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    Ιωάννινα:  24 Απριλίου 2017 
    Αριθμ. Πρωτ: 256  
 
ΠΡΟΣ:  

Τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Γρεβενών, Καστοριάς, 
Κοζάνης, Φλώρινας, Άρτας, Θεσπρωτίας, 
Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Κέρκυρας, Λευκάδας 
και Πιερίας 
Με την παράκληση να κοινοποιηθεί στους 
διδάσκοντες οικονομικά μαθήματα στα 
Ημερήσια  και Εσπερινά ΕΠΑΛ ευθύνης 
σας   
 

KOINOΠΟΙΗΣΗ: 

 Περιφερειακή Διεύθυνση Π & Δ. 
Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, 
Ηπείρου, Ιονίων Νήσων  

 Προϊστάμενους Επιστημονικής και  
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής 
Μακεδονίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων 

  
 
Θέμα: «Αξιολόγηση μαθητών της Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων 
(ΕΠΑΛ) της Ομάδας Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας του Τομέα Διοίκησης 
και Οικονομίας και των ειδικοτήτων αυτού κατά τις γραπτές προαγωγικές και 
απολυτήριες εξετάσεις του διδακτικού έτους 2016-2017» 
 

Σύμφωνα με το Νόμο Υπ’ Αριθμ. 4327/15 (ΦΕΚ 50Α΄) «Επείγοντα μέτρα για την 
Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», το Π.Δ. 
56/2016 (ΦΕΚ 91Α), που αφορά στη φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του 
Επαγγελματικού Λυκείου και τις οδηγίες, όπως αυτές εμφανίζονται στο έγγραφο της 
Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήματα Α΄& B΄: Έγγρ. υπ. αρ. Φ4/56637/Δ4/31-
03-2017, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω: 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
 

• Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ4/56637/Δ4/31-03-2017 έγγραφο της Δ/νσης Επαγγ/κής 
Εκπ/σης τμήματα Α΄και Β΄, σχετικά με τις γραπτές προαγωγικές/απολυτήριες/πτυχιακές 
εξετάσεις όλων των τάξεων των Επαγγελματικών Λυκείων ισχύουν τα ακόλουθα: 

1. Τα θέματα για τα μαθήματα στα οποία προβλέπεται γραπτή εξέταση στην 
εξεταστική περίοδο του Μαΐου-Ιουνίου, εξάγονται από την ύλη που ορίζεται ως 
εξεταστέα για κάθε μάθημα κατά το έτος που γίνονται οι εξετάσεις. Οι ερωτήσεις 
είναι ανάλογες με εκείνες που έχουν διδαχθεί και σύμφωνες με τις οδηγίες του 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, διατρέχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 
έκταση της εξεταστέας ύλης, ελέγχουν ευρύ φάσμα διδακτικών στόχων και είναι 
κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας. Οι μαθητές/μαθήτριες απαντούν υποχρεωτικά 
σε όλα τα θέματα. 
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2. Για κάθε θέμα καθορίζεται συγκεκριμένη βαθμολογία. Κάθε θέμα δύναται να έχει 
περισσότερα του ενός ερωτήματα. Κάθε ερώτημα δύναται να αναλύεται σε 
περισσότερα υποερωτήματα. 
Σε περίπτωση κατά την οποία ένα θέμα αναλύεται σε ερωτήματα και 
υποερωτήματα, η βαθμολογία που προβλέπεται για αυτό κατανέμεται στις 
επιμέρους ερωτήσεις. Κατά την ανακοίνωση των θεμάτων καθορίζεται ο βαθμός 
για κάθε μία από αυτές. 

3. Μαθητής που δεν παραδίδει στα μαθήματα που θεωρούνται γραπτώς εξεταζόμενα 
την ατομική εργασία που του έχει ανατεθεί βαθμολογείται στην εργασία αυτή με 
τον κατώτερο βαθμό «κακώς» μηδέν (0). 

4. Για την αξιολόγηση των εργαστηριακών μαθημάτων και του εργαστηριακού 
μέρους των μικτών μαθημάτων λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη τα εξής:  
α) Ο βαθμός εφαρμογής στην πράξη των θεωρητικών γνώσεων του μαθήματος με 

τη χρήση μεθόδων της σύγχρονης τεχνολογίας.  
β) Ο βαθμός στον οποίο ο μαθητής/η μαθήτρια έχει εφαρμόσει κανονισμούς 

υγιεινής και ασφάλειας κατά την εκτέλεση της εργασίας του/της.  
γ) Ο βαθμός στον οποίο χρησιμοποίησε κατάλληλα εργαλεία, όργανα, μηχανήματα 

και υλικά.  
δ) Η ποιότητα του τελικού αποτελέσματος της εργασίας κάθε μαθητή/ μαθήτριας.  
ε) Η αξιολόγηση της άσκησης στο εργαστήριο γίνεται συμπληρωματικά με τη 

μέθοδο της συστηματικής και αντικειμενικής παρατήρησης του μαθητή/της 
μαθήτριας από τους διδάσκοντες/τις διδάσκουσες και της καταγραφής και 
διατήρησης των αποτελεσμάτων της παρατήρησης σε πίνακα/φόρμα 
εργαστηριακής προόδου. 

• Για τα μαθήματα των ΕΠΑΛ, ο τρόπος αξιολόγησης καθορίζεται από τις διατάξεις του 
Π.Δ. 56/2016 (ΦΕΚ 91Α΄) και ως εξεταστέα ύλη (άρθρο 13) 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 εξεταστέας ύλης για κάθε 
μάθημα γίνεται με εισήγηση των διδασκόντων και με την έγκριση του Διευθυντή και 
γνωστοποιείται στους μαθητές πέντε(5) εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον πριν από τη 
έναρξη των εξετάσεων.  

• Η εξεταστέα ύλη καταγράφεται στο βιβλίο της διδασκόμενης ύλης, υπογράφεται από 
τον διδάσκοντα καθηγητή και θεωρείται από τον Διευθυντή. 

• Τα θέματα ορίζονται από τους διδάσκοντες το μάθημα και είναι κοινά για όλα τα 
τμήματα των τάξεων του κάθε ΕΠΑ.Λ. Σε τάξεις ή τμήματα όπου το μάθημα 
διδάσκεται από ένα μόνο καθηγητή ορίζεται από το Διευθυντή του σχολείου ένας 
επιπλέον καθηγητής της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας, ως συνεισηγητής του 
μαθήματος. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατόν να δοθούν χωριστά θέματα, εάν συντρέχει 
αποχρών λόγος, ο οποίος αναγράφεται σε σημείωση στο έγγραφο που περιέχει τα 
θέματα και παράλληλα συντάσσεται και σχετική πράξη στο βιβλίο πράξεων του 
Διευθυντή. 

• Τα θέματα διανέμονται φωτοτυπημένα στους μαθητές και, όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, 
γράφονται στον πίνακα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά (άρθρο 14). Τα φωτοτυπημένα 
θέματα επισυνάπτονται στα γραπτά και είναι υποχρεωτικό να αναγράφονται μόνο τα 
ατομικά στοιχεία των μαθητών. 

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

• Οι εξετάσεις διενεργούνται ενώπιον ενός τουλάχιστον καθηγητή - επιτηρητή σε κάθε 
αίθουσα, ο οποίος μετά τη λήξη της εξέτασης παραλαμβάνει τα γραπτά δοκίμια των 
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μαθητών, τα υπογράφει και τα παραδίδει με υπογραφή μέσα σε φάκελο στον αρμόδιο 
για τη βαθμολόγηση τους καθηγητή. 

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

• Οι μαθητές απαντούν υποχρεωτικά σε όλα τα θέματα. 
 
Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνι-

ολογία Γενικής παιδείας Α τάξης Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. & Β τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. )  

Για τις γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στο μάθημα Γενικής Παιδείας «Πολιτική Παιδεία» 
της Α΄ τάξης Ημερήσιου και Β΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. ισχύουν τα οριζόμενα για το συ-
γκεκριμένο μάθημα στο άρθρο 14 (περ. Δ) του Π.Δ. 56/2016 (ΦΕΚ 91Α΄). Αναλυτικότερα:  
Για το μάθημα «Πολιτική Παιδεία» (Οικονομία, Πολιτικοί θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοι-
νωνιολογία) της Α΄ τάξης Ημερήσιου και της Β΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. η εξέταση περι-
λαμβάνει δύο ομάδες θεμάτων:  
α) Η πρώτη ομάδα αποτελείται από δύο θέματα με ερωτήσεις διαφόρων τύπων, με τις οποίες 

ελέγχεται τόσο η κατοχή των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων όσο και η κατανόηση τους. 
Κάθε ένα από τα δύο θέματα περιέχει ερωτήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας.  
Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει τρεις (3) ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου και βαθμολογείται 
με είκοσι πέντε (25) μονάδες. Ειδικότερα, περιλαμβάνει: μία ερώτηση με πέντε (5) υποερω-
τήματα Σωστού-Λάθους (5X3=15 μονάδες) και δύο ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, που 
καθεμία βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες (5X2=10 μονάδες).  
Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις σύντομης απάντησης και βαθμολογείται 
με είκοσι πέντε (25) μονάδες. Η πρώτη ερώτηση βαθμολογείται με δεκατρείς (13) μονάδες 
και η δεύτερη με δώδεκα (12) μονάδες,  

β) Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει δύο θέματα με ερωτήσεις με τις οποίες ελέγχεται η ικανό-
τητα συνθετικής και κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής στην καθημερινή πράξη των γνώ-
σεων που απέκτησαν οι μαθητές. Κάθε ένα από τα δύο θέματα περιέχει δύο ερωτήσεις δια-
βαθμισμένης δυσκολίας.  
Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μο-
νάδες. Η πρώτη ερώτηση βαθμολογείται με δεκατρείς (13) μονάδες και η δεύτερη με δώδε-
κα (12) μονάδες.  
Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) 
μονάδες. Η πρώτη ερώτηση βαθμολογείται με δεκατρείς (13) μονάδες και η δεύτερη με δώ-
δεκα (12) μονάδες. 

2. ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α τάξης Ημερήσιου & Β τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ  
Η γραπτή ωριαία δοκιμασία τετραμήνου και η γραπτή εξέταση στην εξεταστική περίοδο του 
Μαΐου-Ιουνίου για το μάθημα Επιλογής «Αρχές Οικονομίας» της Α΄ τάξης Ημερήσιου 
και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. περιλαμβάνει δύο ομάδες θεμάτων:  
α) Η Α΄ Ομάδα θεμάτων αποτελείται από ερωτήματα με τα οποία ελέγχεται ο βαθμός κατα-

νόησης των βασικότερων εννοιών του μαθήματος. Στην εν λόγω ομάδα, οι διδάσκο-
ντες/διδάσκουσες εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν ερωτήματα κλειστού 
τύπου (σωστού-λάθους, αντιστοίχισης, πολλαπλής επιλογής κ.ά.).  

β) Η Β΄ Ομάδα θεμάτων αποτελείται από δύο ή τρία ερωτήματα με τα οποία ελέγχεται η ι-
κανότητα συνθετικής και κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής στην καθημερινή πράξη των 
γνώσεων που απέκτησαν οι μαθητές και μαθήτριες.  

Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% σε καθεμία από τις Ομάδες Α΄ και Β΄. Η κατανομή 
της βαθμολογίας μεταξύ των ερωτημάτων κάθε ομάδας δύναται να διαφοροποιείται ανάλο-
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γα με τον βαθμό δυσκολίας κάθε ερωτήματος. Η βαρύτητα κάθε ερωτήματος προσδιορίζε-
ται ταυτόχρονα με τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στους μαθητές και μαθή-
τριες γραπτώς. 

 
Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  
Ι. Μαθήματα στα οποία δεν προβλέπεται γραπτή εξέταση στην εξεταστική περίοδο του 
Μαΐου- Ιουνίου  
Β1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.  
Για την αξιολόγηση της επίδοσης κάθε μαθητή/μαθήτριας λαμβάνονται υπόψη:  
1. Η επίδοση της ομάδας. Η ομαδική εργασία αξιολογείται ως προς την γραπτή εργασία, το 

τελικό προϊόν, την παρουσίαση και τη διαδικασία που ακολουθήθηκε. Ενδεικτικά, τα 
κριτήρια αξιολόγησης είναι:  

α) γραπτή εργασία: ο σκοπός της έρευνας/ερευνητικά ερωτήματα, το θεωρητικό 
μέρος/πληροφορίες, η περιγραφή των δραστηριοτήτων, τα αποτελέσματα, τα 
συμπεράσματα, οι πηγές, η καλαισθησία των παραδοτέων, η ορθή χρήση του λόγου.  

β) τελικό προϊόν: τα κριτήρια καθορίζονται από τις ομάδες σε συνεργασία με τον 
διδάσκοντα/ την διδάσκουσα.  

γ) διαδικασία: πραγματοποίηση σχεδιασμένων δραστηριοτήτων, τήρηση 
χρονοδιαγράμματος, συνεργασία και συμμετοχή όλων των μελών στις εργασίες, στοιχεία 
πρωτοτυπίας/επεκτάσεις.  

δ) παρουσίαση: παρουσίαση όλων των σταδίων της ερευνητικής εργασίας, συμμετοχή 
όλων των μελών της ομάδας στην παρουσίαση, πληρότητα απαντήσεων στις ερωτήσεις 
του κοινού.  

2. Η συμμετοχή κάθε μαθητή/μαθήτριας στη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων κατά τη 
διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η ατομική συμβολή στην ομαδική εργασία.  

3. Η συμμετοχή κάθε μαθητή/ μαθήτριας στην παρουσίαση της εργασίας.  
 
Β2. ΖΩΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Ζ.Δ.Δ.).  
Στην αρχή κάθε σχολικού έτους οι εκπαιδευτικοί, στους οποίους έχει ανατεθεί η εφαρμογή της 
Ζ.Δ.Δ., ενημερώνουν τον Σύλλογο Διδασκόντων για τη θεματική περιοχή/ τις θεματικές 
περιοχές που επιθυμούν να υλοποιήσουν δραστηριότητες στο πλαίσιο του μαθήματος. Στη 
συνέχεια, συγκροτούνται οι ομάδες με βάση τα ενδιαφέροντα των μαθητών και μαθητριών. 
Μετά τη συγκρότηση των ομάδων οριστικοποιείται το θέμα από τον/την εκπαιδευτικό σε 
συνεργασία με τους/τις μαθητές/τριες, καθορίζονται οι στόχοι και οργανώνεται η πορεία 
εργασίας. Κατά τον τελευταίο μήνα του διδακτικού έτους πραγματοποιούνται οι παρουσιάσεις 
και κατατίθενται στον σύλλογο διδασκόντων τα παραδοτέα (κατασκευές, τέχνημα, 
φωτογραφίες, βίντεο, λεύκωμα κ.ά.).   
Λόγω της ιδιαιτερότητας της Ζ.Δ.Δ., η οποία αποβλέπει στη συνεργατική προσέγγιση της 
μάθησης, στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της συλλογικής προσπάθειας και της 
βιωματικής δράσης, καθώς και στην αξιοποίηση των κλίσεων των μαθητών/τριών, ο βαθμός 
για το εν λόγω μάθημα προκύπτει από την αποτίμηση των παρακάτω κριτηρίων, που αφορούν 
σε ποιοτικά χαρακτηριστικά σχετικά με τις δεξιότητες, ικανότητες, στάσεις που αναπτύσσονται 
καθώς και της προσπάθειας που καταβάλλει ο μαθητής/η μαθήτρια.  
Συγκεκριμένα, για την αξιολόγηση στο πλαίσιο του μαθήματος, συνεκτιμώνται τα παρακάτω:  
α) Η συμβολή στη διαμόρφωση του θέματος και στον προσδιορισμό του σκοπού του 

(αποτίμηση της αξίας και κρισιμότητας του θέματος για τους μαθητές και μαθήτριες ή το 
κοινό στο οποίο απευθύνεται).  

β) Η ενεργός συμμετοχή στην αναζήτηση πληροφοριών και λύσεων.  
γ) Η συμβολή στην επιλογή και αξιολόγηση των πληροφοριών που είναι κατάλληλες για έναν 

ειδικό σκοπό ή κοινό και στην αιτιολόγηση αυτής της επιλογής.  
δ) Η μεθοδικότητα και η συμβολή στην επιλογή της κατάλληλης μεθόδου διεκπεραίωσης της 

δραστηριότητας.  
ε) Η συμμετοχή στις ομαδικές δραστηριότητες.  
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στ) Η συνέπεια στις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις προς την ομάδα.  
ζ) Η συνεργατικότητα / ομαδικότητα.  
η) Η γενικότερη συμμετοχή στην πορεία υλοποίησης και παρουσίασης της δραστηριότητας και 

των παραδοτέων.  
θ) Η συμβολή στην επιλογή του κατάλληλου τρόπου παρουσίασης της δραστηριότητας 

ανάλογα με το κοινό στο οποίο απευθύνεται.  
ι) Η ανάληψη πρωτοβουλιών.  
Επίσης, κρίνεται σκόπιμο τα μέλη της ομάδας να ορίσουν από την αρχή της δραστηριότητας 
πρόσθετα δικά τους κριτήρια αξιολόγησης και να συμβάλουν στην ατομική τους αξιολόγηση 
με τη συμπλήρωση ενός δελτίου αυτοαξιολόγησης που θα περιλαμβάνει κριτήρια όπως τα 
ανωτέρω. Σε κάθε περίπτωση, η αξιολόγηση θα πρέπει να εστιάζει και να ενισχύει τα θετικά 
σημεία της δράσης κάθε μαθητή/ μαθήτριας.  
 
B3. ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ 
ΥΓΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.  
Η αξιολόγηση του μαθήματος Προσανατολισμού «Σχολικός Επαγγελματικός 
Προσανατολισμός-Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο εργασίας» πραγματοποιείται με τον τρόπο 
που αναφέρεται στο άρθρο 7 (περ. Β) του ΠΔ 56/2016 (ΦΕΚ 91Α΄) για την αξιολόγηση του 
μαθήματος «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός-Περιβάλλον Εργασίας-Ασφάλεια και 
Υγιεινή». 
Οι μαθητές/μαθήτριες της Α΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ. οι οποίοι στα μαθήματα «Ερευνητική Εργασία 
στην Τεχνολογία», «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός − Ασφάλεια & Υγεία στο 
χώρο εργασίας», «Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων», έχουν βαθμό ετήσιας επίδοσης 
μικρότερο του εννέα και πέντε δέκατα (9,5), παραπέμπονται στην ειδική εξεταστική περίοδο 
του δεύτερου δεκαπενθήμερου του Ιουνίου του ιδίου έτους και εξετάζονται ως ακολούθως:  
(i) Στο μάθημα «Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία» υποβάλλουν διορθωμένη την 

εργασία τους (σε περίπτωση ατομικής εργασίας) ή επεξεργασμένα τμήματα της ερευνητικής 
εργασίας (σε περίπτωση ομαδικής εργασίας) που έχουν ορίσει οι εξετάζοντες/ουσες 
εκπαιδευτικοί. Εναλλακτικά και εφόσον η επιλογή των θεμάτων το επιτρέπει, η εξέταση 
μπορεί να είναι προφορική ενώπιον επιτροπής.  

(ii) Στο μάθημα «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός − Ασφάλεια & Υγεία στο 
χώρο εργασίας» υποβάλλουν διορθωμένη την εργασία, το προσωπικό τους ημερολόγιο και 
τον ατομικό τους φάκελο προς επαναξιολόγηση. Εναλλακτικά η εξέταση μπορεί να είναι 
προφορική ενώπιον επιτροπής.  

(iii) Στο μάθημα «Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων» εξετάζονται προφορικά ενώπιον 
επιτροπής επιλέγοντας ένα από τα θέματα της Ζ.Δ.Δ και προχωρούν σε σύντομη προφορική 
παρουσίαση του θέματος ή υποβάλλουν μικρής έκτασης παραδοτέο. 

 
Γ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (οποία προβλέπεται γραπτή 
εξέταση στην εξεταστική περίοδο του Μαΐου-Ιουνίου) 

Ι. Θεωρητικά Μαθήματα  
Περιλαμβάνονται:  
α) ΑΜΙΓΩΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  
ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΜΑ 
Β’  
(ΗΜΕΡ. & 

ΕΣΠ.) 
ΕΠΑΛ 

Εισαγωγή στο Marketing 
Εισαγωγή στην Εφοδιαστική (Logistics) 
Στοιχεία Δικαίου (Αστικού −Εμπ/κού−Εργ/κού-Τουρ/κού) 
Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική (B’ ημ. & Γ’ εσπ.) 

Γ’ 
(ΗΜΕΡ. & 

ΕΣΠ.) ΕΠΑΛ 

Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις 
Γεωγραφία Τουρισμού 
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β) το ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΜΑ 
Β’  
(ΗΜΕΡ. & 

ΕΣΠ.)ΕΠΑΛ 

Αρχές Λογιστικής 

Γ’ 
(ΗΜΕΡ. & 

ΕΣΠ.) 
ΕΠΑΛ 

Φορολογική Πρακτική (Γ’ημ. & Δ’ εσπ.) 
Εφαρμογές Εφοδιαστικής (Logistics) 
Οργάνωση και Διαχείριση Μεταφορών (Γ’ημ. & Δ’ εσπ.) 
Εφαρμογές Marketing 
Δημιουργία και προβολή της διαφήμισης 
Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου 
Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών 
Διαφήμιση Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις 
Οργάνωση και Λειτουργία Ξενοδοχειακών & Τουριστικών 

Επιχειρήσεων 
Σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΠΔ 56/2016 (σελ 2329, παράγραφος 5) στα μαθήματα 
θεωρητικού περιεχομένου και στο θεωρητικό μέρος των μικτών μαθημάτων οι ερωτήσεις 
ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει ερωτήσεις (όχι 
λιγότερες από δύο) που μπορούν να αναλύονται σε υποερωτήματα με σκοπό τον έλεγχο της 
κατανόησης της διδαχθείσας ύλης και η δεύτερη κατηγορία μπορεί να περιλαμβάνει (όχι 
λιγότερες από δύο) ασκήσεις εφαρμογών ή και προβλήματα. Σε περίπτωση που λόγω της 
φύσης του μαθήματος δεν είναι εφικτό να δοθούν ασκήσεις ή προβλήματα, οι μαθητές θα 
εξετάζονται στη δεύτερη κατηγορία σε (όχι λιγότερες από δύο) ερωτήσεις που θα ελέγχουν 
την κριτική τους σκέψη και την ικανότητα εφαρμογής της αποκτηθείσας γνώσης. 
Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% στην πρώτη κατηγορία και 50% στη δεύτερη. 

 
II. Εργαστηριακά μαθήματα και Εργαστηριακό Μέρος Μικτών μαθημάτων  
α) ΑΜΙΓΩΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΜΑ 
Β’ 
(ΗΜΕΡ. & 
ΕΣΠ.) ΕΠΑΛ 

Θεωρία του Τουρισμού και Εφαρμογές 
Χρηματοπιστωτικές Συναλλαγές-Λογιστικά Φύλλα (ECXEL) 

Γ ΗΜΕΡ. &  
Γ’ & Δ’ ΕΣΠ. 
ΕΠΑΛ 

Λογιστικές Εφαρμογές (Γ’ημ., εσπ. & Δ’ εσπ.) 
Εφαρμογές στον Τουρισμό (Γ’ημ., & Δ’ εσπ.) 
Δημιουργία και προβολή της διαφήμισης (Δ’ εσπ. ΕΠΑΛ) 

  
β) το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΜΑ 
Β’  
(ΗΜΕΡ. & 
ΕΣΠ.) ΕΠΑΛ 

Αρχές Λογιστικής 

Γ’ ΗΜΕΡ. &  
Γ’ & Δ’ ΕΣΠ. 
ΕΠΑΛ 

Φορολογική Πρακτική (Γ’ημ. & Δ’ εσπ.) 
Εφαρμογές Εφοδιαστικής (Logistics) 
Οργάνωση και Διαχείριση Μεταφορών 
Εφαρμογές Marketing 
Δημιουργία και προβολή της διαφήμισης 
Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου 
Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών 
Διαφήμιση Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις 
Οργάνωση και Λειτουργία Ξενοδοχειακών και Τουριστικών 
Επιχειρήσεων 

6 
 



 
Τα μαθήματα εργαστηριακού περιεχομένου και το εργαστηριακό μέρος των μικτών 
μαθημάτων εξετάζονται γραπτά ή προφορικά, με επίδειξη δεξιοτήτων των μαθητών/-τριών 
στο εργαστήριο και εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου 
του μαθήματος. Είναι δυνατό να επιλεγεί μία μορφή εξέτασης ή και συνδυασμός αυτών. Η 
μορφή της εξέτασης ορίζεται μετά από εισήγηση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το 
εργαστηριακό μάθημα. Αν επιλεγεί γραπτή μορφή εξέτασης ακολουθείται η ίδια διαδικασία 
με τα μαθήματα θεωρητικού περιεχομένου, όπως περιγράφεται στην προηγούμενη 
παράγραφο.  
Όταν το εργαστηριακό μάθημα διδάσκεται από ένα εκπαιδευτικό και επιλεγεί η προφορική 
διαδικασία εξέτασης, τότε για την εξέταση του εργαστηριακού μαθήματος συγκροτείται 
επιτροπή αποτελούμενη από το Διευθυντή, το διδάσκοντα και έναν άλλο εκπαιδευτικό της 
ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας προς το εξεταζόμενο μάθημα. 
Βαθμός του μαθήματος είναι ο Μ.Ο. των βαθμών των δύο βαθμολογητών. 
Σε κάθε περίπτωση τα εργαστηριακά μαθήματα που εξετάζονται στις προαγωγικές, 
απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις θεωρούνται γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα. 
 

 
Δ. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 
Για τον τρόπο εξέτασης των πανελλαδικών εξεταζομένων μαθημάτων ισχύουν τα ακόλουθα: 

α. Τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων λαμβάνονται από την ύλη που ορίζεται ως 
εξεταστέα για κάθε μάθημα κατά το έτος που γίνονται οι εξετάσεις. 

β. Ο τρόπος εξέτασης των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων ορίζεται λαμβάνοντας 
υπόψη τα παρακάτω κοινά στοιχεία για τα εξεταζόμενα μαθήματα. 
1. Ορίζονται τέσσερα (4) θέματα, κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας. 
2. Κάθε ένα από τα τέσσερα (4) θέματα μπορεί να περιλαμβάνει από ένα (1) έως και πέντε 

(5) ερωτήματα, με δυνατότητα υποερωτημάτων. 
3. Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 25% σε κάθε ένα από τα τέσσερα (4) θέματα. Σε 

περίπτωση που ένα θέμα αναλύεται σε περισσότερα από ένα ερωτήματα, η βαθμολογία 
που προβλέπεται για το θέμα αυτό κατανέμεται ισότιμα στα ερωτήματα ή 
διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε κάθε ένα από αυτά, καθορίζεται 
κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στους/στις υποψηφίους/υποψήφιες 
γραπτώς. 

4. Τα θέματα: 
• περιέχουν ερωτήματα θεωρίας ή εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα που 

ανταποκρίνονται στις δυνατότητες των μαθητών/μαθητριών και δύνανται να 
απαντηθούν από τους/τις μαθητές/μαθήτριες στον χρόνο που ορίζεται για την 
αξιολόγησή τους 

• δύνανται να είναι ανοιχτού τύπου (ερωτήσεις ανάπτυξης) ή κλειστού τύπου (πολλαπλής 
επιλογής, αντιστοίχισης, συμπλήρωσης, διάταξης, σωστού – λάθους, σύντομης 
απάντησης κ.λπ.) 

• διατρέχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης και ελέγχουν ευρύ 
φάσμα διδακτικών στόχων  

• είναι ανάλογα με εκείνα που υπάρχουν στα σχολικά εγχειρίδια και στις διδακτικές 
οδηγίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και του Ι.Ε.Π. 

5. Τα ερωτήματα είναι διατυπωμένα με τρόπο ώστε να μπορεί να ελέγχονται παράμετροι 
όπως: 
• η αποκτηθείσα γνώση των μαθητών/μαθητριών 
• η κατοχή και κατανόηση των γνωστικών στοιχείων 
• η ικανότητα κριτικής ανάλυσης και σύνθεσης 
• η επεξεργασία, η αξιοποίηση και η εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων 
• η αξιολόγηση δεδομένων 
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• η συνδυαστική σκέψη 
• ο έλεγχος της ικανότητας των μαθητών/μαθητριών να χρησιμοποιούν σε συνδυασμό τις 
γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν κατά την επίλυση ασκήσεων και προβλημάτων 
για την εξαγωγή ή την παραγωγή συμπερασμάτων. 

6. Οι μαθητές και οι μαθήτριες απαντούν υποχρεωτικά σε όλα τα θέματα. 
 
Ειδικότερα ο τρόπος εξέτασης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων του τομέα 

Διοίκησης και Οικονομίας καθορίζεται στο άρθρο 6 της υπ΄ αριθμ. Φ.151/27299/Α5/17-2-
2017 Υπουργικής Απόφασης - ΦΕΚ 545Β’/22-2-2017. 
 
Για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα: 
 
1) Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Α.Ο.Θ.) 

Δίνονται στους/στις υποψήφιους/υποψήφιες τέσσερα (4) θέματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στις παρ. α’ και β’ του παρόντος άρθρου. 
Ειδικότερα: 
• Το πρώτο θέμα αποτελείται από ερωτήματα με τα οποία ελέγχεται τόσο η κατοχή των 

αναγκαίων γνωστικών στοιχείων όσο και η κατανόησή τους. 
• Το δεύτερο θέμα αποτελείται από ένα (1) ερώτημα με το οποίο ελέγχεται η ικανότητα 

σύνθεσης, κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής στην καθημερινή πράξη των γνώσεων που 
απέκτησαν οι μαθητές/μαθήτριες. 

• Το τρίτο θέμα αποτελείται από ένα (1) ερώτημα θεωρίας ή μια άσκηση, η οποία απαιτεί 
την εφαρμογή τύπων, νόμων ή αρχών για την εξαγωγή αποτελεσμάτων και 
συμπερασμάτων. Διευκρινίζεται ότι το ερώτημα θεωρίας ή η άσκηση μπορεί να αναλύεται 
σε υποερωτήματα. 

• Το τέταρτο θέμα αποτελείται από ένα (1) πρόβλημα, το οποίο απαιτεί την ικανότητα 
συνδυασμού γνώσεων για τον υπολογισμό, τη συσχέτιση και αξιολόγηση οικονομικών 
μεγεθών. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να αναλύεται σε υποερωτήματα. 

 
Για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα: 
2) Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (Α.Ο.Δ.) 

Δίνονται στους/στις υποψήφιους/υποψήφιες τέσσερα (4) θέματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στις παρ. α’ και β’ του παρόντος άρθρου. 
Ειδικότερα: 
• Το πρώτο θέμα αποτελείται από ερωτήματα με τα οποία ελέγχεται τόσο η κατοχή των 

αναγκαίων γνωστικών στοιχείων όσο και η κατανόησή τους. 
• Το δεύτερο θέμα αποτελείται από ένα (1) ερώτημα με το οποίο ελέγχεται η ικανότητα 

σύνθεσης, κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής στην καθημερινή πράξη των γνώσεων που 
απέκτησαν οι μαθητές/μαθήτριες. 

• Το τρίτο θέμα περιέχει ένα (1) ερώτημα θεωρίας με το οποίο ελέγχεται η κατοχή και η 
κατανόηση των βασικών γνωστικών στοιχείων, καθώς και η ικανότητα εφαρμογής των 
γνώσεων που απέκτησαν οι μαθητές/μαθήτριες. 

• Το τέταρτο θέμα περιέχει ένα (1) ερώτημα που αποτελεί είτε εφαρμογή της θεωρίας είτε 
άσκηση, με την οποία ελέγχεται η ικανότητα σύνθεσης, κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής 
των γνώσεων που απέκτησαν οι μαθητές/μαθήτριες. Διευκρινίζεται ότι τόσο το ερώτημα 
(εφαρμογή της θεωρίας) όσο και η άσκηση μπορεί να αναλύεται σε υποερωτήματα. 

 
Είμαι στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία και διευκρίνιση. 
 
                                                       Ο Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 09 
                                                                                    
 

Ιωάννης Γεωργόπουλος 
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