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ΠΡΟΣ:

                  

             

 ΚΟΙΝ.: 

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με τη Διαδικασία Προαγωγικών, Απολυτήριων και Πτυχιακών Εξετάσεων 

των Γ’  και Δ’  τάξεων εσπερινών ΕΠΑ.Λ. σχολικών ετών 2018-2019 και 2019-2020 στο πλαίσιο 

της Αξιολόγησης των μαθητών/-τριών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) 

Στο πλαίσιο προώθησης της έκδοσης νέου π.δ. περί Αξιολόγησης των μαθητών των ΕΠΑ.Λ. και των 

μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας» και σε συνέχεια:

 της υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ4/177399/Δ4/22-10-2018 εγκυκλίου, με την οποία ενημερωθήκατε σχετικά 

με τα Γραπτώς Εξεταζόμενα και τα Μη Εξεταζόμενα Μαθήματα κατά τις τελικές προαγωγικές, 

απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις στα Ημερήσια και Εσπερινά ΕΠΑ.Λ., και 

 της υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ4/199568/Δ4/20-11-2018 εγκυκλίου, με την οποία ενημερωθήκατε σχετικά 

με την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών/τριών των ΕΠΑ.Λ. και τον τρόπο αξιολόγησης και 

εξέτασης των μαθημάτων κατά τη διάρκεια των τετραμήνων,

σας αποστέλλουμε προς ενημέρωσή σας διατάξεις του προωθούμενου π.δ. που ρυθμίζουν θέματα σχετικά 

με τη διαδικασία προαγωγικών, απολυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων για τους/τις μαθητές/τριες των:

Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι: 
Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Μαρούσι,      13- 02-2019
Αριθ. Πρωτ.: Φ4/22513/Δ4

 Π.Ε.Κ.Ε.Σ.
(μέσω των Περιφ. Δ/νσεων Δ.Ε.)

 Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης 
 Επαγγελματικά Λύκεια 

(μέσω των Δ/νσεων Δ. Ε.)
 Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και 

Επαγγελμάτων
Θεσσαλονίκης 151, 176 10, Καλλιθέα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑTA  Α΄ & Β΄ 

-----

Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr 
E-mail: depek_spoudon@minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Θ. Μελίσσα

Σ.  Εμμανουήλ-Κωτούλα
Τηλέφωνο: 210 344 33 09

210 344 23 19
Fax: 210 344 23 65 

 Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. 
της χώρας (έδρες τους)

 Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Αν. Τσόχα 36, 115 21 Αθήνα

[Πληκτρολογήστε μια φράση από το 
έγγραφο ή τη σύνοψη για ένα 
ενδιαφέρον σημείο. Μπορείτε να 
τοποθετήσετε το πλαίσιο κειμένου 
οπουδήποτε στο έγγραφο. 
Χρησιμοποιήστε την καρτέλα 
"Εργαλεία πλαισίου κειμένου" για 
να αλλάξετε τη μορφοποίηση της 
ελκυστικής φράσης.]

http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/2018_10_%CE%95%CE%BE%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B6%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1__%CE%9C%CE%B7_%CE%95%CE%BE%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B6%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1_%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9B_%CE%95%CE%B3%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%95%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3.pdf
file://srvfs01/Fileserver/%CE%93.%CE%94%20%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4.%20%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84.%20%CE%BA.%20%CE%94%CE%B5%CF%85%CF%84.%20%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82/%CE%94%CE%BD%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3.%20%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82/%CE%A4%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1%20%CE%91/%CE%A64_%CE%91%CE%9E%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%97%CE%A3%CE%97_(%CE%A0%CE%94,_%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82)/2019/%5b2018.11.20%5d_%CE%95%CE%B3%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%95%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF_%CE%91%CE%9E%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3_%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CF%8E%CE%BD_%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9B_signed.pdf
http://www.minedu.gov.gr/
mailto:depek_spoudon@minedu.gov.gr
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 Γ’ και Δ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού  έτους 2018-2019

 Δ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2019-2020 και 

 Δ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και Τμημάτων Συνδιδασκαλίας 

(ν.4473/2017)  σχολικού έτους 2018-2019.

Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις δεν είναι οριστικές και αποστέλλονται με την επιφύλαξη τροποποιήσεων 

που ενδεχομένως επιφέρει η γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, προς το οποίο αναμένεται 

να υποβληθεί το νέο π.δ.:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ,  ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ  ΚΑΙ  ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ  ΜΑΘΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ:

Ι. Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019  και 
Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΣΧ. ΕΤΩΝ 2018-2019 & 2019-2020 

Οι Προαγωγικές, Απολυτήριες και Πτυχιακές εξετάσεις  των μαθητών/-τριών των Γ΄ και Δ΄ τάξεων 

εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης πραγματοποιούνται, κατ’ αντιστοιχία, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 16 του π.δ. 40/2018 (Α΄ 76) και συγκεκριμένα από την παράγραφο 1 έως και τα εδάφια εκείνα 

της παραγράφου 9 που προηγούνται της περίπτωσης «9.α Προαγωγή-Παραπομπή μαθητών/-τριών Α΄, Β΄ 

τάξεων Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ.». Περαιτέρω ισχύουν τα ακόλουθα:

Α.  ΠΡΟΑΓΩΓΗ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ

1. α. Οι μαθητές/-τριες της Γ’ τάξης προάγονται όταν ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) των μαθημάτων τους 

είναι ίσος ή μεγαλύτερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5)  με την προϋπόθεση ότι ο Βαθμός Ετήσιας 

Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) των μαθημάτων ειδικότητας, που συνεκτιμώνται για την απόκτηση πτυχίου, είναι 

ίσος ή μεγαλύτερος του οκτώ (8).

 β. Μαθητές/-τριες με μικρότερο Γ.Μ.Ο παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο τον Ιούνιο του 

ιδίου έτους στα μαθήματα στα οποία ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) είναι μικρότερος του εννέα 

και πέντε δέκατα (9,5) και εξετάζονται σε αυτά γραπτά και προφορικά. 

γ. Μαθητές με Γ.Μ.Ο. ίσο ή μεγαλύτερο του εννέα και πέντε δέκατα (9,5), αλλά Β.Ε.Ε. στα μαθήματα 

ειδικότητας που συνεκτιμώνται για την απόκτηση του πτυχίου μικρότερο του οκτώ (8) 

παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο τον Ιούνιο του ιδίου έτους στα συγκεκριμένα μαθήματα 

και εξετάζονται σε αυτά γραπτά και προφορικά. 

δ. Για τα μαθήματα των παραπάνω περιπτώσεων 1.β. και 1.γ., ως Βαθμό Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) 

υπολογίζεται ο  Μ.Ο. του προφορικού και του γραπτού βαθμού. Οι μαθητές/-τριες προάγονται 

εφόσον έχουν Γενικό Μέσο Όρο (Γ.Μ.Ο.) τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5) με την 
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προϋπόθεση ότι ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) των μαθημάτων ειδικότητας, που συνεκτιμώνται 

για την απόκτηση πτυχίου, είναι ίσος ή μεγαλύτερος του οκτώ (8). 

2. Οι μαθητές/-τριες της Γ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης σχολικού έτους 2018 – 2019, 

οι οποίοι/-ες προάγονται, εγγράφονται στη Δ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης 

σχολικού έτους 2019 – 2020.  Από το σχολικό έτος 2020 – 2021 και εφεξής, εγγράφονται στη Γ΄ τάξη 

του ιδίου εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης ή μετεγγράφονται στη Γ΄ τάξη ημερήσιου ή άλλου 

εσπερινού ΕΠΑ.Λ..     

3. Οι μαθητές/-τριες της Γ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης σχολικού έτους 2018 – 2019 

οι οποίοι/-ες μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της ειδικής εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου 

2019 δεν προαχθούν, προσέρχονται στην ειδική εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2019, η οποία 

πραγματοποιείται πριν την έναρξη των μαθημάτων,  και εξετάζονται γραπτά και προφορικά στα 

μαθήματα στα οποία ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε 

δέκατα (9,5). Ειδικότερα για τα εργαστηριακά μαθήματα και το εργαστηριακό μέρος των μικτών 

μαθημάτων, ισχύουν κατ’ αντιστοιχία οι διατάξεις της παρ. 9α του άρθρου 16 του π.δ. 40/2018 (Α’ 

76). Οι συγκεκριμένοι μαθητές/τριες εφόσον:

α. έχουν Γενικό Μέσο Όρο (Γ.Μ.Ο.) τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και στα μαθήματα 

ειδικότητας που συνεκτιμώνται για την απόκτηση πτυχίου τουλάχιστον οκτώ (8), προάγονται και 

εγγράφονται στη Δ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2019-2020,

β. σε μάθημα ή σε μαθήματα Τομέα της Γ΄ τάξης,  όπως αυτά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, έχουν 

Βαθμό Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) μικρότερο του εννέα και πέντε δέκατα (9,5), από το σχολικό 

έτος 2019-2020 και εφεξής,  μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου και ειδικής 

εξεταστικής Ιουνίου στα  συγκεκριμένα μαθήματα και αφού πάρουν βαθμό πάνω από 9,5 

εγγράφονται στη Γ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς  φοίτησης ή μετεγγράφονται στη Γ΄ τάξη 

ημερήσιου ή άλλου εσπερινού ΕΠΑ.Λ.,

γ.  σε όλα τα μαθήματα Τομέα της Γ΄ τάξης, όπως αυτά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, έχουν Βαθμό 

Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) ίσο ή μεγαλύτερο του εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ανεξάρτητα από το 

Β.Ε.Ε. των υπολοίπων μαθημάτων, εγγράφονται στη Γ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς  φοίτησης 

ή μετεγγράφονται στη Γ΄ τάξη ημερήσιου ή άλλου εσπερινού ΕΠΑ.Λ..

4. Οι μαθητές/-τριες της Γ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης σχολικού έτους 2018-2019, 

των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, από το σχολικό έτος 2019-2020 και εφεξής, 

μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου και ειδικής εξεταστικής Ιουνίου στα 

μαθήματα Τομέα  που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  και εξετάζονται με τον ίδιο τρόπο που 

προαναφέρεται στην προηγούμενη παρ. 3. Αφού πάρουν βαθμό πάνω από εννέα και πέντε δέκατα 

(9,5) σε κάθε ένα από αυτά, εγγράφονται στη Γ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς  φοίτησης ή 

μετεγγράφονται στη Γ΄ τάξη ημερήσιου ή άλλου εσπερινού ΕΠΑ.Λ.. 

5. Για τους μαθητές/-τριες της προηγούμενη υποπερίπτωσης 3.β. και της περίπτωσης 4, ισχύουν τα 

ακόλουθα:

α. Οι μαθητές/-τριες  προσερχόμενοι/-ες κάθε φορά στην εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου, 

εξετάζονται σε όλα τα μαθήματα Τομέα που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.  Κατά την ειδική 

εξεταστική του Ιουνίου εξετάζονται μόνον στα μαθήματα εκείνα που στην εξεταστική περίοδο 

Μαΐου- Ιουνίου,  βαθμολογήθηκαν με βαθμό μικρότερο του εννέα και πέντε δέκατα (9,5).
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β. η εξεταστέα ύλη είναι αυτή που ορίζεται για τη Β΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης κατά 

το τρέχον σχολικό έτος, εκτός των μαθημάτων:

αα. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΑΣΤΙΚΟ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ-ΕΜΠΟΡΙΚΟ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ), για το οποίο θα εξεταστούν 

μόνον  στο «ΕΜΠΟΡΙΚΟ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ» 

ββ.  ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ (ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ), για το οποίο 

θα εξεταστούν μόνον στο εργαστηριακό μέρος.

Β.  ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΗΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ

1. Για την απόλυση-απόκτηση πτυχίου και απολυτηρίου μαθητών/-τριών της Δ΄ τάξης τετραετούς 

φοίτησης  εσπερινού ΕΠΑ.Λ., σχολικών ετών 2018-2019 και 2019-2020, ισχύουν κατ’ αντιστοιχία τα 

προβλεπόμενα στις περιπτ. 1. και 2. της παρ. 9γ. του άρθρου 16 του π.δ. 40/2018 (Α’ 76).

2. Για τους  μαθητές/-τριες της Δ΄ τάξης τετραετούς φοίτησης  εσπερινού ΕΠΑ.Λ.  σχολικού έτους 2018-

2019, οι οποίοι μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της ειδικής εξεταστικής περιόδου του 

Σεπτεμβρίου δεν λάβουν απολυτήριο ή πτυχίο ή και τα δύο, ισχύουν κατά περίπτωση τα παρακάτω:

α. Επαναλαμβάνουν τη φοίτηση στη Δ΄ εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2019-2020, εφόσον το 

επιθυμούν, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης που υποβάλλεται από τους κηδεμόνες των μαθητών/-

τριών ή από τους ίδιους, εφόσον είναι ενήλικοι/-ες. Σε περίπτωση που επαναλάβουν τη φοίτηση:

i.   εάν δεν έχουν αποκτήσει πτυχίο, παρακολουθούν όλα τα μαθήματα της Ειδικότητάς τους,

ii. εάν δεν έχουν αποκτήσει απολυτήριο και έχουν λάβει πτυχίο ή αν δεν έχουν ούτε απολυτήριο 

ούτε πτυχίο, παρακολουθούν όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας.

β. Εφόσον δεν επιθυμούν να επαναλάβουν τη φοίτηση, οι ανωτέρω μαθητές/-τριες μπορούν να 

προσέλθουν στην εξεταστική περίοδο Μαΐου - Ιουνίου του σχολικού έτους 2019-2020, 

εξεταζόμενοι προφορικά και γραπτά:

i.   σε όλα τα μαθήματα της Ειδικότητας τους, εάν δεν έχουν αποκτήσει πτυχίο 

ii. σε όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας,  εάν δεν έχουν αποκτήσει απολυτήριο 

και έχουν λάβει πτυχίο ή δεν έχουν ούτε απολυτήριο ούτε πτυχίο.

      Στην περίπτωση που οι μαθητές/-τριες δεν λάβουν απολυτήριο ή και πτυχίο, τότε προσέρχονται στις 

ειδικές εξεταστικές περιόδους του Ιουνίου, Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους και εξετάζονται προφορικά 

και γραπτά στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσης τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε 

δέκατα (9,5). 

Οι μαθητές των ανωτέρω περιπτώσεων α. και β., οι οποίοι μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της 

ειδικής εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2020 δεν λάβουν απολυτήριο ή πτυχίο ή και τα δύο 

μπορούν να προσέλθουν από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής στις εξεταστικές περιόδους 

Μαΐου – Ιουνίου, εξεταζόμενοι προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και 

Ειδικότητας. Σε περίπτωση που ο Β.Ε.Ε τους είναι μικρότερος του εννέα κόμμα πέντε (9,5), τότε 

εξετάζονται μόνο σε αυτά τα μαθήματα προφορικά και γραπτά, κατά τις ειδικές εξεταστικές 

περιόδους Ιουνίου, Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους.
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3. Για τους ανωτέρω μαθητές/-τριες, οι οποίοι/-ες είχαν εγγραφεί στα ΕΠΑ.Λ. μόνο για την απόκτηση 

πτυχίου ειδικότητας και δεν λαμβάνουν πτυχίο στις ειδικές εξεταστικές περιόδους Ιουνίου, 

Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους ισχύουν κατ’ αντιστοιχία τα προαναφερθέντα.

4. Οι μαθητές/-τριες της Δ΄ τάξης τετραετούς φοίτησης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2019-2020 των 

οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, μπορούν να εγγραφούν από το επόμενο σχολικό έτος 

και εφεξής στη Γ΄ τάξη  εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης ή να μετεγγραφούν στη Γ΄ τάξη  

ημερήσιου ή άλλου εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και να αποκτήσουν απολυτήριο και πτυχίο σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην  παρ. 9γ. του άρθρου 16 του π.δ. 40/2018 (Α’ 76).                  .

Γ.  ΜΑΘΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ

1. Μαθητές /-τριες εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης του ν.4386/16

α.  Για τους μαθητές /-τριες  της Γ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ τετραετούς φοίτησης σχολικού έτους 2018-

2019 ισχύουν τα προαναφερόμενα στις περιπτώσεις  3.β. και 4. της παραπάνω παραγράφου Α.

     β.  Οι μαθητές/-τριες  οι οποίοι/-ες:

  αα. είχαν προαχθεί από τη Β΄ τάξη τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018 και δε συνέχισαν τη 

φοίτησή τους 

  ββ. είχαν ανεπαρκή φοίτηση στη Γ΄ τάξη το σχολικό  έτος 2017-2018

  γγ. δεν προήχθησαν από τη Γ΄ τάξη το σχολικό  έτος 2017-2018, είχαν Βαθμό Ετήσιας Επίδοσης 

(Β.Ε.Ε.) μικρότερο του 9,5 σε μάθημα ή μαθήματα Τομέα, που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

και δε συνέχισαν  τη φοίτησή τους 

από το σχολικό έτος 2019-2020 και εφεξής, μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις Μαΐου-

Ιουνίου και ειδικής εξεταστικής  Ιουνίου στα μαθήματα Τομέα που αναφέρονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  και αφού πάρουν βαθμό πάνω από εννέα και πέντε δέκατα (9,5) σε κάθε ένα από 

αυτά εγγράφονται στη Γ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς  φοίτησης ή μετεγγράφονται στη Γ΄ 

τάξη ημερήσιου ή άλλου εσπερινού ΕΠΑ.Λ.. 

γ. Οι μαθητές/-τριες των παραπάνω περιπτώσεων προσερχόμενοι/-ες κάθε φορά στην εξεταστική 

περίοδο Μαΐου-Ιουνίου, εξετάζονται σε όλα τα μαθήματα Τομέα που αναφέρονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.  Κατά την ειδική εξεταστική του Ιουνίου εξετάζονται μόνον στα μαθήματα εκείνα 

που στην εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου,  βαθμολογήθηκαν με βαθμό μικρότερο του εννέα 

και πέντε δέκατα (9,5).  

δ.  Για τους/τις  παραπάνω μαθητές/-τριες  η εξεταστέα ύλη είναι αυτή που ορίζεται για τη Β΄ τάξη 

εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης κατά το τρέχον σχολικό έτος, εκτός των μαθημάτων:

αα. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΑΣΤΙΚΟ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ-ΕΜΠΟΡΙΚΟ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ) για το οποίο θα εξεταστούν   

μόνον  στο «ΕΜΠΟΡΙΚΟ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ» 

ββ. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ (ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ) για το οποίο 

θα  εξεταστούν μόνον στο εργαστηριακό μέρος.  

ε. Μαθητές/-τριες εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης του ν.4386/16, οι οποίοι/-ες δεν 

προήχθησαν από τη Γ΄ τάξη το σχολικό  έτος 2017-2018 διότι ενώ  σε όλα τα μαθήματα Τομέα της 
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Γ΄ τάξης, όπως αυτά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, είχαν Βαθμό Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) ίσο ή 

μεγαλύτερο του εννέα και πέντε δέκατα (9,5), αλλά σε κάποιο ή σε κάποια από τα υπόλοιπα 

μαθήματα είχαν  Βαθμό Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) μικρότερο του εννέα και πέντε δέκατα (9,5), 

εγγράφονται στη Γ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς  φοίτησης ή μετεγγράφονται στη Γ΄ τάξη 

ημερήσιου  ή άλλου εσπερινού ΕΠΑ.Λ..

στ. Οι παραπάνω παράγραφοι  ισχύουν κατ’ αναλογία και για τους μαθητές/-τριες που είχαν 

προαχθεί από τη Β΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. ν.3475/2006 ή είχαν ανεπαρκή φοίτηση στη Γ΄ τάξη ή 

δεν προήχθησαν από τη Γ΄ τάξη εσπ. ΕΠΑ.Λ. Ν.3475/2006 και είχαν δικαίωμα εγγραφής στη Γ΄ 

τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης του ν.4386/2016, σύμφωνα με το παράρτημα Ι του 

άρθρου 36 της με αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-01-2018 (ΦΕΚ 120 Β΄). 

2. Μαθητές/-τριες  της Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006  και της Δ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. 

του ν. 4186/2013 σχολικού έτους 2016-2017 και 2017-2018

    α. Οι παρακάτω κατηγορίες μαθητών/-τριών:

 αα. οι μαθητές/-τριες της Δ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006, καθώς και οι μαθητές/-τριες 

της Δ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 σχολικού έτους 2016-2017 και 2017-2018, οι 

οποίοι είχαν παραπεμφθεί για την απόκτηση απολυτηρίου ή πτυχίου, ή και για τα δύο και οι 

οποίοι για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020 προσέρχονται στην τελική εξέταση 

περιόδου Μαΐου-Ιουνίου της Δ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και  

 ββ. οι μαθητές/-τριες της Δ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006, καθώς και οι μαθητές/-τριες 

της Δ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 σχολικού έτους 2016-2017 και 2017-2018, οι 

οποίοι είχαν παραπεμφθεί για την απόκτηση απολυτηρίου ή πτυχίου ή και για τα δύο και οι 

οποίοι από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής προσέρχονται στην τελική εξέταση περιόδου 

Μαΐου-Ιουνίου εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης,

εξετάζονται προφορικά και γραπτά σύμφωνα με τις υποπεριπτώσεις i. και ii. της περίπτωσης  2β. της 

παραπάνω παραγράφου Β.

β.  Οι παρακάτω κατηγορίες μαθητών/-τριών:

αα. οι μαθητές/-τριες της Δ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006, καθώς και οι μαθητές/-τριες 

της Δ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 σχολικού έτους 2016-2017 και 2017-2018, οι 

οποίοι είχαν εγγραφεί στα ΕΠΑ.Λ. μόνο για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας και είχαν 

παραπεμφθεί για την απόκτηση πτυχίου, για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020 

προσέρχονται στην τελική εξέταση περιόδου Μαΐου-Ιουνίου της Δ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και  

ββ.  οι μαθητές/-τριες της Δ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006, καθώς και οι μαθητές/-τριες 

της Δ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 σχολικού έτους 2016-2017 και 2017-2018, οι 

οποίοι είχαν εγγραφεί στα ΕΠΑ.Λ. μόνο για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας και είχαν 

παραπεμφθεί για την απόκτηση πτυχίου, από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής, 

προσέρχονται στην τελική εξέταση περιόδου Μαΐου-Ιουνίου εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς 

φοίτησης, 

εξετάζονται προφορικά και γραπτά σύμφωνα με την υποπερίπτωση i. της περίπτωσης 2β. της 

παραπάνω παραγράφου Β.
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ΙΙ.    Δ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ν.4473/2017)  ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019

1. Οι απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις  των μαθητών/-τριών της Δ΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του 

ν.4186/2013 των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας (ν.4473/2017) 

πραγματοποιούνται, κατ’ αντιστοιχία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του π.δ. 40/2018 (Α΄ 

76) και συγκεκριμένα από την παράγραφο 1 έως και τα εδάφια εκείνα της παραγράφου 9 που 

προηγούνται της περίπτωσης «9.α Προαγωγή-Παραπομπή μαθητών/-τριών Α΄, Β΄ τάξεων Ημερήσιου 

ΕΠΑ.Λ.». 

2. Για την απόλυση-απόκτηση πτυχίου και απολυτηρίου των ανωτέρω μαθητών/-τριών καθώς και για 

την παραπομπή τους στις ειδικές εξεταστικές περιόδους του Ιουνίου, Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους 

ισχύουν κατ’ αντιστοιχία τα οριζόμενα  στην περίπτωση  1. της παρ. Β. της ενότητας Ι.

3. Ο τρόπος εξέτασης των μαθημάτων στις Ειδικές Εξεταστικές Περιόδους Ιουνίου, Σεπτεμβρίου είναι ο 

προβλεπόμενος για το σχολικό έτος 2017-2018 (ν. 4186/2013), σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 

56/2016 (Α΄ 91), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 42/2017 (Α΄ 68).    

4.  Οι ανωτέρω μαθητές/-τριες  του ν.4186/2013, οι οποίοι μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της 

ειδικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου δεν λάβουν απολυτήριο ή δεν λάβουν πτυχίο ή και 

τα δύο μπορούν να προσέλθουν:

α. το σχολικό έτος 2019-2020, στην τελική εξέταση περιόδου Μαΐου-Ιουνίου και των ειδικών 

εξεταστικών περιόδων Ιουνίου, Σεπτεμβρίου της  Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. εξεταζόμενοι 

προφορικά και γραπτά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 2β. της παραπάνω 

παραγράφου Β. 

β. από τα επόμενα σχολικά έτη και εφεξής, στην τελική εξέταση περιόδου Μαΐου-Ιουνίου και των 

ειδικών εξεταστικών περιόδων Ιουνίου, Σεπτεμβρίου της Γ΄ τάξης ημερησίου ή τριετούς 

εσπερινού ΕΠΑ.Λ. εξεταζόμενοι προφορικά και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση  2β. 

της παραπάνω παραγράφου Β. 

 5. Για τους ανωτέρω μαθητές /-τριες, οι οποίοι είχαν εγγραφεί στα ΕΠΑ.Λ. μόνο για την απόκτηση 

πτυχίου ειδικότητας ισχύουν κατ’ αντιστοιχία όλα τα ανωτέρω.



8

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΤΕΤΡΑΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 
1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

α) ΑΡΧΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Θ)
β) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ (Θ+Ε)
γ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (Θ+Ε)

 1.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
3.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

4. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

α) ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ –ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 
ΦΥΛΛΑ (ΕΧCEL) (Ε)
β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ  (Θ)
γ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΑΣΤΙΚΟ – ΕΡΓΑΤΙΚΟ – ΕΜΠΟΡΙΚΟ – 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ)
Θα εξεταστεί μόνο στο ΕΜΠΟΡΙΚΟ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ
δ) ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ (Θ) 

 ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, 
ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

α) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Σ)
β) ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ- ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ  (Ε)
γ) ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ (Θ)

 
1. ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΧΩΡΩΝ
3.ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ-
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ

4.ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ 

α) ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ  (Ε)
β) ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ (Ε)

 1.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ & 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 2.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΚΤΥΩΝ

α) ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ (ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ) (Ε)
Θα εξεταστεί μόνο στο εργαστηριακό μέρος 
β) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑ 
ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Ε)
γ) ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ (Ε)
δ) ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ (Θ)

 1.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
2.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  ΚΑΙ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
3.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ 
ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
4.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

5.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΗΣ 
ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

α) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ 
(Ε)
β) ΒΑΣΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (Θ+Ε)
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1.ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ  
ΝΑΥΤΙΚΟΥΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 2.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΝΑΥΤΙΚΟΥ

α) ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ Ι - ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (Θ+Ε)
β) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΦΥΡΑΣ -ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ  (Θ)
γ) ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΟΙΟΥ (Θ)

 1.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
2.ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ

α) ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Θ+Ε)
β) ΥΛΙΚΟ  ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Θ+Ε)

 
1. ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 
2. ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

3. ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 

4. ΒΟΗΘΟΣ  ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ 
5. ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ  
6. ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 
7. ΒΟΗΘΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ   
8. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ   

ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-
ΕΥΕΞΙΑΣ

9. ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ   

α) ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ (Θ)
β) ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ (Θ) 

Οι διδάσκοντες να ενημερωθούν ενυπόγραφα. 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Εσωτερική  Διανομή:
 Γενική Δ/νση Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης
 Δ/νση Θρησκευτικής Εκπ/σης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων
 Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης
 Δ/νση Επαγγ/κής Εκπ/σης -Τμήματα Α΄ & Β΄ 
 Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

ΣΥΝ/ΤΗΣ ΤΜ/ΡΧΗΣ
AN. ΠΡΟΪΣΤ. Δ/ΝΣΗΣ 

ΕΠΑΓΓ. ΕΚΠ/ΣΗΣ
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