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(1)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 70
 Τροποποίηση του π.δ. 73/2006 «Διάρθρωση, αρμοδιότη−

τες και στελέχωση των Γενικών Διευθύνσεων: α) Οικο−
νομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης, β) Αμυντικών 
Εξοπλισμών και Επενδύσεων, και γ) Πολιτικής Εθνι−
κής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας (Α΄ 76)». 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 5 του άρθρου 72 του ν. 3433/7.2.2006 

για τις «Προμήθειες Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυ−
νάμεων» (Α΄ 20).

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

3. Το άρθρο 20 παρ. 1, 4 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, 
οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμά−
των για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 107).

4. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο−
νομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 1432), 
όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ179/ 
9.2.2006 (Β΄ 204).

5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/6139/24.3.2004 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερι−
κών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς» (Β΄ 527).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος 
διατάγματος προκαλείται ενδεχόμενη ετήσια δαπάνη 
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 3.120 € 
περίπου, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του 
τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠΕΘΑ (ΕΦ 11−110).

7. Την υπ’ αριθμ. 49/2007 Γνωμοδότηση του Συμ−
βουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 
Εθνικής, Άμυνας και του Υφυπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Οι διατάξεις του π.δ. 73/2006 (Α.76) τροποποιούνται 
ως ακολούθως:

1. Η παρ. 2 του άρθρου 1 τροποποιείται ως εξής:
«2. Η ΓΔΟΣΥ συγκροτείται από τις ακόλουθες υπηρε−

σιακές μονάδες:
α) Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Περιβάλλο−

ντος (ΔΑΔΠ)
β) Διεύθυνση Οικονομικού (ΔΟΙ)
γ) Διεύθυνση Στρατιωτικής και Τεχνολογικής Υπο−

στήριξης (ΔΙΣΤΥ)
δ) Διεύθυνση Εφέδρων Πολεμιστών, Αγωνιστών, Θυ−

μάτων και Αναπήρων Πολέμου (ΔΕΠΑΘΑ)
ε) Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξι−

ακών Προγραμμάτων (ΔΙΔΕΑΠ)
στ) Υπηρεσία Αξιοποίησης και Μετεγκατάστασης 

Στρατοπέδων (ΥΑΜΣ)
ζ) Γραφείο Οικονομικής Επιθεώρησης
η) Γραφείο Ειδικής Οικονομικής Διαχείρισης
θ) Γραμματεία».
2. Το άρθρο 2, παρ. 2, εδ. α΄ τροποποιείται ως εξής:
«α. Τμήμα Ανάπτυξης Πολιτικών Περιβάλλοντος και 

Ποιότητας−Αποδοτικότητας, στο οποίο λειτουργούν τα 
γραφεία Ποιότητας και Αποδοτικότητας και Περιβαλ−
λοντολογικών και Τεχνολογικών Εφαρμογών, τα οποία 
δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες. Το τμήμα 
αυτό σε συνεργασία με τους αρμόδιους εθνικούς και 
διεθνείς φορείς, μελετά, εισηγείται και χειρίζεται θέ−
ματα που αφορούν:»
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3. Στο άρθρο 2, παρ. 2, περ. α΄ καταργείται η υποπε−
ρίπτωση (γγ).

4. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 
προστίθεται η ακόλουθη φράση: «........και για την ανά−
θεση − διενέργεια προμηθειών της ΓΔΟΣΥ».

5. Στο άρθρο 3, παρ. 2 προστίθεται περίπτωση ε.΄ 
ως εξής:

«ε. Τμήμα Προμηθειών − Διενέργειας Διαγωνισμών, 
στο οποίο λειτουργούν τα γραφεία Διενέργειας δια−
γωνισμών, Αξιολόγησης διαγωνισμών και Ανάπτυξης 
μεθοδολογιών και προτύπων σχετικά με τα θέματα προ−
μηθειών. Τα εν λόγω Γραφεία δεν αποτελούν αυτοτελείς 
οργανικές Μονάδες. Το τμήμα αυτό μελετά, εισηγείται 
και χειρίζεται θέματα που αφορούν:

αα) Στο συντονισμό ενεργειών για διενέργεια διαγωνι−
σμών από τις αρμόδιες υπηρεσίες, είτε της ΓΔΟΣΥ προς 
κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της, είτε των Γενικών 
Επιτελείων προς κάλυψη απαιτήσεων που χρηματοδο−
τούνται από το Δ΄ ΚΠΣ (ΕΣΠΑ 2007−2013).

ββ) Στο συντονισμό ενεργειών για την αξιολόγηση των 
διαγωνισμών που διενεργούνται είτε από τη ΓΔΟΣΥ είτε 
από τα Γενικά Επιτελεία για κάλυψη των απαιτήσεων 
που αναφέρονται στην προηγούμενη υποπερίπτωση 
αα).

γγ) Στην ανάπτυξη μεθοδολογιών και προτύπων 
σχετικά με τα θέματα προμηθειών (διαδικασίες διε−
νέργειας − αξιολόγησης διαγωνισμών και κατάρτισης 
συμβάσεων)».

6. Το άρθρο 4, παρ. 2, περ. γ΄ τροποποιείται ως εξής:
«γ. Τμήμα Υποδομής. Το τμήμα αυτό μελετά, εισηγείται 

και χειρίζεται θέματα που αφορούν σε Έργα Υποδομής.»
7. Προστίθεται άρθρο 5Α ως ακολούθως:

«Άρθρο 5Α
Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών 

Προγραμμάτων/ΔΙΔΕΑΠ

1. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυ−
ξιακών Προγραμμάτων είναι αρμόδια για το συντονισμό 
των ενεργειών που αφορούν στην κατάρτιση και υπο−
βολή των προτάσεων για την παρακολούθηση, έλεγχο 
και εν γένει τη διαχείριση όλων των προγραμμάτων 
που υλοποιεί το ΥΠΕΘΑ με εξωτερική χρηματοδότηση. 
Η ΔΙΔΕΑΠ καθίσταται τελικός δικαιούχος για λογα−
ριασμό υπηρεσιών και φορέων του ΥΠΕΘΑ που δεν 
καλύπτουν απαιτούμενες προδιαγραφές πιστοποίησης 
τελικού δικαιούχου.

2. Στη ΔΙΔΕΑΠ λειτουργούν τα ακόλουθα τμήματα:
α) Τμήμα Σχεδιασμού και Συντονισμού, στο οποίο 

λειτουργούν το γραφείο Σχεδιασμού και Ποιότητας 
και το γραφείο Επικοινωνίας, τα οποία δεν αποτελούν 
αυτοτελείς οργανικές μονάδες. Το τμήμα αυτό μελετά, 
εισηγείται και χειρίζεται θέματα που αφορούν:

αα) στη συλλογή και καταγραφή των αναπτυξιακών 
αναγκών των Γενικών Επιτελείων των Ε.Δ. και των λοι−
πών φορέων του Υπουργείου

ββ) στην κατάρτιση του προγραμματισμού υλοποίησης 
έργων και στο συντονισμό των επιμέρους ενεργειών

γγ) στην παρακολούθηση του σχεδίου για τα ευρω−
παϊκά χρηματοδοτικά πλαίσια και τους άξονες της ανα−
πτυξιακής στρατηγικής του ΥΠΕΘΑ

δδ) στην εκπόνηση του στρατηγικού σχεδίου για τον 
αναπτυξιακό προγραμματισμό του ΥΠΕΘΑ

εε) στη συγκέντρωση του αναγκαίου πληροφοριακού 
υλικού για τους όρους και τις διαδικασίες εκτέλεσης 
των έργων και δράσεων και στη δημιουργία προτύπων 
επικοινωνίας και αξιολόγησης

στστ) στην παρακολούθηση, καταγραφή και την τυ−
ποποίηση των λειτουργικών διαδικασιών, καθώς επίσης 
και την αξιολόγηση και τη διασφάλιση της ποιότητας 
αυτών

ζζ) στην παρουσίαση και προβολή των εν δυνάμει και 
εν εξελίξει έργων

ηη) στην επιμέλεια για την προβολή και την επικοι−
νωνία, την εκτέλεση και παρακολούθηση των σχετικών 
ενεργειών δημοσιότητας των έργων με την έκδοση 
πληροφοριακού υλικού και την διοργάνωση συναφών 
εκδηλώσεων για τη διάχυση της πληροφόρησης στους 
ενδιαφερόμενους

θθ) στη σχεδίαση εν γένει έργων περιφερειακής ανά−
πτυξης, καθώς και στην άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότη−
τας που εμπίπτει στην αποστολή του τμήματος.

β) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, στο οποίο λειτουρ−
γούν το γραφείο Νομικής Υποστήριξης και το γραφείο 
Οργανωτικής Υποστήριξης, τα οποία δεν αποτελούν 
αυτοτελείς οργανικές μονάδες. Το τμήμα αυτό μελετά, 
εισηγείται και χειρίζεται θέματα που αφορούν:

αα) στο θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης και παρακολού−
θησης των έργων, με το Εθνικό και Κοινοτικό Δίκαιο

ββ) στην εκπόνηση του κεντρικού μοντέλου γνώσης 
και στην παρακολούθηση του ολοκληρωμένου πληρο−
φοριακού συστήματος (ΟΠΣ)

γγ) στη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Δικτύου της δι−
εύθυνσης και τα ηλεκτρονικά εργαλεία, όπως ηλεκτρο−
νικοί χώροι συνεργασίας, ψηφιακές βιβλιοθήκες κ.α.

δδ) στην ηλεκτρονική υποβολή δελτίων και προτά−
σεων 

εε) στην αποδελτίωση προσκλήσεων και προγραμ−
μάτων

στστ) στη γραφειοτεχνική υποστήριξη, στη διεκ−
περαίωση της αλληλογραφίας, στην παρακολούθη−
ση των θεμάτων προσωπικού και στις απαιτούμενες 
υπηρεσίες μεταφραστικού για τις ανάγκες της διεύ−
θυνσης

ζζ) στην άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που εμπί−
πτει στην αποστολή του τμήματος

γ) Τμήμα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Έργων, 
στο οποίο λειτουργούν το γραφείο Συγχρηματοδο−
τούμενων Προγραμμάτων και το γραφείο Καινοτομίας 
και Επιχειρηματικής Δράσης, τα οποία δεν αποτελούν 
αυτοτελείς οργανικές μονάδες. Το τμήμα αυτό μελετά, 
εισηγείται και χειρίζεται θέματα που αφορούν:

αα) σε προγράμματα, που χρηματοδοτούνται από κοι−
νοτικούς πόρους, από εθνικά σχέδια, από τη Σύμπραξη 
Δημοσίου − Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), και από κάθε άλλη 
μορφή συγχρηματοδότησης

ββ) στα διαδικαστικά ζητήματα της ένταξης, διαχείρι−
σης, παρακολούθησης, υλοποίησης και αποτίμησης των 
αποτελεσμάτων των έργων

γγ) στην παροχή συμβουλευτικών χρηματοδοτικών 
υπηρεσιών 

δδ) στη διαχείριση της τεχνικής βοήθειας
εε) στην ανάδειξη της ερευνητικής δραστηριότη−

τας εντός των Ε.Δ. και των ερευνητικών κέντρων του 
ΥΠΕΘΑ
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στστ) στη λειτουργία των υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ σε 
επίπεδο παροχής υπηρεσιών σε τρίτους

ζζ) στην αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων του 
διαγωνισμού Καινοτομίας Στρατευμένων

ηη) στην υποστήριξη μεταφοράς τεχνογνωσίας που 
αποκτήθηκε από τα προγράμματα και στην πρόταση 
συνεργασιών με Διεθνείς Φορείς και στην άσκηση κάθε 
άλλης αρμοδιότητας που εμπίπτει στην αποστολή του 
τμήματος.

8. Στην παρ. Α΄ του άρθρου 25 προστίθεται νέα περ. 4, 
ως εξής:

«4. Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυ−
ξιακών Προγραμμάτων (ΔΙΔΕΑΠ)

α) Ανώτατος Αξιωματικός ή Συνταγματάρχης και 
αντίστοιχοι των άλλων κλάδων, ως Διευθυντής: Θέση 
μία (1)

β) Ανώτεροι Αξιωματικοί (όλων των ειδικοτήτων και 
κλάδων): Θέσεις τρεις (3) 

γ) Κατώτερος Αξιωματικός (Σώματος Έρευνας − Πλη−
ροφορικής): Θέση μία (1) 

δ) Κατώτερος Αξιωματικός (Οικονομικού Σώματος): 
Θέση μία (1) 

ε) Κατώτερος Αξιωματικός (Στρατολογικού Σώματος): 
Θέση μία (1)

στ) Κατώτεροι Αξιωματικοί (όλων των ειδικοτήτων και 
κλάδων): Θέσεις τρεις (3) 

ζ) Ανθυπασπιστές ή Υπαξιωματικοί: Θέσεις δύο (2) 
η) ΜΠΥ θέσεις οκτώ (8) στις ακόλουθες ειδικότητες:
(αα) ΠΕ Μηχανικών: Θέσεις δύο (2)
(ββ) ΠΕ Διοικητικού− Οικονομικού: Θέση μια (1)
(γγ) ΠΕ Νομικού: Θέση μία (1)
(δδ) ΤΕ Διοικητικού− Οικονομικού: Θέσεις δύο (2)
(εε) ΤΕ Μηχανικών: Θέσεις δύο (2)
9. Οι περ. 4, 5, 6 της παρ. Α΄ του άρθρου 25 αναριθ−

μούνται σε 5, 6, 7 αντίστοιχα.

Άρθρο 2

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την 
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσί−
ευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

  Αθήνα, 12 Απριλίου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ−ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

    F 
(2)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 71
 Αξιολόγηση των μαθητών της Α΄ τάξης του Επαγγελ−

ματικού Λυκείου.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 3 του ν. 3475/ 

2006 (146Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της δευτε−

ροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 22 του ν. 2817/2000 
(78Α΄) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του ν. 1894/1990 
(110Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το π.δ. 63/2005 (98Α΄).

5. Τις υπ’ αριθμ. 38/2006 και 6/2006 γνωμοδοτήσεις 
των Τμημάτων Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματι−
κής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου 

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος 
διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα 
οικονομικά έτη.

7. Την υπ’ αριθμ. 55/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
Επικρατείας, μετά από πρόταση της Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 1
Σκοπός της αξιολόγησης των μαθητών

Η αξιολόγηση των μαθητών είναι αναπόσπαστο μέ−
ρος της διδακτικής διαδικασίας που έχει ως σκοπό να 
προσδιορίσει το βαθμό επίτευξης των διδακτικών στό−
χων της, όπως αυτοί καθορίζονται από τα ισχύοντα 
προγράμματα σπουδών των αντίστοιχων μαθημάτων. 
Η αξιολόγηση οφείλει να συνδυάζει ποικίλες μορφές 
και τεχνικές για να επιτύχει αφενός μεν έγκυρη, αξι−
όπιστη, αντικειμενική και αδιάβλητη αποτίμηση των 
γνώσεων, της κριτικής ικανότητας και των πρακτικών 
δεξιοτήτων των μαθητών και αφετέρου να συμβάλλει 
στην αυτογνωσία και την αντικειμενική πληροφόρησή 
τους για το επίπεδο μάθησης και τις δεξιότητές τους. 
Παράλληλα, οφείλει να πληροφορεί τον εκπαιδευτικό 
για τα αποτελέσματα του έργου του και να ανατρο−
φοδοτεί τη διδακτική πράξη, με στόχο τη συνεχή 
βελτίωση και την αύξηση της αποτελεσματικότητάς 
της.

Τέλος, υπηρετεί και την ενημέρωση των γονέων για 
την πρόοδο των μαθητών.

Στο πλαίσιο αυτό ο μαθητής αξιολογείται από:
1. Τη συμμετοχή του στην καθημερινή εργασία της 

τάξης και τη συνολική δραστηριότητά του μέσα στο 
σχολείο.

2. Τα αποτελέσματα της επίδοσής του στις γραπτές 
δοκιμασίες αξιολόγησης κατά τη διάρκεια του διδακτι−
κού έτους, οι οποίες διακρίνονται σε:

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

β) τελικές στο τέλος του διδακτικού έτους.
3. Τις συνθετικές − δημιουργικές εργασίες, όταν του 

ανατίθενται αυτές.
4. Το φάκελο εκπαιδευτικών επιδόσεων και δραστη−

ριοτήτων του μαθητή, όπου αυτός τηρείται.
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Άρθρο 2
Περίοδοι διδακτικού έτους

1. Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται κατά τις 
ακόλουθες διδακτικές περιόδους, που ονομάζονται τε−
τράμηνα:

α) Α΄ τετράμηνο από 11 Σεπτεμβρίου μέχρι 20 Ιανου−
αρίου.

β) Β΄ τετράμηνο από 21 Ιανουαρίου μέχρι 16 Μαΐου.
Την τελευταία ημέρα του Β΄ τετραμήνου δεν διεξά−

γεται διδασκαλία μαθημάτων. Την ημέρα αυτή ο Σύλ−
λογος των Διδασκόντων κάθε Επαγγελματικού Λυκείου 
(ΕΠΑ.Λ.) αποφασίζει για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης 
των μαθητών και εκτελεί κάθε προπαρασκευαστική ερ−
γασία για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των προβλεπόμε−
νων γραπτών εξετάσεων (80033/Γ2/4.8.2006 Υπουργική 
απόφαση/ΦΕΚ 1286 Β΄).

2. Το πρόγραμμα των προαγωγικών εξετάσεων αυ−
τών, στο οποίο ορίζονται οι ημέρες, οι ώρες προσέ−
λευσης των μαθητών καθώς και η διάρκεια εξέτασης 
κάθε μαθήματος, καταρτίζεται από το Σύλλογο των 
Διδασκόντων και ανακοινώνεται στους μαθητές το 
αργότερο πέντε ημέρες πριν από τη λήξη των μα−
θημάτων.

3. Οι εξετάσεις κάθε είδους για τους μαθητές των 
Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) διεξάγονται κατά το 
χρονικό διάστημα που αρχίζει δύο ημέρες μετά τη λήξη 
του Β΄ τετραμήνου και λήγει την 30η Ιουνίου, καθώς 
και κατά το χρονικό διάστημα από 1 μέχρι 10 Σεπτεμ−
βρίου. Σε περίπτωση καθυστέρησης της έναρξης της 
διδασκαλίας των μαθημάτων ή σε περίπτωση που τα 
Επαγγελματικά Λύκεια δεν λειτουργήσουν για οποιον−
δήποτε λόγο περισσότερο από δέκα ημέρες το χρόνο, 
το διδακτικό έτος μπορεί να παραταθεί για ίσο χρονικό 
διάστημα με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων (80033/Γ2/4.8.2006 Υπουργική από−
φαση/ΦΕΚ 1286 Β΄).

Άρθρο 3
Χαρακτηρισμός των διδασκόμενων μαθημάτων

1. Τα μαθήματα του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) 
κατανέμονται σε μαθήματα θεωρητικά και μεικτά (με 
θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος) ανάλογα με το 
χαρακτηρισμό τους στα προγράμματα σπουδών.

Τα μαθήματα διακρίνονται σε:
α) Γραπτώς εξεταζόμενα 
β) Μη γραπτώς εξεταζόμενα 
2. Τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα είναι: 
Νεοελληνική Γλώσσα, Νεοελληνική Λογοτεχνία, Ιστο−

ρία, Άλγεβρα, Γεωμετρία, Φυσική, Χημεία, Αρχές Οικο−
νομίας, Θρησκευτικά, Ξένη γλώσσα, Τεχνικό Σχέδιο, 
Τεχνολογία και Ανάπτυξη, Ναυτική Τέχνη, Ναυτιλιακές 
Γνώσεις, Στοιχεία Μηχανών Πλοίων, Στοιχεία Τεχνο−
λογίας, Εφαρμογές Πληροφορικής, Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Θεσμοί και Πολιτικές). 

3. Τα μη γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα είναι: 
Φυσική Αγωγή, Σχολικός Επαγγελματικός Προσανα−

τολισμός − Περιβάλλον Εργασίας.

Άρθρο 4
Βαθμολογική Κλίμακα

1. Η βαθμολογική κλίμακα, με βάση την οποία υπολο−
γίζονται οι βαθμοί επίδοσης των μαθητών σε όλα τα 

μαθήματα, είναι 0 − 20 και λεκτικώς προσδιορίζεται με 
τους χαρακτηρισμούς:

Κακώς 0 – 5
Ανεπαρκώς 5,1 – 9,4
Σχεδόν καλώς 9,5 – 13
Καλώς 13,1 – 16
Λίαν καλώς 16,1 – 18
Άριστα 18,1 – 20
Η βαθμολόγηση των γραπτών των προαγωγικών εξε−

τάσεων γίνεται στην κλίμακα 0 − 100 με ακέραιους μόνο 
αριθμούς και ο τελικός βαθμός του γραπτού ανάγεται 
στην κλίμακα 0 − 20 και γράφεται ως δεκαδικός, όπου 
απαιτείται, με προσέγγιση δεκάτου.

2. Οι προφορικοί βαθμοί της αξιολόγησης των μα−
θητών δίνονται σε ακέραιους αριθμούς. Ο μέσος όρος 
(Μ.Ο.) των προφορικών βαθμολογιών των δύο τετρα−
μήνων αποτελεί τον ετήσιο προφορικό βαθμό του 
μαθητή σε κάθε μάθημα και δίνεται με προσέγγιση 
δεκάτου.

3. Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης κατά μάθημα και ο 
γενικός μέσος όρος (Γ.Μ.Ο.) γράφονται ως δεκαδικοί 
με προσέγγιση δεκάτου.

Άρθρο 5
Διαγνωστική αξιολόγηση των μαθητών

1. Στην αρχή του σχολικού έτους και μέσα στις δύο 
πρώτες εβδομάδες από την έναρξη των μαθημάτων 
διεξάγονται υποχρεωτικά στην Α΄ τάξη διαγνωστικές 
δοκιμασίες στα μαθήματα Νεοελληνική Γλώσσα, Νεοελ−
ληνική Λογοτεχνία, Άλγεβρα, Γεωμετρία, Φυσική, Χημεία, 
Ξένες Γλώσσες. Στις επόμενες τάξεις οι διαγνωστικές 
δοκιμασίες είναι προαιρετικές και διεξάγονται κατά την 
κρίση των εκπαιδευτικών στα μαθήματα στα οποία θε−
ωρούνται από αυτούς αναγκαίες.

2. Σκοπός των διαγνωστικών δοκιμασιών είναι να βο−
ηθήσουν τους εκπαιδευτικούς:

α) να προσδιορίσουν το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται 
οι μαθητές τους, ώστε ανάλογα να προσαρμόσουν τη 
διδασκαλία τους,

β) να διερευνήσουν εάν οι μαθητές τους διαθέτουν 
τις προαπαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες σε σχέση 
με την ύλη που θα διδαχθούν στην τάξη αυτή, ώστε να 
επισημάνουν τις ελλείψεις τους και να σχεδιάσουν ωρο−
λόγιο πρόγραμμα (ώρες διδασκαλίας και διδασκόμενα 
μαθήματα) για την πρόσθετη διδακτική τους στήριξη, 
την οποία εισηγούνται στο Σύλλογο Διδασκόντων, ο 
οποίος και αποφασίζει.

3. Οι διαγνωστικές δοκιμασίες συνδυάζουν ερωτή−
σεις διαφόρων τύπων, που διατυπώνονται από τους 
διδάσκοντες, σύμφωνα και με τις βασικές οδηγίες που 
συντάσσει για κάθε μάθημα το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
(Π.Ι.). 

4. Οι διαγνωστικές δοκιμασίες προγραμματίζονται και 
διεξάγονται με ευθύνη των διδασκόντων, σε συνεργασία 
με τον Διευθυντή του Σχολείου, σε μία διδακτική ώρα, 
χωρίς προειδοποίηση των μαθητών.

5. Οι διαγνωστικές δοκιμασίες δεν λαμβάνονται υπό−
ψη στην αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή, αλλά 
τηρούνται στο φάκελο επίδοσης.

6. Για την επίδοση των μαθητών στις διαγνωστικές 
δοκιμασίες ενημερώνονται οι γονείς των μαθητών κατά 
τις επισκέψεις τους στο σχολείο.
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7. Στην αρχή του σχολικού έτους γίνεται με ευθύνη 
των Διευθυντών των Επαγγελματικών Λυκείων ενημέ−
ρωση των μαθητών και των γονέων τους για το σκοπό 
και το ρόλο της διαγνωστικής αξιολόγησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 6
Ενδιάμεσες Προφορικές και Γραπτές Εξετάσεις

1. Κατά τη διεξαγωγή της διδασκαλίας μαθημάτων στο 
Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.), η πρόοδος των μαθητών 
ελέγχεται με προφορική εξέταση για το μάθημα της 
ημέρας, η οποία διενεργείται με την υποβολή ερωτήσε−
ων στη διδαχθείσα ύλη και κυρίως επί του μαθήματος 
της ημέρας. Οι εξεταζόμενοι προφορικά μαθητές βαθ−
μολογούνται για κάθε τέτοια εξέταση.

2. Για τον έλεγχο της κατά μάθημα επίδοσης και επι−
μέλειας των μαθητών κατά τη διάρκεια των τετραμήνων, 
εκτός της προφορικής εξέτασης, διενεργούνται ποικίλες 
ενδιάμεσες γραπτές εξετάσεις. Αυτές είναι:

α) Οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες διάρκειας 10 
έως 15 λεπτών, που αποτελούν εναλλακτικό τρόπο εξέ−
τασης των μαθητών στο μάθημα της ημέρας και πραγ−
ματοποιούνται χωρίς προειδοποίηση των μαθητών και 
στην ύλη του μαθήματος της ημέρας. Τα θέματα που 
δίνονται στους μαθητές θα πρέπει να προϋποθέτουν 
απαντήσεις, τις οποίες να μπορούν να διατυπώσουν οι 
μαθητές στον προβλεπόμενο χρόνο. Τα θέματα μπορεί 
να έχουν τη μορφή σύντομων, ποικίλων και κατάλληλων 
ερωτήσεων, οι οποίες διατυπώνονται από τον διδάσκο−
ντα με βάση τα σχετικά παραδείγματα που περιέχονται 
στα σχολικά βιβλία και σύμφωνα με τις οδηγίες του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) που αποστέλλονται στα 
σχολεία. Ο αριθμός των ολιγόλεπτων γραπτών δοκιμα−
σιών είναι χωρίς αριθμητικό περιορισμό και αφήνεται 
στην κρίση του διδάσκοντος. Τα αποτελέσματά τους 
αξιοποιούνται για την αντικειμενικότερη αξιολόγηση 
του μαθητή και τη συνεχή ανατροφοδότηση της δι−
δασκαλίας.

β) Κατά τη διάρκεια του Α΄ τετραμήνου πραγματοποι−
είται μία ωριαία γραπτή δοκιμασία, η οποία καλύπτει 
περιορισμένης έκτασης ενότητα και γίνεται ύστερα από 
βραχείας διάρκειας προειδοποίηση των μαθητών. Δεν 
πρέπει να διεξάγονται περισσότερες από μια ωριαία 
γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του ημερησίου 
διδακτικού προγράμματος και οπωσδήποτε όχι περισ−
σότερες από τρεις κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου 
διδακτικού προγράμματος για το ίδιο τμήμα.

Ως προς τη μορφή τους, οι γραπτές αυτές δοκιμασίες 
μπορεί να συνδυάζουν ταυτόχρονα διαφορετικού τύπου 
ερωτήσεις (ανάπτυξης, σύντομης απάντησης, κλειστές 
ή αντικειμενικού τύπου, πολλαπλών επιλογών κτλ.) και 
διαφορετικού επιπέδου δυσκολίας, με τις οποίες ελέγ−
χεται κατά κύριο λόγο η αφομοίωση της διδαχθείσας 
ύλης και γενικότερα η πρόοδος των μαθητών.

Αν υπάρχει αντικειμενικό πρόβλημα, η ωριαία γραπτή 
δοκιμασία μπορεί να πραγματοποιηθεί στο Β΄ τετρά−
μηνο.

Άρθρο 7
Ομαδικές Συνθετικές − Δημιουργικές Εργασίες

1. Οι εργασίες αυτές έχουν συνθετικό χαρακτήρα και 
επιδιώκουν την ανάπτυξη της δημιουργικής ικανότητας 

του μαθητή και γενικότερα την καλλιέργεια ερευνητικού 
πνεύματος και αναζήτησης στοιχείων από διαφορετικές 
πηγές και την τελική σύνθεση των στοιχείων αυτών. 
Οι δημιουργικές εργασίες μπορούν να είναι ατομικές 
ή ομαδικές και να έχουν τη μορφή μικρής μελέτης 
ανάλογης προς τις δυνατότητες των μαθητών, ή να 
είναι συλλογές ή κατασκευές ή καλλιτεχνικές συνθέ−
σεις. Τα θέματα των εργασιών αυτών δίνονται από 
τους διδάσκοντες στους μαθητές ή προτείνονται από 
τους μαθητές και εγκρίνονται από τους διδάσκοντες. 
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) αποστέλλει στα σχο−
λεία οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων, οι οποίες 
περιλαμβάνουν και ενδεικτικές προτάσεις δημιουργι−
κών εργασιών. Οι δημιουργικές εργασίες μπορούν να 
παρουσιάζονται μέσα στην τάξη, κατά τη κρίση του 
διδάσκοντος, ή εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, σε ειδική 
εκδήλωση κατά τάξη ή κατά σχολείο, που αποφασίζεται 
από το Σύλλογο των Διδασκόντων. Οι εργασίες αυτές 
μπορούν να δημοσιεύονται ή να δημοσιοποιούνται με 
όποιον άλλο τρόπο κρίνει πρόσφορο το κάθε Επαγ−
γελματικό Λύκειο.

2. α) Η εκπόνηση τουλάχιστον μιας δημιουργικής ερ−
γασίας σε κάθε τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου είναι 
υποχρεωτική στις Α΄ και Β΄ τάξεις ενώ στην Γ΄ τάξη είναι 
προαιρετική. Για τη δημιουργική εργασία μέσα στους 
δύο πρώτους μήνες του σχολικού έτους προτείνεται 
στους μαθητές κατάλογος εργασιών από τον διδάσκο−
ντα κάθε μαθήματος και με γραπτή τους δήλωση, οι 
μαθητές επιλέγουν το μάθημα στο οποίο επιθυμούν να 
εκπονήσουν εργασία, καθώς και δύο ακόμη μαθήματα 
ως εναλλακτικές δυνατότητες.

β) Ο υπεύθυνος διδάσκων για την παρακολούθηση των 
δημιουργικών εργασιών οργανώνει συναντήσεις με τους 
μαθητές πριν από την ανάθεση των εργασιών. Τους 
ενημερώνει για τη διαδικασία έρευνας που θα ακολου−
θήσουν και τους παρέχει την αναγκαία πληροφόρηση 
για τις πηγές που θα χρησιμοποιήσουν.

3. Η δημιουργική εργασία αξιολογείται από τον οικείο 
διδάσκοντα και λαμβάνεται υπόψη μόνο όταν έχει θετική 
επίδραση στην επίδοση του μαθητή.

4. Αν ένας μαθητής εκπονεί με δική του πρωτοβου−
λία και ύστερα από συνεννόηση με τους διδάσκοντες 
περισσότερες της μιας δημιουργικές εργασίες, αυτές 
συνεκτιμώνται στη βαθμολογία του μαθητή, σε όλα τα 
αντίστοιχα μαθήματα. Αντίγραφο όλων των εργασιών 
τοποθετείται στο φάκελο εκπαιδευτικών επιδόσεων 
και δραστηριοτήτων του μαθητή, εάν αυτός υπάρχει 
και όπου δεν υπάρχει, ενημερώνονται με ευθύνη του 
καθηγητή που παρακολουθεί την εργασία όλοι οι διδά−
σκοντες στο ίδιο τμήμα για τη συμπληρωματική αυτή 
δραστηριότητα του κάθε μαθητή.

5. Ο αριθμός των δημιουργικών εργασιών που ο 
κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να παρακολουθεί κατά 
τη διάρκεια του σχολικού έτους καθορίζεται από 
τον ίδιο, δεν μπορεί όμως να είναι μεγαλύτερος των 
δέκα (10). Εάν για κάποιο αντικείμενο εκδηλώσουν 
ενδιαφέρον πολλοί μαθητές και ο οικείος διδάσκων 
αδυνατεί για το λόγο αυτό να εποπτεύσει όλες τις 
σχετικές εργασίες καταβάλλεται προσπάθεια ένταξης 
των μαθητών σε ομαδικές εργασίες που βρίσκονται 
πλησιέστερα στα ενδιαφέροντά τους. Εάν και μετά 
την ομαδοποίηση το πρόβλημα παραμένει, κάθε δι−
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δάσκων επιλέγει μεταξύ των μαθητών που επιθυμούν 
να εκπονήσουν στο αντικείμενό του εργασία, όσους 
μπορεί να εποπτεύσει, με κριτήρια που καθορίζει ο 
ίδιος και ανακοινώνει στους ενδιαφερόμενους. Τους 
υπόλοιπους παραπέμπει στο Σύλλογο των Διδασκό−
ντων, ο οποίος τους κατανέμει σε άλλους διδάσκο−
ντες με βάση τις εναλλακτικές προτιμήσεις τους, που 
περιέχονται στη δήλωσή τους. Για όποιο άλλο θέμα 
ανακύπτει σχετικά με την εκπόνηση δημιουργικών − 
συνθετικών εργασιών από τους μαθητές, αποφασίζει 
ο Σύλλογος των Διδασκόντων.

Άρθρο 8
Φάκελος επιδόσεων και 

δραστηριοτήτων των μαθητών

1. Σε κάθε Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ) παρέχεται 
η δυνατότητα να τηρείται με ευθύνη του υπεύθυνου 
καθηγητή κάθε τμήματος ή τάξης και σε χώρο που 
καθορίζεται από τον Διευθυντή του Λυκείου, φάκελος 
εκπαιδευτικών επιδόσεων και δραστηριοτήτων των μα−
θητών, στον οποίο καταχωρίζονται στοιχεία που συμ−
βάλλουν στη σφαιρικότερη εκπαιδευτική αξιολόγηση 
των μαθητών, τα οποία δεν προκύπτουν από άλλες 
διαδικασίες αποτίμησης της επίδοσής τους. Τέτοιου 
είδους στοιχεία είναι κυρίως: α) Εργασίες, τις οποίες 
πραγματοποιεί ο μαθητής, πέραν αυτών που γίνονται 
στο πλαίσιο των υποχρεωτικών σχολικών εργασιών,
β) Αναφορές σχετικές με σχολικές δραστηριότητες στις 
οποίες συμμετέχει, γ) Αντίγραφα επαίνων, βραβείων ή 
άλλων διακρίσεών του στον πνευματικό, πολιτιστικό, 
κοινωνικό και αθλητικό τομέα που χορηγούνται από το 
ΥΠΕΠΘ ή από επίσημα αναγνωρισμένους επιστημονι−
κούς, μορφωτικούς, πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς 
υψηλού κύρους, δ) Ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης 
του μαθητή, ε) Παρατηρήσεις ή προτάσεις του σχετικές 
με τα μαθήματα. Κάθε μαθητής που επιθυμεί να εντά−
ξει στο φάκελό του νέα στοιχεία, τα υποβάλλει στον 
αρμόδιο καθηγητή.

2. Σκοπός της τήρησης των ως άνω φακέλων είναι 
όχι μόνο η σφαιρικότερη και πολύπλευρη εκτίμηση των 
δραστηριοτήτων των μαθητών, αλλά η υποβοήθηση και 
η επικοινωνία μέσα στο σχολείο μεταξύ διδασκόντων 
και διδασκομένων, η παροχή έμμεσα στον μαθητή της 
δυνατότητας συμμετοχής του και της διατύπωσης πα−
ρατηρήσεων και προτάσεων για τη σχολική ζωή και τη 
βελτίωση της διδακτικής πράξης.

3. Κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με την τήρηση 
των φακέλων και την αξιοποίησή τους καθορίζεται με 
απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων.

Άρθρο 9
Προφορική βαθμολογία τετραμήνων

1. Για την αξιολόγηση του μαθητή κατά τετράμηνο ο 
διδάσκων συνεκτιμά:

α. Τη συμμετοχή του στη διδακτική − μαθησιακή δι−
αδικασία.

β. Την επιμέλεια και το ενδιαφέρον του για το συγκε−
κριμένο μάθημα.

γ. Την επίδοσή του στις γραπτές δοκιμασίες.
δ. Τις εργασίες που εκτελεί στο σπίτι ή το Σχολείο.
ε. Το φάκελο επιδόσεων και δραστηριοτήτων του μα−

θητή, όπου αυτός τηρείται.

2.α. Στην περίπτωση που λείπουν ορισμένα στοιχεία 
της παραγράφου 1, ο προφορικός βαθμός του τετρα−
μήνου διαμορφώνεται από τη συνεκτίμηση των υπαρ−
χόντων λοιπών στοιχείων.

β. Για μάθημα που για οποιονδήποτε λόγο διδάχθηκε 
λιγότερο από δέκα (10) ώρες, δεν κατατίθεται βαθμολο−
γία, εάν αποδεδειγμένα και δικαιολογημένα ο διδάσκων 
δεν διαθέτει επαρκή στοιχεία για την αξιολόγηση των 
μαθητών.

γ. Δεν κατατίθεται βαθμολογία για τα μαθήματα των 
Θρησκευτικών και της Φυσικής Αγωγής για όσους μαθη−
τές έχουν νομίμως απαλλαγεί από την παρακολούθησή 
τους.

δ. Με τη λήξη του Α΄ και του Β΄ τετραμήνου κάθε 
διδάσκων καταθέτει στον Διευθυντή του Σχολείου ονο−
μαστική κατάσταση για κάθε τάξη ή τμήμα χωριστά με 
τους τετραμηνιαίους βαθμούς επίδοσης.

ε. Αν από την ονομαστική κατάσταση της προφορικής 
βαθμολογίας λείπει βαθμός μαθητή, ο διδάσκων με ενυ−
πόγραφη σημείωση πάνω στην κατάσταση δικαιολογεί 
την έλλειψη του βαθμού.

στ. Με ευθύνη του Διευθυντή του Σχολείου και του 
διδάσκοντος, η προφορική βαθμολογία των μαθητών 
καταχωρίζεται χωρίς καθυστέρηση στο Ατομικό Δελτίο 
(Α.Δ.) των μαθητών και στον Η/Υ, εφόσον το Σχολείο 
διαθέτει. Αντίγραφο της βαθμολογίας που καταχωρί−
ζεται στον Η/Υ κρατείται υποχρεωτικά και σε δισκέτα. 
Για το Β΄ τετράμηνο η καταχώριση γίνεται πριν από 
την έναρξη των γραπτών προαγωγικών ή απολυτηρίων 
εξετάσεων. Μετά την καταχώριση δεν επιτρέπεται κα−
μία μεταβολή, εκτός από την περίπτωση λανθασμένης 
καταχώρισης που διαπιστώνεται με ειδική πράξη του 
Συλλόγου Διδασκόντων και οπωσδήποτε πριν από την 
έκδοση των αποτελεσμάτων.

Άρθρο 10
Επίδοση της προφορικής βαθμολογίας − 

Ενημέρωση των κηδεμόνων

1. Στο τέλος κάθε τετραμήνου και μετά την κατάθεση 
και καταχώριση της προφορικής βαθμολογίας, καλού−
νται οι κηδεμόνες των μαθητών για ενημέρωση αναφο−
ρικά με την επίδοση, την επιμέλεια, τη φοίτηση και τη 
συμπεριφορά των παιδιών τους και τους επιδίδεται ο 
ατομικός έλεγχος προόδου του μαθητή.

2. Με ευθύνη του Διευθυντή και με απόφαση του Συλ−
λόγου των διδασκόντων καθηγητών στα μέσα κάθε 
τετραμήνου οργανώνεται μία τουλάχιστον συνάντηση 
κηδεμόνων, με σκοπό την ενημέρωσή τους στα θέμα−
τα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Κατόπιν 
συνεννόησης Διευθυντή και διδασκόντων, ορίζεται πρό−
γραμμα ενημέρωσης των κηδεμόνων, σύμφωνα με το 
οποίο κάθε διδάσκων έχει την υποχρέωση μία τουλάχι−
στον ημέρα την εβδομάδα να δέχεται τους κηδεμόνες 
των μαθητών. Το πρόγραμμα ανακοινώνεται στην αρχή 
του διδακτικού έτους και κοινοποιείται γραπτώς στους 
κηδεμόνες μέσω των μαθητών.

3. Οι κηδεμόνες των μαθητών δικαιούνται να ενημε−
ρώνονται από τους διδάσκοντες, κατά τις ημέρες που 
έχουν ορισθεί στο πρόγραμμα ενημέρωσης κηδεμόνων, 
για όλα τα στοιχεία της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. 
Οι διδάσκοντες επιδεικνύουν τα γραπτά των μαθητών, 
εφόσον ζητηθεί από τους κηδεμόνες τους και μόνο.
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4. Στους ελέγχους προόδου που δίνονται στους μα−
θητές και στους κηδεμόνες, αναγράφεται υποχρεωτικά 
και ο αντίστοιχος μέσος όρος της προφορικής βαθ−
μολογίας όλων των μαθητών του τμήματος για κάθε 
μάθημα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 11
Γραπτές προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών του 

Επαγγελματικού Λυκείου

1. Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών 
του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) διενεργούνται με 
την ευθύνη του Διευθυντή και των διδασκόντων σε κάθε 
Επαγγελματικό Λύκειο.

2. Ως εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα του Επαγγελ−
ματικού Λυκείου ορίζονται τα 2/3 της διδαχθείσας ύλης 
με την προϋπόθεση ότι αυτά δεν είναι λιγότερα από 
το μισό της διδακτέας ύλης. Η επιλογή και ο ακριβής 
προσδιορισμός της για κάθε μάθημα γίνεται με εισήγη−
ση των διδασκόντων και με την έγκριση του Διευθυντή 
του Λυκείου και γνωστοποιείται στους μαθητές πέντε 
εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον πριν από τη έναρξη των 
εξετάσεων.

3. Η εξεταστέα ύλη καταγράφεται στο βιβλίο της 
διδασκόμενης ύλης, υπογράφεται από τον διδάσκο−
ντα καθηγητή και θεωρείται από τον Διευθυντή του 
Λυκείου.

4. Τα θέματα ορίζονται από τους διδάσκοντες το 
μάθημα, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος και 
είναι κοινά για όλα τα τμήματα των τάξεων του κάθε 
Επαγγελματικού Λυκείου. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατόν 
να δοθούν χωριστά θέματα, εάν συντρέχει αποχρών λό−
γος, ο οποίος αναγράφεται σε σημείωση στο έγγραφο 
που περιέχει τα θέματα και παράλληλα συντάσσεται 
και σχετική πράξη στο βιβλίο πράξεων του Διευθυντή 
του σχολείου.

5. Τα θέματα διανέμονται φωτοτυπημένα στους μα−
θητές και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν γράφονται στον 
πίνακα. Τα φωτοτυπημένα θέματα επισυνάπτονται στα 
γραπτά και είναι υποχρεωτικό να αναγράφονται μόνο 
τα ατομικά στοιχεία των μαθητών.

6. Οι απαντήσεις των θεμάτων γράφονται από τους 
μαθητές σε φύλλο χαρτιού (κόλλας αναφοράς) που 
φέρει τη σφραγίδα του Σχολείου, την υπογραφή του 
Διευθυντή και ειδική εκτύπωση για την αναγραφή των 
προκαταρκτικών στοιχείων και της βαθμολογίας του 
γραπτού.

7. Οι εξετάσεις διενεργούνται ενώπιον δύο τουλά−
χιστον καθηγητών – επιτηρητών σε κάθε αίθουσα, οι 
οποίοι μετά τη λήξη της εξέτασης παραλαμβάνουν τα 
γραπτά δοκίμια των μαθητών, τα υπογράφουν και τα 
παραδίδουν με υπογραφή μέσα σε φάκελο στον αρμό−
διο για τη βαθμολόγησή τους καθηγητή.

8. Για όλα τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτά, η 
διάρκεια των γραπτών εξετάσεων είναι δίωρη, εκτός εάν 
ορισθεί διαφορετικά με απόφαση του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από εισήγηση του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.). Σε καμιά περίπτωση η 
διάρκεια αυτή δεν μπορεί να ορισθεί μεγαλύτερη των 
τριών ωρών.

Άρθρο 12
Τρόπος εξέτασης των διαφόρων μαθημάτων

1. Τα θέματα των γραπτών προαγωγικών εξετάσεων 
λαμβάνονται από την ύλη που ορίζεται ως εξεταστέα 
για κάθε μάθημα κατά το έτος που γίνονται οι εξε−
τάσεις. Οι ερωτήσεις είναι ανάλογες με εκείνες που 
υπάρχουν στα σχολικά εγχειρίδια και στις οδηγίες 
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.), διατρέχουν όσο 
το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης, 
ελέγχουν ευρύ φάσμα διδακτικών στόχων και είναι κλι−
μακούμενου βαθμού δυσκολίας. Οι μαθητές απαντούν 
υποχρεωτικά σε όλα τα θέματα.

2. Σε περίπτωση κατά την οποία ένα θέμα αναλύεται 
σε υποερωτήματα, η βαθμολογία που προβλέπεται γι’ 
αυτό κατανέμεται ισότιμα στις επιμέρους ερωτήσεις, 
εκτός εάν κατά την ανακοίνωση των θεμάτων καθορί−
ζεται διαφορετικός βαθμός για κάθε μια από αυτές.

Α. Νεοελληνική Γλώσσα
1. Για την εξέταση στη Νεοελληνική Γλώσσα δίνε−

ται στους μαθητές σε φωτοαντίγραφο απόσπασμα 
κειμένου (δοκιμιακού, λογοτεχνικού, άρθρου κτλ.) μιας 
έως δύο σελίδων από βιβλίο, εφημερίδα ή περιοδικό (ή 
κατασκευασμένο για το σκοπό της αξιολόγησης) που 
αναφέρεται σε κοινωνικά, πολιτικά, πολιτιστικά, επιστη−
μονικά ή άλλα θέματα της καθημερινής ζωής και έχει 
νοηματική πληρότητα. Το κείμενο αυτό πρέπει να αντα−
ποκρίνεται στην αντιληπτική ικανότητα των μαθητών και 
να σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με θεματικούς κύκλους 
οικείους στους μαθητές από τη σχολική διδασκαλία. Οι 
μαθητές καλούνται:

α) Να δώσουν μια σύντομη περίληψη του κειμένου 
αυτού, της οποίας η έκταση καθορίζεται ανάλογα με 
την έκταση και το νόημα του κειμένου.

β) Να απαντήσουν σε ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγ−
χονται:

i. η κατανόηση του κειμένου (ιδεολογικά σημεία του 
κειμένου, επιχειρήματα συγγραφέα, προβλήματα που 
θέτει, κτλ.)

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

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

iv. η ικανότητά τους να αναγνωρίζουν τη λειτουργία 
των μορφοσυντακτικών δομών, καθώς και να χειρίζο−
νται αυτές τις δομές, ανάλογα με τους επικοινωνιακούς 
στόχους του κειμένου.

γ) Να συντάξουν ένα κείμενο, ενταγμένο σε επικοινω−
νιακό πλαίσιο, με το οποίο να κρίνουν ή να σχολιάζουν 
κάποια σημεία του κειμένου ή να αναπτύσσουν προ−
σωπικές απόψεις, παίρνοντας αφορμή από το κείμενο. 
Η έκταση της ανάπτυξης αυτής καθορίζεται κατά προ−
σέγγιση, χωρίς να υπερβαίνει τις 600 λέξεις.

2. Το πρώτο και δεύτερο θέμα βαθμολογούνται με 
είκοσι πέντε (25) μονάδες, οι οποίες κατανέμονται αντί−
στοιχα στις επιμέρους ερωτήσεις, ενώ η τρίτη άσκηση 
βαθμολογείται με πενήντα (50) μονάδες. Κατά τη βαθ−
μολόγηση όλων των θεμάτων λαμβάνεται υπόψη η ορ−
θογραφία, η δομή του κειμένου, ο λεξιλογικός πλούτος, 
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η ακρίβεια και η ορθότητα της διατύπωσης, καθώς και 
το περιεχόμενο.

Β. Νεοελληνική Λογοτεχνία
Η εξέταση στη Νεοελληνική Λογοτεχνία αναφέρεται 

σε πεζό ή ποιητικό κείμενο που περιέχεται στη διδαχθεί−
σα ύλη της αντίστοιχης τάξης, το οποίο δίνεται στους 
μαθητές σε φωτοτυπία, μαζί με τις αναγκαίες σημασι−
ολογικές ή άλλες διευκρινίσεις. Το κείμενο συνοδεύεται 
από πέντε ερωτήσεις που αναφέρονται:

α) στο συγγραφέα του έργου και σε γραμματολογι−
κά στοιχεία που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από το 
κείμενο (1 ερώτηση),

β) στη δομή του κειμένου, στην επαλήθευση ή διάψευ−
ση μιας κρίσης με βάση το κείμενο, σε παρατηρήσεις 
επί των εκφραστικών μέσων και τρόπων του κειμένου 
(υφολογική διερεύνηση, αφηγηματικές λειτουργίες, επι−
λογές του δημιουργού σε διάφορα επίπεδα γλωσσικής 
ανάλυσης) (2 ερωτήσεις),

γ) σε σχολιασμό ή στη σύντομη ανάπτυξη, σε 1−2 πα−
ραγράφους, ορισμένων χωρίων του κειμένου (1 ερώ−
τηση),

δ) σε σχολιασμό αδίδακτου λογοτεχνικού κειμένου το 
οποίο δίνεται στους μαθητές επίσης σε φωτοτυπία και 
είναι ίσης, κατά προσέγγιση, δυσκολίας με το διδαγμένο 
(1 ερώτηση).

Η ερώτηση της περίπτωσης α΄ βαθμολογείται με δεκα−
πέντε (15) μονάδες, οι δύο ερωτήσεις της β΄ περίπτωσης 
με είκοσι (20) μονάδες η καθεμία, η ερώτηση της περί−
πτωσης γ’ με είκοσι πέντε (25) μονάδες και η ερώτηση 
της περίπτωσης δ’ με είκοσι (20) μονάδες.

Σε περίπτωση κατά την οποία μία ερώτηση αναλύεται 
σε υποερωτήματα, η βαθμολογία που προβλέπεται γι’ 
αυτήν κατανέμεται ισότιμα στα υποερωτήματα, εκτός 
εάν κατά την ανακοίνωση των θεμάτων καθορίζεται 
διαφορετικός συντελεστής βαρύτητας γι’ αυτά.

Γ. Ιστορία
1. Η Ιστορία εξετάζεται με συνδυασμό ερωτήσεων, οι 

οποίες ταξινομούνται σε δύο ομάδες.
α) Στην πρώτη ομάδα περιλαμβάνονται δύο θέμα−

τα που μπορούν να αναλύονται σε ερωτήσεις με τις 
οποίες ελέγχονται οι ιστορικές γνώσεις των μαθητών 
(ιστορικές έννοιες, ιστορικά γεγονότα, χρονολογίες, 
δράση ιστορικών προσώπων, κοινωνικά, οικονομικά, 
πολιτικά και πολιτιστικά φαινόμενα, κτλ) και η κατα−
νόησή τους.

β) Στη δεύτερη ομάδα περιλαμβάνονται δύο τουλάχι−
στον θέματα που απαιτούν σύνθεση ιστορικών γνώσεων 
και κριτική ικανότητα (αξιολογήσεις ιστορικών γεγο−
νότων ή ιστορικών προσώπων, ανάλυση αιτιών ή συν−
θηκών που συνετέλεσαν στη διαμόρφωση και εξέλιξη 
σημαντικών ιστορικών φαινομένων κτλ). Στην περίπτω−
ση αυτή μπορούν να χρησιμοποιούνται και ερωτήσεις 
επεξεργασίας ιστορικού υλικού, το οποίο δίνεται στους 
μαθητές σε φωτοτυπία. Tο υλικό αυτό αφορά γραπτές 
ιστορικές πηγές, εικαστικά έργα, χάρτες, διαγράμματα 
κτλ. που χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικά στοιχεία ή 
ως μέσα άντλησης στοιχείων για την εξαγωγή ιστορι−
κών συμπερασμάτων.

2. Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% σε καθεμία 
από τις ομάδες αυτές. Η κατανομή της βαθμολογίας 
στις ερωτήσεις κάθε ομάδας, μπορεί να διαφοροποιείται 
ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές, 

η οποία καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων 
και ανακοινώνεται στους μαθητές γραπτώς.

Δ. Άλγεβρα και Γεωμετρία
1. Στους μαθητές δίνονται τέσσερα θέματα από την 

εξεταστέα ύλη, τα οποία μπορούν να αναλύονται σε 
υποερωτήματα, με τα οποία ελέγχεται η δυνατότητα 
αναπαραγωγής γνωστικών στοιχείων, η γνώση εννοιών 
και ορολογίας και η ικανότητα εκτέλεσης γνωστών αλ−
γορίθμων, η ικανότητα του μαθητή να αναλύει, να συν−
θέτει και να επεξεργάζεται δημιουργικά ένα δεδομένο 
υλικό, καθώς και η ικανότητα επιλογής και εφαρμογής 
κατάλληλης μεθόδου.

2. Τα τέσσερα θέματα που δίνονται στους μαθητές 
διαρθρώνονται ως εξής:

α) Το πρώτο θέμα αποτελείται από ερωτήματα θεωρί−
ας που αφορούν έννοιες, ορισμούς, λήμματα, προτάσεις, 
θεωρήματα και πορίσματα. Με το θέμα αυτό ελέγχεται 
η κατανόηση των βασικών εννοιών, των σπουδαιότερων 
συμπερασμάτων, καθώς και η σημασία τους στην ορ−
γάνωση μιας λογικής δομής.

β) Το δεύτερο και το τρίτο θέμα αποτελείται το καθέ−
να από μία άσκηση που απαιτεί από το μαθητή ικανό−
τητα συνδυασμού και σύνθεσης εννοιών αποδεικτικών 
ή υπολογιστικών διαδικασιών. Η κάθε άσκηση μπορεί 
να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα.

γ) Το τέταρτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση ή 
ένα πρόβλημα που η λύση του απαιτεί από το μαθητή 
ικανότητες συνδυασμού και σύνθεσης προηγούμενων 
γνώσεων, αλλά και την ανάληψη πρωτοβουλιών στη 
διαδικασία επίλυσής του. Το θέμα αυτό μπορεί να ανα−
λύεται σε επιμέρους ερωτήματα, τα οποία βοηθούν το 
μαθητή στη λύση.

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

Ε. Φυσική, Χημεία
Στα μαθήματα Φυσική και Χημεία δίνονται στους μαθη−

τές τέσσερα θέματα που έχουν την παρακάτω μορφή:
α) Το πρώτο θέμα αποτελείται από ερωτήσεις, με 

τις οποίες ελέγχεται η γνώση της θεωρίας σε όσο το 
δυνατόν ευρύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης.

β) Το δεύτερο θέμα αποτελείται από ερωτήσεις, με 
τις οποίες ελέγχεται η κατανόηση της θεωρίας και η 
κριτική ικανότητα των μαθητών και συγχρόνως οι νοη−
τικές δεξιότητες που απέκτησαν κατά την εκτέλεση των 
εργαστηριακών ασκήσεων ή άλλων δραστηριοτήτων 
που έγιναν στο πλαίσιο του μαθήματος.

γ) Το τρίτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση εφαρ−
μογής της θεωρίας, η οποία απαιτεί ικανότητα συνδυα−
σμού και σύνθεσης εννοιών, θεωριών, τύπων, νόμων και 
αρχών. Η άσκηση μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους 
ερωτήματα.

δ) Το τέταρτο θέμα αποτελείται από ένα πρόβλημα 
ή μία άσκηση, που απαιτούν ικανότητα συνδυασμού και 
σύνθεσης γνώσεων, αλλά και την ανάπτυξη στρατη−
γικής για τη διαδικασία επίλυσής του. Το πρόβλημα 
αυτό ή η άσκηση μπορεί να αναλύονται σε επιμέρους 
ερωτήματα.

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

ΣΤ. Αρχές Οικονομίας
1. Για το μάθημα Αρχές Οικονομίας, η εξέταση περι−

λαμβάνει δύο ομάδες ερωτήσεων:
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α) Η πρώτη αποτελείται από ερωτήσεις με τις οποίες 
ελέγχεται τόσο η κατοχή των αναγκαίων γνωστικών 
στοιχείων, όσο και η κατανόησή τους.

β) Η δεύτερη αποτελείται από δύο ή τρεις ερωτήσεις 
με τις οποίες ελέγχεται η ικανότητα συνθετικής και κρι−
τικής ανάλυσης και εφαρμογής στην καθημερινή πράξη 
των γνώσεων που απέκτησαν οι μαθητές.

Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% σε καθεμία από 
τις ομάδες αυτές. Η κατανομή της βαθμολογίας στις 
ερωτήσεις κάθε ομάδας μπορεί να διαφοροποιείται ανά−
λογα με το βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές, η 
οποία καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και 
ανακοινώνεται στους μαθητές γραπτώς.

Ζ. Θρησκευτικά
Τα Θρησκευτικά εξετάζονται με ερωτήσεις, οι οποίες 

ταξινομούνται σε δύο ομάδες:
α) Στην πρώτη ομάδα περιλαμβάνονται ερωτήσεις που 

ελέγχουν την κατοχή των γνώσεων που περιλαμβάνο−
νται στην εξεταστέα ύλη και την κατανόησή τους.

β) Στη δεύτερη ομάδα περιλαμβάνονται δύο ερωτή−
σεις που απαιτούν συνδυασμό γνώσεων και κριτικής 
ικανότητας από μέρους των μαθητών.

Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% σε καθεμία από 
τις ομάδες αυτές. Η κατανομή της βαθμολογίας στις 
ερωτήσεις κάθε ομάδας, μπορεί να διαφοροποιείται 
ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές, 
η οποία καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων 
και ανακοινώνεται στους μαθητές γραπτώς.

Η. Ξένη Γλώσσα
1. Η εξέταση στο μάθημα της ξένης γλώσσας συνί−

σταται στα εξής:
α) Δίνεται στους μαθητές διδαγμένο κείμενο 150−180 

λέξεων και τέσσερις ερωτήσεις κατανόησής του. Κάθε 
ερώτηση μπορεί να αναλύεται σε περισσότερα υποε−
ρωτήματα.

β) Δίνονται τέσσερις παρατηρήσεις γραμματικο−
συντακτικών φαινομένων, μέσα από το κείμενο. Κάθε 
παρατήρηση μπορεί να έχει δύο έως τέσσερα ερωτή−
ματα.

γ) Ο μαθητής καλείται να παράγει γραπτό λόγο (κα−
θοδηγούμενο ή ελεύθερο) 120−150 λέξεων.

2. Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 35% στις ερω−
τήσεις της κατηγορίας α΄ και β’ και κατά 30% στην 
παραγωγή γραπτού κειμένου.

Θ. Στοιχεία Τεχνολογίας
Το μάθημα αυτό θεωρείται γραπτώς εξεταζόμενο 

και θέση γραπτού βαθμού επέχει σε αυτό ο βαθμός 
σχετικής γραπτής ατομικής εργασίας που ανατίθεται 
στους μαθητές για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο του 
μαθήματος αυτού. 

Ι. Εφαρμογές Πληροφορικής
Το μάθημα αυτό θεωρείται γραπτώς εξεταζόμενο και 

θέση γραπτού βαθμού επέχει ο βαθμός σχετικής ατο−
μικής εργασίας που ανατίθεται στους μαθητές για το 
σκοπό αυτό στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού. 

ΙΑ. Ευρωπαϊκή Ένωση (Θεσμοί και Πολιτικές)
Το μάθημα αυτό θεωρείται γραπτώς εξεταζόμενο 

και θέση γραπτού βαθμού επέχει ο βαθμός σχετικής 
γραπτής ατομικής εργασίας που ανατίθεται στους μα−
θητές για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο του μαθήματος 
αυτού. 

ΙΒ. Τεχνικό Σχέδιο
Στο Τεχνικό Σχέδιο η γραπτή εξέταση συνίσταται στα 

εξής:
α) Το θέμα της εξέτασης είναι στοιχείο ή συνδυ−

ασμός στοιχείων από το διδακτικό περιεχόμενο του 
μαθήματος, είναι απλής γεωμετρικής μορφής, δίνεται 
σε σχέδιο (ή σκαρίφημα) όψεων − τομών ή αξονομε−
τρικής προβολής ή συνδυασμού τους και περιέχει 
όλα τα απαραίτητα δεδομένα (τίτλους, διαστάσεις, 
ενδείξεις κτλ.).

β) Από τους μαθητές ζητείται να σχεδιάσουν (ή και 
να συμπληρώσουν), με τη βοήθεια των βασικών σχεδι−
αστικών οργάνων και μέσων, όψεις και τομές του θέμα−
τος και να σημειώσουν διαστάσεις, σύμβολα και λοιπά 
στοιχεία του Τεχνικού Σχεδίου.

Τα κριτήρια αξιολόγησης του Τεχνικού Σχεδίου είναι 
τα εξής:

i. Η ορθότητα των απαντήσεων (ορθή μεταφορά κλί−
μακας, ορθή σχεδίαση τεμνομένων και προβαλλομένων 
στοιχείων, ορθή διαστασιολόγηση κτλ), που αξιολογεί−
ται με τριάντα πέντε (35) μονάδες.

ii. Η πληρότητα των απαντήσεων (σχεδίαση όλων των 
ζητουμένων και των στοιχείων τους, όπως απαραίτητες 
γραμμές, στοιχεία διαστασιολόγησης, σύμβολα κτλ), που 
αξιολογείται με τριάντα (30) μονάδες.

iii. Η ποιότητα σχεδίασης (ποιότητα γραμμών, ακρίβεια 
σχεδίασης, καθαρότητα σημείων τομής, συναρμογές 
κτλ), που αξιολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες.

iv. Η οργάνωση του θέματος στο χαρτί σχεδίασης, 
που αξιολογείται με δέκα (10) μονάδες.

ΙΓ. Τεχνολογία και Ανάπτυξη
Στους μαθητές δίνονται τέσσερα θέματα από την 

εξεταστέα ύλη, τα οποία μπορούν να αναλύονται σε 
υποερωτήματα, με τα οποία ελέγχεται η δυνατότητα 
αναπαραγωγής γνωστικών στοιχείων, η γνώση εννοιών 
και ορολογίας, η ικανότητα του μαθητή να αναλύει, να 
συνθέτει και να επεξεργάζεται δημιουργικά ένα δεδο−
μένο υλικό, καθώς και η ικανότητα επιλογής και εφαρ−
μογής κατάλληλης μεθόδου.

ΙΔ. Μαθήματα Ναυτικού−Ναυτιλιακού Τομέα
Η εξέταση των μαθημάτων α. Ναυτική Τέχνη, β. Ναυ−

τιλιακές Γνώσεις και γ. Στοιχεία Μηχανών Πλοίου, πε−
ριλαμβάνει δύο ομάδες ερωτήσεων:

α. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει ερωτήσεις διαφο−
ρετικού τύπου με τις οποίες ελέγχεται η γνώση και 
κατανόηση της διδαχθείσας ύλης.

β. Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει δύο ερωτήσεις 
ανάπτυξης, οι οποίες μπορεί να αναλύονται σε δύο 
ισοδύναμες υποερωτήσεις. Οι ερωτήσεις της δεύτε−
ρης ομάδας, εξετάζουν την κριτική ανάλυση σχετικών 
θεμάτων από τους μαθητές, τη διατύπωση προσωπι−
κών τους απόψεων, καθώς και την ικανότητα ανάλυ−
σης και σύνθεσης θεμάτων, γεγονότων και σχέσεων. 
Η δεύτερη ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει ασκήσεις 
εφαρμογών ή και προβλήματα, ανάλογα με τη φύση 
του μαθήματος.

Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% σε κάθε μια από 
τις δύο ομάδες αυτές. Η κατανομή της βαθμολογίας 
στις ερωτήσεις κάθε ομάδας μπορεί να διαφοροποιείται 
ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε κάθε μια από αυτές, 
η οποία καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων 
και ανακοινώνεται στους μαθητές γραπτώς.
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3. Μαθητής που δεν παραδίδει στα μαθήματα που 
θεωρούνται γραπτώς εξεταζόμενα την ατομική εργασία 
που του έχει ανατεθεί, βαθμολογείται με τον κατώτερο 
βαθμό «κακώς» μηδέν (0).

Άρθρο 13
Ορισμός και υποχρεώσεις των επιτηρητών

1. Με απόφαση του Διευθυντή ορίζονται οι επιτηρη−
τές καθηγητές του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)
οι οποίοι κατανέμονται σε διαφορετικές αίθουσες εξε−
τάσεων κάθε ημέρα. Για την άμεση αντιμετώπιση κάθε 
προβλήματος, που πιθανόν να δημιουργηθεί κατά τη 
διάρκεια της εξέτασης, είναι δυνατόν να ορίζονται εφε−
δρικοί επιτηρητές.

2. Οι επιτηρητές προσέρχονται έγκαιρα στο Σχολείο, 
εφαρμόζουν πιστά τις οδηγίες του Διευθυντή του Επαγ−
γελματικού Λυκείου, είναι προσωπικά υπεύθυνοι για την 
τάξη και την επιτήρηση των μαθητών κατά την ώρα της 
εξέτασης και αναφέρουν αμέσως στον Διευθυντή ή τον 
εισηγητή του εξεταζόμενου μαθήματος όποιο πρόβλημα 
προκύψει.

3. Οι επιτηρητές παραλαμβάνουν από τον Διευθυντή 
του Επαγγελματικού Λυκείου το φάκελο της εξέτασης, 
εκφωνούν τον κατάλογο των μαθητών, σημειώνουν 
τους απόντες, διανέμουν την κόλλα διαγωνίσματος, 
διανέμουν τα φωτοτυπημένα θέματα της εξέτασης και 
αναγράφουν στον πίνακα τον χρόνο έναρξης και λήξης 
της εξέτασης. Οι επιτηρητές απαγορεύεται να παρέ−
χουν οποιεσδήποτε διευκρινίσεις επί των θεμάτων, τις 
οποίες παρέχει μόνο ο εισηγητής του εξεταζόμενου 
μαθήματος. Κατά την παραλαβή των γραπτών δοκιμίων 
των μαθητών, διαγράφουν χιαστί τα κενά διαστήματα 
και υπογράφουν στο τέλος του κειμένου.

Άρθρο 14
Υποχρεώσεις των μαθητών 

κατά τη διάρκεια της εξέτασης

1.Η κατανομή των μαθητών στις αίθουσες εξέτασης 
γίνεται με αλφαβητική σειρά με την ευθύνη του Διευθυ−
ντή του οικείου Λυκείου, ο οποίος συντάσσει ονομαστική 
κατάσταση εξεταζομένων σε κάθε αίθουσα.

Η τοποθέτηση των μαθητών στις θέσεις και ο έλεγχος 
είναι ευθύνη των επιτηρητών. Παρέκκλιση επιβάλλεται 
στην περίπτωση αδελφών ή συγγενών μαθητών.

2. Οι μαθητές κατά την είσοδό τους στην αίθουσα 
της εξέτασης δεν επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους 
βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, διορθωτικό (blanco), κινητά 
τηλέφωνα, υπολογιστικές μηχανές, ηλεκτρονικά μέσα 
μετάδοσης πληροφοριών ή άλλα ανάλογα αντικείμενα. 
Με απόφασή του Συλλόγου των Διδασκόντων, μετά από 
πρόταση των εισηγητών, είναι δυνατόν να επιτραπεί 
στους μαθητές να φέρουν μαζί τους κατά την εξέταση 
συγκεκριμένων μαθημάτων τα αναγκαία βοηθήματα. Η 
απόφαση αυτή ανακοινώνεται στους μαθητές μαζί με το 
πρόγραμμα των εξετάσεων. Για τον έλεγχο υπεύθυνοι 
είναι οι επιτηρητές.

3. Μαθητής που φέρει μαζί του στην αίθουσα στην 
οποία εξετάζεται αντικείμενο ή μέσο από τα αναφερό−
μενα στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού ή αντιγράφει 
κατά τη διάρκεια της εξέτασης από βιβλίο ή από οποιου−
δήποτε είδους σημειώσεις ή από γραπτό δοκίμιο άλλου 
εξεταζομένου, ή θορυβεί και δε συμμορφώνεται με τις 
υποδείξεις των επιτηρητών επιχειρώντας να αντιγράψει 

ή εμποδίζοντας την εξέταση άλλων εξεταζομένων ή δο−
λιεύεται με άλλο τρόπο την εξέτασή του, απομακρύνεται 
από την αίθουσα εξέτασης με αιτιολογημένη απόφαση 
του Διευθυντή του σχολείου και ύστερα από εισήγηση 
των διδασκόντων−εξεταστών, στο εξεταζόμενο μάθημα 
βαθμολογείται με τον κατώτερο βαθμό μηδέν. Ο Διευ−
θυντής, οι επιτηρητές της αίθουσας και οι διδάσκοντες 
πριν από την επιβολή της ανωτέρω ποινής καλούν σε 
προφορική απολογία τον μαθητή, συντάσσουν πρακτικό 
το οποίο και υπογράφουν και στη συνέχεια ενημερώ−
νουν τον κηδεμόνα του.

Άρθρο 15
Βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων 

των προαγωγικών εξετάσεων.

1. Η βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων γίνεται από 
τον αρμόδιο καθηγητή, ο οποίος δίδαξε το αντίστοι−
χο μάθημα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και 
σε περίπτωση απουσίας του από άλλον καθηγητή της 
ίδιας ειδικότητας, ο οποίος ορίζεται από το Διευθυντή 
του σχολείου ή τον αρμόδιο Προϊστάμενο Γραφείου 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.) εάν δεν υπάρχει 
καθηγητής της ίδιας ή συναφούς ειδικότητας στο σχο−
λείο αυτό.

2. Τα γραπτά των μαθητών διορθωμένα και βαθμολο−
γημένα παραδίδονται από τον αρμόδιο καθηγητή στον 
Διευθυντή του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), συνο−
δευόμενα από ονομαστική κατάσταση με τους βαθμούς 
των μαθητών, το αργότερο εντός πέντε ημερών από 
την ημέρα της εξέτασης κάθε μαθήματος. Ο Διευθυντής 
του Λυκείου μεριμνά για τον έλεγχο και την καταχώ−
ριση της βαθμολογίας στα οικεία βιβλία και στον Η/Υ 
του Σχολείου. 

Άρθρο 16
Αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων

Σε αναβαθμολόγηση υπόκεινται τα γραπτά δοκίμια 
των προαγωγικών, εξετάσεων όλων των γραπτώς εξε−
ταζόμενων μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των 
εργαστηριακών μαθημάτων που εξετάζονται γραπτά με 
την ακόλουθη διαδικασία:

1. Η αναβαθμολόγηση γίνεται στο Γραφείο Επαγ−
γελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.) ή ελλείψει αυτού στη 
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), στην 
οποία υπάγεται το αντίστοιχο Επαγγελματικό Λύκειο 
(ΕΠΑ.Λ.).

2. Μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την έκδο−
ση των αποτελεσμάτων της εξεταστικής περιόδου, 
οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι 
ενήλικοι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Επαγ−
γελματικό Λύκειο όπου φοιτούν, με την οποία ζητούν 
την αναβαθμολόγηση ενός ή περισσότερων γραπτών 
δοκιμίων. Η αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο 
παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο. (άρθρο 19 του 
ν. 2009/1992)

3. Οι Διευθυντές των Επαγγελματικών Λυκείων, μόλις 
λήξει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων διαβιβάζουν 
τα προς αναβαθμολόγηση γραπτά με καλυμμένα όλα 
τα στοιχεία των μαθητών και τον αρχικό βαθμό του 
καθηγητή μαζί με επικυρωμένα αντίγραφα των θεμάτων, 
στο Γραφείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, και όπου 
αυτό ελλείπει στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2087

4. Με απόφαση του οικείου προϊστάμενου του Γρα−
φείου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ή ελλείψει αυτού 
της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο 
οποίο υπάγεται το Επαγγελματικό Λύκειο συγκρο−
τείται τριμελής επιτροπή αναβαθμολόγησης, η οποία 
αποτελείται από δύο καθηγητές της ίδιας ή συγγε−
νούς ειδικότητας με το μάθημα για το γραπτό του 
οποίου ζητήθηκε αναβαθμολόγηση, οι οποίοι είναι 
και οι βαθμολογητές της αναβαθμολόγησης και από 
ένα σχολικό σύμβουλο ή καθηγητή Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης βαθμού Α΄, ο οποίος είναι ο αναβαθ−
μολογητής στην περίπτωση που οι βαθμοί των δύο 
πρώτων διαφέρουν μεταξύ τους περισσότερο από 
δώδεκα μονάδες σε εκατονταβάθμια κλίμακα. Με την 
ίδια απόφαση ορίζεται η ημέρα και η ώρα που θα 
διεξαχθεί η αναβαθμολόγηση. Αν τα προς αναβαθ−
μολόγηση γραπτά είναι περισσότερα από εβδομή−
ντα, στην επιτροπή μπορεί να ορίζονται δύο ακόμη 
καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας και 
να κατανέμονται τα γραπτά εξίσου μεταξύ των δύο 
ομάδων βαθμολογητών − αναβαθμολογητών. Την ευ−
θύνη συντονισμού του έργου της αναβαθμολόγησης 
έχει ο προϊστάμενος του Γραφείου Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και όπου αυτό ελλείπει της Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται 
το αντίστοιχο Επαγγελματικό Λύκειο.

5. Τα γραπτά δοκίμια αναβαθμολογούνται από τους 
δύο καθηγητές αναβαθμολογητές, οι οποίοι αναγρά−
φουν το βαθμό τους στο γραπτό. Ο βαθμός του πρώτου 
αναβαθμολογητή καλύπτεται με αδιαφανή ταινία κατά 
τρόπο ώστε να μη γνωρίζει ο δεύτερος αναβαθμολο−
γητής τον βαθμό του πρώτου. Ο μέσος όρος των δύο 
βαθμών που αποτελεί τον τελικό βαθμό του γραπτού 
δοκιμίου, υπολογιζόμενος στην κλίμακα (0−20) είναι το 
πηλίκο της διαίρεσης του αθροίσματος και των δύο 
βαθμολογητών διά του δέκα (10). Αν οι βαθμοί των δύο 
πρώτων βαθμολογητών−αναβαθμολογητών διαφέρουν 
μεταξύ τους περισσότερο από δώδεκα (12) μονάδες, το 
γραπτό αναβαθμολογείται και από τρίτο καθηγητή −
αναβαθμολογητή, αφού προηγουμένως επικαλυφθούν 
με αδιαφανές αυτοκόλλητο οι βαθμοί των δύο πρώτων 
βαθμολογητών−αναβαθμολογητών. Ο γραπτός βαθμός 
της αναβαθμολόγησης είναι το πηλίκο της διαίρεσης 
του αθροίσματος των βαθμών και των τριών βαθμο−
λογητών διά του δέκα πέντε (15) και είναι ο τελικός 
γραπτός βαθμός του μαθήματος σε κάθε περίπτωση, 
είτε είναι μεγαλύτερος είτε μικρότερος από το βαθμό 
με τον οποίο είχε αρχικά βαθμολογηθεί το δοκίμιο από 
τον οικείο καθηγητή.

6. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας η αρμόδια 
Διεύθυνση ή το Γραφείο Επαγγελματικής Εκπαίδευ−
σης συντάσσει σχετικό πρακτικό, στο οποίο περιέχε−
ται η οριστική βαθμολογία των γραπτών, το οποίο και 
αποστέλλει στα Λύκεια προέλευσής τους μαζί με τα 
γραπτά.

7. Οι μαθητές του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 
του άρθρου 18 (μαθητές με ειδικές ανάγκες), για τους 
οποίους προβλέπεται προφορική εξέταση αντί γρα−
πτής, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ζητήσουν 
επανεξέταση (αναβαθμολόγηση) στα μαθήματα που 
εξετάσθηκαν. Η νέα αυτή εξέταση πραγματοποιείται 
στο σχολείο φοίτησής τους ενώπιον επιτροπής συ−

γκροτούμενης από τον Διευθυντή και δύο καθηγητές 
της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας για κάθε μάθημα, 
άλλους από αυτούς που διηνήργησαν την αρχική εξέ−
ταση. Η αίτηση για επανεξέταση υποβάλλεται από τους 
κηδεμόνες των μαθητών ή από τους ίδιους, εφόσον 
είναι ενήλικοι, στο σχολείο μέσα σε τρεις ημέρες από 
την έκδοση των αποτελεσμάτων. Η αίτηση συνοδεύ−
εται από το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε μάθη−
μα για το οποίο ζητείται επανεξέταση. Ο βαθμός της 
επανεξέτασης προκύπτει από το μέσο όρο των δύο 
εξεταστών − αναβαθμολογητών και είναι ο τελικός 
γραπτός βαθμός του μαθήματος σε κάθε περίπτωση, 
είτε είναι μεγαλύτερος είτε μικρότερος από το βαθμό 
της αρχικής εξέτασης.

8. Αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων μπορούν να 
ζητήσουν με αίτησή τους, συνοδευόμενη με το προβλε−
πόμενο κάθε φορά παράβολο και μέσα σε τρεις εργά−
σιμες ημέρες από τη έκδοση των αποτελεσμάτων, οι 
κηδεμόνες μαθητών δημοσίων Επαγγελματικών Λυκείων 
ή οι ίδιοι οι μαθητές, εφόσον είναι ενήλικοι, που προσέρ−
χονται σε επαναληπτικές ή συμπληρωματικές εξετάσεις 
στις εκάστοτε εξεταστικές περιόδους. Η επιτροπή και 
η διαδικασία αναβαθμολόγησης γίνονται σύμφωνα με 
τις διατάξεις των παραγράφων 4, 5, 6 και 7. 

Άρθρο 17
Μαθητές μη προσερχόμενοι στις γραπτές εξετάσεις

1. Μαθητής που απουσιάζει ή προσέρχεται μετά την 
ανακοίνωση των θεμάτων σε κάθε είδους εξέταση δεν 
γίνεται δεκτός σε αυτήν και βαθμολογείται από το Σύλ−
λογο Διδασκόντων με τον κατώτερο βαθμό «κακώς» 
μηδέν (0).

2. Κατ ’εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης 
παραγράφου:

Μαθητές που απουσιάζουν δικαιολογημένα από την 
εξέταση μαθήματος λόγω ασθενείας ή άλλου αποχρώ−
ντος λόγου, με αίτηση του κηδεμόνα ή των ιδίων, εφό−
σον είναι ενήλικοι, που υποβάλλεται στο Διευθυντή του 
Λυκείου, εξετάζονται άλλη ημέρα εντός της εξεταστικής 
περιόδου του Ιουνίου, την οποία ορίζει με απόφασή του 
ο Σύλλογος των Διδασκόντων. Η ασθένεια βεβαιώνεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 
5 της Απόφασης με αριθμό ΣT5/71/1986 του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 834Β/1986). 
Οι διατάξεις του εδαφίου αυτού εφαρμόζονται και για 
τους μαθητές που αποχωρούν μετά την ανακοίνωση 
των θεμάτων εξετάσεων λόγω αιφνίδιας και εμφανούς 
ασθένειας, η οποία βεβαιώνεται από ιατρικό πιστοποι−
ητικό Κρατικού Νοσοκομείου ή άλλου δημόσιου φορέα 
υγειονομικής περίθαλψης. Οι μαθητές αυτοί, εάν δεν 
προσέλθουν σε εξετάσεις μέχρι το τέλος Ιουνίου λόγω 
σοβαρών προβλημάτων υγείας ή σοβαρού κωλύματος 
που συνιστά ανωτέρα βία, έχουν τη δυνατότητα να προ−
σέλθουν στην ειδική εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 
σε όσα μαθήματα δεν εξετάστηκαν. Για τους μαθητές 
αυτούς ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν προβαίνει σε έκ−
δοση αποτελέσματος την περίοδο του Ιουνίου. Όσοι από 
τους παραπάνω μαθητές, εκτός από τα μαθήματα στα 
οποία δικαιολογημένα απουσίασαν, έχουν συγκεντρώσει 
σε ένα ή και περισσότερα μαθήματα, στα οποία έχουν 
ήδη εξετασθεί, βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο του 
9,5 μπορούν να προσέλθουν στις εξετάσεις της ειδικής 
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εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου και στα μαθήματα 
αυτά. Στην περίπτωση αυτή πρέπει οι ίδιοι οι μαθητές, 
εάν είναι ενήλικοι, ή οι κηδεμόνες τους να καταθέσουν 
υπεύθυνη δήλωση στον Διευθυντή του οικείου Λυκείου 
εντός τριών ημερών από την έκδοση των αποτελεσμά−
των. Στην υπεύθυνη δήλωση αναγράφεται ρητά ότι οι 
μαθητές αυτοί θα εξετασθούν την εξεταστική περίοδο 
του Σεπτεμβρίου, εκτός από τα μαθήματα στα οποία 
δικαιολογημένα απουσίασαν και σε όλα τα μαθήματα 
στα οποία συγκέντρωσαν βαθμό ετήσιας επίδοσης μι−
κρότερο του 9,5. Στις παραπάνω διατάξεις υπάγονται 
και μαθητές στρατεύσιμοι ή συμμετέχοντες σε διεθνείς 
αθλητικές διοργανώσεις.

3. Για να συμμετάσχει μαθητής στις εξετάσεις της 
παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, πρέπει το αργό−
τερο εντός τριών ημερών από την ημέρα λήξης των 
εξετάσεων του Ιουνίου να καταθέσει ο ίδιος, εφόσον 
είναι ενήλικος, ή ο κηδεμόνας του στον Διευθυντή 
του Λυκείου: α) δικαιολογητικά ασθενείας από Δη−
μόσιο ή Ιδιωτικό Νοσοκομείο ή Κλινική, από τα οποία 
προκύπτει η αδυναμία του μαθητή για τη συμμετοχή 
στις εξετάσεις του Ιουνίου επικυρωμένα από την αρ−
μόδια Υγειονομική Επιτροπή, β) άλλα δικαιολογητικά 
− εκτός εκείνων που αναφέρονται στην περίπτωση α 
της παρούσης – τα οποία ο Σύλλογος Διδασκόντων 
κρίνει επαρκή για τη δικαιολόγηση της μη συμμετο−
χής του στις εξετάσεις του Ιουνίου. Δεν θεωρούνται 
επαρκείς απλές ιατρικές βεβαιώσεις από ιδιώτες ή 
υπεύθυνες δηλώσεις των μαθητών ή των γονέων και 
κηδεμόνων τους.

Άρθρο 18
Εξέταση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

1. Οι μαθητές που αναφέρονται στο άρθρο 1 του 
ν. 2817/2000 εξετάζονται προφορικά ή γραπτά, κατά 
περίπτωση, ανάλογα με τις δυνατότητές τους και αξι−
ολογούνται με βάση το ένα από τα δύο προβλεπόμενα 
είδη εξέτασης και μόνο. Ειδικότερα:

α) Εξετάζονται μόνο προφορικά κατόπιν αιτήσεώς 
τους οι μαθητές που αδυνατούν να υποστούν γραπτή 
εξέταση επειδή:

i) είναι τυφλοί, σύμφωνα με τον ν. 958/1979 (ΦΕΚ 191 
Α΄) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους του−
λάχιστον 80%,

ii) έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη 
ή προσωρινή, που συνδέεται με τα άνω άκρα,

iii) πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων,
iv) πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη 

των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους 
για γραφή,

v) η επίδοσή τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν 
να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις λόγω ειδικής διατα−
ραχής του λόγου (δυσλεξίας).

Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Λύκειό τους συ−
νοδευόμενη από τη γνωμάτευση, σύμφωνα με το ισχύ−
ον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της 
οικείας υγειονομικής επιτροπής για τις περιπτώσεις 
i) έως iv), από την οποία να προκύπτει ότι η επίδοσή 
τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με 
γραπτές εξετάσεις. Για την περίπτωση ν) απαιτείται 
προσκόμιση ειδικής διαγνωστικής έκθεσης από το Κέ−
ντρο Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) 

που λειτουργεί στην Περιφέρεια της οικείας Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή της οικείας Περιφερεια−
κής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Στην περίπτωση κατά την 
οποία δεν λειτουργεί ΚΔΑΥ ούτε στην Περιφέρεια της 
οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή είναι 
αδύνατη η πιστοποίηση από το ΚΔΑΥ που λειτουργεί, 
για αντικειμενικούς και μόνο λόγους που βεβαιώνονται 
από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, 
γίνεται δεκτή ειδική διαγνωστική έκθεση αναγνωρισμέ−
νου δημόσιου ιατροπαιδαγωγικού κέντρου ή σταθμού, 
με την οποία πιστοποιείται ότι είναι αδύνατος ο έλεγχος 
των γνώσεων με γραπτή εξέταση λόγω δυσλεξίας. Η 
διαγνωστική αυτή έκθεση ισχύει για τρία χρόνια από 
την έκδοσή της. Διαγνωστικές εκθέσεις, από τις οποίες 
δεν προκύπτει η αδυναμία της γραπτής εξέτασης λόγω 
της πιστοποιούμενης δυσλεξίας, δεν γίνονται δεκτές. Οι 
γνωματεύσεις των υγειονομικών επιτροπών και οι δια−
γνωστικές εκθέσεις των ΚΔΑΥ, των ιατροπαιδαγωγικών 
κέντρων ή σταθμών εκδίδονται κατά προτεραιότητα 
μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου.

β) Εξετάζονται μόνο γραπτά μαθητές που έχουν ιδι−
αίτερα σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) 
σε ποσοστό 67% και πάνω και όσοι παρουσιάζουν προ−
βλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμός), 
τα οποία πιστοποιούνται από την οικεία υγειονομική 
Επιτροπή ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου.

2. Οι μαθητές του άρθρου αυτού εξετάζονται ταυτό−
χρονα με τους μαθητές της τάξης στην οποία ανήκουν 
και στα ίδια θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος. Ειδικά, οι μαθητές του εδαφίου α΄ της πα−
ραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εξετάζονται ενώπιον 
επιτροπής, την οποία συγκροτεί για το σκοπό αυτό 
ο Διευθυντής του Λυκείου και την αποτελούν ο ίδιος 
ή ο Υποδιευθυντής ως Πρόεδρος και δύο καθηγητές 
της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας. Ο μέσος όρος των 
βαθμών των δύο καθηγητών είναι ο βαθμός του μαθητή 
στο εξεταζόμενο μάθημα.

Σε περίπτωση που οι εξεταζόμενοι είναι περισσότεροι 
από επτά σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα, με απόφασή 
του ο Διευθυντής του Λυκείου μπορεί να αυξάνει τον 
αριθμό των μελών − εξεταστών ανάλογα με τον αριθμό 
των μαθητών και τα μαθήματα στα οποία προσέρχονται 
να εξεταστούν.

Κάθε Επιτροπή έχει ως έργο την εξέταση και βαθ−
μολόγηση ή αναβαθμολόγηση σε κάθε μάθημα των 
μαθητών, που ανήκουν στην κατηγορία των «φυσικώς 
αδυνάτων» του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρ−
θρου αυτού.

Στο γραπτό δοκίμιο κάθε εξεταζομένου σημειώνεται 
ο τρόπος εξέτασης του μαθητή και υπογράφεται από 
τους εξεταστές και τον Πρόεδρο της επιτροπής.

3. Οι αιτήσεις και οι ειδικές γνωματεύσεις που αναφέ−
ρονται στο άρθρο αυτό υποβάλλονται στο Διευθυντή 
του οικείου Λυκείου το αργότερο μέχρι 31 Ιανουαρίου 
εκάστου έτους. Σε έκτακτες και απρόβλεπτες περιπτώ−
σεις μπορούν να υποβάλλονται και αργότερα.

Άρθρο 19
Προαγωγικές Εξετάσεις 

Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων

Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος εφαρμόζο−
νται, αναλόγως, και για την αξιολόγηση των μαθητών 
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της Α΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων, 
στα αντίστοιχα μαθήματα που προβλέπονται από το 
ισχύον για τα Λύκεια αυτά πρόγραμμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 20
Εξαγωγή του βαθμού ετήσιας επίδοσης κατά μάθημα

1. Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης του μαθητή σε κάθε 
μάθημα που είναι γραπτώς εξεταζόμενο είναι ο Μέσος 
Όρος (Μ.Ο.) του ετήσιου προφορικού βαθμού με τον 
αντίστοιχο γραπτό βαθμό και εκφράζεται ως δεκαδικός 
με προσέγγιση δεκάτου.

2. Για τα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς 
βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι ο ετήσιος προφορικός 
βαθμός του μαθήματος.

3. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κα−
τατεθεί βαθμός ενός μαθήματος σε ένα τετράμηνο, τότε 
ο βαθμός που λείπει αναπληρώνεται από το βαθμό του 
μαθήματος του άλλου τετραμήνου. 

4. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν 
κατατεθεί βαθμολογία ενός μαθήματος σε κανένα 
τετράμηνο και εφόσον η φοίτηση του μαθητή κριθεί 
επαρκής, ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί υπό 
την προεδρία του τριμελή επιτροπή από δύο καθηγη−
τές της ίδιας ή συγγενούς προς το μάθημα ειδικότητας, 
η οποία διενεργεί ειδική προφορική εξέταση στην ύλη 
του Β΄ τετραμήνου το αργότερο την επομένη ημέρα 
από τη λήξη των μαθημάτων του Β΄ τετραμήνου. Το 
αποτέλεσμα αυτής της εξέτασης αποτελεί τον ετήσιο 
προφορικό βαθμό του μαθήματος και δίνεται με προ−
σέγγιση δεκάτου.

Άρθρο 21
Εξαγωγή του βαθμού προαγωγής 
(Γενικός Μέσος Όρος − Γ.Μ.Ο.).

1. Ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) προκύπτει από το 
Μέσο Όρο (Μ.Ο.) των βαθμών ετήσιας επίδοσης του 
μαθητή όλων των μαθημάτων που είναι γραπτώς εξε−
ταζόμενα και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου. Ο 
βαθμός ετήσιας επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα 
είναι ο Μέσος Όρος του ετήσιου προφορικού βαθμού και 
του βαθμού της γραπτής προαγωγικής εξέτασης. 

2. Για τα μαθήματα τα οποία δεν εξετάζονται γρα−
πτώς, ο βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών σε αυτά 
αναγράφεται στο οικείο αποδεικτικό, καθώς και στα 
υπηρεσιακά βιβλία.

Άρθρο 22
Προαγωγή και απόρριψη μαθητών

1. Για την προαγωγή των μαθητών των Επαγγελματι−
κών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) απαιτείται Γενικός Μέσος Όρος 
τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5).

2. Οι μαθητές του Επαγγελματικού Λυκείου που δεν 
προάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγού−
μενης παραγράφου, παραπέμπονται σε ειδική εξετα−
στική περίοδο του Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους και 
εξετάζονται με τον τρόπο και τη διαδικασία των προ−
αγωγικών εξετάσεων του Ιουνίου στα μαθήματα στα 
οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής τους, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 19 είναι μικρότερος του 9,5. 
Στα μαθήματα που θέση γραπτού βαθμού επέχει ο 
βαθμός της εργασίας, το θέμα της προβλεπόμενης 

ατομικής εργασίας είναι το ίδιο με αυτό που τους 
είχε ανατεθεί.

3. Οι μαθητές του Επαγγελματικού Λυκείου που δεν 
προάγονται, σύμφωνα με την παρ. 1, με την έκδοση των 
αποτελεσμάτων της ειδικής εξεταστικής περιόδου του 
Σεπτεμβρίου, είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη 
φοίτηση στην ίδια τάξη.

Άρθρο 23
Κατατακτήριες εξετάσεις των «κατ’ ιδίαν διδαχθέ−

ντων και των στρατεύσιμων μαθητών»

1. Οι υπ’ αριθμ. Ε1/550/4.5.1982 (Β΄ 296), Ε3/96/22.2.1985 
(Β 105), Γ2/3031/22.10.1985 (Β 726), Γ2/3560/25.9.1989 (Β 
109) αποφάσεις που εκδόθηκαν σύμφωνα με το ν.δ. 
1197/1972 (Α 109) «Περί κατατακτηρίων εξετάσεων κατ’ 
ιδίαν διδαχθέντων μαθητών» και αφορούν στις περιπτώ−
σεις που δικαιολογούν την υπαγωγή των μαθητών στην 
κατηγορία αυτή εξακολουθούν να ισχύουν. Ως προς τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή μαθη−
τή στους «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες» ισχύει η υπ’ αριθμ. 
ΣΤ/29/18.5.1987 (Φ.Ε.Κ. 834 Β) απόφαση του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων..

2. Οι «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές» εξετάζονται 
προφορικά και γραπτά κατά την εξεταστική περίοδο 
του Μαΐου – Ιουνίου ταυτόχρονα με τους κανονικούς 
μαθητές της αντίστοιχης τάξης του Επαγγελματικού 
Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), στην οποία ζητούν την εξέταση, στην 
ίδια εξεταστέα ύλη και στα ίδια θέματα. Στα μαθή−
ματα που θεωρούνται ως γραπτώς εξεταζόμενα, ως 
γραπτός βαθμός λογίζεται ο βαθμός της προφορι−
κής εξέτασης. Η προφορική εξέταση προηγείται της 
γραπτής και διενεργείται σύμφωνα με το πρόγραμ−
μα που καταρτίζεται από τον Διευθυντή του Σχο−
λείου ενώπιον τριμελούς επιτροπής, με πρόεδρο το 
Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή του ΕΠΑ.Λ. και μέλη 
δύο καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας. 
Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο καθηγητών είναι 
ο προφορικός βαθμός τετραμήνων του μαθητή στο 
εξεταζόμενο μάθημα.

3. Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών αυτών βαθμολο−
γούνται και αναβαθμολογούνται με την ίδια διαδικασία 
που ακολουθείται για τα γραπτά των μαθητών της τά−
ξης, στην οποία υποβάλλονται για εξέταση.

4. Οι μαθητές αυτοί προάγονται ή απολύονται κατά 
τις διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος π.δ.

5. Οι υπαγόμενοι στις διατάξεις του παρόντος άρθρου 
υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και σχετική 
αίτηση στο οικείο ΕΠΑ.Λ. τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες 
πριν από τη λήξη των μαθημάτων του Β΄ τετραμήνου ή 
Γ΄ τετραμήνου προκειμένου για εσπερινά ΕΠΑ.Λ.

Άρθρο 24
Μαθητές από ξένα σχολεία

1. Οι μαθητές που εμπίπτουν στις διατάξεις των πα−
ραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 2 του π.δ. 155/1978 
(33, Α΄), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 3 του π.δ. 182/1984 (60, Α΄), και φοιτούν σε Ελλη−
νικό Επαγγελματικό Λύκειο, προάγονται ή απολύονται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρα−
γράφων αυτών. Για τους μαθητές αυτούς: α) κατά το 
πρώτο έτος της φοίτησής τους σε ελληνικό ΕΠΑ.Λ.,
εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του 
άρθρου 22 του παρόντος, με παράλληλη μείωση του 
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προβλεπόμενου μέσου όρου εννέα και πέντε δέκατα 
(9,5) κατά δύο μονάδες, β) κατά το δεύτερο έτος της 
φοίτησής τους σε ελληνικό ΕΠΑ.Λ., εφαρμόζονται οι 
διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του παρό−
ντος, με παράλληλη μείωση του προβλεπόμενου μέσου 
όρου εννέα και πέντε δέκατα (9,5) κατά μία μονάδα. Οι 
μαθητές της κατηγορίας αυτής, μετά το δεύτερο έτος 
της φοίτησής τους σε ελληνικό ΕΠΑ.Λ. εξετάζονται, 
βαθμολογούνται και προάγονται, όπως προβλέπεται 
στις διατάξεις του παρόντος.

2. Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του π.δ. 
182/1984 (ΦΕΚ. 60) η φράση «με βαθμολογική βάση το 
οκτώ (8)» αντικαθίσταται από τη φράση «με βαθμολογική 
βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5)» και η φράση «με 
βαθμολογική βάση το δέκα (10)» αντικαθίσταται από 
τη φράση «με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε 
δέκατα (9,5)».

3. Οι μαθητές του άρθρου αυτού εξετάζονται στα 
μαθήματα για τα οποία προβλέπεται προφορική εξέ−
ταση από επιτροπή που ορίζεται σύμφωνα με το άρ−
θρο 18.

Άρθρο 25
Χαρακτηρισμός της φοίτησης – Συνέπειες

1. Η φοίτηση όλων των μαθητών των Επαγγελματι−
κών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ) είναι καθήκον και χαρακτηρίζεται 
ως επαρκής, ελλιπής ή ανεπαρκής, με βάση το γενικό 
σύνολο ωριαίων απουσιών, που σημειώθηκαν κατά την 
διάρκεια του διδακτικού έτους, σε συνδυασμό και με την, 
μέχρι την ημέρα χαρακτηρισμού της, ετήσια προφορική 
επίδοση σε όλα τα μαθήματα.

2. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση του μαθητή 
εφόσον:

α) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή που σημειώ−
θηκαν κατά το οικείο διδακτικό έτος, ανεξάρτητα από 
το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει τις πε−
νήντα (50).

β) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει 
τις εκατόν δέκα τέσσερις (114) για τα ημερήσια ΕΠΑ.Λ,
υπό την προϋπόθεση ότι οι πάνω από τις πενήντα (50) 
είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια, που 
βεβαιώνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 
3 του π.δ. 485/1983 (ΦΕΚ 184/21.12.1983). 

γ) Κατ’ εξαίρεση ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε 
ΕΠΑ.Λ με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει επαρκή τη 
φοίτηση μαθητή που σημείωσε από εκατόν δέκα τέσ−
σερις (114) έως (164) απουσίες, με την προϋπόθεση 
ότι όλες οι πάνω από τις πενήντα (50) απουσίες του 
είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που 
βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω και η επίδοσή του κρί−
νεται ιδιαίτερα ικανοποιητική, με την έννοια ότι ο 
Γενικός Μέσος Όρος της προφορικής βαθμολογίας, 
που προκύπτει από το άθροισμα των μέσων όρων 
των βαθμών των δύο τετραμήνων διαιρούμενο με τον 
αριθμό όλων των διδασκομένων μαθημάτων, είναι του−
λάχιστον δέκα πέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του 
κοσμιότατη. 

3. Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται 
επαρκής προσέρχονται κανονικά στις προαγωγικές και 
απολυτήριες εξετάσεις περιόδου Ιουνίου.

4. Ελλιπής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που 
σημείωσε από εκατόν δεκατέσσερις (114) έως (164) 

απουσίες, από τις οποίες τουλάχιστον οι πάνω από 
τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται 
σε ασθένεια που βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω, αλλά 
η φοίτησή του δεν χαρακτηρίζεται επαρκής σύμφωνα 
με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. Επί−
σης, ο Σύλλογος των Διδασκόντων μπορεί με ειδική 
πράξη του να χαρακτηρίσει ελλιπή τη φοίτηση μαθητή 
που σημείωσε από εκατόν εξήντα τέσσερις (164) έως 
διακόσιες δεκατέσσερις (214) απουσίες, εφόσον όλες 
οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες ή 
οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται κατά τα ανω−
τέρω, η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική 
κατά την έννοια της περίπτωσης γ΄ της προηγούμενης 
παραγράφου του παρόντος άρθρου και η διαγωγή του 
είναι κοσμιότατη. 

5. Μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται 
ελλιπής δεν γίνονται δεκτοί στις ετήσιες προαγωγικές 
ή απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου. Οι μαθητές αυτοί 
εξετάζονται γραπτώς στις επαναληπτικές εξετάσεις 
του Σεπτεμβρίου. Το ετήσιο προαγωγικό ή απολυτήριο 
αποτέλεσμα για τους ανωτέρω μαθητές εξάγεται σύμ−
φωνα με τις κείμενες διατάξεις.

6. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που 
σημείωσε πάνω από πενήντα (50) απουσίες και δεν 
εμπίπτει σε καμία από τις διατάξεις των παραγράφων 
2 και 4. Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρί−
ζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν 
τη φοίτηση στην ίδια τάξη.

7. Για τους μαθητές που φοιτούν στα εσπερινά 
Επαγγελματικά Λύκεια, τα αριθμητικά όρια των απου−
σιών για το χαρακτηρισμό της φοίτησης που ανα−
φέρονται στις παραγράφους 2, 4 και 6 του άρθρου 
αυτού, προσαυξάνονται κατά δεκαέξι (16) απουσίες 
για κάθε περίπτωση, δηλαδή το όριο των 50 απου−
σιών σε 66, των 114 σε 130, των 164 σε 180 και των 
214 σε 230.

Άρθρο 26
Λοιπά θέματα

1. Στο φάκελο επιδόσεων και δραστηριοτήτων κάθε 
μαθητή είναι δυνατό να εντάσσεται και ποιοτική αξιο−
λόγηση του μαθητή. Η ποιοτική αξιολόγηση αναφέρεται 
σε χαρακτηριστικά που έχουν αποκλειστικά και μόνο 
σχέση με τη δραστηριότητα του μαθητή στο πλαίσιο 
του σχολείου και τις μαθησιακές του δεξιότητες και 
αποσκοπεί στην πληρέστερη ενημέρωση του μαθητή 
και των γονέων του σε ζητήματα σχετικά με τα πα−
ραπάνω θέματα και τη συνολική γενικά επίδοση και 
εικόνα του στο σχολείο. Δεν αναφέρεται σε εκτιμήσεις 
ικανοτήτων που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις ή 
απαιτούν ειδικά μέσα εκτίμησης. Η ποιοτική αξιολό−
γηση μπορεί να γίνεται είτε με την απλή αναγραφή 
σχολίων από τον εκπαιδευτικό σε ειδικό λευκό έντυπο, 
είτε με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων περιγρα−
φικής αξιολόγησης, τα οποία εκπονούνται σε επίπεδο 
σχολικής μονάδας. Σχετικά υποδείγματα ερωτηματο−
λογίων ποιοτικής αξιολόγησης αποστέλλονται στα 
σχολεία με ευθύνη του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Παιδα−
γωγικού Ινστιτούτου. 

2. Στο φάκελο επιδόσεων και δραστηριοτήτων του 
μαθητή μπορεί να περιλαμβάνονται και ερωτηματο−
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λόγια αυτοαξιολόγησης που εκπονούνται από τους 
μαθητές σε επίπεδο σχολικής μονάδας με ευθύνη του 
Συλλόγου των διδασκόντων και σε συνεργασία με τις 
Μαθητικές Κοινότητες, με βάση υποδείγματα, τα οποία 
αποστέλλονται στο σχολείο από το Υπουργείο Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Άρθρο 27

Όπου στις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος ανα−
φέρεται υπολογισμός βαθμού με προσέγγιση δεκάτου, 
νοείται ότι στις περιπτώσεις που κατά τον υπολογισμό 
του βαθμού προκύπτουν περισσότερα του ενός δεκα−
δικά ψηφία τότε, εάν το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο είναι 
ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5), το πρώτο δεκαδικό 
ψηφίο προσαυξάνεται στο αμέσως επόμενο, παραλει−
πομένων των λοιπών και εάν είναι μικρότερο του πέντε 
(5), παραλείπονται όλα τα υπόλοιπα, πλην του πρώτου, 
δεκαδικά ψηφία.

Άρθρο 28
Καταργούμενες διατάξεις

Κάθε διάταξη που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο τα 
θέματα του παρόντος π.δ. παύει να ισχύει από τη δημο−
σίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 29

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την δημοσίευσή 
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

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

  Αθήνα, 13 Απριλίου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster@et.gr*01000852404070016*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
 Σε μορφή DVD/CDμ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

 Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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