ΒΠΏ.Λ. ρσξίδεηαη ζε δχν (2) θιάδνπο:  

αα) Φπζηθή θαη  

ββ) Υεκεία.  

4. Σα καζήκαηα Σνκέα θαη Βηδηθφηεηαο ραξαθηεξίδνληαη σο:  

α) ζεσξεηηθά,  

β) εξγαζηεξηαθά,  

γ) ζρεδηαζηηθά,  

δ) κεηθηά (κε ζεσξεηηθφ θαη εξγαζηεξηαθφ κέξνο).  

5. Χο πξνο ηνλ ηξφπν εμέηαζεο ησλ καζεηψλ θαηά ηηο πξναγσγηθέο, απνιπηήξηεο θαη πηπρηαθέο εμεηάζεηο 
ηνπ εκεξήζηνπ θαη ηξηεηνχο εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019 θαη εθεμήο, ηα καζήκαηα ή 
θιάδνη καζεκάησλ ραξαθηεξίδνληαη σο:  
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α) γξαπηψο εμεηαδφκελα, β) κε εμεηαδφκελα.  

6. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ 
Ελζηηηνχηνπ Βθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (Ε.Β.Π.), θαζνξίδνληαη ηα γξαπηψο εμεηαδφκελα θαη ηα κε εμεηαδφκελα 
καζήκαηα ή νη θιάδνη καζεκάησλ θαηά ηηο πξναγσγηθέο, απνιπηήξηεο θαη πηπρηαθέο εμεηάζεηο ηνπ 
εκεξήζηνπ θαη ηξηεηνχο εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ.  

Άξζξν 118 

ΐαζκνινγηθή Κιίκαθα  

1. Δ βαζκνινγηθή θιίκαθα, κε βάζε ηελ νπνία ππνινγίδνληαη νη βαζκνί επίδνζεο ησλ καζεηψλ ζε φια ηα 
καζήκαηα είλαη 0-20 θαη ιεθηηθψο πξνζδηνξίδεηαη κε ηνπο ραξαθηεξηζκνχο:  

Καθψο:  0-5  
Ώλεπαξθψο:  5,1-9,4  
ρεδφλ θαιψο:  9,5-13  
Καιψο:  13,1-16  
Λίαλ θαιψο  16,1-18  
Άξηζηα  18,1-20  

2. Ο Πξνθνξηθφο ΐαζκφο Σεηξακήλνπ (Π.ΐ.Σ.) θάζε καζήκαηνο φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 133, δίδεηαη ζε 
αθέξαην αξηζκφ.  

3. Ο Μέζνο φξνο (Μ.Ο.) ησλ Π.ΐ.Σ. απνηειεί ηνλ Βηήζην Πξνθνξηθφ ΐαζκφ (Β.Π.ΐ.) ζε θάζε κάζεκα θαη 
δίδεηαη σο δεθαδηθφο, φπνπ απαηηείηαη.  

4. Ο ΐαζκφο Βηήζηαο Βπίδνζεο (ΐ.Β.Β.) θάζε καζήκαηνο φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 133, δίδεηαη κε 
πξνζέγγηζε δεθάηνπ, φπνπ απαηηείηαη.  

5. Δ βαζκνιφγεζε ηεο γξαπηήο εμέηαζεο καζεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηεηξακήλσλ θαη θαηά ηηο πξνα-
γσγηθέο, απνιπηήξηεο-πηπρηαθέο εμεηάζεηο γίλεηαη ζηελ θιίκαθα 0-100 κε αθέξαηνπο κφλν αξηζκνχο θαη ν 
ηειηθφο βαζκφο ηνπ γξαπηνχ αλάγεηαη ζηελ θιίκαθα 0-20 θαη γξάθεηαη σο δεθαδηθφο, φπνπ απαηηείηαη.  

6. Δ βαζκνιφγεζε ηεο πξνθνξηθήο εμέηαζεο καζεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηεηξακήλσλ θαη θαηά ηηο 
πξναγσγηθέο, απνιπηήξηεο-πηπρηαθέο εμεηάζεηο γίλεηαη ζηελ θιίκαθα 0-100 κε αθέξαηνπο κφλν αξηζκνχο θαη 
ν ηειηθφο βαζκφο ηεο πξνθνξηθήο εμέηαζεο αλάγεηαη ζηελ θιίκαθα 0-20 θαη γξάθεηαη σο δεθαδηθφο, φπνπ 
απαηηείηαη.  

Άξζξν 119 

Πξνθνξηθφο ΐαζκφο Σεηξακήλνπ (Π.ΐ.Σ.)  

1. ια ηα καζήκαηα εμεηάδνληαη θαη βαζκνινγνχληαη ρσξηζηά αλά ηεηξάκελν.  

2. Σα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο πνπ ρσξίδνληαη ζε θιάδνπο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 
117, εμεηάδνληαη θαη βαζκνινγνχληαη ρσξηζηά γηα θάζε θιάδν, ζε θάζε ηεηξάκελν. ην Ώηνκηθφ Αειηίν 
Μαζεηή (Ώ.Α.Μ.) θαηαρσξίδεηαη μερσξηζηφο Π.ΐ.Σ. γηα θάζε θιάδν, ν νπνίνο απνηππψλεηαη θαη ζηνλ έιεγρν 
επίδνζεο. ην ηέινο θάζε ηεηξακήλνπ θαηαρσξίδεηαη ν Π.ΐ.Σ ηνπ καζήκαηνο, ν νπνίνο πξνθχπηεη απφ ηνλ 
Μ.Ο. ησλ Π.ΐ.Σ. ησλ θιάδσλ ηνπ καζήκαηνο. Ο Π.ΐ.Σ. ηνπ καζήκαηνο δελ ιακβάλεηαη ππφςε ζηνλ 
ππνινγηζκφ ηνπ ΐαζκνχ Βηήζηαο Βπίδνζεο (ΐ.Β.Β.) ηνπ καζήκαηνο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 133.  

3. ε θάζε ηεηξάκελν, ηα κεηθηά καζήκαηα εμεηάδνληαη θαη βαζκνινγνχληαη ρσξηζηά γηα θάζε κέξνο ηνπο. 
ην Ώ.Α.Μ. θαηαρσξίδεηαη μερσξηζηφο Π.ΐ.Σ. γηα θάζε κέξνο, ν νπνίνο απνηππψλεηαη θαη ζηνλ έιεγρν 
επίδνζεο. ην ηέινο θάζε ηεηξακήλνπ θαηαρσξίδεηαη ν Π.ΐ.Σ. ηνπ κεηθηνχ καζήκαηνο, ν νπνίνο πξνθχπηεη 
απφ ηνλ Μ.Ο. ησλ Π.ΐ.Σ. ησλ δχν κεξψλ ηνπ καζήκαηνο. Ο Π.ΐ.Σ. ηνπ κεηθηνχ καζήκαηνο δελ ιακβάλεηαη 
ππφςε ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ΐ.Β.Β. ηνπ κεηθηνχ καζήκαηνο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 133.  
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Άξζξν 120 

Βλδηάκεζεο πξνθνξηθέο, πξαθηηθέο θαη γξαπηέο εμεηάζεηο  

1. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ, ε πξφνδνο ησλ καζεηψλ ειέγρεηαη κε πξνθνξηθή ή 
πξαθηηθή εμέηαζε, ε νπνία δηελεξγείηαη κε ηελ ππνβνιή εξσηήζεσλ ή ηελ αλάζεζε εθηέιεζεο 
ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ηεο εκέξαο. Οη πξνθνξηθά ή πξαθηηθά εμεηαδφκελνη καζεηέο 
βαζκνινγνχληαη γηα ηηο επηδφζεηο ηνπο ζε θάζε εμέηαζε θαη ε επίδνζή ηνπο ζπλεθηηκάηαη ζηνλ πξνθνξηθφ 
βαζκφ ηνπ ηεηξακήλνπ. Βηδηθφηεξεο πξνδηαγξαθέο γηα ηηο ελδηάκεζεο πξνθνξηθέο ή πξαθηηθέο εμεηάζεηο 
κπνξνχλ λα δίλνληαη θαηά κάζεκα, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Ελζηηηνχηνπ Βθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο 
(Ε.Β.Π.).  

2. Γηα ηνλ έιεγρν, ηεο θαηά κάζεκα επίδνζεο θαη επηκέιεηαο ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 
ηεηξακήλσλ, εθηφο ηεο ελδηάκεζεο πξνθνξηθήο θαη πξαθηηθήο εμέηαζεο, δηελεξγνχληαη θαη ελδηάκεζεο 
γξαπηέο εμεηάζεηο, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ αμηνπνηνχληαη γηα ηελ πιεξέζηεξε θαη αληηθεηκεληθφηεξε 
αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ θαη γηα ηε δηαξθή αλαηξνθνδφηεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 
Οη ελδηάκεζεο γξαπηέο εμεηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο εμήο θαηεγνξίεο:  

α) Γξαπηέο δνθηκαζίεο ζχληνκεο δηάξθεηαο, πνπ απνηεινχλ ελαιιαθηηθφ ηξφπν εμέηαζεο ησλ καζεηψλ ζην 
κάζεκα ηεο εκέξαο θαη πξαγκαηνπνηνχληαη ρσξίο πξνεηδνπνίεζε απηψλ ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ηεο 
εκέξαο. Σα ζέκαηα ησλ γξαπηψλ δνθηκαζηψλ ζχληνκεο δηάξθεηαο πξέπεη λα είλαη θαηάιιειεο έθηαζεο, 
κνξθήο θαη πεξηερνκέλνπ, ψζηε λα απαληεζνχλ ζηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν. Σα ζέκαηα ησλ γξαπηψλ 
δνθηκαζηψλ ζχληνκεο δηάξθεηαο κπνξεί λα βαζίδνληαη ζε παξαδείγκαηα πνπ εκπεξηέρνληαη ζηα ζρνιηθά 
βηβιία θαη ζηηο νδεγίεο ηνπ Ε.Β.Π.. Ο αξηζκφο ησλ γξαπηψλ δνθηκαζηψλ ζχληνκεο δηάξθεηαο εληφο θάζε 
ηεηξακήλνπ ελαπφθεηηαη ζηελ θξίζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.  

β) Γξαπηέο σξηαίεο δνθηκαζίεο επαλαιεπηηθνχ ραξαθηήξα νη νπνίεο θαιχπηνπλ κία ζεηξά δηδαγκέλσλ θε-
θαιαίσλ/ελνηήησλ θαη δηεμάγνληαη, χζηεξα απφ βξαρείαο δηάξθεηαο πξνεηδνπνίεζε ησλ καζεηψλ. Καηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ εκεξεζίνπ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο δελ πξέπεη λα δηεμάγνληαη πεξηζζφηεξεο απφ κηα 
γξαπηέο δνθηκαζίεο γηα ην ίδην Σκήκα θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εβδνκαδηαίνπ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο 
κέρξη ηξεηο (3). Βηδηθά γηα ην κάζεκα «Νέα Βιιεληθά» θαη ηα καζήκαηα πνπ ζην σξνιφγην πξφγξακκα 
έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο ζρεδηαζηηθά «», ε δηάξθεηα ηεο γξαπηήο δνθηκαζίαο είλαη δίσξε. Χο πξνο ηε 
κνξθή ηνπο, νη ελ ιφγσ γξαπηέο δνθηκαζίεο κπνξεί λα ζπλδπάδνπλ ηαπηφρξνλα δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο 
εξσηήζεσλ (αλάπηπμεο, ζχληνκεο απάληεζεο, θιεηζηέο ή αληηθεηκεληθνχ ηχπνπ, πνιιαπιψλ επηινγψλ 
θ.ιπ.) θαη δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ δπζθνιίαο. Με ηηο γξαπηέο δνθηκαζίεο ειέγρεηαη θαηά θχξην ιφγν ε 
αθνκνίσζε ηεο δηδαρζείζαο χιεο, ε ηθαλφηεηα ζπλζεηηθήο θαη θξηηηθήο αλάιπζεο θαη εθαξκνγήο ηεο ζηελ 
θαζεκεξηλή πξάμε θαη γεληθφηεξα ε πξφνδνο ησλ καζεηψλ.  

γ) Γηα ηα «γξαπηψο εμεηαδφκελα» καζήκαηα, φπσο νξίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 
117, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Ώ` ηεηξακήλνπ πξαγκαηνπνηείηαη ππνρξεσηηθά κία γξαπηή δνθηκαζία 
επαλαιεπηηθνχ ραξαθηήξα. Ώλ πθίζηαηαη αληηθεηκεληθφ πξφβιεκα, ε ελ ιφγσ ππνρξεσηηθή γξαπηή 
δνθηκαζία πνπ αθνξά ζηα γξαπηψο εμεηαδφκελα καζήκαηα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζην ΐ` ηεηξάκελν.  

δ) Γηα ηα «κε εμεηαδφκελα καζήκαηα», φπσο νξίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 117, 
εθηφο ησλ καζεκάησλ Πξνζαλαηνιηζκνχ, «Ώγσγή Τγείαο» θαη «Φπζηθή Ώγσγή», δηελεξγείηαη ππνρξεσηηθά 
ζε θάζε ηεηξάκελν, απφ κία γξαπηή ή πξνθνξηθή ή πξαθηηθή δνθηκαζία επαλαιεπηηθνχ ραξαθηήξα ή 
ζπλδπαζκφο απηψλ, φπσο αλαιπηηθά θαη αλά κάζεκα θαζνξίδεηαη κε ηελ απφθαζε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ 
άξζξνπ 121.  

ε) Σα ζέκαηα ησλ ππνρξεσηηθψλ δνθηκαζηψλ επαλαιεπηηθνχ ραξαθηήξα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηεηξακήλσλ, 
θαηαηίζεληαη ζηνλ Αηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηα γξαπηά δνθίκηα θπιάζζνληαη απφ ηνλ 
εθπαηδεπηηθφ ηνπ καζήκαηνο, κέρξη ηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο.  

Άξζξν 121 

Σξφπνο αμηνιφγεζεο θαη εμέηαζεο ησλ καζεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηεηξακήλσλ  

1. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηεηξακήλσλ ζηα καζήκαηα ή θιάδνπο 
καζεκάησλ πνπ, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 117 έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο γξαπηψο 
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εμεηαδφκελα ή κε εμεηαδφκελα θαηά ηηο πξναγσγηθέο, απνιπηήξηεο θαη πηπρηαθέο εμεηάζεηο, ν εθπαηδεπηηθφο 
ζπλεθηηκά:  

α) ηε ζπκκεηνρή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία,  

β) ηελ επηκέιεηα θαη ην ελδηαθέξνλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα,  

γ) ηηο εξγαζίεο πνπ εθπνλνχληαη ζην ζπίηη ή ζην ζρνιείν,  

δ) ηελ επίδνζε ζηηο ελδηάκεζεο γξαπηέο, πξαθηηθέο θαη πξνθνξηθέο δνθηκαζίεο ηνπ άξζξνπ 120,  

ε) ηηο πξναηξεηηθέο δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο ησλ καζεηψλ θαη  

ζη) ηνλ θάθειν εθπαηδεπηηθψλ επηδφζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ θάζε καζεηή φπνπ απηφο ηεξείηαη.  

Ώλ ιείπνπλ θάπνηα απφ ηα πξναλαθεξφκελα ζηνηρεία, ν Π.ΐ.Σ. δηακνξθψλεηαη απφ ηε ζπλεθηίκεζε ησλ 
ππαξρφλησλ ζηνηρείσλ.  

2. Βηδηθφηεξα, γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή ζηηο ελδηάκεζεο γξαπηέο, πξαθηηθέο θαη 
πξνθνξηθέο δνθηκαζίεο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηεηξακήλσλ, ηα ζέκαηα δηαηππψλνληαη κε ηξφπν, ψζηε λα 
κπνξνχλ λα απαληεζνχλ ζηνλ ρξφλν πνπ νη καζεηέο έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο θαη λα κπνξνχλ λα 
ειεγρζνχλ παξάκεηξνη φπσο:  

α) ε απνθηεζείζα γλψζε ησλ καζεηψλ,  

β) ε θαηνρή θαη θαηαλφεζε ησλ γλσζηηθψλ ζηνηρείσλ,  

γ) ε ηθαλφηεηα θξηηηθήο αλάιπζεο θαη ζχλζεζεο,  

δ) ε επεμεξγαζία, ε αμηνπνίεζε θαη ε εθαξκνγή ησλ ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ,  

ε) ε αμηνιφγεζε δεδνκέλσλ,  

ζη) ε ζπλδπαζηηθή ζθέςε θαη  

δ) ε ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ λα ρξεζηκνπνηνχλ, ζε ζπλδπαζκφ ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ απέθηε-
ζαλ, θαηά ηελ επίιπζε αζθήζεσλ θαη πξνβιεκάησλ, γηα ηε δηεμαγσγή ή ηελ παξαγσγή ζπκπεξαζκάησλ.  

3. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ εηζήγεζε 
ηνπ Ε.Β.Π., θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο εμέηαζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ καζεκάησλ θάζε ηάμεο θαηά ηε δηάξθεηα 
ησλ ηεηξακήλσλ.  

Άξζξν 122 

Λνηπά ζέκαηα βαζκνιφγεζεο αλά ηεηξάκελν  

1. Αελ θαηαηίζεηαη βαζκνινγία γηα κάζεκα ή θιάδν καζήκαηνο πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δηδάρζεθε 
ιηγφηεξν απφ δέθα (10) ψξεο, εάλ απνδεδεηγκέλα θαη δηθαηνινγεκέλα νη δηδάζθνληεο δε δηαζέηνπλ επαξθή 
ζηνηρεία γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ.  

2. Αελ θαηαηίζεηαη βαζκνινγία γηα ηα καζήκαηα «Θξεζθεπηηθά» θαη «Φπζηθή Ώγσγή» γηα ηνπο καζεηέο πνπ 
έρνπλ λνκίκσο απαιιαγεί απφ ηελ παξαθνινχζεζή ηνπο.  

3. Με ηε ιήμε ηνπ Ώ` θαη ηνπ ΐ` ηεηξακήλνπ, θάζε εθπαηδεπηηθφο θαηαζέηεη ζην Αηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ 
νλνκαζηηθή θαηάζηαζε βαζκνινγίαο γηα θάζε Σάμε ή Σκήκα ρσξηζηά.  
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4. Ώλ απφ ηελ νλνκαζηηθή θαηάζηαζε ηεο βαζκνινγίαο ιείπεη βαζκφο καζεηή, ν δηδάζθσλ δηθαηνινγεί ηελ 
έιιεηςε ηνπ βαζκνχ κε ελππφγξαθε ζεκείσζε πάλσ ζηελ θαηάζηαζε.  

5. Με επζχλε ηνπ Αηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ δηδάζθνληνο εθπαηδεπηηθνχ, ε πξνθνξηθή βαζκνινγία 
ησλ καζεηψλ θαηαρσξίδεηαη ακειιεηί κεηά απφ έιεγρν θαη αληηπαξαβνιή κε ηηο νλνκαζηηθέο θαηαζηάζεηο 
βαζκνινγίαο πνπ έρεη θαηαζέζεη ν εθπαηδεπηηθφο, ζην πξνβιεπφκελν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, φπσο νξίδε-
ηαη απφ ηηο εθάζηνηε δηαηάμεηο. Γηα ην ΐ` ηεηξάκελν ε θαηαρψξηζε γίλεηαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ 
γξαπηψλ πξναγσγηθψλ ή απνιπηεξίσλ θαη πηπρηαθψλ εμεηάζεσλ. Μεηά ηελ θαηαρψξηζε δελ επηηξέπεηαη 
θακία κεηαβνιή, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ιαλζαζκέλεο θαηαρψξηζεο, ε νπνία δηαπηζηψλεηαη κε εηδηθή 
Πξάμε ηνπ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ, επαξθψο αηηηνινγεκέλε, θαη νπσζδήπνηε πξηλ απφ ηελ έθδνζε ησλ 
απνηειεζκάησλ.  

6. Μαζεηήο πνπ δελ παξαδίδεη ππνρξεσηηθή αηνκηθή εξγαζία πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί βαζκνινγείηαη ζηελ εξ-
γαζία απηή κε ηνλ θαηψηεξν βαζκφ «θαθψο», κεδέλ (0).  

Άξζξν 123 

Κνηλνπνίεζε πξνθνξηθήο βαζκνινγίαο -Βλεκέξσζε ησλ γνλέσλ/θεδεκφλσλ  

1. ην ηέινο θάζε ηεηξακήλνπ θαη κεηά ηελ θαηάζεζε θαη θαηαρψξηζε ηεο πξνθνξηθήο βαζκνινγίαο, θαινχ-
ληαη νη θεδεκφλεο ησλ αλήιηθσλ καζεηψλ θαη νη ελήιηθεο καζεηέο γηα ελεκέξσζε αλαθνξηθά κε ηελ 
επίδνζε, ηελ επηκέιεηα, ηε θνίηεζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη ηνπο επηδίδεηαη ν αηνκηθφο έιεγρνο 
πξνφδνπ ηνπ καζεηή.  

2. Με επζχλε ηνπ Αηεπζπληή θαη κε απφθαζε ηνπ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ ζηα κέζα θάζε ηεηξακήλνπ 
νξγαλψλεηαη κία (1) ηνπιάρηζηνλ ζπλάληεζε θεδεκφλσλ, κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζή ηνπο γηα ηελ πξφνδν 
ησλ καζεηψλ.  

3. Καηφπηλ ζπλελλφεζεο Αηεπζπληή θαη δηδαζθφλησλ, νξίδεηαη πξφγξακκα ελεκέξσζεο ησλ 
γνλέσλ/θεδεκφλσλ, ζχκθσλα κε ην νπνίν θάζε εθπαηδεπηηθφο έρεη ηελ ππνρξέσζε κία (1) ηνπιάρηζηνλ 
εκέξα ηελ εβδνκάδα, θνηλή γηα φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηνλ βαζκφ πνπ απηφ είλαη εθηθηφ, λα δέρεηαη 
ηνπο θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ. Σν πξφγξακκα αλαθνηλψλεηαη ζηελ αξρή ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, αλαξηάηαη 
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ θαη θνηλνπνηείηαη κε θάζε πξφζθνξν κέζν, ζηνπο γνλείο/ θεδεκφλεο κέζσ 
ησλ καζεηψλ.  

4. Οη γνλείο/θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ δηθαηνχληαη λα ελεκεξψλνληαη απφ ηνπο δηδάζθνληεο θαηά ηηο εκέξεο 
πνπ έρνπλ νξηζζεί ζην πξφγξακκα ελεκέξσζεο γνλέσλ/θεδεκφλσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. Οη 
δηδάζθνληεο επηδεηθλχνπλ ηα γξαπηά ή άιια έξγα ησλ καζεηψλ, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηνπο 
γνλείο/θεδεκφλεο ηνπο.  

5. ηνπο ειέγρνπο πξνφδνπ πνπ δίλνληαη ζηνπο ελήιηθεο καζεηέο θαη ζηνπο γνλείο/θεδεκφλεο, αλαγξάθεηαη 
ππνρξεσηηθά θαη ν αληίζηνηρνο κέζνο φξνο ηεο πξνθνξηθήο βαζκνινγίαο φισλ ησλ καζεηψλ ηνπ ηκήκαηνο 
γηα θάζε κάζεκα.  

Άξζξν 124 

Υξφλνο θαη δηάξθεηα δηεμαγσγήο πξναγσγηθψλ,  

απνιπηήξησλ - πηπρηαθψλ εμεηάζεσλ θαη εμεηάζεσλ εηδηθψλ εμεηαζηηθψλ πεξηφδσλ  

1. Οη γξαπηέο πξναγσγηθέο, απνιπηήξηεο θαη πηπρηαθέο εμεηάζεηο ησλ ΒΠΏ.Λ. δηεμάγνληαη κεηά ηε ιήμε ησλ 
καζεκάησλ ηνπ ΐ` ηεηξακήλνπ θαη δηελεξγνχληαη κε επζχλε ηνπ Αηεπζπληή θαη ησλ δηδαζθφλησλ. Οη εμεηά-
ζεηο ησλ εηδηθψλ εμεηαζηηθψλ πεξηφδσλ, ζε πεξίπησζε παξαπνκπήο ησλ καζεηψλ ζε απηέο, δηεμάγνληαη 
κεηά ηε ιήμε ησλ πξναγσγηθψλ, απνιπηήξησλ θαη πηπρηαθψλ εμεηάζεσλ. ε φιεο ηηο εμεηάζεηο 
αμηνινγνχληαη ζπλνιηθά νη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζαλ νη καζεηέο, ε ηθαλφηεηα εθαξκνγήο 
απηψλ ζηελ θαζεκεξηλή πξάμε, ε ζπλδπαζηηθή ζθέςε, ε ηθαλφηεηα θξηηηθήο αλάιπζεο θαη ζχλζεζεο θαη 
γεληθφηεξα ε πξφνδφο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο.  
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2. Οη γξαπηέο πξναγσγηθέο, απνιπηήξηεο, πηπρηαθέο εμεηάζεηο θαη εμεηάζεηο εηδηθψλ εμεηαζηηθψλ πεξηφδσλ 
θάζε καζήκαηνο είλαη δίσξεο δηάξθεηαο θαη μεθηλνχλ κε ηε ρνξήγεζε ησλ ζεκάησλ ζηνπο εμεηαδφκελνπο. 
Βηδηθά γηα ηα καζήκαηα πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο ρεδηαζηηθά θαη γηα ην κάζεκα «Νέα Βιιεληθά», ε 
δηάξθεηα ηεο γξαπηήο εμέηαζεο νξίδεηαη ζε ηξεηο (3) ψξεο.  

Άξζξν 125 

Βμεηαζηέα χιε καζεκάησλ  

1. Δ εμεηαζηέα χιε γηα ηα «γξαπηψο εμεηαδφκελα» καζήκαηα ζηηο πξναγσγηθέο, απνιπηήξηεο θαη πηπρηαθέο 
εμεηάζεηο δελ κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξε απφ ην κηζφ θαη πεξηζζφηεξε απφ ηα 2/3 ηεο δηδαθηέαο χιεο.  

2. Γηα ηνπο καζεηέο πνπ παξαπέκπνληαη λα εμεηαζηνχλ γξαπηά ή πξνθνξηθά ζηηο εηδηθέο εμεηαζηηθέο 
πεξηφδνπο, ε εμεηαζηέα χιε ησλ καζεκάησλ δελ κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξε απφ ην κηζφ θαη πεξηζζφηεξε απφ 
ηα 2/3 ηεο δηδαθηέαο χιεο.  

3. Δ επηινγή θαη ν αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ηεο εμεηαζηέαο χιεο γηα θάζε κάζεκα γίλεηαη απφ ηνλ 
δηδάζθνληα θαη ζε πεξίπησζε πνπ ην κάζεκα δηδάζθεηαη απφ πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο εθπαηδεπηηθνχο 
γίλεηαη κεηά απφ ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο. Δ εμεηαζηέα χιε εγθξίλεηαη απφ ηνλ Αηεπζπληή θαη 
γλσζηνπνηείηαη ζηνπο καζεηέο πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ.  

4. Δ εμεηαζηέα χιε γηα φια ηα καζήκαηα θαηαγξάθεηαη ζην βηβιίν ηεο δηδαζθφκελεο χιεο, ππνγξάθεηαη 
απφ ηνλ εηζεγεηή εθπαηδεπηηθφ θαη ζεσξείηαη απφ ηνλ Αηεπζπληή.  

Άξζξν 126 

Θέκαηα ησλ εμεηάζεσλ  

1. Σα ζέκαηα ησλ πξναγσγηθψλ, απνιπηεξίσλ, πηπρηαθψλ εμεηάζεσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ εμεηάζεσλ ησλ 
εηδηθψλ εμεηαζηηθψλ πεξηφδσλ κπνξνχλ λα ζπλδπάδνπλ δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ εξσηήζεηο, φπσο ζχληνκεο 
απάληεζεο θαη ειεχζεξεο αλάπηπμεο, θαη αζθήζεηο, νη νπνίεο είλαη θιηκαθνχκελνπ βαζκνχ δπζθνιίαο, αθν-
ξνχλ επξεία έθηαζε ηεο εμεηαζηέαο χιεο, είλαη εθηθηφ λα απαληεζνχλ κε πιεξφηεηα ζηνλ πξνβιεπφκελν 
ρξφλν θαη αθνινπζνχλ ηα θαζνξηζκέλα απφ ηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ (Π..) πξνζδνθψκελα καζεζηαθά 
απνηειέζκαηα. Σα εξσηήκαηα ησλ ζεκάησλ δηαηππψλνληαη κε ηξφπν, ψζηε λα κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ νη 
παξάκεηξνη πνπ νξίδνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο α` έσο δ` ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 121.  

2. Σα ζέκαηα ησλ πξναγσγηθψλ, απνιπηεξίσλ, πηπρηαθψλ εμεηάζεσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ εμεηάζεσλ ησλ 
εηδηθψλ εμεηαζηηθψλ πεξηφδσλ δηαηππψλνληαη κε ηε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηδάζθνπλ ην ίδην 
κάζεκα ζε θάζε ηάμε ηνπ Λπθείνπ, είλαη θνηλά γηα φια ηα ηκήκαηα ηεο ηάμεο θαη ζπλππνγξάθνληαη απφ ηνλ 
Αηεπζπληή ηνπ ΒΠΏ.Λ.  

3. Σα ζέκαηα ησλ πξναγσγηθψλ, απνιπηεξίσλ, πηπρηαθψλ εμεηάζεσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ εμεηάζεσλ ησλ 
εηδηθψλ εμεηαζηηθψλ πεξηφδσλ εμάγνληαη απφ ηελ χιε πνπ νξίδεηαη σο εμεηαζηέα γηα θάζε κάζεκα θαηά ην 
έηνο πνπ γίλνληαη νη εμεηάζεηο. Σα ζέκαηα είλαη αλάινγα κε εθείλα πνπ ππάξρνπλ ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη 
ζηηο νδεγίεο ηνπ Ε.Β.Π., δηαηξέρνπλ φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε έθηαζε ηεο εμεηαζηέαο χιεο, ειέγρνπλ επξχ 
θάζκα καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ θαη δηδαθηηθψλ ζηφρσλ θαη είλαη θιηκαθνχκελνπ βαζκνχ δπζθνιίαο. Οη 
καζεηέο απαληνχλ ππνρξεσηηθά ζε φια ηα ζέκαηα.  

4. Γηα θάζε ζέκα θαζνξίδεηαη ζπγθεθξηκέλε βαξχηεηα ζε ζρέζε κε ηνλ ηειηθφ βαζκφ.  

5. Ώλ έλα ζέκα αλαιχεηαη ζε ππνεξσηήκαηα, ε βαζκνινγία πνπ πξνβιέπεηαη γη` απηφ θαηαλέκεηαη ηζφηηκα 
ζηηο επηκέξνπο εξσηήζεηο, εθηφο αλ θαηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ ζεκάησλ θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθφο βαζκφο 
γηα θάζε κία απφ απηέο.  

6. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Ε.Β.Π., 
θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο εμέηαζεο ησλ «γξαπηψο εμεηαδφκελσλ» καζεκάησλ ζηηο πξναγσγηθέο, πηπρηαθέο θαη 
απνιπηήξηεο εμεηάζεηο.  
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Άξζξν 127 

Αηαδηθαζία πξναγσγηθψλ, απνιπηήξησλ θαη πηπρηαθψλ εμεηάζεσλ  

1. Σν πξφγξακκα ησλ πξναγσγηθψλ, απνιπηεξίσλ θαη πηπρηαθψλ εμεηάζεσλ ησλ καζεκάησλ νξίδεηαη απφ 
ηνλ χιινγν Αηδαζθφλησλ θαη αλαθνηλψλεηαη απφ ηνλ Αηεπζπληή ηνπ ΒΠΏ.Λ. ζηνπο καζεηέο, πέληε (5) 
ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ.  

2. Οη πξναγσγηθέο, απνιπηήξηεο θαη πηπρηαθέο εμεηάζεηο δηελεξγνχληαη κε ηελ επζχλε ηνπ Αηεπζπληή θαη 
ησλ δηδαζθφλησλ ζε θάζε ΒΠΏ.Λ.  

3. Σα ζέκαηα νξίδνληαη απφ ηνπο δηδάζθνληεο ηνπ αληίζηνηρνπ καζήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ 
έηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 126 θαη είλαη θνηλά γηα φια ηα ηκήκαηα ηεο ηάμεο. ε ηάμεηο ή ηκήκαηα φπνπ ην 
κάζεκα δηδάζθεηαη απφ έλαλ κφλν εθπαηδεπηηθφ νξίδεηαη απφ ηνλ Αηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ έλαο επηπιένλ 
εθπαηδεπηηθφο ηεο ίδηαο εηδηθφηεηαο ή αλ δελ ππάξρεη, έλαο εθπαηδεπηηθφο πνπ έρεη ζε αλάζεζε ην 
αληίζηνηρν κάζεκα, σο ζπλεηζεγεηήο ηνπ καζήκαηνο.  

4. Καη` εμαίξεζε, κπνξεί λα δνζνχλ ρσξηζηά ζέκαηα, αλ ζπληξέρεη ζνβαξφο ιφγνο, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη 
κε ζεκείσζε ζην έγγξαθν πνπ πεξηέρεη ηα ζέκαηα θαη παξάιιεια ζπληάζζεηαη ζρεηηθή πξάμε ζην ΐηβιίν 
Πξάμεσλ ηνπ Αηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ.  

5. Ώλ δελ είλαη εθηθηφ λα νξηζηνχλ ζέκαηα απφ ηνλ δηδάζθνληα ηνπ αληίζηνηρνπ καζήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα 
ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, ιφγσ ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ πγείαο ή ζνβαξνχ θσιχκαηνο πνπ ζπληζηά αλσηέξα 
βία, ηα ζέκαηα νξίδνληαη απφ άιινλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ίδηαο εηδηθφηεηαο ή, αλ δελ ππάξρεη, απφ εθπαηδεπηηθφ 
πνπ έρεη ζε αλάζεζε ην αληίζηνηρν κάζεκα, ν νπνίνο νξίδεηαη απφ ηνλ Αηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. Ώλ δελ ππε-
ξεηεί ζηε ζρνιηθή κνλάδα εθπαηδεπηηθφο πνπ έρεη ζε αλάζεζε ην αληίζηνηρν κάζεκα, ηφηε νξίδεηαη απφ ηνλ 
αξκφδην Αηεπζπληή Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο άιινο εθπαηδεπηηθφο.  

6. Σα ζέκαηα δηαλέκνληαη θσηνηππεκέλα ζηνπο καζεηέο ή ππαγνξεχνληαη ή γξάθνληαη ζηνλ πίλαθα ζε 
εηδηθέο πεξηπηψζεηο, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Αηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. Σα θσηνηππεκέλα ζέκαηα 
επηζπλάπηνληαη ζηα γξαπηά θαη είλαη ππνρξεσηηθφ λα αλαγξάθνληαη ζε απηά κφλν ηα αηνκηθά ζηνηρεία ησλ 
καζεηψλ.  

7. Οη απαληήζεηο ησλ ζεκάησλ γξάθνληαη απφ ηνπο καζεηέο ζε θχιιν ραξηηνχ (θφιια αλαθνξάο ή θφιια 
ζρεδίνπ) πνπ θέξεη ηε ζθξαγίδα ηνπ ζρνιείνπ, ηελ ππνγξαθή ηνπ Αηεπζπληή θαη εηδηθή εθηχπσζε γηα ηελ 
αλαγξαθή ησλ πξνθαηαξθηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηεο βαζκνινγίαο ηνπ γξαπηνχ δνθηκίνπ.  

8. Οη εμεηάζεηο δηελεξγνχληαη ελψπηνλ δχν (2) επηηεξεηψλ ή, φπνπ απηφ δελ είλαη δπλαηφλ, ελψπηνλ ελφο 
(1) επηηεξεηή ζε θάζε αίζνπζα, νη νπνίνη κεηά ηε ιήμε ηεο εμέηαζεο παξαιακβάλνπλ ηα γξαπηά δνθίκηα 
ησλ καζεηψλ, ηα ππνγξάθνπλ θαη ηα παξαδίδνπλ κε ππνγξαθή κέζα ζε θάθειν ζηνλ αξκφδην δηδάζθνληα 
εθπαηδεπηηθφ γηα ηε βαζκνιφγεζή ηνπο.  

9. Μεηά ηε ιήμε ησλ πξναγσγηθψλ, απνιπηεξίσλ θαη πηπρηαθψλ εμεηάζεσλ ν χιινγνο ησλ Αηδαζθφλησλ 
απνθαζίδεη γηα:  

α) Σελ πξναγσγή, ηελ απφιπζε θαη ηε ρνξήγεζε πηπρίνπ ζηνπο καζεηέο.  

β) Σελ παξαπνκπή ζε ζπκπιεξσκαηηθή εμέηαζε θαηά ηελ ακέζσο επφκελε εμεηαζηηθή πεξίνδν ή ηελ 
επαλάιεςε θνίηεζεο ησλ καζεηψλ.  

Άξζξν 128 

Πξναγσγή - παξαπνκπή καζεηψλ Ώ`, ΐ` ηάμεσλ ΒΠΏ.Λ.  

1. Οη καζεηέο ησλ Ώ` θαη ΐ` ηάμεσλ πξνάγνληαη φηαλ ν Γ.Μ.Ο. ησλ καζεκάησλ ηνπο είλαη ίζνο ή 
κεγαιχηεξνο ηνπ ελλέα θαη 0,5 (9,5).  
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2. Μαζεηέο κε κηθξφηεξν Γ.Μ.Ο. παξαπέκπνληαη ζε εηδηθή εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνλ Ενχλην ηνπ ηδίνπ έηνπο 
ζηα καζήκαηα ζηα νπνία ν ΐ.Β.Β. είλαη κηθξφηεξνο ηνπ ελλέα θαη 0,5 (9,5).  

3. ηελ εηδηθή εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ Ενπλίνπ εμεηάδνληαη γξαπηά θαη πξνθνξηθά ζηα καζήκαηα ζηα νπνία 
ν ΐ.Β.Β. είλαη κηθξφηεξνο ηνπ ελλέα θαη 0,5 (9,5). Ο Μ.Ο. ηνπ πξνθνξηθνχ θαη ηνπ γξαπηνχ βαζκνχ 
απνηειεί ηνλ ΐ.Β.Β. ηνπ καζήκαηνο. Οη καζεηέο πξνάγνληαη εθφζνλ έρνπλ Γ.Μ.Ο. ηνπιάρηζηνλ ελλέα θαη 
0,5 (9,5). Ώλ δελ πξναρζνχλ νχηε θαη ζηελ εηδηθή εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ Ενπλίνπ επαλαιακβάλνπλ ηε 
θνίηεζε.  

4. O ηξφπνο γξαπηήο εμέηαζεο ησλ καζεκάησλ ζηελ εηδηθή εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ Ενπλίνπ γίλεηαη 
ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηηο απνθάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 121 θαη ηεο παξαγξάθνπ 6 
ηνπ άξζξνπ 126.  

Βηδηθφηεξα:  

α) Γηα ηα καζήκαηα ηα νπνία έρνπλ θιάδνπο, νη καζεηέο εμεηάδνληαη γξαπηά θαη πξνθνξηθά κφλν ζε εθείλνλ 
ηνλ θιάδν πνπ ν εηήζηνο βαζκφο επίδνζήο ηνπο είλαη κηθξφηεξνο ηνπ ελλέα θαη 0,5 (9,5). Ο Μ.Ο. ηνπ 
γξαπηνχ θαη ηνπ πξνθνξηθνχ βαζκνχ απνηειεί ηνλ ΐ.Β.Β. ηνπ θιάδνπ.  

β) Γηα ηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα νη καζεηέο εμεηάδνληαη γξαπηά ή πξνθνξηθά κε επίδεημε ησλ δεμηνηήησλ 
ηνπο ζην εξγαζηήξην θαη εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ κα-
ζήκαηνο. Δ κνξθή ηεο εμέηαζεο νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Αηεπζπληή κεηά απφ εηζήγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 
πνπ δηδάζθνπλ ην εξγαζηεξηαθφ κάζεκα θαη κπνξεί λα επηιεγεί κηα κνξθή εμέηαζεο ή θαη ζπλδπαζκφο 
απηψλ.  

Βηδηθφηεξα:  

αα) Ώλ επηιεγεί κφλν γξαπηή κνξθή εμέηαζεο ζην εξγαζηεξηαθφ κάζεκα, αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία 
εμέηαζεο κε ηα καζήκαηα ζεσξεηηθνχ πεξηερνκέλνπ ηνκέσλ θαη εηδηθνηήησλ. Ο γξαπηφο βαζκφο ηεο 
εμέηαζεο απνηειεί ηνλ ΐ.Β.Β.  

ββ) ηαλ ην εξγαζηεξηαθφ κάζεκα δηδάζθεηαη απφ έλα εθπαηδεπηηθφ θαη επηιεγεί ε πξνθνξηθή δηαδηθαζία 
εμέηαζεο, γηα ηελ εμέηαζε ηνπ εξγαζηεξηαθνχ καζήκαηνο ζπγθξνηείηαη επηηξνπή απνηεινχκελε απφ ηνλ 
Αηεπζπληή, ηνλ δηδάζθνληα θαη έλαλ άιιν εθπαηδεπηηθφ ηεο ίδηαο εηδηθφηεηαο ή άιιεο εηδηθφηεηαο πνπ έρεη ζε 
αλάζεζε ην εμεηαδφκελν κάζεκα. Ώλ επηιεγεί ε πξνθνξηθή εμέηαζε, βαζκφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ν Μ.Ο. 
ησλ βαζκψλ ησλ δχν (2) βαζκνινγεηψλ, ν νπνίνο απνηειεί θαη ην ΐ.Β.Β. ζην κάζεκα.  

γ) ηα κεηθηά καζήκαηα παξαπέκπνληαη ζηελ εηδηθή εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ Ενπλίνπ νη καζεηέο πνπ έρνπλ 
ΐ.Β.Β. ζην κεηθηφ κάζεκα κηθξφηεξν ηνπ ελλέα θαη 0,5 (9,5). ε απηή ηελ πεξίπησζε εμεηάδνληαη θαη ζηα 
δχν κέξε ηνπ κεηθηνχ καζήκαηνο. πγθεθξηκέλα:  

αα) ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηνπ κεηθηνχ καζήκαηνο εμεηάδνληαη πξνθνξηθά θαη γξαπηά θαη σο ΐ.Β.Β. ηνπ 
ζεσξεηηθνχ κέξνπο ππνινγίδεηαη ν Μ.Ο. γξαπηήο θαη πξνθνξηθήο εμέηαζεο.  

ββ) ην εξγαζηεξηαθφ κέξνο ηνπ κεηθηνχ καζήκαηνο εμεηάδνληαη κε ηνλ ηξφπν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 
πεξίπησζε β` ηεο παξνχζαο θαη ν βαζκφο ηεο εμέηαζεο απνηειεί ηνλ ΐ.Β.Β. ηνπ εξγαζηεξηαθνχ κέξνπο.  

γγ) Ο Μ.Ο. ησλ δχν ΐ.Β.Β. (ζεσξεηηθνχ θαη εξγαζηεξηαθνχ κέξνπο) απνηειεί ην ΐ.Β.Β. ηνπ κεηθηνχ 
καζήκαηνο.  

δ) Γηα ηα καζήκαηα Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ην κάζεκα Βπηινγήο «Ώγσγή Τγείαο» ηεο Ώ` ηάμεο εμεηάδνληαη 
σο εμήο:  

αα) ηα καζήκαηα «Βξεπλεηηθή Βξγαζία ζηελ Σερλνινγία» θαη «Ώγσγή Τγείαο» ππνβάιινπλ δηνξζσκέλε 
ηελ εξγαζία ηνπο, ζε πεξίπησζε αηνκηθήο εξγαζίαο ή επεμεξγαζκέλα ηκήκαηα ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο, 
ζε πεξίπησζε νκαδηθήο εξγαζίαο, πνπ έρνπλ νξίζεη νη εμεηάδνληεο εθπαηδεπηηθνί. Ώλ ε επηινγή ησλ 
ζεκάησλ ην επηηξέπεη, ε εμέηαζε κπνξεί λα είλαη πξνθνξηθή ελψπηνλ Βπηηξνπήο.  
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ββ) ην κάζεκα «ρνιηθφο Βπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο - Ώζθάιεηα θαη Τγεία ζην ρψξν εξγαζίαο» 
ππνβάιινπλ δηνξζσκέλε ηελ εξγαζία, ην πξνζσπηθφ ηνπο εκεξνιφγην θαη ηνλ αηνκηθφ ηνπο θάθειν πξνο 
επαλαμηνιφγεζε. Δ εμέηαζε κπνξεί λα είλαη πξνθνξηθή ελψπηνλ Βπηηξνπήο.  

γγ) ην κάζεκα «Γψλε Αεκηνπξγηθψλ Αξαζηεξηνηήησλ» (Γ.Α.Α.) επηιέγνπλ έλα (1) απφ ηα ζέκαηα ηεο 
Γ.Α.Α. θαη πξνρσξνχλ ζε ζχληνκε πξνθνξηθή παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο ελψπηνλ επηηξνπήο ή ππνβάιινπλ 
κηθξήο έθηαζεο παξαδνηέν.  

Άξζξν 129 

Ώπφιπζε θαη απφθηεζε πηπρίνπ -Παξαπνκπή καζεηψλ Γ` ηάμεο ΒΠΏ.Λ.  

1. Οη καζεηέο ηεο Γ` ηάμεο ηνπ εκεξήζηνπ ΒΠΏ.Λ. απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019 θαη εθεμήο θαη ηεο Γ` 
ηάμεο ηνπ ηξηεηνχο εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2019-2020 θαη εθεμήο:  

α) Ώπνιχνληαη, φηαλ ν Γ.Μ.Ο., φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 134, είλαη ηνπιάρηζηνλ ελλέα θαη 0,5 (9,5).  

β) Ώπνθηνχλ πηπρίν, φηαλ ν Μ.Ο. ησλ ΐ.Β.Β. ησλ καζεκάησλ εηδηθφηεηαο ηεο Γ` ηάμεο, είλαη ηνπιάρηζηνλ 
ελλέα θαη 0,5 (9,5) θαη ζε θαλέλα απφ ηα καζήκαηα απηά ν ΐ.Β.Β. δελ είλαη κηθξφηεξνο ηνπ νθηψ (8,00).  

2. Οη καζεηέο ηεο Γ` ηάμεο ΒΠΏ.Λ. πνπ δελ απνιχνληαη ή δε ιακβάλνπλ πηπρίν ή θαη ηα δχν, 
παξαπέκπνληαη ζε εηδηθέο εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο ηνλ Ενχλην θαη ηνλ επηέκβξην ηνπ ηδίνπ έηνπο θαη 
εμεηάδνληαη σο αθνινχζσο:  

α) Οη καζεηέο πνπ έρνπλ ιάβεη απνιπηήξην θαη δελ έρνπλ ιάβεη πηπρίν, εμεηάδνληαη ζε φια ηα καζήκαηα ηεο 
εηδηθφηεηαο, ζηα νπνία ν ΐ.Β.Β. ηνπο είλαη κηθξφηεξνο ηνπ ελλέα θαη 0,5 σο εμήο:  

αα) ηα ζεσξεηηθά θαη ζρεδηαζηηθά καζήκαηα εηδηθφηεηαο εμεηάδνληαη πξνθνξηθά θαη γξαπηά. Ο Μ.Ο. ηνπ 
πξνθνξηθνχ θαη ηνπ γξαπηνχ βαζκνχ απνηειεί ηνλ ΐ.Β.Β. ηνπ καζήκαηνο.  

ββ) ηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα νη καζεηέο εμεηάδνληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε β` ηεο 
παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 128.  

γγ) ηα κεηθηά καζήκαηα νη καζεηέο εμεηάδνληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε γ` ηεο 
παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 128.  

β) Οη καζεηέο πνπ δελ έρνπλ ιάβεη απνιπηήξην ή δελ έρνπλ ιάβεη νχηε απνιπηήξην νχηε πηπρίν, εμεηάδνληαη 
ζε φια ηα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο θαη εηδηθφηεηαο ζηα νπνία ν ΐ.Β.Β. ηνπο είλαη κηθξφηεξνο ηνπ ελλέα 
θαη 0,5 σο εμήο:  

αα) ηα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο, ζηα ζρεδηαζηηθά θαη ζεσξεηηθά καζήκαηα νη καζεηέο εμεηάδνληαη 
πξνθνξηθά θαη γξαπηά. Ο Μ.Ο. ηνπ πξνθνξηθνχ θαη ηνπ γξαπηνχ βαζκνχ απνηειεί ηνλ ΐ.Β.Β. ηνπ 
καζήκαηνο.  

ββ) ηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα νη καζεηέο εμεηάδνληαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε β` ηεο 
παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 128.  

γγ) ηα κεηθηά καζήκαηα νη καζεηέο εμεηάδνληαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε γ` ηεο 
παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 128.  

γ) Ο ηξφπνο γξαπηήο εμέηαζεο ησλ καζεκάησλ ζηηο εηδηθέο εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο ηνπ Ενπλίνπ, επηεκβξί-
νπ πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο απνθάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 121 θαη ηεο 
παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 126.  

3. Γηα ηνπο καζεηέο πνπ κεηά ηελ έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εηδηθήο εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ ηνπ 
επηεκβξίνπ δελ ιακβάλνπλ απνιπηήξην ή δελ ιακβάλνπλ πηπρίν ή θαη ηα δχν ηζρχνπλ θαηά πεξίπησζε ηα 
παξαθάησ:  
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α) Βπαλαιακβάλνπλ ηε θνίηεζε, εθφζνλ ην επηζπκνχλ, θαηφπηλ ππεχζπλεο δήισζεο πνπ ππνβάιιεηαη 
απφ ηνπο θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ ή απφ ηνπο ίδηνπο, εθφζνλ είλαη ελήιηθνη. Ώλ επαλαιάβνπλ ηε θνίηεζε 
θαη:  

αα) δελ έρνπλ απνθηήζεη πηπρίν, παξαθνινπζνχλ φια ηα καζήκαηα ηεο Βηδηθφηεηάο ηνπο,  

ββ) δελ έρνπλ απνθηήζεη απνιπηήξην, αιιά έρνπλ ιάβεη πηπρίν ή δελ έρνπλ νχηε απνιπηήξην νχηε πηπρίν, 
παξαθνινπζνχλ φια ηα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο θαη Βηδηθφηεηαο.  

β) Πξνζέξρνληαη ζηηο επφκελεο εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο νπνηνπδήπνηε άιινπ ζρνιηθνχ έηνπο, εμεηαδφκελνη 
πξνθνξηθά θαη γξαπηά.  

ε απηή ηελ πεξίπησζε:  

αα) αλ δελ έρνπλ απνθηήζεη πηπρίν εμεηάδνληαη ζε φια ηα καζήκαηα ηεο Βηδηθφηεηάο ηνπο,  

ββ) αλ δελ έρνπλ απνθηήζεη απνιπηήξην θαη έρνπλ ιάβεη πηπρίν ή δελ έρνπλ νχηε απνιπηήξην νχηε πηπρίν, 
εμεηάδνληαη ζε φια ηα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο θαη Βηδηθφηεηαο.  

4. Ώλ νη καζεηέο ηεο παξαγξάθνπ 3 δελ ιάβνπλ απνιπηήξην ή θαη πηπρίν ζηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν ΜαΎνπ-
Ενπλίνπ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιηθνχ έηνπο, πξνζέξρνληαη ζηηο εηδηθέο εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο ηνπ Ενπλίνπ, 
επηεκβξίνπ ηνπ ηδίνπ έηνπο ζηα καζήκαηα ζηα νπνία ν βαζκφο επίδνζεο ηνπο είλαη κηθξφηεξνο ηνπ ελλέα 
θαη 0,5 (9,5) θαη εμεηάδνληαη πξνθνξηθά θαη γξαπηά. Ώλ δελ ιάβνπλ απνιπηήξην ή θαη πηπρίν κπνξνχλ λα 
πξνζέιζνπλ ζηηο εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο ΜαΎνπ-Ενπλίνπ ησλ επφκελσλ ζρνιηθψλ εηψλ θαη λα εμεηαζηνχλ 
πξνθνξηθά θαη γξαπηά ζε φια ηα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο θαη Βηδηθφηεηαο. ε φζα απφ ηα παξαπάλσ 
καζήκαηα ζηα νπνία εμεηάζηεθαλ ν ΐ.Β.Β είλαη κηθξφηεξνο ηνπ ελλέα θαη 0,5 (9,5), παξαπέκπνληαη ζηηο 
εηδηθέο εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο Ενπλίνπ, επηεκβξίνπ ηνπ ηδίνπ έηνπο θαη εμεηάδνληαη πξνθνξηθά θαη γξαπηά 
κφλν ζε απηά ηα καζήκαηα.  

5. Δ εμεηαζηέα χιε θαη ηα εμεηαδφκελα καζήκαηα γηα ηνπο καζεηέο ηεο παξαγξάθνπ 3 είλαη απηά πνπ έρνπλ 
νξηζζεί γηα ηνπο καζεηέο ηεο Γ` ηάμεο ΒΠΏ.Λ. ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο πνπ πξνζέξρνληαη ζηηο εμεηάζεηο. Δ 
δηαδηθαζία απφιπζεο, απφθηεζεο πηπρίνπ θαη παξαπνκπήο ηνπο είλαη απηή πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ 
παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ηζρχεη γηα θάζε ζρνιηθφ έηνο.  

6. Γηα ηνπο αλσηέξσ καζεηέο, νη νπνίνη είραλ εγγξαθεί ζηα ΒΠΏ.Λ. κφλν γηα ηελ απφθηεζε πηπρίνπ 
εηδηθφηεηαο θαη δελ ιακβάλνπλ πηπρίν ζηηο εηδηθέο εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο Ενπλίνπ, επηεκβξίνπ ηνπ ηδίνπ 
έηνπο ηζρχνπλ θαη` αληηζηνηρία ηα πξναλαθεξζέληα.  

Άξζξν 130 

Μαζεηέο παξειζφλησλ εηψλ  

1. Οη καζεηέο ησλ εμήο θαηεγνξηψλ:  

α) νη καζεηέο ηεο Γ` ηάμεο εκεξεζίνπ ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 3475/2006 (A` 146) θαζψο θαη νη καζεηέο ηεο Γ` ηάμεο 
εκεξεζίνπ ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 4186/2013 (A` 193) ζρνιηθψλ εηψλ 2015-2016 θαη 2016-2017, νη νπνίνη είραλ 
παξαπεκθζεί γηα ηελ απφθηεζε απνιπηεξίνπ ή πηπρίνπ ή θαη ηα δχν, θαη νη νπνίνη απφ ην ζρνιηθφ έηνο 
2018-2019 θαη εθεμήο, πξνζέξρνληαη ζηελ ηειηθή εμέηαζε πεξηφδνπ ΜαΎνπ-Ενπλίνπ ηεο Γ` ηάμεο εκεξεζίνπ 
ΒΠΏ.Λ.,  

β) νη καζεηέο ηεο Α` ηάμεο εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 3475/2006, θαζψο θαη νη καζεηέο ηεο Α` ηάμεο εζπε-
ξηλνχ ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 4186/2013 ζρνιηθνχ έηνπο 20162017 θαη 2017-2018, νη νπνίνη είραλ παξαπεκθζεί γηα 
ηελ απφθηεζε απνιπηεξίνπ ή πηπρίνπ ή θαη ηα δχν, θαη νη νπνίνη γηα ηα ζρνιηθά έηε 2018-2019 θαη 2019-
2020, πξνζέξρνληαη ζηελ ηειηθή εμέηαζε πεξηφδνπ ΜαΎνπ-Ενπλίνπ ηεο Α` ηάμεο εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. θαη  

γ) νη καζεηέο ηεο Α` ηάμεο εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 3475/2006, θαζψο θαη νη καζεηέο ηεο Α` ηάμεο εζπε-
ξηλνχ ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 4186/2013 ζρνιηθνχ έηνπο 20162017 θαη 2017-2018, νη νπνίνη είραλ παξαπεκθζεί γηα 
ηελ απφθηεζε απνιπηεξίνπ ή πηπρίνπ ή θαη ηα δχν, θαη νη νπνίνη απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2020-2021 θαη 
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εθεμήο, πξνζέξρνληαη ζηελ ηειηθή εμέηαζε πεξηφδνπ ΜαΎνπ-Ενπλίνπ εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. ηξηεηνχο θνίηεζεο 
εμεηάδνληαη πξνθνξηθά θαη γξαπηά σο εμήο:  

αα) Ώλ έρνπλ απνιπηήξην θαη δελ έρνπλ πηπρίν εμεηάδνληαη πξνθνξηθά θαη γξαπηά ζε φια ηα καζήκαηα ηεο 
εηδηθφηεηάο ηνπο γηα ηελ απφθηεζε πηπρίνπ εηδηθφηεηαο. Ώλ νη καζεηέο δελ ιάβνπλ πηπρίν ζηελ εμεηαζηηθή 
πεξίνδν ΜαΎνπ-Ενπλίνπ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιηθνχ έηνπο, ηφηε πξνζέξρνληαη ζηηο εηδηθέο εμεηαζηηθέο πε-
ξηφδνπο ηνπ Ενπλίνπ, επηεκβξίνπ ηνπ ηδίνπ έηνπο ζηα καζήκαηα, ζηα νπνία ν βαζκφο επίδνζήο ηνπο είλαη 
κηθξφηεξνο ηνπ ελλέα θαη πέληε δέθαηα (9,5) εμεηαδφκελνη πξνθνξηθά θαη γξαπηά. Ώλ θαη πάιη δελ ιάβνπλ 
πηπρίν ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε β` ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 129. Βηδηθφηεξα, γηα 
ηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα, ηα κεηθηά καζήκαηα κε εξγαζηεξηαθφ κέξνο θαη ηα καζήκαηα κε θιάδνπο, 
ηζρχνπλ φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 131.  

ββ) Ώλ έρνπλ πηπρίν θαη δελ έρνπλ απνιπηήξην ή αλ δελ έρνπλ απνιπηήξην νχηε πηπρίν εμεηάδνληαη 
πξνθνξηθά θαη γξαπηά ζε φια ηα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο θαη Βηδηθφηεηαο γηα ηελ απφθηεζε 
απνιπηεξίνπ ή θαη πηπρίνπ. Ώλ νη καζεηέο δελ ιάβνπλ απνιπηήξην ή θαη πηπρίν ζηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν 
ΜαΎνπ-Ενπλίνπ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιηθνχ έηνπο ηφηε πξνζέξρνληαη ζηηο εηδηθέο εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο ηνπ 
Ενπλίνπ, επηεκβξίνπ ηνπ ηδίνπ έηνπο ζηα καζήκαηα ζηα νπνία ν βαζκφο επίδνζεο ηνπο είλαη κηθξφηεξνο 
ηνπ ελλέα θαη πέληε δέθαηα (9,5) εμεηαδφκελνη πξνθνξηθά θαη γξαπηά. Ώλ θαη πάιη δελ ιάβνπλ απνιπηήξην 
ή θαη πηπρίν ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζηελ ζηελ πεξίπησζε β` ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 129. 
Βηδηθφηεξα, γηα ηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα, ηα κεηθηά καζήκαηα κε εξγαζηεξηαθφ κέξνο θαη ηα καζήκαηα κε 
θιάδνπο, ηζρχνπλ φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 131.  

2. Οη καζεηέο ησλ εμήο θαηεγνξηψλ:  

α) νη καζεηέο ηεο Γ` ηάμεο εκεξεζίνπ ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 3475/2006, θαζψο θαη νη καζεηέο ηεο Γ` ηάμεο εκεξεζί-
νπ ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 4186/2013 ζρνιηθψλ εηψλ 2015-2016 θαη 2016-2017, νη νπνίνη είραλ εγγξαθεί ζηα 
ΒΠΏ.Λ. κφλν γηα ηελ απφθηεζε πηπρίνπ εηδηθφηεηαο, είραλ παξαπεκθζεί γηα ηελ απφθηεζε πηπρίνπ θαη νη 
νπνίνη απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019 θαη εθεμήο, πξνζέξρνληαη ζηελ ηειηθή εμέηαζε πεξηφδνπ ΜαΎνπ-
Ενπλίνπ ηεο Γ` ηάμεο εκεξεζίνπ ΒΠΏ.Λ.,  

β) νη καζεηέο ηεο Α` ηάμεο εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 3475/2006, θαζψο θαη νη καζεηέο ηεο Α` ηάμεο εζπε-
ξηλνχ ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 4186/2013 ζρνιηθνχ έηνπο 2016-2017 θαη 2017-2018, νη νπνίνη είραλ εγγξαθεί ζηα 
ΒΠΏ.Λ. κφλν γηα ηελ απφθηεζε πηπρίνπ εηδηθφηεηαο θαη είραλ παξαπεκθζεί γηα ηελ απφθηεζε πηπρίνπ θαη νη 
νπνίνη γηα ηα ζρνιηθά έηε 2018-2019 θαη 2019-2020, πξνζέξρνληαη ζηελ ηειηθή εμέηαζε πεξηφδνπ ΜαΎνπ-
Ενπλίνπ ηεο Α` ηάμεο εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ., θαη  

γ) νη καζεηέο ηεο Α` ηάμεο εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 3475/2006, θαζψο θαη νη καζεηέο ηεο Α` ηάμεο εζπε-
ξηλνχ ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 4186/2013 ζρνιηθνχ έηνπο 2016-2017 θαη 2017-2018, νη νπνίνη είραλ εγγξαθεί ζηα 
ΒΠΏ.Λ. κφλν γηα ηελ απφθηεζε πηπρίνπ εηδηθφηεηαο θαη είραλ παξαπεκθζεί γηα ηελ απφθηεζε πηπρίνπ θαη νη 
νπνίνη απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2020-2021 θαη εθεμήο, πξνζέξρνληαη ζηελ ηειηθή εμέηαζε πεξηφδνπ ΜαΎνπ-
Ενπλίνπ εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. ηξηεηνχο θνίηεζεο, εμεηάδνληαη πξνθνξηθά θαη γξαπηά ζε φια ηα καζήκαηα ηεο 
εηδηθφηεηαο ηνπο γηα ηελ απφθηεζε πηπρίνπ εηδηθφηεηαο. Ώλ νη καζεηέο δελ ιάβνπλ απνιπηήξην ή θαη πηπρίν 
ζηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν ΜαΎνπ-Ενπλίνπ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιηθνχ έηνπο, ηφηε πξνζέξρνληαη ζηηο εηδηθέο 
εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο ηνπ Ενπλίνπ, επηεκβξίνπ ηνπ ηδίνπ έηνπο ζηα καζήκαηα, ζηα νπνία ν βαζκφο 
επίδνζεο ηνπο είλαη κηθξφηεξνο ηνπ ελλέα θαη πέληε δέθαηα (9,5) εμεηαδφκελνη πξνθνξηθά θαη γξαπηά. Ώλ 
θαη πάιη δελ ιάβνπλ πηπρίν ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε β` ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 
129. Βηδηθφηεξα, γηα ηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα, ηα κεηθηά καζήκαηα κε εξγαζηεξηαθφ κέξνο θαη ηα καζή-
καηα κε θιάδνπο, ηζρχνπλ φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 131.  

3. Δ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ ηεο Γ` ηάμεο εκεξεζίνπ ΒΠΏ.Λ. θαη Α` ηάμεο εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 3475/ 
2006, θαζψο θαη ν ηξφπνο αμηνιφγεζεο ησλ καζεκάησλ πνπ δηδάρζεθαλ, δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ, ηνπ άξζξνπ 131 θαη ηνπ π.δ. 50/2008 (Ώ` 81). Δ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ ηεο Γ` ηάμεο 
εκεξεζίνπ ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 4186/2013 ζρνιηθψλ εηψλ 2015-2016 θαη 20162017 θαη Α` ηάμεο Βζπεξηλνχ 
ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 4186/ 2013 ζρνιηθνχ έηνπο 2016-2017 θαη 2017-2018, θαζψο θαη ν ηξφπνο αμηνιφγεζεο ησλ 
καζεκάησλ πνπ δηδάρζεθαλ, δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηνπ άξζξνπ 131 θαη ηνπ π.δ. 
56/2016 (Ώ`91).  

Άξζξν 131 

Βμεηαζηέα χιε - πξνθνξηθέο εμεηάζεηο -καζήκαηα κε θιάδνπο - εξγαζηεξηαθά καζήκαηα θαη κεηθηά  
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καζήκαηα κε εξγαζηεξηαθφ κέξνο  

1. Γηα ηνπο καζεηέο ησλ άξζξσλ 128 θαη 129 ε εμεηαζηέα χιε νξίδεηαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 125.  

2. Γηα ηνπο καζεηέο ηνπ άξζξνπ 130 θαη γηα απηνχο ηεο Γ` ηάμεο εκεξεζίνπ ΒΠΏ.Λ. θαη Α` ηάμεο Βζπεξηλνχ 
ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 3475/2006, ε εμεηαζηέα χιε είλαη απηή πνπ είρε νξηζηεί ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα 
ζπνπδψλ θαηά ην ζρνιηθφ έηνο ηεο θνίηεζήο ηνπο. Γηα ηνπο καζεηέο ηεο Γ` ηάμεο εκεξεζίνπ ΒΠΏ.Λ. 
ζρνιηθνχ έηνπο 20152016, 2016-2017 ηνπ λ. 4186/2013, θαη ηνπο καζεηέο ηεο Α` ηάμεο εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. 
ζρνιηθνχ έηνπο 2016-2017, 2017-2018 ηνπ λ. 4186/2013, ε εμεηαζηέα χιε είλαη απηή πνπ είρε νξηζηεί θαηά 
ην ζρνιηθφ έηνο ηεο θνίηεζεο ηνπο ζηελ ηειεπηαία ηάμε.  

3. Δ πξνθνξηθή εμέηαζε πξνεγείηαη ηεο γξαπηήο θαη δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα πνπ 
θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ Αηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ελψπηνλ ηξηκεινχο επηηξνπήο, κε Πξφεδξν ηνλ Αηεπζπληή ή 
ηνλ Τπνδηεπζπληή ηνπ ΒΠΏ.Λ. θαη κέιε δχν (2) θαζεγεηέο ηεο ίδηαο εηδηθφηεηαο ή άιιεο εηδηθφηεηαο πνπ 
έρεη ζε αλάζεζε ην εμεηαδφκελν κάζεκα. Ο Μ.Ο. ησλ βαζκψλ ησλ δχν (2) θαζεγεηψλ είλαη ν πξνθνξηθφο 
βαζκφο ηνπ καζεηή ζην εμεηαδφκελν κάζεκα.  

4. Ώλ νη καζεηέο, νη νπνίνη παξαπέκθζεθαλ ζηελ εηδηθή εμεηαζηηθή πεξίνδν Ενπλίνπ ή επηεκβξίνπ, έρνπλ 
ΐ.Β.Β. κηθξφηεξν ηνπ ελλέα θαη πέληε δέθαηα (9,5) ζε καζήκαηα πνπ έρνπλ θιάδνπο, εμεηάδνληαη γξαπηά 
θαη πξνθνξηθά κφλν ζε εθείλνλ ηνλ θιάδν πνπ ν ΐ.Β.Β ηνπο είλαη κηθξφηεξνο ηνπ ελλέα θαη πέληε δέθαηα 
(9,5).  

5. ηα καζήκαηα εξγαζηεξηαθνχ πεξηερνκέλνπ φινη νη καζεηέο ησλ λφκσλ 3475/2006 θαη 4186/2013, πνπ 
δελ έρνπλ ιάβεη απνιπηήξην ή θαη πηπρίν θαη παξαπέκπνληαη ζηηο επφκελεο εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο γηα ηελ 
απφθηεζε απνιπηεξίνπ ή θαη πηπρίνπ εμεηάδνληαη ζηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα γξαπηά ή πξνθνξηθά κε 
επίδεημε δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ ζην εξγαζηήξην θαη εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, αλάινγα κε ηε θχζε 
ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ καζήκαηνο. Δ κνξθή ηεο εμέηαζεο νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Αηεπζπληή, κεηά απφ 
εηζήγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηδάζθνπλ ην εξγαζηεξηαθφ κάζεκα θαη κπνξεί λα επηιεγεί κηα κνξθή 
εμέηαζεο ή θαη ζπλδπαζκφο απηψλ. Βηδηθφηεξα:  

α) Ώλ επηιεγεί κφλν γξαπηή κνξθή εμέηαζεο ζην εξγαζηεξηαθφ κάζεκα, αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία 
εμέηαζεο πνπ αθνινπζείηαη γηα ηα καζήκαηα ζεσξεηηθνχ πεξηερνκέλνπ ηνκέσλ θαη εηδηθνηήησλ. Ο γξαπηφο 
βαζκφο ηεο εμέηαζεο είλαη ν ΐ.Β.Β. ζην κάζεκα.  

β) ηαλ ην εξγαζηεξηαθφ κάζεκα δηδάζθεηαη απφ έλαλ (1) εθπαηδεπηηθφ θαη επηιεγεί ε πξνθνξηθή 
δηαδηθαζία εμέηαζεο, ηφηε γηα ηελ εμέηαζε ηνπ εξγαζηεξηαθνχ καζήκαηνο ζπγθξνηείηαη επηηξνπή 
απνηεινχκελε απφ ηνλ Αηεπζπληή, ηνλ δηδάζθνληα θαη έλαλ άιιν εθπαηδεπηηθφ ηεο ίδηαο εηδηθφηεηαο ή άιιεο 
εηδηθφηεηαο πνπ έρεη ζε αλάζεζε ην εμεηαδφκελν κάζεκα. ε πεξίπησζε επηινγήο πξνθνξηθήο εμέηαζεο, 
βαζκφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ν Μ.Ο. ησλ βαζκψλ ησλ δχν (2) βαζκνινγεηψλ, ν νπνίνο απνηειεί θαη ην 
ΐ.Β.Β. ζην κάζεκα.  

6. ηα κεηθηά καζήκαηα κε εξγαζηεξηαθφ κέξνο φινη νη καζεηέο ηνπ λ. 3475/2006 θαη ηνπ λ. 4186/2013, 
πνπ δελ έρνπλ ιάβεη απνιπηήξην ή θαη πηπρίν θαη παξαπέκπνληαη ζηηο επφκελεο εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο γηα 
ηελ απφθηεζε απνιπηεξίνπ ή θαη πηπρίνπ εμεηάδνληαη ζηα αλσηέξσ καζήκαηα σο εμήο:  

α) Γηα λα απνθηήζνπλ Β.Π.ΐ. εμεηάδνληαη πξνθνξηθά ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηνπ κεηθηνχ καζήκαηνο, ελψ ζην 
εξγαζηεξηαθφ κέξνο ηνπ κεηθηνχ καζήκαηνο εμεηάδνληαη γξαπηά ή πξνθνξηθά κε επίδεημε δεμηνηήησλ ζην 
εξγαζηήξην θαη εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ καζήκαηνο. Δ 
κνξθή ηεο εμέηαζεο νξίδεηαη απφ ηνλ Αηεπζπληή, κεηά απφ εηζήγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηδάζθνπλ ην 
εξγαζηεξηαθφ κάζεκα θαη κπνξεί λα επηιεγεί κηα κνξθή εμέηαζεο ή θαη ζπλδπαζκφο απηψλ. Ώλ επηιεγεί 
κφλν γξαπηή κνξθή εμέηαζεο ζην εξγαζηεξηαθφ κάζεκα, αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία εμέηαζεο πνπ 
αθνινπζείηαη γηα ηα καζήκαηα ζεσξεηηθνχ πεξηερνκέλνπ ηνκέσλ θαη εηδηθνηήησλ. Ώλ επηιεγεί ε πξνθνξηθή 
δηαδηθαζία εμέηαζεο, ηφηε γηα ηελ εμέηαζε ηνπ εξγαζηεξηαθνχ κέξνπο ηνπ κεηθηνχ καζήκαηνο ζπγθξνηείηαη 
επηηξνπή απνηεινχκελε απφ ηνλ Αηεπζπληή, ηνλ δηδάζθνληα θαη έλαλ άιιν εθπαηδεπηηθφ ηεο ίδηαο 
εηδηθφηεηαο ή άιιεο εηδηθφηεηαο πνπ έρεη ζε αλάζεζε ην εμεηαδφκελν κάζεκα. ΐαζκφο ηνπ εξγαζηεξηαθνχ 
κέξνπο ηνπ κεηθηνχ καζήκαηνο είλαη ν Μ.Ο. ησλ βαζκψλ ησλ δχν (2) βαζκνινγεηψλ. Ο Μ.Ο. ηνπ 
ζεσξεηηθνχ θαη εξγαζηεξηαθνχ κέξνπο απνηειεί ηνλ Β.Π.ΐ. ζην κεηθηφ κάζεκα.  

β) Γηα λα απνθηήζνπλ Γξαπηφ ΐαζκφ (Γ.ΐ.) ζην κεηθηφ κάζεκα, εμεηάδνληαη γξαπηά ζην ζεσξεηηθφ κέξνο 
ηνπ κεηθηνχ καζήκαηνο. Χο Γ.ΐ. ηνπ εξγαζηεξηαθνχ κέξνπο ηνπ κεηθηνχ καζήκαηνο ζεσξείηαη ν βαζκφο πνπ 
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απέθηεζαλ ζην εξγαζηεξηαθφ κέξνο ηνπ καζήκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ πεξηπησζε α` ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ. Ο Μ.Ο. ηνπ Γ.ΐ. ηνπ ζεσξεηηθνχ θαη ηνπ εξγαζηεξηαθνχ κέξνπο απνηειεί ηνλ Γ.ΐ. ζην 
κεηθηφ κάζεκα θαη σο ΐ.Β.Β. γηα ην κεηθηφ κάζεκα νξίδεηαη ν Μ.Ο. ηνπ Β.Π.ΐ. θαη ηνπ Γ.ΐ..  

Άξζξν 132 

Μαζεηέο κε πξνζεξρφκελνη ζηηο γξαπηέο εμεηάζεηο  

1. Μαζεηήο πνπ απνπζηάδεη ή πξνζέξρεηαη κεηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ ζεκάησλ ζε θάζε είδνπο εμέηαζε δελ 
γίλεηαη δεθηφο ζε απηήλ θαη βαζκνινγείηαη απφ ηνλ χιινγν Αηδαζθφλησλ κε ηνλ θαηψηεξν βαζκφ «θαθψο» 
κεδέλ (0).  

2. Καη` εμαίξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 καζεηέο πνπ απνπζηάδνπλ δηθαηνινγεκέλα απφ ηελ 
εμέηαζε καζήκαηνο ιφγσ αζζέλεηαο, κε αίηεζε ηνπ γνλέα/θεδεκφλα ή ησλ ηδίσλ, εθφζνλ είλαη ελήιηθνη, πνπ 
ππνβάιιεηαη ζηνλ Αηεπζπληή ηνπ ΒΠΏ.Λ., εμεηάδνληαη άιιε εκέξα εληφο ηεο εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ ηνπ ΜαΎ-
νπ-Ενπλίνπ, ηελ νπνία νξίδεη κε απφθαζή ηνπ ν χιινγνο Αηδαζθφλησλ. Δ αζζέλεηα βεβαηψλεηαη απφ 
ηαηξηθή γλσκάηεπζε ή κε ππεχζπλε δήισζε ησλ θεδεκφλσλ ησλ καζεηψλ ή ησλ ηδίσλ, εθφζνλ είλαη 
ελήιηθνη. Δ ίδηα δηαδηθαζία αθνινπζείηαη ζε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρεη άιινο ζνβαξφο ιφγνο πνπ 
βεβαηψλεηαη κε ππεχζπλε δήισζε ησλ γνλέσλ/θεδεκφλσλ ησλ καζεηψλ ή ησλ ηδίσλ, εθφζνλ είλαη 
ελήιηθνη.  

3. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 εθαξκφδνληαη θαη γηα ηνπο καζεηέο πνπ απνρσξνχλ κεηά ηελ αλαθνίλσ-
ζε ησλ ζεκάησλ ησλ εμεηάζεσλ ιφγσ αηθλίδηαο θαη εκθαλνχο αζζέλεηαο, ε νπνία βεβαηψλεηαη απφ ηαηξηθή 
γλσκάηεπζε ή κε ππεχζπλε δήισζε ησλ γνλέσλ/θεδεκφλσλ ησλ καζεηψλ ή ησλ ηδίσλ, εθφζνλ είλαη 
ελήιηθνη.  

4. Οη καζεηέο φισλ ησλ ηάμεσλ, αλ δελ πξνζέιζνπλ ζε εμεηάζεηο κέρξη ην ηέινο ηεο εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ 
ΜαΎνπ-Ενπλίνπ, ιφγσ ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ πγείαο ή ζνβαξνχ θσιχκαηνο πνπ ζπληζηά αλσηέξα βία, 
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνζέιζνπλ ζηελ εηδηθή εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ Ενπλίνπ ή, εθφζνλ ην ζνβαξφ 
πξφβιεκα πγείαο δηαξθεί θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ Ενπλίνπ, ζηελ εηδηθή εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ επηεκβξίνπ 
ζε φζα καζήκαηα δελ εμεηάζζεθαλ. Σν ζνβαξφ πξφβιεκα πγείαο βεβαηψλεηαη κε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:  

α) δηθαηνινγεηηθά αζζελείαο εθδνζέληα απφ δεκφζην λνζνθνκείν, ηα νπνία θέξνπλ ζθξαγίδα Αηεπζπληή 
Κιηληθήο Β..Τ. ή Βξγαζηεξίνπ ή Παλεπηζηεκηαθνχ Σκήκαηνο, ή  

β) δηθαηνινγεηηθά αζζελείαο εθδνζέληα απφ Αεκφζην Κέληξν Τγείαο, ηα νπνία θέξνπλ ζθξαγίδα ηνπ 
Αηεπζπληή ηνπ Κέληξνπ, ή  

γ) δηθαηνινγεηηθά αζζελείαο εθδνζέληα απφ ηδησηηθφ λνζνθνκείν, ηα νπνία θέξνπλ ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα 
ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνχ θαη ηνπ Αηνηθεηηθνχ Αηεπζπληή ηεο ηδησηηθήο θιηληθήο.  

5. Γηα ηνπο καζεηέο ηεο παξαγξάθνπ 4 ν χιινγνο Αηδαζθφλησλ δελ πξνβαίλεη ζε έθδνζε απνηειέζκαηνο 
κεηά ηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν ΜαΎνπ-Ενπλίνπ, νχηε κεηά ηελ εηδηθή εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ Ενπλίνπ, εθφζνλ ην 
πξφβιεκα δηαξθεί.  

6. ζνη απφ ηνπο παξαπάλσ καζεηέο εθηφο απφ ηα καζήκαηα ζηα νπνία δηθαηνινγεκέλα απνπζίαζαλ, 
έρνπλ ζπγθεληξψζεη ζε έλα (1) ή θαη πεξηζζφηεξα καζήκαηα, ζηα νπνία έρνπλ ήδε εμεηαζζεί, ΐ.Β.Β. 
κηθξφηεξν ηνπ ελλέα θαη πέληε δέθαηα (9,5) κπνξνχλ λα πξνζέιζνπλ ζηηο εμεηάζεηο ηεο εηδηθήο εμεηαζηηθήο 
πεξηφδνπ ηνπ Ενπλίνπ ή, εθφζνλ ην ζνβαξφ πξφβιεκα πγείαο δηαξθεί θαζ` φιε ηε δηάξθεηα ηνπ Ενπλίνπ, ζηηο 
εμεηάζεηο ηεο εηδηθήο εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ επηεκβξίνπ θαη ζηα καζήκαηα απηά. ηελ πεξίπησζε απηή 
πξέπεη νη ίδηνη νη καζεηέο, αλ είλαη ελήιηθνη, ή νη γνλείο/θεδεκφλεο ηνπο, λα θαηαζέζνπλ ππεχζπλε δήισζε 
ζηνλ Αηεπζπληή ηνπ ΒΠΏ.Λ. εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ. ηελ ππεχζπλε 
δήισζε αλαγξάθεηαη φηη νη καζεηέο απηνί ζα εμεηαζζνχλ ζηελ εηδηθή εμεηαζηηθή πεξίνδν Ενπλίνπ ή 
επηεκβξίνπ, ζε φια ηα καζήκαηα ζηα νπνία δηθαηνινγεκέλα απνπζίαζαλ, θαζψο θαη ζε φια ηα καζήκαηα 
ζηα νπνία ζπγθέληξσζαλ βαζκφ εηήζηαο επίδνζεο κηθξφηεξν ηνπ ελλέα θαη πέληε δέθαηα (9,5).  

7. ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο ππάγνληαη θαη καζεηέο «θαη` ηδίαλ δηδαρζέληεο» ηεο Ώ` Σάμεο ΒΠΏ.Λ., θαζψο 
θαη νη ζπκκεηέρνληεο ζε δηεζλείο αζιεηηθέο δηνξγαλψζεηο, εθφζνλ πξνζθνκίζνπλ ηα θαηά πεξίπησζε 
απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά.  
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Άξζξν 133 

Βμαγσγή ηνπ Βηήζηνπ Πξνθνξηθνχ ΐαζκνχ (Β.Π.ΐ.) θαη ηνπ ΐαζκνχ Βηήζηαο Βπίδνζεο (ΐ.Β.Β.) θαηά 
κάζεκα  

1. Οη βαζκνί αμηνιφγεζεο καζεκάησλ είλαη νη εμήο:  

α) Πξνθνξηθφο ΐαζκφο Σεηξακήλνπ (Π.ΐ.Σ.): είλαη ν βαζκφο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζπλνιηθή αμηνιφγεζε 
ηνπ καζεηή ζηε δηάξθεηα ηνπ ηεηξακήλνπ θαη ζεκεηψλεηαη κε αθέξαην αξηζκφ.  

β) Βηήζηνο Πξνθνξηθφο ΐαζκφο (Β.Π.ΐ.): είλαη ν κέζνο φξνο (Μ.Ο.) ησλ Π.ΐ.Σ. ησλ δχν (2) ηεηξακήλσλ θαη 
ζεκεηψλεηαη σο δεθαδηθφο, φπνπ απαηηείηαη.  

γ) Γξαπηφο ΐαζκφο (Γ.ΐ.): Βίλαη ν βαζκφο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε βαζκνιφγεζε ησλ γξαπηψο 
εμεηαδνκέλσλ καζεκάησλ θαηά ηηο πξναγσγηθέο, απνιπηήξηεο θαη πηπρηαθέο εμεηάζεηο. Δ βαζκνιφγεζε 
γίλεηαη ζηελ θιίκαθα 0-100 κε αθέξαηνπο κφλν αξηζκνχο θαη ν ηειηθφο βαζκφο ηνπ γξαπηνχ αλάγεηαη ζηελ 
θιίκαθα 0-20 θαη γξάθεηαη σο δεθαδηθφο, φπνπ απαηηείηαη.  

δ) ΐαζκφο Βηήζηαο Βπίδνζεο (ΐ.Β.Β.): είλαη ν Μ.Ο. ηνπ Β.Π.ΐ. κε ηνλ αληίζηνηρν Γ.ΐ., ζεκεηψλεηαη κε 
πξνζέγγηζε δεθάηνπ θαη εμάγεηαη θαηά πεξίπησζε σο εμήο:  

αα) Μαζήκαηα Γξαπηψο Βμεηαδφκελα θαηά ηηο πξναγσγηθέο, απνιπηήξηεο θαη πηπρηαθέο εμεηάζεηο: ην 
ηέινο θάζε ηεηξακήλνπ ηα καζήκαηα βαζκνινγνχληαη κε ηνλ Π.ΐ.Σ.. ην ηέινο ηνπ δεπηέξνπ ηεηξακήλνπ, 
απφ ηνλ κέζν φξν ησλ δχν Π.ΐ.Σ., πξνθχπηεη ν Β.Π.ΐ.. Ώπφ ηηο πξναγσγηθέο, απνιπηήξηεο θαη πηπρηαθέο 
εμεηάζεηο, εμάγεηαη ν Γ.ΐ. θαη ν ΐ.Β.Β. γηα θάζε κάζεκα πξνθχπηεη απφ ηνλ Μ.Ο. ηνπ Β.Π.ΐ. κε ηνλ 
αληίζηνηρν Γ.ΐ..  

ββ) Μαζήκαηα κε Βμεηαδφκελα: ην ηέινο θάζε ηεηξακήλνπ ηα καζήκαηα βαζκνινγνχληαη κε ηνλ Π.ΐ.Σ.. 
ην ηέινο ηνπ δεπηέξνπ ηεηξακήλνπ, απφ ηνλ Μ.Ο. ησλ δχν (2) Π.ΐ.Σ., πξνθχπηεη ν Β.Π.ΐ. θαη ν ΐ.Β.Β. γηα 
θάζε κάζεκα ηαπηίδεηαη κε ηνλ Β.Π.ΐ. ηνπ καζήκαηνο.  

γγ) Μαζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο πνπ ρσξίδνληαη ζε θιάδνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 117: ην ηέινο θάζε 
ηεηξακήλνπ, θάζε θιάδνο καζήκαηνο βαζκνινγείηαη κε ηνλ Π.ΐ.Σ.. ην ηέινο ηνπ δεπηέξνπ ηεηξακήλνπ, 
απφ ηνλ Μ.Ο. ησλ δχν (2) Π.ΐ.Σ., πξνθχπηεη ν Β.Π.ΐ. γηα θάζε θιάδν. ηελ πεξίπησζε πνπ έλαο θιάδνο 
είλαη γξαπηψο εμεηαδφκελνο (π.ρ. Άιγεβξα), ηφηε απφ ηηο πξναγσγηθέο, απνιπηήξηεο θαη πηπρηαθέο 
εμεηάζεηο, πξνθχπηεη ν Γ.ΐ. ηνπ θιάδνπ θαη ν ΐ.Β.Β. ηνπ θιάδνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ Μ.Ο. ηνπ Β.Π.ΐ. κε ηνλ 
αληίζηνηρν Γ.ΐ.. ηελ πεξίπησζε πνπ έλαο θιάδνο είλαη κε εμεηαδφκελνο, φπσο Γεσκεηξία, Φπζηθή Γ` 
ηάμεο Δκεξεζίνπ ΒΠΏ.Λ. θ.ά., ηφηε ν ΐ.Β.Β. ηνπ θιάδνπ ηαπηίδεηαη κε ηνλ Β.Π.ΐ. θαη ν ΐ.Β.Β. ηνπ κα-
ζήκαηνο (πνπ έρεη θιάδνπο) είλαη ν Μ.Ο. ησλ ΐ.Β.Β. ησλ θιάδσλ ηνπ.  

δδ) Μεηθηά καζήκαηα κε ζεσξεηηθφ θαη εξγαζηεξηαθφ κέξνο:  

i. Θεσξεηηθφ Μέξνο Μεηθηνχ Μαζήκαηνο: ην ηέινο θάζε ηεηξακήλνπ ην ζεσξεηηθφ κέξνο βαζκνινγείηαη κε 
ηνλ Π.ΐ.Σ.. ην ηέινο ηνπ δεπηέξνπ ηεηξακήλνπ, πξνθχπηεη ν Β.Π.ΐ. γηα ην ζεσξεηηθφ κέξνο, απφ ηνλ Μ.Ο. 
ησλ δχν Π.ΐ.Σ. ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο. Ώλ ην ζεσξεηηθφ κέξνο είλαη γξαπηψο εμεηαδφκελν, ηφηε απφ ηηο 
πξναγσγηθέο, απνιπηήξηεο θαη πηπρηαθέο εμεηάζεηο, πξνθχπηεη ν Γ.ΐ. ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο, ηνπ κεηθηνχ 
καζήκαηνο. Ο ΐ.Β.Β. ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο πξνθχπηεη απφ ηνλ Μ.Ο. ηνπ Β.Π.ΐ. κε ηνλ αληίζηνηρν Γ.ΐ. θαη 
ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ζεσξεηηθφ κέξνο είλαη κε εμεηαδφκελν, ηφηε ν ΐ.Β.Β. ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο 
ηαπηίδεηαη κε ηνλ Β.Π.ΐ..  

ii. Βξγαζηεξηαθφ Μέξνο Μεηθηνχ Μαζήκαηνο: ην ηέινο θάζε ηεηξάκελνπ ην εξγαζηεξηαθφ κέξνο βαζκνιν-
γείηαη κε ηνλ Π.ΐ.Σ.. ην ηέινο ηνπ δεπηέξνπ ηεηξακήλνπ, πξνθχπηεη ν Β.Π.ΐ. γηα ην εξγαζηεξηαθφ κέξνο, 
απφ ηνλ Μ.Ο. ησλ δχν Π.ΐ.Σ. ηνπ εξγαζηεξηαθνχ κέξνπο θαη ν ΐ.Β.Β. ηνπ εξγαζηεξηαθνχ κέξνπο ηαπηίδεηαη 
κε ηνλ Β.Π.ΐ. ηνπ εξγαζηεξηαθνχ κέξνπο.  

iii. Ο ΐ.Β.Β. ηνπ κεηθηνχ καζήκαηνο είλαη ν Μ.Ο. ησλ ΐ.Β.Β. ησλ δχν κεξψλ ηνπ (ζεσξεηηθνχ θαη εξγαζηεξη-
αθνχ).  



231 
 

εε) Μαζήκαηα Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Βπηινγήο: αθνινπζνχλ ηνλ ίδην ηξφπν εμαγσγήο ΐ.Β.Β. κε απηφλ ησλ 
κε Βμεηαδνκέλσλ Μαζεκάησλ ηεο ππνπεξίπσζεο. ββ` ηεο πεξίπησζεο δ` ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ.  

2. ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ θαηαηεζεί βαζκφο ελφο καζήκαηνο ζε έλα ηεηξάκελν, ηφηε 
ν βαζκφο πνπ ιείπεη, αλαπιεξψλεηαη απφ ηνλ βαζκφ ηνπ καζήκαηνο ηνπ άιινπ ηεηξακήλνπ.  

3. ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ θαηαηεζεί βαζκνινγία ελφο καζήκαηνο ζε θαλέλα 
ηεηξάκελν θαη εθφζνλ ε θνίηεζε ηνπ καζεηή θξηζεί επαξθήο, ν Αηεπζπληήο ζπγθξνηεί ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ 
ηξηκειή επηηξνπή απφ δχν (2) εθπαηδεπηηθνχο ηεο ίδηαο εηδηθφηεηαο ή εηδηθφηεηαο πνπ έρεη ζε αλάζεζε ην 
αληίζηνηρν κάζεκα, ε νπνία δηελεξγεί εηδηθή πξνθνξηθή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ ΐ` ηεηξακήλνπ, ην αξγφηεξν, 
ηελ επφκελε εκέξα απφ ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ ηνπ ΐ` ηεηξακήλνπ. Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο εμέηαζεο 
απνηειεί ηνλ Β.Π.ΐ. ηνπ καζήκαηνο πνπ είλαη ν Μ.Ο. ησλ βαζκψλ ησλ δχν (2) εμεηαζηψλ. ε πεξίπησζε 
πνπ ν καζεηήο δελ πξνζέιζεη αδηθαηνιφγεηα ζηελ εμέηαζε απηή, βαζκνινγείηαη κε βαζκφ «θαθψο» - κεδέλ 
(0).  

Άξζξν 134 

Βμαγσγή ηνπ ΐαζκνχ Πξναγσγήο -Βμαγσγή ηνπ ΐαζκνχ Ώπνιπηεξίνπ -Γεληθφο Μέζνο ξνο - (Γ.Μ.Ο.)  

1. Βμαγσγή ηνπ βαζκνχ πξναγσγήο: Γηα ηηο ηάμεηο Ώ` θαη ΐ` ΒΠΏ.Λ., ν Γ.Μ.Ο. πξνθχπηεη απφ ηνλ Μ.Ο. ησλ 
ΐ.Β.Β. ηνπ καζεηή φισλ ησλ καζεκάησλ, πιελ ηεο Φπζηθήο Ώγσγήο, θαη εθθξάδεηαη κε πξνζέγγηζε 
δεθάηνπ.  

2. Βμαγσγή ηνπ βαζκνχ απνιπηεξίνπ: Γηα ηε Γ` ηάμε ΒΠΏ.Λ., ν Γ.Μ.Ο. πξνθχπηεη απφ ην Μ.Ο. ησλ ΐ.Β.Β. 
ηνπ καζεηή φισλ ησλ καζεκάησλ, πιελ ηεο Φπζηθήο Ώγσγήο, θαη εθθξάδεηαη κε πξνζέγγηζε δεθάηνπ.  

Άξζξν 135 

ΐαζκφο Ώπνιπηεξίνπ ΒΠΏ.Λ. - Πηπρίνπ ΒΠΏ.Λ.  

1. ΐαζκφο απνιπηεξίνπ είλαη ν Γ.Μ.Ο. ησλ καζεκάησλ ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 134. 
ην απνιπηήξην αλαγξάθνληαη, εθηφο απφ ηνλ βαζκφ, ν ηνκέαο θαη ε εηδηθφηεηα πνπ παξαθνινχζεζε ν 
καζεηήο θαη νη ΐ.Β.Β. ησλ καζεκάησλ ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο.  

2. ΐαζκφο πηπρίνπ γηα ην ΒΠΏ.Λ. είλαη ν Μ.Ο. ησλ ΐ.Β.Β. ησλ καζεκάησλ εηδηθφηεηαο ηεο Γ` ηάμεο. ην 
πηπρίν αλαγξάθνληαη, εθηφο απφ ηνλ βαζκφ, ν ηνκέαο θαη ε εηδηθφηεηα πνπ παξαθνινχζεζε ν καζεηήο.  

3. Σα απνιπηήξηα θαη ηα πηπρία εθδίδνληαη κία θνξά θαη δελ αιιάδνπλ.  

Άξζξν 136 

Σξφπνο αμηνιφγεζεο θαη θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο ησλ «θαη` ηδίαλ δηδαρζέλησλ» καζεηψλ ηεο Ώ` ηάμεο 
ΒΠΏ.Λ.  

1. Οη θαη` ηδίαλ δηδαρζέληεο καζεηέο ηεο Ώ` ηάμεο εμεηάδνληαη πξνθνξηθά θαη γξαπηά θαηά ηελ εμεηαζηηθή 
πεξίνδν ηνπ ΜαΎνπ-Ενπλίνπ ζε φια ηα καζήκαηα.  

2. Γηα ηα γξαπηψο εμεηαδφκελα καζήκαηα, νη θαη` ηδίαλ δηδαρζέληεο καζεηέο εμεηάδνληαη ζηηο ίδηεο 
εκεξνκελίεο, ζηελ ίδηα εμεηαζηέα χιε θαη ζηα ίδηα ζέκαηα κε ηνπο καζεηέο ηεο Ώ` ηάμεο ηνπ ΒΠΏ.Λ.. Γηα ηα 
κε εμεηαδφκελα καζήκαηα, ε εμεηαζηέα χιε νξίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 125.  

3. ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Ώγσγήο, ε βαζκνινγία δηακνξθψλεηαη κφλν απφ ηα εμεηαζηέα αληηθείκελα ηνπ 
αζιήκαηνο ή ηεο θηλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ επέιεμαλ.  

4. ηα καζήκαηα Πξνζαλαηνιηζκνχ («Βξεπλεηηθή Βξγαζία ζηελ Σερλνινγία», «ρνιηθφο Βπαγγεικαηηθφο 
Πξνζαλαηνιηζκφο-Ώζθάιεηα θαη Τγεία ζην ρψξν εξγαζίαο», «Γψλε Αεκηνπξγηθψλ Αξαζηεξηνηήησλ») θαη 
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ζην κάζεκα Βπηινγήο «Ώγσγή Τγείαο» νη καζεηέο παξαδίδνπλ γξαπηή εξγαζία, ζχκθσλα κε νδεγίεο ηνπ 
δηδάζθνληνο.  

5. Δ πξνθνξηθή εμέηαζε πξνεγείηαη ηεο γξαπηήο θαη δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα πνπ 
θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ Αηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, γηα θάζε κάζεκα ελψπηνλ ηξηκεινχο επηηξνπήο. Δ επηηξνπή 
απνηειείηαη απφ ηνλ Αηεπζπληή ή ηνλ Τπνδηεπζπληή ηνπ ΒΠΏ.Λ. σο Πξφεδξν θαη κέιε δχν (2) 
εθπαηδεπηηθνχο ηεο ίδηαο εηδηθφηεηαο ή εηδηθφηεηαο πνπ έρεη ζε αλάζεζε ην αληίζηνηρν κάζεκα, γηα ην νπνίν 
δεηήζεθε εμέηαζε. Ο Μ.Ο. ησλ βαζκψλ ησλ δχν (2) εθπαηδεπηηθψλ αληηζηνηρεί κε ηνλ Β.Π.ΐ. ηνπ καζεηή 
ζην εμεηαδφκελν κάζεκα. Ο ΐ.Β.Β. είλαη ν Μ.Ο. ηνπ Β.Π.ΐ. κε ηνλ αληίζηνηρν Γ.ΐ. θαη ζεκεηψλεηαη κε 
πξνζέγγηζε δεθάηνπ.  

6. Ώλ νη θαη` ηδίαλ δηδαρζέληεο καζεηέο παξαπέκπνληαη ζηελ εηδηθή εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ Ενπλίνπ ηνπ 
ίδηνπ έηνπο, εμεηάδνληαη πξνθνξηθά θαη γξαπηά ζηα καζήκαηα ζηα νπνία ν ΐ.Β.Β. ηνπο είλαη κηθξφηεξνο ηνπ 
ελλέα θαη 0,5 (9,5), νπφηε θαη πξνάγνληαη, εθφζνλ έρνπλ Γ.Μ.Ο. ηνπιάρηζηνλ ελλέα θαη 0,5 (9,5).  

7. Σν πξφγξακκα εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ ΜαΎνπ-Ενπλίνπ κπνξεί λα δηεπξπλζεί ρξνληθά, νξίδεηαη απφ ηνλ 
χιινγν Αηδαζθφλησλ θαη αλαθνηλψλεηαη απφ ηνλ Αηεπζπληή ηνπ ΒΠΏ.Λ. ζηνπο καζεηέο πέληε (5) 
ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμή ηνπ.  

8. Σα γξαπηά δνθίκηα ησλ καζεηψλ ηνπ άξζξνπ απηνχ βαζκνινγνχληαη θαη αλαβαζκνινγνχληαη κε ηελ ίδηα 
δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηα γξαπηά ησλ καζεηψλ ηεο ηάμεο, ζηελ νπνία ππνβάιινληαη γηα εμέηαζε.  

9. Οη καζεηέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πξνάγνληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 128 θαη 129. Οη 
ππαγφκελνη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ππνβάιινπλ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ζρεηηθή 
αίηεζε ζην νηθείν ζρνιείν ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκέξεο πξηλ απφ ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ ηνπ ΐ` 
ηεηξακήλνπ. Οη θαη` ηδίαλ δηδαρζέληεο καζεηέο πξνάγνληαη, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηνπο 
παξαθνινπζνχληεο καζεηέο.  

Άξζξν 137 

Μαζεηέο απφ μέλα ζρνιεία  

1. Οη καζεηέο ησλ παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ π.δ. 155/1978 (Ώ` 33), φπσο αληηθαηαζηάζεθε 
κε ην άξζξν 3 ηνπ π.δ. 182/1984 (Ώ` 60), πνπ θνηηνχλ ζε ειιεληθφ ΒΠΏ.Λ., πξνάγνληαη ή απνιχνληαη, 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ απηψλ. Γηα ηνπο καζεηέο απφ μέλα ζρνιεία:  

α) θαηά ην πξψην έηνο ηεο θνίηεζήο ηνπο ζε ειιεληθφ ΒΠΏ.Λ., εθαξκφδεηαη ην άξζξν 128 κε ηαπηφρξνλε 
κείσζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ κέζνπ φξνπ ελλέα θαη πέληε δέθαηα (9,5) θαηά δχν κνλάδεο,  

β) θαηά ην δεχηεξν έηνο ηεο θνίηεζήο ηνπο ζε ειιεληθφ ΒΠΏ.Λ., εθαξκφδεηαη ην άξζξν 128 κε ηαπηφρξνλε 
κείσζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ κέζνπ φξνπ ελλέα θαη 0,5 (9,5) θαηά κία κνλάδα. Οη καζεηέο ηεο θαηεγνξίαο 
απηήο, κεηά ην δεχηεξν έηνο ηεο θνίηεζήο ηνπο ζε ειιεληθφ ΒΠΏ.Λ. εμεηάδνληαη, βαζκνινγνχληαη θαη 
πξνάγνληαη, φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο δηαηάμεηο γηα ηνπο καζεηέο ηεο εκεδαπήο.  

2. Οη καζεηέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζηα καζήκαηα γηα ηα νπνία πξνβιέπεηαη πξνθνξηθή εμέηαζε, 
εμεηάδνληαη απφ επηηξνπή πνπ νξίδεηαη, ζχκθσλα κε ηελ 23519/ Γ2/01-03-2010 ππνπξγηθή απφθαζε (ΐ` 
258) «Βλδνζρνιηθέο (πξναγσγηθέο, πηπρηαθέο/απνιπηήξηεο) εμεηάζεηο, ελδηάκεζεο γξαπηέο εμεηάζεηο θαηά 
ηε δηάξθεηα ησλ ηεηξακήλσλ ησλ καζεηψλ ησλ ΒΠΏ.Λ., ησλ ΒΠΏ.. κε αλαπεξία θαη κε εηδηθέο 
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο».  

3. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ εθαξκφδνληαη γηα ηελ απφθηεζε πηπρίνπ ΒΠΏ.Λ., γηα ην νπνίν 
ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 130 γηα ηα εκεξήζηα θαη εζπεξηλά ΒΠΏ.Λ..  

4. Οη καζεηέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ εμεηάδνληαη ζηα καζήκαηα γηα ηα νπνία πξνβιέπεηαη εμέηαζε απφ επη-
ηξνπή, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 133.  

5. ηνπο απνθνίηνπο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ρνξεγείηαη απνιπηήξην ή θαη πηπρίν ΒΠΏ.Λ., ζην νπνίν 
αλαγξάθεηαη φηη, ρνξεγήζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  
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Άξζξν 138 

Τπνινγηζκφο βαζκνχ κε πξνζέγγηζε δεθάηνπ  

πνπ αλαθέξεηαη ππνινγηζκφο βαζκνχ κε πξνζέγγηζε δεθάηνπ, λνείηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαηά ηνλ 
ππνινγηζκφ ηνπ βαζκνχ πξνθχπηνπλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο δεθαδηθά ςεθία ηφηε, εάλ ην δεχηεξν δεθαδηθφ 
ςεθίν είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ πέληε (5), ην πξψην δεθαδηθφ ςεθίν πξνζαπμάλεηαη ζην ακέζσο 
επφκελν, παξαιεηπνκέλσλ ησλ ινηπψλ θαη, εάλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε (5), παξαιείπνληαη φια ηα 
ππφινηπα, πιελ ηνπ πξψηνπ, δεθαδηθά ςεθία.  

Άξζξν 139 

Βμεηάζεηο καζεηψλ ησλ ηδησηηθψλ ΒΠΏ.Λ. εκεξεζίσλ θαη εζπεξηλψλ ηξηεηνχο θνίηεζεο  

1. Οη ξπζκίζεηο γηα ηελ αμηνιφγεζε, ηηο πξναγσγηθέο εμεηάζεηο θαη ηελ πξναγσγή ησλ καζεηψλ ησλ δεκφζη-
σλ ΒΠΏ.Λ. ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο καζεηέο ησλ ηδησηηθψλ ΒΠΏ.Λ..  

2. Οη απνιπηήξηεο θαη πηπρηαθέο εμεηάζεηο ησλ καζεηψλ ησλ ηδησηηθψλ ΒΠΏ.Λ. δηελεξγνχληαη ζε φια ηα 
γξαπηψο εμεηαδφκελα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζηελ ηειεπηαία ηάμε, ελψπηνλ εμεηαζηηθψλ επηηξνπψλ 
πνπ απνηεινχληαη απφ εθπαηδεπηηθνχο ησλ δεκνζίσλ ΒΠΏ.Λ. θαη εθπαηδεπηηθνχο πνπ δηδάζθνπλ ζην 
ηδησηηθφ ΒΠΏ.Λ., ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 142.  

3. Γηα ηηο εηδηθέο εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο ησλ επαλαιεπηηθψλ εμεηάζεσλ νξίδνληαη επηηξνπέο κε λέα 
ζχλζεζε, ζηηο νπνίεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη θαη κέιε πνπ κεηείραλ ζε πξνεγνχκελεο Βπηηξνπέο.  

4. Οη εθπαηδεπηηθνί ησλ δεκνζίσλ ΒΠΏ.Λ. είλαη δπλαηφ λα νξίδνληαη κέιε ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία (1) 
Βπηηξνπέο θαη κέρξη ηξεηο (3) ην αλψηεξν, χζηεξα απφ γξαπηή αηηηνιφγεζε ηνπ Αηεπζπληή ηεο νηθείαο 
Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, ν νπνίνο είλαη αξκφδηνο γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο Βμεηαζηηθήο Βπηηξνπήο, 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 142.  

5. Πέξα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ, νη απνιπηήξηεο θαη πηπρηαθέο εμεηάζεηο ησλ καζεηψλ 
ησλ ηδησηηθψλ ΒΠΏ.Λ. δηελεξγνχληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά γηα ηηο απνιπηήξηεο 
θαη πηπρηαθέο εμεηάζεηο ησλ καζεηψλ ησλ δεκνζίσλ ΒΠΏ.Λ..  

Άξζξν 140 

Υξφλνο δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ – εμέηαζηξα  

1. Οη πξναγσγηθέο, απνιπηήξηεο θαη πηπρηαθέο εμεηάζεηο ησλ καζεηψλ ησλ ηδησηηθψλ ΒΠΏ.Λ., θαζψο θαη νη 
επαλαιεπηηθέο εμεηάζεηο ησλ εηδηθψλ εμεηαζηηθψλ πεξηφδσλ δηελεξγνχληαη θάζε ρξφλν ζηηο εκεξνκελίεο 
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, γηα ηηο αληίζηνηρεο εμεηάζεηο ησλ καζεηψλ ησλ δεκνζίσλ 
ΒΠΏ.Λ..  

2. Οη καζεηέο ησλ ηδησηηθψλ ΒΠΏ.Λ. πνπ πξνζέξρνληαη ζηηο απνιπηήξηεο θαη πηπρηαθέο εμεηάζεηο, 
θαηαβάιινπλ εμέηαζηξα γηα θάζε εμεηαδφκελν κάζεκα.  

Άξζξν 141 

Βπνπηεία απνιπηεξίσλ θαη πηπρηαθψλ εμεηάζεσλ  

Σελ επνπηεία ηεο δηελέξγεηαο ησλ γξαπηψλ απνιπηεξίσλ θαη πηπρηαθψλ εμεηάζεσλ ησλ καζεηψλ ησλ 
ηδησηηθψλ ΒΠΏ.Λ. έρεη ν Αηεπζπληήο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ηεο πεξηνρήο αξκνδηφηεηάο ηνπ.  

Άξζξν 142 

Βμεηαζηηθέο Βπηηξνπέο - Βπηηεξεηέο  
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1. Με απφθαζε ηνπ Αηεπζπληή Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο πνπ έρεη ηελ επνπηεία ησλ γξαπηψλ απνιπ-
ηεξίσλ θαη πηπρηαθψλ εμεηάζεσλ ησλ ηδησηηθψλ ΒΠΏ.Λ., νξίδνληαη ν Πξφεδξνο, ε Γξακκαηεία θαη ηα κέιε 
ηεο Βμεηαζηηθήο Βπηηξνπήο πνπ είλαη δεκφζηνη εθπαηδεπηηθνί. Χο Πξφεδξνο ηεο Βμεηαζηηθήο Βπηηξνπήο 
νξίδεηαη κφληκνο εθπαηδεπηηθφο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο (Α.Β.), θαηεγνξίαο Παλεπηζηεκηαθήο 
Βθπαίδεπζεο (Π.Β.), κε βαζκφ ηνπιάρηζηνλ ΐ` πνπ ππεξεηεί ζε ΒΠΏ.Λ..  

Χο κέιε ηεο Βμεηαζηηθήο Βπηηξνπήο, νξίδνληαη εθπαηδεπηηθνί ησλ δεκνζίσλ ΒΠΏ.Λ. ηεο Α.Β. κε ηελ εμήο 
πξνυπφζεζε: Ο αξηζκφο ησλ κειψλ ηεο Βμεηαζηηθήο Βπηηξνπήο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ αξρή φηη, γηα 
θάζε εμεηαδφκελν κάζεκα νξίδεηαη έλαο (1) ηνπιάρηζηνλ εθπαηδεπηηθφο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή εηδηθφηεηαο 
πνπ έρεη ζε αλάζεζε ην εμεηαδφκελν κάζεκα θαη φηη, ε ζρέζε κεηαμχ ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο 
θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ πξνο δηφξζσζε γξαπηψλ δνθηκίσλ, γηα θάζε εηδηθφηεηα, είλαη έλα (1) πξνο εμήληα (60) 
ην αλψηεξν.  

Χο Γξακκαηέαο ηεο Βμεηαζηηθήο Βπηηξνπήο νξίδεηαη έλαο (1) εθπαηδεπηηθφο ηεο Α.Β.. ηαλ νη καζεηέο ηνπ 
ηδησηηθνχ ΒΠΏ.Λ. πνπ δηθαηνχληαη λα πξνζέιζνπλ ζηηο απνιπηήξηεο θαη πηπρηαθέο εμεηάζεηο είλαη 
πεξηζζφηεξνη απφ εθαηφ (100), νξίδεηαη έλαο (1) αθφκε εθπαηδεπηηθφο, σο Γξακκαηέαο. ηαλ νη καζεηέο ηνπ 
ηδησηηθνχ ΒΠΏ.Λ. πνπ δηθαηνχληαη λα πξνζέιζνπλ ζηηο εμεηάζεηο ππεξβαίλνπλ ηνπο δηαθφζηνπο (200), είλαη 
δπλαηφ, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηεο παξνχζαο λα νξίδνληαη πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο (1) 
Βμεηαζηηθέο Βπηηξνπέο.  

2. ηελ Βμεηαζηηθή Βπηηξνπή ε νπνία δηελεξγεί ηηο απνιπηήξηεο θαη πηπρηαθέο εμεηάζεηο ησλ καζεηψλ ησλ 
ηδησηηθψλ ΒΠΏ.Λ., ζπκκεηέρνπλ θαη εθπαηδεπηηθνί πνπ δηδάζθνπλ ζην ηδησηηθφ ΒΠΏ.Λ. θαη ζε αλαινγία ίζε 
πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δεκνζίνπ, πνπ είλαη κέιε ηεο Βπηηξνπήο. Με πξφηαζε ηνπ 
Αηεπζπληή ηνπ ηδησηηθνχ ΒΠΏ.Λ., ν Πξφεδξνο ηεο Βμεηαζηηθήο Βπηηξνπήο, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο πξψηεο 
ζπλεδξίαζεο, νξίδεη κε πξάμε ηνπ ηα κέιε ηεο Βπηηξνπήο πνπ πξνέξρνληαη απφ εθπαηδεπηηθνχο πνπ 
δηδάζθνπλ ζην ηδησηηθφ ΒΠΏ.Λ..  

3. Ώλ ππάξρνπλ εμεηαδφκελα καζήκαηα, γηα ηα νπνία δελ ππάξρνπλ εθπαηδεπηηθνί δεκνζίσλ ΒΠΏ.Λ. ηεο 
Α.Β., αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή εηδηθφηεηαο πνπ έρεη ζε αλάζεζε ην εμεηαδφκελν κάζεκα ή ν αξηζκφο ηνπο 
δελ επαξθεί ή θσιχνληαη, είλαη δπλαηφ λα νξηζζνχλ κέιε ηεο Βμεηαζηηθήο Βπηηξνπήο κφληκνη εθπαηδεπηηθνί 
ή αλαπιεξσηέο θαη σξνκίζζηνη απφ ηα Γεληθά Λχθεηα ή Σ.Β.Ε., χζηεξα απφ ζπλελλφεζε ηνπ Αηεπζπληή ηεο 
Αηεχζπλζεο Α.Β. κε ηνλ Πξχηαλε ησλ Σ.Β.Ε., ζην νπνίν αλήθεη ν εθπαηδεπηηθφο. Αελ επηηξέπεηαη ν νξηζκφο 
ησλ πξναλαθεξφκελσλ σο κειψλ ηεο Βμεηαζηηθήο Βπηηξνπήο, αλ έρνπλ δηδάμεη έζησ θαη γηα πεξηνξηζκέλν 
ρξνληθφ δηάζηεκα ζην ηδησηηθφ ΒΠΏ.Λ. ηελ ηειεπηαία πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ ηξηεηία ή έρνπλ 
εξγαζηεί ηελ ηειεπηαία πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ ηξηεηία ζηελ επηρείξεζε, ζηελ νπνία αλήθε ην 
ηδησηηθφ ΒΠΏ.Λ..  

4. ε θάζε αίζνπζα φπνπ δηεμάγνληαη νη γξαπηέο δνθηκαζίεο ησλ καζεηψλ νξίδνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο 
Βμεηαζηηθήο Βπηηξνπήο σο επηηεξεηέο έλα (1) ηνπιάρηζηνλ κέινο ηεο επηηξνπήο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ 
δεκφζην ηνκέα θαη έλαο (1) εθπαηδεπηηθφο ηνπ ηδησηηθνχ ΒΠΏ.Λ..  

Άξζξν 143 

Τπνρξεψζεηο ηεο Βμεηαζηηθήο Βπηηξνπήο πξηλ θαη κεηά ηελ έλαξμε ησλ απνιπηεξίσλ θαη πηπρηαθψλ 
εμεηάζεσλ  

1. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε δηεμαγσγήο ησλ απνιπηεξίσλ θαη πηπρηαθψλ εμεηάζεσλ ν Πξφεδξνο κε δχν (2) 
ηνπιάρηζηνλ κέιε ηεο Βμεηαζηηθήο Βπηηξνπήο, απνηεινχκελεο απφ δεκφζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνλ 
Γξακκαηέα ηεο επηηξνπήο, δηαπηζηψλνπλ:  

α) αλ νη καζεηέο πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο θαη  

β) αλ έρνπλ θαηαρσξηζζεί ζηα αηνκηθά δειηία ησλ εμεηαδφκελσλ καζεηψλ νη πξνθνξηθνί βαζκνί ησλ ηεηξα-
κήλσλ θαη απαγνξεχεη ηελ έλαξμε ησλ εμεηάζεσλ, αλ δελ έρεη πξνεγεζεί ε θαηαρψξηζε ησλ βαζκψλ 
απηψλ.  

2. Ο Αηεπζπληήο ηνπ ηδησηηθνχ ΒΠΏ.Λ. παξαδίδεη ζηνλ Πξφεδξν ηεο Βμεηαζηηθήο Βπηηξνπήο θαηαζηάζεηο κε 
ηα νλφκαηα ησλ καζεηψλ πνπ δηθαηνχληαη λα πξνζέιζνπλ ζηηο απνιπηήξηεο θαη πηπρηαθέο εμεηάζεηο κε 
αιθαβεηηθή ζεηξά θαη θαηά εηδηθφηεηα, θαζψο επίζεο θαη ηελ αλαιπηηθή βαζκνινγία ησλ ηεηξακήλσλ θαηά 
κάζεκα.  
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3. Ο Πξφεδξνο ηεο Βμεηαζηηθήο Βπηηξνπήο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Αηεπζπληή ηνπ ηδησηηθνχ ΒΠΏ.Λ., 
θαηαξηίδνπλ ην πξφγξακκα ησλ απνιπηεξίσλ θαη πηπρηαθψλ εμεηάζεσλ, ην αλαξηνχλ ζηνλ πίλαθα 
αλαθνηλψζεσλ ηνπ ζρνιείνπ θαη ζπλεξγάδνληαη γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ θξίλεη ν Πξφεδξνο απαξαίηεην γηα 
ηελ θαιχηεξε δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ.  

4. Με αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ έρνληνο ηελ επνπηεία ησλ εμεηάζεσλ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ζηελ νηθεία 
Πεξηθεξεηαθή Αηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, χζηεξα απφ ζρεηηθή έγγξαθε 
εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Βμεηαζηηθήο Βπηηξνπήο, κπνξεί λα νξηζζνχλ δηδαθηήξηα ή εξγαζηήξηα δεκφζη-
νπ ζρνιείνπ, γηα ηε δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ ή κέξνπο απηψλ, εθφζνλ ηα θηίξηα ή ηα εξγαζηήξηα ηνπ 
ηδησηηθνχ ΒΠΏ.Λ. δελ επαξθνχλ ή δελ θξίλνληαη θαηάιιεια γηα ηελ νκαιή θαη απξφζθνπηε δηεμαγσγή ησλ 
εμεηάζεσλ.  

5. Καηά ηε δηελέξγεηα ησλ απνιπηήξησλ θαη πηπρηαθψλ εμεηάζεσλ πεξηφδνπ ΜαΎνπ-Ενπλίνπ θαη ησλ εηδηθψλ 
εμεηαζηηθψλ πεξηφδσλ Ενπλίνπ θαη επηεκβξίνπ, γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ζεκάησλ ησλ εμεηάζεσλ θαη γηα ηε 
βαζκνιφγεζε ησλ γξαπηψλ δνθηκίσλ ηζρχνπλ ηα εμήο:  

α) Γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ζεκάησλ ησλ εμεηάζεσλ:  

αα. Σα ζέκαηα γηα θάζε εμεηαδφκελν κάζεκα, θαηαξηίδνληαη απφ δηκειή επηηξνπή θαη ππνγξάθνληαη θαη 
απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Βμεηαζηηθήο Βπηηξνπήο. Δ επηηξνπή απνηειείηαη απφ έλαλ (1) εθπαηδεπηηθφ ησλ 
δεκνζίσλ ΒΠΏ.Λ. ή Γεληθψλ Λπθείσλ ή Σ.Β.Ε., ίδηαο εηδηθφηεηαο ή εηδηθφηεηαο πνπ έρεη ζε αλάζεζε ην 
εμεηαδφκελν κάζεκα θαη έλαλ (1) εθπαηδεπηηθφ ηνπ ηδησηηθνχ ΒΠΏ.Λ., ηεο ίδηαο εηδηθφηεηαο ή εηδηθφηεηαο 
πνπ έρεη ζε αλάζεζε ην εμεηαδφκελν κάζεκα ν νπνίνο έρεη πξνηαζεί γηα ηελ Βμεηαζηηθή Βπηηξνπή.  

ββ. Οη ίδηεο δηκειείο Βπηηξνπέο εμεηάδνπλ πξνθνξηθά ηνπο καζεηέο φηαλ πξνβιέπεηαη απφ ηηο θείκελεο 
δηαηάμεηο πξνθνξηθή εμέηαζε αληί γξαπηήο.  

γγ. ηνλ ρψξν πνπ έρεη επηιεγεί γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ζεκάησλ ησλ εμεηάζεσλ δελ επηηξέπεηαη λα 
παξεπξίζθνληαη άιια άηνκα, εθηφο απφ ηα κέιε ηεο νηθείαο δηκεινχο επηηξνπήο θαη ηνλ Πξνέδξν ηεο 
Βμεηαζηηθήο Βπηηξνπήο.  

β) Γηα ηε βαζκνιφγεζε ησλ γξαπηψλ δνθηκίσλ:  

αα. Σα γξαπηά δνθίκηα ησλ απνιπηεξίσλ θαη πηπρηαθψλ εμεηάζεσλ ησλ καζεηψλ ησλ ηδησηηθψλ ΒΠΏ.Λ. 
θπιάζζνληαη κε επζχλε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο, δηνξζψλνληαη θαη βαζκνινγνχληαη απφ 
ηε δηκεή επηηξνπή.  

ββ. Πξψηνο δηνξζψλεη θαη βαζκνινγεί ζηελ θιίκαθα 0-100 θάζε γξαπηφ δνθίκην ν εθπαηδεπηηθφο ηνπ ηδησηη-
θνχ ΒΠΏ.Λ. ζε ρψξν πνπ έρεη επηιεγεί γη` απηφλ ηνλ ζθνπφ, θαη ζηε ζπλέρεηα θαιχπηεη ηε βαζκνινγία κε 
αδηαθαλέο απηνθφιιεην. ηε ζπλέρεηα, ηα γξαπηά απηά δηνξζψλνληαη θαη βαζκνινγνχληαη απφ ην κέινο ηεο 
Βπηηξνπήο ηνπ δεκνζίνπ.  

γγ. Ο Μ.Ο. ησλ δχν (2) βαζκψλ απνηειεί ην Γ.ΐ. ηνπ δνθηκίνπ ηνπ καζεηή, ν νπνίνο εθθξάδεηαη ζηελ 
θιίκαθα 0-100, αλάγεηαη ζηελ θιίκαθα 0-20 θαη εθθξάδεηαη σο δεθαδηθφο, φπνπ απαηηείηαη.  

δδ. ε πεξίπησζε πνπ ν βαζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπ ηδησηηθνχ ΒΠΏ.Λ., δηαθέξεη απφ ηνλ βαζκφ ηνπ 
κέινπο ηεο επηηξνπήο πνπ πξνέξρεηαη απφ ην δεκφζην πεξηζζφηεξν απφ δψδεθα (12) κνλάδεο ζηελ 
θιίκαθα 0-100, ην γξαπηφ δνθίκην αλαβαζκνινγείηαη απηεπάγγειηα. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν Πξφεδξνο ηεο 
εμεηαζηηθήο επηηξνπήο δηαβηβάδεη ηα πξνο αλαβαζκνιφγεζε γξαπηά δνθίκηα κε θαιπκκέλα φια ηα ζηνηρεία 
ησλ καζεηψλ θαη ηνπο αξρηθνχο βαζκνχο ησλ εθπαηδεπηηθψλ καδί κε επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ ζεκάησλ 
ζηελ αξκφδηα Αηεχζπλζε Α.Β., φπνπ θαη αλαβαζκνινγνχληαη, φπσο νξίδεηαη κε ηελ απφθαζε ηεο 
πεξίπησζεο β` ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ παξφληνο.  

εε. Ο ΐ.Β.Β θάζε καζεηή γηα θάζε κάζεκα πξνθχπηεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 133.  

Άξζξν 144 

Έθδνζε απνηειεζκάησλ -  
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Ώξρείν απνιπηεξίσλ θαη πηπρηαθψλ εμεηάζεσλ  

1. Οη ΐ.Β.Β. ησλ καζεηψλ ζε θάζε κάζεκα θαηαρσξίδνληαη ζην Μεηξψν θαη ηα αηνκηθά δειηία ησλ καζεηψλ 
θαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο εηήζηαο επίδνζεο ηνπ καζεηή δίλεηαη απφ ηνλ Γεληθφ Μέζν ξν (Γ.Μ.Ο.), ν 
νπνίνο πξνθχπηεη απφ ηνλ Μ.Ο. ησλ ΐ.Β.Β. ηνπ καζεηή φισλ ησλ καζεκάησλ, πιελ ηεο Φπζηθήο Ώγσγήο, 
θαη εθθξάδεηαη κε πξνζέγγηζε δεθάηνπ, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 134.  

2. ΐαζκφο πηπρίνπ γηα ην ΒΠΏ.Λ. είλαη ν Μ.Ο. ησλ ΐ.Β.Β. ησλ καζεκάησλ εηδηθφηεηαο ηεο Γ` ηάμεο.  

3. Δ δηκειήο Βπηηξνπή ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ, ζην νπνίν αλαγξάθνληαη κε αιθαβεηηθή ζεηξά θαη θαηά 
εηδηθφηεηα νη απνιπφκελνη καζεηέο θαη ε θαηά κάζεκα βαζκνινγία, θαζψο θαη ν ΐαζκφο Ώπνιπηεξίνπ ηνπο 
(Γ.Μ.Ο.) αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο, θαζψο θαη νη παξαπεκπφκελνη θαη απνξξηπηφκελνη καζεηέο, κε ηα 
νθεηιφκελα γηα ηνλ θάζε έλαλ καζήκαηα. Ώληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνχ απηνχ θαη αληίγξαθν ηνπ κεηξψνπ ησλ 
καζεηψλ ηνπ ηδησηηθνχ ΒΠΏ.Λ. ππνβάιινληαη κε κέξηκλα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Βμεηαζηηθήο Βπηηξνπήο ζηνλ 
Αηεπζπληή ηεο Αηεχζπλζεο Α.Β., φπνπ θαη αξρεηνζεηνχληαη. Με βάζε ην αξρείν απηφ γίλεηαη ε ζεψξεζε θαη 
επηθχξσζε ησλ ηίηισλ ησλ καζεηψλ ησλ αληίζηνηρσλ ηδησηηθψλ ΒΠΏ.Λ..  

4. ηε ζηήιε ησλ γεληθψλ παξαηεξήζεσλ ηνπ αηνκηθνχ δειηίνπ θάζε καζεηή κεηαθέξνληαη ν γεληθφο βαζ-
κφο απφιπζεο ή πηπρίνπ αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο γηα ηνπο απνιπφκελνπο καζεηέο ή φζνπο ιακβάλνπλ 
πηπρίν θαη ηα νθεηιφκελα καζήκαηα γηα ηνπο παξαπεκπφκελνπο καζεηέο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ηα 
θαηαρσξηζκέλα ζηνηρεία ζθξαγίδνληαη θαη ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Βμεηαζηηθήο Βπηηξνπήο.  

Άξζξν 145 

Ώπνιπηήξηεο θαη πηπρηαθέο εμεηάζεηο καζεηψλ ηδησηηθψλ ΒΠΏ.Λ.  

πνπ έρνπλ αλαζηείιεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο  

1. Μαζεηέο ηδησηηθνχ ΒΠΏ.Λ. πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε απνιπηήξηεο θαη πηπρηαθέο εμεηάζεηο, 
αιιά ην ηδησηηθφ ΒΠΏ.Λ. ζην νπνίν θνηηνχζαλ έρεη αλαζηείιεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ, δηθαηνχληαη λα πξνζέιζνπλ 
ζε απνιπηήξηεο θαη πηπρηαθέο εμεηάζεηο ζε ηδησηηθφ ΒΠΏ.Λ. ηεο επηινγήο ηνπο, χζηεξα απφ ζρεηηθή 
απφθαζε ηνπ Αηεπζπληή Α.Β. ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ νπνίνπ αλήθε ην ηδησηηθφ ΒΠΏ.Λ., πνπ έρεη αλαζηείιεη 
ηε ιεηηνπξγία ηνπ.  

2. Οη πξναλαθεξφκελνη καζεηέο κπνξνχλ λα εμεηαζζνχλ θαη ζε δεκφζηα ΒΠΏ.Λ. κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία πνπ 
αλαθέξεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. ηελ πεξίπησζε απηή ε επηινγή ηνπ δεκνζίνπ ΒΠΏ.Λ. ζην 
νπνίν ζα εμεηαζηεί ν καζεηήο γίλεηαη απφ ηνλ Αηεπζπληή ηεο νηθείαο Αηεχζπλζεο Α.Β..  

3. Σν άξζξν 136 γηα ηνλ ηξφπν εμέηαζεο ησλ θαη` ηδίαλ δηδαρζέλησλ καζεηψλ ησλ δεκνζίσλ ΒΠΏ.Λ. 
εθαξκφδεηαη θαη γηα ηνπο καζεηέο ησλ ηδησηηθψλ ΒΠΏ.Λ..  

Άξζξν 146 

Έθδνζε ηίηισλ ζπνπδψλ ηδησηηθψλ ΒΠΏ.Λ.  

1. Σα απνιπηήξηα θαη ηα πηπρία ησλ καζεηψλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ πξφεδξν ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο, 
ηνλ Αηεπζπληή ηνπ ηδησηηθνχ ΒΠΏ.Λ. θαη ηξία (3) κέιε ηεο Βπηηξνπήο, πνπ πξνέξρνληαη ηα δχν (2) απφ ηε 
Αεκφζηα Βθπαίδεπζε θαη ην έλα (1) απφ ην ηδησηηθφ ΒΠΏ.Λ.. Με κέξηκλα ηνπ Αηεπζπληή ηνπ ηδησηηθνχ 
ΒΠΏ.Λ. ηα απνιπηήξηα θαη ηα πηπρία ππνβάιινληαη γηα ζεψξεζε θαη επηθχξσζε ζηνλ Αηεπζπληή ηεο 
αξκφδηαο Αηεχζπλζεο Α.Β., ζηελ πεξηνρή ηεο νπνίαο ιεηηνπξγεί ην ηδησηηθφ ΒΠΏ.Λ..  

2. Μεηά ηε ιήμε ηνπ έξγνπ ηεο Βμεηαζηηθήο Βπηηξνπήο, ε έθδνζε ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ γηα ηνπο καζεηέο 
πνπ έιαβαλ κέξνο ζηηο απνιπηήξηεο θαη πηπρηαθέο εμεηάζεηο γίλεηαη απφ ηνλ Αηεπζπληή ηνπ ηδησηηθνχ 
ΒΠΏ.Λ., πνπ ηνπο ππνβάιιεη γηα έιεγρν θαη επηθχξσζε ζηνλ Αηεπζπληή ηεο αξκφδηαο Αηεχζπλζεο Α.Β..  

3. Ώλ ηδησηηθφ ΒΠΏ.Λ. έρεη αλαζηείιεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ, νη ηίηινη ησλ καζεηψλ πνπ θνίηεζαλ ζε απηφ 
εθδίδνληαη απφ ηνλ Αηεπζπληή ηεο αξκφδηαο Αηεχζπλζεο Α.Β., κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ππνβάιινληαη θαη 
ηεξνχληαη ζηηο Αηεπζχλζεηο Α.Β., ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 143.  
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4. ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ αλαγξάθνληαη φζα αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 135.  

Άξζξν 147 

Ώμηνιφγεζε καζεηεπφκελσλ ηνπ κεηαιπθεηαθνχ έηνπο-Σάμεο Μαζεηείαο  

1. Δ αμηνιφγεζε ησλ καζεηεπφκελσλ γηα ην εξγαζηεξηαθφ κάζεκα εηδηθφηεηαο, θαηά ηε δηάξθεηα θαη χζηεξα 
απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ κεηαιπθεηαθνχ έηνπο - Σάμεο Μαζεηείαο, πξαγκαηνπνηείηαη ιακβάλνληαο ππφςε 
ηνλ βαζκφ επίηεπμεο καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ. Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ καζεζηαθψλ ελνηήησλ, ηα 
νπνία έρνπλ θεληξηθφ ξφιν ζηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ (Π..) καζεηείαο φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, είλαη ηα 
εμήο:  

α. άξηζηε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, ρσξίο αλάγθε θαζνδήγεζεο,  

β. επαξθήο εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο κε αζήκαληα ιάζε/ παξαιείςεηο,  

γ. επαξθήο εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο κε ζεκαληηθά ιάζε/ παξαιείςεηο,  

δ. αλεπαξθήο εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.  

2. Δ δηαβάζκηζε ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο αληηζηνηρίδεηαη ζε βαζκνινγηθή θιίκαθα 0-20, κε βάζε ηελ 
νπνία ππνινγίδνληαη νη βαζκνί επίδνζεο ησλ καζεηψλ ζε φια ηα καζήκαηα.  

Αηαβάζκηζε  

θξηηεξίσλ  

Ώμηνιφγεζεο  

ΐαζκνινγηθή 
Κιίκαθα  

Σειηθή 
αμηνιφγεζε 
«Μεηαιπθεηαθνχ 
έηνπο - Σάμεο 
Μαζεηείαο»  

4  0-9,9  Ώλεπηηπρψο  

3  10-13,9   

2  14-17,9  Βπηηπρψο  

1  18-20   

3. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ επηαψξνπ ηνπ εξγαζηεξηαθνχ καζήκαηνο εηδηθφηεηαο ηνπ κεηαιπθεηαθνχ 
έηνπο - Σάμεο Μαζεηείαο ησλ ΒΠΏ.Λ. θαη ζηα πιαίζηα ηεο «Γψλεο Βπέιηθηνπ Πξνγξάκκαηνο Μαζεηείαο», νη 
καζεηεπφκελνη εμεηάδνληαη γξαπηά ή πξνθνξηθά κε επίδεημε δεμηνηήησλ ζην εξγαζηήξην θαη εθηέιεζε 
ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ καζήκαηνο. Δ κνξθή ηεο εμέηαζεο νξίδεηαη 
απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ πνπ δηδάζθεη ην εξγαζηεξηαθφ κάζεκα εηδηθφηεηαο θαη είλαη δπλαηφ λα επηιεγεί κηα 
κνξθή εμέηαζεο ή θαη ζπλδπαζκφο απηψλ. Βηδηθφηεξα:  

α) Ώλ επηιεγεί γξαπηή κνξθή εμέηαζεο, αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία κε απηήλ πνπ αθνινπζείηαη ζηα 
καζήκαηα ζεσξεηηθνχ πεξηερνκέλνπ, φπσο νξίδεηαη κε ηελ απφθαζε ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 126. 
Δ βαζκνιφγεζε ηεο γξαπηήο εμέηαζεο γίλεηαη ζηελ θιίκαθα 0-100 κε αθέξαηνπο κφλν αξηζκνχο θαη ν 
ηειηθφο βαζκφο ηνπ γξαπηνχ αλάγεηαη ζηελ θιίκαθα 0-20 θαη γξάθεηαη σο δεθαδηθφο, φπνπ απαηηείηαη.  

β) Ώλ επηιεγεί πξνθνξηθή κνξθή εμέηαζεο θαη ην εξγαζηεξηαθφ κάζεκα εηδηθφηεηαο δηδάζθεηαη απφ έλαλ 
(1) εθπαηδεπηηθφ, ηφηε γηα ηελ εμέηαζή ηνπ ζπγθξνηείηαη Βπηηξνπή απνηεινχκελε απφ ηνλ Αηεπζπληή ηνπ 
ΒΠΏ.Λ. ή ηνπ Β.Κ. θαηά πεξίπησζε, ηνλ δηδάζθνληα θαη έλαλ (1) άιιν εθπαηδεπηηθφ πνπ έρεη ζε αλάζεζε ην 
εμεηαδφκελν κάζεκα. Ώλ ην εξγαζηεξηαθφ κάζεκα εηδηθφηεηαο δηδάζθεηαη απφ δχν (2) εθπαηδεπηηθνχο, ηφηε 
γηα ηελ εμέηαζή ηνπ ζπγθξνηείηαη Βπηηξνπή απνηεινχκελε απφ ηνλ Αηεπζπληή ηνπ ΒΠΏ.Λ. ή ηνπ Β.Κ. θαηά 
πεξίπησζε θαη ηνπο δχν (2) δηδάζθνληεο. Δ βαζκνιφγεζε ηεο πξνθνξηθήο εμέηαζεο γίλεηαη ζηελ θιίκαθα 
0-20 κε αθέξαηνπο κφλν αξηζκνχο. ΐαζκφο ηνπ εξγαζηεξηαθνχ καζήκαηνο εηδηθφηεηαο είλαη ν Μ.Ο. ησλ 
βαζκψλ ησλ δχν (2) βαζκνινγεηψλ θαη γξάθεηαη σο δεθαδηθφο κε πξνζέγγηζε δεθάηνπ.  

γ) Σα ζέκαηα θαη ε βαζκνινγία ηεο γξαπηήο ή πξνθνξηθήο εμέηαζεο θαηαηίζεληαη ζηνλ Αηεπζπληή ηνπ 
ΒΠΏ.Λ., ν νπνίνο έρεη θαη ηελ επζχλε ηήξεζεο ηνπ αξρείνπ ηνπ «κεηαιπθεηαθνχ έηνπο - Σάμεο Μαζεηείαο».  
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4. Ο βαζκφο ηεο ηειηθήο αμηνιφγεζεο γηα ην εξγαζηεξηαθφ κάζεκα εηδηθφηεηαο, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηε 
ζρνιηθή κνλάδα, εθθξάδεηαη ζηε βαζκνινγηθή θιίκαθα 0-20 σο δεθαδηθφο αξηζκφο κε πξνζέγγηζε δεθάηνπ 
θαη έρεη ζπληειεζηή βαξχηεηαο πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ζηελ ηειηθή αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή. 
Ώπνηππψλεηαη ζην Μεηξψν ηνπ «Μεηαιπθεηαθνχ έηνπο - Σάμεο Μαζεηείαο» (Τπφδεηγκα 1, Τ.Ώ. 
Φ4/132138/Α4/03.08.2018, ΐ` 3395) ζην πεδίν «ΐΏΘΜΟ ΒΡΓΏΣΔΡΕΏΚΟΤ ΜΏΘΔΜΏΣΟ ΒΕ-
ΑΕΚΟΣΔΣΏ (0-20)», πνπ ζπκπιεξψλεη ν εθπαηδεπηηθφο ηνπ καζήκαηνο.  

5. Ο καζεηεπφκελνο αμηνινγείηαη θαη ζηνλ ρψξν εξγαζίαο απφ ηνλ ππεχζπλν εθπαηδεπηή ηεο επηρείξεζεο, 
κε βάζε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ «Πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο - Μαζεηεία ζε εξγαζηαθφ 
ρψξν» ζε βαζκνινγηθή θιίκαθα 0-20, κε ζπληειεζηή βαξχηεηαο πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ζηελ ηειηθή 
αμηνιφγεζε.  

6. Δ ηειηθή αμηνιφγεζε ηνπ «κεηαιπθεηαθνχ έηνπο-Σάμεο Μαζεηείαο» είλαη ζε βαζκνινγηθή θιίκαθα 0-20, 
εμάγεηαη απφ ην άζξνηζκα ησλ βαζκψλ αμηνιφγεζεο ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαη ζηνλ ρψξν εξγαζίαο θαη ε 
παξαθνινχζεζε ηνπ «κεηαιπθεηαθνχ έηνπο - Σάμεο Μαζεηείαο» ζεσξείηαη επηηπρήο, εθφζνλ ν ηειηθφο 
βαζκφο έρεη ηελ έλδεημε ηνπιάρηζηνλ «10», κε ηελ πξνυπφζεζε φηη, ηφζν ζηελ αμηνιφγεζε ζηε ζρνιηθή 
κνλάδα φζν θαη ζηελ αμηνιφγεζε ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ν καζεηεπφκελνο δελ έρεη ιάβεη βαζκφ κηθξφηεξν 
ηνπ «10» ζηελ θιίκαθα 0-20. ηε βεβαίσζε παξαθνινχζεζεο ηνπ «κεηαιπθεηαθνχ έηνπο - Σάμεο 
Μαζεηείαο» αλαθέξεηαη κφλν ν ραξαθηεξηζκφο «Βπηηπρψο».  

Άξζξν 148 

Υαξαθηεξηζκφο ησλ καζεκάησλ γηα ηνπο καζεηέο ηεο Γ` θαη Α` ηάμεο ηεηξαεηνχο θνίηεζεο Βζπεξηλνχ 
ΒΠΏ.Λ. ζρνιηθνχ έηνπο 2018-2019 θαη Α` ηάμεο ηεηξαεηνχο θνίηεζεο Βζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. ζρνιηθνχ έηνπο 
2019-2020  

1. Γηα ηηο Γ` θαη Α` ηάμεηο ηεηξαεηνχο θνίηεζεο εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 4386/2016, ζρνιηθνχ έηνπο 2018-
2019 θαη γηα ηελ Α` ηάμε ηεηξαεηνχο θνίηεζεο εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 4386/2016 ζρνιηθνχ έηνπο 2019-
2020 ν ραξαθηεξηζκφο ησλ καζεκάησλ γίλεηαη θαη` αληηζηνηρία κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ καζεκάησλ 
εκεξήζησλ θαη εζπεξηλψλ ΒΠΏ.Λ. ηξηεηνχο θνίηεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 117.  

2. Βηδηθφηεξα, σο πξνο ηνλ ηξφπν εμέηαζεο ησλ καζεηψλ θαηά ηηο πξναγσγηθέο, απνιπηήξηεο θαη πηπρηαθέο 
εμεηάζεηο, ηα καζήκαηα ή θιάδνη καζεκάησλ ραξαθηεξίδνληαη σο:  

α) Γξαπηψο εμεηαδφκελα. β) Με εμεηαδφκελα.  

3. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ εηζήγεζε 
ηνπ Ε.Β.Π., θαζνξίδνληαη ηα γξαπηψο εμεηαδφκελα θαη ηα κε εμεηαδφκελα καζήκαηα ή νη θιάδνη καζεκάησλ 
θαηά ηηο πξναγσγηθέο, απνιπηήξηεο θαη πηπρηαθέο εμεηάζεηο ησλ καζεηψλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ.  

Άξζξν 149 

Σξφπνο αμηνιφγεζεο θαη εμέηαζεο ησλ καζεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηεηξακήλσλ  

1. Δ αμηνιφγεζε θαη ε εμέηαζε ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηεηξακήλσλ, ζηα καζήκαηα ή θιάδνπο 
καζεκάησλ, πνπ σο πξνο ηνλ ηξφπν εμέηαζεο είλαη ραξαθηεξηζκέλα, φπσο αθξηβψο θαη ηα καζήκαηα ηνπ 
εκεξήζηνπ θαη εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. ηξηεηνχο θνίηεζεο, πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηα 
άξζξα 119, 120 θαη 121.  

2. ζα καζήκαηα ηεο Γ` θαη Α` ηάμεο ηεηξαεηνχο θνίηεζεο εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. ραξαθηεξίδνληαη σο 
«γξαπηψο εμεηαδφκελα», ελψ ηα αληίζηνηρά ηνπο ησλ εκεξήζησλ θαη εζπεξηλψλ ΒΠΏ.Λ. ηξηεηνχο θνίηεζεο 
ραξαθηεξίδνληαη σο «κε εμεηαδφκελα», αμηνινγνχληαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηα άξζξα 119, 120 
θαη 121, κε ηε δηαθνξά φηη γηα απηά ηα καζήκαηα πξαγκαηνπνηείηαη ππνρξεσηηθά κία γξαπηή δνθηκαζία 
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Ώ` ηεηξακήλνπ ή ηνπ ΐ` ηεηξακήλνπ ζε πεξίπησζε πνπ πθίζηαηαη αληηθεηκεληθφ 
πξφβιεκα.  
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3. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ εηζήγεζε 
ηνπ Ε.Β.Π., θαζνξίδεηαη αλαιπηηθά ν ηξφπνο εμέηαζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ καζεκάησλ θάζε ηάμεο θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ ηεηξακήλνπ.  

Άξζξν 150 

Σξφπνο εμέηαζεο ησλ «γξαπηψο εμεηαδνκέλσλ» καζεκάησλ ζηηο πξναγσγηθέο, πηπρηαθέο θαη απνιπηήξηεο 
εμεηάζεηο  

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο εμέηαζεο ησλ 
«γξαπηψο εμεηαδνκέλσλ» καζεκάησλ ζηηο πξναγσγηθέο, πηπρηαθέο θαη απνιπηήξηεο εμεηάζεηο ησλ 
καζεηψλ ησλ Γ` θαη Α` ηάμεσλ ηεηξαεηνχο θνίηεζεο εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 4386/2016.  

Άξζξν 151 

Αηαδηθαζία πξναγσγηθψλ, απνιπηήξησλ θαη πηπρηαθψλ εμεηάζεσλ  

1. Οη πξναγσγηθέο, απνιπηήξηεο θαη πηπρηαθέο εμεηάζεηο ησλ καζεηψλ ησλ Γ` θαη Α` ηάμεσλ εζπεξηλψλ 
ΒΠΏ.Λ. ηεηξαεηνχο θνίηεζεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 έσο 9 
ηνπ άξζξνπ 127.  

2. Πξναγσγή-Παξαπνκπή καζεηψλ ηεο Γ` ηάμεο:  

α) Οη καζεηέο ηεο Γ` ηάμεο πξνάγνληαη φηαλ ν Γ.Μ.Ο. ησλ καζεκάησλ ηνπο είλαη ίζνο ή κεγαιχηεξνο ηνπ 
ελλέα θαη 0,5 (9,5) κε ηελ πξνυπφζεζε φηη, ν ΐ.Β.Β. ησλ καζεκάησλ εηδηθφηεηαο, πνπ ζπλεθηηκψληαη γηα ηελ 
απφθηεζε πηπρίνπ, είλαη ίζνο ή κεγαιχηεξνο ηνπ νθηψ (8). Μαζεηέο κε κηθξφηεξν Γ.Μ.Ο. παξαπέκπνληαη 
ζε εηδηθή εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνλ Ενχλην ηνπ ηδίνπ έηνπο ζηα καζήκαηα ζηα νπνία ν ΐ.Β.Β. είλαη κηθξφηεξνο 
ηνπ ελλέα θαη 0,5 (9,5) θαη εμεηάδνληαη ζε απηά γξαπηά θαη πξνθνξηθά. Μαζεηέο κε Γ.Μ.Ο. ίζν ή 
κεγαιχηεξν ηνπ ελλέα θαη 0,5 (9,5), αιιά κε ΐ.Β.Β. ζηα καζήκαηα εηδηθφηεηαο πνπ ζπλεθηηκψληαη γηα ηελ 
απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ, κηθξφηεξν ηνπ νθηψ (8) παξαπέκπνληαη ζε εηδηθή εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνλ Ενχλην ηνπ 
ηδίνπ έηνπο ζηα ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα θαη εμεηάδνληαη ζε απηά γξαπηά θαη πξνθνξηθά. Γηα ηα καζήκαηα 
ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ σο ΐ.Β.Β. ππνινγίδεηαη ν Μ.Ο. ηνπ πξνθνξηθνχ θαη ηνπ γξαπηνχ βαζκνχ. Οη 
καζεηέο πξνάγνληαη εθφζνλ έρνπλ Γ.Μ.Ο. ηνπιάρηζηνλ ελλέα θαη 0,5 (9,5) κε ηελ πξνυπφζεζε φηη, ν ΐ.Β.Β. 
ησλ καζεκάησλ εηδηθφηεηαο, πνπ ζπλεθηηκψληαη γηα ηελ απφθηεζε πηπρίνπ, είλαη ίζνο ή κεγαιχηεξνο ηνπ 
νθηψ (8).  

β) Οη καζεηέο ηεο Γ` ηάμεο εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. ηεηξαεηνχο θνίηεζεο ζρνιηθνχ έηνπο 2018-2019, νη νπνίνη 
πξνάγνληαη, εγγξάθνληαη ζηε Α` ηάμε εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. ηεηξαεηνχο θνίηεζεο ζρνιηθνχ έηνπο 2019-2020. 
Ώπφ ην ζρνιηθφ έηνο 2020-2021 θαη εθεμήο, εγγξάθνληαη ζηε Γ` ηάμε ηνπ ηδίνπ εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. ηξηεηνχο 
θνίηεζεο ή κεηεγγξάθνληαη ζηε Γ` ηάμε εκεξήζηνπ ή άιινπ εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ..  

γ) Οη καζεηέο ηεο Γ` ηάμεο εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. ηεηξαεηνχο θνίηεζεο ζρνιηθνχ έηνπο 2018-2019, νη νπνίνη 
κεηά ηελ έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εηδηθήο εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ ηνπ Ενπλίνπ 2019 δελ πξνάγνληαη, 
πξνζέξρνληαη ζηελ εηδηθή εμεηαζηηθή πεξίνδν επηεκβξίνπ 2019, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ απφ ηελ 
έλαξμε ησλ καζεκάησλ θαη εμεηάδνληαη γξαπηά θαη πξνθνξηθά ζηα καζήκαηα, ζηα νπνία ν ΐ.Β.Β. είλαη 
κηθξφηεξνο ηνπ ελλέα θαη 0,5 (9,5). Βηδηθφηεξα γηα ηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα θαη ην εξγαζηεξηαθφ κέξνο 
ησλ κεηθηψλ καζεκάησλ, ηζρχνπλ θαη` αληηζηνηρία φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 128.  

Οη ζπγθεθξηκέλνη καζεηέο εθφζνλ:  

αα) έρνπλ Γ.Μ.Ο. ηνπιάρηζηνλ ελλέα θαη 0,5 (9,5) θαη ζηα καζήκαηα εηδηθφηεηαο πνπ ζπλεθηηκψληαη ζην 
πηπρίν ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8), πξνάγνληαη θαη εγγξάθνληαη ζηε Α` ηάμε εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. ζρνιηθνχ έηνπο 
2019-2020,  

ββ) έρνπλ ΐ.Β.Β. κηθξφηεξν ηνπ ελλέα θαη 0,5 (9,5) ζε κάζεκα ή ζε καζήκαηα Σνκέα ηεο Γ` ηάμεο, φπσο 
απηά θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, απφ ην ζρνιηθφ έηνο 
2019-2020 θαη εθεμήο, κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο εμεηάζεηο ΜαΎνπ-Ενπλίνπ θαη εηδηθήο εμεηαζηηθήο 
Ενπλίνπ ζηα ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα θαη αθνχ πάξνπλ βαζκφ πάλσ απφ ελλέα θαη 0,5 (9,5) εγγξάθνληαη 
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ζηε Γ` ηάμε εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. ηξηεηνχο θνίηεζεο ή κεηεγγξάθνληαη ζηε Γ` ηάμε εκεξήζηνπ ή άιινπ 
εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ.,  

γγ) έρνπλ ΐ.Β.Β. ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ ελλέα θαη 0,5 (9,5) ζε φια ηα καζήκαηα Σνκέα ηεο Γ` ηάμεο, φπσο 
απηά θαζνξίζηεθαλ κε ηελ πξναλαθεξζείζα απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη 
Θξεζθεπκάησλ, αλεμάξηεηα απφ ην ΐ.Β.Β. ησλ ππνινίπσλ καζεκάησλ, εγγξάθνληαη ζηε Γ` ηάμε 
εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. ηξηεηνχο θνίηεζεο ή κεηεγγξάθνληαη ζηε Γ` ηάμε εκεξήζηνπ ή άιινπ εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ.,  

δ) Οη καζεηέο ηεο Γ` ηάμεο εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. ηεηξαεηνχο θνίηεζεο ζρνιηθνχ έηνπο 2018-2019, ησλ νπνίσλ 
ε θνίηεζε ραξαθηεξίδεηαη αλεπαξθήο, απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2019-2020 θαη εθεμήο, κπνξνχλ λα 
ζπκκεηέρνπλ ζηηο εμεηάζεηο ΜαΎνπ-Ενπλίνπ θαη εηδηθήο εμεηαζηηθήο Ενπλίνπ ζηα καζήκαηα Σνκέα πνπ 
θαζνξίζηεθαλ κε ηελ πξναλαθεξζείζα απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη 
εμεηάδνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ πξναλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε γ` ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ. Ώθνχ πάξνπλ βαζκφ πάλσ απφ ελλέα θαη 0,5 (9,5) ζε θάζε έλα απφ απηά εγγξάθνληαη ζηε Γ` ηάμε 
εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. ηξηεηνχο θνίηεζεο ή κεηεγγξάθνληαη ζηε Γ` ηάμε εκεξήζηνπ ή άιινπ εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ..  

ε) Γηα ηνπο καζεηέο ηεο ππνπεξίπησζεο ββ` ηεο πεξίπησζεο γ` ηεο παξαγξάθνπ 2 θαη ηεο πεξίπησζεο δ` 
ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηζρχνπλ ηα αθφινπζα:  

αα) Οη καζεηέο πξνζεξρφκελνη θάζε θνξά ζηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν ΜαΎνπ-Ενπλίνπ, εμεηάδνληαη ζε φια ηα 
καζήκαηα Σνκέα πνπ θαζνξίζηεθαλ κε ηελ πξναλαθεξζείζα απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο 
θαη Θξεζθεπκάησλ. Καηά ηελ εηδηθή εμεηαζηηθή ηνπ Ενπλίνπ εμεηάδνληαη κφλνλ ζηα καζήκαηα εθείλα πνπ 
ζηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν ΜαΎνπ- Ενπλίνπ, βαζκνινγήζεθαλ κε βαζκφ κηθξφηεξν ηνπ ελλέα θαη 0,5 (9,5),  

ββ) ε εμεηαζηέα χιε είλαη απηή πνπ νξίδεηαη γηα ηε ΐ` ηάμε εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. ηξηεηνχο θνίηεζεο θαηά ην 
ηξέρνλ ζρνιηθφ έηνο, εθηφο ησλ καζεκάησλ:  

i) ΣΟΕΥΒΕΏ ΑΕΚΏΕΟΤ (ΏΣΕΚΟ -ΒΡΓΏΣΕΚΟ - ΒΜΠΟΡΕΚΟ-ΣΟΤΡΕΣΕΚΟ) γηα ην νπνίν ζα εμεηαζηνχλ κφλνλ 
ζην «ΒΜΠΟΡΕΚΟ-ΣΟΤΡΕΣΕΚΟ».  

ii) ΔΛΒΚΣΡΟΣΒΥΝΕΏ (ΚΤΚΛΧΜΏΣΏ ΤΝΒΥΟΤ ΚΏΕ ΒΝΏΛΛΏΟΜΒΝΟΤ ΡΒΤΜΏΣΟ) γηα ην νπνίν ζα 
εμεηαζηνχλ κφλνλ ζην εξγαζηεξηαθφ κέξνο.  

3. Ώπφιπζε θαη απφθηεζε πηπρίνπ - Παξαπνκπή καζεηψλ ηεο Α` ηάμεο.  

α). Γηα ηελ απφιπζε - απφθηεζε πηπρίνπ θαη απνιπηεξίνπ καζεηψλ ηεο Α` ηάμεο ηεηξαεηνχο θνίηεζεο 
εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ., ζρνιηθψλ εηψλ 2018-2019 θαη 2019-2020, ηζρχνπλ θαη` αληηζηνηρία φζα πξνβιέπνληαη 
γηα ηνπο καζεηέο ηεο Γ` ηάμεο ηνπ εκεξήζηνπ θαη ηξηεηνχο θνίηεζεο εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ., ζην άξζξν 129.  

β) Γηα ηνπο καζεηέο ηεο Α` ηάμεο ηεηξαεηνχο θνίηεζεο εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. ζρνιηθνχ έηνπο 2018-2019, νη 
νπνίνη κεηά ηελ έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εηδηθήο εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ ηνπ επηεκβξίνπ δελ ιάβνπλ 
απνιπηήξην ή πηπρίν ή θαη ηα δχν, ηζρχνπλ θαηά πεξίπησζε ηα παξαθάησ:  

αα) Βπαλαιακβάλνπλ ηε θνίηεζε ζηε Α` ηάμε εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. ζρνιηθνχ έηνπο 2019-2020, θαηφπηλ ππεχ-
ζπλεο δήισζεο πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ ή απφ ηνπο ίδηνπο, αλ είλαη 
ελήιηθνη. ηελ πεξίπησζε απηή αλ δελ έρνπλ απνθηήζεη πηπρίν, παξαθνινπζνχλ φια ηα καζήκαηα ηεο 
Βηδηθφηεηαο ηνπο, ελψ αλ δελ έρνπλ απνθηήζεη απνιπηήξην θαη έρνπλ ιάβεη πηπρίν ή αλ δελ έρνπλ νχηε 
απνιπηήξην νχηε πηπρίν, παξαθνινπζνχλ φια ηα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο θαη Βηδηθφηεηαο.  

ββ) Πξνζέξρνληαη ζηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν ΜαΎνπ-Ενπλίνπ ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2019-2020, εμεηαδφκελνη 
πξνθνξηθά θαη γξαπηά ζε φια ηα καζήκαηα ηεο Βηδηθφηεηαο ηνπο, αλ δελ έρνπλ απνθηήζεη πηπρίν ή ζε φια  

ηα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο θαη Βηδηθφηεηαο, αλ δελ έρνπλ απνθηήζεη απνιπηήξην θαη έρνπλ ιάβεη πηπρίν 
ή δελ έρνπλ νχηε απνιπηήξην νχηε πηπρίν.  

γγ) Ώλ νη καζεηέο δελ ιάβνπλ απνιπηήξην ή θαη πηπρίν, ηφηε πξνζέξρνληαη ζηηο εηδηθέο εμεηαζηηθέο 
πεξηφδνπο ηνπ Ενπλίνπ, επηεκβξίνπ ηνπ ηδίνπ έηνπο θαη εμεηάδνληαη πξνθνξηθά θαη γξαπηά ζηα καζήκαηα, 
ζηα νπνία ν βαζκφο επίδνζεο ηνπο είλαη κηθξφηεξνο ηνπ ελλέα θαη 0,5 (9,5).  
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Οη καζεηέο ησλ αλσηέξσ ππνπεξηπηψζεσλ αα`, ββ` θαη γγ` ηεο πεξίπησζεο β` ηεο παξνχζαο 
παξαγξάθνπ, νη νπνίνη κεηά ηελ έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εηδηθήο εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ 
επηεκβξίνπ 2020 δελ ιάβνπλ απνιπηήξην ή πηπρίν ή θαη ηα δχν, κπνξνχλ λα πξνζέιζνπλ απφ ην ζρνιηθφ 
έηνο 2020-2021 θαη εθεμήο ζηηο εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο ΜαΎνπ-Ενπλίνπ, εμεηαδφκελνη πξνθνξηθά θαη γξαπηά 
ζε φια ηα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο θαη Βηδηθφηεηαο. Ώλ ν ΐ.Β.Β. ηνπο είλαη κηθξφηεξνο ηνπ ελλέα θαη 0,5 
(9,5), ηφηε εμεηάδνληαη κφλν ζε απηά ηα καζήκαηα πξνθνξηθά θαη γξαπηά, θαηά ηηο εηδηθέο εμεηαζηηθέο 
πεξηφδνπο Ενπλίνπ, επηεκβξίνπ ηνπ ηδίνπ έηνπο. Γηα ηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα θαη ην εξγαζηεξηαθφ κέξνο 
ησλ κεηθηψλ καζεκάησλ ηζρχεη θαη` αληηζηνηρία ην άξζξν 129.  

δδ) Γηα ηνπο αλσηέξσ καζεηέο, νη νπνίνη είραλ εγγξαθεί ζηα ΒΠΏ.Λ. κφλν γηα ηελ απφθηεζε πηπρίνπ εηδηθφ-
ηεηαο θαη δελ ιακβάλνπλ πηπρίν ζηηο εηδηθέο εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο Ενπλίνπ, επηεκβξίνπ ηνπ ηδίνπ έηνπο 
ηζρχνπλ θαη` αληηζηνηρία ηα πξναλαθεξζέληα.  

γ) Οη καζεηέο ηεο Α` ηάμεο ηεηξαεηνχο θνίηεζεο εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. ζρνιηθνχ έηνπο 2019-2020 ησλ νπνίσλ 
ε θνίηεζε ραξαθηεξίδεηαη αλεπαξθήο, κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ απφ ην επφκελν ζρνιηθφ έηνο θαη εθεμήο ζηε 
Γ` ηάμε εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. ηξηεηνχο θνίηεζεο ή λα κεηεγγξαθνχλ ζηε Γ` ηάμε εκεξήζηνπ ή άιινπ εζπεξηλνχ 
ΒΠΏ.Λ. θαη λα απνθηήζνπλ απνιπηήξην θαη πηπρίν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 129.  

4. Μαζεηέο παξειζφλησλ εηψλ.  

α) Μαζεηέο εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. ηεηξαεηνχο θνίηεζεο ηνπ λ. 4386/2016.  

Γηα ηνπο καζεηέο ηεο Γ` ηάμεο εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. ηεηξαεηνχο θνίηεζεο ζρνιηθνχ έηνπο 2018-2019 ηζρχνπλ 
ηα πξναλαθεξφκελα ζηελ ππνπεξίπησζε ββ` ηεο πεξίπησζεο γ` θαη ζηελ πεξίπησζε δ` ηεο παξαγξάθνπ 
2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Οη καζεηέο νη νπνίνη είραλ πξναρζεί απφ ηε ΐ` ηάμε ηα ζρνιηθά έηε 2016-2017 θαη 
2017-2018 θαη δελ ζπλέρηζαλ ηε θνίηεζή ηνπο ή είραλ αλεπαξθή θνίηεζε ζηε Γ` ηάμε ην ζρνιηθφ έηνο 2017-
2018 ή δελ πξνήρζεζαλ απφ ηε Γ` ηάμε ην ζρνιηθφ έηνο 2017-2018 ή είραλ ΐ.Β.Β. κηθξφηεξν ηνπ ελλέα θαη 
0,5 (9,5) ζε κάζεκα ή καζήκαηα ηνπ Σνκέα πνπ θαζνξίζηεθαλ κε ηελ πξναλαθεξζείζα απφθαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη δελ ζπλέρηζαλ ηε θνίηεζή 
ηνπο, απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2019-2020 θαη εθεμήο, κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο εμεηάζεηο ΜαΎνπ-Ενπλίνπ 
θαη εηδηθήο εμεηαζηηθήο Ενπλίνπ ζηα καζήκαηα Σνκέα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αλσηέξσ απφθαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη αθνχ πάξνπλ βαζκφ πάλσ απφ ελλέα θαη 0,5 (9,5) ζε 
θάζε έλα απφ απηά, εγγξάθνληαη ζηε Γ` ηάμε εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. ηξηεηνχο θνίηεζεο ή κεηεγγξάθνληαη ζηε Γ` 
ηάμε εκεξήζηνπ ή άιινπ εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ.. Οη καζεηέο πξνζέξρνληαη θάζε θνξά ζηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν 
ΜαΎνπ - Ενπλίνπ θαη εμεηάδνληαη ζε φια ηα καζήκαηα Σνκέα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αλσηέξσ απφθαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Καηά ηελ εηδηθή εμεηαζηηθή ηνπ 
Ενπλίνπ εμεηάδνληαη κφλνλ ζηα καζήκαηα εθείλα πνπ ζηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν ΜαΎνπ-Ενπλίνπ 
βαζκνινγήζεθαλ κε βαζκφ κηθξφηεξν ηνπ ελλέα θαη 0,5 (9,5). Γηα ηνπο παξαπάλσ καζεηέο ε εμεηαζηέα χιε 
είλαη απηή πνπ νξίδεηαη γηα ηε ΐ` ηάμε εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. ηξηεηνχο θνίηεζεο θαηά ην ηξέρνλ ζρνιηθφ έηνο, 
εθηφο ησλ καζεκάησλ:  

αα) ΣΟΕΥΒΕΏ ΑΕΚΏΕΟΤ (ΏΣΕΚΟ-ΒΡΓΏΣΕΚΟ-ΒΜΠΟΡΕ-ΚΟ-ΣΟΤΡΕΣΕΚΟ) γηα ην νπνίν ζα εμεηαζηνχλ 
κφλνλ ζην «ΒΜΠΟΡΕΚΟ-ΣΟΤΡΕΣΕΚΟ».  

ββ) ΔΛΒΚΣΡΟΣΒΥΝΕΏ (ΚΤΚΛΧΜΏΣΏ ΤΝΒΥΟΤ ΚΏΕ ΒΝΏΛΛΏΟΜΒΝΟΤ ΡΒΤΜΏΣΟ) γηα ην νπνίν 
ζα εμεηαζηνχλ κφλνλ ζην εξγαζηεξηαθφ κέξνο.  

Γηα ηνπο παξαπάλσ καζεηέο, ν ηξφπνο εμέηαζεο είλαη αληίζηνηρνο κε εθείλνλ πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 
129.  

β) Μαζεηέο εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. ηεηξαεηνχο θνίηεζεο ηνπ λ. 4386/2016, νη νπνίνη δελ πξνήρζεζαλ απφ ηε Γ` 
ηάμε ην ζρνιηθφ έηνο 2017-2018 γηαηί, ελψ ζε φια ηα καζήκαηα Σνκέα ηεο Γ` ηάμεο, φπσο απηά 
αλαθέξνληαη ζηελ αλσηέξσ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ, είραλ ΐ.Β.Β. ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ ελλέα θαη 0,5 (9,5), ζε θάπνην ή ζε θάπνηα απφ ηα ππφινηπα 
καζήκαηα είραλ ΐ.Β.Β. κηθξφηεξν ηνπ ελλέα θαη 0,5 (9,5), εγγξάθνληαη ζηε Γ` ηάμε εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. 
ηξηεηνχο θνίηεζεο ή κεηεγγξάθνληαη ζηε Γ` ηάμε εκεξήζηνπ ή άιινπ εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ..  

γ) Οη πεξηπηψζεηο α` θαη β` ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, ηζρχνπλ θαη` αλαινγία θαη γηα ηνπο καζεηέο πνπ 
είραλ πξναρζεί απφ ηε ΐ` ηάμε εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 3475/2006 ή είραλ αλεπαξθή θνίηεζε ζηε Γ` ηάμε 
ή δελ πξνήρζεζαλ απφ ηε Γ` ηάμε εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 3475/2006 θαη είραλ δηθαίσκα εγγξαθήο ζηε Γ` 
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ηάμε εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. ηεηξαεηνχο θνίηεζεο ηνπ λ. 4386/ 2016, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Ε ηνπ άξζξνπ 
36 ηεο 10645/ΓΑ4/22-01-2018 (ΐ`120) ππνπξγηθήο απφθαζεο.  

δ) Μαζεηέο Α` ηάμεο εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 3475/2006 θαη ηεο Α` ηάμεο εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 
4186/2013 ζρνιηθνχ έηνπο 2016-2017 θαη 2017-2018.  

αα) Οη παξαθάησ θαηεγνξίεο καζεηψλ:  

i) νη καζεηέο ηεο Α` ηάμεο εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 3475/2006, θαζψο θαη νη καζεηέο ηεο Α` ηάμεο εζπε-
ξηλνχ ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 4186/2013 ζρνιηθνχ έηνπο 20162017 θαη 2017-2018, νη νπνίνη είραλ παξαπεκθζεί γηα 
ηελ απφθηεζε απνιπηεξίνπ ή πηπρίνπ ή θαη γηα ηα δχν θαη νη νπνίνη γηα ηα ζρνιηθά έηε 2018-2019 θαη 2019-
2020 πξνζέξρνληαη ζηελ ηειηθή εμέηαζε πεξηφδνπ ΜαΎνπ-Ενπλίνπ ηεο Α` ηάμεο εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. θαη  

ii) νη καζεηέο ηεο Α` ηάμεο εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 3475/2006, θαζψο θαη νη καζεηέο ηεο Α` ηάμεο εζπε-
ξηλνχ ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 4186/2013 ζρνιηθνχ έηνπο 20162017 θαη 2017-2018, νη νπνίνη είραλ παξαπεκθζεί γηα 
ηελ απφθηεζε απνιπηεξίνπ ή πηπρίνπ ή θαη γηα ηα δχν  

θαη νη νπνίνη απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2020-2021 θαη εθεμήο πξνζέξρνληαη ζηελ ηειηθή εμέηαζε πεξηφδνπ 
ΜαΎνπ-Ενπλίνπ εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. ηξηεηνχο θνίηεζεο, εμεηάδνληαη πξνθνξηθά θαη γξαπηά, ζχκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 130.  

ββ) Οη παξαθάησ θαηεγνξίεο καζεηψλ:  

i) νη καζεηέο ηεο Α` ηάμεο εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 3475/2006, θαζψο θαη νη καζεηέο ηεο Α` ηάμεο εζπε-
ξηλνχ ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 4186/2013 ζρνιηθνχ έηνπο 2016-2017 θαη 2017-2018, νη νπνίνη είραλ εγγξαθεί ζηα 
ΒΠΏ.Λ. κφλν γηα ηελ απφθηεζε πηπρίνπ εηδηθφηεηαο θαη είραλ παξαπεκθζεί γηα ηελ απφθηεζε πηπρίνπ, γηα 
ηα ζρνιηθά έηε 2018-2019 θαη 2019-2020 πξνζέξρνληαη ζηελ ηειηθή εμέηαζε πεξηφδνπ ΜαΎνπ-Ενπλίνπ ηεο 
Α`ηάμεο εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. θαη  

ii) νη καζεηέο ηεο Α` ηάμεο εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 3475/2006, θαζψο θαη νη καζεηέο ηεο Α` ηάμεο εζπε-
ξηλνχ ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 4186/2013 ζρνιηθνχ έηνπο 2016-2017 θαη 2017-2018, νη νπνίνη είραλ εγγξαθεί ζηα 
ΒΠΏ.Λ. κφλν γηα ηελ απφθηεζε πηπρίνπ εηδηθφηεηαο θαη είραλ παξαπεκθζεί γηα ηελ απφθηεζε πηπρίνπ, απφ 
ην ζρνιηθφ έηνο 2020-2021 θαη εθεμήο, πξνζέξρνληαη ζηελ ηειηθή εμέηαζε πεξηφδνπ ΜαΎνπ-Ενπλίνπ 
εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. ηξηεηνχο θνίηεζεο, θαη εμεηάδνληαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 130.  

γγ) Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ αλσηέξσ καζεηψλ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 130.  

Άξζξν 152 

Βμαγσγή ηνπ βαζκνχ πξναγσγήο -Βμαγσγή ηνπ βαζκνχ απνιπηεξίνπ -Γεληθφο Μέζνο ξνο (Γ.Μ.Ο.)  

1. Βμαγσγή ηνπ βαζκνχ πξναγσγήο: Γηα ηε Γ` ηάμε εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ., ν Γεληθφο Μέζνο ξνο (Γ.Μ.Ο.) 
πξνθχπηεη απφ ηνλ Μ.Ο. ησλ ΐ.Β.Β. ηνπ καζεηή φισλ ησλ καζεκάησλ πιελ ηεο Φπζηθήο Ώγσγήο θαη 
εθθξάδεηαη κε πξνζέγγηζε δεθάηνπ.  

2. Βμαγσγή ηνπ βαζκνχ απνιπηεξίνπ: Γηα ηε Α` ηάμε εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ., ν Γ.Μ.Ο. πξνθχπηεη απφ ηνλ Μ.Ο. 
ησλ ΐ.Β.Β. ηνπ καζεηή φισλ ησλ καζεκάησλ θαη εθθξάδεηαη κε πξνζέγγηζε δεθάηνπ.  

Άξζξν 153 

ΐαζκφο Ώπνιπηεξίνπ ΒΠΏ.Λ. - Πηπρίνπ ΒΠΏ.Λ.  

1. ΐαζκφο απνιπηεξίνπ είλαη ν Γ.Μ.Ο. ησλ καζεκάησλ ηεο Α` ηάμεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 152. ην 
απνιπηήξην αλαγξάθνληαη, εθηφο απφ ηνλ βαζκφ, ν ηνκέαο θαη ε εηδηθφηεηα πνπ παξαθνινχζεζε ν καζεηήο 
θαη νη ΐ.Β.Β. ησλ καζεκάησλ ηεο Α` ηάμεο.  

2. ΐαζκφο πηπρίνπ γηα ην εζπεξηλφ ΒΠΏ.Λ. είλαη ν Μ.Ο. ησλ ΐ.Β.Β. ησλ καζεκάησλ εηδηθφηεηαο ησλ Γ` θαη 
Α` ηάμεσλ πνπ είλαη ίδηα κε ηα καζήκαηα εηδηθφηεηαο ηεο Γ` ηάμεο ηνπ εκεξήζηνπ ΒΠΏ.Λ..  
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ηελ πεξίπησζε καζήκαηνο εηδηθφηεηαο ηνπ εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. πνπ δηδάζθεηαη κφλν ζηε Γ` ηάμε ή κφλν 
ζηε Α` ηάμε, ν βαζκφο ηνπ καζήκαηνο απηνχ πξνζκεηξάηαη απηνχζηνο γηα ηελ εμαγσγή ηνπ βαζκνχ 
πηπρίνπ.  

ηελ πεξίπησζε καζήκαηνο εηδηθφηεηαο ηνπ εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. πνπ δηδάζθεηαη ζε δχν (2) ζπλερφκελα έηε 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Γ` θαη Α` ηάμεο ν ΐ.Β.Β. ηνπ καζήκαηνο, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ 
ηνπ βαζκνχ πηπρίνπ, είλαη ν Μ.Ο. ησλ ΐ.Β.Β. ηνπ καζήκαηνο ζηα δχν (2) απηά έηε.  

ηα αλσηέξσ πηπρία αλαγξάθνληαη, εθηφο απφ ηνλ βαζκφ, ν ηνκέαο θαη ε εηδηθφηεηα πνπ παξαθνινχζεζε ν 
καζεηήο.  

3. Σα απνιπηήξηα θαη ηα πηπρία εθδίδνληαη κία θνξά θαη δελ αιιάδνπλ.  

Άξζξν 154 

Γηα ηνπο καζεηέο ησλ Γ` θαη Α` ηάμεσλ εζπεξηλψλ ΒΠΏ.Λ. ηεηξαεηνχο θνίηεζεο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ 
άξζξσλ 117 έσο θαη 146 εθηφο εάλ νξίδνληαη δηαθνξεηηθά ζηηο επηκέξνπο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 
θεθαιαίνπ.  

Άξζξν 155 

Υαξαθηεξηζκφο ησλ καζεκάησλ γηα ηνπο καζεηέο ηεο Α` ηάμεο Βζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 4186/2013 ησλ 
Ώπηνηειψλ Βηδηθψλ Σκεκάησλ θαη ησλ Σκεκάησλ πλδηδαζθαιίαο ηνπ λ. 4473/2017 ζρνιηθνχ έηνπο 2018-
2019  

1. Γηα ηε Α` ηάμε εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. ησλ Ώπηνηειψλ Βηδηθψλ Σκεκάησλ θαη ησλ Σκεκάησλ πλδηδαζθαιίαο 
ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4473/2017 (Ώ` 78), ν ραξαθηεξηζκφο ησλ καζεκάησλ γίλεηαη θαη` 
αληηζηνηρία κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ καζεκάησλ εκεξήζησλ θαη εζπεξηλψλ ΒΠΏ.Λ. ηξηεηνχο θνίηεζεο, 
ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 117.  

2. Βηδηθφηεξα, σο πξνο ηνλ ηξφπν εμέηαζεο ησλ καζεηψλ θαηά ηηο απνιπηήξηεο θαη πηπρηαθέο εμεηάζεηο, ηα 
καζήκαηα ή θιάδνη καζεκάησλ ραξαθηεξίδνληαη σο:  

α) Γξαπηψο εμεηαδφκελα. β) Με εμεηαδφκελα.  

Άξζξν 156 

Βμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο  

1. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ εηζήγεζε 
ηνπ Ε.Β.Π., θαζνξίδνληαη ηα γξαπηψο εμεηαδφκελα θαη ηα κε εμεηαδφκελα καζήκαηα ή νη θιάδνη καζεκάησλ 
θαηά ηηο πξναγσγηθέο, απνιπηήξηεο θαη πηπρηαθέο εμεηάζεηο ησλ καζεηψλ ηεο Α` ηάμεο Βζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. 
ηνπ λ. 4186/2013 ησλ Ώπηνηειψλ Βηδηθψλ Σκεκάησλ θαη ησλ Σκεκάησλ πλδηδαζθαιίαο ηνπ λ. 4473/2017 
ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2018-2019.  

2. Με ηελ ίδηα απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ 
εηζήγεζε ηνπ Ε.Β.Π., θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο αμηνιφγεζεο θαη εμέηαζεο ησλ καζεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 
ηεηξακήλσλ ησλ καζεηψλ ηεο Α` ηάμεο Βζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 4186/2013, ησλ Ώπηνηειψλ Βηδηθψλ 
Σκεκάησλ θαη ησλ Σκεκάησλ πλδηδαζθαιίαο ηνπ λ. 4473/2017 ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2018-2019, θαζψο θαη 
ν ηξφπνο εμέηαζεο ησλ «γξαπηψο εμεηαδφκελσλ» καζεκάησλ ησλ καζεηψλ ηεο Α` ηάμεο Βζπεξηλνχ 
ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 4186/2013, ησλ Ώπηνηειψλ Βηδηθψλ Σκεκάησλ θαη ησλ Σκεκάησλ πλδηδαζθαιίαο ηνπ λ. 
4473/2017 ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2018-2019, ζηηο πηπρηαθέο θαη απνιπηήξηεο εμεηάζεηο.  

Άξζξν 157 

Αηαδηθαζία απνιπηεξίσλ θαη πηπρηαθψλ εμεηάζεσλ  
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1. Οη απνιπηήξηεο θαη πηπρηαθέο εμεηάζεηο ησλ καζεηψλ ηεο Α` ηάμεο εζπεξηλψλ ΒΠΏ.Λ. ηνπ λ. 4186/2013 
ησλ Ώπηνηειψλ Βηδηθψλ Σκεκάησλ θαη ησλ Σκεκάησλ πλδηδαζθαιίαο (λ. 4473/2017) πξαγκαηνπνηνχληαη, 
θαη` αληηζηνηρία, κε φζα νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 έσο 9 ηνπ άξζξνπ 127.  

2. Μεηά ηε ιήμε ησλ απνιπηήξησλ θαη πηπρηαθψλ εμεηάζεσλ, ν χιινγνο Αηδαζθφλησλ απνθαζίδεη γηα ηελ 
απφιπζε θαη ηε ρνξήγεζε πηπρίνπ ζηνπο καζεηέο ή ηελ παξαπνκπή ηνπο ζε ζπκπιεξσκαηηθή εμέηαζε 
θαηά ηηο επφκελεο εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο.  

3. Γηα ηελ απφιπζε-απφθηεζε πηπρίνπ ησλ αλσηέξσ καζεηψλ εθαξκφδεηαη ην άξζξν 129.  

4. Οη καζεηέο πνπ δελ απνιχνληαη ή δε ιακβάλνπλ πηπρίν ή θαη ηα δχν, παξαπέκπνληαη ζηηο εηδηθέο εμεηα-
ζηηθέο πεξηφδνπο ηνπ Ενπλίνπ, επηεκβξίνπ ηνπ ηδίνπ έηνπο θαη εμεηάδνληαη γξαπηά ή θαη πξνθνξηθά 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 129.  

5. Ο ηξφπνο εμέηαζεο ησλ καζεκάησλ ζηηο εηδηθέο εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο Ενπλίνπ, επηεκβξίνπ είλαη απηφο 
πνπ πξνβιέπεηαη γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2017-2018, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 56/2016, φπσο ηξν-
πνπνηήζεθε κε ην π.δ. 42/2017 (Ώ` 68).  

6. Οη καζεηέο ηνπ λ. 4186/2013, νη νπνίνη κεηά ηελ έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εηδηθήο εμεηαζηηθήο πε-
ξηφδνπ ηνπ επηεκβξίνπ δελ ιάβνπλ απνιπηήξην ή δελ ιάβνπλ πηπρίν ή θαη ηα δχν κπνξνχλ λα 
πξνζέιζνπλ:  

α) ην ζρνιηθφ έηνο 2019-2020, ζηελ ηειηθή εμέηαζε πεξηφδνπ ΜαΎνπ-Ενπλίνπ θαη ησλ εηδηθψλ εμεηαζηηθψλ 
πεξηφδσλ Ενπλίνπ, επηεκβξίνπ ηεο Α` ηάμεο Βζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. εμεηαδφκελνη πξνθνξηθά θαη γξαπηά 
ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηα άξζξα 130 θαη 131,  

β) απφ ηα επφκελα ζρνιηθά έηε θαη εθεμήο, ζηελ ηειηθή εμέηαζε πεξηφδνπ ΜαΎνπ-Ενπλίνπ θαη ησλ εηδηθψλ 
εμεηαζηηθψλ πεξηφδσλ Ενπλίνπ, επηεκβξίνπ ηεο Γ` ηάμεο εκεξεζίνπ ή ηξηεηνχο εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. 
εμεηαδφκελνη πξνθνξηθά θαη γξαπηά ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηα άξζξα 130 θαη 131.  

7. Γηα ηνπο αλσηέξσ καζεηέο, νη νπνίνη είραλ εγγξαθεί ζηα ΒΠΏ.Λ. κφλν γηα ηελ απφθηεζε πηπρίνπ 
εηδηθφηεηαο ηζρχνπλ θαη` αληηζηνηρία νη παξάγξαθνη 1 έσο 6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  

Άξζξν 158 

Βμαγσγή ηνπ ΐαζκνχ Ώπνιπηεξίνπ - Γεληθφο Μέζνο ξνο (Γ.Μ.Ο.) - ΐαζκφο Ώπνιπηεξίνπ ΒΠΏ.Λ. - 
Πηπρίνπ ΒΠΏ.Λ.  

Γηα ηελ εμαγσγή ηνπ βαζκνχ απνιπηεξίνπ θαη πηπρίνπ ησλ καζεηψλ ηεο Α` ηάμεο εζπεξηλνχ ΒΠΏ.Λ. ησλ 
Ώπηνηειψλ Βηδηθψλ Σκεκάησλ θαη ησλ Σκεκάησλ πλδηδαζθαιίαο εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 152 θαη 153.  

Άξζξν 159 

Καηαξγνχκελεο Αηαηάμεηο  

Ώπφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο ε παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 4186/2013 θαηαξγείηαη. Με 
ηελ επηθχιαμε ησλ κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ θαηαξγείηαη, απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, ην π.δ. 
40/2018 (Ώ`76), θαζψο θαη θάζε άιιε αληίζεηε δηάηαμε.  

……………………………………………………  

ΜΔΡΟ Ε`  

ΕΑΕΧΣΕΚΔ ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ  

Άξζξν 202 
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1. ην ηέινο ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 4415/2016 (Ώ` 159) πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 4, σο εμήο:  

«4. Δ δηδαθηηθή ψξα γηα ηα Φξνληηζηήξηα θαη ηα Κέληξα Ξέλσλ Γισζζψλ αληηζηνηρεί ζε ρξνληθή δηάξθεηα 
ζαξάληα πέληε (45) ιεπηψλ ηεο ψξαο.».  

2. ην ηέινο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 4547/2018 (Ώ` 102) πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 8 σο εμήο:  

«8. Βηδηθά γηα ηνπο ηδησηηθνχο εθπαηδεπηηθνχο πνπ θαηαιακβάλνπλ ζέζε πληνληζηή Βθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ, 
ε θαηαβνιή ησλ κεληαίσλ απνδνρψλ, ησλ πάζεο θχζεσο επηδνκάησλ θαη νδνηπνξηθψλ ηνπο βαξχλεη ηνλ 
Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ.».  

Άξζξν 203 

Σξνπνπνηήζεηο ηνπ λ. 682/1977  

ηνλ λ. 682/1977 (Ώ` 244) επέξρνληαη νη εμήο ηξνπνπνηήζεηο:  

1. ην πξψην εδάθην ηεο ππνπεξίπησζεο ββ` ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 4, φπσο ε ππνπεξίπησζε 
απηή αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ πεξίπησζε α` ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 84 ηνπ λ. 4547/2018 (Ώ` 102), ε ιέμε 
«απνθαζίδεηαη» αληηθαζίζηαηαη κε ηηο ιέμεηο «ζπλαπνθαζίδεηαη θαη ζπλππνγξάθεηαη.».  

2. ην άξζξν 27 πξνζηίζεηαη πεξίπησζε α` ζηελ παξάγξαθν 4, ε νπνία έρεη σο εμήο:  

«α) Οη ηδησηηθνί εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ ζχκβαζε εξγαζίαο (νξηζκέλνπ ή ανξίζηνπ ρξφλνπ) κε κεησκέλν 
δηδαθηηθφ σξάξην ιηγφηεξν ησλ νθηψ (8) σξψλ εβδνκαδηαίσο, κπνξνχλ λα δηδάζθνπλ ζε Φξνληηζηήξην ή 
Κέληξν Ξέλσλ Γισζζψλ, ην νπνίν αλήθεη ζε δηαθνξεηηθή Αηεχζπλζε Βθπαίδεπζεο απφ ηελ ηδησηηθή 
ζρνιηθή κνλάδα ζηελ νπνία ππεξεηνχλ. Παξάιιεια, θάζε εθπαηδεπηηθφο πνπ εξγάδεηαη ζε Φξνληηζηήξην ή 
Κέληξν Ξέλσλ Γισζζψλ, κπνξεί λα εξγάδεηαη θαη ζε ηδησηηθή ζρνιηθή κνλάδα, ε νπνία αλήθεη ζε 
δηαθνξεηηθή Αηεχζπλζε Βθπαίδεπζεο, ζπλάπηνληαο ζχκβαζε εξγαζίαο κε δηδαθηηθφ σξάξην ιηγφηεξν ησλ 
νθηψ (8) σξψλ εβδνκαδηαίσο.».  

3. ην άξζξν 28 επέξρνληαη νη εμήο ηξνπνπνηήζεηο: α) Δ παξάγξαθνο 2 θαηαξγείηαη.  

β) Δ παξάγξαθνο 4, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «4. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη 
Θξεζθεπκάησλ εγγξάθνληαη ζηελ Βπεηεξίδα νη ππνςήθηνη ηδησηηθνί εθπαηδεπηηθνί πνπ πιεξνχλ ηηο λφκηκεο 
πξνυπνζέζεηο έληαμεο ζε έλαλ ηνπιάρηζηνλ εθπαηδεπηηθφ θιάδν ή εηδηθφηεηα ηεο Πξσηνβάζκηαο ή Αεπηεξν-
βάζκηαο Βθπαίδεπζεο.».  

4. Δ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 29 θαηαξγείηαη.  

5. Οη παξάγξαθνη 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 34, αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:  

«2. Δ βαζκνινγηθή θαη κηζζνινγηθή θαηάηαμε, πξναγσγή θαη πξνψζεζε ησλ ηδησηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 
γίλεηαη κε πξάμε ηνπ νηθείνπ Αηεπζπληή Βθπαίδεπζεο, ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηε δηαδηθαζία πνπ 
πξνβιέπνληαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο.  

3. Με απφθαζε ηνπ νηθείνπ Αηεπζπληή Βθπαίδεπζεο νξίδεηαη γηα θάζε ζρνιηθφ έηνο Αηεπζπληήο, Τπνδηεπζπ-
ληήο θαη Πξντζηάκελνο ηδησηηθψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, θαη` αληηζηνηρία κε ηηο δεκφζηεο, χζηεξα απφ 
πξφηαζε ηνπ ηδηνθηήηε ή ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.  

Ο θαηά ηα αλσηέξσ πξνηεηλφκελνο πξέπεη λα πιεξνί ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηα 
αληίζηνηρα φξγαλα ησλ δεκφζησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Ο έιεγρνο ηεο ζπλδξνκήο ησλ αλαγθαίσλ 
πξνυπνζέζεσλ ζην πξφζσπν ηνπ πξνηεηλφκελνπ αζθείηαη απφ ην θαηά βαζκίδα αξκφδην ζπιινγηθφ 
φξγαλν (ΠΤΠΒ - ΠΤΑΒ) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 4547/2018 (Ώ` 102). ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ 
ζπιινγηθνχ νξγάλνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, αληί ησλ αηξεηψλ εθπξνζψπσλ ησλ δεκφζησλ 
εθπαηδεπηηθψλ κεηέρεη έλαο εθπξφζσπνο ηεο Οκνζπνλδίαο Εδησηηθψλ Βθπαηδεπηηθψλ Λεηηνπξγψλ Βιιάδνο 
θαη έλαο εθπξφζσπνο ηεο αληηπξνζσπεπηηθφηεξεο εξγνδνηηθήο νξγάλσζεο.  
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4. Ώλ ν πξνηεηλφκελνο δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο θαη εθφζνλ δελ πξνζθέξεηαη ή δελ εμεπξίζθεηαη άιινο 
πξνηεηλφκελνο κε ηηο πξνυπνζέζεηο απηέο, εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 25.».  

6. ην άξζξν 35 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 5, σο εμήο: «5. Ο δηθαηνχρνο άδεηαο ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο 
ιακβάλεη ηηο απνδνρέο ηνπ κηζζνινγηθνχ θιηκαθίνπ ζην νπνίν έρεη θαηαηαρζεί. Γηα ηηο άδεηεο απηέο δελ ρν-
ξεγνχληαη νη πξνζαπμήζεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ. 3528/2007 (Ώ` 26). Δ πξνζαχμεζε ησλ 
απνδνρψλ κεηψλεηαη θαηά ην κέξνο πνπ θαιχπηεηαη απφ ππνηξνθία ή άιινπ είδνπο ρξεκαηηθή ακνηβή ή 
απνδεκίσζε πνπ ηπρφλ ρνξεγείηαη ζηνλ ππάιιειν ζην εζσηεξηθφ ή ην εμσηεξηθφ.».  

ΜΔΡΟ Ζ`  

ΑΕΏΣΏΞΒΕ ΏΡΜΟΑΕΟΣΔΣΏ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟΤ ΠΏΕΑΒΕΏ, ΒΡΒΤΝΏ ΚΏΕ ΘΡΔΚΒΤΜΏΣΧΝ  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α`  

ΑΕΏΣΏΞΒΕ ΠΡΧΣΟΐΏΘΜΕΏ ΚΏΕ ΑΒΤΣΒΡΟΐΏΘΜΕΏ ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ  

Άξζξν 204 

Θέκαηα πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  

1. ην π.δ. 79/2017 (Ώ` 109, δηφξζ. ζθάικαηνο Ώ` 112) επέξρνληαη νη εμήο ηξνπνπνηήζεηο:  

α) ηελ πεξίπησζε δ` ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 6, φπσο ε πεξίπησζε απηή αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ 
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4589/2019 (Ώ` 13), ην έλαην εδάθην αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«Ο Αηεπζπληήο ή ν Πξντζηάκελνο ηνπ ζρνιείνπ απνρψξεζεο ελεκεξψλεη ηνπο γνλείο θαη ηνπο θεδεκφλεο 
γηα ηα ζρνιεία εγγξαθήο θαη αλαξηά ζηελ είζνδν ηνπ ζρνιείνπ, ζε εκθαλέο ζεκείν, νλνκαζηηθφ πίλαθα ησλ 
καζεηψλ:  

αα) πνπ εγγξάθνληαη θαη ζα θνηηήζνπλ ζην ζρνιείν,  

ββ) πνπ ζα παξαθνινπζήζνπλ ην νινήκεξν πξφγξακκα,  

γγ) πνπ απνρσξνχλ, θαζψο θαη ησλ ζρνιείσλ εγγξαθήο ηνπο.».  

β) ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 7 πξνζηίζεληαη δεχηεξν θαη ηξίην εδάθην, σο εμήο:  

«Νήπηα πνπ δελ έρνπλ εγγξαθεί θαη θνηηήζεη ζην λεπηαγσγείν, ηα νπνία πιεξνχλ ην ειηθηαθφ θξηηήξην ηνπ 
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, εγγξάθνληαη ζην δεκνηηθφ κε απφθαζε ηνπ Αηεπζπληή Βθπαίδεπζεο, πνπ εθδίδεηαη 
χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ νηθείνπ Κ.Β..Τ. ή ηνπ νηθείνπ πληνληζηή Βθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ 
Νεπηαγσγψλ, δηαθνξεηηθά εγγξάθνληαη ζην λεπηαγσγείν. Παηδηά πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο 
παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 6 εγγξάθνληαη ππνρξεσηηθψο ζην δεκνηηθφ.».  

γ) Σν φγδνν εδάθην ηεο πεξίπησζεο δ` ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 7, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ 
παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4589/2019, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«Ο Αηεπζπληήο ή ν Πξντζηάκελνο ηνπ ζρνιείνπ απνρψξεζεο ελεκεξψλεη ηνπο γνλείο θαη ηνπο θεδεκφλεο 
γηα ηα ζρνιεία εγγξαθήο θαη αλαξηά ζηελ είζνδν ηνπ ζρνιείνπ, ζε εκθαλέο ζεκείν, νλνκαζηηθφ πίλαθα ησλ 
καζεηψλ: αα) πνπ εγγξάθνληαη θαη ζα θνηηήζνπλ ζην ζρνιείν, ββ) πνπ απνρσξνχλ, θαζψο θαη ησλ 
ζρνιείσλ εγγξαθήο ηνπο.».  

δ) Δ παξάγξαθνο 8 ηνπ άξζξνπ 7, φπσο απηή αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ ππνπεξίπησζε γγ` ηεο πεξίπησζεο 
ε` ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 4559/2018 (Ώ` 142), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«8. Καζπζηέξεζε εγγξαθήο ζηελ Ώ` ηάμε, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 6, 
κπνξεί λα γίλεη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Αηεπζπληή Βθπαίδεπζεο γηα ζνβαξνχο ιφγνπο πνπ πηζηνπνηνχληαη 
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κε βεβαίσζε Κ.Β..Τ. ή δεκφζηαο ηαηξνπαηδαγσγηθήο ππεξεζίαο ή δεκφζηνπ λνζνθνκείνπ. Με ηε βεβαίσζε 
πξνζδηνξίδεηαη θαη ε δηάξθεηα ηεο δηθαηνινγεκέλεο θαζπζηέξεζεο.».  

ε) ην άξζξν 13 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 5, σο εμήο: «5. Ώλ νη απνπζίεο ηνπ καζεηή ηνπ λεπηαγσγείνπ 
ππεξβαίλνπλ ηηο εθαηφ (100) αλά δηδαθηηθφ έηνο, ε βεβαίσζε θνίηεζεο γηα ηελ εγγξαθή ζηελ Ώ` Αεκνηηθνχ 
ρνξεγείηαη κε απφθαζε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ 
πληνληζηή Βθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ Νεπηαγσγψλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ν καζεηήο επαλαιακβάλεη ηε 
θνίηεζε ζην λεπηαγσγείν. Παηδηά πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 6 
εγγξάθνληαη ππνρξεσηηθψο ζην δεκνηηθφ.».  

ζη) Δ παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 16, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«5. Οη ζρνιηθέο δξάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε α` ηεο παξαγξάθνπ 2 δελ κπνξεί λα 
ππεξβαίλνπλ ηηο ελλέα (9) γηα θάζε δηδαθηηθφ έηνο, ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ζην άζξνηζκα απηφ ε εκεξήζηα 
εθπαηδεπηηθή εθδξνκή. Οη ζρνιηθέο δξάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε γ` δελ κπνξεί λα 
ππεξβαίλνπλ ηηο έμη (6) γηα θάζε δηδαθηηθφ έηνο.».  

2. ην άξζξν 11 ηνπ λ. 1966/1991 (Ώ` 147), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 15 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ λ. 
3966/2011 (Ώ` 118) θαη ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ λ. 4512/2018 (Ώ` 5), επέξρνληαη νη εμήο 
ηξνπνπνηήζεηο:  

α) Ο ηίηινο ηνπ άξζξνπ αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Ίδξπζε, θαηάξγεζε, ζπγρψλεπζε θαη αλαζηνιή 
ιεηηνπξγίαο ζρνιηθψλ κνλάδσλ.». β) Πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 7, σο εμήο: «7. Με απφθαζε ηνπ 
Πεξηθεξεηαθνχ Αηεπζπληή Βθπαίδεπζεο, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλε πξφηαζε ηνπ Αηεπζπληή 
Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Βθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, κπνξεί λα αλαζηέιιεηαη 
ε ιεηηνπξγία λεπηαγσγείσλ θαη δεκνηηθψλ ζρνιείσλ γηα έλα ζρνιηθφ έηνο, ιακβάλνληαο ππφςε ην καζεηηθφ 
δπλακηθφ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ηηο ηνπηθέο γεσγξαθηθέο ζπλζήθεο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε πεξηνρήο.».  

3. ην άξζξν 41 ηνπ λ. 1566/1985 (Ώ` 167) πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 4, σο εμήο:  

«4. Με απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Βζσηεξηθψλ θαη Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαζνξίδνληαη νη 
φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο παξαρψξεζεο ζρνιηθψλ ρψξσλ, γηα ρξνληθά δηαζηήκαηα εθηφο ηνπ σξνιφγηνπ 
δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη ν ραξαθηήξαο ησλ εθδειψζεσλ γηα ηηο νπνίεο κπνξεί λα γίλεηαη ε 
παξαρψξεζε, θαη ξπζκίδεηαη θάζε άιιν ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 3.».  

4. ην άξζξν 5 ηνπ λ. 2525/1997 (Ώ` 188) επέξρνληαη νη εμήο ηξνπνπνηήζεηο:  

α) Δ παξάγξαθνο 2, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ. 4386/2016 (Ώ` 83), αληηθα-
ζίζηαηαη σο εμήο:  

«2. Δ ίδξπζε ησλ ρνιείσλ Αεχηεξεο Βπθαηξίαο γίλεηαη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο Αηεχζπλζεο Αηά ΐίνπ 
Μάζεζεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αηά ΐίνπ Μάζεζεο.».  

β) Δ παξάγξαθνο 3, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«3. ηα ρνιεία Αεχηεξεο Βπθαηξίαο εθαξκφδνληαη εηδηθά πξνγξάκκαηα ηαρχξξπζκεο δεκνηηθήο θαη γπ-
κλαζηαθήο εθπαίδεπζεο, ε έθηαζε θαη ην πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο Αηεχζπλζεο Αηά 
ΐίνπ Μάζεζεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αηά ΐίνπ Μάζεζεο θαη γλψκε ηνπ Ελζηηηνχηνπ Βθπαηδεπηηθήο 
Πνιηηηθήο (Ε.Β.Π.). ηα ρνιεία Αεχηεξεο Βπθαηξίαο κπνξεί λα ιεηηνπξγνχλ ηκήκαηα πξνεηνηκαζίαο γηα ηε 
ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο απφθηεζεο απνιπηεξίνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ π.δ. 
79/2017 (Ώ` 109), θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ απηψλ πνπ 
εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 4186/2013 (α`193), φπσο ε παξ. απηή πξνζηέζεθε 
κε ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ. 4264/2014 (Ώ`118) θαη αλαξηζκήζεθε ζε παξάγξαθν 3 κε ηελ 
πεξίπησζε β` ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ. 4386/2016 (Ώ`83).».  

5. ην άξζξν 13 ηνπ λ. 4547/2018 (Ώ` 102) επέξρνληαη νη εμήο ηξνπνπνηήζεηο:  

…………………….  
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6. ην άξζξν έθην ηνπ λ. 4057/2012 (Ώ` 54) επέξρνληαη νη εμήο ηξνπνπνηήζεηο:  

α) Δ ππνπεξίπησζε αα` ηεο πεξίπησζεο β` ηεο παξαγξάθνπ 2, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«αα) σο ζηειέρε ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε α` ηεο 
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4547/2018 (Ώ` 102), εθηφο απφ απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 7 ηνπ 
παξφληνο».  

β) ηελ παξάγξαθν 7 δηαγξάθνληαη νη ιέμεηο «ησλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ,».  

7. To άξζξν 23 ηνπ λ. 3500/2006 (Ώ` 232) ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:  

α) Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«1. Βθπαηδεπηηθφο ή κέινο ηνπ Βηδηθνχ Βθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Β.Β.Π.) ή ηνπ Βηδηθνχ ΐνεζεηηθνχ 
Πξνζσπηθνχ (Β.ΐ.Π.) ηεο πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ν νπνίνο, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
θαζεθφλησλ ηνπ, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν πιεξνθνξείηαη ή δηαπηζηψλεη φηη έρεη δηαπξαρζεί ζε βάξνο 
καζεηή έγθιεκα ελδν-νηθνγελεηαθήο βίαο, ελεκεξψλεη, ρσξίο θαζπζηέξεζε, ηνλ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο 
κνλάδαο.».  

β) Πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 3, σο εμήο: «3. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη γηα ηα 
κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ Κέληξσλ Βθπαηδεπηηθήο θαη πκβνπιεπηηθήο 
Τπνζηήξημεο (Κ.Β..Τ.) ηνπ άξζξνπ 6 θαη ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4547/2018 (Ώ` 102).».  

8. Δ θαηαγξαθή ήρνπ ή εηθφλαο κε ζπζηήκαηα βηληενεπηηήξεζεο εγθαηεζηεκέλα ζε ρψξνπο ησλ δεκφζησλ 
ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο 
ησλ κνλάδσλ απηψλ, απαγνξεχεηαη. Δ θαηαγξαθή ήρνπ ή εηθφλαο κέζσ ηέηνησλ ζπζηεκάησλ, 
εγθαηεζηεκέλσλ ζηνπο ρψξνπο ησλ σο άλσ δεκφζησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ απφ ηνπο Αήκνπο, επηηξέπεηαη 
ζην πιαίζην άζθεζεο ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο γηα θχιαμε ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ, ζχκθσλα κε ηελ 
ππνπεξίπησζε 1 ηεο πεξίπησζεο η` ηνπ Κεθαιαίνπ Ε` ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Κψδηθα Αήκσλ θαη Κνηλνηήησλ 
(λ. 3463/2006, Ώ` 114), κφλν θαηά ην ρξφλν κε ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Ο ππεχζπλνο 
επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ θαηαγξάθνληαη ελεκεξψλεη κε ηξφπν πξφζθνξν, εκθαλή θαη θαηαλνεηφ 
φπνηνλ πξφθεηηαη λα εηζέιζεη ζην ρψξν φπνπ ιεηηνπξγεί ζχζηεκα βηληενεπηηήξεζεο, φηη ζην ρψξν 
ιεηηνπξγεί ηέηνην ζχζηεκα θαη παξέρεη, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί, πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ζθνπφ ηεο επεμεξγαζίαο, 
ην είδνο, ηελ εκβέιεηα θαη ηνπο ρψξνπο εγθαηάζηαζεο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη ην 
ρξνληθφ δηάζηεκα ηήξεζεο ησλ δεδνκέλσλ.  

9. Δ πεξίπησζε δ` ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 4547/2018 (Ώ` 102), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«δ) Αηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ:  

αα) ΠΒ Αηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ: ηξηάληα επηά (37) ζέζεηο,  

ββ) ΑΒ Αηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ: ηξηάληα ηέζζεξηο (34) ζέζεηο.».  

Άξζξν 205 

Βπηζηεκνληθέο Βπηηξνπέο  

Μνπζηθήο θαη Καιιηηερληθήο Παηδείαο  

1. Δ παξ. 4 ηεο 3345/2.9.1988 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Βζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ (ΐ` 649), ε 
νπνία θπξψζεθε κε ηελ πεξίπησζε Ε` ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 1824/1988 (Ώ` 296), αληηθαζίζηαηαη 
σο εμήο:  

«4. α) Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζπγθξνηείηαη πεληακειήο 
Βπηζηεκνληθή Βπηηξνπή Μνπζηθήο Παηδείαο, ε νπνία απνηειείηαη απφ:  
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αα) ηνλ αληηπξφεδξν ηνπ Ελζηηηνχηνπ Βθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (Ε.Β.Π.) σο πξφεδξν,  

ββ) έλαλ (1) εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, σο κέινο,  

γγ) δχν (2) κέιε Α.Β.Π. ή Β.Β.Π. ή Β.ΑΕ.Π. απφ Μνπζηθά Σκήκαηα Ώ.Β.Ε. ηεο εκεδαπήο, σο κέιε,  

δδ) έλαλ (1) κνπζηθφ εγλσζκέλνπ θχξνπο, σο κέινο.  

β) Σα κέιε ηεο Βπηηξνπήο νξίδνληαη κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο θαη έρνπλ δηεηή ζεηεία, κε δπλαηφηεηα αλα-
λέσζεο κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Σα κέιε ηεο Βπηηξνπήο δελ 
ιακβάλνπλ απνδεκίσζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο, εθηφο απφ ηα νδνηπνξηθά ηνπο έμνδα, δειαδή εκεξήζηα 
απνδεκίσζε, έμνδα δηακνλήο θαη κεηαθίλεζήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ Α.9 ηνπ 
λ. 4336/2015 (Ώ` 94) θαη ηδηαίηεξα κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ηδίνπ λφκνπ,  

γ) Έξγν ηεο Βπηηξνπήο είλαη λα εηζεγείηαη ζην Α.. ηνπ Ε.Β.Π. γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηνπ πνπ αθνξνχλ 
ζηε κνπζηθή παηδεία θαη ζηα κνπζηθά καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζηα κνπζηθά ζρνιεία θαη ζηα ζρνιεία 
γεληθήο παηδείαο. Δ Βπηηξνπή εηζεγείηαη κεηαμχ άιισλ γηα:  

αα) ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ησλ κνπζηθψλ καζεκάησλ ησλ κνπζηθψλ ζρνιείσλ,  

ββ) ηηο αλαζέζεηο κνπζηθψλ καζεκάησλ ζε θιάδνπο θαη εηδηθφηεηεο,  

γγ) ηα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο κνπζηθψλ εηδηθνηήησλ,  

δδ) ηα θξηηήξηα απφδνζεο κνπζηθψλ εηδηθεχζεσλ, εε) ηε ζπγγξαθή εγρεηξηδίσλ κνπζηθψλ καζεκάησλ, ζηζη) 
ηελ πηζηνπνίεζε κνπζηθψλ ηθαλνηήησλ. γ) Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη 
Θξεζθεπκάησλ ζπγθξνηείηαη πεληακειήο Βπηζηεκνληθή Βπηηξνπή Καιιηηερληθήο Παηδείαο, ε νπνία 
απνηειείηαη απφ:  

αα) ηνλ αληηπξφεδξν ηνπ Ελζηηηνχηνπ Βθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (Ε.Β.Π.) σο πξφεδξν,  

ββ) έλαλ (1) εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, σο κέινο,  

γγ) δχν (2) κέιε Α.Β.Π. ή Β.Β.Π. ή Β.ΑΕ.Π. απφ Σκήκαηα Κηλεκαηνγξάθνπ ή Θεαηξηθά ή Βηθαζηηθά Σκήκαηα 
Ώ.Β.Ε. ηεο εκεδαπήο, σο κέιε,  

δδ) έλαλ (1) θαιιηηέρλε εγλσζκέλνπ θχξνπο, σο κέινο.  

δ) Σα κέιε ηεο Βπηηξνπήο νξίδνληαη κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο θαη έρνπλ δηεηή ζεηεία, κε δπλαηφηεηα αλα-
λέσζεο κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Σα κέιε ηεο Βπηηξνπήο δελ 
ιακβάλνπλ απνδεκίσζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο, εθηφο απφ ηα νδνηπνξηθά ηνπο έμνδα, δειαδή εκεξήζηα 
απνδεκίσζε, έμνδα δηακνλήο θαη κεηαθίλεζήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ Α.9 ηνπ 
λ. 4336/2015 (Ώ` 94) θαη ηδηαίηεξα κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ηδίνπ λφκνπ,  

ε) Έξγν ηεο Βπηηξνπήο είλαη λα εηζεγείηαη ζην Α.. ηνπ Ε.Β.Π. γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηνπ πνπ αθνξνχλ 
ζηελ θαιιηηερληθή παηδεία θαη ζηα θαιιηηερληθά καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζηα θαιιηηερληθά ζρνιεία θαη 
ζηα ζρνιεία γεληθήο παηδείαο. Δ Βπηηξνπή εηζεγείηαη κεηαμχ άιισλ γηα:  

αα) ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ησλ θαιιηηερληθψλ καζεκάησλ ησλ θαιιηηερληθψλ ζρνιείσλ,  

ββ) ηηο αλαζέζεηο θαιιηηερληθψλ καζεκάησλ ζε θιάδνπο θαη εηδηθφηεηεο,  

γγ) ηα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο θαιιηηερληθψλ εηδηθνηήησλ,  

δδ) ηα θξηηήξηα απφδνζεο θαιιηηερληθψλ εηδηθεχζεσλ, εε) ηε ζπγγξαθή εγρεηξηδίσλ θαιιηηερληθψλ καζεκά-
ησλ.».  
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2. Δ παξάγξαθνο 12 ηεο 3345/2.9.1988 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Βζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ (ΐ` 
649), ε νπνία θπξψζεθε κε ηελ πεξίπησζε Ε` ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 1824/1988 (Ώ` 296), 
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«12. α) Οη εγγξαθέο, νη κεηεγγξαθέο, ε θνίηεζε, ν ραξαθηεξηζκφο ηεο δηαγσγήο, ηα παηδαγσγηθά κέηξα, θαη 
νη ηίηινη ζπνπδψλ γηα ηα κνπζηθά ζρνιεία, θαζψο θαη θάζε άιιν ζπλαθέο ζέκα ξπζκίδνληαη κε απφθαζε 
ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ.  

β) Με φκνηα απφθαζε πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Ε.Β.Π., ξπζκίδνληαη ηα αλαιπηηθά θαη 
σξνιφγηα πξνγξάκκαηα, ε αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ, νη θάζε είδνπο εμεηάζεηο, ηα εγρεηξίδηα, ν εμνπιηζκφο 
θαη ηα πάζεο θχζεο εθπαηδεπηηθά ζέκαηα.».  

3. Οη παξάγξαθνη 2 θαη 3 ηεο πεξίπησζεο ΐ` ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ π.δ. 100/1997 (Ώ` 94), αληηθαζίζηαληαη σο 
εμήο:  

«2. Οη αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ππνβάιινληαη κέρξη ηηο 30 Ννεκβξίνπ ζηε Αηεχζπλζε 
πνπ ππάγεηαη ην ζρνιείν, ζην νπνίν αλήθνπλ νξγαληθά. Οη πξντζηάκελνη ησλ Αηεπζχλζεσλ, αθνχ 
δηαπηζηψζνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο κεηάζεζεο ζηέιλνπλ ηηο αηηήζεηο θαη ηα 
δηθαηνινγεηηθά, ζηε Γεληθή Αηεχζπλζε Βθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο 
Βθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ. ηε ζπλέρεηα, ε ελ ιφγσ Γεληθή 
Αηεχζπλζε δηαβηβάδεη ηηο αηηήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην αξκφδην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην.  

3. Καηά ηελ εμέηαζε ησλ αηηήζεσλ κεηαζέζεσλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο ην αξκφδην ζπκβνχιην ιακβάλεη 
ππφςε:  

α) γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο παηδείαο ηελ επηκφξθσζε, ηε κεηεθπαίδεπζε, ηελ πξνεγνχκελε δηδα-
θηηθή εκπεηξία ζηα κνπζηθά ζρνιεία, ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, ηελ επηζηεκνληθή ζπγθξφηεζε θαη γεληθά 
ηα απμεκέλα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα, θαη  

β) γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θιάδνπο ΠΒ79.01 Μνπζηθψλ:  

αα) ηα φζα ηζρχνπλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο παηδείαο θαη  

ββ) ηελ απφιπηε εμεηδίθεπζή ηνπο ζηνπο ηνκείο ηεο κνπζηθήο παηδείαο πνπ απνδεηθλχεηαη γηα κελ ηε ζεσξε-
ηηθή θαηάξηηζε κε ηίηινπο ζπνπδψλ Ώ.Β.Ε. ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν θαη αληίζηνηρν ηεο αιινδαπήο ή κε 
πηπρίν αλαγλσξηζκέλνπ κε παλεπηζηεκηαθνχ κνπζηθνχ ηδξχκαηνο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν θαη αληίζηνηρν 
ηεο αιινδαπήο, γηα δε ηελ ελαζρφιεζε κε βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε ζεσξεκέλε απφ επίζεκεο αξρέο θαη 
εηδηθφηεξα:».  

4. Γηα ζέκαηα πξνζσπηθνχ ησλ κνπζηθψλ ζρνιείσλ αξκφδηα είλαη ε Γεληθή Αηεχζπλζε Βθπαηδεπηηθνχ 
Πξνζσπηθνχ Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη 
Θξεζθεπκάησλ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ παξ. 2 ηεο πεξίπη. ΐ` ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ π.δ. 100/1997 
(Ώ` 94).  

5. Σν δεχηεξν εδάθην ηεο πεξίπησζεο β` ηεο παξ. 16 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3194/2003 (Ώ` 267) θαηαξγείηαη.  

Άξζξν 206 

ην ηέινο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ π.δ. 126/2016 (Ώ` 211), φπσο απηή πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ 
π.δ. 44/2017 (Ώ` 69) νη ιέμεηο «θαη γεληθφ κέζν φξν» αληηθαζίζηαληαη κε ηηο ιέμεηο «ή γεληθφ κέζν φξν.».  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β`  

ΛΟΕΠΒ ΑΕΏΣΏΞΒΕ  

Άξζξν 207 

Πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα «myschool»  
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1. Σν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα (Π..) «myschool» ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ 
(ΤΠ.Π.Β.Θ) έρεη σο αληηθείκελν ηελ νξγάλσζε, δηαρείξηζε, ζπληήξεζε, ιεηηνπξγία θαη απνζήθεπζε 
ειεθηξνληθνχ αξρείνπ κε ην ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ 
δεκφζησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, θαζψο θαη γηα ηελ επνπηεία ησλ ηδησηηθψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο 
πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. ην Π.. «myschool» απνηππψλεηαη, κε ζπλερή 
ελεκέξσζε θαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ε θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, βάζεη ηεο νπνίαο 
ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο δηνίθεζεο πξνβαίλνπλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ δξάζεσλ θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ.  

2. ην Π.. «myschool» θαηαρσξίδνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκν-
δηνηήησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζρεηηθά κε ηηο δεκφζηεο θαη ηηο ηδησηηθέο 
ζρνιηθέο κνλάδεο, θαζψο θαη νη πιεξνθνξίεο ησλ νπνίσλ ε απνηχπσζε ζπκβάιιεη ζηελ αξηηφηεξε 
νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ δεκφζησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ.  

3. ηηο πιεξνθνξίεο πνπ θαηαρσξίδνληαη ζην Π.. «myschool», ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2, κπνξεί λα 
πεξηιακβάλνληαη δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ ησλ 
ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ησλ καζεηψλ, θαζψο θαη ησλ γνλέσλ ή θεδεκφλσλ, ε επεμεξγαζία ησλ νπνίσλ 
πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 
ραξαθηήξα.  

4. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαζνξίδνληαη:  

α) νη θαηεγνξίεο πιεξνθνξηψλ πνπ θαηαρσξίδνληαη ζην ζχζηεκα θαη πξνθεηκέλνπ πεξί δεδνκέλσλ πξνζσ-
πηθνχ ραξαθηήξα, θαη νη θαηεγνξίεο ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ απηψλ,  

β) ηα φξγαλα, νη νξγαληθέο κνλάδεο θαη ελ γέλεη νη ππεξεζίεο θαη νη θαηεγνξίεο ησλ κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ 
ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ πνπ έρνπλ αξκνδηφηεηα γηα ηελ θαηαρψξηζε, θαζψο 
θαη πξφζβαζε ζε θάζε θαηεγνξία πιεξνθνξηψλ, ζην πιαίζην ηεο άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο,  

γ) ηα πξφζσπα ή νη θνξείο ζηνπο νπνίνπο κπνξεί λα θνηλνπνηνχληαη πιεξνθνξίεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπ-
ζηήκαηνο θαη νη ζθνπνί ηεο θνηλνπνίεζεο απηήο, ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη ηδίσο εξεπλεηηθνί ή 
ζηαηηζηηθνί ζθνπνί, θαζψο θαη ε δηαδηθαζία θαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο θνηλνπνίεζεο,  

δ) ν ρξφλνο δηαηήξεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαη ε δηαδηθαζία δηαγξαθήο ηνπο,  

ε) ηα ζρεηηθά κε ηελ παξνρή πξνεγκέλσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πξνο φια ηα κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο 
θνηλφηεηαο, κέζσ εθαξκνγψλ ηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο ελδεηθηηθά ειεθηξνληθψλ εγγξαθψλ καζεηψλ, 
θαηαρψξηζεο βαζκνινγηψλ ή απνπζηψλ, ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο ησλ γνλέσλ ή θεδεκφλσλ κε ηηο 
ζρνιηθέο κνλάδεο θαη  

ζη) θάζε άιιν ζέκα πνπ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
ηερληθψλ θαη νξγαλσηηθψλ κέηξσλ πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ αζθάιεηα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ 
πιεξνθνξηψλ.  

5. Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε ζπ-
λαξκφδηνπ Τπνπξγνχ επηηξέπεηαη ε δηαζχλδεζε ηνπ Π.. «myschool» κε άιια πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 
θαη αξρεία ηνπ Αεκνζίνπ, ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Ώ.) α` θαη β` βαζκνχ, ησλ λνκηθψλ 
πξνζψπσλ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ 
λ. 2190/1994 (Ώ` 28), θαζψο θαη ε ακθίδξνκε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ, γηα 
ηελ θαιχηεξε άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ησλ 
ινηπψλ θνξέσλ πνπ κλεκνλεχνληαη ζηελ παξνχζα παξάγξαθν. Με ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδνληαη νη 
θαηεγνξίεο πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο αθνξά ε δηαζχλδεζε θαη ξπζκίδεηαη θάζε ζρεηηθφ ζέκα.  

6. Οη ππνδνκέο θαη νη ππεξεζίεο ηνπ Π.. «myschool» αλήθνπλ ζην Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη 
Θξεζθεπκάησλ. Δ ιεηηνπξγία θαη ε ζπληήξεζή ηνπο κπνξεί λα αλαηίζεηαη ζε θνξέα πνπ επνπηεχεηαη απφ 
ην Τπνπξγείν απηφ, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ εθδίδεηαη 
χζηεξα απφ γλψκε ηνπ νηθείνπ θνξέα. Με φκνηα απφθαζε ξπζκίδεηαη θάζε ζρεηηθφ ζέκα, 
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζεκάησλ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Καλνληζκνχ (ΒΒ) 2016/679 
(«Γεληθφο Καλνληζκφο γηα ηελ Πξνζηαζία Αεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα», ΒΒ L 119) πνπ αθνξνχλ 
ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα απφ ηνλ θνξέα, σο εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζία, γηα 
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ινγαξηαζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, σο ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο, θαηά ηελ 
έλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ 8 θαη 7, αληίζηνηρα, ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ αλσηέξσ Καλνληζκνχ.  

Άξζξν 208 

Θέκαηα ηνπ Ελζηηηνχηνπ Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ θαη Βθδφζεσλ (Ε.Σ.Τ.Β.) Αηφθαληνο  

1. ην άξζξν 23 ηνπ λ. 3966/2011 (Ώ` 118), πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 3 σο εμήο: «3. Με απφθαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε ηνπ Ε.Σ.Τ.Β., 
ξπζκίδεηαη θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 2, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζεκάησλ ηεο 
παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Καλνληζκνχ (ΒΒ) 2016/679 («Γεληθφο Καλνληζκφο γηα ηελ Πξνζηαζία Αεδνκέλσλ 
Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα», ΒΒ L 119) πνπ αθνξνχλ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 
απφ ην Ε.Σ.Τ.Β., κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ εθηεινχ-ληνο ηελ επεμεξγαζία, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, σο ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο, θαηά ηελ έλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ 8 
θαη 7, αληίζηνηρα, ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ αλσηέξσ Καλνληζκνχ.».  

2. α) Σν κηζζνινγηθφ θαζεζηψο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ε.Σ.Τ.Β.- Αηφθαληνο, φπσο είρε δηακνξθσζεί έσο ηελ 
έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, ζεσξείηαη λφκηκν θαη νη θαηαβιεζείζεο απνδνρέο δελ αλαδεηνχληαη.  

β) Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 3966/2011 (Ώ` 118) θαηαξγείηαη απφ ηελ έλαξμε 
ηζρχνο ηνπ παξφληνο.  

Άξζξν 209 

Σξνπνπνίεζε ηνπ π.δ. 18/2018  

ην π.δ. 18/2018 (Ώ` 31) επέξρνληαη νη εμήο ηξνπνπνηήζεηο:  

1. Δ ππνπεξίπησζε β` ηεο πεξίπησζεο Θ` ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2, φπσο ε πεξίπησζε απηή 
πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 4559/2018 (Ώ` 142), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«β) Ώπηνηειέο Σκήκα Βθαξκνγήο ηεο Βπξσπατθήο Ννκνζεζίαο.».  

2. Δ πεξίπησζε γ` ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 10, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 30 
ηνπ λ. 4559/2018 θαη ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ. 4589/2019, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«γ) Σκήκα Γ` ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο θαη Γεληθήο Γξακκαηείαο Αηά 
ΐίνπ Μάζεζεο.».  

3. ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 24, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 
4559/2018 (Ώ` 142), πξνζηίζεληαη νη ιέμεηο:  

«θαζψο θαη ε δηνίθεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ δεκνζίσλ ΕΒΚ.».  

4. ην ηέινο ηεο πεξίπησζεο β` ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 25, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 10 
ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 4559/2018 (Ώ` 142), πξνζηίζεηαη δεχηεξν εδάθην σο εμήο:  

«Βπίζεο είλαη αξκφδην γηα ην ρεηξηζκφ ζεκάησλ ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ 
δεκνζίσλ ΕΒΚ, θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ην δηνξηζκφ, ηε βαζκνινγηθή θαη κηζζνινγηθή θαηάηαμε θαη εμέιημε 
θαζψο θαη ηε ρνξήγεζε ησλ αδεηψλ, γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη γλψκε ηνπ Κεληξηθνχ Τπεξεζηαθνχ 
πκβνπιίνπ Αηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ (ΚΤΑΕΠ).».  

5. α) ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 26 πξνζηίζεληαη νη ιέμεηο:  

«, θαζψο θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ δεκνζίσλ ΕΒΚ.».  

β) Δ παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 26, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  
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«4. Σν Σκήκα ΐ` Πεηζαξρηθψλ Θεκάησλ θαη ζρεηηθψλ Αηνηθεηηθψλ Μέηξσλ είλαη αξκφδην γηα ηνλ ρεηξηζκφ 
ησλ πεηζαξρηθψλ ζεκάησλ θαη ζρεηηθψλ δηνηθεηηθψλ κέηξσλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ Γεληθψλ 
Γξακκαηεηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ δεκνζίσλ ΕΒΚ, θαζψο θαη ηνλ ρεηξηζκφ 
θάζε άιινπ ζπλαθνχο ζέκαηνο.».  

γ) Δ εηζαγσγηθή πξφηαζε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 26, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«5. Σν Σκήκα Γ` Κηλεηηθφηεηαο Πξνζσπηθνχ είλαη αξκφδην γηα ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 
ησλ Γεληθψλ Γξακκαηεηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ, θαζψο θαη γηα ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ 
ησλ δεκνζίσλ ΕΒΚ, θαη ηδίσο γηα:»  

6. α) ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 27 πξνζηίζεληαη νη ιέμεηο:  

«, θαζψο θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ δεκνζίσλ ΕΒΚ.».  

β) ην ηέινο ηεο πεξίπησζεο α` ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 27 πξνζηίζεηαη ππνπεξίπησζεο εε`, σο 
εμήο: «θαη εε` ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ ησλ δεκφζησλ ΕΒΚ.».  

γ) ην ηέινο ηεο ππνπεξίπησζεο αα` ηεο πεξίπησζεο β` ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 27 πξνζηίζεληαη νη 
ιέμεηο:  

«θαη ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ ησλ Αεκνζίσλ ΕΒΚ.».  

7. Όζηεξα απφ ηελ πεξίπησζε ηβ` ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 51, φπσο ε πεξίπησζε απηή 
πξνζηέζεθε κε ηελ πεξίπησζε β` ηεο παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ. 4589/2019, πξνζηίζεληαη πεξηπηψζεηο 
ηβ.α` θαη ηβ.β`, σο εμήο:  

«ηβ.α) ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πεξηθέξεηαο εγγξαθήο ησλ καζεηψλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο (ρσξνηαμηθή 
θαηαλνκή),  

ηβ.β) ηελ θαηαγξαθή ησλ θελψλ θαη πιενλαζκάησλ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο αξ-
κνδηφηεηαο ηεο Αηεχζπλζεο,».  

8. Όζηεξα απφ ηελ πεξίπησζε ηγ` ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 52, φπσο ε πεξίπησζε απηή πξνζηέζεθε 
κε ηελ πεξίπησζε β` ηεο παξαγξάθνπ 15 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ. 4589/2019, πξνζηίζεληαη πεξηπηψζεηο ηγ.α` 
θαη ηγ.β`, σο εμήο:  

«ηβ.α) ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πεξηθέξεηαο εγγξαθήο ησλ καζεηψλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο (ρσξνηαμηθή 
θαηαλνκή),  

ηβ.β) ηελ θαηαγξαθή ησλ θελψλ θαη πιενλαζκάησλ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο αξ-
κνδηφηεηαο ηεο Αηεχζπλζεο,».  

9. Δ πεξίπησζε β` ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 66, φπσο ην άξζξν απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 
11 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 4559/2018 (Ώ` 142), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«β) Ώπηνηειέο Σκήκα Βθαξκνγήο ηεο Βπξσπατθήο Ννκνζεζίαο.».  

10. ην άξζξν 69, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 4559/2018 θαη ηελ παξ. 17 
ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ. 4589/2019 (Ώ` 13), επέξρνληαη νη εμήο ηξνπνπνηήζεηο:  

α) ν ηίηινο ηνπ άξζξνπ αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Ώπηνηειέο Σκήκα Βθαξκνγήο ηεο Βπξσπατθήο 
Ννκνζεζίαο.».  

β) ην πξψην εδάθην θαη ε πεξίπησζε α` αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:  

«Σν Ώπηνηειέο Σκήκα Βθαξκνγήο ηεο Βπξσπατθήο Ννκνζεζίαο ππάγεηαη ζηνλ Γεληθφ/ Σνκεαθφ Γξακκαηέα 
Αηά ΐίνπ Μάζεζεο θαη είλαη αξκφδην γηα:  
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α) ηε ζχληαμε απνθάζεσλ, πξάμεσλ, εγθπθιίσλ, νδεγηψλ πνπ αθνξνχλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλαγλψξηζεο ησλ 
επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ,».  

11. Δ πεξίπησζε ζ` ηεο παξαγξάθνπ 3 θαη ε πεξίπησζε δ` ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 51, θαζψο θαη ε 
πεξίπησζε ζ` ηεο παξαγξάθνπ 3 θαη ε πεξίπησζε δ` ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 52 θαηαξγνχληαη.  

12. α) ην ηέινο ηνπ άξζξνπ 84 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 9, ε νπνία έρεη σο εμήο:  

«9. Γηα ηελ επηινγή ππαιιήισλ σο Πξντζηακέλσλ ζηηο Γεληθέο Αηεπζχλζεηο Φεθηαθψλ πζηεκάησλ, 
Τπνδνκψλ θαη Βμεηάζεσλ, πνπδψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο θαη Ώλψηαηεο 
Βθπαίδεπζεο απαηηείηαη εκπεηξία δχν (2) ηνπιάρηζηνλ εηψλ ζε αληηθείκελα ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο 
νηθείαο Γεληθήο Αηεχζπλζεο.».  

β) Δ ζεηεία ησλ Πξντζηακέλσλ ησλ Γεληθψλ Αηεπζχλζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 πνπ έρνπλ επηιεγεί έσο ηελ 
έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο δελ ζίγεηαη.  

13. ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 85 κεηά ηε θξάζε «, θαζψο θαη ησλ ππαιιήισλ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ 
Αηεπζχλζεσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο» πξνζηίζεηαη ε θξάζε «θαη ησλ δηνηθεηηθψλ 
ππαιιήισλ ησλ Αεκνζίσλ ΕΒΚ.».  

Άξζξν 210 

Σξνπνπνηήζεηο ηνπ λ. 3966/2011  

Δ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3966/2011 (Ώ` 118), φπσο ην άξζξν απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 53 
ηνπ λ. 4547/2018 (Ώ` 102) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ πεξίπησζε α` ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ. 
4589/2019 (Ώ` 13), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«4. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε 
ηνπ Ε.Β.Π. θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Βθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, κπνξεί λα αλαηίζεηαη ζην Ε.Β.Π. ε 
πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο. Με φκνηα απφθαζε ξπζκίδεηαη θάζε άιιν ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ 
πινπνίεζε δξάζεσλ απφ ην Ε.Β.Π..».  

Άξζξν 211 

Σξνπνπνηήζεηο ηνπ λ. 4057/2012  

……………………………..  

Άξζξν 212 

1. ην άξζξν 2 ηνπ π.δ. 182/2004 (Ώ` 161), φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ 
λ. 4310/2014 (Ώ` 258), πξνζηίζεηαη πεξίπησζε 12Ώ σο εμήο:  

«12Ώ. Γλσκνδνηνχλ γηα ηηο αηηήζεηο αλαγλψξηζεο ρξφλνπ πξνυπεξεζίαο γηα βαζκνινγηθή έληαμε, ηηο 
αηηήζεηο αλαγλψξηζεο ρξφλνπ πξνυπεξεζίαο γηα βαζκνινγηθή έληαμε θαη κηζζνινγηθή εμέιημε θαη ηηο 
αηηήζεηο αλαγλψξηζεο ζπλάθεηαο κεηαπηπρηαθνχ ή δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπ ζπλφινπ ησλ 
ππαιιήισλ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Αηεπζχλζεσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο θαη ησλ 
Αηεπζχλζεσλ Βθπαίδεπζεο Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο.».  

2. ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3432/2006 (Ώ` 14), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 
75 ηνπ λ. 4589/2019 (Ώ` 13), δηαγξάθνληαη νη ιέμεηο «θαη πεηζαξρηθφ.».  

3. ην ηέινο ηεο ππνπεξίπησζεο εε` ηεο πεξίπησζεο α` ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3966/2011 (Ώ` 
118), ε νπνία πξνζηέζεθε κε ηελ πεξίπησζε α` ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ. 4589/2019 (Ώ` 13), 
πξνζηίζεηαη ε θξάζε «ηελ νπνία πξνζθνκίδεη ζηνλ Αηεπζπληή ηεο αξκφδηαο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη 
ελεκεξψλεη ηνλ Πεξηθεξεηαθφ Αηεπζπληή Βθπαίδεπζεο Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο.».  
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4. Δ πεξίπησζε γ` ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ. 4569/2018 (Ώ` 179), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«γ. ηνπο δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο ησλ Αεκνζίσλ Ελζηηηνχησλ Βπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Α.Ε.Β.Κ.),».  

5. Δ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ. 4589/2019 (Ώ` 13), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«4. Ώπφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ, ε παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή επάξθεηα 
ησλ ηδησηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πηζηνπνηείηαη είηε πξηλ απφ ηνλ δηνξηζκφ ηνπο είηε κεηά ηνλ δηνξηζκφ ηνπο, 
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ παξφληνο, κέζσ επηηπρνχο παξαθνινχζεζεο εηδηθψλ 
επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ζχκθσλα κε φζα θάζε θνξά ηζρχνπλ γηα ηνπο δεκφζηνπο εθπαηδεπηηθνχο.».  

Άξζξν 213 

Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο  

1. ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. 4559/2018 (Ώ` 142) νη ιέμεηο «ησλ εμεηάζεσλ ηνπ 2018» 
αληηθαζίζηαληαη απφ ηηο ιέμεηο «ησλ εμεηάζεσλ ΜαΎνπ 2019.».  

2. ην άξζξν 3 ηνπ λ. 2740/1999 (Ώ` 186) επέξρνληαη νη εμήο ηξνπνπνηήζεηο:  

α) ε παξάγξαθνο 2, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«2. Έξγν ηεο Κεληξηθήο Βμεηαζηηθήο Βπηηξνπήο είλαη ε πξνεηνηκαζία θαη ε δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ θαη εηδηθφηεξα ν θαζνξηζκφο ηεο εμεηαζηέαο χιεο θαηά ηελ πξνθνξηθή δνθηκαζία, ν 
θαζνξηζκφο ησλ ζεκάησλ ηεο γξαπηήο δνθηκαζίαο, ε επνπηεία ηεο απνζηνιήο ησλ ζεκάησλ ζε εμεηαζηηθά 
θέληξα, ε παξνρή νδεγηψλ πξνο φινπο φζνπο απαζρνινχληαη ζηηο εμεηάζεηο θαη ε επνπηεία ησλ 
δηεμαγφκελσλ δνθηκαζηψλ.».  

β) ε παξάγξαθνο 3, φπσο ε παξάγξαθνο απηή αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 
4452/2017 (Ώ` 17), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«3. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ νξίδνληαη νη εμεηαζηέο δνθηκαζηψλ 
γηα ηελ αμηνιφγεζε παξαγσγήο πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Με απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ βαζκνινγηθνχ ή ησλ 
βαζκνινγηθψλ θέληξσλ νξίδνληαη νη βαζκνινγεηέο δνθηκαζηψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε παξαγσγήο γξαπηνχ 
ιφγνπ. Με απφθαζε ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Αηεπζπληψλ Βθπαίδεπζεο νξίδνληαη νη επηηεξεηέο ηεο δηεμαγσγήο 
ησλ εμεηάζεσλ.».  

γ) ην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 4, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«4. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ 
εηζήγεζε ησλ νηθείσλ Πεξηθεξεηαθψλ Αηεπζπληψλ Βθπαίδεπζεο, ζπληζηάηαη επηηξνπή δηεμαγσγήο ησλ 
εμεηάζεσλ ζε θάζε εμεηαζηηθφ θέληξν, πνπ απνηειείηαη απφ ηξία (3) κέιε, απφ ηα νπνία ην έλα νξίδεηαη σο 
Πξφεδξνο απηήο, ην δεχηεξν σο Γξακκαηέαο θαη ην ηξίην σο βνεζφο Γξακκαηέαο. Με ηελ ίδηα απφθαζε 
νξίδνληαη νη ππάιιεινη πνπ επηθνξηίδνληαη κε ηελ ηερληθή ππνζηήξημε θαη ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο 
επηηξνπήο απηήο.».  

δ) ζην ηέινο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 5, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ πεξίπησζε δ` ηεο 
παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3149/2003 (Ώ` 141), νη ιέμεηο «ν γξακκαηέαο ηεο Κεληξηθήο Βμεηαζηηθήο 
Βπηηξνπήο ή ν αλαπιεξσηήο ηνπ» αληηθαζίζηαληαη κε ηηο ιέμεηο «ππάιιεινο ηνπ Σκήκαηνο Βμεηάζεσλ 
Κξαηηθψλ Πηζηνπνηεηηθψλ.».  

3. ην άξζξν 4 ηνπ λ. 2740/1999 επέξρνληαη νη εμήο ηξνπνπνηήζεηο:  

α) ηα δχν ηειεπηαία εδάθηα ηεο παξαγξάθνπ 2, φπσο ε παξάγξαθνο απηή αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ 
παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4452/2017, αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:  

«Δ βαζκνινγία πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ηεο βαζκνινγίαο ησλ δχν (2) βαζκνινγεηψλ. 
Ώλαβαζκνιφγεζε δελ επηηξέπεηαη ζε θακία απφ ηηο ηέζζεξηο ελφηεηεο.».  



256 
 

β) ζην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 4, φπσο ε παξάγξαθνο απηή αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ 
άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4452/2017 (Ώ` 17), πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο:  

«Οη εμεηάζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε εμεηαζηηθά θέληξα πνπ νξίδνληαη, χζηεξα απφ εηζήγεζε ησλ νηθείσλ 
Πεξηθεξεηαθψλ Αηεπζπληψλ Βθπαίδεπζεο κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη 
Θξεζθεπκάησλ.».  

γ) Δ παξάγξαθνο 5, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4452/2017, αληηθα-
ζίζηαηαη σο εμήο:  

«Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαζνξίδνληαη ηα ζέκαηα πνπ έρνπλ 
ζρέζε κε ηελ νξγάλσζε θαη ηε δηελέξγεηα ησλ εμεηάζεσλ, ηελ ηήξεζε Μεηξψνπ αμηνινγεηψλ, ηελ 
απνζηνιή ησλ ζεκάησλ, ηνλ ηξφπν γξαπηήο θαη πξνθνξηθήο εμέηαζεο, ηε δηαδηθαζία βαζκνιφγεζεο, ηα 
ηπρφλ ειάρηζηα φξηα βαζκνινγίαο, ηελ έθδνζε απνηειεζκάησλ, ηε ζπγθξφηεζε ησλ νξγάλσλ, θαζψο θαη 
ηνλ ηχπν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ πνπ ρνξεγείηαη ζηνπο επηηπρφληεο.».  

Άξζξν 214 

Σξνπνπνηήζεηο ηνπ λ. 4186/2013  

1. Δ παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 4186/2013 (Ώ` 193), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«3α. ην «Μεηαιπθεηαθφ έηνο - ηάμε καζεηείαο» εθαξκφδεηαη:  

αα. Πξφγξακκα εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ ηεο εηδηθφηεηαο επηά (7) ζπλνιηθά σξψλ, πνπ 
πξαγκαηνπνηείηαη ζε κία (1) εκέξα εβδνκαδηαίσο, ην νπνίν δηδάζθεηαη ζηε ζρνιηθή κνλάδα ηνπ ΒΠΏ.Λ. ή 
ηνπ Β.Κ. απφ εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ΒΠΏ.Λ. ή ηνπ Β.Κ. γηα έλα (1) δηδαθηηθφ έηνο θαη δελ 
πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηελ πεξίνδν ησλ δηαθνπψλ ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, ηνπ Πάζρα θαη ησλ ζεξηλψλ 
δηαθνπψλ θαη  

ββ. «Πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ζην ρψξν εξγαζίαο -Μαζεηεία ζε εξγαζηαθφ ρψξν», δηάξθεηαο είθνζη νθηψ 
(28) σξψλ εβδνκαδηαίσο, επηκεξηζκέλν ζε ηέζζεξηο (4) εκέξεο γηα έλα ζρνιηθφ έηνο.  

β. Σν πξφγξακκα ηνπ «Μεηαιπθεηαθνχ έηνπο - ηάμεο καζεηείαο» έρεη δηάξθεηα ελλέα (9) κελψλ, νη νπνίνη 
απνηηκψληαη ζε δηαθφζηεο ηξεηο (203) ψξεο ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαη ζε εθαηφλ πελήληα έμη (156) εκέξεο ζην 
ρψξν εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εκεξψλ θαλνληθήο άδεηαο, αξρίδεη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 
απφ ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο κέρξη ηελ 31ε Οθησβξίνπ θαη νινθιεξψλεηαη σο ηε ιήμε ηνπ νηθείνπ 
ζρνιηθνχ έηνπο. Δ ηζρχο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αξρίδεη απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019. Καη` εμαίξεζε 
θαη κφλν γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019, ε ιεηηνπξγία ησλ ηκεκάησλ ηνπ «Μεηαιπθεηαθνχ έηνπο - Σάμεο 
Μαζεηείαο» πνπ άξρηζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ελ ιφγσ ζρνιηθνχ έηνπο, ζπλερίδεηαη σο εμήο:  

α) ην Πξφγξακκα εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ ιήγεη εληφο ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο θαη ε αλαπιήξσζε, γηα ηκή-
καηα πνπ μεθίλεζαλ κεηά ηηο 15.11.2018, ξπζκίδεηαη κε απφθαζε ηνπ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ θαη  

β) ην «Πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ζην ρψξν εξγαζίαο - Μαζεηεία ζε εξγαζηαθφ ρψξν» ιήγεη κε ηε ζπκπιή-
ξσζε ησλ εθαηφλ πελήληα έμη (156) εκεξψλ θαη ζε θάζε πεξίπησζε φρη κεηά ηηο 20.9.2019.  

γ. Σν Πξφγξακκα εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη ζηα νηθεία Βξγαζηεξηαθά Κέληξα ή ζηα 
ρνιηθά Βξγαζηήξηα ησλ ΒΠΏ.Λ.. Γηα ηελ αλαινγία θαζεγεηψλ -καζεηψλ ζηα εξγαζηήξηα, εθαξκφδνληαη νη 
δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηα εξγαζηήξηα ησλ ΒΠΏ.Λ. θαη ησλ Β.Κ.. Οη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί, νη 
νπνίνη κπνξνχλ λα δηδάμνπλ ζην «Μεηαιπθεηαθφ έηνο - ηάμε καζεηείαο», κπνξνχλ λα ζπκπιεξψλνπλ ζε 
απηφ ην ππνρξεσηηθφ δηδαθηηθφ ηνπο σξάξην, ην νπνίν ινγίδεηαη σο ρξφλνο δηδαθηηθήο πξνυπεξεζίαο γηα 
θάζε ζπλέπεηα.  

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Βθεκεξίδα ηεο 
Κπβεξλήζεσο, θαζνξίδεηαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 
«Μεηαιπθεηαθνχ έηνπο- ηάμεο καζεηείαο.».  

Με φκνηα απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαζνξίδνληαη:  



257 
 

αα. ε δηάξθεηα ησλ αλαξξσηηθψλ αδεηψλ ησλ καζεηεπφκελσλ ηνπ «Μεηαιπθεηαθνχ έηνπο - ηάμεο 
καζεηείαο.»,  

ββ. ηα δεηήκαηα θνίηεζεο ησλ καζεηεπφκελσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αλαξξσηηθέο άδεηεο.  

δ. Σν «Πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ζην ρψξν εξγαζίαο  

- Μαζεηεία ζε εξγαζηαθφ ρψξν» νξίδεηαη κε ζχκβαζε (ζχκβαζε καζεηείαο), πνπ ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηνπ 
καζεηεπφκελνπ θαη ηνπ εξγνδφηε, θνξέα ηνπ θαηά ην άξζξν 51 ηνπ λ. 1892/1990 δεκνζίνπ ηνκέα, θπζηθνχ 
ή λνκηθνχ πξνζψπνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ ή επηρείξεζεο, θαη ζεσξείηαη απφ ηνλ Αηεπζπληή ηεο νηθείαο 
ζρνιηθήο κνλάδαο.  

Δ ζχκβαζε καζεηείαο δχλαηαη:  

αα. λα θαηαγγειζεί απφ ηνπο καζεηεπνκέλνπο ή ηνπο εξγνδφηεο, γηα ιφγνπο πνπ αλάγνληαη ζηελ αζέηεζε 
ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο. Οη καζεηεπφκελνη θαη νη εξγνδφηεο ππνρξενχληαη λα ελεκεξψζνπλ εγγξάθσο ην 
δηεπζπληή ηνπ νηθείνπ Κ.Π.Ώ. ηνπ Ο.Ώ.Β.Α. θαη ηνλ αξκφδην δηεπζπληή ηνπ ΒΠΏ.Λ. ή Β.Κ..  

ββ. λα αθπξσζεί απφ ην δηεπζπληή ηνπ ΒΠΏ.Λ. ή Β.Κ. χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ ππεχζπλνπ θαζεγεηή, 
εθφζνλ ν εξγνδφηεο αζεηεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ.  

ε. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ «Μεηαιπθεηαθνχ έηνπο  

- ηάμεο καζεηείαο» ρνξεγείηαη ζηνλ απφθνηην απφ ηε ζρνιηθή κνλάδα βεβαίσζε παξαθνινχζεζεο, γηα ηε 
ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο πξνζφλησλ θαη απφθηεζεο Πηπρίνπ Βπαγγεικαηηθήο Βηδηθφηεηαο 
Βθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο επηπέδνπ 5 πνπ δηεμάγνληαη εηεζίσο απφ ηνλ Β.Ο.Π.Π.Β.Π..  

ζη. Οη απφθνηηνη ηνπ «Μεηαιπθεηαθνχ έηνπο - ηάμεο καζεηείαο» κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ 
Πξνπαξαζθεπαζηηθφ Πξφγξακκα Πηζηνπνίεζεο, ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηξηάληα πέληε (35) σξψλ, ην νπνίν 
νξγαλψλεηαη θαη πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηα ΒΠΏ.Λ. θαη ηα Β.Κ., κε ζθνπφ ηελ αξηηφηεξε πξνεηνηκαζία γηα ηε 
ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο πξνζφλησλ θαη απφθηεζεο Πηπρίνπ Βπαγγεικαηηθήο 
Βηδηθφηεηαο Βθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο επηπέδνπ 5, πνπ δηεμάγνληαη εηεζίσο απφ ηνλ Β.Ο.Π.Π.Β.Π.. Με 
απφθαζε ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηαθνχ Αηεπζπληή Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο εγθξίλεηαη 
ε ιεηηνπξγία ηκεκάησλ ηνπ Πξνπαξαζθεπαζηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Πηζηνπνίεζεο θαη θαζνξίδεηαη ε έλαξμε 
ιεηηνπξγίαο ηνπο. Δ πινπνίεζε ηνπ Πξνπαξαζθεπαζηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη ζηα 
Βξγαζηεξηαθά Κέληξα ή ζηα ρνιηθά Βξγαζηήξηα ησλ ΒΠΏ.Λ. ζε απνγεπκαηηλφ σξάξην.  

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ δηαζέηνπλ πξνυπεξεζία ζην «Μεηαιπθεηαθφ έηνο - ηάμε καζεηείαο» απαζρνινχληαη 
θαηά πξνηεξαηφηεηα ζην Πξνπαξαζθεπαζηηθφ Πξφγξακκα Πηζηνπνίεζεο σο επηκνξθσηέο θαη ν δηεπζπληήο 
ή έλαο εθ ησλ ππνδηεπζπληψλ ή ησλ ππεπζχλσλ ηνκέα ηνπ ΒΠΏ.Λ. ή ηνπ Β.Κ., ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη 
ην πξφγξακκα, έρεη ην ξφιν ηνπ επφπηε. Ώπφ ην ζρνιηθφ έηνο 2019-2020 θαη εθεμήο, κεηαμχ ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ πνπ κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ ζην Πξνπαξαζθεπαζηηθφ Πξφγξακκα Πηζηνπνίεζεο σο 
επηκνξθσηέο, πξνεγείηαη α) ν εθπαηδεπηηθφο, ν νπνίνο έρεη πξνυπεξεζία σο επηκνξθσηήο ζε ζέκαηα 
καζεηείαο θαη β) ν εθπαηδεπηηθφο, ν νπνίνο είλαη θάηνρνο βεβαίσζεο παξαθνινχζεζεο πξνγξάκκαηνο 
επηκφξθσζεο ζε ζέκαηα καζεηείαο, δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα πέληε (35) σξψλ.  

Δ ακνηβή ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ απαζρνινχληαη ζην Πξνπαξαζθεπαζηηθφ Πξφγξακκα Πηζηνπνίεζεο σο 
επηκνξθσηέο θαη σο επφπηεο, θαιχπηεηαη απφ ζπγρξεκαηνδνηνχκελε πξάμε ΒΠΏ 2014-2020.  

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο πξάμεο ΒΠΏ 2014-2020, ζην Πξνπαξαζθεπαζηηθφ 
Πξφγξακκα Πηζηνπνίεζεο κπνξεί λα απαζρνινχληαη:  

αα. κφληκνη εθπαηδεπηηθνί πνπ παξέρνπλ ππεξσξηαθή απαζρφιεζε. Δ αλάζεζε ηεο ππεξσξηαθήο 
απαζρφιεζεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο απνθαζίδεηαη απφ ηνλ νηθείν Αηεπζπληή Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο 
χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ ηνπ ΒΠΏ.Λ. ή Β.Κ. ζην νπνίν πινπνηείηαη ην Πξφγξακκα.  

ββ. κφληκνη εθπαηδεπηηθνί ή αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί πιήξνπο σξαξίνπ πνπ δελ ζπκπιεξψλνπλ ην ππν-
ρξεσηηθφ σξάξην δηδαζθαιίαο θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζή ηνπ θαη  
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γγ. σξνκίζζηνη εθπαηδεπηηθνί. Δ ακνηβή γηα ηελ απαζρφιεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθί-
νπ κπνξεί λα θαιχπηεηαη απφ εζληθνχο ή/θαη θνηλνηηθνχο πφξνπο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά 
δηαηάμεηο.  

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Βθεκεξίδα ηεο 
Κπβεξλήζεσο, θαζνξίδνληαη ν ηξφπνο, ν ρξφλνο, νη φξνη, ε δηαδηθαζία θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα 
γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνπαξαζθεπαζηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Πηζηνπνίεζεο.».  

2. ηελ πεξίπησζε α` ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ. 4186/2013 (Ώ` 193) κεηά ηε θξάζε «νξγαλψλνληαη 
Σκήκαηα Μαζεηείαο ζε ΒΠΏ.Λ», πξνζηίζεηαη ε θξάζε «ζε εηδηθφηεηεο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί λα 
ιεηηνπξγνχλ ζηελ Γ` Σάμε ΒΠΏ.Λ., θαζψο θαη ζε εμεηδηθεχζεηο ηνπο.».  

Άξζξν 215 

Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 70 ηνπ λ. 4485/2017  

Δ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 70 ηνπ λ. 4485/2017 (Ώ` 114), ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:  

«4. Μεηά ηελ επηινγή ηνπο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 21 έσο 36 ηνπ λ. 4547/2018 (Ώ` 102), νη ππεχζπλνη 
ηνκέσλ Βξγαζηεξηαθψλ Κέληξσλ (Β.Κ.) κπνξνχλ λα ζπκπιεξψλνπλ έσο ην εηθνζηπέληε ηνηο εθαηφ (25%) 
ηνπ ππνρξεσηηθνχ δηδαθηηθνχ ηνπο σξαξίνπ ζηε δηδαζθαιία ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ (ηερλνινγηθά-
επαγγεικαηηθά ΐ` Σάμεο θαη εηδηθνηήησλ Γ` ηάμεο Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ) θαη ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο ησλ 
κεηθηψλ καζεκάησλ (ηερλνινγηθά-επαγγεικαηηθά ΐ` Σάμεο θαη εηδηθνηήησλ Γ` ηάμεο Βπαγγεικαηηθνχ 
Λπθείνπ), ηα νπνία έρνπλ ζεσξεηηθφ θαη εξγαζηεξηαθφ κέξνο, ζην ΒΠΏ.Λ. πνπ αλήθνπλ νξγαληθά, εθφζνλ:  

α) έρνπλ ζε πξψηε αλάζεζε ηα αλσηέξσ καζήκαηα, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, 
Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ πνπ θαζνξίδεη ηελ αληηζηνηρία δηδαζθνκέλσλ καζεκάησλ θαη θιάδσλ-
εηδηθνηήησλ εθπαηδεπηηθψλ φισλ ησλ ηάμεσλ ησλ ΒΠΏ.Λ., φπσο ηζρχεη θάζε θνξά,  

β) ην Β.Κ. θαη ην ΒΠΏ.Λ. ιεηηνπξγνχλ ζην ίδην ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα, γ) θαιχπηνληαη νη δηδαθηηθέο αλάγθεο 
ζην Β.Κ. θαη δ) ε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζην σξάξην πνπ έρεη ν ππεχζπλνο 
ηνκέα ζην Β.Κ.. Δ αλάζεζε ησλ αλσηέξσ καζεκάησλ γίλεηαη απφ ην Π.Τ..Α.Β. χζηεξα απφ γλψκε ησλ 
ζπιιφγσλ δηδαζθφλησλ ηνπ ΒΠΏ.Λ. θαη ηνπ Β.Κ..».  

Άξζξν 216 

Σξνπνπνηήζεηο ηνπ λ. 4415/2016  

1. α) Δ παξ.7 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 4415/2016 (Ώ` 159), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«7. α) Οη ζπληνληζηέο εθπαίδεπζεο πνπ επηιέγνληαη, ηνπνζεηνχληαη ζηηο ζέζεηο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ επηιεγεί 
θαη ππεξεηνχλ ζε απηέο γηα ηξία (3) έηε, κε ηηο απνδνρέο ζηελ Βιιάδα θαη ην εηδηθφ επηκίζζην ζην 
εμσηεξηθφ. Μεηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο ηξηεηίαο ε απφζπαζε κπνξεί λα παξαηείλεηαη γηα δχν (2) έηε αθφκε, 
θαηφπηλ αηηήζεψο ηνπο, αθνχ επαλαθξηζνχλ απφ ην πκβνχιην Βπηινγήο ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ε 
πξνζθνξά ησλ ππεξεζηψλ ηνπο θξηζεί σο ηθαλνπνηεηηθή. ηελ πεξίπησζε δηεηνχο παξάηαζεο ηεο 
απφζπαζεο, θαηά ην πξνεγνχκελν εδάθην, νη ζπληνληζηέο εθπαίδεπζεο ιακβάλνπλ ζην πξψην έηνο 
παξάηαζεο ηηο ηαθηηθέο απνδνρέο ζηελ Βιιάδα θαη ην εηδηθφ επηκίζζην ζην εμσηεξηθφ θαη ζην δεχηεξν έηνο 
κφλν ηηο απνδνρέο ζηελ Βιιάδα. Πεξαηηέξσ παξάηαζε ηεο απφζπαζεο απνθιείεηαη.  

β) Σν πξψην εδάθην ηεο πεξίπησζεο β` ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 4415/2016 αληηθαζίζηαηαη σο 
εμήο:  

«β) Παξάηαζε ηεο απφζπαζεο κπνξεί λα ρνξεγεζεί κε αίηεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ε νπνία ππνβάιιεηαη 
κέζα ζην πξψην δίκελν ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο, γηα δχν (2) αθφκε έηε, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ νηθείνπ 
ζπληνληζηή εθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη 
χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο Γεληθήο Αηεχζπλζεο Αηεζλψλ, Βπξσπατθψλ Θεκάησλ, Παηδείαο Οκνγελψλ 
θαη Αηαπν-ιηηηζκηθήο Βθπαίδεπζεο. ηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηεο απφζπαζεο ν εθπαηδεπηηθφο ιακβάλεη 
ζην πξψην έηνο παξάηαζεο ηηο απνδνρέο ζηελ Βιιάδα θαη ην εηδηθφ επηκίζζην ζην εμσηεξηθφ θαη ζην 
δεχηεξν έηνο κφλν ηηο απνδνρέο ζηελ Βιιάδα.  
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2. Δ δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηζρχεη απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2019-2020 θαη ην ζρνιηθφ έηνο 2020 γηα ην 
λφηην εκηζθαίξην θαη κφλν γηα ηνπο ζπληνληζηέο εμσηεξηθνχ θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ θαηά ην ελ ιφγσ 
ζρνιηθφ έηνο μεθηλνχλ ην πξψην έηνο παξάηαζεο ηεο απφζπαζήο ηνπο.  

3. Σν πξψην εδάθην ηεο ππνπαξαγξάθνπ 3 ηεο παξ. Ώ` ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4415/2016, αληηθαζίζηαηαη σο 
εμήο:  

«ηηο εληαγκέλεο ζε ηππηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο πεξίπησζεο α` ηνπ άξζξνπ 3, 
εθαξκφδνληαη φζα ηζρχνπλ ζηα δεκφζηα ζρνιεία ηεο εκεδαπήο σο πξνο ηελ έλαξμε, ηε δηάξθεηα θαη ηε 
ιήμε ηνπ ζρνιηθνχ θαη ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, ηηο αξγίεο θαη ηηο δηαθνπέο, ηηο εγγξαθέο, ηηο κεηεγγξαθέο, ηε 
θνίηεζε θαη ηηο εμεηάζεηο θάζε είδνπο, θαζψο θαη ηε ρνξήγεζε ηίηισλ ζπνπδψλ. ηα Σ.Β.Γ., ηεο 
πεξίπησζεο β` ηνπ άξζξνπ 3, θαη ζηηο άιιεο κνξθέο νξγάλσζεο ηεο ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο ζην 
εμσηεξηθφ, ησλ πεξηπηψζεσλ γ` θαη δ` ηνπ άξζξνπ 3, εθαξκφδνληαη φζα ηζρχνπλ ζηελ εθάζηνηε ρψξα 
ππνδνρήο σο πξνο ηελ έλαξμε, ηε δηάξθεηα θαη ηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνχ θαη ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, ηηο αξγίεο 
θαη ηηο δηαθνπέο, ηηο εγγξαθέο, ηηο κεηεγγξαθέο, ηε θνίηεζε θαη ηηο εμεηάζεηο θάζε είδνπο, θαζψο θαη ηε 
ρνξήγεζε ηίηισλ ζπνπδψλ.».  

Άξζξν 217 

Δ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3512/2006 (Ώ` 264), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«2. Ο κνπζνπικάλνο ζξεζθεπηηθφο ιεηηνπξγφο ιακβάλεη ηηο ηαθηηθέο απνδνρέο ηνπ θαηαιεθηηθνχ κηζζνινγη-
θνχ θιηκαθίνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ θαηεγνξίαο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ηα 
πξνβιεπφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ κηζζνινγίνπ ηνπ Αεκνζίνπ επηδφκαηα, εθφζνλ πιεξνχληαη νη 
εηδηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο. Βπί ησλ απνδνρψλ δηελεξγνχληαη νη λφκηκεο θξαηήζεηο. Οη απνδνρέο βαξχλνπλ 
εμ νινθιήξνπ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ν.Π.Ε.Α. θαηφπηλ ηζφπνζεο επηρνξήγεζεο απφ ηνλ ηαθηηθφ 
πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη θαηαβάιινληαη ζηνλ δηθαηνχρν 
κε ρξεκαηηθφ έληαικα πιεξσκήο πνπ εθδίδεηαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.».  

Άξζξν 218 

ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4547/2018 (Ώ` 102) πξνζηίζεηαη πεξίπησζε δ`, σο εμήο:  

«δ) Μαζεηέο πνπ, θαηά ηελ έλαξμε ησλ ζρνιηθψλ εηψλ 2017-2018 θαη 2018-2019, ιφγσ κε ζπκπιήξσζεο 
ηνπ 15νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθνχ λφκηκεο εξγαζίαο, δελ 
πιεξνχζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο εγγξαθήο ηνπο ζηελ Ώ` ηάμε εζπεξηλνχ Λπθείνπ (Γ.Β.Λ. - ΒΠΏ.Λ.) θαη, θαηά 
ηα ζρνιηθά έηε 2017-2018 θαη 2018-2019, θνίηεζαλ ζηελ Ώ` ηάμε εκεξεζίνπ Λπθείνπ (Γ.Β.Λ. - ΒΠΏ.Λ.) 
έρνπλ δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε κέζσ εηδηθψλ δηαηάμεσλ γηα ηα εζπεξηλά ιχθεηα, 
εθφζνλ θνηηνχλ, ηα δχν (2) επφκελα πιήξε ζρνιηθά έηε, ζηηο ΐ` θαη Γ` ηάμεηο εζπεξηλνχ Λπθείνπ (Γ.Β.Λ. - 
ΒΠΏ.Λ.).».  

Άξζξν 219 

1. ηα εζπεξηλά γπκλάζηα θαη ιχθεηα (Γ.Β.Λ.- ΒΠΏ.Λ.) έρνπλ δηθαίσκα λα θνηηνχλ θαη αλήιηθνη πνπ απαζρν-
ινχλ ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Αηθαηνζχλεο, Αηαθάλεηαο θαη Ώλζξσπίλσλ Αηθαησκάησλ, θαζψο θαη ηηο 
δηθαζηηθέο θαη εηζαγγειηθέο αξρέο.  

2. Ο αλήιηθνο πνπ εκπίπηεη ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 κπνξεί λα θνηηά ζε εζπεξηλφ γπκλάζην ή 
ιχθεην (ΓΒ.Λ.- ΒΠΏ.Λ.), εθφζνλ πξνζθνκίζεη ζηε ζρνιηθή κνλάδα θνίηεζεο:  

α) βεβαίσζε ηεο νηθείαο Τπεξεζίαο Βπηκειεηψλ Ώλειίθσλ θαη Κνηλσληθήο Ώξσγήο φηη παξαθνινπζείηαη 
απφ ηελ Τπεξεζία, ζην πιαίζην ηεο πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο παξαβαηηθφηεηαο θαη ηεο 
ζπκαηνπνίεζεο ησλ αλειίθσλ, ή  

β) ειιείςεη ιεηηνπξγίαο ηεο σο άλσ Τπεξεζίαο, νπνηνδήπνηε πξφζθνξν έγγξαθν ηεο θαηά ηφπνλ αξκφδηαο 
Βηζαγγειίαο ή ηνπ Αηθαζηεξίνπ Ώλειίθσλ απ` φπνπ πξνθχπηεη φηη ν αλήιηθνο απαζρνιεί ηελ Τπεξεζία ζην 
πιαίζην ηεο πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο παξαβαηηθφηεηαο θαη ηεο ζπκαηνπνίεζεο ησλ αλειίθσλ.  
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Άξζξν 220 

Καηαζθεπή αηζνπζψλ λεπηαγσγείσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δίρξνλεο πξνζρνιηθήο ππνρξεσηηθήο 
εθπαίδεπζεο  

1. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ άκεζσλ θαη επηηαθηηθψλ αλαγθψλ ηεο εθαξκνγήο ηεο πξνζρνιηθήο 
ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε θαη δηαηήξεζε γηα πξνζσξηλφ ρξνληθφ δηάζηεκα 
ηεζζάξσλ (4) εηψλ κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο δχν (2) επηπιένλ εηψλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 14, 
πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζρνιηθψλ αηζνπζψλ λεπηαγσγείνπ ειαθξηάο θαηαζθεπήο κε ηνπο απαηηνχκελνπο 
βνεζεηηθνχο ρψξνπο. Οη πξνθαηαζθεπαζκέλεο ζρνιηθέο αίζνπζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ κε ηνπο 
βνεζεηηθνχο ρψξνπο, ηνπνζεηνχληαη εληφο γεπέδσλ, φπνπ πθίζηαληαη θαη ιεηηνπξγνχλ ζρνιηθέο κνλάδεο, 
θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, θαηά παξέθθιηζε θάζε γεληθήο ή εηδηθήο δηάηαμεο ζρεηηθά κε ηνπο 
ηζρχνληεο ζπληειεζηέο δφκεζεο θαη ηνπ πνζνζηνχ θάιπςεο, κε δπλαηφηεηα ππέξβαζεο απηψλ ζε πνζνζηφ 
έσο δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%), ππφ ηνλ πξνυπφζεζε φηη ν αχιεηνο ρψξνο πνπ απνκέλεη κεηά ηελ 
ηνπνζέηεζε ηεο αίζνπζαο αληηζηνηρεί ην ιηγφηεξν ζε δχν (2) η.κ. αλά καζεηή.  

2. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ είλαη εθηθηή, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1, ε ηνπνζέηεζε ησλ αηζνπζψλ ζηε 
ζρνιηθή κνλάδα φπνπ ππάξρεη αλάγθε, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5, θαηά ζεηξά ηνπνζεηνχληαη 
αίζνπζεο: α) ζε άιιεο ζρνιηθέο κνλάδεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, β) ζε κνλάδεο δεπηεξνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο, νπφηε θαη δεκηνπξγείηαη ρσξηζηφο αχιεηνο ρψξνο.  

3. Δ ηνπνζέηεζε, θαηά ηα αλσηέξσ, ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζρνιηθψλ αηζνπζψλ ηεο παξαγξάθνπ 1 
κπνξεί λα γίλεη γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη εληφο αδφκεησλ γεπέδσλ πνπ αλήθνπλ 
θαηά θπξηφηεηα ζην Αεκφζην, ζηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Ώ) ή ζηελ εηαηξεία 
«ΚΣΕΡΕΏΚΒ ΤΠΟΑΟΜΒ Ώ.Β.» (ΚΣ.ΤΠ. Ώ.Β.), ηα νπνία βξίζθνληαη εληφο ή εθηφο ζρεδίνπ ή νηθηζκψλ, 
πιελ ξπκνηνκνχκελσλ ρψξσλ, θνηλφρξεζησλ, ραξαθηεξηζκέλσλ ζπγθεθξηκέλεο ρξήζεο, δάζνπο, ξέκαηνο 
θαη αξραηνινγηθνχ ρψξνπ.  

4. ηελ πεξίπησζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ηελ ηνπνζέηεζε ησλ αηζνπζψλ ηεο παξαγξάθνπ 1 
κπνξεί λα αλαιάβεη απφ ηνλ θχξην ηνπ αθηλήηνπ ε ΚΣ.ΤΠ. Ώ.Β., χζηεξα απφ δσξεάλ παξαρψξεζε ηεο 
ρξήζεο, σο εμήο: α) αλ πξφθεηηαη γηα αθίλεην ηδηνθηεζίαο ηνπ Αήκνπ ή ηεο απηνδηνηθεηηθήο πεξηθέξεηαο ε 
δσξεάλ παξαρψξεζε ρξήζεο γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ, θαηά 
παξέθθιηζε θάζε άιιεο αληίζεηεο δηάηαμεο, θαη β) αλ πξφθεηηαη γηα αθίλεην ηνπ δεκνζίνπ ε δσξεάλ 
παξαρψξεζε γίλεηαη κε θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε θαζ` χιελ 
αξκφδηνπ Τπνπξγνχ.  

5. Οη αθξηβείο ζρνιηθέο θαη ρσξνζεηηθέο αλάγθεο θαηαζθεπήο αηζνπζψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο 
πξνθχπηνπλ απφ έγγξαθν πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζηελ 
ΚΣ.ΤΠ. Ώ.Β., θαηά παξέθθιηζε ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο ππνπαξαγξάθνπ 2.3 ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 
άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4199/2013 (Ώ` 216), φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ ηέηαξηνπ ηνπ λ. 
4379/2016 (Ώ` 63).  

6. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θξηηεξίσλ θαηαιιειφηεηαο θαη επηινγήο ρψξσλ ηεο παξαγξάθνπ 3, εθαξκφδεηαη 
ε ππ` αξηζ. 37237/Σ1/2007 (ΐ` 635) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Βζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ εθηφο 
απφ ηελ παξάγξαθν 4 απηήο ζρεηηθά κε ην εκβαδφλ ηνπ ρψξνπ. Οη ρψξνη πνπ επηιέγνληαη δελ απαηηείηαη 
λα είλαη ραξαθηεξηζκέλνη σο «ζρνιηθνί», νχηε απαηηείηαη ε χπαξμε ηνπηθνχ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ γηα ηηο 
εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρέο. ε θάζε πεξίπησζε ν αχιεηνο ρψξνο πνπ απνκέλεη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηεο 
αίζνπζαο αληηζηνηρεί ην ιηγφηεξν ζε δχν (2) η.κ. αλά καζεηή.  

7. Σα θξηηήξηα θαηαιιειφηεηαο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ εμεηάδνληαη απφ ηξηκειή επηηξνπή πνπ 
ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ απφ ηαθηηθά θαη ηζάξηζκα 
αλαπιεξσκαηηθά κέιε θαη απνηειείηαη απφ: α) έλαλ ηαθηηθφ ππάιιειν ή ππάιιειν Ε.Α.Ώ.Υ., ηνπ 
Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, σο ηαθηηθφ κέινο, κε ηνλ αλαπιεξσκαηηθφ ηνπ, πνπ 
νξίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, β) έλαλ ηαθηηθφ ππάιιειν ή ππάιιειν 
Ε.Α.Ώ.Υ., αξρηηέθηνλα ή πνιηηηθφ κεραληθφ, ηεο Αηεχζπλζεο Κηηξηαθψλ Τπνδνκψλ, σο ηαθηηθφ κέινο, κε ηνλ 
αλαπιεξσκαηηθφ ηνπ, πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ θαη γ) έλαλ ηαθηηθφ 
ππάιιειν ή ππάιιειν Ε.Α.Ώ.Υ., αξρηηέθηνλα ή πνιηηηθφ κεραληθφ, ηεο ΚΣ.ΤΠ. Ώ.Β., σο ηαθηηθφ κέινο, κε ηνλ 
αλαπιεξσκαηηθφ ηνπ, πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηνλ Αηεπζχλνληα χκβνπιν απηήο. Δ επηηξνπή εθδίδεη 
ζχκθσλε γλψκε γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ησλ ππνπξγψλ ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ.  



261 
 

8. Γηα ηελ ηνπνζέηεζε αηζνπζψλ ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 3 εθδίδεηαη θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 
Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ πνπ επέρεη ζέζε νηθνδνκηθήο άδεηαο 
γηα ηελ ηνπνζέηεζε. Δ απφθαζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ θέξεη ππνρξεσηηθά δηάγξακκα θάιπςεο φπνπ 
ζεκεηψλεηαη ε ζέζε πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ε πξνθαηαζθεπαζκέλε αίζνπζα ή ζε πεξίπησζε έιιεηςεο απηνχ, 
ε ζέζε ζεκεηψλεηαη επί ζθαξηθήκαηνο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο. Σν δηάγξακκα θάιπςεο ή ην ζθαξίθεκα 
ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ππέρεη ζέζε ζεσξεκέλνπ ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο, ην νπνίν απαηηείηαη γηα 
ηελ έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο ζχκθσλα κε ηνλ Νέν Οηθνδνκηθφ Καλνληζκφ 2012 (ΝΟΚ 2012). Γηα ηελ 
έθδνζε ηεο αδείαο δελ απαηηείηαη λα ηεξεζνχλ νη αθφινπζεο πξνδηαγξαθέο: α) λα ηεξεζνχλ νη φξνη 
δφκεζεο θαη λα ζεσξεζνχλ νη ξπκνηνκηθέο θαη νηθνδνκηθέο γξακκέο (Ρ.Γ. θαη Ο.Γ.) θαη β) λα αλαγξάθεηαη 
θαη λα ππνγξάθεηαη ε δήισζε ηνπ λ. 651/1977 φηη ην νηθφπεδν:  

αα) βξίζθεηαη εληφο ή εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο, ββ) εκπίπηεη ή φρη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1337/1983 θαη βάζεη 
ησλ Πηλάθσλ Βθαξκνγήο νθείιεη ή φρη εηζθνξέο ζε γε θαη ρξήκα,  

γγ) εάλ εληφο θαη θαηά κήθνο ηνπ πξνζψπνπ ηνπ ελ ζέκαηη νηθνπέδνπ ή γεσηεκαρίνπ ππάξρνπλ ή φρη δέ-
ληξα θαη  

δδ) εάλ εληφο ησλ φκνξσλ νηθνπέδσλ πθίζηαληαη ή φρη δηαηεξεηέα θηίξηα.  

9. ηελ απφθαζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ αλαγξάθεηαη φηη ε δηαηήξεζε ησλ αηζνπζψλ ηζρχεη γηα 
ηέζζεξα (4) έηε απφ ηε δηνηθεηηθή παξαιαβή ηεο αίζνπζαο πξνο ρξήζε απφ ηνλ νηθείν Αήκν. Παξέιεπζε 
ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο ζπλεπάγεηαη ηελ απηνδίθαηε ιήμε ηεο δηαηήξεζεο ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο θαη ν 
Αήκνο ππνρξενχηαη ζηελ άκεζε απνκάθξπλζή ηεο, ζεσξνπκέλεο απηήο απζαίξεηεο. Θέζε άδεηαο γηα ηελ 
θαζαίξεζε θαη απνκάθξπλζή ηεο επέρεη ε ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ.  

10. Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ κε αξηζκφ 66981/Α1/ 27.4.2018 (ΐ` 1586) θαη Φ.15/27268/Α1/21.2.2019 (ΐ` 623- 
δηφξζσζε ζθάικαηνο ΐ` 745) θνηλψλ απνθάζεσλ ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ 
θαη ηνπ Ώλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, αλαζέηνπζα αξρή σο θνξέαο εθηέιεζεο ηεο ηνπνζέηεζεο 
ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ αηζνπζψλ ηνπ παξφληνο είλαη απνθιεηζηηθά ε ΚΣ.ΤΠ. Ώ.Β..  

11. Γηα ηελ πξνζσξηλή θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ δήκσλ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο θνηλέο ππνπξγηθέο 
απνθάζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, θάζε δήκνο, κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία εμήληα (60) 
εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ζηελ Βθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο, πνπ εθ-
δίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 1566/1985 (Ώ` 167) θαη ηνλ νξίδεη σο δήκν ζηνλ 
νπνίν εθαξκφδεηαη ε ππνρξεσηηθή δίρξνλε πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε, είηε α) απνζηέιιεη ζην Τπνπξγείν 
Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ αίηεκα ρξεκαηνδφηεζεο γηα πξνκήζεηα θαη πξνζσξηλή ηνπνζέηεζε 
πξνθαηαζθεπαζκέλσλ αηζνπζψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο είηε β) απνζηέιιεη αίηεκα γηα 
ηνπνζέηεζή ηνπο ζηελ ΚΣ.ΤΠ. Ώ.Β., ην νπνίν θνηλνπνηείηαη θαη ζην Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη 
Θξεζθεπκάησλ. Γηα λα επηιεθζεί ε ΚΣ.ΤΠ. Ώ.Β., νη δήκνη ζην αίηεκά ηνπο ππνδεηθλχνπλ ζπγθεθξηκέλεο 
πθηζηάκελεο ζρνιηθέο κνλάδεο ή αδφκεηα γήπεδα ζηα νπνία ζα ηνπνζεηεζνχλ νη πξνθαηαζθεπαζκέλεο 
αίζνπζεο θαη γηα ηα νπνία έρεη γλσκνδνηήζεη ζεηηθά ε επηηξνπή ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ α.λ. 
627/1968 (Ώ` 266) φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 3467/2006 (Ώ` 128).  

12. ηαλ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πξνζσξηλψλ ζρνιηθψλ αηζνπζψλ αλαιακβάλεη ν Αήκνο, δελ εθδίδεηαη ε 
απφθαζε ηεο παξαγξάθνπ 8, αιιά ζρεηηθή άδεηα απφ ηελ νηθεία Τπεξεζία Αφκεζεο, γηα ηελ έθδνζε ηεο 
νπνίαο εθαξκφδνληαη αλαιφγσο ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 8 θαη 9.  

13. Μέζα ζην αλσηέξσ ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ ηεζζάξσλ (4) εηψλ, ν νηθείνο Αήκνο ππνρξενχηαη λα πξνβεί 
ζε κεηεγθαηάζηαζε ησλ καζεηψλ ζε κφληκεο ζρνιηθέο δνκέο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο είηε κε αλέγεξζε 
είηε κε κίζζσζε. Δ θαηαζθεπή ηεο κφληκεο αίζνπζαο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο πνιενδνκηθέο 
δηαηάμεηο ζε ρψξνπο πνπ επηιέγνληαη ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην.  

14. Δ πξνζεζκία ησλ ηεζζάξσλ (4) εηψλ ηεο παξαγξάθνπ 1 κπνξεί λα παξαηαζεί γηα δχν (2) επηπιένλ 
έηε, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε αλέγεξζε ησλ κφληκσλ ζρνιηθψλ δνκψλ, εθφζνλ ν Αήκνο, πξηλ ηε 
ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ησλ ηεζζάξσλ (4) εηψλ, έρεη βξεη θαηάιιειν αθίλεην, γηα ην νπνίν έρεη γλσκνδνηήζεη 
ζεηηθά ε επηηξνπή ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ α.λ. 627/1968 (Ώ` 266), φπσο αληηθαηαζηάζεθε 
απφ ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 3467/2006 (Ώ` 128).  
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15. ηαλ αλαζέηνπζα αξρή γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ αηζνπζψλ είλαη ε ΚΣ.ΤΠ. Ώ.Β., κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ 
πξσηνθφιινπ δηνηθεηηθήο παξαιαβήο πξνο ρξήζε ηνπ έξγνπ, ηελ επζχλε ζπληήξεζεο ησλ αηζνπζψλ θαη 
ινηπψλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ αλαιακβάλεη ν νηθείνο Αήκνο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  

16. Σν παξφλ άξζξν δελ εθαξκφδεηαη ζε πεξηπηψζεηο ηνπνζέηεζεο αηζνπζψλ ζε παξαδνζηαθνχο 
νηθηζκνχο.  

17. Δ δαπάλε γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πξνζσξηλψλ αηζνπζψλ θαη ηελ αλέγεξζε ησλ κφληκσλ ζρνιηθψλ 
δνκψλ βαξχλεη ην εζληθφ ή ην ζπγρξεκαηνδνηνχκελν ζθέινο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αεκνζίσλ Βπελδχζεσλ 
ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ.  

18. Σν παξφλ άξζξν ηζρχεη γηα απνθάζεηο αλαζέζεσλ ηνπνζέηεζεο αηζνπζψλ πνπ θνηλνπνηνχληαη ζηνπο 
αλαδφρνπο έσο ηελ 1.9.2020.  

Άξζξν 221 

……………………………………………..  

Άξζξν 241 

Βηζαγσγή απνθνίησλ ΒΠ.Ώ.Λ. ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ξπζκίζεηο γηα ηνπο ππξφπιεθηνπο  

ηνλ λ. 4186/2013 (Ώ` 193) επέξρνληαη νη εμήο ηξνπνπνηήζεηο:  

1. Σν άξζξν 13 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«Άξζξν 13  

Πξφζβαζε ζηελ Σξηηνβάζκηα Βθπαίδεπζε  

1. α) Οη θάηνρνη πηπρίνπ ΒΠΏ.Λ., ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη φζσλ απέθηεζαλ πηπρίν ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ λ. 3475/2006 (Ώ` 146), εθφζνλ θαηέρνπλ απνιπηήξην δεπηεξνβάζκηνπ θχθινπ ζπνπδψλ 
Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή απνιπηήξην Γεληθνχ Λπθείνπ, θαζψο θαη νη θάηνρνη ηζφηηκσλ ηίηισλ 
Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε εηδηθέο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο γηα εηζαγσγή θαηά 
ην ακέζσο επφκελν αθαδεκατθφ έηνο απφ ην ζρνιηθφ έηνο απνθνίηεζεο:  

αα) ε πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ εηζαθηέσλ, ζε ρνιέο, Σκήκαηα θαη 
Βηζαγσγηθέο Καηεπζχλζεηο ησλ Παλεπηζηεκίσλ πνπ θαζνξίδνληαη κε ηελ απφθαζε ηεο παξαγξάθνπ 3 σο 
αληίζηνηρα ή ζπλαθή κε ηνπο ηνκείο απφ ηνπο νπνίνπο απνθνηηνχλ, θαζψο θαη ζε θνηλή νκάδα ρνιψλ, 
Σκεκάησλ θαη Βηζαγσγηθψλ Καηεπζχλζεσλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ, ζηελ νπνία εηζάγνληαη απφθνηηνη φισλ 
ησλ ηνκέσλ. Καη` εμαίξεζε, ην πνζνζηφ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ πέληε ηνηο 
εθαηφ (5%) ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ εηζαθηέσλ ζε Σκήκαηα θαη Βηζαγσγηθέο Καηεπζχλζεηο Πνιπηερλείσλ θαη 
Πνιπηερληθψλ ρνιψλ, ζε Σκήκαηα Εαηξηθήο, Οδνληηαηξηθήο, Κηεληαηξηθήο θαη Φαξκαθεπηηθήο θαη ησλ 
Σκεκάησλ Φπζηθήο, ΐηνινγίαο θαη Γεσινγίαο, εάλ θαζνξίδνληαη κε ηελ απφθαζε ηεο παξαγξάθνπ 3 σο 
αληίζηνηρα ή ζπλαθή κε ηνπο ηνκείο απφ ηνπο νπνίνπο απνθνηηνχλ.  

ββ) ε πνζνζηφ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ εηζαθηέσλ ζηελ Ώλψηαηε ρνιή 
Παηδαγσγηθήο θαη Σερλνινγηθήο Βθπαίδεπζεο (Ώ..ΠΏΕ.Σ.Β.) θαη ζηηο Ώλψηεξεο ρνιέο Σνπξηζηηθήο 
Βθπαίδεπζεο (Ώ..Σ.Β.), ζε Σκήκαηα πνπ θαζνξίδνληαη κε ηελ απφθαζε ηεο παξαγξάθνπ 3 σο αληίζηνηρα 
ή ζπλαθή κε ηνπο ηνκείο απφ ηνπο νπνίνπο απνθνηηνχλ.  

γγ) ε εηδηθφ πνζνζηφ ζέζεσλ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ εηζαθηέσλ, πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 
Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ ή θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ, ζε θνηλή νκάδα πνπ 
πεξηιακβάλεη ηηο Ώλψηεξεο ηξαηησηηθέο ρνιέο Τπαμησκαηηθψλ ησλ Βλφπισλ Απλάκεσλ, ηε ρνιή Ώζηπ-
θπιάθσλ, ηε ρνιή Ππξνζβεζηψλ, ηε ρνιή Ανθίκσλ Ληκελνθπιάθσλ θαη ηηο ρνιέο ηεο Ώθαδεκίαο 
Βκπνξηθνχ Ναπηηθνχ (Ώ.Β.Ν.), αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηνκέα απφ ηνλ νπνίν απνθνηηνχλ.  
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2. Οη ππνςήθηνη πνπ πξνέξρνληαη απφ εζπεξηλά ΒΠΏ.Λ. θαη ζχκθσλα κε φζα εηδηθφηεξα νξίδνληαη ζην 
άξζξν 105 ηνπ λ. 4547/2018 (Ώ` 102) θαη ζπκκεηέρνπλ ζηηο αλσηέξσ εηδηθέο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο γηα 
εηζαγσγή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαηά ην ακέζσο επφκελν αθαδεκατθφ έηνο απφ ην ζρνιηθφ έηνο 
απνθνίηεζεο, εηζάγνληαη ζε επηπιένλ ζέζεηο ζε πνζνζηφ έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ 
εηζαθηέσλ ζε ρνιέο, ζε Σκήκαηα θαη ζε Βηζαγσγηθέο Καηεπζχλζεηο ησλ Παλεπηζηεκίσλ, ηεο Ώ..ΠΏΕ.Σ.Β., 
ζηηο ρνιέο ηεο Ώ.Β.Ν. θαη ησλ Ώ..Σ.Β., πνπ θαζνξίδνληαη κε ηελ απφθαζε ηεο παξαγξάθνπ 3 σο 
αληίζηνηρα ή ζπλαθή κε ηνπο ηνκείο απφ ηνπο νπνίνπο απνθνηηνχλ. Οη ππνςήθηνη ηεο παξνχζαο, επηιέγνπλ 
θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο - δήισζήο ηνπο, ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο εηδηθέο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο είηε 
καδί κε ηνπο ππνςεθίνπο ησλ εκεξήζησλ ΒΠΏ.Λ., φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε α` ηεο παξαγξάθνπ 
1 είηε κφλν κε ην εηδηθφ πνζνζηφ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνχζα πεξίπησζε.  

3. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε 
ηξηκεινχο επηηξνπήο θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Βθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, θαζνξίδνληαη νη αληηζηνηρίεο ησλ 
ρνιψλ, ησλ Σκεκάησλ θαη ησλ Βηζαγσγηθψλ Καηεπζχλζεσλ Σκεκάησλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ, ηεο 
Ώ..ΠΏΕ.Σ.Β. θαη ησλ Ώ..Σ.Β., κε ηνπο ηνκείο ησλ ΒΠΏ.Λ., φπσο θαη ε ζχλζεζε ηεο θνηλήο νκάδαο ησλ 
ππνπεξηπηψζεσλ αα` θαη γγ` ηεο πεξίπησζεο α` ηεο παξαγξάθνπ 1, θαζψο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα 
πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο.  

Δ ηξηκειήο επηηξνπή ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη 
απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Ώξρήο Αηαζθάιηζεο ηεο Πνηφηεηαο ζηελ Ώλψηαηε Βθπαίδεπζε (Ώ.ΑΕ.Π.), 
σο Πξφεδξν, ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Αηεχζπλζεο Βμεηάζεσλ θαη Πηζηνπνηήζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, 
Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Αηεχζπλζεο Βπαγγεικαηηθήο Βθπαίδεπζεο ηνπ 
Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, σο κέιε. Με ηελ απφθαζε ζπγθξφηεζεο ηεο 
Βπηηξνπήο νξίδνληαη θαη ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο.  

4. Δ εμεηαζηέα χιε θαη ηα ζέκαηα ησλ εμεηάζεσλ είλαη θνηλά γηα ηνπο ππνςεθίνπο απφ ηα εκεξήζηα θαη ηα 
εζπεξηλά ΒΠΏ.Λ. Σν ζχλνιν ησλ ππνςεθίσλ εμεηάδεηαη ζε ηέζζεξα (4) καζήκαηα ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο 
εκεξήζησλ θαη εζπεξηλψλ ΒΠΏ.Λ., απφ ηα νπνία δχν (2) καζήκαηα είλαη γεληθήο παηδείαο θαη δχν (2) 
καζήκαηα εηδηθφηεηαο. Σα εμεηαδφκελα καζήκαηα, θαζψο θαη νη ζπληειεζηέο βα-ξχηεηάο ηνπο, θαζνξίδνληαη 
κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Βθεκεξίδα ηεο 
Κπβεξλήζεσο. Οη εμεηάζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε δηεμάγνληαη, ζε παλειιαδηθφ 
επίπεδν κε ζέκαηα πνπ ηίζεληαη απνθιεηζηηθά απφ θεληξηθή επηηξνπή εμεηάζεσλ.  

5. Γηα φζα ζέκαηα δελ ξπζκίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ 
εηζαγσγή ησλ απνθνίησλ ησλ Γεληθψλ Λπθείσλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

6. Βηδηθά γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019, ε αίηεζε -δήισζε ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 πνπ 
έρεη ήδε ππνβιεζεί κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ έλαξμε 
ηζρχνο ηνπ παξφληνο.».  

2. ην πξψην εδάθην ηεο πεξίπησζεο β` ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 13Ώ δηαγξάθνληαη νη ιέμεηο 
«Σερλνινγηθνχ Σνκέα (Σ.Β.Ε., Ώ..ΠΏΕ.Σ.Β.)».  

3. Οη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο γ` ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηεο απφ 26 Ενπιίνπ 2018 Πξάμεο 
Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ «Έθηαθηα κέηξα γηα ηε ζηήξημε ησλ πιεγέλησλ θαη ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ 
απφ ηηο ππξθαγηέο πνπ έπιεμαλ πεξηνρέο ηεο Πεξηθέξεηαο Ώηηηθήο ζηηο 23 θαη 24 Ενπιίνπ 2018» (Ώ` 138) 
πνπ θπξψζεθε κε ηνλ λ. 4576/2018 (Ώ` 196), εθαξκφδνληαη θαη γηα ηνπο καζεηέο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο 
Λπθείνπ ηνπ ηξέρνληνο ζρνιηθνχ έηνπο 2018-2019 γηα εηζαγσγή ζε ζρνιέο, ηκήκαηα, εηζαγσγηθέο 
θαηεπζχλζεηο Ώ.Β.Ε. θαη Ώ.Β.Ώ. ην αθαδεκατθφ έηνο 2019-2020, εθφζνλ: α) έρνπλ δειηίν επαλειέγρνπ ή 
έθζεζε απηνςίαο γηα ηε κφληκε θαηνηθία ηνπο ή β) είλαη ηέθλα ζαλφλησλ ή γ) έρεη θαηαζηξαθεί νινζρεξψο ε 
επηρείξεζε γνλέα απφ ηηο αλσηέξσ ππξθαγηέο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη 
Θξεζθεπκάησλ θαζνξίδνληαη ηα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά θαη εηδηθφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή 
ηνπ παξφληνο.  

Άξζξν 242 

……………………….  

Άξζξν 244 
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ηηο/ζηνπο ζπδχγνπο θαη ηνπο ζπγγελείο ησλ αηφκσλ πνπ απψιεζαλ ηε δσή ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα θαη 
εμαηηίαο ησλ πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ πνπ έπιεμαλ ηελ Κξήηε θαηά ηνλ κήλα Φεβξνπάξην 2019 
ρνξεγνχληαη:  

1. Οηθνλνκηθή ελίζρπζε δέθα ρηιηάδσλ (10.000) επξψ ζηνλ/ζηελ ζχδπγν ηνπ ζαλφληνο ή ζην πξφζσπν κε 
ην νπνίν απηφο/απηή είρε ζπλάςεη ζχκθσλν ζπκβίσζεο ή, αλ δελ ππάξρνπλ, ζηνλ πιεζηέζηεξν ζπγγελή 
ηνπ έσο α` βαζκνχ εμ αίκαηνο.  

2. Μεληαία νηθνλνκηθή ελίζρπζε κε ηε κνξθή επηδφκαηνο πξνο θάζε αλήιηθν ηέθλν ησλ ζαλφλησλ, πνζνχ 
ρηιίσλ (1.000) επξψ αλά ηέθλν, κέρξη ηελ ελειηθίσζή ηνπ.  

3. Πξνζαχμεζε θαηά πνζνζηφ 25% ηνπ ζπλφινπ ησλ κνξίσλ πνπ ζα ιάβνπλ ηα ηέθλα ησλ ζαλφλησλ θαηά 
ηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο γηα εηζαγσγή ζηα Ώλψηαηα Βθπαηδεπηηθά Εδξχκαηα ηνπ ηξέρνληνο ζρνιηθνχ 
έηνπο θαη ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2019-2020.  

Άξζξν 245 

1. Σν ηξίην εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 87 ηνπ λ. 4604/2019 (Ώ` 50) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«Γηα ηε δηελέξγεηα ηεο κεηάηαμεο, ην πνζνζηφ θάιπςεο ησλ ζέζεσλ ζηνλ θνξέα πξνέιεπζεο, ηεο 
εηδηθφηεηαο ζηελ νπνία αλήθεη ν ππάιιεινο, απφ ππεξεηνχληεο είηε ζε νξγαληθέο είηε ζε πξνζσπνπαγείο 
ζέζεηο, θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο κεηάηαμεο, πξέπεη λα αλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ ζην 
πελήληα ηνηο εθαηφ (50%)».  

2. ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ λ. 4604/2019, πξνζηίζεηαη πεξίπησζε δ` σο εμήο:  

«δ) Δ δηαδηθαζία κεηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 87, ππαιιήισλ εηδηθφηεηαο ζρνιηθψλ θπιάθσλ, νη νπνίνη, κεηά ηε 
ζέζε ηνπο ζε δηαζεζηκφηεηα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 80 ηνπ λ. 4172/2013 (Ώ` 167), κεηαθέξζεθαλ ζε ζέζεηο 
ΤΒ ΐνεζεηηθνχ Τγεηνλνκηθνχ Πξνζσπηθνχ ζε λνζνθνκεία ηεο Υψξαο.».  

Άξζξν 246 

……………………………..  

Άξζξν 248 

ην άξζξν 28 ηνπ π.δ. 50/2001 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 6 σο εμήο:  

«6. Δ γλψζε ηεο αιβαληθήο, αξαβηθήο, βνπιγαξηθήο, ξνπκαληθήο, ξσζηθήο, ζεξβηθήο θαη ηνπξθηθήο 
γιψζζαο απνδεηθλχεηαη κε πηζηνπνηεηηθφ αληίζηνηρνπ επηπέδνπ, πνπ εθδίδεηαη θαη ρνξεγείηαη απφ ην 
Ίδξπκα Μειεηψλ Υεξζνλήζνπ ηνπ Ώίκνπ (ΕΜΥΏ) κεηά απφ εμεηάζεηο.».  

Άξζξν 249 

……………………  

Άξζξν 250 

Βηδηθά θαη κφλν γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019, γηα ηνπο καζεηέο ησλ Γεληθψλ θαη Βπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ 
ηεο Αηεχζπλζεο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Βλφηεηαο Γαθχλζνπ, νη νπνίνη ππέβαιαλ 
ζε Λχθεηα, πνπ αλήθνπλ ζηελ αλσηέξσ Αηεχζπλζε Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, Ώίηεζε- Αήισζε γηα 
ζπκκεηνρή ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ησλ Γεληθψλ Λπθείσλ ή ησλ Βπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ, 
πξνβιέπεηαη πνζνζηφ ζέζεσλ επηπιένλ ηνπ αξηζκνχ εηζαθηέσλ γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο θαηά ην αθαδεκατθφ 
έηνο 2019-2020 ζε ζρνιέο, ηκήκαηα θαη εηζαγσγηθέο θαηεπζχλζεηο ησλ Παλεπηζηεκίσλ, ησλ Ώλψηαησλ 
Βθθιεζηαζηηθψλ Ώθαδεκηψλ θαη ηεο Ώ..ΠΏΕ.Σ.Β.. Δ αλσηέξσ ξχζκηζε δελ εθαξκφδεηαη ζηνπο καζεηέο ηεο 
ηειεπηαίαο ηάμεο πνπ κεηεγξάθεζαλ ζε Λχθεηα ηεο σο άλσ Αηεχζπλζεο κεηά ηελ 26ε Οθησβξίνπ 2018. Με 
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απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Βθεκεξίδα ηεο 
Κπβεξλήζεσο, νξίδεηαη ην επηπιένλ πνζνζηφ θαη θάζε ζρεηηθφ ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο.  

Άξζξν 251 

ην ηέινο ηνπ ηξίηνπ εδαθίνπ ηεο πεξίπησζεο α` ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3194/2003 (Ώ` 267), 
πξνζηίζεληαη νη ιέμεηο «, θαζψο θαη γηα ηνπο θαηφρνπο απνιπηεξίνπ Γεληθνχ ή Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, 
πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπο ζην Λχθεην έρνπλ δηαθξηζεί ζηελ Βπξσπατθή Οιπκπηάδα 
Μαζεκαηηθψλ Κνξηηζηψλ (EGMO) κε ηελ απνλνκή ζε απηέο ηνπ πξψηνπ, δεχηεξνπ ή ηξίηνπ βξαβείνπ».  

Άξζξν 252 

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ δηνξίδνληαη ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 
73 ηνπ λ. 4589/2019 (Ώ` 13) κνληκνπνηνχληαη απηνδηθαίσο απφ ηελ εκεξνκελία δηνξηζκνχ ηνπο, 
εμαηξνχκελνη απφ ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ ηδίνπ λφκνπ, θαζψο θαη απφ ηελ ππνρξεσηηθή 
παξακνλή ζηε ζέζε ηνπνζέηεζεο θαη ηελ απαγφξεπζε ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ πνπ πξνβιέπνπλ νη 
δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ λ. 4589/2019 (Ώ` 13), ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 67 θαη ηεο παξ. 9 ηνπ 
άξζξνπ 68 ηνπ λ. 3528/2007 (Ώ` 26).  

Άξζξν 253 

……………………….  

Άξζξν 254 

Σν άξζξν 44 ηνπ λ. 4589/2019 ζπκπιεξψλεηαη σο εμήο:  

«4.1. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ κεηαηίζεληαη, χζηεξα απφ αίηεζή 
ηνπο, εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ησλ θιάδσλ εηδηθνηήησλ ΠΒ.06, ΠΒ.11, ΠΒ.79.01 θαη 
ΣΒ.16 ζηελ πεξηνρή κεηάζεζεο ηεο πξψηεο επηινγήο ηνπο, φπσο απηή είρε δεισζεί ζηηο αηηήζεηο 
πξνηίκεζήο ηνπο γηα κεηάζεζε πνπ ππέβαιαλ ην ζρνιηθφ έηνο 2013-2014, εθφζνλ ζην πξφζσπφ ηνπο 
ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη εμήο πξνυπνζέζεηο:  

α) θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2013-2014 ππέβαιαλ αίηεζε πξνηίκεζεο γηα κεηάζεζε πνπ απνξξίθζεθε απφ ηε 
Αηνίθεζε σο πξνο ηε δεισζείζα πξψηε επηινγή, ιφγσ κε χπαξμεο θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ θαη ζηελ ίδηα 
Αηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο κεηαηάρζεθαλ εθπαηδεπηηθνί Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ησλ 
ηδίσλ θιάδσλ - εηδηθνηήησλ, δπλάκεη ηνπ λ. 4172/2013,  

β) ηφζν θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ. 4172/2013 (Ώ` 167) φζν θαη θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο 
θαηείραλ θαη εμαθνινπζνχλ λα θαηέρνπλ νξγαληθέο ζέζεηο ή λα βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ησλ Τπεξεζηαθψλ 
πκβνπιίσλ σο εθπαηδεπηηθνί Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ζηνλ ίδην θιάδν-εηδηθφηεηα,  

γ) θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2013-2014 είραλ γηα ηελ πεξηνρή κεηάζεζεο ηεο πξψηεο επηινγήο ηνπο ίζα ή 
πεξηζζφηεξα κφξηα κεηάζεζεο απφ ηνλ ηειεπηαίν ζε κφξηα εθπαηδεπηηθφ Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ησλ 
ηδίσλ σο αλσηέξσ θιάδσλ-εηδηθνηήησλ, πνπ κεηαηάρζεθε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ λ. 
4172/2013 ζηελ νηθεία Αηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο θαη ηνπνζεηήζεθε ζηελ ίδηα πεξηνρή. Γηα ηε 
ζχγθξηζε ησλ κνξίσλ ππνινγίδνληαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο πνπ 
κεηαηάρζεθαλ ηα κφξηα κεηάζεζεο πνπ ζα ζπγθέληξσλαλ σο εθπαηδεπηηθνί Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο 
γηα κεηάζεζε ην ζρνιηθφ έηνο 2013-2014.  

4.2. Οη αηηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ππνβάιινληαη εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εκεξψλ 
απφ ηε δεκνζίεπζε ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη 
Θξεζθεπκάησλ. Δ πξφζθιεζε εθδίδεηαη κέζα ζηνλ κήλα Ώπξίιην ηνπ 2019, απφ ηελ αξκφδηα Αηεχζπλζε 
Αηνίθεζεο Βθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ.  

4.3. Οη κεηαζέζεηο ηνπ παξφληνο δηελεξγνχληαη θαηά παξέθθιηζε απφ θάζε άιιε αληίζεηε δηάηαμε.».  
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Άξζξν 255 

Σν εδάθην γ` ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 4310/2014 (Ώ` 258), φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 20 ηνπ λ. 
4521/2018 (Ώ` 38), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«ηνπο θνξείο απηνχο ππάγνληαη θαη νη εμήο θνξείο, γηα ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα πνπ δηεμάγνπλ:  

α) ην Παηξηαξρηθφ Ίδξπκα Παηεξηθψλ Μειεηψλ, β) ε Οξζφδνμνο Ώθαδεκία Κξήηεο (ΟΏΚ).».  

Άξζξν 256 

ην ηέινο ηεο πεξίπησζεο β` ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 329 ηνπ λ. 4072/2012 (Ώ` 86) πξνζηίζεηαη εδάθην σο 
εμήο:  

«Ώπνδνρέο θαηαβιεζείζεο ζην πξνζσπηθφ ηνπ Β.Ο.Π.Π.Β.Π. έσο ηελ 15ε ΜαΎνπ 2019 δελ αλαδεηψληαη.».  

Άξζξν 257 

1. α) Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ, 
Οηθνλνκίαο θαη Ώλάπηπμεο, Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Πεξηβάιινληνο θαη Βλέξγεηαο, 
αλαγλσξίδνληαη επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ησλ πηπρηνχρσλ Σκεκάησλ Μεραληθψλ ΣΒ ησλ Σ.Β.Ε..  

β) Με απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ ηεο πεξίπησζεο α` ζπζηήλεηαη θαη ζπγθξνηείηαη ελλεακειήο επηηξνπή 
εθπφλεζεο ζρεδίνπ πξφηαζεο γηα ηελ έθδνζε ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο ηεο πξνεγνχκελεο 
παξαγξάθνπ. Με ηελ ίδηα ή φκνηα απφθαζε, θαη εληφο ηεο ίδηαο πξνζεζκίαο, ζπζηήλνληαη θαη 
ζπγθξνηνχληαη ηξηκειείο νκάδεο έξγνπ, κία αλά εηδηθφηεηα Μεραληθψλ ΣΒ, πνπ ππνβνεζνχλ ην έξγν ηεο 
Βπηηξνπήο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε δ`.  

γ) Δ ελλεακειήο επηηξνπή ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ζπγθξνηείηαη απφ ηαθηηθά κε ηζάξηζκα αλαπιε-
ξσκαηηθά κέιε θαη απνηειείηαη απφ: αα) έλαλ (1) εθπξφζσπν ηνπ Σερληθνχ Βπηκειεηεξίνπ Βιιάδνο 
(Σ.Β.Β.), ββ) δχν (2) κέιε ηεο νκάδαο έξγνπ ηεο πεξίπησζεο δ`, εθ ησλ νπνίσλ έλαλ (1) εθπξφζσπν ηνπ 
ζπιιφγνπ κεραληθψλ ΣΒ θαη έλαλ (1) εθπξφζσπν ησλ Πνιπηερλείσλ/ Πνιπηερληθψλ ρνιψλ ηεο βαζηθήο 
εηδηθφηεηαο κεραληθνχ ηεο νπνίαο ην αληηθείκελν επεμεξγάδεηαη, γγ) έλαλ (1) εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγείνπ 
Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ, έλαλ (1) εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 
έλαλ (1) εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Βλέξγεηαο, έλαλ (1) εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγείνπ 
Οηθνλνκίαο θαη Ώλάπηπμεο, δδ) έλαλ (1) εθπξφζσπν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο πληνληζκνχ θαη εε) έλαλ (1) 
εθπξφζσπν ηεο Βπηηξνπήο Ώληαγσληζκνχ. ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Βπηηξνπήο ζπκκεηέρεη άλεπ ςήθνπ 
εθπξφζσπνο απφ ην Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο. ε πεξίπησζε πνπ νη θνξείο ηεο πεξίπησζεο ββ` 
δελ πξνηείλνπλ εθπξφζσπφ ηνπο κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηε ζρεηηθή πξφζθιεζε, ε Βπηηξνπή 
ζπκπιεξψλεηαη απφ πξφζσπα πνπ νξίδνληαη απφ ηνπο αξκφδηνπο Τπνπξγνχο. Έξγν ηεο Βπηηξνπήο είλαη 
ε εθπφλεζε θαη ππνβνιή πξνο ηνπο ζπλαξκφδηνπο Τπνπξγνχο ζρεδίνπ πξφηαζεο γηα ηελ έθδνζε ηνπ 
πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο ηεο πεξίπησζεο α`. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηεο ιακβάλεη ππφςε ηα 
πνξίζκαηα ησλ νκάδσλ έξγνπ ηεο πεξίπησζεο δ` ή, ζε πεξίπησζε κε εκπξφζεζκεο ππνβνιήο ηνπο, 
ιακβάλεη ππφςε ηεο, κεηαμχ άιισλ, ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ησλ νκάδσλ έξγνπ, ηελ επηζηεκνληθή 
πεξηνρή, ηα επαγγεικαηηθά πεξηγξάκκαηα, ηε δηεζλή εκπεηξία θαη ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. Δ Βπηηξνπή 
ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ην ζρέδην πξφηαζεο ζηνπο ζπλαξκφδηνπο Τπνπξγνχο εληφο πέληε (5) κελψλ 
απφ ηε ζπγθξφηεζή ηεο. Δ Βπηηξνπή εθθηλεί ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηεο, άκεζα απφ ηε 
ζπγθξφηεζή ηεο, παξάιιεια κε ηηο εξγαζίεο ησλ Οκάδσλ Έξγνπ. Δ Βπηηξνπή ζπλεδξηάδεη ζε ηαθηά 
ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε ηφπν θαη ρψξν πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ εθπξφζσπν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 
πληνληζκνχ, πνπ εθηειεί ρξέε Πξνέδξνπ. Δ ζχλζεζή ηεο κεηαβάιιεηαη, σο πξνο ηε ζπκκεηνρή ησλ κειψλ 
ηεο νκάδαο έξγνπ, αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα, ην αληηθείκελν ηεο νπνίαο ζπδεηείηαη. Δ Βπηηξνπή βξίζθεηαη 
ζε απαξηία, εθφζνλ ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο πέληε (5) απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο εθ ησλ νπνίσλ 
πξέπεη λα παξίζηαληαη ππνρξεσηηθά δχν (2) απφ ηα ηέζζεξα (4) κέιε απφ ηα Τπνπξγεία θαη έλα (1) κέινο 
απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία πληνληζκνχ. ηελ Βπηηξνπή ζπκκεηέρνπλ, σο παξαηεξεηέο, νη πληνληζηέο ησλ 
ινηπψλ νκάδσλ έξγνπ. ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ε Βπηηξνπή δελ ππνβάιιεη ην ζρέδην 
πξφηαζήο ηεο ή απηφ είλαη ειιηπέο σο πξνο κία ή πεξηζζφηεξεο εηδηθφηεηεο εληφο ηεο ηαρζείζαο 
πξνζεζκίαο, ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα ηεο πεξίπησζεο α` εθδίδεηαη ππνρξεσηηθά κε πξφηαζε ησλ 
ζπλαξκφδησλ Τπνπξγψλ, γηα ηελ νπνία ιακβάλνληαη ππφςε, κεηαμχ άιισλ, ηα πξαθηηθά ησλ 
ζπλεδξηάζεσλ ηεο Βπηηξνπήο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, ηα πνξίζκαηα θαη ηα πξαθηηθά ησλ ζπλε-
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δξηάζεσλ ησλ νκάδσλ έξγνπ ηεο πεξίπησζεο δ`, άιισο, ζε πεξίπησζε έιιεηςεο πξαθηηθψλ θαη 
πνξηζκάησλ γηα κία ή πεξηζζφηεξεο εηδηθφηεηεο, ιακβάλεηαη ππφςε ε επηζηεκνληθή πεξηνρή θαη ηα 
επαγγεικαηηθά πεξηγξάκκαηα, φπσο νη έλλνηεο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 29 ηνπ λ. 4439/2016 (Ώ` 
222), ε δηεζλήο εκπεηξία θαη ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ,  

δ) Οη αλά εηδηθφηεηα, ηξηκειείο νκάδεο έξγνπ ηεο πεξίπησζεο β`, ππνβνεζνχλ ην έξγν ηεο Βπηηξνπήο ηεο 
πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο θαη νθείινπλ, εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηε ζπγθξφηεζή ηνπο λα ππνβάινπλ 
πξνο ηελ Βπηηξνπή, αλά εηδηθφηεηα, πφξηζκα κε δεζκεπηηθνχ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε 
Βπηηξνπή ζα ζπληάμεη γηα φιεο ηηο εηδηθφηεηεο ην ζρέδην πξφηαζεο γηα ηελ έθδνζε ηνπ πξνεδξηθνχ 
δηαηάγκαηνο ηεο πεξίπησζεο α`. Κάζε κία ηξηκειήο Οκάδα Έξγνπ αλά εηδηθφηεηα ζπγθξνηείηαη κε ηαθηηθά 
θαη ηζάξηζκα αλαπιεξσκαηηθά κέιε θαη απνηειείηαη απφ: αα) δχν (2) εθπξνζψπνπο Πνιπηε-
ρλείσλ/Πνιπηερληθψλ ρνιψλ ηεο εκεδαπήο αληίζηνηρεο βαζηθήο εηδηθφηεηαο, εθπξνζσπψληαο ην ζχλνιν 
ησλ ρνιψλ ηεο εηδηθφηεηαο θαη ββ) έλαλ (1) εθπξφζσπν απφ ην ζχιινγν κεραληθψλ ΣΒ ηεο αληίζηνηρεο 
εηδηθφηεηαο. Υξέε Πξνέδξνπ εθηειεί ν έλαο εθ ησλ εθπξνζψπσλ ησλ ηδξπκάησλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. 
Ώλ νη θνξείο δελ πξνηείλνπλ εθπξφζσπφ ηνπο ζηελ αληίζηνηρε νκάδα έξγνπ εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 
δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή πξφζθιεζε, νη νκάδεο έξγνπ ζπκπιεξψλνληαη απφ πξφζσπα πνπ 
νξίδνληαη απφ ηνπο αξκφδηνπο Τπνπξγνχο. Δ κε ππνβνιή πνξίζκαηνο απφ ηηο Οκάδεο Έξγνπ, εληφο ηεο 
δίκελεο πξνζεζκίαο, δελ θσιχεη ηελ Βπηηξνπή λα ππνβάιεη ην ζρέδην πξφηαζήο ηεο άλεπ απηψλ. Δ 
επηηξνπή ιακβάλεη ππφςε, εθφζνλ ππάξρνπλ θαη ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ησλ νκάδσλ έξγνπ. Δ 
Βπηηξνπή ιακβάλεη επίζεο ππφςε ηελ εηζήγεζε ηεο νηθείαο επηηξνπήο ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ηνπ 
άξζξνπ 46 ηνπ λ. 4485/2017.  

ε) Σα Τπνπξγεία Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ, θαη Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ δηαζθαιίδνπλ ηε 
ζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Βπηηξνπήο ηεο πεξίπησζεο β` θαη ησλ νκάδσλ έξγνπ ηεο πεξίπησζεο δ` κέζσ 
ηεο παξνρήο ηεο αλαγθαίαο ππνδνκήο, γξακκαηεηαθήο θαη λνκηθήο ππνζηήξημεο.  

Άξζξν 258 

Οη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηηο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζρνιείσλ Πξσηνβάζκηαο θαη 
Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, νη νπνίεο πξνβιέπνληαη απφ ηελ ππ` αξηζκ. 190677/Α5/10.11.2016 
ππνπξγηθή απφθαζε κε ζέκα: «Ώζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζρνιείσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο 
Βθπαίδεπζεο» (ΐ` 3754), θαη έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ πινπνίεζε ησλ ζρνιηθψλ αγψλσλ γηα ην ζρνιηθφ 
έηνο 2017-2018, κπνξνχλ λα πιεξσζνχλ θαη θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 80/2016 θαη ηεο ππ` 
αξηζκ. 2/11420/ΑΒΠ/24.2.2016 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο, θαζψο κέξνο ησλ θνλδπιίσλ πνπ 
πηζηψζεθαλ ζε θσδηθνχο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Αηεπζχλζεσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο Βθ-
παίδεπζεο, πηζηψζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηέιεζεο ησλ ζρνιηθψλ αγψλσλ.  

Άξζξν 259 

……………………..  

Άξζξν 260 

Έλαξμε ηζρχνο  

Δ ηζρχο ηνπ παξφληνο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Βθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, εθηφο αλ νξίδεηαη 
δηαθνξεηηθά ζε επηκέξνπο δηαηάμεηο ηνπ.  

Παξαγγέιινκε ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Βθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ηελ εθηέιεζή ηνπ σο 
λφκνπ ηνπ Κξάηνπο.  

Δ2/96754/14-06-2019 Απόθαζη Υπ. Παιδείας ΦΓΚ 2462 η. 

Β΄ 
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Πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ηκεκάησλ Οκάδσλ καζεκάησλ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη 
καζεκάησλ επηινγήο ζην Γεληθφ Λχθεην. 

…………………  

, απνθαζίδνπκε:  

Ε. Πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ηκεκάησλ Οκάδσλ Πξνζαλαηνιηζκνχ ζην Γεληθφ Λχθεην:  

1. πνπ ε ηάμε Γεληθνχ Λπθείνπ ιεηηνπξγεί κε έλα ηκήκα απαηηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία ηκήκαηνο Οκάδαο 
Πξνζαλαηνιηζκνχ:  

Ώ. ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ησλ θαηεγνξηψλ απφ Ώ`-Γ` ηνπιάρηζηνλ έληεθα (11) καζεηέο/ηξηεο.  

ΐ. ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ησλ θαηεγνξηψλ απφ Α`-Γ` θαη κε απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Αηεπζπληή 
Βθπαίδεπζεο, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Αηεπζπληή Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, δχλαηαη λα εγθξίλεηαη ε 
ιεηηνπξγία ηκεκάησλ κε ηνπιάρηζηνλ νθηψ (08) καζεηέο/ηξηεο.  

Γ. ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ησλ θαηεγνξηψλ απφ Δ`-Εΐ` θαη κε απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Αηεπζπληή 
Βθπαίδεπζεο, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Αηεπζπληή Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, δχλαηαη λα εγθξίλεηαη ε 
ιεηηνπξγία ηκεκάησλ κε ηνπιάρηζηνλ έμη (06) καζεηέο/ηξηεο.  

2. πνπ ε ηάμε Γεληθνχ Λπθείνπ ιεηηνπξγεί κε δχν ηκήκαηα απαηηνχληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηκήκαηνο Οκάδαο 
Πξνζαλαηνιηζκνχ:  

Ώ. ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ησλ θαηεγνξηψλ απφ Ώ`-Γ` ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) καζεηέο/ηξηεο.  

ΐ. ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ησλ θαηεγνξηψλ απφ Α`-Γ` θαη κε απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Αηεπζπληή 
Βθπαίδεπζεο, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Αηεπζπληή Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, δχλαηαη λα εγθξίλεηαη ε 
ιεηηνπξγία ηκεκάησλ κε ηνπιάρηζηνλ δεθαηξείο (13) καζεηέο/ηξηεο.  

Γ. ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ησλ θαηεγνξηψλ απφ Δ`-Εΐ` θαη κε απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Αηεπζπληή 
Βθπαίδεπζεο, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Αηεπζπληή Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, δχλαηαη λα εγθξίλεηαη ε 
ιεηηνπξγία ηκεκάησλ κε ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) καζεηέο/ηξηεο.  

3. πνπ ε ηάμε Γεληθνχ Λπθείνπ ιεηηνπξγεί κε ηξία ή πεξηζζφηεξα ηκήκαηα απαηηνχληαη γηα ηε ιεηηνπξγία 
ηκήκαηνο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ:  

Ώ. ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ησλ θαηεγνξηψλ απφ Ώ`-Γ` ηνπιάρηζηνλ είθνζη (20) καζεηέο/ηξηεο.  

ΐ. ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ησλ θαηεγνξηψλ απφ Α`-Γ` θαη κε απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Αηεπζπληή 
Βθπαίδεπζεο, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Αηεπζπληή Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, δχλαηαη λα εγθξίλεηαη ε 
ιεηηνπξγία ηκεκάησλ κε ηνπιάρηζηνλ δεθανθηψ(18) καζεηέο/ηξηεο.  

Γ. ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ησλ θαηεγνξηψλ απφ Δ`-Εΐ` θαη κε απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Αηεπζπληή 
Βθπαίδεπζεο, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Αηεπζπληή Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, δχλαηαη λα εγθξίλεηαη ε 
ιεηηνπξγία ηκεκάησλ κε ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) καζεηέο/ηξηεο.  

4. ε απνκνλσκέλα Γεληθά Λχθεηα ηεο λεζησηηθήο θαη επεηξσηηθήο ρψξαο φπνπ νη ζρνιηθέο κνλάδεο 
αλήθνπλ ζηηο θαηεγνξίεο Δ`-Εΐ` θαη ζηα νπνία ε κεηαθίλεζε ησλ καζεηψλ είλαη αληηθεηκεληθά αδχλαηε, 
κπνξεί λα εγθξηζεί ε ιεηηνπξγία ηκήκαηνο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ 
θνηηψλησλ καζεηψλ κεηά απφ πιήξσο αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ Αηεπζπληή ηεο Αηεχζπλζεο 
Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο θαη απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Αηεπζπληή Βθπαίδεπζεο ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη ππεξεηνχλ ζηα ζρνιεία απηά εηδηθφηεηεο εθπαηδεπηηθψλ πνπ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηε 
δηδαζθαιία ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ.  

5. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ, νη νπνίνη επηζπκνχλ λα θνηηήζνπλ ζηελ ίδηα Οκάδα Πξν-
ζαλαηνιηζκνχ ππεξβαίλεη ηα αλψηαηα φξηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 116 ηνπ λ. 4610/2019 (Ώ` 70) θαη 
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ζηελ 129818/Γ2/16-09-2013 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε (ΐ` 2451) εγθξίλεηαη ε ιεηηνπξγία θαη λένπ 
ηκήκαηνο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ.  

II. Πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ηκεκάησλ καζεκάησλ επηινγήο ζην Γεληθφ Λχθεην  

Γηα ηε ιεηηνπξγία ηκεκάησλ καζεκάησλ επηινγήο θαζψο θαη ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ καζήκαηνο 
επηινγήο «Καιιηηερληθή Παηδεία» ζην Γεληθφ Λχθεην ηζρχνπλ ηα εμήο:  

1. Ώλ ε ηάμε ιεηηνπξγεί κε έλα ηκήκα, απαηηνχληαη ηνπιάρηζηνλ νθηψ (08) καζεηέο.  

2. Ώλ ε ηάμε ιεηηνπξγεί κε δχν ηκήκαηα, απαηηνχληαη ηνπιάρηζηνλ δψδεθα (12) καζεηέο.  

3. Ώλ ε ηάμε ιεηηνπξγεί κε ηξία ή πεξηζζφηεξα ηκήκαηα, απαηηνχληαη ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) καζεηέο.  

ε απνκνλσκέλα Γεληθά Λχθεηα ηεο λεζησηηθήο θαη επεηξσηηθήο ρψξαο, φπνπ ε κεηαθίλεζε είλαη αληηθεη-
κεληθά αδχλαηε, κπνξεί λα ζπζηαζεί ηκήκα παξαθνινχζεζεο καζεκάησλ επηινγήο κε ηε ζπκκεηνρή θαη 
κηθξφηεξνπ αξηζκνχ καζεηψλ κεηά απφ πιήξσο αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ Αηεπζπληή ηεο Αηεχζπλζεο 
Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο θαη απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Αηεπζπληή Βθπαίδεπζεο ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη ππεξεηνχλ ζηα ζρνιεία απηά εηδηθφηεηεο εθπαηδεπηηθψλ πνπ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηε 
δηδαζθαιία ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ.  

ε πεξίπησζε αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηκήκαηνο ζε κάζεκα επηινγήο, νη καζεηέο εληάζζνληαη ππνρξεσηηθά 
ζε ηκήκα καζήκαηνο επηινγήο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ή είλαη δπλαηφλ λα δεκηνπξγεζεί ζην ζρνιείν.  

III. Ώιιαγή Οκάδαο καζεκάησλ Πξνζαλαηνιηζκνχ ή καζήκαηνο επηινγήο ζε πεξηπηψζεηο κεηεγγξαθήο  

1) ε πεξηπηψζεηο κεηεγγξαθήο καζεηψλ Γεληθνχ Λπθείνπ ζε ζρνιείν ζην νπνίν δελ ιεηηνπξγεί ε ίδηα 
Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνχ νη καζεηέο παξαθνινπζνχλ Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνχ πνπ ιεηηνπξγεί ζην 
ζρνιείν ππνδνρήο.  

2) ε πεξηπηψζεηο κεηεγγξαθήο καζεηψλ Γεληθνχ Λπθείνπ απφ ζρνιείν φπνπ δηδάζθεηαη έλα ζπγθεθξηκέλν 
κάζεκα επηινγήο, ζε ζρνιείν φπνπ ην ίδην κάζεκα δελ δηδάζθεηαη, νη καζεηέο ππνρξενχληαη λα δηδαρζνχλ 
κάζεκα επηινγήο απφ ηα δηδαζθφκελα ζην ζρνιείν ππνδνρήο.  

Δ 108279/Α2/01-07-2016 ππνπξγηθή απφθαζε (ΦΒΚ 2182 ΐ`) θαηαξγείηαη. Δ ηζρχο απηήο ηεο απφθαζεο 
αξρίδεη απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2019-2020.  

Δ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Βθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.  

Δ2/108575/04-07-2019 Υπ. Παιδείας 
 

Γηεπθξίληζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηκεκάησλ Οκάδσλ Πξνζαλαηνιηζκνχ Θεηηθψλ 
πνπδψλ θαη πνπδψλ Τγείαο 

ρεη.: Δ κε αξ. πξση. 96754/Α2/14-06-2019 Τ.Ώ (ΦΒΚ ΐ` 2462)  

Γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ηκεκάησλ Οκάδσλ Πξνζαλαηνιηζκνχ δηεπθξηλίδεηαη φηη, εθφζνλ ν αξηζκφο καζεηψλ 
κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηηο Οκάδεο Πξνζαλαηνιηζκνχ Θεηηθψλ πνπδψλ θαη 
πνπδψλ Τγείαο ηθαλνπνηεί αζξνηζηηθά ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο αλσηέξσ ζρεηηθήο Y.A., δχλαηαη λα 
δεκηνπξγεζεί ηκήκα Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ Θεηηθψλ Βπηζηεκψλ θαη ηκήκα Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ 
Βπηζηεκψλ Τγείαο. ηελ πεξίπησζε απηή γίλεηαη ζπλδηδαζθαιία ζηα θνηλά καζήκαηα ησλ δχν νκάδσλ 
Πξνζαλαηνιηζκνχ (Φπζηθή θαη Υεκεία), ελψ ηα άιια δχν (Μαζεκαηηθά θαη ΐηνινγία) δηδάζθνληαη ρσξηζηά.  
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6492/11-01-1983 Απόθαζη ΥΠ.Γ.Π.Θ. 
 

Έρνληαο ππφςε:  
........  

απνθαζίδνπκε  

Σξνπνπνηνχκε ηελ 18726/22.2.78 απφθαζε θαη θαζνξίδνπκε ηα θαζήθνληα θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ 
πιιφγνπ ησλ Καζεγεηψλ, ησλ Αηεπζπληψλ θαη ησλ Τπνδηεπζπληψλ θαη ηνπ Αηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ 
ζρνιείσλ Μ.Β. σο εμήο:  

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Α`  

α)χιινγνο δηδαζθφλησλ θαζεγεηψλ  

1. Οη Αηδάζθνληεο ζε θάζε ζρνιείν Μ. Β. (Γπκλάζην, Λχθεην) θαζεγεηέο φισλ ησλ θιάδσλ, ησλ βαζκψλ θαη 
ησλ Μ.Κ. , πνπ έρνπλ νξγαληθή ζέζε ζην ζρνιείν ή ππεξεηνχλ κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, 
απαξηίδνπλ ην ζχιινγν ησλ θαζεγεηψλ ηνπ ζρνιείνπ.  

2. Ο ζχιινγνο ησλ θαζεγεηψλ ζπλεδξηάδεη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ θαη 
αλά κία ζην ηέινο θάζε ηξηκήλνπ θαη έθηαθηα φπνηε ην δεηήζεη ν Αηεπζπληήο ή κε έγγξαθν ηνπο - φπνπ 
αλαθέξεηαη ην ζέκα θαη ν εηζεγεηήο - ην 1/3 ησλ κειψλ ηνπ ζπιιφγνπ.  

3 . Ο ρξφλνο πνπ ζα κεζνιαβεί κεηαμχ ησλ εθηάθησλ ζπλεδξηάζεσλ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ 20 
εκεξψλ, εθηφο αλ ην δεηήζεη ε πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ ζπιιφγνπ ιφγσ έθηαθηεο αλάγθεο.  

4. Οη ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπιιφγνπ ησλ θαζεγεηψλ, ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο, γίλνληαη εθηφο ησλ σξψλ 
δηδαζθαιίαο καζεκάησλ θαη ηα ζέκαηα εηζεγείηαη ν Αηεπζπληήο, ε άιινο εηζεγεηήο, πνπ νξίδεη ν Αηεπζπληήο.  

5. ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ .η.Κ. πξνεδξεχεη ν Αηεπζπληήο ή φηαλ θσιχεηαη, ν Τπνδηεπζπληήο. Β πεξίπησζε 
απνπζίαο θαη ηνπ ππνδηεπζπληή πξνεδξεχεη ν αξραηφηεξνο θαζεγεηήο.  

6. Αε ζπγθαιείηαη ζπλεδξίαζε ηνπ ζπιιφγνπ, αλ ην ζέκα πνπ πξνηείλεηαη γηα ζπδήηεζε αλήθεη ζχκθσλα κε 
ηνλ λφκν ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηνπ Αηεπζπληή ή άιινπ ζρνιηθνχ θνξέα.  

7. Δ πξφζθιεζε ησλ κειψλ ηνπ ζπιιφγνπ θαη ε γλσζηνπνίεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζηηο 
ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο γίλεηαη γξαπηή κία ηνπιάρηζηνλ εκέξα πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. Αελ 
απαηηείηαη πξφζθιεζε κειψλ φηαλ πξφθεηηαη λα ζπλερηζηεί ζπδήηεζε πνπ είρε δηαθνπεί ζε πξνεγνχκελε 
ζπλεδξίαζε θαη είρε νξηζηεί εκεξνκελία γηα επαλάιεςε ηεο.  

8. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ζηηο ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο κπνξεί λα εγγξαθεί ζηελ εκεξήζηα 
δηάηαμε λέν ζέκα, εθφζνλ ην δεηήζεη ε πιεηνςεθία ηνπ ζπιιφγνπ.  

9. Γηα λα είλαη έγθπξε ε απφθαζε ηνπ ζπιιφγνπ ησλ θαζεγεηψλ απαηηείηαη ε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ 
κειψλ. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ε άπνςε, κε ηελ νπνία ηάζζεηαη ν Πξφεδξνο.  

10. Κάζε απφθαζε θαηαρσξίδεηαη ζην βηβιίν πξάμεσλ ηνπ ζπιιφγνπ θαη πξέπεη λα είλαη απφιπηα 
αηηηνινγεκέλε. Καηαρσξίδεηαη επίζεο πεξηιεπηηθά ε άπνςε ηεο κεηνςεθίαο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί.  

11. Δ ςεθνθνξία είλαη θαλεξή. Μπζηηθή ςεθνθνξία είλαη επηηξεπηή εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ζρεηηθή 
δηάηαμε ή ηελ απνθαζίδεη ε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ ηνπ ζπιιφγνπ.  

12.Σα πξαθηηθά ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν, ηνλ Γξακκαηέα θαη φια ηα παξφληα κέιε.  

β) πκβνχιην Σάμεο  
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1. Σν πκβνχιην ηεο ηάμεο απνηειείηαη απφ ηνπο θαζεγεηέο πνπ δηδάζθνπλ ζηελ ηάμε θαη ηνλ ππνδηεπζπληή 
ηνπ ζρνιείνπ ν νπνίνο θαη πξνεδξεχεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο.  

2. Σν πκβνχιην ηεο ηάμεο ζπλεδξηάδεη θάζε θνξά πνπ αλαθχπηεη ζέκα ζρεηηθφ κε ηε ιεηηνπξγία ηεο ηάμεο ή 
ηκήκαηνο ηεο ηάμεο θαη εθφζνλ ην ζπγθαιέζεη ν Αηεπζπληήο ή ν ππνδηεπζπληήο ή ην δεηήζνπλ κε έγγξαθν 
ηνπο ηξεηο ηνπιάρηζηνλ θαζεγεηέο.  

3. ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ .η.Σ. κπνξεί λα κεηέρεη θαη ν Αηεπζπληήο, νπφηε θαη πξνεδξεχεη, φπσο επίζεο 
κπνξεί λα παξεπξίζθεηαη ν Πξφεδξνο ηεο Μαζεηηθήο θνηλφηεηαο ηεο ηάμεο ή ηνπ ηκήκαηνο.  

4. Σν .η.Σ. δελ έρεη απνθαζηζηηθφ ραξαθηήξα, αιιά εηζεγεηηθφ πξνο ηνλ ζχιινγν ησλ θαζεγεηψλ, ν 
νπνίνο έρεη ηελ ηειηθή επζχλε ηεο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ.  

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Β`  

α) Αηεπζπληέο  

1. Ο Αηεπζπληήο εθπξνζσπεί ην ζρνιείν ζε φιεο ηηο πξνο ηξίηνπο ζρέζεηο ηνπ, παξακέλεη ζην ζρνιείν φιεο 
ηηο εξγάζηκεο ψξεο θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηνπ ζπιιφγνπ ησλ 
θαζεγεηψλ.  

2. Βλεκεξψλεη ην .η.Κ. ζρεηηθά κε ηνπο λφκνπο, ηηο δηαηαγέο θαη ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε 
ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, αζθεί επνπηεία θαη έρεη επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ηνπο.  

3. Φξνληίδεη ψζηε λα ηεξνχληαη πάληνηε ελεκεξσκέλα ηα ππεξεζηαθά βηβιία θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηε 
δηεθπεξαίσζε ηεο ππεξεζηαθήο αιιεινγξαθίαο ηνπ ζρνιείνπ.  

4. Τπνγξάθεη φινπο ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ, σο ππεχζπλνο θαη ζπλππνγξάθνπλ σο ζπλππεχζπλνη , ν 
Τπνδηεπζπληήο θαη ν θαζεγεηήο πνπ ζπλέηαμε ηνλ ηίηιν, εθφζνλ δελ ππάξρεη γξακκαηέαο.  

5. ΐεβαηψλεη ηελ γλεζηφηεηα ησλ ηίηισλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ην ζρνιείν ηνπ θαη δεηεί ηελ επαιήζεπζε 
ηεο γλεζηφηεηαο ηίηισλ άιισλ ζρνιείσλ, φηαλ ππάξρνπλ ππφλνηεο γηα ηε γλεζηφηεηα ηνπο.  

6. Βγθξίλεη κεηεγγξαθέο καζεηψλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη έρεη επζχλε γηα ηε θχιαμε ησλ 
ζηνηρείσλ εγγξαθήο ζην αξρείν ηνπ ζρνιείνπ.  

7. Μεξηκλά γηα ηε ζχληαμε ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο θαη θξνληίδεη γηα ηελ θαζεκεξηλή 
ελεκέξσζε ησλ βηβιίσλ δηδαζθφκελεο χιεο απφ ηνπο θαζεγεηέο.  

8. Φξνληίδεη λα ηξνπνπνηεί ην εκεξήζην πξφγξακκα δηδαζθαιίαο, ψζηε λα θαιχπηνληαη ηα θελά έθηαθηεο 
απνπζίαο θαζεγεηψλ.  

9. Βηζεγείηαη ζηελ πξντζηακέλε αξρή ηελ αλάζεζε ππεξσξηαθήο δηδαζθαιίαο ζε θαζεγεηέο πνπ ην 
επηζπκνχλ, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο.  

10 Βίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαηαρψξεζε ηεο βαζκνινγίαο ησλ καζεηψλ ζηα ζρεηηθά βηβιία θαη φηαλ θαηά 
ηελ θξίζε ηνπ επηβάιιεηαη, θαιεί γνλείο ή θεδεκφλεο θαη ηνπο ελεκεξψλεη ζε ζέκαηα, γηα ηα νπνία ζεσξεί 
απαξαίηεηε ηελ απ` επζείαο πξνζσπηθή ηνπο ελεκέξσζε.  

11. ηαλ ζπκβαίλεη λα ππάξρνπλ καζεηέο πνπ έρνπλ ιφγνπο απαιιαγήο απφ ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο 
Ώγσγήο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ ζρνιηάηξνπ ζπληάζζεη ζρεηηθή πξάμε ζην βηβιίν πξάμεσλ ηνπ 
ζπιιφγνπ, ηελ νπνία ππνγξάθνπλ ν ίδηνο, ν ζρνιίαηξνο θαη νη θαζεγεηέο Φπζηθήο Ώγσγήο ηνπ ζρνιείνπ.  

12. Έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ πγηεηλή θαηάζηαζε ησλ ρψξσλ ηνπ δηδαθηεξίνπ θαη πξνηείλεη ηηο απαξαίηεηεο 
ελέξγεηεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ καζεηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ. ε πεξίπησζε πνπ 
παξνπζηάδεηαη θξνχζκα κεηαδνηηθήο αζζέλεηαο ην αλαθέξεη ακέζσο ζηνλ πξντζηάκελν ηεο Αηεχζπλζεο ή 
ηνπ Γξαθείνπ Βθπαίδεπζεο.  
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13. Μεξηκλά γηα ηελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ δηδαθηεξίνπ θαη ησλ ζρνιηθψλ επίπισλ θαη ζθεπψλ, 
θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ αλαγθαίσλ κέζσλ εμνπιηζκνχ θαη ησλ επνπηηθψλ νξγάλσλ.  

14. Μεηέρεη σο κέινο ζηελ επηηξνπή κίζζσζεο νηθεκάησλ γηα ηελ θάιπςε ησλ ζηεγαζηηθψλ αλαγθψλ ηνπ 
ζρνιείνπ θαη ζεσξεί ηηο θαηαζηάζεηο πιεξσκήο ησλ κηζζσκάησλ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ είλαη 
ππνρξεσηηθφ λα ηηο ζεσξεί ε πξντζηακέλε αξρή.  

15. Βίλαη εθθαζαξηζηήο ησλ απνδνρψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ, ππεχζπλνο γηα ηε ζχληαμε ησλ 
κηζζνδνηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη γηα ηε ηήξεζε ησλ λφκσλ πνπ δηέπνπλ ηε κηζζνδνζία ησλ δεκνζίσλ 
ππαιιήισλ θαη εθφζνλ δελ ππάξρεη Γξακκαηέαο ζην ζρνιείν, βνεζείηαη απφ θαζεγεηή, πνπ νξίδεη ν 
ζχιινγνο.  

16. Πξνηείλεη ην δηνξηζκφ ή ηελ απφιπζε ηνπ πξνζσπηθνχ Γ` θαηεγνξίαο ηνπ ζρνιείνπ ζχκθσλα κε ηε 
δηαδηθαζία, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο.  

17. Χο Γξακκαηέαο ηεο ζρνιηθήο εθνξείαο ηνπ ζρνιείνπ εηζεγείηαη ζηα άιια κέιε ηεο ν,ηη έρεη ζρέζε κε ηηο 
απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηηο επηζθεπέο ηνπ δηδαθηεξίνπ ή ησλ επίπισλ θαη ζθεπψλ, φπσο επίζεο θαη γηα 
ηελ πξνκήζεηα πιηθνχ απαξαίηεηνπ ζην ζρνιείν.  

18. πγθξνηεί κε πξάμε ηνπ (Ώξ.8 ηνπ Π.Α. 465/81 ΦΒΚ 129 Ώ`) ηηο δηάθνξεο επηηξνπέο εμεηάζεσλ, 
ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο αξκφδηνπο θαζεγεηέο γηα ηνλ νξηζκφ ησλ ζεκάησλ, ησλ επηηεξεηψλ θιπ θαη είλαη 
ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ κε ηηο εμεηάζεηο δηαηάμεσλ.  

19. Σεξεί θαθέινπο ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ ησλ θαζεγεηψλ ηνπ ζρνιείν ηνπ, ηνπο νπνίνπο ζε πεξίπησζε 
κεηάζεζεο απνζηέιιεη ζηα λέα ζρνιεία `` επί απνδείμεη``.  

20. Μεξηκλά, χζηεξα απφ ζπλελλφεζε κε ην καζεηηθφ ζπκβνχιην, ψζηε λα δηαηίζεηαη εηδηθφο ρψξνο ζε 
θεληξηθφ ζεκείν ηνπ ζρνιείνπ, ηνλ νπνίν ζα ρξεζηκνπνηνχλ νη Μ.Κ. γηα αλαθνηλψζεηο ζρεηηθά κε καζεηηθά 
ζέκαηα.  

21. Ώλαθνηλψλεη έγθαηξα ζηνπο καζεηέο ην πεξηερφκελν εγθπθιίσλ, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα πνπ 
ηνπο αθνξνχλ.  
Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζεο ζα είλαη πξνζσπηθά ππεχζπλνη νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ.  

β) Τπνδηεπζπληέο  

1. Ο Τπνδηεπζπληήο αλαπιεξψλεη ηνλ δηεπζπληή, φπσο νξίδεηαη {(ζην άξζξν 37 ηνπ Νφκνπ 309/76)} θαη 
παξακέλεη ζην ζρνιείν φιεο ηηο εξγάζηκεο ψξεο.  

2. πλππνγξάθεη ηνπο ηίηινπο πνπ ρνξεγεί ην ζρνιείν θαη βεβαηψλεη ηελ γλεζηφηεηα ηίηισλ άιισλ 
ζρνιείσλ, ησλ νπνίσλ έρεη γίλεη επαιήζεπζε.  

3. Έρεη ηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο ζχληαμεο θαη ηεο απνζηνιήο ησλ δειηίσλ θίλεζεο πξνζσπηθνχ 
θαη ησλ ζηαηηζηηθψλ πηλάθσλ ζε ζπλεξγαζία κε θαζεγεηέο πνπ νξίδεη ν .η.Κ. , εθηφο αλ ππάξρεη 
Γξακκαηέαο ζην ζρνιείν.  

4. Καηαξηίδεη ην πξφγξακκα εθεκεξεπφλησλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ .η.Κ. θαη έρεη ηελ επζχλε ηεο 
εθαξκνγήο ηνπ.  

5. Βλεκεξψλεηαη ζηελ αιιεινγξαθία ηνπ ζρνιείνπ θαη θξνληίδεη γηα ηελ πξνψζεζε ή ηελ αξρεηνζέηεζε ησλ 
εγγξάθσλ.  

6. Βίλαη ν εηζεγεηήο γηα ην ραξαθηεξηζκφ ηεο δηαγσγήο ησλ καζεηψλ κε βάζε πάληνηε ηα ζπγθεθξηκέλα 
ζηνηρεία ησλ αηνκηθψλ ηνπο δειηίσλ θαη ηε γλψκε ησλ θαζεγεηψλ ζπκβνχισλ ηεο ηάμεο.  

7. Βηζεγείηαη ζην .η.Κ. ή ηνλ δηεπζπληή ηηο πηζαλέο ιχζεηο πξνβιεκάησλ, πνπ έρνπλ επηζεκαλζεί θαηά ηηο 
ζπλεδξηάζεηο ησλ ζπκβνπιίσλ ηεο ηάμεο.  
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8. Φξνληίδεη γηα ηελ έγθαηξε παξαιαβή θαη δηαλνκή ησλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ θαη γεληθά γηα ηελ ηαθηνπνίεζε 
εθθξεκνηήησλ, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ φζν γίλεηαη , πην εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.  

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Γ`  

Αηδαθηηθφ πξνζσπηθφ Οη θαζεγεηέο πνπ δηδάζθνπλ ζηα ζρνιεία Μ.Β. (Γπκλάζηα, Λχθεηα) έρνπλ ηα εμήο 
εηδηθά θαζήθνληα:  

1. Πξνζέξρνληαη έγθαηξα ζην ζρνιείν θαη εθαξκφδνπλ πηζηά ην σξνιφγην πξφγξακκα ρσξίο λα 
παξαβηάδνπλ νχηε ηελ ψξα έλαξμεο νχηε ηελ ψξα ιήμεο ηνπ καζήκαηνο.  

2. Καηαγξάθνπλ ρσξίο θαζπζηέξεζε ηε δηδαζθφκελε χιε ζηα ζρεηηθά βηβιία θαη ειέγρνπλ κε πξνζνρή ηηο 
απνπζίεο ησλ καζεηψλ, ππνγξάθνληεο ην εκεξήζην δειηίν απνπζηψλ.  

3. Βίλαη πξνζσπηθά ππεχζπλνη γηα ηελ πεηζαξρία θαη ηελ ηάμε θαηά ηελ ψξα ηεο δηδαζθαιίαο θαη δελ 
επηηξέπνπλ ηελ έμνδν ησλ καζεηψλ απφ ηελ αίζνπζα, παξά κφλν ζε πεξηπηψζεηο απφιπηεο αλάγθεο.  

4. Μπνξνχλ λα θαινχλ γνλείο ή θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ, λα ζπδεηνχλ καδί ηνπο θαη λα ηνπο ελεκεξψλνπλ 
γηα ηε θνίηεζε, ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ, γλσζηνπνηψληαο ην θαη ζηε δηεχζπλζε ηνπ 
ζρνιείνπ.  

5. ηαλ είλαη εθεκεξεχνληεο παξακέλνπλ ζην ζρνιείν κέρξη ηέινπο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη εθαξκφδνπλ 
φζα πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ .η.Κ.  

6. Βλεκεξψλνληαη θαη ηεξνχλ ηνπο λφκνπο, ηα δηαηάγκαηα θαη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο θαη αλαιακβάλνπλ ηηο 
πξφζζεηεο εξγαζίεο ηνπ ζρνιείνπ, εληζρχνληαο έκπξαθηα ην έξγν ηεο ζπιινγηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ 
πξνβιεκάησλ. 

Δ2/123948/06-09-2013 Υπ. Παιδείας 
 

Ωξάξην Δθπαηδεπηηθψλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

  

 Μεηά απφ εξσηήκαηα πνιιψλ Αηεπζχλζεσλ Βθπαίδεπζεο θαη εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ην λέν 
σξάξην δηδαζθαιίαο, ζαο δηεπθξηλίδνπκε φηη: 

 Σν εβδνκαδηαίν ππνρξεσηηθφ σξάξην δηδαζθαιίαο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ N.4152/2013, ππνπ. 
Θ1, παξ.2 θαη ηνπ Ν.2413/1996 αξ.48, παξ.2, πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηνλ θιάδν, ηα έηε ππεξεζίαο θαη ηε 
δηνηθεηηθή ζέζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ σο εμήο: 

  

1. Με βάζε ηνλ θιάδν θαη ηα έηε ππεξεζίαο: 

  

ΠΒ 0-6 έηε 7-12 έηε 13-20 έηε πάλσ απφ 20 έηε 

  23 21 20 18 

ΣΒ01 0-7 έηε 8-13 έηε 14-20 έηε πάλσ απφ 20 έηε 

  24 21 20 18 

ΑΒ01 0-20 έηε πάλσ απφ 20 έηε     

  28 (Ώξρηηερλίηεο) ή 
30(Σερλίηεο) 

26 ή 28     
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2. Με βάζε ηε δηνηθεηηθή ζέζε θαη ηα έηε ππεξεζίαο: 

  

 Σν ππνρξεσηηθφ  σξάξην  δηδαζθαιίαο ησλ  δηεπζπληψλ  Γπκλαζίσλ,  Γεληθψλ θαη Βπαγγεικαηηθψλ 
ιπθείσλ πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ ηκεκάησλ είλαη: 

  

Αηεπζπληέο 3-5 ηκήκαηα 6-9 ηκήκαηα 10-12ηκήκαηα πάλσ απφ 
12ηκήκαηα 

ξεο αλά εβδνκάδα (κε 
ππεξεζία κηθξφηεξε ησλ 20 
εηψλ) 

10 9 7 5 

ξεο αλά εβδνκάδα 

(κε ππεξεζία κεγαιχηεξε 
ησλ 20 εηψλ) 

8 7 5 3 

  

 Σν ππνρξεσηηθφ σξάξην δηδαζθαιίαο ησλ δηεπζπληψλ ρνιηθψλ Βξγαζηεξηαθψλ Κέληξσλ είλαη: 

  

Αηεπζπληέο ΒΚ ξεο αλά εβδνκάδα 

κε ππεξεζία κηθξφηεξε ησλ 20 εηψλ 10 

κε ππεξεζία κεγαιχηεξε ησλ 20 εηψλ 8 

  

Σν ππνρξεσηηθφ σξάξην δηδαζθαιίαο ησλ Τπνδηεπζπληψλ θαη Τπεχζπλσλ Σνκέσλ είλαη: 

  

Τπνδηεπζπληέο θαη Τπεχζπλνη Σνκέσλ ΒΚ ξεο αλά εβδνκάδα 

κε ππεξεζία κηθξφηεξε ησλ 20 εηψλ 16 

κε ππεξεζία κεγαιχηεξε ησλ 20 εηψλ 14 

  

 Σν ππνρξεσηηθφ σξάξην δηδαζθαιίαο ησλ Τπεχζπλσλ Βξγαζηεξίσλ είλαη είθνζη (20) ψξεο θαη 
κεηψλεηαη θαη θαηά δχν (02) ψξεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη είθνζη (20) έηε 
ππεξεζίαο. 

  

 Ώλ ην ππνρξεσηηθφ σξάξην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη κηθξφηεξν κε βάζε ηνλ θιάδν θαη ηα έηε 
ππεξεζίαο ηφηε σο ππνρξεσηηθφ σξάξην δηδαζθαιίαο ηζρχεη ην κηθξφηεξν. 
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Ν. 4512/2018 ΦΓΚ 5 η. Α΄ 
 

Άξζξν 245 

Δ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 1566/1985 (Ώ` 167) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«8. Οη εθπαηδεπηηθνί ησλ ζρνιείσλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο παξακέλνπλ 
ππνρξεσηηθά ζην ζρνιείν ηνπο ζηηο εξγάζηκεο εκέξεο, πέξα απφ ηηο ψξεο δηδαζθαιίαο, φρη φκσο πέξα απφ 
έμη (6) ψξεο ηελ εκέξα ή ηξηάληα (30) ψξεο ηελ εβδνκάδα θαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 
Κεθαιαίνπ Σ` ηνπ άξζξνπ 11, γηα ηελ πξνζθνξά θαη άιισλ ππεξεζηψλ πνπ αλαηίζεληαη απφ ηα φξγαλα 
δηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ζπλδένληαη κε ην γεληθφηεξν εθπαηδεπηηθφ έξγν, φπσο ε πξνεηνηκαζία ηνπ 
επνπηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη ησλ εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ, ε δηφξζσζε εξγαζηψλ θαη 
δηαγσληζκάησλ, ε θαηαρψξεζε-ελεκέξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ, ε ζπκκεηνρή ζηελ 
πξνεηνηκαζία θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ενξηαζηηθψλ, αζιεηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ, ν 
πξνγξακκαηηζκφο θαη ε απνηίκεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ε επηθνηλσλία κε δνκέο ππνζηήξημεο ηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ε ζπλεξγαζία κε εθπαηδεπηηθνχο πνπ δηδάζθνπλ ζην ίδην ηκήκα ή πνπ δηδάζθνπλ ηα 
ίδηα γλσζηηθά αληηθείκελα, νη παηδαγσγηθέο ζπλαληήζεηο γηα ηελ θαηάξηηζε νκαδηθψλ ή εμαηνκηθεπκέλσλ 
πξνγξακκάησλ ππνζηήξημεο ζπγθεθξηκέλσλ καζεηηθψλ νκάδσλ ή καζεηψλ, ε επίβιεςε ζρνιηθψλ 
γεπκάησλ, ε ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ, ε ηήξεζε βηβιίσλ ηνπ ζρνιείνπ θαη ε εθηέιεζε 
δηνηθεηηθψλ εξγαζηψλ. Με ηελ επηθχιαμε ηεο πεξίπησζεο α` ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 2721/1999 
(Ώ` 112), απφ ηηο πξφζζεηεο απηέο ππεξεζίεο απαιιάζζεηαη ν γνλέαο παηδηνχ κέρξη δχν εηψλ.».  

Άξζξν 246 

1. ην άξζξν 11ηνπ λ. 1966/1991 (Ώ` 147) πξνζηίζεηαη παξ. 6 σο εμήο:  

«6. Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 5, νη ππνπξγηθέο απνθάζεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 4 πνπ 
αθνξνχλ ζπγρσλεχζεηο ζρνιηθψλ κνλάδσλ εθδίδνληαη χζηεξα απφ γλψκε ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Αηεπζπληψλ 
Βθπαίδεπζεο, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ έσο ην ηέινο 
Ννεκβξίνπ θάζε έηνπο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ησλ Αηεπζπληψλ Βθπαίδεπζεο, ε νπνία εθδίδεηαη έσο ην 
ηέινο Οθησβξίνπ θαη ε νπνία ιακβάλεη ππφςε ηα αθφινπζα θξηηήξηα, βεβαηψλνληαο θαη ηα αληίζηνηρα 
πξαγκαηηθά δεδνκέλα:  

α) ηελ νξγαληθφηεηα, πξνθεηκέλνπ γηα ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην λ. 1566/1985 (άξζξν 4, παξάγξαθνο 6)  

β) ην πθηζηάκελν καζεηηθφ δπλακηθφ, θαζψο θαη ην πξνβιεπφκελν γηα ηα επφκελα ζρνιηθά έηε,  

γ) ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηε ζπγρψλεπζε,  

δ) ηε ζπζηέγαζε ζην ίδην θηήξην ή ζπγθξφηεκα θηεξίσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ίδηνπ ηχπνπ θαη βαζκίδαο,  

ε) ηε δπλαηφηεηα ζηέγαζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηε ζπγρψλεπζε,  

ζη) ηνλ αξηζκφ ησλ κεηαθεξφκελσλ καζεηψλ,  

δ) ηηο δπλαηφηεηεο κεηαθνξάο ησλ καζεηψλ, κε βάζε ηε ρηιηνκεηξηθή απφζηαζε ηεο κεηαθνξάο, θαζψο θαη 
ηηο ηδηαίηεξεο γεσγξαθηθέο θαη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο θαη  

ε) ηηο ηδηαίηεξεο θνηλσληθέο θαη δεκνγξαθηθέο επηπηψζεηο,  

ζ) ην ρξφλν κεηαθίλεζεο θαη ηελ χπαξμε ή πξφβιεςε κέζσλ κεηαθνξάο απφ θαη πξνο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 
δεδνκέλνπ φηη θαηά θαλφλα ν κέγηζηνο ρξφλνο ηεο θάζε κεηαθίλεζεο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 
ηξηάληα (30) ιεπηά.  
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Οη αλσηέξσ ππνπξγηθέο απνθάζεηο εθδίδνληαη έσο ην ηέινο Αεθεκβξίνπ θάζε έηνπο θαη ηζρχνπλ απφ ην 
επφκελν ζρνιηθφ έηνο.».  

2. Καηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, νη πξνζεζκίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 
πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ 
πνπ ζα δεκνζηεπηεί δχν κήλεο κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ.  

Π.Δ. 126/2016 ΦΓΚ 211 η. Α΄  
 

Πεξί ζρνιηθνχ θαη δηδαθηηθνχ έηνπο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ ηνπ 
Γπκλαζίνπ 

Άξζξν 1  

ρνιηθφ θαη δηδαθηηθφ έηνο  

1. Σν ζρνιηθφ έηνο γηα ηα Γπκλάζηα αξρίδεη ηελ 1ε επηεκβξίνπ θαη ιήγεη ηελ 31ε Ώπγνχζηνπ ηνπ επφκελνπ 
έηνπο.  

2. Σν δηδαθηηθφ έηνο ζην Γπκλάζην αξρίδεη ηελ 1ε επηεκβξίνπ θαη ιήγεη ηελ 30ε Ενπλίνπ ηνπ επφκελνπ 
έηνπο.  

3. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο δηεμάγεηαη ε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ θαη γίλνληαη νη θάζε 
είδνπο εμεηάζεηο.  

4. Δ δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ δηεμάγεηαη ζε δχν δηδαθηηθέο πεξηφδνπο πνπ νλνκάδνληαη ηεηξάκελα. Δ 
πξψηε πεξίνδνο (1ν ηεηξάκελν) δηαξθεί απφ 11 επηεκβξίνπ έσο 20 Εαλνπαξίνπ θαη ε δεχηεξε πεξίνδνο 
(2ν ηεηξάκελν) απφ 21 Εαλνπαξίνπ έσο 31 ΜαΎνπ.  

Άξζξν 2 

Μαζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζην Γπκλάζην  

1. Σα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζην Γπκλάζην θαηαηάζζνληαη ζε ηξεηο νκάδεο.  

Δ πξψηε νκάδα (Οκάδα Α`) πεξηιακβάλεη ηα εμήο καζήκαηα:  

1) Νενειιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία (Γισζζηθή Αηδαζθαιία θαη Νενειιεληθή Λνγνηερλία), 2) Μα-
ζεκαηηθά,  

3) Φπζηθή,  

4) Εζηνξία.  

Ζ δεχηεξε νκάδα (Οκάδα Β`) πεξηιακβάλεη ηα εμήο καζήκαηα:  

1) Ώξραία Βιιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία (Ώξραία Βιιεληθή Γιψζζα, Ώξραία Βιιεληθά Κείκελα απφ 
Μεηάθξαζε),  

2) Υεκεία,  

3) ΐηνινγία,  

4) Γεσινγία- Γεσγξαθία,  
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5) Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Ώγσγή,  

6) Θξεζθεπηηθά,  

7) Ώγγιηθά,  

8) Αεχηεξε μέλε γιψζζα θαη  

9) Οηθηαθή Οηθνλνκία.  

Ζ ηξίηε νκάδα (Οκάδα Γ`) πεξηιακβάλεη ηα εμήο καζήκαηα:  

1) Σερλνινγία - Πιεξνθνξηθή,  

2) Μνπζηθή - Καιιηηερληθά  

3) Φπζηθή Ώγσγή.  

2. Σν σξνιφγην πξφγξακκα νξίδεη πνηα καζήκαηα απφ ηα παξαπάλσ πεξηιακβάλνληαη ζε θάζε ηάμε ηνπ 
Γπκλαζίνπ.  

Άξζξν 3 

Γηαδηθαζία αμηνιφγεζεο  

1. Δ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή νξίδεηαη σο εμήο:  

Α. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηεηξακήλσλ ζπλεθηηκψληαη ηα παξα-
θάησ θξηηήξηα:  

α) ε ζπλνιηθή ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζηε καζεζηαθή δηδαζθαιία (ηα εξσηήκαηα πνπ ζέηεη, νη απαληήζεηο 
πνπ δίλεη, ε ζπκβνιή ηνπ ζηε κειέηε ελφο ζέκαηνο κέζα ζηελ ηάμε, ε ζπλεξγαζία ηνπ κε ζπκκαζεηέο, ε 
επηκέιεηα ζηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ ηνπ αλαηίζεληαη), απφ ηελ νπνία ν εθπαηδεπηηθφο ζρεκαηίδεη 
εηθφλα γηα ηηο γλψζεηο, ηελ θαηαλφεζε ελλνηψλ θαη θαηλνκέλσλ, ηηο δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο, ηηο 
επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο, ηελ θξηηηθή ζθέςε, ηε δεκηνπξγηθφηεηα θηι.,  

β) νη εξγαζίεο πνπ εθηειεί ν καζεηήο ζην πιαίζην ηεο θαζεκεξηλήο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ζην ζρνιείν ή 
ζην ζπίηη, αηνκηθά ή νκαδηθά,  

γ) νη ζπλζεηηθέο δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο, αηνκηθέο ή νκαδηθέο, νη δηαζεκαηηθέο εξγαζίεο  

δ) νη σξηαίεο γξαπηέο δνθηκαζίεο,  

ε) νη νιηγφιεπηεο γξαπηέο δνθηκαζίεο (ηεζη).  

Β . ζνλ αθνξά ηηο σξηαίεο γξαπηέο δνθηκαζίεο απηέο είλαη:  

α) πξνεηδνπνηεκέλεο, αλ έπνληαη κηαο αλαθεθαιαίσζεο θαη θαιχπηνπλ επξχηεξε δηδαθηηθή ελφηεηα γηα ηελ 
νπνία έρνπλ δηαηεζεί κέρξη ηέζζεξηο (4) δηδαθηηθέο ψξεο ή  

β) κε πξνεηδνπνηεκέλεο, αλ θαιχπηνπλ ηελ χιε πνπ δηδάρζεθε ζην ακέζσο πξνεγνχκελν κάζεκα.  

Γ . ηα καζήκαηα ηεο Οκάδαο Ώ` δηελεξγείηαη κφλν κηα σξηαία γξαπηή δνθηκαζία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
πξψηνπ ηεηξακήλνπ. ηα καζήκαηα ηεο Οκάδαο ΐ` δηελεξγείηαη κία σξηαία γξαπηή δνθηκαζία θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ηεηξακήλνπ θαη κία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεχηεξνπ ηεηξακήλνπ. Καηά ην δεχηεξν 
ηεηξάκελν ν δηδάζθσλ κάζεκα ηεο δεχηεξεο νκάδαο δχλαηαη λα επηιέμεη, αληί ηεο δηεμαγσγήο σξηαίαο 
γξαπηήο δνθηκαζίαο ζε θάπνην ηκήκα ή θάπνηα ηκήκαηα, ηελ αλάζεζε κηαο ζπλζεηηθήο δεκηνπξγηθήο 
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εξγαζίαο κηθξήο έθηαζεο ζηνπο καζεηέο ηνπ ηκήκαηνο ή ησλ ηκεκάησλ. ηα καζήκαηα ηεο ηξίηεο νκάδαο 
δελ δηελεξγείηαη θακηά σξηαία γξαπηή δνθηκαζία.  

Γ. Οη σξηαίεο γξαπηέο δνθηκαζίεο πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηνλ παξαθάησ πεξηνξηζκφ:  

Κάζε ηκήκα κπνξεί λα εμεηάδεηαη κε σξηαία γξαπηή δνθηκαζία κφλν ζε έλα (1) κάζεκα ηελ εκέξα θαη κέρξη 
ζε ηξία (3) ην πνιχ καζήκαηα ηελ εβδνκάδα. Γηα ηνλ ζσζηφ πξνγξακκαηηζκφ απηψλ ησλ γξαπηψλ δνθηκα-
ζηψλ, νη εθπαηδεπηηθνί θαηαγξάθνπλ έγθαηξα, ζε εηδηθφ ηεηξάδην, ηελ εκέξα πνπ πξνηίζεληαη λα 
δηελεξγήζνπλ σξηαία γξαπηή δνθηκαζία ζε θάπνην ηκήκα, γηα λα ελεκεξψζνπλ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο.  

Δ. Οη νιηγφιεπηεο γξαπηέο δνθηκαζίεο πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηνπο εμήο πεξηνξηζκνχο:  

α) δελ ππεξβαίλνπλ ηηο ηξεηο (3) αλά κάζεκα γηα θάζε ηεηξάκελν,  

β) δηαξθνχλ ην πνιχ δέθα (10) ιεπηά,  

γ) ηα εξσηήκαηα αλαθέξνληαη ζην ακέζσο πξνεγνχκελν κάζεκα θαη έρνπλ ειεγρζεί φηη είλαη δπλαηφλ λα 
απαληεζνχλ εληφο ηνπ δηαζέζηκνπ ρξφλνπ.  

Άξζξν 4 

Δλεκέξσζε γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ -Κνηλνπνίεζε ηεο βαζκνινγίαο ηεηξακήλνπ  

1. Με επζχλε ηνπ Αηεπζπληή θαη κε απφθαζε ηνπ πιιφγνπ ησλ δηδαζθφλησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ 
κήλα ησλ καζεκάησλ νξγαλψλεηαη κία (1) ζπλάληεζε θεδεκφλσλ, κε ζθνπφ ν Αηεπζπληήο λα ηνπο 
ελεκεξψζεη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη θάζε εθπαηδεπηηθφο λα ηνπο ελεκεξψζεη γηα ην 
πεξηερφκελν, ηνπο ζηφρνπο, ηνλ ηξφπν εξγαζίαο θαη ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο φζνλ αθνξά ηα 
γλσζηηθά ηνπ αληηθείκελα.  

2. Ο χιινγνο δηδαζθφλησλ είλαη δπλαηφ λα θαιέζεη γηα ελεκέξσζε ηνπο θεδεκφλεο φισλ ή νξηζκέλσλ 
ηκεκάησλ, φπνηε θξίλεη αλαγθαίν θαηά ηε δηάξθεηα θάζε ηεηξακήλνπ. Βπίζεο, εάλ ν εθπαηδεπηηθφο ην θξίλεη 
αλαγθαίν, κπνξεί, αθνχ ελεκεξψζεη ηνλ δηεπζπληή, λα θαιέζεη ζε ζπλάληεζε θάπνηνλ θεδεκφλα.  

3. Καηφπηλ ζπλελλφεζεο Αηεπζπληή θαη πιιφγνπ δηδαζθφλησλ, νξίδεηαη πξφγξακκα ελεκέξσζεο ησλ 
θεδεκφλσλ, ζχκθσλα κε ην νπνίν θάζε δηδάζθσλ έρεη ηελ ππνρξέσζε κία (1) ηνπιάρηζηνλ εκέξα ηελ 
εβδνκάδα λα δέρεηαη ζε κία (1) ηνπιάρηζηνλ δηδαθηηθή ψξα θαηά ηελ νπνία δελ έρεη κάζεκα ηνπο θεδεκφλεο 
ησλ καζεηψλ. Σν πξφγξακκα θαηαξηίδεηαη κε επζχλε ηνπ δηεπζπληή, αλαθνηλψλεηαη ζηελ αξρή ηνπ 
δηδαθηηθνχ έηνπο θαη θνηλνπνηείηαη γξαπηψο ζηνπο θεδεκφλεο κέζσ ησλ καζεηψλ. Ο δηεπζπληήο ηνπ 
ζρνιείνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ζχιινγν δηδαζθφλησλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηελ απνδνηηθφηεξε 
ζπλεξγαζία κε ηνπο θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ, θξνληίδεη λα δηακνξθψλεη ην σξνιφγην πξφγξακκα θαηά 
ηέηνην ηξφπν, ψζηε ε ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ απφ ην ζχλνιν ησλ δηδαζθφλησλ λα γίλεηαη ζε κία εκέξα ή, 
αλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, ζε δχν εκέξεο ηεο εβδνκάδαο.  

4. Οη θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ δηθαηνχληαη λα ελεκεξψλνληαη απφ ηνπο δηδάζθνληεο, θαηά ηηο εκέξεο πνπ 
έρνπλ νξηζζεί ζην πξφγξακκα ελεκέξσζεο θεδεκφλσλ, γηα ηελ επίδνζε, ηελ επηκέιεηα, ηε θνίηεζε θαη ηε 
ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ηνπο. Οη δηδάζθνληεο επηδεηθλχνπλ ηα γξαπηά ησλ καζεηψλ ζηνπο θεδεκφλεο, 
εθφζνλ απηφ ηνπο δεηεζεί. Παξάιιεια νη γνλείο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ελεκεξψζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 
γηα ζέκαηα πνπ πηζαλψο επεξεάδνπλ ηελ επίδνζε ή ηελ ελ γέλεη ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ηνπο.  

5. ην ηέινο θάζε ηεηξακήλνπ θαη κεηά ηελ θαηάζεζε θαη θαηαρψξηζε ηεο βαζκνινγίαο, θαινχληαη νη θεδε-
κφλεο ησλ καζεηψλ γηα ελεκέξσζε αλαθνξηθά κε ηελ επίδνζε, ηελ επηκέιεηα, ηε θνίηεζε θαη ηε 
ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ηνπο επηδίδεηαη ν αηνκηθφο έιεγρνο πξνφδνπ ηνπ καζεηή.  

Άξζξν 5 

Γξαπηέο αλαθεθαιαησηηθέο πξναγσγηθέο θαη απνιπηήξηεο εμεηάζεηο  

1. Ώπφ 1ε έσο 30 Ενπλίνπ ε ζρνιηθή κνλάδα νινθιεξψλεη ηηο εμήο δηαδηθαζίεο:  
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α) ηελ πξψηε εμεηαζηηθή πεξίνδν ζηελ νπνία δηεμάγνληαη νη γξαπηέο αλαθεθαιαησηηθέο εμεηάζεηο ζηα 
καζήκαηα ηεο Οκάδαο Ώ` ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο  

β) ην πξφγξακκα ππνζηεξηθηηθήο δηδαζθαιίαο γηα ηνπο καζεηέο πνπ δελ πιε ξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο 
πξναγσγήο ή απφιπζεο θαη παξαπέκπνληαη ζε επαλαιεπηηθή εμέηαζε, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 12 
ηνπ παξφληνο  

γ) ηε δεχηεξε εμεηαζηηθή πεξίνδν ζηελ νπνία δηεμάγνληαη επαλαιεπηηθέο αλαθεθαιαησηηθέο εμεηάζεηο ζε 
φζα καζήκαηα παξαπέκθζεθαλ καζεηέο ζε επαλαιεπηηθή εμέηαζε, νη νπνίεο είλαη γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο 
γηα ηα καζήκαηα ηεο Οκάδαο Ώ` θαη πξνθνξηθέο γηα ηα ππφινηπα καζήκαηα.  

2. Δ δηάξθεηα ησλ γξαπηψλ πξναγσγηθψλ θαη απνιπηεξίσλ εμεηάζεσλ είλαη δίσξε, εθηφο απφ ηελ Νενειιε-
ληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία, ηεο νπνίαο νη δχν θιάδνη (Γισζζηθή Αηδαζθαιία θαη Νενειιεληθή Λνγνηερλία) 
ζπλεμεηάδνληαη ζε ηξίσξε εμέηαζε.  

3. Σν πξφγξακκα ησλ πξναγσγηθψλ θαη απνιπηεξίσλ εμεηάζεσλ ησλ καζεκάησλ νξίδεηαη απφ ηνλ 
χιινγν Αηδαζθφλησλ θαη αλαθνηλψλεηαη απφ ηνλ Αηεπζπληή ηνπ Γπκλαζίνπ ζηνπο καζεηέο, ηξεηο (3) 
ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ. Χο αλσηέξσ νξίδεηαη πξφγξακκα εμεηάζεσλ θαη γηα 
ηηο εμεηάζεηο καζεηψλ ησλ νπνίσλ ε θνίηεζε ραξαθηεξίδεηαη ειιηπήο θαζψο θαη ησλ θαη` ηδίαλ δηδαρζελησλ 
θαη ζηξαηεχζηκσλ καζεηψλ.  

4. Χο εμεηαζηέα χιε νξίδνληαη ηα δχν ηξίηα (2/3) ηεο δηδαρζείζαο. ε θάζε πεξίπησζε ε εμεηαζηέα χιε δελ 
κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξε απφ ην κηζφ ηεο δηδαθηέαο. Δ επηινγή θαη ν αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ηεο 
εμεηαζηέαο χιεο γηα θάζε κάζεκα γίλεηαη απφ ηνλ δηδάζθνληα θαη ζε πεξίπησζε πνπ ην κάζεκα δηδάζθεηαη 
απφ πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο θαζεγεηέο γίλεηαη κεηά απφ ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο. Δ εμεηαζηέα χιε 
θαηαηίζεηαη θαη εγθξίλεηαη απφ ηνλ Αηεπζπληή θαη γλσζηνπνηείηαη ζηνπο καζεηέο πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο 
πξηλ απφ ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ. Δ εμεηαζηέα χιε θαηαγξάθεηαη ζην βηβιίν ηεο δηδαζθφκελεο χιεο θαη 
ππνγξάθεηαη απφ ηνλ εηζεγεηή θαζεγεηή.  

5. Οη γξαπηέο πξναγσγηθέο θαη απνιπηήξηεο εμεηάζεηο δηελεξγνχληαη κε ηελ επζχλε ηνπ Αηεπζπληή θαη ηνπ 
πιιφγνπ δηδαζθφλησλ ζε θάζε Γπκλάζην.  

6. Σα ζέκαηα νξίδνληαη ηελ εκέξα εμέηαζεο θάζε καζήκαηνο απφ ηνπο δηδάζθνληεο ην αληίζηνηρν κάζεκα 
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο θαη είλαη θνηλά γηα φια ηα ηκήκαηα ηεο ηάμεο.  

7. Καη` εμαίξεζε είλαη δπλαηφλ λα δνζνχλ δηαθνξεηηθά ζέκαηα, εάλ ζπληξέρεη απνρξψλ ιφγνο, ν νπνίνο 
αλαγξάθεηαη ζε ζεκείσζε ζην έγγξαθν πνπ πεξηέρεη ηα ζέκαηα θαη παξάιιεια ζπληάζζεηαη θαη ζρεηηθή 
πξάμε ζην βηβιίν πξάμεσλ ηνπ Αηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ.  

8. Βάλ δελ είλαη δπλαηφλ λα νξηζηνχλ ζέκαηα απφ ηνλ δηδάζθνληα ην αληίζηνηρν κάζεκα θαηά ηε δηάξθεηα 
ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, ιφγσ ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ πγείαο ή ζνβαξνχ θσιχκαηνο πνπ ζπληζηά αλσηέξα 
βία, ηα ζέκαηα νξίδνληαη απφ άιινλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ίδηαο εηδηθφηεηαο ή, εάλ δελ ππάξρεη, απφ 
εθπαηδεπηηθφ πνπ έρεη ζε αλάζεζε ην αληίζηνηρν κάζεκα, ν νπνίνο νξίδεηαη απφ ηνλ Αηεπζπληή ηνπ 
ζρνιείνπ. Βάλ δελ ππεξεηεί ζηε ζρνιηθή κνλάδα εθπαηδεπηηθφο ν νπνίνο έρεη ζε αλάζεζε ην αληίζηνηρν 
κάζεκα, ηφηε νξίδεηαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ απφ ηνλ αξκφδην Αηεπζπληή Α.Β. άιινο εθπαηδεπηηθφο.  

9. Σα ζέκαηα δηαλέκνληαη θσηνηππεκέλα ζηνπο καζεηέο ή ππαγνξεχνληαη ή γξάθνληαη ζηνλ πίλαθα ζε 
εηδηθέο πεξηπηψζεηο, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Αηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ.  

10. Οη απαληήζεηο ησλ ζεκάησλ γξάθνληαη απφ ηνπο καζεηέο ζε θχιιν ραξηηνχ (θφιια αλαθνξάο) πνπ 
θέξεη ηε ζθξαγίδα ηνπ ρνιείνπ, ηελ ππνγξαθή ηνπ Αηεπζπληή θαη εηδηθή εθηχπσζε γηα ηελ αλαγξαθή ησλ 
πξνθαηαξθηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηεο βαζκνινγίαο ηνπ γξαπηνχ δνθηκίνπ.  

11. Οη εμεηάζεηο δηελεξγνχληαη ελψπηνλ ελφο (1) ηνπιάρηζηνλ θαζεγεηή επηηεξεηή ζε θάζε αίζνπζα, ν 
νπνίνο κεηά ηε ιήμε ηεο εμέηαζεο παξαιακβάλεη ηα γξαπηά δνθίκηα ησλ καζεηψλ, ηα ππνγξάθεη θαη ηα 
παξαδίδεη κε ππνγξαθή κέζα ζε θάθειν ζηνλ αξκφδην γηα ηε βαζκνιφγεζε ηνπο θαζεγεηή.  

Άξζξν 6 



280 
 

Οξηζκφο θαη ππνρξεψζεηο επηηεξεηψλ  

1. Με απφθαζε ηνπ Αηεπζπληή ηνπ Γπκλαζίνπ πξηλ απφ ηελ έλαξμε θαη ησλ δχν πεξηφδσλ ησλ 
αλαθεθαιαησηηθψλ εμεηάζεσλ νξίδνληαη σο επηηεξεηέο εθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνχλ ζην ζρνιείν.  

2. Οη επηηεξεηέο είλαη πξνζσπηθά ππεχζπλνη γηα ηελ ηάμε θαη ηελ επηηήξεζε ησλ καζεηψλ θαηά ηελ ψξα 
ηεο εμέηαζεο θαη αλαθέξνπλ ακέζσο ζηνλ Αηεπζπληή ηνπ Γπκλαζίνπ φπνην πξφβιεκα πξνθχςεη. Οη 
επηηεξεηέο παξαιακβάλνπλ απφ ηνλ Αηεπζπληή ηνπ Γπκλαζίνπ ην θάθειν ηεο εμέηαζεο, εθθσλνχλ ηνλ 
θαηάινγν ησλ καζεηψλ, ζεκεηψλνπλ ηνπο απφληεο, δηαλέκνπλ ηα θσηνηππεκέλα ζέκαηα ηεο εμέηαζεο θαη 
αλαγξάθνπλ ζηνλ πίλαθα ηνλ ρξφλν έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο εμέηαζεο. Οη επηηεξεηέο απαγνξεχεηαη λα 
παξέρνπλ νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε επί ησλ ζεκάησλ. Καηά ηελ παξαιαβή ησλ γξαπηψλ δνθηκίσλ ησλ 
καζεηψλ δηαγξάθνπλ ρηαζηί ηα θελά δηαζηήκαηα, ζέηνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπο ζην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ θαη 
δηαγξάθνπλ ρηαζηί ηνλ θελφ ρψξν θάησ απφ ηελ ππνγξαθή ηνπο θαζψο θαη απηφλ ηεο ηπρφλ επφκελεο 
ιεπθήο ζειίδαο.  

3. Οη επηηεξεηέο θαηά ηελ παξαιαβή ησλ γξαπηψλ δνθηκίσλ είλαη ππεχζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ησλ αηνκηθψλ 
ζηνηρείσλ ησλ καζεηψλ ελψπηνλ ηνπο.  

Άξζξν 7 

Τπνρξεψζεηο ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο  

1. Δ θαηαλνκή ησλ καζεηψλ ζηηο αίζνπζεο εμέηαζεο γίλεηαη, κε αιθαβεηηθή ζεηξά, κε ηελ επζχλε ηνπ 
Αηεπζπληή ηνπ Γπκλαζίνπ, ν νπνίνο ζπληάζζεη νλνκαζηηθή θαηάζηαζε εμεηαδνκέλσλ ζε θάζε αίζνπζα. Δ 
ηνπνζέηεζε ησλ καζεηψλ ζηηο ζέζεηο θαη ν έιεγρνο είλαη επζχλε ησλ επηηεξεηψλ. Παξέθθιηζε επηβάιιεηαη 
ζηελ πεξίπησζε αδειθψλ ή ζπγγελψλ καζεηψλ.  

2. Οη καζεηέο θαηά ηελ είζνδν ηνπο ζηελ αίζνπζα ηεο εμέηαζεο δελ επηηξέπεηαη λα θέξνπλ καδί ηνπο βηβιία, 
ηεηξάδηα, ζεκεηψζεηο, θηλεηά ηειέθσλα, ππνινγηζηηθέο κεραλέο, ειεθηξνληθά κέζα κεηάδνζεο 
πιεξνθνξηψλ ή άιια αληηθείκελα, εθηφο απφ απηά πνπ επηηξέπεη ν νηθείνο χιινγνο Αηδαζθφλησλ. Βπίζεο, 
δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ δηνξζσηηθφ (bianco). Γηα ηνλ έιεγρν ππεχζπλνη είλαη νη επηηεξεηέο.  

3. Ώλ ν καζεηήο θέξεη καδί ηνπ ζηελ αίζνπζα ζηελ νπνία εμεηάδεηαη αληηθείκελν ή κέζν απφ ηα αλαθεξφ-
κελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ ή αληηγξάθεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο απφ βηβιίν ή 
νπνηνπδήπνηε είδνπο ζεκεηψζεηο ή απφ γξαπηφ δνθίκην άιινπ εμεηαδνκέλνπ ή ζνξπβεί θαη δελ 
ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνδείμεηο ησλ επηηεξεηψλ επηρεηξψληαο λα αληηγξάςεη ή εκπνδίδνληαο ηελ εμέηαζε 
άιισλ εμεηαδνκέλσλ ή δνιηεχεηαη κε άιιν ηξφπν ηελ εμέηαζε ηνπ, απνκαθξχλεηαη απφ ηελ αίζνπζα 
εμέηαζεο κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Αηεπζπληή ηνπ Γπκλαζίνπ, ησλ επηηεξεηψλ θαη ησλ δηδαζθφλησλ 
ην εμεηαδφκελν κάζεκα. Σν γξαπηφ δνθίκην βαζκνινγείηαη κε ηνλ βαζκφ έλα (01) κε απφθαζε ηνπ 
Αηεπζπληή ηνπ Γπκλαζίνπ θαη κεηά απφ εηζήγεζε ησλ δηδαζθφλησλ ην εμεηαδφκελν κάζεκα. Ο Αηεπζπληήο 
ηνπ Γπκλαζίνπ, νη επηηεξεηέο θαη νη δηδάζθνληεο ην εμεηαδφκελν κάζεκα πξηλ απφ ηελ επηβνιή ηεο 
αλσηέξσ πνηλήο θαινχλ ζε πξνθνξηθή απνινγία ηνλ καζεηή θαη ζπληάζζνπλ ζρεηηθφ πξαθηηθφ πνπ 
ππνγξάθεηαη απφ ηνπο αλσηέξσ. Σα νπνηαδήπνηε απνδεηθηηθά ζηνηρεία επηζπλάπηνληαη ζην πξαθηηθφ.  

Άξζξν 8 

Βαζκνιφγεζε ησλ γξαπηψλ δνθηκίσλ ησλ αλαθεθαιαησηηθψλ (πξναγσγηθψλ θαη απνιπηεξίσλ) 
εμεηάζεσλ  

1. Σα γξαπηά δνθίκηα ησλ αλαθεθαιαησηηθψλ πξναγσγηθψλ θαη απνιπηεξίσλ εμεηάζεσλ δηνξζψλνληαη θαη 
βαζκνινγνχληαη απφ ηνλ θαζεγεηή, ν νπνίνο δίδαμε ην αληίζηνηρν κάζεκα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ 
έηνπο.  

2. Βάλ ιφγσ ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ πγείαο ή ζνβαξνχ θσιχκαηνο πνπ ζπληζηά αλσηέξα βία δελ είλαη 
δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε δηφξζσζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ γξαπηψλ απφ ηνλ δηδάζθνληα ην 
αληίζηνηρν κάζεκα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, ηα γξαπηά δηνξζψλνληαη θαη βαζκνινγνχληαη απφ 
άιινλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ίδηαο εηδηθφηεηαο ή, εάλ δελ ππάξρεη εθπαηδεπηηθφο ηεο ίδηαο εηδηθφηεηαο, απφ 
εθπαηδεπηηθφ πνπ έρεη ζε αλάζεζε ην αληίζηνηρν κάζεκα, ν νπνίνο νξίδεηαη απφ ηνλ χιινγν Αηδαζθφλησλ 
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ηνπ ζρνιείνπ. Βάλ δελ ππεξεηεί ζηε ζρνιηθή κνλάδα εθπαηδεπηηθφο ν νπνίνο έρεη ζε αλάζεζε ην αληίζηνηρν 
κάζεκα, ηφηε νξίδεηαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ απφ ηνλ αξκφδην Αηεπζπληή Α.Β. άιινο εθπαηδεπηηθφο.  

3. Οη βαζκνί παξαδίδνληαη καδί κε ηα γξαπηά ζηε Αηεχζπλζε ηνπ Γπκλαζίνπ ην πνιχ κέζα ζε δχν (2) εκέ-
ξεο απφ ηελ εκέξα ηεο εμέηαζεο θάζε καζήκαηνο. Ο Αηεπζπληήο ηνπ Γπκλαζίνπ κεξηκλά γηα ηελ 
θαηαρψξηζε ηεο βαζκνινγίαο ζηα νηθεία βηβιία θαη ζηα ειεθηξνληθά αξρεία ηνπ ζρνιείνπ. Οη βαζκνί είλαη 
δπλαηφλ λα ηξνπνπνηεζνχλ, κφλνλ εθφζνλ νη καζεηέο ππνβάινπλ αίηεζε αλαβαζκνιφγεζεο θαη ε 
βαζκνινγία ηνπ γξαπηνχ δνθηκίνπ ηξνπνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  

Άξζξν 9 

Αλαβαζκνιφγεζε γξαπηψλ δνθηκίσλ ησλ πξναγσγηθψλ θαη απνιπηεξίσλ εμεηάζεσλ ηνπ 
Γπκλαζίνπ  

ε αλαβαζκνιφγεζε ππφθεηληαη ηα γξαπηά δνθίκηα ησλ καζεηψλ ηνπ Γπκλαζίνπ κε ηελ αθφινπζε δηαδη-
θαζία:  

1. Δ αλαβαζκνιφγεζε γίλεηαη ζηε Αηεχζπλζε Α.Β., ζηελ νπνία ππάγεηαη ην αληίζηνηρν Γπκλάζην.  

2. Μέζα ζε δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ νη θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ ή νη 
ίδηνη, εθφζνλ είλαη ελήιηθνη, κπνξνχλ λα ππνβάινπλ αίηεζε ζην ζρνιείν, φπνπ θνηηνχλ, κε ηελ νπνία 
δεηνχλ ηελ αλαβαζκνιφγεζε γξαπηνχ δνθηκίνπ. Δ αίηεζε ζπλνδεχεηαη κε ην πξνβιεπφκελν παξάβνιν γηα 
θάζε γξαπηφ δνθίκην.  

3. Οη Αηεπζπληέο ησλ Γπκλαζίσλ, κφιηο ιήμεη ε πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, δηαβηβάδνπλ ζηελ 
αξκφδηα Αηεχζπλζε Α.Β. ηα πξνο αλαβαζκνιφγεζε γξαπηά δνθίκηα κε θαιπκκέλα ην φλνκα ηνπ καζεηή θαη 
ηνλ αξρηθφ βαζκφ ηνπ θαζεγεηή.  

4. Οη καζεηέο κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζχκθσλα κε ηελ κε αξ. πξση. 28722/Γ2/ 12-
3-2010 ππνπξγηθή απφθαζε (ΐ` 276) γηα ηνπο νπνίνπο πξνβιέπεηαη πξνθνξηθή εμέηαζε αληί γξαπηήο, 
κπνξνχλ, εθφζνλ ην επηζπκνχλ, λα δεηήζνπλ επαλεμέηαζε (αλαβαζκνιφγεζε) ζηα καζήκαηα πνπ 
εμεηάζζεθαλ. Δ λέα απηή εμέηαζε πξαγκαηνπνηείηαη ζην ζρνιείν θνίηεζεο ηνπο ελψπηνλ δηκεινχο 
επηηξνπήο απνηεινχκελεο απφ εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ πνπ έρνπλ ζε πξψηε ή δεχηεξε αλάζεζε ην 
αληίζηνηρν κάζεκα, άιινπο απφ απηνχο πνπ δηελήξγεζαλ ηελ αξρηθή εμέηαζε.  

Σελ επηηξνπή ζπγθξνηεί ν Αηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ.  

Δ αίηεζε γηα επαλεμέηαζε ππνβάιιεηαη απφ ηνπο θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ ή απφ ηνπο ίδηνπο, εθφζνλ είλαη 
ελήιηθνη, ζην ζρνιείν κέζα ζε δχν (2) εκέξεο απφ ηελ έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ. Δ αίηεζε ζπλνδεχεηαη 
απφ ην πξνβιεπφκελν παξάβνιν γηα θάζε κάζεκα γηα ην νπνίν δεηείηαη επαλεμέηαζε. Ο βαζκφο ηεο 
επαλεμέηαζεο πξνθχπηεη απφ ηνλ Μ.Ο. ησλ δχν εμεηαζηψλ - αλαβαζκνινγεηψλ θαη είλαη ν ηειηθφο γξαπηφο 
βαζκφο ηνπ καζήκαηνο ζε θάζε πεξίπησζε, είηε είλαη κεγαιχηεξνο είηε κηθξφηεξνο απφ ην βαζκφ ηεο 
αξρηθήο εμέηαζεο.  

Άξζξν 10  

Μαζεηέο κε πξνζεξρφκελνη ζηηο γξαπηέο αλαθεθαιαησηηθέο εμεηάζεηο  

1. Μαζεηήο πνπ απνπζηάδεη ζε γξαπηή αλαθεθαιαησηηθή εμέηαζε ή πξνζέξρεηαη κεηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ 
ζεκάησλ δελ γίλεηαη δεθηφο ζε απηήλ θαη βαζκνινγείηαη απφ ηνλ χιινγν Αηδαζθφλησλ κε ηνλ βαζκφ έλα 
(01).  

2. Καη` εμαίξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ:  

Μαζεηήο πνπ απνπζηάδεη δηθαηνινγεκέλα απφ γξαπηή αλαθεθαιαησηηθή εμέηαζε ιφγσ αζζελείαο πνπ 
βεβαηψλεηαη ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο ή ιφγσ άιινπ ζνβαξνχ θσιχκαηνο πνπ θξίλεηαη 
απφ ηνλ χιινγν ησλ Βθπαηδεπηηθψλ φηη ζπληζηά αλσηέξα βία, κε αίηεζε ηνπ θεδεκφλα ή ηνπ ηδίνπ, εθφζνλ 
είλαη ελήιηθνο, πνπ ππνβάιιεηαη ζηνλ Αηεπζπληή ηνπ Γπκλαζίνπ, εμεηάδεηαη άιιε εκέξα πξηλ απφ ηελ 
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έλαξμε ηεο δεχηεξεο εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ, ηελ νπνία νξίδεη κε απφθαζε ηνπ ν χιινγνο ησλ 
δηδαζθφλησλ. Οη δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ απηνχ εθαξκφδνληαη θαη γηα ηνπο καζεηέο πνπ απνρσξνχλ κεηά ηελ 
αλαθνίλσζε ησλ ζεκάησλ ησλ εμεηάζεσλ ιφγσ αηθλίδηαο θαη εκθαλνχο αζζέλεηαο, ε νπνία βεβαηψλεηαη 
ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο.  

Οη καζεηέο απηνί, εάλ δελ πξνζέιζνπλ ζε εμέηαζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δεχηεξεο εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ 
ιφγσ ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ πγείαο ή ζνβαξνχ θσιχκαηνο πνπ ζπληζηά αλσηέξα βία, έρνπλ ηε 
δπλαηφηεηα λα πξνζέιζνπλ ην ηξίην δεθαήκεξν ηνπ Ενπλίνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επαλαιεπηηθψλ 
εμεηάζεσλ θαη λα εμεηαζζνχλ γξαπηά ζε φζα καζήκαηα ηεο Οκάδαο Ώ` δελ εμεηάζζεθαλ. Οη καζεηέο απηνί, 
εάλ δελ πξνζέιζνπλ ζε εμέηαζε κέρξη ην ηέινο ηνπ ηξίηνπ δεθαεκέξνπ ηνπ Ενπλίνπ ιφγσ ζνβαξψλ 
πξνβιεκάησλ πγείαο πνπ βεβαηψλνληαη ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο ή ζνβαξνχ θσιχκαηνο 
πνπ θξίλεηαη απφ ηνλ χιινγν ησλ Βθπαηδεπηηθψλ φηη ζπληζηά αλσηέξα βία, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξν-
ζέιζνπλ θαηά ηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ επηεκβξίνπ. Γηα ηνπο καζεηέο απηνχο ν χιινγνο Αηδαζθφλησλ 
δελ πξνβαίλεη ζε έθδνζε απνηειέζκαηνο ζην ηέινο Ενπλίνπ.  

ηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη νη θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ ή νη ίδηνη νη καζεηέο, αλ είλαη ελήιηθνη, λα θαηα-
ζέζνπλ ππεχζπλε δήισζε ζηνλ Αηεπζπληή ηνπ νηθείνπ Γπκλαζίνπ εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε 
ησλ απνηειεζκάησλ. ηελ ππεχζπλε δήισζε αλαγξάθεηαη φηη νη καζεηέο απηνί ζα εμεηαζζνχλ ζηελ 
εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ επηεκβξίνπ.  

Άξζξν 11 

Φχιαμε γξαπηψλ δνθηκίσλ  

Σα γξαπηά δνθίκηα ησλ καζεηψλ αξρεηνζεηνχληαη θαη θπιάζζνληαη ζην ζρνιείν σο ηηο 15 ΜαΎνπ ηνπ 
επφκελνπ ζρνιηθνχ έηνπο, νπφηε θαηαζηξέθνληαη κε πξάμε ηνπ Αηεπζπληή.  

Άξζξν 12 

Βαζκφο εηήζηαο επίδνζεο  

1. ηα καζήκαηα ηεο πξψηεο νκάδαο (Οκάδα Ώ`) ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο βαζκφο εηήζηαο 
επίδνζεο ησλ καζεηψλ είλαη ην έλα ηξίην ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ βαζκψλ ηνπ πξψηνπ ηεηξακήλνπ, ηνπ δεχ-
ηεξνπ ηεηξακήλνπ θαη ηεο γξαπηήο αλαθεθαιαησηηθήο εμέηαζεο.  

2. ηα καζήκαηα ηεο δεχηεξεο νκάδαο (Οκάδα ΐ`) θαη ηεο ηξίηεο νκάδαο (Οκάδα Γ`) ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 
παξφληνο δηαηάγκαηνο βαζκφο εηήζηαο επίδνζεο ησλ καζεηψλ είλαη ν κέζνο φξνο ησλ βαζκψλ ηνπ 
πξψηνπ ηεηξακήλνπ θαη ηνπ δεχηεξνπ ηεηξακήλνπ.  

3. Ώλ ζε έλα κάζεκα γηα θάπνην ιφγν ιείπεη ν βαζκφο ηνπ ελφο απφ ηα δχν ηεηξάκελα, σο βαζκφο 
επίδνζεο γηα απηφ ην ηεηξάκελν ζεσξείηαη ν βαζκφο ηνπ άιινπ ηεηξακήλνπ. ε πεξίπησζε πνπ γηα 
νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ θαηαηεζεί βαζκνινγία ελφο καζήκαηνο ζε θαλέλα ηεηξάκελν θαη εθφζνλ ε θνίηεζε 
ηνπ καζεηή θξηζεί επαξθήο, ν Αηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ ζπγθξνηεί δηκε-ιή επηηξνπή εθπαηδεπηηθψλ ηνπ 
ζρνιείνπ πνπ έρνπλ ζε πξψηε ή ζε δεχηεξε αλάζεζε ην εμεηαδφκελν κάζεκα, ε νπνία δηελεξγεί εηδηθή 
πξνθνξηθή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ ΐ` ηεηξακήλνπ ην αξγφηεξν ηελ επνκέλε εκέξα απφ ηε ιήμε ησλ 
καζεκάησλ ηνπ ΐ` ηεηξακήλνπ. Δ βαζκνινγία απηήο ηεο εμέηαζεο απνηειεί ηνλ βαζκφ επίδνζεο γηα θάζε 
ηεηξάκελν.  

4. α. Ο καζεηήο θξίλεηαη άμηνο πξναγσγήο ή απφιπζεο,  

i) φηαλ έρεη ζε θάζε κάζεκα βαζκφ εηήζηαο επίδνζεο ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) ή  

ii) φηαλ έρεη γεληθφ κέζν φξν βαζκψλ εηήζηαο επίδνζεο ηνπιάρηζηνλ δεθαηξία (13).  

β. Ώλ δελ πιεξνχληαη νη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο πξναγσγήο ή απφιπζεο, ν καζεηήο παξαπέκπεηαη ζε 
επαλαιεπηηθή εμέηαζε ζηα καζήκαηα ζηα νπνία ν βαζκφο εηήζηαο επίδνζεο είλαη κηθξφηεξνο απφ δέθα 
(10). Γηα ηνπο παξαπεκπφκελνπο καζεηέο ακέζσο κεηά ην ηέινο ηεο πξψηεο εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ 
θαηαξηίδεηαη κε επζχλε ηνπ Αηεπζπληή ηνπ ρνιείνπ θαη πινπνηείηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πξφγξακκα 
ππνζηεξηθηηθήο δηδαζθαιίαο γηα θάζε κάζεκα ησλ Οκάδσλ Ώ` θαη ΐ` ζην νπνίν έρεη παξαπεκθζεί καζεηήο. 
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πγθεθξηκέλα γηα θάζε κάζεκα πξνζθέξεηαη πξφγξακκα δηάξθεηαο πέληε έσο δέθα (5-10) δηδαθηηθψλ 
σξψλ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ. Δ πινπνίεζε ηνπ αλαηίζεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ 
απφ ηνλ ζχιινγν δηδαζθφλησλ. ην ηξίην δεθαήκεξν ηνπ Ενπλίνπ δηεμάγνληαη νη επαλαιεπηηθέο εμεηάζεηο 
γηα ηνπο παξαπάλσ καζεηέο (δεχηεξε εμεηαζηηθή πεξίνδνο).  

γ. Γηα ηα καζήκαηα ηεο πξψηεο νκάδαο (Οκάδα Ώ`) νη επαλαιεπηηθέο εμεηάζεηο είλαη πξνθνξηθέο θαη 
γξαπηέο. Ο Αηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ ζπγθξνηεί δηκειή επηηξνπή εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ πνπ έρνπλ ζε 
πξψηε ή ζε δεχηεξε αλάζεζε ην εμεηαδφκελν κάζεκα, ε νπνία δηελεξγεί ηηο πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο 
εμεηάζεηο. Δ πξνθνξηθή εμέηαζε πξνεγείηαη ηεο γξαπηήο.  

Γηα ηα καζήκαηα ηεο δεχηεξεο θαη ηεο ηξίηεο νκάδαο νη επαλαιεπηηθέο εμεηάζεηο είλαη πξνθνξηθέο. Ο 
Αηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ ζπγθξνηεί δηκειή επηηξνπή εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ πνπ έρνπλ ζε πξψηε ή ζε 
δεχηεξε αλάζεζε ην εμεηαδφκελν κάζεκα, ε νπνία δηελεξγεί ηηο εμεηάζεηο.  

δ. Ώλ θαη κεηά ηηο επαλαιεπηηθέο εμεηάζεηο καζεηήο ηεο Ώ` θαη ΐ` ηάμεο δελ θξηζεί άμηνο πξναγσγήο 
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4α ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηφηε επαλαιακβάλεη ηελ ηάμε.  

ε. Ώλ θαη κεηά ηηο επαλαιεπηηθέο εμεηάζεηο καζεηήο ηεο Γ` ηάμεο δελ θξηζεί άμηνο απφιπζεο ζχκθσλα κε 
ηελ παξάγξαθν 4α ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηφηε δχλαηαη λα πξνζέιζεη ζε επαλαιεπηηθέο εμεηάζεηο πξηλ 
απφ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ ηνλ επηέκβξην (ηξίηε εμεηαζηηθή πεξίνδνο), ζηα καζήκαηα ζηα νπνία ν 
βαζκφο εηήζηαο επίδνζεο είλαη κηθξφηεξνο απφ δέθα (10) θαζψο θαη ζε εμεηάζεηο επφκελνπ/λσλ 
ζρνιηθνχ/θψλ έηνπο/εηψλ ηνλ Ενχλην (πξψηε θαη δεχηεξε εμεηαζηηθή πεξίνδνο) θαη ηνλ επηέκβξην (ηξίηε 
εμεηαζηηθή πεξίνδνο), ζηελ χιε ζηελ νπνία εμεηάδνληαη θαηά ην έηνο ηεο εμέηαζεο θαη νη καζεηέο ηεο Γ` 
ηάμεο.  

Οη επαλαιεπηηθέο εμεηάζεηο ηνπ επηεκβξίνπ δηεμάγνληαη κε ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία ησλ 
επαλαιεπηηθψλ εμεηάζεσλ ηνπ Ενπλίνπ.  

5. ηελ πεξίπησζε πνπ εμάγεηαη γηα καζεηή απνξξηπηηθφ απνηέιεζκα ζε θιάδν καζήκαηνο θαη ν ζπλνιηθφο 
βαζκφο ζην κάζεκα σο κέζνο φξνο ησλ βαζκψλ ησλ θιάδσλ είλαη επίζεο απνξξηπηηθφο, ν καζεηήο απηφο 
παξαπέκπεηαη κφλν ζηνλ θιάδν ηνπ καζήκαηνο ζηνλ νπνίνλ πζηέξεζε.  

6. Οη καζεηέο κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, νη νπνίνη εμεηάδνληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο 
ηεο κε αξ. πξ. 28722/Γ2/12-3-2010 ππνπξγηθή απφθαζε (ΐ` 276), πξνάγνληαη ή απνιχνληαη, ζχκθσλα κε 
ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 εδαθίνπ α (ii) ηνπ παξφληνο άξζξνπ κε κείσζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ κέζνπ φξνπ 
βαζκψλ εηήζηαο επίδνζεο ζε "ηνπιάρηζηνλ δψδεθα (12)".  

«7. Οη καζεηέο ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ηεο Θξάθεο πξνάγνληαη απφ ηάμε ζε ηάμε θαη απνιχνληαη 
απφ ην Γπκλάζην, εθφζνλ ζε θαζέλα απφ ηα καζήκαηα ησλ Ώξραίσλ θαη ησλ Νέσλ Βιιεληθψλ έρνπλ βαζκφ 
ηνπιάρηζηνλ 8, ζε θάζε άιιν κάζεκα βαζκφ ηνπιάρηζηνλ 10 «ή γεληθφ κέζν φξν.». βαζκνινγίαο 
ηνπιάρηζηνλ 10.»  

ΣΗΜΔΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Η παξ.7 πνπ πξνζηέζεθε κε ην Π.Γ. 44/2017 ΦΔΚ 69 η. Α΄ ηξνπνπνηήζεθε ωο 
άλω κε ην Άξζξν 206 ηνπ Ν. 4610/2019 ΦΔΚ 70 η. Α΄  

Άξζξν 13 

Αμηνιφγεζε καζεηψλ ησλ νπνίσλ ε θνίηεζε ραξαθηεξίδεηαη ειιηπήο  

Μαζεηέο ησλ νπνίσλ ε θνίηεζε ραξαθηεξίδεηαη ειιηπήο εμεηάδνληαη θαηά ην ηξίην δεθαήκεξν ηνπ Ενπλίνπ 
πξνθνξηθά θαη γξαπηά ζηα καζήκαηα ηεο πξψηεο νκάδαο (Οκάδα Ώ`) θαη πξνθνξηθά ζηα καζήκαηα ηεο 
δεχηεξεο νκάδαο (Οκάδα ΐ`). Δ πξνθνξηθή εμέηαζε πξνεγείηαη ηεο γξαπηήο. Οη πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο 
εμεηάζεηο δηελεξγνχληαη ελψπηνλ δηκεινχο επηηξνπήο απνηεινχκελεο απφ εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ ζε 
πξψηε ή δεχηεξε αλάζεζε ην αληίζηνηρν κάζεκα. Σελ επηηξνπή ζπγθξνηεί ν Αηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ απφ 
εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ θαη, ζε πεξίπησζε πνπ απηνί δελ επαξθνχλ, νη δηκειείο επηηξνπέο 
ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνλ Αηεπζπληή Βθπαίδεπζεο κε εθπαηδεπηηθνχο φκνξσλ ζρνιείσλ. Οη καζεηέο απηνί 
δελ εμεηάδνληαη ζηα καζήκαηα ηεο ηξίηεο νκάδαο (Οκάδαο Γ`), αιιά γηα ηελ εμαγσγή ηνπ εηήζηνπ 
πξναγσγηθνπ ή απνιπηεξίνπ απνηειέζκαηνο ζπλππνινγίδεηαη ε πξνθνξηθή βαζκνινγία πνπ έιαβαλ νη 
καζεηέο ζηα καζήκαηα απηά θαηά ην νηθείν δηδαθηηθφ έηνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 12 ηνπ 
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παξφληνο δηαηάγκαηνο. Ώλ κεηά ηηο εμεηάζεηο νη αλσηέξσ καζεηέο δελ θξηζνχλ άμηνη πξναγσγήο ή απφ-
ιπζεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4α ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ δηαηάγκαηνο απηνχ, ηφηε επαλαιακβάλνπλ ηελ 
ηάμε.  

Άξζξν 14 

Αμηνιφγεζε θαη` ηδίαλ δηδαρζέλησλ θαη ζηξαηεχζηκσλ καζεηψλ  

1. ηελ θαηεγνξία ησλ θαη` ηδίαλ δηδαρζέλησλ καζεηψλ ππάγνληαη νη καζεηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 
1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 1894/1990 (Ώ 110), φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ Ν. 
2413/1996 (Ώ 124).  

2. Οη απνθάζεηο κε αξηζκφ 24945/1973 (ΦΒΚ 314 ΐ`), 48661/1974 (ΦΒΚ 607 ΐ`), 42373/1976 (ΦΒΚ 652 
ΐ`), Γ2/3922/28.12.1984 (ΦΒΚ 3 ΐ707.01.1985), Γ2/3031/22.10.1985 (ΦΒΚ 726 ΐ`), Γ2/3560/25.9.1989 
(ΦΒΚ 720 ΐ`) ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ηηο παζήζεηο ησλ καζεηψλ πνπ δηθαηνινγνχλ 
ηελ ππαγσγή ηνπο ζηελ θαηεγνξία ησλ θαη` ηδίαλ δηδαρζέλησλ, εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ.  

3. Χο πξνο ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ππαγσγή καζεηψλ ζηελ θαηεγνξία ησλ θαη` ηδίαλ 
δηδαρζέλησλ,  

α. φηαλ νθείιεηαη ζε ιφγνπο πγείαο, ζα πξέπεη νη γνλείο-θεδεκφλεο ηνπο ή νη ίδηνη αλ είλαη ελήιηθεο, κε ηελ 
αίηεζε ηνπο λα πξνζθνκίζνπλ ζην ζρνιείν θνίηεζεο πξφζθαηε ζρεηηθή ηαηξηθή γλσκάηεπζε απφ Αεκφζην 
Ννζνθνκείν, ε νπνία θέξεη ζθξαγίδα απφ:  

i) πληνληζηή Αηεπζπληή Κιηληθήο ηνπ Βζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (Β..Τ.) ή  

ii) λφκηκα εθηεινχληα ρξέε πληνληζηή Αηεπζπληή Κιηληθήο ηνπ Βζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (Β..Τ.) ή  

iii) Αηεπζπληή Παλεπηζηεκηαθήο Κιηληθήο ή απφ Αεκφζην Κέληξν Τγείαο ζηελ πεξηνρή ηνπ καζεηή, ε νπνία 
θέξεη ζθξαγίδα ηνπ Αηεπζπληή ηνπ Κέληξνπ,  

β. φηαλ νθείιεηαη ζε παξακνλή ηνπο ζην εμσηεξηθφ, ηζρχεη ε παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ππ` αξηζκ. Σ5/71/ 
01-12-1986 ππνπξγηθήο απφθαζεο (ΦΒΚ 834 ΐ`).  

4. Οη θαη` ηδίαλ δηδαρζέληεο θαη νη ζηξαηεχζηκνη καζεηέο εμεηάδνληαη, θαηά ην πξψην εηθνζαήκεξν ηνπ 
Ενπλίνπ, πξνθνξηθά θαη γξαπηά ζε φια ηα καζήκαηα ησλ Οκάδσλ Ώ` θαη ΐ` θαη πξνθνξηθά ζηα καζήκαηα 
ηεο Οκάδαο Γ`, πιελ ηνπ καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο Ώγσγήο ζην νπνίν νη καζεηέο απηήο ηεο θαηεγνξίαο δελ 
αμηνινγνχληαη. Ο βαζκφο πξναγσγήο ή απφιπζεο πξνθχπηεη απφ ηνλ κέζν φξν φισλ ησλ καζεκάησλ 
πιελ ηεο Φπζηθήο Ώγσγήο. Δ γξαπηή εμέηαζε γίλεηαη ζηελ ίδηα εμεηαζηέα χιε θαη ζηα ίδηα ζέκαηα κε ηνπο 
ππφινηπνπο καζεηέο γηα ηα καζήκαηα ηεο Οκάδαο Ώ`. Γηα ηελ εμεηαζηέα χιε ζηα καζήκαηα ησλ Οκάδσλ ΐ` 
θαη Γ` ηζρχεη ε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ δηαηάγκαηνο απηνχ.  

Δ πξνθνξηθή εμέηαζε πξνεγείηαη ηεο γξαπηήο θαη ζχκθσλα κε πξφγξακκα πνπ θαηαξηίδεηαη απφ ην ζρν-
ιείν δηελεξγείηαη ελψπηνλ δηκεινχο επηηξνπήο απνηεινχκελεο απφ εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ ζε πξψηε ή 
δεχηεξε αλάζεζε ην αληίζηνηρν κάζεκα. Σελ επηηξνπή ζπγθξνηεί ν Αηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ απφ εθπαηδεπ-
ηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ θαη, ζε πεξίπησζε πνπ απηνί δελ επαξθνχλ, νη δηκειείο επηηξνπέο ζπκπιεξψλνληαη 
απφ ηνλ Αηεπζπληή Βθπαίδεπζεο κε εθπαηδεπηηθνχο φκνξσλ ζρνιείσλ. Ο κέζνο φξνο ησλ βαζκψλ ησλ δχν 
εθπαηδεπηηθψλ είλαη ν πξνθνξηθφο βαζκφο ηνπ καζεηή ζην εμεηαδφκελν κάζεκα.  

5. Σα γξαπηά δνθίκηα ησλ καζεηψλ απηψλ βαζκνινγνχληαη θαη αλαβαζκνινγνχληαη κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία 
πνπ αθνινπζείηαη γηα ηα γξαπηά ησλ καζεηψλ ηεο ηάμεο ζηελ νπνία ππνβάιινληαη ζε εμέηαζε.  

6. Οη καζεηέο απηνί πξνάγνληαη ή απνιχνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ παξφληνο 
δηαηάγκαηνο. ζνη δελ θξηζνχλ άμηνη πξναγσγήο ή απφιπζεο ζηηο εμεηάζεηο ηνπ Ενπλίνπ παξαπέκπνληαη 
θαη` εμαίξεζε ζηηο επαλαιεπηηθέο εμεηάζεηο ηνπ επηεκβξίνπ ζηα καζήκαηα ζηα νπνία ν βαζκφο εηήζηαο 
επίδνζεο είλαη κηθξφηεξνο απφ δέθα (10). Οη επαλαιεπηηθέο εμεηάζεηο ηνπ επηεκβξίνπ δηεμάγνληαη κε ηνλ 
ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία ησλ επαλαιεπηηθψλ εμεηάζεσλ ηνπ Ενπλίνπ.  
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Ώλ θαη κεηά ηηο επαλαιεπηηθέο εμεηάζεηο νη αλσηέξσ καζεηέο δελ θξηζνχλ άμηνη πξναγσγήο ή απφιπζεο 
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4α ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηφηε επαλαιακβάλνπλ ηελ ηάμε.  

7. Οη ππαγφκελνη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ππνβάιινπλ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη 
ζρεηηθή αίηεζε ζην νηθείν ζρνιείν ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκέξεο πξηλ απφ ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ ηνπ ΐ` 
ηεηξακήλνπ.  

Άξζξν 15 

Αμηνιφγεζε καζεηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ μέλα ζρνιεία  

1. Οη καζεηέο πνπ θνίηεζαλ επί δχν ηνπιάρηζηνλ πιήξε θαη ζπλερή δηδαθηηθά έηε ζε μέλα ζρνιεία πνπ ιεη-
ηνπξγνχλ ζην εμσηεξηθφ θαηά ην πξψην έηνο θνίηεζεο ηνπο ζε Βιιεληθφ Γπκλάζην:  

α. δελ βαζκνινγνχληαη ζηα καζήκαηα «Ώξραία Βιιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία» θαη «Νέα Βιιεληθή 
Γιψζζα θαη Γξακκαηεία»,  

β. εμεηάδνληαη πξνθνξηθά ζηα καζήκαηα «Μαζεκαηηθά», «Φπζηθή» θαη «Εζηνξία» ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 
ηεηξακήλσλ φζν θαη θαηά ηηο πξναγσγηθέο ή απνιπηήξηεο εμεηάζεηο θαη  

γ. εμεηάδνληαη πξνθνξηθά ζηα ππφινηπα καζήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηεηξακήλσλ.  

Οη αλσηέξσ καζεηέο πξνάγνληαη ή απνιχνληαη:  

i) φηαλ έρνπλ ζε θάζε κάζεκα βαζκφ εηήζηαο επίδνζεο ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) ή  

ii) φηαλ έρνπλ γεληθφ κέζν φξν βαζκψλ εηήζηαο επίδνζεο ηνπιάρηζηνλ έληεθα (11).  

Ώλ δελ πιεξνχληαη νη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο πξναγσγήο ή απφιπζεο:  

α) νη καζεηέο ηεο Ώ` θαη ΐ` ηάμεο παξαπέκπνληαη θαη εμεηάδνληαη σο αλσηέξσ ζηε δεχηεξε εμεηαζηηθή πε-
ξίνδν ηνπ Ενπλίνπ ζηα καζήκαηα ζηα νπνία ν βαζκφο εηήζηαο επίδνζεο είλαη κηθξφηεξνο απφ νθηψ (8).  

β) νη καζεηέο ηεο Γ` ηάμεο παξαπέκπνληαη θαη εμεηάδνληαη σο αλσηέξσ ζηε δεχηεξε εμεηαζηηθή πεξίνδν 
ηνπ Ενπλίνπ ή ζηελ ηξίηε εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνλ επηέκβξην ζηα καζήκαηα ζηα νπνία ν βαζκφο εηήζηαο 
επίδνζεο είλαη κηθξφηεξνο απφ νθηψ (8).  

2. Οη καζεηέο πνπ θνίηεζαλ επί δχν ηνπιάρηζηνλ πιήξε θαη ζπλερή δηδαθηηθά έηε ζε μέλα ζρνιεία πνπ 
ιεηηνπξγνχλ ζην εμσηεξηθφ θαηά ην δεχηεξν έηνο ηεο θνίηεζεο ηνπο ζε Βιιεληθφ Γπκλάζην εμεηάδνληαη:  

α. πξνθνξηθά ζην κάζεκα «Ώξραία Βιιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία» θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηεηξακήλσλ κε 
βαζκνινγηθή βάζε ην νρηψ (8),  

β. πξνθνξηθά ζην κάζεκα «Νέα Βιιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία» ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηεηξακήλσλ 
φζν θαη θαηά ηηο πξναγσγηθέο ή απνιπηήξηεο εμεηάζεηο κε βαζκνινγηθή βάζε ην νρηψ (8),  

γ. γξαπηά ζηα καζήκαηα «Μαζεκαηηθά», «Φπζηθή» θαη «Εζηνξία» ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηεηξακήλσλ 
φζν θαη θαηά ηηο πξναγσγηθέο ή απνιπηήξηεο εμεηάζεηο κε βαζκνινγηθή βάζε ην δέθα (10),  

δ. πξνθνξηθά ζηα ππφινηπα καζήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηεηξακήλσλ κε βαζκνινγηθή βάζε ην δέθα 
(10)  

Οη αλσηέξσ καζεηέο πξνάγνληαη ή απνιχνληαη:  

i) φηαλ έρνπλ επηηχρεη ζηα καζήκαηα «Ώξραία Βιιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία» θαη «Νέα Βιιεληθή 
Γιψζζα θαη Γξακκαηεία» βαζκφ εηήζηαο επίδνζεο ηνπιάρηζηνλ νρηψ (8) θαη ζε θαζέλα απφ ηα ππφινηπα 
καζήκαηα βαζκφ εηήζηαο επίδνζεο ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) ή  
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ii) φηαλ έρνπλ γεληθφ κέζν φξν βαζκψλ εηήζηαο επίδνζεο ηνπιάρηζηνλ δψδεθα (12).  

Ώλ δελ πιεξνχληαη νη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο πξναγσγήο ή απφιπζεο:  

α) νη καζεηέο ηεο Ώ` θαη ΐ` ηάμεο παξαπέκπνληαη θαη εμεηάδνληαη σο αλσηέξσ ζηε δεχηεξε εμεηαζηηθή πε-
ξίνδν ηνπ Ενπλίνπ ζηα καζήκαηα ζηα νπνία ν βαζκφο εηήζηαο επίδνζεο είλαη κηθξφηεξνο απφ ηα αξηζκεηηθά 
φξηα ηεο πεξ. i απηήο ηεο παξαγξάθνπ.  

β) νη καζεηέο ηεο Γ` ηάμεο παξαπέκπνληαη θαη εμεηάδνληαη σο αλσηέξσ ζηε δεχηεξε εμεηαζηηθή πεξίνδν 
ηνπ Ενπλίνπ ή ζηελ ηξίηε εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνλ επηέκβξην ζηα καζήκαηα ζηα νπνία ν βαζκφο εηήζηαο 
επίδνζεο είλαη κηθξφηεξνο απφ ηα αξηζκεηηθά φξηα ηεο πεξ. i απηήο ηεο παξαγξάθνπ.  

Οη καζεηέο απηνί κεηά ην δεχηεξν έηνο ηεο θνίηεζεο ηνπο ζην Βιιεληθφ Γπκλάζην βαζκνινγνχληαη θαη 
πξνάγνληαη ή απνιχνληαη, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο γηα ηνπο 
καζεηέο ηεο εκεδαπήο.  

3. Οη καζεηέο πνπ θνίηεζαλ γηα έλα ηνπιάρηζηνλ πιήξεο δηδαθηηθφ έηνο ζε μέλα ζρνιεία πνπ ιεηηνπξγνχλ 
ζην εμσηεξηθφ θαηά ην πξψην έηνο ηεο θνίηεζεο ηνπο ζε Βιιεληθφ Γπκλάζην εμεηάδνληαη:  

α. πξνθνξηθά ζην κάζεκα «Ώξραία Βιιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία» θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηεηξακήλσλ κε 
βαζκνινγηθή βάζε ην νρηψ (8),  

β. πξνθνξηθά ζην κάζεκα «Νέα Βιιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία» ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηεηξακήλσλ 
φζν θαη θαηά ηηο πξναγσγηθέο ή απνιπηήξηεο εμεηάζεηο κε βαζκνινγηθή βάζε ην νρηψ (8),  

γ. γξαπηά ζηα καζήκαηα «Μαζεκαηηθά», «Φπζηθή» θαη «Εζηνξία» ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηεηξακήλσλ 
φζν θαη θαηά ηηο πξναγσγηθέο ή απνιπηήξηεο εμεηάζεηο κε βαζκνινγηθή βάζε ην δέθα (10).  

δ. πξνθνξηθά ζηα ππφινηπα καζήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηεηξακήλσλ κε βαζκνινγηθή βάζε ην δέθα 
(10)  

Οη αλσηέξσ καζεηέο πξνάγνληαη ή απνιχνληαη:  

i) φηαλ έρνπλ επηηχρεη ζηα καζήκαηα «Ώξραία Βιιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία» θαη «Νέα Βιιεληθή 
Γιψζζα θαη Γξακκαηεία» βαζκφ εηήζηαο επίδνζεο ηνπιάρηζηνλ νρηψ (8) θαη ζε θαζέλα απφ ηα ππφινηπα 
καζήκαηα βαζκφ εηήζηαο επίδνζεο ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) ή  

ii) φηαλ έρνπλ γεληθφ κέζν φξν βαζκψλ εηήζηαο επίδνζεο ηνπιάρηζηνλ δψδεθα (12).  

Ώλ δελ πιεξνχληαη νη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο πξναγσγήο ή απφιπζεο:  

α) νη καζεηέο ηεο Ώ` θαη ΐ` ηάμεο παξαπέκπνληαη θαη εμεηάδνληαη σο αλσηέξσ ζηε δεχηεξε εμεηαζηηθή πε-
ξίνδν ηνπ Ενπλίνπ ζηα καζήκαηα ζηα νπνία ν βαζκφο εηήζηαο επίδνζεο είλαη κηθξφηεξνο απφ ηα αξηζκεηηθά 
φξηα ηεο πεξ. i απηήο ηεο παξαγξάθνπ.  

β) νη καζεηέο ηεο Γ` ηάμεο παξαπέκπνληαη θαη εμεηάδνληαη σο αλσηέξσ ζηε δεχηεξε εμεηαζηηθή πεξίνδν 
ηνπ Ενπλίνπ ή ζηελ ηξίηε εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνλ επηέκβξην ζηα καζήκαηα ζηα νπνία ν βαζκφο εηήζηαο 
επίδνζεο είλαη κηθξφηεξνο απφ ηα αξηζκεηηθά φξηα ηεο πεξ. i απηήο ηεο παξαγξάθνπ.  

Οη καζεηέο απηνί κεηά ην πξψην έηνο θνίηεζεο ηνπο ζην Βιιεληθφ Γπκλάζην εμεηάδνληαη, βαζκνινγνχληαη 
θαη πξνάγνληαη ή απνιχνληαη, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο γηα ηνπο 
καζεηέο ηεο εκεδαπήο.  

4. ηνπο απνθνίηνπο ηνπ άξζξνπ απηνχ ρνξεγείηαη απνιπηήξην Γπκλαζίνπ, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη φηη 
ρνξεγήζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  

Άξζξν 16  
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Αλαθεθαιαησηηθή εμέηαζε ζην κάζεκα ηεο «Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο θαη Γξακκαηείαο»  

Οη δχν θιάδνη ηεο Νέαο Βιιεληθήο Γιψζζαο θαη Γξακκαηείαο (Γισζζηθή Αηδαζθαιία θαη Νενειιεληθή 
Λνγνηερλία) εμεηάδνληαη ηελ ίδηα κέξα θαη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο είλαη ηξεηο ψξεο. Σα ζέκαηα 
δίλνληαη θαη νη απαληήζεηο αλαπηχζζνληαη ζε μερσξηζηφ θχιιν γηα θαζέλαλ απφ ηνπο δχν θιάδνπο θαη 
απνδίδεηαη δηαθξηηφο βαζκφο γηα θαζέλαλ απφ απηνχο.  

Βηδηθφηεξα:  

Ώ. ηνλ θιάδν ηεο Γισζζηθήο Γηδαζθαιίαο Οη καζεηέο/ηξηεο εμεηάδνληαη ζε θείκελν γξαπηφ πνπ 
δηαλέκεηαη θσηνηππεκέλν, πξνεξρφκελν απφ πεγέο έληππεο ή ειεθηξνληθέο θαη ην νπνίν είλαη δπλαηφλ λα 
ζπλνδεχεηαη απφ εηθφλα, γξάθεκα θ.η.ι. Σν θείκελν ζα πξέπεη λα είλαη παξεκθεξέο θαη φρη λα ηαπηίδεηαη κε 
θάπνην απφ απηά πνπ δηδάρζεθαλ ζηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ αληηιεπηηθή 
ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηάμεο θαη λα ζρεηίδεηαη κε ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηηο 
νπνίεο πξαγκαηεχηεθαλ νη καζεηέο/ηξηεο ζηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο.  

Σν θείκελν πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ζχληνκν εηζαγσγηθφ ζεκείσκα φπνπ δειψλνληαη ν ζπληάθηεο ηνπ, 
ε ρξνλνινγία θαη ην κέζν δεκνζίεπζεο ηνπ θαη φπνηα άιιε πιεξνθνξία γηα ηε ζπγθπξία δεκνζίεπζεο θαη ην 
θνηλσληθνπνιηηηθφ πιαίζην δεκηνπξγίαο ηνπ θξίλεηαη αλαγθαία απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ. Οη καζεηέο/ηξηεο 
θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζε ηξία (03) ζέκαηα.  

1. Σν πξψην ζέκα αλαθέξεηαη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ θαη ηνπ επηθνηλσληαθνχ πιαηζίνπ ζην νπνίν 
εληάζζεηαη. Με απηφ ην ζέκα ειέγρεηαη ε ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ/ηξηψλ είηε λα εληνπίδνπλ θαη λα 
παξνπζηάδνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην θείκελν, είηε λα επηζεκαίλνπλ ην επηθνηλσληαθφ 
πιαίζην ηνπ (ηνλ πνκπφ, ηνλ/ηνπο δέθηε/εο, ην κέζν επηθνηλσλίαο, ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν γξάθηεθε) είηε 
λα αλαγλσξίδνπλ ην βαζηθφ κήλπκα ηνπ θαη λα ην ζπζρεηίδνπλ κε ηηο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο είηε λα 
ζρνιηάδνπλ ρσξία ηνπ είηε λα εμεηάδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν «ζπλνκηιεί» ην θείκελν κε ην ζθίηζν, ηε 
θσηνγξαθία θ.η.ι. πνπ ην ζπλνδεχεη.  

Σν ζπγθεθξηκέλν ζέκα βαζκνινγείηαη κε έμη (06) κνλάδεο.  

2. Σν δεχηεξν ζέκα αλαθέξεηαη ζε δεηήκαηα δνκήο θαη γιψζζαο ηνπ θεηκέλνπ θαη κε απηφ ην ζέκα 
ειέγρεηαη ε ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ/ηξηψλ  

α) είηε λα αλαγλσξίδνπλ ηε δνκή νιφθιεξνπ ηνπ θεηκέλνπ ή ηε δνκή θαη ηνλ ηξφπν αλάπηπμεο κηαο 
παξαγξάθνπ είηε λα απνδίδνπλ κε πιαγηφηηηινπο ή κε ηε κνξθή δηαγξάκκαηνο ηε λνεκαηηθή αιιεινπρία 
ηνπ θεηκέλνπ είηε λα εληνπίδνπλ ηηο δηαξζξσηηθέο ιέμεηο/θξάζεηο πνπ βνεζνχλ ζηε ζπλνρή ηνπ θεηκέλνπ είηε 
λα δηαθξίλνπλ ζην θείκελν ζεκεία φπνπ ππάξρεη πεξηγξαθή, αθήγεζε, επηρεηξεκαηνινγία  

ή/θαη  

β) είηε λα εμεγνχλ ηε ζπλεηζθνξά ηεο γξακκαηηθνζπληαθηηθήο δνκήο θάπνηνπ ρσξίνπ ζην λφεκα ηνπ (π.ρ. ε 
ρξήζε ηεο παζεηηθήο ζχληαμεο αληί ηεο ελεξγεηηθήο) είηε λα αλαγλσξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ 
κνξθνζπληαθηηθψλ δνκψλ (π.ρ. ε επηινγή λα ρξεζηκνπνηεζεί ηζηνξηθφο ελεζηψηαο αληί ηνπ ανξίζηνπ θ.ά.) 
είηε λα κεηαζρεκαηίδνπλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο, ιέμεηο ή θξάζεηο ή 
απφζπαζκα ηνπ θεηκέλνπ σο πξνο ηελ κνξθνινγία ή σο πξνο ηε ζχληαμε ή σο πξνο ηε ζεκαζηνινγία/ην 
ιεμηιφγην ή σο πξνο ηα ζεκεία ζηίμεο ή σο πξνο ην χθνο ηνπ θεηκέλνπ.  

Σν ζπγθεθξηκέλν ζέκα βαζκνινγείηαη κε ηέζζεξηο (04) κνλάδεο.  

3. Σν ηξίην ζέκα αλαθέξεηαη ζηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ. Γεηείηαη απφ ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο λα 
ζπληάμνπλ έλα θείκελν πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηε γισζζηθή ηνπο εκπεηξία, ην είδνο ηνπ νπνίνπ 
θαζνξίδεηαη κε ζαθήλεηα, εληαγκέλν ζε επηθνηλσληαθφ πιαίζην, κε ην νπνίν θξίλνπλ ή ζρνιηάδνπλ ζεκεία 
ηνπ θεηκέλνπ πνπ ηνπο έρεη δνζεί ή αλαπηχζζνπλ πξνζσπηθέο απφςεηο, παίξλνληαο αθνξκή απφ ην 
θείκελν. Με ην θείκελν απηφ ειέγρνληαη ηα εμήο:  

α) ν βαζκφο πξνζαξκνγήο ζηηο παξακέηξνπο ηεο επηθνηλσλίαο (πνκπφο, κήλπκα, δέθηεο, χθνο)  

β) ν βαζκφο κνξθνινγηθήο επάξθεηαο (νξζνγξαθία, ζηίμε, νξζέο γξακκαηηθέο θαη ζπληαθηηθέο δνκέο)  
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γ) ν βαζκφο δνκηθήο επάξθεηαο  

δ) ν βαζκφο λνεκαηηθήο επάξθεηαο (θαηά πφζνλ δηαζέηεη ην θείκελν ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, 
θαηάιιειε επηρεηξεκαηνινγία θ.η.ι.)  

ε) ν βαζκφο ηήξεζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θεηκεληθνχ είδνπο ζην νπνίν αλήθεη.  

Δ έθηαζε ηνπ θεηκέλνπ πνπ θαινχληαη λα παξαγάγνπλ κπνξεί λα θηλείηαη κεηαμχ δηαθνζίσλ (200) θαη 
ηξηαθνζίσλ (300) ιέμεσλ, αλάινγα κε ηελ ηάμε ησλ καζεηψλ/ ηξηψλ. Σν ζπγθεθξηκέλν ζέκα βαζκνινγείηαη 
κε δέθα (10) κνλάδεο.  

ΐ. ηνλ θιάδν ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Σν θείκελν (πνηεηηθφ ή πεδφ) πνπ δίλεηαη ζηνπο/ζηηο 
καζεηέο/ηξηεο επηιέγεηαη κεηαμχ ησλ θεηκέλσλ πνπ έρνπλ κειεηεζεί ζηελ ηάμε. ηελ Γ` ηάμε ππάξρεη θαη ε 
δπλαηφηεηα λα επηιεγεί άγλσζην θείκελν, νκνεηδέο ή νκφζεκν κε ηα θείκελα πνπ κειεηήζεθαλ. Σν θείκελν 
πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ζχληνκν εηζαγσγηθφ ζεκείσκα φπνπ δειψλνληαη ν/ε ινγνηέρλεο, ν ηίηινο ηνπ 
βηβιίνπ, ε ρξνλνινγία έθδνζεο θαη φπνηα άιιε πιεξνθνξία (π.ρ. ηζηνξηθφ πιαίζην θ.ά.) θξίλεηαη αλαγθαία 
απφ ηνλ/ ηελ εθπαηδεπηηθφ. Βπίζεο, ην θείκελν είλαη δπλαηφλ λα ζπλνδεχεηαη απφ εηθφλα.  

1. Σν πξψην ζέκα αλαθέξεηαη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ θαη κε απηφ ειέγρεηαη ε ηθαλφηεηα ησλ καζε-
ηψλ/ηξηψλ  

α) είηε λα εληνπίδνπλ ζην θείκελν (πεδφ ή πνηεηηθφ) νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο, φπσο ηα πξφζσπα, ηνλ ρψξν, 
ηνλ ρξφλν, ην ζθεληθφ, ην θνηλσληθφ πιαίζην, ην πξφβιεκα πνπ απαζρνιεί ηα πξφζσπα, θαηεπζχλεη ηε 
δξάζε ηνπο θ.η.ι., ηεθκεξηψλνληαο ηελ άπνςε ηνπο κε ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ,  

β) είηε λα αλαγλσξίδνπλ ηα βαζηθά ζέκαηα ή ηηο ηδέεο πνπ απαζρνινχλ ηνλ/ηε ινγνηέρλε θαη ηε ζηάζε πνπ 
πηνζεηεί απέλαληη ζε απηά/απηέο, ηεθκεξηψλνληαο ηελ άπνςε ηνπο κε ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ,  

γ) είηε λα αλαιχνπλ θάπνηνλ απφ ηνπο ραξαθηήξεο (θίλεηξα, αμίεο, επηινγέο θ.η.ι.), ηεθκεξηψλνληαο ηελ 
άπνςε ηνπο κε ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ,  

δ) είηε λα εμεηάδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν «ζπλνκηιεί» ην θείκελν κε ηελ εηθφλα πνπ ην ζπλνδεχεη.  

Σν ζπγθεθξηκέλν ζέκα βαζκνινγείηαη κε έμη (06) κνλάδεο.  

2. Σν δεχηεξν ζέκα αλαθέξεηαη ζε δεηήκαηα δνκήο θαη γιψζζαο ηνπ θεηκέλνπ θαη κε απηφ ειέγρεηαη ε 
ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ  

α) είηε λα αλαγλσξίδνπλ ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζην πεξηερφκελν (ηη ιέεη ην θείκελν) θαη ζηηο επηινγέο σο 
πξνο ηε κνξθή (πψο ην ιέεη ην θείκελν), επηζεκαίλνληαο βαζηθά ζηνηρεία νξγάλσζεο ηεο αθεγεκαηηθήο 
πινθήο ή ηεο πνηεηηθήο γξαθήο,  

β) είηε λα εληνπίδνπλ κέζα ζην θείκελν ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο (π.ρ. αθεγεκαηηθνχο ηξφπνπο, αθεγεκαηη-
θέο ηερληθέο, ζρήκαηα ιφγνπ θ.ά.) θαη λα ζρνιηάδνπλ ηνλ ιεηηνπξγηθφ ηνπο ξφιν,  

γ) είηε λα επηζεκαίλνπλ θαη λα αμηνινγνχλ σο πξνο ην απνηέιεζκα πνπ έρνπλ γηα ηνλ αλαγλψζηε καζεηή/ 
ηελ αλαγλψζηξηα καζήηξηα νη γισζζηθέο θαη πθνινγηθέο επηινγέο ηνπ/ηεο ινγνηέρλε.  

Σν ζπγθεθξηκέλν ζέκα βαζκνινγείηαη κε έμη (06) κνλάδεο.  

3. Σν ηξίην ζέκα αλαθέξεηαη ζηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ θαη απνξξέεη απφ ην θείκελν. Πξνηείλνληαη 
έλα ζέκα αλαγλσζηηθήο αληαπφθξηζεο θαη έλα ζέκα δεκηνπξγηθήο γξαθήο θαη θάζε καζεηήο/ηξηα επηιέγεη 
έλα απφ ηα δπν.  

Ε. ζνλ αθνξά ηελ αλαγλσζηηθή αληαπφθξηζε ειέγρεηαη ε ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ/ηξηψλ  

α) είηε λα ζρνιηάδνπλ ηδέεο, αμίεο, ζηάζεηο, πξάμεηο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ αλαδεηθλχνληαη ζην θείκελν 
ηεθκεξηψλνληαο ηελ άπνςε ηνπο κε ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ θαη ηνπ εηζαγσγηθνχ ζεκεηψκαηνο,  
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β) είηε λα ζπγθξίλνπλ ηδέεο, αμίεο, ζηάζεηο, πξάμεηο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ αλαδεηθλχνληαη ζην θείκελν κε 
αληίζηνηρεο ηνπ ζήκεξα,  

γ) είηε λα ζπζρεηίζνπλ ηδέεο, αμίεο, ζηάζεηο, πξάμεηο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ αλαδεηθλχνληαη ζην θείκελν κε 
πξνζσπηθέο εκπεηξίεο, βηψκαηα, ζπλαηζζήκαηα θ.η.ι.  

II. ζνλ αθνξά ηε δεκηνπξγηθή γξαθή, νη καζεηέο/ ηξηεο θαινχληαη:  

α) είηε λα αλαδηεγεζνχλ ηκήκα ηεο ηζηνξίαο απφ ηελ νπηηθή γσλία ζπγθεθξηκέλνπ ήξσα (π.ρ. κε κνξθή 
εκεξνινγίνπ, επηζηνιήο θ.η.ι.),  

β) είηε λα αιιάμνπλ ή λα ζπκπιεξψζνπλ δεκηνπξγηθά ην αξρηθφ θείκελν (π.ρ. κε ηε δεκηνπξγία λέαο ζθελήο 
ή δηαιφγσλ, ηελ εηζαγσγή ζηνηρείσλ πεξηγξαθήο ή ζρνιίσλ ή νπηηθψλ, αθνπζηηθψλ θαη άιισλ εηθφλσλ 
θ.ά.),  

γ) είηε λα δηαηππψζνπλ ζθέςεηο θαη λα εθθξάζνπλ ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο ελεξγνπνηεί ε αλάγλσζε ηνπ 
ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ ζε έλα λέν θείκελν ην νπνίν πηνζεηεί ηα ραξαθηεξηζηηθά θεηκεληθνχ είδνπο (πνηεηηθνχ 
ή πεδνχ) πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ. Με ην θείκελν απηφ:  

α) σο πξνο ην πεξηερφκελν ειέγρεηαη ε ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ/ηξηψλ λα αμηνπνηνχλ κε ηξφπν επξεκαηηθφ 
ηα δεδνκέλα ηνπ θεηκέλνπ.  

β) σο πξνο ηε δνκή ειέγρεηαη ν βαζκφο αληαπφθξηζεο ηνπ καζεηηθνχ θεηκέλνπ ζην θεηκεληθφ είδνο πνπ 
δεηείηαη.  

γ) σο πξνο ηε κνξθή ειέγρνληαη ην χθνο (επηινγή θαηάιιεινπ ιεμηινγίνπ, ηδησκαηηζκψλ, ζχληαμεο πνπ 
ππεξεηνχλ ηνλ ζθνπφ ηνπ θεηκέλνπ θαη ηαηξηάδνπλ ζην θεηκεληθφ είδνο θαη ην επηθνηλσληαθφ πιαίζην) θαη ε 
ρξήζε ηεο γιψζζαο (νξζνγξαθία, ζχληαμε, ζαθήλεηα ζηε δηαηχπσζε, ζηίμε θ.η.ι.)  

Δ έθηαζε ηνπ θεηκέλνπ πνπ θαινχληαη λα παξαγάγνπλ νη καζεηέο/ηξηεο κπνξεί λα θηλείηαη κεηαμχ εθαηφ 
(100) θαη δηαθνζίσλ (200) ιέμεσλ. Δ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε βαζκνινγείηαη κε νθηψ (08) κνλάδεο.  

Άξζξν 17 

Αμηφινγε ζε ζηηο μέλεο γιψζζεο  

1. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ζηηο μέλεο γιψζζεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηεηξακήλσλ ειέγρεηαη ε 
ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ/ηξηψλ:  

α) λα θαηαλννχλ γξαπηφ ιφγν δηαηππσκέλν ζηελ μέλε γιψζζα θαη λα απαληνχλ ζε ζρεηηθά εξσηήκαηα 
επηινγήο πνπ ηίζεληαη ζηελ μέλε γιψζζα ή, ζηελ πεξίπησζε πνπ επηδηψθεηαη ν έιεγρνο δεμηνηήησλ 
αλαγλσζηηθήο δηαγισζζηθήο δηακεζνιάβεζεο, ζηελ ειιεληθή γιψζζα  

β) λα θάλνπλ ηηο νξζέο θαη θαηάιιειεο γισζζηθέο επηινγέο κε βάζε ην ζπγθείκελν θαη γεληθφηεξα ηελ 
πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο, απνδεηθλχνληαο πσο έρνπλ αλαπηχμεη γισζζηθή επίγλσζε αλάινγε κε ην 
επίπεδν γισζζνκάζεηαο ηνπο  

γ) λα θαηαλννχλ πξνθνξηθφ ιφγν δηαηππσκέλν ζηελ μέλε γιψζζα θαη λα απαληνχλ ζηελ μέλε γιψζζα ζε 
εξσηήζεηο επί ηνπ πξνθνξηθνχ θεηκέλνπ  

δ) λα παξαγάγνπλ γξαπηά ζπλερή ή αζπλερή θείκελα ζηελ μέλε γιψζζα, είηε κε αθνξκή νπηηθά ή/θαη 
ιεθηηθά εξεζίζκαηα ζηελ μέλε γιψζζα είηε κε αθνξκή θείκελν ή θξάζεηο ζηελ ειιεληθή γιψζζα γηα ηνλ 
έιεγρν δεμηνηήησλ γξαπηήο δηαγισζζηθήο δηακεζνιάβεζεο.  

2. ηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη γξαπηή αλαθεθαιαησηηθή εμέηαζε γηα ηελ πξναγσγή ή ηελ απφιπζε 
καζεηή/ηξηαο, ηα ζέκαηα ηεο εμέηαζεο γηα θάζε ελφηεηα δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην επίπεδν 
γισζζνκάζεηαο ησλ καζεηψλ ζηελ εμεηαδφκελε μέλε γιψζζα. Σα πξνο εμέηαζε επίπεδα γισζζνκάζεηαο, 
ηα νπνία είλαη ζχκθσλα κε ηελ εμάβαζκε θιίκαθα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Βπξψπεο φπσο απηά πεξηγξάθνληαη 
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ζην Βληαίν Πξφγξακκα πνπδψλ Ξέλσλ Γισζζψλ (ΒΠ-ΞΓ) γηα ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, είλαη ηα 
εμήο: Ώ1, Ώ2, ΐ1 θαη ΐ2.  

3. Οη αλαθεθαιαησηηθέο εμεηάζεηο θάζε γιψζζαο θαη θάζε επηπέδνπ γισζζνκάζεηαο απνζθνπνχλ ζηνλ 
έιεγρν ησλ εμήο ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ:  

1) Καηαλφεζεο γξαπηνχ ιφγνπ θαη γισζζηθήο επίγλσζεο  

2) Καηαλφεζεο πξνθνξηθνχ ιφγνπ  

3) Παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ θαη γξαπηήο δηακεζνιάβεζεο  

Δ θάζε εμέηαζε βαζκνινγείηαη κε άξηζηα ηηο 20 κνλάδεο, πνπ θαηαλέκνληαη ζηηο ηξεηο ελφηεηεο ηεο εμέηαζεο 
σο εμήο:  

Καηαλφεζε γξαπηνχ ιφγνπ θαη γισζζηθή επίγλσζε  8  

Καηαλφεζε πξνθνξηθνχ ιφγνπ  4  

Παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ θαη γξαπηήο 
δηακεζνιάβεζεο  

8  

Βπηζήκαλζε: Δ γξαπηή δηακεζνιάβεζε ειέγρεηαη απφ ην επίπεδν ΐ1.  

πγθεθξηκέλα νη πξνδηαγξαθέο γηα ηηο εμεηάζεηο ζηα επίπεδα γισζζνκάζεηαο απφ ΏΕ έσο ΐ2 είλαη νη εμήο:  

Δπίπεδν A1 (A1-/A1/A1+)  

Ώ) Καηαλφεζε γξαπηνχ ιφγνπ θαη γισζζηθή επίγλσζε Οη εμεηαδφκελνη/εο θαινχληαη λα 
αληαπνθξηζνχλ ζε ζπλνιηθά ηέζζεξηο (4) δνθηκαζίεο:  

αα) Αχν δνθηκαζίεο θαηαλφεζεο γξαπηνχ ιφγνπ, θαζεκία απφ ηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ζε έλα ή πεξηζζφηεξα 
αδίδαθηα θείκελα ζπλνιηθήο έθηαζεο εβδνκήληα (70) ιέμεσλ πεξίπνπ. Κάζε δνθηκαζία πεξηιακβάλεη 
δηαθνξεηηθφ θεηκεληθφ είδνο απφ ην νπνίν έιθνληαη πέληε (5) εξσηήκαηα ηχπνπ «επηινγή» πνπ 
απνζθνπνχλ ζηνλ έιεγρν ηεο θαηαλφεζεο γεληθψλ θαη επηκέξνπο λνεκάησλ. Σα θείκελα πνπ επηιέγνληαη 
γηα απηφ ην επίπεδν είλαη πνιπηξνπηθά, εθθξάδνληαη κε απιέο ιέμεηο, απιέο γξακκαηηθέο δνκέο θαη 
ζρεηίδνληαη κε πξνζσπηθά ζηνηρεία, νηθείεο θαζεκεξηλέο πξαθηηθέο, απιέο θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο θαη 
αλάγθεο. Βλδεηθηηθά θεηκεληθά είδε γηα απηφ ην επίπεδν είλαη: αλαθνίλσζε, αθίζα, γξάκκα, πξνζσπηθή 
καξηπξία, θαξη πνζηάι, θαηάινγνο εζηηαηνξίνπ, ζεκείσκα. Σα πέληε εξσηήκαηα ηεο θάζε δνθηκαζίαο (δέθα 
θαη γηα ηηο δπν δνθηκαζίεο) ηίζεληαη ζηελ μέλε γιψζζα, αιιά είλαη δπλαηφλ ζε απηφ ην επίπεδν λα ηεζνχλ θαη 
ζηελ ειιεληθή γιψζζα γηα ηνλ έιεγρν δεμηνηήησλ ηεο αλαγλσζηηθήο δηαγισζζηθήο δηακεζνιάβεζεο. Κάζε 
απάληεζε αμηνινγείηαη κε 0,4 ηεο κνλάδαο (10 x 0,4 = 4).  

αβ) Μία (1) δνθηκαζία γισζζηθήο επίγλσζεο ε νπνία πεξηιακβάλεη πέληε (5) εξσηήκαηα ηχπνπ «επηινγή» 
πνπ απνζθνπνχλ ζηνλ έιεγρν ηεο ιεμηινγηθήο ηθαλφηεηαο, δειαδή ηεο ηθαλφηεηαο λα ρξεζηκνπνηεί ν 
εμεηαδφκελνο ηηο ζσζηέο θαη θαηάιιειεο γηα ηελ επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε ιέμεηο.  

Σα εξσηήκαηα δελ έιθνληαη απαξαίηεηα απφ ηα πξνο θαηαλφεζε θείκελα ηεο παξαγξάθνπ αα. Κάζε 
απάληεζε αμηνινγείηαη κε 0,3 ηεο κνλάδαο (5 x 0,3 = 1,5).  

αγ) Μηα (1) δνθηκαζία ε νπνία πεξηιακβάλεη πέληε (5) εξσηήκαηα ηχπνπ «ζπκπιήξσζε» πνπ απνζθνπνχλ 
ζηνλ έιεγρν ηεο γξακκαηηθήο ηθαλφηεηαο, δειαδή ηεο ηθαλφηεηαο λα ρξεζηκνπνηεί ν εμεηαδφκελνο ηηο 
ζσζηέο θαη θαηάιιειεο γηα ηελ επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε γισζζηθέο δνκέο. Σα εξσηήκαηα δελ έιθνληαη 
απαξαίηεηα απφ ηα πξνο θαηαλφεζε θείκελα ηεο παξαγξάθνπ αα. Κάζε απάληεζε αμηνινγείηαη κε 0,5 ηεο 
κνλάδαο (5 x 0,5 = 2,5).  

ΐ) Καηαλφεζε πξνθνξηθνχ ιφγνπ  

Οη εμεηαδφκελνη/εο θαινχληαη λα αληαπνθξηζνχλ ζε ζπλνιηθά δχν (2) δνθηκαζίεο, θαζεκία απφ ηηο νπνίεο 
ζηεξίδεηαη ζε έλα ή πεξηζζφηεξα αδίδαθηα (ερεηηθά) θείκελα ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ελφο έσο δχν (1-2) 
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ιεπηψλ. Δ κία εθ ησλ δχν δνθηκαζηψλ πεξηιακβάλεη πέληε (5) εξσηήκαηα ηχπνπ «επηινγή» θαη ε δεχηεξε 
πέληε (5) εξσηήκαηα ηχπνπ «ζπκπιήξσζε» πνπ απνζθνπνχλ ζηνλ έιεγρν ηεο θαηαλφεζεο γεληθψλ θαη 
επηκέξνπο λνεκάησλ θαη ηίζεληαη ζηελ μέλε γιψζζα. Οη εμεηαδφκελνη/εο αθνχλ ηα θείκελα δχν (2) θνξέο. 
Κάζε απάληεζε αμηνινγείηαη κε 0,4 ηεο κνλάδαο (10 x 0,4 = 4).  

Σα ερεηηθά θείκελα πνπ επηιέγνληαη γηα απηφ ην επίπεδν έρνπλ απιέο γξακκαηηθέο δνκέο, απιφ ιεμηιφγην, 
ηππνπνηεκέλεο εθθξάζεηο θαη αθνξνχλ πιεξνθνξίεο γηα θαζεκεξηλά δεηήκαηα θαη αλάγθεο (ζε 
νηθνγελεηαθφ, θνηλσληθφ ή εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ). Βλδεηθηηθά, ηα ερεηηθά θείκελα κπνξεί λα είλαη: 
χληνκνη δηάινγνη, κεκνλσκέλεο θξάζεηο, κελχκαηα, πξνζσπηθέο καξηπξίεο, αλαθνηλψζεηο. Δ νκηιία είλαη 
απνιχησο επθξηλήο θαη ε άξζξσζε θαζαξή, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε θαηαλφεζε γεληθψλ θαη επηκέξνπο 
πιεξνθνξηψλ ηνπ/ησλ θεηκέλνπ/ σλ.  

Γηα ηελ αθξφαζε ηνπ ερεηηθνχ θεηκέλνπ αμηνπνηείηαη ζπζθεπή αλαπαξαγσγήο ήρνπ, φπσο Δ/Τ ή CD player. 
ε πεξίπησζε αδπλακίαο ρξήζεο ησλ παξαπάλσ, ηα δηαβάδεη ν/ε εθπαηδεπηηθφο κε θπζηθφηεηα.  

Γ) Παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ  

Οη εμεηαδφκελνη/εο θαινχληαη λα αληαπνθξηζνχλ ζε ζπλνιηθά δχν (2 )δνθηκαζίεο:  

γα) Μία (1) δνθηκαζία ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηε ζπκπιήξσζε ελφο έσο πέληε (1-5) εκηηειψλ ζχληνκσλ θεηκέ-
λσλ, φπσο εξσηεκαηνιφγην, θνπίδ, θπιιάδην, δηάινγνη ζε θφκηθ, ιεδάληεο, θ.η.ι. Οη πξνο ζπκπιήξσζε 
ιέμεηο δελ μεπεξλνχλ ηηο ηξηάληα (30). Δ δνθηκαζία αμηνινγείηαη κε ηξεηο (3) βαζκνινγηθέο κνλάδεο θαη` 
αλψηαην φξην.  

γβ) Μία (1) δεχηεξε δνθηκαζία ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηε ζχληαμε ζχληνκνπ θεηκέλνπ, φπσο ζεκείσκα ζε 
θίιν ή γλσζηφ, ειεθηξνληθφ κήλπκα, θαξη-πνζηάι, πξφζθιεζε, θ.η.ι., ζην νπνίν δίλνπλ ή δεηνχλ απιέο 
πιεξνθνξίεο (γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, ηελ νηθνγέλεηα, ηνπο θίινπο θαη γλσζηνχο ηνπο). Δ έθηαζε ηνπ 
παξαγφκελνπ θεηκέλνπ είλαη πελήληα (50) πεξίπνπ ιέμεηο. Δ δνθηκαζία αμηνινγείηαη κε πέληε (5) 
βαζκνινγηθέο κνλάδεο θαη` αλψηαην φξην.  

Δπίπεδν Α2 (Α2-/Α2/Α2+)  

Ώ) Καηαλφεζε γξαπηνχ ιφγνπ θαη γισζζηθή επίγλσζε  

Οη εμεηαδφκελνη/εο θαινχληαη λα αληαπνθξηζνχλ ζε ζπλνιηθά ηέζζεξηο (4) δνθηκαζίεο:  

αα) Αχν δνθηκαζίεο θαηαλφεζεο γξαπηνχ ιφγνπ, θαζεκία απφ ηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ζε έλα ή πεξηζζφηεξα 
αδίδαθηα θείκελα ζπλνιηθήο έθηαζεο εθαηφ (100) ιέμεσλ πεξίπνπ. Κάζε δνθηκαζία πεξηιακβάλεη 
δηαθνξεηηθφ θεηκεληθφ είδνο απφ ην νπνίν έιθνληαη πέληε (5) εξσηήκαηα ηχπνπ «επηινγή» πνπ 
απνζθνπνχλ ζηνλ έιεγρν ηεο θαηαλφεζεο γεληθψλ θαη επηκέξνπο λνεκάησλ. Σα θείκελα πνπ επηιέγνληαη 
γηα απηφ ην επίπεδν είλαη πνιπηξνπηθά, εθθξάδνληαη κε απιέο ιέμεηο, απιέο γξακκαηηθέο δνκέο θαη 
ζρεηίδνληαη κε πξνζσπηθά ζηνηρεία, νηθείεο θαζεκεξηλέο πξαθηηθέο, απιέο θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο θαη 
αλάγθεο. Βλδεηθηηθά θεηκεληθά είδε γηα απηφ ην επίπεδν είλαη: αγγειία, βηνγξαθηθφ, δηαθήκηζε, είδεζε, 
πξνζσπηθή καξηπξία, επρεηήξηα θάξηα, εηθνλνγξαθεκέλε ηζηνξία, ζεκείσκα, email. Σα πέληε εξσηήκαηα 
ηεο θάζε δνθηκαζίαο (δέθα θαη γηα ηηο δπν δνθηκαζίεο) ηίζεληαη ζηελ μέλε γιψζζα, αιιά είλαη δπλαηφλ ζε 
απηφ ην επίπεδν λα ηεζνχλ θαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα γηα ηνλ έιεγρν δεμηνηήησλ ηεο αλαγλσζηηθήο 
δηαγισζζηθήο δηακεζνιάβεζεο. Κάζε απάληεζε αμηνινγείηαη κε 0,4 ηεο κνλάδαο (10 x 0,4 = 4).  

αβ) Μία (1) δνθηκαζία γισζζηθήο επίγλσζεο ε νπνία πεξηιακβάλεη πέληε (5) εξσηήκαηα ηχπνπ «επηινγή» 
πνπ απνζθνπνχλ ζηνλ έιεγρν ηεο ιεμηινγηθήο ηθαλφηεηαο - δειαδή ηεο ηθαλφηεηαο λα ρξεζηκνπνηεί ν 
εμεηαδφκελνο ηηο ζσζηέο θαη θαηάιιειεο γηα ηελ επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε ιέμεηο.  

Σα εξσηήκαηα δελ έιθνληαη απαξαίηεηα απφ ηα πξνο θαηαλφεζε θείκελα ηεο παξαγξάθνπ αα. Κάζε 
απάληεζε αμηνινγείηαη κε 0,3 ηεο κνλάδαο (5 x 0,3 = 1,5).  

αγ) Μηα (1) δνθηκαζία ε νπνία πεξηιακβάλεη πέληε (5) εξσηήκαηα ηχπνπ «ζπκπιήξσζε» πνπ απνζθνπνχλ 
ζηνλ έιεγρν ηεο γξακκαηηθήο ηθαλφηεηαο -δειαδή ηεο ηθαλφηεηαο λα ρξεζηκνπνηεί ν εμεηαδφκελνο ηηο 
ζσζηέο θαη θαηάιιειεο γηα ηελ επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε γισζζηθέο δνκέο. Σα εξσηήκαηα δελ έιθνληαη 
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απαξαίηεηα απφ ηα πξνο θαηαλφεζε θείκελα ηεο παξαγξάθνπ αα. Κάζε απάληεζε αμηνινγείηαη κε 0,5 ηεο 
κνλάδαο (5 x 0,5 = 2,5).  

ΐ) Καηαλφεζε πξνθνξηθνχ ιφγνπ  

Οη εμεηαδφκελνη/εο θαινχληαη λα αληαπνθξηζνχλ ζε ζπλνιηθά δχν (2) δνθηκαζίεο θαζεκία απφ ηηο νπνίεο 
ζηεξίδεηαη ζε έλα ή πεξηζζφηεξα αδίδαθηα (ερεηηθά) θείκελα πνπ ζπλνιηθά δηαξθνχλ ελάκηζη έσο δχν (1,5 - 
2) ιεπηά. Δ κία εθ ησλ δχν δνθηκαζηψλ πεξηιακβάλεη πέληε (5) εξσηήκαηα ηχπνπ «επηινγή» θαη ε δεχηεξε 
πέληε (5) εξσηήκαηα ηχπνπ «ζπκπιήξσζε» πνπ απνζθνπνχλ ζηνλ έιεγρν ηεο θαηαλφεζεο γεληθψλ θαη 
επηκέξνπο λνεκάησλ θαη ηίζεληαη ζηελ μέλε γιψζζα. Οη εμεηαδφκελνη/εο αθνχλ ηα θείκελα δχν (2) θνξέο. 
Κάζε απάληεζε αμηνινγείηαη κε 0,4 ηεο κνλάδαο (10 x 0,4 = 4).  

Σα ερεηηθά θείκελα έρνπλ απιέο ιεμηθνγξακκαηηθέο δνκέο, θξάζεηο θαη ιέμεηο πςειήο ζπρλφηεηαο πνπ ζρε-
ηίδνληαη κε πεξηνρέο άκεζεο πξνζσπηθήο ζπλάθεηαο (π.ρ. πνιχ ζηνηρεηψδεηο πξνζσπηθέο θαη νηθνγελεηαθέο 
πιεξνθνξίεο, αγνξέο, ηνπηθή γεσγξαθία, εξγαζία). Βλδεηθηηθά, ηα ερεηηθά θείκελα είλαη: χληνκνη δηάινγνη, 
κελχκαηα, πξνζσπηθέο καξηπξίεο, αλαθνηλψζεηο. Δ νκηιία είλαη απνιχησο επθξηλήο θαη ε άξζξσζε 
θαζαξή, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε θαηαλφεζε ηνπ θχξηνπ κελχκαηνο θαη ησλ επηκέξνπο πιεξνθνξηψλ.  

Γηα ηελ αθξφαζε ηνπ ερεηηθνχ θεηκέλνπ αμηνπνηείηαη ζπζθεπή αλαπαξαγσγήο ήρνπ, φπσο Δ/Τ ή CD player. 
ε πεξίπησζε αδπλακίαο ρξήζεο ησλ παξαπάλσ, ηα δηαβάδεη ν/ε εθπαηδεπηηθφο κε θπζηθφηεηα.  

Γ) Παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ  

Οη εμεηαδφκελνη/εο θαινχληαη λα αληαπνθξηζνχλ ζε ζπλνιηθά δχν (2) δνθηκαζίεο:  

γα) Μία (1) δνθηκαζία ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηε ζπκπιήξσζε ελφο έσο πέληε (1-5) ζχληνκσλ θεηκέλσλ, 
φπσο αθίζα, εξσηεκαηνιφγην, θπιιάδην, δηάινγνη ζε θφκηθ, ιεδάληεο, θ.η.ι. Οη πξνο ζπκπιήξσζε ιέμεηο 
δελ μεπεξλνχλ ηηο ζαξάληα (40). Σν πξνο ζπκπιήξσζε θείκελν αμηνινγείηαη κε ηξεηο (3) βαζκνινγηθέο 
κνλάδεο θαη` αλψηαην φξην.  

γβ) Μία (1) δεχηεξε δνθηκαζία ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηε ζχληαμε ζχληνκνπ θεηκέλνπ, φπσο ζεκείσκα ζε 
θίιν ή γλσζηφ, ειεθηξνληθφ κήλπκα, θαξη-πνζηάι, πξφζθιεζε, θ.η.ι., ζην νπνίν δίλνπλ ή δεηνχλ απιέο 
πιεξνθνξίεο (γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, ηελ νηθνγέλεηα, ηνπο θίινπο θαη γλσζηνχο ηνπο). Δ έθηαζε ηνπ 
παξαγφκελνπ θεηκέλνπ είλαη εμήληα (60) πεξίπνπ ιέμεηο. Σν παξαγφκελν θείκελν αμηνινγείηαη κε πέληε (5) 
βαζκνινγηθέο κνλάδεο θαη` αλψηαην φξην.  

Δπίπεδν Β1 (Β1-/Β1/Β1+)  

Ώ) Καηαλφεζε γξαπηνχ ιφγνπ θαη γισζζηθή επίγλσζε  

Οη εμεηαδφκελνη/εο θαινχληαη λα αληαπνθξηζνχλ ζε ζπλνιηθά 4 δνθηκαζίεο:  

αα) Αχν δνθηκαζίεο θαηαλφεζεο γξαπηνχ ιφγνπ, θαζεκία απφ ηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ζε έλα ή πεξηζζφηεξα 
αδίδαθηα θείκελα ζπλνιηθήο έθηαζεο εθαηφλ πελήληα (150) ιέμεσλ πεξίπνπ. Κάζε δνθηκαζία πεξηιακβάλεη 
δηαθνξεηηθφ θεηκεληθφ είδνο απφ ην νπνίν έιθνληαη πέληε (5) εξσηήκαηα ηχπνπ «επηινγή» πνπ 
απνζθνπνχλ ζηνλ έιεγρν ηεο θαηαλφεζεο γεληθψλ θαη επηκέξνπο λνεκάησλ.  

Σα θείκελα πνπ επηιέγνληαη γηα απηφ ην επίπεδν ζρεηίδνληαη κε θνηλσληθά ζέκαηα, δεηήκαηα εξγαζίαο, εθ-
παίδεπζεο, ςπραγσγίαο, φπσο άξζξα εθεκεξίδσλ, γξαπηέο αλαθνξέο θαηαζηάζεσλ θαη γεγνλφησλ, 
θπιιάδηα κε δηαθφξσλ ηχπσλ πιεξνθνξίεο θαη άιια έληππα θαη θείκελα απφ πνηθίιεο θπξίσο ειεθηξνληθέο 
πεγέο, αμηνπνηψληαο ηελ ςεθηαθή ηερλνινγία. Σα πέληε εξσηήκαηα ηεο θάζε δνθηκαζίαο (δέθα θαη γηα ηηο 
δπν δνθηκαζίεο) ηίζεληαη ζηελ μέλε γιψζζα. Κάζε απάληεζε αμηνινγείηαη κε 0,4 ηεο κνλάδαο (10 x 0,4 = 4).  

αβ) Μία (1) δνθηκαζία γισζζηθήο επίγλσζεο ε νπνία πεξηιακβάλεη πέληε (5) εξσηήκαηα ηχπνπ «επηινγή» 
πνπ απνζθνπνχλ ζηνλ έιεγρν ηεο ιεμηινγηθήο ηθαλφηεηαο δειαδή ηεο ηθαλφηεηαο λα ρξεζηκνπνηεί ν 
εμεηαδφκελνο ηηο ζσζηέο θαη θαηάιιειεο γηα ηελ επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε ιέμεηο. Σα εξσηήκαηα δελ 
έιθνληαη απαξαίηεηα απφ ηα πξνο θαηαλφεζε θείκελα ηεο παξαγξάθνπ αα. Κάζε απάληεζε αμηνινγείηαη κε 
0,3 ηεο κνλάδαο (5 x 0,3 = 1,5).  
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αγ) Να απαληήζνπλ ζε πέληε (5) εξσηήκαηα ηχπνπ «ζπκπιήξσζε» πνπ απνζθνπνχλ ζηνλ έιεγρν ηεο 
γξακκαηηθήο ηθαλφηεηαο -δειαδή ηεο ηθαλφηεηαο λα ρξεζηκνπνηεί ν εμεηαδφκελνο ηηο ζσζηέο θαη θαηάιιειεο 
γηα ηελ επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε γισζζηθέο δνκέο. Σα εξσηήκαηα δελ έιθνληαη απαξαίηεηα απφ ηα πξνο 
θαηαλφεζε θείκελα ηεο παξαγξάθνπ αα. Κάζε απάληεζε αμηνινγείηαη κε 0,5 ηεο κνλάδαο (5 x 0,5 = 2,5).  

ΐ) Καηαλφεζε πξνθνξηθνχ ιφγνπ  

Οη εμεηαδφκελνη/εο θαινχληαη λα αληαπνθξηζνχλ ζε ζπλνιηθά δχν (2) δνθηκαζίεο, θαζεκία απφ ηηο νπνίεο 
ζηεξίδεηαη ζε έλα ή πεξηζζφηεξα αδίδαθηα (ερεηηθά) θείκελα πνπ ζπλνιηθά δηαξθνχλ δχν ιεπηά πεξίπνπ. Δ 
κία εθ ησλ δχν δνθηκαζηψλ πεξηιακβάλεη πέληε (5) εξσηήκαηα ηχπνπ «επηινγή» θαη ε δεχηεξε πέληε (5) 
εξσηήκαηα ηχπνπ «ζπκπιήξσζε» πνπ απνζθνπνχλ ζηνλ έιεγρν ηεο θαηαλφεζεο γεληθψλ θαη επηκέξνπο 
λνεκάησλ θαη ηίζεληαη ζηελ μέλε γιψζζα. Οη εμεηαδφκελνη/εο αθνχλ ηα θείκελα δχν (2) θνξέο. Κάζε 
απάληεζε αμηνινγείηαη κε 0,4 ηεο κνλάδαο (10 x 0,4 = 4).  

Σα ερεηηθά θείκελα πνπ επηιέγνληαη γηα απηφ ην επίπεδν έρνπλ απιέο ιεμηθνγξακκαηηθέο δνκέο θαη 
ζρεηίδνληαη κε δηάθνξα ζέκαηα ζε νηθνγελεηαθφ, θνηλσληθφ, εξγαζηαθφ ή εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ (π.ρ. 
ζρέζεηο, εθδξνκέο, κνπζεία, κνπζηθή, πξντφληα). Βλδεηθηηθά ηα ερεηηθά θείκελα είλαη: Μελχκαηα ζηνλ 
απηφκαην ηειεθσλεηή θαη ηειεθσληθέο ππεξεζίεο, ζε νδεγίεο ζε ειεθηξνληθά παηρλίδηα, ζπλεληεχμεηο, 
ζπληαγέο καγεηξηθήο απφ ην ξαδηφθσλν, εθφζνλ ν ιφγνο είλαη απιφο θαη θαζαξφο. Ο ξπζκφο ηνπ ιφγνπ 
είλαη θπζηνινγηθφο γηα ηελ πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο, ε νκηιία είλαη απνιχησο επθξηλήο θαη ε άξζξσζε 
θαζαξή, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε θαηαλφεζε ηνπ θχξηνπ κελχκαηνο θαη ησλ επηκέξνπο πιεξνθνξηψλ.  

Γηα ηελ αθξφαζε ηνπ ερεηηθνχ θεηκέλνπ αμηνπνηείηαη ζπζθεπή αλαπαξαγσγήο ήρνπ, φπσο Δ/Τ ή CD player. 
ε πεξίπησζε αδπλακίαο ρξήζεο ησλ παξαπάλσ, ηα δηαβάδεη ν/ε εθπαηδεπηηθφο κε θπζηθφηεηα.  

Γ) Παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ θαη γξαπηή δηακεζνιάβεζε  

Οη εμεηαδφκελνη/εο θαινχληαη λα αληαπνθξηζνχλ ζε ζπλνιηθά δχν (2) δνθηκαζίεο:  

γα) Μία (1) δνθηκαζία ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηε ζπκπιήξσζε ή νινθιήξσζε εκηηεινχο θεηκέλνπ απζεληηθνχ 
ιφγνπ, φπσο ειεθηξνληθφ κήλπκα, κήλπκα ζε ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ζπδήηεζεο, άξζξν ζρνιηθήο 
εθεκεξίδαο, απάληεζε ζε αγγειία γηα ζπκκεηνρή ζε νξγάλσζε ή ζε δξάζε, επηζηνιή. Οη πιεξνθνξίεο ή νη 
παξνηξχλζεηο παξέρνληαη ζηε γιψζζα-ζηφρν κε ιεθηηθά ή κε νπηηθά εξεζίζκαηα (εηθφλεο, ζρήκαηα θ.η.ι.). 
Δ έθηαζε ηνπ παξαγφκελνπ θεηκέλνπ είλαη πελήληα (50) ιέμεηο πεξίπνπ. Σν πξνο ζπκπιήξσζε θείκελν 
αμηνινγείηαη κε ηξεηο (3) βαζκνινγηθέο κνλάδεο θαη` αλψηαην φξην.  

γβ) Μία (1) δεχηεξε δνθηκαζία ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηε ζχληαμε ζχληνκνπ θεηκέλνπ, βάζεη θεηκέλνπ - εξε-
ζίζκαηνο ζηελ ειιεληθή γιψζζα, έθηαζεο δηαθνζίσλ (200) πεξίπνπ ιέμεσλ. Δ έθηαζε ηνπ παξαγφκελνπ 
θεηκέλνπ είλαη εθαηφ (100) πεξίπνπ ιέμεηο. Σν παξαγφκελν θείκελν αμηνινγείηαη κε πέληε (5) βαζκνινγηθέο 
κνλάδεο θαη` αλψηαην φξην.  

Δπίπεδν Β2 (Β2-/Β2/Β2+)  

Ώ) Καηαλφεζε γξαπηνχ ιφγνπ θαη γισζζηθή επίγλσζε  

Οη εμεηαδφκελνη/εο θαινχληαη λα αληαπνθξηζνχλ ζε ζπλνιηθά ηέζζεξηο (4) δνθηκαζίεο:  

αα) Αχν δνθηκαζίεο θαηαλφεζεο γξαπηνχ ιφγνπ, θαζεκία απφ ηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ζε έλα ή πεξηζζφηεξα 
αδίδαθηα θείκελα ζπλνιηθήο έθηαζεο εθαηφλ πελήληα (150) ιέμεσλ πεξίπνπ. Κάζε δνθηκαζία πεξηιακβάλεη 
δηαθνξεηηθφ θεηκεληθφ είδνο απφ ην νπνίν έιθνληαη πέληε (5) εξσηήκαηα ηχπνπ «επηινγή» πνπ 
απνζθνπνχλ ζηνλ έιεγρν ηεο θαηαλφεζεο γεληθψλ θαη επηκέξνπο λνεκάησλ.  

Σα θείκελα πνπ επηιέγνληαη γηα απηφ ην επίπεδν ζρεηίδνληαη κε θνηλσληθά ζέκαηα, δεηήκαηα εξγαζίαο, 
εθπαίδεπζεο, ςπραγσγίαο, φπσο άξζξα (ειεθηξνληθψλ) εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ, γξαπηέο αλαθνξέο 
θαηαζηάζεσλ θαη γεγνλφησλ, θπιιάδηα κε δηαθφξσλ ηχπσλ πιεξνθνξίεο θαη άιια έληππα θαη θείκελα απφ 
πνηθίιεο θπξίσο ειεθηξνληθέο πεγέο, αμηνπνηψληαο ηελ ςεθηαθή ηερλνινγία. Βπίζεο, ζε απηφ ην επίπεδν ην 
θείκελν κπνξεί λα είλαη απφζπαζκα ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ (δηεγήκαηνο, κπζηζηνξήκαηνο, πνηήκαηνο, 
ζεαηξηθνχ έξγνπ), θξηηηθή βηβιίνπ / ηζηνζειίδαο / ζεάηξνπ/ θηλεκαηνγξάθνπ / ηέρλεο, βηβιηνπαξνπζίαζε, 
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θηι. Σα πέληε εξσηήκαηα ηεο θάζε δνθηκαζίαο (δέθα θαη γηα ηηο δπν δνθηκαζίεο) ηίζεληαη ζηελ μέλε γιψζζα. 
Κάζε απάληεζε αμηνινγείηαη κε 0,4 ηεο κνλάδαο (10 x 0,4 = 4).  

αβ) Μία (1) δνθηκαζία γισζζηθήο επίγλσζεο ε νπνία πεξηιακβάλεη πέληε (5) εξσηήκαηα ηχπνπ «επηινγή» 
πνπ απνζθνπνχλ ζηνλ έιεγρν ηεο ιεμηινγηθήο ηθαλφηεηαο, δειαδή ηεο ηθαλφηεηαο λα ρξεζηκνπνηεί ν 
εμεηαδφκελνο ηηο ζσζηέο θαη θαηάιιειεο γηα ηελ επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε ιέμεηο.  

Σα εξσηήκαηα δελ έιθνληαη απαξαίηεηα απφ ηα πξνο θαηαλφεζε θείκελα ηεο παξαγξάθνπ αα. Κάζε 
απάληεζε αμηνινγείηαη κε 0,3 ηεο κνλάδαο (5 x 0,3 = 1,5).  

αγ) Να απαληήζνπλ ζε πέληε (5) εξσηήκαηα ηχπνπ «ζπκπιήξσζε» πνπ απνζθνπνχλ ζηνλ έιεγρν ηεο 
γξακκαηηθήο ηθαλφηεηαο, δειαδή ηεο ηθαλφηεηαο λα ρξεζηκνπνηεί ν εμεηαδφκελνο ηηο ζσζηέο θαη θαηάιιειεο 
γηα ηελ επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε γισζζηθέο δνκέο. Σα εξσηήκαηα δελ έιθνληαη απαξαίηεηα απφ ηα πξνο 
θαηαλφεζε θείκελα ηεο παξαγξάθνπ αα. Κάζε απάληεζε αμηνινγείηαη κε 0,5 ηεο κνλάδαο (5 x 0,5 = 2,5).  

ΐ) Καηαλφεζε πξνθνξηθνχ ιφγνπ  

Οη εμεηαδφκελνη/εο θαινχληαη λα αληαπνθξηζνχλ ζε ζπλνιηθά δχν (2) δνθηκαζίεο, νη νπνίεο ζηεξίδνληαη ζε 
έλα αδίδαθην (ερεηηθφ) θείκελν ε θάζε κία. Σν ερεηηθφ θάζε δνθηκαζίαο είλαη δηάξθεηαο δχν έσο ηξηψλ 
ιεπηψλ. Δ κία εθ ησλ δχν δνθηκαζηψλ πεξηιακβάλεη πέληε (5) εξσηήκαηα ηχπνπ «επηινγή» θαη ε δεχηεξε 
πέληε (5) εξσηήκαηα ηχπνπ «ζπκπιήξσζε» πνπ απνζθνπνχλ ζηνλ έιεγρν ηεο θαηαλφεζεο γεληθψλ θαη 
επηκέξνπο λνεκάησλ θαη ηίζεληαη ζηελ μέλε γιψζζα. Οη εμεηαδφκελνη/ εο αθνχλ ηα θείκελα δχν (2) θνξέο. 
Κάζε απάληεζε αμηνινγείηαη κε 0,4 ηεο κνλάδαο (10 x 0,4 = 4).  

Σα ερεηηθά θείκελα πνπ επηιέγνληαη γηα απηφ ην επίπεδν είλαη πην εθηεηακέλα απφ φ,ηη ζηα πξνεγνχκελα 
επίπεδα θαη κπνξνχλ λα πξνέξρνληαη απφ εηδεζενγξαθηθέο θαη ελεκεξσηηθέο εθπνκπέο, λα 
πεξηιακβάλνπλ δηάινγνπο ή κνλνιφγνπο γηα θνηλσληθά ή πξνζσπηθά δεηήκαηα, αθφκε θαη γηα επηζηεκνληθά 
δεηήκαηα ζε εθιατθεπκέλν ιφγν. Ο ιφγνο είλαη ζηελ επίζεκε δηάιεθην (standard).  

Ο ξπζκφο ηνπ ιφγνπ είλαη θπζηνινγηθφο γηα ηελ πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο, ε νκηιία είλαη επθξηλήο θαη ε 
άξζξσζε θαζαξή, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε θαηαλφεζε ηνπ θχξηνπ κελχκαηνο θαη ησλ επηκέξνπο 
πιεξνθνξηψλ.  

Γηα ηελ αθξφαζε ηνπ ερεηηθνχ θεηκέλνπ αμηνπνηείηαη ζπζθεπή αλαπαξαγσγήο ήρνπ, φπσο Δ/Τ ή CD player. 
ε πεξίπησζε αδπλακίαο ρξήζεο ησλ παξαπάλσ, ηα δηαβάδεη ν/ε εθπαηδεπηηθφο κε θπζηθφηεηα.  

Γ) Παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ θαη γξαπηή δηακεζνιάβεζε  

Οη εμεηαδφκελνη/εο θαινχληαη λα αληαπνθξηζνχλ ζε ζπλνιηθά δχν (2) δνθηκαζίεο:  

γα) Μία (1) δνθηκαζία ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηε ζπκπιήξσζε ή νινθιήξσζε εκηηεινχο θεηκέλνπ απζεληηθνχ 
ιφγνπ, φπσο άξζξν ειεθηξνληθνχ ηχπνπ, επηζηνιή, αλαθνξά, κε ζθνπφ ηελ παξάζεζε πιεξνθνξηψλ ή ηελ 
παξνρή επηρεηξεκάησλ γηα λα ζηεξηρζεί ή λα αληηθξνπζηεί κηα ζπγθεθξηκέλε άπνςε, ηελ παξνρή/αίηεζε 
πιεξνθνξηψλ, εμεγήζεσλ, δηεπθξηλίζεσλ, ηελ εθδήισζε ζηάζεο (επηθχιαμεο, δηαθσλίαο, δπζθνξίαο, 
άξλεζεο). Οη πιεξνθνξίεο ή παξνηξχλζεηο παξέρνληαη ζηε γιψζζα-ζηφρν κε ιεθηηθά ή/θαη κε νπηηθά 
εξεζίζκαηα (εηθφλεο, ζρήκαηα θ.η.ι.). Δ έθηαζε ηνπ παξαγφκελνπ θεηκέλνπ είλαη εμήληα (60) πεξίπνπ ιέμεηο. 
Σν πξνο ζπκπιήξσζε θείκελν αμηνινγείηαη κε ηξεηο (3) βαζκνινγηθέο κνλάδεο θαη` αλψηαην φξην.  

γβ) Μία (1) δεχηεξε δνθηκαζία ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηε ζχληαμε ζχληνκνπ θεηκέλνπ, βάζεη θεηκέλνπ- 
εξεζίζκαηνο ζηελ ειιεληθή γιψζζα, έθηαζεο δηαθνζίσλ είθνζη (220) πεξίπνπ ιέμεσλ. Δ έθηαζε ηνπ 
παξαγφκελνπ θεηκέλνπ είλαη εθαηφλ είθνζη (120) πεξίπνπ ιέμεηο. Σν παξαγφκελν θείκελν αμηνινγείηαη κε 
πέληε (5) βαζκνινγηθέο κνλάδεο θαη` αλψηαην φξην.  

Άξζξν18  

Καηαξγνχκελεο δηαηάμεηο  

1. Δ παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Α. 409/1994 (Ώ` 226) θαηαξγείηαη  
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2. Κάζε δηάηαμε πνπ ξπζκίδεη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηα ζέκαηα ηνπ παξφληνο πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο 
παχεη λα ηζρχεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Βθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.  

Δ ηζρχο ηνπ παξφληνο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Βθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.  

ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ αλαζέηνπκε ηε δεκνζίεπζε θαη εθηέιεζε ηνπ 
παξφληνο δηαηάγκαηνο.  

Δ2/20203/25-02-2005 ΥΠ.Γ.Π.Θ. 
 

Απαιιαγή πνιχηεθλσλ εθπαηδεπηηθψλ απφ εμσδηδαθηηθέο εξγαζίεο 

Με αθνξκή εξσηήκαηα πνπ ππνβιήζεθαλ ζηελ ππεξεζία καο, ζαο πιεξνθνξνχκε ηα παξαθάησ:  

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 8, ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 1566/1985 απφ ηηο εμσδηδαθηηθέο εξγαζίεο 
απαιιάζζνληαη νη κεηέξεο παηδηψλ κέρξη δχν εηψλ.  

Χζηφζν κε πξνεγνχκελα έγγξαθα καο έρνπκε γλσζηνπνηήζεη φηη θαη ζηνπο πνιχηεθλνπο εθπαηδεπηηθνχο ζα παξέρνληαη θαη νη 
εμήο δηεπθνιχλζεηο-απαιιαγέο: νη πνιχηεθλνη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ζπλερφκελν σξάξην δηδαζθαιίαο θαη απαιιάζζνληαη απφ 
ηελ νξγάλσζε ενξηαζηηθψλ, αζιεηηθψλ, πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ θαη πεξηπάησλ. Δ απαιιαγή απηή φκσο δελ ζεκαίλεη ζε 
θακηά πεξίπησζε φηη νη πνιχηεθλνη εθπαηδεπηηθνί δελ εκθαλίδνληαη θαζφινπ ζην ζρνιείν. Ώληίζεηα, ε παξακνλή ηνπο ζην 
ζρνιείν γηα ρξφλν ίζν κε ην δηδαθηηθφ ηνπο σξάξην είλαη ππνρξεσηηθή, φηαλ πξφθεηηαη λα εθηειέζνπλ ζπγθεθξηκέλν έξγν πνπ 
ηνπο αλαηίζεηαη απφ ηα φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ. Βπηπιένλ απαιιάζζνληαη θαη απφ ηηο αθφινπζεο εμσδηδαθηηθέο 
εξγαζίεο: ηήξεζε βηβιίσλ ηνπ ζρνιείνπ, εθηέιεζε δηνηθεηηθψλ εξγαζηψλ, εθεκεξίεο, θαζήθνληα ππεχζπλνπ βηβιηνζήθεο. Αελ 
απαιιάζζνληαη φκσο νη πνιχηεθλνη εθπαηδεπηηθνί απφ ηηο εμσδηδαθηηθέο εξγαζίεο πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηα δηδαθηηθά 
ηνπο θαζήθνληα (ππνρξέσζε ελεκέξσζεο γνλέσλ θαη παξάδνζε βαζκνινγίαο).  

Οη πνιχηεθλνη εθπαηδεπηηθνί, ζηνπο νπνίνπο αλαθέξνληαη νη παξαπάλσ ξπζκίζεηο :εηλα: απηνί ησλ νπνίσλ ηα παηδηά θνηηνχλ 
ζε ζρνιεία πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη κφλν.  

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ  

Δ2/76188/29-06-2009 ΥΠ.Γ.Π.Θ. 
 

Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο απαιιαγέο πνιχηεθλσλ εθπαηδεπηηθψλ Β/ζκηαο Δθπ/ζεο απφ 

εμσδηδαθηηθέο εξγαζίεο 

Ώπαληψληαο ζην απφ 15-06-09 εξψηεκά ζαο, ζρεηηθά κε ηελ ππ` αξ. 20203/Α2/25-2-2005 εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Β.Π.Θ. πνπ αθνξά 
ζηηο δηεπθνιχλζεηο-απαιιαγέο ησλ πνιχηεθλσλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηηο εμσδηδαθηηθέο εξγαζίεο, ζαο δηεπθξηλίδνπκε φηη:  

Πνιχηεθλνη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχληαη φζνη έρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα (4) ηέθλα θαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ παξαπάλσ 
εγθχθιην απαιιαγέο εθαξκφδνληαη, κφλν φηαλ θαη ηα ηέζζεξα ηέθλα είλαη αλήιηθα είηε θνηηνχλ είηε δε θνηηνχλ ζε ζρνιεία ηεο 
Ώ/ζκηαο ή ΐ/ζκηαο Βθπ/ζεο.  

Βπηπιένλ ζεκεηψλνπκε φηη ε απαιιαγή ησλ πνιχηεθλσλ εθπαηδεπηηθψλ απφ εμσδηδαθηηθέο εξγαζίεο ζε νξηζκέλα ζρνιεία 
δεκηνπξγεί πξφβιεκα ζηελ νκαιή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο ιφγσ κε ηθαλνχ αξηζκνχ εθπαηδεπηηθψλ λα εθηειέζνπλ ηα 
εμσδηδαθηηθά ηνπο θαζήθνληα φπσο επίβιεςε -επηηήξεζε ησλ καζεηψλ, εθεκεξίεο, εθηέιεζε δηνηθεηηθψλ εξγαζηψλ, 
νξγάλσζε ενξηαζηηθψλ, αζιεηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ , θ.ά.  

Χο εθ ηνχηνπ νη απαιιαγέο ησλ πνιπηέθλσλ εθπαηδεπηηθψλ απφ εμσδηδαθηηθέο εξγαζίεο δε δχλαηαη λα εθαξκνζηνχλ παξά 
κφλν ζηελ παξαπάλσ πεξίπησζε.  

Δ ΠΡΟΨΣΏΜΒΝΔ  
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Δ2/159603/28-09-2016 Υπ. Παιδείας 
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«Αλάζεζε εμσδηδαθηηθψλ εξγαζηψλ ζε εθπαηδεπηηθνχο» 

χκθσλα κε ηνλ Ν. 4386/2016 (Φ.Β.Κ. 83, ηεχρνο Ώ΄, άξζξν 66, παξάγξαθνο 14) «Γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη έρνπλ 
νξηζηεί ππεχζπλνη εξγαζηεξίσλ: α) πιεξνθνξηθήο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ή β) πιεξνθνξηθήο ζηε δεπηεξνβάζκηα 
εθπαίδεπζε ή γ) θπζηθψλ επηζηεκψλ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε δελ πξνβιέπεηαη κείσζε δηδαθηηθνχ σξαξίνπ θαη 
αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε ηνπ εξγαζηεξίνπ σο απνθιεηζηηθή εμσδηδαθηηθή απαζρφιεζε θαηά ηελ θαηαλνκή ησλ εξγαζηψλ 
απφ ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ».  

Βπηζεκαίλεηαη φηη ε αλάιεςε ηεο επζχλεο ησλ Βξγαζηεξίσλ Πιεξνθνξηθήο θαη Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 
απφ εθπαηδεπηηθνχο ηεο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο λνείηαη σο «απνθιεηζηηθή εμσδηδαθηηθή απαζρφιεζε» θαηά ηελ έλλνηα 
φηη νη ελ ιφγσ εθπαηδεπηηθνί δελ αλαιακβάλνπλ θακία άιιε εμσδηδαθηηθή εξγαζία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

 

Γ1/1133/09-10-1997 ΥΠ.Γ.Π.Θ. 
 

πκκεηνρή εθπαηδεπηηθνχ ζηηο ζρνιηθέο εθδειψζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο 

Με αθνξκή εξσηήκαηα πνπ ππνβάιινληαη ζην Τπνπξγείν Παηδείαο ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρνιηθέο 
εθδειψζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο ζαο θάλνπκε γλσζηά ηα αθφινπζα:  

1. Δ αλάζεζε ησλ θαζεθφλησλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε 
ε εηδηθφηεηά ηνπο θαη νη ηδηαίηεξεο γλψζεηο ηνπο, ψζηε ε ππεξεζία πνπ ηνπο αλαηίζεηαη λα έρεη ηα πξνζδνθψκελα 
απνηειέζκαηα. Με απηφ ην δεδνκέλν ε ζπλνδεία ησλ καζεηψλ ζε μελφγισζζε βηβιηνζήθε αλαηίζεηαη ζηνλ εθπ/θφ ηεο αγγιηθήο 
γιψζζαο, ζε ζέαηξν ζην δάζθαιν ηεο ηάμεο πνπ δηδάζθεη ηε ζεαηξηθή αγσγή, ζηηο παξειάζεηο θαη ζε αζιεηηθνχο αγψλεο ζηνλ 
εθπ/θφ θπζηθήο αγσγήο, θιπ.  

2. ηαλ νη εθδειψζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη εκέξα επίζεκεο αξγίαο (π.ρ. παξέιαζε αλήκεξα εζληθήο ενξηήο) νη εθπ/θνί 
εηδηθνηήησλ πξνζθέξνπλ ζε έλα ζρνιείν ππεξεζία, πνπ είλαη απηφ ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο. Βμαίξεζε απνηεινχλ νη εθπ/θνί 
Φπζηθ. Ώγσγήο πνπ ζπλνδεχνπλ καζεηέο ζε παξειάζεηο θαη δηδάζθνπλ πεξίπνπ ηνλ ίδην αξηζκφ σξψλ ζε δχν ζρνιεία, νπφηε 
ζηηο 28 Οθησβξίνπ ζπλνδεχνπλ ηνπο καζεηέο ηνπ ελφο θαη ζηηο 25 Μαξηίνπ ηνπ άιινπ ζρνιείνπ. ε πεξίπησζε φκσο, πνπ 
δηδάζθνπλ πάλσ απφ ηα 2/3 ησλ σξψλ ηνπο ζε έλα ζρνιείν, ηφηε ζηηο παξειάζεηο ζπλνδεχνπλ θαη ζηηο δχν εζληθέο ενξηέο 
ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ απηνχ. Σα αλαθεξφκελα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θπζηθήο αγσγήο ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο εθπ/θνχο 
κνπζηθήο, νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ ηα ηξαγνχδηα ζηηο ζρνιηθέο γηνξηέο.  

3. ηαλ νη εθδειψζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε εκέξα πνπ δελ είλαη επίζεκε αξγία (π.ρ. ζρνιηθή ενξηή ηελ παξακνλή ηεο 28εο 
Οθησβξίνπ θαη ηεο 25εο Μαξηίνπ ή Υξηζηνπγελληάηηθε ενξηή ζηηο 23 Αεθεκβξίνπ) νη εθπ/θνί εηδηθνηήησλ παξεπξίζθνληαη θαη 
παίξλνπλ κέξνο ζην ζρνιείν πνπ δηδάζθνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο ψξεο ηελ εκέξα απηή. ε πεξίπησζε πνπ ηελ εκέξα απηή 
δηδάζθνπλ ηνλ ίδην αξηζκφ σξψλ ζε δχν ζρνιεία, ηφηε παξεπξίζθνληαη ζην ζρνιείν ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο. Βηδηθά φκσο γηα 
ηνπο εθπ/θνχο θπζ. αγσγήο θαη κνπζηθήο εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη πξνεγνχκελεο παξάγξαθνη.  

4. Ώπφ ηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο ηα φξγαλα δηνίθεζεο ησλ εκπιεθνκέλσλ ζρνιείσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 
εθπαηδεπηηθνχο εηδηθνηήησλ, ξπζκίδνπλ ηνλ ηξφπν ζπκκεηνρήο ησλ εθπ/θψλ απηψλ ζε φιεο ηηο ζρνιηθέο εθδειψζεηο. 
Βπνκέλσο ηα αλαθεξφκελα ζηηο παξαπάλσ παξαγξάθνπο 1 θαη 2 εθαξκφδνληαη ζηηο ζπάληεο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο 
παξνπζηάδνληαη δηαθσλίεο.  

5. Γηα ηνπο απνζπαζκέλνπο ή ηνπο αλαπιεξσηέο εθπ/θνχο σο ζρνιείν νξγαληθήο ζέζεο ινγίδεηαη απηφ ηεο αξρηθήο ηνπο 
ηνπνζέηεζεο. 

Γ2/116153/17-10-2007 ΥΠ.Γ.Π.Θ. 
 

Απψιεηα Σίηισλ 

Με αθνξκή εξσηήκαηα πνπ ππεβιήζεζαλ ζηελ ππεξεζία καο ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο έθδνζεο ΏΠΟΑΒΕΚΣΕΚΧΝ ΏΠΟΛΤΒΧ 
ή ΠΕΣΟΠΟΕΔΣΕΚΧΝ ΠΟΤΑΧΝ εμαηηίαο ηεο απψιεηαο αληίζηνηρσλ «ΣΕΣΛΧΝ» ζαο πιεξνθνξνχκε φηη:  

Μέρξη ηψξα ζηελ πεξίπησζε απψιεηαο ηίηισλ ίζρπε ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ελφξθσλ βεβαηψζεσλ ζχκθσλα κε ηελ εγθχθιην 
233.Ε./4/Γ2/1525 /17-5-1984. πκθψλσο θαη πξνο ηελ Γλσκνδφηεζε κε αξηζ. πξση. 6/389/16-5-2006 ηνπ Ώληηεηζαγγειέα ηνπ 
Ώξείνπ Πάγνπ, Φψηηνπ Μαθξή, ε δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζείηαη είλαη ε εμήο:  



298 
 

ζνη απφθνηηνη απψιεζαλ ηνλ ηίηιν ηνπο θαη επηζπκνχλ λα εθνδηαζηνχλ κε απνδεηθηηθφ αληίζηνηρν, αξθεί λα πξνζθνκίδνπλ 
ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ππεχζπλε δήισζε ηνπο πνπ λα έρεη ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1599/1986.  

Δ ζρνιηθή κνλάδα εθδίδεη ΏΠΟΑΒΕΚΣΕΚΟ ή ΠΕΣΟΠΟΕΔΣΕΚΟ κε ηελ έλδεημε: « Β ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΣΟΤ ΤΠ` 
ΏΡΕΘ……….ΠΡΧΣΟΣΤΠΟΤ ΣΕΣΛΟΤ ή ΠΣΤΥΕΟΤ ΠΟΤ ΥΏΘΔΚΒ ΟΠΧ ΠΡΟΚΤΠΣΒΕ ΏΠΟ ΣΔΝ ΤΠΒΤΘΤΝΔ ΑΔΛΧΔ ΣΟΤ, 
Δ ΟΠΟΕΏ ΚΏΣΏΣΒΘΔΚΒ ΣΟ ΥΟΛΒΕΟ ΜΏ.»  

ε θακία πεξίπησζε δελ εθδίδεηαη λέν ΏΠΟΛΤΣΔΡΕΟ, ΠΣΤΥΕΟ, ΏΠΟΑΒΕΚΣΕΚΟ ΥΟΛΕΚΔ ΥΡΔΔ ή ΣΕΣΛΟ ΥΟΛΕΚΔ 
ΥΡΔΔ.  

ε πεξίπησζε πνπ είλαη αδχλαηε ε ρνξήγεζε ζρεηηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ εθ κέξνπο ηνπ νηθείνπ ζρνιείνπ ιφγσ απνδεδεηγκέλεο 
θαηαζηξνθήο ησλ αξρείσλ απηνχ απφ ππξθαγηά ή άιιε αηηία, ε απφδεημε ηνπ ηίηινπ γίλεηαη κε δηθαζηηθή απφθαζε πνπ 
εθδίδεηαη θαηά ηελ επ` αλαθνξά δηαδηθαζία ηνπ ηνπηθνχ πξσηνδηθείνπ εληφο ηεο πεξηθέξεηαο ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ή 
επξηζθφηαλ ην ζρνιείν, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Ν.5379/11ΏΠΡ.1932.  

Ο ΒΕΑΕΚΟ ΓΡΏΜΜΏΣΒΏ  

Γ2/116225/11-10-2011 Υπ. Παιδείας 
 

«Τπελζχκηζε αξκνδηνηήησλ ζηειερψλ Δθπαίδεπζεο»  

Με δεδνκέλεο ηηο θαηαζηξνθέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε Αεκφζηα πεξηνπζία, απφ ηηο θαηαιήςεηο ζρνιηθψλ κνλάδσλ, θαη 
κε αθνξκή ηηο δηακαξηπξίεο πνπ γίλνληαη ζην ΤΠΑΐΜΘ απφ γνλείο, καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ πζηέξεζε ηνπ 
δηδαθηηθνχ έξγνπ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ππελζχκηζε ηεο λνκνζεζίαο θαη ε παξαίλεζε γηα ηελ 
εθαξκνγή ηεο:  

Κείκελε Ννκνζεζία  

· Δ παξάβαζε θαζήθνληνο ζπληζηά πεηζαξρηθφ αδίθεκα (άξ. 11, πεξ. Α΄ 1 ηνπ Ν. 1566/1985, άξ. 259 ΠΚ, άξ. 107 ΤΚ ελ ζπλδ. 
κε ην ΠΑ 47/2006)  

· Τπάξρεη ππνρξέσζε ελεκέξσζεο-επίζεκεο γλσζηνπνίεζεο ηεο θαηάιεςεο δεκφζησλ ρψξσλ ζηηο αξκφδηεο αξρέο (άξ. 37 
ΚΠΑ , άξ. 11 Α΄ 1 ηνπ Ν. 1566/1985)  

· Σν επαίζζεην ζέκα ηεο αζηηθήο επζχλεο άπηεηαη, αθελφο κελ ηεο άκεζεο δεκίαο ιφγσ ηεο θινπήο ή θαηαζηξνθήο 
εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ (Δ/Τ, ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο, ζξαλία, θαξέθιεο θ.ιπ.) θαη ησλ θζνξψλ ζηηο θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, 
αθεηέξνπ δε ηεο έκκεζεο δεκίαο ιφγσ ηνπ (ππφ πξνυπνζέζεηο) πςειφηεξνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο γηα ηελ αλαπιήξσζε ησλ 
ρακέλσλ δηδαθηηθψλ σξψλ  

· Σνλίδεηαη πεξαηηέξσ, ε ηεξάζηηα ζεκαζία ηεο δεκίαο πνπ πθίζηαηαη ε θνηλσληθή ζπλνρή ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο θαη ηεο 
πζηέξεζεο ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ  

· Ο Αηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο «είλαη ν ίδηνο ππεχζπλνο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ» (άξ. 11 Α΄1 ηνπ 
Ν.1566/1985), «εθαξκφδεη ηνπο λφκνπο» (Καζεθνληνιφγην, άξ 28 παξ. 2γ ηεο Φ.353.1./324/105657/Α1/08-10-2002 Τ.Ώ., ΦΒΚ 
ΐ΄ 1340), ζπγθαιεί ην ζρνιηθφ ζπκβνχιην θαη ελεκεξψλεη ηνπο γνλείο (Καζεθνληνιφγην, άξ. 32 ηεο 
Φ.353.1./324/105657/Α1/08-10-2002 Τ.Ώ., ΦΒΚ ΐ΄ 1340)  

· Ο ζχιινγνο δηδαζθφλησλ έρεη ηελ επζχλε ηήξεζεο ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο θαη νξγάλσζεο ηεο ζρνιηθήο δσήο (άξ. 
11, Σ΄ 3 ηνπ Ν. 1566/1985)  

· Ο Τπνδηεπζπληήο ελεκεξψλεη ην βηβιίν πιηθνχ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (Καζεθνληνιφγην άξ. 33 παξ. 7 ηεο 
Φ.353.1./324/105657/Α1/08-10-2002 Τ.Ώ., ΦΒΚ ΐ΄ 1340)  

Τινπνίεζε  

Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, νθείινπκε λα πινπνηήζνπκε, φινη νη εκπιεθφκελνη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ηηο 
λνκηθέο θαη εζηθέο καο ππνρξεψζεηο κε ην βέιηηζην παηδαγσγηθφ ηξφπν θαη λα δεηήζνπκε ηελ ζπκπαξάζηαζε φισλ φζνη 
ζπκκεηέρνπλ ζηε δηακφξθσζε ηεο ζρνιηθήο δσήο.  

Γ2/128145/13-10-2010 Υπ. Παιδείας 
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Οκαιή ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

ε ζρέζε κε ην ζέκα ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ θηλεηνπνηήζεσλ ησλ καζεηψλ επηζεκαίλεηαη ε επζχλε θαη ν θαζνξηζηηθφο ξφινο, 
ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα αζθήζνπλ ηφζν ηα ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο , πξσηίζησο ν Αηεπζπληήο θάζε ρνιηθήο Μνλάδαο, αιιά 
θαη ν Αηεπζπληήο Βθπαίδεπζεο, ν Πξντζηάκελνο Γξαθείνπ θαη ν Πεξηθεξεηαθφο Αηεπζπληήο , φζν θαη νη εθπαηδεπηηθνί ζε θάζε 
ζρνιείν. ΐαζηθφο ζηφρνο είλαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ θαη ε απνθπγή ηεο απψιεηαο πνιχηηκνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ. 
Με βάζε ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην * , κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ νη αθφινπζεο πξαθηηθέο:  

Α. Αμηνπνίεζε φισλ ησλ πιαηζίσλ δηαιφγνπ θαη επηθνηλσλίαο κε ηνπο καζεηέο  

Βμάληιεζε ησλ δπλαηνηήησλ δηαιφγνπ κε ηα 15κειή πκβνχιηα θαη ηηο καζεηηθέο θνηλφηεηεο. Ο δηάινγνο πξέπεη λα γίλεηαη ζε 
θιίκα ζεβαζκνχ, απνδνρήο, ππεπζπλφηεηαο, αιιεινθαηαλφεζεο, απνθπγήο αληεγθιήζεσλ θαη εληάζεσλ θαη κε επίγλσζε φηη 
αθφκα θαη ζε απηφ ην πιαίζην ν ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη θαη παηδαγσγηθφο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο δεκνθξαηηθήο 
ιεηηνπξγίαο.  

Βμάληιεζε ησλ πιαηζίσλ θαη ησλ επθαηξηψλ επηθνηλσλίαο θαη επαθήο κε ηνπο καζεηέο. ηελ θαηεχζπλζε απηή θαζνξηζηηθή 
κπνξεί λα είλαη ε ζπκβνιή ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίνη έρνληαο θαζεκεξηλή επαθή κε ηνπο καζεηέο έρνπλ αλαπηχμεη ηηο 
ζρέζεηο θαη ηνπο δηαχινπο επηθνηλσλίαο πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα ζπδεηνχλ κε ηνπο καζεηέο, ηφζν θαηά ην δηάζηεκα ησλ 
ζπδεηήζεσλ πνπ πξνεγνχληαη κηαο θηλεηνπνίεζεο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο.  

Βλεξγνπνίεζε ησλ ρνιηθψλ πκβνπιίσλ. Σν ρνιηθφ πκβνχιην, ζην νπνίν εθπξνζσπνχληαη καζεηέο, εθπαηδεπηηθνί, γνλείο, 
ηνπηθή απηνδηνίθεζε, πξέπεη λα αμηνπνηεζεί σο πξνλνκηαθφο ρψξνο αλάπηπμεο δηαιφγνπ, αλάδεημεο θαη αλαδήηεζεο ηξφπσλ 
επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη εμαζθάιηζεο ζπλαίλεζεο. ην πιαίζηφ ηνπ κπνξνχλ νη καζεηέο έγθαηξα λα ηα πξνβιήκαηα πνπ 
ηνπο απαζρνινχλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, φπσο πξνβιέπεηαη (άξζξν 51 ηνπ Ν.1566/85) «ν Αηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 
ζπγθαιεί ην ζρνιηθφ ζπκβνχιην, πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνληαη ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ νκαιή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία 
ηνπ ζρνιείνπ», θαη κάιηζηα ιφγσ ηνπ θαηεπείγνληνο ηεο πεξίπησζεο «είλαη δπλαηφλ ε πξφζθιεζε λα επηδίδεηαη ζηα κέιε ηελ 
πξνεγνχκελε ηεο ζπλεδξίαζεο». ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα ζπλεδξίαζεο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, πξέπεη 
λα βξεζεί ιχζε κε ηελ αλαδήηεζε θαηάιιεινπ ρψξνπ ζε φκνξε ζρνιηθή κνλάδα ηεο Ώ/ζκηαο εθπαίδεπζεο ή ζην γξαθείν ηεο 
αληίζηνηρεο Αηεχζπλζεο Βθπαίδεπζεο ή ζην δήκν.  

Β. Δμαζθάιηζε πιήξνπο ελεκέξσζεο καζεηψλ, γνλέσλ, ηνπηθήο θνηλσλίαο  

πγθέληξσζε φιεο ηεο απαξαίηεηεο πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηηο πνιηηηθέο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, αιιά θαη ζρεηηθά κε 
ζέκαηα ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ απαζρνινχλ ηνπο καζεηέο.  

Πξφζθιεζε ηνπ Αηεπζπληή Βθπαίδεπζεο ή ηνπ Πξντζηακέλνπ Γξαθείνπ ή ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Αηεπζπληή, πξνθεηκέλνπ λα 
ππάξμεη άκεζε ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ, ησλ γνλέσλ θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη απνζαθήληζε δηαθφξσλ πηπρψλ ζεκάησλ 
πνπ απαζρνινχλ ηνπο καζεηέο.  

Γ. Γηακφξθσζε θνηλνχ πιαηζίνπ αληηκεηψπηζεο (απνθπγή ζχγρπζεο)  

Ώμηνπνίεζε ηνπ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ γηα ηε δηεμνδηθή ζπδήηεζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ηνπο καζεηέο, γηα ηελ 
πιήξε ελεκέξσζε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη γηα ηε δηακφξθσζε θαηά ην δπλαηφλ θνηλήο άπνςεο, πάλσ ζηνλ ηξφπν 
αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ, ζην πεξηερφκελν θαη ηνλ ηξφπν ελεκέξσζεο ησλ καζεηψλ.  

Σαθηηθή επηθνηλσλία κε ην χιινγν Γνλέσλ ηνπ ζρνιείνπ. Δ πξαθηηθή απηή ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ 
πιιφγνπ Γνλέσλ θαη ησλ κειψλ ηνπ, αιιά θαη απνηειεί πιαίζην γηα ηε δηακφξθσζε θνηλήο άπνςεο, πάλσ ζηνλ ηξφπν 
αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ, ζην πεξηερφκελν θαη ηνλ ηξφπν ελεκέξσζεο ησλ καζεηψλ.  

Ώμηνπνίεζε φισλ ησλ επθαηξηψλ επηθνηλσλίαο κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ (επίδνζε ειέγρσλ, ενξηαζηηθέο εθδειψζεηο θιπ.) 
γηα ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ πνπ πηζαλφλ απαζρνινχλ ηα παηδηά ηνπο, γηα ηε δηακφξθσζε ζπλαληίιεςεο θαη ηε δεκηνπξγία 
ζεηηθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο.  

Βλεκέξσζε ηνπ βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ, ε ζπκβνιή ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθή ζηελ απνθπγή 
πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ αιιά θαη ζηε δηακφξθσζε ζεηηθνχ θιίκαηνο.  

*Ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην:  

Κηλεηνπνηήζεηο καζεηψλ:  

- Ώπψιεηα δηδαθηηθψλ σξψλ: 22143/Γ2/21.2.08 (ΦΒΚ357ΐ΄)  
- Αηαηάξαμε νκαιήο ιεηηνπξγίαο ζρνιείσλ: ΠΝΠ 4.12.1999 (ΦΒΚ272Ώ΄)  

ρνιηθφ πκβνχιην:  
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- α) Ν.1566/85 (ΦΒΚ167Ώ΄) άξζξν 51  
- β) Ν.2621/98 (ΦΒΚ136Ώ΄) άξζξν 2  
- γ) Α4/543/21.10.98 (ΦΒΚ1174ΐ΄)  
- δ) Α4/309/27.5.87 ΤΠΒΠΘ 

Δ2/106428/02-07-2019 Απόθαζη Υπ. Παιδείας ΦΓΚ 2875 η. Β΄ 
 

Καζνξηζκφο εμεηαζηέαο χιεο γηα ην έηνο 2020 γηα ηα καζήκαηα πνπ εμεηάδνληαη παλειιαδηθά 

γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε απνθνίησλ Γ ηάμεο Ζκεξεζίνπ Γεληθνχ 

Λπθείνπ, Γ ηάμεο Δζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ θαη Γ` ηάμεο Δζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ. 

Οξίδνπκε ηελ εμεηαζηέα χιε γηα ην έηνο 2020 γηα ηα καζήκαηα πνπ εμεηάδνληαη παλειιαδηθά γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ 
Σξηηνβάζκηα Βθπαίδεπζε απνθνίησλ Γ` ηάμεο Δκεξεζίνπ Γεληθνχ Λπθείνπ, Γ` ηάμεο Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ θαη Α` ηάμεο 
Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ σο εμήο:  

Ώ. ΜΏΘΔΜΏ ΓΒΝΕΚΔ ΠΏΕΑΒΕΏ ΝΒΟΒΛΛΔΝΕΚΔ ΓΛΧΏ ΚΏΕ ΛΟΓΟΣΒΥΝΕΏ  

ΐΕΐΛΕΏ 2019-20  

ΝΒΟΒΛΛΔΝΕΚΔ ΓΛΧΏ  

• ΏΑΏΛΟΓΛΟΤ ΚΤΡΕΏΚΔ, ΏΤΑΔ ΏΐΡΏ, ΓΡΔΓΟΡΕΏΑΔ Ν., ΑΏΝΕΔΛ ΏΝΘΟΤΛΏ, ΓΒΡΐΟΤ ΕΧΏΝΝΏ, ΛΟΠΠΏ ΒΛΒΝΔ, 
ΒΚΦΡΏΔ - ΒΚΘΒΔ (ΣΒΤΥΟ Γ`), ΤΠΠΒζ/ΕΣΤΒ «ΑΕΟΦΏΝΣΟ»  

• ΥΏΣΓΔΏΐΐΕΑΔ ΧΦΡΟΝΔ, ΥΏΣΓΔΏΐΐΕΑΟΤ ΏΘΏΝΏΕΏ, ΓΡΏΜΜΏΣΕΚΔ ΝΒΏ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΓΛΧΏ, 
ΤΠΠΒΘ/ΕΣΤΒ «ΑΕΟΦΏΝΣΟ»  

• ΚΏΝΑΔΡΟΤ ΐ. ΓΛΤΚΒΡΕΏ, ΠΏΥΏΛΕΑΔ Β. ΑΔΜΔΣΡΕΟ, ΡΕΓΟΤ Ν. ΠΤΡΟ, ΓΛΧΕΚΒ ΏΚΔΒΕ, ΤΠΠΒΘ/ΕΣΤΒ 
«ΑΕΟΦΏΝΣΟ»  

• ΜΏΝΧΛΕΑΔ ΓΒΧΡΓΕΟ, ΜΠΒΥΛΕΐΏΝΔ ΘΧΜΏ, ΦΛΧΡΟΤ ΦΧΣΒΕΝΔ, ΘΒΜΏΣΕΚΟΕ ΚΤΚΛΟΕ (ΒΚΦΡΏΔ - ΒΚΘΒΔ), 
ΤΠΠΒΘ/ΕΣΤΒ «ΑΕΟΦΏΝΣΟ»  

• ΝΒΟΒΛΛΔΝΕΚΔ ΓΛΧΏ, ΦΏΚΒΛΟ ΤΛΕΚΟΤ: «Βκείο θαη νη άιινη....», Αίθηπν θεηκέλσλ ΛΟΓΟΣΒΥΝΕΏ  

• ΓΡΔΓΟΡΕΏΑΔ Ν., ΚΏΡΐΒΛΔ Α., ΜΔΛΕΧΝΔ Υ., ΜΠΏΛΏΚΏ Κ., ΠΏΓΏΝΟ Γ., ΠΏΠΏΚΧΣΏ  

Γ., ΚΒΕΜΒΝΏ ΝΒΟΒΛΛΔΝΕΚΔ ΛΟΓΟΣΒΥΝΕΏ (ΣΒΤΥΟ Γ`), ΤΠΠΒΘ/ΕΣΤΒ «ΑΕΟΦΏΝΣΟ»  

• ΏΚΡΕΐΟ Δ. ΚΧΣΏ, ΏΡΜΏΟ ΠΣΟΛ. Α, ΚΏΡΏΓΒΧΡΓΕΟΤ ΣΏΟΤΛΏ, ΜΠΒΛΛΏ Κ. ΓΧΔ, ΜΠΒΥΛΕΚΟΤΑΔ  

Γ. ΑΔΜΔΣΡΏ, ΝΒΟΒΛΛΔΝΕΚΔ ΛΟΓΟΣΒΥΝΕΏ, ΤΠΠΒΘ/ΕΣΤΒ «ΑΕΟΦΏΝΣΟ»  

• ΠΏΡΕΔ ΕΧΏΝΝΔ, ΠΏΡΕΔ Ν., ΛΒΞΕΚΟ ΛΟΓΟΣΒΥΝΕΚΧΝ ΟΡΧΝ, ΤΠΠΒΘ/ΕΣΤΒ «ΑΕΟΦΏΝΣΟ»  

• ΛΟΓΟΣΒΥΝΕΏ, ΦΏΚΒΛΟ ΤΛΕΚΟΤ-ΑΕΚΣΤΏ ΚΒΕΜΒΝΧΝ  

Δ εμέηαζε ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ είλαη εληαία γηα ηε Νενειιεληθή Γιψζζα θαη ηε Λνγνηερλία θαη γίλεηαη ζε αδίδαθηα 
θείκελα, ινγνηερληθά θαη κε ινγνηερληθά. Χο εμεηαζηέα χιε νξίδνληαη δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο νπνίεο ππεξεηείηαη θαη ειέγρεηαη ε 
επίηεπμε ησλ ζθνπψλ θαη ησλ πξνζδνθψκελσλ απνηειεζκάησλ ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο.  

I. Γηα ηελ Νενειιεληθή Γιψζζα, νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξίλνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο θαη 
λα απαληνχλ ζε εξσηήκαηα/ εξσηήζεηο πνπ απνξξένπλ απφ θείκελα πνπ αλαθέξνληαη ζε θάπνηνλ ή θάπνηνπο απφ ηνπο 
ζεκαηηθνχο άμνλεο, φπσο απηνί νξίδνληαη ζην Πξφγξακκα πνπδψλ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο θαινχληαη:  

α) λα θαηαλννχλ ηε γισζζηθή κνξθή ησλ θεηκέλσλ θαη ηα θεηκεληθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, ηε ζρέζε πνπ έρεη ε γιψζζα θαη ε 
νξγάλσζε ηνπ θεηκέλνπ κε ηελ πεξίζηαζε θαη ηνλ ζθνπφ ηεο επηθνηλσλίαο,  
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β) λα εξκελεχνπλ θαη λα πξνζεγγίδνπλ θξηηηθά ηα θείκελα κε ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν αλαπαξηζηψληαη 
ηδέεο, αληηιήςεηο, πξνθαηαιήςεηο γηα ηνλ άλζξσπν, ηελ θνηλσλία θαη ηνλ θφζκν,  

γ) λα ζπγθξίλνπλ θείκελα σο πξνο ηηο δχν πξνεγνχκελεο δηαζηάζεηο κε ζηφρν ηνλ εληνπηζκφ νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ κεηαμχ 
ησλ θεηκέλσλ σο πξνο ηε γιψζζα, ην κέζν, ηνπο ζεκεησηηθνχο ηξφπνπο, ην θεηκεληθφ είδνο, ηηο αλαπαξαζηάζεηο ηεο 
πξαγκαηηθφηεηαο, ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηνπ ζέκαηνο θ.ιπ.  

δ) λα παξάγνπλ θείκελα, κε βάζε ηα κειεηψκελα θείκελα κε ζηφρν: α) ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ γισζζηθψλ θαη λνεκαηηθψλ 
δνκψλ (ζεκαζηψλ) ησλ θεηκέλσλ ή/θαη β) ηε ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ θεηκέλσλ θαη γ) ηε δηαηχπσζε θαη 
έθθξαζε δηθψλ ηνπο απφςεσλ, ζε επηθνηλσληαθφ πιαίζην, ζρεηηθά κε ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη ζηα θείκελα 
αλαθνξάο.  

II. Γηα ηε Λνγνηερλία, νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αμηνπνηνχλ ζπλδπαζηηθά έλαλ αξηζκφ 
θεηκεληθψλ ζηνηρείσλ, ψζηε:  

α) ζηελ πεξίπησζε αθεγεκαηηθνχ ή πεδνχ θεηκέλνπ, λα αλαδηεγνχληαη ζπλνπηηθά ηελ ηζηνξία πνπ αθεγείηαη ην θείκελν ή, ζηελ 
πεξίπησζε πνηεηηθνχ θεηκέλνπ, λα αληρλεχνπλ ην λνεκαηηθφ ηνπ ππφζηξσκα κέζα απφ ηελ αλαγλψξηζε θαη ηνλ ζπζρεηηζκφ 
ησλ θεηκεληθψλ δεηθηψλ,  

β) ζηελ πεξίπησζε ηνπ πεδνχ θεηκέλνπ, λα πξνζεγγίδνπλ ηνπο ραξαθηήξεο κε βάζε ηα δεδνκέλα ηνπ θεηκέλνπ θαη λα 
εληνπίδνπλ ζηνηρεία πνπ θσηίδνπλ ηε δξάζε ηνπο ή, ζηελ πεξίπησζε πνηεηηθνχ θεηκέλνπ, λα πεξηγξάθνπλ ηε δηάζεζε/ζηάζε 
ηνπ πνηεηηθνχ ππνθεηκέλνπ ζπζρεηίδνληαο ζχκβνια θαη γισζζηθέο επηινγέο, V) λα ηνπνζεηνχληαη/αληαπνθξίλνληαη κε έλα 
εξκελεπηηθφ ζρφιην ζην ζέκα ή εξψηεκα πνπ νη ίδηνη/-εο πηζηεχνπλ φηη ζέηεη ην θείκελν, αμηνπνηψληαο ζπλδπαζηηθά θεηκεληθνχο 
δείθηεο κεηαμχ ηνπο ή θαη κε ζηνηρεία ζπγθεηκέλνπ, κε ζθνπφ λα ηεθκεξηψλνπλ ηηο πξνζσπηθέο ζέζεηο θαη αληαπνθξίζεηο ηνπο.  

Σα θξηηήξηα κε ηα νπνία θξίλεηαη ε πιεξφηεηα ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ είλαη: ε πνηφηεηα (αιήζεηα θαη 
αθξίβεηα ησλ δεδνκέλσλ), ε πνζφηεηα (ε επάξθεηα ησλ ζηνηρείσλ), ε ζπλάθεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ κε ηνλ επηθνηλσληαθφ ζηφρν 
θαη ε ζαθήλεηα ζε επίπεδν έθθξαζεο θαη δηαηχπσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ (πεξηζζφηεξα βι. ΓΝΒΛ, ζει. 169-171)  

ΒΠΕΔΜΏΝΔ  

Πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο/-ηξηεο λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο θαηαλφεζεο ησλ θεηκέλσλ θαη ζηηο 
δηαδηθαζίεο παξαγσγήο ιφγνπ θαηά ηελ εμεηαζηηθή δνθηκαζία, πξνηείλεηαη λα αμηνπνηήζνπλ ην γισζζάξη φξσλ πνπ πεξηέρεηαη 
ζηνπο Φαθέινπο πιηθνχ. ε θακηά πεξίπησζε νη φξνη απηνί δελ απνηεινχλ αληηθείκελν εμέηαζεο, αιιά απνηεινχλ εξγαιεία 
πξνζέγγηζεο ησλ θεηκέλσλ.  

ΐ. ΜΏΘΔΜΏΣΏ ΟΜΏΑΧΝ ΠΡΟΏΝΏΣΟΛΕΜΟΤ ΟΜΏΑΏ ΠΡΟΏΝΏΣΟΛΕΜΟΤ ΏΝΘΡΧΠΕΣΕΚΧΝ ΠΟΤΑΧΝ  

Ώξραία Βιιεληθά  

Εζηνξία  

Κνηλσληνινγία  

ΏΡΥΏΕΏ ΒΛΛΔΝΕΚΏ ΐΕΐΛΕΏ 2019-20  

I. «Ώξραία Βιιεληθά, Φηινζνθηθφο Λφγνο», Γ` ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ, ησλ Μ. Κνπηδάθε, Α. Λππνπξιή, θ.ά., έθδνζε (Ε.Σ.Τ.Β.) 
"Αηφθαληνο".  

II. «Ώξραία Βιιεληθά, Φάθεινο Τιηθνχ Γ` ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ»  

I. Ώπφ ην βηβιίν: «Ώξραία Βιιεληθά, Φηινζνθηθφο Λφγνο», Γ` ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ, ησλ Μ. Κνπηδάθε, Α. Λππνπξιή, θ.ά., 
έθδνζε (Ε.Σ.Τ.Β.) "Αηφθαληνο". 1. Βηζαγσγή:  

A. Ο ΧΚΡΏΣΔ:  

Κεθ. Α2: Οη θηινζνθηθέο ηδέεο ηνπ σθξάηε. Αηαιεθηηθή, καηεπηηθή, εηξσλεία. Δ αλαδήηεζε ησλ νξηζκψλ, ε επαγσγηθή κέζνδνο 
θαη ε εζηθή. Κεθ. Α3: Δ δίθε θαη ν ζάλαηνο ηνπ σθξάηε.  

B. Ο ΠΛΏΣΧΝ:  

Κεθ. Β1: Ο βίνο ηνπ.  

Γ. Πιάησλνο Πξσηαγφξαο:  
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α) (Ώ. Δ δηάξζξσζε ηνπ δηαιφγνπ θαη ηα πξφζσπα: «Βηζαγσγή...» έσο θαη «Δ απάληεζε ηνπ Πξσηαγφξα θαη ν κχζνο γηα ηε 
δεκηνπξγία ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο») β) (ΐ. Δ θηινζνθηθή ζεκαζία ηνπ δηαιφγνπ).  

Α. Πιάησλνο Πνιηηεία: Βηζαγσγή ζηελ Πνιηηεία  

α) (1. Νεαληθέο θηινδνμίεο θαη απνγνεηεχζεηο, 2. Δ ζπγγξαθή ηεο Πνιηηείαο θαη 3. Δ ζθελνζεζία θαη ηα πξφζσπα ηνπ 
δηαιφγνπ)  

β) (6. Οη ηξεηο ηάμεηο, 8. Δ αγσγή ησλ θπιάθσλ, 12. Οη θηιφζνθνη-βαζηιείο, 13. Δ δηθαηνζχλε) γ) (Δ αιιεγνξία ηνπ ζπειαίνπ, 
εηζαγσγηθφ ζεκείσκα)  

Β. ΏΡΕΣΟΣΒΛΔ (ΐίνο θαη έξγα):  

α) («Πφηε θαη πνχ γελλήζεθε ν Ώξηζηνηέιεο-Λίγα ιφγηα γηα ηελ θαηαγσγή ηνπ» θαη «Ο Ώξηζηνηέιεο ζηελ Ώθαδεκία ηνπ 
Πιάησλα: καζεηήο πξψηα, δάζθαινο ζηε ζπλέρεηα»).  

β) («Ο Ώξηζηνηέιεο ζηε Μαθεδνλία: δάζθαινο ηνπ Ώιεμάλδξνπ», «Βπηζηξνθή ηνπ Ώξηζηνηέιε ζηελ Ώζήλα: αξρίδεη ε ηξίηε 
πεξίνδνο ηεο θηινζνθηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο. Ο Ώξηζηνηέιεο δηδάζθεη ζην Λχθεην» θαη «Ο Ώξηζηνηέιεο εγθαηαιείπεη νξηζηηθά 
ηελ Ώζήλα-Σν ηέινο ηεο δσήο ηνπ»).  

η. Ώξηζηνηέιε Δζηθά Νηθνκάρεηα, Βηζαγσγή (νιφθιεξε)  

Γ. Ώξηζηνηέιε Πνιηηηθά, Βηζαγσγή (νιφθιεξε)  

II. Ώπφ ην βηβιίν: «Ώξραία Βιιεληθά, Φάθεινο Τιηθνχ Γ` ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ»  

Κείκελα αλαθνξάο απφ ηηο παξαθάησ ζεκαηηθέο ελφηεηεο, φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζηνλ θάθειν  

πιηθνχ:  

A. Δ αληίιεςε γηα ηε θηινζνθία: Δ θηινζνθία θαη ε δηακφξθσζε ηνπ αλζξψπνπ (αλζνιφγην θεηκέλσλ κε βάζε ηνλ θάθειν 
πιηθνχ)  

Ώ.1 Γηαηί θηινζνθεί ν άλζξσπνο;  

ΏΡΕΣΟΣΒΛΔ, Μεηά ηα θπζηθά A 982b12-28  

Ώ.2 Δ πξαθηηθή θαη πνιηηηθή δηάζηαζε ηεο θηινζνθίαο  

ΏΡΕΣΟΣΒΛΔ, Πξνηξεπηηθφο πξνο Θεκίζσλα, απνζπάζκαηα 8-9  

Ώ.3 Δ θηινζνθία σο πξνυπφζεζε γηα ηελ επδαηκνλία  

ΒΠΕΚΟΤΡΟ, Βπηζηνιή ζηνλ Μελνηθέα, 122  

B. Δ δεκηνπξγία ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο θαη ε πνιηηηθή αξεηή (Πιάησλ, Πξσηαγφξαο)  

ΐ.4 Ο πξσηαγφξεηνο κχζνο: ε δηαλνκή ησλ ηδηνηήησλ ζηα δψα  

ΠΛΏΣΧΝ, Πξσηαγφξαο 320c-321b (ελφηεηα 2ε ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ, έθδνζε (Ε.Σ.Τ.Β.) "Αηφθαληνο") ΐ.5 Ο πξσηαγφξεηνο 
κχζνο: ε θινπή ηεο θσηηάο- έληερλε ζνθία θαη ιφγνο  

ΠΛΏΣΧΝ, Πξσηαγφξαο 321b-322a (ελφηεηα 3ε ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ, έθδνζε (Ε.Σ.Τ.Β.) "Αηφθαληνο") ΐ.6 Ο πξσηαγφξεηνο 
κχζνο: ην δψξν ηνπ Αία-ε πνιηηηθή αξεηή σο θνηλή θαη αλαγθαία ηδηφηεηα ησλ αλζξψπσλ  

ΠΛΏΣΧΝ, Πξσηαγφξαο 322a-323a (ελφηεηα: 4ε ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ, έθδνζε (Ε.Σ.Τ.Β.) "Αηφθαληνο") ΐ.7 Δ ζπγθξφηεζε ηεο 
πφιεσο  

ΏΡΕΣΟΣΒΛΔ, Πνιηηηθά Ώ 1.12, 1253a29-39 (ελφηεηα 14ε ζρνιηθνχ βηβιίνπ, πνπ δίλεηαη ζε κεηάθξαζε, έθδνζε (Ε.Σ.Τ.Β.) 
"Αηφθαληνο")  
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Γ. Δ παηδεία θαη ε αλαδήηεζε ηεο αιήζεηαο - ε αλζξψπηλε θχζε θαη ην ρξένο ηνπ θηινζφθνπ (Πιάησλ, Πνιηηεία - «ε αιιεγνξία 
ηνπ ζπειαίνπ»)  

Γ.8 Δ αιιεγνξία ηνπ ζπειαίνπ: νη δεζκψηεο  

ΠΛΏΣΧΝ, Πνιηηεία 514a-515c (ελφηεηα 11ε ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ ηεο έθδνζεο (Ε.Σ.Τ.Β.) "Αηφθαληνο" κε πξνζζήθε θεηκέλνπ 
φπσο ζηνλ θάθειν πιηθνχ) Γ.9 Δ αιιεγνξία ηνπ ζπειαίνπ: ε παηδεία  

ΠΛΏΣΧΝ, Πνιηηεία 518b-519a (κε πξνζζήθε λένπ θεηκέλνπ, φπσο ζηνλ θάθειν πιηθνχ) Γ.10 Δ αιιεγνξία ηνπ ζπειαίνπ: νη 
θηιφζνθνη  

ΠΛΏΣΧΝ, Πνιηηεία 519b-520a (ελφηεηεο: 12ε θαη 13ε ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ, έθδνζε (Ε.Σ.Τ.Β.) "Αηφθαληνο")  

Γ.11 Ο ραξαθηήξαο θαη νη ζηφρνη ηεο παηδείαο  

ΏΡΕΣΟΣΒΛΔ, Πνιηηηθά Θ 1.3-2.1, 1337a33-b11 (ελφηεηα 20ε ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ, έθδνζε (Ε.Σ.Τ.Β.) «Αηφθαληνο»)  

Α. Ο άλζξσπνο αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο - ε εζηθή αξεηή (Ώξηζηνηέιεο, Δζηθά Νηθνκάρεηα)  

Α.12 Δ εζηθή αξεηή  

ΏΡΕΣΟΣΒΛΔ, Δζηθά Νηθνκάρεηα ΐ 1. 1-4, 1103a14-b2 (ελφηεηεο: 1ε θαη 2ε ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ,  

έθδνζε (Ε.Σ.Τ.Β.) "Αηφθαληνο")  

Α.13 Δ Δζηθή αξεηή θαη ε εζηθή πξάμε  

ΏΡΕΣΟΣΒΛΔ, Δζηθά Νηθνκάρεηα ΐ 1. 5-8, 1103b2-25 (ελφηεηεο: 3ε θαη 4ε ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ, έθδνζε (Ε.Σ.Τ.Β.) 
"Αηφθαληνο") Α.14 Δζηθή αξεηή θαη κεζφηεηα  

ΏΡΕΣΟΣΒΛΔ, Δζηθά Νηθνκάρεηα ΐ 6. 4-8, 1106a26-b7 (7ε ελφηεηα ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ, έθδνζε (Ε.Σ.Τ.Β.) "Αηφθαληνο") 
Α.15 Οξηζκφο ηεο αξεηήο  

ΏΡΕΣΟΣΒΛΔ, Δζηθά Νηθνκάρεηα ΐ 6. 10-13-16, 1106b18-28 1106b36-1107a6 (ελφηεηεο: 9ε θαη 10ε, έθδνζε (Ε.Σ.Τ.Β.) 
"Αηφθαληνο")  

Β. Ο άλζξσπνο κέζα ζηελ πφιε - ε πνιηηηθή αξεηή θαη ε πνιηηηθή εμνπζία (Ώξηζηνηέιεο, Πνιηηηθά)  

Β.16 Δ πφιηο  

ΏΡΕΣΟΣΒΛΔ, Πνιηηηθά Ώ 1.1-8, 1252a1-7-b27-32 (ελφηεηεο: 11ε θαη 12ε ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ, έθδνζε (Ε.Σ.Τ.Β.) 
"Αηφθαληνο")  

Β.17 Ο άλζξσπνο δσνλ πνιηηηθφλ  

ΏΡΕΣΟΣΒΛΔ, Πνιηηηθά Ώ 1. 10-11, 1253a7-18 (ελφηεηα 13ε ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ, έθδνζε (Ε.Σ.Τ.Β.) "Αηφθαληνο")  

Β.18 Δ αξρή ηεο πιεηνςεθίαο ΏΡΕΣΟΣΒΛΔ, Πνιηηηθά Γ 6.3-4, 1281a39-b10 (λέν θείκελν απφ ηνλ θάθειν εθπαηδεπηηθνχ 
πιηθνχ) Β.19 Σν πνιίηεπκα ηεο δεκνθξαηίαο  

ΏΡΕΣΟΣΒΛΔ, Πνιηηηθά Α 4.2-3, 1291b30-39 (ελφηεηα 19ε ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ)  

η. Ο άλζξσπνο πνιίηεο ηνπ θφζκνπ - ε λέα νηθνπκέλε θαη ε επηκέιεηα εαπηνχ (αλζνιφγην θηινζνθηθψλ θεηκέλσλ απφ ηελ 
ειιεληζηηθή θαη ειιελνξσκατθή αξραηφηεηα)  

Σ. 20 Ο θνζκνπνιίηεο άλζξσπνο  

ΒΠΕΚΣΔΣΟ, Αηαηξηβαί, ΐ.10.1-4 + ΜΏΡΚΟ ΏΤΡΔΛΕΟ, Σα εηο εαπηφλ, 4.4 (λέα θείκελα φπσο ζηνλ  

θάθειν πιηθνχ)  

Σ. 21 Δ λέα νηθνπκέλε  
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ΠΛΟΤΣΏΡΥΟ, Πεξί Ώιεμάλδξνπ ηχρεο θαη αξεηήο 6 329 A-D (λέν θείκελν απφ ηνλ θάθειν πιηθνχ) Σ. 22 Δ επηκέιεηα ηνπ 
εαπηνχ  

ΜΏΡΚΟ ΏΤΡΔΛΕΟ, Σα εηο εαπηφλ, 4.3 + ΒΠΕΚΣΔΣΟ, Βγρεηξίδηνλ, 15 (λέα θείκελα, φπσο ζηνλ θάθειν πιηθνχ)  

ΐ. ΏΑΕΑΏΚΣΟ ΚΒΕΜΒΝΟ  

1. ΚΒΕΜΒΝΟ  

Ώδίδαθην πεδφ θείκελν αξραίσλ Βιιήλσλ ζπγγξαθέσλ ηεο αηηηθήο δηαιέθηνπ.  

2. ΓΡΏΜΜΏΣΕΚΔ - ΤΝΣΏΚΣΕΚΟ  

α. Δ χιε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηα βηβιία ηνπ Γπκλαζίνπ «Ώξραία Βιιεληθή Γιψζζα» Ώ`, ΐ`, Γ` Γπκλαζίνπ.  

β. Οιφθιεξε ε χιε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην βηβιίν ηεο Ώ` ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ «Βγρεηξίδην Γισζζηθήο Αηδαζθαιίαο» 
(ελφηεηεο 1 - 21), http://ebooks.edu.gr/new/  

ΕΣΟΡΕΏ ΐΕΐΛΕΟ 2019-20  

«Θέκαηα Νενειιεληθήο Εζηνξίαο" ηεο Γ ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ ησλ Γ. Μαξγαξίηε, Ώγ. Ώδέιε, Ν. Ώλδξηψηε, Θ. Αεηνξάθε, Κ. 
Φσηηάδε.  

Ώπφ ην βηβιίν: "Θέκαηα Νενειιεληθήο Εζηνξίαο" ηεο Γ ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ ησλ Γ. Μαξγαξίηε, Ώγ. Ώδέιε, Ν. Ώλδξηψηε, Θ. 
Αεηνξάθε, Κ. Φσηηάδε.  

I. ΏΠΟ ΣΔΝ ΏΓΡΟΣΕΚΔ ΟΕΚΟΝΟΜΕΏ ΣΔΝ ΏΣΕΚΟΠΟΕΔΔ  

A. Δ Βιιεληθή νηθνλνκία κεηά ηελ Βπαλάζηαζε ΐ. Δ Βιιεληθή νηθνλνκία θαηά ην 19ν αηψλα Γ. Οη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο θαηά 
ηνλ 20ν αηψλα  

II. Δ ΑΕΏΜΟΡΦΧΔ ΚΏΕ ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΣΧΝ ΠΟΛΕΣΕΚΧΝ ΚΟΜΜΏΣΧΝ ΣΔΝ ΒΛΛΏΑΏ (18211936)  

Ώ. Βμσηεξηθφο πξνζαλαηνιηζκφο θαη πειαηεηαθέο ζρέζεηο (1821-1843)  

ΐ. Υεηξαθέηεζε θαη αλακφξθσζε (1844 -1880)  

Γ. Αηθνκκαηηζκφο θαη εθζπγρξνληζκφο (1880-1909)  

Α. Ώλαλέσζε-Αηραζκφο (1909-1922)  

Β. Βθζπγρξνληζκφο θαη επεκβάζεηο (1923-1936)  

III. ΣΟ ΠΡΟΦΤΓΕΚΟ ΓΔΣΔΜΏ ΣΔΝ ΒΛΛΏΑΏ (1821-1930)  

Πξφζθπγεο ζηελ Βιιάδα θαηά ην 19° αηψλα (Βηζαγσγή)  

Ώ. Σν πξνζθπγηθφ δήηεκα θαηά ηελ Βιιεληθή Βπαλάζηαζε (1821-1827)  

ΐ. Σν πξνζθπγηθφ δήηεκα θαηά ηελ Καπνδηζηξηαθή πεξίνδν (1828-1831)  

Γ. Δ απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο κνλαξρίαο ηνπ ζσλα (18331862)  

Α. Πξφζθπγεο θαη αιπηξσηηθά θηλήκαηα θαηά ην 19ν αηψλα Πξφζθπγεο ζηελ Βιιάδα θαηά ηνλ 20° αηψλα (Βηζαγσγή)  

Ώ. Πξνζθπγηθά ξεχκαηα θαηά ηελ πεξίνδν 1914-1922 ΐ. Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή Γ. Δ απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ  

Α. Δ απνδεκίσζε ησλ αληαιιαμίκσλ θαη ε ειιελνηνπξθηθή πξνζέγγηζε Β. Δ έληαμε ησλ πξνζθχγσλ ζηελ Βιιάδα  

IV. ΣΟ ΚΡΔΣΕΚΟ ΓΔΣΔΜΏ ΏΠΟ ΑΕΠΛΧΜΏΣΕΚΔ ΏΠΟΦΔ ΚΏΣΏ ΣΟ 19ν ΚΏΕ ΣΕ ΏΡΥΒ ΣΟΤ 20νπ ΏΕΧΝΏ.  

http://ebooks.edu.gr/new/
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Β. Δ πεξίνδνο ηεο απηνλνκίαο θαη ε έλσζε ηεο Κξήηεο κε ηελ Βιιάδα  

ΚΟΕΝΧΝΕΟΛΟΓΕΏ ΐΕΐΛΕΟ 2019-20  

«Κνηλσληνινγία» ηεο Γ` ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ ησλ Γ. Καζηκάηε, . Γεσξγνχια, Μ. Παπατσάλλνπ, I. Πξάληαινπ  

Ώπφ ην βηβιίν: «Κνηλσληνινγία» ηεο Γ` ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ ησλ Γ. Καζηκάηε, . Γεσξγνχια, Μ. Παπατσάλλνπ, I. Πξάληαινπ  

Κεθάιαην 1 ΒΕΏΓΧΓΔ ΣΔΝ ΚΟΕΝΧΝΕΟΛΟΓΕΏ  

1.1 Δ γέλλεζε ηεο θνηλσληνινγίαο 1.1.1 Ώληηθείκελν ηεο Κνηλσληνινγίαο  

1.2 Κνηλσληνινγηθή ζεψξεζε  

1.2.1 Έλα παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο «θνηλσληνινγηθήο θαληαζίαο»  

1.2.2 Οη ζεκειησηέο ηεο Κνηλσληνινγίαο  

1.2.3 Κνηλσληνινγηθέο ζρνιέο  

1.3 Δ δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε  

Κεθάιαην 2: ΜΟΡΦΒ ΚΟΕΝΧΝΕΚΔ ΟΡΓΏΝΧΔ -ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΚΟΕΝΧΝΕΏ  

2.1 Ώπφ ηελ αγξνηηθή θνηλσλία ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο  

2.2 χγρξνλεο θνηλσλίεο  

2.2.1 Σα ζηάδηα αλάπηπμεο ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ  

Κεθάιαην 3: ΚΟΕΝΧΝΕΚΟΠΟΕΔΔ ΚΏΕ ΚΟΕΝΧΝΕΚΟ ΒΛΒΓΥΟ  

3.1 Οη ζηφρνη ηεο θνηλσληθνπνίεζεο θαη ε ζεκαζία ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηνλ άλζξσπν  

3.2 Ώλάπηπμε ηνπ θνηλσληθνχ εαπηνχ - Οη δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο  

3.3 Φνξείο θνηλσληθνπνίεζεο  

3.3.1 Πξσηνγελείο θνξείο θνηλσληθνπνίεζεο  

3.3.2 Αεπηεξνγελείο θνξείο θνηλσληθνπνίεζεο  

3.4 Κνηλσληθφο έιεγρνο - Μνξθέο θνηλσληθνχ ειέγρνπ  

3.5 Δ θνηλσληθνπνίεζε σο ζπλερήο δηαδηθαζία θνηλσληθήο κάζεζεο  

Κεθάιαην 4: Δ ΤΓΥΡΟΝΔ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΟΕΚΟΓΒΝΒΕΏ: MOP©E ΠΡΟΐΛΔΜΏΣΏ ΚΏΕ ΠΡΟΟΠΣΕΚΒ  

4.1 Μνξθέο, ιεηηνπξγίεο θαη θνηλσληθννηθνλνκηθέο βάζεηο ηεο ειιεληθήο νηθνγέλεηαο  

4.1.1 Μνξθέο νηθνγέλεηαο ζην παξφλ θαη ζην πξφζθαην παξειζφλ. Ώπφ ηηο εθηεηακέλεο ζηηο ζχγρξνλεο κνξθέο ππξεληθήο 
νηθνγέλεηαο  

4.2 Καηακεξηζκφο εξγαζίαο ζηε ζχγρξνλε ειιεληθή νηθνγέλεηα  

4.3 Μαζαίλνληαο ην ξφιν ηνπ άλδξα θαη ην ξφιν ηεο γπλαίθαο: έλα παξάδεηγκα πξσηνγελνχο θνηλσληθνπνίεζεο  

Κεθάιαην 5. ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ: ΠΏΡΏΓΟΝΣΏ ΏΝΏΠΏΡΏΓΧΓΔ ΚΏΕ ΏΛΛΏΓΔ ΣΔ ΚΟΕΝΧΝΕΏ  

5.1 Ο ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο  
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5.2 Δ εθπαίδεπζε σο παξάγνληαο αλαπαξαγσγήο θαη αιιαγήο ηεο θνηλσλίαο  

5.2.1 Δ εθπαίδεπζε σο παξάγνληαο αλαπαξαγσγήο ηεο θνηλσλίαο  

5.2.2 Δ εθπαίδεπζε σο παξάγνληαο αιιαγήο ηεο θνηλσλίαο  

5.3 Βθπαηδεπηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ζην πιαίζην ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο. Δ ζρέζε γλψζεο θαη πιεξνθνξίαο  

Κεθάιαην 6. ΒΡΓΏΕΏ, ΏΝΒΡΓΕΏ ΚΏΕ ΚΟΕΝΧΝΕΚΒ ΏΝΕΟΣΔΣΒ  

6.1 Ο ξφινο ηεο εξγαζίαο ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ  

6.1.1 Οξγάλσζε ηεο παξαγσγήο θαη κνξθέο εξγαζίαο  

6.1.2 Νέεο κνξθέο απαζρφιεζεο  

6.2 Φηψρεηα, πινχηνο, θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε θαη ζπλέπεηεο 6.2.1 Κνηλσληθή δηαζηξσκάησζε, θνηλσληθέο αληζφηεηεο  

6.2.3 πλέπεηεο αλεξγίαο, θηψρεηαο θαη αληζνηήησλ  

6.2.4 Παηδηθή εξγαζία  

6.3 Ώληηκεηψπηζε ησλ αληζνηήησλ, ηεο θηψρεηαο θαη ηεο αλεξγίαο  

Κεθάιαην 7. ΜΟΡΦΒ ΚΏΕ ΚΟΕΝΧΝΕΚΒ ΐΏΒΕ ΣΔ ΒΞΟΤΕΏ  

7.1 Κνηλσλίεο κε ή ρσξίο θξαηηθή νξγάλσζε - Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε  

7.1.1 Μνξθέο εμνπζίαο  

7.1.2 πγθξφηεζε ηνπ έζλνπο-θξάηνπο θαη ζπζηήκαηα δηαθπβέξλεζεο  

7.2 Κνηλσληθέο βάζεηο ηεο εμνπζίαο  

7.3 Πνιηηηθή ζπκπεξηθνξά θαη θνηλσληθνί παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ  

7.3.1 Πνιηηηθά θφκκαηα  

7.3.2 Οκάδεο ζπκθεξφλησλ  

7.3.4 Πνιηηηθή θαη εθινγηθή ζπκπεξηθνξά  

7.4 Πνιηηηθή αιινηξίσζε  

Κεθάιαην 9. ΏΠΟΚΛΕΝΟΤΏ ΤΜΠΒΡΕΦΟΡΏ: ΠΏΡΏΐΏΣΕΚΟΣΔΣΏ ΚΏΕ ΒΓΚΛΔΜΏΣΕΚΟΣΔΣΏ  

9.1 Οη έλλνηεο ηεο παξαβαηηθφηεηαο θαη ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο - Σν έγθιεκα σο θνηλσληθφ θαηλφκελν  

9.2 Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο απνθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο - Αχν θνηλσληνινγηθέο νπηηθέο  

9.2.1 Θεσξίεο ηεο ζπλαίλεζεο: αλνκία θαη θνηλσληθή νηθνινγία  

9.2.2 Θεσξίεο ηεο ζχγθξνπζεο γηα ηελ απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά  

9.3 Δ αληηκεηψπηζε ηεο παξαβαηηθφηεηαο θαη ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο: ζσθξνληζκφο, θνηλσληθή επαλέληαμε θαη πξφιεςε  

9.3.2 Πξφιεςε ηεο παξαβαηηθφηεηαο-εγθιεκαηηθφηεηαο  

Κεθάιαην 10 ΒΣΒΡΟΣΔΣΏ, ΑΕΏΠΟΛΕΣΕΜΕΚΒ ΚΏΕ ΑΕΏΚΟΕΝΧΝΕΏΚΒ ΥΒΒΕ  
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10.1 Βηεξφηεηα, πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο θαη ππνθνπιηνχξεο ζηε ζχγρξνλε ειιεληθή θνηλσλία  

10.1.1 Μεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ (κεηαλάζηεπζε - παιηλλφζηεζε)  

10.1.2 Αηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο νκάδεο θαη κεηνλφηεηεο ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο  

10.2 Πξνθαηάιεςε θαη ξαηζηζκφο  

10.2.1 ηεξεφηππα, πξνθαηάιεςε, ξαηζηζκφο, ζνβηληζκφο  

10.2.2 Σα αίηηα θαη νη ζπλέπεηεο ηεο πξνθαηάιεςεο θαη ηνπ ξαηζηζκνχ  

10.3 Πφιεκνο, ηξνκνθξαηία: κνξθέο, αίηηα θαη ζπλέπεηεο  

10.3.1 Πφιεκνο  

10.3.2 Σξνκνθξαηία  

10.3.3 πλέπεηεο θαη αληηκεηψπηζε ηεο ηξνκνθξαηίαο  

10.4 Ώληηκεηψπηζε ηεο πξνθαηάιεςεο θαη ηεο νξγαλσκέλεο βίαο  

ΟΜΏΑΏ ΠΡΟΏΝΏΣΟΛΕΜΟΤ ΘΒΣΕΚΧΝ ΠΟΤΑΧΝ  

Φπζηθή Υεκεία Μαζεκαηηθά  

ΦΤΕΚΔ  

ΐΕΐΛΕΏ 2019-20  

ΦΤΕΚΔ - ΣΒΤΥΟ Ώ` ΏΛΒΞΏΚΔ Ν., ΏΜΠΏΣΓΔ Σ., ΐΛΏΥΟ Ώ. I., ΓΚΟΤΓΚΟΤΔ Γ., ΓΡΏΜΜΏΣΕΚΏΚΔ Γ. I., 
ΚΏΡΏΠΏΝΏΓΕΧΣΔ Ώ. ΐ., ΚΟΚΚΟΣΏ ΐ. Π., ΚΟΤΝΣΟΤΡΔ ΐ., ΜΟΥΟΐΕΣΔ Ν., ΟΐΏΑΕΏ ., ΠΒΡΕΣΒΡΟΠΟΤΛΟ ΒΜ. 
Π., ΠΒΣΡΟΥΒΕΛΟ ΚΛ., ΏΜΠΡΏΚΟ Μ., ΣΕΜΟΘΒΟΤ ΐ. Γ., ΦΏΛΕΑΏ ΏΡ.  

ΦΤΕΚΔ - ΣΒΤΥΟ ΐ` ΕΧΏΝΝΟΤ Ώ., ΝΣΏΝΟ Γ., ΠΔΣΣΏ Ώ., ΡΏΠΣΔ Σ.  

ΦΤΕΚΔ - ΣΒΤΥΟ Γ` ΕΧΏΝΝΟΤ Ώ., ΝΣΏΝΟ Γ, ΠΔΣΣΏ Ώ., ΡΏΠΣΔ Σ.  

Ώπφ ην βηβιίν: ΦΤΕΚΔ - ΣΒΤΥΟ Ώ`  

4.1 Μαγλεηηθφ πεδίν (εθηφο απφ ηηο παξαγξάθνπο γ) «Πνχ νθείινληαη νη καγλεηηθέο ηδηφηεηεο ησλ ζσκάησλ» θαη δ) «Σξφπνη 
καγλήηηζεο πιηθψλ»)  

4.2 Μαγλεηηθφ πεδίν ξεπκαηνθφξσλ αγσγψλ  

4.3 Διεθηξνκαγλεηηθή δχλακε  

4.4 Δ χιε κέζα ζην καγλεηηθφ πεδίν 4.6 Διεθηξνκαγλεηηθή επαγσγή  

Ώπφ ην βηβιίν: ΦΤΕΚΔ - ΣΒΤΥΟ ΐ`  

5-6 ηξεθφκελν πιαίζην- ελαιιαζζφκελε ηάζε  

5-7 Βλαιιαζζφκελν ξεχκα  

5-8 Βλεξγφο έληαζε - Βλεξγφο ηάζε  

5-9 Ο λφκνο ηνπ Joule - Εζρχο ηνπ ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο  

Ώπφ ην βηβιίν: ΦΤΕΚΔ - ΣΒΤΥΟ Γ`  
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1. ΔΛΒΚΣΡΕΚΒ - ΜΔΥΏΝΕΚΒ ΣΏΛΏΝΣΧΒΕ  

1.1 Βηζαγσγή  

1.2 Πεξηνδηθά θαηλφκελα  

1.3 Ώπιή αξκνληθή ηαιάλησζε  

1.5 Φζίλνπζεο ηαιαληψζεηο (εθηφο απφ «ΐ. ΔΛΒΚΣΡΕΚΒ ΣΏΛΏΝΣΧΒΕ») (εθηφο απφ «ΐ. ΔΛΒΚΣΡΕΚΒ ΣΏΛΏΝΣΧΒΕ»)  

1.6 Βμαλαγθαζκέλεο ηαιαληψζεηο (εθηφο απφ «ΐ. ΔΛΒΚΣΡΕΚΒ ΣΏΛΏΝΣΧΒΕ»), απφ ηελ 1-6β: Μφλν ηηο εθαξκνγέο ηνπ 
ζπληνληζκνχ ζηηο κεραληθέο ηαιαληψζεηο  

1.7 χλζεζε ηαιαληψζεσλ  

3. ΡΒΤΣΏ Β ΚΕΝΔΔ  

3.1 Βηζαγσγή  

3.2 Τγξά ζε ηζνξξνπία  

3.3 Ρεπζηά ζε θίλεζε  

3.4 Αηαηήξεζε ηεο χιεο θαη εμίζσζε ζπλέρεηαο  

3.5 Αηαηήξεζε ηεο ελέξγεηαο θαη εμίζσζε Bernoulli. Βμαηξνχληαη νη εθαξκνγέο 3.1 θαη 3.3 Βμαηξνχληαη νη δξαζηεξηφηεηεο 
θαζψο θαη νη αζθήζεηο: 11, 13, 14, 22, 30  

4. ΜΔΥΏΝΕΚΔ ΣΒΡΒΟΤ ΧΜΏΣΟ  

4.1 Βηζαγσγή.  

4.2 Οη θηλήζεηο ησλ ζηεξεψλ ζσκάησλ.  

4.3 Ρνπή δχλακεο.  

4.4 Εζνξξνπία ζηεξενχ ζψκαηνο.  

4.5 Ρνπή αδξάλεηαο.  

4.6 Θεκειηψδεο λφκνο ηεο ζηξνθηθήο θίλεζεο.  

4.7 ηξνθνξκή.  

4.8 Αηαηήξεζε ηεο ζηξνθνξκήο.  

4.9 Κηλεηηθή ελέξγεηα ιφγσ πεξηζηξνθήο.  

4.10 Έξγν θαηά ηε ζηξνθηθή θίλεζε.  

Βμαηξνχληαη νη αζθήζεηο 25, 70  

5. ΚΡΟΤΒΕ ΚΏΕ ΥΒΣΕΚΒ ΚΕΝΔΒΕ  

5.1 Βηζαγσγή.  

5.2 Κξνχζεηο.  

5.3 Κεληξηθή ειαζηηθή θξνχζε δχν ζθαηξψλ.  

5.4 Βιαζηηθή θξνχζε ζψκαηνο κε άιιν αθίλεην πνιχ κεγάιεο κάδαο.  
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ΥΔΜΒΕΏ ΐΕΐΛΕΏ 2019-20  

ΥΔΜΒΕΏ - ΣΒΤΥΟ Ώ` ησλ . Ληνδάθε, Α. Γάθε, Α. Θενδσξφπνπινπ, Ώλ. Κάιιε ΥΔΜΒΕΏ - ΣΒΤΥΟ ΐ` ησλ . Ληνδάθε, Α. 
Γάθε, Α. Θενδσξφπνπινπ, Ώλ. Κάιιε  

Ώπφ ην ΐηβιίν: ΥΔΜΒΕΏ - ΣΒΤΥΟ Ώ`  

Κεθάιαην 1. ΑΕΏΜΟΡΕΏΚΒ ΑΤΝΏΜΒΕ - ΚΏΣΏΣΏΒΕ ΣΔ ΤΛΔ - ΠΡΟΘΒΣΕΚΒ ΕΑΕΟΣΔΣΒ  

1.1 «Αηακνξηαθέο δπλάκεηο - Μεηαβνιέο θπζηθψλ θαηαζηάζεσλ - Νφκνο κεξηθψλ πηέζεσλ» ΒΚΣΟ απφ ηελ ππνελφηεηα 
«Μεηαβνιέο θαηάζηαζεο ηεο χιεο» θαη ηελ ππνελφηεηα «Ώέξηα - Νφκνο κεξηθψλ πηέζεσλ ηνπ Dalton»  

1.2 «Πξνζζεηηθέο ηδηφηεηεο δηαιπκάησλ», ΜΟΝΟ ε ππνελφηεηα «ζκσζε θαη Χζκσηηθή πίεζε», ρσξίο ηελ «αληίζηξνθε 
ψζκσζε»  

Ώπφ ην βηβιίν: ΥΔΜΒΕΏ - ΣΒΤΥΟ ΐ`  

Κεθάιαην 2. «ΘΒΡΜΟΥΔΜΒΕΏ»  

2.1 «Μεηαβνιή ελέξγεηαο θαηά ηηο ρεκηθέο κεηαβνιέο. Βλδφζεξκεο-εμψζεξκεο αληηδξάζεηο. Θεξκφηεηα αληίδξαζεο - ελζαιπία» 
« Βλζαιπία αληίδξαζεο - ΑΔ »,  

«Πξφηππε ελζαιπία αληίδξαζεο, ΑΔ0» ΒΚΣΟ απφ ηηο ππνελφηεηεο: «Πξφηππε ελζαιπία ζρεκαηηζκνχ, AH°f», «Πξφηππε 
ελζαιπία θαχζεο, ΑΔ00», «Πξφηππε ελζαιπία εμνπδεηέξσζε, ΑΔ0Π», «Πξφηππε ελζαιπία δηάιπζεο, AH0sd» θαη «Βλζαιπία 
δεζκνχ, ΑΔ0ΐ».  

2.2 «Θεξκηδνκεηξία - Νφκνη ζεξκνρεκείαο», ΜΟΝΟ ηελ ππνελφηεηα «Νφκνη Θεξκνρεκείαο»  

Κεθάιαην 3. «ΥΔΜΕΚΔ ΚΕΝΔΣΕΚΔ»  

3.1 «Γεληθά γηα ηε ρεκηθή θηλεηηθή θαη ηε ρεκηθή αληίδξαζε - Σαρχηεηα αληίδξαζεο» κέρξη θαη ην 1ν Παξάδεηγκα κε ηελ 
Βθαξκνγή ηνπ.  

3.2 «Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηαρχηεηα αληίδξαζεο. Καηαιχηεο» 3.3. «Νφκνο ηαρχηεηαο - Μεραληζκφο αληίδξαζεο»  

Κεθάιαην 4. «ΥΔΜΕΚΔ ΕΟΡΡΟΠΕΏ»  

4.1 «Έλλνηα ρεκηθήο ηζνξξνπίαο-Ώπφδνζε αληίδξαζεο»  

4.2. «Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζέζε ρεκηθήο ηζνξξνπίαο - Ώξρή Le Chatelier»  

4.3 «ηαζεξά ρεκηθήο ηζνξξνπίαο Kc - Kp» «Πξνο πνηα θαηεχζπλζε θηλείηαη κηα αληίδξαζε;»  

ΒΚΣΟ απφ ηηο ππνελφηεηεο: «Κηλεηηθή απφδεημε ηνπ λφκνπ ρεκηθήο ηζνξξνπίαο», «ηαζεξά ρεκηθήο ηζνξξνπίαο - Kp », 
«ρέζε πνπ ζπλδέεη ηελ Kp κε ηελ Kc »  

Παξαηήξεζε:  

Αελ ζα δηδαρζνχλ ηα παξαδείγκαηα θαη νη αζθήζεηο πνπ απαηηνχλ γλψζε ηεο έλλνηαο κεξηθή πίεζε αεξίνπ θαη ηνπ Νφκνπ 
κεξηθψλ πηέζεσλ ηνπ Dalton.  

Κεθάιαην 5. «ΟΞΒΏ - ΐΏΒΕ ΚΏΕ ΕΟΝΣΕΚΔ ΕΟΡΡΟΠΕΏ»  

5.1. «Ομέα - ΐάζεηο»  

5.2. «Ενληηζκφο νμέσλ - βάζεσλ»  

«Εζρχο νμέσλ - βάζεσλ θαη κνξηαθή δνκή»  

5.3. «Ενληηζκφο νμέσλ - βάζεσλ θαη λεξνχ - pH»  

5.4. «Βπίδξαζε θνηλνχ ηφληνο»  
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5.5. «Ρπζκηζηηθά δηαιχκαηα» 5.6 «Αείθηεο - νγθνκέηξεζε»  

Κεθάιαην 6. «ΔΛΒΚΣΡΟΝΕΏΚΔ ΑΟΜΔ ΣΧΝ ΏΣΟΜΧΝ & ΠΒΡΕΟΑΕΚΟ ΠΕΝΏΚΏ»  

6.1. «Σξνρηαθφ - Κβαληηθνί αξηζκνί»  

6.2. «Ώξρέο δφκεζεο πνιπειεθηξνληθψλ αηφκσλ»  

6.3 «Ανκή πεξηνδηθνχ πίλαθα (ηνκείο s,p,d,f) - ηνηρεία κεηάπησζεο»  

6.4. «Μεηαβνιή νξηζκέλσλ πεξηνδηθψλ ηδηνηήησλ» ΒΚΣΟ απφ ηελ ππνελφηεηα «Διεθηξνζπγγέλεηα»  

Κεθάιαην 1. «ΟΞΒΕΑΟΏΝΏΓΧΓΔ - ΔΛΒΚΣΡΟΛΤΔ»  

1.1 «Ώξηζκφο νμείδσζεο. Ομείδσζε - Ώλαγσγή»  

1.2 «Κπξηφηεξα νμεηδσηηθά -αλαγσγηθά. Ώληηδξάζεηο νμεηδναλαγσγήο» «Μέζνδνο κεηαβνιήο ηνπ αξηζκνχ νμείδσζεο»  

«Παξαδείγκαηα νμεηδναλαγσγηθψλ αληηδξάζεσλ», (κε δεδνκέλα ηα αληηδξψληα θαη πξντφληα)  

1.3 «Διεθηξνρεκεία Ώγσγνί ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο Διεθηξφιπζε - Μεραληζκφο -Βθαξκνγέο»  

ΒΚΣΟ ε ππνελφηεηα «Βθαξκνγέο»  

Κεθάιαην 7. «ΟΡΓΏΝΕΚΔ ΥΔΜΒΕΏ»  

7.1 «Ανκή νξγαληθψλ ελψζεσλ - Αηπιφο θαη ηξηπιφο δεζκφο- Βπαγσγηθφ θαηλφκελν» ΒΚΣΟ απφ: ηελ ππνελφηεηα 
«Βπαγσγηθφ θαηλφκελν»  

7.3 «Καηεγνξίεο νξγαληθψλ αληηδξάζεσλ θαη κεξηθνί κεραληζκνί νξγαληθψλ αληηδξάζεσλ» ΒΚΣΟ απφ «Δ αινγφλσζε ησλ 
αιθαλίσλ», «Δ αξσκαηηθή ππνθαηάζηαζε» θαη «Μεξηθνί κεραληζκνί νξγαληθψλ αληηδξάζεσλ»  

7.4 «Οξγαληθέο ζπλζέζεηο - Αηαθξίζεηο»  

Ώπφ ηελ ππνελφηεηα «Οξγαληθέο πλζέζεηο» πεξηιακβάλεηαη ζηελ χιε κφλν ε αινγνλνκνξθηθή αληίδξαζε.  

ΜΏΘΔΜΏΣΕΚΏ  

ΐΕΐΛΕΏ 2019-20_  

«ΜΏΘΔΜΏΣΕΚΏ - ΐ` ΜΒΡΟ» Γ` ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ ησλ ΏΝΑΡΒΏΑΏΚΔ ., ΚΏΣΏΡΓΤΡΔ ΐ., ΜΒΣΔ Σ., 
ΜΠΡΘΤΥΘΤΣΏ Κ., ΠΘΛΤΓΘΤ Γ._  

Ώπφ ην βηβιίν: «ΜΏΘΔΜΏΣΕΚΏ - ΐ` ΜΒΡΟ»  

Κεθάιαην 1: ξην -πλέρεηα ζπλάξηεζεο  

Παξ. 1.1 Πξαγκαηηθνί αξηζκνί.  

Παξ. 1.2 πλαξηήζεηο.  

Παξ. 1.3 Μνλφηνλεο ζπλαξηήζεηο- Ώληίζηξνθε ζπλάξηεζε.  

Παξ. 1.4 ξην ζπλάξηεζεο ζην  

Παξ. 1.5 Εδηφηεηεο ησλ νξίσλ, ρσξίο ηηο απνδείμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ  

"Σξηγσλνκεηξηθά φξηα"  

Παξ. 1.6 Με πεπεξαζκέλν φξην ζην  
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Παξ. 1.7 ξηα ζπλάξηεζεο ζην άπεηξν.  

Παξ. 1.8 πλέρεηα ζπλάξηεζεο.  

Κεθάιαην 2: Αηαθνξηθφο Λνγηζκφο  

Παξ. 2.1 Δ έλλνηα ηεο παξαγψγνπ, ρσξίο ηελ ππνπαξάγξαθν "Καηαθφξπθε εθαπηνκέλε"  

Παξ. 2.2 Παξαγσγίζηκεο ζπλαξηήζεηο- Παξάγσγνο ζπλάξηεζε (ρσξίο ηηο απνδείμεηο ησλ ηχπσλ (εκρ)`=ζπλρ θαη (ζπλρ)`= -
εκρ)  

Παξ. 2.3 Καλφλεο παξαγψγηζεο, ρσξίο ηελ απφδεημε ηνπ ζεσξήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγσγν γηλνκέλνπ 
ζπλαξηήζεσλ. Παξ. 2.4 Ρπζκφο κεηαβνιήο.  

Παξ. 2.5 Θεψξεκα Μέζεο Σηκήο Αηαθνξηθνχ Λνγηζκνχ. Παξ. 2.6 πλέπεηεο ηνπ Θεσξήκαηνο Μέζεο Σηκήο.  

Παξ. 2.7 Σνπηθά αθξφηαηα ζπλάξηεζεο, ρσξίο ην ηειεπηαίν ζεψξεκα (θξηηήξην ηεο 2εο παξαγψγνπ).  

Παξ. 2.8 Κπξηφηεηα - εκεία θακπήο ζπλάξηεζεο. (Θα κειεηεζνχλ κφλν νη ζπλαξηήζεηο πνπ είλαη δχν, ηνπιάρηζηνλ, θνξέο 
παξαγσγίζηκεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ πεδίνπ νξηζκνχ ηνπο).  

Παξ. 2.9 Ώζχκπησηεο - Καλφλεο De l` Hospital.  

Παξ. 2.10 Μειέηε θαη ράξαμε ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο κηαο ζπλάξηεζεο.  

Κεθάιαην 3: Οινθιεξσηηθφο Λνγηζκφο  

Παξ. 3.1 Ώφξηζην νινθιήξσκα. (Μφλν ε ππνπαξάγξαθνο "Ώξρηθή ζπλάξηεζε" πνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ πίλαθα παξαγνπζψλ 
ζπλαξηήζεσλ ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεηαη ζηηο δηδαθηηθέο νδεγίεο)  

Παξ. 3.4 Οξηζκέλν νινθιήξσκα.  

 

Παξ. 3.5. Δ ζπλάξηεζε  

 

ππφδεημε - νδεγία: Δ εηζαγσγή ηεο ζπλάξηεζεο  

 

γίλεηαη γηα λα απνδεηρζεί ην Θεκειηψδεο Θεψξεκα ηνπ νινθιεξσηηθνχ ινγηζκνχ θαη λα αλαδεηρζεί ε ζχλδεζε ηνπ Αηαθνξηθνχ 
κε ηνλ Οινθιεξσηηθφ Λνγηζκφ.  

Γηα ην ιφγν απηφ δελ ζα δηδαρζνχλ εθαξκνγέο θαη αζθήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλάξηεζε  

 

θαη γεληθφηεξα ζηε  

 

Παξ. 3.7 Βκβαδφλ επηπέδνπ ρσξίνπ, ρσξίο ηελ εθαξκνγή 3.  
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ΟΜΏΑΏ ΠΡΟΏΝΏΣΟΛΕΜΟΤ ΠΟΤΑΧΝ ΤΓΒΕΏ  

Φπζηθή Υεκεία ΐηνινγία  

ΦΤΕΚΔ: πσο αθξηβψο νξίδεηαη γηα ηελ Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνχ Θεηηθψλ πνπδψλ  

ΥΔΜΒΕΏ: ¨πσο αθξηβψο νξίδεηαη γηα ηελ Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνχ Θεηηθψλ πνπδψλ  

ΐΕΟΛΟΓΕΏ ΐΕΐΛΕΏ 2019-20_  

«ΐΕΟΛΟΓΕΏ - ΣΒΤΥΟ Ώ`» Γ` ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ ησλ ΏΑΏΜΏΝΣΕΏΑΟΤ Μ., ΓΒΧΡΓΏΣΟΤ Μ., ΠΏΠΕΣΓΏΚΔ Υ., ΛΏΚΚΏ 
Λ., ΝΟΣΏΡΏ Α., ΦΛΧΡΒΝΣΕΝ Ν., ΥΏΝΣΔΚΧΝΣΔ ΟΛ., ΥΏΣΓΔΓΒΧΡΓΕΟΤ Γ.  

«ΐΕΟΛΟΓΕΏ - ΣΒΤΥΟ ΐ`» Γ` ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ ησλ ΏΛΒΠΟΡΟΤ ΜΏΡΕΝΟΤ ΐ., ΏΡΓΤΡΟΚΏΣΡΕΣΔ ΏΛ., 
ΚΟΜΔΣΟΠΟΤΛΟΤ ΏΕΚ., ΠΕΏΛΟΓΛΟΤ Π., ΓΟΤΡΕΣΏ ΐ._  

Ώπφ ην βηβιίν: «ΐΕΟΛΟΓΕΏ - ΣΒΤΥΟ Ώ`»  

Κεθάιαην 1 - Άλζξσπνο θαη Τγεία  

1.1 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ.  

1.2 Μηθξννξγαληζκνί  

1.2.1 Καηεγνξίεο παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ (εθηφο ν «Πνιιαπιαζηαζκφο ησλ ηψλ»)  

1.2.2 Μεηάδνζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ.  

1.3 Μεραληζκνί άκπλαο ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ - ΐαζηθέο αξρέο αλνζίαο  

1.3.1 Μεραληζκνί κε εηδηθήο άκπλαο  

1.3.2 Μεραληζκνί εηδηθήο άκπλαο - Ώλνζία  

1.3.3 Πξνβιήκαηα ζηε δξάζε ηνπ αλνζνβηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο  

1.3.4 χλδξνκν Βπίθηεηεο Ώλνζνινγηθήο Ώλεπάξθεηαο (AIDS) 1.5 Οπζίεο πνπ πξνθαινχλ εζηζκφ.  

Κεθάιαην 2 - Άλζξσπνο θαη Πεξηβάιινλ  

2.1 Δ έλλνηα ηνπ νηθνζπζηήκαηνο  

2.1.1 Υαξαθηεξηζηηθά νηθνζπζηεκάησλ  

2.2 Ρνή Βλέξγεηαο  

2.2.1 Σξνθηθέο αιπζίδεο θαη ηξνθηθά πιέγκαηα  

2.2.2 Σξνθηθέο ππξακίδεο θαη ηξνθηθά επίπεδα  

2.3 ΐηνγεσρεκηθνί θχθινη  

2.3.1 Ο θχθινο ηνπ άλζξαθα  

2.3.2 Ο θχθινο ηνπ αδψηνπ  

2.3.3 Ο θχθινο ηνπ λεξνχ  

2.4.3 Βξεκνπνίεζε  

2.4.4 Ρχπαλζε (εθηφο: Ρχπαλζε ηνπ εδάθνπο θαη Δρνξξχπαλζε)  
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Κεθάιαην 3 - Βμέιημε  

3.1 Βηζαγσγή  

3.1.1 Σαμηλφκεζε ησλ νξγαληζκψλ θαη εμέιημε  

3.1.2 Δ ζεσξία ηνπ Λακάξθ  

3.1.3 Δ ζεσξία ηεο Φπζηθήο Βπηινγήο  

3.1.4 Μεξηθέο ρξήζηκεο απνζαθελίζεηο ζηε ζεσξία ηεο θπζηθήο επηινγήο  

3.1.5 Δ θπζηθή επηινγή ελ δξάζεη  

3.2 Δ ζχγρξνλε ζχλζεζε  

3.2.1 Οη παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ εμειηθηηθή πνξεία  

3.3 Ση είλαη ε θπινγέλεζε θαη απφ πνχ αληινχκε ζρεηηθά ζηνηρεία  

3.4 Δ εμέιημε ηνπ αλζξψπνπ  

3.4.1 Σν γελεαινγηθφ καο δέληξν  

3.4.2 Δ εκθάληζε ησλ Θειαζηηθψλ θαη ησλ Πξσηεπφλησλ  

3.4.3 Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Πξσηεπφλησλ  

3.4.5 Δ εκθάληζε ησλ Ώλζξσπηδψλ  

3.4.6 Οη πξψηνη άλζξσπνη  

3.4.7 Δ πνηθηινκνξθία ζηνπο αλζξψπηλνπο πιεζπζκνχο  

Ώπφ ην βηβιίν: «ΐΕΟΛΟΓΕΏ - ΣΒΤΥΟ ΐ`»  

Κεθάιαην 1 «Σν γελεηηθφ πιηθφ»  

Κεθάιαην 2 «Ώληηγξαθή, έθθξαζε θαη ξχζκηζε ηεο γελεηηθήο πιεξνθνξίαο»  

Κεθάιαην 4 «Σερλνινγία ηνπ αλαζπλδπαζκέλνπ DNA»  

Κεθάιαην 5 «Μελδειηθή θιεξνλνκηθφηεηα»  

Κεθάιαην 6 «Μεηαιιάμεηο»  

Κεθάιαην 7 «Ώξρέο θαη κεζνδνινγία ηεο ΐηνηερλνινγίαο» εθηφο απφ ηελ ελφηεηα «Δ παξαγσγή ηεο πεληθηιίλεο απνηειεί 
ζεκαληηθφ ζηαζκφ ζηελ πνξεία ηεο ΐηνηερλνινγίαο»  

Κεθάιαην 8 «Βθαξκνγέο ηεο ΐηνηερλνινγίαο ζηελ Εαηξηθή» εθηφο απφ ηηο ελφηεηεο «Βκβφιηα» θαη «Ώληηβηνηηθά».  

Κεθάιαην 9 «Βθαξκνγέο ηεο ΐηνηερλνινγίαο ζηε γεσξγία θαη ηελ θηελνηξνθία». Κεθάιαην 11 «Βθαξκνγέο ηεο ΐηνηερλνινγίαο 
ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο»  

ΟΜΏΑΏ ΠΡΟΏΝΏΣΟΛΕΜΟΤ ΠΟΤΑΧΝ ΟΕΚΟΝΟΜΕΏ & ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΔ  

Μαζεκαηηθά Πιεξνθνξηθή Οηθνλνκία  

ΜΏΘΔΜΏΣΕΚΏ: πσο αθξηβψο νξίδεηαη γηα ηελ Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνχ Θεηηθψλ πνπδψλ  

ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΔ ΐΕΐΛΕΏ 2019 - 2020  
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Ώλάπηπμε Βθαξκνγψλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθφ Πεξηβάιινλ ΐΏΚΏΛΔ Ώ., ΓΕΏΝΝΟΠΟΤΛΟ Δ., ΕΧΏΝΝΕΑΔ Ν., ΚΟΕΛΕΏ ΥΡ., 
ΜΏΛΏΜΏ Κ., ΜΏΝΧΛΟΠΟΤΛΟ I., ΠΟΛΕΣΔ Π. (ΐηβιίν Μαζεηή)  

Πιεξνθνξηθή (ΐηβιίν Μαζεηή, πκπιεξσκαηηθφ Βθπαηδεπηηθφ Τιηθφ), ΒΚΑΟΔ 2019  

Ώλάπηπμε Βθαξκνγψλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθφ Πεξηβάιινλ (ΐΏΚΏΛΔ Ώ., ΓΕΏΝΝΟΠΟΤΛΟ Δ., ΕΧΏΝΝΕΑΔ Ν., ΚΟΕΛΕΏ ΥΡ., 
ΜΏΛΏΜΏ Κ., ΜΏΝΧΛΟΠΟΤΛΟ I., ΠΟΛΕΣΔ Π.)  

(Σεηξάδην καζεηή)  

Ώλάπηπμε Βθαξκνγψλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθφ Πεξηβάιινλ (ΚΧΣΏΚΔ Σ., ΣΏΣΏΡΏΚΔ Ώ., φπσο αλακνξθψζεθε απφ: 
ΓΡΏΜΜΒΝΟ Ν., ΓΟΤΕΟΤ Ώ.) (2ε Έθδνζε, 2019)  

(Παξάξηεκα Ώ - Οδεγίεο Μειέηεο καζεηή)  

Ώπφ ην βηβιίν: «Ώλάπηπμε Βθαξκνγψλ ζε 
Πξνγξακκαηηζηηθφ Πεξηβάιινλ», ΐηβιίν 
Μαζεηή, Γ` Γεληθνχ Λπθείνπ ησλ Ώ. ΐαθάιε, 
Δ. Γηαλλφπνπινπ, Ν. Εσαλλίδε, Υ. Κνηιία, Κ. 
Μάιακα, I. Μαλσιφπνπινπ, Π. Πνιίηε, 
έθδνζε (Ε.Σ.Τ.Β.) «Αηφθαληνο».  

Ώπφ ην βηβιίν: «Πιεξνθνξηθή», Γ` Σάμε 
Γεληθνχ Λπθείνπ, ΐηβιίν Μαζεηή, 
πκπιεξσκαηηθφ Βθπαηδεπηηθφ Τιηθφ, 
Έθδνζε 2019.   

1. Ώλάιπζε Πξνβιήκαηνο    1.1 Δ έλλνηα πξφβιεκα.    1.2 Καηαλφεζε πξνβιήκαηνο.    1.3 Ανκή πξνβιήκαηνο.    1.4 Καζνξηζκφο απαηηήζεσλ.    2. ΐαζηθέο Έλλνηεο Ώιγνξίζκσλ    2.1 Ση είλαη αιγφξηζκνο.    2.2 πνπδαηφηεηα αιγνξίζκσλ.    2.3 Πεξηγξαθή θαη αλαπαξάζηαζε 
αιγνξίζκσλ.  

 
 

2.4 ΐαζηθέο ζπληζηψζεο / εληνιέο ελφο 
αιγνξίζκνπ.  

 
 

2.4.1 Ανκή αθνινπζίαο.    2.4.2 Ανκή Βπηινγήο.    2.4.3 Αηαδηθαζίεο πνιιαπιψλ επηινγψλ.    2.4.4 Βκθσιεπκέλεο Αηαδηθαζίεο.    2.4.5 Ανκή Βπαλάιεςεο.    
3. Ανκέο Αεδνκέλσλ θαη Ώιγφξηζκνη  

Βλφηεηα 1. Ανκέο Αεδνκέλσλ θαη 
Ώιγφξηζκνη   

3.1 Αεδνκέλα.    3.2 Ώιγφξηζκνη + Ανκέο Αεδνκέλσλ = 
Πξνγξάκκαηα.  

 
 

3.3 Πίλαθεο.    

3.4 ηνίβα.  

1.1 ηνίβα  

1.1.1 Παξαδείγκαηα πινπνίεζεο 
ζηνίβαο  

 

 κε ρξήζε κνλνδηάζηαηνπ πίλαθα  
 

 1.1.2 Βξσηήζεηο - Ώζθήζεηο  
 

 1.2 Οπξά  
 3.5 Οπξά.  1.2.1 Παξαδείγκαηα πινπνίεζεο νπξάο  
 

 κε ρξήζε κνλνδηάζηαηνπ πίλαθα 1.2.2 
Βξσηήζεηο - Ώζθήζεηο   

3.6 Ώλαδήηεζε.    3.7 Σαμηλφκεζε.    
 1.3 Άιιεο δνκέο δεδνκέλσλ  

 
 1.3.1 Λίζηεο  

 
 1.3.2 Αέλδξα  

 
 1.3.3 Γξάθνη  

 
 1.3.4 Βξσηήζεηο - Ώζθήζεηο  

 4. Σερληθέο ρεδίαζεο Ώιγνξίζκσλ  Βλφηεηα 2. Σερληθέο ρεδίαζεο  
 

 Ώιγνξίζκσλ  
 4.1 Ώλάιπζε πξνβιεκάησλ.    
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 2.1 Μέζνδνο Αηαίξεη θαη ΐαζίιεπε.  
 6. Βηζαγσγή ζηνλ Πξνγξακκαηηζκφ    6.1 Δ έλλνηα ηνπ πξνγξάκκαηνο.    6.3 Φπζηθέο θαη ηερλεηέο γιψζζεο.    6.4 Σερληθέο ζρεδίαζεο πξνγξακκάησλ.    6.4.1 Εεξαξρηθή ζρεδίαζε πξνγξάκκαηνο.    6.4.2 Σκεκαηηθφο πξνγξακκαηηζκφο.    6.4.3 Ανκεκέλνο πξνγξακκαηηζκφο.    6.5 Ώληηθεηκελνζηξαθήο πξνγξακκαηηζκφο.    6.7 Πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα.    7. ΐαζηθέο Έλλνηεο Πξνγξακκαηηζκνχ    7.1 Σν αιθάβεην ηεο ΓΛΧΏ.    7.2 Σχπνη δεδνκέλσλ.    7.3 ηαζεξέο.    7.4 Μεηαβιεηέο.    7.5 Ώξηζκεηηθνί ηειεζηέο.    7.6 πλαξηήζεηο.    7.7 Ώξηζκεηηθέο εθθξάζεηο.    7.8 Βληνιή εθρψξεζεο.    7.9 Βληνιέο εηζφδνπ-εμφδνπ.    7.10 Ανκή πξνγξάκκαηνο.    8. Βπηινγή θαη Βπαλάιεςε  Βλφηεηα 3. Βπηινγή θαη Βπαλάιεςε  
 8.1 Βληνιέο Βπηινγήο.    8.1.1 Βληνιή ΏΝ.    

 3.1 Βληνιή ΒΠΕΛΒΞΒ  
 8.1.2 Βληνιή ΒΠΕΛΒΞΒ.  3.1.1 Παξαδείγκαηα κε ρξήζε ηεο 

εληνιήο ΒΠΕΛΒΞΒ   
 3.1.2 Βξσηήζεηο - Ώζθήζεηο  

8.2 Βληνιέο επαλάιεςεο.   
8.2.1 Βληνιή ΟΟ...ΒΠΏΝΏΛΏΐΒ.   
8.2.2 Βληνιή ΜΒΥΡΕ_ΟΣΟΤ.   
8.2.3 Βληνιή ΓΕΏ...ΏΠΟ...ΜΒΥΡΕ.   
9. Πίλαθεο   
9.1 Μνλνδηάζηαηνη πίλαθεο.   
9.2 Πφηε πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη 
πίλαθεο.  

 

9.3 Πνιπδηάζηαηνη πίλαθεο.   
9.4 Σππηθέο επεμεξγαζίεο πηλάθσλ.   
10.Τπνπξνγξάκκαηα   
10.1 Σκεκαηηθφο πξνγξακκαηηζκφο.   
10.2 Υαξαθηεξηζηηθά ησλ 
ππνπξνγξακκάησλ.  

 

10.3 Πιενλεθηήκαηα ηνπ ηκεκαηηθνχ 
πξνγξακκαηηζκνχ.  

 

10.4 Παξάκεηξνη.   
10.5 Αηαδηθαζίεο θαη ζπλαξηήζεηο.   
10.5.1 Οξηζκφο θαη θιήζε ζπλαξηήζεσλ.   
10.5.2 Οξηζκφο θαη θιήζε δηαδηθαζηψλ.   
10.5.3 Πξαγκαηηθέο θαη ηππηθέο παξάκεηξνη.   
10.6 Βκβέιεηα κεηαβιεηψλ - ζηαζεξψλ.   
 Βλφηεηα 4. χγρξνλα Πξνγξακκαηηζηηθά 

Πεξηβάιινληα  

 4.1 Ώληηθεηκελνζηξαθήο 
Πξνγξακκαηηζκφο: έλαο θπζηθφο ηξφπνο 
επίιπζεο πξνβιεκάησλ  

4.2 Υηίδνληαο Ώληηθεηκελνζηξαθή 
Πξνγξάκκαηα  

4.2.1 Μεζνδνινγία  

4.2.2 Αηαγξακκαηηθή αλαπαξάζηαζε  

4.3 Οκαδνπνίεζε Ώληηθεηκέλσλ ζε 
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Κιάζεηο: Ώθαηξεηηθφηεηα θαη Βλζπιάθσζε  

4.3.1 Παξαδείγκαηα Αηαγξακκαηηθήο 
Ώλαπαξάζηαζεο Κιάζεσλ  

4.4 Δ Ώληηθεηκελνζηξαθήο «Οηθνγέλεηα»: 
Κιάζεηο - Πξφγνλνη, Κιάζεηο - Ώπφγνλνη  

4.5 Οξίδνληαο ηελ Καηάιιειε 
πκπεξηθνξά: Πνιπκνξθηζκφο  

4.6 Βξσηήζεηο - Ώζθήζεηο  

13. Βθζθαικάησζε Πξνγξάκκαηνο  Βλφηεηα 5. Βθζθαικάησζε 
Πξνγξάκκαηνο  

 5.1 Καηεγνξίεο Λαζψλ  

 5.1.1 πληαθηηθά ιάζε  

13.1 Καηεγνξίεο ιαζψλ.  5.1.2 Λάζε πνπ νδεγνχλ ζε αληηθαλνληθφ  

 ηεξκαηηζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο  

 5.1.3 Λνγηθά ιάζε  

 5.2 Βθζθαικάησζε  

 5.2.1 Βθζθαικάησζε ινγηθψλ ιαζψλ ζηηο  

 δνκέο επηινγήο  

 5.2.2 Βθζθαικάησζε ινγηθψλ ιαζψλ ζηηο  

 δνκέο επαλάιεςεο  

13.2 Βθζθαικάησζε.  5.2.3 Βθζθαικάησζε ινγηθψλ ιαζψλ ζε  

 πίλαθεο  

 5.2.4 Βθζθαικάησζε ινγηθψλ ιαζψλ ζηα  

 ππνπξνγξάκκαηα  

 5.2.5 Μέζνδνο ειέγρνπ «Μαχξν Κνπηί»  

 5.3 Βξσηήζεηο - Ώζθήζεηο  

ΟΕΚΟΝΟΜΕΏ  

ΐΕΐΛΕΟ 2019-20  

ΏΡΥΒ ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΔ ΘΒΧΡΕΏ - ΜΕΚΡΟΟΕΚΟΝΟΜΕΏ ΜΏΚΡΟΟΕΚΟΝΟΜΕΏ  

ησλ Θεφδσξνπ Ληαλνχ, Ώληψληνπ Παπαβαζηιείνπ θαη Ώλδξέα Υαηδεαλδξένπ  

Ώπφ ην βηβιίν: ΏΡΥΒ ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΔ ΘΒΧΡΕΏ - ΜΕΚΡΟΟΕΚΟΝΟΜΕΏ ΜΏΚΡΟΟΕΚΟΝΟΜΕΏ  

Κεθάιαην 1: ΐαζηθέο Οηθνλνκηθέο Έλλνηεο  

(παξάγξαθνη 1 έσο θαη 12, εθηφο ηεο ηειεπηαίαο πξφηαζεο ηεο παξαγξάθνπ 6: «Μπνξεί φκσο λα ηνληζηεί ... εθθξάδεη.»)  

Κεθάιαην 2: Δ δήηεζε ησλ αγαζψλ (παξάγξαθνη 1 έσο θαη 15)  

Κεθάιαην 3: Δ παξαγσγή ηεο επηρείξεζεο θαη ην θφζηνο (παξάγξαθνη 1 έσο θαη 7 ηνπ κέξνπο Ώ` πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 
παξαγσγή ηεο επηρείξεζεο, παξάγξαθνη 1 έσο θαη 4 ηνπ κέξνπο ΐ`, πνπ αλαθέξεηαη ζην θφζηνο παξαγσγήο)  

Κεθάιαην 4: Δ πξνζθνξά ησλ αγαζψλ (παξάγξαθνη 1 έσο θαη 9)  

Κεθάιαην 5: Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ ηηκψλ (παξάγξαθνη 1 έσο θαη 5)  

Κεθάιαην 7: Ώθαζάξηζην Βγρψξην Πξντφλ (παξάγξαθνη 1, 2, 3, 4 εθηφο ηεο 2εο πξφηαζεο ηεο ππνελφηεηαο (2): «ηε ρψξα 
καο ... Βζληθήο Οηθνλνκίαο», 7, 9, 10)  

Κεθάιαην 8: Σν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα (παξάγξαθνη 1, 4 εθηφο ηεο 4εο πξφηαζεο «Οη θαηαζέζεηο φςεσο γίλνληαη απφ 
επηρεηξήζεηο θαη δηαθηλνχληαη ζπρλά κε επηηαγέο.», 7)  
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Κεθάιαην 9: Οηθνλνκηθέο δηαθπκάλζεηο - πιεζσξηζκφο-αλεξγία (παξάγξαθνη 1, 2, 3 απφ ηελ αξρή έσο: «...5% πςειφηεξν απφ 
απηφ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο.», 4 εθηφο ηεο 5εο πξφηαζεο: «Βπίζεο άηνκα ηα νπνία ... δελ αλήθνπλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ.» 
θαη ηεο ελφηεηαο «Καηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο», 5)  

Κεθάιαην 10: Σα δεκφζηα νηθνλνκηθά (παξάγξαθνη 3 εθηφο ηνπ απνζπάζκαηνο ηεο ελφηεηαο i: «Σν κέγεζνο θαη ε αλαινγία 
ησλ δηαθφξσλ δαπαλψλ ... πνιεκηθέο πεξηφδνπο.», 4)  

Οη εξσηήζεηο θαη νη αζθήζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα πξναλαθεξφκελα Κεθάιαηα.  

Γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2019-2020 ε δηδαθηέα χιε ησλ καζεκάησλ ηεο Γ` ηάμεο Δκεξεζίνπ Γεληθνχ Λπθείνπ, Γ` ηάμεο Βζπεξηλνχ 
Γεληθνχ Λπθείνπ θαη Α` ηάμεο Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ πνπ εμεηάδνληαη θαη παλειιαδηθά γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα 
Βθπαίδεπζε ηαπηίδεηαη κε ηελ σο άλσ εμεηαζηέα χιε.  

Δ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Βθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.  

Δ2/107268/03-07-2019 Απόθαζη Υπ. Παιδείας ΦΓΚ 2881 

η. Β΄ 
 

Σξνπνπνίεζε ηεο 71388/Γ2/08-05-2019 ππνπξγηθήο απφθαζεο (Β` 1674) σο πξνο ηνλ 

ραξαθηεξηζκφ, ηνπο θιάδνπο θαη ηνλ ηξφπν εμέηαζεο ησλ δηδαζθνκέλσλ καζεκάησλ. 

Σξνπνπνηνχκε ηελ 71388/Α2/08-05-2019 ππνπξγηθή απφθαζε (ΐ` 1674) θαη αληηθαζηζηνχκε ηα άξζξα 1, 2 θαη 5, σο εμήο:  

«Άξζξν 1 

Υαξαθηεξηζκφο ησλ δηδαζθνκέλσλ καζεκάησλ  

1. Σα καζήκαηα ηεο Ώ` ηάμεο Δκεξήζηνπ θαη Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ θαηαλέκνληαη ζε δχν (2) νκάδεο:  

α) Δ νκάδα Ώ` πεξηιακβάλεη ηα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο πνπ εμεηάδνληαη γξαπηψο ζηηο πξναγσγηθέο εμεηάζεηο θαη είλαη ηα 
εμήο:  

Βιιεληθή Γιψζζα (Ώξραία Βιιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία θαη ηξίσξε ζπλεμέηαζε ησλ θιάδσλ Νέα Βιιεληθή Γιψζζα θαη 
Νέα Βιιεληθή Λνγνηερλία),  

Μαζεκαηηθά (Άιγεβξα θαη Γεσκεηξία),  

Εζηνξία,  

Φπζηθέο Βπηζηήκεο (κφλν νη θιάδνη Φπζηθή θαη Υεκεία),  

Πνιηηηθή Παηδεία (Οηθνλνκία, Πνιηηηθνί Θεζκνί θαη Ώξρέο Αηθαίνπ θαη Κνηλσληνινγία).  

β) Δ νκάδα ΐ` πεξηιακβάλεη ηα ππφινηπα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο θαη ηα καζήκαηα Βπηινγήο, ηα νπνία δελ εμεηάδνληαη 
γξαπηψο ζηηο πξναγσγηθέο εμεηάζεηο.  

2. Σα καζήκαηα ηεο ΐ` ηάμεο Δκεξήζηνπ θαη Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ θαηαλέκνληαη ζε δχν (2) νκάδεο:  

α) Δ νκάδα Ώ` πεξηιακβάλεη ηα καζήκαηα πνπ εμεηάδνληαη γξαπηψο ζηηο πξναγσγηθέο εμεηάζεηο θαη είλαη ηα εμήο:  

Γεληθήο Παηδείαο:  

Βιιεληθή Γιψζζα (κφλν νη θιάδνη Νέα Βιιεληθή Γιψζζα θαη Νέα Βιιεληθή Λνγνηερλία ζε ηξίσξε ζπλεμέηαζε), Εζηνξία,  

Φπζηθέο Βπηζηήκεο (κφλν ν θιάδνο ΐηνινγία), Μαζεκαηηθά (κφλν ν θιάδνο Άιγεβξα γηα ηνπο καζεηέο ηεο Οκάδαο 
Πξνζαλαηνιηζκνχ Ώλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ),  

χγρξνλνο Κφζκνο: Πνιίηεο θαη Αεκνθξαηία (κφλν γηα ηνπο καζεηέο ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ Θεηηθψλ πνπδψλ),  
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θαη ηα καζήκαηα Οκάδσλ Πξνζαλαηνιηζκνχ.  

β) Δ νκάδα ΐ` πεξηιακβάλεη ηα ππφινηπα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο, ηα νπνία δελ εμεηάδνληαη γξαπηψο ζηηο πξναγσγηθέο 
εμεηάζεηο.  

3. Σα καζήκαηα ηεο Γ` ηάμεο Δκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ θαηαλέκνληαη ζε δχν (2) νκάδεο:  

α) Δ νκάδα Ώ` πεξηιακβάλεη ην κάζεκα Γεληθήο Παηδείαο «Νενειιεληθή Γιψζζα θαη Λνγνηερλία» θαη φια ηα καζήκαηα 
Οκάδσλ Πξνζαλαηνιηζκνχ, ηα νπνία εμεηάδνληαη γξαπηψο ζηηο απνιπηήξηεο εμεηάζεηο.  

β) Δ νκάδα ΐ` πεξηιακβάλεη ηα ππφινηπα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο θαη ηα καζήκαηα Βπηινγήο, ηα νπνία δελ εμεηάδνληαη 
γξαπηψο ζηηο απνιπηήξηεο εμεηάζεηο.  

4. Σα καζήκαηα ηεο Γ` ηάμεο Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ θαη Α` ηάμεο Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ θαηαλέκνληαη ζε δχν (2) 
νκάδεο:  

α) Δ νκάδα Ώ` πεξηιακβάλεη ην κάζεκα Γεληθήο Παηδείαο «Νενειιεληθή Γιψζζα θαη Λνγνηερλία» θαη φια ηα καζήκαηα 
Οκάδσλ Πξνζαλαηνιηζκνχ, ηα νπνία εμεηάδνληαη γξαπηψο ζηηο απνιπηήξηεο εμεηάζεηο.  

β) Δ νκάδα ΐ` πεξηιακβάλεη ηα ππφινηπα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο, ηα νπνία δελ εμεηάδνληαη γξαπηψο ζηηο απνιπηήξηεο 
εμεηάζεηο.  

Άξζξν 2 

Κιάδνη καζεκάησλ  

ηηο Ώ` θαη ΐ` ηάμεηο Δκεξήζηνπ θαη Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ:  

i. To κάζεκα ηεο Βιιεληθήο Γιψζζαο ρσξίδεηαη ζηνπο εμήο θιάδνπο:  

α) Ώξραία Βιιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία β) Νέα Βιιεληθή Γιψζζα γ) Νέα Βιιεληθή Λνγνηερλία  

ii. To κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ ρσξίδεηαη ζηνπο εμήο θιάδνπο:  

α) Άιγεβξα β) Γεσκεηξία  

iii. To κάζεκα ησλ Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ ρσξίδεηαη ζηνπο εμήο θιάδνπο:  

α) Φπζηθή β) Υεκεία γ) ΐηνινγία  

Κάζε θιάδνο βαζκνινγείηαη ρσξηζηά. Ο ηειηθφο βαζκφο γηα θάζε κάζεκα κε θιάδνπο είλαη ν κέζνο φξνο ησλ ηειηθψλ βαζκψλ 
ησλ θιάδσλ ηνπ κε πξνζέγγηζε δεθάηνπ.  

Άξζξν 5 

Σξφπνο εμέηαζεο ησλ καζεκάησλ  

1. Σα ζέκαηα ησλ πξναγσγηθψλ, απνιπηεξίσλ θαη θαηαηαθηεξίσλ εμεηάζεσλ ιακβάλνληαη απφ ηελ χιε πνπ νξίδεηαη σο 
εμεηαζηέα γηα θάζε κάζεκα θαηά ην έηνο πνπ γίλνληαη νη εμεηάζεηο. Οη εξσηήζεηο είλαη αλάινγεο κε εθείλεο πνπ ππάξρνπλ ζηα 
ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη ζηηο νδεγίεο ηνπ Ελζηηηνχηνπ Βθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, δηαηξέρνπλ φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε έθηαζε 
ηεο εμεηαζηέαο χιεο, ειέγρνπλ επξχ θάζκα δηδαθηηθψλ ζηφρσλ θαη είλαη θιηκαθνχκελνπ βαζκνχ δπζθνιίαο. Οη καζεηέο 
απαληνχλ ππνρξεσηηθά ζε φια ηα ζέκαηα.  

2. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έλα ζέκα αλαιχεηαη ζε ππνεξσηήκαηα, ε βαζκνινγία πνπ πξνβιέπεηαη γηα απηφ θαηαλέκεηαη 
ηζφηηκα ζηηο επηκέξνπο εξσηήζεηο, εθηφο αλ θαηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ ζεκάησλ θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθφο βαζκφο γηα θάζε κηα 
απφ απηέο.  

Ώ. Ώξραία Βιιεληθή Γιψζζα  

Ε. Γηα ηελ εμέηαζε ηεο Ώξραίαο Βιιεληθήο Γιψζζαο θαη Γξακκαηείαο ζηελ Ώ` ηάμε Δκεξήζηνπ θαη Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ, 
δίλεηαη ζηνπο καζεηέο ζε θσηναληίγξαθν:  
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α) απφζπαζκα θεηκέλνπ, δηδαγκέλνπ απφ ην πξσηφηππν, 12-20 ζηίρσλ, κε λνεκαηηθή ζπλνρή,  

β) απφζπαζκα θείκελνπ, δηδαγκέλνπ απφ κεηάθξαζε, θαη δεηείηαη απφ απηνχο:  

α) λα κεηαθξάζνπλ ζηε Νέα Βιιεληθή έλα ηκήκα ηνπ πξσηφηππνπ θεηκέλνπ νθηψ έσο δέθα (8-10) ζηίρσλ.  

β) λα απαληήζνπλ ζε:  

i. ηξεηο (3) εξσηήζεηο εξκελεπηηθέο πνπ κπνξεί λα αλαθέξνληαη ζε ηδέεο, αμίεο, πξνβιήκαηα, ζηε ζηάζε, ζην ήζνο ή ζηνλ 
ραξαθηήξα πξνζψπσλ, ζην ηζηνξηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηζηηθφ πιαίζην ηεο επνρήο ηεο ζπγγξαθήο ηνπ έξγνπ, ζηε δνκή ηνπ 
θεηκέλνπ, ζε πθνινγηθά θαη αηζζεηηθά ζέκαηα. Οη δχν (2) απφ ηηο εξσηήζεηο απηέο αλαθέξνληαη ζην απφζπαζκα θεηκέλνπ, 
δηδαγκέλνπ απφ ην πξσηφηππν, θαη ε ηξίηε ζην ηκήκα ηνπ δηδαγκέλνπ απφ κεηάθξαζε θεηκέλνπ ζε ζπζρεηηζκφ κε ην παξαπά-
λσ εμεηαδφκελν πξσηφηππν απφζπαζκα.  

ii. κία (1) εξψηεζε ιεμηινγηθή-ζεκαζηνινγηθή πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξαγσγή θαη ζχλζεζε ιέμεσλ ηεο Ώξραίαο Βιιεληθήο, ζε 
νκφξξηδεο ιέμεηο, ζε απιέο ή ζχλζεηεο, ζηε ζχλδεζε ιέμεσλ ηεο Ώξραίαο θαη ηεο Νέαο Βιιεληθήο, ζηε δηαηήξεζε ή ζηελ 
αιιαγή ηεο ζεκαζίαο ηνπο, ζε ζπλψλπκα θαη αληψλπκα θ.ιπ.  

iii. κία (1) εξψηεζε γξακκαηηθήο. ίλ. κία (1) εξψηεζε ζπληαθηηθνχ.  

λ. κία (1) εξψηεζε θιεηζηνχ ηχπνπ (ζσζηφ ή ιάζνο, πνιιαπιήο επηινγήο, αληηζηνίρηζεο, θ.ά.) πνπ αλαθέξεηαη ζην 
γξακκαηεηαθφ είδνο ηνπ θεηκέλνπ, ζηνλ ζπγγξαθέα ή ζην έξγν ηνπ.  

Οη εξσηήζεηο ππφ ηα ζηνηρεία «iv» θαη «λ» κπνξεί λα αλαιχνληαη ζε δχν (2) ηζνδχλακα βαζκνινγηθψο ππνεξσηήκαηα.  

Δ εξψηεζε ππφ ην ζηνηρείν «λ» ηίζεηαη πξναηξεηηθά απφ ηνλ/ηε δηδάζθνληα/νπζα.  

Δ κεηάθξαζε βαζκνινγείηαη κε ηξηάληα (30) κνλάδεο θαη θαζεκηά απφ ηηο επηά (7) εξσηήζεηο κε δέθα (10) κνλάδεο. ε 
πεξίπησζε πνπ δελ ηίζεηαη ε εξψηεζε ππφ ην ζηνηρείν «λ», ηφηε νη 10 κνλάδεο ηεο επηκεξίδνληαη απφ 5 κνλάδεο ζε θαζεκία 
απφ ηηο δχν εξκελεπηηθέο εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξσηφηππν δνζέλ απφζπαζκα, νη νπνίεο πιένλ βαζκνινγνχληαη 
κε 15 κνλάδεο.  

II. Γηα ηελ εμέηαζε ζην κάζεκα Ώξραία Βιιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία ηνπ πξνγξάκκαηνο Γεληθήο Παηδείαο ηεο ΐ` ηάμεο 
Δκεξήζηνπ θαη Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ δίλεηαη ζηνπο/ζηηο καζεηέο/-ηξηεο, ζε θσηναληίγξαθν, απφζπαζκα δηδαγκέλνπ απφ 
ην πξσηφηππν θεηκέλνπ 12 έσο 20 ζηίρσλ, κε λνεκαηηθή ζπλνρή θαη ηνπο δεηνχληαη ηα εμήο:  

α) Μεηάθξαζε ζηε Νέα Βιιεληθή ελφο ηκήκαηνο ηνπ πνπ απνηειείηαη απφ νθηψ έσο δέθα (8-10) ζηίρνπο.  

β) Ώπάληεζε ζε δχν (2) εξσηήζεηο εξκελεπηηθέο, πνπ κπνξεί λα αλαθέξνληαη ζε ηδέεο, αμίεο, πξνβιήκαηα θαη επηρεηξήκαηα, 
ζηε ζηάζε, ζην ήζνο ή ζην ραξαθηήξα ησλ πξνζψπσλ, ζην ηζηνξηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηθφ, πνιηηηζηηθφ πιαίζην ηεο επνρήο ηεο 
ζπγγξαθήο ηνπ έξγνπ, ζηε ζπζρέηηζε ηνπ ππφ εμέηαζε θεηκέλνπ κε γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε 
δηδαθηέα χιε ηνπ καζήκαηνο. Οη δχν (2) εξσηήζεηο απηέο αλαθέξνληαη ζην δνζέλ απφ ην πξσηφηππν απφζπαζκα.  

γ) Ώπάληεζε ζε κία (1) εξψηεζε πνπ δεηεί ηε ζχγθξηζε ηνπ εμεηαδφκελνπ θεηκέλνπ κε παξάιιειν θείκελν ζε λενειιεληθφ 
ιφγν, δηδαγκέλν (απφ ηα κεηαθξαζκέλα θείκελα ησλ νπνίσλ έρεη γίλεη ζρεηηθή επεμεξγαζία θαηά ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία) ή 
αδίδαθην πνπ επηιέγεηαη απφ ηνλ/ηε δηδάζθνληα/-νπζα. Γηα ηηο απαηηήζεηο ηεο ζχγθξηζεο δίλεηαη ζηνπο/ζηηο καζεηέο/-ηξηεο ζε 
θσηναληίγξαθν ην ελ ιφγσ θείκελν.  

δ) Ώπάληεζε ζε δχν (2) εξσηήζεηο επί ηνπ δνζέληνο απφ ην πξσηφηππν δηδαγκέλνπ θεηκέλνπ (πνπ είλαη δπλαηφλ λα 
αλαιχνληαη ζε δχν ηζνδχλακα βαζκνινγηθψο ππνεξσηήκαηα) απφ ηηο νπνίεο:  

i. κία (1) εξψηεζε ιεμηινγηθή-ζεκαζηνινγηθή πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξαγσγή θαη ζχλζεζε ιέμεσλ ηεο Ώξραίαο Βιιεληθήο, ζε 
νκφξξηδεο ιέμεηο, ζε απιέο ή ζχλζεηεο, ζηε ζπζρέηηζε ιέμεσλ ηεο Ώξραίαο θαη ηεο Νέαο Βιιεληθήο, ζηε δηαηήξεζε ή ζηελ 
αιιαγή ηεο ζεκαζίαο ηνπο, ζε ζπλψλπκα θαη αληψλπκα, θ.ιπ. θαη  

ii. κία (1) εξψηεζε απνθιεηζηηθά πθνινγηθνχ ραξαθηήξα (εθθξαζηηθά ζρήκαηα, αηζζεηηθά ζέκαηα, ιεμηθνγξακκαηηθά 
θαηλφκελα), πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζεί ε ιεηηνπξγία ζπγθεθξηκέλσλ εθθξαζηηθψλ επηινγψλ ηνπ ζπγγξαθέα.  

Δ κεηάθξαζε βαζκνινγείηαη κε ηξηάληα (30) κνλάδεο, νη δχν (2) εξκελεπηηθέο εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξσηφηππν 
δνζέλ απφζπαζκα βαζκνινγνχληαη κε δεθαπέληε (15) κνλάδεο ε θαζεκία, ε εξψηεζε ζχγθξηζεο ηνπ εμεηαδφκελνπ κε 
παξάιιειν θείκελν βαζκνινγείηαη κε δέθα (10) κνλάδεο θαη ηέινο θαζεκία απφ ηηο εξσηήζεηο ππφ ηα ζηνηρεία δ)τ θαη δ)Π κε 
δεθαπέληε (15) κνλάδεο.  

III. Γηα ηελ εμέηαζε ζην κάζεκα Ώξραία Βιιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ Ώλζξσπηζηηθψλ 
πνπδψλ ηεο ΐ` ηάμεο Δκεξεζίνπ θαη Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ ηζρχνπλ ηα εμήο:  
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1. Αίλνληαη ζηνπο καζεηέο θαη ζηηο καζήηξηεο απνζπάζκαηα δηδαγκέλνπ θεηκέλνπ 12-20 ζηίρσλ κε λνεκαηηθή ζπλνρή θαη ηνπο 
δεηείηαη λα απαληήζνπλ ζε:  

i) κία (1) εξψηεζε θαηαλφεζεο κε ηελ νπνία δεηείηαη λα απνθσδηθνπνηήζνπλ ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ θαη λα αληιήζνπλ βαζηθέο 
πιεξνθνξίεο πνπ εληνπίδνληαη ζην θείκελν. Δ εξψηεζε κπνξεί λα δηαηξείηαη ζε δχν ππνεξσηήκαηα κε ηε κνξθή εξσηήζεσλ 
θιεηζηνχ ηχπνπ (ζσζηνχ ή ιάζνπο, πνιιαπιψλ επηινγψλ, αληηζηνίρηζεο, ζπκπιήξσζεο θελψλ θ.ιπ.) ή αλνηθηνχ ηχπνπ.  

ii) δχν (2) εξσηήζεηο εξκελεπηηθέο, πνπ κπνξεί λα αλαθέξνληαη ζε ηδέεο/αμίεο/πξνβιήκαηα, ζε ζηάζεηο/ήζνο/ ραξαθηήξα ησλ 
πξνζψπσλ, ζην ηζηνξηθφ/θνηλσληθφ/ πνιηηηζηηθφ πιαίζην ηεο επνρήο ηνπ έξγνπ, ζηε δνκή/ ζχλζεζε ηνπ θεηκέλνπ, ζε 
πθνινγηθά/αηζζεηηθά ζέκαηα, κε βάζε ην απφζπαζκα.  

iii) κία (1) εξψηεζε θιεηζηνχ ηχπνπ πνπ αλαθέξεηαη ζην γξακκαηεηαθφ είδνο ζην νπνίν αλήθεη ην θείκελν, ζηνλ ζπγγξαθέα ή 
ζην έξγν ηνπ.  

iv) κία (1) εξψηεζε ιεμηινγηθή-ζεκαζηνινγηθή (ζχλδεζε ιέμεσλ αξραίαο θαη λέαο, δηαηήξεζε ή αιιαγή ηεο ζεκαζίαο ην πο, 
νηθνγέλεηεο νκφξξηδσλ ιέμεσλ, απιψλ ή ζχλζεησλ, ζπλψλπκα, αληψλπκα).  

λ) δίλεηαη παξάιιειν θείκελν ζηε λέα ειιεληθή, δηδαγκέλν ή αδίδαθην, απφ ηελ αξραία ή λεφηεξε ειιεληθή γξακκαηεία, θαη 
θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζε κία (1) εξψηεζε εξκελεπηηθή, κε ηελ νπνία δεηείηαη λα ζπγθξίλνπλ ην παξάιιειν κε ην 
πξσηφηππν θείκελν.  

2. Αίλεηαη, επίζεο, αδίδαθην πεδφ θείκελν αηηηθήο δηαιέθηνπ 12-20 ζηίρσλ ζηεξεφηππεο έθδνζεο κε λνεκαηηθή ζπλνρή. ην 
αδίδαθην θείκελν πξνηάζζεηαη ζχληνκν ζρεηηθφ εηζαγσγηθφ ζεκείσκα, κέζσ ηνπ νπνίνπ δίλνληαη εμσθεηκεληθέο πιεξνθνξίεο 
απαξαίηεηεο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ.  

Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο θαινχληαη:  

i) λα κεηαθξάζνπλ ζηα λέα ειιεληθά κέξνο ηνπ θεηκέλνπ απφ ηέζζεξηο έσο έμη ζηίρνπο.  

ii) λα απαληήζνπλ ζε κηα εξψηεζε θαηαλφεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ λνεκαηηθφ άμνλα ηνπ θεηκέλνπ.  

iii) λα απαληήζνπλ ζε κία (1) εξψηεζε γξακκαηηθήο, ε νπνία κπνξεί λα αλαιχεηαη ζε δχν ππνεξσηήκαηα.  

iv. λα απαληήζνπλ ζε κία (1) εξψηεζε ζπληαθηηθνχ (π.ρ. αλαγλψξηζε ιέμεσλ/θξάζεσλ/πξνηάζεσλ/άιισλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ 
ηνπ θεηκέλνπ, κεηαζρεκαηηζκφο κέξνπο ηνπ θεηκέλνπ σο πξνο ηε δνκνιεηηνπξγηθή ηνπ δηάζηαζε), ε νπνία κπνξεί λα 
επηκεξίδεηαη ζε δχν ππνεξσηήκαηα.  

3. Κάζε δεηνχκελε εξψηεζε-δξαζηεξηφηεηα πνπ ηίζεηαη γηα ην δηδαγκέλν ή ην παξάιιειν ή ην αδίδαθην θείκελν βαζκνινγείηαη 
κε δέθα (10) κνλάδεο ηεο εθαην-ληάβαζκεο θιίκαθαο.  

Γηα ηελ εμέηαζε ησλ παξαπάλσ ζεκάησλ, ηφζν ζην δηδαγκέλν φζν θαη ζην αδίδαθην θείκελν, θξίλεηαη ζθφπηκν λα αμηνπνηείηαη 
πνηθηιία ηχπσλ αζθήζεσλ/εξσηήζεσλ.  

IV. Γηα ηελ εμέηαζε ζην κάζεκα Ώξραία Βιιεληθά ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ Ώλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ ηεο Γ` ηάμεο 
Δκεξεζίνπ Γεληθνχ Λπθείνπ θαη Γ` θαη Α` ηάμεο Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ ηζρχνπλ ηα εμήο:  

1. Αίλνληαη ζηνπο καζεηέο θαη ζηηο καζήηξηεο απνζπάζκαηα δηδαγκέλνπ θεηκέλνπ 12-20 ζηίρσλ κε λνεκαηηθή ζπλνρή θαη ηνπο 
δεηείηαη λα απαληήζνπλ ζε:  

i) κία (1) εξψηεζε θαηαλφεζεο κε ηελ νπνία δεηείηαη λα απνθσδηθνπνηήζνπλ ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ θαη λα αληιήζνπλ βαζηθέο 
πιεξνθνξίεο πνπ εληνπίδνληαη ζην θείκελν. Δ εξψηεζε κπνξεί λα δηαηξείηαη ζε δχν ππν-εξσηήκαηα κε ηε κνξθή εξσηήζεσλ 
θιεηζηνχ ηχπνπ (ζσζηνχ ή ιάζνπο, πνιιαπιψλ επηινγψλ, αληηζηνίρηζεο, ζπκπιήξσζεο θελψλ θ.ιπ.) ή αλνηθηνχ ηχπνπ.  

ii) δχν (2) εξσηήζεηο εξκελεπηηθέο, πνπ κπνξεί λα αλαθέξνληαη ζε ηδέεο/αμίεο/πξνβιήκαηα, ζε ζηάζεηο/ήζνο/ ραξαθηήξα ησλ 
πξνζψπσλ, ζην ηζηνξηθφ/θνηλσληθφ/ πνιηηηζηηθφ πιαίζην ηεο επνρήο ηνπ έξγνπ, ζηε δνκή/ ζχλζεζε ηνπ θεηκέλνπ, ζε 
πθνινγηθά/αηζζεηηθά ζέκαηα, κε βάζε ην απφζπαζκα.  

iii) κία (1) εξψηεζε θιεηζηνχ ηχπνπ πνπ αλαθέξεηαη ζην γξακκαηεηαθφ είδνο ζην νπνίν αλήθεη ην θείκελν, ζηνλ ζπγγξαθέα ή 
ζην έξγν ηνπ.  

ίλ) κία (1) εξψηεζε ιεμηινγηθή-ζεκαζηνινγηθή (ζχλδεζε ιέμεσλ αξραίαο θαη λέαο, δηαηήξεζε ή αιιαγή ηεο ζεκαζίαο ηνπο, 
νηθνγέλεηεο νκφξξηδσλ ιέμεσλ, απιψλ ή ζχλζεησλ, ζπλψλπκα, αληψλπκα).  
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λ) δίλεηαη αδίδαθην παξάιιειν θείκελν ζηε λέα ειιεληθή απφ ηελ αξραία ή λεφηεξε γξακκαηεία, ειιεληθή θαη παγθφζκηα, θαη 
θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζε κία (1) εξψηεζε εξκελεπηηθή, κε ηελ νπνία δεηείηαη λα ζπγθξίλνπλ ην παξάιιειν θείκελν κε ην 
θείκελν αλαθνξάο.  

2. Αίλεηαη, επίζεο, αδίδαθην πεδφ θείκελν αηηηθήο δηαιέθηνπ 12-20 ζηίρσλ ζηεξεφηππεο έθδνζεο κε λνεκαηηθή ζπλνρή. ην 
αδίδαθην θείκελν πξνηάζζεηαη ζχληνκν ζρεηηθφ εηζαγσγηθφ ζεκείσκα, κέζσ ηνπ νπνίνπ δίλνληαη εμσθεηκεληθέο πιεξνθνξίεο 
απαξαίηεηεο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ.  

Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο θαινχληαη: ί) λα κεηαθξάζνπλ ζηα λέα ειιεληθά κέξνο ηνπ θεηκέλνπ απφ ηέζζεξηο έσο έμη ζηίρνπο  

ii) λα απαληήζνπλ ζε κηα εξψηεζε θαηαλφεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ λνεκαηηθφ άμνλα ηνπ θεηκέλνπ  

iii) λα απαληήζνπλ ζε κία (1) εξψηεζε γξακκαηηθήο, ε νπνία κπνξεί λα αλαιχεηαη ζε δχν ππνεξσηήκαηα  

iv. λα απαληήζνπλ ζε κία (1) εξψηεζε ζπληαθηηθνχ (π.ρ. αλαγλψξηζε ιέμεσλ/θξάζεσλ/πξνηάζεσλ/άιισλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ 
ηνπ θεηκέλνπ, κεηαζρεκαηηζκφο κέξνπο ηνπ θεηκέλνπ σο πξνο ηε δνκνιεηηνπξγηθή ηνπ δηάζηαζε), ε νπνία κπνξεί λα 
επηκεξίδεηαη ζε δχν ππν-εξσηήκαηα.  

3. Κάζε δεηνχκελε εξψηεζε-δξαζηεξηφηεηα πνπ ηίζεηαη γηα ην δηδαγκέλν ή ην παξάιιειν ή ην αδίδαθην θείκελν βαζκνινγείηαη 
κε δέθα (10) κνλάδεο ηεο εθαην-ληάβαζκεο θιίκαθαο.  

Γηα ηελ εμέηαζε ησλ παξαπάλσ ζεκάησλ, ηφζν ζην δηδαγκέλν φζν θαη ζην αδίδαθην θείκελν, θξίλεηαη ζθφπηκν λα αμηνπνηείηαη 
πνηθηιία ηχπσλ αζθήζεσλ/εξσηήζεσλ.  

ΐ. Βιιεληθή Γιψζζα (Νέα Βιιεληθή Γιψζζα θαη Νέα Βιιεληθή Λνγνηερλία)  

Οη δχν θιάδνη ηεο Βιιεληθήο Γιψζζαο (Νέα Βιιεληθή Γιψζζα θαη Νέα Βιιεληθή Λνγνηερλία) ζηηο Ώ` θαη ΐ` ηάμεηο Δκεξεζίνπ 
θαη Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ εμεηάδνληαη ηελ ίδηα κέξα θαη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο είλαη ηξεηο (3) ψξεο. Σα ζέκαηα 
δίλνληαη ζε μερσξηζηφ θχιιν γηα θάζε θιάδν, νη απαληήζεηο αλαπηχζζνληαη ζε μερσξηζηφ θχιιν γηα θαζέλαλ απφ ηνπο δχν 
θιάδνπο θαη απνδίδεηαη δηαθξηηφο βαζκφο γηα θαζέλαλ απφ απηνχο.  

Ε. Βηδηθφηεξα ζηνλ θιάδν ηεο Νέαο Βιιεληθήο Γιψζζαο:  

Αίλεηαη έλα κε ινγνηερληθφ θείκελν, κε δηδαγκέλν, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη δεκνζηνγξαθηθφ θείκελν ή επηζηεκνληθφ ή 
πιεξνθνξηαθφ άξζξν, ζπλέληεπμε, θξηηηθή, νκηιία, επηζηνιή, επηθπιιίδα ή δνθίκην. Σν θείκελν κπνξεί λα ζπλνδεχεηαη απφ 
ζχληνκν εηζαγσγηθφ ζεκείσκα ρσξίο εξκελεπηηθά ζρφιηα.  

Οη καζεηέο/καζήηξηεο θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζηα δεηνχκελα ηξηψλ ζεκάησλ απφ ηα νπνία:  

α) έλα (1) αθνξά ζηελ θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ θαη δηαηξείηαη ζε δχν εξσηήκαηα θαη βαζκνινγείηαη κε 30 κνλάδεο. Δ 
βαζκνινγία επηκεξίδεηαη ζηα δχν εξσηήκαηα ηζνδχλακα (15 + 15).  

β) έλα (1) αθνξά ζηελ πξνζέγγηζε ηεο δνκήο θαη ηεο γιψζζαο ηνπ θεηκέλνπ, κπνξεί λα δηαηξείηαη ζε έσο θαη ηξία (3) 
εξσηήκαηα θαη βαζκνινγείηαη κε 30 κνλάδεο, θαη  

γ) έλα (1) αθνξά ζηελ εξκελεία-παξαγσγή ιφγνπ θαη βαζκνινγείηαη κε 40 κνλάδεο.  

1. Σν πξψην ζέκα αθνξά ζηελ αλάγλσζε-θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ, κε ην νπνίν ειέγρεηαη ε ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ/ηξηψλ (ζε 
αληηζηνηρία κε απηά πνπ έρνπλ δηδαρζεί ζε θάζε ηάμε): α) λα εληνπίδνπλ θαη λα παξνπζηάδνπλ θάπνηα απφ ηα παξαθάησ 
ζηνηρεία: πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην θείκελν, βαζηθέο ηδέεο θαη επηρεηξήκαηα ηνπ ζπγγξαθέα, πξνβιήκαηα πνπ ζέηεη, 
ζέζεηο πνπ ππνζηεξίδεη, ζρέζε ηνπ βαζηθνχ κελχκαηνο ηνπ θεηκέλνπ κε ηηο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο (ζθνπφ, θνηλφ, ζέκα θ.ά), 
θαζψο θαη κε ηνπο ηξφπνπο θαη ηα κέζα πεηζνχο πνπ αμηνπνηνχληαη ζην θείκελν (κε πνηθίιεο εξσηήζεηο αλνηθηνχ θαη θιεηζηνχ 
ηχπνπ) θαη β) λα απνδίδνπλ πεξηιεπηηθά κέξνο ηνπ θεηκέλνπ ιακβάλνληαο ππφςε ζπγθεθξηκέλν επηθνηλσληαθφ πιαίζην.  

2. Σν δεχηεξν ζέκα αθνξά ζηελ πξνζέγγηζε ηεο δνκήο θαη ηεο γιψζζαο ηνπ θεηκέλνπ, κε ην νπνίν, αλά εξψηεκα, ειέγρεηαη ε 
ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ είηε λα αλαγλσξίδνπλ ηε βαζηθή δνκή ηνπ θεηκέλνπ ή ηε δνκή θαη ηνλ ηξφπν αλάπηπμεο κηαο 
παξαγξάθνπ είηε λα εληνπίδνπλ ηηο δηαξζξσηηθέο ιέμεηο/θξάζεηο πνπ βνεζνχλ ζηε ζπλνρή θαη λνεκαηηθή αιιεινπρία ηνπ 
θεηκέλνπ-είηε λα απνδίδνπλ ην πεξηερφκελν ηεο παξαγξάθνπ κε πιαγηφηηηινπο-είηε λα κεηαζρεκαηίδνπλ ιέμεηο ή θξάζεηο 
αιιάδνληαο ηε ζχληαμε, ην ιεμηιφγην (ζπλψλπκα ή ζπλψλπκεο θξάζεηο, αληψλπκα, παξάγσγα, ζχλζεηα θ.ιπ.), ηα ζεκεία 
ζηίμεο, ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο, θαη λα ζρνιηάδνπλ ην επηθνηλσληαθφ απνηέιεζκα· είηε λα 
εξκελεχνπλ ιέμεηο-θξάζεηο ηνπ θεηκέλνπ κε βάζε ηα θεηκεληθά ζπκθξαδφκελα θαη ην επηθνηλσληαθφ πιαίζην. Σν ζπγθεθξηκέλν 
ζέκα κπνξεί λα αλαπηχζζεηαη ζε εξσηήκαηα (κέρξη 3), ζηα νπνία ε βαζκνινγία επηκεξίδεηαη αλάινγα κε ηε βαξχηεηά ηνπο.  

3. Σν ηξίην ζέκα αθνξά ζηελ παξαγσγή ιφγνπ, κε ην νπνίν δεηείηαη απφ ηνπο/ηηο καζεηέο/-ηξηεο λα ζπληάμνπλ δηθφ ηνπο 
θείκελν, εληαγκέλν ζε επηθνηλσληαθφ πιαίζην ζε ζπλάξηεζε κε ην θείκελν αλαθνξάο, ζην νπνίν θξίλνπλ ή ζρνιηάδνπλ ζεκεία 
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ηνπ θεηκέλνπ, αλαζθεπάδνπλ ζέζεηο ηνπ ή αλαπηχζζνπλ ηεθκεξησκέλα πξνζσπηθέο απφςεηο. Σν καζεηηθφ θείκελν 
αλαπηχζζεηαη κε ηε κνξθή θεηκέλνπ επηρεηξεκαηνινγίαο (δεκφζηα νκηιία, επηζηνιή, άξζξν) θαη έρεη έθηαζε αλάινγα κε ηελ 
ηάμε: Ώ` Λπθείνπ 250-300 ιέμεηο, ΐ` Λπθείνπ 300-350 ιέμεηο θαη Γ` Λπθείνπ 350-400 ιέμεηο.  

ΕΕ. Βηδηθφηεξα ζηνλ θιάδν ηεο Νέαο Βιιεληθήο Λνγνηερλίαο:  

Αίλεηαη αδίδαθην ινγνηερληθφ θείκελν (πνίεκα ή δηήγεκα ή απφζπαζκα απφ κπζηζηφξεκα ή ζεαηξηθφ έξγν), πνπ κπνξεί λα 
ζπλνδεχεηαη απφ ζχληνκν εηζαγσγηθφ ζεκείσκα ρσξίο εξκελεπηηθά ζρφιηα, ην νπνίν ζπλνδεχεηαη απφ ηξία (3) ζέκαηα:  

1. Σν πξψην ζέκα αθνξά ζηελ αλάγλσζε-θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ, κε ην νπνίν ειέγρεηαη, αλά εξψηεκα, ε ηθαλφηεηα ησλ 
καζεηψλ/καζεηξηψλ κε πνηθίιεο εξσηήζεηο (αλνηθηνχ θαη θιεηζηνχ ηχπνπ) είηε λα εληνπίδνπλ ζην θείκελν πιεξνθνξίεο φπσο 
πξφζσπα, ρψξν, ρξφλν, θνηλσληθφ πιαίζην δξάζεο ησλ πξνζψπσλ, γεγνλφηα/ αίηηα πνπ θαηεπζχλνπλ ηε δξάζε ησλ 
αθεγεκαηηθψλ εξψσλ, βαζηθά ζέκαηα, ηδέεο, πξνβιεκαηηζκνχο πνπ ζέηεη ην θείκελν, αμίεο πνπ πξνβάιιεη, ηεθκεξηψλνληαο 
ηελ άπνςε ηνπο κε ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ-είηε λα αλαιχνπλ θάπνηνλ απφ ηνπο ραξαθηήξεο κε βάζε ηα δεδνκέλα ηνπ θεηκέλνπ-
είηε λα επηζεκαίλνπλ ηα ζχκβνια, ηηο θσλέο, ηηο ζησπέο ζε έλα πνηεηηθφ ή ζεαηξηθφ θείκελν θαη λα παξνπζηάδνπλ κε δηθά ηνπο 
ιφγηα ην λφεκα πνπ ηνπο δίλνπλ. Σν ζπγθεθξηκέλν ζέκα κπνξεί λα αλαπηχζζεηαη ζε δχν (2) εξσηήκαηα ίδηαο βαξχηεηαο 
πεξίπνπ. Μφλν έλα απφ απηά κπνξεί λα είλαη εξψηεζε αλνηθηνχ ηχπνπ θαη ε απάληεζε ζηελ εξψηεζε αλνηθηνχ ηχπνπ κπνξεί 
λα θπκαίλεηαη απφ 50 έσο 60 ιέμεηο. Σν ζέκα βαζκνινγείηαη κε 30 κνλάδεο.  

2. Σν δεχηεξν ζέκα αθνξά ζηελ πξνζέγγηζε ηεο γιψζζαο ηνπ θεηκέλνπ, κε ην νπνίν, αλά εξψηεκα, ειέγρεηαη ε ηθαλφηεηα ησλ 
καζεηψλ/καζεηξηψλ κε εξσηήζεηο πνηθίισλ ηχπσλ είηε λα αλαγλσξίδνπλ ηα βαζηθά ζεκεία νξγάλσζεο ηεο αθεγεκαηηθήο 
πινθήο ή ηεο πνηεηηθήο γξαθήο-είηε λα εληνπίδνπλ κέζα ζην θείκελν ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο πνπ δίλνληαη (αθεγεκαηηθνχο 
ηξφπνπο, αθεγεκαηηθέο ηερληθέο, ξεκαηηθά πξφζσπα θ.ά.) θαη λα εξκελεχνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο σο πξνο ην λφεκα θαη ην 
χθνο-είηε λα αλαγλσξίδνπλ εθθξαζηηθά κέζα-ηξφπνπο (κεηαθνξέο, παξνκνηψζεηο, επαλαιήςεηο, αληηζέζεηο, εηθφλεο θ.ιπ.) θαη 
ηε ιεηηνπξγία ηνπο σο πξνο ην λφεκα θαη ην χθνο ηνπ θεηκέλνπ. Σν ζπγθεθξηκέλν ζέκα κπνξεί λα αλαπηχζζεηαη ζε εξσηήκαηα 
(κέρξη 3), ζηα νπνία ε βαζκνινγία επηκεξίδεηαη αλάινγα κε ηε βαξχηεηά ηνπο. Σν ζέκα βαζκνινγείηαη κε 30 κνλάδεο.  

3. Σν ηξίην ζέκα αθνξά ζηελ εξκελεία θαη ζηελ παξαγσγή ιφγνπ ζε έλα ζέκα αλαγλσζηηθήο αληαπφθξηζεο ή δεκηνπξγηθνχ 
κεηαζρεκαηηζκνχ. Γεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο/-ηξηεο λα αμηνινγήζνπλ ηδέεο, ζηάζεηο, ζπκπεξηθνξέο πνπ αλαδεηθλχνληαη ζην 
θείκελν κε βάζε είηε ηα θεηκεληθά ζπκθξαδφκελα είηε ηα ηζηνξηθά θαη ηδενινγηθά ζπκθξαδφκελα ηεο επνρήο παξαγσγήο ηνπ 
έξγνπ (εθφζνλ ηνπο δίλνληαη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο), λα ηηο ζπγθξίλνπλ κε απηέο ηνπ ζήκεξα ή λα ηηο ζπζρεηίζνπλ κε 
πξνζσπηθέο εκπεηξίεο, βηψκαηα, ζπλαηζζήκαηα. Δ έθηαζε ηνπ καζεηηθνχ θεηκέλνπ θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 200 ιέμεηο, 
αλάινγα κε ηελ ηάμε θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζέκαηνο. Σν ζέκα βαζκνινγείηαη κε 40 κνλάδεο.  

Γ. Νενειιεληθή Γιψζζα θαη Λνγνηερλία  

ην κάζεκα ησλ Νενειιεληθή Γιψζζα θαη Λνγνηερλία νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο αμηνινγνχληαη ζε εληαία ηξίσξε εμέηαζε 
ζηελ θαηαλφεζε θαη παξαγσγή ιφγνπ.  

Αίλνληαη ζηηο καζήηξηεο θαη ηνπο καζεηέο δχν ή ηξία κε δηδαγκέλα θείκελα, ζπλνιηθήο έθηαζεο έσο ηξεηο ζειίδεο, ζε 
νινθιεξσκέλε ή απνζπαζκαηηθή κνξθή (πνίεκα, δηήγεκα, κπζηζηφξεκα ή ζεαηξηθφ έξγν, δεκνζηνγξαθηθφ άξζξν, 
ζπλέληεπμε, θξηηηθή, δνθίκην, επηζηεκνληθφ θείκελν, αθίζα κε ιεδάληα, πιεξνθνξηαθφ θείκελν κε εηθφλεο, ζθίηζα, πίλαθεο ή 
δηαγξάκκαηα θ.ά.), δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο σο πξνο ην θεηκεληθφ είδνο, ψζηε λα απνηηκάηαη ε αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα ησλ κα-
ζεηψλ θαη καζεηξηψλ ζε πνηθηιία θεηκεληθψλ εηδψλ. Σα θείκελα απηά κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ ζχληνκν εηζαγσγηθφ 
ζεκείσκα ρσξίο εξκελεπηηθά ζρφιηα.  

Γηα ηα θείκελα απηά ηίζεληαη ηέζζεξα ζπλνιηθά ζέκαηα κέζσ ησλ νπνίσλ απνηηκάηαη ε ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ/ ηξηψλ λα 
θαηαλννχλ ην πεξηερφκελν ησλ θεηκέλσλ, λα εξκελεχνπλ θαη λα αμηνινγνχλ ζηάζεηο, αμίεο, ηδέεο θ.ά. βαζηδφκελνη/εο ζε 
ζηνηρεία ησλ θεηκέλσλ, θαζψο επίζεο λα παξάγνπλ εξκελεπηηθφ θαη θξηηηθφ ιφγν. Σα ζέκαηα απηά είλαη δηαβαζκηζκέλεο 
δπζθνιίαο θαη λα ηίζεληαη πεξηνξηζκνί ζηελ έθηαζε ησλ απαληήζεσλ (φπνπ ρξεηάδεηαη). Σν λνεκαηηθφ πεξηερφκελν ησλ κε 
ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ πξέπεη λα είλαη ζπλαθέο κε θάπνηνλ ή θάπνηνπο απφ ηνπο ζεκαηηθνχο άμνλεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην 
Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο.  

Σα θείκελα ζπλνδεχνληαη απφ ηα εμήο ζέκαηα:  

Σν πξψην ζέκα ζρεηίδεηαη κε ηε ζπλνπηηθή λνεκαηηθή απφδνζε απφ ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο κέξνπο ελφο απφ ηα 
θείκελα ή ηε ζπλνπηηθή απφδνζε ησλ απφςεσλ πνπ δηαηππψλνληαη ζε έλα θείκελν γηα θάπνην δήηεκα ή ηε ζπλνπηηθή 
απφδνζε ηεο ηζηνξίαο πνπ αθεγείηαη ην ινγνηερληθφ θείκελν.  

Σν πξψην ζέκα βαζκνινγείηαη κε 10 κνλάδεο.  

Σν δεχηεξν ζέκα αλαιχεηαη ζε ηξία εξσηήκαηα, δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο, κε δπλαηφηεηα θάπνην/θάπνηα απφ απηά λα είλαη 
θιεηζηνχ ηχπνπ θαη κε ελδερφκελε αηηηνιφγεζε ηεο απάληεζεο. Έλα απφ απηά κπνξεί λα δηαηξείηαη ζε δχν ππνεξσηήκαηα.  

Σα εξσηήκαηα ζρεηίδνληαη κε:  
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α) ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πιαηζίνπ ησλ θεηκέλσλ (θνηλσληθφ, ηζηνξηθφ, πνιηηηζηηθφ, ρψξνο θαη ρξφλνο) κε ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε 
ησλ ιφγσλ θαη ησλ ελεξγεηψλ ησλ ππνθεηκέλσλ (αηνκηθψλ θαη ζπιινγηθψλ) πνπ αλαθέξνληαη ζηα θείκελα, θαη ησλ ζρέζεσλ 
κεηαμχ ηνπο,  

β) ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ζθνπψλ, ζηάζεσλ, βαζηθψλ ζέζεσλ θαη πξνζέζεσλ ηνπ 
ζπληάθηε/ζπληαθηψλ ησλ θεηκέλσλ, θαζψο θαη ηελ ηεθκεξίσζε ηεο βαζηθήο ηδέαο ηνπ θεηκέλνπ,  

γ) ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπλάθεηαο ηδεψλ, επηρεηξεκάησλ, ηίηισλ, ππφηηηισλ, εηθφλσλ θ.ά. κε κηα ζέζε, άπνςε ή δήηεκα πνπ 
ζέηεη ην θείκελν θαη ηεο απνδεηθηηθήο ηνπο  

αμίαο.  

δ) ηνλ εληνπηζκφ θαη ηε ζπζρέηηζε ζπγθεθξηκέλσλ θεηκεληθψλ δεηθηψλ πνπ νξγαλψλνπλ ην θείκελν σο ζεκαζηνδνηεκέλε 
θαηαζθεπή-δειαδή, νη καζεηέο λα εληνπίδνπλ κέζα ζην θείκελν δείθηεο (π.ρ. ιεμηιφγην, ξεκαηηθά πξφζσπα, ζηίμε, εθθξαζηηθά 
κέζα, ηξφπνπο ζχληαμεο, ηερληθέο αθήγεζεο θ.ά.) θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζην θείκελν,  

ε) ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ηξφπνπ ζχλδεζεο θαη νξγάλσζεο ηδεψλ, πξνηάζεσλ, παξαγξάθσλ ή 
δηαθφξσλ ζεκεησηηθψλ ηξφπσλ ζε έλα θείκελν, αθνχ ιάβνπλ νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ππφςε ην επηθνηλσληαθφ πιαίζην θαη 
ηα θνηλσληθά ζπκθξαδφκελα,  

ζη) ηελ πξνζέγγηζε θάπνησλ απφ ηνπο ραξαθηήξεο κε βάζε ηα δεδνκέλα ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ (νλνκαηνδνζία, 
πεξηγξαθή ή θαη ζρφιηα ηνπ αθεγεηή, δξάζε θαη ιφγηα ηνπο, ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνπλ κε άιινπο ραξαθηήξεο θ.ά.) θαη ηνλ 
εληνπηζκφ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ πνπ θσηίδνπλ θαη εξκελεχνπλ ηε δξάζε ηνπο.  

Σν δεχηεξν ζέκα βαζκνινγείηαη κε 45 κνλάδεο, πνπ επηκεξίδνληαη ηζνδχλακα ζε θάζε εξψηεκα (3x15). Βλψ ην θάζε 
ππνεξψηεκα βαζκνινγείηαη αλάινγα κε ηε βα-ξχηεηά ηνπ.  

Σν ηξίην ζέκα ζρεηίδεηαη:  

α) κε ηε ζχγθξηζε ησλ κε ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ σο πξνο ηηο ζέζεηο, ηνλ ηξφπν πξαγκάηεπζεο ηνπ ζέκαηνο, ηελ πεηζηηθφηεηα, 
ηελ απνηειεζκαηηθή κεηάδνζε ηνπ λνήκαηνο θ.ά.  

ή  

β) ζηελ πεξίπησζε ηνπ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ, κε ηελ παξαγσγή εξκελεπηηθνχ ζρνιίνπ, κε ην νπνίν επηδηψθεηαη νη καζεηέο 
θαη νη καζήηξηεο λα ηνπνζεηνχληαη ζε θξίζηκα ζέκαηα/εξσηήκαηα πνπ πξαγκαηεχεηαη ην ινγνηερληθφ θείκελν, αμηνπνηψληαο 
ζπλδπαζηηθά θεηκεληθνχο δείθηεο κεηαμχ ηνπο ή θαη κε ζηνηρεία ζπγθεηκέλνπ, κε ζθνπφ λα ηεθκεξηψλνπλ ηηο πξνζσπηθέο ζέζεηο 
θαη αληαπνθξίζεηο ηνπο. Δ πξνβιεπφκελε έθηαζε ηεο απάληεζεο κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 200 ιέμεηο.  

Σν ηξίην ζέκα βαζκνινγείηαη κε 15 κνλάδεο.  

ηα παξαπάλσ ζέκαηα ρξεηάδεηαη λα είλαη ζαθήο θαη πξνζεθηηθή ε δηαηχπσζε ησλ εξσηεκάησλ, ψζηε λα απνθεχγνληαη 
επηθαιχςεηο ζηηο απαληήζεηο ησλ καζεηξηψλ θαη ησλ καζεηψλ.  

Σν ηέηαξην ζέκα αθνξά ηελ γξαπηή παξαγσγή θξηηηθνχ ιφγνπ, 300 έσο 400 ιέμεηο (αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ηνπ ζέκαηνο), ην 
νπνίν αληαπνθξίλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν επηθνηλσληαθφ πιαίζην (ζθνπφ, πνκπφ, απνδέθηεο, θεηκε-ληθφ είδνο) θαη δεηεί απφ ηνπο 
καζεηέο/ηξηεο ηελ αλάπηπμε ηεθκεξησκέλεο πξνζσπηθήο γλψκεο, ηε ζπκθσλία ή ηε δηαθσλία ηνπο κε πξνβιήκαηα, ζέζεηο, 
ζηάζεηο, ζηεξεφηππα, πξνθαηαιήςεηο θ.ά. πνπ ζέηεη ην θείκελν/ ζέηνπλ ηα θείκελα αλαθνξάο.  

Σν ηέηαξην ζέκα βαζκνινγείηαη κε 30 κνλάδεο.  

Α. Εζηνξία  

1. Οη καζεηέο ζηελ Ώ` ηάμε Δκεξήζηνπ θαη Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ αμηνινγνχληαη ζην κάζεκα ηεο Εζηνξίαο κε ζπλδπαζκφ 
ζεκάησλ/εξσηήζεσλ, πνπ ηαμηλνκνχληαη ζε δχν (2) νκάδεο:  

Ε. ηελ νκάδα Ώ` πεξηιακβάλνληαη δχν (2) ζέκαηα πνπ αλαιχνληαη ζε επηκέξνπο εξσηήζεηο, κε ηηο νπνίεο ειέγρνληαη νη 
ηζηνξηθέο γλψζεηο ησλ καζεηψλ (ρξνλνινγίεο, ηζηνξηθέο έλλνηεο, ηζηνξηθά θαηλφκελα ή γεγνλφηα, δξάζε πξνζψπσλ θ.ιπ.):  

1. Σν πξψην ζέκα πεξηιακβάλεη: α) εξσηήζεηο αληηθεηκεληθνχ ηχπνπ (Ε.α), πνπ βαζκνινγνχληαη κε  

δέθα (10) κνλάδεο β) εμήγεζε δχν ή ηξηψλ ηζηνξηθψλ φξσλ/ελλνηψλ (Ε.β), πνπ βαζκνινγείηαη κε δεθαπέληε (15) κνλάδεο.  
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2. Σν δεχηεξν ζέκα πεξηιακβάλεη δχν εξσηήζεηο ζχληνκεο απάληεζεο (2.α.) θαη (2.β.) θαη βαζκνινγείηαη κε είθνζη πέληε (25) 
κνλάδεο.  

ΕΕ. ηελ νκάδα ΐ` πεξηιακβάλνληαη δχν (2) ζέκαηα, πνπ ην θαζέλα κπνξεί λα αλαιχεηαη ζε δχν επηκέξνπο εξσηήζεηο, κε ηηο 
νπνίεο ειέγρνληαη ε ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ ζηε ζχλζεζε ησλ ηζηνξηθψλ γλψζεσλ θαη ε θξηηηθή πξνζέγγηζε ηνπο (αλάιπζε ή 
ζχλζεζε αηηίσλ ή ζπλζεθψλ, απνηίκεζε ηεο δξάζεο πξνζψπσλ, αμηνιφγεζε απνηειεζκάησλ, ζχγθξηζε απφςεσλ, 
πξνέθηαζε ηζηνξηθψλ πιεξνθνξηψλ θ.ιπ.). Σα ζέκαηα απηήο ηεο νκάδαο επηιέγνληαη απφ ελφηεηεο ηεο εμεηαζηέαο χιεο 
δηαθνξεηηθέο εθείλσλ απφ ηηο νπνίεο πξνέξρνληαη νη εξσηήζεηο (2.α) θαη (2.β) ηεο νκάδαο Ώ` θαη βαζκνινγνχληαη αζξνηζηηθά 
κε 50 κνλάδεο. ηελ πεξίπησζε απηήο ηεο νκάδαο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη εξσηήζεηο επεμεξγαζίαο ηζηνξηθνχ πιηθνχ, ην νπνίν 
δίλεηαη ζηνπο καζεηέο θσηνηππεκέλν. Σν πιηθφ απηφ πξνέξρεηαη απφ ηζηνξηθέο καξηπξίεο, αξραηνινγηθέο κειέηεο, έξγα 
ηέρλεο, θσηνγξαθίεο, ζηαηηζηηθνχο πίλαθεο, ράξηεο, δηαγξάκκαηα θαη απφ φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο 
ηζηνξηθά ηεθκήξηα ή σο κέζα άληιεζεο πιεξνθνξηψλ γηα ηελ εμαγσγή ηζηνξηθψλ ζπκπεξαζκάησλ.  

Δ βαζκνινγία θάζε εξψηεζεο ησλ παξαπάλσ ζεκάησλ θαη ησλ δχν νκάδσλ δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηνλ βαζκφ 
δπζθνιίαο ηεο. Οη βαζκνινγηθέο κνλάδεο θαζεκηάο θαζνξίδνληαη θαηά ηε δηαηχπσζε ησλ ζεκάησλ θαη αλαθνηλψλνληαη 
γξαπηψο ζηνπο καζεηέο.  

2. Οη καζεηέο εμεηάδνληαη ζην κάζεκα ηεο Εζηνξίαο ηεο ΐ` ηάμεο Δκεξεζίνπ θαη Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ κε ζπλδπαζκφ 
ζεκάησλ/εξσηήζεσλ, πνπ ηαμηλνκνχληαη ζε δχν (2) νκάδεο:  

Ε. ηελ νκάδα Ώ` πεξηιακβάλνληαη δχν (2) ζέκαηα πνπ αλαιχνληαη ζε επηκέξνπο εξσηήζεηο, κε ηηο νπνίεο ειέγρνληαη νη 
ηζηνξηθέο γλψζεηο ησλ καζεηψλ (ρξνλνινγίεο, ηζηνξηθέο έλλνηεο, ηζηνξηθά θαηλφκελα ή γεγνλφηα, δξάζε πξνζψπσλ θ.ιπ.):  

1. Σν πξψην ζέκα πεξηιακβάλεη: α) εξσηήζεηο αληηθεηκεληθνχ ηχπνπ (Ε.α), πνπ βαζκνινγνχληαη κε δέθα (10) κνλάδεο β) 
εμήγεζε δχν (2) ή ηξηψλ (3) ηζηνξηθψλ φξσλ/ελλνηψλ (Ε.β), πνπ βαζκνινγείηαη κε δεθαπέληε (15) κνλάδεο.  

2. Σν δεχηεξν ζέκα πεξηιακβάλεη δχν εξσηήζεηο ζχληνκεο απάληεζεο (2.α) θαη (2.β) θαη βαζκνινγείηαη κε είθνζη πέληε (25) 
κνλάδεο.  

ΕΕ. ηελ νκάδα ΐ` πεξηιακβάλνληαη δχν (2) ζέκαηα, πνπ ην θαζέλα κπνξεί λα αλαιχεηαη ζε δχν επηκέξνπο εξσηήζεηο, κε ηηο 
νπνίεο ειέγρνληαη ε ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ ζηε ζχλζεζε ησλ ηζηνξηθψλ γλψζεσλ θαη ε θξηηηθή πξνζέγγηζε ηνπο (αλάιπζε ή 
ζχλζεζε αηηίσλ ή ζπλζεθψλ, απνηίκεζε ηεο δξάζεο πξνζψπσλ, αμηνιφγεζε απνηειεζκάησλ, ζχγθξηζε απφςεσλ, 
πξνέθηαζε ηζηνξηθψλ πιεξνθνξηψλ θ.ιπ.). Πξνο απνθπγήλ επηθαιχςεσλ, ηα ζέκαηα απηήο ηεο νκάδαο επηιέγνληαη απφ ηελ 
εμεηαζηέα χιε κε ηξφπν ψζηε λα είλαη δηαθνξεηηθά σο πξνο ην γλσζηηθφ ηνπο πεξηερφκελν απφ ηηο εξσηήζεηο (2.α) θαη (2.β) 
ηεο νκάδαο Ώ` θαη βαζκνινγνχληαη αζξνηζηηθά κε πελήληα (50) κνλάδεο. ηελ πεξίπησζε απηήο ηεο νκάδαο ρξεζηκνπνηνχληαη 
θαη εξσηήζεηο επεμεξγαζίαο ηζηνξηθνχ πιηθνχ, ην νπνίν δίλεηαη ζηνπο καζεηέο θσηνηππεκέλν. Σν πιηθφ απηφ πξνέξρεηαη απφ 
ηζηνξηθέο καξηπξίεο, αξραηνινγηθέο κειέηεο, έξγα ηέρλεο, θσηνγξαθίεο, ζηαηηζηηθνχο πίλαθεο, ράξηεο, δηαγξάκκαηα θαη απφ 
φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο ηζηνξηθά ηεθκήξηα ή σο κέζα άληιεζεο πιεξνθνξηψλ γηα ηελ εμαγσγή 
ηζηνξηθψλ ζπκπεξαζκάησλ.  

Δ βαζκνινγία θάζε εξψηεζεο ησλ παξαπάλσ ζεκάησλ θαη ησλ δχν (2) νκάδσλ δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηνλ βαζκφ 
δπζθνιίαο ηεο. Οη βαζκνινγηθέο κνλάδεο θαζεκηάο θαζνξίδνληαη θαηά ηε δηαηχπσζε ησλ ζεκάησλ θαη αλαθνηλψλνληαη 
γξαπηψο ζηνπο καζεηέο.  

3. Δ Εζηνξία ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ Ώλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ ζηε Γ` ηάμε Δκεξεζίνπ Γεληθνχ Λπθείνπ θαη ζηε Γ` θαη 
Α` ηάμε Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ εμεηάδεηαη κε ζπλδπαζκφ εξσηήζεσλ, νη νπνίεο ηαμηλνκνχληαη ζε δχν (2) νκάδεο.  

α) ηελ πξψηε νκάδα πεξηιακβάλνληαη δχν ζέκαηα πνπ κπνξνχλ λα αλαιχνληαη ζε εξσηήζεηο κε ηηο νπνίεο ειέγρνληαη νη 
ηζηνξηθέο γλψζεηο ησλ καζεηψλ (ηζηνξηθέο έλλνηεο, ηζηνξηθά γεγνλφηα, ρξνλνινγίεο, δξάζε ηζηνξηθψλ πξνζψπσλ, θνηλσληθά, 
νηθνλνκηθά, πνιηηηθά θαη πνιηηηζηηθά θαηλφκελα, θ.η.ι.) θαη ε θαηαλφεζή ηνπο.  

β) ηε δεχηεξε νκάδα πεξηιακβάλνληαη δχν (2) ηνπιάρηζηνλ ζέκαηα πνπ απαηηνχλ ζχλζεζε ηζηνξηθψλ γλψζεσλ θαη θξηηηθή 
ηθαλφηεηα (αμηνινγήζεηο ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ ή ηζηνξηθψλ πξνζψπσλ, αλάιπζε αηηηψλ ή ζπλζεθψλ πνπ ζπληέιεζαλ ζηε 
δηακφξθσζε θαη εμέιημε ζεκαληηθψλ ηζηνξηθψλ θαηλνκέλσλ θ.η.ι.). ηελ πεξίπησζε απηή κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη 
εξσηήζεηο επεμεξγαζίαο ηζηνξηθνχ πιηθνχ, ην νπνίν δίλεηαη ζηνπο καζεηέο ζε θσηνηππία. Σν πιηθφ απηφ αθνξά γξαπηέο 
ηζηνξηθέο πεγέο, εηθαζηηθά έξγα, ράξηεο, δηαγξάκκαηα θ.η.ι. πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία ή σο κέζα 
άληιεζεο ζηνηρείσλ γηα ηελ εμαγσγή ηζηνξηθψλ ζπκπεξαζκάησλ.  

Δ βαζκνινγία θαηαλέκεηαη θαηά 50% ζε θαζεκία απφ ηηο νκάδεο απηέο. Δ θαηαλνκή ηεο βαζκνινγίαο ζηηο εξσηήζεηο θάζε 
νκάδαο, κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην βαζκφ δπζθνιίαο ζε θαζεκία απφ απηέο, ε νπνία θαζνξίδεηαη θαηά ηε 
δηαηχπσζε ησλ ζεκάησλ θαη αλαθνηλψλεηαη ζηνπο καζεηέο γξαπηψο.  

Β. Λαηηληθά  

Γηα ηελ εμέηαζε ζην κάζεκα ησλ Λαηηληθψλ ζηε Γ` ηάμε Δκεξεζίνπ Γεληθνχ Λπθείνπ, δίλεηαη ζηνπο καζεηέο δηδαγκέλν θείκελν 
δέθα (10) έσο δεθαπέληε (15) ζηίρσλ θαη δεηείηαη απφ απηνχο:  
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α) λα ην κεηαθξάζνπλ ζηε λέα ειιεληθή γιψζζα.  

β) λα απαληήζνπλ ζε ηέζζεξηο παξαηεξήζεηο: δχν (2) γξακκαηηθέο θαη δχν (2) ζπληαθηηθέο, νη νπνίεο κπνξεί λα αλαιχνληαη ζε 
ππνεξσηήκαηα.  

Δ βαζκνινγία θαηαλέκεηαη σο εμήο:  

i. Μεηάθξαζε θεηκέλνπ 40 κνλάδεο.  

ii. Κάζε γξακκαηηθή ή ζπληαθηηθή παξαηήξεζε 15 κνλάδεο.  

Σ. Μαζεκαηηθά  

1. Δ εμέηαζε ζηελ Άιγεβξα θαη ηε Γεσκεηξία ζηηο Ώ` θαη ΐ` ηάμεηο Δκεξεζίνπ θαη Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ θαη ζηα 
Μαζεκαηηθά ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ Θεηηθψλ πνπδψλ ηεο ΐ` ηάμεο Δκεξεζίνπ θαη Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ γίλεηαη 
σο εμήο:  

Ε. ηνπο καζεηέο δίλνληαη ηέζζεξα (4) ζέκαηα απφ ηελ εμεηαζηέα χιε, κε ηα νπνία ειέγρεηαη ε γλψζε ελλνηψλ θαη νξνινγίαο, ε 
δπλαηφηεηα αλαπαξαγσγήο γλσζηηθψλ ζηνηρείσλ, ε ηθαλφηεηα εθηέιεζεο γλσζηψλ αιγνξίζκσλ, ε ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή λα 
αλαιχεη, λα ζπλζέηεη θαη λα επεμεξγάδεηαη δεκηνπξγηθά έλα δεδνκέλν πιηθφ, θαζψο θαη ε ηθαλφηεηα επηινγήο θαη εθαξκνγήο 
θαηάιιειεο κεζφδνπ.  

II. Σα ηέζζεξα ζέκαηα πνπ δίλνληαη ζηνπο καζεηέο δηαξζξψλνληαη σο εμήο:  

α. Σν πξψην ζέκα απνηειείηαη απφ δχν κέξε. Σν πξψην κέξνο πεξηέρεη πέληε (05) εξσηήζεηο αληηθεηκεληθνχ ηχπνπ 
(πνιιαπιήο επηινγήο, σζηνχ-Λάζνπο, αληηζηνίρηζεο) κε ηηο νπνίεο ειέγρεηαη ε γλψζε θαη ε θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ 
θαη ησλ ζπνπδαηφηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο ζεσξίαο ζε φζν ην δπλαηφλ επξχηεξε έθηαζε ηεο εμεηαζηέαο χιεο. ην δεχηεξν 
κέξνο δεηείηαη ε απφδεημε κίαο απιήο πξφηαζεο (ηδηφηεηαο, ιήκκαηνο, ζεσξήκαηνο ή πνξίζκαηνο), πνπ είλαη απνδεδεηγκέλε 
ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην.  

β. Σν δεχηεξν ζέκα απνηειείηαη απφ κία άζθεζε πνπ είλαη εθαξκνγή νξηζκψλ, αιγνξίζκσλ ή πξνηάζεσλ (ηδηνηήησλ, 
ζεσξεκάησλ, πνξηζκάησλ).  

γ. Σν ηξίην ζέκα απνηειείηαη απφ κία άζθεζε πνπ απαηηεί απφ ηνλ καζεηή ηθαλφηεηα ζπλδπαζκνχ θαη ζχλζεζεο ελλνηψλ θαη 
απνδεηθηηθψλ ή ππνινγηζηηθψλ δηαδηθαζηψλ.  

δ. Σν ηέηαξην ζέκα απνηειείηαη απφ κία άζθεζε ή έλα πξφβιεκα πνπ ε ιχζε ηνπ απαηηεί απφ ηνλ καζεηή ηθαλφηεηεο 
ζπλδπαζκνχ θαη ζχλζεζεο γλψζεσλ, αιιά θαη ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ επίιπζήο ηνπ.  

Σν δεχηεξν, ηξίην θαη ηέηαξην ζέκα κπνξνχλ λα αλαιχνληαη ζε επηκέξνπο εξσηήκαηα πνπ δηεπθνιχλνπλ ηνλ καζεηή ζηε ιχζε.  

III. Δ βαζκνινγία θαηαλέκεηαη αλά εηθνζηπέληε (25) κνλάδεο ζην θαζέλα απφ ηα ηέζζεξα (4) ζέκαηα. Βηδηθφηεξα, ζην πξψην 
ζέκα ην πξψην κέξνο βαζκνινγείηαη κε δέθα (10) κνλάδεο, ελψ ην δεχηεξν κέξνο βαζκνινγείηαη κε δεθαπέληε (15) κνλάδεο. 
ην δεχηεξν, ηξίην θαη ηέηαξην ζέκα ε θαηαλνκή ηεο βαζκνινγίαο ζηα επηκέξνπο εξσηήκαηα κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη 
αλάινγα κε ην βαζκφ δπζθνιίαο ηνπο θαη θαζνξίδεηαη ζηε δηαηχπσζε ησλ ζεκάησλ.  

2. Γηα ηελ εμέηαζε ζηα Μαζεκαηηθά ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ Θεηηθψλ πνπδψλ θαη ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ 
πνπδψλ Οηθνλνκίαο θαη Πιεξνθνξηθήο ζηε Γ` ηάμε Δκεξεζίνπ Γεληθνχ Λπθείνπ θαη ζηε Γ` θαη Α` ηάμε Βζπεξηλνχ Γεληθνχ 
Λπθείνπ ηζρχνπλ ηα εμήο:  

ηνπο καζεηέο δίλνληαη ηέζζεξα (4) ζέκαηα απφ ηελ εμεηαζηέα χιε, ηα νπνία κπνξνχλ λα αλαιχνληαη ζε ππνεξσηήκαηα, κε ηα 
νπνία ειέγρεηαη ε δπλαηφηεηα αλαπαξαγσγήο γλσζηηθψλ ζηνηρείσλ, ε γλψζε ελλνηψλ θαη νξνινγίαο θαη ε ηθαλφηεηα 
εθηέιεζεο γλσζηψλ αιγνξίζκσλ, ε ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή λα αλαιχεη, λα ζπλζέηεη θαη λα επεμεξγάδεηαη δεκηνπξγηθά έλα 
δεδνκέλν πιηθφ, θαζψο θαη ε ηθαλφηεηα επηινγήο θαη εθαξκνγήο θαηάιιειεο κεζφδνπ.  

Σα ηέζζεξα ζέκαηα πνπ δίλνληαη ζηνπο καζεηέο δηαξζξψλνληαη σο εμήο:  

α) Σν πξψην ζέκα απνηειείηαη απφ εξσηήκαηα ζεσξίαο πνπ αθνξνχλ έλλνηεο, νξηζκνχο, ιήκκαηα, πξνηάζεηο, ζεσξήκαηα θαη 
πνξίζκαηα. Με ην ζέκα απηφ ειέγρεηαη ε θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ, ησλ ζπνπδαηφηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ, θαζψο θαη ε 
ζεκαζία ηνπο ζηελ νξγάλσζε κηαο ινγηθήο δνκήο.  

β) Σν δεχηεξν θαη ην ηξίην ζέκα απνηειείηαη ην θαζέλα απφ κία άζθεζε πνπ απαηηεί απφ ην καζεηή ηθαλφηεηα ζπλδπαζκνχ θαη 
ζχλζεζεο ελλνηψλ απνδεηθηηθψλ ή ππνινγηζηηθψλ δηαδηθαζηψλ.  

Δ θάζε άζθεζε κπνξεί λα αλαιχεηαη ζε επηκέξνπο εξσηήκαηα.  
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γ) Σν ηέηαξην ζέκα απνηειείηαη απφ κία άζθεζε ή έλα πξφβιεκα πνπ ε ιχζε ηνπ απαηηεί απφ ην καζεηή ηθαλφηεηεο 
ζπλδπαζκνχ θαη ζχλζεζεο πξνεγνχκελσλ γλψζεσλ, αιιά θαη ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ ζηε δηαδηθαζία επίιπζεο ηνπ. Σν 
ζέκα απηφ κπνξεί λα αλαιχεηαη ζε επηκέξνπο εξσηήκαηα, ηα νπνία βνεζνχλ ην καζεηή ζηε ιχζε.  

Δ βαζκνινγία θαηαλέκεηαη αλά είθνζη πέληε (25) κνλάδεο ζην θαζέλα απφ ηα ηέζζεξα ζέκαηα.  

Γ. Φπζηθή, Υεκεία, ΐηνινγία  

1. ηα καζήκαηα Φπζηθή θαη Υεκεία ζηηο Ώ` θαη ΐ` ηάμεηο Δκεξήζηνπ θαη Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ θαη ζην κάζεκα Φπζηθή 
Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ Θεηηθψλ πνπδψλ ηεο ΐ` ηάμεο Δκεξεζίνπ θαη Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ ε εμέηαζε γίλεηαη σο 
εμήο:  

Ε. ηνπο καζεηέο δίλνληαη ηέζζεξα (4) ζέκαηα απφ ηελ εμεηαζηέα χιε πνπ θαζνξίδνληαη σο εμήο:  

α) Σν πξψην ζέκα απνηειείηαη απφ πέληε (5) εξσηήζεηο αληηθεηκεληθνχ ηχπνπ, κε ηηο νπνίεο ειέγρεηαη ε γλψζε ηεο ζεσξίαο ζε 
φζν ην δπλαηφλ επξχηεξε έθηαζε ηεο εμεηαζηέαο χιεο.  

β) Σν δεχηεξν ζέκα απνηειείηαη απφ δχν (2) εξσηήζεηο, κε ηηο νπνίεο ειέγρεηαη ε θαηαλφεζε ηεο ζεσξίαο θαη νη ηθαλφηεηεο θαη 
δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζαλ νη καζεηέο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ ή άιισλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ έγηλαλ 
ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο. Με ηηο εξσηήζεηο κπνξεί λα δεηεζεί απφ ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ ηελ απάληεζε ηνπο ή λα 
απαληήζνπλ ζε έλα εξψηεκα θιεηζηνχ ηχπνπ θαη λα αηηηνινγήζνπλ ηελ απάληεζή ηνπο.  

γ) Σν ηξίην ζέκα απνηειείηαη απφ άζθεζε εθαξκνγήο ηεο ζεσξίαο, ε νπνία απαηηεί ηθαλφηεηα ζπλδπαζκνχ θαη ζχλζεζεο 
ελλνηψλ, ζεσξηψλ, ηχπσλ, λφκσλ θαη αξρψλ θαη κπνξεί λα αλαιχεηαη ζε επηκέξνπο εξσηήκαηα.  

δ) Σν ηέηαξην ζέκα απνηειείηαη απφ έλα πξφβιεκα ή κία άζθεζε, πνπ απαηηεί ηθαλφηεηα ζπλδπαζκνχ θαη ζχλζεζεο γλψζεσλ, 
αιιά θαη αλάπηπμε ζηξαηεγηθήο γηα ηε δηαδηθαζία επίιπζεο ηνπ. Σν πξφβιεκα απηφ ή ε άζθεζε κπνξεί λα αλαιχνληαη ζε 
επηκέξνπο εξσηήκαηα.  

ΕΕ. Δ βαζκνινγία θαηαλέκεηαη αλά είθνζη πέληε (25) κνλάδεο ζην θαζέλα απφ ηα ηέζζεξα ζέκαηα.  

Βηδηθφηεξα, ζην πξψην ζέκα θάζε κία εξψηεζε βαζκνινγείηαη κε 5 κνλάδεο θαη ζην δεχηεξν ζέκα ε πξψηε εξψηεζε 
βαζκνινγείηαη κε 12 κνλάδεο θαη ε δεχηεξε κε 13 κνλάδεο. ην ηξίην θαη ηέηαξην ζέκα ε θαηαλνκή ηεο βαζκνινγίαο ζηα 
επηκέξνπο εξσηήκαηα κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην βαζκφ δπζθνιίαο θαη θαζνξίδεηαη ζηε δηαηχπσζε ησλ 
ζεκάησλ.  

2. ην κάζεκα ΐηνινγία ζηηο Ώ` θαη ΐ` ηάμεηο Δκεξήζηνπ θαη Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ νη καζεηέο εμεηάδνληαη ζε 4 ηζφβαζκα 
ζέκαηα πνπ έρνπλ ηελ αθφινπζε κνξθή, πεξηερφκελν θαη ζθνπφ:  

1ν Θέκα: Πεξηιακβάλεη πέληε (5) ηζφβαζκεο αλεμάξηεηεο εξσηήζεηο αληηθεηκεληθνχ ηχπνπ, φπσο: πνιιαπιήο επηινγήο, 
ζσζηνχ-ιάζνπο, δηαδεπθηηθήο απάληεζεο (απφ ηηο νπνίεο ν καζεηήο επηιέγεη φπνηα ή φπνηεο ζπλερίδνπλ νξζά κηα εκηηειή 
θξάζε) θ. ά.  

Σν ζέκα απνζθνπεί ζηνλ έιεγρν ηεο απφθηεζεο γλψζεσλ θαη ηεο θαηαλφεζεο απφ ηνλ καζεηή βηνινγηθψλ ελλνηψλ, 
δηαδηθαζηψλ ή θαηλνκέλσλ απφ έλα επξχ ηκήκα ηεο εμεηαζηέαο χιεο.  

2ν Θέκα: Πεξηιακβάλεη δχν (2) εξσηήζεηο νη νπνίεο βαζκνινγνχληαη κε δψδεθα (12) θαη δεθαηξείο (13) κνλάδεο αληίζηνηρα. Οη 
εξσηήζεηο απηέο κπνξεί λα αλαιχνληαη ζε επηκέξνπο ππνεξσηήκαηα.  

Σν ζέκα απνζθνπεί ζηνλ έιεγρν ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ καζεηή λα αλαθαιεί γλψζεηο πνπ έρεη απνθηήζεη γχξσ απφ ην 
εμεηαδφκελν ζέκα (βηνινγηθή έλλνηα, δηαδηθαζία ή θαηλφκελν) θαη λα ηηο εθζέηεη ή/θαη λα ηεθκεξηψλεη ηηο απφςεηο ηνπ κε 
πιεξφηεηα θαη ζαθήλεηα.  

3ν Θέκα: Πεξηιακβάλεη δχν (2) εξσηήζεηο, νη νπνίεο βαζκνινγνχληαη κε δψδεθα (12) θαη δεθαηξείο (13) κνλάδεο αληίζηνηρα. 
Οη εξσηήζεηο απηέο κπνξεί λα αλαιχνληαη ζε επηκέξνπο ππνεξσηήκαηα.  

Κάζε κία απφ ηηο εξσηήζεηο απηέο πεξηιακβάλεη κηα απεηθφληζε (εηθφλα, δηάγξακκα ξνήο, γξαθηθή παξάζηαζε θ.ά.) πνπ 
κπνξεί λα απνδίδεη κηα βηνινγηθή δνκή, ιεηηνπξγία ή θαηλφκελν. Δ απεηθφληζε ζπλνδεχεηαη απφ ζρεηηθφ επεμεγεκαηηθφ 
θείκελν.  

Ο καζεηήο θαιείηαη λα απαληήζεη ζε ππνεξσηήκαηα πνπ κπνξεί λα αθνξνχλ ζηε δνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή ζρέζε ησλ κεξψλ (αλ 
πξφθεηηαη γηα βηνινγηθή δνκή), ζηελ έθβαζε ηνπ ή/θαη ζηνπο παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ (αλ πξφθεηηαη γηα ιεηηνπξγία ή 
βηνινγηθφ θαηλφκελν) θ.ά.  
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Σν ζέκα απνζθνπεί ζηνλ έιεγρν ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ καζεηή λα αμηνπνηεί ζεσξεηηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο (αλάιπζεο, 
ζχλζεζεο θ.η.ι.) πνπ έρεη απνθηήζεη, πξνθεηκέλνπ λα εληνπίδεη, λα αληιεί, λα αμηνινγεί θαη λα επεμεξγάδεηαη πιεξνθνξίεο θαη 
δεδνκέλα πνπ ηνπ παξέρεη ε απεηθφληζε θαη ην επεμεγεκαηηθφ θείκελν πνπ ηε ζπλνδεχεη, ψζηε λα εμάγεη ζπκπεξάζκαηα θαη λα 
δηαηππψλεη πιήξεηο, ζαθείο θαη ζηνηρεηνζεηεκέλεο απαληήζεηο.  

4ν Θέκα: Πεξηιακβάλεη δχν (2) εξσηήζεηο, νη νπνίεο βαζκνινγνχληαη κε δψδεθα (12) θαη δεθαηξείο (13) κνλάδεο αληίζηνηρα. 
Οη εξσηήζεηο απηέο κπνξεί λα αλαιχνληαη ζε επηκέξνπο ππνεξσηήκαηα.  

Κάζε εξψηεζε απνηειεί δνθηκαζία ζηελ νπνία ν καζεηήο θαιείηαη είηε λα δηεξεπλήζεη κηα πξαγκαηηθή ή ππνζεηηθή θαηάζηαζε 
πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ εθθψλεζε (π.ρ. ηελ έθβαζε κηαο βηνινγηθήο δηαδηθαζίαο) είηε λα επηιχζεη έλα πξφβιεκα πνπ άπηεηαη 
εθαξκνγψλ ηεο ΐηνινγίαο ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ, είηε λα ιχζεη κηα άζθεζε εθαξκφδνληαο ηελ 
θαηάιιειε κεζνδνινγία θαη αμηνπνηψληαο βηνινγηθνχο λφκνπο θαη ζεσξίεο.  

Σν ζέκα απνζθνπεί ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ καζεηή λα αμηνπνηεί, ζε ζπλδπαζκφ, γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ έρεη 
απνθηήζεη απφ πνηθίιεο πεξηνρέο ηεο χιεο, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλά θαη λα εξκελεχεη θαηαζηάζεηο ή λα επηιχεη πξνβιήκαηα 
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εθαξκνγέο ηεο ΐηνινγίαο ζηελ θαζεκεξηλή δσή.  

3. Γηα ηελ εμέηαζε ζηα καζήκαηα Φπζηθή θαη Υεκεία ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ Θεηηθψλ πνπδψλ θαη ηεο Οκάδαο 
Πξνζαλαηνιηζκνχ πνπδψλ Τγείαο ζηε Γ` ηάμε Δκεξεζίνπ Γεληθνχ Λπθείνπ θαη ζηε Γ` θαη Α` ηάμε Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ, 
ηζρχνπλ ηα εμήο:  

ηνπο καζεηέο δίλνληαη ηέζζεξα (4) ζέκαηα πνπ έρνπλ ηελ παξαθάησ κνξθή:  

α) Σν πξψην ζέκα απνηειείηαη απφ εξσηήζεηο, κε ηηο νπνίεο ειέγρεηαη ε γλψζε ηεο ζεσξίαο ζε φζν ην δπλαηφλ επξχηεξε 
έθηαζε ηεο εμεηαζηέαο χιεο.  

β) Σν δεχηεξν ζέκα απνηειείηαη απφ εξσηήζεηο, κε ηηο νπνίεο ειέγρεηαη ε θαηαλφεζε ηεο ζεσξίαο θαη ε θξηηηθή ηθαλφηεηα ησλ 
καζεηψλ θαη ζπγρξφλσο νη λνεηηθέο δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζαλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ ή άιισλ 
δξαζηεξηνηήησλ πνπ έγηλαλ ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο.  

γ) Σν ηξίην ζέκα απνηειείηαη απφ κία άζθεζε εθαξκνγήο ηεο ζεσξίαο, ε νπνία απαηηεί ηθαλφηεηα ζπλδπαζκνχ θαη ζχλζεζεο 
ελλνηψλ, ζεσξηψλ, ηχπσλ, λφκσλ θαη αξρψλ. Δ άζθεζε κπνξεί λα αλαιχεηαη ζε επηκέξνπο εξσηήκαηα.  

δ) Σν ηέηαξην ζέκα απνηειείηαη απφ έλα πξφβιεκα ή κία άζθεζε, πνπ απαηηνχλ ηθαλφηεηα ζπλδπαζκνχ θαη ζχλζεζεο 
γλψζεσλ, αιιά θαη ηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθήο γηα ηε δηαδηθαζία επίιπζεο ηνπ. Σν πξφβιεκα απηφ ή ε άζθεζε κπνξεί λα 
αλαιχνληαη ζε επηκέξνπο εξσηήκαηα.  

Δ βαζκνινγία θαηαλέκεηαη αλά είθνζη πέληε (25) κνλάδεο ζην θαζέλα απφ ηα ηέζζεξα ζέκαηα.  

4. Γηα ηελ εμέηαζε ζηε ΐηνινγία Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ πνπδψλ Τγείαο ζηε Γ` ηάμε Δκεξεζίνπ Γεληθνχ Λπθείνπ θαη ζηε 
Γ` θαη Α` ηάμε Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ ηζρχνπλ ηα εμήο:  

ηνπο καζεηέο δίλνληαη ηέζζεξα (4) ζέκαηα πνπ έρνπλ σο εμήο:  

α) Σν πξψην θαη δεχηεξν ζέκα απνηεινχληαη απφ αλεμάξηεηεο εξσηήζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηνλ έιεγρν ηεο απφθηεζεο 
γλψζεσλ θαη ηεο δπλαηφηεηαο παξνπζίαζεο θαη ηεθκεξίσζεο ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηελ εμεηαζηέα χιε θαη ηεο θαηαλφεζεο 
απφ ην καζεηή βηνινγηθψλ ελλνηψλ, δηαδηθαζηψλ ή θαηλνκέλσλ.  

β) Σν ηξίην ζέκα απνηειείηαη απφ εξσηήζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηνλ έιεγρν ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ καζεηή λα αμηνπνηεί ζεσξεηηθέο 
γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο (αλάιπζε, ζχλζεζε θ.η.ι.) γηα ηελ αμηνιφγεζε δεδνκέλσλ θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ.  

γ) Σν ηέηαξην ζέκα απνηειείηαη απφ κία άζθεζε ή έλα πξφβιεκα θαη ζηνρεχεη ζηνλ έιεγρν ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ καζεηή λα 
ρξεζηκνπνηεί, ζε ζπλδπαζκφ, γλψζεηο ή δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζε γηα ηελ επίιπζε ηνπο.  

Δ βαζκνινγία θαηαλέκεηαη θαηά 25 κνλάδεο ζην θαζέλα απφ ηα ηέζζεξα ζέκαηα.  

Δ. Πνιηηηθή Παηδεία, ΐαζηθέο Ώξρέο Κνηλσληθψλ Βπηζηεκψλ, Γεσινγία & Αηαρείξηζε Φπζηθψλ Πφξσλ, χγρξνλνο Κφζκνο: 
Πνιίηεο θαη Αεκνθξαηία, Κνηλσληνινγία, Οηθνλνκία  

1. Γηα ηα καζήκαηα Πνιηηηθή Παηδεία (Οηθνλνκία, Πνιηηηθνί Θεζκνί θαη Ώξρέο Αηθαίνπ θαη Κνηλσληνινγία) ζηελ Ώ` ηάμε 
Δκεξεζίνπ θαη Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ θαη ΐαζηθέο Ώξρέο Κνηλσληθψλ Βπηζηεκψλ (Κνηλσληνινγία,  

Οηθνλνκηθή Βπηζηήκε θαη Πνιηηηθή Βπηζηήκε) ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ Ώλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ ηεο ΐ` ηάμεο 
Δκεξεζίνπ θαη Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ ε εμέηαζε πεξηιακβάλεη δχν (2) νκάδεο ζεκάησλ:  
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α) Δ πξψηε νκάδα απνηειείηαη απφ δχν ζέκαηα κε εξσηήζεηο δηαθφξσλ ηχπσλ, κε ηηο νπνίεο ειέγρεηαη ηφζν ε θαηνρή ησλ 
αλαγθαίσλ γλσζηηθψλ ζηνηρείσλ φζν θαη ε θαηαλφεζή ηνπο. Κάζε έλα απφ ηα δχν ζέκαηα πεξηέρεη εξσηήζεηο δηαβαζκηζκέλεο 
δπζθνιίαο.  

Σν πξψην ζέκα πεξηιακβάλεη ηξεηο (3) εξσηήζεηο αληηθεηκεληθνχ ηχπνπ θαη βαζκνινγείηαη κε είθνζη πέληε (25) κνλάδεο. 
Βηδηθφηεξα, πεξηιακβάλεη: κία εξψηεζε κε πέληε (5) ππνεξσηήκαηα σζηνχ-Λάζνπο (5x3=15 Μνλάδεο) θαη δχν εξσηήζεηο 
πνιιαπιήο επηινγήο, πνπ θαζεκία βαζκνινγείηαη κε πέληε (5) Μνλάδεο (5x2=10 Μνλάδεο).  

Σν δεχηεξν ζέκα πεξηιακβάλεη δχν (2) εξσηήζεηο ζχληνκεο απάληεζεο θαη βαζκνινγείηαη κε είθνζη πέληε (25) κνλάδεο. Δ 
πξψηε εξψηεζε βαζκνινγείηαη κε δεθαηξείο (13) κνλάδεο θαη ε δεχηεξε κε δψδεθα (12) κνλάδεο.  

β) Δ δεχηεξε νκάδα πεξηιακβάλεη δχν ζέκαηα κε εξσηήζεηο κε ηηο νπνίεο ειέγρεηαη ε ηθαλφηεηα ζπλζεηηθήο θαη θξηηηθήο 
αλάιπζεο θαη εθαξκνγήο ζηελ θαζεκεξηλή πξάμε ησλ γλψζεσλ πνπ απέθηεζαλ νη καζεηέο. Κάζε έλα απφ ηα δχν ζέκαηα 
πεξηέρεη δχν εξσηήζεηο δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο.  

Σν πξψην ζέκα πεξηιακβάλεη δχν (2) εξσηήζεηο θαη βαζκνινγείηαη κε είθνζη πέληε (25) κνλάδεο.  

Δ πξψηε εξψηεζε βαζκνινγείηαη κε δεθαηξείο (13) κνλάδεο θαη ε δεχηεξε κε δψδεθα (12) κνλάδεο.  

Σν δεχηεξν ζέκα πεξηιακβάλεη δχν (2) εξσηήζεηο θαη βαζκνινγείηαη κε είθνζη πέληε (25) κνλάδεο. Δ πξψηε εξψηεζε 
βαζκνινγείηαη κε δεθαηξείο (13) κνλάδεο θαη ε δεχηεξε κε δψδεθα (12) κνλάδεο.  

2. Γηα ην κάζεκα «Γεσινγία θαη Αηαρείξηζε Φπζηθψλ Πφξσλ» ζηελ Ώ` ηάμε Δκεξεζίνπ θαη Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ ε 
εμέηαζε πεξηιακβάλεη δχν νκάδεο ζεκάησλ:  

α) Δ πξψηε νκάδα απνηειείηαη απφ δχν ζέκαηα κε εξσηήζεηο δηαθφξσλ ηχπσλ, κε ηηο νπνίεο ειέγρεηαη ηφζν ε θαηνρή ησλ 
αλαγθαίσλ γλσζηηθψλ ζηνηρείσλ φζν θαη ε θαηαλφεζή ηνπο.  

β) Δ δεχηεξε νκάδα απνηειείηαη απφ δχν ζέκαηα κε εξσηήζεηο κε ηηο νπνίεο ειέγρεηαη ε ηθαλφηεηα ζπλζεηηθήο θαη θξηηηθήο 
αλάιπζεο θαη εθαξκνγήο ζηελ θαζεκεξηλή πξάμε ησλ γλψζεσλ πνπ απέθηεζαλ νη καζεηέο.  

Δ βαζκνινγία θαηαλέκεηαη αλά είθνζη πέληε (25) κνλάδεο ζην θαζέλα απφ ηα ηέζζεξα ζέκαηα. Δ θαηαλνκή ηεο βαζκνινγίαο 
ζηηο εξσηήζεηο θάζε ζέκαηνο, κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην βαζκφ δπζθνιίαο ζε θαζεκία απφ απηέο, ε νπνία 
θαηαλνκή θαζνξίδεηαη θαηά ηε δηαηχπσζε ησλ ζεκάησλ θαη αλαθνηλψλεηαη ζηνπο καζεηέο γξαπηψο.  

3. Δ εμέηαζε ζην κάζεκα χγρξνλνο Κφζκνο: Πνιίηεο θαη Αεκνθξαηία ηεο ΐ` ηάμεο Δκεξήζηνπ θαη Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ 
πεξηιακβάλεη δχν νκάδεο ζεκάησλ:  

α) Δ πξψηε νκάδα απνηειείηαη απφ δχν ζέκαηα κε εξσηήζεηο δηάθνξσλ ηχπσλ, κε ηηο νπνίεο ειέγρεηαη ηφζν ε θαηνρή ησλ 
αλαγθαίσλ γλσζηηθψλ ζηνηρείσλ φζν θαη  

ε θαηαλφεζή ηνπο. Καζέλα απφ ηα δχν ζέκαηα πεξηέρεη εξσηήζεηο δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο.  

Σν πξψην ζέκα πεξηιακβάλεη ηξεηο (3) εξσηήζεηο αληηθεηκεληθνχ ηχπνπ θαη βαζκνινγείηαη κε είθνζη πέληε (25) κνλάδεο. 
Βηδηθφηεξα, πεξηιακβάλεη: κία εξψηεζε κε πέληε (5) ππνεξσηήκαηα σζηνχ-Λάζνπο (5x3=15 Μνλάδεο) θαη δχν εξσηήζεηο 
πνιιαπιήο επηινγήο, πνπ θαζεκία βαζκνινγείηαη κε πέληε (5) Μνλάδεο (5x2=10 Μνλάδεο).  

Σν δεχηεξν ζέκα πεξηιακβάλεη δχν (2) εξσηήζεηο ζχληνκεο απάληεζεο θαη βαζκνινγείηαη κε είθνζη πέληε (25) κνλάδεο. Δ 
πξψηε εξψηεζε βαζκνινγείηαη κε δέθα (10) κνλάδεο θαη ε δεχηεξε κε δεθαπέληε (15) κνλάδεο.  

β) Δ δεχηεξε νκάδα απνηειείηαη απφ δχν ζέκαηα επξείαο αλάπηπμεο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε δχν ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ 
καζήκαηνο. Σα ζέκαηα πξνέξρνληαη είηε απφ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θάθειν καζήκαηνο (ζχληνκα 
θείκελα, απνζπάζκαηα θεηκέλσλ, πνιπηξνπηθφ πιηθφ) είηε απφ άιιε πεγή πνπ επηιέγνπλ νη εθπαηδεπηηθνί (απφζπαζκα 
βηβιίνπ, άξζξν εθεκεξίδαο, θ.ιπ.)· ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ηα θείκελα πνπ επηιέγνληαη πξέπεη λα ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηηο 
ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ καζήκαηνο θαη λα είλαη θαηάιιεια, σο πξνο ην χθνο θαη ην πεξηερφκελν, γηα καζεηέο θαη καζήηξηεο ηεο 
ΐ` ηάμεο Λπθείνπ.  

Οη εξσηήζεηο θάζε ζέκαηνο, απφ δχν (2) έσο ηέζζεξηο (4), πξέπεη λα είλαη δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο θαη κέζσ απηψλ λα 
ειέγρνληαη νη ηθαλφηεηεο ζπλζεηηθήο θαη θξηηηθήο αλάιπζεο αιιά θαη δηαζχλδεζεο γλψζεσλ, γεγνλφησλ θαη δηαδηθαζηψλ, ηηο 
νπνίεο απέθηεζαλ νη καζεηέο. Δ θαηαλνκή ηεο βαζκνινγίαο ζηηο εξσηήζεηο θάζε ζέκαηνο, κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα 
κε ηνλ βαζκφ δπζθνιίαο θάζε εξψηεζεο. Καζέλα απφ ηα δχν ζέκαηα βαζκνινγείηαη κε (25) Μνλάδεο (25x2=50).  

Δ θαηαλνκή ηεο βαζκνινγίαο ζηηο επηκέξνπο εξσηήζεηο θαη ησλ δχν νκάδσλ ζεκάησλ πξνζδηνξίδεηαη θαηά ηε δηαηχπσζε ησλ 
ζεκάησλ θαη αλαθνηλψλεηαη ζηνπο καζεηέο γξαπηψο.  
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4. Δ εμέηαζε ζην κάζεκα Κνηλσληνινγία ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ Ώλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ ζηε Γ` ηάμε Δκεξεζίνπ 
Γεληθνχ Λπθείνπ θαη ζηε Γ` θαη Α` ηάμε Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ πεξηιακβάλεη δχν (2) νκάδεο ζεκάησλ:  

α) Δ πξψηε νκάδα απνηειείηαη απφ δχν ζέκαηα κε εξσηήζεηο δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ, κε ηηο νπνίεο ειέγρεηαη ηφζν ε θαηνρή ησλ 
αλαγθαίσλ γλσζηηθψλ ζηνηρείσλ φζν θαη ε θαηαλφεζή ηνπο.  

Σν πξψην ζέκα πεξηιακβάλεη ηξεηο (3) εξσηήζεηο αληηθεηκεληθνχ ηχπνπ θαη βαζκνινγείηαη κε είθνζη πέληε (25) κνλάδεο. 
Βηδηθφηεξα, πεξηιακβάλεη: κία εξψηεζε κε πέληε (5) ππνεξσηήκαηα σζηνχ-Λάζνπο (5x3=15 Μνλάδεο) θαη δχν εξσηήζεηο 
πνιιαπιήο επηινγήο, πνπ θάζε κία βαζκνινγείηαη κε πέληε (5) Μνλάδεο (2x5 =10 Μνλάδεο).  

Σν δεχηεξν ζέκα πεξηιακβάλεη (2) εξσηήζεηο ζχληνκεο απάληεζεο θαη βαζκνινγείηαη κε είθνζη πέληε (25) κνλάδεο. Δ πξψηε 
εξψηεζε βαζκνινγείηαη κε δέθα (10) κνλάδεο θαη ε δεχηεξε κε δεθαπέληε (15) κνλάδεο.  

β) Δ δεχηεξε νκάδα απνηειείηαη απφ δχν ζέκαηα επξείαο αλάπηπμεο κέζσ ησλ νπνίσλ, ειέγρνληαη νη ηθαλφηεηεο ζπλζεηηθήο 
αλάιπζεο αιιά θαη δηαζχλδεζεο γλψζεσλ, γεγνλφησλ θαη δηαδηθαζηψλ, ηηο νπνίεο απέθηεζαλ νη καζεηέο.  

Σν θαζέλα απφ ηα δχν ζέκαηα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη απφ 2-4 εξσηήζεηο θαη βαζκνινγείηαη κε (25) Μνλάδεο (2x25 =50).Δ 
θαηαλνκή ηεο βαζκνινγίαο ζηηο επηκέξνπο εξσηήζεηο θάζε ζέκαηνο, κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηνλ βαζκφ 
δπζθνιίαο θάζε εξψηεζεο.  

Δ θαηαλνκή ηεο βαζκνινγίαο ζηηο επηκέξνπο εξσηήζεηο θαη ησλ δχν νκάδσλ ζεκάησλ πξνζδηνξίδεηαη θαηά ηε δηαηχπσζε ησλ 
ζεκάησλ θαη αλαθνηλψλεηαη ζηνπο καζεηέο γξαπηψο.  

5. Δ εμέηαζε ζην κάζεκα Οηθνλνκία ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ πνπδψλ Οηθνλνκίαο θαη Πιεξνθνξηθήο ζηε Γ` ηάμε 
Δκεξεζίνπ Γεληθνχ Λπθείνπ θαη ζηε Γ` θαη Α` ηάμε Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο (4) νκάδεο εξσηήζεσλ:  

α) Δ πξψηε απνηειείηαη απφ εξσηήζεηο κε ηηο νπνίεο ειέγρεηαη ηφζν ε θαηνρή ησλ αλαγθαίσλ γλσζηηθψλ ζηνηρείσλ φζν θαη ε 
θαηαλφεζή ηνπο.  

β) Δ δεχηεξε απνηειείηαη απφ κία εξψηεζε κε ηελ νπνία ειέγρεηαη ε ηθαλφηεηα ζχλζεζεο θαη θξηηηθήο αλάιπζεο θαη εθαξκνγήο 
ζηελ θαζεκεξηλή πξάμε ησλ γλψζεσλ πνπ απέθηεζαλ νη καζεηέο.  

γ) Δ ηξίηε απνηειείηαη απφ κία άζθεζε, ε νπνία απαηηεί ηελ εθαξκνγή ηχπσλ, λφκσλ ή αξρψλ γηα ηελ εμαγσγή 
απνηειεζκάησλ θαη ζπκπεξαζκάησλ. Δ άζθεζε κπνξεί λα αλαιχεηαη ζε επηκέξνπο εξσηήκαηα.  

δ) Δ ηέηαξηε απνηειείηαη απφ έλα πξφβιεκα, ην νπνίν απαηηεί ηελ ηθαλφηεηα ζπλδπαζκνχ γλψζεσλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ, ηε 
ζπζρέηηζε θαη αμηνιφγεζε νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ. Σν πξφβιεκα απηφ κπνξεί λα αλαιχεηαη ζε επηκέξνπο εξσηήκαηα.  

Δ βαζκνινγία θαηαλέκεηαη θαηά 25% ζε θαζεκία απφ ηηο νκάδεο απηέο. Δ θαηαλνκή ηεο βαζκνινγίαο ζηηο εξσηήζεηο θάζε 
νκάδαο, κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην βαζκφ δπζθνιίαο ζε θαζεκία απφ απηέο, ε νπνία θαζνξίδεηαη θαηά ηε 
δηαηχπσζε ησλ ζεκάησλ θαη αλαθνηλψλεηαη ζηνπο καζεηέο γξαπηψο.  

Θ. Θξεζθεπηηθά  

1. Δ εμέηαζε ζηα Θξεζθεπηηθά ζηελ Ώ` ηάμε Δκεξήζηνπ θαη Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ πεξηιακβάλεη δχν νκάδεο ζεκάησλ:  

α) Δ πξψηε νκάδα απνηειείηαη απφ δχν ζέκαηα κε εξσηήζεηο δηαθφξσλ ηχπσλ, κε ηηο νπνίεο ειέγρεηαη ηφζν ε θαηνρή ησλ 
αλαγθαίσλ γλσζηηθψλ ζηνηρείσλ φζν θαη ε θαηαλφεζή ηνπο. Κάζε έλα απφ ηα δχν ζέκαηα πεξηέρεη εξσηήζεηο δηαβαζκηζκέλεο 
δπζθνιίαο.  

Σν πξψην ζέκα πεξηιακβάλεη πέληε (5) εξσηήζεηο αληηθεηκεληθνχ ηχπνπ θαη βαζκνινγείηαη κε είθνζη πέληε (25) κνλάδεο 
(5x5=25).  

Σν δεχηεξν ζέκα πεξηιακβάλεη δχν (2) εξσηήζεηο ζχληνκεο απάληεζεο θαη βαζκνινγείηαη κε είθνζη πέληε (25) κνλάδεο. Δ 
πξψηε εξψηεζε βαζκνινγείηαη κε δεθαηξείο (13) κνλάδεο θαη ε δεχηεξε κε δψδεθα (12) κνλάδεο.  

β) Δ δεχηεξε νκάδα πεξηιακβάλεη δχν ζέκαηα κε αληίζηνηρεο εξσηήζεηο επξχηεξεο αλάπηπμεο, κε ηηο νπνίεο  

ειέγρεηαη ε ηθαλφηεηα ζπλζεηηθήο θαη θξηηηθήο αλάιπζεο αιιά θαη δηαζχλδεζεο γλψζεσλ, γεγνλφησλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ 
απέθηεζαλ νη καζεηέο.  

Σν πξψην ζέκα πεξηιακβάλεη κία (1) εξψηεζε θαη βαζκνινγείηαη κε είθνζη πέληε (25) κνλάδεο.  

Σν δεχηεξν ζέκα πεξηιακβάλεη επίζεο κία (1) εξψηεζε θαη βαζκνινγείηαη κε είθνζη πέληε (25) κνλάδεο.  
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2. Γηα ην κάζεκα Θξεζθεπηηθά ζηε ΐ` ηάμε Δκεξεζίνπ θαη Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ ε εμέηαζε πεξηιακβάλεη δχν νκάδεο 
ζεκάησλ:  

α) Δ πξψηε νκάδα απνηειείηαη απφ δχν ζέκαηα κε εξσηήζεηο δηαθφξσλ ηχπσλ, κε ηηο νπνίεο ειέγρεηαη ηφζν ε θαηνρή ησλ 
αλαγθαίσλ γλσζηηθψλ ζηνηρείσλ φζν θαη ε θαηαλφεζε ηνπο. Κάζε έλα απφ ηα δχν ζέκαηα πεξηέρεη εξσηήζεηο δηαβαζκηζκέλεο 
δπζθνιίαο.  

Σν πξψην ζέκα πεξηιακβάλεη πέληε (5) εξσηήζεηο αληηθεηκεληθνχ ηχπνπ θαη βαζκνινγείηαη κε είθνζη πέληε (25) κνλάδεο 
(5x5=25).  

Σν δεχηεξν ζέκα πεξηιακβάλεη δχν (2) εξσηήζεηο ζχληνκεο απάληεζεο θαη βαζκνινγείηαη κε είθνζη πέληε (25) κνλάδεο. Δ 
πξψηε εξψηεζε βαζκνινγείηαη κε δέθα (10) κνλάδεο θαη ε δεχηεξε κε δεθαπέληε (15) κνλάδεο.  

β) Δ δεχηεξε νκάδα πεξηιακβάλεη δχν ζέκαηα κε αληίζηνηρεο εξσηήζεηο επξχηεξεο αλάπηπμεο, κε ηηο νπνίεο ειέγρεηαη ε 
ηθαλφηεηα ζπλζεηηθήο θαη θξηηηθήο αλάιπζεο αιιά θαη δηαζχλδεζεο γλψζεσλ, γεγνλφησλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ απέθηεζαλ νη 
καζεηέο.  

Σν πξψην ζέκα πεξηιακβάλεη κία (1) εξψηεζε θαη βαζκνινγείηαη κε είθνζη πέληε (25) κνλάδεο.  

Σν δεχηεξν ζέκα πεξηιακβάλεη επίζεο κία (1) εξψηεζε θαη βαζκνινγείηαη κε είθνζη πέληε (25) κνλάδεο.  

3. Δ εμέηαζε ζην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ ζηε Γ` ηάμε Δκεξεζίνπ Γεληθνχ Λπθείνπ θαη ζηε Γ` θαη Α` ηάμε Βζπεξηλνχ Γεληθνχ 
Λπθείνπ πεξηιακβάλεη δχν (2) νκάδεο εξσηήζεσλ:  

α) ηελ πξψηε νκάδα πεξηιακβάλνληαη εξσηήζεηο πνπ ειέγρνπλ ηελ θαηνρή ησλ γλψζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 
εμεηαζηέα χιε θαη ηελ θαηαλφεζή ηνπο.  

β) ηε δεχηεξε νκάδα πεξηιακβάλνληαη δχν εξσηήζεηο πνπ απαηηνχλ ζπλδπαζκφ γλψζεσλ θαη θξηηηθή ηθαλφηεηα απφ κέξνπο 
ησλ καζεηψλ.  

Δ βαζκνινγία θαηαλέκεηαη θαηά 50% ζε θαζεκία απφ ηηο νκάδεο απηέο. Δ θαηαλνκή ηεο βαζκνινγίαο ζηηο εξσηήζεηο θάζε 
νκάδαο, κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην βαζκφ δπζθνιίαο ζε θαζεκία απφ απηέο, ε νπνία θαζνξίδεηαη θαηά ηε 
δηαηχπσζε ησλ ζεκάησλ θαη αλαθνηλψλεηαη ζηνπο καζεηέο γξαπηψο.  

Ε. Βθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο, Βηζαγσγή ζηηο Ώξρέο ηεο Βπηζηήκεο ησλ Δ/Τ, Πιεξνθνξηθή  

1. Δ εμέηαζε ζην κάζεκα Βθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ώ` ηάμε Δκεξήζηνπ θαη Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ πεξηιακβάλεη 
ζέκαηα δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο θαη ζπγθεθξηκέλα:  

α) δχν (2) ζέκαηα ζεσξίαο,  

β) δχν (2) ζέκαηα αζθήζεσλ ή πξνβιεκάησλ.  

Σα ζέκαηα ζεσξίαο απνηεινχληαη απφ εξσηήζεηο δηαθφξσλ ηχπσλ κε ηηο νπνίεο ειέγρνληαη ε γλψζε θαη ε θαηαλφεζε ηεο 
ζεσξίαο, ε θξηηηθή ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ, ε ηθαλφηεηα αμηνπνίεζεο ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε δεδνκέλσλ θαη 
ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη ε δπλαηφηεηα παξνπζίαζεο ηνπο κε ζσζηνχο επηζηεκνληθνχο φξνπο θαη ζσζηφ γξαπηφ 
ιφγν.  

Σα ζέκαηα αζθήζεσλ ή πξνβιεκάησλ ζηνρεχνπλ ζηνλ έιεγρν ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ καζεηή λα ρξεζηκνπνηεί, ζε ζπλδπαζκφ, 
γλψζεηο ή δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζε γηα ηελ επίιπζή ηνπο.  

Δ βαζκνινγία πξνθχπηεη θαηά 50% απφ ηα ζέκαηα ηεο ζεσξίαο (2x25%) θαη θαηά 50% απφ ηηο αζθήζεηο ή ηα πξνβιήκαηα 
(2x25%).  

2. Δ εμέηαζε ζην κάζεκα Βηζαγσγή ζηηο Ώξρέο ηεο Βπηζηήκεο ησλ Δ/Τ ζηε ΐ` ηάμε Δκεξεζίνπ Γεληθνχ Λπθείνπ γίλεηαη σο 
εμήο:  

i. ηνπο καζεηέο δίλνληαη ηέζζεξα (4) ζέκαηα απφ ηελ εμεηαζηέα χιε, κε ηα νπνία ειέγρεηαη ε γλψζε θαη ε θαηαλφεζε ελλνηψλ 
θαη νξνινγίαο, ε θξηηηθή ηθαλφηεηα, ε δπλαηφηεηα αλαπαξαγσγήο γλσζηηθψλ ζηνηρείσλ, ε ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή λα αλαιχεη, λα 
ζπλζέηεη θαη λα δεκηνπξγεί, ζπλδπάδνληαο γλψζεηο ή δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζε γηα ηελ επίιπζή ηνπο.  

ii. Σα ηέζζεξα ζέκαηα πνπ δίλνληαη ζηνπο καζεηέο δηαξζξψλνληαη σο εμήο:  
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α) Σν πξψην ζέκα απνηειείηαη απφ πέληε (5) εξσηήζεηο αληηθεηκεληθνχ ηχπνπ (πνιιαπιήο επηινγήο, σζηνχ-Λάζνπο, 
αληηζηνίρηζεο) κε ηηο νπνίεο ειέγρεηαη ε γλψζε θαη ε θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ θαη ησλ ζπνπδαηφηεξσλ 
ζπκπεξαζκάησλ ηεο ζεσξίαο ζε φζν ην δπλαηφλ επξχηεξε έθηαζε ηεο εμεηαζηέαο χιεο.  

β) Σν δεχηεξν ζέκα απνηειείηαη απφ δχν (2) εξσηήζεηο, κε ηηο νπνίεο ειέγρεηαη ε θαηαλφεζε ηεο ζεσξίαο θαη νη ηθαλφηεηεο θαη 
δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζαλ νη καζεηέο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ ή άιισλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ έγηλαλ 
ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο. Με ηηο εξσηήζεηο κπνξεί λα δεηεζεί απφ ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ ηελ απάληεζή ηνπο ή λα 
απαληήζνπλ ζε έλα εξψηεκα θιεηζηνχ ηχπνπ θαη λα αηηηνινγήζνπλ ηελ απάληεζή ηνπο.  

γ) Σν ηξίην ζέκα απνηειείηαη απφ έλα πξφβιεκα ή κία άζθεζε εθαξκνγήο ηεο ζεσξίαο, ε νπνία απαηηεί ηθαλφηεηα 
ζπλδπαζκνχ θαη ζχλζεζεο ελλνηψλ, ζεσξηψλ, εληνιψλ θαη αξρψλ θαη κπνξεί λα αλαιχεηαη ζε επηκέξνπο εξσηήκαηα πνπ 
δηεπθνιχλνπλ ηνλ καζεηή ζηε ιχζε.  

δ) Σν ηέηαξην ζέκα απνηειείηαη απφ έλα πξφβιεκα ή κία άζθεζε, πνπ απαηηεί ηθαλφηεηα ζπλδπαζκνχ θαη ζχλζεζεο γλψζεσλ, 
αιιά θαη αλάπηπμε ζηξαηεγηθήο γηα ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ή επίιπζήο ηνπ. Σν πξφβιεκα απηφ ή ε άζθεζε κπνξεί λα 
αλαιχνληαη ζε επηκέξνπο εξσηήκαηα πνπ δηεπθνιχλνπλ ηνλ καζεηή ζηε ιχζε.  

Δ βαζκνινγία θαηαλέκεηαη αλά εηθνζηπέληε (25) κνλάδεο ζην θαζέλα απφ ηα ηέζζεξα (4) ζέκαηα.  

Βηδηθφηεξα, ζην πξψην ζέκα θάζε κία εξψηεζε βαζκνινγείηαη κε πέληε (5) κνλάδεο θαη ζην δεχηεξν ζέκα ε πξψηε εξψηεζε 
βαζκνινγείηαη κε δψδεθα (12) κνλάδεο θαη ε δεχηεξε κε δεθαηξείο (13) κνλάδεο. ην ηξίην θαη ηέηαξην ζέκα ε θαηαλνκή ηεο 
βαζκνινγίαο ζηα επηκέξνπο εξσηήκαηα κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην βαζκφ δπζθνιίαο θαη θαζνξίδεηαη ζηε 
δηαηχπσζε ησλ ζεκάησλ.  

3. Δ εμέηαζε ζην κάζεκα Πιεξνθνξηθή ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ πνπδψλ Οηθνλνκίαο θαη Πιεξνθνξηθήο ζηε Γ` ηάμε 
Δκεξεζίνπ Γεληθνχ Λπθείνπ θαη ζηε Γ` θαη Α` ηάμε Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ πεξηιακβάλεη ζέκαηα ζεσξίαο θαη αζθήζεσλ ή 
πξνβιεκάησλ θαη είλαη θιηκαθνχκελεο δπζθνιίαο.  

α) Σα ζέκαηα ζεσξίαο απνηεινχληαη απφ εξσηήζεηο δηαθφξσλ ηχπσλ κε ηηο νπνίεο ειέγρνληαη ε γλψζε θαη ε θαηαλφεζε ηεο 
ζεσξίαο, ε θξηηηθή ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ, ε ηθαλφηεηα αμηνπνίεζεο ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε δεδνκέλσλ θαη 
ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη ε δπλαηφηεηα παξνπζίαζήο ηνπο κε ζσζηνχο επηζηεκνληθνχο φξνπο θαη ζσζηφ γξαπηφ 
ιφγν.  

β) Σα ζέκαηα αζθήζεσλ ή πξνβιεκάησλ ζηνρεχνπλ ζηνλ έιεγρν ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ καζεηή λα ρξεζηκνπνηεί, ζε ζπλδπαζκφ, 
γλψζεηο ή δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζε γηα ηελ επίιπζή ηνπο.  

Δ εμέηαζε ζην κάζεκα απηφ πεξηιακβάλεη έλα (1) ζέκα ζεσξίαο θαη ηξεηο (3) αζθήζεηο ή πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ην 
πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπ.  

Δ βαζκνινγία πξνθχπηεη θαηά 40% απφ ην ζέκα ηεο ζεσξίαο θαη θαηά 60% (3x20%) απφ ηηο αζθήζεηο ή ηα πξνβιήκαηα.  

ΕΏ. Ξέλεο Γιψζζεο  

1. ηηο Ώ` θαη ΐ` ηάμεηο Δκεξήζηνπ θαη Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ ε εμέηαζε ησλ μέλσλ γισζζψλ πεξηιακβάλεη ζέκαηα 
δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο. Σα ζέκαηα ησλ εμεηάζεσλ νξίδνληαη σο εμήο:  

Θέκα 1.  

Καηαλφεζε γξαπηνχ ιφγνπ  

Αίδεηαη ζηνπο καζεηέο δηδαγκέλν θείκελν (α) 180350 ιέμεσλ γηα ηα Ώγγιηθά θαη (β) 150-180 ιέμεσλ γηα ηα Γαιιηθά θαη 
Γεξκαληθά, ην νπνίν ζπλνδεχεηαη απφ κία δνθηκαζία κε δέθα (10) εξσηήκαηα πνπ απνζθνπνχλ ζηνλ έιεγρν ζθαηξηθήο 
θαηαλφεζεο ή/θαη (β) θαηαλφεζεο επηκέξνπο κελπκάησλ/πιεξνθνξηψλ ηνπ θεηκέλνπ (ζχλνιν 30%).  

Θέκα 2α. Λεμηθνγξακκαηηθή  

Αίδεηαη κία (1) δνθηκαζία πνπ απνζθνπεί ζηνλ έιεγρν ιεμηινγηθήο ηθαλφηεηαο κε 10 επηκέξνπο εξσηήκαηα γηα ηελ Ώγγιηθή θαη 
5 γηα ηελ Γαιιηθή θαη ηε Γεξκαληθή. Πξφθεηηαη γηα εξσηήκαηα ζπκπιήξσζεο (ζχλνιν 20%).  

Θέκα 2β. Λεμηθνγξακκαηηθή  

Αίδεηαη κία (1) δνθηκαζία πνπ απνζθνπεί ζηνλ έιεγρν γξακκαηηθήο ηθαλφηεηαο κε 10 επηκέξνπο εξσηήκαηα γηα ηελ Ώγγιηθή θαη 
5 γηα ηελ Γαιιηθή θαη ηε Γεξκαληθή. Πξφθεηηαη γηα εξσηήκαηα επηινγήο (ζχλνιν 20%).  

Θέκα 3. Παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ  
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Οη καζεηέο θαινχληαη λα γξάςνπλ έλα θείκελν, έθηαζεο 120-150 ιέμεσλ ζηελ Ώγγιηθή θαη 80-120 ιέμεσλ ζηε Γαιιηθή θαη 
Γεξκαληθή, ζχκθσλα κε πιεξνθνξίεο, παξνηξχλζεηο, ή/θαη νδεγίεο πνπ παξέρνληαη ζηελ μέλε γιψζζα θαη νη νπνίεο νξίδνπλ 
κε ζαθήλεηα ην ζπγθεηκε-ληθφ πιαίζην ηεο παξαγσγήο ηνπ (δειαδή πνηνο γξάθεη ζε πνηνλ θαη γηα πνηνλ ζθνπφ) (ζχλνιν 30%).  

2. Δ εμέηαζε ησλ μέλσλ γισζζψλ ζηε Γ` ηάμε Δκεξεζίνπ Γεληθνχ Λπθείνπ ζπλίζηαηαη ζηα εμήο:  

α) Αίλεηαη ζηνπο καζεηέο δηδαγκέλν θείκελν 150-180 ιέμεσλ θαη ηέζζεξηο εξσηήζεηο θαηαλφεζήο ηνπ. Κάζε εξψηεζε κπνξεί 
λα αλαιχεηαη ζε πεξηζζφηεξα ππνε-ξσηήκαηα.  

β) Αίλνληαη ηέζζεξηο (4) παξαηεξήζεηο γξακκαηηθν-ζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ, κέζα απφ ην θείκελν. Κάζε παξαηήξεζε κπνξεί 
λα έρεη δχν (2) σο ηέζζεξα (4) εξσηήκαηα.  

γ) Ο καζεηήο θαιείηαη λα παξαγάγεη γξαπηφ ιφγν (θαζνδεγνχκελν ή ειεχζεξν) 120-150 ιέμεσλ.  

Δ βαζκνινγία θαηαλέκεηαη θαηά 35% ζηηο εξσηήζεηο ηεο θαηεγνξίαο Ώ` θαη ΐ` θαη θαηά 30% ζηελ παξαγσγή γξαπηνχ 
θεηκέλνπ.  

IB. Βξεπλεηηθέο δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο  

Κάζε ηκήκα ή νκάδα ππνβάιιεη πξνο αμηνιφγεζε νκαδηθφ Φάθειν ηεο Βξεπλεηηθήο Αεκηνπξγηθήο Αξαζηεξηφηεηαο ηεο. Δ 
ππνβνιή ηνπ Φαθέινπ γίλεηαη κε ηελ νινθιήξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο νκάδαο ζην ηέινο ηνπ 1νπ θαη 2νπ ηεηξακήλνπ θαη 
κεηά ηε δεκφζηα παξνπζίαζε ηνπο. Ο Φάθεινο πεξηιακβάλεη: (α) έθζεζε ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ηηο 
δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζήζεθαλ θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο, (β) έλα ζρεηηθφ κε ην ζέκα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπο ηέρλεκα 
(αθίζα, ηζηνζειίδα, βίληεν, πφζηεξ, θπιιάδην, θαηαζθεπή, θ.ιπ.) θαη (γ) φ,ηη άιιν ζπκπιεξσκαηηθφ πιηθφ ζρεηηθφ κε ηελ φιε 
εξγαζία ηνπο θξίλνπλ ηα κέιε ηεο νκάδαο.  

Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ δεκηνπξγηθνχ έξγνπ ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ πεξηιακβάλνπλ: (α) ηηο δηαδηθαζίεο 
πξνγξακκαηηζκνχ θαη πινπνίεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, (β) ην πεξηερφκελν ηεο εξεπλεηηθήο δεκηνπξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο, (γ) 
ηε γιψζζα θαη ηε δνκή ηεο έθζεζεο θαη (δ) ηνλ ηξφπν ηεο δεκφζηαο παξνπζίαζεο ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο. Σν α αμηνινγείηαη κε 
30 κνλάδεο, ην β κε 40 κνλάδεο, ελψ ηα γ θαη δ κε 15 κνλάδεο ην θαζέλα. Γηα ηελ θαιχηεξε αλαηξνθνδφηεζε ησλ καζεηψλ/-
ηξηψλ κε βάζε ηα αλσηέξσ θξηηήξηα δχλαηαη ζπκπιεξσκαηηθά λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ θαη θιίκαθα 
δηαβαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ.  

Δ αμηνιφγεζε ηνπ νκαδηθνχ έξγνπ γίλεηαη κε βάζε ηνλ νκαδηθφ Φάθειν ηεο Βξεπλεηηθήο Αεκηνπξγηθήο Αξαζηεξηφηεηαο. Με 
ζεκείν εθθίλεζεο ηνλ βαζκφ ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο γίλεηαη θαη ε βαζκνιφγεζε ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. ηε δηαδηθαζία απηή 
ζπλεθηηκψληαη ζηνηρεία φπσο ην πξνζσπηθφ εκεξνιφγην, φπνπ απηφ ηεξείηαη, ν αηνκηθφο θάθεινο ησλ κειψλ (ν νπνίνο ζα 
πεξηιακβάλεη θαη ηελ αηνκηθή πεξηγξαθηθή απνηίκεζε ηεο πξνζσπηθήο ζπκκεηνρήο πνπ θαηαζέηεη θάζε καζεηήο/-ήηξηα) θαη 
γεληθφηεξα ε ζπκβνιή θάζε κέινπο.  

ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο καζεηήο/-ήηξηα δελ πξνάγεηαη ζηελ επφκελε ηάμε θαη δελ έρεη πξνβηβάζηκν βαζκφ ζηελ 
Βξεπλεηηθή Αεκηνπξγηθή Αξαζηεξηφηεηα, ν/ε επηβιέπσλ/-νπζα εθπαηδεπηηθφο νξίδεη έλα ηκήκα ηεο Βξεπλεηηθήο Αεκηνπξγηθήο 
Αξαζηεξηφηεηαο πνπ θξίλεη φηη πξέπεη λα επεμεξγαζηεί εθ λένπ. Καηά ηε δηαδηθαζία επαλεμέηαζεο ηνλ Ενχλην, ν καζεηήο/ε 
καζήηξηα ππνβάιιεη ηελ εξγαζία ηνπ/ηεο καδί κε ηνλ αηνκηθφ θάθειν πξνο επαλαμηνιφγεζε.  

ΕΓ. Φηινζνθία  

Γηα ηελ εμέηαζε ζην κάζεκα Φηινζνθία ζηε ΐ` ηάμε Δκεξεζίνπ Γεληθνχ Λπθείνπ δίλνληαη δχν νκάδεο ζεκάησλ:  

ηελ Ώ` νκάδα πεξηιακβάλνληαη δχν (2) ζέκαηα (κε εξσηήζεηο δηαθφξσλ ηχπσλ), κε ηα νπνία ειέγρεηαη ν βαζκφο θαηαλφεζεο 
ηεο δηδαρζείζαο χιεο (θηινζνθηθψλ ελλνηψλ, ζεσξηψλ θ.ιπ.).  

ηε ΐ` νκάδα πεξηιακβάλνληαη δχν (2) ζέκαηα, ηα νπνία απαηηνχλ ζπλδπαζκφ γλψζεσλ, επηρεηξεκαηνινγία θαη ηεθκεξίσζε, 
θαη κε ηα νπνία ειέγρεηαη ε ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή γηα απηνδχλακε ζπλζεηηθή θαη θξηηηθή ζθέςε, θαζψο θαη ε ηθαλφηεηα ηνπ γηα 
πξνεθηάζεηο ζε ζχγρξνλνπο πξνβιεκαηηζκνχο. ηηο εξσηήζεηο απηέο ελδείθλπηαη λα δίλνληαη ζχληνκα απνζπάζκαηα θηινζν-
θηθψλ ή άιισλ θεηκέλσλ, εηθφλεο, πνιπηξνπηθά θείκελα θ.ιπ., κε ζηφρν ηε δηαζάθεζε θαη πξνέθηαζε θηινζνθηθψλ ζεκάησλ 
πνπ αθνξνχλ ζηελ εμεηαζηέα χιε.  

Σα παξαπάλσ ζέκαηα κπνξεί λα αλαιχνληαη ζε δχν (2) εξσηήζεηο ην θαζέλα θαη νξίδνληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 
απνθεχγνληαη επηθαιχςεηο ηεο χιεο.  

Δ βαζκνινγία θαηαλέκεηαη θαηά 50% ζε θάζε νκάδα ζεκάησλ. Κξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζεκάησλ ηεο νκάδαο ΐ` είλαη 
ε ελλνηνινγηθή αθξίβεηα, ε νξζφηεηα θαη ε εγθπξφηεηα ησλ επηρεηξεκάησλ, ε επζηνρία ησλ παξαδεηγκάησλ, ε έθηαζε θαη ε 
πξσηνηππία ηνπ θξηηηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ πνπ αλαπηχζζεηαη.  

Δ θαηαλνκή ηεο βαζκνινγίαο ζηηο εξσηήζεηο ησλ ζεκάησλ κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηνλ βαζκφ δπζθνιίαο ηνπο 
θαη νη βαζκνινγηθέο κνλάδεο θαζνξίδνληαη θαηά ηε δηαηχπσζε ησλ ζεκάησλ θαη αλαθνηλψλνληαη γξαπηψο ζηνπο καζεηέο.  
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ΕΑ. Βιιεληθφο θαη Βπξσπατθφο Πνιηηηζκφο  

Οη καζεηέο ζηελ Ώ` ηάμε Δκεξήζηνπ θαη Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ αμηνινγνχληαη ζην κάζεκα «Βιιεληθφο θαη Βπξσπατθφο 
Πνιηηηζκφο» κε ζπλδπαζκφ ζεκάησλ/ εξσηήζεσλ, πνπ ηαμηλνκνχληαη ζε δχν (2) νκάδεο: Ε. ηελ νκάδα Ώ` πεξηιακβάλνληαη 
δχν (2) ζέκαηα πνπ αλαιχνληαη ζε επηκέξνπο εξσηήζεηο, κε ηηο νπνίεο ειέγρνληαη νη ηζηνξηθέο γλψζεηο ησλ καζεηψλ 
(ρξνλνινγίεο, ηζηνξηθέο έλλνηεο, ηζηνξηθά θαηλφκελα ή γεγνλφηα, δξάζε πξνζψπσλ θ.ιπ.):  

1. Σν πξψην ζέκα πεξηιακβάλεη: α) εξσηήζεηο αληηθεηκεληθνχ ηχπνπ (1.α), πνπ βαζκνινγνχληαη κε δέθα (10) κνλάδεο· β) 
εμήγεζε δχν ή ηξηψλ ηζηνξηθψλ φξσλ/ελλνηψλ (1.β), πνπ βαζκνινγείηαη κε δεθαπέληε (15) κνλάδεο.  

2. Σν δεχηεξν ζέκα πεξηιακβάλεη δχν (2) εξσηήζεηο ζχληνκεο απάληεζεο (2.α.) θαη (2.β.) θαη βαζκνινγείηαη κε είθνζη πέληε 
(25) κνλάδεο.  

ΕΕ. ηελ νκάδα ΐ` πεξηιακβάλνληαη δχν (2) ζέκαηα, πνπ ην θαζέλα κπνξεί λα αλαιχεηαη ζε δχν επηκέξνπο εξσηήζεηο, κε ηηο 
νπνίεο ειέγρνληαη ε ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ ζηε ζχλζεζε ησλ ηζηνξηθψλ γλψζεσλ θαη ε θξηηηθή πξνζέγγηζε ηνπο (αλάιπζε ή 
ζχλζεζε αηηίσλ ή ζπλζεθψλ, απνηίκεζε ηεο δξάζεο πξνζψπσλ, αμηνιφγεζε απνηειεζκάησλ, ζχγθξηζε απφςεσλ, 
πξνέθηαζε ηζηνξηθψλ πιεξνθνξηψλ θ.ιπ.). Σα ζέκαηα απηήο ηεο νκάδαο επηιέγνληαη απφ ελφηεηεο ηεο εμεηαζηέαο χιεο 
δηαθνξεηηθέο εθείλσλ απφ ηηο νπνίεο πξνέξρνληαη νη εξσηήζεηο (2.α) θαη (2.β) ηεο νκάδαο Ώ` θαη βαζκνινγνχληαη αζξνηζηηθά 
κε 50 κνλάδεο. ηελ πεξίπησζε απηήο ηεο νκάδαο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη εξσηήζεηο επεμεξγαζίαο ηζηνξηθνχ πιηθνχ, ην νπνίν 
δίλεηαη ζηνπο καζεηέο θσηνηππεκέλν. Σν πιηθφ απηφ πξνέξρεηαη απφ ηζηνξηθέο καξηπξίεο, αξραηνινγηθέο κειέηεο, έξγα 
ηέρλεο, θσηνγξαθίεο, ζηαηηζηηθνχο πίλαθεο, ράξηεο, δηαγξάκκαηα θαη απφ φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο 
ηζηνξηθά ηεθκήξηα ή σο κέζα άληιεζεο πιεξνθνξηψλ γηα ηελ εμαγσγή ηζηνξηθψλ ζπκπεξαζκάησλ.  

Δ βαζκνινγία θάζε εξψηεζεο ησλ παξαπάλσ ζεκάησλ θαη ησλ δχν νκάδσλ δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηνλ βαζκφ 
δπζθνιίαο ηεο. Οη βαζκνινγηθέο κνλάδεο θαζεκηάο θαζνξίδνληαη θαηά ηε δηαηχπσζε ησλ ζεκάησλ θαη αλαθνηλψλνληαη 
γξαπηψο ζηνπο καζεηέο.  

ΕΒ. Καιιηηερληθή Παηδεία  

1. Οη καζεηέο ζηελ Ώ` ηάμε Δκεξήζηνπ θαη Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ αμηνινγνχληαη ζην κάζεκα Καιιηηερληθή Παηδεία σο 
εμήο:  

Ε. «Βηθαζηηθά»: Δ εμέηαζε πεξηιακβάλεη δχν νκάδεο ζεκάησλ:  

α) Δ πξψηε νκάδα απνηειείηαη απφ δχν ζέκαηα κε εξσηήζεηο δηαθφξσλ ηχπσλ, κε ηηο νπνίεο ειέγρεηαη ε θαηνρή θαη ε 
θαηαλφεζε ησλ αλαγθαίσλ γλσζηηθψλ ζηνηρείσλ.  

β) Δ δεχηεξε νκάδα απνηειείηαη απφ δχν ζέκαηα κε εξσηήζεηο κε ηηο νπνίεο ειέγρεηαη ε ηθαλφηεηα ζπλζεηηθήο θαη θξηηηθήο 
αλάιπζεο θαη εθαξκνγήο ησλ γλψζεσλ πνπ απέθηεζαλ νη καζεηέο.  

Δ βαζκνινγία θαηαλέκεηαη αλά είθνζη πέληε (25) κνλάδεο ζην θαζέλα απφ ηα ηέζζεξα ζέκαηα. Δ θαηαλνκή ηεο βαζκνινγίαο 
ζηηο εξσηήζεηο θάζε ζέκαηνο, κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην βαζκφ δπζθνιίαο ζε θαζεκία απφ απηέο, ε νπνία 
θαηαλνκή θαζνξίδεηαη θαηά ηε δηαηχπσζε ησλ ζεκάησλ θαη αλαθνηλψλεηαη ζηνπο καζεηέο γξαπηψο.  

ΕΕ. «Μνπζηθή»: Δ εμέηαζε πεξηιακβάλεη δχν νκάδεο ζεκάησλ:  

α) Δ πξψηε νκάδα απνηειείηαη απφ δχν ζέκαηα κε εξσηήζεηο δηαθφξσλ ηχπσλ, κε ηηο νπνίεο ειέγρεηαη ε θαηνρή θαη ε 
θαηαλφεζε ησλ αλαγθαίσλ γλσζηηθψλ ζηνηρείσλ.  

β) Δ δεχηεξε νκάδα απνηειείηαη απφ δχν ζέκαηα κε εξσηήζεηο κε ηηο νπνίεο ειέγρεηαη ε ηθαλφηεηα ζπλζεηηθήο θαη θξηηηθήο 
αλάιπζεο θαη εθαξκνγήο ησλ γλψζεσλ πνπ απέθηεζαλ νη καζεηέο.  

Δ βαζκνινγία θαηαλέκεηαη αλά είθνζη πέληε (25) κνλάδεο ζην θαζέλα απφ ηα ηέζζεξα ζέκαηα. Δ θαηαλνκή ηεο βαζκνινγίαο 
ζηηο εξσηήζεηο θάζε ζέκαηνο, κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην βαζκφ δπζθνιίαο ζε θαζεκία απφ απηέο, ε νπνία 
θαηαλνκή θαζνξίδεηαη θαηά ηε δηαηχπσζε ησλ ζεκάησλ θαη αλαθνηλψλεηαη ζηνπο καζεηέο γξαπηψο.  

III. «ηνηρεία Θεαηξνινγίαο»: Δ εμέηαζε πεξηιακβάλεη δχν νκάδεο ζεκάησλ:  

α) Δ πξψηε νκάδα απνηειείηαη απφ δχν ζέκαηα κε εξσηήζεηο δηαθφξσλ ηχπσλ, κε ηηο νπνίεο ειέγρεηαη ε θαηνρή θαη ε 
θαηαλφεζε ησλ αλαγθαίσλ γλσζηηθψλ ζηνηρείσλ.  

β) Δ δεχηεξε νκάδα απνηειείηαη απφ δχν ζέκαηα κε εξσηήζεηο κε ηηο νπνίεο ειέγρεηαη ε ηθαλφηεηα ζπλζεηηθήο θαη θξηηηθήο 
αλάιπζεο θαη εθαξκνγήο ησλ γλψζεσλ πνπ απέθηεζαλ νη καζεηέο.  
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Δ βαζκνινγία θαηαλέκεηαη αλά είθνζη πέληε (25) κνλάδεο ζην θαζέλα απφ ηα ηέζζεξα ζέκαηα. Δ θαηαλνκή ηεο βαζκνινγίαο 
ζηηο εξσηήζεηο θάζε ζέκαηνο, κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην βαζκφ δπζθνιίαο ζε θαζεκία απφ απηέο, ε νπνία 
θαηαλνκή θαζνξίδεηαη θαηά ηε δηαηχπσζε ησλ ζεκάησλ θαη αλαθνηλψλεηαη ζηνπο καζεηέο γξαπηψο.  

ΕΣ. Βιεχζεξν ρέδην, Γξακκηθφ ρέδην  

1. ην Βιεχζεξν ρέδην ε εμέηαζε ζηε Γ` ηάμε Δκεξεζίνπ Γεληθνχ Λπθείνπ ζπλίζηαηαη ζηε γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ελφο 
θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, ην νπνίν ηνπνζεηείηαη ζε νξαηφ ζεκείν εληφο ηνπ ρψξνπ εμέηαζεο. Οη καζεηέο ζρεδηάδνπλ κε ειεχζεξν 
ηξφπν θαη ζε ζπλζήθεο δηάρπηνπ θσηηζκνχ ην αληηθείκελν. Πξέπεη λα δηαθξίλνπλ ζην ζέκα ηνπο ηηο αλαινγίεο ησλ αληηθεηκέλσλ 
θαη ηηο αλαινγίεο ζε ζρέζε κε ην φιν θαη λα ηηο παξαζηήζνπλ ζην ραξηί ηνπο αξκνληθά, έηζη ψζηε λα έρνπλ ζαθήλεηα θαη 
ζπκκεηξία κε ηα πξαγκαηηθά αληηθείκελα. Βπίζεο λα πξνζέμνπλ ηελ αξκνλία κέζα ζηε ζρεδηαζηηθή επηθάλεηα. Να απνδψζνπλ 
επίζεο απινπνηεκέλα ζε ιίγνπο ηφλνπο ηηο θσηεηλέο θαη ζθνηεηλέο επηθάλεηεο θαη ηνπο φγθνπο πνπ ζπλζέηνπλ ην ζέκα. Οη 
καζεηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κφλν καχξα κνιχβηα ή άιια πιηθά.  

Δ βαζκνιφγεζε ηνπ Βιεχζεξνπ ρεδίνπ γίλεηαη κε θξηηήξηα:  

α) Σε δπλαηφηεηα γηα νξγάλσζε ηεο ζρεδηαζηηθήο επηθάλεηαο, δειαδή ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζέκαηνο θαη ηε ζχλζεζή ηνπ.  

β) Σε ζρεδηαζηηθή αθξίβεηα ησλ αλαινγηψλ θαη ησλ θιίζεσλ ηνπ ζέκαηνο.  

γ) Σηο ηνληθέο δηαβαζκίζεηο ηνπ ζέκαηνο.  

δ) Σε γεληθή εηθφλα ηνπ ζέκαηνο.  

2. ην Γξακκηθφ ρέδην ε εμέηαζε ζηε Γ` ηάμε Δκεξεζίνπ Γεληθνχ Λπθείνπ ζπλίζηαηαη ζηα εμήο:  

α) Σν αληηθείκελν ζρεδίαζεο έρεη απιή γεσκεηξηθή κνξθή (π.ρ. απιφ αληηθείκελν, θηήξην, αξρηηεθηνληθφ κέινο, έπηπιν, θ.η.ι.). 
Αίλεηαη ζε αληίγξαθν κε ηε κνξθή ζθαξηθήκαηνο ή ζρεδίνπ κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (δηαζηάζεηο, ελδείμεηο, 
ηίηινπο, παξαηεξήζεηο θ.η.ι.).  

β) Ο ηξφπνο παξάζηαζεο ηνπ είλαη κε ηε κνξθή νξζψλ πξνβνιψλ (φςεηο, θαηφςεηο, ηνκέο) αμνλνκεηξηθνχ ή ζπλδπαζκψλ 
ηνπο.  

γ) Οη καζεηέο εμεηάδνληαη ζηε ζρεδίαζε θαηφςεσλ, φςεσλ, ηνκψλ, αληηθεηκέλσλ απιψλ γεσκεηξηθψλ κνξθψλ θ.η.ι., 
ρξεζηκνπνηψληαο ηα πξνβιεπφκελα φξγαλα, κέζα, πιηθά θαη αθνινπζψληαο ηηο ηζρχνπζεο ζπκβάζεηο.  

Σα θξηηήξηα γηα ηε βαζκνιφγεζε ηνπ Γξακκηθνχ ρεδίνπ είλαη ηα εμήο:  

i. H νξζφηεηα απεηθφληζεο (π.ρ. ηεκλφκελα, πξνβαιιφκελα ζηνηρεία, νξζή κεηαθνξά θιίκαθαο, θ.η.ι.), πνπ αμηνινγείηαη κε 30 
κνλάδεο.  

ii. H πνηφηεηα ζρεδίαζεο (π.ρ. πάρνο γξακκψλ, αθξίβεηα, θαζαξφηεηα ζεκείσλ ηνκήο, ζπλαξκνγέο, θ.η.ι.), πνπ αμηνινγείηαη κε 
20 κνλάδεο.  

iii. H πιεξφηεηα ζρεδίαζεο, πνπ αμηνινγείηαη κε 15 κνλάδεο.  

iv. H γξακκαηνγξαθία θαη άιιεο ελδείμεηο (π.ρ. δηαγξάκκηζε, πξνζαλαηνιηζκφο, άιινη ζπκβνιηζκνί), πνπ αμηνινγείηαη κε 15 
κνλάδεο.  

λ. Δ νξγάλσζε ζέκαηνο ζην ραξηί ζρεδίαζεο, πνπ αμηνινγείηαη κε 10 κνλάδεο, vi. Γεληθή εηθφλα κνλάδεο 10.  

ΕΓ. Φπζηθή Ώγσγή  

ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Ώγσγήο ηα αληηθείκελα θξίζεο είλαη πνιιά (θπζηθέο-ζσκαηηθέο ηθαλφηεηεο, θηλεηη-θέο-αζιεηηθέο 
γλψζεηο, ζπκκεηνρή, ελδηαθέξνλ, αζιεηηθφ ήζνο θ.ά.). Λφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ καζήκαηνο ηεο Φ.Ώ., πνπ απνβιέπεη θαη ζε 
άιινπο παξάπιεπξνπο ζηφρνπο (φπσο ςπρνπαηδαγσγηθνχο, βησκαηηθνχο, θνηλσληθνχο θ.ά.), ηα εμσγπκλαζηηθά ζηνηρεία 
πξηκνδνηνχληαη αξθεηά, ηφζν γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο εθείλνπο πνπ εμαηηίαο θιεξνλνκηθψλ ή άιισλ ιφγσλ (π.ρ.: 
παρπζαξθία, έιιεηςε ζσκαηηθψλ ηθαλνηήησλ θ.ά.) δελ κπνξνχλ λα έρνπλ επηδφζεηο φζν θαη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ θίλεηξα γηα 
ζπκκεηνρή ζην κάζεκα, αθνχ κέζα απ` απηφ ζα απνθηεζνχλ θαη νη θηλεηηθέο ζπλήζεηεο (ηα αζιεηηθά ρφκπη).  

Δ βαζκνινγία δηακνξθψλεηαη θαηά 50% απφ ηα ηξία εμεηαζηέα αληηθείκελα ηνπ αζιήκαηνο ή ηεο θηλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ 
δηάιεμαλ νη καζεηέο θαη θαηά 50% απφ ηα άιια εμσγπκλαζηηθά ζηνηρεία (παξνπζίεο, πξνζπάζεηα, ελδηαθέξνλ θ.ά.). 
πκπεξαζκαηηθά, ηα θξηηήξηα πνπ επεξεάδνπλ ηε δηακφξθσζε ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο Φ.Ώ. είλαη:  
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1. Άζιεκα ή Κηλεηηθή Αξαζηεξηφηεηα Βπηινγήο: 50%  

2. Παξνπζίεο, πξνζπάζεηα, ελδηαθέξνλ: 50% χλνιν  

100%».  

Δ ηζρχο ηεο απφθαζεο απηήο αξρίδεη απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2019-2020.  

Δ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Βθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.  

Δ2/71388/08-05-2019 Απόθαζη Υπ. Παιδείας ΦΓΚ 1674 η. Β΄ 
 

(Όπως ηροποποιήθηκε με ηην Γ2/107268/03-07-2019 Απόθαζη Υπ. Παιδείας ΦΔΚ 2881 η. Β΄)  

Οκάδεο θαη θιάδνη καζεκάησλ, ηξφπνο θαη ρξφλνο εμέηαζεο θαη βαζκνιφγεζεο, νξηζκφο θαη 

ππνρξεψζεηο επηηεξεηψλ, ππνρξεψζεηο καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο, ηξφπνο 

δηαηχπσζεο ησλ ζεκάησλ, βαζκνιφγεζε ησλ γξαπηψλ δνθηκίσλ ησλ πξναγσγηθψλ θαη 

απνιπηεξίσλ εμεηάζεσλ, αλαβαζκνιφγεζε ησλ γξαπηψλ δνθηκίσλ πξναγσγηθψλ θαη 

απνιπηεξίσλ εμεηάζεσλ ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ, ηξφπνο θχιαμεο ησλ γξαπηψλ θαη θάζε άιιν 

ζρεηηθφ ζέκα. 

«Άξζξν 1 

Υαξαθηεξηζκφο ησλ δηδαζθνκέλσλ καζεκάησλ  

1. Σα καζήκαηα ηεο Ώ` ηάμεο Δκεξήζηνπ θαη Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ θαηαλέκνληαη ζε δχν (2) νκάδεο:  

α) Δ νκάδα Ώ` πεξηιακβάλεη ηα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο πνπ εμεηάδνληαη γξαπηψο ζηηο πξναγσγηθέο εμεηάζεηο θαη είλαη ηα 
εμήο:  

Βιιεληθή Γιψζζα (Ώξραία Βιιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία θαη ηξίσξε ζπλεμέηαζε ησλ θιάδσλ Νέα Βιιεληθή Γιψζζα θαη 
Νέα Βιιεληθή Λνγνηερλία),  

Μαζεκαηηθά (Άιγεβξα θαη Γεσκεηξία),  

Εζηνξία,  

Φπζηθέο Βπηζηήκεο (κφλν νη θιάδνη Φπζηθή θαη Υεκεία),  

Πνιηηηθή Παηδεία (Οηθνλνκία, Πνιηηηθνί Θεζκνί θαη Ώξρέο Αηθαίνπ θαη Κνηλσληνινγία).  

β) Δ νκάδα ΐ` πεξηιακβάλεη ηα ππφινηπα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο θαη ηα καζήκαηα Βπηινγήο, ηα νπνία δελ εμεηάδνληαη 
γξαπηψο ζηηο πξναγσγηθέο εμεηάζεηο.  

2. Σα καζήκαηα ηεο ΐ` ηάμεο Δκεξήζηνπ θαη Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ θαηαλέκνληαη ζε δχν (2) νκάδεο:  

α) Δ νκάδα Ώ` πεξηιακβάλεη ηα καζήκαηα πνπ εμεηάδνληαη γξαπηψο ζηηο πξναγσγηθέο εμεηάζεηο θαη είλαη ηα εμήο:  

Γεληθήο Παηδείαο:  

Βιιεληθή Γιψζζα (κφλν νη θιάδνη Νέα Βιιεληθή Γιψζζα θαη Νέα Βιιεληθή Λνγνηερλία ζε ηξίσξε ζπλεμέηαζε), Εζηνξία,  

Φπζηθέο Βπηζηήκεο (κφλν ν θιάδνο ΐηνινγία), Μαζεκαηηθά (κφλν ν θιάδνο Άιγεβξα γηα ηνπο καζεηέο ηεο Οκάδαο 
Πξνζαλαηνιηζκνχ Ώλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ),  

χγρξνλνο Κφζκνο: Πνιίηεο θαη Αεκνθξαηία (κφλν γηα ηνπο καζεηέο ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ Θεηηθψλ πνπδψλ),  

θαη ηα καζήκαηα Οκάδσλ Πξνζαλαηνιηζκνχ.  

about:blank#6352
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β) Δ νκάδα ΐ` πεξηιακβάλεη ηα ππφινηπα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο, ηα νπνία δελ εμεηάδνληαη γξαπηψο ζηηο πξναγσγηθέο 
εμεηάζεηο.  

3. Σα καζήκαηα ηεο Γ` ηάμεο Δκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ θαηαλέκνληαη ζε δχν (2) νκάδεο:  

α) Δ νκάδα Ώ` πεξηιακβάλεη ην κάζεκα Γεληθήο Παηδείαο «Νενειιεληθή Γιψζζα θαη Λνγνηερλία» θαη φια ηα καζήκαηα 
Οκάδσλ Πξνζαλαηνιηζκνχ, ηα νπνία εμεηάδνληαη γξαπηψο ζηηο απνιπηήξηεο εμεηάζεηο.  

β) Δ νκάδα ΐ` πεξηιακβάλεη ηα ππφινηπα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο θαη ηα καζήκαηα Βπηινγήο, ηα νπνία δελ εμεηάδνληαη 
γξαπηψο ζηηο απνιπηήξηεο εμεηάζεηο.  

4. Σα καζήκαηα ηεο Γ` ηάμεο Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ θαη Α` ηάμεο Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ θαηαλέκνληαη ζε δχν (2) 
νκάδεο:  

α) Δ νκάδα Ώ` πεξηιακβάλεη ην κάζεκα Γεληθήο Παηδείαο «Νενειιεληθή Γιψζζα θαη Λνγνηερλία» θαη φια ηα καζήκαηα 
Οκάδσλ Πξνζαλαηνιηζκνχ, ηα νπνία εμεηάδνληαη γξαπηψο ζηηο απνιπηήξηεο εμεηάζεηο.  

β) Δ νκάδα ΐ` πεξηιακβάλεη ηα ππφινηπα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο, ηα νπνία δελ εμεηάδνληαη γξαπηψο ζηηο απνιπηήξηεο 
εμεηάζεηο.  

Άξζξν 2 

Κιάδνη καζεκάησλ  

ηηο Ώ` θαη ΐ` ηάμεηο Δκεξήζηνπ θαη Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ:  

i. To κάζεκα ηεο Βιιεληθήο Γιψζζαο ρσξίδεηαη ζηνπο εμήο θιάδνπο:  

α) Ώξραία Βιιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία β) Νέα Βιιεληθή Γιψζζα γ) Νέα Βιιεληθή Λνγνηερλία  

ii. To κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ ρσξίδεηαη ζηνπο εμήο θιάδνπο:  

α) Άιγεβξα β) Γεσκεηξία  

iii. To κάζεκα ησλ Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ ρσξίδεηαη ζηνπο εμήο θιάδνπο:  

α) Φπζηθή β) Υεκεία γ) ΐηνινγία  

Κάζε θιάδνο βαζκνινγείηαη ρσξηζηά. Ο ηειηθφο βαζκφο γηα θάζε κάζεκα κε θιάδνπο είλαη ν κέζνο φξνο ησλ ηειηθψλ βαζκψλ 
ησλ θιάδσλ ηνπ κε πξνζέγγηζε δεθάηνπ.  

Άξζξν 3 

Κνηλνπνίεζε ηεο πξνθνξηθήο βαζκνινγίαο -Δλεκέξσζε ησλ θεδεκφλσλ  

1. ην ηέινο θάζε ηεηξακήλνπ θαη κεηά ηελ θαηάζεζε θαη θαηαρψξηζε ηεο πξνθνξηθήο βαζκνινγίαο, θαινχληαη νη θεδεκφλεο 
ησλ καζεηψλ γηα ελεκέξσζε αλαθνξηθά κε ηελ επίδνζε, ηελ επηκέιεηα, ηε θνίηεζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ηνπο θαη 
ηνπο επηδίδεηαη ν αηνκηθφο έιεγρνο πξνφδνπ ηνπ καζεηή.  

2. Με επζχλε ηνπ Αηεπζπληή θαη κε απφθαζε ηνπ πιιφγνπ ησλ δηδαζθφλησλ ζηα κέζα θάζε ηεηξακήλνπ νξγαλψλεηαη κία (1) 
ηνπιάρηζηνλ ζπλάληεζε θεδεκφλσλ, κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζή ηνπο ζηα ζέκαηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
Καηφπηλ ζπλελλφεζεο Αηεπζπληή θαη δηδαζθφλησλ, νξίδεηαη πξφγξακκα ελεκέξσζεο ησλ θεδεκφλσλ, ζχκθσλα κε ην νπνίν 
θάζε δηδάζθσλ έρεη ηελ ππνρξέσζε κία (1) ηνπιάρηζηνλ εκέξα ηελ εβδνκάδα λα δέρεηαη ηνπο θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ. Σν 
πξφγξακκα αλαθνηλψλεηαη ζηελ αξρή ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο θαη θνηλνπνηείηαη γξαπηψο ζηνπο θεδεκφλεο κέζσ ησλ καζεηψλ.  

3. Οη θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ δηθαηνχληαη λα ελεκεξψλνληαη απφ ηνπο δηδάζθνληεο, θαηά ηηο εκέξεο πνπ έρνπλ νξηζζεί ζην 
πξφγξακκα ελεκέξσζεο θεδεκφλσλ, γηα φια ηα ζηνηρεία ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Οη δηδάζθνληεο επηδεηθλχνπλ ηα 
γξαπηά ησλ καζεηψλ, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηνπο θεδεκφλεο ηνπο θαη κφλν. Παξάιιεια νη γνλείο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 
ελεκεξψζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ζέκαηα πνπ πηζαλψο επεξεάδνπλ ηελ επίδνζε ησλ παηδηψλ ηνπο.  

4. ηνπο ειέγρνπο πξνφδνπ πνπ δίλνληαη ζηνπο καζεηέο θαη ζηνπο θεδεκφλεο, αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά θαη ν αληίζηνηρνο 
κέζνο φξνο ηεο πξνθνξηθήο βαζκνινγίαο φισλ ησλ καζεηψλ ηνπ ηκήκαηνο γηα θάζε κάζεκα.  
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Άξζξν 4 

Θέκαηα ησλ εμεηάζεσλ  

1. Σα ζέκαηα ησλ πξναγσγηθψλ θαη απνιπηεξίσλ εμεηάζεσλ πεξηιακβάλνπλ πνηθηιία εξσηήζεσλ (π.ρ. ζχληνκεο απάληεζεο, 
ειεχζεξεο αλάπηπμεο), νη νπνίεο είλαη θιηκαθνχκελνπ βαζκνχ δπζθνιίαο, αθνξνχλ επξεία έθηαζε ηεο εμεηαζηέαο χιεο, είλαη 
εθηθηφ λα απαληεζνχλ κε πιεξφηεηα ζηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν θαη αθνινπζνχλ ηε θηινζνθία ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ 
πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ.  

2. Σα ζέκαηα ησλ πξναγσγηθψλ θαη απνιπηεξίσλ εμεηάζεσλ δηαηππψλνληαη ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ κε ηε 
ζπλεξγαζία ησλ θαζεγεηψλ πνπ δηδάζθνπλ ην ίδην κάζεκα ζηελ ίδηα ηάμε θάζε Λπθείνπ, είλαη θνηλά γηα φια ηα ηκήκαηα ηεο 
ηάμεο ηνπ Λπθείνπ θαη ζπλππνγξάθνληαη απφ ηνλ Αηεπζπληή ηνπ Λπθείνπ.  

Άξζξν 5 

Σξφπνο εμέηαζεο ησλ καζεκάησλ  

1. Σα ζέκαηα ησλ πξναγσγηθψλ, απνιπηεξίσλ θαη θαηαηαθηεξίσλ εμεηάζεσλ ιακβάλνληαη απφ ηελ χιε πνπ νξίδεηαη σο 
εμεηαζηέα γηα θάζε κάζεκα θαηά ην έηνο πνπ γίλνληαη νη εμεηάζεηο. Οη εξσηήζεηο είλαη αλάινγεο κε εθείλεο πνπ ππάξρνπλ ζηα 
ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη ζηηο νδεγίεο ηνπ Ελζηηηνχηνπ Βθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, δηαηξέρνπλ φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε έθηαζε 
ηεο εμεηαζηέαο χιεο, ειέγρνπλ επξχ θάζκα δηδαθηηθψλ ζηφρσλ θαη είλαη θιηκαθνχκελνπ βαζκνχ δπζθνιίαο. Οη καζεηέο 
απαληνχλ ππνρξεσηηθά ζε φια ηα ζέκαηα.  

2. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έλα ζέκα αλαιχεηαη ζε ππνεξσηήκαηα, ε βαζκνινγία πνπ πξνβιέπεηαη γηα απηφ θαηαλέκεηαη 
ηζφηηκα ζηηο επηκέξνπο εξσηήζεηο, εθηφο αλ θαηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ ζεκάησλ θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθφο βαζκφο γηα θάζε κηα 
απφ απηέο.  

Ώ. Ώξραία Βιιεληθή Γιψζζα  

Ε. Γηα ηελ εμέηαζε ηεο Ώξραίαο Βιιεληθήο Γιψζζαο θαη Γξακκαηείαο ζηελ Ώ` ηάμε Δκεξήζηνπ θαη Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ, 
δίλεηαη ζηνπο καζεηέο ζε θσηναληίγξαθν:  

α) απφζπαζκα θεηκέλνπ, δηδαγκέλνπ απφ ην πξσηφηππν, 12-20 ζηίρσλ, κε λνεκαηηθή ζπλνρή,  

β) απφζπαζκα θείκελνπ, δηδαγκέλνπ απφ κεηάθξαζε, θαη δεηείηαη απφ απηνχο:  

α) λα κεηαθξάζνπλ ζηε Νέα Βιιεληθή έλα ηκήκα ηνπ πξσηφηππνπ θεηκέλνπ νθηψ έσο δέθα (8-10) ζηίρσλ.  

β) λα απαληήζνπλ ζε:  

i. ηξεηο (3) εξσηήζεηο εξκελεπηηθέο πνπ κπνξεί λα αλαθέξνληαη ζε ηδέεο, αμίεο, πξνβιήκαηα, ζηε ζηάζε, ζην ήζνο ή ζηνλ 
ραξαθηήξα πξνζψπσλ, ζην ηζηνξηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηζηηθφ πιαίζην ηεο επνρήο ηεο ζπγγξαθήο ηνπ έξγνπ, ζηε δνκή ηνπ 
θεηκέλνπ, ζε πθνινγηθά θαη αηζζεηηθά ζέκαηα. Οη δχν (2) απφ ηηο εξσηήζεηο απηέο αλαθέξνληαη ζην απφζπαζκα θεηκέλνπ, 
δηδαγκέλνπ απφ ην πξσηφηππν, θαη ε ηξίηε ζην ηκήκα ηνπ δηδαγκέλνπ απφ κεηάθξαζε θεηκέλνπ ζε ζπζρεηηζκφ κε ην παξαπά-
λσ εμεηαδφκελν πξσηφηππν απφζπαζκα.  

ii. κία (1) εξψηεζε ιεμηινγηθή-ζεκαζηνινγηθή πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξαγσγή θαη ζχλζεζε ιέμεσλ ηεο Ώξραίαο Βιιεληθήο, ζε 
νκφξξηδεο ιέμεηο, ζε απιέο ή ζχλζεηεο, ζηε ζχλδεζε ιέμεσλ ηεο Ώξραίαο θαη ηεο Νέαο Βιιεληθήο, ζηε δηαηήξεζε ή ζηελ 
αιιαγή ηεο ζεκαζίαο ηνπο, ζε ζπλψλπκα θαη αληψλπκα θ.ιπ.  

iii. κία (1) εξψηεζε γξακκαηηθήο. ίλ. κία (1) εξψηεζε ζπληαθηηθνχ.  

λ. κία (1) εξψηεζε θιεηζηνχ ηχπνπ (ζσζηφ ή ιάζνο, πνιιαπιήο επηινγήο, αληηζηνίρηζεο, θ.ά.) πνπ αλαθέξεηαη ζην 
γξακκαηεηαθφ είδνο ηνπ θεηκέλνπ, ζηνλ ζπγγξαθέα ή ζην έξγν ηνπ.  

Οη εξσηήζεηο ππφ ηα ζηνηρεία «iv» θαη «λ» κπνξεί λα αλαιχνληαη ζε δχν (2) ηζνδχλακα βαζκνινγηθψο ππνεξσηήκαηα.  

Δ εξψηεζε ππφ ην ζηνηρείν «λ» ηίζεηαη πξναηξεηηθά απφ ηνλ/ηε δηδάζθνληα/νπζα.  

Δ κεηάθξαζε βαζκνινγείηαη κε ηξηάληα (30) κνλάδεο θαη θαζεκηά απφ ηηο επηά (7) εξσηήζεηο κε δέθα (10) κνλάδεο. ε 
πεξίπησζε πνπ δελ ηίζεηαη ε εξψηεζε ππφ ην ζηνηρείν «λ», ηφηε νη 10 κνλάδεο ηεο επηκεξίδνληαη απφ 5 κνλάδεο ζε θαζεκία 
απφ ηηο δχν εξκελεπηηθέο εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξσηφηππν δνζέλ απφζπαζκα, νη νπνίεο πιένλ βαζκνινγνχληαη 
κε 15 κνλάδεο.  
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II. Γηα ηελ εμέηαζε ζην κάζεκα Ώξραία Βιιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία ηνπ πξνγξάκκαηνο Γεληθήο Παηδείαο ηεο ΐ` ηάμεο 
Δκεξήζηνπ θαη Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ δίλεηαη ζηνπο/ζηηο καζεηέο/-ηξηεο, ζε θσηναληίγξαθν, απφζπαζκα δηδαγκέλνπ απφ 
ην πξσηφηππν θεηκέλνπ 12 έσο 20 ζηίρσλ, κε λνεκαηηθή ζπλνρή θαη ηνπο δεηνχληαη ηα εμήο:  

α) Μεηάθξαζε ζηε Νέα Βιιεληθή ελφο ηκήκαηνο ηνπ πνπ απνηειείηαη απφ νθηψ έσο δέθα (8-10) ζηίρνπο.  

β) Ώπάληεζε ζε δχν (2) εξσηήζεηο εξκελεπηηθέο, πνπ κπνξεί λα αλαθέξνληαη ζε ηδέεο, αμίεο, πξνβιήκαηα θαη επηρεηξήκαηα, 
ζηε ζηάζε, ζην ήζνο ή ζην ραξαθηήξα ησλ πξνζψπσλ, ζην ηζηνξηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηθφ, πνιηηηζηηθφ πιαίζην ηεο επνρήο ηεο 
ζπγγξαθήο ηνπ έξγνπ, ζηε ζπζρέηηζε ηνπ ππφ εμέηαζε θεηκέλνπ κε γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε 
δηδαθηέα χιε ηνπ καζήκαηνο. Οη δχν (2) εξσηήζεηο απηέο αλαθέξνληαη ζην δνζέλ απφ ην πξσηφηππν απφζπαζκα.  

γ) Ώπάληεζε ζε κία (1) εξψηεζε πνπ δεηεί ηε ζχγθξηζε ηνπ εμεηαδφκελνπ θεηκέλνπ κε παξάιιειν θείκελν ζε λενειιεληθφ 
ιφγν, δηδαγκέλν (απφ ηα κεηαθξαζκέλα θείκελα ησλ νπνίσλ έρεη γίλεη ζρεηηθή επεμεξγαζία θαηά ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία) ή 
αδίδαθην πνπ επηιέγεηαη απφ ηνλ/ηε δηδάζθνληα/-νπζα. Γηα ηηο απαηηήζεηο ηεο ζχγθξηζεο δίλεηαη ζηνπο/ζηηο καζεηέο/-ηξηεο ζε 
θσηναληίγξαθν ην ελ ιφγσ θείκελν.  

δ) Ώπάληεζε ζε δχν (2) εξσηήζεηο επί ηνπ δνζέληνο απφ ην πξσηφηππν δηδαγκέλνπ θεηκέλνπ (πνπ είλαη δπλαηφλ λα 
αλαιχνληαη ζε δχν ηζνδχλακα βαζκνινγηθψο ππνεξσηήκαηα) απφ ηηο νπνίεο:  

i. κία (1) εξψηεζε ιεμηινγηθή-ζεκαζηνινγηθή πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξαγσγή θαη ζχλζεζε ιέμεσλ ηεο Ώξραίαο Βιιεληθήο, ζε 
νκφξξηδεο ιέμεηο, ζε απιέο ή ζχλζεηεο, ζηε ζπζρέηηζε ιέμεσλ ηεο Ώξραίαο θαη ηεο Νέαο Βιιεληθήο, ζηε δηαηήξεζε ή ζηελ 
αιιαγή ηεο ζεκαζίαο ηνπο, ζε ζπλψλπκα θαη αληψλπκα, θ.ιπ. θαη  

ii. κία (1) εξψηεζε απνθιεηζηηθά πθνινγηθνχ ραξαθηήξα (εθθξαζηηθά ζρήκαηα, αηζζεηηθά ζέκαηα, ιεμηθνγξακκαηηθά 
θαηλφκελα), πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζεί ε ιεηηνπξγία ζπγθεθξηκέλσλ εθθξαζηηθψλ επηινγψλ ηνπ ζπγγξαθέα.  

Δ κεηάθξαζε βαζκνινγείηαη κε ηξηάληα (30) κνλάδεο, νη δχν (2) εξκελεπηηθέο εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξσηφηππν 
δνζέλ απφζπαζκα βαζκνινγνχληαη κε δεθαπέληε (15) κνλάδεο ε θαζεκία, ε εξψηεζε ζχγθξηζεο ηνπ εμεηαδφκελνπ κε 
παξάιιειν θείκελν βαζκνινγείηαη κε δέθα (10) κνλάδεο θαη ηέινο θαζεκία απφ ηηο εξσηήζεηο ππφ ηα ζηνηρεία δ)τ θαη δ)Π κε 
δεθαπέληε (15) κνλάδεο.  

III. Γηα ηελ εμέηαζε ζην κάζεκα Ώξραία Βιιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ Ώλζξσπηζηηθψλ 
πνπδψλ ηεο ΐ` ηάμεο Δκεξεζίνπ θαη Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ ηζρχνπλ ηα εμήο:  

1. Αίλνληαη ζηνπο καζεηέο θαη ζηηο καζήηξηεο απνζπάζκαηα δηδαγκέλνπ θεηκέλνπ 12-20 ζηίρσλ κε λνεκαηηθή ζπλνρή θαη ηνπο 
δεηείηαη λα απαληήζνπλ ζε:  

i) κία (1) εξψηεζε θαηαλφεζεο κε ηελ νπνία δεηείηαη λα απνθσδηθνπνηήζνπλ ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ θαη λα αληιήζνπλ βαζηθέο 
πιεξνθνξίεο πνπ εληνπίδνληαη ζην θείκελν. Δ εξψηεζε κπνξεί λα δηαηξείηαη ζε δχν ππνεξσηήκαηα κε ηε κνξθή εξσηήζεσλ 
θιεηζηνχ ηχπνπ (ζσζηνχ ή ιάζνπο, πνιιαπιψλ επηινγψλ, αληηζηνίρηζεο, ζπκπιήξσζεο θελψλ θ.ιπ.) ή αλνηθηνχ ηχπνπ.  

ii) δχν (2) εξσηήζεηο εξκελεπηηθέο, πνπ κπνξεί λα αλαθέξνληαη ζε ηδέεο/αμίεο/πξνβιήκαηα, ζε ζηάζεηο/ήζνο/ ραξαθηήξα ησλ 
πξνζψπσλ, ζην ηζηνξηθφ/θνηλσληθφ/ πνιηηηζηηθφ πιαίζην ηεο επνρήο ηνπ έξγνπ, ζηε δνκή/ ζχλζεζε ηνπ θεηκέλνπ, ζε 
πθνινγηθά/αηζζεηηθά ζέκαηα, κε βάζε ην απφζπαζκα.  

iii) κία (1) εξψηεζε θιεηζηνχ ηχπνπ πνπ αλαθέξεηαη ζην γξακκαηεηαθφ είδνο ζην νπνίν αλήθεη ην θείκελν, ζηνλ ζπγγξαθέα ή 
ζην έξγν ηνπ.  

iv) κία (1) εξψηεζε ιεμηινγηθή-ζεκαζηνινγηθή (ζχλδεζε ιέμεσλ αξραίαο θαη λέαο, δηαηήξεζε ή αιιαγή ηεο ζεκαζίαο ην πο, 
νηθνγέλεηεο νκφξξηδσλ ιέμεσλ, απιψλ ή ζχλζεησλ, ζπλψλπκα, αληψλπκα).  

λ) δίλεηαη παξάιιειν θείκελν ζηε λέα ειιεληθή, δηδαγκέλν ή αδίδαθην, απφ ηελ αξραία ή λεφηεξε ειιεληθή γξακκαηεία, θαη 
θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζε κία (1) εξψηεζε εξκελεπηηθή, κε ηελ νπνία δεηείηαη λα ζπγθξίλνπλ ην παξάιιειν κε ην 
πξσηφηππν θείκελν.  

2. Αίλεηαη, επίζεο, αδίδαθην πεδφ θείκελν αηηηθήο δηαιέθηνπ 12-20 ζηίρσλ ζηεξεφηππεο έθδνζεο κε λνεκαηηθή ζπλνρή. ην 
αδίδαθην θείκελν πξνηάζζεηαη ζχληνκν ζρεηηθφ εηζαγσγηθφ ζεκείσκα, κέζσ ηνπ νπνίνπ δίλνληαη εμσθεηκεληθέο πιεξνθνξίεο 
απαξαίηεηεο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ.  

Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο θαινχληαη:  

i) λα κεηαθξάζνπλ ζηα λέα ειιεληθά κέξνο ηνπ θεηκέλνπ απφ ηέζζεξηο έσο έμη ζηίρνπο.  

ii) λα απαληήζνπλ ζε κηα εξψηεζε θαηαλφεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ λνεκαηηθφ άμνλα ηνπ θεηκέλνπ.  
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iii) λα απαληήζνπλ ζε κία (1) εξψηεζε γξακκαηηθήο, ε νπνία κπνξεί λα αλαιχεηαη ζε δχν ππνεξσηήκαηα.  

iv. λα απαληήζνπλ ζε κία (1) εξψηεζε ζπληαθηηθνχ (π.ρ. αλαγλψξηζε ιέμεσλ/θξάζεσλ/πξνηάζεσλ/άιισλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ 
ηνπ θεηκέλνπ, κεηαζρεκαηηζκφο κέξνπο ηνπ θεηκέλνπ σο πξνο ηε δνκνιεηηνπξγηθή ηνπ δηάζηαζε), ε νπνία κπνξεί λα 
επηκεξίδεηαη ζε δχν ππνεξσηήκαηα.  

3. Κάζε δεηνχκελε εξψηεζε-δξαζηεξηφηεηα πνπ ηίζεηαη γηα ην δηδαγκέλν ή ην παξάιιειν ή ην αδίδαθην θείκελν βαζκνινγείηαη 
κε δέθα (10) κνλάδεο ηεο εθαην-ληάβαζκεο θιίκαθαο.  

Γηα ηελ εμέηαζε ησλ παξαπάλσ ζεκάησλ, ηφζν ζην δηδαγκέλν φζν θαη ζην αδίδαθην θείκελν, θξίλεηαη ζθφπηκν λα αμηνπνηείηαη 
πνηθηιία ηχπσλ αζθήζεσλ/εξσηήζεσλ.  

IV. Γηα ηελ εμέηαζε ζην κάζεκα Ώξραία Βιιεληθά ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ Ώλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ ηεο Γ` ηάμεο 
Δκεξεζίνπ Γεληθνχ Λπθείνπ θαη Γ` θαη Α` ηάμεο Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ ηζρχνπλ ηα εμήο:  

1. Αίλνληαη ζηνπο καζεηέο θαη ζηηο καζήηξηεο απνζπάζκαηα δηδαγκέλνπ θεηκέλνπ 12-20 ζηίρσλ κε λνεκαηηθή ζπλνρή θαη ηνπο 
δεηείηαη λα απαληήζνπλ ζε:  

i) κία (1) εξψηεζε θαηαλφεζεο κε ηελ νπνία δεηείηαη λα απνθσδηθνπνηήζνπλ ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ θαη λα αληιήζνπλ βαζηθέο 
πιεξνθνξίεο πνπ εληνπίδνληαη ζην θείκελν. Δ εξψηεζε κπνξεί λα δηαηξείηαη ζε δχν ππν-εξσηήκαηα κε ηε κνξθή εξσηήζεσλ 
θιεηζηνχ ηχπνπ (ζσζηνχ ή ιάζνπο, πνιιαπιψλ επηινγψλ, αληηζηνίρηζεο, ζπκπιήξσζεο θελψλ θ.ιπ.) ή αλνηθηνχ ηχπνπ.  

ii) δχν (2) εξσηήζεηο εξκελεπηηθέο, πνπ κπνξεί λα αλαθέξνληαη ζε ηδέεο/αμίεο/πξνβιήκαηα, ζε ζηάζεηο/ήζνο/ ραξαθηήξα ησλ 
πξνζψπσλ, ζην ηζηνξηθφ/θνηλσληθφ/ πνιηηηζηηθφ πιαίζην ηεο επνρήο ηνπ έξγνπ, ζηε δνκή/ ζχλζεζε ηνπ θεηκέλνπ, ζε 
πθνινγηθά/αηζζεηηθά ζέκαηα, κε βάζε ην απφζπαζκα.  

iii) κία (1) εξψηεζε θιεηζηνχ ηχπνπ πνπ αλαθέξεηαη ζην γξακκαηεηαθφ είδνο ζην νπνίν αλήθεη ην θείκελν, ζηνλ ζπγγξαθέα ή 
ζην έξγν ηνπ.  

ίλ) κία (1) εξψηεζε ιεμηινγηθή-ζεκαζηνινγηθή (ζχλδεζε ιέμεσλ αξραίαο θαη λέαο, δηαηήξεζε ή αιιαγή ηεο ζεκαζίαο ηνπο, 
νηθνγέλεηεο νκφξξηδσλ ιέμεσλ, απιψλ ή ζχλζεησλ, ζπλψλπκα, αληψλπκα).  

λ) δίλεηαη αδίδαθην παξάιιειν θείκελν ζηε λέα ειιεληθή απφ ηελ αξραία ή λεφηεξε γξακκαηεία, ειιεληθή θαη παγθφζκηα, θαη 
θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζε κία (1) εξψηεζε εξκελεπηηθή, κε ηελ νπνία δεηείηαη λα ζπγθξίλνπλ ην παξάιιειν θείκελν κε ην 
θείκελν αλαθνξάο.  

2. Αίλεηαη, επίζεο, αδίδαθην πεδφ θείκελν αηηηθήο δηαιέθηνπ 12-20 ζηίρσλ ζηεξεφηππεο έθδνζεο κε λνεκαηηθή ζπλνρή. ην 
αδίδαθην θείκελν πξνηάζζεηαη ζχληνκν ζρεηηθφ εηζαγσγηθφ ζεκείσκα, κέζσ ηνπ νπνίνπ δίλνληαη εμσθεηκεληθέο πιεξνθνξίεο 
απαξαίηεηεο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ.  

Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο θαινχληαη: ί) λα κεηαθξάζνπλ ζηα λέα ειιεληθά κέξνο ηνπ θεηκέλνπ απφ ηέζζεξηο έσο έμη ζηίρνπο  

ii) λα απαληήζνπλ ζε κηα εξψηεζε θαηαλφεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ λνεκαηηθφ άμνλα ηνπ θεηκέλνπ  

iii) λα απαληήζνπλ ζε κία (1) εξψηεζε γξακκαηηθήο, ε νπνία κπνξεί λα αλαιχεηαη ζε δχν ππνεξσηήκαηα  

iv. λα απαληήζνπλ ζε κία (1) εξψηεζε ζπληαθηηθνχ (π.ρ. αλαγλψξηζε ιέμεσλ/θξάζεσλ/πξνηάζεσλ/άιισλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ 
ηνπ θεηκέλνπ, κεηαζρεκαηηζκφο κέξνπο ηνπ θεηκέλνπ σο πξνο ηε δνκνιεηηνπξγηθή ηνπ δηάζηαζε), ε νπνία κπνξεί λα 
επηκεξίδεηαη ζε δχν ππν-εξσηήκαηα.  

3. Κάζε δεηνχκελε εξψηεζε-δξαζηεξηφηεηα πνπ ηίζεηαη γηα ην δηδαγκέλν ή ην παξάιιειν ή ην αδίδαθην θείκελν βαζκνινγείηαη 
κε δέθα (10) κνλάδεο ηεο εθαην-ληάβαζκεο θιίκαθαο.  

Γηα ηελ εμέηαζε ησλ παξαπάλσ ζεκάησλ, ηφζν ζην δηδαγκέλν φζν θαη ζην αδίδαθην θείκελν, θξίλεηαη ζθφπηκν λα αμηνπνηείηαη 
πνηθηιία ηχπσλ αζθήζεσλ/εξσηήζεσλ.  

ΐ. Βιιεληθή Γιψζζα (Νέα Βιιεληθή Γιψζζα θαη Νέα Βιιεληθή Λνγνηερλία)  

Οη δχν θιάδνη ηεο Βιιεληθήο Γιψζζαο (Νέα Βιιεληθή Γιψζζα θαη Νέα Βιιεληθή Λνγνηερλία) ζηηο Ώ` θαη ΐ` ηάμεηο Δκεξεζίνπ 
θαη Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ εμεηάδνληαη ηελ ίδηα κέξα θαη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο είλαη ηξεηο (3) ψξεο. Σα ζέκαηα 
δίλνληαη ζε μερσξηζηφ θχιιν γηα θάζε θιάδν, νη απαληήζεηο αλαπηχζζνληαη ζε μερσξηζηφ θχιιν γηα θαζέλαλ απφ ηνπο δχν 
θιάδνπο θαη απνδίδεηαη δηαθξηηφο βαζκφο γηα θαζέλαλ απφ απηνχο.  

Ε. Βηδηθφηεξα ζηνλ θιάδν ηεο Νέαο Βιιεληθήο Γιψζζαο:  
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Αίλεηαη έλα κε ινγνηερληθφ θείκελν, κε δηδαγκέλν, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη δεκνζηνγξαθηθφ θείκελν ή επηζηεκνληθφ ή 
πιεξνθνξηαθφ άξζξν, ζπλέληεπμε, θξηηηθή, νκηιία, επηζηνιή, επηθπιιίδα ή δνθίκην. Σν θείκελν κπνξεί λα ζπλνδεχεηαη απφ 
ζχληνκν εηζαγσγηθφ ζεκείσκα ρσξίο εξκελεπηηθά ζρφιηα.  

Οη καζεηέο/καζήηξηεο θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζηα δεηνχκελα ηξηψλ ζεκάησλ απφ ηα νπνία:  

α) έλα (1) αθνξά ζηελ θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ θαη δηαηξείηαη ζε δχν εξσηήκαηα θαη βαζκνινγείηαη κε 30 κνλάδεο. Δ 
βαζκνινγία επηκεξίδεηαη ζηα δχν εξσηήκαηα ηζνδχλακα (15 + 15).  

β) έλα (1) αθνξά ζηελ πξνζέγγηζε ηεο δνκήο θαη ηεο γιψζζαο ηνπ θεηκέλνπ, κπνξεί λα δηαηξείηαη ζε έσο θαη ηξία (3) 
εξσηήκαηα θαη βαζκνινγείηαη κε 30 κνλάδεο, θαη  

γ) έλα (1) αθνξά ζηελ εξκελεία-παξαγσγή ιφγνπ θαη βαζκνινγείηαη κε 40 κνλάδεο.  

1. Σν πξψην ζέκα αθνξά ζηελ αλάγλσζε-θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ, κε ην νπνίν ειέγρεηαη ε ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ/ηξηψλ (ζε 
αληηζηνηρία κε απηά πνπ έρνπλ δηδαρζεί ζε θάζε ηάμε): α) λα εληνπίδνπλ θαη λα παξνπζηάδνπλ θάπνηα απφ ηα παξαθάησ 
ζηνηρεία: πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην θείκελν, βαζηθέο ηδέεο θαη επηρεηξήκαηα ηνπ ζπγγξαθέα, πξνβιήκαηα πνπ ζέηεη, 
ζέζεηο πνπ ππνζηεξίδεη, ζρέζε ηνπ βαζηθνχ κελχκαηνο ηνπ θεηκέλνπ κε ηηο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο (ζθνπφ, θνηλφ, ζέκα θ.ά), 
θαζψο θαη κε ηνπο ηξφπνπο θαη ηα κέζα πεηζνχο πνπ αμηνπνηνχληαη ζην θείκελν (κε πνηθίιεο εξσηήζεηο αλνηθηνχ θαη θιεηζηνχ 
ηχπνπ) θαη β) λα απνδίδνπλ πεξηιεπηηθά κέξνο ηνπ θεηκέλνπ ιακβάλνληαο ππφςε ζπγθεθξηκέλν επηθνηλσληαθφ πιαίζην.  

2. Σν δεχηεξν ζέκα αθνξά ζηελ πξνζέγγηζε ηεο δνκήο θαη ηεο γιψζζαο ηνπ θεηκέλνπ, κε ην νπνίν, αλά εξψηεκα, ειέγρεηαη ε 
ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ είηε λα αλαγλσξίδνπλ ηε βαζηθή δνκή ηνπ θεηκέλνπ ή ηε δνκή θαη ηνλ ηξφπν αλάπηπμεο κηαο 
παξαγξάθνπ είηε λα εληνπίδνπλ ηηο δηαξζξσηηθέο ιέμεηο/θξάζεηο πνπ βνεζνχλ ζηε ζπλνρή θαη λνεκαηηθή αιιεινπρία ηνπ 
θεηκέλνπ-είηε λα απνδίδνπλ ην πεξηερφκελν ηεο παξαγξάθνπ κε πιαγηφηηηινπο-είηε λα κεηαζρεκαηίδνπλ ιέμεηο ή θξάζεηο 
αιιάδνληαο ηε ζχληαμε, ην ιεμηιφγην (ζπλψλπκα ή ζπλψλπκεο θξάζεηο, αληψλπκα, παξάγσγα, ζχλζεηα θ.ιπ.), ηα ζεκεία 
ζηίμεο, ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο, θαη λα ζρνιηάδνπλ ην επηθνηλσληαθφ απνηέιεζκα· είηε λα 
εξκελεχνπλ ιέμεηο-θξάζεηο ηνπ θεηκέλνπ κε βάζε ηα θεηκεληθά ζπκθξαδφκελα θαη ην επηθνηλσληαθφ πιαίζην. Σν ζπγθεθξηκέλν 
ζέκα κπνξεί λα αλαπηχζζεηαη ζε εξσηήκαηα (κέρξη 3), ζηα νπνία ε βαζκνινγία επηκεξίδεηαη αλάινγα κε ηε βαξχηεηά ηνπο.  

3. Σν ηξίην ζέκα αθνξά ζηελ παξαγσγή ιφγνπ, κε ην νπνίν δεηείηαη απφ ηνπο/ηηο καζεηέο/-ηξηεο λα ζπληάμνπλ δηθφ ηνπο 
θείκελν, εληαγκέλν ζε επηθνηλσληαθφ πιαίζην ζε ζπλάξηεζε κε ην θείκελν αλαθνξάο, ζην νπνίν θξίλνπλ ή ζρνιηάδνπλ ζεκεία 
ηνπ θεηκέλνπ, αλαζθεπάδνπλ ζέζεηο ηνπ ή αλαπηχζζνπλ ηεθκεξησκέλα πξνζσπηθέο απφςεηο. Σν καζεηηθφ θείκελν 
αλαπηχζζεηαη κε ηε κνξθή θεηκέλνπ επηρεηξεκαηνινγίαο (δεκφζηα νκηιία, επηζηνιή, άξζξν) θαη έρεη έθηαζε αλάινγα κε ηελ 
ηάμε: Ώ` Λπθείνπ 250-300 ιέμεηο, ΐ` Λπθείνπ 300-350 ιέμεηο θαη Γ` Λπθείνπ 350-400 ιέμεηο.  

ΕΕ. Βηδηθφηεξα ζηνλ θιάδν ηεο Νέαο Βιιεληθήο Λνγνηερλίαο:  

Αίλεηαη αδίδαθην ινγνηερληθφ θείκελν (πνίεκα ή δηήγεκα ή απφζπαζκα απφ κπζηζηφξεκα ή ζεαηξηθφ έξγν), πνπ κπνξεί λα 
ζπλνδεχεηαη απφ ζχληνκν εηζαγσγηθφ ζεκείσκα ρσξίο εξκελεπηηθά ζρφιηα, ην νπνίν ζπλνδεχεηαη απφ ηξία (3) ζέκαηα:  

1. Σν πξψην ζέκα αθνξά ζηελ αλάγλσζε-θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ, κε ην νπνίν ειέγρεηαη, αλά εξψηεκα, ε ηθαλφηεηα ησλ 
καζεηψλ/καζεηξηψλ κε πνηθίιεο εξσηήζεηο (αλνηθηνχ θαη θιεηζηνχ ηχπνπ) είηε λα εληνπίδνπλ ζην θείκελν πιεξνθνξίεο φπσο 
πξφζσπα, ρψξν, ρξφλν, θνηλσληθφ πιαίζην δξάζεο ησλ πξνζψπσλ, γεγνλφηα/ αίηηα πνπ θαηεπζχλνπλ ηε δξάζε ησλ 
αθεγεκαηηθψλ εξψσλ, βαζηθά ζέκαηα, ηδέεο, πξνβιεκαηηζκνχο πνπ ζέηεη ην θείκελν, αμίεο πνπ πξνβάιιεη, ηεθκεξηψλνληαο 
ηελ άπνςε ηνπο κε ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ-είηε λα αλαιχνπλ θάπνηνλ απφ ηνπο ραξαθηήξεο κε βάζε ηα δεδνκέλα ηνπ θεηκέλνπ-
είηε λα επηζεκαίλνπλ ηα ζχκβνια, ηηο θσλέο, ηηο ζησπέο ζε έλα πνηεηηθφ ή ζεαηξηθφ θείκελν θαη λα παξνπζηάδνπλ κε δηθά ηνπο 
ιφγηα ην λφεκα πνπ ηνπο δίλνπλ. Σν ζπγθεθξηκέλν ζέκα κπνξεί λα αλαπηχζζεηαη ζε δχν (2) εξσηήκαηα ίδηαο βαξχηεηαο 
πεξίπνπ. Μφλν έλα απφ απηά κπνξεί λα είλαη εξψηεζε αλνηθηνχ ηχπνπ θαη ε απάληεζε ζηελ εξψηεζε αλνηθηνχ ηχπνπ κπνξεί 
λα θπκαίλεηαη απφ 50 έσο 60 ιέμεηο. Σν ζέκα βαζκνινγείηαη κε 30 κνλάδεο.  

2. Σν δεχηεξν ζέκα αθνξά ζηελ πξνζέγγηζε ηεο γιψζζαο ηνπ θεηκέλνπ, κε ην νπνίν, αλά εξψηεκα, ειέγρεηαη ε ηθαλφηεηα ησλ 
καζεηψλ/καζεηξηψλ κε εξσηήζεηο πνηθίισλ ηχπσλ είηε λα αλαγλσξίδνπλ ηα βαζηθά ζεκεία νξγάλσζεο ηεο αθεγεκαηηθήο 
πινθήο ή ηεο πνηεηηθήο γξαθήο-είηε λα εληνπίδνπλ κέζα ζην θείκελν ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο πνπ δίλνληαη (αθεγεκαηηθνχο 
ηξφπνπο, αθεγεκαηηθέο ηερληθέο, ξεκαηηθά πξφζσπα θ.ά.) θαη λα εξκελεχνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο σο πξνο ην λφεκα θαη ην 
χθνο-είηε λα αλαγλσξίδνπλ εθθξαζηηθά κέζα-ηξφπνπο (κεηαθνξέο, παξνκνηψζεηο, επαλαιήςεηο, αληηζέζεηο, εηθφλεο θ.ιπ.) θαη 
ηε ιεηηνπξγία ηνπο σο πξνο ην λφεκα θαη ην χθνο ηνπ θεηκέλνπ. Σν ζπγθεθξηκέλν ζέκα κπνξεί λα αλαπηχζζεηαη ζε εξσηήκαηα 
(κέρξη 3), ζηα νπνία ε βαζκνινγία επηκεξίδεηαη αλάινγα κε ηε βαξχηεηά ηνπο. Σν ζέκα βαζκνινγείηαη κε 30 κνλάδεο.  

3. Σν ηξίην ζέκα αθνξά ζηελ εξκελεία θαη ζηελ παξαγσγή ιφγνπ ζε έλα ζέκα αλαγλσζηηθήο αληαπφθξηζεο ή δεκηνπξγηθνχ 
κεηαζρεκαηηζκνχ. Γεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο/-ηξηεο λα αμηνινγήζνπλ ηδέεο, ζηάζεηο, ζπκπεξηθνξέο πνπ αλαδεηθλχνληαη ζην 
θείκελν κε βάζε είηε ηα θεηκεληθά ζπκθξαδφκελα είηε ηα ηζηνξηθά θαη ηδενινγηθά ζπκθξαδφκελα ηεο επνρήο παξαγσγήο ηνπ 
έξγνπ (εθφζνλ ηνπο δίλνληαη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο), λα ηηο ζπγθξίλνπλ κε απηέο ηνπ ζήκεξα ή λα ηηο ζπζρεηίζνπλ κε 
πξνζσπηθέο εκπεηξίεο, βηψκαηα, ζπλαηζζήκαηα. Δ έθηαζε ηνπ καζεηηθνχ θεηκέλνπ θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 200 ιέμεηο, 
αλάινγα κε ηελ ηάμε θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζέκαηνο. Σν ζέκα βαζκνινγείηαη κε 40 κνλάδεο.  

Γ. Νενειιεληθή Γιψζζα θαη Λνγνηερλία  
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ην κάζεκα ησλ Νενειιεληθή Γιψζζα θαη Λνγνηερλία νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο αμηνινγνχληαη ζε εληαία ηξίσξε εμέηαζε 
ζηελ θαηαλφεζε θαη παξαγσγή ιφγνπ.  

Αίλνληαη ζηηο καζήηξηεο θαη ηνπο καζεηέο δχν ή ηξία κε δηδαγκέλα θείκελα, ζπλνιηθήο έθηαζεο έσο ηξεηο ζειίδεο, ζε 
νινθιεξσκέλε ή απνζπαζκαηηθή κνξθή (πνίεκα, δηήγεκα, κπζηζηφξεκα ή ζεαηξηθφ έξγν, δεκνζηνγξαθηθφ άξζξν, 
ζπλέληεπμε, θξηηηθή, δνθίκην, επηζηεκνληθφ θείκελν, αθίζα κε ιεδάληα, πιεξνθνξηαθφ θείκελν κε εηθφλεο, ζθίηζα, πίλαθεο ή 
δηαγξάκκαηα θ.ά.), δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο σο πξνο ην θεηκεληθφ είδνο, ψζηε λα απνηηκάηαη ε αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα ησλ κα-
ζεηψλ θαη καζεηξηψλ ζε πνηθηιία θεηκεληθψλ εηδψλ. Σα θείκελα απηά κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ ζχληνκν εηζαγσγηθφ 
ζεκείσκα ρσξίο εξκελεπηηθά ζρφιηα.  

Γηα ηα θείκελα απηά ηίζεληαη ηέζζεξα ζπλνιηθά ζέκαηα κέζσ ησλ νπνίσλ απνηηκάηαη ε ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ/ ηξηψλ λα 
θαηαλννχλ ην πεξηερφκελν ησλ θεηκέλσλ, λα εξκελεχνπλ θαη λα αμηνινγνχλ ζηάζεηο, αμίεο, ηδέεο θ.ά. βαζηδφκελνη/εο ζε 
ζηνηρεία ησλ θεηκέλσλ, θαζψο επίζεο λα παξάγνπλ εξκελεπηηθφ θαη θξηηηθφ ιφγν. Σα ζέκαηα απηά είλαη δηαβαζκηζκέλεο 
δπζθνιίαο θαη λα ηίζεληαη πεξηνξηζκνί ζηελ έθηαζε ησλ απαληήζεσλ (φπνπ ρξεηάδεηαη). Σν λνεκαηηθφ πεξηερφκελν ησλ κε 
ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ πξέπεη λα είλαη ζπλαθέο κε θάπνηνλ ή θάπνηνπο απφ ηνπο ζεκαηηθνχο άμνλεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην 
Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο.  

Σα θείκελα ζπλνδεχνληαη απφ ηα εμήο ζέκαηα:  

Σν πξψην ζέκα ζρεηίδεηαη κε ηε ζπλνπηηθή λνεκαηηθή απφδνζε απφ ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο κέξνπο ελφο απφ ηα 
θείκελα ή ηε ζπλνπηηθή απφδνζε ησλ απφςεσλ πνπ δηαηππψλνληαη ζε έλα θείκελν γηα θάπνην δήηεκα ή ηε ζπλνπηηθή 
απφδνζε ηεο ηζηνξίαο πνπ αθεγείηαη ην ινγνηερληθφ θείκελν.  

Σν πξψην ζέκα βαζκνινγείηαη κε 10 κνλάδεο.  

Σν δεχηεξν ζέκα αλαιχεηαη ζε ηξία εξσηήκαηα, δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο, κε δπλαηφηεηα θάπνην/θάπνηα απφ απηά λα είλαη 
θιεηζηνχ ηχπνπ θαη κε ελδερφκελε αηηηνιφγεζε ηεο απάληεζεο. Έλα απφ απηά κπνξεί λα δηαηξείηαη ζε δχν ππνεξσηήκαηα.  

Σα εξσηήκαηα ζρεηίδνληαη κε:  

α) ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πιαηζίνπ ησλ θεηκέλσλ (θνηλσληθφ, ηζηνξηθφ, πνιηηηζηηθφ, ρψξνο θαη ρξφλνο) κε ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε 
ησλ ιφγσλ θαη ησλ ελεξγεηψλ ησλ ππνθεηκέλσλ (αηνκηθψλ θαη ζπιινγηθψλ) πνπ αλαθέξνληαη ζηα θείκελα, θαη ησλ ζρέζεσλ 
κεηαμχ ηνπο,  

β) ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ζθνπψλ, ζηάζεσλ, βαζηθψλ ζέζεσλ θαη πξνζέζεσλ ηνπ 
ζπληάθηε/ζπληαθηψλ ησλ θεηκέλσλ, θαζψο θαη ηελ ηεθκεξίσζε ηεο βαζηθήο ηδέαο ηνπ θεηκέλνπ,  

γ) ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπλάθεηαο ηδεψλ, επηρεηξεκάησλ, ηίηισλ, ππφηηηισλ, εηθφλσλ θ.ά. κε κηα ζέζε, άπνςε ή δήηεκα πνπ 
ζέηεη ην θείκελν θαη ηεο απνδεηθηηθήο ηνπο  

αμίαο.  

δ) ηνλ εληνπηζκφ θαη ηε ζπζρέηηζε ζπγθεθξηκέλσλ θεηκεληθψλ δεηθηψλ πνπ νξγαλψλνπλ ην θείκελν σο ζεκαζηνδνηεκέλε 
θαηαζθεπή-δειαδή, νη καζεηέο λα εληνπίδνπλ κέζα ζην θείκελν δείθηεο (π.ρ. ιεμηιφγην, ξεκαηηθά πξφζσπα, ζηίμε, εθθξαζηηθά 
κέζα, ηξφπνπο ζχληαμεο, ηερληθέο αθήγεζεο θ.ά.) θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζην θείκελν,  

ε) ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ηξφπνπ ζχλδεζεο θαη νξγάλσζεο ηδεψλ, πξνηάζεσλ, παξαγξάθσλ ή 
δηαθφξσλ ζεκεησηηθψλ ηξφπσλ ζε έλα θείκελν, αθνχ ιάβνπλ νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ππφςε ην επηθνηλσληαθφ πιαίζην θαη 
ηα θνηλσληθά ζπκθξαδφκελα,  

ζη) ηελ πξνζέγγηζε θάπνησλ απφ ηνπο ραξαθηήξεο κε βάζε ηα δεδνκέλα ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ (νλνκαηνδνζία, 
πεξηγξαθή ή θαη ζρφιηα ηνπ αθεγεηή, δξάζε θαη ιφγηα ηνπο, ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνπλ κε άιινπο ραξαθηήξεο θ.ά.) θαη ηνλ 
εληνπηζκφ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ πνπ θσηίδνπλ θαη εξκελεχνπλ ηε δξάζε ηνπο.  

Σν δεχηεξν ζέκα βαζκνινγείηαη κε 45 κνλάδεο, πνπ επηκεξίδνληαη ηζνδχλακα ζε θάζε εξψηεκα (3x15). Βλψ ην θάζε 
ππνεξψηεκα βαζκνινγείηαη αλάινγα κε ηε βα-ξχηεηά ηνπ.  

Σν ηξίην ζέκα ζρεηίδεηαη:  

α) κε ηε ζχγθξηζε ησλ κε ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ σο πξνο ηηο ζέζεηο, ηνλ ηξφπν πξαγκάηεπζεο ηνπ ζέκαηνο, ηελ πεηζηηθφηεηα, 
ηελ απνηειεζκαηηθή κεηάδνζε ηνπ λνήκαηνο θ.ά.  

ή  
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β) ζηελ πεξίπησζε ηνπ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ, κε ηελ παξαγσγή εξκελεπηηθνχ ζρνιίνπ, κε ην νπνίν επηδηψθεηαη νη καζεηέο 
θαη νη καζήηξηεο λα ηνπνζεηνχληαη ζε θξίζηκα ζέκαηα/εξσηήκαηα πνπ πξαγκαηεχεηαη ην ινγνηερληθφ θείκελν, αμηνπνηψληαο 
ζπλδπαζηηθά θεηκεληθνχο δείθηεο κεηαμχ ηνπο ή θαη κε ζηνηρεία ζπγθεηκέλνπ, κε ζθνπφ λα ηεθκεξηψλνπλ ηηο πξνζσπηθέο ζέζεηο 
θαη αληαπνθξίζεηο ηνπο. Δ πξνβιεπφκελε έθηαζε ηεο απάληεζεο κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 200 ιέμεηο.  

Σν ηξίην ζέκα βαζκνινγείηαη κε 15 κνλάδεο.  

ηα παξαπάλσ ζέκαηα ρξεηάδεηαη λα είλαη ζαθήο θαη πξνζεθηηθή ε δηαηχπσζε ησλ εξσηεκάησλ, ψζηε λα απνθεχγνληαη 
επηθαιχςεηο ζηηο απαληήζεηο ησλ καζεηξηψλ θαη ησλ καζεηψλ.  

Σν ηέηαξην ζέκα αθνξά ηελ γξαπηή παξαγσγή θξηηηθνχ ιφγνπ, 300 έσο 400 ιέμεηο (αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ηνπ ζέκαηνο), ην 
νπνίν αληαπνθξίλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν επηθνηλσληαθφ πιαίζην (ζθνπφ, πνκπφ, απνδέθηεο, θεηκε-ληθφ είδνο) θαη δεηεί απφ ηνπο 
καζεηέο/ηξηεο ηελ αλάπηπμε ηεθκεξησκέλεο πξνζσπηθήο γλψκεο, ηε ζπκθσλία ή ηε δηαθσλία ηνπο κε πξνβιήκαηα, ζέζεηο, 
ζηάζεηο, ζηεξεφηππα, πξνθαηαιήςεηο θ.ά. πνπ ζέηεη ην θείκελν/ ζέηνπλ ηα θείκελα αλαθνξάο.  

Σν ηέηαξην ζέκα βαζκνινγείηαη κε 30 κνλάδεο.  

Α. Εζηνξία  

1. Οη καζεηέο ζηελ Ώ` ηάμε Δκεξήζηνπ θαη Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ αμηνινγνχληαη ζην κάζεκα ηεο Εζηνξίαο κε ζπλδπαζκφ 
ζεκάησλ/εξσηήζεσλ, πνπ ηαμηλνκνχληαη ζε δχν (2) νκάδεο:  

Ε. ηελ νκάδα Ώ` πεξηιακβάλνληαη δχν (2) ζέκαηα πνπ αλαιχνληαη ζε επηκέξνπο εξσηήζεηο, κε ηηο νπνίεο ειέγρνληαη νη 
ηζηνξηθέο γλψζεηο ησλ καζεηψλ (ρξνλνινγίεο, ηζηνξηθέο έλλνηεο, ηζηνξηθά θαηλφκελα ή γεγνλφηα, δξάζε πξνζψπσλ θ.ιπ.):  

1. Σν πξψην ζέκα πεξηιακβάλεη: α) εξσηήζεηο αληηθεηκεληθνχ ηχπνπ (Ε.α), πνπ βαζκνινγνχληαη κε  

δέθα (10) κνλάδεο β) εμήγεζε δχν ή ηξηψλ ηζηνξηθψλ φξσλ/ελλνηψλ (Ε.β), πνπ βαζκνινγείηαη κε δεθαπέληε (15) κνλάδεο.  

2. Σν δεχηεξν ζέκα πεξηιακβάλεη δχν εξσηήζεηο ζχληνκεο απάληεζεο (2.α.) θαη (2.β.) θαη βαζκνινγείηαη κε είθνζη πέληε (25) 
κνλάδεο.  

ΕΕ. ηελ νκάδα ΐ` πεξηιακβάλνληαη δχν (2) ζέκαηα, πνπ ην θαζέλα κπνξεί λα αλαιχεηαη ζε δχν επηκέξνπο εξσηήζεηο, κε ηηο 
νπνίεο ειέγρνληαη ε ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ ζηε ζχλζεζε ησλ ηζηνξηθψλ γλψζεσλ θαη ε θξηηηθή πξνζέγγηζε ηνπο (αλάιπζε ή 
ζχλζεζε αηηίσλ ή ζπλζεθψλ, απνηίκεζε ηεο δξάζεο πξνζψπσλ, αμηνιφγεζε απνηειεζκάησλ, ζχγθξηζε απφςεσλ, 
πξνέθηαζε ηζηνξηθψλ πιεξνθνξηψλ θ.ιπ.). Σα ζέκαηα απηήο ηεο νκάδαο επηιέγνληαη απφ ελφηεηεο ηεο εμεηαζηέαο χιεο 
δηαθνξεηηθέο εθείλσλ απφ ηηο νπνίεο πξνέξρνληαη νη εξσηήζεηο (2.α) θαη (2.β) ηεο νκάδαο Ώ` θαη βαζκνινγνχληαη αζξνηζηηθά 
κε 50 κνλάδεο. ηελ πεξίπησζε απηήο ηεο νκάδαο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη εξσηήζεηο επεμεξγαζίαο ηζηνξηθνχ πιηθνχ, ην νπνίν 
δίλεηαη ζηνπο καζεηέο θσηνηππεκέλν. Σν πιηθφ απηφ πξνέξρεηαη απφ ηζηνξηθέο καξηπξίεο, αξραηνινγηθέο κειέηεο, έξγα 
ηέρλεο, θσηνγξαθίεο, ζηαηηζηηθνχο πίλαθεο, ράξηεο, δηαγξάκκαηα θαη απφ φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο 
ηζηνξηθά ηεθκήξηα ή σο κέζα άληιεζεο πιεξνθνξηψλ γηα ηελ εμαγσγή ηζηνξηθψλ ζπκπεξαζκάησλ.  

Δ βαζκνινγία θάζε εξψηεζεο ησλ παξαπάλσ ζεκάησλ θαη ησλ δχν νκάδσλ δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηνλ βαζκφ 
δπζθνιίαο ηεο. Οη βαζκνινγηθέο κνλάδεο θαζεκηάο θαζνξίδνληαη θαηά ηε δηαηχπσζε ησλ ζεκάησλ θαη αλαθνηλψλνληαη 
γξαπηψο ζηνπο καζεηέο.  

2. Οη καζεηέο εμεηάδνληαη ζην κάζεκα ηεο Εζηνξίαο ηεο ΐ` ηάμεο Δκεξεζίνπ θαη Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ κε ζπλδπαζκφ 
ζεκάησλ/εξσηήζεσλ, πνπ ηαμηλνκνχληαη ζε δχν (2) νκάδεο:  

Ε. ηελ νκάδα Ώ` πεξηιακβάλνληαη δχν (2) ζέκαηα πνπ αλαιχνληαη ζε επηκέξνπο εξσηήζεηο, κε ηηο νπνίεο ειέγρνληαη νη 
ηζηνξηθέο γλψζεηο ησλ καζεηψλ (ρξνλνινγίεο, ηζηνξηθέο έλλνηεο, ηζηνξηθά θαηλφκελα ή γεγνλφηα, δξάζε πξνζψπσλ θ.ιπ.):  

1. Σν πξψην ζέκα πεξηιακβάλεη: α) εξσηήζεηο αληηθεηκεληθνχ ηχπνπ (Ε.α), πνπ βαζκνινγνχληαη κε δέθα (10) κνλάδεο β) 
εμήγεζε δχν (2) ή ηξηψλ (3) ηζηνξηθψλ φξσλ/ελλνηψλ (Ε.β), πνπ βαζκνινγείηαη κε δεθαπέληε (15) κνλάδεο.  

2. Σν δεχηεξν ζέκα πεξηιακβάλεη δχν εξσηήζεηο ζχληνκεο απάληεζεο (2.α) θαη (2.β) θαη βαζκνινγείηαη κε είθνζη πέληε (25) 
κνλάδεο.  

ΕΕ. ηελ νκάδα ΐ` πεξηιακβάλνληαη δχν (2) ζέκαηα, πνπ ην θαζέλα κπνξεί λα αλαιχεηαη ζε δχν επηκέξνπο εξσηήζεηο, κε ηηο 
νπνίεο ειέγρνληαη ε ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ ζηε ζχλζεζε ησλ ηζηνξηθψλ γλψζεσλ θαη ε θξηηηθή πξνζέγγηζε ηνπο (αλάιπζε ή 
ζχλζεζε αηηίσλ ή ζπλζεθψλ, απνηίκεζε ηεο δξάζεο πξνζψπσλ, αμηνιφγεζε απνηειεζκάησλ, ζχγθξηζε απφςεσλ, 
πξνέθηαζε ηζηνξηθψλ πιεξνθνξηψλ θ.ιπ.). Πξνο απνθπγήλ επηθαιχςεσλ, ηα ζέκαηα απηήο ηεο νκάδαο επηιέγνληαη απφ ηελ 
εμεηαζηέα χιε κε ηξφπν ψζηε λα είλαη δηαθνξεηηθά σο πξνο ην γλσζηηθφ ηνπο πεξηερφκελν απφ ηηο εξσηήζεηο (2.α) θαη (2.β) 
ηεο νκάδαο Ώ` θαη βαζκνινγνχληαη αζξνηζηηθά κε πελήληα (50) κνλάδεο. ηελ πεξίπησζε απηήο ηεο νκάδαο ρξεζηκνπνηνχληαη 
θαη εξσηήζεηο επεμεξγαζίαο ηζηνξηθνχ πιηθνχ, ην νπνίν δίλεηαη ζηνπο καζεηέο θσηνηππεκέλν. Σν πιηθφ απηφ πξνέξρεηαη απφ 
ηζηνξηθέο καξηπξίεο, αξραηνινγηθέο κειέηεο, έξγα ηέρλεο, θσηνγξαθίεο, ζηαηηζηηθνχο πίλαθεο, ράξηεο, δηαγξάκκαηα θαη απφ 
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φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο ηζηνξηθά ηεθκήξηα ή σο κέζα άληιεζεο πιεξνθνξηψλ γηα ηελ εμαγσγή 
ηζηνξηθψλ ζπκπεξαζκάησλ.  

Δ βαζκνινγία θάζε εξψηεζεο ησλ παξαπάλσ ζεκάησλ θαη ησλ δχν (2) νκάδσλ δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηνλ βαζκφ 
δπζθνιίαο ηεο. Οη βαζκνινγηθέο κνλάδεο θαζεκηάο θαζνξίδνληαη θαηά ηε δηαηχπσζε ησλ ζεκάησλ θαη αλαθνηλψλνληαη 
γξαπηψο ζηνπο καζεηέο.  

3. Δ Εζηνξία ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ Ώλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ ζηε Γ` ηάμε Δκεξεζίνπ Γεληθνχ Λπθείνπ θαη ζηε Γ` θαη 
Α` ηάμε Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ εμεηάδεηαη κε ζπλδπαζκφ εξσηήζεσλ, νη νπνίεο ηαμηλνκνχληαη ζε δχν (2) νκάδεο.  

α) ηελ πξψηε νκάδα πεξηιακβάλνληαη δχν ζέκαηα πνπ κπνξνχλ λα αλαιχνληαη ζε εξσηήζεηο κε ηηο νπνίεο ειέγρνληαη νη 
ηζηνξηθέο γλψζεηο ησλ καζεηψλ (ηζηνξηθέο έλλνηεο, ηζηνξηθά γεγνλφηα, ρξνλνινγίεο, δξάζε ηζηνξηθψλ πξνζψπσλ, θνηλσληθά, 
νηθνλνκηθά, πνιηηηθά θαη πνιηηηζηηθά θαηλφκελα, θ.η.ι.) θαη ε θαηαλφεζή ηνπο.  

β) ηε δεχηεξε νκάδα πεξηιακβάλνληαη δχν (2) ηνπιάρηζηνλ ζέκαηα πνπ απαηηνχλ ζχλζεζε ηζηνξηθψλ γλψζεσλ θαη θξηηηθή 
ηθαλφηεηα (αμηνινγήζεηο ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ ή ηζηνξηθψλ πξνζψπσλ, αλάιπζε αηηηψλ ή ζπλζεθψλ πνπ ζπληέιεζαλ ζηε 
δηακφξθσζε θαη εμέιημε ζεκαληηθψλ ηζηνξηθψλ θαηλνκέλσλ θ.η.ι.). ηελ πεξίπησζε απηή κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη 
εξσηήζεηο επεμεξγαζίαο ηζηνξηθνχ πιηθνχ, ην νπνίν δίλεηαη ζηνπο καζεηέο ζε θσηνηππία. Σν πιηθφ απηφ αθνξά γξαπηέο 
ηζηνξηθέο πεγέο, εηθαζηηθά έξγα, ράξηεο, δηαγξάκκαηα θ.η.ι. πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία ή σο κέζα 
άληιεζεο ζηνηρείσλ γηα ηελ εμαγσγή ηζηνξηθψλ ζπκπεξαζκάησλ.  

Δ βαζκνινγία θαηαλέκεηαη θαηά 50% ζε θαζεκία απφ ηηο νκάδεο απηέο. Δ θαηαλνκή ηεο βαζκνινγίαο ζηηο εξσηήζεηο θάζε 
νκάδαο, κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην βαζκφ δπζθνιίαο ζε θαζεκία απφ απηέο, ε νπνία θαζνξίδεηαη θαηά ηε 
δηαηχπσζε ησλ ζεκάησλ θαη αλαθνηλψλεηαη ζηνπο καζεηέο γξαπηψο.  

Β. Λαηηληθά  

Γηα ηελ εμέηαζε ζην κάζεκα ησλ Λαηηληθψλ ζηε Γ` ηάμε Δκεξεζίνπ Γεληθνχ Λπθείνπ, δίλεηαη ζηνπο καζεηέο δηδαγκέλν θείκελν 
δέθα (10) έσο δεθαπέληε (15) ζηίρσλ θαη δεηείηαη απφ απηνχο:  

α) λα ην κεηαθξάζνπλ ζηε λέα ειιεληθή γιψζζα.  

β) λα απαληήζνπλ ζε ηέζζεξηο παξαηεξήζεηο: δχν (2) γξακκαηηθέο θαη δχν (2) ζπληαθηηθέο, νη νπνίεο κπνξεί λα αλαιχνληαη ζε 
ππνεξσηήκαηα.  

Δ βαζκνινγία θαηαλέκεηαη σο εμήο:  

i. Μεηάθξαζε θεηκέλνπ 40 κνλάδεο.  

ii. Κάζε γξακκαηηθή ή ζπληαθηηθή παξαηήξεζε 15 κνλάδεο.  

Σ. Μαζεκαηηθά  

1. Δ εμέηαζε ζηελ Άιγεβξα θαη ηε Γεσκεηξία ζηηο Ώ` θαη ΐ` ηάμεηο Δκεξεζίνπ θαη Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ θαη ζηα 
Μαζεκαηηθά ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ Θεηηθψλ πνπδψλ ηεο ΐ` ηάμεο Δκεξεζίνπ θαη Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ γίλεηαη 
σο εμήο:  

Ε. ηνπο καζεηέο δίλνληαη ηέζζεξα (4) ζέκαηα απφ ηελ εμεηαζηέα χιε, κε ηα νπνία ειέγρεηαη ε γλψζε ελλνηψλ θαη νξνινγίαο, ε 
δπλαηφηεηα αλαπαξαγσγήο γλσζηηθψλ ζηνηρείσλ, ε ηθαλφηεηα εθηέιεζεο γλσζηψλ αιγνξίζκσλ, ε ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή λα 
αλαιχεη, λα ζπλζέηεη θαη λα επεμεξγάδεηαη δεκηνπξγηθά έλα δεδνκέλν πιηθφ, θαζψο θαη ε ηθαλφηεηα επηινγήο θαη εθαξκνγήο 
θαηάιιειεο κεζφδνπ.  

II. Σα ηέζζεξα ζέκαηα πνπ δίλνληαη ζηνπο καζεηέο δηαξζξψλνληαη σο εμήο:  

α. Σν πξψην ζέκα απνηειείηαη απφ δχν κέξε. Σν πξψην κέξνο πεξηέρεη πέληε (05) εξσηήζεηο αληηθεηκεληθνχ ηχπνπ 
(πνιιαπιήο επηινγήο, σζηνχ-Λάζνπο, αληηζηνίρηζεο) κε ηηο νπνίεο ειέγρεηαη ε γλψζε θαη ε θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ 
θαη ησλ ζπνπδαηφηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο ζεσξίαο ζε φζν ην δπλαηφλ επξχηεξε έθηαζε ηεο εμεηαζηέαο χιεο. ην δεχηεξν 
κέξνο δεηείηαη ε απφδεημε κίαο απιήο πξφηαζεο (ηδηφηεηαο, ιήκκαηνο, ζεσξήκαηνο ή πνξίζκαηνο), πνπ είλαη απνδεδεηγκέλε 
ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην.  

β. Σν δεχηεξν ζέκα απνηειείηαη απφ κία άζθεζε πνπ είλαη εθαξκνγή νξηζκψλ, αιγνξίζκσλ ή πξνηάζεσλ (ηδηνηήησλ, 
ζεσξεκάησλ, πνξηζκάησλ).  

γ. Σν ηξίην ζέκα απνηειείηαη απφ κία άζθεζε πνπ απαηηεί απφ ηνλ καζεηή ηθαλφηεηα ζπλδπαζκνχ θαη ζχλζεζεο ελλνηψλ θαη 
απνδεηθηηθψλ ή ππνινγηζηηθψλ δηαδηθαζηψλ.  



344 
 

δ. Σν ηέηαξην ζέκα απνηειείηαη απφ κία άζθεζε ή έλα πξφβιεκα πνπ ε ιχζε ηνπ απαηηεί απφ ηνλ καζεηή ηθαλφηεηεο 
ζπλδπαζκνχ θαη ζχλζεζεο γλψζεσλ, αιιά θαη ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ επίιπζήο ηνπ.  

Σν δεχηεξν, ηξίην θαη ηέηαξην ζέκα κπνξνχλ λα αλαιχνληαη ζε επηκέξνπο εξσηήκαηα πνπ δηεπθνιχλνπλ ηνλ καζεηή ζηε ιχζε.  

III. Δ βαζκνινγία θαηαλέκεηαη αλά εηθνζηπέληε (25) κνλάδεο ζην θαζέλα απφ ηα ηέζζεξα (4) ζέκαηα. Βηδηθφηεξα, ζην πξψην 
ζέκα ην πξψην κέξνο βαζκνινγείηαη κε δέθα (10) κνλάδεο, ελψ ην δεχηεξν κέξνο βαζκνινγείηαη κε δεθαπέληε (15) κνλάδεο. 
ην δεχηεξν, ηξίην θαη ηέηαξην ζέκα ε θαηαλνκή ηεο βαζκνινγίαο ζηα επηκέξνπο εξσηήκαηα κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη 
αλάινγα κε ην βαζκφ δπζθνιίαο ηνπο θαη θαζνξίδεηαη ζηε δηαηχπσζε ησλ ζεκάησλ.  

2. Γηα ηελ εμέηαζε ζηα Μαζεκαηηθά ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ Θεηηθψλ πνπδψλ θαη ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ 
πνπδψλ Οηθνλνκίαο θαη Πιεξνθνξηθήο ζηε Γ` ηάμε Δκεξεζίνπ Γεληθνχ Λπθείνπ θαη ζηε Γ` θαη Α` ηάμε Βζπεξηλνχ Γεληθνχ 
Λπθείνπ ηζρχνπλ ηα εμήο:  

ηνπο καζεηέο δίλνληαη ηέζζεξα (4) ζέκαηα απφ ηελ εμεηαζηέα χιε, ηα νπνία κπνξνχλ λα αλαιχνληαη ζε ππνεξσηήκαηα, κε ηα 
νπνία ειέγρεηαη ε δπλαηφηεηα αλαπαξαγσγήο γλσζηηθψλ ζηνηρείσλ, ε γλψζε ελλνηψλ θαη νξνινγίαο θαη ε ηθαλφηεηα 
εθηέιεζεο γλσζηψλ αιγνξίζκσλ, ε ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή λα αλαιχεη, λα ζπλζέηεη θαη λα επεμεξγάδεηαη δεκηνπξγηθά έλα 
δεδνκέλν πιηθφ, θαζψο θαη ε ηθαλφηεηα επηινγήο θαη εθαξκνγήο θαηάιιειεο κεζφδνπ.  

Σα ηέζζεξα ζέκαηα πνπ δίλνληαη ζηνπο καζεηέο δηαξζξψλνληαη σο εμήο:  

α) Σν πξψην ζέκα απνηειείηαη απφ εξσηήκαηα ζεσξίαο πνπ αθνξνχλ έλλνηεο, νξηζκνχο, ιήκκαηα, πξνηάζεηο, ζεσξήκαηα θαη 
πνξίζκαηα. Με ην ζέκα απηφ ειέγρεηαη ε θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ, ησλ ζπνπδαηφηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ, θαζψο θαη ε 
ζεκαζία ηνπο ζηελ νξγάλσζε κηαο ινγηθήο δνκήο.  

β) Σν δεχηεξν θαη ην ηξίην ζέκα απνηειείηαη ην θαζέλα απφ κία άζθεζε πνπ απαηηεί απφ ην καζεηή ηθαλφηεηα ζπλδπαζκνχ θαη 
ζχλζεζεο ελλνηψλ απνδεηθηηθψλ ή ππνινγηζηηθψλ δηαδηθαζηψλ.  

Δ θάζε άζθεζε κπνξεί λα αλαιχεηαη ζε επηκέξνπο εξσηήκαηα.  

γ) Σν ηέηαξην ζέκα απνηειείηαη απφ κία άζθεζε ή έλα πξφβιεκα πνπ ε ιχζε ηνπ απαηηεί απφ ην καζεηή ηθαλφηεηεο 
ζπλδπαζκνχ θαη ζχλζεζεο πξνεγνχκελσλ γλψζεσλ, αιιά θαη ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ ζηε δηαδηθαζία επίιπζεο ηνπ. Σν 
ζέκα απηφ κπνξεί λα αλαιχεηαη ζε επηκέξνπο εξσηήκαηα, ηα νπνία βνεζνχλ ην καζεηή ζηε ιχζε.  

Δ βαζκνινγία θαηαλέκεηαη αλά είθνζη πέληε (25) κνλάδεο ζην θαζέλα απφ ηα ηέζζεξα ζέκαηα.  

Γ. Φπζηθή, Υεκεία, ΐηνινγία  

1. ηα καζήκαηα Φπζηθή θαη Υεκεία ζηηο Ώ` θαη ΐ` ηάμεηο Δκεξήζηνπ θαη Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ θαη ζην κάζεκα Φπζηθή 
Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ Θεηηθψλ πνπδψλ ηεο ΐ` ηάμεο Δκεξεζίνπ θαη Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ ε εμέηαζε γίλεηαη σο 
εμήο:  

Ε. ηνπο καζεηέο δίλνληαη ηέζζεξα (4) ζέκαηα απφ ηελ εμεηαζηέα χιε πνπ θαζνξίδνληαη σο εμήο:  

α) Σν πξψην ζέκα απνηειείηαη απφ πέληε (5) εξσηήζεηο αληηθεηκεληθνχ ηχπνπ, κε ηηο νπνίεο ειέγρεηαη ε γλψζε ηεο ζεσξίαο ζε 
φζν ην δπλαηφλ επξχηεξε έθηαζε ηεο εμεηαζηέαο χιεο.  

β) Σν δεχηεξν ζέκα απνηειείηαη απφ δχν (2) εξσηήζεηο, κε ηηο νπνίεο ειέγρεηαη ε θαηαλφεζε ηεο ζεσξίαο θαη νη ηθαλφηεηεο θαη 
δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζαλ νη καζεηέο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ ή άιισλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ έγηλαλ 
ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο. Με ηηο εξσηήζεηο κπνξεί λα δεηεζεί απφ ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ ηελ απάληεζε ηνπο ή λα 
απαληήζνπλ ζε έλα εξψηεκα θιεηζηνχ ηχπνπ θαη λα αηηηνινγήζνπλ ηελ απάληεζή ηνπο.  

γ) Σν ηξίην ζέκα απνηειείηαη απφ άζθεζε εθαξκνγήο ηεο ζεσξίαο, ε νπνία απαηηεί ηθαλφηεηα ζπλδπαζκνχ θαη ζχλζεζεο 
ελλνηψλ, ζεσξηψλ, ηχπσλ, λφκσλ θαη αξρψλ θαη κπνξεί λα αλαιχεηαη ζε επηκέξνπο εξσηήκαηα.  

δ) Σν ηέηαξην ζέκα απνηειείηαη απφ έλα πξφβιεκα ή κία άζθεζε, πνπ απαηηεί ηθαλφηεηα ζπλδπαζκνχ θαη ζχλζεζεο γλψζεσλ, 
αιιά θαη αλάπηπμε ζηξαηεγηθήο γηα ηε δηαδηθαζία επίιπζεο ηνπ. Σν πξφβιεκα απηφ ή ε άζθεζε κπνξεί λα αλαιχνληαη ζε 
επηκέξνπο εξσηήκαηα.  

ΕΕ. Δ βαζκνινγία θαηαλέκεηαη αλά είθνζη πέληε (25) κνλάδεο ζην θαζέλα απφ ηα ηέζζεξα ζέκαηα.  

Βηδηθφηεξα, ζην πξψην ζέκα θάζε κία εξψηεζε βαζκνινγείηαη κε 5 κνλάδεο θαη ζην δεχηεξν ζέκα ε πξψηε εξψηεζε 
βαζκνινγείηαη κε 12 κνλάδεο θαη ε δεχηεξε κε 13 κνλάδεο. ην ηξίην θαη ηέηαξην ζέκα ε θαηαλνκή ηεο βαζκνινγίαο ζηα 
επηκέξνπο εξσηήκαηα κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην βαζκφ δπζθνιίαο θαη θαζνξίδεηαη ζηε δηαηχπσζε ησλ 
ζεκάησλ.  
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2. ην κάζεκα ΐηνινγία ζηηο Ώ` θαη ΐ` ηάμεηο Δκεξήζηνπ θαη Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ νη καζεηέο εμεηάδνληαη ζε 4 ηζφβαζκα 
ζέκαηα πνπ έρνπλ ηελ αθφινπζε κνξθή, πεξηερφκελν θαη ζθνπφ:  

1ν Θέκα: Πεξηιακβάλεη πέληε (5) ηζφβαζκεο αλεμάξηεηεο εξσηήζεηο αληηθεηκεληθνχ ηχπνπ, φπσο: πνιιαπιήο επηινγήο, 
ζσζηνχ-ιάζνπο, δηαδεπθηηθήο απάληεζεο (απφ ηηο νπνίεο ν καζεηήο επηιέγεη φπνηα ή φπνηεο ζπλερίδνπλ νξζά κηα εκηηειή 
θξάζε) θ. ά.  

Σν ζέκα απνζθνπεί ζηνλ έιεγρν ηεο απφθηεζεο γλψζεσλ θαη ηεο θαηαλφεζεο απφ ηνλ καζεηή βηνινγηθψλ ελλνηψλ, 
δηαδηθαζηψλ ή θαηλνκέλσλ απφ έλα επξχ ηκήκα ηεο εμεηαζηέαο χιεο.  

2ν Θέκα: Πεξηιακβάλεη δχν (2) εξσηήζεηο νη νπνίεο βαζκνινγνχληαη κε δψδεθα (12) θαη δεθαηξείο (13) κνλάδεο αληίζηνηρα. Οη 
εξσηήζεηο απηέο κπνξεί λα αλαιχνληαη ζε επηκέξνπο ππνεξσηήκαηα.  

Σν ζέκα απνζθνπεί ζηνλ έιεγρν ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ καζεηή λα αλαθαιεί γλψζεηο πνπ έρεη απνθηήζεη γχξσ απφ ην 
εμεηαδφκελν ζέκα (βηνινγηθή έλλνηα, δηαδηθαζία ή θαηλφκελν) θαη λα ηηο εθζέηεη ή/θαη λα ηεθκεξηψλεη ηηο απφςεηο ηνπ κε 
πιεξφηεηα θαη ζαθήλεηα.  

3ν Θέκα: Πεξηιακβάλεη δχν (2) εξσηήζεηο, νη νπνίεο βαζκνινγνχληαη κε δψδεθα (12) θαη δεθαηξείο (13) κνλάδεο αληίζηνηρα. 
Οη εξσηήζεηο απηέο κπνξεί λα αλαιχνληαη ζε επηκέξνπο ππνεξσηήκαηα.  

Κάζε κία απφ ηηο εξσηήζεηο απηέο πεξηιακβάλεη κηα απεηθφληζε (εηθφλα, δηάγξακκα ξνήο, γξαθηθή παξάζηαζε θ.ά.) πνπ 
κπνξεί λα απνδίδεη κηα βηνινγηθή δνκή, ιεηηνπξγία ή θαηλφκελν. Δ απεηθφληζε ζπλνδεχεηαη απφ ζρεηηθφ επεμεγεκαηηθφ 
θείκελν.  

Ο καζεηήο θαιείηαη λα απαληήζεη ζε ππνεξσηήκαηα πνπ κπνξεί λα αθνξνχλ ζηε δνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή ζρέζε ησλ κεξψλ (αλ 
πξφθεηηαη γηα βηνινγηθή δνκή), ζηελ έθβαζε ηνπ ή/θαη ζηνπο παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ (αλ πξφθεηηαη γηα ιεηηνπξγία ή 
βηνινγηθφ θαηλφκελν) θ.ά.  

Σν ζέκα απνζθνπεί ζηνλ έιεγρν ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ καζεηή λα αμηνπνηεί ζεσξεηηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο (αλάιπζεο, 
ζχλζεζεο θ.η.ι.) πνπ έρεη απνθηήζεη, πξνθεηκέλνπ λα εληνπίδεη, λα αληιεί, λα αμηνινγεί θαη λα επεμεξγάδεηαη πιεξνθνξίεο θαη 
δεδνκέλα πνπ ηνπ παξέρεη ε απεηθφληζε θαη ην επεμεγεκαηηθφ θείκελν πνπ ηε ζπλνδεχεη, ψζηε λα εμάγεη ζπκπεξάζκαηα θαη λα 
δηαηππψλεη πιήξεηο, ζαθείο θαη ζηνηρεηνζεηεκέλεο απαληήζεηο.  

4ν Θέκα: Πεξηιακβάλεη δχν (2) εξσηήζεηο, νη νπνίεο βαζκνινγνχληαη κε δψδεθα (12) θαη δεθαηξείο (13) κνλάδεο αληίζηνηρα. 
Οη εξσηήζεηο απηέο κπνξεί λα αλαιχνληαη ζε επηκέξνπο ππνεξσηήκαηα.  

Κάζε εξψηεζε απνηειεί δνθηκαζία ζηελ νπνία ν καζεηήο θαιείηαη είηε λα δηεξεπλήζεη κηα πξαγκαηηθή ή ππνζεηηθή θαηάζηαζε 
πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ εθθψλεζε (π.ρ. ηελ έθβαζε κηαο βηνινγηθήο δηαδηθαζίαο) είηε λα επηιχζεη έλα πξφβιεκα πνπ άπηεηαη 
εθαξκνγψλ ηεο ΐηνινγίαο ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ, είηε λα ιχζεη κηα άζθεζε εθαξκφδνληαο ηελ 
θαηάιιειε κεζνδνινγία θαη αμηνπνηψληαο βηνινγηθνχο λφκνπο θαη ζεσξίεο.  

Σν ζέκα απνζθνπεί ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ καζεηή λα αμηνπνηεί, ζε ζπλδπαζκφ, γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ έρεη 
απνθηήζεη απφ πνηθίιεο πεξηνρέο ηεο χιεο, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλά θαη λα εξκελεχεη θαηαζηάζεηο ή λα επηιχεη πξνβιήκαηα 
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εθαξκνγέο ηεο ΐηνινγίαο ζηελ θαζεκεξηλή δσή.  

3. Γηα ηελ εμέηαζε ζηα καζήκαηα Φπζηθή θαη Υεκεία ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ Θεηηθψλ πνπδψλ θαη ηεο Οκάδαο 
Πξνζαλαηνιηζκνχ πνπδψλ Τγείαο ζηε Γ` ηάμε Δκεξεζίνπ Γεληθνχ Λπθείνπ θαη ζηε Γ` θαη Α` ηάμε Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ, 
ηζρχνπλ ηα εμήο:  

ηνπο καζεηέο δίλνληαη ηέζζεξα (4) ζέκαηα πνπ έρνπλ ηελ παξαθάησ κνξθή:  

α) Σν πξψην ζέκα απνηειείηαη απφ εξσηήζεηο, κε ηηο νπνίεο ειέγρεηαη ε γλψζε ηεο ζεσξίαο ζε φζν ην δπλαηφλ επξχηεξε 
έθηαζε ηεο εμεηαζηέαο χιεο.  

β) Σν δεχηεξν ζέκα απνηειείηαη απφ εξσηήζεηο, κε ηηο νπνίεο ειέγρεηαη ε θαηαλφεζε ηεο ζεσξίαο θαη ε θξηηηθή ηθαλφηεηα ησλ 
καζεηψλ θαη ζπγρξφλσο νη λνεηηθέο δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζαλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ ή άιισλ 
δξαζηεξηνηήησλ πνπ έγηλαλ ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο.  

γ) Σν ηξίην ζέκα απνηειείηαη απφ κία άζθεζε εθαξκνγήο ηεο ζεσξίαο, ε νπνία απαηηεί ηθαλφηεηα ζπλδπαζκνχ θαη ζχλζεζεο 
ελλνηψλ, ζεσξηψλ, ηχπσλ, λφκσλ θαη αξρψλ. Δ άζθεζε κπνξεί λα αλαιχεηαη ζε επηκέξνπο εξσηήκαηα.  

δ) Σν ηέηαξην ζέκα απνηειείηαη απφ έλα πξφβιεκα ή κία άζθεζε, πνπ απαηηνχλ ηθαλφηεηα ζπλδπαζκνχ θαη ζχλζεζεο 
γλψζεσλ, αιιά θαη ηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθήο γηα ηε δηαδηθαζία επίιπζεο ηνπ. Σν πξφβιεκα απηφ ή ε άζθεζε κπνξεί λα 
αλαιχνληαη ζε επηκέξνπο εξσηήκαηα.  
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Δ βαζκνινγία θαηαλέκεηαη αλά είθνζη πέληε (25) κνλάδεο ζην θαζέλα απφ ηα ηέζζεξα ζέκαηα.  

4. Γηα ηελ εμέηαζε ζηε ΐηνινγία Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ πνπδψλ Τγείαο ζηε Γ` ηάμε Δκεξεζίνπ Γεληθνχ Λπθείνπ θαη ζηε 
Γ` θαη Α` ηάμε Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ ηζρχνπλ ηα εμήο:  

ηνπο καζεηέο δίλνληαη ηέζζεξα (4) ζέκαηα πνπ έρνπλ σο εμήο:  

α) Σν πξψην θαη δεχηεξν ζέκα απνηεινχληαη απφ αλεμάξηεηεο εξσηήζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηνλ έιεγρν ηεο απφθηεζεο 
γλψζεσλ θαη ηεο δπλαηφηεηαο παξνπζίαζεο θαη ηεθκεξίσζεο ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηελ εμεηαζηέα χιε θαη ηεο θαηαλφεζεο 
απφ ην καζεηή βηνινγηθψλ ελλνηψλ, δηαδηθαζηψλ ή θαηλνκέλσλ.  

β) Σν ηξίην ζέκα απνηειείηαη απφ εξσηήζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηνλ έιεγρν ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ καζεηή λα αμηνπνηεί ζεσξεηηθέο 
γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο (αλάιπζε, ζχλζεζε θ.η.ι.) γηα ηελ αμηνιφγεζε δεδνκέλσλ θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ.  

γ) Σν ηέηαξην ζέκα απνηειείηαη απφ κία άζθεζε ή έλα πξφβιεκα θαη ζηνρεχεη ζηνλ έιεγρν ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ καζεηή λα 
ρξεζηκνπνηεί, ζε ζπλδπαζκφ, γλψζεηο ή δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζε γηα ηελ επίιπζε ηνπο.  

Δ βαζκνινγία θαηαλέκεηαη θαηά 25 κνλάδεο ζην θαζέλα απφ ηα ηέζζεξα ζέκαηα.  

Δ. Πνιηηηθή Παηδεία, ΐαζηθέο Ώξρέο Κνηλσληθψλ Βπηζηεκψλ, Γεσινγία & Αηαρείξηζε Φπζηθψλ Πφξσλ, χγρξνλνο Κφζκνο: 
Πνιίηεο θαη Αεκνθξαηία, Κνηλσληνινγία, Οηθνλνκία  

1. Γηα ηα καζήκαηα Πνιηηηθή Παηδεία (Οηθνλνκία, Πνιηηηθνί Θεζκνί θαη Ώξρέο Αηθαίνπ θαη Κνηλσληνινγία) ζηελ Ώ` ηάμε 
Δκεξεζίνπ θαη Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ θαη ΐαζηθέο Ώξρέο Κνηλσληθψλ Βπηζηεκψλ (Κνηλσληνινγία,  

Οηθνλνκηθή Βπηζηήκε θαη Πνιηηηθή Βπηζηήκε) ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ Ώλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ ηεο ΐ` ηάμεο 
Δκεξεζίνπ θαη Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ ε εμέηαζε πεξηιακβάλεη δχν (2) νκάδεο ζεκάησλ:  

α) Δ πξψηε νκάδα απνηειείηαη απφ δχν ζέκαηα κε εξσηήζεηο δηαθφξσλ ηχπσλ, κε ηηο νπνίεο ειέγρεηαη ηφζν ε θαηνρή ησλ 
αλαγθαίσλ γλσζηηθψλ ζηνηρείσλ φζν θαη ε θαηαλφεζή ηνπο. Κάζε έλα απφ ηα δχν ζέκαηα πεξηέρεη εξσηήζεηο δηαβαζκηζκέλεο 
δπζθνιίαο.  

Σν πξψην ζέκα πεξηιακβάλεη ηξεηο (3) εξσηήζεηο αληηθεηκεληθνχ ηχπνπ θαη βαζκνινγείηαη κε είθνζη πέληε (25) κνλάδεο. 
Βηδηθφηεξα, πεξηιακβάλεη: κία εξψηεζε κε πέληε (5) ππνεξσηήκαηα σζηνχ-Λάζνπο (5x3=15 Μνλάδεο) θαη δχν εξσηήζεηο 
πνιιαπιήο επηινγήο, πνπ θαζεκία βαζκνινγείηαη κε πέληε (5) Μνλάδεο (5x2=10 Μνλάδεο).  

Σν δεχηεξν ζέκα πεξηιακβάλεη δχν (2) εξσηήζεηο ζχληνκεο απάληεζεο θαη βαζκνινγείηαη κε είθνζη πέληε (25) κνλάδεο. Δ 
πξψηε εξψηεζε βαζκνινγείηαη κε δεθαηξείο (13) κνλάδεο θαη ε δεχηεξε κε δψδεθα (12) κνλάδεο.  

β) Δ δεχηεξε νκάδα πεξηιακβάλεη δχν ζέκαηα κε εξσηήζεηο κε ηηο νπνίεο ειέγρεηαη ε ηθαλφηεηα ζπλζεηηθήο θαη θξηηηθήο 
αλάιπζεο θαη εθαξκνγήο ζηελ θαζεκεξηλή πξάμε ησλ γλψζεσλ πνπ απέθηεζαλ νη καζεηέο. Κάζε έλα απφ ηα δχν ζέκαηα 
πεξηέρεη δχν εξσηήζεηο δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο.  

Σν πξψην ζέκα πεξηιακβάλεη δχν (2) εξσηήζεηο θαη βαζκνινγείηαη κε είθνζη πέληε (25) κνλάδεο.  

Δ πξψηε εξψηεζε βαζκνινγείηαη κε δεθαηξείο (13) κνλάδεο θαη ε δεχηεξε κε δψδεθα (12) κνλάδεο.  

Σν δεχηεξν ζέκα πεξηιακβάλεη δχν (2) εξσηήζεηο θαη βαζκνινγείηαη κε είθνζη πέληε (25) κνλάδεο. Δ πξψηε εξψηεζε 
βαζκνινγείηαη κε δεθαηξείο (13) κνλάδεο θαη ε δεχηεξε κε δψδεθα (12) κνλάδεο.  

2. Γηα ην κάζεκα «Γεσινγία θαη Αηαρείξηζε Φπζηθψλ Πφξσλ» ζηελ Ώ` ηάμε Δκεξεζίνπ θαη Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ ε 
εμέηαζε πεξηιακβάλεη δχν νκάδεο ζεκάησλ:  

α) Δ πξψηε νκάδα απνηειείηαη απφ δχν ζέκαηα κε εξσηήζεηο δηαθφξσλ ηχπσλ, κε ηηο νπνίεο ειέγρεηαη ηφζν ε θαηνρή ησλ 
αλαγθαίσλ γλσζηηθψλ ζηνηρείσλ φζν θαη ε θαηαλφεζή ηνπο.  

β) Δ δεχηεξε νκάδα απνηειείηαη απφ δχν ζέκαηα κε εξσηήζεηο κε ηηο νπνίεο ειέγρεηαη ε ηθαλφηεηα ζπλζεηηθήο θαη θξηηηθήο 
αλάιπζεο θαη εθαξκνγήο ζηελ θαζεκεξηλή πξάμε ησλ γλψζεσλ πνπ απέθηεζαλ νη καζεηέο.  

Δ βαζκνινγία θαηαλέκεηαη αλά είθνζη πέληε (25) κνλάδεο ζην θαζέλα απφ ηα ηέζζεξα ζέκαηα. Δ θαηαλνκή ηεο βαζκνινγίαο 
ζηηο εξσηήζεηο θάζε ζέκαηνο, κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην βαζκφ δπζθνιίαο ζε θαζεκία απφ απηέο, ε νπνία 
θαηαλνκή θαζνξίδεηαη θαηά ηε δηαηχπσζε ησλ ζεκάησλ θαη αλαθνηλψλεηαη ζηνπο καζεηέο γξαπηψο.  
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3. Δ εμέηαζε ζην κάζεκα χγρξνλνο Κφζκνο: Πνιίηεο θαη Αεκνθξαηία ηεο ΐ` ηάμεο Δκεξήζηνπ θαη Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ 
πεξηιακβάλεη δχν νκάδεο ζεκάησλ:  

α) Δ πξψηε νκάδα απνηειείηαη απφ δχν ζέκαηα κε εξσηήζεηο δηάθνξσλ ηχπσλ, κε ηηο νπνίεο ειέγρεηαη ηφζν ε θαηνρή ησλ 
αλαγθαίσλ γλσζηηθψλ ζηνηρείσλ φζν θαη  

ε θαηαλφεζή ηνπο. Καζέλα απφ ηα δχν ζέκαηα πεξηέρεη εξσηήζεηο δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο.  

Σν πξψην ζέκα πεξηιακβάλεη ηξεηο (3) εξσηήζεηο αληηθεηκεληθνχ ηχπνπ θαη βαζκνινγείηαη κε είθνζη πέληε (25) κνλάδεο. 
Βηδηθφηεξα, πεξηιακβάλεη: κία εξψηεζε κε πέληε (5) ππνεξσηήκαηα σζηνχ-Λάζνπο (5x3=15 Μνλάδεο) θαη δχν εξσηήζεηο 
πνιιαπιήο επηινγήο, πνπ θαζεκία βαζκνινγείηαη κε πέληε (5) Μνλάδεο (5x2=10 Μνλάδεο).  

Σν δεχηεξν ζέκα πεξηιακβάλεη δχν (2) εξσηήζεηο ζχληνκεο απάληεζεο θαη βαζκνινγείηαη κε είθνζη πέληε (25) κνλάδεο. Δ 
πξψηε εξψηεζε βαζκνινγείηαη κε δέθα (10) κνλάδεο θαη ε δεχηεξε κε δεθαπέληε (15) κνλάδεο.  

β) Δ δεχηεξε νκάδα απνηειείηαη απφ δχν ζέκαηα επξείαο αλάπηπμεο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε δχν ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ 
καζήκαηνο. Σα ζέκαηα πξνέξρνληαη είηε απφ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θάθειν καζήκαηνο (ζχληνκα 
θείκελα, απνζπάζκαηα θεηκέλσλ, πνιπηξνπηθφ πιηθφ) είηε απφ άιιε πεγή πνπ επηιέγνπλ νη εθπαηδεπηηθνί (απφζπαζκα 
βηβιίνπ, άξζξν εθεκεξίδαο, θ.ιπ.)· ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ηα θείκελα πνπ επηιέγνληαη πξέπεη λα ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηηο 
ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ καζήκαηνο θαη λα είλαη θαηάιιεια, σο πξνο ην χθνο θαη ην πεξηερφκελν, γηα καζεηέο θαη καζήηξηεο ηεο 
ΐ` ηάμεο Λπθείνπ.  

Οη εξσηήζεηο θάζε ζέκαηνο, απφ δχν (2) έσο ηέζζεξηο (4), πξέπεη λα είλαη δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο θαη κέζσ απηψλ λα 
ειέγρνληαη νη ηθαλφηεηεο ζπλζεηηθήο θαη θξηηηθήο αλάιπζεο αιιά θαη δηαζχλδεζεο γλψζεσλ, γεγνλφησλ θαη δηαδηθαζηψλ, ηηο 
νπνίεο απέθηεζαλ νη καζεηέο. Δ θαηαλνκή ηεο βαζκνινγίαο ζηηο εξσηήζεηο θάζε ζέκαηνο, κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα 
κε ηνλ βαζκφ δπζθνιίαο θάζε εξψηεζεο. Καζέλα απφ ηα δχν ζέκαηα βαζκνινγείηαη κε (25) Μνλάδεο (25x2=50).  

Δ θαηαλνκή ηεο βαζκνινγίαο ζηηο επηκέξνπο εξσηήζεηο θαη ησλ δχν νκάδσλ ζεκάησλ πξνζδηνξίδεηαη θαηά ηε δηαηχπσζε ησλ 
ζεκάησλ θαη αλαθνηλψλεηαη ζηνπο καζεηέο γξαπηψο.  

4. Δ εμέηαζε ζην κάζεκα Κνηλσληνινγία ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ Ώλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ ζηε Γ` ηάμε Δκεξεζίνπ 
Γεληθνχ Λπθείνπ θαη ζηε Γ` θαη Α` ηάμε Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ πεξηιακβάλεη δχν (2) νκάδεο ζεκάησλ:  

α) Δ πξψηε νκάδα απνηειείηαη απφ δχν ζέκαηα κε εξσηήζεηο δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ, κε ηηο νπνίεο ειέγρεηαη ηφζν ε θαηνρή ησλ 
αλαγθαίσλ γλσζηηθψλ ζηνηρείσλ φζν θαη ε θαηαλφεζή ηνπο.  

Σν πξψην ζέκα πεξηιακβάλεη ηξεηο (3) εξσηήζεηο αληηθεηκεληθνχ ηχπνπ θαη βαζκνινγείηαη κε είθνζη πέληε (25) κνλάδεο. 
Βηδηθφηεξα, πεξηιακβάλεη: κία εξψηεζε κε πέληε (5) ππνεξσηήκαηα σζηνχ-Λάζνπο (5x3=15 Μνλάδεο) θαη δχν εξσηήζεηο 
πνιιαπιήο επηινγήο, πνπ θάζε κία βαζκνινγείηαη κε πέληε (5) Μνλάδεο (2x5 =10 Μνλάδεο).  

Σν δεχηεξν ζέκα πεξηιακβάλεη (2) εξσηήζεηο ζχληνκεο απάληεζεο θαη βαζκνινγείηαη κε είθνζη πέληε (25) κνλάδεο. Δ πξψηε 
εξψηεζε βαζκνινγείηαη κε δέθα (10) κνλάδεο θαη ε δεχηεξε κε δεθαπέληε (15) κνλάδεο.  

β) Δ δεχηεξε νκάδα απνηειείηαη απφ δχν ζέκαηα επξείαο αλάπηπμεο κέζσ ησλ νπνίσλ, ειέγρνληαη νη ηθαλφηεηεο ζπλζεηηθήο 
αλάιπζεο αιιά θαη δηαζχλδεζεο γλψζεσλ, γεγνλφησλ θαη δηαδηθαζηψλ, ηηο νπνίεο απέθηεζαλ νη καζεηέο.  

Σν θαζέλα απφ ηα δχν ζέκαηα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη απφ 2-4 εξσηήζεηο θαη βαζκνινγείηαη κε (25) Μνλάδεο (2x25 =50).Δ 
θαηαλνκή ηεο βαζκνινγίαο ζηηο επηκέξνπο εξσηήζεηο θάζε ζέκαηνο, κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηνλ βαζκφ 
δπζθνιίαο θάζε εξψηεζεο.  

Δ θαηαλνκή ηεο βαζκνινγίαο ζηηο επηκέξνπο εξσηήζεηο θαη ησλ δχν νκάδσλ ζεκάησλ πξνζδηνξίδεηαη θαηά ηε δηαηχπσζε ησλ 
ζεκάησλ θαη αλαθνηλψλεηαη ζηνπο καζεηέο γξαπηψο.  

5. Δ εμέηαζε ζην κάζεκα Οηθνλνκία ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ πνπδψλ Οηθνλνκίαο θαη Πιεξνθνξηθήο ζηε Γ` ηάμε 
Δκεξεζίνπ Γεληθνχ Λπθείνπ θαη ζηε Γ` θαη Α` ηάμε Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο (4) νκάδεο εξσηήζεσλ:  

α) Δ πξψηε απνηειείηαη απφ εξσηήζεηο κε ηηο νπνίεο ειέγρεηαη ηφζν ε θαηνρή ησλ αλαγθαίσλ γλσζηηθψλ ζηνηρείσλ φζν θαη ε 
θαηαλφεζή ηνπο.  

β) Δ δεχηεξε απνηειείηαη απφ κία εξψηεζε κε ηελ νπνία ειέγρεηαη ε ηθαλφηεηα ζχλζεζεο θαη θξηηηθήο αλάιπζεο θαη εθαξκνγήο 
ζηελ θαζεκεξηλή πξάμε ησλ γλψζεσλ πνπ απέθηεζαλ νη καζεηέο.  

γ) Δ ηξίηε απνηειείηαη απφ κία άζθεζε, ε νπνία απαηηεί ηελ εθαξκνγή ηχπσλ, λφκσλ ή αξρψλ γηα ηελ εμαγσγή 
απνηειεζκάησλ θαη ζπκπεξαζκάησλ. Δ άζθεζε κπνξεί λα αλαιχεηαη ζε επηκέξνπο εξσηήκαηα.  
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δ) Δ ηέηαξηε απνηειείηαη απφ έλα πξφβιεκα, ην νπνίν απαηηεί ηελ ηθαλφηεηα ζπλδπαζκνχ γλψζεσλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ, ηε 
ζπζρέηηζε θαη αμηνιφγεζε νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ. Σν πξφβιεκα απηφ κπνξεί λα αλαιχεηαη ζε επηκέξνπο εξσηήκαηα.  

Δ βαζκνινγία θαηαλέκεηαη θαηά 25% ζε θαζεκία απφ ηηο νκάδεο απηέο. Δ θαηαλνκή ηεο βαζκνινγίαο ζηηο εξσηήζεηο θάζε 
νκάδαο, κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην βαζκφ δπζθνιίαο ζε θαζεκία απφ απηέο, ε νπνία θαζνξίδεηαη θαηά ηε 
δηαηχπσζε ησλ ζεκάησλ θαη αλαθνηλψλεηαη ζηνπο καζεηέο γξαπηψο.  

Θ. Θξεζθεπηηθά  

1. Δ εμέηαζε ζηα Θξεζθεπηηθά ζηελ Ώ` ηάμε Δκεξήζηνπ θαη Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ πεξηιακβάλεη δχν νκάδεο ζεκάησλ:  

α) Δ πξψηε νκάδα απνηειείηαη απφ δχν ζέκαηα κε εξσηήζεηο δηαθφξσλ ηχπσλ, κε ηηο νπνίεο ειέγρεηαη ηφζν ε θαηνρή ησλ 
αλαγθαίσλ γλσζηηθψλ ζηνηρείσλ φζν θαη ε θαηαλφεζή ηνπο. Κάζε έλα απφ ηα δχν ζέκαηα πεξηέρεη εξσηήζεηο δηαβαζκηζκέλεο 
δπζθνιίαο.  

Σν πξψην ζέκα πεξηιακβάλεη πέληε (5) εξσηήζεηο αληηθεηκεληθνχ ηχπνπ θαη βαζκνινγείηαη κε είθνζη πέληε (25) κνλάδεο 
(5x5=25).  

Σν δεχηεξν ζέκα πεξηιακβάλεη δχν (2) εξσηήζεηο ζχληνκεο απάληεζεο θαη βαζκνινγείηαη κε είθνζη πέληε (25) κνλάδεο. Δ 
πξψηε εξψηεζε βαζκνινγείηαη κε δεθαηξείο (13) κνλάδεο θαη ε δεχηεξε κε δψδεθα (12) κνλάδεο.  

β) Δ δεχηεξε νκάδα πεξηιακβάλεη δχν ζέκαηα κε αληίζηνηρεο εξσηήζεηο επξχηεξεο αλάπηπμεο, κε ηηο νπνίεο  

ειέγρεηαη ε ηθαλφηεηα ζπλζεηηθήο θαη θξηηηθήο αλάιπζεο αιιά θαη δηαζχλδεζεο γλψζεσλ, γεγνλφησλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ 
απέθηεζαλ νη καζεηέο.  

Σν πξψην ζέκα πεξηιακβάλεη κία (1) εξψηεζε θαη βαζκνινγείηαη κε είθνζη πέληε (25) κνλάδεο.  

Σν δεχηεξν ζέκα πεξηιακβάλεη επίζεο κία (1) εξψηεζε θαη βαζκνινγείηαη κε είθνζη πέληε (25) κνλάδεο.  

2. Γηα ην κάζεκα Θξεζθεπηηθά ζηε ΐ` ηάμε Δκεξεζίνπ θαη Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ ε εμέηαζε πεξηιακβάλεη δχν νκάδεο 
ζεκάησλ:  

α) Δ πξψηε νκάδα απνηειείηαη απφ δχν ζέκαηα κε εξσηήζεηο δηαθφξσλ ηχπσλ, κε ηηο νπνίεο ειέγρεηαη ηφζν ε θαηνρή ησλ 
αλαγθαίσλ γλσζηηθψλ ζηνηρείσλ φζν θαη ε θαηαλφεζε ηνπο. Κάζε έλα απφ ηα δχν ζέκαηα πεξηέρεη εξσηήζεηο δηαβαζκηζκέλεο 
δπζθνιίαο.  

Σν πξψην ζέκα πεξηιακβάλεη πέληε (5) εξσηήζεηο αληηθεηκεληθνχ ηχπνπ θαη βαζκνινγείηαη κε είθνζη πέληε (25) κνλάδεο 
(5x5=25).  

Σν δεχηεξν ζέκα πεξηιακβάλεη δχν (2) εξσηήζεηο ζχληνκεο απάληεζεο θαη βαζκνινγείηαη κε είθνζη πέληε (25) κνλάδεο. Δ 
πξψηε εξψηεζε βαζκνινγείηαη κε δέθα (10) κνλάδεο θαη ε δεχηεξε κε δεθαπέληε (15) κνλάδεο.  

β) Δ δεχηεξε νκάδα πεξηιακβάλεη δχν ζέκαηα κε αληίζηνηρεο εξσηήζεηο επξχηεξεο αλάπηπμεο, κε ηηο νπνίεο ειέγρεηαη ε 
ηθαλφηεηα ζπλζεηηθήο θαη θξηηηθήο αλάιπζεο αιιά θαη δηαζχλδεζεο γλψζεσλ, γεγνλφησλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ απέθηεζαλ νη 
καζεηέο.  

Σν πξψην ζέκα πεξηιακβάλεη κία (1) εξψηεζε θαη βαζκνινγείηαη κε είθνζη πέληε (25) κνλάδεο.  

Σν δεχηεξν ζέκα πεξηιακβάλεη επίζεο κία (1) εξψηεζε θαη βαζκνινγείηαη κε είθνζη πέληε (25) κνλάδεο.  

3. Δ εμέηαζε ζην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ ζηε Γ` ηάμε Δκεξεζίνπ Γεληθνχ Λπθείνπ θαη ζηε Γ` θαη Α` ηάμε Βζπεξηλνχ Γεληθνχ 
Λπθείνπ πεξηιακβάλεη δχν (2) νκάδεο εξσηήζεσλ:  

α) ηελ πξψηε νκάδα πεξηιακβάλνληαη εξσηήζεηο πνπ ειέγρνπλ ηελ θαηνρή ησλ γλψζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 
εμεηαζηέα χιε θαη ηελ θαηαλφεζή ηνπο.  

β) ηε δεχηεξε νκάδα πεξηιακβάλνληαη δχν εξσηήζεηο πνπ απαηηνχλ ζπλδπαζκφ γλψζεσλ θαη θξηηηθή ηθαλφηεηα απφ κέξνπο 
ησλ καζεηψλ.  

Δ βαζκνινγία θαηαλέκεηαη θαηά 50% ζε θαζεκία απφ ηηο νκάδεο απηέο. Δ θαηαλνκή ηεο βαζκνινγίαο ζηηο εξσηήζεηο θάζε 
νκάδαο, κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην βαζκφ δπζθνιίαο ζε θαζεκία απφ απηέο, ε νπνία θαζνξίδεηαη θαηά ηε 
δηαηχπσζε ησλ ζεκάησλ θαη αλαθνηλψλεηαη ζηνπο καζεηέο γξαπηψο.  
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Ε. Βθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο, Βηζαγσγή ζηηο Ώξρέο ηεο Βπηζηήκεο ησλ Δ/Τ, Πιεξνθνξηθή  

1. Δ εμέηαζε ζην κάζεκα Βθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ώ` ηάμε Δκεξήζηνπ θαη Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ πεξηιακβάλεη 
ζέκαηα δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο θαη ζπγθεθξηκέλα:  

α) δχν (2) ζέκαηα ζεσξίαο,  

β) δχν (2) ζέκαηα αζθήζεσλ ή πξνβιεκάησλ.  

Σα ζέκαηα ζεσξίαο απνηεινχληαη απφ εξσηήζεηο δηαθφξσλ ηχπσλ κε ηηο νπνίεο ειέγρνληαη ε γλψζε θαη ε θαηαλφεζε ηεο 
ζεσξίαο, ε θξηηηθή ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ, ε ηθαλφηεηα αμηνπνίεζεο ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε δεδνκέλσλ θαη 
ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη ε δπλαηφηεηα παξνπζίαζεο ηνπο κε ζσζηνχο επηζηεκνληθνχο φξνπο θαη ζσζηφ γξαπηφ 
ιφγν.  

Σα ζέκαηα αζθήζεσλ ή πξνβιεκάησλ ζηνρεχνπλ ζηνλ έιεγρν ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ καζεηή λα ρξεζηκνπνηεί, ζε ζπλδπαζκφ, 
γλψζεηο ή δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζε γηα ηελ επίιπζή ηνπο.  

Δ βαζκνινγία πξνθχπηεη θαηά 50% απφ ηα ζέκαηα ηεο ζεσξίαο (2x25%) θαη θαηά 50% απφ ηηο αζθήζεηο ή ηα πξνβιήκαηα 
(2x25%).  

2. Δ εμέηαζε ζην κάζεκα Βηζαγσγή ζηηο Ώξρέο ηεο Βπηζηήκεο ησλ Δ/Τ ζηε ΐ` ηάμε Δκεξεζίνπ Γεληθνχ Λπθείνπ γίλεηαη σο 
εμήο:  

i. ηνπο καζεηέο δίλνληαη ηέζζεξα (4) ζέκαηα απφ ηελ εμεηαζηέα χιε, κε ηα νπνία ειέγρεηαη ε γλψζε θαη ε θαηαλφεζε ελλνηψλ 
θαη νξνινγίαο, ε θξηηηθή ηθαλφηεηα, ε δπλαηφηεηα αλαπαξαγσγήο γλσζηηθψλ ζηνηρείσλ, ε ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή λα αλαιχεη, λα 
ζπλζέηεη θαη λα δεκηνπξγεί, ζπλδπάδνληαο γλψζεηο ή δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζε γηα ηελ επίιπζή ηνπο.  

ii. Σα ηέζζεξα ζέκαηα πνπ δίλνληαη ζηνπο καζεηέο δηαξζξψλνληαη σο εμήο:  

α) Σν πξψην ζέκα απνηειείηαη απφ πέληε (5) εξσηήζεηο αληηθεηκεληθνχ ηχπνπ (πνιιαπιήο επηινγήο, σζηνχ-Λάζνπο, 
αληηζηνίρηζεο) κε ηηο νπνίεο ειέγρεηαη ε γλψζε θαη ε θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ θαη ησλ ζπνπδαηφηεξσλ 
ζπκπεξαζκάησλ ηεο ζεσξίαο ζε φζν ην δπλαηφλ επξχηεξε έθηαζε ηεο εμεηαζηέαο χιεο.  

β) Σν δεχηεξν ζέκα απνηειείηαη απφ δχν (2) εξσηήζεηο, κε ηηο νπνίεο ειέγρεηαη ε θαηαλφεζε ηεο ζεσξίαο θαη νη ηθαλφηεηεο θαη 
δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζαλ νη καζεηέο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ ή άιισλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ έγηλαλ 
ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο. Με ηηο εξσηήζεηο κπνξεί λα δεηεζεί απφ ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ ηελ απάληεζή ηνπο ή λα 
απαληήζνπλ ζε έλα εξψηεκα θιεηζηνχ ηχπνπ θαη λα αηηηνινγήζνπλ ηελ απάληεζή ηνπο.  

γ) Σν ηξίην ζέκα απνηειείηαη απφ έλα πξφβιεκα ή κία άζθεζε εθαξκνγήο ηεο ζεσξίαο, ε νπνία απαηηεί ηθαλφηεηα 
ζπλδπαζκνχ θαη ζχλζεζεο ελλνηψλ, ζεσξηψλ, εληνιψλ θαη αξρψλ θαη κπνξεί λα αλαιχεηαη ζε επηκέξνπο εξσηήκαηα πνπ 
δηεπθνιχλνπλ ηνλ καζεηή ζηε ιχζε.  

δ) Σν ηέηαξην ζέκα απνηειείηαη απφ έλα πξφβιεκα ή κία άζθεζε, πνπ απαηηεί ηθαλφηεηα ζπλδπαζκνχ θαη ζχλζεζεο γλψζεσλ, 
αιιά θαη αλάπηπμε ζηξαηεγηθήο γηα ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ή επίιπζήο ηνπ. Σν πξφβιεκα απηφ ή ε άζθεζε κπνξεί λα 
αλαιχνληαη ζε επηκέξνπο εξσηήκαηα πνπ δηεπθνιχλνπλ ηνλ καζεηή ζηε ιχζε.  

Δ βαζκνινγία θαηαλέκεηαη αλά εηθνζηπέληε (25) κνλάδεο ζην θαζέλα απφ ηα ηέζζεξα (4) ζέκαηα.  

Βηδηθφηεξα, ζην πξψην ζέκα θάζε κία εξψηεζε βαζκνινγείηαη κε πέληε (5) κνλάδεο θαη ζην δεχηεξν ζέκα ε πξψηε εξψηεζε 
βαζκνινγείηαη κε δψδεθα (12) κνλάδεο θαη ε δεχηεξε κε δεθαηξείο (13) κνλάδεο. ην ηξίην θαη ηέηαξην ζέκα ε θαηαλνκή ηεο 
βαζκνινγίαο ζηα επηκέξνπο εξσηήκαηα κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην βαζκφ δπζθνιίαο θαη θαζνξίδεηαη ζηε 
δηαηχπσζε ησλ ζεκάησλ.  

3. Δ εμέηαζε ζην κάζεκα Πιεξνθνξηθή ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ πνπδψλ Οηθνλνκίαο θαη Πιεξνθνξηθήο ζηε Γ` ηάμε 
Δκεξεζίνπ Γεληθνχ Λπθείνπ θαη ζηε Γ` θαη Α` ηάμε Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ πεξηιακβάλεη ζέκαηα ζεσξίαο θαη αζθήζεσλ ή 
πξνβιεκάησλ θαη είλαη θιηκαθνχκελεο δπζθνιίαο.  

α) Σα ζέκαηα ζεσξίαο απνηεινχληαη απφ εξσηήζεηο δηαθφξσλ ηχπσλ κε ηηο νπνίεο ειέγρνληαη ε γλψζε θαη ε θαηαλφεζε ηεο 
ζεσξίαο, ε θξηηηθή ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ, ε ηθαλφηεηα αμηνπνίεζεο ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε δεδνκέλσλ θαη 
ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη ε δπλαηφηεηα παξνπζίαζήο ηνπο κε ζσζηνχο επηζηεκνληθνχο φξνπο θαη ζσζηφ γξαπηφ 
ιφγν.  

β) Σα ζέκαηα αζθήζεσλ ή πξνβιεκάησλ ζηνρεχνπλ ζηνλ έιεγρν ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ καζεηή λα ρξεζηκνπνηεί, ζε ζπλδπαζκφ, 
γλψζεηο ή δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζε γηα ηελ επίιπζή ηνπο.  
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Δ εμέηαζε ζην κάζεκα απηφ πεξηιακβάλεη έλα (1) ζέκα ζεσξίαο θαη ηξεηο (3) αζθήζεηο ή πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ην 
πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπ.  

Δ βαζκνινγία πξνθχπηεη θαηά 40% απφ ην ζέκα ηεο ζεσξίαο θαη θαηά 60% (3x20%) απφ ηηο αζθήζεηο ή ηα πξνβιήκαηα.  

ΕΏ. Ξέλεο Γιψζζεο  

1. ηηο Ώ` θαη ΐ` ηάμεηο Δκεξήζηνπ θαη Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ ε εμέηαζε ησλ μέλσλ γισζζψλ πεξηιακβάλεη ζέκαηα 
δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο. Σα ζέκαηα ησλ εμεηάζεσλ νξίδνληαη σο εμήο:  

Θέκα 1.  

Καηαλφεζε γξαπηνχ ιφγνπ  

Αίδεηαη ζηνπο καζεηέο δηδαγκέλν θείκελν (α) 180350 ιέμεσλ γηα ηα Ώγγιηθά θαη (β) 150-180 ιέμεσλ γηα ηα Γαιιηθά θαη 
Γεξκαληθά, ην νπνίν ζπλνδεχεηαη απφ κία δνθηκαζία κε δέθα (10) εξσηήκαηα πνπ απνζθνπνχλ ζηνλ έιεγρν ζθαηξηθήο 
θαηαλφεζεο ή/θαη (β) θαηαλφεζεο επηκέξνπο κελπκάησλ/πιεξνθνξηψλ ηνπ θεηκέλνπ (ζχλνιν 30%).  

Θέκα 2α. Λεμηθνγξακκαηηθή  

Αίδεηαη κία (1) δνθηκαζία πνπ απνζθνπεί ζηνλ έιεγρν ιεμηινγηθήο ηθαλφηεηαο κε 10 επηκέξνπο εξσηήκαηα γηα ηελ Ώγγιηθή θαη 
5 γηα ηελ Γαιιηθή θαη ηε Γεξκαληθή. Πξφθεηηαη γηα εξσηήκαηα ζπκπιήξσζεο (ζχλνιν 20%).  

Θέκα 2β. Λεμηθνγξακκαηηθή  

Αίδεηαη κία (1) δνθηκαζία πνπ απνζθνπεί ζηνλ έιεγρν γξακκαηηθήο ηθαλφηεηαο κε 10 επηκέξνπο εξσηήκαηα γηα ηελ Ώγγιηθή θαη 
5 γηα ηελ Γαιιηθή θαη ηε Γεξκαληθή. Πξφθεηηαη γηα εξσηήκαηα επηινγήο (ζχλνιν 20%).  

Θέκα 3. Παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ  

Οη καζεηέο θαινχληαη λα γξάςνπλ έλα θείκελν, έθηαζεο 120-150 ιέμεσλ ζηελ Ώγγιηθή θαη 80-120 ιέμεσλ ζηε Γαιιηθή θαη 
Γεξκαληθή, ζχκθσλα κε πιεξνθνξίεο, παξνηξχλζεηο, ή/θαη νδεγίεο πνπ παξέρνληαη ζηελ μέλε γιψζζα θαη νη νπνίεο νξίδνπλ 
κε ζαθήλεηα ην ζπγθεηκε-ληθφ πιαίζην ηεο παξαγσγήο ηνπ (δειαδή πνηνο γξάθεη ζε πνηνλ θαη γηα πνηνλ ζθνπφ) (ζχλνιν 30%).  

2. Δ εμέηαζε ησλ μέλσλ γισζζψλ ζηε Γ` ηάμε Δκεξεζίνπ Γεληθνχ Λπθείνπ ζπλίζηαηαη ζηα εμήο:  

α) Αίλεηαη ζηνπο καζεηέο δηδαγκέλν θείκελν 150-180 ιέμεσλ θαη ηέζζεξηο εξσηήζεηο θαηαλφεζήο ηνπ. Κάζε εξψηεζε κπνξεί 
λα αλαιχεηαη ζε πεξηζζφηεξα ππνε-ξσηήκαηα.  

β) Αίλνληαη ηέζζεξηο (4) παξαηεξήζεηο γξακκαηηθν-ζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ, κέζα απφ ην θείκελν. Κάζε παξαηήξεζε κπνξεί 
λα έρεη δχν (2) σο ηέζζεξα (4) εξσηήκαηα.  

γ) Ο καζεηήο θαιείηαη λα παξαγάγεη γξαπηφ ιφγν (θαζνδεγνχκελν ή ειεχζεξν) 120-150 ιέμεσλ.  

Δ βαζκνινγία θαηαλέκεηαη θαηά 35% ζηηο εξσηήζεηο ηεο θαηεγνξίαο Ώ` θαη ΐ` θαη θαηά 30% ζηελ παξαγσγή γξαπηνχ 
θεηκέλνπ.  

IB. Βξεπλεηηθέο δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο  

Κάζε ηκήκα ή νκάδα ππνβάιιεη πξνο αμηνιφγεζε νκαδηθφ Φάθειν ηεο Βξεπλεηηθήο Αεκηνπξγηθήο Αξαζηεξηφηεηαο ηεο. Δ 
ππνβνιή ηνπ Φαθέινπ γίλεηαη κε ηελ νινθιήξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο νκάδαο ζην ηέινο ηνπ 1νπ θαη 2νπ ηεηξακήλνπ θαη 
κεηά ηε δεκφζηα παξνπζίαζε ηνπο. Ο Φάθεινο πεξηιακβάλεη: (α) έθζεζε ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ηηο 
δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζήζεθαλ θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο, (β) έλα ζρεηηθφ κε ην ζέκα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπο ηέρλεκα 
(αθίζα, ηζηνζειίδα, βίληεν, πφζηεξ, θπιιάδην, θαηαζθεπή, θ.ιπ.) θαη (γ) φ,ηη άιιν ζπκπιεξσκαηηθφ πιηθφ ζρεηηθφ κε ηελ φιε 
εξγαζία ηνπο θξίλνπλ ηα κέιε ηεο νκάδαο.  

Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ δεκηνπξγηθνχ έξγνπ ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ πεξηιακβάλνπλ: (α) ηηο δηαδηθαζίεο 
πξνγξακκαηηζκνχ θαη πινπνίεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, (β) ην πεξηερφκελν ηεο εξεπλεηηθήο δεκηνπξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο, (γ) 
ηε γιψζζα θαη ηε δνκή ηεο έθζεζεο θαη (δ) ηνλ ηξφπν ηεο δεκφζηαο παξνπζίαζεο ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο. Σν α αμηνινγείηαη κε 
30 κνλάδεο, ην β κε 40 κνλάδεο, ελψ ηα γ θαη δ κε 15 κνλάδεο ην θαζέλα. Γηα ηελ θαιχηεξε αλαηξνθνδφηεζε ησλ καζεηψλ/-
ηξηψλ κε βάζε ηα αλσηέξσ θξηηήξηα δχλαηαη ζπκπιεξσκαηηθά λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ θαη θιίκαθα 
δηαβαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ.  



351 
 

Δ αμηνιφγεζε ηνπ νκαδηθνχ έξγνπ γίλεηαη κε βάζε ηνλ νκαδηθφ Φάθειν ηεο Βξεπλεηηθήο Αεκηνπξγηθήο Αξαζηεξηφηεηαο. Με 
ζεκείν εθθίλεζεο ηνλ βαζκφ ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο γίλεηαη θαη ε βαζκνιφγεζε ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. ηε δηαδηθαζία απηή 
ζπλεθηηκψληαη ζηνηρεία φπσο ην πξνζσπηθφ εκεξνιφγην, φπνπ απηφ ηεξείηαη, ν αηνκηθφο θάθεινο ησλ κειψλ (ν νπνίνο ζα 
πεξηιακβάλεη θαη ηελ αηνκηθή πεξηγξαθηθή απνηίκεζε ηεο πξνζσπηθήο ζπκκεηνρήο πνπ θαηαζέηεη θάζε καζεηήο/-ήηξηα) θαη 
γεληθφηεξα ε ζπκβνιή θάζε κέινπο.  

ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο καζεηήο/-ήηξηα δελ πξνάγεηαη ζηελ επφκελε ηάμε θαη δελ έρεη πξνβηβάζηκν βαζκφ ζηελ 
Βξεπλεηηθή Αεκηνπξγηθή Αξαζηεξηφηεηα, ν/ε επηβιέπσλ/-νπζα εθπαηδεπηηθφο νξίδεη έλα ηκήκα ηεο Βξεπλεηηθήο Αεκηνπξγηθήο 
Αξαζηεξηφηεηαο πνπ θξίλεη φηη πξέπεη λα επεμεξγαζηεί εθ λένπ. Καηά ηε δηαδηθαζία επαλεμέηαζεο ηνλ Ενχλην, ν καζεηήο/ε 
καζήηξηα ππνβάιιεη ηελ εξγαζία ηνπ/ηεο καδί κε ηνλ αηνκηθφ θάθειν πξνο επαλαμηνιφγεζε.  

ΕΓ. Φηινζνθία  

Γηα ηελ εμέηαζε ζην κάζεκα Φηινζνθία ζηε ΐ` ηάμε Δκεξεζίνπ Γεληθνχ Λπθείνπ δίλνληαη δχν νκάδεο ζεκάησλ:  

ηελ Ώ` νκάδα πεξηιακβάλνληαη δχν (2) ζέκαηα (κε εξσηήζεηο δηαθφξσλ ηχπσλ), κε ηα νπνία ειέγρεηαη ν βαζκφο θαηαλφεζεο 
ηεο δηδαρζείζαο χιεο (θηινζνθηθψλ ελλνηψλ, ζεσξηψλ θ.ιπ.).  

ηε ΐ` νκάδα πεξηιακβάλνληαη δχν (2) ζέκαηα, ηα νπνία απαηηνχλ ζπλδπαζκφ γλψζεσλ, επηρεηξεκαηνινγία θαη ηεθκεξίσζε, 
θαη κε ηα νπνία ειέγρεηαη ε ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή γηα απηνδχλακε ζπλζεηηθή θαη θξηηηθή ζθέςε, θαζψο θαη ε ηθαλφηεηα ηνπ γηα 
πξνεθηάζεηο ζε ζχγρξνλνπο πξνβιεκαηηζκνχο. ηηο εξσηήζεηο απηέο ελδείθλπηαη λα δίλνληαη ζχληνκα απνζπάζκαηα θηινζν-
θηθψλ ή άιισλ θεηκέλσλ, εηθφλεο, πνιπηξνπηθά θείκελα θ.ιπ., κε ζηφρν ηε δηαζάθεζε θαη πξνέθηαζε θηινζνθηθψλ ζεκάησλ 
πνπ αθνξνχλ ζηελ εμεηαζηέα χιε.  

Σα παξαπάλσ ζέκαηα κπνξεί λα αλαιχνληαη ζε δχν (2) εξσηήζεηο ην θαζέλα θαη νξίδνληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 
απνθεχγνληαη επηθαιχςεηο ηεο χιεο.  

Δ βαζκνινγία θαηαλέκεηαη θαηά 50% ζε θάζε νκάδα ζεκάησλ. Κξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζεκάησλ ηεο νκάδαο ΐ` είλαη 
ε ελλνηνινγηθή αθξίβεηα, ε νξζφηεηα θαη ε εγθπξφηεηα ησλ επηρεηξεκάησλ, ε επζηνρία ησλ παξαδεηγκάησλ, ε έθηαζε θαη ε 
πξσηνηππία ηνπ θξηηηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ πνπ αλαπηχζζεηαη.  

Δ θαηαλνκή ηεο βαζκνινγίαο ζηηο εξσηήζεηο ησλ ζεκάησλ κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηνλ βαζκφ δπζθνιίαο ηνπο 
θαη νη βαζκνινγηθέο κνλάδεο θαζνξίδνληαη θαηά ηε δηαηχπσζε ησλ ζεκάησλ θαη αλαθνηλψλνληαη γξαπηψο ζηνπο καζεηέο.  

ΕΑ. Βιιεληθφο θαη Βπξσπατθφο Πνιηηηζκφο  

Οη καζεηέο ζηελ Ώ` ηάμε Δκεξήζηνπ θαη Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ αμηνινγνχληαη ζην κάζεκα «Βιιεληθφο θαη Βπξσπατθφο 
Πνιηηηζκφο» κε ζπλδπαζκφ ζεκάησλ/ εξσηήζεσλ, πνπ ηαμηλνκνχληαη ζε δχν (2) νκάδεο: Ε. ηελ νκάδα Ώ` πεξηιακβάλνληαη 
δχν (2) ζέκαηα πνπ αλαιχνληαη ζε επηκέξνπο εξσηήζεηο, κε ηηο νπνίεο ειέγρνληαη νη ηζηνξηθέο γλψζεηο ησλ καζεηψλ 
(ρξνλνινγίεο, ηζηνξηθέο έλλνηεο, ηζηνξηθά θαηλφκελα ή γεγνλφηα, δξάζε πξνζψπσλ θ.ιπ.):  

1. Σν πξψην ζέκα πεξηιακβάλεη: α) εξσηήζεηο αληηθεηκεληθνχ ηχπνπ (1.α), πνπ βαζκνινγνχληαη κε δέθα (10) κνλάδεο· β) 
εμήγεζε δχν ή ηξηψλ ηζηνξηθψλ φξσλ/ελλνηψλ (1.β), πνπ βαζκνινγείηαη κε δεθαπέληε (15) κνλάδεο.  

2. Σν δεχηεξν ζέκα πεξηιακβάλεη δχν (2) εξσηήζεηο ζχληνκεο απάληεζεο (2.α.) θαη (2.β.) θαη βαζκνινγείηαη κε είθνζη πέληε 
(25) κνλάδεο.  

ΕΕ. ηελ νκάδα ΐ` πεξηιακβάλνληαη δχν (2) ζέκαηα, πνπ ην θαζέλα κπνξεί λα αλαιχεηαη ζε δχν επηκέξνπο εξσηήζεηο, κε ηηο 
νπνίεο ειέγρνληαη ε ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ ζηε ζχλζεζε ησλ ηζηνξηθψλ γλψζεσλ θαη ε θξηηηθή πξνζέγγηζε ηνπο (αλάιπζε ή 
ζχλζεζε αηηίσλ ή ζπλζεθψλ, απνηίκεζε ηεο δξάζεο πξνζψπσλ, αμηνιφγεζε απνηειεζκάησλ, ζχγθξηζε απφςεσλ, 
πξνέθηαζε ηζηνξηθψλ πιεξνθνξηψλ θ.ιπ.). Σα ζέκαηα απηήο ηεο νκάδαο επηιέγνληαη απφ ελφηεηεο ηεο εμεηαζηέαο χιεο 
δηαθνξεηηθέο εθείλσλ απφ ηηο νπνίεο πξνέξρνληαη νη εξσηήζεηο (2.α) θαη (2.β) ηεο νκάδαο Ώ` θαη βαζκνινγνχληαη αζξνηζηηθά 
κε 50 κνλάδεο. ηελ πεξίπησζε απηήο ηεο νκάδαο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη εξσηήζεηο επεμεξγαζίαο ηζηνξηθνχ πιηθνχ, ην νπνίν 
δίλεηαη ζηνπο καζεηέο θσηνηππεκέλν. Σν πιηθφ απηφ πξνέξρεηαη απφ ηζηνξηθέο καξηπξίεο, αξραηνινγηθέο κειέηεο, έξγα 
ηέρλεο, θσηνγξαθίεο, ζηαηηζηηθνχο πίλαθεο, ράξηεο, δηαγξάκκαηα θαη απφ φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο 
ηζηνξηθά ηεθκήξηα ή σο κέζα άληιεζεο πιεξνθνξηψλ γηα ηελ εμαγσγή ηζηνξηθψλ ζπκπεξαζκάησλ.  

Δ βαζκνινγία θάζε εξψηεζεο ησλ παξαπάλσ ζεκάησλ θαη ησλ δχν νκάδσλ δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηνλ βαζκφ 
δπζθνιίαο ηεο. Οη βαζκνινγηθέο κνλάδεο θαζεκηάο θαζνξίδνληαη θαηά ηε δηαηχπσζε ησλ ζεκάησλ θαη αλαθνηλψλνληαη 
γξαπηψο ζηνπο καζεηέο.  

ΕΒ. Καιιηηερληθή Παηδεία  

1. Οη καζεηέο ζηελ Ώ` ηάμε Δκεξήζηνπ θαη Βζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ αμηνινγνχληαη ζην κάζεκα Καιιηηερληθή Παηδεία σο 
εμήο:  



352 
 

Ε. «Βηθαζηηθά»: Δ εμέηαζε πεξηιακβάλεη δχν νκάδεο ζεκάησλ:  

α) Δ πξψηε νκάδα απνηειείηαη απφ δχν ζέκαηα κε εξσηήζεηο δηαθφξσλ ηχπσλ, κε ηηο νπνίεο ειέγρεηαη ε θαηνρή θαη ε 
θαηαλφεζε ησλ αλαγθαίσλ γλσζηηθψλ ζηνηρείσλ.  

β) Δ δεχηεξε νκάδα απνηειείηαη απφ δχν ζέκαηα κε εξσηήζεηο κε ηηο νπνίεο ειέγρεηαη ε ηθαλφηεηα ζπλζεηηθήο θαη θξηηηθήο 
αλάιπζεο θαη εθαξκνγήο ησλ γλψζεσλ πνπ απέθηεζαλ νη καζεηέο.  

Δ βαζκνινγία θαηαλέκεηαη αλά είθνζη πέληε (25) κνλάδεο ζην θαζέλα απφ ηα ηέζζεξα ζέκαηα. Δ θαηαλνκή ηεο βαζκνινγίαο 
ζηηο εξσηήζεηο θάζε ζέκαηνο, κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην βαζκφ δπζθνιίαο ζε θαζεκία απφ απηέο, ε νπνία 
θαηαλνκή θαζνξίδεηαη θαηά ηε δηαηχπσζε ησλ ζεκάησλ θαη αλαθνηλψλεηαη ζηνπο καζεηέο γξαπηψο.  

ΕΕ. «Μνπζηθή»: Δ εμέηαζε πεξηιακβάλεη δχν νκάδεο ζεκάησλ:  

α) Δ πξψηε νκάδα απνηειείηαη απφ δχν ζέκαηα κε εξσηήζεηο δηαθφξσλ ηχπσλ, κε ηηο νπνίεο ειέγρεηαη ε θαηνρή θαη ε 
θαηαλφεζε ησλ αλαγθαίσλ γλσζηηθψλ ζηνηρείσλ.  

β) Δ δεχηεξε νκάδα απνηειείηαη απφ δχν ζέκαηα κε εξσηήζεηο κε ηηο νπνίεο ειέγρεηαη ε ηθαλφηεηα ζπλζεηηθήο θαη θξηηηθήο 
αλάιπζεο θαη εθαξκνγήο ησλ γλψζεσλ πνπ απέθηεζαλ νη καζεηέο.  

Δ βαζκνινγία θαηαλέκεηαη αλά είθνζη πέληε (25) κνλάδεο ζην θαζέλα απφ ηα ηέζζεξα ζέκαηα. Δ θαηαλνκή ηεο βαζκνινγίαο 
ζηηο εξσηήζεηο θάζε ζέκαηνο, κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην βαζκφ δπζθνιίαο ζε θαζεκία απφ απηέο, ε νπνία 
θαηαλνκή θαζνξίδεηαη θαηά ηε δηαηχπσζε ησλ ζεκάησλ θαη αλαθνηλψλεηαη ζηνπο καζεηέο γξαπηψο.  

III. «ηνηρεία Θεαηξνινγίαο»: Δ εμέηαζε πεξηιακβάλεη δχν νκάδεο ζεκάησλ:  

α) Δ πξψηε νκάδα απνηειείηαη απφ δχν ζέκαηα κε εξσηήζεηο δηαθφξσλ ηχπσλ, κε ηηο νπνίεο ειέγρεηαη ε θαηνρή θαη ε 
θαηαλφεζε ησλ αλαγθαίσλ γλσζηηθψλ ζηνηρείσλ.  

β) Δ δεχηεξε νκάδα απνηειείηαη απφ δχν ζέκαηα κε εξσηήζεηο κε ηηο νπνίεο ειέγρεηαη ε ηθαλφηεηα ζπλζεηηθήο θαη θξηηηθήο 
αλάιπζεο θαη εθαξκνγήο ησλ γλψζεσλ πνπ απέθηεζαλ νη καζεηέο.  

Δ βαζκνινγία θαηαλέκεηαη αλά είθνζη πέληε (25) κνλάδεο ζην θαζέλα απφ ηα ηέζζεξα ζέκαηα. Δ θαηαλνκή ηεο βαζκνινγίαο 
ζηηο εξσηήζεηο θάζε ζέκαηνο, κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην βαζκφ δπζθνιίαο ζε θαζεκία απφ απηέο, ε νπνία 
θαηαλνκή θαζνξίδεηαη θαηά ηε δηαηχπσζε ησλ ζεκάησλ θαη αλαθνηλψλεηαη ζηνπο καζεηέο γξαπηψο.  

ΕΣ. Βιεχζεξν ρέδην, Γξακκηθφ ρέδην  

1. ην Βιεχζεξν ρέδην ε εμέηαζε ζηε Γ` ηάμε Δκεξεζίνπ Γεληθνχ Λπθείνπ ζπλίζηαηαη ζηε γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ελφο 
θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, ην νπνίν ηνπνζεηείηαη ζε νξαηφ ζεκείν εληφο ηνπ ρψξνπ εμέηαζεο. Οη καζεηέο ζρεδηάδνπλ κε ειεχζεξν 
ηξφπν θαη ζε ζπλζήθεο δηάρπηνπ θσηηζκνχ ην αληηθείκελν. Πξέπεη λα δηαθξίλνπλ ζην ζέκα ηνπο ηηο αλαινγίεο ησλ αληηθεηκέλσλ 
θαη ηηο αλαινγίεο ζε ζρέζε κε ην φιν θαη λα ηηο παξαζηήζνπλ ζην ραξηί ηνπο αξκνληθά, έηζη ψζηε λα έρνπλ ζαθήλεηα θαη 
ζπκκεηξία κε ηα πξαγκαηηθά αληηθείκελα. Βπίζεο λα πξνζέμνπλ ηελ αξκνλία κέζα ζηε ζρεδηαζηηθή επηθάλεηα. Να απνδψζνπλ 
επίζεο απινπνηεκέλα ζε ιίγνπο ηφλνπο ηηο θσηεηλέο θαη ζθνηεηλέο επηθάλεηεο θαη ηνπο φγθνπο πνπ ζπλζέηνπλ ην ζέκα. Οη 
καζεηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κφλν καχξα κνιχβηα ή άιια πιηθά.  

Δ βαζκνιφγεζε ηνπ Βιεχζεξνπ ρεδίνπ γίλεηαη κε θξηηήξηα:  

α) Σε δπλαηφηεηα γηα νξγάλσζε ηεο ζρεδηαζηηθήο επηθάλεηαο, δειαδή ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζέκαηνο θαη ηε ζχλζεζή ηνπ.  

β) Σε ζρεδηαζηηθή αθξίβεηα ησλ αλαινγηψλ θαη ησλ θιίζεσλ ηνπ ζέκαηνο.  

γ) Σηο ηνληθέο δηαβαζκίζεηο ηνπ ζέκαηνο.  

δ) Σε γεληθή εηθφλα ηνπ ζέκαηνο.  

2. ην Γξακκηθφ ρέδην ε εμέηαζε ζηε Γ` ηάμε Δκεξεζίνπ Γεληθνχ Λπθείνπ ζπλίζηαηαη ζηα εμήο:  

α) Σν αληηθείκελν ζρεδίαζεο έρεη απιή γεσκεηξηθή κνξθή (π.ρ. απιφ αληηθείκελν, θηήξην, αξρηηεθηνληθφ κέινο, έπηπιν, θ.η.ι.). 
Αίλεηαη ζε αληίγξαθν κε ηε κνξθή ζθαξηθήκαηνο ή ζρεδίνπ κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (δηαζηάζεηο, ελδείμεηο, 
ηίηινπο, παξαηεξήζεηο θ.η.ι.).  

β) Ο ηξφπνο παξάζηαζεο ηνπ είλαη κε ηε κνξθή νξζψλ πξνβνιψλ (φςεηο, θαηφςεηο, ηνκέο) αμνλνκεηξηθνχ ή ζπλδπαζκψλ 
ηνπο.  
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γ) Οη καζεηέο εμεηάδνληαη ζηε ζρεδίαζε θαηφςεσλ, φςεσλ, ηνκψλ, αληηθεηκέλσλ απιψλ γεσκεηξηθψλ κνξθψλ θ.η.ι., 
ρξεζηκνπνηψληαο ηα πξνβιεπφκελα φξγαλα, κέζα, πιηθά θαη αθνινπζψληαο ηηο ηζρχνπζεο ζπκβάζεηο.  

Σα θξηηήξηα γηα ηε βαζκνιφγεζε ηνπ Γξακκηθνχ ρεδίνπ είλαη ηα εμήο:  

i. H νξζφηεηα απεηθφληζεο (π.ρ. ηεκλφκελα, πξνβαιιφκελα ζηνηρεία, νξζή κεηαθνξά θιίκαθαο, θ.η.ι.), πνπ αμηνινγείηαη κε 30 
κνλάδεο.  

ii. H πνηφηεηα ζρεδίαζεο (π.ρ. πάρνο γξακκψλ, αθξίβεηα, θαζαξφηεηα ζεκείσλ ηνκήο, ζπλαξκνγέο, θ.η.ι.), πνπ αμηνινγείηαη κε 
20 κνλάδεο.  

iii. H πιεξφηεηα ζρεδίαζεο, πνπ αμηνινγείηαη κε 15 κνλάδεο.  

iv. H γξακκαηνγξαθία θαη άιιεο ελδείμεηο (π.ρ. δηαγξάκκηζε, πξνζαλαηνιηζκφο, άιινη ζπκβνιηζκνί), πνπ αμηνινγείηαη κε 15 
κνλάδεο.  

λ. Δ νξγάλσζε ζέκαηνο ζην ραξηί ζρεδίαζεο, πνπ αμηνινγείηαη κε 10 κνλάδεο, vi. Γεληθή εηθφλα κνλάδεο 10.  

ΕΓ. Φπζηθή Ώγσγή  

ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Ώγσγήο ηα αληηθείκελα θξίζεο είλαη πνιιά (θπζηθέο-ζσκαηηθέο ηθαλφηεηεο, θηλεηη-θέο-αζιεηηθέο 
γλψζεηο, ζπκκεηνρή, ελδηαθέξνλ, αζιεηηθφ ήζνο θ.ά.). Λφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ καζήκαηνο ηεο Φ.Ώ., πνπ απνβιέπεη θαη ζε 
άιινπο παξάπιεπξνπο ζηφρνπο (φπσο ςπρνπαηδαγσγηθνχο, βησκαηηθνχο, θνηλσληθνχο θ.ά.), ηα εμσγπκλαζηηθά ζηνηρεία 
πξηκνδνηνχληαη αξθεηά, ηφζν γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο εθείλνπο πνπ εμαηηίαο θιεξνλνκηθψλ ή άιισλ ιφγσλ (π.ρ.: 
παρπζαξθία, έιιεηςε ζσκαηηθψλ ηθαλνηήησλ θ.ά.) δελ κπνξνχλ λα έρνπλ επηδφζεηο φζν θαη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ θίλεηξα γηα 
ζπκκεηνρή ζην κάζεκα, αθνχ κέζα απ` απηφ ζα απνθηεζνχλ θαη νη θηλεηηθέο ζπλήζεηεο (ηα αζιεηηθά ρφκπη).  

Δ βαζκνινγία δηακνξθψλεηαη θαηά 50% απφ ηα ηξία εμεηαζηέα αληηθείκελα ηνπ αζιήκαηνο ή ηεο θηλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ 
δηάιεμαλ νη καζεηέο θαη θαηά 50% απφ ηα άιια εμσγπκλαζηηθά ζηνηρεία (παξνπζίεο, πξνζπάζεηα, ελδηαθέξνλ θ.ά.). 
πκπεξαζκαηηθά, ηα θξηηήξηα πνπ επεξεάδνπλ ηε δηακφξθσζε ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο Φ.Ώ. είλαη:  

1. Άζιεκα ή Κηλεηηθή Αξαζηεξηφηεηα Βπηινγήο: 50%  

2. Παξνπζίεο, πξνζπάζεηα, ελδηαθέξνλ: 50% χλνιν 100%».  

Άξζξν 6 

Οξηζκφο θαη ππνρξεψζεηο επηηεξεηψλ  

1. Με απφθαζε ηνπ Αηεπζπληή ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εμεηάζεσλ νξίδνληαη σο επηηεξεηέο εθπαηδεπηηθνί 
πνπ ππεξεηνχλ ζην ζρνιείν.  

2. Οη επηηεξεηέο είλαη πξνζσπηθά ππεχζπλνη γηα ηελ ηάμε θαη ηελ επηηήξεζε ησλ καζεηψλ θαηά ηελ ψξα ηεο εμέηαζεο θαη 
αλαθέξνπλ ακέζσο ζηνλ Αηεπζπληή ηνπ Λπθείνπ φπνην πξφβιεκα πξνθχςεη. Οη επηηεξεηέο παξαιακβάλνπλ απφ ηνλ 
Αηεπζπληή ηνπ Λπθείνπ ην θάθειν ηεο εμέηαζεο, εθθσλνχλ ηνλ θαηάινγν ησλ καζεηψλ, ζεκεηψλνπλ ηνπο απφληεο, δηαλέκνπλ 
ηα θσηνηππεκέλα ζέκαηα ηεο εμέηαζεο θαη αλαγξάθνπλ ζηνλ πίλαθα ηνλ ρξφλν έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο εμέηαζεο. Οη επηηεξεηέο 
απαγνξεχεηαη λα παξέρνπλ νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε επί ησλ ζεκάησλ. Μεηά ηε ιήμε ηεο εμέηαζεο νη καζεηέο παξαδίδνπλ 
ζηνπο επηηεξεηέο ηα γξαπηά δνθίκηα θαη ηα θσηνηππεκέλα ζέκαηα. Οη επηηεξεηέο θαηά ηελ παξαιαβή ησλ γξαπηψλ δνθηκίσλ 
είλαη ππεχζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ησλ αηνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ καζεηψλ ελψπηνλ ηνπο, δηαγξάθνπλ ρηαζηί ηα θελά δηαζηήκαηα, 
ζέηνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπο ζην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ θαη δηαγξάθνπλ ρηαζηί ηνλ θελφ ρψξν θάησ απφ ηελ ππνγξαθή ηνπο θαζψο 
θαη απηφλ ηεο ηπρφλ επφκελεο ιεπθήο ζειίδαο.  

Άξζξν 7 

Τπνρξεψζεηο ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο  

1. Δ θαηαλνκή ησλ καζεηψλ ζηηο αίζνπζεο εμέηαζεο γίλεηαη, κε αιθαβεηηθή ζεηξά, κε ηελ επζχλε ηνπ Αηεπζπληή ηνπ Λπθείνπ, ν 
νπνίνο ζπληάζζεη νλνκαζηηθή θαηάζηαζε εμεηαδνκέλσλ ζε θάζε αίζνπζα. Δ ηνπνζέηεζε ησλ καζεηψλ ζηηο ζέζεηο θαη ν 
έιεγρνο είλαη επζχλε ησλ επηηεξεηψλ. Παξέθθιηζε επηβάιιεηαη ζηελ πεξίπησζε αδειθψλ ή ζπγγελψλ καζεηψλ.  

2. Οη καζεηέο θαηά ηελ είζνδν ηνπο ζηελ αίζνπζα ηεο εμέηαζεο δελ επηηξέπεηαη λα θέξνπλ καδί ηνπο βηβιία, ηεηξάδηα, 
ζεκεηψζεηο, θηλεηά ηειέθσλα, ππνινγηζηηθέο κεραλέο, ειεθηξνληθά κέζα κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ ή άιια αληηθείκελα, εθηφο 
απφ απηά πνπ επηηξέπεη ν νηθείνο χιινγνο Αηδαζθφλησλ. Βπίζεο, δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ δηνξζσηηθφ (bianco). 
Γηα ηνλ έιεγρν ππεχζπλνη είλαη νη επηηεξεηέο.  
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3. Ώλ ν καζεηήο θέξεη καδί ηνπ ζηελ αίζνπζα ζηελ νπνία εμεηάδεηαη αληηθείκελν ή κέζν απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 
2 ηνπ άξζξνπ απηνχ ή αληηγξάθεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο απφ βηβιίν ή νπνηνπδήπνηε είδνπο ζεκεηψζεηο ή απφ γξαπηφ 
δνθίκην άιινπ εμεηαδνκέλνπ, ή ζνξπβεί θαη δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνδείμεηο ησλ επηηεξεηψλ επηρεηξψληαο λα αληηγξάςεη 
ή εκπνδίδνληαο ηελ εμέηαζε άιισλ εμεηαδνκέλσλ ή δνιηεχεηαη κε άιιν ηξφπν ηελ εμέηαζε ηνπ, απνκαθξχλεηαη απφ ηελ 
αίζνπζα εμέηαζεο κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Αηεπζπληή ηνπ Λπθείνπ, ησλ επηηεξεηψλ θαη ησλ δηδαζθφλησλ ην 
εμεηαδφκελν κάζεκα. Σν γξαπηφ δνθίκην βαζκνινγείηαη κε ηνλ θαηψηεξν βαζκφ κεδέλ (0) κε απφθαζε ηνπ Αηεπζπληή ηνπ 
Λπθείνπ θαη κεηά απφ εηζήγεζε ησλ δηδαζθφλησλ ην εμεηαδφκελν κάζεκα. Ο Αηεπζπληήο ηνπ Λπθείνπ, νη επηηεξεηέο θαη νη 
δηδάζθνληεο ην εμεηαδφκελν κάζεκα πξηλ απφ ηελ επηβνιή ηεο αλσηέξσ πνηλήο θαινχλ ζε πξνθνξηθή απνινγία ηνλ καζεηή 
θαη ζπληάζζνπλ ζρεηηθφ πξαθηηθφ πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνπο αλσηέξσ. Σα νπνηαδήπνηε απνδεηθηηθά ζηνηρεία 
επηζπλάπηνληαη ζην πξαθηηθφ.  

Άξζξν 8 

Βαζκνιφγεζε ησλ γξαπηψλ δνθηκίσλ ησλ πξναγσγηθψλ θαη απνιπηεξίσλ εμεηάζεσλ  

1. Σα γξαπηά δνθίκηα ησλ πξναγσγηθψλ θαη απνιπηεξίσλ εμεηάζεσλ δηνξζψλνληαη θαη βαζκνινγνχληαη απφ ηνλ θαζεγεηή, ν 
νπνίνο δίδαμε ην αληίζηνηρν κάζεκα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο.  

2. Βάλ ιφγσ ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ πγείαο ή ζνβαξνχ θσιχκαηνο πνπ ζπληζηά αλσηέξα βία δελ είλαη δπλαηφλ λα 
πξαγκαηνπνηεζεί ε δηφξζσζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ γξαπηψλ απφ ηνλ δηδάζθνληα ην αληίζηνηρν κάζεκα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
ζρνιηθνχ έηνπο, ηα γξαπηά δηνξζψλνληαη θαη βαζκνινγνχληαη απφ άιινλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ίδηαο εηδηθφηεηαο ή εάλ δελ ππάξρεη 
απφ εθπαηδεπηηθφ πνπ έρεη ζε αλάζεζε ην αληίζηνηρν κάζεκα, ν νπνίνο νξίδεηαη απφ ηνλ Αηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. Βάλ δελ 
ππεξεηεί ζηε ζρνιηθή κνλάδα εθπαηδεπηηθφο, ν νπνίνο έρεη ζε αλάζεζε ην αληίζηνηρν κάζεκα, ηφηε νξίδεηαη γηα ην ζθνπφ απηφ 
απφ ηνλ αξκφδην Αηεπζπληή Α.Β. άιινο εθπαηδεπηηθφο.  

3. Οη βαζκνί παξαδίδνληαη καδί κε ηα γξαπηά ζηε Αηεχζπλζε ηνπ Λπθείνπ ην πνιχ κέζα ζε ηξείο (03) εκέξεο απφ ηελ εκέξα 
ηεο εμέηαζεο θάζε καζήκαηνο. Ο Αηεπζπληήο ηνπ Λπθείνπ κεξηκλά γηα ηελ θαηαρψξηζε ηεο βαζκνινγίαο ζηα Ώηνκηθά Αειηία 
(Ώ.Α.) καζεηψλ. Οη βαζκνί είλαη δπλαηφλ λα ηξνπνπνηεζνχλ, κφλνλ εθφζνλ νη καζεηέο ππνβάινπλ αίηεζε αλαβαζκνιφγεζεο 
θαη ε βαζκνινγία ηνπ γξαπηνχ δνθηκίνπ ηξνπνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  

Άξζξν 9 

Αλαβαζκνιφγεζε γξαπηψλ δνθηκίσλ ησλ πξναγσγηθψλ θαη απνιπηεξίσλ εμεηάζεσλ ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ  

ε αλαβαζκνιφγεζε ππφθεηληαη ηα γξαπηά δνθίκηα ησλ καζεηψλ ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ κε ηελ αθφινπζε δηαδηθαζία:  

1. Δ αλαβαζκνιφγεζε γίλεηαη ζηε Αηεχζπλζε Α.Β., ζηελ νπνία ππάγεηαη ην αληίζηνηρν Λχθεην.  

2. Μέζα ζε δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ νη θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ ή νη ίδηνη, εθφζνλ είλαη 
ελήιηθνη, κπνξνχλ λα ππνβάινπλ αίηεζε ζην ζρνιείν, φπνπ θνηηνχλ, κε ηελ νπνία δεηνχλ ηελ αλαβαζκνιφγεζε ελφο ή 
πεξηζζφηεξσλ γξαπηψλ δνθηκίσλ. Δ αίηεζε ζπλνδεχεηαη κε ην πξνβιεπφκελν παξάβνιν γηα θάζε γξαπηφ δνθίκην.  

3. Οη Αηεπζπληέο ησλ Λπθείσλ, κφιηο ιήμεη ε πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, δηαβηβάδνπλ ζηελ αξκφδηα Αηεχζπλζε Α.Β. ηα 
πξνο αλαβαζκνιφγεζε γξαπηά δνθίκηα κε θαιπκκέλα ην φλνκα ηνπ καζεηή θαη ηνλ αξρηθφ βαζκφ ηνπ θαζεγεηή.  

4. Με απφθαζε ηνπ Αηεπζπληή ηεο νηθείαο Αηεχζπλζεο Α.Β. ζπγθξνηείηαη ηξηκειήο επηηξνπή αλαβαζκνιφγεζεο, ε νπνία 
απνηειείηαη απφ δχν θαζεγεηέο ηεο ίδηαο εηδηθφηεηαο ή πνπ έρνπλ ζε αλάζεζε ην αληίζηνηρν κάζεκα γηα ην νπνίν δεηήζεθε 
αλαβαζκνιφγεζε, νη νπνίνη είλαη θαη νη βαζκνινγεηέο ηεο αλαβαζκνιφγεζεο θαη απφ έλαλ πληνληζηή Βθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ ή 
θαζεγεηή Α.Β. κε βαζκφ ηνπιάρηζηνλ Α`, ν νπνίνο είλαη ν αλαβαζκνινγεηήο ζηελ πεξίπησζε πνπ νη βαζκνί ησλ δχν πξψησλ 
δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο πεξηζζφηεξν απφ δψδεθα (12) κνλάδεο. Με ηελ ίδηα απφθαζε νξίδεηαη ε εκέξα θαη ε ψξα πνπ ζα 
δηεμαρζεί ε αλαβαζκνιφγεζε. Ώλ ηα πξνο αλαβαζκνιφγεζε γξαπηά δνθίκηα είλαη πεξηζζφηεξα απφ δηαθφζηα (200), ζηελ 
επηηξνπή κπνξεί λα νξίδνληαη δχν αθφκε θαζεγεηέο ηεο ίδηαο εηδηθφηεηαο ή πνπ έρνπλ ζε αλάζεζε ην αληίζηνηρν κάζεκα γηα 
ην νπνίν δεηήζεθε αλαβαζκνιφγεζε θαη λα θαηαλέκνληαη ηα γξαπηά δνθίκηα εμίζνπ κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ βαζκνινγεηψλ -
αλαβαζκνινγεηψλ. Σελ επζχλε ηνπ ζπληνληζκνχ ηνπ έξγνπ ησλ επηηξνπψλ αλαβαζκνιφγεζεο έρεη ν Αηεπζπληήο ηεο νηθείαο 
Αηεχζπλζεο Α.Β.  

5. Σα γξαπηά δνθίκηα βαζκνινγνχληαη - αλαβαζκνινγνχληαη απφ δχν (2) θαζεγεηέο, νη νπνίνη αλαγξάθνπλ ηνλ βαζκφ ηνπο 
ζην γξαπηφ. Πξηλ απφ ηε βαζκνιφγεζε ηνπ γξαπηνχ δνθηκίνπ απφ ηνλ δεχηεξν βαζκνινγεηή -αλαβαζκνινγεηή επηθαιχπηεηαη 
κε αδηαθαλή ηαηλία ν βαζκφο ηνπ πξψηνπ, θαηά ηξφπν ψζηε λα κελ γλσξίδεη ν δεχηεξνο ην βαζκφ πνπ έδσζε ν πξψηνο. Ώλ ε 
δηαθνξά βαζκνινγίαο είλαη ίζε ή κηθξφηεξε ησλ δψδεθα (12) κνλάδσλ ζηελ θιίκαθα 0-100, ηειηθφο βαζκφο ππνινγηδφκελνο 
ζηελ θιίκαθα (0-20) είλαη ην πειίθν ηεο δηαίξεζεο ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ βαζκψλ ησλ δχν βαζκνινγεηψλ δηά ηνπ δέθα (10).  

Ώλ νη βαζκνί ησλ δχν πξψησλ βαζκνινγεηψλ - αλαβαζκνινγεηψλ δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο πεξηζζφηεξν απφ δψδεθα (12) 
κνλάδεο ζηελ θιίκαθα 0-100, ην γξαπηφ δνθίκην αλαβαζκνινγείηαη θαη απφ ηξίην θαζεγεηή -αλαβαζκνινγεηή, αθνχ 
πξνεγνπκέλσο επηθαιπθζνχλ κε αδηαθαλέο απηνθφιιεην νη βαζκνί ησλ δχν πξψησλ βαζκνινγεηψλ - αλαβαζκνινγεηψλ.  
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ε απηή ηελ πεξίπησζε ηειηθφο βαζκφο ηνπ γξαπηνχ δνθηκίνπ ζηελ θιίκαθα (0-20) είλαη ην πειίθν ηεο δηαίξεζεο ηνπ 
αζξνίζκαηνο ησλ δχν κεγαιχηεξσλ βαζκψλ εθ ησλ ηξηψλ βαζκνινγεηψλ δηά ηνπ δέθα (10).  

Ο ηειηθφο βαζκφο ηεο αλαβαζκνιφγεζεο είλαη ν ηειηθφο γξαπηφο βαζκφο ηνπ καζήκαηνο ζε θάζε πεξίπησζε, είηε είλαη 
κεγαιχηεξνο είηε κηθξφηεξνο απφ ην βαζκφ κε ηνλ νπνίν είρε αξρηθά βαζκνινγεζεί ην γξαπηφ δνθίκην απφ ηνλ νηθείν 
θαζεγεηή.  

6. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ε αξκφδηα Αηεχζπλζε Α.Β. ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ, ζην νπνίν πεξηέρεηαη ε 
νξηζηηθή βαζκνινγία ησλ γξαπηψλ δνθηκίσλ, ην νπνίν θαη απνζηέιιεη ζηα Γεληθά Λχθεηα πξνέιεπζεο ηνπο καδί κε ηα γξαπηά 
δνθίκηα.  

7. Οη καζεηέο κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζχκθσλα κε ηελ Φ.253/155439/ΐ6/09 απφθαζε ηεο ππνπξγνχ 
Παηδείαο, δηά βίνπ κάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ (ΦΒΚ 2544 B`/30-12-2009) γηα ηνπο νπνίνπο πξνβιέπεηαη πξνθνξηθή εμέηαζε 
αληί γξαπηήο, κπνξνχλ, εθφζνλ ην επηζπκνχλ, λα δεηήζνπλ επαλεμέηαζε (αλαβαζκνιφγεζε) ζηα καζήκαηα πνπ εμεηάζζεθαλ. 
Δ λέα απηή εμέηαζε δηελεξγείηαη ζην ζρνιείν θνίηεζήο ηνπο απφ ηξηκειή επηηξνπή, ε νπνία ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ Αηεπζπληή 
ηνπ ζρνιείνπ. ηελ επηηξνπή ζπκκεηέρνπλ ν Αηεπζπληήο σο πξφεδξνο θαη δχν θαζεγεηέο ηεο ίδηαο εηδηθφηεηαο ή πνπ έρνπλ ζε 
αλάζεζε ην αληίζηνηρν κάζεκα, άιινπο απφ απηνχο πνπ δηελήξγεζαλ ηελ αξρηθή εμέηαζε. Οη καζεηέο επαλεμεηάδνληαη ζε 
δηαθνξεηηθά ζέκαηα ζηελ ίδηα εμεηαζηέα χιε. Δ αίηεζε γηα επαλεμέηαζε ππνβάιιεηαη απφ ηνπο θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ ή απφ 
ηνπο ίδηνπο, εθφζνλ είλαη ελήιηθνη, ζην ζρνιείν κέζα δχν (2) εκέξεο απφ ηελ έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ. Δ αίηεζε 
ζπλνδεχεηαη απφ ην πξνβιεπφκελν παξάβνιν γηα θάζε κάζεκα γηα ην νπνίν δεηείηαη επαλεμέηαζε. Ο βαζκφο ηεο 
επαλεμέηαζεο πξνθχπηεη απφ ην Μ.Ο. ησλ βαζκψλ ησλ δχν εμεηαζηψλ - αλαβαζκνινγεηψλ θαη είλαη ν ηειηθφο γξαπηφο 
βαζκφο ηνπ καζήκαηνο ζε θάζε πεξίπησζε είηε είλαη κεγαιχηεξνο είηε κηθξφηεξνο απφ ην βαζκφ ηεο αξρηθήο εμέηαζεο.  

Άξζξν 10 

Φχιαμε γξαπηψλ δνθηκίσλ  

Σα γξαπηά δνθίκηα ησλ καζεηψλ αξρεηνζεηνχληαη θαη θπιάζζνληαη ζην ζρνιείν σο ηηο 15 ΜαΎνπ ηνπ επφκελνπ ζρνιηθνχ έηνπο, 
νπφηε θαηαζηξέθνληαη κε πξάμε ηνπ Αηεπζπληή.  

Άξζξν 11 

πνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο αλαθέξεηαη ππνινγηζκφο βαζκνχ κε πξνζέγγηζε δεθάηνπ, λνείηαη φηη ζηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ βαζκνχ πξνθχπηνπλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο δεθαδηθά ςεθία ηφηε, αλ ην δεχηεξν 
δεθαδηθφ ςεθίν είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ πέληε (5), ην πξψην δεθαδηθφ ςεθίν πξνζαπμάλεηαη ζην ακέζσο επφκελν 
παξαιεηπνκέλσλ ησλ ινηπψλ θαη αλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε (5), παξαιείπνληαη φια ηα ππφινηπα πιελ ηνπ πξψηνπ 
δεθαδηθά ςεθία.  

Δ ηζρχο ηεο απφθαζεο απηήο αξρίδεη απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019.  

Δ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Βθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.  

Γ2/4094/23-09-1986 Απόθαζη ΥΠ.Γ.Π.Θ. 
 

Άξζξν 1 

ΤΜΜΒΣΟΥΔ ΣΧΝ ΜΏΘΔΣΧΝ ΣΔ ΥΟΛΕΚΔ ΓΧΔ  

Σν ζρνιείν, σο δσληαλφο νξγαληζκφο, απνηειεί ζεζκφ πνπ πξνεηνηκάδεη ηα παηδηά, κε ηε κάζεζε θαη ηελ αγσγή, γηα κηα 
ζσζηή θαη απνδνηηθή δσή, ηα πξνεηνηκάδεη θαη ηα δηαπαηδαγσγεί γηα ηελ απξφζθνπηε έληαμή ηνπο ζε κηα ειεχζεξε θαη 
δεκνθξαηηθή θνηλσλία κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο απφ ην ζρνιείν. Γηα ην ζθνπφ απηφ θαζηεξψλεη ην δηάινγν θαη ηε ζπλεξγαζία 
αλάκεζα ζην δάζθαιν θαη ην καζεηή ζηελ αλαδήηεζε θαη ζηε κεηάδνζε ηεο νπζηαζηηθήο γλψζεο, ιεπηεξψλεη θαη εληζρχεη ηελ 
πξσηνβνπιία ησλ παηδηψλ θαη ηαπηφρξνλα θξνληίδεη λα ηα εθνδηάδεη κε φηη είλαη αλαγθαίν γηα λα γίλνπλ ηθαλά λα 
αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ ζπλερψο αλαπηχζζνληαη, ηεο θνηλσλίαο κέζα ζηελ νπνία ζα 
δήζνπλ.  
Δ ζρνιηθή δσή είλαη ην πιαίζην πνπ θαζεκεξηλά δνθηκάδνληαη νη θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ε αληίιεςε δσήο πνπ ην ίδην ην 
ζρνιείν παξέρεη. Δ δνκή θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ αληαλαθιά ηελ θνηλσληθή ζπλείδεζε, αιιά θαη θαζνξίδεη ηελ αληίιεςε 
πνπ παξέρεηαη ζηα παηδηά γηα ηε δσή θαη ηελ θνηλσλία.  
Γηα λα εθπιεξψζεη ην ζρνιείν ηνλ πξννξηζκφ ηνπ πξέπεη, πξψηα απ` φια, λα είλαη ρψξνο απνδνηηθφο θαη απνδεθηφο απφ 
ηνπο θαζεγεηέο θαη ηνπο καζεηέο. Πξνυπφζεζε γη` απηφ απνηειεί ε χπαξμε ζρνιείνπ κε θαηλνχξηα δνκή, κε ζχγρξνλε θαη 
επηζηεκνληθή γλψζε, κε δεκνθξαηηθή ζρνιηθή δσή. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ε Πνιηηεία παξέρεη ην πιαίζην θαη ηε 
ζπκπαξάζηαζε πνπ πξέπεη λα αμηνπνηεζεί κε ηελ θνηλή πξνζπάζεηα θαζεγεηψλ θαη καζεηψλ θαζψο θαη φισλ ησλ θνξέσλ 
πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην ζρνιείν.  
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Άξζξν 2 

ΒΝΝΟΕΏ, ΚΟΠΟ ΚΏΕ ΥΏΡΏΚΣΔΡΏ ΣΧΝ ΜΏΘΔΣΕΚΧΝ ΚΟΕΝΟΣΔΣΧΝ  

1. Οη καζεηηθέο θνηλφηεηεο, θαζαξά παηδαγσγηθφο ζεζκφο, πνπ ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, απνηεινχλ 
ην ρψξν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο καζεηηθήο πξσηνβνπιίαο κέζα ζην ζρνιείν, απνηεινχλ θχηηαξν δεκνθξαηηθήο δσήο, φπνπ, κε 
ην δηάινγν θαη ηε ζπκκεηνρή νη καζεηέο κε πλεχκα ζπλεξγαζίαο, αζθνχληαη ζηε δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία θαη ζηε ζπκκεηνρή 
ηνπο ζηα θνηλά, κειεηψληαο θαη πξνηείλνληαο ιχζεηο γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ.  

2. Οη καζεηηθέο θνηλφηεηεο απνηεινχλ ηε καζεηηθή έθθξαζε ζηα ζρνιηθά ζέκαηα θαη πξσηνζηαηνχλ ζηελ θαηνρχξσζε ηεο 
ζπλεξγαζίαο θαζεγεηψλ - γνλέσλ - καζεηψλ, γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ δηαιφγνπ ζηε ζρνιηθή δσή θαη ηελ απφ θνηλνχ 
αληηκεηψπηζε ησλ ζεκάησλ πνπ ηελ αθνξνχλ.  

3. ηε ιεηηνπξγία ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ δελ είλαη δπλαηφ λα ππνβαζκίδεηαη ν ξφινο ηνπο απφ απηαξρηθέο κεζφδνπο 
ιεηηνπξγίαο θαη αληηδεκνθξαηηθνχο πεξηνξηζκνχο, πνπ ζα πεξηζσξηνπνηνχζαλ ην καζεηή ζηε ζρνιηθή δσή. Ώληίζεηα πξέπεη λα 
εμαζθαιίδνληαη εθείλεο νη ιεηηνπξγίεο, πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ δεκνθξαηηθνχ δηαιφγνπ θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ζηε 
δσή ηνπ ζρνιείνπ.  

4. Παξάιιεια θαη ηαπηφρξνλα ζα πξέπεη ε ιεηηνπξγία ηνπο λα ζπκβάιιεη ζηε δηαθχιαμε θαη βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 
δηαδηθαζίαο, ζηε ζπζηεκαηηθή κεηάδνζε ηεο νπζηαζηηθήο γλψζεο.  

5. ηφρνο ηνπ θαλνληζκνχ γηα ηηο καζεηηθέο θνηλφηεηεο είλαη λα απνθαηαζηήζεη ην πξαγκαηηθφ λφεκα θαη ηνλ αιεζηλφ ηνπο 
ραξαθηήξα. Να ηηο αλαδείμεη ζε δεκνθξαηηθνχο ζεζκνχο, φπνπ κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπο, ζα 
απειεπζεξψλνληαη νη δεκηνπξγηθέο ηθαλφηεηεο φισλ ησλ παηδηψλ, ζα εζίδνληαη νη καζεηέο ζηε ζπιινγηθή δσή, ζα 
αλαπηχζζεηαη ε ππεπζπλφηεηα, ζα θαηνρπξψλνληαη ηα δηθαηψκαηα αιιά θαη ζα ζπλεηδεηνπνηνχληαη ηα θαζήθνληα θαη νη 
ππνρξεψζεηο ησλ καζεηψλ.  

6. Με ηνλ θαλνληζκφ απηφ θαηνρπξψλεηαη ν ξφινο ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ θαη αλαπηχζζεηαη ην πιαίζην ηεο δεκνθξαηηθήο 
δσήο ζην ζρνιείν. ηνπο καζεηέο απνκέλεη λα αμηνπνηήζνπλ απηέο ηηο δπλαηφηεηεο, αλαπηχζζνληαο ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ 
καζεηηθψλ θνηλνηήησλ κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ παηδηψλ ζηηο δηαδηθαζία γηα ιήςε , ησλ απνθάζεσλ κε επεμεξγαζία 
απφςεσλ, ψζηε νη καζεηέο λα έρνπλ γλψκε γηα ηα ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ. Με ηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ θαλνληζκνχ θαη ηε 
καζεηηθή πξσηνβνπιία νη καζεηηθέο θνηλφηεηεο ζα απνθηήζνπλ νπζηαζηηθφ πεξηερφκελν θαη ζα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δσή 
θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.  

7. Οη καζεηηθέο θνηλφηεηεο είλαη θχηηαξα δεκνθξαηηθήο δσήο ζην ζρνιείν. Ώπνηεινχλ ρψξν πξσηνβνπιίαο, αλαδήηεζεο θαη 
δεκηνπξγίαο. πλδένληαη άξξεθηα κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη δηαπλένληαη, φπσο ε εθπαίδεπζε, απφ ηα ηδαληθά ηεο 
εζληθήο αλεμαξηεζίαο, ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο θνηλσληθήο θαη πλεπκαηηθήο πξνφδνπ ηνπ ιανχ καο. Καιιηεξγνχλ αθφκα ηελ 
πίζηε ζηηο αλζξψπηλεο αμίεο, ζηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν, ην μεπέξαζκα ησλ δηαθξίζεσλ, ηελ ηζφηεηα ησλ δχν θχισλ θαζψο θαη 
ηελ πίζηε ζηελ εηξήλε θαη ηε θηιία αλάκεζα ζηνπο ιανχο.  

8. Με ηε ιεηηνπξγία ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ θαηνρπξψλεηαη ε ειεχζεξε δηαθίλεζε ησλ ηδεψλ, ρσξίο θακηά αλαγφξεπζε 
θπξίαξρεο ηδενινγίαο, ε ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαη ε αβίαζηε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θάζε καζεηή κε ηελ άζθεζε 
ζηε δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία θαη ηε δπλαηφηεηα ζρεκαηηζκνχ απφςεσλ γηα φια ηα πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνπο 
καζεηέο. Βπίζεο ππνβνεζείηαη ην έξγν ηεο κάζεζεο θαη ηεο αγσγήο, ε δηπιή απηή απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ ηεο 
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

9. Οη καζεηέο ζπκκεηέρνληεο ζηε δσή ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ, κέζα ζε πλεχκα δεκνθξαηηθνχ δηαιφγνπ, ζπλεξγαζίαο θαη 
ζπιινγηθφηεηαο, ζα αλαδεηθλχνληαη ζε ππεχζπλα άηνκα, κε αλαπηπγκέλε δπλαηφηεηα λα θξίλνπλ θαη λα εθηηκνχλ ηε ζεκαζία 
θαη ην λφεκα θάζε δξαζηεξηφηεηαο ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιείνπ.  

10. Οη καζεηηθέο θνηλφηεηεο εθθξάδνπλ ηε ζέιεζε ησλ καζεηψλ γηα ηε δσή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Οη καζεηέο 
δηακνξθψλνπλ κέζα απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ ηηο απφςεηο ηνπο θαη πξνηείλνπλ ιχζεηο ζην ζχιινγν ησλ 
θαζεγεηψλ θαη ηε δηεχζπλζε γηα ηα πξνβιήκαηα ηνπ ζρνιείνπ.  

11. Οη καζεηηθέο θνηλφηεηεο ζπκβάιινπλ, καδί κε ηνπο άιινπο θνξείο ηνπ ζρνιείνπ, ζηελ άλνδν ηνπ επηπέδνπ ησλ ζπνπδψλ, 
ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ δεκηνπξγηθψλ θιίζεσλ, ηεο πξσηνβνπιίαο θαη ηεο ππεπζπλφηεηαο ησλ καζεηψλ, ζηε δεκηνπξγία γεληθά 
ελφο ζρνιείνπ πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο λενιαίαο, ηνπ ιανχ θαη ηνπ ηφπνπ. Ώπφ θνηλνχ κε ηελ δηεχζπλζε θαη ην 
ζχιινγν ησλ θαζεγεηψλ, αληηκεησπίδνπλ θαη ιχλνπλ ηα πξνβιήκαηα ηνπ ζρνιείνπ, ηα πξνβιήκαηα ησλ καζεηψλ.  

Άξζξν 3 

ΟΡΓΏΝΏ, ΤΝΘΒΔ ΚΏΕ ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΣΧΝ ΜΏΘΔΣΕΚΧΝ ΚΟΕΝΟΣΔΣΧΝ  

1. Μαζεηηθή θνηλφηεηα απνηειεί ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ θάζε ηάμεο ή, φπνπ νη ηάμεηο δηαηξνχληαη ζε ηκήκαηα, ην ζχλνιν ησλ 
καζεηψλ θάζε ηκήκαηνο.  
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2. Εζφηηκα κέιε θάζε καζεηηθήο θνηλφηεηαο είλαη ππνρξεσηηθά φινη νη καζεηέο θάζε ηάμεο ή ηκήκαηνο. Σα κέιε θάζε καζεηηθήο 
θνηλφηεηαο έρνπλ ην δηθαίσκα λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο ηαθηηθέο ή έθηαθηεο γεληθέο ζπλειεχζεηο κε δηθαίσκα ιφγνπ, ειέγρνπ θαη 
ςήθνπ, λα ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ησλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ κε γξαπηή πξφηαζή ηνπο πξνο ην 
ζπκβνχιην θάζε καζεηηθήο θνηλφηεηαο, λα αξζξνγξαθνχλ ζηηο εθεκεξίδεο ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ.  

3. Σα κέιε νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο θαη ηηο απνθάζεηο ησλ ζπλειεχζεσλ ησλ 
καζεηηθψλ θνηλνηήησλ, λα ελαξκνλίδνπλ ηε δξάζε ηνπο ζχκθσλα κε ηα γεληθφηεξα ζπκθέξνληα θαη ηηο επηδηψμεηο ησλ 
καζεηηθψλ θνηλνηήησλ, λα θαηαβάιινπλ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ησλ 
ζπλειεχζεσλ, λα πιεξψλνπλ ηε ζπλδξνκή ηνπο ζηηο καζεηηθέο θνηλφηεηεο, εθ` φζνλ πξνβιέπεηαη ζπλδξνκή κε απφθαζε ηεο 
γεληθήο ζπλέιεπζεο θάζε καζεηηθήο θνηλφηεηαο (ηάμεο ή ηκήκαηνο).  

4.ξγαλα θάζε καζεηηθήο θνηλφηεηαο είλαη:  
α) Δ Γεληθή πλέιεπζε  
β) Σν 5κειέο πκβνχιην  

5. Δ γεληθή ζπλέιεπζε, φπνπ κεηέρνπλ φια ηα κέιε θάζε καζεηηθήο θνηλφηεηαο, δειαδή φινη νη καζεηέο θάζε ηάμεο ή 
ηκήκαηνο, είλαη ην αλψηεξν φξγαλν θάζε καζεηηθήο θνηλφηεηαο. ηελ γεληθή ζπλέιεπζε νη καζεηέο ζπδεηνχλ θαη απνθαζίδνπλ 
γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ.  

6. Δ εληθή ζπλέιεπζε ζπγθαιείηαη ηαθηηθά θάζε κήλα κε ηελ επζχλε ηνπ ζπκβνπιίνπ ή έθηαθηα κε πξσηνβνπιία ηνπ 
ζπκβνπιίνπ ή κε αίηεζε πξνο ην ζπκβνχιην ηνπ 1 /2 ησλ κειψλ θάζε καζεηηθήο θνηλφηεηαο. Οη ηαθηηθέο γεληθέο ζπλειεχζεηο 
δηεμάγνληαη ζε θάζε ηάμε ή ηκήκα ηελ ηειεπηαία δηδαθηηθή ψξα (Σξνπ. Γ2/336/1991). Οη ηαθηηθέο γεληθέο ζπλειεχζεηο, νξίδνληαη 
ζε δηαθνξεηηθή κέξα θάζε κήλα ζε ζπλεξγαζία ησλ ζπκβνπιίσλ κε ηνπο ζπιιφγνπο ησλ θαζεγεηψλ θαη ηε δηεχζπλζε.  

7. Οη έθηαθηεο γεληθέο ζπλειεχζεηο ζπγθαινχληαη εθηφο δηδαθηηθψλ σξψλ.  

8. ηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο πξνεδξεχεη ην ηξηκειέο πξνεδξείν πνπ εθιέγεηαη απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε. Ο πξψηνο ζε ςήθνπο 
εθιέγεηαη πξφεδξνο, ν δεχηεξνο γξακκαηέαο θαη ν ηξίηνο αληηπξφεδξνο. Πξνεδξεχεη ν πξφεδξνο κε ζπιινγηθή ζπκκεηνρή θαη 
επζχλε ηνπ πξνεδξείνπ.  

9. ηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ ησλ γπκλαζίσλ παξαβξίζθεηαη θαζεγεηήο πνπ νξίδεηαη ζηελ αξρή ηεο 
ρξνληάο γηα θάζε θνηλφηεηα απφ ην ζχιινγν ησλ θαζεγεηψλ. θνπφο ηεο παξνπζίαο ηνπ είλαη λα ζπκβνπιεχεη ηνπο καζεηέο 
απνθιεηζηηθά ζε δηαδηθαζηηθά ζέκαηα. Δ παξάγξαθνο απηή δελ εθαξκφδεηαη ζηα ιχθεηα θαη ζηηο ηερληθέο-επαγγεικαηηθέο 
ζρνιέο.  

10. ηελ πξψηε γεληθή ζπλέιεπζε θάζε ζρνιηθήο ρξνληάο, πνπ ζπλέξρεηαη κέζα ζηνλ πξψην κήλα ησλ καζεκάησλ, εθιέγεηαη 
5κειέο ζπληνληζηηθφ φξγαλν, ην ζπκβνχιην ηεο καζεηηθήο θνηλφηεηαο. H πξψηε ζπλέιεπζε θάζε ρξνληάο ζπγθαιείηαη κε 
επζχλε ηνπ καζεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ ζρνιείνπ (ησλ κειψλ πνπ έρνπλ παξακείλεη, δελ έρνπλ απνθνηηήζεη).  

11. Δ ηειεπηαία γεληθή ζπλέιεπζε θάζε ρξνληάο απνθαίλεηαη γηα ηνλ απνινγηζκφ ησλ πξάμεσλ ηνπ ζπκβνπιίνπ θαζψο θαη γηα 
ηνλ νηθνλνκηθφ απνινγηζκφ πνπ ηνλ εγθξίλεη ή ηνλ απνξξίπηεη. Σν ζπκβνχιην παξακέλεη ζε ιεηηνπξγία κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία 
ψξα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ θάζε ρξφλν.  

12. Αηθαίσκα γηα ππνβνιή ή πξφηαζε ππνςεθηφηεηαο έρνπλ φινη νη καζεηέο, φια ηα κέιε ηεο καζεηηθήο θνηλφηεηαο.  

13. Οη εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ ζπκβνπιίσλ πξέπεη λα αθνινπζνχλ, χζηεξα απφ πιαηχ δηάινγν πάλσ ζηα πξνβιήκαηα 
ησλ καζεηψλ θαη ηνπ ζρνιείνπ.  

14. Δ δηαδηθαζία ηεο εθινγήο είλαη ε αθφινπζε:  
α) Ώπφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε εθιέγεηαη 3κειήο εθνξεπηηθή επηηξνπή πνπ έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ εθινγψλ. Σα 
κέιε ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο δελ κπνξνχλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ην ζπκβνχιην.  
β) ην γπκλάζην ν θαζεγεηήο - ζηελ εθνξεπηηθή,, επηηξνπή, ρσξίο ςήθν κε ζθνπφ ζχκβνπινο ζπκκεηέρεη λα ζπκβνπιεχεη 
ηνπο καζεηέο γηα δηαδηθαζηηθά ζέκαηα.  
γ) Δ εθνξεπηηθή επηηξνπή γξάθεη κε αιθαβεηηθή ζεηξά ηα νλφκαηα ησλ ππνςεθίσλ ζε θχιια ραξηηνχ (ςεθνδέιηηα), ηφζα φζα 
είλαη θαη νη καζεηέο.  
δ) Δ ςεθνθνξία είλαη κπζηηθή. Κάζε καζεηήο ζεκεηψλεη, κπιε κειάλη, ζηαπξφ δίπια ζηα νλφκαηα ησλ ππνςεθίσλ ηεο 
πξνηίκεζήο ηνπο. Κάζε καζεηήο έρεη δηθαίσκα λα ζεκεηψλεη απφ έλα κέρξη πέληε ζηαπξνχο. Φεθνδέιηηα πνπ έρνπλ δηαθξηηηθά 
γλσξίζκαηα ή ζηαπξνχο πεξηζζφηεξνπο απφ πέληε ζεσξνχληαη απφ ηελ εθνξεπηηθή επηηξνπή άθπξα. Οπνηνδήπνηε κέινο ηεο 
καζεηηθήο θνηλφηεηαο έρεη ην δηθαίσκα λα ππνβάιιεη ζηελ εθνξεπηηθή επηηξνπή έλζηαζε, αλ ζεσξεί φηη παξαβηάζηεθε ε 
κπζηηθφηεηα ηεο ςεθνθνξίαο ή δελ ηεξείηαη ν θαλνληζκφο ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ. Δ εθνξεπηηθή επηηξνπή είλαη ε κφλε 
αξκφδηα γηα λα θξίλεη ηελ νπνηαδήπνηε έλζηαζε.  
ε) Οη πέληε πξψηνη ζε ζηαπξνχο ππνςήθηνη απνηεινχλ ηα ηαθηηθά κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ θαη νη ηξεηο επφκελνη ηα 
αλαπιεξσκαηηθά. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, νη εθινγέο επαλαιακβάλνληαη κεηαμχ απηψλ πνπ ηζνςήθεζαλ. Ώλ κεηά απφ δχν 
επαλαιεπηηθέο ςεθνθνξίεο παξακέλεη ε ηζνςεθία ηφηε γίλεηαη θιήξσζε.  
ζη) Μεηά ηελ εθινγή ζπληάζζεηαη θαη ππνγξάθεηαη πξαθηηθφ απφ ηελ εθνξεπηηθή επηηξνπή πνπ θνηλνπνηείηαη κε επζχλε ηεο 
ζηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ.  
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15. Σν ζπκβνχιην ζπγθξνηείηαη ζε ζψκα ζηελ πξψηε ηνπ ζπλεδξίαζε κε θαλεξή ςεθνθνξία κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ. > 
Ώπνηειείηαη απφ ηνλ πξφεδξν, ην γξακκαηέα, ηνλ ηακία θαη 2 κέιε. Σν 5κειέο πξνεδξείν ζπληνλίδεη ηε ιεηηνπξγία ηεο 
καζεηηθήο θνηλφηεηαο, θαη ηελ εθπξνζσπεί κεηαθέξνληαο ηηο απνθάζεηο ησλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ ζηηο ζπλαληήζεηο - 
ζπλεξγαζίεο κε ηηο άιιεο καζεηηθέο θνηλφηεηεο, ηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ, ην ζχιινγν ησλ θαζεγεηψλ.  

16. Οη ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ δηεμάγνληαη εθηφο δηδαθηηθψλ σξψλ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ.  

17. Ο πξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ πξνεδξεχεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ θαη ζπγθαιεί κε επζχλε ηνπ ηηο έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο ηνπ 
ζπκβνπιίνπ. Τπνγξάθεη ηελ αιιεινγξαθία θαη καδί κε ηνλ ηακία ηηο απνδείμεηο εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ.  
Τπνγξάθεη επίζεο ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο καζεηηθήο θνηλφηεηαο.  

18. Ο γξακκαηέαο αλαπιεξψλεη ηνλ πξφεδξν, ηεξεί βηβιίν πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ ζπκβνπιίνπ, θαηαξηίδεη ηελ 
εκεξήζηα δηάηαμε γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηα άιια κέιε ηνπ πξνεδξείνπ. Σελ εκεξήζηα δηάηαμε 
ππνγξάθνπλ ν πξφεδξνο θαη ν γξακκαηέαο. Φξνληίδεη επίζεο, γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο αιιεινγξαθίαο.  

19. Ο ηακίαο ηεξεί βηβιίν ηακείνπ, έρεη ηελ επζχλε εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ ηεο καζεηηθήο θνηλφηεηαο.  

20. Σα δχν άιια κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ είλαη ηζφηηκα πξνο ηα ππφινηπα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ.  

21. Σν 5κειέο ζπκβνχιην έρεη ζπιινγηθή επζχλε γηα ην ζπληνληζκφ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο καζεηηθήο θνηλφηεηαο.  

22. Σν ζπκβνχιην ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά κία θνξά ηελ εβδνκάδα θαη έθηαθηα κε πξσηνβνπιία ηνπ πξνέδξνπ ή ηξηψλ κειψλ ηνπ. 
Σν ζπκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία αλ παξαβξίζθνληαη ηνπιάρηζηνλ 3 κέιε ηνπ.  

23. Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη θαηά πιεηνςεθία θαη φια ηα κέιε δηθαηνχληαη απφ κία ςήθν. Σν ζπκβνχιην είλαη θάζε ζηηγκή 
αλαθιεηφ απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε πνπ ην εμέιεμε. ε πεξίπησζε πνπ έλα κέινο ηνπ ζπκβνπιίνπ παξαηηεζεί ή αλαθιεζεί ηε 
ζέζε ηνπ παίξλεη ν θαηά ζεηξά πξψηνο αλαπιεξσκαηηθφο. Ώλ παξαηηεζεί ή αλαθιεζεί ν πξφεδξνο, ην ζπκβνχιην κεηά ηε 
ζπκπιήξσζή ηνπ, επαλαζπγθξνηείηαη ζε ζψκα. Ώλ παξαηηεζνχλ ηξία ή πεξηζζφηεξα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ (ή αλαθιεζνχλ 
απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε), επαλαιακβάλνληαη νη εθινγέο.  

24.ιεο νη ςεθνθνξίεο, εθηφο απφ απηήλ γηα ηελ αλάδεημε ηνπ ζπκβνπιίνπ, είλαη θαλεξέο.  

25.Σα ζπκβνχιηα ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ εθπξνζσπνχλ ηνπο καζεηέο ζηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο άιινπο θνξείο ηνπ 
ζρνιείνπ.  

26. Οη καζεηέο είλαη κφλνη ππεχζπλνη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ. Σν ζπκβνχιην θάζε καζεηηθήο θνηλφηεηαο 
έρεη κέζα ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο ηεο ηάμεο ή ηνπ ηκήκαηνο δηθφ ηνπ εξκάξηα, γηα λα θπιάεη εθεί ηα βηβιία θαη ηα έγγξαθα 
πνπ ρξεζηκνπνηεί. Δ δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ πξέπεη λα εμαζθαιίζεη ηα ζρεηηθά εξκάξηα.  

27. ε θάζε ζρνιείν δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζεζκνζεηείηαη ε ζπλέιεπζε φισλ ησλ καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ, πνπ 
ζπγθαιείηαη γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα απνθαζίζεη γηα θνηλά πξνβιήκαηα ησλ καζεηψλ. H γεληθή ζπλέιεπζε ηνπ ζρνιείνπ 
ζπγθαιείηαη ηαθηηθά 3 θνξέο ζε θάζε ζρνιηθή ρξνληά κε ηελ επζχλε ηνπ καζεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ ζρνιείνπ ή έθηαθηα κε 
πξσηνβνπιία ηνπ καζεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή κε αίηεζε πξνο ην ζπκβνχιην ησλ 2/3 ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ θάζε ζρνιείνπ. 
Οη ηαθηηθέο γεληθέο ζπλειεχζεηο ζρνιείνπ ζπγθαινχληαη ζηηο ηξεηο ηειεπηαίεο δηδαθηηθέο ψξεο (Σξνπ. Γ2/336/1991) . Οη 
έθηαθηεο εθηφο δηδαθηηθψλ σξψλ. Σφζν νη ηαθηηθέο φζν θαη νη έθηαθηεο γεληθέο ζπλειεχζεηο βξίζθνληαη ζε απαξηία αλ 
παξαβξίζθνληαη ηα 2/3 ησλ καζεηψλ θάζε ζρνιείνπ.  

28. ηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο ηνπ ζρνιείνπ πξνεδξεχεη ην καζεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ ζρνιείνπ. ηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο ηνπ 
γπκλαζίνπ παξαβξίζθνληαη θαη νη θαζεγεηέο-ζχκβνπινη ησλ ηάμεσλ κε δηθαίσκα ιφγνπ. Ο ζθνπφο ηεο παξνπζίαο ηνπο είλαη 
γηα λα ζπκβνπιεχνπλ ζε δηαδηθαζηηθά ζέκαηα.  

29. ηελ πξψηε γεληθή ζπλέιεπζε θάζε ζρνιηθήο ρξνληάο πνπ ζπλέξρεηαη κέζα ζηηο πξψηεο 45 κέξεο θαη κεηά απφ ηελ εθινγή 
ησλ ζπκβνπιίσλ ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ, εθιέγεηαη 15κειέο ζπληνληζηηθφ φξγαλν γηα θάζε ζρνιείν: ην καζεηηθφ ζπκβνχιην 
ηνπ ζρνιείνπ. Δ ζπλέιεπζε απηή ζπγθαιείηαη κε επζχλε ησλ κειψλ ηνπ καζεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ ζρνιείνπ ηεο 
πξνεγνχκελεο ρξνληάο πνπ δελ έρνπλ απνθνηηήζεη.  

30. Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ καζεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θάζε ζρνιείνπ είλαη:  
α) Ο ζπληνληζκφο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ ηνπ ζρνιείνπ.  
β) Δ εθπξνζψπεζε ησλ καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ ζηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο άιινπο θνξείο (ηηο καζεηηθέο θνηλφηεηεο άιισλ 
ζρνιείσλ, ην ζχιινγν ησλ θαζεγεηψλ θαη ηε δηεχζπλζε, ηνπο ζπιιφγνπο γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ ηνπ ζρνιείνπ ηνπο, ηελ 
ηνπηθή απηνδηνίθεζε).  
γ) Δ πξνψζεζε ησλ απνθάζεσλ ησλ καζεηψλ ζηα ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ.  

31. Οη εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ καζεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ ζρνιείνπ πξέπεη λα αθνινπζνχλ κεηά απφ δηάινγν πάλσ ζηα 
πξνβιήκαηα ησλ καζεηψλ θαη ηνπ ζρνιείνπ.  
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32. Αηθαίσκα ππνβνιήο ή πξφηαζε ππνςεθηφηεηαο έρνπλ φινη νη καζεηέο θάζε ζρνιείνπ.  

33. Δ δηαδηθαζία ηεο εθινγήο είλαη ε αθφινπζε:  
α) Ώπφ θάζε καζεηηθή θνηλφηεηα εθιέγεηαη έλαο αληηπξφζσπνο γηα ηελ εθνξεπηηθή επηηξνπή πνπ έρεη ηελ επζχλε γηα ηε 
δηεμαγσγή ησλ εθινγψλ. Σα κέιε ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο δελ κπνξνχλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ην καζεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ 
ζρνιείνπ.  
β) Δ εθνξεπηηθή επηηξνπή γξάθεη κε αιθαβεηηθή ζεηξά ηα νλφκαηα ησλ ππνςεθίσλ ζε ςεθνδέιηηα ηφζα φζνη θαη νη καζεηέο 
ηνπ ζρνιείνπ.  
γ) Δ ςεθνθνξία είλαη κπζηηθή. Κάζε καζεηήο ζεκεηψλεη κε κπιε. . κειάλη ζηαπξφ δίπια ζηα νλφκαηα ησλ ππνςεθίσλ ηεο 
πξνηίκεζήο ηνπ. Κάζε καζεηήο έρεη δηθαίσκα λα ζεκεηψλεη απφ έλα κέρξη επηά ζηαπξνχο. Φεθνδέιηηα πνπ έρνπλ παξαπάλσ 
απφ 7 ζηαπξνχο ή άιια δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα ζεσξνχληαη απφ ηελ εθνξεπηηθή επηηξνπή άθπξα. Δ εθνξεπηηθή επηηξνπή είλαη 
ε κφλε αξκφδηα γηα λα θξίλεη ηελ νπνηαδήπνηε έλζηαζε.  
δ) Οη 15 πξψηνη ζε ζηαπξνχο ππνςήθηνη απνηεινχλ ηα ηαθηηθά κέιε ηνπ καζεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη νη 5 επφκελνη ηα 
αλαπιεξσκαηηθά. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο νη εθινγέο επαλαιακβάλνληαη κεηαμχ απηψλ . πνπ ηζνςήθεζαλ. Ώλ ζηελ 
επαλαιεπηηθή ςεθνθνξία παξακείλεη ε ηζνςεθία ηφηε γίλεηαη θιήξσζε.  
ε) Μεηά ηελ εθινγή ζπληάζζεηαη θαη ππνγξάθεηαη πξαθηηθφ απφ ηελ εθνξεπηηθή επηηξνπή πνπ θνηλνπνηείηαη κε επζχλε ηεο ζηε 
δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ.  

34. Σν καζεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ ζρνιείνπ ζπγθξνηείηαη ζε ζψκα ζηελ πξψηε ηνπ ζπλεδξίαζε κε θαλεξή ςεθνθνξία κεηαμχ 
ησλ κειψλ ηνπ. Ώπνηειείηαη απφ ηνλ πξφεδξν, ηνλ αληηπξφεδξν, ην γξακκαηέα θαη 12 κέιε ηζφηηκα κε ην πξνεδξείν. Οη 
αξκνδηφηεηεο ηνπ πξνεδξείνπ είλαη αληίζηνηρεο κε απηέο ησλ κειψλ ησλ ζπκβνπιίσλ ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ.  

35. Σν καζεηηθφ ζπκβνχιην ζπλεδξηάδεη ζην ζρνιείν εθηφο δηδαθηηθψλ σξψλ, ηαθηηθά κία θνξά ηε βδνκάδα ή έθηαθηα κε 
πξσηνβνπιία ηνπ πξνεδξείνπ ή 8 κειψλ ηνπ. ΐξίζθεηαη ζε απαξηία αλ παξαβξίζθνληαη ηνπιάρηζηνλ 8 κέιε ηνπ.  

36. Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη θαηά πιεηνςεθία θαη φια ηα κέιε έρνπλ κία ςήθν. Σν ζπκβνχιην είλαη αλαθιεηφ απφ ηε γεληθή 
ζπλέιεπζε πνπ ην εμέιεμε. Γηα λα αλαθιεζεί ην καζεηηθφ ζπκβνχιην, ηε ζπλέιεπζε ηνπ ζρνιείνπ πξέπεη λα ζπγθαιέζνπλ ηα 
2/3 ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ θαη λα παξαβξίζθνληαη θαη λα ςεθίζνπλ ηνπιάρηζηνλ ηα 2/3 ησλ καζεηψλ πνπ ςήθηζαλ γηα λα 
ην εθιέμνπ  

37. ε πεξίπησζε πνπ έλα κέινο ηνπ καζεηηθνχ ζπκβνπιίνπ παξαηηεζεί, ηε ζέζε ηνπ παίξλεη ν θαηά ζεηξά πξψηνο 
αλαπιεξσκαηηθφο. Ώλ παξαηηεζεί ή αλαθιεζεί ν πξφεδξνο, ν αληηπξφεδξνο ή ν γξακκαηέαο, ην ζπκβνχιην, κεηά ηε 
ζπκπιήξσζή ηνπ, ζπκπιεξψλεη κε ςεθνθνξία ηελ θελή ζέζε ηνπ πξνεδξείνπ. Ώλ παξαηηεζνχλ 8 ή πεξηζζφηεξα κέιε ηνπ 
ζπκβνπιίνπ (ή αλαθιεζνχλ απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ηνπ ζρνιείνπ) ηφηε επαλαιακβάλνληαη νη εθινγέο.  

38. Σν ηξηκειέο πξνεδξείν ηνπ καζεηηθνχ ζπκβνπιίνπ εθπξνζσπεί ην ζρνιείν.  

39. Σξεηο εθπξφζσπνη ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ, πνπ νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ καζεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ ζρνιείνπ 
κεηέρνπλ ζην ζρνιηθφ ζπκβνχιην ηνπ ζρνιείνπ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ Ν. 1566/1985. Ο πξφεδξνο ηνπ 
καζεηηθνχ ζπκβνπιίνπ κεηέρεη ζηε ζρνιηθή επηηξνπή ηνπ ζρνιείνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ Ν. 1566/85.  

40. Καη κεηά ηελ εθινγή ηνπ καζεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ ζρνιείνπ ν θπξίαξρνο ιφγνο παξακέλεη ζηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο ησλ 
καζεηηθψλ θνηλνηήησλ, πνπ είλαη ηα αλψηαηα φξγαλά ηνπο.  

Άξζξν 4 

ΠΟΡΟΕ ΣΧΝ ΜΏΘΔΣΕΚΧΝ ΚΟΕΝΟΣΔΣΧΝ  

1. Οη πφξνη θάζε καζεηηθήο θνηλφηεηαο είλαη ηαθηηθνί θαη έθηαθηνη. Σαθηηθνί είλαη νη εηζθνξέο ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο, 
ζχκθσλα κε φζα ζα θαζνξίζεη ε πξψηε γεληθή ζπλέιεπζε θάζε καζεηηθήο θνηλφηεηαο.  
Έθηαθηνη πφξνη είλαη φζνη πξνέξρνληαη απφ πξνζθνξέο θαη εηζπξάμεηο απφ δηάθνξεο εθδειψζεηο ηεο καζεηηθήο θνηλφηεηαο.  

2. Πνζά πνπ πξνέξρνληαη απφ εθδειψζεηο, ζηηο νπνίεο παίξλνπλ κέξνο καζεηέο απφ δηάθνξεο καζεηηθέο θνηλφηεηεο ηνπ 
ζρνιείνπ, ρσξίδνληαη ζε ίζα κέξε θαη κνηξάδνληαη ζηα ηακεία ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ απφ ην καζεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ 
ζρνιείνπ.  

3. Σνπο πφξνπο ηεο καζεηηθήο θνηλφηεηαο δηαρεηξίδεηαη ην ζπκβνχιηφ ηεο. Οη απνδείμεηο είζπξαμεο θαη πιεξσκήο 
ππνγξάθνληαη απφ ηνλ πξφεδξν θαη ηνλ ηακία.  

4. Οη πφξνη πνπ κέλνπλ ζην ηέινο θάζε ζρνιηθήο ρξνληάο παξαδίδνληαη ζηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ θαη θπιάζζνληαη απ` 
απηήλ, κεηαθέξνληαη δε ζηελ επφκελε ηάμε, ελψ ην ππφινηπν ηνπ ηακείνπ ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο παξαδίδεηαη ζηελ πξψηε ηάμε 
ηνπ επφκελνπ ζρνιηθνχ ρξφλνπ.  

Άξζξν 5 

ΠΒΕΘΏΡΥΕΚΏ  
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1.Γηα λα θαηνρπξσζεί ε νπζηαζηηθή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ πξνυπφζεζε απνηειεί ε αλάπηπμε ηεο 
ζπλεξγαζίαο θαζεγεηψλ-καζεηψλ. Σα ζέκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ κέζα ζην ζρνιείν δελ 
απνηεινχλ αληηθείκελν πξνζηξηβήο θαη αληηδηθίαο αιιά αληηκεησπίδνληαη κε δηάινγν, θαηαλφεζε θαη θαιή ζέιεζε.  

2. ε πεξηπηψζεηο πνπ δεκηνπξγείηαη πξφβιεκα απφ ηε ζπκπεξηθνξά καζεηή ή καζήηξηαο ζην ζρνιείν, αλεμάξηεηα θαη πέξα 
απφ ηε δηαδηθαζία επηβνιήο πνηλψλ, φπσο νξίδεηαη απφ ηε ζρνιηθή λνκνζεζία, ε γεληθή ζπλέιεπζε ηεο καζεηηθήο θνηλφηεηαο, 
ζηελ νπνία αλήθεη ν καζεηήο ή ε καζήηξηα ζπλέξρεηαη έθηαθηα κε πξσηνβνπιία ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο θνηλφηεηαο, ζπδεηάεη ην 
ζέκα θαη εηζεγείηαη ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζήο ηνπ ζην ζχιινγν ησλ θαζεγεηψλ πνπ έρεη θαη ηελ επζχλε ηεο ηειηθήο απφθαζεο.  

3.Ο πξφεδξνο ηεο καζεηηθήο θνηλφηεηαο κεηαθέξεη ζην ζχιινγν ησλ θαζεγεηψλ ηελ άπνςε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ηεο 
θνηλφηεηαο.  

4. Ο πξφεδξνο ηεο καζεηηθήο θνηλφηεηαο θαζψο θαη ην πξνεδξείν ηνπ καζεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ ζρνιείνπ παξαβξίζθνληαη 
ζηηο αληίζηνηρεο ζπλεδξηάζέηο ηνπ ζπιιφγνπ ησλ θαζεγεηψλ κε δηθαίσκα ιφγνπ.  

5. Μαζεηήο, παξαπεκπφκελνο γηα παξάπησκα ζην ζχιινγν ησλ θαζεγεηψλ, έρεη ην δηθαίσκα ηεο απνινγίαο.  

6. ε θάζε πεξίπησζε πνπ ζπδεηνχληαη ζην ζχιινγν ησλ θαζεγεηψλ πεηζαξρηθά ζέκαηα παξαβξίζθνληαη ζηηο ζρεηηθέο 
ζπλεδξηάζεηο κε δηθαίσκα ιφγνπ θαη νη εθπξφζσπνη ησλ καζεηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 απηνχ ηνπ άξζξνπ.  

Β3/873/31/31-12-1984 ΤΠ.Β.Π.Θ.  

Οη εθπξφζσπνη ησλ καζεηψλ απνρσξνχλ θαηά ηελ ψξα ηεο δηαζθέςεσο θαη ςεθνθνξίαο.  

Άξζξν 6 

ΑΡΏΣΔΡΕΟΣΔΣΒ ΣΧΝ ΜΏΘΔΣΕΚΧΝ ΚΟΕΝΟΣΔΣΧΝ  

1. Οη καζεηηθέο θνηλφηεηεο ησλ δηαθφξσλ ηάμεσλ ή ηκεκάησλ κπνξνχλ, κεηά απφ απφθαζε ή ησλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ, ή 
ησλ ζπκβνπιίσλ ηνπο ή ηνπ, καζεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ ζρνιείνπ λα πξαγκαηνπνηνχλ θνηλέο εθδειψζεηο.  

2. Σν ζρνιείν, πέξα απφ ρψξνο παηδείαο, κπνξεί θαη πξέπεη λα γίλεη ρψξνο πνιηηηζηηθήο δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο θαζψο 
θαη θαιιηέξγεηαο ηνπ αζιεηηθνχ πλεχκαηνο θαη ηεο άζιεζεο. Οη καζεηηθέο θνηλφηεηεο, κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία θαη κε ηε 
ζπλεξγαζία θαη ηελ ηειηθή έγθξηζε ηεο δηεχζπλζεο θαη ηνπ ζπιιφγνπ ησλ θαζεγεηψλ ηνπ ζρνιείνπ, πξνσζνχλ πνιηηηζηηθέο 
εθδειψζεηο (επηζηεκνληθέο δηαιέμεηο, ζπδεηήζεηο, πνηεηηθέο ή κνπζηθέο βξαδηέο, ζπλαπιίεο, εθζέζεηο, ζέαηξν θ.ι.π.) πνπ 
αλαθέξνληαη ζε θάζε κνξθή επηζηήκεο θαη ηέρλεο, φπσο επίζεο θαη δηνξγαλψζεηο αζιεηηθψλ αγψλσλ. ε θάζε ζρνιείν 
κπνξεί λα ηδξπζνχλ φκηινη ςπραγσγηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ ραξαθηήξα, ζηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη νη 
καζήηξηεο θαη νη καζεηέο, απφ δηάθνξεο ηάμεηο ή ηκήκαηα, αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο (π.ρ. θηλεκαηνγξαθηθφο φκηινο, 
ζεαηξηθφο, θσηνγξαθηθφο, ζθαθηζηηθφο, φκηινο θίισλ ηνπ πεξηβάιινληνο, ινγνηερληθφο, κνπζηθφο, αζιεηηθφο, πξαθηηθψλ 
θαηαζθεπψλ θ.ι.π.). Οη ζπλεδξηάζεηο απηψλ ησλ νκίισλ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ζρνιείν, ζε ψξεο εθηφο ησλ δηδαθηηθψλ, 
ηθαλνπνηνχλ ηα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ θαη θαιιηεξγνχλ ην ηαιέλην ησλ κειψλ ηνπο. Ώξκφδην φξγαλν γηα ην 
ζπληνληζκφ ηεο δνπιεηάο ηνπο είλαη ην καζεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ ζρνιείνπ.  

3. ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπιιφγνπ ησλ θαζεγεηψλ, φηαλ ζπδεηηνχληαη πνιηηηζηηθέο, αζιεηηθέο θαη γεληθά καζεηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. ζπγθξφηεζε βηβιηνζήθεο, κνξθσηηθέο επηζθέςεηο θαη εθδξνκέο, δηνξγάλσζε ζρνιηθψλ ενξηψλ, 
δεκηνπξγία θαη ζπληήξεζε ζρνιηθνχ κνπζείνπ θ.ι.π.) ζπκκεηέρεη κε δηθαίσκα ιφγνπ, ην πξνεδξείν ηνπ καζεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 
ηνπ ζρνιείνπ.  

4. Δ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο αλαγλσξίδεηαη σο βαζηθφ κέζν αγσγήο θαη επηθνηλσλίαο. Σν δηθαίσκα απηφ ζην ζρνιηθφ 
πεξηβάιινλ πινπνηείηαη κε ηα παξαθάησ:  
α) Με επζχλε ηνπ καζεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ ζρνιείνπ ππάξρεη ζην ζρνιείν πίλαθαο καζεηηθψλ αλαθνηλψζεσλ γηα καζεηηθά 
ζέκαηα. H δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ ζα πξέπεη, ζε ζπλελλφεζε κε ην καζεηηθφ ζπκβνχιην, λα παξαρσξήζεη ην ρψξν πνπ ζα 
αλαξηεζεί ν πίλαθαο ζε θεληξηθφ ζεκείν ηνπ ζρνιείνπ. Βπλφεην είλαη πσο ν πίλαθαο απηφο ζα ρξεζηκνπνηείηαη θαη απφ ηηο 
καζεηηθέο θνηλφηεηεο, γηα καζεηηθά ζέκαηα.  
β) Με πξσηνβνπιία επίζεο ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ κπνξνχλ λα εθδίδνληαη έληππα (ζρνιηθφ πεξηνδηθφ, εθεκεξίδα, 
ελεκεξσηηθά έληππα) απφ ηνπο καζεηέο γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ αληαιιαγή απφςεσλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ή θαη ηνπο 
άιινπο θνξείο ηνπ ζρνιείνπ. Σελ επζχλε γηα ηε ζχληαμε ηνπ πεξηνδηθνχ ή ηεο εθεκεξίδαο ζα έρεη ζπληαθηηθή επηηξνπή πνπ ζα 
απνηειείηαη απφ κέιε ηεο καζεηηθήο θνηλφηεηαο. Καζεγεηήο - ζχκβνπινο, νξίδεηαη απφ ην ζχιινγν ησλ θαζεγεηψλ, γηα ηε 
ζπκπαξάζηαζε θαη βνήζεηα ζηελ έθδνζε ησλ εληχπσλ.  

5. Δ ακθίεζε κέζα ζην ζρνιείν αλήθεη ζηελ πξνζσπηθή επζχλε ησλ ίδησλ ησλ καζεηξηψλ θαη ησλ καζεηψλ. Δ καζεηηθή 
θνηλφηεηα έρεη ην δηθαίσκα λα επεκβαίλεη, φηαλ παξαηεξνχληαη αθξφηεηεο ή εθθεληξηζκνί θαη λα ζπζηήλεη ζπκκφξθσζε ζε φηη 
ζεσξείηαη αληηθεηκεληθά εππξεπέο θαη είλαη πιαηηάο θνηλσληθήο απνδνρήο. Σα νπνηαδήπνηε πξνβιήκαηα φκσο ζρεηηθά κε ηελ 
εκθάληζε ησλ καζεηξηψλ ή ησλ καζεηψλ αληηκεησπίδνληαη κε πλεχκα δηαιφγνπ, θαιήο ζέιεζεο θαη κε ζπλελλφεζε ησλ 
καζεηηθψλ θνηλνηήησλ κε ηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ, ην ζχιινγν ησλ θαζεγεηψλ θαη ην ζχιινγν γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ. Ώλ 
αλάινγν ζέκα παξαπεκθζεί γηα ζπδήηεζε θαη απφθαζε ζην ζχιινγν ησλ θαζεγεηψλ, φπνπ αλήθεη θαη ε φπνηα ηειηθή 
απφθαζε, ζηε ζπδήηεζε ηνπ ζπιιφγνπ θαζεγεηψλ παξαβξίζθνληαη, κε δηθαίσκα ιφγνπ, ν πξφεδξνο ηεο καζεηηθήο 
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θνηλφηεηαο, ζηελ νπνία αλήθεη ε καζήηξηα ή ν καζεηήο πνπ θξίλεηαη, θαζψο θαη ην ηξηκειέο πξνεδξείν ηνπ καζεηηθνχ 
ζπκβνπιίνπ ηνπ ζρνιείνπ.  

6. Δ θαζαξηφηεηα θαη ε δηαηήξεζε ζε θαιή θαηάζηαζε ησλ ζρνιηθψλ ρψξσλ θαη ησλ κέζσλ δηδαζθαιίαο (ζξαλία, 
καπξνπίλαθεο, επνπηηθά κέζα δηδαζθαιίαο, έπηπια θ.η.ι.) φρη κφλν απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα ηε ζσζηή θαη απνδνηηθή 
ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ αιιά θαη ππνρξέσζε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο απέλαληη ζηα κέιε ηεο θαη ζηνλ ειιεληθφ ιαφ.  

7. Οη καζεηηθέο θνηλφηεηεο θαη ηα κέιε ηνπο αλαιακβάλνπλ λα πεξηθξνπξήζνπλ ην δηθαίσκα ησλ καζεηψλ λα δνπλ ηε ζρνιηθή 
δσή ηνπο ζε ρψξνπο πνπ ζα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα κάζεζε, λα πεξηθξνπξήζνπλ ηελ πεξηνπζία ηνπ ειιεληθνχ ιανχ. 
θφπηκε θζνξά ηεο ζρνιηθήο πεξηνπζίαο κε πξάμεηο ή παξαιείςεηο απνηειεί νπζηαζηηθά αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά αθνχ ε 
δαπάλε γηα αγνξά, επηδηφξζσζε ή αληηθαηάζηαζε πξνέξρεηαη απφ ηνπο θφξνπο πνπ πιεξψλεη ν εξγαδφκελνο ειιεληθφο ιαφο. 
Οη καζεηηθέο θνηλφηεηεο ζ` απηφ ην ζέκα ζπλεξγάδνληαη θαη ππνβνεζνχλ ηελ δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ, πνπ βέβαηα έρεη ηελ 
επζχλε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κέζσλ δηδαζθαιίαο θαζψο θαη γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ δηδαθηεξίνπ θαη ησλ ππνινίπσλ 
ζρνιηθψλ ρψξσλ. Οη καζεηηθέο θνηλφηεηεο επίζεο κπνξνχλ θαη πξέπεη λα επεκβαίλνπλ θαη ειέγρνπλ ηα κέιε ηνπο, ψζηε λα 
απνθεχγεηαη ε αλαγξαθή ζηνπο ηνίρνπο ησλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο, ησλ δηαδξφκσλ θαη ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ 
ζπλζεκάησλ, ζρεκάησλ, ζπκβφισλ, αζέκλσλ ιέμεσλ ή θξάζεσλ θ.η.ι. πνπ θαη αληηαηζζεηηθά είλαη αιιά θαη ηελ αλζξψπηλε 
αμηνπξέπεηα ππνβαζκίδνπλ.  

8. Οη καζεηηθέο θνηλφηεηεο ζε ζπλεξγαζία θαη κεηά απφ έγθξηζε ηνπ ζπιιφγνπ θαζεγεηψλ έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ 
παξαθνινχζεζε ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθψλ θπιηθείσλ. Σν καζεηηθφ ζπκβνχιην θάζε ζρνιείνπ θαη εθπξφζσπνη 
ησλ θαζεγεηψλ ζα πξέπεη λα ειέγρνπλ ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηνλ ηξφπν εμππεξέηεζεο ησλ καζεηψλ ζηα θπιηθεία.  

9. Οη καζεηηθέο θνηλφηεηεο έρνπλ ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηνχλ ζρνιηθνχο ρψξνπο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηγξάθεη ν 
θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπο.  

Άξζξν 7 

ΣΒΛΕΚΒ ΑΕΏΣΏΞΒΕ  

1. Ώπφ ηελ θνηλνπνίεζε απηνχ ηνπ θαλνληζκνχ παχεη ε ηζρχο ηνπ απφ 31.3.1982 πξνεγνχκελνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ησλ 
καζεηηθψλ θνηλνηήησλ.  

2. Ο θαλνληζκφο απηφο εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά απφ ην ζρνιηθφ έηνο 1986-87 ζε φιεο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο 
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο.  

3. Με ηε θξνληίδα θαη ηελ επζχλε ηεο δηεχζπλζεο θαη ηνπ ζπιιφγνπ ησλ δηδαζθφλησλ θάζε ζρνιείνπ, ν θαλνληζκφο απηφο 
δηαλέκεηαη ζε φινπο ηνπο δηδάζθνληεο, αλαξηάηαη ζε εκθαλέο ζεκείν θάζε ζρνιείνπ, παξαδίδεηαη έλα αληίηππν ζην ζπκβνχιην 
θάζε καζεηηθήο θνηλφηεηαο θαη γίλεηαη επξεία ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ γηα ην πεξηερφκελφ ηνπ.  

4. Δ ηήξεζε ηνπ θαλνληζκνχ απνηειεί αληηθείκελν θαζεκεξηλήο πξνζπάζεηαο ησλ νξγάλσλ ηεο θνηλφηεηαο, βαζίδεηαη φκσο 
θχξηα ζηελ ππεπζπλφηεηα ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο δσήο. 

Γ1/219/13-03-2001 Απόθαζη ΥΠ.Γ.Π.Θ. ΦΓΚ 277 η. Β' 
 

Δπηινγή ζεκαηνθφξσλ 

Έρνληαο ππφςε :  

1. Σν εδάθην δ ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 1566/85 (ΦΒΚ 167Ώ)  

2. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 2525/97 (ΦΒΚ 188 η.Ώ΄) <<Βληαίν Λχθεην, πξφζβαζε απνθνίησλ ηνπ 
ζηελ Σξηηνβάζκηα Βθπαίδεπζε, αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο>>, νη νπνίεο νξίδνπλ φηη ηα ζέκαηα 
ηνπ παξαπάλσ εδαθίνπ ηνπ Ν. 1566/85 ξπζκίδφληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Βζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ  

3. Σελ ππ΄ αξ.8/21.2.2001 πξάμε ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ελζηηηνχηνπ  

4. Σν γεγνλφο φηη απφ ηελ απφθαζε απηή δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ δεκνζίνπ  

απνθαζίδνπκε  
ηε δηαδηθαζία επηινγήο ζεκαηνθφξσλ, παξαζηαηψλ θαη ππεπζχλσλ γηα ηελ θαηάζεζε ζηεθάλνπ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη 
αιινδαπνί καζεηέο, νη νπνίνη θνηηνχλ ηνπιάρηζην δχν (2) ρξφληα ζε ειιεληθφ ζρνιείν.  
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Δ παξνχζα λα δεκνζηεπζεί ζηελ Βθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

Φ253/155439/Β6/16-12-2009 Απόθαζη Υπ. Παιδείας ΦΓΚ 2544 η. 

Β΄ 
 

Δμέηαζε καζεηψλ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

Δ ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΏΕΑΒΕΏ, ΑΕΏ ΐΕΟΤ ΜΏΘΔΔ ΚΏΕ ΘΡΔΚΒΤΜΏΣΧΝ  

Έρνληαο ππφςε:  

…………………..  

απνθαζίδνπκε:  

Καζνξίδνπκε ηνλ ηξφπν εμέηαζεο ησλ καζεηψλ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο σο αθνινχζσο:  

Άξζξν ΜΟΝΟ 

1. Οη καζεηέο κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ αλαθέξνληαη ζην λ. 3699/2008 (ΦΒΚ 199 η. Ώ`) εμεηάδνληαη 
πξνθνξηθά ή γξαπηά, θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. Βηδηθφηεξα:  

α) Βμεηάδνληαη πξνθνξηθά θαηφπηλ αίηεζήο ηνπο νη καζεηέο πνπ αδπλαηνχλ λα ππνζηνχλ γξαπηή εμέηαζε επεηδή:  

η) είλαη ηπθινί, ζχκθσλα κε ηνλ λ. 958/1979 (ΦΒΚ 191 Ώ`) ή έρνπλ πνζνζηφ αλαπεξίαο ζηελ φξαζή ηνπο ηνπιάρηζηνλ 67% ή 
είλαη ακβιχσπεο κε πνζνζηφ αλαπεξίαο ζηελ φξαζή ηνπο ηνπιάρηζηνλ 67%,  
ηη) έρνπλ θηλεηηθή αλαπεξία ηνπιάρηζηνλ 67% κφληκε ή πξνζσξηλή, πνπ ζπλδέεηαη κε ηα άλσ άθξα,  
ηηη) πάζρνπλ απφ ζπαζηηθφηεηα ησλ άλσ άθξσλ,  
ηλ) πάζρνπλ απφ θάηαγκα ή άιιε πξνζσξηλή βιάβε ησλ άλσ άθξσλ πνπ θαζηζηά αδχλαηε ηε ρξήζε ηνπο γηα γξαθή,  
λ) παξνπζηάδνπλ εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο φπσο δπζιεμία, δπζγξαθία, δπζαξηζκεζία, δπζαλαγλσζία, δπζνξζνγξαθία. 
ηαλ ν καζεηήο ηεο πεξίπησζεο απηήο επηζπκεί λα απαληήζεη θαη γξαπηά ζε θάπνηα εξσηήκαηα, απηά αμηνινγνχληαη θαηά ηε 
βαζκνιφγεζε.  
Δ ζρεηηθή αίηεζε ππνβάιιεηαη ζην Λχθεηφ ηνπο ζπλνδεπφκελε απφ ηε γλσκάηεπζε ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά ζχζηεκα 
πηζηνπνίεζεο αλαπεξίαο ηεο νηθείαο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο γηα ηηο πεξηπηψζεηο η έσο ηλ, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη ε 
επίδνζή ηνπο ζηα καζήκαηα δελ είλαη δπλαηφλ λα ειεγρζεί κε γξαπηέο εμεηάζεηο. Γηα ηελ πεξίπησζε λ απαηηείηαη γλσκάηεπζε 
απφ ηα νηθεία Κέληξα Αηαθνξνδηάγλσζεο, Αηάγλσζεο θαη Τπνζηήξημεο Βηδηθψλ Βθπαηδεπηηθψλ Ώλαγθψλ (ΚΒΑΑΤ), πνπ 
ιεηηνπξγνχλ ζηηο έδξεο ησλ Ννκαξρηαθψλ Ώπηνδηνηθήζεσλ θαη ησλ Ννκαξρηαθψλ Αηακεξηζκάησλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 
άξζξνπ 12 ηνπ λ. 3699/2008 ή απφ ηα πηζηνπνηεκέλα απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Αηα ΐίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ 
Εαηξνπαηδαγσγηθά Κέληξα (ΕΠΑ), ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ε εηδηθή καζεζηαθή δπζθνιία ηνπ καζεηή, θαζψο θαη ν ρξφλνο 
επαλαμηνιφγεζήο ηνπ.  

β) Οη καζεηέο κε θάζκα απηηζκνχ εμεηάδνληαη:  

η) γξαπηά ή  
ηη) πξνθνξηθά.  

Γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο απαηηείηαη γλσκάηεπζε απφ ηα νηθεία ΚΒΑΑΤ, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηηο έδξεο ησλ Ννκαξρηαθψλ 
Ώπηνδηνηθήζεσλ θαη ησλ Ννκαξρηαθψλ Αηακεξηζκάησλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 3699/2008 ή ηα πηζηνπνηεκέ-
λα απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Αηα ΐίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ Εαηξνπαηδαγσγηθά Κέληξα (ΕΠΑ) ζηελ νπνία ζα 
αλαγξάθεηαη ε εηδηθή καζεζηαθή δπζθνιία ηνπ καζεηή, ν πξνθνξηθφο ή ν γξαπηφο ηξφπνο εμέηαζεο, θαζψο θαη ν ρξφλνο 
επαλαμηνιφγεζεο ηνπ. Δ ζρεηηθή αίηεζε ππνβάιιεηαη ζην Λχθεηφ ηνπο ζπλνδεπφκελε απφ ηε γλσκάηεπζε ησλ αλαθεξνκέλσλ 
Κέληξσλ.  

γ) Βμεηάδνληαη γξαπηά νη καζεηέο πνπ έρνπλ ηδηαίηεξα ζνβαξά πξνβιήκαηα αθνήο (θσθνί, βαξήθννη) ζε πνζνζηφ 67% θαη 
πάλσ θαη φζνη παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα ιφγνπ θαη νκηιίαο (δπζαξζξία, ηξαπιηζκφο) θαζψο θαη πξνβιήκαηα επηιεςίαο, ηα 
νπνία πηζηνπνηνχληαη απφ ηελ νηθεία πγεηνλνκηθή Βπηηξνπή χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. Δ ζρεηηθή αίηεζε 
ππνβάιιεηαη ζην Λχθεηφ ηνπο ζπλνδεπφκελε απφ ηε γλσκάηεπζε ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά ζχζηεκα πηζηνπνίεζεο 
αλαπεξίαο.  

δ) Βηδηθά γηα ηνπο καζεηέο πνπ είλαη ηπθινί, ζχκθσλα κε ηνλ λ. 958/1979 (ΦΒΚ 191 Ώ`) ή έρνπλ πνζνζηφ αλαπεξίαο ζηελ 
φξαζή ηνπο ηνπιάρηζηνλ 67% ή είλαη ακβιχσπεο κε πνζνζηφ αλαπεξίαο ζηελ φξαζή ηνπο ηνπιάρηζηνλ 67% ή παξνπζηάδνπλ 
ζνβαξά πξνβιήκαηα αθνήο (θσθφο, βαξήθννο), γλσκαηεχζεηο ρνξεγνχληαη θαη απφ ηηο Εαηξνπαηδαγσγηθέο Τπεξεζίεο ηνπ 
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Κέληξνπ Βθπαίδεπζεο θαη Ώπνθαηάζηαζεο Σπθιψλ (ΚΒΏΣ) θαη ηνπ Βζληθνχ Κέληξνπ Κσθψλ εθφζνλ πηζηνπνηεζνχλ απφ ην 
Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο σο Εαηξνπαηδαγσγηθέο Τπεξεζίεο.  

ε) ηαλ ππάξρεη δηάζηαζε απφςεσλ κεηαμχ ησλ γλσκαηεχζεσλ ησλ ΚΒΑΑΤ θαη ΕΠΑ γηα ηνλ ίδην καζεηή, δίδεηαη ην δηθαίσκα 
πξνζθπγήο ζε πεληακειή Αεπηεξνβάζκηα Βηδηθή Αηαγλσζηηθή Βπηηξνπή Ώμηνιφγεζεο (ΒΑΒΏ), ε νπνία ζπγθξνηείηαη κε 
απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Αηεπζπληή Βθπαίδεπζεο. Δ απφθαζε ηεο δεπηεξνβάζκηαο ΒΑΒΏ είλαη νξηζηηθή. ηελ πεξίπησζε 
πνπ ππάξρεη δηάζηαζε απφςεσλ κεηαμχ ησλ γλσκαηεχζεσλ ησλ ΚΒΑΑΤ θαη ησλ ΕΠΑ γηα ηνλ ίδην καζεηή θαη δελ έρεη γίλεη 
πξνζθπγή ζηελ πεληακειή Αεπηεξνβάζκηα ΒΑΒΏ, ππεξηζρχεη ε γλσκάηεπζε ηνπ ΚΒΑΑΤ. ε πεξίπησζε πξνζθπγήο ζηελ 
ΒΑΒΏ ε ζρεηηθή αίηεζε θαη ε γλσκάηεπζε ππνβάιιεηαη ζην Αηεπζπληή ηνπ νηθείνπ Λπθείνπ ην αξγφηεξν κέρξη 31 Μαξηίνπ 
εθάζηνπ έηνπο.  

ζη) Σπρφλ γλσκαηεχζεηο ή δηαγλσζηηθέο εθζέζεηο ησλ ΚΑΏΤ ή ησλ Εαηξνπαηδαγσγηθψλ Κέληξσλ, πνπ έρνπλ εθδνζεί πξηλ απφ 
ηελ ηζρχ ηεο παξνχζεο απφθαζεο, εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ, εθφζνλ κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 
ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο δελ έρεη παξέιζεη ηξηεηία απφ ηελ έθδνζή ηνπο.  

δ) Αελ γίλνληαη δεθηέο νη γλσκαηεχζεηο νη νπνίεο αλαθέξνπλ αλαπεξίεο ή καζεζηαθέο δπζθνιίεο δηαθνξεηηθέο απφ εθείλεο πνπ 
αλαγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Οη γλσκαηεχζεηο ησλ πγεηνλνκηθψλ επηηξνπψλ, ησλ ΚΒΑΑΤ, ησλ 
Εαηξνπαηδαγσγηθψλ Κέληξσλ (ΕΠΑ) εθδίδνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ.  

2. Οη καζεηέο ηνπ άξζξνπ απηνχ νπνηαζδήπνηε ηάμεο ηνπ Λπθείνπ, ζε φζα καζήκαηα εμεηάδνληαη ελδνζρνιηθά, εμεηάδνληαη 
ηαπηφρξνλα κε ηνπο καζεηέο ηεο ηάμεο ζηελ νπνία αλήθνπλ θαη ζηα ίδηα ζέκαηα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζεο. 
Βηδηθά, νη καζεηέο ηνπ εδαθίνπ α θαη νη καζεηέο ηεο πεξίπησζεο ηη ηνπ εδαθίνπ β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ 
εμεηάδνληαη ελψπηνλ επηηξνπήο, ηελ νπνία ζπγθξνηεί γηα ην ζθνπφ απηφ ν Αηεπζπληήο ηνπ Λπθείνπ θαη ηελ απνηεινχλ ν ίδηνο ή 
ν Τπνδηεπζπληήο, σο Πξφεδξνο, θαη δχν (2) θαζεγεηέο ηεο ίδηαο ή ζπλαθνχο κε ηα εμεηαδφκελα καζήκαηα εηδηθφηεηαο, σο 
κέιε.  
Ο κέζνο φξνο (Μ.Ο.) ησλ βαζκψλ ησλ δχν (2) θαζεγεηψλ είλαη ν βαζκφο ηνπ καζεηή ζην εμεηαδφκελν κάζεκα.  
Καηά ηηο νιηγφιεπηεο ή σξηαίεο δνθηκαζίεο ησλ ηεηξακήλσλ ε πξνθνξηθή εμέηαζε ησλ καζεηψλ απηψλ γίλεηαη απφ ηνλ νηθείν 
θαζεγεηή.  

3. Οη καζεηέο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο νη νπνίνη ππάγνληαη ζην εδάθην α θαη νη καζεηέο ηεο πεξίπησζεο ηη ηνπ εδαθίνπ β ηεο 
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ, γηα ηα εμεηαδφκελα κε θνηλά ζέκαηα ζε εζληθφ επίπεδν καζήκαηα, εμεηάδνληαη σο 
αθνινχζσο:  

α) ην νηθείν ΐ.Κ. πνπ ιεηηνπξγεί ζηε Αηεχζπλζε Α.Β. ζηελ νπνία αλήθεη νξγαληθά ην ζρνιείν θνίηεζήο ηνπο, ελψπηνλ 
Βπηηξνπήο Βμέηαζεο. Γηα ην ρψξν ιεηηνπξγίαο ηεο Βπηηξνπήο Βμέηαζεο κπνξεί λα νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Αηεπζπληή 
ηεο Αηεχζπλζεο Α.Β. εηδηθφ Βμεηαζηηθφ Κέληξν, σο παξάξηεκα ηνπ ΐ.Κ. Δ Βπηηξνπή Βμέηαζεο ηνπ εδαθίνπ απηνχ νξίδεηαη απφ 
ηνλ Πξφεδξν ηνπ νηθείνπ ΐ.Κ. θαη απνηειείηαη απφ:  

i. Σνλ Πξφεδξν ή έλα κέινο ηεο Βπηηξνπήο ηνπ νηθείνπ ΐ.Κ. σο Πξφεδξν.  
ii. Ώπφ δχν (2) εθπαηδεπηηθνχο ιεηηνπξγνχο Α.Β. γηα θάζε εμεηαδφκελν κάζεκα απφ απηνχο πνπ ην δίδαμαλ έλα ηνπιάρηζηνλ 
ζρνιηθφ έηνο θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, σο εμεηαζηέο-βαζκνινγεηέο.  
iii. Ώπφ έλα (1) ρνιηθφ χκβνπιν ή εθπαηδεπηηθφ ιεηηνπξγφ Α.Β. ηεο ίδηαο ή ζπγγελνχο κε ην εμεηαδφκελν κάζεκα εηδηθφηεηαο, 
σο εμεηαζηή -ηξίην βαζκνινγεηή.  
iv. Έλα εθπαηδεπηηθφ ιεηηνπξγφ Α.Β. ή δηνηθεηηθφ ππάιιειν σο γξακκαηέα ηεο Βπηηξνπήο. ε πεξίπησζε πνπ νη εμεηαδφκελνη 
καζεηέο είλαη πεξηζζφηεξνη απφ είθνζη (20) νξίδεηαη θαη έλαο βνεζφο γξακκαηέαο. Γηα θάζε είθνζη (20) επηπιένλ εμεηαδνκέλνπο 
νξίδεηαη έλαο αθφκε βνεζφο γξακκαηέαο.  
ηελ Βπηηξνπή κπνξεί λα παξίζηαηαη θαη έλαο (1) χκβνπινο Βηδηθήο Ώγσγήο θαη Βθπαίδεπζεο ή ν Πξντζηάκελνο ηνπ νηθείνπ 
ΚΒΑΑΤ ή εθπαηδεπηηθφο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ν νπνίνο ππεξεηεί ζην ΚΒΑΑΤ, γηα ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ή 
επεμεγήζεσλ ζε ζέκαηα εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ.  
ην ρψξν ιεηηνπξγίαο ηεο Βπηηξνπήο εμέηαζεο παξεπξίζθεηαη ζρνιίαηξνο ή άιινο ηαηξφο ηνπ δεκνζίνπ ή ηδηψηεο ηαηξφο, ν 
νπνίνο νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Ννκάξρε κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ νηθείνπ Αηεπζπληή ηεο Αηεχζπλζεο Α.Β. γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε νπνηαζδήπνηε έθηαθηεο αλάγθεο ησλ εμεηαδνκέλσλ.  
Ο νξηδφκελνο ηαηξφο νθείιεη λα είλαη παξψλ κηζή ηνπιάρηζηνλ ψξα πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εμεηάζεσλ θαη λα παξακείλεη ζε 
φιε ηε δηάξθεηα ησλ εμεηάζεσλ.  
ε πεξίπησζε πνπ νη εμεηαδφκελνη είλαη πεξηζζφηεξνη απφ πέληε (5) ζε θάζε εμεηαδφκελν κάζεκα, κε απφθαζε ηνπ ν 
Πξφεδξνο ηεο Βπηηξνπήο κπνξεί λα απμάλεη ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ - εμεηαζηψλ αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ θαη ηα 
καζήκαηα ζηα νπνία πξνζέξρνληαη λα εμεηαζηνχλ.  
Κάζε Βπηηξνπή έρεη σο έξγν ηελ εμέηαζε θαη βαζκνιφγεζε ζε θάζε κάζεκα ησλ καζεηψλ πνπ αλήθνπλ ζην εδάθην α θαη ζηελ 
πεξίπησζε ηη ηνπ εδαθίνπ β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ.  
ην γξαπηφ δνθίκην θάζε εμεηαδνκέλνπ ζεκεηψλεηαη ν ηξφπνο εμέηαζεο ηνπ καζεηή θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνπο εμεηαζηέο θαη 
ηνλ Πξφεδξν ηεο επηηξνπήο. Καηά ηελ εμέηαζε παξεπξίζθεηαη θαη ν ηξίηνο βαζκνινγεηήο, γηα λα αμηνινγήζεη ην καζεηή ζε 
πεξίπησζε δηαθνξάο βαζκνινγίαο.  

β) ηηο Αηεπζχλζεηο Α.Β. ζηηο νπνίεο δελ ιεηηνπξγνχλ ΐ. Κ. νξίδεηαη Βηδηθφ Βμεηαζηηθφ Κέληξν κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ 
Αηεπζπληή ηεο Αηεχζπλζεο Α.Β.. ηελ πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ πνπ εμεηάδνληαη ζε έλα ΐ.Κ. είλαη 
κεγαιχηεξνο απφ νγδφληα (80), κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Αηεπζπληή ηεο Αηεχζπλζεο Α.Β. νξίδεηαη Βηδηθφ Βμεηαζηηθφ Κέληξν ζην 
νπνίν εμεηάδνληαη νη επηπιένλ ησλ νγδφληα ππνςήθηνη.  
Με ηελ ίδηα απφθαζε νξίδεηαη ν Πξφεδξνο ηεο Βπηηξνπήο Βμέηαζεο απφ ηνπο έρνληεο ηα πξνβιεπφκελα γηα ηνπο Πξνέδξνπο 
ΐαζκνινγηθψλ Κέληξσλ πξνζφληα. Ο Πξφεδξνο ηεο Βπηηξνπήο Βμέηαζεο νξίδεη ηα ππφινηπα κέιε ηεο επηηξνπήο, ην 
γξακκαηέα θαη ην βνεζφ γξακκαηέα φπνπ απαηηείηαη, εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ α ηεο 



364 
 

παξνχζεο παξαγξάθνπ.  
Αελ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηηο Βπηηξνπέο ηνπ ΐαζκνινγηθνχ θαη ηνπ Βηδηθνχ Βμεηαζηηθνχ Κέληξνπ φπνηνο έρεη ζρέζε 
ζπγγέλεηαο εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο κέρξη θαη ηξίηνπ βαζκνχ κε καζεηή πνπ εμεηάδεηαη ζ απηήλ ή θαζεγεηήο πνπ δίδαζθε ην 
ίδην ζρνιηθφ έηνο ζην Λχθεην ζην νπνίν θνηηνχζε ν εμεηαδφκελνο καζεηήο.  

γ) ζνη ππάγνληαη ζηελ πεξίπησζε η ηνπ εδαθίνπ β θαη ζην εδάθην γ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ εμεηάδνληαη ζην 
ίδην Βμεηαζηηθφ Κέληξν ζην νπνίν εμεηάδνληαη θαη νη καζεηέο ηνπ Λπθείνπ ζην νπνίν θνηηνχλ. Δ εμέηαζε ησλ καζεηψλ απηψλ 
γίλεηαη ζε μερσξηζηή αίζνπζα θαη ν ρξφλνο εμέηαζήο ηνπο κπνξεί λα παξαηαζεί κε απφθαζε ηεο Λπθεηαθήο Βπηηξνπήο. Σα 
γξαπηά ηνπο ζπγθεληξψλνληαη καδί κε ηα γξαπηά ησλ ινηπψλ καζεηψλ θαη δηαβηβάδνληαη γηα βαζκνιφγεζε ζην νηθείν ΐ.Κ.  

4. Οη αηηήζεηο θαη νη γλσκαηεχζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν απηφ, ππνβάιινληαη ζην Αηεπζπληή ηνπ νηθείνπ Λπθείνπ ην 
αξγφηεξν «κέρξη ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο-δήισζεο γηα ζπκκεηνρή ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ησλ 
Γεληθψλ Λπθείσλ» θάζε έηνπο. ε έθηαθηεο θαη απξφβιεπηεο πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη θαη αξγφηεξα.»  

ΣΗΜΔΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ : Οη εληόο «» ιέμεηο αληηθαηαζηάζεθαλ ωο άλω κε ηελ Α5/30978/23-02-2018 Απόθαζε Υπ. Παηδείαο 
ΦΔΚ 752 η. Β΄  

Δ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Βθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.  

Δ ΤΠΟΤΡΓΟ  

Γ4/150/24-02-2000 Απόθαζε ΥΠ.Γ.Π.Θ. ΦΓΚ 246 η. Β΄ 
 

Έρνληαο ππφςε ην Ν. 1566/85  

Οξίδνπκε ηνλ ηξφπν ζχλζεζεο ησλ ηκεκάησλ ηεο ζπνπδάδνπζαο θαη καζεηηψζαο λενιαία 

θαηά ηηο παξειάζεηο ζηηο Δζληθέο επεηείνπο θαη ηνλ ηξφπν επηινγήο ζεκαηνθφξνπ θαη 

παξαζηαηψλ ζηα ζρνιεία ηεο Β/ζκηαο Δθπ/ζεο σο εμήο:  

1. ΤΝΘΔΖ ΣΜΖΜΑΣΩΝ ΠΑΡΔΛΑΖ  

α) Σα ηκήκαηα παξέιαζεο ηεο Εδησηηθήο θαη Αεκφζηαο ΐ/ζκηαο Βθπ/ζε θαζψο θαη ηεο Αεκφζηαο Γ/ζκηαο Βθπ/ζεο ζα 
ζπγθξνηνχληαη θαηά εληαίν ηξφπν ζε ηεηξάδεο (4x8=32 καζεηέο-ηξηεο) ζα ζπκκεηέρνπλ επηπιένλ 1 ζεκαηνθφξνο κε 5 
παξαζηάηεο θαζψο επίζεο, θαη δηκνηξίηεο επηθεθαιήο ησλ ηκεκάησλ (αγφξηα - θνξίηζηα).  
β) Οη καζεηέο ή ζπνπδαζηέο πνπ ζα κεηέρνπλ ζηα ηκήκαηα ηεο παξέιαζεο ζα επηιέγνληαη απφ ηνπο νηθείνπο θαζεγεηέο 
Φπζηθήο Ώγσγήο απφ εθείλνπο ηνπο καζεηέο πνπ έρνπλ άξηηα εκθάληζε, παξάζηεκα θαη ήζνο. Σα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο 
(ΏΜΒΏ) ζα ζπκκεηέρνπλ εθφζνλ ην επηζπκνχλ ηα ίδηα θαη νη γνλείο ηνπο θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ ζπιιφγνπ ησλ 
δηδαζθφλησλ  
γ) Δ πξνεηνηκαζία επηινγήο, ησλ καζεηψλ γηα ηε ζπγθξφηεζε ησλ ηκεκάησλ, ζα αξρίδεη κε επζχλε ησλ θαζεγεηψλ Φπζηθήο 
Ώγσγήο ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα πξηλ απφ θάζε παξέιαζε. Θα αθηεξψλεηαη ρξφλνο (10`-12`) γηα ηελ εθκάζεζε αλάινγσλ 
αζθήζεσλ (βεκαηηζκφο, θίλεζε ρεξηψλ θ.ι.π.) θαηά ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο Ώγσγήο. Γηα ηελ άξηηα θαη άςνγε 
ζπλεξγαζία ησλ Α/λησλ ησλ ζρνιείσλ κε ηνπο θαζεγεηέο Φπζηθήο Ώγσγήο. ζα πξαγκαηνπνηνχληαη δχν ηνπιάρηζηνλ 
δνθηκαζηηθέο παξειάζεηο ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ κε ηα επηιεγκέλα ηκήκαηα παξνπζία θαη δεχηεξνπ Βθπ/θνπ αλεμάξηεηα 
εηδηθφηεηαο. Κάζε ζρνιείν ζπκκεηέρεη κε δχν ηκήκαηα (αγφξηα - θνξίηζηα) φπνπ ηα ζρνιεία ζην Αήκν ή ζηελ πφιε είλαη 
πεξηζζφηεξα απφ δέθα θαη απφ δχν (2) κέρξη ηέζζεξα (4) ηκήκαηα (2 αγφξηα - 2 θνξίηζηα) φηαλ ηα ζρνιεία είλαη ιηγφηεξα.  
δ) Σα ζρνιεία Εδησηηθήο θαη Αεκφζηαο ΐ/ζκηαο Βθπ/ζεο ζπκκεηέρνπλ ππνρξεσηηθά ζηηο παξειάζεηο κε ην ζχκβνιν ηνπ 
Βιιεληθνχ Έζλνπο. Σα ηκήκαηα ησλ ζρνιείσλ θαηά ηελ παξέιαζε ζα παξνπζηάδνπλ, έλα νκνηφκνξθν ζχλνιν θαη ε εκθάληζε 
ζα είλαη απηή πνπ ζα αξκφδεη ζε καζεηέο-ηξηεο  
Οη επηθεθαιείο ησλ ηκεκάησλ θαζεγεηέο Φπζηθήο Ώγσγήο, νθείινπλ λα αθνινπζνχλ ηα ηκήκαηα ηνπο απφ ην αξηζηεξφ κέξνο 
ζε φιε ηε δηαδξνκή ηεο παξέιαζεο.  
Βπεηδή ε παξέιαζε γίλεηαη γηα αλάκλεζε αιιά θαη γηα λα ηηκεζνχλ πξφζσπα θαη γεγνλφηα κηα νξηζκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ 
πνπ έρεη αμία γηα καο ζήκεξα ζα πξέπεη ε πνηφηεηα απηήο ηεη, εθ-δήισζεο λα είλαη ε πςειφηεξε.  

2. ΔΠΗΛΟΓΖ ΖΜΑΗΟΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΠΑΡΑΣΑΣΩΝ Β/ΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ  

α) ΓΤΜΝΏΕΏ ΔΜΒΡΔΕΏ - ΒΠΒΡΕΝΏ  
εκαηνθφξνο ζα νξίδεηαη ν θαιχηεξνο ζε επίδνζε καζεηήο-ηξηα απφ ηελ Γ` ηάμε κε βάζε ηνλ γεληθφ κέζν φξν ηεο 
βαζκνινγίαο ηεο πξνεγνχκελεο ηάμεο.  
Παξαζηάηεο ζα νξίδνληαη αλεμάξηεηα κε ην θχιν θαη κε βάζε ηελ επίδνζε ηνπ γεληθνχ κέζνπ φξνπ ηεο βαζκνινγίαο ηεο 
πξνεγνχκελεο ηάμεο, δχν (2) καζεηέο ηεο Γ` ηάμεο θαη δχν (2) καζεηέο ηεο ΐ` ηάμεο. Έλαο καζεηήο-ηξηα ηελ Ώ` ηάμε χζηεξα 
απφ θιήξσζε φισλ ησλ καζεηψλ γηα ηελ εθδήισζε ηεο 28εο Οθησβξίνπ θαη ν θαιχηεξνο καζεηήο-ηξηα κε βάζε ηελ επίδνζε 
γηα ηελ εθδήισζε ηε 25εο Μαξηίνπ.  
Γηα ηελ επίδνζε ηεο Ώ` ηάμεο ζα ππνινγίδεηαη ν κέζνο φξνο ησλ δχν (2) ηξηκήλσλ εθηφο αλ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο δελ έρεη 
θαηαηεζεί ε βαζκνινγία ηνπ δεπηέξνπ ηξηκήλνπ νπφηε ζα ππνινγίδεηαη ε βαζκνινγία κφλν ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ.  



365 
 

β) ΒΝΕΏΕΏ ΛΤΚΒΕΏ  
εκαηνθφξνο ζα νξίδεηάη ν θαιχηεξνο ζε επίδνζε καζεηήο-ηξηα απφ ηελ Γ` ηάμε. Παξαζηάηεο ζα νξίδνληαη κε βάζε ηελ 
επίδνζε θαη αλεμάξηεηα κε ην θχιν δχν καζεηέο απφ ηελ Γ` ηάμε θαη δχν καζεηέο απφ ηελ ΐ` ηάμε. Ο παξαζηάηεο απφ ηελ Ώ` 
ηάμε καζεηήο-ηξηα ζα νξίδεηαη ζχκθσλα κε ην βαζκφ ηνπ απνιπηεξίνπ ηεο Γ` ηάμεο Γπκλαζίνπ.  

γ)ΣΒΒ  
εκαηνθφξνο ζα νξίδεηαη καζεηήο-ηξηα κε βάζε ηε γεληθή επίδνζε ηνπ δεπηέξνπ έηνπο ηνπ Ώ` θχθινπ ζπνπδψλ. Αχν 
παξαζηάηεο απφ ηνλ ΐ` θχθιν ζπνπδψλ ζα νξίδνληαη δπν καζεηέο-ηξηεο, κε βάζε ηελ επίδνζε ηνπ δεπηέξνπ έηνπο ηνπ Ώ` 
θχθινπ κε βάζε ηελ επίδνζε ηνπ πξψηνπ έηνπο ηνπ Ώ` θχθινπ. Ο παξαζηάηεο ηνπ πξψηνπ έηνπο ηνπ Ώ` θχθινπ ζπνπδψλ ζα 
νξίδεηαη ζχκθσλα κε ην βαζκφ ηνπ απνιπηεξίνπ ηνπ Γπκλαζίνπ.  

3. ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ  

α) ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ καζεηψλ-ηξησλ γηα ηε ζέζε ηνπ ζεκαηνθφξνπ ή παξαζηαηψλ γίλεηαη 
θιήξσζε θαη νξίδνληαη έλαο γηα ηηο εθδειψζεηο ηεο 28εο Οθησβξίνπ θαη έλαο γηα ηηο εθδειψζεηο ηεο 25εο Μαξηίνπ. (φηαλ ν 
έλαο νξίδεηαη ζεκαηνθφξνο ν άιινο νξίδεηαη παξαζηάηεο). Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο ηνπηθνχο ενξηαζκνχο- θαη παξειάζεηο.  
β) Μαζεηέο πνπ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο έρνπλ απαιιαγεί απφ ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Ώγσγήο θαη έρνπλ πξνζθνκίζεη 
πηζηνπνηεηηθφ απφ Αεκφζην Ννζνθνκείν κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ σο ζεκαηνθφξνη ή παξαζηάηεο κεηά θαη απφ ππεχζπλε 
δήισζε ησλ γνλέσλ ηνπο.  
γ) ηελ δηαδηθαζία επηινγήο ζπκκεηέρνπλ θαη νη κεηεγγξαθέληεο, καζεηέο απφ άιια ζρνιεία. εθφζνλ ε κεηαγξαθή έρεη 
πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία  
δ) {(Αελ κπνξνχλ λα νξηζζνχλ ζεκαηνθφξνη θαη παξαζηάηεο νη έρνληεο μέλε ππεθνφηεηα θαη μέλε θαηαγσγή καζεηέο. 
Μπνξνχλ, λα νξηζζνχλ ζεκαηνθφξνη θαη παξαζηάηεο καζεηέο πνπ έρνπλ κελ μέλε ππεθνφηεηα αιιά είλαη Βιιεληθήο 
θαηαγσγήο. Μπνξνχλ, εθφζνλ θαη νη γνλείο ηνπο ην επηζπκνχλ λα νξηζζνχλ ζεκαηνθφξνη θαη παξαζηάηεο καζεηέο πνπ έρνπλ 
κελ μέλε ππεθνφηεηα αιιά είλαη Βιιεληθήο θαηαγσγήο.)}  
{(Μπνξνχλ λα νξηζζνχλ ζεκαηνθφξνη θαη παξαζηάηεο αιινδαπνί καζεηέο. ζηνπο νπνίνπο έρεη επηηξαπεί ε αλαδνρή ηνπο ζε 
Βιιεληθή νηθνγέλεηα κε απφθαζε Αηθαζηεξίνπ θαη θνηηνχλ ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ρξφληα ζε Βιιεληθφ ζρνιείν.)}  
ΠΏΡΏΣΔΡΔΔ: Σα σο άλσ πνπ βξίζθνληαη εληφο {( )} δελ ηζρχνπλ κεηά απφ ηελ Γ1/219/13.03.2001 απφθαζε ηνπ ΤΠ.Β.Π.Θ.  

Κάζε πξνεγνχκελε ζρεηηθή κε ηα ζέκαηα απηά. παχεη λα ηζρχεη.  

Δ Ώπφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Βθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο. 

Γ2/117509/20-10-2004 ΥΠ.Γ.Π.Θ. 
 

Δπηινγή εκαηνθφξνπ 

Ώλαθνξηθά κε ηνλ νξηζκφ ζεκαηνθφξνπ θαη παξαζηαηψλ ζηα ζρνιεία Ώ/ζκηαο θαη ΐ/ζκηαο εθπαίδεπζεο θαηά ηηο παξειάζεηο 
ζηηο εζληθέο επεηείνπο, ζαο γλσξίδνπκε φηη ζηε δηαδηθαζία επηινγήο ζεκαηνθφξνπ - παξαζηαηψλ θαη ππεπζχλσλ γηα ηελ 
θαηάζεζε ζηεθάλσλ, ζπκκεηέρνπλ νη θαιχηεξνη ζε επίδνζε καζεηέο -ηξηεο αλεμάξηεηα απφ εζληθή θαηαγσγή θαη ππεθνφηεηα.  

Αηεπθξηλίδεηαη φηη ε Γ1/219/16-3-2001 ΤΏ (ΦΒΚ 277/η.ΐ`) ηζρχεη.  

Βπηζεκαίλνπκε φηη γηα ηα αλσηέξσ ηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα έρεη ν ζχιινγνο ησλ δηδαζθφλησλ.  

Βπηπιένλ, πξνο ελεκέξσζε ζαο, ζαο επηζπλάπηνπκε ηε δήισζε ηεο Τπνπξγνχ Βζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ε νπνία 
έγηλε ζηε ΐνπιή ησλ Βιιήλσλ κε αθνξκή εξψηεζε βνπιεπηή.  

Γ1/678/19-07-2001 ΥΠ.Γ.Π.Θ. 
 

Δπηινγή ζεκαηνθφξσλ 

αο ζηέιλνπκε ηελ αξηζκ. Φ10/84/Γ1/480/21-6-2001 (ΦΒΚ 863 η.ΐ`) ππνπξγηθή απφθαζε, κε ηελ νπνία νξίδεηαη φηη ζηε 
δηαδηθαζία επηινγήο ζεκαηνθφξσλ, παξαζηαηψλ θ.ι.π. παίξλνπλ κέξνο θαη νη καζεηέο πνπ έρνπλ απαιιαγεί απφ ην κάζεκα 
ηεο Φπζηθήο Ώγσγήο, χζηεξα απφ ππεχζπλε δήισζε ησλ γνλέσλ ηνπο.  
Με ηελ ίδηα απφθαζε νξίδεηαη φηη ζηε δηαδηθαζία επηινγήο παίξλνπλ επίζεο κέξνο νη καζεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ 
κεηεγγξαθή, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη γηα ηνπο καζεηέο ηεο Σ` καδί κε ην απνδεηθηηθφ κεηεγγξαθήο πνπ εθδίδεηαη απφ ηηο 15 
Ενπλίνπ κέρξη ηηο 10 Οθησβξίνπ απνζηέιιεηαη θαη αληίγξαθν ηνπ Φχιινπ Δκεξεζίνπ Βιέγρνπ ή ηνπ ΐηβιίνπ Μεηξψνπ 
(ζεσξεκέλν θαη ζθξαγηζκέλν απφ ην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ), ζην νπνίν (αληίγξαθν) θαίλεηαη ε αλαιπηηθή βαζκνινγία ηνπ 
καζεηή ζηελ Β` ηάμε.  
Βπηζεκαίλεηαη φηη ε επηινγή ζεκαηνθφξσλ θ.ι.π. γίλεηαη απφ ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο 
θείκελεο δηαηάμεηο, ηηο νπνίεο θακηά απφθαζε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ δελ κπνξεί λα αθπξψλεη θαη λα αληηζηξαηεχεηαη, 
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αλεμάξηεηα απφ πξνζσπηθέο απφςεηο ζρεηηθέο κε ην ζέκα.  
Τπελζπκίδεηαη φηη ε επηινγή ησλ ζεκαηνθφξσλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 11 
ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Π.Α. 201/1998 (ΦΒΚ 161 η. Ώ`) θαη κε βάζε ηηο κεηαβνιέο πνπ επήιζαλ κε ηηο αθφινπζεο ππνπξγηθέο 
απνθάζεηο:  

- Γ1/219/13-3-2001 (ΦΒΚ 277 η. ΐ`) γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία επηινγήο θαη ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ  

- Φ10/84/Γ1/480/21-6-2801 (ΦΒΚ 863 η. ΐ`) γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία επηινγήο θαη καζεηψλ πνπ έρνπλ απαιιαγεί απφ 
ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Ώγσγήο θαζψο θαη φζσλ πξνέξρνληαη απφ κεηεγγξαθή  
(Δ ξχζκηζε ιεηηνπξγηθψλ ζεκάησλ ησλ ζρνιείσλ κε ππνπξγηθέο απνθάζεηο πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 
2525/97, ΦΒΚ 188 η. Ώ`.)  
χκθσλα κε ηελ πξναλαθεξζείζα δηάηαμε ηνπ Π.Α. 201/98, γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο 
ιακβάλεηαη ππφςε ν εηήζηνο Γεληθφο Μέζνο ξνο βαζκνινγίαο ησλ καζεηψλ, ν νπνίνο πξνθχπηεη απφ ηνπο κέζνπο φξνπο 
ησλ καζεκάησλ, δειαδή απφ ηελ ηέηαξηε ζηήιε ηνπ ΐηβιίνπ Μεηξψνπ, ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη επηκέξνπο βαζκνί ζηα 
ηξίκελα, απφ ηνπο νπνίνπο βεβαίσο εμάγνληαη νη Μ.Ο. ησλ καζεκάησλ.  

Φ7/517/127893/Γ1/13-10-2014 Υπ. Παιδείας 
 

Γηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ-καζεηψλ ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, ησλ 

νπνίσλ νη γνλείο βξίζθνληαη ζε δηάζηαζε ή είλαη δηαδεπγκέλνη θαη ν έλαο απφ απηνχο δελ 

αζθεί ηελ επηκέιεηά ηνπο. 

Με αθνξκή εξσηήκαηα πνπ ππνβιήζεθαλ ζηηο Αηεπζχλζεηο καο, ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ-καζεηψλ ζηελ 
Πξσηνβάζκηα θαη Αεπηεξνβάζκηα Βθπαίδεπζε, ησλ νπνίσλ νη γνλείο βξίζθνληαη ζε δηάζηαζε ή είλαη δηαδεπγκέλνη θαη ν έλαο 
απφ απηνχο δελ αζθεί ηελ επηκέιεηά ηνπο, ζαο γλσξίδνπκε φηη ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ 
θαηά ην άξ. 103 §9 ηνπ πληάγκαηνο θαη ην Ν.3094/2003, ζε έγγξαθφ ηνπ κε αξηζ. πξση. 124301/22966/11-8-2010 πξνο ην 
γξαθείν ηνπ Βηδηθνχ Γξακκαηέα Π.Β. θαη Α.Β. γλσζηνπνηεί ηα αθφινπζα:  

α) ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ιφγσ δηάζηαζεο ή δηαδπγίνπ ησλ γνλέσλ καζεηή, ε άζθεζε ηεο επηκέιεηαο ηνπ πξνζψπνπ ηνπ έρεη 
αλαηεζεί ζηνλ έλαλ γνλέα (πνπ δηακέλεη καδί ηνπ), ε πεξηζηαζηαθή επηθνηλσλία ηνπ παηδηνχ κε ηνλ γνλέα πνπ δελ κέλεη καδί 
ηνπ, αιιά δηαηεξεί ηε γνληθή κέξηκλα απηνχ, δελ κπνξεί λα απαγνξεπζεί εληφο ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ, θαηά κείδνλα δε ιφγν δελ 
κπνξεί λα απαγνξεπζεί ε είζνδνο ηνπ γνλέα απηνχ ζην ζρνιείν. Δ επηθνηλσλία απηή ζα γίλεηαη κε ηξφπν ψζηε ην ζρνιείν λα 
κελ κεηαηξέπεηαη ζε ρψξν άζθεζεο επηθνηλσλίαο γνλέα-καζεηή παξεκπνδίδνληαο ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  
β) Αεδνκέλνπ φηη ε δηθαζηηθή απφθαζε πεξί επηθνηλσλίαο νξίδεη κφλν ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ν γνλέαο πνπ κέλεη 
κε ην παηδί νθείιεη λα έρεη απηφ ζηε δηάζεζε ηνπ άιινπ γνλέα, ε επηθνηλσλία πέξαλ ηεο ξπζκηδφκελεο ζηε δηθαζηηθή απφθαζε 
δελ κπνξεί λα απνθιείεηαη παξά κφλν αλ ξεηά ηελ απαγνξεχεη ε απφθαζε, κε εμαίξεζε ηεο ζπλδξνκήο ζπνπδαίνπ ιφγνπ 
(π.ρ. παξαθψιπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, άζθεζε βίαο ή πξφθιεζε ηαξαρήο) είλαη δπλαηφλ λα κελ επηηξαπεί 
ζε γνλέα ε είζνδνο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ.  
Δ νπνηαδήπνηε πξνθνξηθή ή γξαπηή εληνιή ηνπ ελφο γνλέα πξνο ην ζρνιείν λα απαγνξεχζεη ηελ είζνδν ηνπ άιινπ ή ηελ 
επηθνηλσλία κε ην ηέθλν, εμεηάδεηαη κε πξνζνρή, αιιά δελ είλαη ππνρξεσηηθή αθ` εαπηήο.  
γ) Δ ζπκκεηνρή ηνπ γνλέα πνπ δελ δηακέλεη κε ην παηδί ζε εθδειψζεηο, φπσο νη ζρνιηθέο ενξηέο, δελ κπνξεί επίζεο λα 
απαγνξεπζεί, παξά κφλν γηα ζπνπδαίν ιφγν (εάλ ν γνλέαο κε ηηο ελέξγεηεο ηνπ πξνθαιεί αλαζηάησζε ηεο εθδήισζεο ή ε 
παξνπζία ηνπ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζην ηέθλν). Δ αληίζεηε επηζπκία ηνπ άιινπ γνλέα, απφ κφλε ηεο, δελ κπνξεί λα ζπληζηά 
ζπνπδαίν ιφγν. Βπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ε δηθαζηηθή απφθαζε ζέηεη φξνπο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 
επηθνηλσλίαο (φπσο ζε πεξηπηψζεηο πνπ επηβάιιεηαη ε παξνπζία ηνπ άιινπ γνλέα ή θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ), ε ππνρξέσζε 
ζπκκφξθσζεο πξνο απηήλ επηβάιιεη, πξνθεηκέλνπ λα επηηξαπεί επηθνηλσλία ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, λα εμεηαζηεί απφ ηνπο 
εθπαηδεπηηθνχο εάλ πιεξνχληαη νη παξαπάλσ φξνη.  
δ) Δ ελεκέξσζε ηνπ γνλέα πνπ δελ αζθεί ηελ επηκέιεηα ηνπ ηέθλνπ επηβάιιεηαη ζην πιαίζην εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ 
ηνπ ζρνιείνπ. Καη` εμαίξεζε, εάλ απφ ηνλ γνλέα έρεη αθαηξεζεί ζπλνιηθά ε άζθεζε ηεο γνληθήο κέξηκλαο, ππνρξέσζε 
ελεκέξσζήο ηνπ γηα ην πξφζσπν ηνπ ηέθλνπ (επνκέλσο θαη γηα ηε θνίηεζή ηνπ) έρεη ν άιινο γνλέαο.  
ε) Δ ζπκκεηνρή ηνπ γνλέα πνπ δελ αζθεί ηελ επηκέιεηα ηνπ ηέθλνπ-καζεηή (αιιά ην ππφινηπν ηεο γνληθήο ηνπ κέξηκλαο) ζηα 
ζπιινγηθά φξγαλα ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο (χιινγνη Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ) δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί ιφγσ ηεο κε 
δηθαζηηθήο αλάζεζεο ηεο άζθεζεο ηεο επηκέιεηαο ζε απηφλ, εθηφο εάλ πξνβιέπεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ελφο κφλν γνλέα, νπφηε 
ζα πξνηηκεζεί εθείλνο πνπ αζθεί ηελ επηκέιεηα.  
ζη) Δ παξαιαβή ηνπ ηέθλνπ γίλεηαη απφ ην πξφζσπν πνπ νξίδεη ν γνλέαο πνπ αζθεί ηελ επηκέιεηά ηνπ. ε πεξίπησζε 
δηαθσλίαο ησλ γνλέσλ πνπ αζθνχλ απφ θνηλνχ ηελ επηκέιεηα, ε παξαιαβή ζα πξέπεη λα γίλεηαη απφ ην πξφζσπν πνπ είρε 
νξηζζεί , πξηλ πξνθχςεη ε δηαθσλία ηνπο, έσο φηνπ πξνζθνκηζζεί ζην ζρνιείν δηθαζηηθή απφθαζε, ε νπνία λα επηιχεη ηε 
δηαθσλία ησλ γνλέσλ.  

Μέξηκλα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξέπεη λα απνηειεί ε πξνζηαζία ησλ θαηνρπξσκέλσλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ- καζεηή ζε 
αλαηξνθή θαη απφ ηνπο δχν γνλείο, ιακβάλνληαο πάληνηε ππφςε ηελ άπνςε ηνπ παηδηνχ θαη έρνληαο σο γλψκνλα ην 
ζπκθέξνλ ηνπ, θαζψο θαη ηελ απξφζθνπηε άζθεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ρσξίο λα επλνεί ηπρφλ αλνίθεηεο 
ηδηνθηεζηαθέο αληηιήςεηο ηνπ γνλέα πνπ αζθεί ηελ επηκέιεηα απέλαληη ζην παηδί-καζεηή.  

Παξαθαινχληαη φινη νη εθπαηδεπηηθνί ησλ ρνιηθψλ κνλάδσλ λα ελεκεξσζνχλ ελππφγξαθα.  
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Γ2/2392/02-03-2001 ΤΠ.Δ.Π.Θ. 
 

Παξνρή ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 

αο πιεξνθνξνχκε φηη, ζχκθσλα κε ηε κε αξηζ. πξση. 5/2-2-2001 Γλσκνδφηεζε ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, ε 
νπνία έγηλε δεθηή απφ ηνλ Τπνπξγφ Βζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζηηο 7-3-2001, θάζε δεκφζηα αξρή ππνρξενχηαη λα 
παξέρεη ζηνηρεία, πνπ αθνξνχλ δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζηηο εμήο Τπεξεζίεο:  

α) Ώξρή Πξνζηαζίαο Αεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα θαη  
β) πλήγνξν ηνπ Πνιίηε  
Ώληίζεηα, ζχκθσλα πάληα κε ηελ ίδηα Γλσκνδφηεζε, δελ ππάξρεη ππνρξέσζε παξνρήο ηέηνησλ ζηνηρείσλ ζε άιινλ 
ελδηαθεξφκελν (δηνηθνχκελν), ν νπνίνο δελ απνδεηθλχεη έλλνκν ζπκθέξνλ, πνπ ππεξέρεη ησλ δηθαησκάησλ θαη ζπκθεξφλησλ 
ησλ πξνζψπσλ, ζηα νπνία αλαθέξνληαη ηα δεδνκέλα.  

Ο ΑΕΒΤΘΤΝΣΔ  

Δ1/103373/22-06-2018 Υπ. Παιδείας 
 

«Υξήζε Κηλεηψλ Σειεθψλσλ θαη Ζιεθηξνληθψλ πζθεπψλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο» 

Γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ απφ καζεηέο 
θαη εθπαηδεπηηθνχο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ην ΠΑ 28/15 (34Ώ`) «Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ 
πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία», ην λ. 2472/1997 (50Ώ`) «Πεξί πξνζηαζίαο ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία 
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα» θαζψο θαη ηελ κε αξηζκ. πξση. 14/21-04-2016 Πξάμε ηνπ Α. ηνπ Ελζηηηνχηνπ 
Βθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, νξίδνπκε ηα εμήο:  

1. Οη καζεηέο δελ επηηξέπεηαη λα έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο θηλεηά ηειέθσλα εληφο ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ.  

2. Οη καζεηέο δελ επηηξέπεηαη λα έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο εθηφο απφ θηλεηά ηειέθσλα θαη νπνηαδήπνηε άιιε ειεθηξνληθή 
ζπζθεπή ή παηρλίδη πνπ δηαζέηεη ζχζηεκα επεμεξγαζίαο εηθφλαο θαη ήρνπ εληφο ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ. Ο αλάινγνο εμνπιηζκφο 
πνπ ηνπο δηαζέηεη ην ζρνιείν ζην νπνίν θνηηνχλ, ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο 
δηαδηθαζίαο γεληθφηεξα θαη κφλν ππφ ηελ επνπηεία/επίβιεςε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.  

3. Οη εθπαηδεπηηθνί εθηφο απφ ηηο δηαζέζηκεο απφ ην ζρνιείν ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο (H/Y, laptops, tablets, δηαδξαζηηθνχο 
πίλαθεο θηι), δχλαληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη ην δηθφ ηνπο πξνζσπηθφ ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
δηδαθηηθήο πξάμεο θαη γηα ηηο αλάγθεο απηήο, αιιά θαη ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο γεληθφηεξα, ηεξψληαο ηνπο 
θαλφλεο αζθάιεηαο θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ καζεηψλ θαη ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ (λφκνη 2472/1997 (ΦΒΚ 50/η.Ώ`/1997) θαη 3471/2006 (ΦΒΚ 133/η. Ώ`/2006).  

4. Βπηζεκαίλεηαη φηη ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε αλάξηεζε θσηνγξαθηψλ θαη βίληεν κε καζεηέο ζηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο ησλ 
ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Οη θσηνγξαθίεο απνηεινχλ δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε δηάηαμε 
ηνπ άξζξνπ 2 ζηνηρ. α` ηνπ λ.2472/1997, ζην κέηξν πνπ απφ απηέο δχλαληαη λα πξνζδηνξηζηνχλ, άκεζα ή έκκεζα, ηα 
ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ. χκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, ε επεμεξγαζία θαη θαηά ζπλέπεηα ε αλάξηεζε, ε 
απνζήθεπζε ζε ςεθηαθά κέζα (πρ αλακλεζηηθνχ ηχπνπ θσηνγξαθίεο, βίληεν θαη δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζρνιηθήο δσήο) 
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα επηηξέπεηαη κφλνλ φηαλ ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ (νη θεδεκφλεο ησλ καζεηξηψλ-
καζεηψλ) έρεη δψζεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ. Πξφηππν έληππν γνληθήο ζπλαίλεζεο φζνλ αθνξά ζηε γνληθή ζπγθαηάζεζε πξηλ 
απφ ηελ απνζήθεπζε ζε ςεθηαθά κέζα θαη ηελ αλάξηεζε, εηθφλσλ θαη βίληεν κε καζεηέο ζηηο ηζηνζειίδεο θαη ηζηνιφγηα ηνπ 
ζρνιείνπ, θαζψο θαη άιιν ρξήζηκν πιηθφ πνπ αθνξά ζηελ αζθάιεηα ησλ καζεηψλ ζην δηαδίθηπν θαη ζηελ πξνζηαζία ησλ 
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ καζεηψλ κπνξείηε λα βξείηε ζηνλ ελεκεξσηηθφ θφκβν ηνπ Παλειιήληνπ ρνιηθνχ Αηθηχνπ 
«Ώζθάιεηα ζην Αηαδίθηπν»: http://internet-safety.sch.gr/) .  

5. Αελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε - ιεηηνπξγία θακεξψλ αζθαιείαο ζηνπο ζρνιηθνχο ρψξνπο θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ζρνιείνπ, ζχκθσλα θαη κε ηελ ππ` αξ. Γ/ΒΞ/2274/31.3.2011 (ΦΒΚ 548/η. ΐ`/7-4-2011) νδεγία ηεο Ώξρήο Πξνζηαζίαο 
Αεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 18, παξ. 2, πνπ νξίδεη επηπιένλ φηη νη ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη κε ζαθήλεηα ζε ζρεηηθέο ελεκεξσηηθέο πηλαθίδεο έηζη ψζηε λα γλσξίδνπλ φινη νη 
καζεηέο θαη θνξείο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαο ηνπο ζην ζρνιείν δελ παξαθνινπζνχληαη.  

Γ2/51266/08-05-2012 Yπ. Παηδείαο 
 



368 
 

«Δπηινγή παξαζηάηε ηεο Α΄ ηάμεο Γπκλαζίνπ» 

Βπεηδή, ζχκθσλα κε ηελ αξ. πξση. Γ2/61722/01-06-2002 εξκελεπηηθή εγθχθιην, ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ησλ καζεηψλ ηεο Ώ΄ 
ηάμεο Γπκλαζίνπ πνπ ζπλνδεχνπλ ηε ζεκαία θαηά ηνλ ενξηαζκφ ηεο 25εο Μαξηίνπ σο παξαζηάηεο, δελ επηιέγνληαλ ν 
θαιχηεξνο καζεηήο-ηξηα κε βάζε ηελ επίδνζε (Γ4/150/24-2-2000 Τ.Ώ.),ζαο ελεκεξψλνπκε φηη ν κέζνο φξνο ηεο βαζκνινγίαο 
ηνπο γηα ηελ επηινγή απηή ζα πξνθχπηεη απφ ην κέζν φξν ηνπ γεληθνχ βαζκνχ ησλ δχν (2) ηξηκήλσλ. εκεηψλεηαη φηη ε αξ. 
πξση. Γ2/61722/01-06-2002 εγθχθιηνο αλαθαιείηαη.  

Γ2β/νηθ.8809/31-01-2018 Τπ. Τγείαο  

«Απαγφξεπζε θαπλίζκαηνο - εθαξκνγή ηεο Αληηθαπληζηηθήο Ννκνζεζίαο».  

ην πιαίζην ηεο επίηεπμεο ηνπ βαζηθνχ ζηφρνπ ηεο πξνάζπηζεο ηεο δεκφζηαο πγείαο, ην Τπνπξγείν Τγείαο δηαδξακαηίδεη 
θξίζηκν ξφιν κέζσ ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε, ηφζν ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εμάξηεζεο απφ ην θάπληζκα, φζν θαη 
ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο ρξήζεο πξντφλησλ θαπλνχ ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ. Τπφ ην πξίζκα απηφ, θαη ηδηαίηεξα ηα 
ηειεπηαία ρξφληα, ε ρψξα έρεη ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηελ αληίζηνηρε πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη ζε επίπεδν Β.Β. - κε ην πην 
αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα ηελ ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2014/40/ΒΒ, κέζσ ηνπ Νφκνπ 4419/2016 - αιιά θαη ζε 
παγθφζκην επίπεδν - κέζσ ηεο θχξσζεο ηεο χκβαζεο Πιαίζην γηα ηνλ Έιεγρν ηνπ Καπλνχ (FCTC -Framework Convention 
on Tobacco Control) ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο.  

Ώπνηέιεζκα ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ γίλνληαη πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε είλαη ε ζχλζεζε ελφο απαξαίηεηνπ λνκνζεηηθνχ 
πιαηζίνπ, πνπ αμηνινγείηαη, εκπινπηίδεηαη θαη βειηηψλεηαη δηαξθψο, θαη απνηειεί ην θπξηφηεξν εξγαιείν θαηαπνιέκεζεο ησλ 
αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηνπ θαπλίζκαηνο θαη ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ πιεζπζκνχ, αιιά θαη φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ 
θνξέσλ, ε ζπκβνιή ησλ νπνίσλ είλαη θαηαιπηηθή, γηα ην ζεκαληηθφ απηφ δήηεκα δεκφζηαο πγείαο.  

ηφρνο ηεο παξνχζαο είλαη ε ελεκέξσζε ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ εθαξκνγή ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο γηα ην θάπληζκα θαη ηηο 
επηκέξνπο πηπρέο ηεο, πξνθεηκέλνπ λα ηεξεζνχλ νη ζηφρνη ηεο. ην πιαίζην απηφ, επηζεκαίλνπκε θαη εθηζηνχκε ηελ πξνζνρή 
γηα ηελ νξζή θαη απζηεξή ηήξεζε ησλ θαησηέξσ:  

Ώ. ΏΠΏΓΟΡΒΤΒΕ  

Με ην Ν. 3730/2008, φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε κε ηα άξζξα 17 θαη 32 ηνπ Ν. 3868/2010, ην άξζξν 35 ηνπ Ν. 3896/2010, ην 
άξζξν 80 ηνπ Ν. 3918/2011 θαη ην άξζξν 96 ηνπ Ν 4472/2017,  

Γ2/28722/12-03-2010 Απφθαζε Τπ. Παηδείαο 
 

Δμέηαζε καζεηψλ Ζκεξήζησλ θαη Δζπεξηλψλ Γπκλαζίσλ, κε αλαπεξία θαη εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

Έρνληαο ππφςε:  

……………………  

Ώπνθαζίδνπκε:  

Καζνξίδνπκε ηνλ ηξφπν εμέηαζεο ησλ καζεηψλ ησλ Δκεξήζησλ θαη Βζπεξηλψλ Γπκλαζίσλ, κε αλαπεξία θαη εηδηθέο 
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο σο αθνινχζσο:  

Άξζξν ΜΟΝΟ 

1. Οη καζεηέο κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ αλαθέξνληαη ζην Ν. 3699/2008 (Φ.Β.Κ. 199 Ώ΄) εμεηάδνληαη 
πξνθνξηθά ή γξαπηά, θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. Βηδηθφηεξα:  

α) Βμεηάδνληαη πξνθνξηθά θαηφπηλ αίηεζήο ηνπο νη καζεηέο πνπ αδπλαηνχλ λα ππνζηνχλ γξαπηή εμέηαζε επεηδή:  

η) είλαη ηπθινί, ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 958/1979 (Φ.Β.Κ. 191 Ώ΄) ή έρνπλ πνζνζηφ αλαπεξίαο ζηελ φξαζή ηνπο ηνπιάρηζηνλ 67% 
ή είλαη ακβιχσπεο κε πνζνζηφ αλαπεξίαο ζηελ φξαζή ηνπο ηνπιάρηζηνλ 67%,  
ηη) έρνπλ θηλεηηθή αλαπεξία ηνπιάρηζηνλ 67% κφληκε ή πξνζσξηλή, πνπ ζπλδέεηαη κε ηα άλσ άθξα,  
ηηη) πάζρνπλ απφ ζπαζηηθφηεηα ησλ άλσ άθξσλ,  
ηλ) πάζρνπλ απφ θάηαγκα ή άιιε πξνζσξηλή βιάβε ησλ άλσ άθξσλ πνπ θαζηζηά αδχλαηε ηε ρξήζε ηνπο γηα γξαθή,  
λ) παξνπζηάδνπλ εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο φπσο δπζιεμία, δπζγξαθία, δπζαξηζκεζία, δπζαλαγλσζία, δπζνξζνγξαθία. 

about:blank#5951
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ηαλ ν καζεηήο ηεο πεξίπησζεο απηήο επηζπκεί λα απαληήζεη θαη γξαπηά ζε θάπνηα εξσηήκαηα, απηά αμηνινγνχληαη θαηά ηε 
βαζκνιφγεζε.  
Δ ζρεηηθή αίηεζε ππνβάιιεηαη ζην Γπκλάζηφ ηνπο ζπλνδεπφκελε απφ ηε γλσκάηεπζε ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά 
ζχζηεκα πηζηνπνίεζεο αλαπεξίαο ηεο νηθείαο Τγεηνλνκηθήο Βπηηξνπήο γηα ηηο πεξηπηψζεηο η έσο ηλ, απφ ηελ νπνία λα 
πξνθχπηεη φηη ε επίδνζή ηνπο ζηα καζήκαηα δελ είλαη δπλαηφλ λα ειεγρζεί κε γξαπηέο εμεηάζεηο. Γηα ηελ πεξίπησζε λ 
απαηηείηαη γλσκάηεπζε απφ ηα νηθεία Κέληξα Αηαθνξνδηάγλσζεο, Αηάγλσζεο θαη Τπνζηήξημεο Βηδηθψλ Βθπαηδεπηηθψλ 
Ώλαγθψλ (ΚΒΑΑΤ), πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηηο έδξεο ησλ Ννκαξρηαθψλ Ώπηνδηνηθήζεσλ θαη ησλ Ννκαξρηαθψλ Αηακεξηζκάησλ ηεο 
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 3699/2008 ή απφ ηα πηζηνπνηεκέλα απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Αηα ΐίνπ Μάζεζεο θαη 
Θξεζθεπκάησλ Εαηξνπαηδαγσγηθά Κέληξα (ΕΠΑ), ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ε εηδηθή καζεζηαθή δπζθνιία ηνπ καζεηή, θαζψο 
θαη ν ρξφλνο επαλαμηνιφγεζήο ηνπ.  

β) Eμεηάδνληαη πξνθνξηθά ή γξαπηά νη καζεηέο κε θάζκα απηηζκνχ. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο απαηηείηαη γλσκάηεπζε απφ ηα 
νηθεία ΚΒΑΑΤ, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηηο έδξεο ησλ Ννκαξρηαθψλ Ώπηνδηνηθήζεσλ θαη ησλ Ννκαξρηαθψλ Αηακεξηζκάησλ ηεο 
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 3699/2008 ή ηα πηζηνπνηεκέλα απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Αηα ΐίνπ Μάζεζεο θαη 
Θξεζθεπκάησλ Εαηξνπαηδαγσγηθά Κέληξα (ΕΠΑ) ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ε εηδηθή καζεζηαθή δπζθνιία ηνπ καζεηή, ν 
πξνθνξηθφο ή ν γξαπηφο ηξφπνο εμέηαζεο, θαζψο θαη ν ρξφλνο επαλαμηνιφγεζήο ηνπ. Δ ζρεηηθή αίηεζε ππνβάιιεηαη ζην 
Γπκλάζηφ ηνπο ζπλνδεπφκελε απφ ηε γλσκάηεπζε ησλ αλαθεξνκέλσλ Κέληξσλ.  

γ) Βμεηάδνληαη γξαπηά νη καζεηέο πνπ έρνπλ ηδηαίηεξα ζνβαξά πξνβιήκαηα αθνήο (θσθνί, βαξήθννη) ζε πνζνζηφ 67% θαη 
πάλσ θαη φζνη παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα ιφγνπ θαη νκηιίαο (δπζαξζξία, ηξαπιηζκφο) θαζψο θαη πξνβιήκαηα επηιεςίαο, ηα 
νπνία πηζηνπνηνχληαη απφ ηελ νηθεία Τγεηνλνκηθή Βπηηξνπή χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. Δ ζρεηηθή αίηεζε 
ππνβάιιεηαη ζην Γπκλάζηφ ηνπο ζπλνδεπφκελε απφ ηε γλσκάηεπζε ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά ζχζηεκα πηζηνπνίεζεο 
αλαπεξίαο.  

δ) Βηδηθά γηα ηνπο καζεηέο πνπ είλαη ηπθινί, ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 958/1979 (Φ.Β.Κ. 191 Ώ΄) ή έρνπλ πνζνζηφ αλαπεξίαο ζηελ 
φξαζή ηνπο ηνπιάρηζηνλ 67% ή είλαη ακβιχσπεο κε πνζνζηφ αλαπεξίαο ζηελ φξαζή ηνπο ηνπιάρηζηνλ 67% ή παξνπζηάδνπλ 
ζνβαξά πξνβιήκαηα αθνήο (θσθφο, βαξήθννο), γλσκαηεχζεηο ρνξεγνχληαη θαη απφ ηηο Εαηξνπαηδαγσγηθέο Τπεξεζίεο ηνπ 
Κέληξνπ Βθπαίδεπζεο θαη Ώπνθαηάζηαζεο Σπθιψλ (ΚΒΏΣ) θαη ηνπ Βζληθνχ Κέληξνπ Κσθψλ εθφζνλ πηζηνπνηεζνχλ απφ ην 
Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο σο Εαηξνπαηδαγσγηθέο Τπεξεζίεο.  

ε) ηαλ ππάξρεη δηάζηαζε απφςεσλ κεηαμχ ησλ γλσκαηεχζεσλ ησλ ΚΒΑΑΤ θαη ΕΠΑ γηα ηνλ ίδην καζεηή, δίδεηαη ην δηθαίσκα 
πξνζθπγήο ζε πεληακειή Αεπηεξνβάζκηα Βηδηθή Αηαγλσζηηθή Βπηηξνπή Ώμηνιφγεζεο (ΒΑΒΏ), ε νπνία ζπγθξνηείηαη κε 
απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Αηεπζπληή Βθπαίδεπζεο. Δ απφθαζε ηεο Αεπηεξνβάζκηαο ΒΑΒΏ είλαη νξηζηηθή. ηελ πεξίπησζε 
πνπ ππάξρεη δηάζηαζε απφςεσλ κεηαμχ ησλ γλσκαηεχζεσλ ησλ ΚΒΑΑΤ θαη ησλ ΕΠΑ γηα ηνλ ίδην καζεηή θαη δελ έρεη γίλεη 
πξνζθπγή ζηελ πεληακειή Αεπηεξνβάζκηα ΒΑΒΏ, ππεξηζρχεη ε γλσκάηεπζε ηνπ ΚΒΑΑΤ. ε πεξίπησζε πξνζθπγήο ζηελ 
ΒΑΒΏ ε ζρεηηθή αίηεζε θαη ε γλσκάηεπζε ππνβάιιεηαη ζην Αηεπζπληή ηνπ νηθείνπ Γπκλαζίνπ ην αξγφηεξν 10 κέξεο πξηλ ηελ 
έλαξμε ησλ πξναγσγηθψλ θαη απνιπηήξησλ εμεηάζεσλ θάζε έηνπο.  

ζη) Σπρφλ γλσκαηεχζεηο ή δηαγλσζηηθέο εθζέζεηο ησλ ΚΑΏΤ ή ησλ Εαηξνπαηδαγσγηθψλ Κέληξσλ, πνπ έρνπλ εθδνζεί πξηλ απφ 
ηελ ηζρχ ηεο παξνχζαο απφθαζεο, εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ, εθφζνλ κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 
ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο δελ έρεη παξέιζεη ηξηεηία απφ ηελ έθδνζή ηνπο.  

δ) Αελ γίλνληαη δεθηέο νη γλσκαηεχζεηο νη νπνίεο αλαθέξνπλ αλαπεξίεο ή καζεζηαθέο δπζθνιίεο δηαθνξεηηθέο απφ εθείλεο πνπ 
αλαγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Οη γλσκαηεχζεηο ησλ Yγεηνλνκηθψλ Eπηηξνπψλ, ησλ ΚΒΑΑΤ, ησλ 
Εαηξνπαηδαγσγηθψλ Κέληξσλ (ΕΠΑ) εθδίδνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ.  

2. Καηά ηηο νιηγφιεπηεο, σξηαίεο δνθηκαζίεο ησλ ηξηκήλσλ θαη ηηο πξναγσγηθέο θαη απνιπηήξηεο εμεηάζεηο, νη καζεηέο ηνπ 
άξζξνπ απηνχ εμεηάδνληαη (πξνθνξηθά ή γξαπηά) απφ ηνλ νηθείν θαζεγεηή ηαπηφρξνλα κε ηνπο καζεηέο ηεο ηάμεο ζηελ νπνία 
αλήθνπλ θαη ζηα ίδηα ζέκαηα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο.  

3. Οη αηηήζεηο θαη νη γλσκαηεχζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν απηφ, ππνβάιινληαη ζην Αηεπζπληή ηνπ νηθείνπ Γπκλαζίνπ ην 
αξγφηεξν κέρξη ηηο 30 Ώπξηιίνπ θάζε έηνπο. ε έθηαθηεο θαη απξφβιεπηεο πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη θαη 
αξγφηεξα.  

Ώπφ ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο, θαηαξγείηαη θάζε δηάηαμε ε νπνία ξπζκίδεη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζέκαηα πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα απφθαζε.  

Δ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Βθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.  

Δ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ  

Δ2/62602/22-04-2015 Υπ. Παιδείας  

«Γίδνληαη πιεξνθνξίεο»  
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αο ελεκεξψλνπκε φηη, θαηφπηλ εξσηήκαηνο πνπ ππεβιήζε ζηε Ννκηθή Τπεξεζία ηνπ νηθείνπ Τπνπξγείνπ ζρεηηθά κε ηε 
δεκνζηνπνίεζε ησλ ζεκάησλ ησλ ελδνζρνιηθψλ εμεηάζεσλ θαη ηε ρνξήγεζε θσηναληηγξάθσλ ησλ γξαπηψλ δνθηκίσλ 
πξναγσγηθψλ ή απνιπηήξησλ εμεηάζεσλ, εθδφζεθε ε ππ` αξηζκ. 33/2014 Γλσκνδφηεζε ηνπ Ν..Κ. (Σκήκα Γ), ε νπνία έγηλε 
δεθηή απφ ηνλ αλαπιεξσηή Τπνπξγφ, θ. Κνπξάθε Ώ., ζχκθσλα κε ηελ νπνία:  

«α)Σα ζέκαηα ησλ ελδνζρνιηθψλ εμεηάζεσλ καζεηψλ ησλ Γπκλαζίσλ θαη ησλ Λπθείσλ, δελ έρνπλ, θαη` έλλνηα, απζχπαξθηε 
θαη απηνηειή ππφζηαζε εγγξάθνπ, αιιά απνηεινχλ ζπζηαηηθφ θαη αλαπφζπαζην ζηνηρείν ησλ γξαπηψλ δνθηκίσλ. Σα ζέκαηα 
απηά εμππεξεηνχλ, απνθιεηζηηθψο θαη κφλν, ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ησλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ θαη δελ εθηίζεληαη ζε 
δεκνζηφηεηα θαη ζε πξφζβαζε ηξίησλ.  

β)Αελ πθίζηαηαη δπλαηφηεηα ρνξεγήζεσο θσηναληηγξάθσλ ησλ γξαπηψλ δνθηκίσλ ησλ εμεηάζεσλ ησλ καζεηψλ ησλ 
Γπκλαζίσλ θαη ησλ Λπθείσλ, αιιά κφλν δπλαηφηεηα επηδείμεσο ησλ ελ ιφγσ γξαπηψλ δνθηκίσλ ζηνπο καζεηέο ή ζηνπο 
θεδεκφλεο ηνπο».  

Παξαθαινχκε λα ελεκεξψζεηε ζρεηηθά ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο αξκνδηφηεηάο ζαο.  

Φ253/42440/Β6/19-04-2010 Απόθαζη Υπ. Παιδείας ΦΓΚ 

546 η. Β΄  

Έρνληαο ππφςε:  

…………………  

απνθαζίδνπκε:  

Σξνπνπνηνχκε θαη ζπκπιεξψλνπκε ηελ αξηζκ. Φ253/28934/ΐ6 (ΦΒΚ 391 ΐ`/30-3-2006) Τπνπξγηθήο απφθαζεο «Πξφζβαζε 
ησλ θαηφρσλ απνιπηεξίνπ Βληαίνπ Λπθείνπ ή άιινπ ηχπνπ Λπθείνπ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε», σο αθνινχζσο:  

Άξζξν ΜΟΝΟ  

………………………………..  

7. ην άξζξν 8 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 5 σο εμήο: «Σν κήλα επηέκβξην θαζνξίδεηαη απφ ην Αηεπζπληή θάζε Γεληθνχ 
Λπθείνπ ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν νη ππνςήθηνη κε ηελ επίδεημε ηεο αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο θαη ηνπ δειηίνπ 
εμεηαδνκέλνπ ζα κπνξνχλ λα βιέπνπλ ηα απνθφκκαηα ησλ ηεηξαδίσλ ησλ παλειιαδηθά εμεηαδνκέλσλ καζεκάησλ 
πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνπλ γλψζε ηεο αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο πνπ έιαβαλ θαηά ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο παλειιαδηθέο 
εμεηάζεηο.»  

Δ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Βθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.  

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ  

131397/Δ2 23-08-2019 

ΘΒΜΏ:Αηεπθξίληζε γηα ηε ζπλδηδαζθαιία καζεκάησλ 

ρεη.:Δ κε αξ.πξση.96754/Α2/14-06-2019Τ.Ώ (ΦΒΚΐ ́ 2462) Σν κε αξ.πξση.108575/Α2/04-07-
2019 έγγξαθνηνπ Τ.ΠΏΕ.Θ.  

ε ζπλέρεηα ηνπ κε αξ. πξση. 108575/Α2/04-07-2019 εγγξάθνπ ηνπ Τ.ΠΏΕ.Θ. πνπ αθνξά 
ζηνλζρεκαηηζκφ ηκεκάησλ Οκάδσλ Πξνζαλαηνιηζκνχ δηεπθξηλίδεηαη φηη, εθφζνλ ν αξηζκφο 
καζεηψλ κηαο ζρνιηθήοκνλάδαο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηηο Οκάδεο Πξνζαλαηνιηζκνχ Θεηηθψλ 
πνπδψλ θαη πνπδψλ Οηθνλνκίαο & Πιεξνθνξηθήο ηθαλνπνηεί αζξνηζηηθά ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο 
αλσηέξσ ζρεηηθήο Y.A., δχλαηαη λα δεκηνπξγεζεί ηκήκα Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ Θεηηθψλ 
Βπηζηεκψλ θαη ηκήκα Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ Οηθνλνκίαο & Πιεξνθνξηθήο. ηελ πεξίπησζε 
απηή γίλεηαη ζπλδηδαζθαιία ζηα Μαζεκαηηθά ησλ δχν νκάδσλ Πξνζαλαηνιηζκνχ. Γηα ηνλ αξηζκφ 
καζεηψλ αλάηκήκαζηε Γ ́θαη Α ́ηάμε Βζπεξηλνχ ΓεληθνχΛπθείνπ ηζρχνπλ νη παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ 
άξζξνπ 116 ηνπ λ. 4610/2019 (Ώ ́ 70). Βθφζνλ αζξνηζηηθά ηθαλνπνηνχληαη νη δηαηάμεηο ησλ 
αλσηέξσ παξαγξάθσλ,ζηε Γ ́θαη Α ́ηάμε Βζπεξηλνχ ΓεληθνχΛπθείνπ ζηα καζήκαηα Γεληθήο 
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Παηδείαο θαη ζηα θνηλά ηκήκαηα Οκάδσλ Πξνζαλαηνιηζκνχ γίλεηαη ζπλδηδαζθαιία ζε φια ηα 
καζήκαηα. 

Φ.23.1/505/14-01-2019 
 

Θζμα: «Ενθμζρωςθ των χολικϊν μονάδων Δ.Δ.Ε. ΑΧΑΪΑ ςχετικά με τθν είςοδο τρίτων 

ςτο χολικό χϊρο» 

Υχετ:  Θ υπ. αρικμ. Φ1/3254/Δ2 10-01-2019 εγκφκλιοσ του ΧΣ.Σ.Ε.Θ.  

 

Για  τθ διευκόλυνςθ των χολικϊν μονάδων Δ.Δ.Ε. ΑΧΑΪΑ, ςχετικά με τθ διαδικαςία τθσ 

ειςόδου τρίτων ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ, ςασ  πλθροφοροφμε ότι ιςχφουν τα κάτωκι :  

Α. ΧΕΣΙΚΘ ΝΟΜΟΘΕΙΑ: (λθ θ νομοκεςία ςυμπεριλαμβάνεται ςτα ςυνθμμζνα) 

1. Σραγματοποίθςθ προγραμμάτων επιμόρφωςθσ εκπαιδευτικϊν, εκδθλϊςεων, 
δραςτθριοτιτων, διεξαγωγισ ζρευνασ ςτα ςχολεία κακϊσ και διανομισ εκπαιδευτικοφ ι 
άλλου εντφπου και θλεκτρονικοφ υλικοφ  ιςχφει θ αρ. πρωτ. 49181/Γ2/18-5-2005 
εγκφκλιοσ του ΧΣ.Σ.Ε.Θ. 

2. «Είςοδοσ εκπροςϊπων των μζςων ενθμζρωςθσ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ Σ/κμιασ και 
Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ» ιςχφει θ αρ. πρωτ. Φ3/1027/Γ1/988/6-11-2000 εγκφκλιοσ του 
ΧΣ.Σ.Ε.Θ. 

3. «Σαρακολοφκθςθ κεαμάτων από μακθτζσ/τριεσ εντόσ ςχολικοφ ωραρίου» ιςχφει θ με 
αρ. πρωτ. Φ1/180151/Δ2/25-10-2018 εγκφκλιοσ του ΧΣ.Σ.Ε.Θ. 

4. Διάκεςθ, θ δωρεάν διανομι, θ διακίνθςθ ι θ πϊλθςθ πάςθσ φφςεωσ υλικοφ (εντφπου ι 
μθ), ιςχφει θ με αρ. πρωτ. 101705/Γ7/30-9-2002 εγκφκλιοσ του ΧΣ.ΣΕ.Θ. 

ε καμία περίπτωςθ δεν επιτρζπεται θ είςοδοσ τρίτων ςε ςχολικζσ μονάδεσ δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ, χωρίσ τθν ζγκριςθ από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του ΤΠ.Π.Ε.Θ. και τθ ςφμφωνθ 

γνϊμθ του Διευκυντι και του ςυλλόγου διδαςκόντων, προκειμζνου να μθν παρακωλφεται θ 

εφρυκμθ λειτουργία του ςχολείου. 

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΟΤ ΑΚΟΛΟΤΘΕΙ Θ ΧΟΛΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΙΟΔΟ ΣΡΙΣΩΝ ΣΟ 

ΧΟΛΙΚΟ ΧΩΡΟ 

Για τθν ικανοποίθςθ ςχετικοφ αιτιματοσ από τισ αρμόδιεσ Δ/νςεισ του ΧΣ.Ε.Σ.Θ. 

ακολουκείται θ εξισ διαδικαςία:  

Α) Διαβιβαςτικό προσ τθ Δ.Δ.Ε. ΑΧΑΛΑΥ με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά:   

 Αίτθμα προσ τθ ςχολικι μονάδα , του αιτοφντοσ τθν είςοδό του ςϋ αυτι. 
 Αντίγραφο του πρακτικοφ του Υυλλόγου Διδαςκόντων όπου κα αναγράφονται: το 

πλαίςιο που διενεργείται θ είςοδοσ τρίτου (μάκθμα ι μακιματα, εκδιλωςθ ι δράςθ), 
τίτλοσ τθσ δράςθσ ι εκδιλωςθσ ι ενθμζρωςθσ, θμερομθνία τθσ ειςόδου και ςχολικι 
ϊρα ι ϊρεσ, αρικμόσ μακθτϊν και τάξεισ που κα παρακολουκιςουν τθν εκδιλωςθ 
δράςθ, ιδιότθτα και αιτιολόγθςθ ειςόδου του/των τρίτων, και διαβεβαίωςθ ότι δε κα 
δοκεί ενθμερωτικό ζντυπο υλικό.  

 Υε περίπτωςθ που διανεμθκεί οποιοδιποτε είδοσ ζντυπο υλικό ςτουσ μακθτζσ, 
απαιτείται αντίγραφο του υλικοφ, που κα ςυμπεριλθφκεί ςτο αίτθμα τθσ Υχολικισ 
μονάδασ. 
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 Αν ο Υφλλογοσ Διδαςκόντων κρίνει, δφναται να ςυμπεριλάβει ςφντομο βιογραφικό 
ςθμείωμα του τρίτου/των. 

Β) Φα ζγγραφα αποςτζλλονται ςτθ Δ.Δ.Ε. ΑΧΑΛΑΥ , ςτο αρμόδιο τμιμα των ΕΜΣΑΙΔΕΧΦΙΜΩΟ 
ΘΕΞΑΦΩΟ, από όπου διαβιβάηονται  αυκθμερόν προσ το Χπουργείο Σαιδείασ.  

Καταλιγοντασ κα κζλαμε να ςασ  γνωρίςουμε το εξισ: κατόπιν τθλεφωνικισ επικοινωνίασ 

με το αρμόδιο τμιμα του Τπουργείου Παιδείασ θ αίτθςθ με τα ςχετικά δικαιολογθτικά κα 

πρζπει να κατατίκενται ςτθ ΔΔΕ ΑΧΑΪΑ- ΣΜΘΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ – ζνα (1) 

μινα πριν τθν πραγματοποίθςθ τθσ επίςκεψθσ τρίτου ςτθ ςχολικι μονάδα. ε διαφορετικι 

περίπτωςθ, το αρμόδιο τμιμα του ΤΠ.Π.Ε.Θ. δε κα δφναται να εγκρίνει το ςχετικό αίτθμα. 

Και τοφτο γιατί προφανϊσ θ είςοδοσ τρίτου ςτθ ςχολικι μονάδα κα πρζπει να  εντάςςεται 

ςτο γενικότερο προγραμματιςμό τθσ λειτουργίασ τθσ ςχολικισ μονάδασ και όχι να 

προκφπτει ωσ ζκτακτθ διαδικαςία. 

 

Ευχαριςτοφμε για τθ ςυνεργαςία  

 

υνθμμζνα:  

1. Φ1/3254/Δ2 10-01-2019 εγκφκλιοσ του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 
2. 101705/Γ7/30-9-2002 εγκφκλιοσ του ΤΠ.ΠΕ.Θ. 
3. 212004/Δ7/07-12-2018 εγκφκλιοσ του ΤΠ.ΠΕ.Θ. 
4. Δ2/56950/7-4-2015 εγκφκλιοσ του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 
5. 49181/Γ2/18-5-2005 εγκφκλιοσ του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 
6. Φ1/30545/Δ2/22-2-2016 εγκφκλιοσ του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 
7. Φ1/180151/Δ2/25-10-2018 εγκφκλιοσ του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

 

ΟΙΚ.824/11-04-2012 Ο.Α.Σ.Π.  

Γηαρείξηζε ηνπ εηζκηθνχ Κηλδχλνπ ζηηο ρνιηθέο Μνλάδεο  

ην πιαίζην ηεο θνηλήο καο πξνζπάζεηαο θαη ηεο κέρξη ηψξα ζπλεξγαζίαο καο γηα ηε κείσζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ ζεηζκψλ 
ζηα ζρνιεία ηεο ρψξαο, θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ εγθχθιην 4648/6-7-2009 ηεο Γ.Γ.Π.Π.: «ρεδηαζκφο θαη δξάζεηο Πνιηηηθήο 
Πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ απφ ηελ εθδήισζε ζεηζκηθψλ θαηλνκέλσλ», θαζψο θαη ην έγγξαθν 148037/14-11-
2008 ηεο ΒΠΒΑ/ΤΠΑΐΜΘ : «Μέηξα γηα ηελ Ώληηκεηψπηζε εηζκψλ - Ππξθαγηψλ - Πιεκκπξψλ», ζαο γλσξίδνπκε ηηο 
επηθαηξνπνηεκέλεο νδεγίεο ηνπ Ο.Ώ..Π., ν νπνίνο είλαη ν αξκφδηνο θνξέαο ηεο ρψξαο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζην 
ζρεδηαζκφ, ζηελ εθπφλεζε, ζην ζπληνληζκφ θαη ζηελ παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ελεκέξσζεο ηνπ 
πιεζπζκνχ θαη ζηειερψλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ, ζε ζέκαηα ζεηζκηθήο πξνζηαζίαο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ εθηάθησλ αλαγθψλ 
πνπ πξνέξρνληαη απφ ζεηζκνχο.  

πσο ήδε γλσξίδεηε ν Ο.Ώ..Π. κεηαμχ άιισλ ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε αληηζεηζκηθήο ζπλείδεζεο θαη ζπκπεξηθνξάο ζηνπο 
εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηνπο καζεηέο κε ηε δηαξθή επαηζζεηνπνίεζε, ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζή ηνπο. ηελ θαηεχζπλζε απηή ζα 
ζέιακε λα ζαο ελεκεξψζνπκε φηη ζε θάζε ζρνιηθή κνλάδα ζα πξέπεη λα ππάξρεη, ζε επίπεδν πξφιεςεο, κέξηκλα ελεξγεηψλ 
πνπ αθνξνχλ ζηε Αηαρείξηζε ηνπ εηζκηθνχ Κηλδχλνπ ζην ρνιείν. Οη ελέξγεηεο απηέο πεξηιακβάλνπλ: ηε ζχληαμε ή ηελ 
επηθαηξνπνίεζε ηνπ ήδε ππάξρνληνο ρεδίνπ Έθηαθηεο Ώλάγθεο ηνπ ρνιείνπ, ηελ ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ 
καζεηψλ θαη ηε δηνξγάλσζε αζθήζεσλ εηνηκφηεηαο γηα ζεηζκφ. Πην ζπγθεθξηκέλα:  

Α. χληαμε ρεδίνπ Έθηαθηεο Αλάγθεο Γηα εηζκφ  

Καηά ηε ζχληαμε ηνπ ρνιηθνχ ρεδίνπ Έθηαθηεο Ώλάγθεο γηα εηζκφ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηα εμήο:  

about:blank#4245
about:blank#4244
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α. Γηα ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο Ώ/ζκηαο θαη ΐ/ζκηαο Βθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο, κε επζχλε ησλ Αηεπζπληψλ ηνπο πξέπεη λα 
ζπληάζζεηαη θαη λα επηθαηξνπνηείηαη, ην ρέδην Έθηαθηεο Ώλάγθεο ζε πεξίπησζε ζεηζκνχ ηνπ ζρνιείνπ. Δ επηθαηξνπνίεζε ηνπ 
ρεδίνπ απηνχ γίλεηαη ζηελ αξρή θάζε ζρνιηθήο ρξνληάο θαη φπνηε άιινηε θξηζεί απαξαίηεην. Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηε 
ζχληαμή ηνπ δίλνληαη απφ ηνλ Ο.Ώ..Π. ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Αηα ΐίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ.  
β. Σν ρέδην Έθηαθηεο Ώλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ γηα ην ζεηζκφ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα:  

1. Καηαγξαθή ησλ αηζνπζψλ, εξγαζηεξίσλ, γξαθείσλ, θιηκαθνζηαζίσλ θ.ιπ. αλά φξνθν, θαη πεξηγξαθή ηεο ρξήζεο ηνπο.  

2. Καζνξηζκφ ησλ νδψλ δηαθπγήο θαη ηεο δηαδηθαζίαο εθθέλσζεο αλά φξνθν (επί ησλ αληίζηνηρσλ θαηφςεσλ), αιιά θαη ζε 
νιφθιεξν ην θηίξην. Δ πξνηεξαηφηεηα ζηε δηαθπγή αλά φξνθν πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηελ αξρή ηεο εγγχηεηαο ρψξνπ θαη 
θιηκαθνζηαζίνπ (εθθελψλεηαη πξψηα ε αίζνπζα πνπ βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα ζην θάζε θιηκαθνζηάζην ή έμνδν θαη ζηε ζπλέρεηα 
νη ππφινηπεο κε αληίζηνηρε δηαδηθαζία).  

3. Οξηζκφ αξκνδηνηήησλ ζην πξνζσπηθφ γηα ηελ πεξίπησζε ζεηζκηθήο έθηαθηεο αλάγθεο.  
Ο θαζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ ζην εθπαηδεπηηθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ γίλεηαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ 
ζρνιείνπ, κε βάζε πάληνηε ηελ θαηά ην δπλαηφλ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο ζεηζκηθήο έθηαθηεο αλάγθεο. ην ρέδην 
πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη φιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πνπ ζα πξέπεη λα γίλνπλ πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ην ζεηζκφ, 
θαζψο θαη ε ζρεηηθή αλάζεζε αξκνδηνηήησλ.  

- Δ αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δελ ζα πξέπεη λα ζπζρεηίδεηαη κε ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν, αιιά κε ην 
ρψξν πνπ βξίζθεηαη ν θάζε εθπαηδεπηηθφο ηελ ψξα ηνπ ζεηζκνχ. Γηα λα γίλεη ζσζηή εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ απαξαίηεηε 
πξνυπφζεζε ζεσξείηαη ε πνιχ θαιή γλψζε ηνπ ρεδίνπ απφ φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ.  

- Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ βξίζθνληαη ζε αίζνπζα δηδαζθαιίαο έρνπλ σο αξκνδηφηεηα ηε κέξηκλα γηα ηελ αζθαιή πξνθχιαμε ησλ 
καζεηψλ ηνπο ηελ ψξα ηνπ ζεηζκνχ, θαζψο θαη ην ζπληνληζκφ ηεο εθθέλσζεο ηεο αίζνπζαο κεηά ην ηέινο ηεο δφλεζεο, 
ζχκθσλα πάληνηε κε φζα πξνβιέπνληαη ζην ρέδην ηνπ ζρνιείνπ.  

- Κάπνηεο απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πνπ ζα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζην ρέδην είλαη νη αθφινπζεο:  

Γεληθφο ππεχζπλνο ηνπ ρεδίνπ (Αηεπζπληήο/ληξηα θαη Τπνδηεπζπληήο/ληξηα) Οκάδα παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ  
Οκάδα ειέγρνπ ησλ δηθηχσλ (ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, θπζηθνχ αεξίνπ, ηειεπηθνηλσληψλ θ.ιπ.) Οκάδα ππξαζθάιεηαο  
Οκάδα αλαδήηεζεο αηφκσλ πνπ δελ έρνπλ παξνπζηαζηεί ζην ρψξν θαηαθπγήο Οκάδα θχιαμεο αξρείνπ ηνπ ζρνιείνπ Οκάδα 
ειέγρνπ πξνζέγγηζεο καζεηψλ ζε επηθίλδπλα ζεκεία Τπεχζπλνο/νη επηθνηλσλίαο κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο.  

Παξάιιεια κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ θαη άιιεο αξκνδηφηεηεο, εθηφο απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο, πνπ ζεσξνχληαη 
απαξαίηεηεο ληα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο έθηαθηεο αλάγθεο ζηε ζρνιηθή κνλάδα.  

4. Πξφβιεςε θαζεκεξηλψλ ελεξγεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην ζρεδηαζκφ ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο (π.ρ. άλνηγκα 
εμσηεξηθψλ ζπξψλ).  

5. Βπηζήκαλζε θαη άξζε επηθηλδπλνηήησλ αλά ρψξν, φπσο: θαηάιιειε ζηήξημε βηβιηνζεθψλ - θσηηζηηθψλ, κέξηκλα γηα 
απνκάθξπλζε επίπισλ απφ ηηο νδνχο δηαθπγήο θ.ιπ. Δ επηζήκαλζε απηή κπνξεί λα γίλεη απφ ηνλ ζπληάθηε ηνπ ρεδίνπ κε ηε 
ζπκβνιή θαη ησλ καζεηψλ. Δ άξζε ησλ επηθηλδπλνηήησλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δελ απαηηεί θάπνην ηδηαίηεξν θφζηνο.  

6. Σνπνζέηεζε ζεκάλζεσλ ζην θηίξην. Ώπαξαίηεηε ζεσξείηαη ε κφληκε απεηθφληζε ηνπ ρεδίνπ ζε θάζε αίζνπζα δηδαζθαιίαο 
θαη ζηνπο δηαδξφκνπο ησλ νξφθσλ. Παξάιιεια κπνξεί λα αλαθεξζεί φηη, ε ζήκαλζε ησλ δηαδξνκψλ εθθέλσζεο, ησλ εηζφδσλ 
- εμφδσλ ή νη ζεκάλζεηο - δηαγξακκίζεηο ζηνλ αχιεην ρψξν θ.ιπ. βνεζνχλ ζηελ εκπέδσζε ηνπ ρεδίνπ.  

7. Πξνκήζεηα απαξαίηεησλ εθνδίσλ έθηαθηεο αλάγθεο, φπσο: θαξκαθείν, ππξνζβεζηήξεο θ.ά.  

8. Μέξηκλα γηα ηα ΏκεΏ. Σα ΏκεΏ πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε θαηάιιειε ζέζε κέζα ζηελ αίζνπζα καθξηά απφ 
επηθηλδπλφηεηεο. Βπηπξφζζεηα πξέπεη λα ππάξμεη πξφβιεςε γηα ηε δεκηνπξγία Οκάδαο Τπνζηήξημεο πνπ ζα βνεζήζεη ηα 
ΏκεΏ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθθέλσζεο ηνπ θηηξίνπ. Δ Οκάδα Τπνζηήξημεο πξέπεη λα απνηειείηαη απφ ηνπιάρηζηνλ 3 άηνκα ηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ ή ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ.  

9. Πξφβιεςε δηαθφξσλ πηζαλψλ ζελαξίσλ ζε πεξίπησζε ηζρπξνχ ζεηζκνχ θαη ζρεηηθφο πξνβιεκαηηζκφο επί απηψλ, φπσο: 
δηαθνπή ξεχκαηνο, ηξαπκαηηζκφο θάπνηνπ καζεηή, δίθηπα ηειεπηθνηλσληψλ εθηφο ιεηηνπξγίαο.  

10. Βπηινγή θαηάιιεινπ ρψξνπ ζπγθέληξσζεο θαη θαηαθπγήο ησλ καζεηψλ κεηά ην ζεηζκφ. ην ρέδην απηφ πξέπεη λα 
πξνζδηνξίδεηαη ν ππαίζξηνο, αζθαιήο ρψξνο ζπγθέληξσζεο - θαηαθπγήο ησλ καζεηψλ κεηά απφ ζεηζκφ. Ο ρψξνο απηφο είλαη 
ζπλήζσο ην πξναχιην ηνπ ζρνιείνπ. Βάλ ην πξναχιην δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεη!; γηα λα απνηειεί ην ρψξν θαηαθπγήο ησλ 
καζεηψλ, ζα πξέπεη λα νξηζηεί σο πξψηνο ρψξνο ζπγθέληξσζεο, ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε θαηακέηξεζε ησλ καζεηψλ 
κεηά ηελ εθθέλσζε ηνπ θηηξίνπ. ηελ πεξίπησζε απηή φκσο ζα πξέπεη λα θαζνξηζηεί έλαο αζθαιήο, θνληηλφο, ππαίζξηνο 
ρψξνο σο ρψξνο θαηαθπγήο ησλ καζεηψλ. Γηα ζρνιεία ηα νπνία βξίζθνληαη ζε παξάθηηεο θαη παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο, νη 
αλσηέξσ ρψξνη πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε απφζηαζε απφ ηελ αθηή θαη ζε πςνκεηξηθή ζέζε ηέηνηα ψζηε λα κελ θηλδπλεχνπλ λα 
πιεγνχλ απφ ζαιάζζηα θχκαηα βαξχηεηαο (tsunami).  
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11. Αηνξγάλσζε αζθήζεσλ εηνηκφηεηαο (πεξηζζφηεξα γηα ην ζέκα απηφ αλαθέξνληαη ζην ΐ).  

12. Βλεκέξσζε εθπαηδεπηηθψλ, καζεηψλ θαη γνλέσλ (πεξηζζφηεξα γηα ην ζέκα απηφ αλαθέξνληαη ζην Γ).  
Ο/ε ζπληάθηεο/νκάδα ζχληαμεο ηνπ ρεδίνπ πξέπεη λα θάλεη πξνηάζεηο γηα ηε ιήςε νπνηνπδήπνηε κέηξνπ ζπκβάιιεη ζηελ 
επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ πνπ δελ είλαη άιινο απφ ηελ πξνζηαζία ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο ζε πεξίπησζε ζεηζκνχ, φπσο: 
πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ άξζε ησλ επηθηλδπλνηήησλ ζην ζρνιηθφ θηίξην, ζηε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 
ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί θ.ά. Σν ρέδην πξέπεη λα είλαη δπλακηθφ θαη λα επηθαηξνπνηείηαη φπνηε 
θξίλεηαη απαξαίηεην.  
δ. Σν ρέδην απηφ ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζηελ νηθεία Αηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο ή Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ζηελ 
αξρή θάζε ζρνιηθήο ρξνληάο, θαζψο θαη κεηά απφ θάζε επηθαηξνπνίεζή ηνπ.  

Β. Γηνξγάλσζε Αζθήζεσλ Δηνηκφηεηαο γηα είζηκν  

α. Οη Αηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ Ώ/ζκηαο θαη ΐ/ζκηαο Βθπαίδεπζεο ππνρξενχληαη κε ηελ έλαξμε θάζε ζρνιηθνχ έηνπο 
λα πξαγκαηνπνηνχλ άζθεζε εηνηκφηεηαο - εθθέλσζεο ηνπ ζρνιηθνχ θηηξίνπ γηα πεξίπησζε ζεηζκνχ. Ώπηέο νη αζθήζεηο 
επαλαιακβάλνληαη ηνπιάρηζηνλ 2 θνξέο αθφκε θαηά ηε δηάξθεηα θάζε ζρνιηθνχ έηνπο (κία θνξά αλά ηξίκελν). Οη αζθήζεηο 
εηνηκφηεηαο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απνθηεζεί ε ελδεδεηγκέλε αληηζεηζκηθή ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ θαη 
εθπαηδεπηηθψλ θαη λα βειηησζνχλ νη δεμηφηεηεο ηνπο. Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ πινπνίεζε απηψλ δίλνληαη απφ ηνλ 
Ο.Ώ..Π. ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Αηα ΐίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ.  
β. ε φηη αθνξά ζηελ δηνξγάλσζε αζθήζεσλ εηνηκφηεηαο γηα ζεηζκφ αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα:  

1. Δ έλαξμε ηεο άζθεζεο/πξνζνκνίσζεο ηεο δφλεζεο θαζψο θαη ην ηέινο ηεο πξνζνκνίσζεο ηεο δφλεζεο γίλεηαη κε ην 
ζπλζεκαηηθφ ήρν πνπ έρεη πξνδηαγξαθεί ζην ρέδην.  

2. ζν ρξφλν δηαξθεί ε άζθεζε νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο κέλνπλ ζην ρψξν πνπ βξίζθνληαη εθείλε ηε ρξνληθή ζηηγκή θαη 
κε ςπρξαηκία αθνινπζνχλ ηε βαζηθή νδεγία απηνπξνζηαζίαο: ζθχβνπλ, θαιχπηνληαη θάησ απφ έλα γεξφ ηξαπέδη ή ζξαλίν 
θξαηψληαο κε ην ρέξη ηνπο ην πφδη ηνπ επίπινπ θαη κέλνπλ ζε απηή ηε ζέζε κέρξη λα ηειεηψζεη ν ζεηζκφο. Βάλ δελ ππάξρεη 
ηξαπέδη, γξαθείν ή ζξαλίν ζην ρψξν πνπ βξίζθνληαη, πξέπεη λα ζθχςνπλ θαη λα πιεζηάζνπλ ζην δάπεδν, πξνζηαηεχνληαο ην 
θεθάιη θαη ηνλ απρέλα κε ηα ρέξηα ηνπο. ηε ζέζε απηή πξέπεη λα παξακείλνπλ φζε ψξα δηαξθεί ε ζεηζκηθή δφλεζε. ε 
πεξίπησζε πξαγκαηηθνχ γεγνλφηνο ελεξγνχλ κε αληίζηνηρν ηξφπν φηαλ αξρίζεη ν ζεηζκφο.  

3. Μφιηο αθνπζηεί ν ζπλζεκαηηθφο ήρνο ηεο ιήμεο ηνπ ζεηζκνχ αξρίδεη ε εθθέλσζε ηνπ θηηξίνπ κε ηάμε θαη ςπρξαηκία, 
ζχκθσλα κε φζα πξνδηαγξάθνληαη ζην ρέδην ηνπ ζρνιείνπ.  

4. Οη καζεηέο ζπγθεληξψλνληαη ζηνλ πξναπνθαζηζκέλν ρψξν, φπνπ αθνινπζεί θαηακέηξεζή ηνπο. Ο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη 
λα έρεη καδί ηνπ θαη ηνλ θαηάινγν κε ηα ζηνηρεία ησλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ ησλ καζεηψλ ηνπ ηκήκαηνο, γηαηί κπνξεί λα 
ρξεηαζηεί λα επηθνηλσλήζεη καδί ηνπο.  

γ. Μεηά απφ θάζε άζθεζε ζα πξέπεη λα αθνινπζεί αμηνιφγεζε ηεο, έηζη ψζηε λα επηζεκαίλνληαη ηπρφλ πξνβιήκαηα ή 
αδπλακίεο ζην επί ράξηνπ ρνιηθφ ρέδην θαη λα πξνηείλνληαη βειηηψζεηο.  

δ. ε πεξίπησζε πξαγκαηηθνχ ζεηζκνχ:  

- Οη εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο πξέπεη λα δηαηεξήζνπλ ηελ ςπρξαηκία ηνπο θαη λα αθνινπζήζνπλ φζα πξνβιέπνληαη ζην 
ρέδην.  

- Οη Αηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ Ώ/ζκηαο θαη ΐ/ζκηαο Βθπαίδεπζεο (δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ) ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ 
φηη κεηά ηελ εθδήισζε ζεηζκνχ θαη εθφζνλ νη ζρνιηθέο κνλάδεο βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία, έρνπλ ηελ επζχλε ηεο άκεζεο 
εθθέλσζεο ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ αξκνδηφηεηαο ηνπο, βάζεη ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπο, θαζψο θαη ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ καζεηψλ 
θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηνπο εθ ησλ πξνηέξσλ πξνζδηνξηζκέλνπο αζθαιείο ππαίζξηνπο ρψξνπο ζπγθέληξσζεο - 
θαηαθπγήο.  

- Βίλαη πηζαλφλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθθέλσζεο ηνπ ζρνιηθνχ θηηξίνπ λα εθδεισζεί θάπνηνο άιινο ζεηζκφο. ηελ πεξίπησζε 
απηή ζα πξέπεη λα εθαξκνζηεί απφ φινπο εθ λένπ ε νδεγία απηνπξνζηαζίαο: "κέλσ ζην ρψξν πνπ βξίζθνκαη, ζθχβσ, 
θαιχπηνκαη θαη παξακέλσ ζηε ζέζε κνπ κέρξη λα ηειεηψζεη ν ζεηζκφο". Γηα ηελ εκπέδσζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ πξνηείλεηαη 
λα ππάξμεη ζρεηηθή ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ πηζαλή εθδήισζε πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο 
ζεηζκηθνχ ζπκβάληνο θαη ηηο ελδεδεηγκέλεο ζηελ πεξίπησζε απηή νδεγίεο πξνζηαζίαο, ψζηε λα απνθεπρζεί ηπρφλ παληθφο θαη 
ηξαπκαηηζκνί.  

- ε πεξίπησζε ηζρπξνχ ζεηζκηθνχ ζπκβάληνο ν Αήκαξρνο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ νηθεία Πεξηθεξεηαθή Αηεχζπλζε 
Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο εθδίδεη απφθαζε δηαθνπήο ή κε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ ηεο πεξηνρήο 
επζχλεο ηνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ δηαθνπεί ε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ νη καζεηέο πξέπεη λα παξαιεθζνχλ απφ ηνπο γνλείο ή 
ηνπο θεδεκφλεο ηνπο απφ ηνπο πξνθαζνξηζκέλνπο ζην ζρνιηθφ ρέδην ρψξνπο θαηαθπγήο.  

Γ. Δλεκέξσζε Δθπαηδεπηηθψλ θαη Μαζεηψλ  
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α. Ο Ο.Ώ..Π., σο ν αξκφδηνο θνξέαο ηεο Πνιηηείαο ζε ζέκαηα ελεκέξσζεο θαη εθπαίδεπζεο ηνπ πιεζπζκνχ γηα ην ζεηζκφ, 
δεκηνπξγεί θαη εθδίδεη ζρεηηθφ ελεκεξσηηθφ πιηθφ (ελεκεξσηηθφ ηεχρνο γηα ηελ αληηζεηζκηθή πξνζηαζία ζρνιείσλ, ζεηξά 
πξφηππσλ εηζεγήζεσλ, θπιιάδηα θαη αθίζεο θ.ιπ.), ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί θαη ζην δηθηπαθφ ηνπ ηφπν (www.oasp.gr). Σν 
πιηθφ απηφ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο θαη ησλ καζεηψλ ηνπο. 
Βπίζεο ν δηθηπαθφο ηφπνο ηνπ Ο.Ώ..Π. θαη ηδηαίηεξα ε ελφηεηα: «Γηα Μηθξνχο θαη Μεγάινπο» ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ κπνξεί λα 
αμηνπνηεζεί απφ θάζε εηδηθφηεηα εθπαηδεπηηθψλ ζην πιαίζην ησλ ζρεηηθψλ καζεκάησλ, ψζηε κέζσ δηαδξαζηηθψλ ελνηήησλ θαη 
παηρληδηψλ λα ελεκεξσζνχλ κε ειθπζηηθφ θαη πξνζηηφ ηξφπν, γηα ην ζεηζκφ θαη ηα κέηξα πξνζηαζίαο.  

β. Ο Ο.Ώ..Π. δηνξγαλψλεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Τπεχζπλνπο Ώγσγήο Τγείαο θαη ηνπο Τπεχζπλνπο ρνιηθψλ 
Αξαζηεξηνηήησλ Δκεξίδεο ή Αηεκεξίδεο κε ζέκα: «Ώληηζεηζκηθή Πξνζηαζία ρνιηθψλ Μνλάδσλ». Οη εκεξίδεο απεπζχλνληαη 
ζηνπο Αηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο θάζε πεξηνρήο θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ νξηζηεί σο ππεχζπλνη ληα ηε 
ζχληαμε ησλ ζρνιηθψλ ζρεδίσλ έθηαθηεο αλάγθεο, ψζηε λα επηκνξθσζνχλ θαη, κε ηε βνήζεηα ηνπ πιηθνχ ηνπ Ο.Ώ..Π., λα 
κπνξνχλ λα ελεκεξψλνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο γηα ην θαηλφκελν ηνπ ζεηζκνχ θαη ηα κέηξα πξνζηαζίαο, λα κπνξνχλ λα 
ρεηξηζηνχλ ζέκαηα αληηζεηζκηθήο πξνζηαζίαο ζηα ζρνιεία ηνπο (ζχληαμε ζρεδίσλ έθηαθηεο αλάγθεο, δηνξγάλσζε αζθήζεσλ 
εηνηκφηεηαο θ.ιπ.) -θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ σο πνιιαπιαζηαζηέο γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Οη ζρεηηθέο εηζεγήζεηο γίλνληαη 
απφ έκπεηξν, επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηνπ Ο.Ώ..Π. (γεσιφγνπο, κεραληθνχο).  

γ. Οη Αηεπζπληέο πξέπεη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ ηνπο θαη ησλ ζπλαδέιθσλ 
ηνπο εθπαηδεπηηθψλ, ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηα κέηξα πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα ιάβνπλ πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά 
απφ έλα ζεηζκφ. Οη νδεγίεο πνπ αλαθέξνληαη ζα πξέπεη λα είλαη έγθπξεο θαη επηθαηξνπνηεκέλεο, γη` απηφ πξνηείλεηαη λα 
αμηνπνηείηαη απφ ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ην ζρεηηθφ ελεκεξσηηθφ πιηθφ ηνπ Ο.Ώ..Π., ην νπνίν παξέρεηαη ζηνπο 
εθπξνζψπνπο ηνπ θάζε ζρνιείνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξναλαθεξφκελσλ επηκνξθσηηθψλ εκεξίδσλ ή απφ ην δηθηπαθφ ηφπν 
ηνπ Οξγαληζκνχ. Δ ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ ζεσξείηαη αλαγθαίν λα γίλεηαη απφ ηνπο Αηεπζπληέο ή ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ 
έρνπλ επηκνξθσζεί κέζσ ησλ Δκεξίδσλ κε ζέκα: «Ώληηζεηζκηθή Πξνζηαζία ρνιηθψλ Μνλάδσλ» πνπ δηνξγαλψλεη ν Ο.Ώ..Π. 
ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Τπεχζπλνπο Ώγσγήο Τγείαο θαη ηνπο Τπεχζπλνπο ρνιηθψλ Αξαζηεξηνηήησλ. Οη ελεκεξψζεηο 
καζεηψλ, ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, πνπ γίλνληαη κέζσ άιισλ θνξέσλ - νκάδσλ ή κεκνλσκέλσλ αηφκσλ πνπ έρνπλ κφλνλ 
βαζηθέο θαη φρη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζηε δηαρείξηζε ηνπ ζεηζκηθνχ θηλδχλνπ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο, ζα πξέπεη λα 
απνθεχγνληαη. Βίλαη άιισζηε γεληθφηεξα παξαδεθηφ φηη ε αθχπληζε θαη ε θαηάιιειε εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ θαη ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δνθηκαζηηθέο εθαξκνγέο ηνπ ρεδίνπ θαηά ηε 
δηάξθεηα αζθήζεσλ, αιιά θαη ζηελ πεξίπησζε πξαγκαηηθνχ ζεηζκνχ.  

δ. Σν εθπαηδεπηηθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ πξέπεη λα γλσξίδεη ην ζπλνιηθφ ρέδην Έθηαθηεο Ώλάγθεο ηνπ ρνιείνπ ηνπο, 
ψζηε λα κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί γξήγνξα, ςχρξαηκα θαη απνηειεζκαηηθά ηελ νπνηαδήπνηε πεξίπησζε ζεηζκηθήο έθηαθηεο 
αλάγθεο.  

ε. Οη γνλείο πξέπεη λα είλαη ελεκεξσκέλνη γηα ηνπο πξνζδηνξηζκέλνπο αζθαιείο ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο ζα θαηαθχγνπλ νη 
καζεηέο θαη νη εθπαηδεπηηθνί κεηά απφ έλα ζεηζκφ. Οη ρψξνη απηνί ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηνχληαη εγγξάθσο ζηνπο γνλείο θαη 
θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ, ψζηε κεηά απφ έλαλ ηζρπξφ ζεηζκφ λα γλσξίδνπλ απφ πνχ ζα παξαιάβνπλ ηα παηδηά ηνπο.  

Βίκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε.  

Φ21/11843/21-8-2018 
 

ΘΕΜΑ: « ΟΔΘΓΙΕ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΘ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΘΕΩΡΘΘ ΣΙΣΛΩΝ ΠΟΤ ΕΚΔΙΔΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΙ ΧΟΛΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ  ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΤ ΝΑ  ΧΟΡΘΓΘΘΕΙ  ΦΡΑΓΙΔΑ  ΧΑΓΘ» 

 

ασ ενθμερϊνουμε ότι θ διαδικαςία κεϊρθςθσ απολυτθρίων τίτλων για φραγίδα Χάγθσ είναι θ 

ακόλουκθ: 

 

1) Ο Διευκυντισ τθσ χολικισ Μονάδασ,  ι  ο αναπλθρωτισ του, επικυρϊνει το γνιςιο του 
αντιγράφου  απολυτθρίου τίτλου ι ςε περίπτωςθ απϊλειάσ του, εκδίδει αποδεικτικό 
απολφςεωσ, ι  οποιουδιποτε  τίτλου εκδίδεται από τθ ςχολικι μονάδα, ζπειτα από αίτθςθ του 
ενδιαφερομζνου. 

2) Ο Διευκυντισ τθσ χολικισ Μονάδασ, ι ο αναπλθρωτισ του, αφοφ πραγματοποιιςει 
διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του τίτλου με το Μθτρϊο Μακθτϊν που τθρείται ςτο ςχολείο, 
βεβαιϊνει με τθν υπογραφι του τθν ακρίβεια των ςτοιχείων του τίτλου και τον αποςτζλλει,  
με τθλεομοιότυπο (fax: 2610-465860 ) ςτθν Δ.Δ.Ε. ι με  θλεκτρονικό μινυμα 
(mail@dide.ach.sch.gr) 

mailto:mail@dide.ach.sch.gr
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3) Ο ενδιαφερόμενοσ προςκομίηει το εν λόγω ζγγραφο ςτθ Δ.Δ.Ε Αχαΐασ, προκειμζνου να γίνει θ 
κεϊρθςι του. 

4) Ο ενδιαφερόμενοσ κατακζτει το κεωρθμζνο αντίγραφο ςτθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ 
Πελοποννιςου,   Δυτικισ Ελλάδοσ & Ιονίων Νιςων , (Ε.Ο Πατρϊν-Ακθνϊν ζναντι Α.Β. 
Βαςιλόπουλου) ,προκειμζνου να επικυρωκεί ο τίτλοσ με τθ φραγίδα τθσ Χάγθσ.   

5) ε κάκε περίπτωςθ ο ενδιαφερόμενοσ κα πρζπει να γνωρίηει ότι θ διαδικαςία κεϊρθςθσ από 
τθ ΔΔΕ ΑΧΑΪΑ δε γίνεται αυκθμερόν. 

6) Κατά τθν περίοδο των κερινϊν διακοπϊν, θ διαδικαςία για τθ χοριγθςθ τθσ ςφραγίδασ τθσ 
ΧΑΓΘ, όςον αφορά τισ ςχολικζσ μονάδεσ, κα γίνεται κατά τισ θμζρεσ τθσ κερινισ λειτουργίασ 
των ςχολείων ( ςυνικωσ κάκε Πζμπτθ ), για τουσ μινεσ ΙΟΤΛΙΟ ΚΑΙ ΑΤΓΟΤΣΟ. Καλό είναι  οι 
ενδιαφερόμενοι να επικοινωνοφν με τισ ςχολικζσ μονάδεσ . 

 

124892/Δ2 02-08-2019 
ΘΔΜΑ: Τξνπνπνίεζε ηεο κε αξ. πξωη. 107268/Γ2/03-07-2019 Υ.Α. (Β΄ 2881) ωο πξνο ηνλ ηξόπν 

εμέηαζεο ηνπ καζήκαηνο «Νενειιεληθή Γιώζζα θαη Λνγνηερλία» ηεο Γ΄ ηάμεο Ηκεξήζηνπ 

Γεληθνύ Λπθείνπ, ηεο Γ΄ θαη Γ΄ ηάμεο Δζπεξηλνύ Γεληθνύ Λπθείνπ 

 
Έρνληαο ππόςε: 

1) Φισ διατάξεισ του άρκρου 1 παρ. 9 και 11 του ν. 2525/1997 «Ενιαίο Νφκειο, πρόςβαςθ των 

αποφοίτων του ςτθν Φριτοβάκμια Εκπαίδευςθ, αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου και άλλεσ 

διατάξεισ» (Αϋ 188) όπωσ ςυμπλθρϊκθκαν με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 2909/2001 (Αϋ 90). 

2) Φισ διατάξεισ του άρκρου 8 παρ. 9 περ. ε, ςτ και κ του ν. 1566/1985 «Δομι και λειτουργία τθσ 

Σρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 167). 

3) Φισ διατάξεισ τθσ παρ. 3 περ. α υποπερίπτωςθ ββ του άρκρου 2 του ν. 3966/2011 «Θεςμικό πλαίςιο 

των Σρότυπων Σειραματικϊν Υχολείων, Κδρυςθ Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ Σολιτικισ, Ρργάνωςθ του 

Ινςτιτοφτου Φεχνολογίασ Χπολογιςτϊν και Εκδόςεων «ΔΙΡΦΑΟΦΡΥ» και λοιπζσ διατάξεισ» (Αϋ 118). 

4) Φισ διατάξεισ τθσ περ. γϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 42 του ν. 4186/2013 όπωσ ζχει τροποποιθκεί με τθν 

παρ. 9γ του άρκρου 100 του ν. 4610/2019 (Αϋ 70). 

5) Φο Σροεδρικό Διάταγμα υπ’ αρικμ. 81/2019 (Αϋ 119) με κζμα «Υφςταςθ, ςυγχϊνευςθ, 

μετονομαςία και κατάργθςθ Χπουργείων και κακοριςμόσ των αρμοδιοτιτων τουσ - Ξεταφορά 

υπθρεςιϊν και αρμοδιοτιτων μεταξφ Χπουργείων». 

6) Φο Σροεδρικό Διάταγμα υπ’ αρικμ. 83/2019 (Αϋ 121) με κζμα «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ 

Μυβζρνθςθσ, Χπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Χπουργϊν και Χφυπουργϊν». 

7) Φο Σροεδρικό Διάταγμα υπ’ αρικμ. 84/2019 (Αϋ 123) με κζμα «Υφςταςθ και κατάργθςθ Γενικϊν 

Γραμματειϊν και Ειδικϊν Γραμματειϊν/Ενιαίων Διοικθτικϊν Φομζων Χπουργείων». 

8) Φθν με αρικμ. 6631/Χ1/20-07-2019 (Βϋ 3009) απόφαςθ του Σρωκυπουργοφ και τθσ Χπουργοφ 

Σαιδείασ και Θρθςκευμάτων με κζμα: «Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτθν Χφυπουργό Σαιδείασ και 

Θρθςκευμάτων, Υοφία Ηαχαράκθ». 

9) Φθν με αρ. 31/26-07-2019 Σράξθ του Δ.Υ. του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ Σολιτικισ. 

10) Φθν με αρ. πρωτ. 107268/Δ2/03-07-2019 Χ.Α. (Βϋ 2881) με κζμα: «Φροποποίθςθ τθσ με αρ. πρωτ. 

71388/Δ2/08-05-2019 Χ.Α. (Βϋ 1674) ωσ προσ τον χαρακτθριςμό, τουσ κλάδουσ και τον τρόπο εξζταςθσ 

των διδαςκομζνων μακθμάτων». 
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11) Φισ διατάξεισ του άρκρου 90 του κϊδικα Οομοκεςίασ για τθν Μυβζρνθςθ και τα Μυβερνθτικά 

όργανα που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του π.δ. 63/2005 (Αϋ 98). 

12) Φο γεγονόσ ότι από τθν παροφςα απόφαςθ δεν προκαλείται δαπάνθ εισ βάροσ του κρατικοφ 

προχπολογιςμοφ του ΧΣ.Σ.Ε.Θ. για τισ δαπάνεσ που καλφπτονται από αυτόν, ςφμφωνα με τθν με αρικ. 

πρωτ. Φ.1/Γ/388/124067/Β1/01-08-2019 ειςιγθςθ του άρκρου 24 του Ο. 4270/2014 (Αϋ 143), όπωσ 

αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 10 παρ. 6 του Ο. 4337/2015 (Αϋ 129) τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 

Ρικονομικϊν Χπθρεςιϊν του Χπουργείου Σαιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων. 

 

Απνθαζίδνπκε: 

 

Τξνπνπνηνύκε ηελ κε αξ. πξση. 107268/Γ2/03-07-2019 Υ.Α. (Β΄ 2881) θαη αληηθαζηζηνύκε ηελ Δλόηεηα 

Γ ηνπ άξζξνπ 5 σο εμήο: 

«Γ. Νενειιεληθή Γιώζζα θαη Λνγνηερλία 

Σην κάζεκα «Νενειιεληθή Γιώζζα θαη Λνγνηερλία» ζηε Γ΄ ηάμε Ηκεξεζίνπ Γεληθνύ Λπθείνπ θαη ζηε 

Γ΄ θαη Γ΄ ηάμε Δζπεξηλνύ Γεληθνύ νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο αμηνινγνύληαη ζε εληαία ηξίσξε εμέηαζε 

ζηελ θαηαλόεζε θαη παξαγσγή ιόγνπ. 

Γίλνληαη ζηηο καζήηξηεο θαη ηνπο καζεηέο δύν ή ηξία κε δηδαγκέλα θείκελα, ζπλνιηθήο έθηαζεο έσο 

ηξεηο ζειίδεο, έλα εθ ησλ νπνίσλ είλαη ινγνηερληθό, ζε νινθιεξσκέλε ή απνζπαζκαηηθή κνξθή, 

(πνίεκα, δηήγεκα, κπζηζηόξεκα ή ζεαηξηθό έξγν)· ηα ππόινηπα θείκελα κπνξεί λα είλαη ζε 

νινθιεξσκέλε, ειαθξώο δηαζθεπαζκέλε ή απνζπαζκαηηθή κνξθή: δεκνζηνγξαθηθά άξζξα, 

ζπλεληεύμεηο, θξηηηθέο, δνθίκηα, επηζηεκνληθά θείκελα, αθίζεο κε ιεδάληα, πιεξνθνξηαθά θείκελα κε 

εηθόλεο, ζθίηζα, πίλαθεο ή δηαγξάκκαηα θ.ά.), δηαθνξεηηθά κεηαμύ ηνπο σο πξνο ην θεηκεληθό είδνο, 

ώζηε λα απνηηκάηαη ε αλαγλσζηηθή ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ ζε πνηθηιία θεηκεληθώλ 

εηδώλ. Τα θείκελα κπνξνύλ λα ζπλνδεύνληαη από ζύληνκν εηζαγσγηθό ζεκείσκα ρσξίο εξκελεπηηθά 

ζρόιηα. 

Γηα ηα θείκελα απηά ηίζεληαη ηέζζεξα ζπλνιηθά ζέκαηα κέζσ ησλ νπνίσλ απνηηκάηαη ε ηθαλόηεηα ησλ 

καζεηώλ/ηξηώλ λα θαηαλννύλ ην πεξηερόκελν ησλ θεηκέλσλ, λα εξκελεύνπλ θαη λα αμηνινγνύλ ζηάζεηο, 

αμίεο, ηδέεο θ.ά. βαζηδόκελνη/εο ζε ζηνηρεία ησλ θεηκέλσλ, θαζώο επίζεο λα παξάγνπλ εξκελεπηηθό θαη 

θξηηηθό ιόγν. Τα ζέκαηα πξνηείλεηαη λα είλαη δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο θαη λα ηίζεληαη πεξηνξηζκνί 

ζηελ έθηαζε ησλ απαληήζεσλ (όπνπ ρξεηάδεηαη). Τν λνεκαηηθό πεξηερόκελν ησλ κε ινγνηερληθώλ 

θεηκέλσλ πξέπεη λα είλαη ζπλαθέο κε θάπνηνλ ή θάπνηνπο από ηνπο ζεκαηηθνύο άμνλεο πνπ 

πξνζδηνξίδνληαη ζην Πξόγξακκα Σπνπδώλ γηα ην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Γιώζζαο. 

Τα θείκελα ζπλνδεύνληαη από ηα εμήο ζέκαηα: 
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Τν πξώην ζέκα ζρεηίδεηαη κε ηα κε ινγνηερληθά θείκελα θαη αθνξά ζηε ζπλνπηηθή λνεκαηηθή 

απόδνζε από ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο κέξνπο ελόο θεηκέλνπ ή ηε ζπλνπηηθή απόδνζε ησλ 

απόςεσλ πνπ δηαηππώλνληαη ζε έλα θείκελν γηα θάπνην δήηεκα. 

Τν πξώην ζέκα βαζκνινγείηαη κε 15 κνλάδεο. 
 

Τν δεύηεξν ζέκα ζρεηίδεηαη κε ηα κε ινγνηερληθά θείκελα θαη αλαιύεηαη ζε ηξία εξσηήκαηα, 

δηαθνξεηηθά κεηαμύ ηνπο, κε δπλαηόηεηα θάπνην/θάπνηα από απηά λα είλαη θιεηζηνύ ηύπνπ θαη κε 

ελδερόκελε αηηηνιόγεζε ηεο απάληεζεο. Έλα από απηά κπνξεί λα δηαηξείηαη ζε δύν ππνεξσηήκαηα. 

Τα εξσηήκαηα ζρεηίδνληαη κε: 
 

α) ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πιαηζίνπ ησλ θεηκέλσλ (θνηλσληθνύ, ηζηνξηθνύ, πνιηηηζηηθνύ, ηνπ ρώξνπ θαη 

ηνπ ρξόλνπ) κε ζθνπό ηελ θαηαλόεζε ησλ ιόγσλ θαη ησλ ελεξγεηώλ ησλ ππνθεηκέλσλ (αηνκηθώλ θαη 

ζπιινγηθώλ) πνπ αλαθέξνληαη ζηα θείκελα, θαη ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ ηνπο, 

β) ηνλ εληνπηζκό θαη ηελ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ζθνπώλ, ζηάζεσλ, βαζηθώλ ζέζεσλ θαη 

πξνζέζεσλ ηνπ ζπληάθηε / ζπληαθηώλ ησλ θεηκέλσλ, θαζώο θαη ηελ ηεθκεξίσζε ηεο βαζηθήο ηδέαο 

ηνπ θεηκέλνπ, 

γ) ηελ αμηνιόγεζε ηεο ζπλάθεηαο ηδεώλ, επηρεηξεκάησλ, ηίηισλ, ππόηηηισλ, εηθόλσλ θ.ά. κε κηα 

ζέζε, άπνςε ή δήηεκα πνπ ζέηεη ην θείκελν θαη ηεο απνδεηθηηθήο ηνπο αμίαο, 

δ) ηνλ εληνπηζκό θαη ηε ζπζρέηηζε ζπγθεθξηκέλσλ θεηκεληθώλ δεηθηώλ πνπ νξγαλώλνπλ ην θείκελν 

σο ζεκαζηνδνηεκέλε θαηαζθεπή −δειαδή, νη καζεηέο/ηξηεο λα εληνπίδνπλ κέζα ζην θείκελν δείθηεο 

(π.ρ.  ιεμηιόγην,  ξεκαηηθά  πξόζσπα,  ζηίμε,  εθθξαζηηθά  κέζα,   ηξόπνπο  ζύληαμεο,   θ.ά.)  θαη   

λα αλαγλσξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζην θείκελν, 

ε) ηελ αλαγλώξηζε θαη ηελ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ηξόπνπ ζύλδεζεο θαη νξγάλσζεο ηδεώλ, 

πξνηάζεσλ, παξαγξάθσλ ή δηαθόξσλ ζεκεησηηθώλ ηξόπσλ ζε έλα θείκελν, αθνύ ιάβνπλ νη καζεηέο 

θαη νη καζήηξηεο ππόςε ην επηθνηλσληαθό πιαίζην θαη ηα θνηλσληθά ζπκθξαδόκελα, 

ζη) ηε ζύγθξηζε ησλ κε ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ σο πξνο ηηο ζέζεηο, ηνλ ηξόπν πξαγκάηεπζεο ηνπ 

ζέκαηνο, ηελ πεηζηηθόηεηα, ηελ απνηειεζκαηηθή κεηάδνζε ηνπ λνήκαηνο θ.α. 

Σο δεφτερο κζμα βακμολογείται με 40 μονάδεσ, που επιμερίηονται ςε κάκε ερϊτθμα ανάλογα με 

τθ βαρφτθτά τουσ (15+15+10). Φα υποερωτιματα, επίςθσ, βακμολογοφνται ανάλογα με τθ 

βαρφτθτά τουσ. 

Τν ηξίην ζέκα ζρεηίδεηαη κε ην ινγνηερληθό θείκελν θαη αθνξά ζηελ παξαγσγή εξκελεπηηθνύ 

ζρνιίνπ, κε ην νπνίν επηδηώθεηαη νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο, αθελόο λα αλαπηύζζνπλ θξίζηκα 

ζέκαηα/εξσηήκαηα πνπ πξαγκαηεύεηαη ην ινγνηερληθό θείκελν, αμηνπνηώληαο ζπλδπαζηηθά 

θεηκεληθνύο δείθηεο ή θαη ζηνηρεία ζπγθεηκέλνπ, αθεηέξνπ λα ηνπνζεηνύληαη/αληαπνθξίλνληαη ζηα 

ζέκαηα/εξσηήκαηα απηά, ηεθκεξηώλνληαο ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ζέζεηο. Η πξνβιεπόκελε έθηαζε ηεο 

απάληεζεο κπνξεί λα θπκαίλεηαη από 100 έσο 200 ιέμεηο. 

Τν ηξίην ζέκα βαζκνινγείηαη κε 15 κνλάδεο. 
 

Σηα παξαπάλσ ζέκαηα ρξεηάδεηαη λα είλαη ζαθήο θαη πξνζεθηηθή ε δηαηύπσζε ησλ εξσηεκάησλ, 

ώζηε λα απνθεύγνληαη επηθαιύςεηο ζηηο απαληήζεηο ησλ καζεηξηώλ θαη ησλ καζεηώλ. 
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Φο τζταρτο κζμα ςχετίηεται με τα μθ λογοτεχνικά κείμενα και αφορά ςτθ γραπτι παραγωγι κριτικοφ 

λόγου, 300 ζωσ 400 λζξεισ (ανάλογα με τθ βαρφτθτα του κζματοσ), το οποίο ανταποκρίνεται ςε 

ςυγκεκριμζνο επικοινωνιακό πλαίςιο (ςκοπό, πομπό, αποδζκτεσ, κειμενικό είδοσ) και ηθτεί από τουσ 

μακθτζσ/τριεσ τθν ανάπτυξθ τεκμθριωμζνθσ προςωπικισ γνϊμθσ, τθ ςυμφωνία ι τθ διαφωνία τουσ 

με προβλιματα, κζςεισ, ςτάςεισ, ςτερεότυπα, προκαταλιψεισ κ.ά. που κζτει το κείμενο/κζτουν τα 

κείμενα αναφοράσ. 

Φο τζταρτο κζμα βακμολογείται με 30 μονάδεσ.» 

 

 

Θ απόφαςθ αυτι να δθμοςιευτεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Μυβζρνθςθσ. 

Οδεγίεο γηα πξαθηηθή άζθεζε θνηηεηψλ ζε ρνιηθέο Μνλάδεο 
ΑΣΑΤΑΙΦΘΦΘ ΣΤΡΫΣΡΘΕΥΘ ΓΙΑ ΦΘΟ ΕΙΥΡΔΡ ΦΡΙΦΘΦΩΟ ΥΕ ΥΧΡΝΙΜΘ ΞΡΟΑΔΑ ΥΦΑ ΣΝΑΙΥΙΑ ΦΘΥ 

ΣΤΑΜΦΙΜΘΥ ΦΡΧΥ ΑΥΜΘΥΘΥ ΕΙΟΑΙ Θ ΕΓΜΤΙΥΘ ΦΡΧ Χ.ΣΑΙ.Θ., ΦΘΟ ΡΣΡΙΑ ΑΙΦΕΙΦΑΙ Θ ΥΧΡΝΘ ΦΡΙΦΘΥΘΥ 

ΦΡΧΥ, ΜΑΙ ΣΤΡΥΔΙΡΤΙΗΕΙ ΜΑΘΕ ΦΡΤΑ ΦΡΧΥ ΡΤΡΧΥ ΕΙΥΡΔΡΧ. 

 

Σ.χ.  

1.- Υε περίπτωςθ ολιγόωρθσ παραμονισ ι διδαςκαλίασ (1 ι 2 ϊρεσ) είκιςται να ςυναινεί ο/θ 

Διευκυντισ/τρια και ο Υφλλογοσ διδαςκόντων του ςχολείου. 

2.- Υε περίπτωςθ μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν όπου θ ζγκριςθ του Χ.ΣΑΙ.Θ αφορά πολυιμερθ παραμονι 

και παρακολοφκθςθ διδακτικϊν ωρϊν, είκιςται να απαιτείται θ ςφμφωνθ γνϊμθ των 

Διευκυντϊν/τριων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. 
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Β2/97210/14-06-2016 
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