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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Φέρεται σε γνώση των χρηστών του παρακάτω κειμένου ότι η κωδικοποιημένη αυτή μορφή του αποτελεί χρηστικό εργαλείο νομικής πληροφόρησης και ότι σε καμία
περίπτωση δεν υποκαθιστά τα επίσημα κανονιστικά κείμενα, όπως αυτά βρίσκονται δημοσιευμένα στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης.
Κυβέρνηση

Όπως τροποποιήθηκε ή συμπληρώθηκε με τις

7. Του Π.δ. 73/2015 (Α’ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και

1. ΥΑ 71335/Δ4/2-5-2017 (ΦΕΚ 1542/Β/4-5-2017)

Υφυπουργών».
8. Το Π.δ. 70/2015 (Α’ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων...

Αριθμ. 133381/Δ4/12-8-2016
Εγγραφές – Μετεγγραφές - Φοίτηση μαθητών στα Επαγγελ-

Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και

ματικά Λύκεια

Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων ...».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

(Α 56) «Οργανισμός του
9. Τις διατάξεις του Π.δ. 114/2014 (Α’

Έχοντας υπόψη:

Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως

1. Τις διατάξεις του εδαφίου ε και ζ της παρ. 2 του άρθρου

τροποποιήθηκε και ισχύει.

43 του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας

10. Τη με αριθ. 30/28-7-2016
2016 εισήγηση του ΙΕΠ.

Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193), όπως τροποτροπ

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαπροκ

ποιήθηκεε με την παρ. 17 του άρθρου 45 του Ν. 4264/2014

λείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

(Α’ 118).

αποφασίζουμε:

2. Τις διατάξεις του άρθρου 66 «Ρυθμίσεις για τα ζητήματα

Άρθρο 1

της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» του Ν. 4386/2016 (Α’
(Α
83).

Προθεσμίες εγγραφών
1. Οι εγγραφές των μαθητών/τριών ημερήσιων και εσπεριεσπερ

3. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 47 του Ν. 3848/2010

νών ΕΠΑΛ για κάθε σχολικό έτος γίνονται μέχρι την ημεημ

«Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση
εκπαιδευτικού

ρομηνία λήξης του προηγούμενου διδακτικού έτους.

κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση

Κατ’ εξαίρεση μπορεί να γίνει εγγραφή το μήνα ΣεπτέμΣεπτέ

και λοιπές διατάξεις» (Α’ 71).

βριο και μέχρι την έναρξη
ξη των μαθημάτων για τους μαμ

4. Τις διατάξεις του αρ. 25 παρ. 1α του Π.δ. 50/2008 (Α’
(Α 81).

θητές/τριες που εμποδίστηκαν να εγγραφούν για λόγους

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για

ανωτέρας βίας, καθώς και για τους παραπεμπόμενους

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα
όργ
που κυρώ-

μαθητές/τριες σε επανεξέταση το Σεπτέμβριο.

θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α’
(Α 98).

Το αργότερο δύο ημέρες μετά την έναρξη των μαθημά-

6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 141641/Γ2/08-09
09-2014 (Β΄ 2470)

των, οι Διευθυντές των σχολείων καταχωρούν στο πλη-

υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε από την

ροφοριακό σύστημα Myschool όλες τις εγγραφές των

υπ’ αριθμ. 60687/Δ4/17-04-2015 (Β’ 723) Υπουργική ΑπόΑπ

μαθητών/τριών. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Πρωτο-

φαση «Εγγραφές - Μετεγγραφές - Φοίτηση
Φοίτ
μαθητών/

βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οριστικοποιορι

τριών στα Επαγγελματικά Λύκεια» και όπως συμπληρώσυμπληρ

ούν με απόφασή τους τα ολιγομελή τμήματα το αργότε-

θηκε από την υπ’ αριθμ. 103539/Δ4/24-06
06-2016 (Β’ 2081)

ρο 5 (πέντε)) ημέρες μετά την έναρξη των μαθημάτων.
μ

υπουργική απόφαση.

Μετά από αυτή την απόφαση
φαση των Περιφερειακών
Περιφερει
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θυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-

Άρθρο 2

σης οριστικοποιείται ο αριθμός των τμημάτων που θα
λειτουργήσουν το τρέχον σχολικό έτος σε όλες τις τάξεις. Μετά την οριστικοποίηση των τμημάτων, πιθανές
εκπρόθεσμες εγγραφές, μετεγγραφές ή αλλαγές τομέα
και ειδικότητας πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε
υπάρχοντα τμήματα.

Α. ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ εγγράφονται χωρίς εξετάσεις:
1. Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου
τίτλου
2. Κάτοχοι ενδεικτικού Γ’ τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου

2. Ως εγγραφή νοείται η εφάπαξ καταχώριση στο Ατομικό
Δελτίο και στο Μητρώο μαθητών/τριών των στοιχείων
του/της μαθητή/τριας που αναφέρονται στο άρθρο 4 της
παρούσας απόφασης.

3. Από το σχολικό έτος 2016-2017 μαθητές/τριες της Α’ τάξης παρελθόντων ετών των ΤΕΛ, ΛΕΝ, ΕΠΛ καθώς και οι
μαθητές/τριες παρελθόντων ετών της Α’ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών Λυκείων, Ενιαίων Λυκείων.

3. Εκπρόθεσμη εγγραφή είναι δυνατόν να εγκριθεί από τον
Διευθυντή Διεύθυνσης Δ.Ε. το πολύ 10 ημέρες μετά τη
λήξη των κατ’ εξαίρεση εγγραφών του Σεπτεμβρίου.
4. Οι απουσίες των μαθητών/τριών για το διάστημα από
την έναρξη των μαθημάτων ως την ημέρα της εκπρόθεσμης εγγραφής υπολογίζονται στο ακέραιο.
5. Στις σχολικές μονάδες των οποίων η λειτουργία αρχίζει
μετά την έναρξη του σχολικού έτους, οι εγγραφές πραγματοποιούνται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο από την έναρξη της λειτουργίας τους.

4. Μαθητές/τριες της Α’ και Β’ τάξης του 1ου κύκλου ΤΕΕ
5. Μαθητές/τριες της Α’ και Β’ τάξης των ΤΕΣ
6. Μαθητές/τριες της Δ’ τάξης παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου
7. Απορριπτόμενοι μαθητές/τριες της Α’ τάξης του ΕΠΑΛ
8. Μαθητές/τριες της Α’ και Β’ τάξης εσπερινής ΤΕΣ και μαθητές/τριες Α’ τάξης εσπερινού ΤΕΛ
ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ, από το σχολικό έτος 2016-2017, μετεγγράφονται μαθητές/τριες της Α’ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών
ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και Β’ τάξης εσπερινών ΓΕΛ ή ΕΛ

6. Εγγραφή μαθητή/τριας σε ΕΠΑΛ επιτρέπεται εφόσον ο/η
μαθητής/τρια έχει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις εγγραφής σε αυτό. Φοίτηση μαθητή/τριας που δεν έχει νόμιμα εγγραφεί δεν επιτρέπεται.

ΣΤΗ Β΄ ΤΑΞΗ εγγράφονται:
1. Οι προαγόμενοι από την Α’ τάξη του Γενικού ή του Επαγγελματικού Λυκείου
2. Κάτοχοι πτυχίου Α’ κύκλου ΤΕΕ

7. Στα Εσπερινά ΕΠΑΛ εγγράφονται οι μαθητές/τριες που
πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του
Ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Στην περίπτωση εργαζόμενου μαθητή/τριας στα εσπερινά ΕΠΑΛ απαιτείται βεβαίωση του εργοδότη ή, αν πρόκειται για μαθητή/τρια που ασχολείται σε δικό του επάγγελμα, βεβαίωση αρμόδιας αρχής ή υπηρεσίας ότι στη
διάρκεια της ημέρας εργάζεται, ή βεβαίωση του ΟΑΕΔ
από την οποία προκύπτει η εγγραφή του στα Μητρώα
ανέργων.

3. Κάτοχοι πτυχίου Β’ κύκλου ΤΕΕ και των ισοτίμων με
αυτούς τίτλων σπουδών.
4. Μαθητές/τριες της Ε’ και ΣΤ’ τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου
5. Από το σχολικό έτος 2016-2017 μαθητές/τριες παρελθόντων ετών της Β’ και Γ’ ΤΕΛ, ΛΕΝ, ΕΠΛ καθώς και οι μαθητές/τριες παρελθόντων ετών της Β’ και Γ’ τάξης Ημερησίων και της Γ’ τάξης Εσπερινών ΓΕΛ, Ενιαίου Λυκείου.
6. Μαθητές/τριες του 2ου κύκλου ΤΕΕ

8. Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων υποχρεώνονται
να προβαίνουν στην επαλήθευση των τίτλων σπουδών
που κατατίθενται για την εγγραφή των μαθητών/τριών.
9. Οι κηδεμόνες ή οι ίδιοι οι μαθητές/τριες, εφόσον είναι
ενήλικοι/ες, οφείλουν να ανανεώνουν την εγγραφή τους
κάθε σχολικό έτος.

Εγγραφές - Μετεγγραφές

7. Από το σχολικό έτος 2016-2017 οι προαχθέντες της Α’
τάξης των ΤΕΛ, ΛΕΝ, ΕΠΛ καθώς και οι προαχθέντες
της Α’ τάξης Ημερησίων Ενιαίων Λυκείων.
8. Προαχθέντες της Δ’ τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου
9. Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΣ και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών
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10. Μαθητές/-τριες που προήχθησαν από τη Β’ τάξη ΕΠΑΛ

φονται στη Β’ τάξη του ΕΠΑΛ παρακολουθούν μόνο τα

του Ν. 3475/2006 και επιθυμούν να φοιτήσουν σε δια-

μαθήματα Τομέα και Ειδικότητας για την απόκτηση

φορετικό τομέα.

μόνο Πτυχίου Ειδικότητας του Ν. 4186/2013 όπως τρο-

11. Μαθητές/-τριες που προήχθησαν από τη Β’ τάξη ΕΠΑΛ
του Ν. 4186/2013 και επιθυμούν να φοιτήσουν σε διαφορετική ειδικότητα.

ποποιήθηκε από το Ν. 4386/2016 (Α΄ 83).
2) «Οι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΕ Β' κύκλου ή άλλου ισοτίμου
πτυχίου (και όχι απολυτηρίου) οι οποίοι εγγράφονται

12. Απορριπτόμενοι της Β’ τάξης ΕΠΑΛ

στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. δύνανται να επιλέξουν εγγρά-

13. Κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑΣ

φως είτε την απόκτηση μόνο πτυχίου ειδικότητας του

14. Κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑΛ του Ν. 3475/2006 σε άλλο τομέα

ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε από το ν.

από αυτόν που ανήκει η ειδικότητα του τομέα του οι-

4386/2016 (Α΄ 83), διαφορετικής με το εν ισχύ πτυχίο

κείου τίτλου σπουδών τους.

της ειδικότητας τους, οπότε απαλλάσσονται από την

15. Μαθητές/τριες της Γ’ τάξης Εσπερινού ΤΕΛ

παρακολούθηση των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, εί-

16. Κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυ-

τε να παρακολουθήσουν όλα τα μαθήματα Γενικής

κείου, του Ν. 4186/2013 και των ισοτίμων με αυτούς

Παιδείας, Τομέα και Ειδικοτήτων για την απόκτηση

τίτλων σπουδών καθώς και οι κάτοχοι αντίστοιχου

πτυχίου ειδικότητας και Απολυτηρίου του ν. 4186/2013

απολυτηρίου Λυκείου της αλλοδαπής. (Προσοχή: μόνο

(Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4386/2016 (Α΄

για λήψη πτυχίου και όχι απολυτηρίου)

83)» (3)

17. Μαθητές/τριες της Β’ τάξης εσπερινού ΤΕΛ

3) Οι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΣ και των ισοτίμων με αυτούς τίτ-

18. «Κάτοχοι πτυχίου του ν. 3475/2006 εγγράφονται για το

λων σπουδών, οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑΣ, οι οποίοι εγ-

σχολικό έτος 2016-2017 στη Β΄ τάξη στον ίδιο τομέα με

γράφονται στη Β’ τάξη του ΕΠΑΛ παρακολουθούν όλα

αυτόν που αποφοίτησαν»

(1)

τα μαθήματα Γενικής Παιδείας, Τομέα και Ειδικότητας

ΣΤΗ Β΄ ΤΑΞΗ, από το σχολικό έτος 2016-2017, μετεγγράφο-

για την απόκτηση Απολυτηρίου και Πτυχίου Ειδικότη-

νται:

τας ΕΠΑΛ του Ν. 4186/2013 όπως τροποποιήθηκε από

1.

«Προαχθέντες της Α΄ τάξης Ημερησίων και Β΄ τάξης Εσπερινών ΓΕΛ»

(2)

το Ν. 4386/2016 (Α’ 83), εφόσον δεν είναι κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ ή ισοτίμων με αυτούς τίτλων

2. Μαθητές/τριες της Β’ τάξης Ημερησίων ΓΕΛ
3. Μαθητές/τριες της Γ’ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών
ΓΕΛ

σπουδών.
4) Οι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΣ και των ισοτίμων με αυτού τίτλων σπουδών, οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑΣ, οι οποίοι εγ-

4. Μαθητές/τριες της Δ’ τάξης Εσπερινών ΓΕΛ

γράφονται στη Β’ τάξη του ΕΠΑΛ παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέα και Ειδικότητας για την από-

ΣΤΗ Γ΄ ΤΑΞΗ εγγράφονται:
1. Οι προαχθέντες από τη Β’ τάξη ΕΠΑΛ του Ν. 4186/2013
στην ίδια ειδικότητα

κτηση μόνο Πτυχίου Ειδικότητας ΕΠΑΛ του Ν.
4186/2013 όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4386/2016 (Α’

2. Οι απορριπτόμενοι μαθητές/τριες της Γ’ τάξης ΕΠΑΛ
του Ν. 4186/2013 στην ίδια ειδικότητα του ίδιου τομέα.

83), εφόσον είναι κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ ή
ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών.

Β. 1. Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ), Τεχνι-

5) Οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑΛ, οι οποίοι εγγράφονται στη Β’

κού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ), Ενιαίου Πολυκλα-

τάξη του ΕΠΑΛ παρακολουθούν όλα τα μαθήματα Γε-

δικού Λυκείου (ΕΠΛ), Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ)

νικής Παιδείας, Τομέα και Ειδικότητας για την απόκτη-

ή άλλου ισοτίμου απολυτηρίου Λυκείου ή αντιστοίχου

ση Απολυτηρίου και Πτυχίου άλλης Ειδικότητας ΕΠΑΛ

απολυτηρίου Λυκείου της αλλοδαπής οι οποίοι εγγρά-

του Ν. 4186/2013 όπως τροποποιήθηκε από το Ν.
4386/2016 (Α’ 83), εφόσον δεν είναι κάτοχοι απολυτη-

(1) Η περ. 18 προστέθηκε με την περ. 1α της ΥΑ 71335/Δ4/2-5-2017
(ΦΕΚ 1542/Β/4-5-2017).
(2) Η περ. 1 για τις μετεγγραφές στην Β’ Τάξη, αντικαταστάθηκε ως
άνω σύμφωνα με την περ. β του άρθ. 1 της ΥΑ 71335/Δ4/2-5-2017
(ΦΕΚ 1542/Β/4-5-2017).

(3) Η εντός «» περ. Β2 του άρθ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την περ. γ του άρθ. 1 της ΥΑ 71335/Δ4/2-5-2017 (ΦΕΚ 1542/Β/45-2017).
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ρίου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ ή ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπου-

παγίως εξουσιοδοτημένο ενήλικο μέλος της οικογένειάς

δών.

του/της.

6) Οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑΛ, οι οποίοι εγγράφονται στη Β’

3. Υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας ή

τάξη του ΕΠΑΛ παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα

του/της ιδίου/ας, αν είναι ενήλικος/η για τον τομέα και

Τομέα και Ειδικότητας για την απόκτηση μόνο Πτυχίου

την ειδικότητα που επιθυμεί να παρακολουθήσει. Η δή-

άλλης Ειδικότητας ΕΠΑΛ του Ν. 4186/2013 όπως τροπο-

λωση αυτή μπορεί να τροποποιηθεί το αργότερο την 30η

ποιήθηκε από το Ν. 4386/2016 (Α’ 83), εφόσον είναι κά-

Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού έτους.

τοχοι απολυτηρίου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ ή ισοτίμων με αυτούς
τίτλων σπουδών.

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας ή
του/της ιδίου/ας, αν είναι ενήλικος/η, σχετικά με τη διπλή

Άρθρο 3

φοίτηση σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας απόφα-

Δικαιολογητικά εγγραφής
Για την εγγραφή μαθητή/τριας απαιτούνται τα ακόλουθα

σης.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως τροποποιήθη-

δικαιολογητικά:
1. α) Απολυτήριο γυμνασίου ή ενδεικτικό Γ τάξης του πα-

κε και ισχύει, του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας ή
του/της ιδίου/ας, αν είναι ενήλικος/η, ότι δεν κατέχει

λαιού εξαταξίου γυμνασίου ή
β) Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή απολυτηρίου (άρθρο 1 του
Ν. 4250/2014, Α’ 74) για όλες τις περιπτώσεις όπου αυτό
αποτελεί τυπικό προσόν κατά τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου. Στην περίπτωση αυτή, για να ολοκληρωθεί η εγγραφή, το ΕΠΑΛ στο οποίο γίνονται οι
εγγραφές πρέπει με έγγραφό του να ζητήσει επαλήθευση τίτλου και ακριβές απόσπασμα του Μητρώου
του/της μαθητή/τριας από το σχολείο έκδοσης του

πτυχίο, ούτε οφείλει μαθήματα προς απόκτηση πτυχίου,
ίδιας ειδικότητας και επιπέδου με αυτό που επιθυμεί να
αποκτήσει με την εγγραφή του/της, λαμβάνοντας υπόψη
το άρθρο 20 της παρούσας απόφασης.
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας ή
του/της ιδίου/ας, αν είναι ενήλικος/η:
(α) ότι δεν κατέχει απολυτήριο τίτλο σπουδών, ούτε οφείλει μαθήματα προς απόκτηση απολυτηρίου, προ-

πτυχίου, απολυτηρίου ή
γ) Πιστοποιητικό σπουδών του/της μαθητή/τριας από το
σχολείο στο οποίο φοιτούσε ή από το σχολείο στο οποίο φυλάσσονται τα αρχεία σχολείου που καταργήθηκε. Στην περίπτωση αυτή, για να ολοκληρωθεί η εγγραφή, το σχολείο που εκδίδει το πιστοποιητικό
σπουδών στέλνει το Ατομικό Δελτίο του/της μαθητή/τριας επισημοποιημένο στο σχολείο που γίνεται η
εγγραφή, με την παρατήρηση ότι αυτό επέχει θέση ε-

κειμένου ο/η μαθητής/τρια να αποκτήσει Απολυτήριο
και Πτυχίο Ειδικότητας του Ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή
(β) ότι κατέχει απολυτήριο τίτλο σπουδών, ή οφείλει
μαθήματα προς απόκτηση απολυτηρίου, προκειμένου ο/η μαθητής/τρια να αποκτήσει μόνο Πτυχίο Ειδικότητας του Ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Πιστοποιητικό του δήμου ή της κοινότητας στα Μητρώα

πίσημου τίτλου εγγραφής.
Σε όλες τις περιπτώσεις εγγραφής, αν έχει κατατεθεί
πρωτότυπος τίτλος (απολυτήριο Γυμνασίου), αυτός δεν

της οποίας είναι εγγεγραμμένος ο/η μαθητής/τρια στην
περίπτωση που δεν έχει αστυνομική ταυτότητα, ώστε να
καταχωρίζονται τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας που

επιστρέφεται.
2. Υπεύθυνη δήλωση για την κηδεμονία του/της μαθη-

ορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας απόφασης.

τή/τριας. Κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας, εφόσον αυτός είναι ανήλικος/η, είναι ο πατέρας ή η μητέρα και απουσία αυτών ή κωλυομένων από τον νόμο, ο έχων την
επιμέλεια αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού
Κώδικα, ή το υπό τούτου νομίμως κατά περίπτωση ή
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γ) Στοιχεία εξόδου, δηλ. το είδος του τίτλου, βάσει του

Άρθρο 4
Στοιχεία που καταχωρίζονται κατά την εγγραφή
και φοίτηση των μαθητών/τριών
1. Τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο Ατομικό Δελτίο κατά την πρώτη εγγραφή του/της μαθητή/τριας και κατά
τη διάρκεια της φοίτησής του στο ΕΠΑΛ είναι:
α) Στοιχεία ταυτότητας, δηλ. επώνυμο, όνομα, όνομα
πατέρα, επώνυμο και όνομα μητέρας, έτος γέννησης,
Δήμος ή Κοινότητα όπου είναι εγγεγραμμένος ο/η μαθητής/τρια, αριθμός δημοτολογίου, θρήσκευμα, ιθαγένεια. Στοιχεία που δεν αναγράφονται στις ταυτότητες
ή τα πιστοποιητικά γέννησης δεν καταχωρίζονται στα
υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εκτός και αν δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, των γονέων ή του κηδεμόνα

οποίου απολύεται ή μετεγγράφεται ο/η μαθητής/τρια.
δ) Στοιχεία επίδοσης, δηλ. η ετήσια βαθμολογία του κάθε
μαθήματος, καθώς και ο γενικός ετήσιος βαθμός αυτών στην περίπτωση προαγωγής ή απόλυσης του/της
μαθητή/τριας.
ε) Στοιχεία διαγωγής, δηλαδή ο χαρακτηρισμός της διαγωγής κάθε μαθητή/τριας.
3. Μέχρι την με οποιονδήποτε τρόπο έξοδο των μαθητών/τριών από το ΕΠΑΛ μπορεί να γίνει διόρθωση τυχόν
εσφαλμένων στοιχείων ταυτότητας κάποιου μαθητή/τριας, με αίτησή του/της ή με αίτηση του κηδεμόνα
του/της, αν είναι ανήλικος/η. Η διόρθωση αυτή ενεργείται
από τον Διευθυντή του σχολείου με κόκκινο μελάνι βάσει του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του/της μαθητή/τριας ή ελλείψει αυτού, βάσει πιστοποιητικού γέννη-

του/της μαθητή/τριας.
β) Στοιχεία εισόδου, δηλ. το είδος του τίτλου, βάσει του

σης του οικείου Δήμου ή Κοινότητας. Η διόρθωση σφραγίζεται και μονογράφεται από τον Διευθυντή του ΕΠΑΛ.

οποίου εγγράφεται ο/η μαθητής/τρια.
γ) Στοιχεία επίδοσης, δηλ. γενική και αναλυτική κατά
μάθημα ετήσια προφορική και γραπτή βαθμολογία.
δ) Στοιχεία φοίτησης και διαγωγής, δηλ. σύνολο απουσιών κατά τετράμηνο, καθώς και οι επιβαλλόμενες με
πράξεις αρμοδίου οργάνου κυρώσεις ή απονεμόμενες

4. Μετά την κατά τα ανωτέρω πρώτη εγγραφή μαθητή/τριας στο ΕΠΑΛ η φοίτηση αυτού/ής σε άλλο ΕΠΑΛ ή
ΓΕΛ επιτρέπεται μόνο με μετεγγραφή.
5. Η φοίτηση μαθητών/τριών που δεν ενεγράφησαν νόμιμα
δεν επιτρέπεται. Εξαίρεση υπάρχει μόνο για τους μαθητές/τριες που είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της μετεγ-

τιμητικές διακρίσεις.
ε) Στοιχεία κηδεμόνα δηλ. επώνυμο, όνομα, πλήρης

γραφής τους.
Άρθρο 5

διεύθυνση κατοικίας του κηδεμόνα (οδός, αριθμός, πε-

Διπλή Φοίτηση

ριοχή, πόλη, ΤΚ και αριθμός τηλεφώνου).
2. Τα στοιχεία που καταχωρίζονται κατά την πρώτη εγ-

Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη φοίτηση σε ΕΠΑΛ και σε άλλο

γραφή του/της μαθητή/τριας και κατά τη διάρκεια της

σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οποιουδήποτε

φοίτησής του στο Μητρώο Μαθητών είναι:

υπουργείου ή σε σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή σε

α) Στοιχεία ταυτότητας, δηλ επώνυμο, όνομα, όνομα πα-

Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ή σε Ινστιτούτο

τέρα, όνομα μητέρας, επώνυμο μητέρας, έτος γέννη-

Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ).

σης, Δήμος ή Κοινότητα όπου είναι εγγεγραμμένος, αριθμός δημοτολογίου, θρήσκευμα, ιθαγένεια. Στοιχεία

Άρθρο 6

που δεν αναγράφονται στις ταυτότητες ή τα πιστοποι-

Εγγραφές Ελλήνων μαθητών/τριών από ξένα σχολεία της
αλλοδαπής και αλλοδαπών μαθητών/τριών

ητικά γέννησης δεν καταχωρίζονται στα υπηρεσιακά

1. Έλληνες ή ομογενείς μαθητές/τριες που προσκομίζουν

βιβλία και έντυπα, εκτός και αν δηλώνονται με υπεύ-

ενδεικτικό ή αποδεικτικό σπουδών ή άλλο αποδεικτικό

θυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως τροποποιήθηκε

στοιχείο της μαθητικής κατάστασης από ξένο σχολείο

και ισχύει, των γονέων ή του κηδεμόνα του/της μαθη-

γενικής εκπαίδευσης της αλλοδαπής εγγράφονται στα

τή/τριας.

ΕΠΑΛ μέχρι την έναρξη των μαθημάτων και οριστικοποι-

β) Στοιχεία εισόδου, δηλ. το είδος του τίτλου, βάσει του
οποίου εγγράφεται ο/η μαθητής/τρια.

είται η εγγραφή τους μετά τη λήψη της βεβαίωσης αντιστοιχίας του αναφερόμενου αποδεικτικού τους. Η βε-
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Άρθρο 7

φής τους κατατίθεται μέχρι τις 15 Οκτωβρίου.

Περιπτώσεις μετεγγραφών - Προθεσμίες

2. Έλληνες και ομογενείς μαθητές/τριες που προσκομίζουν

Α. Μετεγγραφές που πραγματοποιούνται ύστερα από αίτη-

ενδεικτικό ή αποδεικτικό σπουδών ή άλλο αποδεικτικό

ση του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας ή του ιδίου, αν εί-

στοιχείο της μαθητικής κατάστασης από ξένο τεχνικό ή

ναι ενήλικος:

επαγγελματικό σχολείο της αλλοδαπής μπορούν να εγ-

1. Επιτρέπεται η μετεγγραφή μαθητών/τριών από δημόσιο

γράφονται οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος σε α-

ΕΠΑΛ σε άλλο δημόσιο ΕΠΑΛ στις ακόλουθες περιπτώ-

ντίστοιχη τάξη των ΕΠΑΛ που λειτουργούν στην Ελλάδα.

σεις:

Για την εγγραφή τους απαιτείται λήψη ισοτιμίας από τον

α) Αν η οικογένεια του/της μαθητή/τριας ή του κηδεμόνα

Ε.Ο.Π.ΠΕΠ.

του/της άλλαξε τόπο κατοικίας.

3. Για την εγγραφή και φοίτηση αλλοδαπών μαθη-

β) Αν ο/η μαθητής/τρια πρόκειται να επιστρέψει στην

τών/τριών στα ΕΠΑΛ ακολουθείται η διαδικασία που

πόλη της μόνιμης κατοικίας της οικογένειας του/της.

προβλέπεται στις παραγράφους 1.α.1, 1- α-2, 4 και 5 του

γ) Αν την επιμέλεια του/της μαθητή/τριας ανέλαβε άλλο

Π.δ. 529/1989 (Α΄ 223)

(4)

.

πρόσωπο που διαμένει σε άλλο τόπο.

Για την εγγραφή ανήλικων αλλοδαπών μαθητών/τριών, υ-

δ) Αν ο/η μαθητής/τρια ημερήσιας σχολικής μονάδας άρ-

πηκόων τρίτων χωρών, στα δημόσια σχολεία ισχύουν και οι

χισε να εργάζεται και ζητά μετεγγραφή για εσπερινή

διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3386/2005 (Α’ 212)

(5)

, όπως

έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

σχολική μονάδα.
ε) Αν ο/η μαθητής/τρια εσπερινής σχολικής μονάδας έπαψε να εργάζεται και ζητά μετεγγραφή για ημερήσια

(4) Τι αναφέρει το ΠΔ 529/1989 (223/Α) «Εγγραφή και φοίτηση αλλοδαπών σε σχολικές μονάδες ΤΕΕ και Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων»:
1. Στα τεχνικά Επαγγελματικά Λύκεια, στα Ενιαία Πολυκλαδικά
Λύκεια και στις Τεχνικές Επαγγελματικές Σχολές της ημεδαπής
μπορεί να εγγράφονται και να φοιτούν αλλοδαποί μαθητές με
τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις :
α. Οι υποψήφιοι για εγγραφή και φοίτηση πρέπει να έχουν προϋποθέσεις σπουδών, αντίστοιχες με τις απαιτούμενες από τις
κείμενες διατάξεις για την εγγραφή ημεδαπών στις παραπάνω
σχολικές μονάδες. Οι σπουδές αυτές είναι όσες αποκτώνται
ύστερα από εννεαετή τουλάχιστον βασική εκπαίδευση.
Για την αντιστοιχία των τίτλων σπουδών αποφασίζει :
1. Για μαθητές που φέρουν τίτλους σπουδών τεχνικής επαγγελματικής κατεύθυνσης η Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη του αρμόδιου τμήματος
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
2. Για μαθητές που φέρουν τίτλους σπουδών γενικής κατεύθυνσης, ο προϊστάμενος της οικείας Διεύθυνσης του Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
4. Η εκπαίδευση αλλοδαπών μαθητών στις δημόσιες σχολικές μονάδες παρέχεται δωρεάν, ενώ στις ιδιωτικές παρέχεται με καταβολή διδάκτρων που καθορίζονται σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.
5. Στους αποφοιτώντας από τις σχολικές μονάδες χορηγούνται οι
ίδιοι τίτλοι σπουδών προς τους χορηγούμενες σε ημεδαπούς,
σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις.»
(5) Τι αναφέρει το άρθ. 72 του Ν. 3386/2005 (Α’ 212):
«Πρόσβαση των ανήλικων υπηκόων τρίτων χωρών στην εκπαίδευση
1. Ανήλικοι υπήκοοι τρίτων χωρών, που διαμένουν στην Ελληνική Επικράτεια, υπάγονται στην υποχρεωτική σχολική φοίτηση, όπως και οι ημεδαποί.
2. Οι ανήλικοι υπήκοοι τρίτων χωρών, που φοιτούν σε όλες τις
βαθμίδες της εκπαίδευσης, έχουν, χωρίς περιορισμούς, πρόσβαση στις δραστηριότητες της σχολικής ή εκπαιδευτικής
κοινότητας.
3. Για την εγγραφή ανήλικων υπηκόων τρίτων χωρών στα δημόσια σχολεία απαιτούνται τα αντίστοιχα με τα προβλεπόμε-

σχολική μονάδα.
στ) Αν ο/η μαθητής/τρια προτίθεται να παρακολουθήσει
τομέα ή ειδικότητα που δεν λειτουργούν στο ΕΠΑΛ στο
οποίο είναι εγγεγραμμένος/η.

να για τους ημεδαπούς δικαιολογητικά. Κατ’ εξαίρεση, με ελλιπή δικαιολογητικά μπορεί να εγγράφονται στα δημόσια
σχολεία και τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών, εφόσον:
α. Προστατεύονται από το ελληνικό κράτος με την ιδιότητα
του πρόσφυγα και όσων τελούν υπό την προστασία της
Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών.
β. Προέρχονται από περιοχές, στις οποίες επικρατεί έκρυθμη
κατάσταση.
γ. Έχουν υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση ασύλου.
δ. Είναι υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα,
ακόμη και αν δεν έχει ρυθμισθεί η νόμιμη διαμονή τους σε
αυτήν.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις
αναγνώρισης τίτλων σπουδών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αποκτήθηκαν στη Χώρα προέλευσης και οι προϋποθέσεις κατάταξης σε βαθμίδες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς και εγγραφής μαθητών, οι οποίοι είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, στα δημόσια σχολεία. Με όμοια απόφαση μπορεί να ρυθμίζονται θέματα προαιρετικής διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας και πολιτισμού
εκεί όπου υπάρχει ικανός αριθμός μαθητών που ενδιαφέρονται, στο πλαίσιο των ενισχυτικών δράσεων του Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και να καθορίζονται η
εργασιακή σχέση και τα προσόντα των εκπαιδευτικών που θα
διδάσκουν τη μητρική γλώσσα και τα στοιχεία πολιτισμού της
Χώρας προέλευσής τους.
5. Υπήκοοι τρίτων χωρών, που έχουν αποφοιτήσει από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα, έχουν πρόσβαση στην
πανεπιστημιακή εκπαίδευση, υπό τους αυτούς όρους και
προϋποθέσεις, όπως και οι ημεδαποί.
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- Οι ανωτέρω μετεγγραφές α) έως ε) πραγματοποιούνται

ενδιαφερόμενο κάθε αποδεικτικό στοιχείο που θεωρεί

στην Α’ τάξη, στον ίδιο τομέα για τη Β’ τάξη και στην

απαραίτητο, για να βεβαιωθεί για τον προβαλλόμενο

ίδια ειδικότητα για τη Γ’ τάξη από την αρχή του σχολι-

λόγο μετεγγραφής.

κού έτους μέχρι και τις 15 Οκτωβρίου, με έγκριση του

2. Επιτρέπεται η μετεγγραφή μαθητή/τριας Ιδιωτικού ΕΠΑΛ

Διευθυντή του ΕΠΑΛ στο οποίο θέλει να μετεγγραφεί

σε δημόσιο ΕΠΑΛ σύμφωνα με τους όρους που περιγρά-

ο/η μαθητής/τρια και συνοδεύονται από τα απαραίτητα

φονται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού.

στοιχεία που βεβαιώνουν το λόγο για τον οποίο ζητεί-

3. Επιτρέπεται η μετεγγραφή μαθητών/τριών δημοσίων και

ται η μετεγγραφή.

ιδιωτικών ΓΕΛ σε δημόσια ΕΠΑΛ και αντιστρόφως. Οι με-

Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να γίνει μετεγγραφή μαθη-

τεγγραφές αυτές πραγματοποιούνται από την αρχή του

τή/τριας από δημόσιο ΕΠΑΛ σε δημόσιο ΕΠΑΛ στον ίδιο

σχολικού έτους μέχρι τις 15 Οκτωβρίου.

τομέα ή ειδικότητα και μετά τις 15 Οκτωβρίου, λόγω

Β. Μετεγγραφές μαθητών/τριών που πραγματοποιούνται

ανωτέρας βίας ή εξαιρετικά σημαντικών οικογενεια-

λόγω υπηρεσιακής ανάγκης στον ίδιο τομέα ή στην ίδια ει-

κών λόγων που εκτιμώνται από το Διευθυντή της

δικότητα ακόμη και χωρίς την αίτηση των κηδεμόνων τους

Διεύθυνσης Δ.Ε. στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η

ή των ιδίων, αν είναι ενήλικοι/ες:

σχολική μονάδα που μετεγγράφεται ο/η μαθητής/τρια.

1. Από δημόσια ΕΠΑΛ σε δημόσιο ΕΠΑΛ στις ακόλουθες πε-

- Επιτρέπεται μετεγγραφή μαθητή/τριας Β’ ή Γ’ τάξης που

ριπτώσεις:

εμπίπτει στις περιπτώσεις α) έως ε), από δημόσιο ΕΠΑΛ

α) κατάργηση ή συγχώνευση των σχολικών μονάδων

στο οποίο παρακολουθεί ένα συγκεκριμένο τομέα ή

β) ίδρυση νέας σχολικής μονάδας

ειδικότητα, σε άλλο δημόσιο ΕΠΑΛ στο οποίο δε λει-

γ) επιβολή σε μαθητή/τριας της ποινής της αλλαγής σχο-

τουργεί ο τομέας ή η ειδικότητα αυτή, καθώς και στην
περίπτωση στ), έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Οι μετεγγραφές αυτές πραγματοποιούνται με έγκριση του Διευθυ-

λικού περιβάλλοντος
δ) μη λειτουργία τομέα ή ειδικότητας
2. Από Ιδιωτικό ΕΠΑΛ σε δημόσιο ΕΠΑΛ στις ακόλουθες πε-

ντή του ΕΠΑΛ στο οποίο θέλει να μετεγγραφεί ο/η μα-

ριπτώσεις:

θητής/τρια και συνοδεύονται από τα απαραίτητα στοι-

α) παύση της λειτουργίας του ιδιωτικού ΕΠΑΛ ή τάξης

χεία που βεβαιώνουν το λόγο για τον οποίο ζητείται η
μετεγγραφή. Ο Διευθυντής μπορεί να ζητήσει από τον
ενδιαφερόμενο κάθε αποδεικτικό στοιχείο που θεωρεί

του
β) επιβολή σε μαθητή/τριας της ποινής της αλλαγής του
σχολικού περιβάλλοντος.

απαραίτητο, για να βεβαιωθεί για τον προβαλλόμενο

Οι μετεγγραφές εξαιτίας κατάργησης, συγχώνευσης, ί-

λόγο μετεγγραφής. Στις περιπτώσεις αυτές ο/η μαθη-

δρυσης σχολικών μονάδων ή μη λειτουργίας τομέα ή ει-

τής/τρια επιλέγει ανάμεσα στις ειδικότητες που λει-

δικότητας γίνονται με βάση τα χωροταξικά δεδομένα σε

τουργούν στο σχολείο υποδοχής.

συνδυασμό με τις προτιμήσεις των κηδεμόνων και των

Κατ’ εξαίρεση ο Διευθυντής Δ.Ε. μετά τις 30 Σεπτεμβρί-

μαθητών/τριών, όπου αυτό είναι δυνατό.

ου και έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε σχολικού έτους για

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δ.Ε. από την οποία μετεγ-

λόγους ανωτέρας βίας ή εξαιρετικά σημαντικών οικο-

γράφεται ο/η μαθητής/τρια, έχει αποφασιστική αρμοδιό-

γενειακών λόγων, μπορεί να εγκρίνει μετεγγραφή μα-

τητα για τις μετεγγραφές που γίνονται σύμφωνα με την

θητή/τριας σε άλλο δημόσιο ΕΠΑΛ:

περίπτωση Β του άρθρου αυτού, καθώς και για την επι-

- Α’ τάξης ΕΠΑΛ

λογή της σχολικής μονάδας στην οποία γίνεται η μετεγ-

- Β’ τάξης στον ίδιο τομέα ή σε άλλο τομέα εφόσον δε

γραφή. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να εγκρίνει μετεγγραφή

λειτουργεί ο τομέας αυτός στο ΕΠΑΛ όπου μετεγ-

μαθητή/τριας Α’, Β’ ή Γ’ τάξης, εξαιτίας κατάργησης, συγ-

γράφεται και

χώνευσης, ίδρυσης σχολικών μονάδων, μη λειτουργίας

- Γ’ τάξης στην ίδια ειδικότητα.

τομέα ή ειδικότητας ή παύσης της λειτουργίας του Ιδιω-

Οι παραπάνω λόγοι αποδεικνύονται με επίσημα έγ-

τικού ΕΠΑΛ ή τάξης του, από ΕΠΑΛ στο οποίο παρακο-

γραφα και ο Διευθυντής Δ.Ε. μπορεί να ζητήσει από τον

λουθεί ένα συγκεκριμένο τομέα ή ειδικότητα, σε άλλο
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ΕΠΑΛ στο οποίο δε λειτουργεί ο τομέας για τη Β’ τάξη ή

μείωμα με το οποίο αυτός μπορεί να παρακολουθήσει τη

στην ίδια ειδικότητα για τη Γ’ τάξη έως και τις 30 Νοεμ-

διδασκαλία των μαθημάτων στο ΕΠΑΛ στο οποίο μετεγ-

βρίου κάθε σχολικού έτους. Στις περιπτώσεις αυτές ο/η

γράφεται, μέχρι να παραληφθεί το Ατομικό του Δελτίο.

μαθητής/τρια επιλέγει ανάμεσα στους τομείς ή στις ειδι-

5. Ο Διευθυντής του ΕΠΑΛ στο οποίο γίνεται η μετεγγραφή,

κότητες του ίδιου τομέα, με αυτόν που φοιτούσε στο

μόλις παραλάβει το Ατομικό Δελτίο του μετεγγραφόμε-

ΕΠΑΛ προέλευσης, που λειτουργούν στο σχολείο υποδο-

νου μαθητή/τριας, καταχωρίζει τα στοιχεία του στο Μη-

χής. Η αρμοδιότητά του είναι εκτελεστική μόνο για τις

τρώο Μαθητών/τριών και εντάσσει το Ατομικό Δελτίο

ενέργειες που αφορούν την πραγματοποίηση των κυρώ-

αυτό στην κατάλληλη σειρά μεταξύ των Ατομικών Δελ-

σεων αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος.

τίων των μαθητών/τριών της ίδιας τάξης.
6. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία που καθορίζεται από

Άρθρο 8

την προηγούμενη παράγραφο, η μετεγγραφή θεωρείται

Διαδικασία μετεγγραφών
1. Ο Διευθυντής του ΕΠΑΛ από το οποίο γίνεται η μετεγγραφή αμέσως μετά την με οποιοδήποτε τρόπο έγκριση
της μετεγγραφής έχει καθήκον άμεσα και όχι αργότερα

ότι έχει γίνει και ο/η μαθητής/τρια συμπεριλαμβάνεται
στη δύναμη της σχολικής μονάδας.
7. Στις περιπτώσεις εκείνες που η μετεγγραφή γίνεται μετά
από έγκριση του Διευθυντή του ΕΠΑΛ στο οποίο μετεγ-

από δέκα (10) ημέρες να:
α) συμπληρώσει και επισημοποιήσει με σφραγίδα και
υπογραφή το πρωτότυπο Ατομικό Δελτίο του μετεγγραφόμενου/ης μαθητή/τριας που πρόκειται να απο-

γράφεται ο/η μαθητής/τρια, ο Διευθυντής αυτός τη γνωστοποιεί το ταχύτερο δυνατό με υπηρεσιακό σημείωμα
στο Διευθυντή του ΕΠΑΛ από το οποίο μετεγγράφεται
και στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται

σταλεί,
β) μεταφέρει από το πρωτότυπο Ατομικό Δελτίο σε ομοιότυπο τα στοιχεία επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα
και μητέρας, τον αριθμό Μητρώου μαθητών/τριών, τα
στοιχεία επίδοσης που ενδεχόμενα υπάρχουν (βαθμούς, τα σχετικά με το σχολικό έτος στο οποίο γίνεται

από την παρ. 1 του άρθρου αυτού.
8. Οι αιτήσεις για μετεγγραφή των ενδιαφερομένων υποβάλλονται στα όργανα εκείνα που είναι για κάθε περίπτωση αρμόδια για την έγκριση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

η μετεγγραφή και τα διαβιβαστικά στοιχεία του ατομι-

Άρθρο 9

κού δελτίου αριθμ. πρωτοκόλλου, ημερομηνία, σχο-

Ένταξη μετεγγραφόμενων μαθητών/τριών

λείο προορισμού, διαταγή),

Μαθητές/τριες που μετεγγράφονται σε άλλο ΕΠΑΛ εντάσ-

γ) ενημερώσει το Μητρώο Μαθητών/τριών σχετικά με τη
μεταβολή αυτή και

σονται στην τάξη, τον τομέα και την ειδικότητα στην οποία
είχαν ενταχθεί στο ΕΠΑΛ από το οποίο πήραν μετεγγραφή,

δ) στείλει υπηρεσιακά και με απόδειξη στο ΕΠΑΛ στο

με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων των περ. A1, A2 και Β του

οποίο γίνεται η μετεγγραφή το συμπληρωμένο σύμ-

άρθρου 7 της παρούσας απόφασης.

φωνα με τα παραπάνω πρωτότυπο Ατομικό Δελτίο.

Οι μαθητές/τριες των ημερήσιων ΕΠΑΛ μετεγγράφονται στα

2. Στην περίπτωση ιδιωτικών ΕΠΑΛ, το πρωτότυπο ατομικό δελτίο θεωρείται και από το Διευθυντή Διεύθυνσης
Δ.Ε. πριν αποσταλεί.

εσπερινά ΕΠΑΛ ως ακολούθως:
α) Μαθητές/τριες της Α’ τάξης ημερήσιων ΕΠΑΛ μετεγγράφονται αντίστοιχα στην Α’ τάξη εσπερινών ΕΠΑΛ και αντι-

3. Το συντασσόμενο σύμφωνα με το εδάφιο β της παρα-

στρόφως.

γραφ. 1 του άρθρου αυτού αντίγραφο Ατομικού Δελτίου

β) Μαθητές/τριες της Β’ τάξης των ημερήσιων ΕΠΑΛ μετεγ-

μπορεί να είναι πλήρες φωτοαντίγραφο του πρωτότυ-

γράφονται στην Β’ τάξη των εσπερινών ΕΠΑΛ και αντι-

που, το οποίο επισημοποιείται και παίρνει τη θέση του

στρόφως

πρωτότυπου που διαβιβάστηκε.

γ) Μαθητές/τριες της Γ’ τάξης των ημερησίων ΕΠΑΛ μετεγ-

4. Ο Διευθυντής υποχρεούται ακόμη να εφοδιάσει το μετεγγραφόμενο μαθητή/τριας με ειδικό υπηρεσιακό ση-

γράφονται στην Γ’ τάξη των εσπερινών ΕΠΑΛ και αντιστρόφως
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θερινών διακοπών κατά τις ημέρες που ορίζονται από
σχετικές αποφάσεις.
6. Οι μαθητές/τριες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος

Άρθρο 10
Απουσίες μετεγγραφόμενων μαθητών/τριών
1. Ο μετεγγραφόμενος σε σχολείο άλλης πόλης μαθητής/τρια δεν θεωρείται ότι απουσιάζει από τα μαθήματα
για τις ημέρες που απαιτούνται για τη μετάβασή του από

της ηλικίας τους μπορούν να χειρίζονται μόνοι τους τις
σχολικές τους υποθέσεις.
7. Ο κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας οφείλει να προσέλθει
στο ΕΠΑΛ και να δηλώσει ενυπόγραφα ότι είναι ο νόμιμος κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας κατά την πρώτη

τη μια πόλη στην άλλη.
2. Αν από τη διακοπή της φοίτησης στο σχολείο μέχρι την
προσέλευση του μετεγγραφομένου μαθητή/τριας στο

εγγραφή του στο ΕΠΑΛ και κατά την εγγραφή κάθε σχολικού έτους.

σχολείο της νέας διαμονής μεσολάβησε κατά την κρίση

Άρθρο 12

του Συλλόγου Διδασκόντων χρόνος μεγαλύτερος από

Φοίτηση μαθητών/τριών - Απουσίες

τον απόλυτα αναγκαίο για την μετάβαση του, σημειώνο-

1. Η προαγωγή και η απόλυση των μαθητών/τριών των

νται απουσίες για τις ημέρες καθυστέρησης, οι οποίες

ΕΠΑΛ εξαρτάται από την τακτική τους φοίτηση στο σχο-

λαμβάνονται υπόψη για το χαρακτηρισμό της φοίτησής

λείο και από την επίδοσή τους κατά τη διάρκεια του δι-

του.

δακτικού έτους.
2. Η τακτική φοίτηση ή απουσία των μαθητών/τριών κατά

Άρθρο 11
Κηδεμονία ανήλικων μαθητών/τριών
1. Κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας, εφόσον αυτός είναι
ανήλικος/η, είναι ο πατέρας ή η μητέρα και απουσία αυτών ή κωλυομένων από το νόμο, ο έχων την επιμέλεια
αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, ή
το ενήλικο μέλος της οικογένειάς του, το οποίο είναι νόμιμα εκτάκτως ή παγίως εξουσιοδοτημένο από αυτόν. Ο
κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας έχει τις από το άρθρο
18 της παρούσας απόφασης προβλεπόμενες υποχρεώ-

τις ώρες λειτουργίας του σχολείου αποτελούν τα κριτήρια για το χαρακτηρισμό της φοίτησης αυτών ως επαρκούς ή ανεπαρκούς.
3. Οι απουσίες αριθμούνται ανά μία για κάθε διδακτική
ώρα.
4. Απουσία μαθητή/τριας από τις πολιτιστικές ή αθλητικές
εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του
ωρολογίου προγράμματος του ΕΠΑΛ λογίζεται ως απουσία από τα διδασκόμενα μαθήματα για ισάριθμες διδακτικές ώρες, η δε απουσία από περίπατο λογίζεται ως

σεις.
2. Ο κατά την προηγούμενη παράγραφο κηδεμόνας, εφόσον δεν κατοικεί στην έδρα του ΕΠΑΛ, αντιπροσωπεύεται από ενήλικο πρόσωπο, εγγράφως εξουσιοδοτημένο
από αυτόν, που κατοικεί νόμιμα στην έδρα του ΕΠΑΛ.
3. Όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρεται ο κηδεμόνας
νοείται και ο κατά την προηγούμενη παράγραφο οριζό-

απουσία για ισάριθμες διδακτικές ώρες, όσα και τα ωριαία μαθήματα που δε διδάχθηκαν για το λόγο αυτό κατά την ίδια μέρα.
Εξαίρεση επιτρέπεται στις περιπτώσεις που κατά την
κρίση του Διευθυντή η συμμετοχή του/της μαθητή/τριας
στις ανωτέρω εκδηλώσεις καθίσταται εκ των πραγμάτων αδύνατη.

μενος αντιπρόσωπος αυτού.

Άρθρο 13

4. Κανένα στοιχείο για τη σχολική κατάσταση του/της μαθητή/τριας δε γνωστοποιείται και δεν παρέχεται σε άλλο

Κατηγορίες μαθητών/τριών που αδυνατούν να

πρόσωπο, εκτός από τον κηδεμόνα αυτού/ής ή άλλο

φοιτήσουν σε ΕΠΑΛ

συγγενικό πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον έχοντα

1. Οι κατηγορίες μαθητών/τριών, για τις οποίες είναι ιδιαί-

την κηδεμονία του/της μαθητή/τριας.

τερα δυσχερής η παρακολούθηση του προγράμματος

5. Η προσέλευση των κηδεμόνων των μαθητών/τριών

των ημερήσιων και εσπερινών επαγγελματικών λυκείων

μπορεί να πραγματοποιείται και κατά τη διάρκεια των

και δύνανται να ενταχθούν στους «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες» είναι οι εξής:
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α. Οι μαθητές/τριες που εμπίπτουν στις διατάξεις των

Από τις ανωτέρω κατηγορίες υπάγονται στους «κατ’ ιδί-

E1/550/4-5-1982 (Β’ 296), Ε3/96/22-2-1985 (Β’ 105),

αν διδαχθέντες» μόνο οι μαθητές/τριες της Α’ τάξης του

Γ2/3031/22-10-1985 (Β’ 726), Γ2/3560/25-9-1989 (Β’

ΕΠΑΛ (Ν. 4186/2013 Α’193, Αρ. 43 παρ. 2 περ. ε’ όπως τρο-

(6)

720)

αποφάσεων του Υπουργού Παιδείας και Θρη-

σκευμάτων λόγω της πάθησης ή της κατάστασής
τους. (Π.δ. 50/2008 Αρ. 25 παρ. 1α ΦΕΚ 81 Α’)

(7)

ποποιήθηκε με το αρ. 40 του Ν. 4403/16 ΦΕΚ 125 Α’) (9)
α) όταν πρόκειται για λόγους υγείας πρέπει οι κηδεμόνες
τους ή οι ίδιοι αν είναι ενήλικες, με την αίτησή τους

β. Οι μαθητές/τριες που εμπίπτουν στις διατάξεις του

να προσκομίσουν στο σχολείο φοίτησης πρόσφατη

πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 46 του Ν.

σχετική ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκο-

2413/1996 (124 Α’)

(8)

.

μείο, η οποία φέρει σφραγίδα από:
i) Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστή-

(6) Στις αναφερόμενες αποφάσεις οι παθήσεις που δικαιολογούν
την υπαγωγή μαθητών στην κατηγορία των κατ’ ιδία διδαχθέντων είναι:
«1. Ορθοπεδικές παθήσεις οστών και αρθρώσεων που έχουν ανάγκη
μακράς ακινησίας ή κατακλίσεως για τη θεραπεία τους.
2. Τετραπληγίες, παραπληγίες, ημιπληγίες σπαστικές ή χαλαρές.
3. Χορεία

ματος Υγείας (ΕΣΥ) ή
ii) νόμιμα εκτελούντα χρέη Συντονιστή Διευθυντή
Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) ή
iii) Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής ή από Δημόσιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή του/της μαθη-

4. Αθέτωση

τή/τριας, η οποία φέρει σφραγίδα του Διευθυντή

5. Χρόνιες νευρολογικές νόσοι δηλ: Μυοπάθειες ή εγκεφαλοπά-

του Κέντρου.

θειες που καθιστούν αδύνατη την κανονική βάδιση.
6. Λέπρα στο στάδιο της μετάδοσης.

β) όταν πρόκειται για παραμονή στο εξωτερικό, να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από

7. Επιληψία μορφής πυκνοληψίας.
8. Ανοικτή φυματίωση πνευμόνων

την παρ. 11 του αρ. 5 της ΣΤ5/71/01-12-1986 (Β’ 834)

9. Φυματιώδης μηνιγγίτις.

Κοινής Υπουργικής Απόφασης

(10)

.

10. Νεοπλασίες βραδείας εξέλιξης.
11. Βαρείες αιμολυτικές αναιμίες που απαιτούν συχνές μεταγγίσεις
αίματος.

προσωρινής φυλάκισης, παραμονής στο εξωτερικό, ανάληψης

12. Καρδιακές ή νεφρικές χρόνιες παθήσεις μη αντισταθμιζόμενες.

εργασίας στο εμπορικό ναυτικό ή για άλλους εξαιρετικούς α-

13. Κάθε νόσο ή πάθηση για τη θεραπεία της οποίας απαιτείται

ντικειμενικούς λόγους, οι οποίοι εμποδίζουν τη φοίτηση τους,

νοσηλεία σε νοσοκομείο ή κλινική τουλάχιστον επί τρίμηνο.

μπορεί να χαρακτηρίζονται ως κατ’ ιδίαν διδαχθέντες και να

14. Αιμορροφιλία.

παραπέμπονται σε προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις για

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προστέθηκαν οι νόσοι με τις αντίστοιχες Υπουργικές
Αποφάσεις

τα μαθήματα της τάξης στην οποία έπρεπε να φοιτήσουν.
β) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υ-

* Ινοκυστική νόσος του παγκρέατος (ΥΑ Ε3/96/22-2-1985, ΦΕΚ

πουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, εξειδικεύονται
οι λόγοι χαρακτηρισμού των μαθητών ως κατ’ ιδίαν διδαχθέ-

106/Β/1-3-1985)
* Κατάσταση κύησης μαθητριών (Γ2/3031/22-10-85 ΦΕΚ 726/Β/4-121985)

ντων και καθορίζονται η διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων, η έκδοση των αποτελεσμάτων και κάθε άλλη σχετική λε-

* Άτομα που υφίστανται θεραπευτική αγωγή στα κέντρα θεραπείας, εξαρτημένων ατόμων (ΥΑ Γ2/3560/25-9-1989, ΦΕΚ

πτομέρεια.»
(9) Τι αναφέρει ο Ν. 4186/2013 Α’193, Αρ. 43 παρ. 2 περ. ε’ όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 40 του Ν. 4403/16 ΦΕΚ 125 Α’ :

720/Β/27-9-1989)»
(7) Τι αναφέρει το ΠΔ 50/2008 Αρ. 25 παρ. 1α ΦΕΚ 81 Α’:

«2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμά-

«1. α). Οι παθήσεις και καταστάσεις των μαθητών που δικαιολο-

των και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού που δημο-

γούν την υπαγωγή τους στην κατηγορία των «κατ’ ιδίαν διδα-

σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως: ε) καθορίζονται

χθέντων» καθορίζονται στις Ε1/550/4-5-1982 (Β΄296), Ε3/96/22-

κατηγορίες μαθητών «της Α’ τάξης», για τις οποίες είναι ιδιαί-

2-1985 (Β΄ 105), Γ2/3031/22-10-1985 (Β΄726), Γ2/3560/25-9-1989

τερα δυσχερής η παρακολούθηση του προγράμματος «των

(Β΄720) αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρη-

ημερησίων και εσπερινών επαγγελματικών λυκείων» και ο
τρόπος διαπίστωσης της υπαγωγής στις κατηγορίες αυτές»

σκευμάτων.»
(8) Η παρ. 4 του άρθρου 46 του Ν. 2413/1996 (124/Α/17-6-1996) προ-

(10) Η παρ. 11 του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. ΣΤ5/71/01-12-1986 Υ.Α. (ΦΕΚ

βλέπει τα εξής : «4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του ν.

834/Β/3-12-1986) προβλέπει τα εξής : «Οι διατάξεις της παρ. 3 του

1894/1990 (ΦΕΚ 88 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:

άρθρου 1 του ΝΔ 1197/ 1972 (ΦΕΚ 109), που προβλέπουν τα δικαιο-

α) Μαθητές των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποί-

λογητικά για κατατακτήριες εξετάσεις κατ’ ιδίαν διδαχθέντων

οι διακόπτουν τη φοίτηση τους εξαιτίας ασθενειών που απαι-

μαθητών οι οποίοι διέμεναν στο εξωτερικό για οικογενειακούς

τούν μακρά νοσοκομειακή ή και οίκον νοσηλεία, στράτευσης,

λόγους, τροποποιούνται κατά το μέρος που αναφέρονται στα δι-
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γ) όταν πρόκειται για ανάληψη υπηρεσίας στο εμπορικό

ε) Απουσίες μαθητών/τριών του Λατινικού δόγματος κα-

ναυτικό, να προσκομίσουν αντίγραφο του Ναυτικού

τά τις παρακάτω εξαιρετέες για τη Δυτική Εκκλησία

τους φυλλαδίου το οποίο να είναι σε ισχύ και όπου

ημέρες και εορτές:

εμφαίνεται η ανάληψη υπηρεσίας κατά το σχολικό

Ι. Την εορτή του μνηστήρος Ιωσήφ

έτος φοίτησης.

ΙΙ. Την εορτή της Αγίας Δωρεάς

δ) όταν πρόκειται για στράτευση, να προσκομίσουν βεβαίωση που να πιστοποιεί ότι ο/η μαθητής/τρια υπηρετεί στο στρατό.

III. Από την παραμονή μέχρι και την επόμενη του Λατινικού Πάσχα.
στ) Απουσίες μαθητών/τριών της Ισραηλιτικής Θρησκεί-

ε) όταν πρόκειται για προσωρινή φυλάκιση, να προσκο-

ας κατά τις ακόλουθες Εβραϊκές Θρησκευτικές εορτές:

μίσουν βεβαίωση που να πιστοποιεί τη φυλάκισή

Ι. Την παραμονή και την 1η του Εβραϊκού έτους

του.

ΙΙ. Την ημέρα της εξιλέωσης

3. Οι υπαγόμενοι στις διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρ-

III. Την παραμονή και την ημέρα του Εβραϊκού Πάσχα.

θρου υποβάλλουν στο οικείο ΕΠΑΛ τα απαιτούμενα δι-

ζ). Απουσίες μαθητών/τριών της Μουσουλμανικής Θρη-

καιολογητικά και σχετική αίτηση, τουλάχιστον δέκα (10)

σκείας κατά τις ακόλουθες Μουσουλμανικές Εορτές:

ημέρες πριν τη λήξη των μαθημάτων του Β’ τετραμήνου.

Ι. Σεκέρ Μπαϊράμ
ΙΙ. Κουρμπάν Μπαϊράμ και την παραμονή των εορτών

Άρθρο 14
Απουσίες μη λαμβανόμενες υπόψη
1. Για το χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών
καταχωρίζονται αλλά δε λαμβάνονται υπόψη:
α) Απουσίες μαθητών/τριών αποστελλομένων στο εξωτερικό ή το εσωτερικό για ειδική αποστολή σύμφωνα
με έγγραφη εντολή του Υπουργού Παιδείας και Θρη-

αυτών.
η) Απουσίες μαθητών/τριών, οι οποίες οφείλονται σε ολιγόωρη ή ολιγοήμερη απεργία των υπεραστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ, που βεβαιώνεται κατά τόπους από
τον οικείο Περιφερειάρχη.
θ) Απουσίες μαθητών/τριών που οφείλονται στις επιβαλλόμενες κυρώσεις μέχρι πέντε το πολύ ημερών κα-

σκευμάτων.
β) Απουσίες μαθητών/τριών που απασχολούνται οπωσδήποτε σε εργασία που ανατέθηκε σε αυτούς από το
Διευθυντή με πράξη του ή με πράξη του Συλλόγου των

τά την κρίση του Συλλόγου των Διδασκόντων.
«ι) Απουσίες μαθητών/τριών λόγω συμμετοχής τους στις
Εισιτήριες Εξετάσεις που διενεργούν τα Τμήματα των
Σχολών Καλών Τεχνών για την εισαγωγή σπουδαστών

Διδασκόντων.
γ) Απουσίες μαθητών/τριών για την προσέλευσή τους
αποδεδειγμένα ενώπιον του Συμβουλίου Επιλογής Ο-

στο Α΄ Εξάμηνο σπουδών τους. Ο Σύλλογος Καθηγητών
με εισήγηση του Υπευθύνου του Τμήματος εξετάζει κατά περίπτωση τις απουσίες του/της μαθητή/τριας με

πλιτών.
δ) Απουσίες λόγω συμμετοχής σε σχολικούς αθλητικούς
αγώνες, σε αγώνες που διοργανώνονται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-

βάση τις ημερομηνίες που φέρουν τα παρακάτω έγγραφα που πρέπει να προσκομίσει ο μαθητής /τρια.
i. Βεβαίωση κατάθεσης των δικαιολογητικών του μαθητή/τριας προκειμένου να συμμετάσχει στις εισιτή-

μάτων και σε αγώνες εθνικών ομάδων.

ριες εξετάσεις που διενεργεί το Τμήμα Καλών Τεχνών.
ii. Βεβαίωση συμμετοχής του/της μαθητή/τριας στις εικαιολογητικά και εφεξής τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ορίζο-

σιτήριες εξετάσεις που διενεργεί το Τμήμα Καλών Τε-

νται ως ακολούθως :

χνών». (11)

α) Τίτλος σπουδών σχολικής χρήσης, εφόσον υπάρχει.
β) Πιστοποιητικό της οικείας ελληνικής προξενικής αρχής, που να

«ια) Απουσίες μαθητών/τριών που οφείλονται σε θερα-

βεβαιώνει ότι στον τόπο διαμονής δε λειτουργούσε ανεγνωρι-

πεία αρχική ή συνεχιζόμενη σε χώρες του εξωτερι-

σμένο αντίστοιχο ελληνικό σχολείο.
γ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του γονέα ή
κηδεμόνα του μαθητή, για την ύλη που διδάχθηκε κατ' ιδίαν ο
μαθητής, κατά τάξη και κατά μάθημα.»

(11) Η εντός «» περ. ι του άρθ. 14 αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την περ. 2α του άρθ. 1 της ΥΑ 71335/Δ4/2-5-2017 (ΦΕΚ
1542/Β/4-5-2017).
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κού. Στις περιπτώσεις αυτές καταχωρίζονται αλλά

στη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του

δεν υπολογίζονται και οι απουσίες τριών ημερών, για

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

τη μετάβαση και επιστροφή, πέρα από τις βεβαιού-

4. Ειδικά για τους μαθητές που εμπίπτουν στις ανωτέ-

μενες από τα σχετικά ιατρικά πιστοποιητικά.»

(12)

ρω διατάξεις, ο Σύλλογος Διδασκόντων με ειδική

«ιβ) Απουσίες μαθητών/τριών μέχρι είκοσι (20) ημερών

πράξη του στο τέλος του Β' τετραμήνου χαρακτηρί-

που οφείλονται σε σοβαρά και επείγοντα περιστατικά

ζει επαρκή τη φοίτηση της/του μαθήτριας/τη, όπου

και απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα ανάρρωσης,

στις περιπτώσεις που ορίζονται στην παρ. 2α, β, γ

εντός της Ελλάδας όπως :

καθώς και στην παρ. 6.1α, β, γ του άρθρου 17 της α-

1. Έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν

ριθμ. 133381/Δ4/12-08-2016 υπουργικής απόφασης (Β΄

άμεσα χειρουργική επέμβαση.

2627), στην παρ. 2γ) και την παρ. 6.1γ) του άρθρου 17
της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, ως ιδιαίτερα ι-

2. Έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν
άμεσα νοσηλεία σε Νοσοκομείο.

κανοποιητική κρίνεται η επίδοση του/της μαθη-

3. Θεραπείες αρχικές ή συνεχιζόμενες για επιδημίες και

τή/τριας, με Γενικό Μέσο Όρο της προφορικής βαθ-

χρόνιες παθήσεις που απαιτούν συνεχή παραμονή σε

μολογίας, που προκύπτει από το άθροισμα των μέ-

νοσοκομείο ή επαναλαμβανόμενες επισκέψεις σε νο-

σων όρων των βαθμών των δύο τετραμήνων διαι-

σοκομείο.

ρούμενο με τον αριθμό όλων των διδασκομένων μα-

Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις οι κηδεμό-

θημάτων, να είναι τουλάχιστον δέκα τρία (13) πλήρες

νες των μαθητών/τριών ή οι ίδιοι/ες αν είναι ενήλικες

και η διαγωγή του/της κοσμιότατη. (13)

θα πρέπει:

ιγ)

1. Να ενημερώσουν τη Διεύθυνση του Σχολείου για την
ιδιάζουσα περίπτωση του προβλήματος υγείας.

• για τους μαθητές/τριες που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση συστηματικά μετά από νεφρική ανεπάρ-

ση του Σχολείου φοίτησης πρόσφατη σχετική ιατρική

κεια ή υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση,
• για τους μαθητές/τριες που υποβάλλονται σε θερα-

οποία φέρει σφραγίδα από: i) Συντονιστή Διευθυντή
Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή ii) νόμιμα

πεία αποδοχής μοσχεύματος,
• για τους μαθητές/τριες όλων των τύπων νεοπλασιών

εκτελούντα χρέη Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του
Εθνικού Συστήματος Υγείας ή iii) Διευθυντή Πανεπι-

που υποβάλλονται σε θεραπεία συντήρησης,
• για τους μαθητές/τριες που πάσχουν από σακχαρώδη

στημιακής Κλινικής ή από Δημόσιο Κέντρο Υγείας
στην περιοχή του/της μαθητή/τριας, η οποία φέρει

διαβήτη.
• για τους μαθητές/τριες που πάσχουν από μεσογειακή

σφραγίδα του Διευθυντή του Κέντρου.

ή δρεπανοκυτταρική αναιμία και έχουν ανάγκη με-

3. Η αίτηση του μαθητή/τριας, με όλα τα απαραίτητα
κατά περίπτωση έγγραφα και δικαιολογητικά, κατα-

Απουσίες μέχρι είκοσι τεσσάρων (24) ημερών για

όλο το διδακτικό έτος:

2. Να προσκομίσουν με την αίτησή τους, στη Διεύθυν-

γνωμάτευση ή εξιτήριο από Δημόσιο Νοσοκομείο, η

(14)

ταγγίσεως αίματος σε ειδικό νοσηλευτικό ίδρυμα.
ιδ)

(15)

Απουσίες μαθητών/τριών λόγω συμμετοχής τους

τίθεται στη Διεύθυνση του σχολείου και τίθεται υπό-

σε εθελοντική αιμοδοσία ως εξής: Της ημέρας της αιμο-

ψη του Συλλόγου Διδασκόντων όπου εξετάζεται το

δοσίας, όταν ο/η μαθητής/τρια προσφέρει αίμα για α-

αίτημα και εφ' όσον ισχύουν οι προαναφερόμενες

σθενή του συγγενικού του περιβάλλοντος. Μίας (1) η-

προϋποθέσεις, συντάσσεται πρακτικό για την εκάστοτε περίπτωση μαθητή το οποίο κοινοποιείται στη
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και

(13) Η εντός «» περ. ιβ του άρθ. 14 αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την περ. 2γ του άρθ. 1 της ΥΑ 71335/Δ4/2-5-2017 (ΦΕΚ
1542/Β/4-5-2017).
(14) Η αρχική περ. ια του άρθ. 14 αναριθμήθηκε ως άνω σε ιγ σύμφωνα με την περ. 2δ του άρθ. 1 της ΥΑ 71335/Δ4/2-5-2017 (ΦΕΚ
1542/Β/4-5-2017).

(12) Η εντός «» περ. ια του άρθ. 14 αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την περ. 2β του άρθ. 1 της ΥΑ 71335/Δ4/2-5-2017 (ΦΕΚ
1542/Β/4-5-2017).

(15) Η αρχική περ. ιβ του άρθ. 14 αναριθμήθηκε ως άνω σε ιδ σύμφωνα με την περ. 2δ του άρθ. 1 της ΥΑ 71335/Δ4/2-5-2017 (ΦΕΚ
1542/Β/4-5-2017).
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Τεύχος Β’ 2627/24-8-2016

μέρας επιπλέον, όταν ο/η μαθητής/τρια με δική του

4. Οι μαθητές/τριες που σύμφωνα με τις διατάξεις του πα-

πρωτοβουλία προσέρχεται να προσφέρει αίμα σε κέ-

ρόντος άρθρου, απαλλάσσονται από το μάθημα της Φυ-

ντρο αιμοδοσίας ή όταν ο/η μαθητής/τρια ανταποκρί-

σικής Αγωγής, δεν υποχρεούνται να παρακολουθούν το

νεται σε πρόσκληση υπηρεσίας αιμοδοσίας για κάλυψη

μάθημα.

έκτακτης ανάγκης ή όταν συμμετέχει σε οργανωμένη

5. Σε περίπτωση παράλειψης κατάθεσης του ΑΔΥΜ μετά το

ομαδική αιμοληψία.

μήνα Σεπτέμβριο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 10 της

Σημειώνεται ότι τα ηλικιακά κριτήρια των δοτών αίμα-

υπ’ αριθμ. Φ.6/304/75662/Γ1/15-5-2014 ΥΑ (1296 Β’) (17).

τος καθορίζονται από το Π.δ. 138/2005 (Α’ 195), ήτοι το

Άρθρο 16

18ο έτος. Μπορεί να γίνουν δεκτοί αιμοδότες ηλικίας 17
ετών με υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα τους.
Άρθρο 15

Έλεγχος και καταχώριση απουσιών
1. Η απουσία μαθητή/τριας από το ΕΠΑΛ καταχωρίζεται
στο ημερήσιο δελτίο απουσιών για κάθε διδακτική ώρα.

Απαλλαγή μαθητή/τριας από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής

2. Η σύνταξη και η φύλαξη του ημερήσιου δελτίου απου-

1. Για την απαλλαγή μαθητή/τριας από το μάθημα της Φυ-

σιών ανατίθεται από τον Διευθυντή σε μαθητή/τριας τά-

σικής Αγωγής, σε περίπτωση που προκύπτουν σοβαροί

ξης ή τμήματος τάξης, που διακρίνεται για το ήθος και

λόγοι υγείας, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 6 της υπ’

την επίδοσή του, αναπληρούμενο από άλλον μαθη-

αριθμ. Φ.6/304/75662/Γ1/15-5-2014 Υ.Α. (1296 Β’)

(16)

.

τή/τριας ο οποίος πληροί αυτές τις προϋποθέσεις. Το

2. Η παραπάνω απαλλαγή, που αφορά ολόκληρο το διδα-

δελτίο αυτό ελέγχεται και μονογράφεται από τον διδά-

κτικό έτος ή τμήμα αυτού, ισχύει από την έναρξη των

σκοντα ή τους διδάσκοντες στην οικεία στήλη και μετά

μαθημάτων ή από την εμφάνιση της πάθησης ή ασθένει-

τη λήξη των ημερησίων μαθημάτων παραδίδεται από

ας, εφόσον έχει βεβαιωθεί μετά την κατάθεση του ΑΔΥΜ

τον υπεύθυνο κατά τα ανωτέρω μαθητή/τριας στον κα-

από τον κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας ή μετά την κα-

θηγητή που έχει οριστεί από τον Διευθυντή.

τάθεση νέου επικαιροποιημένου ΑΔΥΜ από τον κηδεμό-

3. Για τον έλεγχο των απουσιών των μαθητών/τριών τηρεί-

να του/της μαθητή/τριας, λόγω μεταβολής της κατάστα-

ται ίδιο βιβλίο φοίτησης (απουσιολόγιο) στο οποίο κα-

σης της υγείας του.

ταχωρίζεται αριθμητικά το σύνολο (άθροισμα) των α-

3. Απαλλαγή από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής για μία

πουσιών της ημέρας κάθε μαθητή/τριας που απουσίαζε,

διδακτική ώρα μπορεί να ζητήσει ο/η μαθητής/τρια, ε-

όπως το άθροισμα αυτό αναγράφεται στο ημερήσιο δελ-

φόσον συντρέχει αποχρών λόγος, από το διδάσκοντα

τίο απουσιών. Η τήρηση, κατά τα παραπάνω, του βιβλίου

καθηγητή, ο οποίος τη χορηγεί κατόπιν εγκρίσεως του

φοίτησης (απουσιολογίου) ανατίθεται σε καθηγητή που

Διευθυντή.

ορίζεται από τον Διευθυντή, με αναπληρωτή αυτού άλλον καθηγητή.

(16) Η παρ. 3 του άρθ. 6 της ΥΑ Φ.6/304/75662/Γ1/15-5-2014 αναφέρει
τα εξής :

4. Οι απουσίες που καταχωρίζονται στο βιβλίο φοίτησης
(απουσιολόγιο)

«Σε περίπτωση που από τα στοιχεία του οικείου ΑΔΥΜ προκύπτουν σοβαροί λόγοι υγείας που αποκλείουν τη συμμετοχή του

και

στο

πληροφοριακό

σύστημα

Myschool, κατά την προηγούμενη παράγραφο αθροίζο-

μαθητή/τριας στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής ή σε άλλη σχολι-

νται κατά μήνα και μεταφέρονται συνολικά στα Ατομικά

κή δραστηριότητα, ο διευθυντής, στις αρχές του σχολικού έ-

Δελτία των μαθητών/τριών. Οι απουσίες γνωστοποιού-

τους, συγκροτεί Τριμελή Επιτροπή η οποία αποτελείται από τον
ίδιο, ως Πρόεδρο, τον αρμόδιο εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής
και τον υπεύθυνο του οικείου τμήματος του σχολείου, ως μέλη.

(17) Η παρ. 3 του άρθ. 10 της ΥΑ Φ.6/304/75662/Γ1/15-5-2014 αναφέρει

Η Επιτροπή συνεδριάζει αμέσως και αποφαίνεται για την απαλ-

τα εξής :« Η παράλειψη κατάθεσης του ΑΔΥΜ μετά το Σεπτέμβρι-

λαγή του μαθητή/τριας από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής ή

ο, συνεπάγεται τη φυσική παρουσία χωρίς ενεργή συμμετοχή του

για την αποχή του από συγκεκριμένες αθλητικές και άλλες σχο-

μαθητή/τριας στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, χωρίς ο/η μαθη-

λικές δραστηριότητες. Η παραπάνω Τριμελής Επιτροπή συγκα-

τής/τρια να θεωρείται αδικαιολογήτως απών, μετά από σχετική

λείται από το διευθυντή και συνεδριάζει όταν κατά τη διάρκεια

απόφαση του συλλόγου διδασκόντων ύστερα από εισήγηση του

της σχολικής χρονιάς προκύψουν θέματα της αρμοδιότητας

εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής και του Διευθυντή της σχολικής

της.»

μονάδας.»
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νται στους κηδεμόνες των μαθητών/τριών και με παράδοση των ατομικών ελέγχων προόδου.

Τεύχος Β’ 2627/24-8-2016

α) Το σύνολο των απουσιών του/της μαθητή/τριας που
σημειώθηκαν κατά το οικείο διδακτικό έτος, ανεξάρ-

5. Στην ειδική πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων κάθε
Α’ τετραμήνου, εφόσον έχει διαπιστωθεί ότι το άθροι-

τητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει τις πενήντα (50).

σμα των απουσιών του/της μαθητή/τριας είναι μεγαλύ-

β) Το σύνολο των απουσιών του/της μαθητή/τριας δεν

τερο από τον αριθμό απουσιών που χαρακτηρίζει τη

υπερβαίνει τις εκατόν δέκα τέσσερις (114) για τα ημε-

φοίτηση ανεπαρκή, ο/η μαθητής/τρια χαρακτηρίζεται ως

ρήσια ΕΠΑΛ, υπό την προϋπόθεση ότι οι άνω των πε-

μη παρακολουθών/ούσα και δε λαμβάνεται υπόψη

νήντα (50) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε

α) στα αριθμητικά δεδομένα του τμήματος για τις ανα-

ασθένεια, που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα όσα ορί-

θέσεις των μαθημάτων, θεωρητικών και εργαστηριακών, καθώς και

ζονται στο άρθρο 3 του Π.δ. 485/1983 (Α’ 184)

(18)

.

γ) Κατ’ εξαίρεση ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε Ε-

β) στον προγραμματισμό τμημάτων για το επόμενο σχολικό έτος, κενών και πλεονασμάτων των εκπαιδευτικών. (ΥΑ 103539/Δ4/24-06-2016 Β’ 2081).
6. Κατά τη λήξη του Β’ τετραμήνου και πριν από την έναρξη
των γραπτών εξετάσεων, τα κατά την προηγούμενη παράγραφο αθροίσματα απουσιών αθροίζονται σε γενικό
σύνολο στα Ατομικά Δελτία των μαθητών/τριών και αποτελούν τη βάση, σε συνδυασμό και με τα προσκομισθέντα τυχόν δικαιολογητικά απουσιών, για το χαρακτηρισμό της φοίτησής τους.

ΠΑΛ με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει επαρκή τη
φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε από εκατόν δέκα τέσσερις (114) έως εκατόν εξήντα τέσσερις (164)
απουσίες, με την προϋπόθεση ότι όλες οι άνω των
πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε
ασθένεια, που βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω και η
επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται, όταν ο Γενικός Μέσος Όρος της προφορικής βαθμολογίας, που προκύπτει από το άθροισμα των μέσων όρων των βαθμών

7. Μετά τις είκοσι τρεις (23) απουσίες και με ενημερωτικό
υπηρεσιακό έντυπο ενημερώνεται ο κηδεμόνας ταχυδρομικώς, αν ο/η μαθητής/τρια είναι ανήλικος/η, ή επιδίδεται στον ενήλικα ενυπόγραφα. Μετά τις δεκατέσσερις
(14) απουσίες, για τους μαθητές/τριες οι οποίοι παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέων-Ειδικοτήτων, και με
ενημερωτικό υπηρεσιακό έντυπο ενημερώνεται ο κηδεμόνας αποδεδειγμένα, αν ο/η μαθητής/τρια είναι ανήλικος/η, ή επιδίδεται στον ενήλικα ενυπόγραφα.

των δύο τετραμήνων διαιρούμενο με τον αριθμό όλων των διδασκομένων μαθημάτων, είναι τουλάχιστον δέκα πέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του κοσμιότατη.
δ) Η φοίτηση των μαθητών/τριών είναι δυνατόν να χαρακτηρίζεται επαρκής ανεξαρτήτως αριθμού απουσιών, εφ’ όσον οι μαθητές/τριες αυτοί είναι πρωταθλητές και οι απουσίες τους οφείλονται στη συμμετοχή τους σε διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που πιστοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Άρθρο 17
Χαρακτηρισμός της φοίτησης - Συνέπειες
1. Η φοίτηση όλων των μαθητών/τριών όπως και των μαθητών/τριών που παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα
Τομέων, Ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ είναι καθήκον και χαρακτηρίζεται ως επαρκής, ή ανεπαρκής, με βάση το γενικό
σύνολο 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/της μαθητή/τριας εφόσον:

(18) Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή που απουσίασε για λόγους υγείας
από το Σχολείο περισσότερο από δύο μέρες, είναι υποχρεωμένος
να προσκομίσει ο ίδιος, το βραδύτερο μέχρι και τη δεκάτη μέρα
από την επιστροφή του μαθητή στο Σχολείο, βεβαίωση δημόσιου
νοσηλευτικού ιδρύματος ή σχολιατρικής υπηρεσίας ή οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια
της ασθένειας. Η βεβαίωση αυτή μπορεί να χρησιμεύσει ως δικαιολογητικό για τις αντίστοιχες απουσίες. Μετά την ανωτέρω προθεσμία κανένα δικαιολογητικό υποβαλλόμενο εκπρόθεσμα δε γίνεται δεκτό. Κάθε βεβαίωση υποβάλλεται με αίτηση και καταχωρίζεται στο πρωτόκολλο απαραιτήτως. Για τη δικαιολόγηση απουσιών δύο (2) ημερών, λόγω ασθενείας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων, αρκεί και ενυπόγραφο σημείωμα του κηδεμόνα που προσκομίζεται από τον ίδιο αποκλειστικά δέκα μέρες
το πολύ μετά την επάνοδο του μαθητή στο Σχολείο. Με τον τρόπο αυτό ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει τις απουσίες το
πολύ δέκα ημερών (10) αθροιστικά για όλο το έτος.
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3. Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται
επαρκής προσέρχονται κανονικά στις προαγωγικές και
απολυτήριες εξετάσεις περιόδου Ιουνίου.
4. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που
σημείωσε πάνω από πενήντα (50) απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν. Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη.

Τεύχος Β’ 2627/24-8-2016

βαιώνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο
3 του Π.δ. 485/1983 (ΦΕΚ 184/21-12-1983)

(19)

.

γ) Κατ’ εξαίρεση, ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε
ΕΠΑΛ με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει επαρκή τη
φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε για τη Β’ τάξη
Ημερησίων ΕΠΑΛ από εβδομήντα-πέντε (75) έως εκατόν οκτώ (108), για τη Γ’ τάξη Ημερησίων ΕΠΑΛ από
εβδομήντα πέντε (75) έως εκατόν οκτώ (108), για τη
Β’ τάξη Εσπερινών ΕΠΑΛ από εβδομήντα οκτώ (78)

5. Για τους μαθητές/τριες που φοιτούν στα εσπερινά ΕΠΑΛ,
τα αριθμητικά όρια των εκατόν δεκατεσσάρων (114) και
εκατόν εξήντα τεσσάρων (164) απουσιών για το χαρακτηρισμό της φοίτησης προσαυξάνονται κατά δεκαέξι
(16).

έως εκατόν οκτώ (108), για τη Γ’ τάξη Εσπερινών ΕΠΑΛ από εβδομήντα οκτώ (78) έως εκατόν οκτώ
(108) και για τη Δ’ τάξη των Εσπερινών ΕΠΑΛ από ογδόντα τρεις (83) έως εκατόν δεκαπέντε (115) απουσίες, με την προϋπόθεση ότι όλες οι άνω των τριά-

6. Η φοίτηση των μαθητών/τριών, οι οποίοι παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέων, Ειδικοτήτων χαρακτηρίζεται ως εξής:

ντα-τριών (33) για τη Β’ τάξη Ημερησίων ΕΠΑΛ, οι
άνω των τριάντα-τριών (33) για τη Γ’ τάξη Ημερησίων
ΕΠΑΛ, οι άνω των τριάντα (30) για τη Β’ τάξη Εσπερι-

1. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση του/της μαθητή/τριας εφόσον:

νών ΕΠΑΛ, οι άνω των τριάντα (30) για τη Γ’ τάξη Εσπερινών ΕΠΑΛ, και οι άνω των τριάντα δύο (32) για

α) Το σύνολο των απουσιών του/της μαθητή/τριας που
σημειώθηκαν κατά το οικείο διδακτικό έτος, ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει για τη Β’ τάξη Ημερησίων ΕΠΑΛ τις τριάντατρεις (33), για τη Γ’ τάξη Ημερησίων ΕΠΑΛ τις τριάντατρεις (33), για τη Β’ τάξη Εσπερινών ΕΠΑΛ τις τριάντα
(30), για τη Γ’ τάξη Εσπερινών ΕΠΑΛ τις τριάντα (30)
και για τη Δ’ τάξη των Εσπερινών ΕΠΑΛ τις τριάντα
δύο (32) απουσίες.

τη Δ’ τάξη Εσπερινών ΕΠΑΛ απουσίες, είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται
κατά τα ανωτέρω και η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται όταν 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 τουλάχιστον δέκα πέντε (15) πλήρες

β) Το σύνολο των απουσιών του/της μαθητή/τριας δεν
υπερβαίνει για τη Β’ τάξη Ημερησίων ΕΠΑΛ τις εβδομήντα-πέντε (75), για τη Γ’ τάξη Ημερησίων ΕΠΑΛ τις
εβδομήντα πέντε (75), για τη Β’ τάξη Εσπερινών Ε-

και η διαγωγή του κοσμιότατη.
δ) Η φοίτηση των μαθητών/τριών είναι δυνατόν να χαρακτηρίζεται επαρκής ανεξαρτήτως αριθμού απουσιών, εφ’ όσον οι μαθητές/τριες αυτοί είναι πρωτα-

ΠΑΛ τις εβδομήντα-οκτώ (78), για τη Γ’ τάξη Εσπερινών ΕΠΑΛ τις εβδομήντα-οκτώ (78) και για τη Δ’ τάξη
των Εσπερινών ΕΠΑΛ τις ογδόντα-τρεις (83) απουσίες, υπό την προϋπόθεση ότι οι άνω των τριάντατριών (33) για τη Β’ τάξη Ημερησίων ΕΠΑΛ, οι άνω
των τριάντα-τριών (33) για τη Γ’ τάξη Ημερησίων ΕΠΑΛ, οι άνω των τριάντα (30) για τη Β’ τάξη Εσπερινών ΕΠΑΛ, οι άνω των τριάντα (30) για τη Γ’ τάξη Εσπερινών ΕΠΑΛ και οι άνω των τριάντα δύο (32) για
τη Δ’ τάξη των Εσπερινών ΕΠΑΛ απουσίες, είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια, που βε-

(19) Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή που απουσίασε για λόγους υγείας
από το Σχολείο περισσότερο από δύο μέρες, είναι υποχρεωμένος
να προσκομίσει ο ίδιος, το βραδύτερο μέχρι και τη δεκάτη μέρα
από την επιστροφή του μαθητή στο Σχολείο, βεβαίωση δημόσιου
νοσηλευτικού ιδρύματος ή σχολιατρικής υπηρεσίας ή οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια
της ασθένειας. Η βεβαίωση αυτή μπορεί να χρησιμεύσει ως δικαιολογητικό για τις αντίστοιχες απουσίες. Μετά την ανωτέρω προθεσμία κανένα δικαιολογητικό υποβαλλόμενο εκπρόθεσμα δε γίνεται δεκτό. Κάθε βεβαίωση υποβάλλεται με αίτηση και καταχωρίζεται στο πρωτόκολλο απαραιτήτως. Για τη δικαιολόγηση απουσιών δύο (2) ημερών, λόγω ασθενείας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων, αρκεί και ενυπόγραφο σημείωμα του κηδεμόνα που προσκομίζεται από τον ίδιο αποκλειστικά δέκα μέρες
το πολύ μετά την επάνοδο του μαθητή στο Σχολείο. Με τον τρόπο αυτό ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει τις απουσίες το
πολύ δέκα ημερών (10) αθροιστικά για όλο το έτος.
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θλητές και οι απουσίες τους οφείλονται στη συμμε-

μήνα που προηγήθηκε καθώς και για κάθε άλλο θέμα

τοχή τους σε διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που πι-

που αφορά τη σχολική κατάσταση του/της μαθη-

στοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

τή/τριας. Στην περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια είναι ε-

2. Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζε-

νήλικος ο υπεύθυνος καθηγητής ενημερώνει το/τη μαθη-

ται επαρκής προσέρχονται κανονικά στις προαγωγι-

τή/τριας αποδεδειγμένα από 1 μέχρι 5 κάθε μήνα για τις

κές και πτυχιακές εξετάσεις περιόδου Ιουνίου.

απουσίες του μήνα που προηγήθηκε.

3. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας

2. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας οφείλει να προσέρχεται

που σημείωσε πάνω από τριάντα τρεις (33) απουσίες

το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα κατά τις ώρες λειτουρ-

για τη Β’ τάξη Ημερησίων ΕΠΑΛ, πάνω από τριάντα

γίας του ΕΠΑΛ, για να ενημερώνεται υπεύθυνα για τη

τρεις(33) απουσίες για τη Γ’ τάξη Ημερησίων ΕΠΑΛ,

φοίτηση του/της μαθητή/τριας λαμβάνοντας σχετικό ε-

πάνω από τριάντα (30) απουσίες για τη Β’ τάξη Ε-

νυπόγραφο σημείωμα από τον υπεύθυνο καθηγητή. Η

σπερινών ΕΠΑΛ, πάνω από τριάντα (30) απουσίες για

επιστολή της προηγούμενης παραγράφου αποστέλλεται

τη Γ’ τάξη Εσπερινών ΕΠΑΛ και πάνω από τριάντα

στον κηδεμόνα ανεξάρτητα από την προσέλευση του ή

δύο (32) απουσίες για τη Δ’ τάξη των Εσπερινών Ε-

όχι στο ΕΠΑΛ και είναι ανεξάρτητη από το ενυπόγραφο

ΠΑΛ, και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις

σημείωμα.

που προαναφέρθηκαν. Οι μαθητές/τριες των οποίων

3. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας, που απουσίασε για λό-

η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρε-

γους υγείας από το ΕΠΑΛ περισσότερο από δύο συνεχό-

ωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη.

μενες ημέρες, είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ο ίδιος, το αργότερο μέχρι και τη δεκάτη εργάσιμη μέρα από

Άρθρο 18
Ενημέρωση γονέων - Δικαιολόγηση απουσιών
1. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του/της
μαθητή/τριας ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του
στην περίπτωση που είναι ανήλικος ή ο ίδιος, αν είναι ενήλικος. Ο υπεύθυνος για την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών καθηγητής κάθε τμήματος,
αφού ενημερώσει τον Διευθυντή, ότι ο/η μαθητής/τρια
συμπλήρωσε ήδη είκοσι τέσσερις (24) απουσίες δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες, είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τον κηδεμόνα με ταχυδρομική επιστολή, η
οποία στέλνεται με τη φροντίδα του ΕΠΑΛ από 1 μέχρι 5
κάθε μήνα για τις απουσίες του μήνα που προηγήθηκε.
Με την ίδια επιστολή ο κηδεμόνας ενημερώνεται και για
κάθε άλλο θέμα που αφορά τη σχολική κατάσταση
του/της μαθητή/τριας.
Ο υπεύθυνος καθηγητής κάθε τμήματος, για την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών, οι οποίοι
παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέων - Ειδικοτήτων, αφού ενημερώσει το Διευθυντή, ότι ο/η μαθητής/τρια συμπλήρωσε ήδη δεκαπέντε (15) απουσίες δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες, είναι υποχρεωμένος να
ενημερώνει τον κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας αποδεδειγμένα από 1 μέχρι 5 κάθε μήνα για τις απουσίες του

την επιστροφή του/της μαθητή/τριας στο ΕΠΑΛ, βεβαίωση γιατρού δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος ή οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη
διάρκεια της ασθένειας. Η βεβαίωση αυτή μπορεί να
χρησιμεύσει ως δικαιολογητικό για τις αντίστοιχες απουσίες. Δικαιολογητικά που υποβάλλονται μετά την
παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας καταχωρίζονται ως
εκπρόθεσμα και τίθενται υπόψη του Συλλόγου Διδασκόντων. Για τη δικαιολόγηση των απουσιών με εκπρόθεσμα δικαιολογητικά ισχύει το άρθρο 54 του Ν. 4115/2013
(Α’ 24)

(20)

. Κάθε βεβαίωση υποβάλλεται με αίτηση και

καταχωρίζεται στο πρωτόκολλο απαραίτητα.
(20) Άρθρο 54 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α/30-1-2013) :
«1. Μπορεί ο Σύλλογος των διδασκόντων του Σχολείου, αποφασίζοντας σχετικά με την δικαιολόγηση απουσιών μαθητών, να
κάνει δεκτά ή να απορρίπτει εκπρόθεσμα δικαιολογητικά:
α. ιατρικές βεβαιώσεις
β. αιτήσεις − βεβαιώσεις κηδεμόνων που προσκομίστηκαν μετά
από δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο, εξετάζοντας κάθε περίπτωση αναλυτικά
και χωριστά και έχοντας τη δυνατότητα να συγχωρήσει την
εκπρόθεσμη υποβολή τους με αιτιολογημένη απόφασή του.
2. Ο Σύλλογος των Διδασκόντων του Σχολείου έχει τη δυνατότητα
να δικαιολογεί απουσίες μαθητών για λόγους υγείας, με ιατρική
βεβαίωση ή χωρίς ιατρική βεβαίωση αν η πάθηση είναι εμφανής
και μη χρήζουσα απόδειξης:
α. Για μεμονωμένες ή συνεχείς ώρες ημερήσιου προγράμματος
και χωρίς την άδεια του Διευθυντή αν δεν καταχωρίστηκε
σχετική παρατήρηση στο ημερήσιο δελτίο απουσιών (π.χ.
γιατί από αμέλεια δεν ζητήθηκε άδεια ή από αμέλεια δεν καταχωρίστηκε σχετική παρατήρηση), εφόσον εξετάζοντας κά-
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Για τη δικαιολόγηση απουσιών δύο ημερών λόγω ασθέ-

έτος της ηλικίας τους εκπληρώνουν προσωπικά την υ-

νειας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων, αρκεί και

ποχρέωση για τη δικαιολόγηση των απουσιών τους.

ενυπόγραφο σημείωμα του κηδεμόνα, που προσκομίζεται από τον ίδιο αποκλειστικά δέκα εργάσιμες μέρες το
πολύ μετά την επάνοδο του/της μαθητή/τριας στο ΕΠΑΛ.
Με τον τρόπο αυτό ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογή-

Άρθρο 19
Εγγραφές μαθητών/τριών των Ιδιωτικών ΕΠΑΛ
Οι ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης ισχύουν και για τους
μαθητές/τριες των ιδιωτικών ΕΠΑΛ.

σει απουσίες το πολύ 10 ημερών αθροιστικά για όλο το
Άρθρο 20

έτος.
4. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται σύμφωνα με τις

Αντιστοιχίες τάξεων Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ

διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δε δεσμεύουν

Κατά την εφαρμογή των διατάξεων αυτών στα Εσπερινά

το Σύλλογο, όταν ο ίδιος γνωρίζει με ικανά και επαρκή

Επαγγελματικά Λύκεια, όπου αναφέρεται Α’ τάξη νοείται η

στοιχεία τους πραγματικούς λόγους απουσίας του/της

Α’ τάξη των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων, όπου α-

μαθητή/τριας.

ναφέρεται Β’ τάξη νοείται η Β’ τάξη των Ημερησίων Επαγ-

5. Σε καμιά περίπτωση δε θεωρούνται δικαιολογημένες
απουσίες μαθητών/τριών, με την επιφύλαξη των διατά-

γελματικών Λυκείων και όπου αναφέρεται Γ’ και Δ’ τάξη
νοείται η Γ’ τάξη των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων.

ξεων του άρθρου 54 του Ν. 4115/2013 (Α’ 24):

Άρθρο 21

α) Όταν πραγματοποιούνται χωρίς την άδεια του Διευθυντή του ΕΠΑΛ σε ώρες του ημερήσιου προγράμματος
λειτουργίας αυτού, μεμονωμένες ή συνεχείς. Για την
πρώτη και την τελευταία διδακτική ώρα του ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας του ΕΠΑΛ, είναι δυνατόν, κατά την κρίση του Συλλόγου των Διδασκόντων,

Τελικές και μεταβατικές διατάξεις
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2016-2017.
Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα της
παρούσας απόφασης, παύει να ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

να δικαιολογηθούν απουσίες που οφείλονται σε εξαιρετικά σοβαρούς αντικειμενικούς λόγους, των ιδιαίτερα τοπικών καιρικών, συγκοινωνιακών και άλλων
συνθηκών του κάθε ΕΠΑΛ.
β) Όταν οφείλονται σε ομαδική, κατά την κρίση του Διευθυντή της Διεύθυνσης ΔΕ, αποχή των μαθητών/τριών από το σχολείο.
6. Οι δικαιολογημένες απουσίες των μαθητών/τριών αθροίζονται και λαμβάνονται υπόψη για το χαρακτηρισμό της
φοίτησης κάθε μαθητή/τριας. Για τις απουσίες αυτές συντάσσεται, αμέσως μετά τη λήξη κάθε τετράμηνου, ειδική πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων.
7. Όπου στο παρόν άρθρο αναφέρεται ο κηδεμόνας
του/της μαθητή/τριας, νοείται ο πατέρας ή η μητέρα ή
οποιοδήποτε νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς φυσικό πρόσωπο, προκειμένου μόνο περί μαθητών/τριών
που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
τους. Οι μαθητές/τριες που έχουν συμπληρώσει το 18ο
θε περίπτωση αναλυτικά και χωριστά ο σύλλογος κρίνει ότι
αδικούνται άλλως οι μαθητές από υπαιτιότητα του Σχολείου,
β. για πρώτες ώρες, εφόσον δικαιολογείται η μη έγκαιρη προσέλευση στο Σχολείο (κινητικά προβλήματα - αναπηρία).»
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Μαρούσι, 12 Αυγούστου 2016
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

