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ΘΕΜΑ: «Απολυτήριες - 

Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) 

2014-2015». 

 

Εν αναμονή της έκδοσης 

Υπουργικής Απόφασης σε Φ.Ε.Κ. 

απόκτηση πτυχίου μαθητών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) 

(Α΄ 146) σχολικού έτους 2014

παρακάτω:  

1.  Οι απορριπτόμενοι μ

προηγούμενα έτη φοίτησαν στις ειδικότητες που λειτούργησαν στη Γ’ τάξη 

ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου (του Ν. 3475/2006) συμπεριλαμβανομένης και 

της ειδικότητας «Γραφικών Τεχνών» του «Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών» καθώς και 

των τριών ειδικοτήτων του τομέα «Υγείας και Πρόνοιας» της Δ’ τάξης Εσπερινού 

Επαγγελματικού Λυκείου (του Ν. 3475/2006) και έχουν απορριφθεί λόγω 

ανεπαρκούς φοίτησης, μπορούν να προσέρχονται σε ολική ή μερική, προφορική και 

γραπτή εξέταση τον Φεβρουάριο του 2016, Μά

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚ

 ΤΜΗΜΑ 

ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

---- 

 
Ταχ. Δ/νση:  Ανδρέα Παπανδρέου 37

Τ.Κ. – Πόλη:  151 80 Μαρούσι

Ιστοσελίδα:   www.minedu.gov.gr

Πληροφορίες:  Αντώνιος Μαγουλάς

Νεκταρία Ασμαργιανάκη

nasmargianaki@minedu

Τηλέφωνα: 210 344 2034 & 2859

Fax: 210 344 2217  

Fax:  210 344 2365 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

                                                        

                                                                                                    

 

  

                                                                    

                                                 

 πτυχιακές εξετάσεις και απόκτηση πτυχίου μαθητών 

Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) του Ν. 3475/2006 (Α΄ 146) σχολικού έτους 

Εν αναμονή της έκδοσης της με αριθμό πρωτοκόλλου 173771/

σε Φ.Ε.Κ. με θέμα: Απολυτήριες - πτυχιακές εξετάσεις και 

απόκτηση πτυχίου μαθητών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) του Ν. 3475/2006 

σχολικού έτους 2014-2015 θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα 

μαθητές οι οποίοι το σχολικό έτος 2014−2015 

προηγούμενα έτη φοίτησαν στις ειδικότητες που λειτούργησαν στη Γ’ τάξη 

ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου (του Ν. 3475/2006) συμπεριλαμβανομένης και 

της ειδικότητας «Γραφικών Τεχνών» του «Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών» καθώς και 

ειδικοτήτων του τομέα «Υγείας και Πρόνοιας» της Δ’ τάξης Εσπερινού 

Επαγγελματικού Λυκείου (του Ν. 3475/2006) και έχουν απορριφθεί λόγω 

ανεπαρκούς φοίτησης, μπορούν να προσέρχονται σε ολική ή μερική, προφορική και 

γραπτή εξέταση τον Φεβρουάριο του 2016, Μάιο-Ιούνιο 2016, Σεπτέμβριο 2016

Βαθμός Ασφαλείας: 

Να διατηρηθεί μέχρι: 

Βαθμός Προτεραιότητας: 

 

Μαρούσι,   02-11-

Αριθ. Πρωτ.:  174277
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ B΄ 

ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ  

Ταχ. Δ/νση:  Ανδρέα Παπανδρέου 37 

Πόλη:  151 80 Μαρούσι 

www.minedu.gov.gr  

Πληροφορίες:  Αντώνιος Μαγουλάς 

Νεκταρία Ασμαργιανάκη 

minedu.gov.gr 

Τηλέφωνα: 210 344 2034 & 2859 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.  
2. Δ/νσεις  Δ.Ε. της χώρας. Έδρες 

τους.   
3. ΕΠΑ.Λ. (μέσω των Δ.Δ.Ε.)
4. Σιβιτανίδειος Σχολή 

Θεσσαλονίκης 151, 

Τ.Κ. 176 10, Καλλιθέα

 

πτυχιακές εξετάσεις και απόκτηση πτυχίου μαθητών 

σχολικού έτους 

με αριθμό πρωτοκόλλου 173771/Δ4/02-11-2015 

πτυχιακές εξετάσεις και 

του Ν. 3475/2006 

2015 θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα 

−2015 ή και τα 

προηγούμενα έτη φοίτησαν στις ειδικότητες που λειτούργησαν στη Γ’ τάξη 

ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου (του Ν. 3475/2006) συμπεριλαμβανομένης και 

της ειδικότητας «Γραφικών Τεχνών» του «Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών» καθώς και 

ειδικοτήτων του τομέα «Υγείας και Πρόνοιας» της Δ’ τάξης Εσπερινού 

Επαγγελματικού Λυκείου (του Ν. 3475/2006) και έχουν απορριφθεί λόγω 

ανεπαρκούς φοίτησης, μπορούν να προσέρχονται σε ολική ή μερική, προφορική και 

Ιούνιο 2016, Σεπτέμβριο 2016, 

Βαθμός Ασφαλείας:  

Να διατηρηθεί μέχρι:  

Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

-2015       

174277/Δ4 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Δ/νσεις  Δ.Ε. της χώρας. Έδρες 

(μέσω των Δ.Δ.Ε.) 
Σιβιτανίδειος Σχολή  

Θεσσαλονίκης 151,  

Τ.Κ. 176 10, Καλλιθέα 
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προκειμένου να λάβουν απολυτήριο ή και πτυχίο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 24 του Π.Δ. 50/2008 (Α΄ 81) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

Οι μαθητές με ανεπαρκή φοίτηση εξετάζονται προφορικά και γραπτά σε όλα τα 

μαθήματα. Μαθητές, οι οποίοι δεν προσέρχονται σε ένα ή περισσότερα μαθήματα 

κατά την προφορική και γραπτή εξέταση, παραπέμπονται στις ως άνω οριζόμενες 

εξεταστικές περιόδους στο μάθημα ή τα μαθήματα, στα οποία δεν προσήλθαν να 

εξεταστούν, και εξετάζονται προφορικά και γραπτά. Η προφορική εξέταση 

προηγείται της γραπτής. 

Οι εξετάσεις διενεργούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζεται από το 

Διευθυντή του σχολείου από τριμελή επιτροπή ανά μάθημα με πρόεδρο το 

Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή του ΕΠΑ.Λ. και μέλη δύο καθηγητές της ίδιας ή 

συγγενούς ειδικότητας. O τρόπος εξέτασης των μαθημάτων ορίζεται στο Π.Δ. 

50/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Κατά τα λοιπά, για την απόλυση των 

μαθητών ισχύει το άρθρο 24 του Π.Δ. 50/2008 (Α΄ 81), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

Στην περίπτωση κατά την οποία οι μαθητές που αναφέρονται στην προηγούμενη 

παράγραφο, δεν επιθυμούν να προσέλθουν στις προαναφερόμενες προφορικές και 

γραπτές εξετάσεις, δύνανται να συνεχίσουν τη φοίτησή τους στη Β’ τάξη ημερησίου 

ή εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (του Ν. 4186/2013). 

Με την έκδοση της παρούσης ο μαθητής οφείλει να καταθέσει στο ημερήσιο ή 

εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο στο οποίο είναι εγγεγραμμένος, Υπεύθυνη 

Δήλωση, ή ο κηδεμόνας του μαθητή εφόσον αυτός είναι ανήλικος, εάν επιθυμεί να 

συνεχίσει τις σπουδές του στη Β΄ τάξη του  ημερήσιου ή εσπερινού Επαγγελματικού 

Λυκείου, (του Ν. 4186/2013), ή εάν θα προσέλθει στις προαναφερόμενες 

προφορικές και γραπτές εξετάσεις. 

 

2.  Μαθητές οι οποίοι κατά το σχολικό έτος 2014−2015 ή και τα προηγούμενα έτη 

φοίτησαν στις ειδικότητες που λειτούργησαν στη Γ’ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού 

Λυκείου (του Ν. 3475/2006) συμπεριλαμβανομένης και της ειδικότητας «Γραφικών  

Τεχνών» του «Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών» και έχουν απορριφθεί λόγω 

ανεπαρκούς φοίτησης, δύνανται να προσέλθουν σε ολική προφορική και γραπτή 
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εξέταση έως 15 Νοεμβρίου του 2015 προκειμένου να προαχθούν στην επόμενη 

τάξη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του Π.Δ. 50/2008 (Α΄ 81), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι παραπάνω μαθητές εξετάζονται προφορικά και 

γραπτά σε όλα τα μαθήματα. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής.  Οι 

εξετάσεις διενεργούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζεται από το 

Διευθυντή του σχολείου από τριμελή επιτροπή ανά μάθημα με πρόεδρο το 

Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή του ΕΠΑ.Λ. και μέλη δύο καθηγητές της ίδιας ή 

συγγενούς ειδικότητας. O τρόπος εξέτασης των μαθημάτων ορίζεται στο Π.Δ. 

50/2008 (Α΄ 81) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Όσοι από τους ανωτέρω μαθητές 

δεν προαχθούν έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. σε 

τομέα και ειδικότητα που επιθυμούν. 

Στην περίπτωση κατά την οποία οι μαθητές που αναφέρονται στην προηγούμενη 

παράγραφο, δεν επιθυμούν να προσέλθουν στις προαναφερόμενες προφορικές και 

γραπτές εξετάσεις, δύνανται να συνεχίσουν τη φοίτησή τους στη Β’ τάξη ημερησίου 

ή εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (του Ν. 4186/2013). 

Με την έκδοση της παρούσης, ο μαθητής, (του Ν. 3475/2006), οφείλει να καταθέσει 

στο εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο στο οποίο είναι εγγεγραμμένος, Υπεύθυνη 

Δήλωση, ή ο κηδεμόνας του μαθητή εφόσον αυτός είναι ανήλικος, εάν επιθυμεί να 

συνεχίσει τις σπουδές του στη Β΄ τάξη του  ημερήσιου ή εσπερινού Επαγγελματικού 

Λυκείου, (του Ν. 4186/2013), ή εάν θα προσέλθει στις προαναφερόμενες 

προφορικές και γραπτές εξετάσεις. 

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2015-16. 

 

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή 
 

1. Γραφείο Υπουργού 

2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 

3. Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

4. My-School (Διόφαντος) 

5. Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Τμήμα Β΄ 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ 

 


