ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΛΤΚΔΙΑ - ΔΠΑΛ
Δγγξαθέο - Μεηεγγξαθέο - Φνίηεζε καζεηώλ ζηα
ΔΠΑΛ


Δθηχπσζε

fShare

ΔΓΓΡΑΦΔ - ΜΔΣΔΓΓΡΑΦΔ ΦΟΙΣΗΗ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΑ
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΛΤΚΔΙΑ (ΔΠΑΛ)
(Απφζπαζκα απφ ΦΔΚ 2470/2014 ζπκπιεξσκέλν κε ηξνπνπνηήζεηο ΦΔΚ 723/2015)
Αξ.Πξση.78213/Γ4/18-05-2015/ΤΠΟΠΑΗΘ
ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΤΓΩΝ Π/ΘΜΗΑ & Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ
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ΣΜΖΜΑ Β΄
ΜΑΘΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ & ΥΟΛΗΚΖ ΕΩΖ
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Πιεξνθνξίεο: A. Mαγνπιάο, Ε. Παπαεκαλνπήι
Σειέθσλν: 210 344 2212, 3014
Fax: 210 344 3253
ΘΔΜΑ: «Δγγξαθέο- Μεηεγγξαθέο- Φνίηεζε καζεηώλ ζηα Ηκεξήζηα θαη
Δζπεξηλά Δπαγγεικαηηθά Λύθεηα (ΔΠΑ.Λ.) ηνπ Ν.4186/2013 (Α΄193).»
αο ελεκεξψλνπκε φηη κεηά ηελ έθδνζε ηεο κε αξ. πξση. 60687/Γ4/17-04-2015 Τ.Α.
(Β΄ 723) κε ζέκα: «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’αξηζκ.141641/Γ2/08-09-2014 Τ.Α.
“Δγγξαθέο-Μεηεγγξαθέο-Φνίηεζε καζεηψλ ζηα Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα” (Β΄ 2470 )»
γηα ηηο εγγξαθέο-κεηεγγξαθέο-θνίηεζε καζεηψλ ζηα ΔΠΑ.Λ. ηνπ Ν.4186/2013
(Α΄193) ηζρχνπλ ηα εμήο :
1. Γηα ηε θνίηεζε ησλ καζεηψλ πνπ παξαθνινπζνχλ κφλν ηα καζήκαηα ΣνκέσλΔηδηθνηήησλ ζηα Ζκεξήζηα θαη Δζπεξηλά Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα ηνπ Ν.4186/2013
(Α΄193) φπνπ ηα φξηα ησλ απνπζηψλ ηνπο θαζνξίδνληαη κε ηνλ αθφινπζν πίλαθα:
ΦΟΙΣΗΗ ΜΑΘΗΣΩΝ ΠΟΤ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ ΜΟΝΟ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ
ΣΟΜΔΩΝ-ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΩΝ
ΔΠΑΡΚΗ
ΔΠΑΡΚΗ
ΔΠΑΡΚΗ
ΑΝΔΠΑΡΚΗ
ΣΑΞΗ
ραξαθηεξίδεηαη ραξαθηεξίδεηαη ραξαθηεξίδεηαη ραξαθηεξίδεηαη
ΔΠΑ.Λ.
ε θνίηεζε
ε θνίηεζε
ε θνίηεζε
ε θνίηεζε
καζεηή όηαλ ην καζεηή όηαλ ην καζεηή πνπ
καζεηή πνπ

ΦΟΙΣΗΗ ΜΑΘΗΣΩΝ ΠΟΤ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ ΜΟΝΟ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ
ΣΟΜΔΩΝ-ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΩΝ
ζύλνιν ησλ
ζύλνιν ησλ
ζεκείσζε:
ζεκείσζε πάλσ
απνπζηώλ
απνπζηώλ δελ
από:
αλεμάξηεηα από ππεξβαίλεη ηηο:
ην ιόγν ζηνλ
νπνίν
νθείινληαη δελ
ππεξβαίλεη ηηο:
α) απφ 78 έσο
108 απνπζίεο κε
ηελ πξνυπφζεζε
φηη νη άλσ ησλ 32
απνπζίεο είλαη
δηθαηνινγεκέλεο
θαη ν Γ.Μ.Ο. ηεο
α) 78 απνπζίεο πξνθνξηθήο
κε ηελ
βαζκνινγίαο
α)32 απνπζίεο
πξνυπφζεζε φηη είλαη ηνπιάρηζηνλ θαη δελ εκπίπηεη
νη άλσ ησλ 32 15 πιήξεο θαη ε ζε θακία απφ ηηο
α) 32 απνπζίεο
απνπζίεο είλαη δηαγσγή ηνπ
πεξηπηψζεηο γηα
κφλν γηα ην
δηθαηνινγεκέλεο θνζκηφηαηε γηα επαξθή θνίηεζε
ζρνιηθφ έηνο
γηα ην ζρνιηθφ ην ζρνιηθφ έηνο γηα ην ζρνιηθφ
2014-2015,
έηνο 2014-2015 2014-2015
έηνο 2014-2015
Β΄ Σάμε
ΔΠΔΡΗΝΩΝ
β) 78 απνπζίεο β) απφ 78 έσο
β) 30 απνπζίεο
κε ηελ
108 απνπζίεο κε θαη δελ εκπίπηεη
β) 30 απνπζίεο
πξνυπφζεζε φηη ηελ πξνυπφζεζε ζε θακία απφ ηηο
απφ ην ζρνιηθφ
νη άλσ ησλ 30 φηη νη άλσ ησλ 30 πεξηπηψζεηο γηα
έηνο 2015-2016
απνπζίεο είλαη απνπζίεο είλαη
επαξθή θνίηεζε
θαη εθεμήο
δηθαηνινγεκέλεο δηθαηνινγεκέλεο γηα ην ζρνιηθφ
γηα ην ζρνιηθφ θαη ν Γ.Μ.Ο. ηεο έηνο 2015-2016
έηνο 2015-2016 πξνθνξηθήο
θαη εθεμήο
θαη εθεμήο
βαζκνινγίαο
είλαη ηνπιάρηζηνλ
15 πιήξεο θαη ε
δηαγσγή ηνπ
θνζκηφηαηε γηα
ην ζρνιηθφ έηνο
2015-2016 θαη
εθεμήο
απφ 78 έσο 108
απνπζίεο κε ηελ
78 απνπζίεο κε
πξνυπφζεζε φηη 30 απνπζίεο θαη
ηελ πξνυπφζεζε
νη άλσ ησλ 30
δελ εκπίπηεη ζε
Γ΄ Σάμε
φηη νη άλσ ησλ
30 απνπζίεο
απνπζίεο είλαη
θακία απφ ηηο
ΔΠΔΡΗΝΩΝ
30 απνπζίεο
δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο γηα
είλαη
θαη ν Γ.Μ.Ο. ηεο επαξθή θνίηεζε
δηθαηνινγεκέλεο
πξνθνξηθήο
βαζκνινγίαο

ΦΟΙΣΗΗ ΜΑΘΗΣΩΝ ΠΟΤ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ ΜΟΝΟ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ
ΣΟΜΔΩΝ-ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΩΝ
είλαη ηνπιάρηζηνλ
15 πιήξεο θαη ε
δηαγσγή ηνπ
θνζκηφηαηε
απφ 83 έσο 115
απνπζίεο κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη
νη άλσ ησλ 32
83 απνπζίεο κε
απνπζίεο είλαη
32 απνπζίεο θαη
ηελ πξνυπφζεζε
δηθαηνινγεκέλεο δελ εκπίπηεη ζε
Γ΄ Σάμε
φηη νη άλσ ησλ
32 απνπζίεο
θαη ν Γ.Μ.Ο. ηεο θακία απφ ηηο
ΔΠΔΡΗΝΩΝ
32 απνπζίεο
πξνθνξηθήο
πεξηπηψζεηο γηα
είλαη
βαζκνινγίαο
επαξθή θνίηεζε
δηθαηνινγεκέλεο
είλαη ηνπιάρηζηνλ
15 πιήξεο θαη ε
δηαγσγή ηνπ
θνζκηφηαηε
απφ 75 έσο 108
απνπζίεο κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη
νη άλσ ησλ 33
75 απνπζίεο κε
απνπζίεο είλαη
33 απνπζίεο θαη
ηελ πξνυπφζεζε
δηθαηνινγεκέλεο δελ εκπίπηεη ζε
Β' ΣΑΞΖ
φηη νη άλσ ησλ
33 απνπζίεο
θαη ν Γ.Μ.Ο. ηεο θακία απφ ηηο
ΖΜΔΡΖΗΩΝ
33 απνπζίεο
πξνθνξηθήο
πεξηπηψζεηο γηα
είλαη
βαζκνινγίαο
επαξθή θνίηεζε
δηθαηνινγεκέλεο
είλαη ηνπιάρηζηνλ
15 πιήξεο θαη ε
δηαγσγή ηνπ
θνζκηφηαηε
απφ 75 έσο 108
απνπζίεο κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη
νη άλσ ησλ 33
75 απνπζίεο κε
απνπζίεο είλαη
33 απνπζίεο θαη
ηελ πξνυπφζεζε
δηθαηνινγεκέλεο δελ εκπίπηεη ζε
Γ΄ ΣΑΞΖ
φηη νη άλσ ησλ
33 απνπζίεο
θαη ν Γ.Μ.Ο. ηεο θακία απφ ηηο
ΖΜΔΡΖΗΩΝ
33 απνπζίεο
πξνθνξηθήο
πεξηπηψζεηο γηα
είλαη
βαζκνινγίαο
επαξθή θνίηεζε
δηθαηνινγεκέλεο
είλαη ηνπιάρηζηνλ
15 πιήξεο θαη ε
δηαγσγή ηνπ
θνζκηφηαηε
Σα αλσηέξσ φξηα ησλ απνπζηψλ ηζρχνπλ γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2014-2015 γηα ηε Β΄
ηάμε Ζκεξεζίσλ θαη Δζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ., γηα ηε Γ΄ ηάμε Ζκεξεζίσλ θαη Δζπεξηλψλ

ΔΠΑ.Λ. ηζρχνπλ απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2015-2016 θαη γηα ηε Γ΄ ηάμε Δζπεξηλψλ
ΔΠΑ.Λ. ηζρχνπλ απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2016-2017.
2. Γηα ηηο εγγξαθέο-κεηεγγξαθέο ησλ καζεηψλ ζηα ΔΠΑ.Λ. ηνπ Ν.4186/2013 (Α΄193)
γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2015-2016 ηζρχεη ν παξαθάησ πίλαθαο :
ΔΓΓΡΑΦΔ-ΜΔΣΔΓΓΡΑΦΔ ΜΑΘΖΣΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΥΟΛ.ΔΣΟ 2015-2016
Α) 1. ηελ Α΄ ηάμε, πέξαλ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ.2 ηνπ
άξζξνπ 7 ηνπ λ.4186/2013 (Α΄193), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, εγγξάθνληαη:
α) Κάηνρνη ελδεηθηηθνχ Γ’ ηάμεο ηνπ παιαηνχ εμαηαμίνπ γπκλαζίνπ.
β) Απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2015-2016 θαη εθεμήο καζεηέο ηεο Α΄ Σάμεο παξειζφλησλ
εηψλ ησλ ΣΔΛ, ΛΔΝ, Δ.Π.Λ. θαζψο θαη νη καζεηέο παξειζφλησλ εηψλ ηεο Α΄ ηάμεο
Ζκεξεζίσλ θαη Δζπεξηλψλ Γεληθψλ Λπθείσλ, Δληαίσλ Λπθείσλ.
γ) Μαζεηέο ηεο Α΄ θαη Β΄ ηάμεο ηνπ 1νπ θχθινπ T.E.E.
δ) Μαζεηέο ηεο Α΄ θαη Β΄ ηάμεο ησλ ΣΔ.
ε) Μαζεηέο ηεο Γ΄ Σάμεο παιαηνχ εμαηαμίνπ Γπκλαζίνπ.
ζη) Απνξξηπηφκελνη καζεηέο ηεο Α΄ ηάμεο ηνπ ΔΠΑ.Λ.
δ) Μαζεηέο ηεο Α΄ θαη Β΄ ηάμεο Δζπεξηλνχ ΣΔΛ θαη ΣΔ
2. Απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2015-2016 θαη εθεμήο ζηελ Α΄ Σάμε κεηεγγξάθνληαη:
Μαζεηέο ηεο Α΄ ηάμεο Ζκεξεζίσλ θαη Δζπεξηλψλ ΓΔ.Λ.,ΔΠΑ.Λ.
3. ηε Β΄ ηάμε, πέξαλ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 7
ηνπ λ.4186/2013 (Α΄193), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, εγγξάθνληαη:
α) Κάηνρνη πηπρίνπ Α΄ θχθινπ Σ.Δ.Δ.
β) Κάηνρνη πηπρίνπ Β΄ θχθινπ T.E.E. θαη ησλ ηζνηίκσλ κε απηνχο ηίηισλ ζπνπδψλ
ζε άιιε εηδηθφηεηα απφ απηή ηνπ νηθείνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπο.
γ) Μαζεηέο ηεο Δ΄ θαη Σ΄ ηάμεο ηνπ παιαηνχ εμαηαμίνπ Γπκλαζίνπ.
δ)Απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2015-2016 θαη εθεμήο καζεηέο παξειζφλησλ εηψλ ηεο Β΄ θαη
Γ΄ ηάμεο ΣΔΛ, ΛΔΝ, Δ.Π.Λ. θαζψο θαη νη καζεηέο παξειζφλησλ εηψλ ηεο Β΄ θαη Γ΄
ηάμεο Ζκεξεζίσλ θαη Δζπεξηλψλ ΓΔ.Λ., Δληαίνπ Λπθείνπ.
ε) Μαζεηέο ηνπ 2νπ θχθινπ T.E.E.
ζη)Απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2015-2016 θαη εθεμήο νη πξναρζέληεο ηεο Α΄ ηάμεο ησλ
ΣΔΛ, ΛΔΝ, Δ.Π.Λ. θαζψο θαη νη πξναρζέληεο ηεο Α΄ ηάμεο Ζκεξεζίσλ θαη
Δζπεξηλψλ Δληαίσλ Λπθείσλ.
δ) Πξναρζέληεο ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ παιαηνχ εμαηαμίνπ Γπκλαζίνπ.
ε) Κάηνρνη πηπρίνπ ΣΔ θαη ησλ ηζνηίκσλ κε απηνχο ηίηισλ ζπνπδψλ.

ζ) Μαζεηέο πνπ πξνήρζεζαλ απφ ηελ Β΄ ηάμε ΔΠΑ.Λ. θαη επηζπκνχλ λα θνηηήζνπλ
ζε δηαθνξεηηθφ ηνκέα ή εηδηθφηεηα.
η) Απνξξηπηφκελνη ηεο Β΄ Σάμεο ΔΠΑ.Λ.
ηα)Κάηνρνη πηπρίνπ ΔΠΑ.. ζε άιιε εηδηθφηεηα απφ απηή ηνπ νηθείνπ ηίηινπ
ζπνπδψλ ηνπο.
ηβ)Κάηνρνη πηπρίνπ ΔΠΑ.Λ. ζε άιιε εηδηθφηεηα απφ απηή ηνπ νηθείνπ ηίηινπ
ζπνπδψλ ηνπο.
ηγ) Μαζεηέο ηεο Α΄ θαη Β΄ ηάμεο ΔΠΑ..
ηδ) Κάηνρνη πηπρίνπ ΣΔΛ, Δ.Π.Λ. θαη ησλ ηζνηίκσλ κε απηνχο ηίηισλ ζπνπδψλ ζε
άιιε εηδηθφηεηα απφ απηή ηνπ νηθείνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπο.
ηε) Μαζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο Δζπεξηλνχ ΣΔΛ.
ηζη) Κάηνρνη απνιπηεξίνπ Γεληθνχ ή Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, θαη ησλ ηζνηίκσλ κε
απηνχο ηίηισλ ζπνπδψλ θαζψο θαη νη θάηνρνη αληηζηνίρνπ απνιπηεξίνπ Λπθείνπ ηεο
αιινδαπήο.
4. Απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2015-2016 θαη εθεμήο ζηε Β΄ Σάμε κεηεγγξάθνληαη:
α) Πξναρζέληεο ηεο Α΄ ηάμεο Ζκεξεζίσλ θαη Δζπεξηλψλ ΓΔ.Λ. β)Μαζεηέο ηεο Β΄
ηάμεο Ζκεξεζίσλ θαη Δζπεξηλψλ ΓΔ.Λ. γ) Μαζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο Ζκεξεζίσλ θαη
Δζπεξηλψλ ΓΔ.Λ. δ)Μαζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο Δζπεξηλψλ ΓΔ.Λ.
5. ηε Γ΄ Σάμε ησλ ΔΠΑ.Λ. εγγξάθνληαη:
α) Οη πξναρζέληεο απφ ηε Β΄ ηάμε ΔΠΑ.Λ. ζηελ ίδηα εηδηθφηεηα.
β) Οη απνξξηπηφκελνη καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο ΔΠΑ.Λ. ζηελ ίδηα εηδηθφηεηα ηνπ ίδηνπ
ηνκέα.
3. Γηα ηηο κεηεγγξαθέο καζεηψλ απφ ΔΠΑ.Λ. ζε ΓΔ.Λ. θαη αληίζηξνθα γηα ην
ζρνιηθφ έηνο 2015-2016 ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία (παξ.2 ηνπ άξζξνπ 7,
παξ.3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4186/2013) θαη ηηο κε αξ. πξση. 141641/Γ2/08-09-2014
(Β΄2470), 60687/Γ4/17-04-2015 (Β΄ 723) Τ.Α. ηζρχνπλ νη παξαθάησ πίλαθεο:
ΜΔΣΔΓΓΡΑΦΔ ΜΑΘΗΣΩΝ ΑΠΟ ΔΠΑ.Λ. Δ ΓΔ.Λ. ΓΙΑ ΣΟ Υ. ΔΣΟ
2015-2016
ΜΔΣΔΓΓΡΑΦΟΝΣΑΗ Δ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ
ΣΑΞΔΗ ΔΠΑ.Λ.
ΣΑΞΔΗ ΣΟΤ ΓΔ.Λ.:
Α΄ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΚΑΗ
Α΄ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ή Α΄ ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΓΔ.Λ.
Α΄ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΔΠΑ.Λ.
Β' ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΚΑΗ
Β΄ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔ.Λ. ή Γ΄ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΓΔ.Λ.
Β΄ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΔΠΑ.Λ.
Γ ' ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΚΑΗ
Β΄ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔ.Λ. ή Γ΄ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΓΔ.Λ.
Γ΄ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΔΠΑ.Λ.

ΜΔΣΔΓΓΡΑΦΔ ΜΑΘΗΣΩΝ ΑΠΟ ΔΠΑ.Λ. Δ ΓΔ.Λ. ΓΙΑ ΣΟ Υ. ΔΣΟ
2015-2016
Γ΄ ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΔΠΑ.Λ.
Β΄ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔ.Λ. ή Γ΄ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΓΔ.Λ.

ΜΔΣΔΓΓΡΑΦΔ ΜΑΘΗΣΩΝ ΑΠΟ ΓΔ.Λ. Δ ΔΠΑ.Λ. ΓΙΑ ΣΟ Υ. ΔΣΟ
2015-2016
ΜΔΣΔΓΓΡΑΦΟΝΣΑΗ Δ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ
ΣΑΞΔΗ ΓΔ.Λ.
ΣΑΞΔΗ ΣΟΤ ΔΠΑ.Λ.:
Α΄ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔ.Λ. ΚΑΗ Α΄
Α΄ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ή Α΄ ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΔΠΑ.Λ.
ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΓΔ.Λ.
Β΄ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔ.Λ. ή
Β' ΖΜΔΡΖΗΟΤ ή Β΄ ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΔΠΑ.Λ.
Β΄ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΓΔ.Λ.
Γ΄ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔ.Λ. ή
Β ' ΖΜΔΡΖΗΟΤ ή Β΄ ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΔΠΑ.Λ.
Γ΄ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΓΔ.Λ.
Γ΄ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΓΔ.Λ.
Β΄ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ή Β΄ ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΔΠΑ.Λ.
Ζ κε αξ.πξση.8238/Γ4/19-01-2015 Δγθχθιηνο ηνπ Τ.ΠΟ.ΠΑΗ.Θ. κε ζέκα:
«Απαιιαγή απφ καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο ζηα ΔΠΑ.Λ.» παχεη λα ηζρχεη.
Παξαθαινχληαη νη Γ/ληεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ λα ελεκεξψζνπλ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο γηα φια ηα αλσηέξσ δεηήκαηα.
Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ,
ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ
ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΟΤΡΑΚΖ

(Σξνπνπνηήζεηο απφ ηελ αξ.60687/Γ4 - ΦΔΚ 723/2015)
Αξ.Πξση.141641/08-09-2014/ΤΠΑΗΘ
ΔΝΗΑΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ
Π/ΘΜΗΑ & Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ
Γ/ΝΖ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ
ΣΜΖΜΑ Β΄
Πιεξ.: Παπαεκαλνπήι Ε.
Καξνπνχινπ Δι.
Kαξαγηαλλφπνπινο Β.
Σειέθσλν:210-344 2229
ΘΔΜΑ: «Δγγξαθέο – Μεηεγγξαθέο - Φνίηεζε καζεηώλ ζηα Δπαγγεικαηηθά
Λύθεηα»
Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ

Έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ ε θαη δ ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ.4186/2013
«Αλαδηάξζξσζε ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (Α΄193),
φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ.17 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ.4264/2014 (Α΄118).
2. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ.7 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ.3848/2010 «Αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ-θαζηέξσζε θαλφλσλ αμηνιφγεζεο θαη αμηνθξαηίαο ζηελ
εθπαίδεπζε θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (Α΄ 71).
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ θψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα
Κπβεξλεηηθά φξγαλα πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο αξηζκ.94654/Σ5/19-06-2014 Απφθαζεο ηνπ
Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ Α. Λνβέξδνπ
(Β΄1618) «Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ ζηνπο Τθππνπξγνχο Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ, Αιέμαλδξν Γεξκεληδφπνπιν θαη Κσλζηαληίλν Κνπθνδήκν».
5. Σηο αξηζκ.35/03-06-2014, 48/21-07-2014, 50/04-08-2014, 51/12-08-2014 Πξάμεηο
ηνπ Γ.. ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (Η.Δ.Π.).
6. Σν γεγνλφο φηη απφ ηελ παξνχζα απφθαζε δελ πξνθαιείηαη δαπάλε εηο βάξνο ηνπ
θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.
Απνθαζίδνπκε
νξίδνπκε ηε δηαδηθαζία εγγξαθψλ-κεηεγγξαθψλ θαη ηε θνίηεζε ησλ καζεηψλ ζηα
Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα (ΔΠΑ.Λ.) σο εμήο:

Άξζξν 1
Πξνζεζκίεο εγγξαθώλ
1. Οη εγγξαθέο ησλ καζεηψλ εκεξήζησλ θαη εζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ. γηα θάζε ζρνιηθφ
έηνο γίλνληαη κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξνεγνχκελνπ δηδαθηηθνχ έηνπο. Καη’
εμαίξεζε κπνξεί λα γίλεη εγγξαθή ην κήλα επηέκβξην θαη κέρξη ηελ έλαξμε ησλ
καζεκάησλ γηα ηνπο καζεηέο πνπ εκπνδίζηεθαλ λα εγγξαθνχλ γηα ιφγνπο αλσηέξαο
βίαο, θαζψο θαη γηα ηνπο παξαπεκπφκελνπο καζεηέο ζε επαλεμέηαζε ην επηέκβξην.
2. Ωο εγγξαθή λνείηαη ε εθάπαμ θαηαρψξηζε ζην Αηνκηθφ Γειηίν θαη ζην Μεηξψν
καζεηψλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ καζεηή πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο παξνχζαο
απφθαζεο.
3. Δθπξφζεζκε εγγξαθή είλαη δπλαηφλ λα εγθξηζεί απφ ηνλ Γηεπζπληή Γηεχζπλζεο
Γ.Δ. ην πνιχ 10 εκέξεο κεηά ηε ιήμε ησλ θαη’ εμαίξεζε εγγξαθψλ ηνπ επηεκβξίνπ.
4. Οη απνπζίεο ησλ καζεηψλ γηα ην δηάζηεκα απφ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ σο ηελ
εκέξα ηεο εθπξφζεζκεο εγγξαθήο ππνινγίδνληαη ζην αθέξαην.
5. ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ησλ νπνίσλ ε ιεηηνπξγία αξρίδεη κεηά ηελ έλαξμε ηνπ
ζρνιηθνχ έηνπο, νη εγγξαθέο πξαγκαηνπνηνχληαη κέζα ζην πξψην δεθαήκεξν απφ ηελ
έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.
6. Δγγξαθή καζεηή ζε ΔΠΑ.Λ. επηηξέπεηαη εθφζνλ ν καζεηήο έρεη ηηο απαηηνχκελεο
πξνυπνζέζεηο εγγξαθήο ζε απηφ. Φνίηεζε καζεηή πνπ δελ έρεη λφκηκα εγγξαθεί δελ
επηηξέπεηαη.

7. ηα Δζπεξηλά ΔΠΑ.Λ. εγγξάθνληαη νη καζεηέο πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο
παξ.4 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 4186/2013 (Α΄193), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. ηελ
πεξίπησζε εξγαδφκελνπ καζεηή ζηα εζπεξηλά ΔΠΑ.Λ. απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ
εξγνδφηε ή, αλ πξφθεηηαη γηα καζεηή πνπ αζρνιείηαη ζε δηθφ ηνπ επάγγεικα,
βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο ή ππεξεζίαο φηη ζηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο εξγάδεηαη, ή
βεβαίσζε ηνπ ΟΑΔΓ απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ε εγγξαθή ηνπ ζηα κεηξψα αλέξγσλ.
8. Οη Γηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ππνρξεψλνληαη λα πξνβαίλνπλ ζηελ
επαιήζεπζε ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ πνπ θαηαηίζεληαη γηα ηελ εγγξαθή ησλ καζεηψλ.
9. Οη θεδεκφλεο ή νη ίδηνη νη καζεηέο, εθφζνλ είλαη ελήιηθνη, νθείινπλ λα
αλαλεψλνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο θάζε ζρνιηθφ έηνο.

Άξζξν 2
Δγγξαθέο –Μεηεγγξαθέο
Α) 1. ηελ Α΄ ηάμε, πέξαλ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ.2 ηνπ
άξζξνπ 7 ηνπ λ.4186/2013 (Α΄193), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, εγγξάθνληαη:
α) Κάηνρνη ελδεηθηηθνχ Γ’ ηάμεο ηνπ παιαηνχ εμαηαμίνπ γπκλαζίνπ.
β) Μαζεηέο ηεο Α΄ Σάμεο παξειζφλησλ εηψλ ησλ Γεληθψλ Λπθείσλ,
ΣΔΛ, Δληαίσλ Λπθείσλ, ΛΔΝ, Δ.Π.Λ.
Σξνπνπνίεζε ηεο αξ.60687/Γ4 ΦΔΚ 723/2015
1. α) Ζ ππνπεξίπησζε β ηεο παξ. 1 ηεο πεξίπησζεο Α ηνπ άξζξνπ 2 ηεο
αλσηέξσ Τπνπξγηθήο Απφθαζεο αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«β) Απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2015−2016 θαη εθεμήο καζεηέο ηεο Α΄ ηάμεο
παξειζφλησλ εηψλ ησλ ΣΔΛ, ΛΔΝ, Δ.Π.Λ. θαζψο θαη νη καζεηέο
παξειζφλησλ εηψλ ηεο Α΄ ηάμεο Ζκεξεζίσλ θαη Δζπεξηλψλ Γεληθψλ
Λπθείσλ, Δληαίσλ Λπθείσλ
γ) Μαζεηέο ηεο Α΄ θαη Β΄ ηάμεο ηνπ 1νπ θχθινπ T.E.E.
δ) Μαζεηέο ηεο Α΄ θαη Β΄ ηάμεο ησλ ΣΔ.
ε) Μαζεηέο ηεο Γ΄ Σάμεο παιαηνχ εμαηαμίνπ Γπκλαζίνπ.
ζη) Απνξξηπηφκελνη καζεηέο ηεο Α΄ ηάμεο ηνπ ΔΠΑ.Λ.
δ) Μαζεηέο ηεο Α΄ θαη Β΄ ηάμεο Δζπεξηλνχ ΣΔΛ θαη ΣΔ.
2. ηελ Α΄ Σάμε κεηεγγξάθνληαη: Μαζεηέο ηεο Α΄ ηάμεο ηνπ ΓΔ.Λ. ή ΔΠΑ.Λ.
Σξνπνπνίεζε ηεο αξ.60687/Γ4 ΦΔΚ 723/2015
Ζ παξ. 2 ηεο πεξίπησζεο Α ηνπ άξζξνπ 2 ηεο αλσηέξσ Τπνπξγηθήο Απφθαζεο
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«2. Απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2015−2016 θαη εθεμήο ζηελ Α΄ ηάμε κεηεγγξάθνληαη:
Μαζεηέο ηεο Α΄ ηάμεο Ζκεξεζίσλ θαη Δζπεξηλψλ ΓΔ.Λ., ΔΠΑ.Λ.»,

3. ηε Β΄ ηάμε, πέξαλ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 7
ηνπ λ.4186/2013 (Α΄193), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, εγγξάθνληαη:
α) Κάηνρνη πηπρίνπ Α΄ θχθινπ Σ.Δ.Δ.
β) Κάηνρνη πηπρίνπ Β΄ θχθινπ T.E.E. θαη ησλ ηζνηίκσλ κε απηνχο ηίηισλ
ζπνπδψλ ζε άιιε εηδηθφηεηα απφ απηή ηνπ νηθείνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπο.
γ) Μαζεηέο ηεο Δ΄ θαη Σ΄ ηάμεο ηνπ παιαηνχ εμαηαμίνπ Γπκλαζίνπ.
δ) Μαζεηέο παξειζφλησλ εηψλ ηεο Β΄ θαη Γ΄ ηάμεο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ, ΣΔΛ,
Δληαίνπ Λπθείνπ, ΛΔΝ, Δ.Π.Λ.
Σξνπνπνίεζε ηεο αξ.60687/Γ4 ΦΔΚ 723/2015
Ζ ππνπεξίπησζε δ ηεο παξ. 3 ηεο πεξίπησζεο Α ηνπ άξζξνπ 2 ηεο αλσηέξσ
Τπνπξγηθήο Απφθαζεο αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «δ) Απφ ην ζρνιηθφ έηνο
2015−2016 θαη εθεμήο καζεηέο παξειζφλησλ εηψλ ηεο Β΄ θαη Γ΄ ηάμεο ΣΔΛ,
ΛΔΝ, Δ.Π.Λ. θαζψο θαη καζεηέο παξειζφλησλ εηψλ ηεο Β΄ θαη Γ΄ ηάμεο
Ζκεξεζίσλ θαη Δζπεξηλψλ ΓΔ.Λ., Δληαίνπ Λπθείνπ.»,
ε) Μαζεηέο ηνπ 2νπ θχθινπ T.E.E.
ζη) Πξναρζέληεο ηεο Α΄ ηάμεο ησλ ΣΔΛ, Δληαίσλ Λπθείσλ, ΛΔΝ, Δ.Π.Λ.
Σξνπνπνίεζε ηεο αξ.60687/Γ4 ΦΔΚ 723/2015
Ζ ππνπεξίπησζε ζη ηεο παξ. 3 ηεο πεξίπησζεο Α ηνπ άξζξνπ 2 ηεο αλσηέξσ
Τπνπξγηθήο Απφθαζεο αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«ζη) Απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2015−2016 θαη εθεμήο νη πξναρζέληεο ηεο Α΄ ηάμεο
ησλ ΣΔΛ, ΛΔΝ.,Δ.Π.Λ. θαζψο θαη νη πξναρζέληεο ηεο Α΄ ηάμεο Ζκεξεζίσλ θαη
Δζπεξηλψλ Δληαίσλ Λπθείσλ.»,
δ) Πξναρζέληεο ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ παιαηνχ εμαηαμίνπ Γπκλαζίνπ.
ε) Κάηνρνη πηπρίνπ ΣΔ θαη ησλ ηζνηίκσλ κε απηνχο ηίηισλ ζπνπδψλ.
ζ) Μαζεηέο πνπ πξνήρζεζαλ απφ ηελ Β΄ ηάμε ΔΠΑ.Λ. θαη επηζπκνχλ λα
θνηηήζνπλ ζε δηαθνξεηηθφ ηνκέα ή εηδηθφηεηα.
η) Απνξξηπηφκελνη ηεο Β΄ Σάμεο ΔΠΑ.Λ.
ηα)Κάηνρνη πηπρίνπ ΔΠΑ.. ζε άιιε εηδηθφηεηα απφ απηή ηνπ νηθείνπ ηίηινπ
ζπνπδψλ ηνπο. ηβ)Κάηνρνη πηπρίνπ ΔΠΑ.Λ. ζε άιιε εηδηθφηεηα απφ απηή ηνπ
νηθείνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπο.
ηγ) Μαζεηέο ηεο Α΄ θαη Β΄ ηάμεο ΔΠΑ.
ηδ) Κάηνρνη πηπρίνπ ΣΔΛ, Δ.Π.Λ. θαη ησλ ηζνηίκσλ κε απηνχο ηίηισλ ζπνπδψλ
ζε άιιε εηδηθφηεηα απφ απηή ηνπ νηθείνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπο.
ηε) Μαζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο Δζπεξηλνχ ΣΔΛ.

ηζη) Κάηνρνη απνιπηεξίνπ Γεληθνχ ή Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, θαη ησλ
ηζνηίκσλ κε απηνχο ηίηισλ ζπνπδψλ.
Σξνπνπνίεζε ηεο αξ.60687/Γ4 ΦΔΚ 723/2015
Ζ ππνπεξίπησζε ηζη ηεο παξ.3 ηεο πεξίπησζεο Α ηνπ άξζξνπ 2 ηεο αλσηέξσ
Τπνπξγηθήο Απφθαζεο αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«ηζη) Κάηνρνη απνιπηεξίνπ Γεληθνχ ή Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, θαη ησλ
ηζφηηκσλ κε απηνχο ηίηινπο ζπνπδψλ θαζψο θαη νη θάηνρνη αληηζηνίρνπ
απνιπηεξίνπ Λπθείνπ ηεο αιινδαπήο.»,
4. ηε Β΄ Σάμε κεηεγγξάθνληαη:
α) Πξναρζέληεο ηεο Α΄ ηάμεο ΓΔ.Λ.
β) Μαζεηέο ηεο Β΄ θαη Γ΄ ηάμεο ΓΔ.Λ.
Σξνπνπνίεζε ηεο αξ.60687/Γ4 ΦΔΚ 723/2015
Ζ παξ. 4 ηεο πεξίπησζεο Α ηνπ άξζξνπ 2 ηεο αλσηέξσ Τπνπξγηθήο Απφθαζεο
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2015−2016 θαη εθεμήο ζηε Β΄ ηάμε κεηεγγξάθνληαη:
α) Πξναρζέληεο ηεο Α΄ ηάμεο Ζκεξεζίσλ θαη Δζπεξηλψλ ΓΔ.Λ.
β) Μαζεηέο ηεο Β΄ ηάμεο Ζκεξεζίσλ θαη Δζπεξηλψλ ΓΔ.Λ.
γ) Μαζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο Ζκεξεζίσλ θαη Δζπεξηλψλ ΓΔ.Λ.
δ) Μαζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο Δζπεξηλψλ ΓΔ.Λ.».
5. ηε Γ΄ Σάμε ησλ ΔΠΑ.Λ. εγγξάθνληαη:
α) Οη πξναρζέληεο απφ ηε Β΄ ηάμε ΔΠΑ.Λ. ζηελ ίδηα εηδηθφηεηα.
β) Οη απνξξηπηφκελνη καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο ΔΠΑ.Λ. ζηελ ίδηα εηδηθφηεηα ηνπ
ίδηνπ ηνκέα.
Β) 1. Οη θάηνρνη απνιπηεξίνπ Γεληθνύ Λπθείνπ θαη ησλ ηζνηίκσλ κε απηνχο ηίηισλ
ζπνπδψλ oη νπνίνη εγγξάθνληαη ζηε Β’ ηάμε ηνπ ΔΠΑ.Λ., παξαθνινπζνύλ όια ηα
καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο θαη Δηδηθόηεηαο πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ κφλν
Πηπρίν Δηδηθφηεηαο ηνπ λ.4186/2013 (Α΄193), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
2. Οη θάηνρνη απνιπηεξίνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ θαη ησλ ηζνηίκσλ κε απηνχο
ηίηισλ ζπνπδψλ oη νπνίνη εγγξάθνληαη ζηε Β’ ηάμε ηνπ ΔΠΑ.Λ., παξαθνινπζνχλ
φια ηα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο θαη Δηδηθφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ
κφλν Πηπρίν άιιεο Δηδηθφηεηαο ηνπ λ.4186/2013 (Α΄193), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρχεη.
Σξνπνπνίεζε ηεο αξ.60687/Γ4 ΦΔΚ 723/2015:
Ζ πεξίπησζε Β ηνπ άξζξνπ 2 ηεο αλσηέξσ Τπνπξγηθήο Απφθαζεο
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Β) 1. Οη θάηνρνη απνιπηεξίνπ Γεληθνχ Λπθείνπ (ΓΔ.Λ.), Σερληθνχ
Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ (Σ.Δ.Λ.), Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ (Δ.Π.Λ.),
Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ (ΔΠΑ.Λ.) ή άιινπ ηζνηίκνπ απνιπηεξίνπ Λπθείνπ ή

αληηζηνίρνπ απνιπηεξίνπ Λπθείνπ ηεο αιινδαπήο νη νπνίνη εγγξάθνληαη ζηε
Β΄ ηάμε ηνπ ΔΠΑ.Λ. παξαθνινπζνχλ κφλν ηα καζήκαηα Σνκέσλ, Δηδηθνηήησλ
γηα ηελ απφθηεζε κφλν Πηπρίνπ Δηδηθφηεηαο ηνπ Ν.4186/2013 (Α΄193) φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. Γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2014−2015, νη απνπζίεο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο ησλ καζεηψλ, νη νπνίνη
παξαθνινπζνχλ κφλν ηα καζήκαηα Σνκέσλ−Δηδηθνηήησλ, απφ ηελ έλαξμε ησλ
καζεκάησλ ηνπο κέρξη ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ Ν.4310/2014 (Α΄
258),δελ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ην ραξαθηεξηζκφ ηεο θνίηεζήο ηνπο.
2) Οη θάηνρνη πηπρίνπ ΣΔΔ Β΄ θχθινπ ή άιινπ ηζνηίκνπ πηπρίνπ (θαη φρη
απνιπηεξίνπ) νη νπνίνη εγγξάθνληαη ζηε Β΄ ηάμε ηνπ ΔΠΑ.Λ. δχλαληαη λα
επηιέμνπλ εγγξάθσο είηε ηελ απφθηεζε κφλν Πηπρίνπ Δηδηθφηεηαο ηνπ
Ν.4186/2013 (Α΄193), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, δηαθνξεηηθήο κε ην ελ
ηζρχ πηπρίν ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο, νπφηε απαιιάζζνληαη απφ ηελ
παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ Γεληθήο Παηδείαο, είηε λα παξαθνινπζήζνπλ
φια ηα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο θαη Δηδηθφηεηαο ησλ ΔΠΑ.Λ. γηα απφθηεζε
Απνιπηεξίνπ θαη Πηπρίνπ άιιεο Δηδηθφηεηαο ηνπ Ν.4186/2013 (Α΄ 193), φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. Γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2014−2015, νη απνπζίεο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο ησλ καζεηψλ, νη νπνίνη
παξαθνινπζνχλ κφλν ηα καζήκαηα Σνκέσλ−Δηδηθνηήησλ, απφ ηελ έλαξμε ησλ
καζεκάησλ ηνπο κέρξη ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζεο
Τπνπξγηθήο Απφθαζεο, δελ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ην ραξαθηεξηζκφ ηεο
θνίηεζήο ηνπο.
3) Οη θάηνρνη πηπρίνπ ΣΔ θαη ησλ ηζνηίκσλ κε απηνχο ηίηισλ ζπνπδψλ, νη
θάηνρνη πηπρίνπ ΔΠΑ.., νη νπνίνη εγγξάθνληαη ζηε Β΄ ηάμε ηνπ ΔΠΑ.Λ.
παξαθνινπζνχλ φια ηα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο θαη Δηδηθφηεηαο γηα ηελ
απφθηεζε Απνιπηεξίνπ θαη Πηπρίνπ Δηδηθφηεηαο ΔΠΑ.Λ. ηνπ Ν.4186/2013
(Α΄193), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, εθφζνλ δελ είλαη θάηνρνη
απνιπηεξίνπ ΓΔ.Λ. ή ΔΠΑ.Λ. ή ηζνηίκσλ κε απηνχο ηίηισλ ζπνπδψλ.
4) Οη θάηνρνη πηπρίνπ ΣΔ θαη ησλ ηζνηίκσλ κε απηνχο ηίηισλ ζπνπδψλ, νη
θάηνρνη πηπρίνπ ΔΠΑ.., νη νπνίνη εγγξάθνληαη ζηε Β΄ ηάμε ηνπ ΔΠΑ.Λ.
παξαθνινπζνχλ κφλν ηα καζήκαηα Δηδηθφηεηαο γηα ηελ απφθηεζε κφλν
Πηπρίνπ Δηδηθφηεηαο ΔΠΑ.Λ. ηνπ Ν.4186/2013 (Α΄193) φπσο ηξνπνπνηήζεθε
θαη ηζρχεη, εθφζνλ είλαη θάηνρνη απνιπηεξίνπ ΓΔ.Λ. ή ΔΠΑ.Λ. ή ηζνηίκσλ κε
απηνχο ηίηισλ ζπνπδψλ
5) Οη θάηνρνη πηπρίνπ ΔΠΑ.Λ., νη νπνίνη εγγξάθνληαη ζηε Β΄ ηάμε ηνπ ΔΠΑ.Λ.
παξαθνινπζνχλ φια ηα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο θαη Δηδηθφηεηαο γηα ηελ
απφθηεζε Απνιπηεξίνπ θαη Πηπρίνπ άιιεο Δηδηθφηεηαο ΔΠΑ.Λ. ηνπ
Ν.4186/2013 (Α΄193), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, εθφζνλ δελ είλαη
θάηνρνη απνιπηεξίνπ ΓΔ.Λ. ή ΔΠΑ.Λ. ή ηζνηίκσλ κε απηνχο ηίηισλ ζπνπδψλ.
6) Οη θάηνρνη πηπρίνπ ΔΠΑ.Λ., νη νπνίνη εγγξάθνληαη ζηε Β΄ ηάμε ηνπ ΔΠΑ.Λ.
παξαθνινπζνχλ κφλν ηα καζήκαηα Δηδηθφηεηαο γηα ηελ απφθηεζε κφλν
Πηπρίνπ άιιεο Δηδηθφηεηαο ΔΠΑ.Λ. ηνπ Ν.4186/2013 (Α΄193) φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, εθφζνλ είλαη θάηνρνη απνιπηεξίνπ ΓΔ.Λ. ή ΔΠΑ.Λ.
ή ηζνηίκσλ κε απηνχο ηίηισλ ζπνπδψλ».

3. Οη θάηνρνη πηπρίνπ Β΄ θύθινπ Σ.Δ.Δ. θαη ησλ ηζνηίκσλ κε απηνχο ηίηισλ
ζπνπδψλ, νη θάηνρνη πηπρίνπ ΔΠΑ.Λ., νη θάηνρνη πηπρίνπ ΔΠΑ. εγγξάθνληαη ζηε
Β΄ ηάμε ηνπ ΔΠΑ.Λ θαη παξαθνινπζνχλ φια ηα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο θαη
Δηδηθφηεηαο:
- γηα ηελ απφθηεζε Απνιπηεξίνπ Λπθείνπ θαη Πηπρίνπ άιιεο Δηδηθφηεηαο ηνπ
λ.4186/2013 (Α΄ 193), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, εθφζνλ δελ είλαη θάηνρνη
απνιπηεξίνπ ΓΔ.Λ. ή Δ-ΠΑ.Λ. ή ηζνηίκσλ κε απηνχο ηίηισλ ζπνπδψλ,
- γηα ηελ απφθηεζε κφλν Πηπρίνπ άιιεο Δηδηθφηεηαο ηνπ λ.4186/2013 (Α΄193), φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, εθφζνλ είλαη θάηνρνη απνιπηεξίνπ ΓΔ.Λ. ή ΔΠΑ.Λ. ή
ηζνηίκσλ κε απηνχο ηίηισλ ζπνπδψλ.
4. Οη θάηνρνη πηπρίνπ ΣΔ θαη ησλ ηζνηίκσλ κε απηνχο ηίηισλ ζπνπδψλ,
εγγξάθνληαη ζηε Β΄ ηάμε ηνπ ΔΠΑ.Λ θαη παξαθνινπζνχλ φια ηα καζήκαηα Γεληθήο
Παηδείαο θαη Δηδηθφηεηαο:
- γηα ηελ απφθηεζε Απνιπηεξίνπ Λπθείνπ θαη Πηπρίνπ Δηδηθφηεηαο ηνπ λ.4186/2013
(Α΄ 193), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, εθφζνλ δελ είλαη θάηνρνη απνιπηεξίνπ
ΓΔ.Λ. ή ΔΠΑ.Λ. ή ηζνηίκσλ κε απηνχο ηίηισλ ζπνπδψλ,
- γηα ηελ απφθηεζε κφλν Πηπρίνπ Δηδηθφηεηαο ηνπ λ.4186/2013 (Α΄193), φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, εθφζνλ είλαη θάηνρνη απνιπηεξίνπ ΓΔ.Λ. ή ΔΠΑ.Λ. ή
ηζνηίκσλ κε απηνχο ηίηισλ ζπνπδψλ.

Άξζξν 3
Γηθαηνινγεηηθά εγγξαθήο
Γηα ηελ εγγξαθή καζεηή απαηηνχληαη ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά:
1. α) Απνιπηήξην γπκλαζίνπ ή ελδεηθηηθφ Γ΄ ηάμεο ηνπ παιαηνχ εμαηαμίνπ γπκλαζίνπ
ή
β) Φσηναληίγξαθν πηπρίνπ ή απνιπηεξίνπ (άξζξν 1 ηνπ λ.4250/2014, Α΄ 74) γηα φιεο
ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ απηφ απνηειεί ηππηθφ πξνζφλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ
πξνεγνχκελνπ άξζξνπ.
ηελ πεξίπησζε απηή, γηα λα νινθιεξσζεί ε εγγξαθή, ην ΔΠΑ.Λ. ζην νπνίν γίλνληαη
νη εγγξαθέο πξέπεη κε έγγξαθφ ηνπ λα δεηήζεη επαιήζεπζε ηίηινπ θαη αθξηβέο
απφζπαζκα ηνπ κεηξψνπ ηνπ καζεηή απφ ην ζρνιείν έθδνζεο ηνπ πηπρίνπ,
απνιπηεξίνπ ή
γ) Πηζηνπνηεηηθφ ζπνπδψλ ηνπ καζεηή απφ ην ζρνιείν ζην νπνίν θνηηνχζε ή απφ ην
ζρνιείν ζην νπνίν θπιάζζνληαη ηα αξρεία ζρνιείνπ πνπ θαηαξγήζεθε.
ηελ πεξίπησζε απηή, γηα λα νινθιεξσζεί ε εγγξαθή, ην ζρνιείν πνπ εθδίδεη ην
πηζηνπνηεηηθφ ζπνπδψλ ζηέιλεη ην Αηνκηθφ Γειηίν ηνπ καζεηή επηζεκνπνηεκέλν ζην
ζρνιείν πνπ γίλεηαη ε εγγξαθή, κε ηελ παξαηήξεζε φηη απηφ επέρεη ζέζε επίζεκνπ
ηίηινπ εγγξαθήο.
ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο εγγξαθήο, αλ έρεη θαηαηεζεί πξσηφηππνο ηίηινο (απνιπηήξην
Γπκλαζίνπ), απηφο δελ επηζηξέθεηαη.
2. Τπεχζπλε δήισζε γηα ηελ θεδεκνλία ηνπ καζεηή.
Κεδεκφλαο ηνπ καζεηή, εθφζνλ απηφο είλαη αλήιηθνο, είλαη ν παηέξαο ή ε κεηέξα θαη
απνπζία απηψλ ή θσιπνκέλσλ απφ ηνλ λφκν, ν έρσλ ηελ επηκέιεηα απηνχ, ζχκθσλα

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, ή ην ππφ ηνχηνπ λνκίκσο θαηά πεξίπησζε ή
παγίσο εμνπζηνδνηεκέλν ελήιηθν κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ.
3. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ θεδεκφλα ηνπ καζεηή ή ηνπ ηδίνπ, αλ είλαη ελήιηθνο γηα ηελ
νκάδα πξνζαλαηνιηζκνχ, ηνλ ηνκέα θαη ηελ εηδηθφηεηα πνπ επηζπκεί λα
παξαθνινπζήζεη.
Ζ δήισζε απηή κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ην αξγφηεξν ηελ 30ε επηεκβξίνπ θάζε
δηδαθηηθνχ έηνπο.
4. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ηνπ
θεδεκφλα ηνπ καζεηή ή ηνπ ηδίνπ, αλ είλαη ελήιηθνο, ζρεηηθά κε ηε δηπιή θνίηεζε
ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο παξνχζαο απφθαζεο.
5. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ηνπ
θεδεκφλα ηνπ καζεηή ή ηνπ ηδίνπ, αλ είλαη ελήιηθνο, φηη δελ θαηέρεη πηπρίν, νχηε
νθείιεη καζήκαηα πξνο απφθηεζε πηπρίνπ, ίδηαο εηδηθφηεηαο θαη επηπέδνπ κε απηφ
πνπ επηζπκεί λα απνθηήζεη κε ηελ εγγξαθή ηνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ην άξζξν 20 ηεο
παξνχζαο απφθαζεο.
6. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ηνπ
θεδεκφλα ηνπ καζεηή ή ηνπ ηδίνπ, αλ είλαη ελήιηθνο:
(α) φηη δελ θαηέρεη απνιπηήξην ηίηιν ζπνπδψλ, νχηε νθείιεη καζήκαηα πξνο
απφθηεζε απνιπηεξίνπ, πξνθεηκέλνπ ν καζεηήο λα απνθηήζεη Απνιπηήξην θαη
Πηπρίν Δηδηθφηεηαο ηνπ λ.4186/2013 (Α΄193), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ή
(β) φηη θαηέρεη απνιπηήξην ηίηιν ζπνπδψλ, ή νθείιεη καζήκαηα πξνο απφθηεζε
απνιπηεξίνπ, πξνθεηκέλνπ ν καζεηήο λα απνθηήζεη κφλν Πηπρίν Δηδηθφηεηαο ηνπ
λ.4186/2013 (Α΄193), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
7. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ δήκνπ ή ηεο θνηλφηεηαο ζηα κεηξψα ηεο νπνίαο είλαη
εγγεγξακκέλνο ν καζεηήο ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα, ψζηε
λα θαηαρσξίδνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ καζεηή πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 4 ηεο παξνχζαο
απφθαζεο.

Άξζξν 4
ηνηρεία πνπ θαηαρσξίδνληαη θαηά ηελ εγγξαθή θαη θνίηεζε ησλ
καζεηώλ
1. Σα ζηνηρεία πνπ θαηαρσξίδνληαη ζην Αηνκηθφ Γειηίν θαηά ηελ πξψηε εγγξαθή ηνπ
καζεηή θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπ ζην ΔΠΑ.Λ. είλαη:
α) ηνηρεία ηαπηφηεηαο, δει. επψλπκν, φλνκα, φλνκα παηέξα, επψλπκν θαη φλνκα
κεηέξαο, έηνο γέλλεζεο, Γήκνο ή Κνηλφηεηα φπνπ είλαη εγγεγξακκέλνο ν καζεηήο,
αξηζκφο δεκνηνινγίνπ, ζξήζθεπκα. ηνηρεία πνπ δελ αλαγξάθνληαη ζηηο ηαπηφηεηεο
ή ηα πηζηνπνηεηηθά γέλλεζεο δελ θαηαρσξίδνληαη ζηα ππεξεζηαθά βηβιία θαη έληππα,
εθηφο θαη αλ δειψλνληαη κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ησλ γνλέσλ ή ηνπ θεδεκφλα ηνπ καζεηή.
β) ηνηρεία εηζφδνπ, δει. ην είδνο ηνπ ηίηινπ, βάζεη ηνπ νπνίνπ εγγξάθεηαη ν
καζεηήο.

γ) ηνηρεία επίδνζεο, δει. γεληθή θαη αλαιπηηθή θαηά κάζεκα εηήζηα πξνθνξηθή θαη
γξαπηή βαζκνινγία.
δ) ηνηρεία θνίηεζεο θαη δηαγσγήο, δει. ζχλνιν απνπζηψλ θαηά ηεηξάκελν, θαζψο
θαη νη επηβαιιφκελεο κε πξάμεηο αξκνδίνπ νξγάλνπ θπξψζεηο ή απνλεκφκελεο
ηηκεηηθέο δηαθξίζεηο.
ε) ηνηρεία θεδεκφλα δει. επψλπκν, φλνκα, πιήξεο δηεχζπλζε θαηνηθίαο ηνπ
θεδεκφλα (νδφο, αξηζκφο, πεξηνρή, πφιε, ΣΚ θαη αξηζκφο ηειεθψλνπ).
2. Σα ζηνηρεία πνπ θαηαρσξίδνληαη θαηά ηελ πξψηε εγγξαθή ηνπ καζεηή θαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπ ζην Μεηξψν Μαζεηψλ είλαη:
α) ηνηρεία ηαπηφηεηαο, δει επψλπκν, φλνκα, φλνκα παηέξα, φλνκα κεηέξαο,
επψλπκν κεηέξαο, έηνο γέλλεζεο, Γήκνο ή Κνηλφηεηα φπνπ είλαη εγγεγξακκέλνο,
αξηζκφο δεκνηνινγίνπ, ζξήζθεπκα. ηνηρεία πνπ δελ αλαγξάθνληαη ζηηο ηαπηφηεηεο
ή ηα πηζηνπνηεηηθά γέλλεζεο δελ θαηαρσξίδνληαη ζηα ππεξεζηαθά βηβιία θαη έληππα,
εθηφο θαη αλ δειψλνληαη κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ησλ γνλέσλ ή ηνπ θεδεκφλα ηνπ καζεηή.
β) ηνηρεία εηζφδνπ, δει. ην είδνο ηνπ ηίηινπ, βάζεη ηνπ νπνίνπ εγγξάθεηαη ν
καζεηήο.
γ) ηνηρεία εμφδνπ, δει. ην είδνο ηνπ ηίηινπ, βάζεη ηνπ νπνίνπ απνιχεηαη ή
κεηεγγξάθεηαη ν καζεηήο.
δ) ηνηρεία επίδνζεο, δει. ε εηήζηα βαζκνινγία ηνπ θάζε καζήκαηνο, θαζψο θαη ν
γεληθφο εηήζηνο βαζκφο απηψλ ζηελ πεξίπησζε πξναγσγήο ή απφιπζεο ηνπ καζεηή.
ε) ηνηρεία δηαγσγήο, δειαδή ν ραξαθηεξηζκφο ηεο δηαγσγήο θάζε καζεηή.
3. Μέρξη ηελ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν έμνδν ησλ καζεηψλ απφ ην ΔΠΑ.Λ. κπνξεί λα
γίλεη δηφξζσζε ηπρφλ εζθαικέλσλ ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο θάπνηνπ καζεηή, κε αίηεζή
ηνπ ή κε αίηεζε ηνπ θεδε- κφλα ηνπ, αλ είλαη αλήιηθνο. Ζ δηφξζσζε απηή ελεξγείηαη
απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ κε θφθθηλν κειάλη βάζεη ηνπ δειηίνπ αζηπλνκηθήο
ηαπηφηεηαο ηνπ καζεηή ή ειιείςεη απηνχ, βάζεη πηζηνπνηεηηθνχ γέλλεζεο ηνπ νηθείνπ
Γήκνπ ή Κνηλφηεηαο. Ζ δηφξζσζε ζθξαγίδεηαη θαη κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή
ηνπ ΔΠΑ.Λ..
4. Μεηά ηελ θαηά ηα αλσηέξσ πξψηε εγγξαθή καζεηή ζην ΔΠΑ.Λ. ε θνίηεζε απηνχ
ζε άιιν ΔΠΑ.Λ. ή ΓΔ.Λ επηηξέπεηαη κφλν κε κεηεγγξαθή.
5. Ζ θνίηεζε καζεηψλ πνπ δελ ελεγξάθεζαλ λφκηκα δελ επηηξέπεηαη. Δμαίξεζε
ππάξρεη κφλν γηα ηνπο καζεηέο πνπ είλαη ζε εμέιημε ε δηαδηθαζία ηεο κεηεγγξαθήο
ηνπο.

Άξζξν 5
Γηπιή Φνίηεζε

Γελ επηηξέπεηαη ε ηαπηφρξνλε θνίηεζε ζε ΔΠΑ.Λ. θαη ζε άιιν ζρνιείν ηεο
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο νπνηνπδήπνηε ππνπξγείνπ ή ζε ζρνιή ηεο
Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ή ζε ρνιή Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (.Δ.Κ.) ή ζε
Ηλζηηηνχην Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Η.Δ.Κ.).

Άξζξν 6
Δγγξαθέο Διιήλσλ καζεηώλ από μέλα ζρνιεία ηεο αιινδαπήο θαη
αιινδαπώλ καζεηώλ
1. Έιιελεο ή νκνγελείο καζεηέο πνπ πξνζθνκίδνπλ ελδεηθηηθφ ή απνδεηθηηθφ
ζπνπδψλ ή άιιν απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ηεο καζεηηθήο θαηάζηαζεο απφ μέλν ζρνιείν
γεληθήο εθπαίδεπζεο ηεο αιινδαπήο εγγξάθνληαη ζηα ΔΠΑ.Λ κεηά ηε ιήςε ηεο
ηζνηηκίαο «βεβαίσζεο αληηζηνηρίαο» ηνπ αλαθεξφκελνπ απνδεηθηηθνχ ηνπο. Ζ
εγγξαθή πξαγκαηνπνηείηαη κέρξη ηηο 15 Οθησβξίνπ.
ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηεο αλσηέξσ Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ε ιέμε
«ηζνηηκίαο» αληηθαζίζηαηαη κε ηε θξάζε «βεβαίσζεο αληηζηνηρίαο».
2. Έιιελεο θαη νκνγελείο καζεηέο πνπ πξνζθνκίδνπλ ελδεηθηηθφ ή απνδεηθηηθφ
ζπνπδψλ ή άιιν απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ηεο καζεηηθήο θαηάζηαζεο απφ μέλν ηερληθφ ή
επαγγεικαηηθφ ζρνιείν ηεο αιινδαπήο κπνξνχλ λα εγγξάθνληαη νπνηεδήπνηε κέζα
ζην δηδαθηηθφ έηνο ζε αληίζηνηρε ηάμε ησλ ΔΠΑ.Λ. πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα.
Γηα ηελ εγγξαθή ηνπο απαηηείηαη ιήςε ηζνηηκίαο απφ ηνλ Δ.Ο.Π.ΠΔΠ.
3. Γηα ηελ εγγξαθή θαη θνίηεζε αιινδαπψλ καζεηψλ ζηα ΔΠΑ.Λ. αθνινπζείηαη ε
δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 1.α.1,1. α.2, 4 θαη 5 ηνπ π.δ. 529/1989
(Α΄ 223). Γηα ηελ εγγξαθή αλήιηθσλ αιινδαπψλ καζεηψλ, ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ,
ζηα δεκφζηα ζρνιεία ηζρχνπλ θαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 3386/2005 (Α΄
212), φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ.

Άξζξν 7
Πεξηπηώζεηο κεηεγγξαθώλ –Πξνζεζκίεο
Α. Μεηεγγξαθέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ θεδεκφλα ηνπ
καζεηή ή ηνπ ηδίνπ, αλ είλαη ελήιηθνο:
1. Δπηηξέπεηαη ε κεηεγγξαθή καζεηώλ από δεκόζην ΔΠΑ.Λ. ζε άιιν δεκόζην
ΔΠΑ.Λ. ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α) Αλ ε νηθνγέλεηα ηνπ καζεηή ή ηνπ θεδεκφλα ηνπ άιιαμε ηφπν θαηνηθίαο.
β) Αλ ν καζεηήο πξφθεηηαη λα επηζηξέςεη ζηελ πφιε ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ηεο
νηθνγέλεηάο ηνπ.
γ) Αλ ηελ επηκέιεηα ηνπ καζεηή αλέιαβε άιιν πξφζσπν πνπ δηακέλεη ζε άιιν ηφπν
δ) Αλ ν καζεηήο εκεξήζηαο ζρνιηθήο κνλάδαο άξρηζε λα εξγάδεηαη θαη δεηά
κεηεγγξαθή γηα εζπεξηλή ζρνιηθή κνλάδα.

ε) Αλ ν καζεηήο εζπεξηλήο ζρνιηθήο κνλάδαο έπαςε λα εξγάδεηαη θαη δεηά
κεηεγγξαθή γηα εκεξήζηα ζρνιηθή κνλάδα.
ζη) Αλ ν καζεηήο πξνηίζεηαη λα παξαθνινπζήζεη νκάδα πξνζαλαηνιηζκνχ ή
εηδηθφηεηα πνπ δελ ιεηηνπξγνχλ ζην ΔΠΑ.Λ. ζην νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνο.
- Οη αλσηέξσ κεηεγγξαθέο α) έσο ε) πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ ίδηα νκάδα
πξνζαλαηνιηζκνχ ή εηδηθφηεηα απφ ηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο κέρξη θαη ηηο 15
Οθησβξίνπ, κε έγθξηζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ΔΠΑ.Λ. ζην νπνίν ζέιεη λα κεηεγγξαθεί ν
καζεηήο θαη ζπλνδεχνληαη απφ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ βεβαηψλνπλ ην ιφγν γηα
ηνλ νπνίν δεηείηαη ε κεηεγγξαθή.
Καη’ εμαίξεζε, κπνξεί λα γίλεη κεηεγγξαθή καζεηή απφ δεκφζην ΔΠΑ.Λ. ζε δεκφζην
ΔΠΑ.Λ. ζηελ ίδηα νκάδα πξνζαλαηνιηζκνχ ή εηδηθφηεηα θαη κεηά ηηο 15 Οθησβξίνπ,
ιφγσ αλσηέξαο βίαο ή εμαηξεηηθά ζεκαληηθψλ νηθνγελεηαθψλ ιφγσλ πνπ εθηηκψληαη
απφ ην Γηεπζπληή ηεο Γηεχζπλζεο Γ.Δ. ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ νπνίνπ αλήθεη ε
ζρνιηθή κνλάδα πνπ κεηεγγξάθεηαη ν καζεηήο.
- Δπηηξέπεηαη κεηεγγξαθή καζεηή Α΄ ή Β΄ ηάμεο πνπ εκπίπηεη ζηηο πεξηπηψζεηο α)
έσο ε), απφ δεκφζην ΔΠΑ.Λ. ζην νπνίν παξαθνινπζεί κία ζπγθεθξηκέλε νκάδα
πξνζαλαηνιηζκνχ ή εηδηθφηεηα, ζε άιιν δεκφζην ΔΠΑ.Λ. ζην νπνίν δε ιεηηνπξγεί ε
νκάδα πξνζαλαηνιηζκνχ ή ε εηδηθφηεηα απηή, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε ζη), έσο ηηο
30 επηεκβξίνπ.
Οη κεηεγγξαθέο απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη κε έγθξηζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ΔΠΑ.Λ. ζην
νπνίν ζέιεη λα κεηεγγξαθεί ν καζεηήο θαη ζπλνδεχνληαη απφ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία
πνπ βεβαηψλνπλ ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν δεηείηαη ε κεηεγγξαθή. Ο Γηεπζπληήο κπνξεί
λα δεηήζεη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν θάζε απνδεηθηηθφ ζηνηρείν πνπ ζεσξεί
απαξαίηεην, γηα λα βεβαησζεί γηα ηνλ πξνβαιιφκελν ιφγν κεηεγγξαθήο. ηηο
πεξηπηψζεηο απηέο ν καζεηήο επηιέγεη αλάκεζα ζηηο νκάδεο πξνζαλαηνιηζκνχ ή ζηηο
εηδηθφηεηεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην ζρνιείν ππνδνρήο.
Καη΄ εμαίξεζε ν Γηεπζπληήο Γ.Δ. γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο ή εμαηξεηηθά ζεκαληηθψλ
νηθνγελεηαθψλ ιφγσλ, κπνξεί λα εγθξίλεη κεηεγγξαθή καζεηή Α΄ ή Β΄ ηάμεο, απφ
δεκφζην Δ-ΠΑ.Λ. ζην νπνίν παξαθνινπζεί κία ζπγθεθξηκέλε νκάδα
πξνζαλαηνιηζκνχ ή εηδηθφηεηα, ζε άιιν δεκφζην ΔΠΑ.Λ. ζην νπνίν δε ιεηηνπξγεί ε
νκάδα πξνζαλαηνιηζκνχ ή ε εηδηθφηεηα απηή κεηά ηηο 30 επηεκβξίνπ θαη έσο ηηο 30
Ννεκβξίνπ θάζε ζρνιηθνχ έηνπο. Οη παξαπάλσ ιφγνη απνδεηθλχνληαη κε επίζεκα
έγγξαθα θαη ν Γηεπζπληήο Γ.Δ. κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν θάζε
απνδεηθηηθφ ζηνηρείν πνπ ζεσξεί απαξαίηεην, γηα λα βεβαησζεί γηα ηνλ
πξνβαιιφκελν ιφγν κεηεγγξαθήο.
2. Δπηηξέπεηαη ε κεηεγγξαθή καζεηή Ιδησηηθνύ ΔΠΑ.Λ. ζε δεκόζην ΔΠΑ.Λ. ζηελ
ίδηα νκάδα πξνζαλαηνιηζκνχ ή εηδηθφηεηα θαη αληηζηξφθσο. Οη κεηεγγξαθέο απηέο
πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο κέρξη ηηο 31 Μαξηίνπ. Καη΄
εμαίξεζε ν Γηεπζπληήο Γ.Δ. κπνξεί λα εγθξίλεη κεηεγγξαθή καζεηή Α΄ ή Β΄ ηάμεο
Ηδησηηθνχ ΔΠΑ.Λ. ζην νπνίν παξαθνινπζεί κία ζπγθεθξηκέλε νκάδα
πξνζαλαηνιηζκνχ ή εηδηθφηεηα, ζε δεκφζην ΔΠΑ.Λ. ζην νπνίν δε ιεηηνπξ- γεί ε
νκάδα πξνζαλαηνιηζκνχ ή ε εηδηθφηεηα απηή θαη αληηζηξφθσο, απφ ηηο 30
επηεκβξίνπ έσο θαη ηηο 30 Ννεκβξίνπ θάζε ζρνιηθνχ έηνπο, ιφγσ αλσηέξαο βίαο ή
εμαηξεηηθά ζεκαληηθψλ νηθνγελεηαθψλ ιφγσλ. Οη παξαπάλσ ιφγνη απνδεηθλχνληαη κε
επίζεκα έγγξαθα. Ο Γηεπζπληήο Γ.Δ. κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν θάζε

απνδεηθηηθφ ζηνηρείν πνπ ζεσξεί απαξαίηεην, γηα λα βεβαησζεί γηα ηνλ
πξνβαιιφκελν ιφγν κεηεγγξαθήο.
3. Δπηηξέπεηαη ε κεηεγγξαθή καζεηψλ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ ΓΔ.Λ ζε δεκφζηα
ΔΠΑ.Λ. θαη αληηζηξφθσο. Οη κεηεγγξαθέο απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ αξρή
ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο κέρξη ηηο 15 Οθησβξίνπ.
Β. Μεηεγγξαθέο καζεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ιφγσ ππεξεζηαθήο αλάγθεο ζηελ
ίδηα εηδηθφηεηα θαη ζηελ ίδηα νκάδα πξνζαλαηνιηζκνχ αθφκε θαη ρσξίο ηελ αίηεζε
ησλ θεδεκφλσλ ηνπο ή ησλ ηδίσλ, αλ είλαη ελήιηθνη:
1. Από δεκόζηα ΔΠΑ.Λ. ζε δεκόζην ΔΠΑ.Λ. ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α) θαηάξγεζε ή ζπγρψλεπζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ
β) ίδξπζε λέαο ζρνιηθήο κνλάδαο
γ) επηβνιή ζε καζεηή ηεο πνηλήο ηεο αιιαγήο ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο
δ) κε ιεηηνπξγία νκάδαο πξνζαλαηνιηζκνχ ή εηδηθφηεηαο
2. Από Ιδησηηθό ΔΠΑ.Λ. ζε δεκόζην ΔΠΑ.Λ. ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α) παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηδησηηθνχ ΔΠΑ.Λ. ή ηάμεο ηνπ
β) επηβνιή ζε καζεηή ηεο πνηλήο ηεο αιιαγήο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο.
Οη κεηεγγξαθέο εμαηηίαο θαηάξγεζεο, ζπγρψλεπζεο, ίδξπζεο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ή κε
ιεηηνπξγίαο νκάδαο πξνζαλαηνιηζκνχ ή εηδηθφηεηαο γίλνληαη κε βάζε ηα ρσξνηαμηθά
δεδνκέλα ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ θεδεκφλσλ θαη ησλ καζεηψλ, φπνπ
απηφ είλαη δπλαηφ. Ο Γηεπζπληήο ηεο Γηεχζπλζεο Γ.Δ. απφ ηελ νπνία κεηεγγξάθεηαη
ν καζεηήο, έρεη απνθαζηζηηθή αξκνδηφηεηα γηα ηηο κεηεγγξαθέο πνπ γίλνληαη
ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε Β ηνπ άξζξνπ απηνχ, θαζψο θαη γηα ηελ επηινγή ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο ζηελ νπνία γίλεηαη ε κεηεγγξαθή. Καη΄ εμαίξεζε κπνξεί λα
εγθξίλεη κεηεγγξαθή καζεηή Α΄ ή Β΄ ηάμεο ,εμαηηίαο θαηάξγεζεο, ζπγρψλεπζεο,
ίδξπζεο ζρνιηθψλ κνλάδσλ, κε ιεηηνπξγίαο νκάδαο πξνζαλαηνιηζκνχ ή εηδηθφηεηαο
ή παχζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ηδησηηθνχ ΔΠΑ.Λ. ή ηάμεο ηνπ, απφ ΔΠΑ.Λ. ζην νπνίν
παξαθνινπζεί κία ζπγθεθξηκέλε νκάδα πξνζαλαηνιηζκνχ ή εηδηθφηεηα, ζε άιιν
ΔΠΑ.Λ. ζην νπνίν δε ιεηηνπξγεί ε νκάδα πξνζαλαηνιηζκνχ ή εηδηθφηεηα απηή έσο
θαη ηηο 30 Ννεκβξίνπ θάζε ζρνιηθνχ έηνπο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν καζεηήο
επηιέγεη αλάκεζα ζηηο νκάδεο πξνζαλαηνιηζκνχ ή ζηηο εηδηθφηεηεο πνπ ιεηηνπξγνχλ
ζην ζρνιείν ππνδνρήο. Ζ αξκνδηφηεηά ηνπ είλαη εθηειεζηηθή κφλν γηα ηηο ελέξγεηεο
πνπ αθνξνχλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ θπξψζεσλ αιιαγήο ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο
Γ. Γελ επηηξέπνληαη κεηεγγξαθέο καζεηψλ ΔΠΑ.Λ. αξκνδηφηεηαο ΤΠΑΗ.Θ. πξνο θαη
απφ ΔΠΑ.Λ. αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη
Πξφλνηαο.

Άξζξν 8
Γηαδηθαζία κεηεγγξαθώλ

1. Ο Γηεπζπληήο ηνπ ΔΠΑ.Λ. απφ ην νπνίν γίλεηαη ε κεηεγγξαθή ακέζσο κεηά ηελ κε
νπνηνδήπνηε ηξφπν έγθξηζε ηεο κεηεγγξαθήο έρεη θαζήθνλ άκεζα θαη φρη αξγφηεξα
απφ δέθα (10) εκέξεο λα:
α) ζπκπιεξψζεη θαη επηζεκνπνηήζεη κε ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή ην πξσηφηππν
Αηνκηθφ Γειηίν ηνπ κεηεγγξαθφκελνπ καζεηή πνπ πξφθεηηαη λα απνζηαιεί,
β) κεηαθέξεη απφ ην πξσηφηππν Αηνκηθφ Γειηίν ζε νκνηφηππν ηα ζηνηρεία επψλπκν,
φλνκα, φλν- κα παηέξα θαη κεηέξαο, ηνλ αξηζκφ κεηξψνπ καζεηψλ, ηα ζηνηρεία
επίδνζεο πνπ ελδερφκελα ππάξρνπλ (βαζκνχο, ηα ζρεηηθά κε ην ζρνιηθφ έηνο ζην
νπνίν γίλεηαη ε κεηεγγξαθή θαη ηα δηαβηβαζηηθά ζηνηρεία ηνπ αηνκηθνχ δειηίνπ
αξηζκ. πξσηνθφιινπ, εκεξνκελία, ζρνιείν πξννξηζκνχ, δηαηαγή),
γ) ελεκεξψζεη ην Μεηξψν Μαζεηψλ ζρεηηθά κε ηε κεηαβνιή απηή θαη 11 δ) ζηείιεη
ππεξεζηαθά θαη κε απφδεημε ζην ΔΠΑ.Λ. ζην νπνίν γίλεηαη ε κεηεγγξαθή ην
ζπκπιεξσκέλν ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ πξσηφηππν Αηνκηθφ Γειηίν.
2. ηελ πεξίπησζε ηδησηηθψλ ΔΠΑ.Λ., ην πξσηφηππν αηνκηθφ δειηίν ζεσξείηαη θαη
απφ ην Γηεπζπληή Γηεχζπλζεο Γ.Δ. πξηλ απνζηαιεί.
3. Σν ζπληαζζφκελν ζχκθσλα κε ην εδάθην β ηεο παξαγξαθ.1 ηνπ άξζξνπ απηνχ
αληίγξαθν Αηνκηθνχ Γειηίνπ κπνξεί λα είλαη πιήξεο θσηναληίγξαθν ηνπ
πξσηφηππνπ, ην νπνίν επηζεκνπνηείηαη θαη παίξλεη ηε ζέζε ηνπ πξσηφηππνπ πνπ
δηαβηβάζηεθε.
4. Ο Γηεπζπληήο ππνρξενχηαη αθφκε λα εθνδηάζεη ην κεηεγγξαθφκελν καζεηή κε
εηδηθφ ππεξεζηαθφ ζεκείσκα κε ην νπνίν απηφο κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ηε
δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ζην ΔΠΑ.Λ. πνπ κεηεγγξάθεηαη, ψζπνπ λα παξαιεθζεί
ην Αηνκηθφ ηνπ Γειηίν.
5. Ο Γηεπζπληήο ηνπ ΔΠΑ.Λ. ζην νπνίν γίλεηαη ε κεηεγγξαθή, κφιηο παξαιάβεη ην
Αηνκηθφ Γειηίν ηνπ κεηεγγξαθφκελνπ καζεηή, θαηαρσξίδεη ηα ζηνηρεία ηνπ ζην
Μεηξψν Μαζεηψλ θαη εληάζζεη ην Αηνκηθφ Γειηίν απηφ ζηελ θαηάιιειε ζεηξά
κεηαμχ ησλ Αηνκηθψλ Γειηίσλ ησλ καζεηψλ ηεο ίδηαο ηάμεο.
6. Αθνχ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε
παξάγξαθν, ε κεηεγ- γξαθή ζεσξείηαη φηη έρεη γίλεη θαη ν καζεηήο
ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε δχλακε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.
7. ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ ε κεηεγγξαθή γίλεηαη κεηά απφ έγθξηζε ηνπ
Γηεπζπληή ηνπ ΔΠΑ.Λ. ζην νπνίν κεηεγγξάθεηαη ν καζεηήο, ν Γηεπζπληήο απηφο ηε
γλσζηνπνηεί ην ηαρχηεξν δπλαηφ κε ππεξεζηαθφ ζεκείσκα ζην Γηεπζπληή ηνπ
ΔΠΑ.Λ. απφ ην νπνίν κεηεγγξάθεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία
πνπ νξίδεηαη απφ ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ απηνχ.
8. Οη αηηήζεηο γηα κεηεγγξαθή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ππνβάιινληαη ζηα φξγαλα εθείλα
πνπ είλαη γηα θάζε πεξίπησζε αξκφδηα γηα ηελ έγθξηζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξνχζαο απφθαζεο.

Άξζξν 9
Έληαμε κεηεγγξαθόκελσλ καζεηώλ

Μαζεηέο πνπ κεηεγγξάθνληαη ζε άιιν ΔΠΑ.Λ. εληάζζνληαη ζηελ ηάμε, ηνλ ηνκέα
θαη ηελ εηδηθφηεηα ζηελ νπνία είραλ εληαρζεί ζην ΔΠΑ.Λ. απφ ην νπνίν πήξαλ
κεηεγγξαθή, κε ηελ επηθχιαμε ησλ εμαηξέζεσλ ησλ πεξ. Α1, Α2 θαη Β ηνπ άξζξνπ 7
ηεο παξνχζαο απφθαζεο. Οη καζεηέο ησλ εκεξήζησλ ΔΠΑ.Λ. κεηεγγξάθνληαη ζηα
εζπεξηλά ΔΠΑ.Λ σο αθνινχζσο:
α) Μαζεηέο ηεο Α΄ ηάμεο εκεξήζησλ ΔΠΑ.Λ. κεηεγγξάθνληαη αληίζηνηρα ζηελ Α΄
ηάμε εζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ θαη αληηζηξφθσο.
β) Μαζεηέο ηεο Β΄ ηάμεο ησλ εκεξήζησλ ΔΠΑ.Λ. κεηεγγξάθνληαη ζηελ Β΄ ηάμε ησλ
εζπεξηλψλ Δ-ΠΑ.Λ..
γ) Μαζεηέο ηεο Β΄ ηάμεο ησλ εζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ. κεηεγγξάθνληαη ζηελ Β΄ ηάμε ησλ
εκεξεζίσλ Δ-ΠΑ.Λ..
δ) Μαζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο ησλ εκεξεζίσλ ΔΠΑ.Λ. κεηεγγξάθνληαη ζηελ Γ΄ ηάμε ησλ
εζπεξηλψλ Δ-ΠΑ.Λ..
ε) Μαζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο ησλ εζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ. κεηεγγξάθνληαη ζηελ Β΄ ηάμε ησλ
εκεξεζίσλ Δ- ΠΑ.Λ..
ζη) Μαζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο ησλ εζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ. κεηεγγξάθνληαη ζηελ Γ΄ ηάμε ησλ
εκεξεζίσλ Δ- ΠΑ.Λ..

Άξζξν 10
Απνπζίεο κεηεγγξαθόκελσλ καζεηώλ
1) Ο κεηεγγξαθφκελνο ζε ζρνιείν άιιεο πφιεο καζεηήο δελ ζεσξείηαη φηη απνπζηάδεη
απφ ηα καζήκαηα γηα ηηο εκέξεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε κεηάβαζή ηνπ απφ ηε κηα
πφιε ζηελ άιιε.
2) Αλ απφ ηε δηαθνπή ηεο θνίηεζεο ζην ζρνιείν κέρξη ηελ πξνζέιεπζε ηνπ
κεηεγγξαθφκελνπ καζεηή ζην ζρνιείν ηεο λέαο δηακνλήο κεζνιάβεζε θαηά ηελ
θξίζε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ ρξφλνο κεγαιχηεξνο απφ ηνλ απφιπηα αλαγθαίν
γηα ηελ κεηάβαζή ηνπ, ζεκεηψλνληαη απνπζίεο γηα ηηο εκέξεο θαζπζηέξεζεο, νη
νπνίεο ιακβάλνληαη ππφςε γηα ην ραξαθηεξηζκφ ηεο θνίηεζήο ηνπ.

Άξζξν 11
Κεδεκνλία αλήιηθσλ καζεηώλ
1) Κεδεκφλαο ηνπ καζεηή, εθφζνλ απηφο είλαη αλήιηθνο, είλαη ν παηέξαο ή ε κεηέξα
θαη απνπζία απηψλ ή θσιπνκέλσλ απφ ην λφκν, ν έρσλ ηελ επηκέιεηα απηνχ,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, ή ην ελήιηθν κέινο ηεο νηθνγέλεηάο
ηνπ, ην νπνίν είλαη λφκηκα εθηάθησο ή παγίσο εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηφλ. Ο
θεδεκφλαο ηνπ καζεηή έρεη ηηο απφ ην άξζξν 18 ηεο παξνχζαο απφθαζεο
πξνβιεπφκελεο ππνρξεψζεηο.

2) Ο θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν θεδεκφλαο, εθφζνλ δελ θαηνηθεί ζηελ έδξα
ηνπ ΔΠΑ.Λ., αληηπξνζσπεχεηαη απφ ελήιηθν πξφζσπν, εγγξάθσο εμνπζηνδνηεκέλν
απφ απηφλ, πνπ θαηνηθεί λφκηκα ζηελ έδξα ηνπ ΔΠΑ.Λ.
3) Όπνπ ζηελ παξνχζα απφθαζε αλαθέξεηαη ν θεδεκφλαο λνείηαη θαη ν θαηά ηελ
πξνεγνχκελε παξάγξαθν νξηδφκελνο αληηπξφζσπνο απηνχ.
4) Καλέλα ζηνηρείν γηα ηε ζρνιηθή θαηάζηαζε ηνπ καζεηή δε γλσζηνπνηείηαη θαη δελ
παξέρεηαη ζε άιιν πξφζσπν, εθηφο απφ ηνλ θεδεκφλα απηνχ ή άιιν ζπγγεληθφ
πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν κε απιή εμνπζηνδφηεζε απφ ηνλ έρνληα ηελ θεδεκνλία
ηνπ καζεηή.
5) Ζ πξνζέιεπζε ησλ θεδεκφλσλ ησλ καζεηψλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη θαη θαηά
ηε δηάξθεηα ησλ ζεξηλψλ δηαθνπψλ θαηά ηηο εκέξεο πνπ νξίδνληαη απφ ζρεηηθέο
απνθάζεηο.
6) Οη καζεηέο πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο κπνξνχλ λα
ρεηξίδνληαη κφλνη ηνπο ηηο ζρνιηθέο ηνπο ππνζέζεηο.
7) Ο θεδεκφλαο ηνπ καζεηή νθείιεη λα πξνζέιζεη ζην ΔΠΑ.Λ. θαη λα δειψζεη
ελππφγξαθα φηη είλαη ν λφκηκνο θεδεκφλαο ηνπ καζεηή θαηά ηελ πξψηε εγγξαθή ηνπ
ζην ΔΠΑ.Λ. θαη θαηά ηελ εγγξαθή θάζε ζρνιηθνχ έηνπο.

Άξζξν 12
Φνίηεζε καζεηώλ - Απνπζίεο
1. Ζ πξναγσγή θαη ε απφιπζε ησλ καζεηψλ ησλ ΔΠΑ.Λ. εμαξηάηαη απφ ηελ ηαθηηθή
ηνπο θνίηεζε ζην ζρνιείν θαη απφ ηελ επίδνζή ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ
έηνπο.
2. Ζ ηαθηηθή θνίηεζε ή απνπζία ησλ καζεηψλ θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
ζρνιείνπ απνηεινχλ ηα θξηηήξηα γηα ην ραξαθηεξηζκφ ηεο θνίηεζεο απηψλ σο
επαξθνχο ή αλεπαξθνχο.
3. Οη απνπζίεο αξηζκνχληαη αλά κία γηα θάζε δηδαθηηθή ψξα.
4. Απνπζία καζεηή απφ ηηο πνιηηηζηηθέο ή αζιεηηθέο εθδειψζεηο πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα πιαίζηα ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ΔΠΑ.Λ. ινγίδεηαη
σο απνπζία απφ ηα δηδαζθφκελα καζήκαηα γηα ηζάξηζκεο δηδαθηηθέο ψξεο, ε δε
απνπζία απφ πεξίπαην ινγίδεηαη σο απνπζία γηα ηζάξηζκεο δηδαθηηθέο ψξεο, φζα θαη
ηα σξηαία καζήκαηα πνπ δε δηδάρζεθαλ γηα ην ιφγν απηφ θαηά ηελ ίδηα κέξα.
Δμαίξεζε επηηξέπεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηεπζπληή ε
ζπκκεηνρή ηνπ κα- ζεηή ζηηο αλσηέξσ εθδειψζεηο θαζίζηαηαη εθ ησλ πξαγκάησλ
αδχλαηε.

Άξζξν 13
Καηεγνξίεο καζεηώλ πνπ αδπλαηνύλ λα θνηηήζνπλ ζε ΔΠΑ.Λ.

1. Οη θαηεγνξίεο καζεηψλ, γηα ηηο νπνίεο είλαη ηδηαίηεξα δπζρεξήο ε παξαθνινχζεζε
ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ εκεξήζησλ θαη εζπεξηλψλ επαγγεικαηηθψλ ιπθείσλ θαη
δχλαληαη λα εληαρζνχλ ζηνπο "θαη’ ηδίαλ δηδαρζέληεο" είλαη νη εμήο:
α. Οη καζεηέο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ησλ Δ1/550/4.5.1982 (Β` 296),
Δ3/96/22.2.1985 (Β` 105), Γ2/3031/22.10.1985 (Β` 726), Γ2/3560/25.9.1989 (Β` 720)
απνθάζεσλ ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ιφγσ ηεο πάζεζεο ή ηεο
θαηάζηαζήο ηνπο.
β. Οη καζεηέο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 4 ηνπ
άξζξνπ 46 ηνπ Ν. 2413/1996 (124 Α’).
Απφ ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο ππάγνληαη ζηνπο "θαη` ηδίαλ δηδαρζέληεο" κφλν νη
καζεηέο: (α) ηεο Α` ηάμεο ηνπ ΔΠΑ.Λ. αλεμάξηεηα απφ ηελ νκάδα πξνζαλαηνιηζκνχ
ζηελ νπνία θνηηνχλ 14 (β) ηεο Β` θαη Γ΄ ηάμεο ηνπ ΔΠΑ.Λ. πνπ θνηηνχλ ζηηο
εηδηθφηεηεο (i) Σερληθφο Δθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθήο, (ii) Σερληθφο Ζ/Τ θαη Γηθηχσλ
Ζ/Τ, (iii) Σερληθφο Δθαξκνγψλ Λνγηζκηθνχ, ηνπ Σνκέα Πιεξνθνξηθήο, ηεο Οκάδαο
Πξνζαλαηνιηζκνχ Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ θαζψο θαη ζηηο εηδηθφηεηεο (i)
Τπάιιεινο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, (ii) Τπάιιεινο Απνζήθεο θαη
πζηε- κάησλ Δθνδηαζκνχ, (iii) Τπάιιεινο Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο, (iv)
Τπάιιεινο Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο ζηνλ Σνπξηζκφ, ηνπ Σνκέα Γηνίθεζεο θαη
Οηθνλνκίαο, ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο (γ) ηεο Β` θαη
Γ` ηάμεο ηνπ ΔΠΑ.Λ. ησλ εηδηθνηήησλ Πινίαξρνο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ ηνπ ηνκέα
Πινηάξρσλ θαη Μεραληθφο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ ηνπ Σνκέα Μεραληθψλ, ηεο Οκάδαο
Πξνζαλαηνιηζκνχ Ναπηηιηαθψλ Δπαγγεικάησλ, νη νπνίνη δηαθφπηνπλ ηε θνίηεζή
ηνπο, εμαηηίαο αλάιεςεο εξγαζίαο ζην εκπνξηθφ λαπηηθφ.
2. Ωο πξνο ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ππαγσγή καζεηψλ ζηελ
θαηεγνξία ησλ θαη’ ηδίαλ δηδαρζέλησλ ηζρχνπλ ηα εμήο:
α) φηαλ πξφθεηηαη γηα ιφγνπο πγείαο πξέπεη νη θεδεκφλεο ηνπο ή νη ίδηνη αλ είλαη
ελήιηθεο, κε ηελ αίηεζή ηνπο λα πξνζθνκίζνπλ ζην ζρνιείν θνίηεζεο πξφζθαηε
ζρεηηθή ηαηξηθή γλσκάηεπζε απφ Γεκφζην Ννζνθνκείν, ε νπνία θέξεη ζθξαγίδα απφ:
η) πληνληζηή Γηεπζπληή Κιηληθήο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (Δ..Τ.) ή
ii) λφκηκα εθηεινχληα ρξέε πληνληζηή Γηεπζπληή Κιηληθήο ηνπ Δζληθνχ
πζηήκαηνο Τγείαο (Δ..Τ.) ή
iii) Γηεπζπληή Παλεπηζηεκηαθήο Κιηληθήο ή απφ Γεκφ- ζην Κέληξν Τγείαο ζηελ
πεξηνρή ηνπ καζεηή, ε νπνία θέξεη ζθξαγίδα ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Κέληξνπ.
β) φηαλ πξφθεηηαη γηα παξακνλή ζην εμσηεξηθφ, λα πξνζθνκίζνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξ. 11 ηνπ αξ. 5 ηεο Σ5/71/01-12-1986 (Β΄ 834) Κνηλήο
Τπνπξγηθήο Απφθαζεο.
(γ) φηαλ πξφθεηηαη γηα αλάιεςε ππεξεζίαο ζην εκπνξηθφ λαπηηθφ, λα πξνζθνκίζνπλ
αληίγξαθν ηνπ Ναπηηθνχ ηνπο θπιιαδίνπ ην νπνίν λα είλαη ζε ηζρχ θαη φπνπ
εκθαίλεηαη ε αλάιεςε ππεξεζίαο θαηά ην ζρνιηθφ έηνο θνίηεζεο.
(δ) φηαλ πξφθεηηαη γηα ζηξάηεπζε, λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε πνπ λα πηζηνπνηεί φηη
ν καζεηήο ππεξεηεί ζην ζηξαηφ.
(ε) φηαλ πξφθεηηαη γηα πξνζσξηλή θπιάθηζε, λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε πνπ λα
πηζηνπνηεί ηε θπιάθηζή ηνπ.

3. Οη ππαγφκελνη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ππνβάιινπλ ζην
νηθείν ΔΠΑ.Λ. ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ζρεηηθή αίηεζε, ηνπιάρηζηνλ
δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ ηνπ Β` ηεηξακήλνπ.

Άξζξν 14
Απνπζίεο κε ιακβαλόκελεο ππόςε
1. Γηα ην ραξαθηεξηζκφ ηεο θνίηεζεο ησλ καζεηψλ θαηαρσξίδνληαη αιιά δε
ιακβάλνληαη ππφςε:
α) Απνπζίεο καζεηψλ απνζηειινκέλσλ ζην εμσηεξηθφ ή ην εζσηεξηθφ γηα εηδηθή
απνζηνιή ζχκθσλα κε έγγξαθε εληνιή ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.
β) Απνπζίεο καζεηψλ πνπ απαζρνινχληαη νπσζδήπνηε ζε εξγαζία πνπ αλαηέζεθε ζε
απηνχο απφ ην Γηεπζπληή κε πξάμε ηνπ ή κε πξάμε ηνπ πιιφγνπ ησλ Γηδαζθφλησλ.
γ) Απνπζίεο καζεηψλ γηα ηελ πξνζέιεπζή ηνπο απνδεδεηγκέλα ελψπηνλ ηνπ
πκβνπιίνπ Δπηινγήο Οπιηηψλ.
δ) Απνπζίεο ιφγσ ζπκκεηνρήο ζε επίζεκεο αζιεηηθέο εθδειψζεηο, πηζηνπνηνχκελε
απφ αξκφδηα δεκφζηα αζιεηηθή αξρή.
ε) Απνπζίεο καζεηψλ ηνπ Λαηηληθνχ δφγκαηνο θαηά ηηο παξαθάησ εμαηξεηέεο γηα ηε
Γπηηθή Δθθιεζία εκέξεο θαη ενξηέο:
I. Σελ ενξηή ηνπ κλεζηήξνο Ησζήθ
II. Σελ ενξηή ηεο Αγίαο Γσξεάο
III. Απφ ηελ παξακνλή κέρξη θαη ηελ επφκελε ηνπ Λαηηληθνχ Πάζρα.
ζη) Απνπζίεο καζεηψλ ηεο Ηζξαειηηηθήο Θξεζθείαο θαηά ηηο αθφινπζεο Δβξατθέο
Θξεζθεπηηθέο ενξηέο:
I. Σελ παξακνλή θαη ηελ 1ε ηνπ Δβξατθνχ έηνπο
II. Σελ εκέξα ηεο εμηιέσζεο III. Σελ παξακνλή θαη ηελ εκέξα ηνπ Δβξατθνχ Πάζρα.
δ). Απνπζίεο καζεηψλ ηεο Μνπζνπικαληθήο Θξεζθείαο θαηά ηηο αθφινπζεο
Μνπζνπικαληθέο Δνξηέο:
I. εθέξ Μπατξάκ
II. Κνπξκπάλ Μπατξάκ θαη ηελ παξακνλή ησλ ενξηψλ απηψλ.
ε) Απνπζίεο καζεηψλ, νη νπνίεο νθείινληαη ζε νιηγφσξε ή νιηγνήκεξε απεξγία ησλ
ππεξαζηηθψλ ιεσθνξείσλ ΚΣΔΛ, πνπ βεβαηψλεηαη θαηά ηφπνπο απφ ηνλ νηθείν
Πεξηθεξεηάξρε.
ζ) Απνπζίεο καζεηψλ πνπ νθείινληαη ζηηο επηβαιιφκελεο θπξψζεηο κέρξη πέληε ην
πνιχ εκεξψλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ πιιφγνπ ησλ Γηδαζθφλησλ.
η) Απνπζίεο καζεηψλ πνπ νθείινληαη ζε ζεξαπεία αξρηθή ή ζπλερηδφκελε ζε ρψξεο
ηνπ εμσηεξηθνχ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο θαηαρσξίδνληαη αιιά δελ ππνινγίδνληαη θαη
νη απνπζίεο ηξηψλ εκεξψλ, γηα ηε κεηάβαζε θαη επηζηξνθή, πέξα απφ ηηο
βεβαηνχκελεο απφ ηα ζρεηηθά ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά.

ηα) Απνπζίεο κέρξη είθνζη ηεζζάξσλ (24) εκεξψλ γηα φιν ην δηδαθηηθφ έηνο:
- γηα ηνπο καζεηέο πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε ζπζηεκαηηθά κεηά απφ
λεθξηθή αλεπάξθεηα ή ππνβάιινληαη ζε πεξηηνλατθή θάζαξζε,
- γηα ηνπο καζεηέο πνπ ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεία απνδνρήο κνζρεχκαηνο,
- γηα ηνπο καζεηέο φισλ ησλ ηχπσλ λενπιαζηψλ πνπ ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεία
ζπληήξεζεο,
- γηα ηνπο καζεηέο πνπ πάζρνπλ απφ ζαθραξψδε δηαβήηε.
- γηα ηνπο καζεηέο πνπ πάζρνπλ απφ κεζνγεηαθή ή δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία θαη
έρνπλ αλάγθε κεηαγγίζεσο αίκαηνο ζε εηδηθφ λνζειεπηηθφ ίδξπκα.
ηβ) Απνπζίεο καζεηψλ ιφγσ ζπκκεηνρήο ηνπο ζε εζεινληηθή αηκνδνζία σο εμήο:
Σεο εκέξαο ηεο αηκνδνζίαο, φηαλ ν καζεηήο πξνζθέξεη αίκα γηα αζζελή ηνπ
ζπγγεληθνχ ηνπ πεξηβάιινληνο.
Μίαο (1) εκέξαο επηπιένλ, φηαλ ν καζεηήο κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία πξνζέξρεηαη λα
πξνζθέξεη αίκα ζε θέληξν αηκνδνζίαο ή φηαλ ν καζεηήο αληαπνθξίλεηαη ζε
πξφζθιεζε ππεξεζίαο αηκνδνζίαο γηα θάιπςε έθηαθηεο αλάγθεο ή φηαλ ζπκκεηέρεη
ζε νξγαλσκέλε νκαδηθή αηκνιεςία.
-εκεηψλεηαη φηη ηα ειηθηαθά θξηηήξηα ησλ δνηψλ αίκαηνο θαζνξίδνληαη απφ ην π.δ.
138/2005 (Α΄ 195), ήηνη ην 18ν έηνο. Μπνξεί λα γίλνπλ δεθηνί αηκνδφηεο ειηθίαο 17
εηψλ κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ γνλέα/θεδεκφλα ηνπο.

Άξζξν 15
Απαιιαγή καζεηή από ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο
1. Γηα ηελ απαιιαγή καζεηή απφ ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, ζε πεξίπησζε πνπ
πξνθχπηνπλ ζνβαξνί ιφγνη πγείαο, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηεο ππ’ αξηζκ.
Φ.6/304/75662/Γ1/15- 5-2014 Τ.Α. (1296 Β΄).
2. Ζ παξαπάλσ απαιιαγή, πνπ αθνξά νιφθιεξν ην δηδαθηηθφ έηνο ή ηκήκα απηνχ,
ηζρχεη απφ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ ή απφ ηελ εκθάληζε ηεο πάζεζεο ή αζζέλεηαο,
εθφζνλ έρεη βεβαησζεί κεηά ηελ θαηάζεζε ηνπ Α.Γ.Τ.Μ. απφ ηνλ θεδεκφλα ηνπ
καζεηή ή κεηά ηελ θαηάζεζε λένπ επηθαηξνπνηεκέλνπ Α.Γ.Τ.Μ απφ ηνλ θεδεκφλα
ηνπ καζεηή, ιφγσ κεηαβνιήο ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ.
3. Απαιιαγή απφ ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο γηα κία δηδαθηηθή ψξα κπνξεί λα
δεηήζεη ν καζεηήο, εθφζνλ ζπληξέρεη απνρξψλ ιφγνο, απφ ην δηδάζθνληα θαζεγεηή,
ν νπνίνο ηε ρνξεγεί θαηφπηλ εγθξίζεσο ηνπ Γηεπζπληή.
4. Οη καζεηέο πνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, απαιιάζζνληαη
απφ ην κάζε- κα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, δελ ππνρξενχληαη λα παξαθνινπζνχλ ην
κάζεκα.
5. ε πεξίπησζε παξάιεηςεο θαηάζεζεο ηνπ Α.Γ.Τ.Μ. κεηά ην κήλα επηέκβξην
ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ10 ηεο ππ’αξηζκ.Φ.6/304/75662/Γ1/15-5-2014 Τ.Α.
(1296 Β΄).

Άξζξν 16
Έιεγρνο θαη θαηαρώξηζε απνπζηώλ

1. Ζ απνπζία καζεηή απφ ην ΔΠΑ.Λ. θαηαρσξίδεηαη ζην εκεξήζην δειηίν απνπζηψλ
γηα θάζε δηδα- θηηθή ψξα.
2. Ζ ζχληαμε θαη ε θχιαμε ηνπ εκεξήζηνπ δειηίνπ απνπζηψλ αλαηίζεηαη απφ ηνλ
Γηεπζπληή ζε καζεηή ηάμεο ή ηκήκαηνο ηάμεο, πνπ δηαθξίλεηαη γηα ην ήζνο θαη ηελ
επίδνζή ηνπ, αλαπιεξνχκελν απφ άιινλ καζεηή ν νπνίνο πιεξνί απηέο ηηο
πξνυπνζέζεηο. Σν δειηίν απηφ ειέγρεηαη θαη κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ δηδάζθνληα ή
ηνπο δηδάζθνληεο ζηελ νηθεία ζηήιε θαη κεηά ηε ιήμε ησλ εκεξεζίσλ καζεκάησλ
παξαδίδεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν θαηά ηα αλσηέξσ καζεηή ζηνλ θαζεγεηή πνπ έρεη
νξηζηεί απφ ηνλ Γηεπζπληή.
3. Γηα ηνλ έιεγρν ησλ απνπζηψλ ησλ καζεηψλ ηεξείηαη ίδην βηβιίν θνίηεζεο
(απνπζηνιφγην) ζην νπνίν θαηαρσξίδεηαη αξηζκεηηθά ην ζχλνιν (άζξνηζκα) ησλ
απνπζηψλ ηεο εκέξαο θάζε καζεηή πνπ απνπζίαδε, φπσο ην άζξνηζκα απηφ
αλαγξάθεηαη ζην εκεξήζην δειηίν απνπζηψλ. Ζ ηήξεζε, θαηά ηα παξαπάλσ, ηνπ
βηβιίνπ θνίηεζεο (απνπζηνινγίνπ) αλαηίζεηαη ζε θαζεγεηή πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ
Γηεπζπληή, κε αλαπιεξσηή απηνχ άιινλ θαζεγεηή.
4. Οη απνπζίεο πνπ θαηαρσξίδνληαη ζην βηβιίν θνίηεζεο (απνπζηνιφγην), θαηά ηελ
πξνεγνχκελε παξάγξαθν αζξνίδνληαη θαηά κήλα θαη κεηαθέξνληαη ζπλνιηθά ζηα
Αηνκηθά Γειηία ησλ καζεηψλ. Οη απνπζίεο γλσζηνπνηνχληαη ζηνπο θεδεκφλεο ησλ
καζεηψλ θαη κε παξάδνζε ησλ αηνκηθψλ ειέγρσλ πξνφδνπ.
5. Καηά ηε ιήμε ηνπ Β΄ ηεηξακήλνπ θαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ γξαπηψλ
εμεηάζεσλ, ηα θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν αζξνίζκαηα απνπζηψλ αζξνίδνληαη
ζε γεληθφ ζχλνιν ζηα Αηνκηθά Γειηία ησλ καζεηψλ θαη απνηεινχλ ηε βάζε, ζε
ζπλδπαζκφ θαη κε ηα πξνζθνκηζζέληα ηπρφλ δηθαηνινγεηηθά απνπζηψλ, γηα ην
ραξαθηεξηζκφ ηεο θνίηεζήο ηνπο.
6. Μεηά ηηο είθνζη ηξείο (23) απνπζίεο θαη κε ελεκεξσηηθφ ππεξεζηαθφ έληππν
ελεκεξψλεηαη ν θεδεκφλαο ηαρπδξνκηθψο, αλ ν καζεηήο είλαη αλήιηθνο, ή επηδίδεηαη
ζηνλ ελήιηθν ελππφγξαθα
Σξνπνπνίεζε ηεο αξ.60687/Γ4 ΦΔΚ 723/2015
Μεηά ην ηέινο ηνπ εδαθίνπ ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 16 ηεο αλσηέξσ Τπνπξγηθήο
Απφθαζεο πξνζηίζεηαη ην αθφινπζν εδάθην:
«Μεηά ηηο δεθαηέζζεξηο (14) απνπζίεο, γηα ηνπο καζεηέο νη νπνίνη
παξαθνινπζνχλ κφλν ηα καζήκαηα Σνκέσλ−Δηδηθνηήησλ, θαη κε ελεκεξσηηθφ
ππεξεζηαθφ έληππν ελεκεξψλεηαη ν θεδεκφλαο απνδεδεηγκέλα, αλ ν καζεηήο
είλαη αλήιηθνο, ή επηδίδεηαη ζηνλ ελήιηθα ελππφγξαθα».

Άξζξν 17
Υαξαθηεξηζκόο ηεο θνίηεζεο – πλέπεηεο
1. Ζ θνίηεζε φισλ ησλ καζεηψλ «φπσο θαη ησλ καζεηψλ πνπ παξαθνινπζνχλ κφλν
ηα καζήκαηα Σνκέσλ, Δηδηθνηήησλ» ησλ ΔΠΑ.Λ. είλαη θαζήθνλ θαη ραξαθηεξίδεηαη
σο επαξθήο, ή αλεπαξθήο, κε βάζε ην γεληθφ ζχλνιν απνπζηψλ, πνπ ζεκεηψζεθαλ
θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ, κέρξη ηελ εκέξα
ραξαθηεξηζκνχ ηεο, εηήζηα πξνθνξηθή επίδνζε ζε φια ηα καζήκαηα.

Σξνπνπνίεζε ηεο αξ.60687/Γ4 ΦΔΚ 723/2015
ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 17 ηεο αλσηέξσ Τπνπξγηθήο Απφθαζεο κεηά ηε
θξάζε «φισλ ησλ καζεηψλ» πξνζηίζεηαη ε θξάζε
«φπσο θαη ησλ καζεηψλ πνπ παξαθνινπζνχλ κφλν ηα καζήκαηα Σνκέσλ,
Δηδηθνηήησλ»
2. Δπαξθήο ραξαθηεξίδεηαη ε θνίηεζε ηνπ καζεηή εθφζνλ:
α) Σν ζχλνιν ησλ απνπζηψλ ηνπ καζεηή πνπ ζεκεηψζεθαλ θαηά ην νηθείν δηδαθηηθφ
έηνο, αλεμάξηεηα απφ ην ιφγν ζηνλ νπνίν νθείινληαη, δελ ππεξβαίλεη ηηο πελήληα
(50).
β) Σν ζχλνιν ησλ απνπζηψλ ηνπ καζεηή δελ ππεξβαίλεη ηηο εθαηφλ δέθα ηέζζεξηο
(114) γηα ηα εκεξήζηα ΔΠΑ.Λ., ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη άλσ ησλ πελήληα (50)
είλαη δηθαηνινγεκέλεο ή νθείινληαη ζε αζζέλεηα, πνπ βεβαηψλεηαη ζχκθσλα κε ηα
φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 3 ηνπ π.δ.485/1983 (Α΄184).
γ) Καη’ εμαίξεζε ν χιινγνο ησλ Γηδαζθφλησλ θάζε ΔΠΑ.Λ. κε εηδηθή πξάμε ηνπ
ραξαθηεξίδεη ε- παξθή ηε θνίηεζε καζεηή πνπ ζεκείσζε απφ εθαηφλ δέθα ηέζζεξηο
(114) έσο εθαηφλ εμήληα ηέζζεξηο (164) απνπζίεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη φιεο νη
άλσ ησλ πελήληα (50) είλαη δηθαηνινγεκέλεο ή νθείινληαη ζε αζζέλεηα, πνπ
βεβαηψλεηαη θαηά ηα αλσηέξσ θαη ε επίδνζή ηνπ θξίλεηαη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθή.
Ωο ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθή θξίλεηαη, φηαλ ν Γεληθφο Μέζνο Όξνο ηεο πξνθνξηθήο
βαζκνινγίαο, πνπ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ κέζσλ φξσλ ησλ βαζκψλ ησλ δχν
ηεηξακήλσλ δηαηξνχκελν κε ηνλ αξηζκφ φισλ ησλ δηδαζθνκέλσλ καζεκάησλ, είλαη
ηνπιάρηζηνλ δέθα πέληε (15) πιήξεο θαη ε δηαγσγή ηνπ θνζκηφηαηε.
δ) Ζ θνίηεζε ησλ καζεηψλ είλαη δπλαηφλ λα ραξαθηεξίδεηαη επαξθήο αλεμαξηήησο
αξηζκνχ απνπζηψλ, εθ’ φζνλ νη καζεηέο απηνί είλαη πξσηαζιεηέο θαη νη απνπζίεο
ηνπο νθείινληαη ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηεζλείο αζιεηηθέο εθδειψζεηο πνπ
πηζηνπνηνχληαη απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ.
3. Οη καζεηέο ησλ νπνίσλ ε θνίηεζε ραξαθηεξίδεηαη επαξθήο πξνζέξρνληαη
θαλνληθά ζηηο πξναγσγηθέο θαη απνιπηήξηεο εμεηάζεηο πεξηφδνπ Ηνπλίνπ.
4. Αλεπαξθήο ραξαθηεξίδεηαη ε θνίηεζε καζεηή πνπ ζεκείσζε πάλσ απφ πελήληα
(50) απνπζίεο θαη δελ εκπίπηεη ζε θακία απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξναλαθέξζεθαλ.
Οη καζεηέο ησλ νπνίσλ ε θνίηεζε ραξαθηεξίδεηαη αλεπαξθήο είλαη ππνρξεσκέλνη λα
επαλαιάβνπλ ηε θνίηεζε ζηελ ίδηα ηάμε.
5. Γηα ηνπο καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζηα εζπεξηλά ΔΠΑ.Λ., ηα αξηζκεηηθά φξηα ησλ
εθαηφλ δεθαηεζζάξσλ (114) θαη εθαηφλ εμεληαηεζζάξσλ (164) απνπζηψλ γηα ην
ραξαθηεξηζκφ ηεο θνίηεζεο πξνζαπμάλνληαη θαηά δεθαέμη (16).
Σξνπνπνίεζε ηεο αξ.60687/Γ4 ΦΔΚ 723/2015
Πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 6 ζην άξζξν 17 ηεο αλσηέξσ Τπνπξγηθήο Απφθαζεο
σο αθνινχζσο:
«6. Ζ θνίηεζε ησλ καζεηψλ, νη νπνίνη παξαθνινπζνχλ κφλν ηα καζήκαηα
Σνκέσλ, Δηδηθνηήησλ ραξαθηεξίδεηαη σο εμήο:

1. Δπαξθήο ραξαθηεξίδεηαη ε θνίηεζε ηνπ καζεηή εθφζνλ:
α) Σν ζχλνιν ησλ απνπζηψλ ηνπ καζεηή πνπ ζεκεηψζεθαλ θαηά ην νηθείν
δηδαθηηθφ έηνο, αλεμάξηεηα απφ ην ιφγν ζηνλ νπνίν νθείινληαη, δελ ππεξβαίλεη
γηα ηε Β΄ ηάμε Ζκεξεζίσλ ΔΠΑ.Λ. ηηο ηξηάληα−ηξεηο (33), γηα ηε Γ΄ ηάμε
Ζκεξεζίσλ ΔΠΑ.Λ. ηηο ηξηάληα−ηξεηο (33), γηα ηε Β΄ ηάμε Δζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ.
ηηο ηξηάληα (30), γηα ηε Γ΄ ηάμε Δζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ. ηηο ηξηάληα (30) θαη γηα ηε
Γ΄ ηάμε ησλ Δζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ. ηηο ηξηάληα−δχν (32) απνπζίεο.
β) Σν ζχλνιν ησλ απνπζηψλ ηνπ καζεηή δελ ππεξβαίλεη γηα ηε Β΄ ηάμε
Ζκεξεζίσλ ΔΠΑ.Λ. ηηο εβδνκήληαπέληε (75), γηα ηε Γ΄ ηάμε Ζκεξεζίσλ
ΔΠΑ.Λ. ηηο εβδνκήληα−πέληε (75), γηα ηε Β΄ ηάμε Δζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ. ηηο
εβδνκήληα−νθηψ (78), γηα ηε Γ΄ ηάμε Δζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ. ηηο εβδνκήληα−νθηψ
(78) θαη γηα ηε Γ΄ ηάμε ησλ Δζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ. ηηο νγδφληα−ηξεηο (83)
απνπζίεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη άλσ ησλ ηξηάληα−ηξηψλ (33) γηα ηε Β΄
ηάμε Ζκεξεζίσλ ΔΠΑ.Λ., νη άλσ ησλ ηξηάληα−ηξηψλ (33) γηα ηε Γ΄ ηάμε
Ζκεξεζίσλ ΔΠΑ.Λ., νη άλσ ησλ ηξηάληα (30) γηα ηε Β΄ ηάμε Δζπεξηλψλ
ΔΠΑ.Λ., νη άλσ ησλ ηξηάληα (30) γηα ηε Γ΄ ηάμε Δζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ. θαη νη άλσ
ησλ ηξηάληα−δχν (32) γηα ηε Γ΄ ηάμε ησλ Δζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ. απνπζίεο, είλαη
δηθαηνινγεκέλεο ή νθείινληαη ζε αζζέλεηα, πνπ βεβαηψλεηαη ζχκθσλα κε ηα
φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 3 ηνπ Π.Γ. 485/1983 (ΦΔΚ 184/21−12−1983).
γ) Καη’ εμαίξεζε, ν χιινγνο ησλ Γηδαζθφλησλ θάζε ΔΠΑ.Λ. κε εηδηθή πξάμε
ηνπ ραξαθηεξίδεη επαξθή ηε θνίηεζε καζεηή πνπ ζεκείσζε γηα ηε Β΄ ηάμε
Ζκεξεζίσλ ΔΠΑ.Λ. απφ εβδνκήληα−πέληε (75) έσο εθαηφλ νθηψ (108), γηα ηε
Γ΄ ηάμε Ζκεξεζίσλ ΔΠΑ.Λ. απφ εβδνκήληαπέληε (75) έσο εθαηφλ νθηψ (108),
γηα ηε Β΄ ηάμε Δζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ. απφ εβδνκήληα νθηψ (78) έσο εθαηφλ νθηψ
(108), γηα ηε Γ΄ ηάμε Δζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ. απφ εβδνκήληα νθηψ (78) έσο εθαηφλ
νθηψ (108) θαη γηα ηε Γ΄ ηάμε ησλ Δζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ. απφ νγδφληα ηξεηο (83)
έσο εθαηφλ δεθαπέληε (115) απνπζίεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη φιεο νη άλσ ησλ
ηξηάληα−ηξηψλ (33) γηα ηε Β΄ ηάμε Ζκεξεζίσλ ΔΠΑ.Λ., νη άλσ ησλ
ηξηάληα−ηξηψλ (33) γηα ηε Γ΄ ηάμε Ζκεξεζίσλ ΔΠΑ.Λ., νη άλσ ησλ ηξηάληα
(30) γηα ηε Β΄ ηάμε Δζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ., νη άλσ ησλ ηξηάληα (30) γηα ηε Γ΄ ηάμε
Δζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ., θαη νη άλσ ησλ ηξηάληα δχν (32) γηα ηε Γ΄ ηάμε Δζπεξηλψλ
ΔΠΑ.Λ. απνπζίεο, είλαη δηθαηνινγεκέλεο ή νθείινληαη ζε αζζέλεηα πνπ
βεβαηψλεηαη θαηά ηα αλσηέξσ θαη ε επίδνζή ηνπ θξίλεηαη ηδηαίηεξα
ηθαλνπνηεηηθή. Ωο ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθή θξίλεηαη φηαλ ν Γεληθφο Μέζνο
Όξνο ηεο πξνθνξηθήο βαζκνινγίαο, πνπ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ
κέζσλ φξσλ ησλ βαζκψλ ησλ δχν ηεηξακήλσλ δηαηξνχκελν κε ηνλ αξηζκφ
φισλ ησλ δηδαζθνκέλσλ καζεκάησλ, είλαη ηνπιάρηζηνλ δέθα πέληε (15) πιήξεο
θαη ε δηαγσγή ηνπ θνζκηφηαηε.
δ) Ζ θνίηεζε ησλ καζεηψλ είλαη δπλαηφλ λα ραξαθηεξίδεηαη επαξθήο
αλεμαξηήησο αξηζκνχ απνπζηψλ, εθ’ φζνλ νη καζεηέο απηνί είλαη πξσηαζιεηέο
θαη νη απνπζίεο ηνπο νθείινληαη ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηεζλείο αζιεηηθέο
εθδειψζεηο πνπ πηζηνπνηνχληαη απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ.
2. Οη καζεηέο ησλ νπνίσλ ε θνίηεζε ραξαθηεξίδεηαη επαξθήο πξνζέξρνληαη
θαλνληθά ζηηο πξναγσγηθέο θαη πηπρηαθέο εμεηάζεηο πεξηφδνπ Ηνπλίνπ.
3. Αλεπαξθήο ραξαθηεξίδεηαη ε θνίηεζε καζεηή πνπ ζεκείσζε πάλσ απφ
ηξηάληα−ηξεηο (33) απνπζίεο γηα ηε Β΄ ηάμε Ζκεξεζίσλ ΔΠΑ.Λ., πάλσ απφ
ηξηάληα−ηξεηο(33) απνπζίεο γηα ηε Γ΄ ηάμε Ζκεξεζίσλ ΔΠΑ.Λ., πάλσ απφ
ηξηάληα (30) απνπζίεο γηα ηε Β΄ ηάμε Δζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ., πάλσ απφ ηξηάληα

(30) απνπζίεο γηα ηε Γ΄ ηάμε Δζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ. θαη πάλσ απφ ηξηάληα δχν
(32) απνπζίεο γηα ηε Γ΄ ηάμε ησλ Δζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ., θαη δελ εκπίπηεη ζε
θακία απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Οη καζεηέο ησλ νπνίσλ ε
θνίηεζε ραξαθηεξίδεηαη αλεπαξθήο είλαη ππνρξεσκέλνη λα επαλαιάβνπλ ηε
θνίηεζε ζηελ ίδηα ηάμε.
4. Δηδηθά γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2014−2015 θαη κφλν γηα ηε Β΄ ηάμε Δζπεξηλψλ
ΔΠΑ.Λ. ην φξην ησλ ηξηάληα (30) απνπζηψλ, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηηο
αλσηέξσ πεξηπηψζεηο 1α, 1β, 1γ, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε 3 ηεο παξαγξάθνπ
6 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο απφθαζεο, αιιάδεη ζε ηξηάληα−δχν (32)
απνπζίεο.».

Άξζξν 18
Δλεκέξσζε γνλέσλ - Γηθαηνιόγεζε απνπζηώλ
1. Γηα ηελ ηαθηηθή παξαθνινχζεζε ηεο θνίηεζεο ηνπ καζεηή επζχλεηαη εμ
νινθιήξνπ ν θεδεκφλαο ηνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη αλήιηθνο ή ν ίδηνο, αλ είλαη
ελήιηθνο. Ο ππεχζπλνο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θνίηεζεο ησλ καζεηψλ
θαζεγεηήο θάζε ηκήκαηνο, αθνχ ελεκεξψζεη ηνλ Γηεπζπληή, φηη ν καζεηήο
ζπκπιήξσζε ήδε είθνζη ηέζζεξηο (24) απνπζίεο δηθαηνινγεκέλεο ή αδηθαηνιφγεηεο,
είλαη ππνρξεσκέλνο λα ελεκεξψλεη ηνλ θεδεκφλα κε ηαρπδξνκηθή επηζηνιή, ε νπνία
ζηέιλεηαη κε ηε θξνληίδα ηνπ ΔΠΑ.Λ. απφ 1 κέρξη 5 θάζε κήλα γηα ηηο απνπζίεο ηνπ
κήλα πνπ πξνεγήζεθε. Με ηελ ίδηα επηζηνιή ν θεδεκφλαο ελεκεξψλεηαη θαη γηα θάζε
άιιν ζέκα πνπ αθν- ξά ηε ζρνιηθή θαηάζηαζε ηνπ καζεηή.
Σξνπνπνίεζε ηεο αξ.60687/Γ4 ΦΔΚ 723/2015
Μεηά ην ηέινο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 18 ηεο αλσηέξσ Τπνπξγηθήο Απφθαζεο
πξνζηίζεληαη ηα αθφινπζα ηξία εδάθηα:
«Ο ππεχζπλνο θαζεγεηήο θάζε ηκήκαηνο, γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο
θνίηεζεο ησλ καζεηψλ, νη νπνίνη παξαθνινπζνχλ κφλν ηα καζήκαηα
Σνκέσλ−Δηδηθνηήησλ, αθνχ ελεκεξψζεη ην Γηεπζπληή, φηη ν καζεηήο
ζπκπιήξσζε ήδε δεθαπέληε (15) απνπζίεο δηθαηνινγεκέλεο ή αδηθαηνιφγεηεο,
είλαη ππνρξεσκέλνο λα ελεκεξψλεη ηνλ θεδεκφλα ηνπ καζεηή απνδεδεηγκέλα
απφ 1 κέρξη 5 θάζε κήλα γηα ηηο απνπζίεο ηνπ κήλα πνπ πξνεγήζεθε θαζψο θαη
γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ αθνξά ηε ζρνιηθή θαηάζηαζε ηνπ καζεηή. ηελ
πεξίπησζε πνπ ν καζεηήο είλαη ελήιηθνο ν ππεχζπλνο θαζεγεηήο ελεκεξψλεη
ην καζεηή απνδεδεηγκέλα απφ 1 κέρξη 5 θάζε κήλα γηα ηηο απνπζίεο ηνπ κήλα
πνπ πξνεγήζεθε.»
2. Ο θεδεκφλαο θάζε καζεηή νθείιεη λα πξνζέξρεηαη ην πξψην δεθαήκεξν θάζε κήλα
θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΠΑ.Λ., γηα λα ελεκεξψλεηαη ππεχζπλα γηα ηε
θνίηεζε ηνπ καζεηή ιακβάλνληαο ζρεηηθφ ελππφγξαθν ζεκείσκα απφ ηνλ ππεχζπλν
θαζεγεηή. Ζ επηζηνιή ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ απνζηέιιεηαη ζηνλ θεδεκφλα
αλεμάξηεηα απφ ηελ πξνζέιεπζή ηνπ ή φρη ζην ΔΠΑ.Λ. θαη είλαη αλεμάξηεηε απφ ην
ελππφγξαθν ζεκείσκα.
3. Ο θεδεκφλαο θάζε καζεηή, πνπ απνπζίαζε γηα ιφγνπο πγείαο απφ ην ΔΠΑ.Λ.
πεξηζζφηεξν απφ δχν ζπλερφκελεο εκέξεο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη ν
ίδηνο, ην αξγφηεξν κέρξη θαη ηε δεθάηε εξγάζηκε κέξα απφ ηελ επηζηξνθή ηνπ καζεηή

ζην ΔΠΑ.Λ., βεβαίσζε γηαηξνχ δεκφζηνπ λνζειεπηηθνχ ηδξχκαηνο ή νπνηνπδήπνηε
ηδηψηε γηαηξνχ, πνπ λα πηζηνπνηεί ην είδνο θαη ηε δηάξθεηα ηεο αζζέλεηαο. Ζ
βεβαίσζε απηή κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη σο δηθαηνινγεηηθφ γηα ηηο αληίζηνηρεο
απνπζίεο. Γηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο αλσηέξσ
πξνζεζκίαο θαηαρσξίδνληαη σο εθπξφζεζκα θαη ηίζεληαη ππφςε ηνπ πιιφγνπ
Γηδαζθφλησλ. Γηα ηε δηθαηνιφγεζε ησλ απνπζηψλ κε εθπξφζεζκα δηθαηνινγεηηθά
ηζρχεη ην άξζξν 54 ηνπ λ. 4115/2013 (Α΄24). Κάζε βεβαίσζε ππνβάιιεηαη κε αίηεζε
θαη θαηαρσξίδεηαη ζην πξσηφθνιιν απαξαίηεηα. Γηα ηε δηθαηνιφγεζε απνπζηψλ δχν
εκεξψλ ιφγσ αζζέλεηαο ή άιισλ ζνβαξψλ νηθνγελεηαθψλ ιφγσλ, αξθεί θαη
ελππφγξαθν ζεκείσκα ηνπ θεδεκφλα, πνπ πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ ίδην απν- θιεηζηηθά
δέθα εξγάζηκεο κέξεο ην πνιχ κεηά ηελ επάλνδν ηνπ καζεηή ζην ΔΠΑ.Λ..
Με ηνλ ηξφπν απηφ ν θεδεκφλαο κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη απνπζίεο ην πνιχ 10
εκεξψλ αζξνηζηηθά γηα φιν ην έηνο.
4. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπ δε δεζκεχνπλ ην χιινγν, φηαλ ν ίδηνο γλσξίδεη κε ηθαλά θαη επαξθή
ζηνηρεία ηνπο πξαγκαηηθνχο ιφγνπο απνπζίαο ηνπ καζεηή.
5. ε θακηά πεξίπησζε δε ζεσξνχληαη δηθαηνινγεκέλεο απνπζίεο καζεηψλ, κε ηελ
επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ λ. 4115/2013 (Α΄24):
α) Όηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ΔΠΑ.Λ. ζε ψξεο ηνπ
εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο ιεηηνπξγίαο απηνχ, κεκνλσκέλεο ή ζπλερείο. Γηα ηελ
πξψηε θαη ηελ ηειεπηαία δηδαθηηθή ψξα ηνπ εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο ιεηηνπξγίαο
ηνπ ΔΠΑ.Λ., είλαη δπλαηφλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ πιιφγνπ ησλ Γηδαζθφλησλ, λα
δηθαηνινγεζνχλ απνπζίεο πνπ νθείινληαη ζε εμαηξεηηθά ζνβαξνχο αληηθεηκεληθνχο
ιφγνπο, ησλ ηδηαίηεξα ηνπηθψλ θαηξηθψλ, ζπγθνηλσληαθψλ θαη άιισλ ζπλζεθψλ ηνπ
θάζε ΔΠΑ.Λ..
β) Όηαλ νθείινληαη ζε νκαδηθή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Γηεχζπλζεο ΓΔ,
απνρή ησλ καζεηψλ απφ ην ζρνιείν.
6. Οη δηθαηνινγεκέλεο απνπζίεο ησλ καζεηψλ αζξνίδνληαη θαη ιακβάλνληαη ππφςε
γηα ην ραξαθηεξηζκφ ηεο θνίηεζεο θάζε καζεηή. Γηα ηηο απνπζίεο απηέο ζπληάζζεηαη,
ακέζσο κεηά ηε ιήμε θάζε ηεηξάκελνπ, εηδηθή πξάμε ηνπ πιιφγνπ ησλ
Γηδαζθφλησλ.
7. Όπνπ ζην παξφλ άξζξν αλαθέξεηαη ν θεδεκφλαο ηνπ καζεηή, λνείηαη ν παηέξαο ή
ε κεηέξα ή νπνηνδήπνηε λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο θπζηθφ πξφζσπν,
πξνθεηκέλνπ κφλν πεξί καζεηψλ πνπ δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο
ηνπο. Οη καζεηέο πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο εθπιεξψλνπλ
πξνζσπηθά ηελ ππνρξέσζε γηα ηε δηθαην- ιφγεζε ησλ απνπζηψλ ηνπο.

Άξζξν 19
Δγγξαθέο καζεηώλ ησλ Ιδησηηθώλ ΔΠΑ.Λ
Οη ξπζκίζεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο καζεηέο ησλ ηδησηηθψλ
ΔΠΑ.Λ.

Άξζξν 20
Δγγξαθέο θαηόρσλ πηπρίνπ Β΄ θύθινπ Σ.Δ.Δ., ΣΔΛ, Δ.Π.Λ., ΔΠΑ.Λ ηνπ

λ.3475/2006, ΔΠΑ.. ζηα Δ- ΠΑ.Λ. ηνπ λ. 4186/2013 (Α΄193), όπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.
1.Οη θάηνρνη πηπρίνπ Β΄ θχθινπ Σ.Δ.Δ., ΣΔΛ, Δ.Π.Λ., ΔΠΑ.Λ. ηνπ λ. 3475/2006
εγγξάθνληαη ζηε Β΄ ηάμε ηνπ ΔΠΑ.Λ. ζηνλ ίδην ή δηαθνξεηηθφ ηνκέα αιιά ζε
δηαθνξεηηθή εηδηθφηεηα απφ απηή ηνπ νηθείνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπο, ζχκθσλα θαη κε
ηελ ππεχζπλε δήισζε πνπ θαηαζέηνπλ, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξ.5 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο
παξνχζαο απφθαζεο.
2.Οη θάηνρνη πηπρίνπ ΔΠΑ.. εγγξάθνληαη ζηε Β΄ ηάμε ηνπ ΔΠΑ.Λ. ζε δηαθνξεηηθή
εηδηθφηεηα απφ απηή ηνπ νηθείνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπο, ζχκθσλα θαη κε ηελ ππεχζπλε
δήισζε πνπ θαηαζέηνπλ, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξ.5 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο
απφθαζεο. Ζ εγγξαθή ησλ παξαπάλσ καζεηψλ ζηε Β΄ ηάμε ηνπ ΔΠΑ.Λ. ζε ίδην ή
αληίζηνηρν ηνκέα θαη ζε άιιε εηδηθφηεηα απφ απηή ηνπ νηθείνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπο
γίλεηαη σο εμήο:
(...) (Μεηάβαζε ζην άξζξν κε ηηο αληηζηνηρείεο ΣΔΔ-ΣΔΛ-ΔΠΛ κε ΔΠΑ- ΔΠΑΛ)

Άξζξν 21
Αληηζηνηρίεο ηάμεσλ Ηκεξεζίσλ θαη Δζπεξηλώλ ΔΠΑ.Λ.
Καηά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηψλ ζηα Δζπεξηλά Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα,
φπνπ αλαθέξεηαη Α΄ ηάμε λνείηαη ε Α΄ ηάμε ησλ Ζκεξεζίσλ Δπαγγεικαηηθψλ
Λπθείσλ, φπνπ αλαθέξεηαη Β΄ ηάμε λνείηαη ε Β΄ ηάμε ησλ Ζκεξεζίσλ
Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ θαη φπνπ αλαθέξεηαη Γ΄ θαη Γ΄ ηάμε λνείηαη ε Γ΄ ηάμε ησλ
Ζκεξεζίσλ Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ.

Άξζξν 22
Σειηθέο θαη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο
Ζ ηζρχο ηεο παξνχζεο αξρίδεη απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2014-2015 γηα ηελ Α΄, Β΄ ηάμε
Ζκεξεζίσλ θαη Δζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ., απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2015-2016 γηα ηε Γ΄ ηάμε
Ζκεξεζίσλ θαη Δζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ.θαη απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2016-2017 γηα ηε Γ΄
ηάμε Δζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ.
Κάζε άιιε δηάηαμε πνπ ξπζκίδεη δηαθνξεηηθά ζέκαηα ηεο παξνχζαο απφθαζεο, παχεη
λα ηζρχεη.
Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο.
Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ
ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΓΔΡΜΔΝΣΕΟΠΟΤΛΟ

