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Δηζαγσγηθά ζηνηρεία
Ζ Γ΄ ηάμε Γπκλαζίνπ απνηειεί ηνλ πξψην ζηαζκφ ζηε ζηαδηνδξνκία ηνπ καζεηή. ηα 15
ηνπ θαιείηαη λα πάξεη ηηο πξψηεο ηνπ απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπ. Απηφ
πξνυπνζέηεη, ν καζεηήο λα κπνξεί λα αλαγλσξίδεη πνηα είλαη ηα ελδηαθέξνληα θαη νη ηθαλφηεηέο
ηνπ θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ηα αληηζηνηρεί κε ηηο δηάθνξεο επηινγέο πνπ πξνζθέξεη ην
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. πλεπψο, ε ιήςε απφθαζεο ζε απηφ ην ζηάδην πξνυπνζέηεη ζσζηή
ελεκέξσζε γηα ηηο επηινγέο απηέο.
Σν βηβιίν «Πξνζαλαηνιηζκνί κεηά ην Γπκλάζην» δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα
αληιήζνπλ φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πξηλ πάξνπλ
απνθάζεηο γηα ηε ζηαδηνδξνκία ηνπο. Γηα απηφ ηνλ ιφγν, ζην βηβιίν πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ην
Γεληθφ Λχθεην κε ηε λέα ηνπ δνκή, νη Οκάδεο Μαζεκάησλ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηα εμεηαδφκελα
καζήκαηα. ηε ζπλέρεηα, πεξηγξάθεηαη ην Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην κε ηνπο Σνκείο θαη ηηο
Δηδηθφηεηεο πνπ πξνζθέξεη.
Δδψ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ζην Γεληθφ ή ην Δπαγγεικαηηθφ
Λχθεην ζεσξείηαη θάηη παξαπάλσ απφ αλαγθαία. ήκεξα, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, νη
ζπλζήθεο εξγαζίαο ζηελ Διιάδα είλαη δχζθνιεο θαη πνιιά απφ ηα εξγαζηαθά κνηίβα θαη ηνκείο
πνπ γλσξίδακε σο «ζίγνπξα» (δεκφζην, ηξαπεδηθφο ηνκέαο, πςειφβαζκεο ζέζεηο ζηνλ ηδησηηθφ
ηνκέα, θ.ά.) έρνπλ αλαηξαπεί. Ζ απάληεζε δελ κπνξεί λα είλαη ε εθπαηδεπηηθή ζηαζηκφηεηα. ην
εξγαζηαθφ βίν ησλ ζεκεξηλψλ καζεηψλ, ζα ππάξμνπλ επθαηξίεο ίζσο άγλσζηεο αθφκα, ζε έλα
πιαίζην πνπ πηζαλφηαηα αθφκε δελ έρεη νξηζηεί. Δμάιινπ, ε αγνξά εξγαζίαο δελ ππήξμε πνηέ
ζηάζηκε. Δπεξεαδφηαλ αλέθαζελ απφ ηηο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο θαη ηελ ηερλνινγία. Δπίζεο νη
εξγαδφκελνη πξνζαξκφδνληαλ δηαρξνληθά ζηηο κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Ζ
ζεκεξηλή πξφθιεζε δελ είλαη πιένλ νη αιιαγέο αιιά ε ηαρχηεηα κε ηελ νπνία απηέο
ζπληεινχληαη. Σν ζηαζεξφ ηειέθσλν, γηα παξάδεηγκα, ρξεηάζηεθε 75 ρξφληα γηα λα απνθηήζεη 50
εθαηνκκχξηα ρξήζηεο, ελψ ην θηλεηφ, ζηα 20 ρξφληα δσήο ηνπ, έρεη ήδε 2 δηζεθαηνκκχξηα
ρξήζηεο.
Σν Παγθφζκην Οηθνλνκηθφ Φφξνπκ εθηηκά φηη ηα δχν ηξίηα ησλ παηδηψλ πνπ εηζέξρνληαη
ζην δεκνηηθφ ζρνιείν ζήκεξα ζα εξγαζηνχλ ζε επαγγέικαηα πνπ δελ ππάξρνπλ αθφκα. Γηα λα
είλαη ζε ζέζε νη έθεβνη λα αληαπνθξηζνχλ θαιχηεξα ζηηο ζχγρξνλεο (θαη κειινληηθέο)
εξγαζηαθέο απαηηήζεηο, νθείινπλ ζπλερψο λα εκπινπηίδνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο αιιά θαη λα
θαιιηεξγνχλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο.
Κξίζεθε ζθφπηκν λα εκπινπηηζηεί ην βηβιίν πξνζζέηνληαο ζην παξάξηεκά ηνπ πιηθφ απφ
επηιεγκέλεο δξαζηεξηφηεηεο απηνγλσζίαο απφ αληίζηνηρεο εθδφζεηο ηεο Τπεξεζίαο
πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Αγσγήο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ ηεο Κππξηαθήο
Γεκνθξαηίαο. Ζ γλψζε γηα ηνλ εαπηφ καο (απηνγλσζία) καο βνεζά λα παξαηεξήζνπκε θαη λα
κάζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηάο καο, ηηο αμίεο πνπ έρνπκε θαη ην πφζν
ζεκαληηθέο είλαη ζηε δσή καο, θαζψο θαη ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηα ελδηαθέξνληά καο. ε δεχηεξν
ζηάδην, ζπγθεληξψλνληαο πιεξνθνξίεο γηα δηάθνξα επαγγέικαηα, ζα είκαζηε ζε ζέζε λα
αληηζηνηρίζνπκε ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο καο κε ζπγθεθξηκέλα επαγγέικαηα. Όζν πην
ζπκβαηά είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο επαγγέικαηνο κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ελφο αηφκνπ, ηφζν
πην πνιχ ζα ηθαλνπνηείηαη απφ ηελ άζθεζή ηνπ.
Ζ αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο
πνπ παξέρνληαη ζηα Κέληξα πκβνπιεπηηθήο & Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΚΔ.Τ.Π.), κπνξνχλ
αλακθηζβήηεηα λα ζπκβάιινπλ ζηελ νξζή δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο πνπ νδεγεί ζε κηα
επηηπρεκέλε εθπαηδεπηηθή θαη επαγγεικαηηθή πνξεία.
Οη πγγξαθείο
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ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ (ΔΠΑΛ)

και επ ιμ ζρο υ σς τό χο ι:

θνπφο θαη επηκέξνπο ζηφρνη:
Απφ ην 2013 θαη κεηά, ε Γεπηεξνβάζκηα Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε δηέπεηαη απφ ηνλ Νφκν
4186/2013 (ΦΔΚ 193 η.Α΄/17.09.2013), φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα. Ζ
Γεπηεξνβάζκηα Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε απνβιέπεη ζηνλ ζπλδπαζκφ ηεο γεληθήο παηδείαο κε
ηελ ηερληθή επαγγεικαηηθή γλψζε, θαη εηδηθφηεξνη ζηφρνη είλαη:













ε παξνρή γεληθήο παηδείαο πςεινχ επηπέδνπ, πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ ηζφξξνπε γλσζηηθή,
ζπλαηζζεκαηηθή, πλεπκαηηθή θαη ζσκαηηθή αλάπηπμε φισλ ησλ καζεηψλ,
ε πξναγσγή ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ηεο πξσηνβνπιίαο, ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ησλ
ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ,
ε θαιιηέξγεηα ηεο εζληθήο, ζξεζθεπηηθήο θαη πνιηηηζκηθήο καο θιεξνλνκηάο αιιά θαη ε
πξνεηνηκαζία ησλ λέσλ γηα ηελ θνηλσλία ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ,
ν ζεβαζκφο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηεο πνιηηηζκηθήο
εηεξφηεηαο ζην πιαίζην κηαο πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο,
ε ελδπλάκσζε ησλ αμηψλ ηεο ειεπζεξίαο, ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο ζπιινγηθφηεηαο θαη ηεο
αιιειεγγχεο θαη ε δηακφξθσζε ζπλείδεζεο ελεξγνχ πνιίηε,
ε δηαζθάιηζε ηεο ηζνξξνπίαο ζηε ζρνιηθή δσή νχησο ψζηε νη καζεηέο λα έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα ζπλδπάδνπλ ηε γλψζε, ηνλ ειεχζεξν ρξφλν, ηε δεκηνπξγία θαη ηε
ζπκκεηνρή,
ε θαιιηέξγεηα ησλ βαζηθψλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ
αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηελ θνηλσληθή έληαμε,
ε παξνρή νινθιεξσκέλσλ επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ γηα ηελ πξφζβαζε
ζηελ αγνξά εξγαζίαο,
ε ελδπλάκσζε ηεο δπλαηφηεηαο παξαθνινχζεζεο ησλ εξγαζηαθψλ εμειίμεσλ, θαζψο θαη
ηεο δπλαηφηεηαο πξφζιεςεο θαη αθνκνίσζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηθψλ θαη
επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ζην πιαίζην ηεο Γηα Βίνπ
Μάζεζεο,
σ δπλαηφηεηα επαγγεικαηηθήο αλέιημεο κέζσ ζπνπδψλ ζε αλψηεξε εθπαηδεπηηθή
βαζκίδα θαη
ε αλάπηπμε δξάζεσλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο ηερληθήο − επαγγεικαηηθήο
εθπαίδεπζεο.

Ζ Γεπηεξνβάζκηα Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε παξέρεηαη απνθιεηζηηθά ζηα Δπαγγεικαηηθά
Λχθεηα (ΔΠΑ.Λ.). Καη’ εμαίξεζε παξαηείλεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ Δπαγγεικαηηθψλ ρνιψλ
ΔΠΑ.. Μαζεηείαο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. θαη ηεο ΔΛΓΟ ΓΖΜΖΣΡΑ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ έσο ην ζρνιηθφ έηνο 2020-21.
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Δγγξαθέο ζην ΔΠΑ.Λ.
ηελ Α΄ ηάμε ΔΠΑ.Λ., εγγξάθνληαη νη θάηνρνη απνιπηεξίνπ Γπκλαζίνπ ή άιινπ ηζφηηκνπ ηίηινπ
ηεο αιινδαπήο ρσξίο εμεηάζεηο.
ηελ Β΄ ηάμε ΔΠΑ.Λ. εγγξάθνληαη νη πξναγφκελνη ζηελ Β΄ ηάμε ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ ή Γεληθνχ
Λπθείνπ, θαζψο θαη νη θάηνρνη πηπρίνπ Α΄ ή Β θχθινπ Σ.Δ.Δ ή άιινπ ηχπνπ Λπθείνπ ζε άιιε
εηδηθφηεηα. ηε Γ΄ ηάμε εγγξάθνληαη νη πξναγφκελνη ζηε Γ’ ηάμε ηνπ ΔΠΑ.Λ.
Οη πξναγφκελνη ζηε Β΄ ηάμε ηνπ ΔΠΑ.Λ. κπνξνχλ λα εγγξάθνληαη ζηε Β΄ ηάμε ηνπ Γεληθνχ
Λπθείνπ.
Πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα ηηο εγγξαθέο, κεηεγγξαθέο, θνίηεζε θαη ζέκαηα νξγάλσζεο ηεο
ζρνιηθήο δσήο ζε φια ηα ζρνιεία ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηε ζειίδα 154.

Γνκή ΔΠΑ.Λ.
Σα Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα δηαθξίλνληαη ζε Ζκεξήζηα θαη ζε Δζπεξηλά. ηα Δζπεξηλά θνηηνχλ
εξγαδφκελνη καζεηέο.
Σν Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην πξνζθέξεη δχν θχθινπο ζπνπδψλ:


ηνλ Γεπηεξνβάζκην Κχθιν πνπδψλ (φπνπ ε θνίηεζε ζηα Ζκεξήζηα ΔΠΑ.Λ. είλαη ηξηεηήο
θαη πεξηιακβάλεη ηηο ηάμεηο Α΄, Β΄ θαη Γ΄, ελψ ζηα Δζπεξηλά ΔΠΑ.Λ. είλαη ηεηξαεηείο θαη
πεξηιακβάλεη ηηο ηάμεηο Α΄, Β΄, Γ΄ θαη Γ΄), θαη



ην κεηαιπθεηαθφ Έηνο – Σάμε Μαζεηείαο, ζην νπνίν εθαξκφδεηαη:
 πξφγξακκα εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ ηεο εηδηθφηεηαο επηά (7) ζπλνιηθά σξψλ, ην
νπνίν δηδάζθεηαη ζηε ζρνιηθή κνλάδα ηνπ ΔΠΑ.Λ. ή ηνπ Δ.Κ., απφ εθπαηδεπηηθφ
πξνζσπηθφ ηνπ ΔΠΑ.Λ. ή ηνπ Δ.Κ. γηα έλα δηδαθηηθφ έηνο θαη
 «πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ζην ρψξν εξγαζίαο − Μαζεηεία ζε εξγαζηαθφ ρψξν» είθνζη
νθηψ (28) σξψλ εβδνκαδηαίσο, επηκεξηζκέλν ηνπιάρηζηνλ ζε ηέζζεξηο (4) εκέξεο γηα έλα
ζρνιηθφ έηνο. Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο καζεηείαο είλαη ελλέα (9) κήλεο.

Σν «Πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο – Μαζεηεία ζε εξγαζηαθφ ρψξν» δηέπεηαη απφ
ζχκβαζε, πνπ ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηνπ καζεηή θαη ηνπ εξγνδφηε (θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν,
ηδησηηθνχ ή δεκνζίνπ δηθαίνπ) θαη ζεσξείηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή ηεο νηθείαο ζρνιηθήο κνλάδαο.
Πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα ην ζεζκφ ηεο καζεηείαο ζηε ζει. 71.
Ππογ πάμμαηα Διδαζκ αλ ίαρ

Πρ ο γρ άμ ματα Δ ιδας κα λίασ

Πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο ΔΠΑ.Λ.
Σα πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο πεξηιακβάλνπλ
επαγγεικαηηθά θαη εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο.


καζήκαηα

γεληθήο

παηδείαο,

ηερληθά,

Σν πξφγξακκα δηδαζθαιίαο ηεο Α΄ ηάμεο ΔΠΑ.Λ. πεξηιακβάλεη θνηλά γηα φινπο ηνπο
καζεηέο, καζήκαηα γεληθήο παηδείαο, καζήκαηα πξνζαλαηνιηζκνχ θαη καζήκαηα
επηινγήο. Οη καζεηέο ππνρξενχληαη λα παξαθνινπζήζνπλ ηα θνηλά καζήκαηα, ηα
καζήκαηα πξνζαλαηνιηζκνχ θαζψο θαη ηξία (3) καζήκαηα επηινγήο.
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Ζ Β΄ ηάμε ΔΠΑ.Λ. δηαρσξίδεηαη ζε ηνκείο ζπνπδψλ. Πξναρζέληεο καζεηέο ηεο Α΄ ηάμεο
ΔΠΑ.Λ. (ή ΓΔ.Λ.) πνπ εγγξάθνληαη ζηε Β΄ ηάμε κπνξνχλ λα εληαρζνχλ κε αίηεζή ηνπο
ζε νπνηνδήπνηε ηνκέα επηζπκνχλ. Σν πξφγξακκα δηδαζθαιίαο ηεο Β΄ ηάμεο πεξηιακβάλεη
θνηλά καζήκαηα γεληθήο παηδείαο γηα φινπο ηνπο καζεηέο θαη καζήκαηα ζεσξεηηθά θαη
εξγαζηεξηαθά ηνπ ηνκέα επηινγήο. Οη καζεηέο ππνρξενχληαη λα παξαθνινπζήζνπλ ηα
θνηλά καζήκαηα γεληθήο παηδείαο θαη ηα καζήκαηα ηνπ ηνκέα επηινγήο ηνπο.



Ζ Γ΄ ηάμε ΔΠΑ.Λ. δηαρσξίδεηαη ζε εηδηθφηεηεο. Πξναρζέληεο καζεηέο ηεο Β΄ ηάμεο
ΔΠΑ.Λ. πνπ εγγξάθνληαη ζηε Γ΄ ηάμε κπνξνχλ λα εληαρζνχλ κε αίηεζή ηνπο ζε
νπνηαδήπνηε εηδηθφηεηα ηνπ ηνκέα πνπ παξαθνινχζεζαλ ζηε Β΄ ηάμε. Σν πξφγξακκα
δηδαζθαιίαο ηεο Γ’ ηάμεο πεξηιακβάλεη καζήκαηα γεληθήο παηδείαο γηα φινπο ηνπο
καζεηέο θαη ηα καζήκαηα ηεο εηδηθφηεηαο (ζεσξεηηθά θαη εξγαζηεξηαθά) πνπ ζα
επηιέμνπλ. Κάζε ηνκέαο πεξηέρεη ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηεο. Οη καζεηέο ππνρξενχληαη λα
παξαθνινπζήζνπλ ηα καζήκαηα ηεο εηδηθφηεηαο, θαζψο θαη ηα καζήκαηα γεληθήο
παηδείαο.

Τομείρ & Ειδ ικ όηη ηερ Επαγ γ ελ μαηικώ ν Λςκ είων

ΣΟΜΔΗ & ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΧΝ ΛΤΚΔΗΧΝ
Σνκέαο Πιεξνθνξηθήο
1. Σερληθφο Δθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθήο
2. Σερληθφο Ζ/Τ θαη Γηθηχσλ Ζ/Τ
Σνκέαο Μεραλνινγίαο
1. Σερληθφο Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ & Καηαζθεπψλ
2. Σερληθφο Θεξκηθψλ θαη Τδξαπιηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ & Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ &
Φπζηθνχ Αεξίνπ
3. Σερληθφο Δγθαηαζηάζεσλ Φχμεο Αεξηζκνχ & Κιηκαηηζκνχ
4. Σερληθφο Ορεκάησλ
5. Σερληθφο Μεραλνζπλζέηεο Αεξνζθαθψλ
Σνκέαο Ζιεθηξνινγίαο, Ζιεθηξνληθήο θαη Απηνκαηηζκνχ
1. Σερληθφο Ζιεθηξνληθψλ θαη Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ, Δγθαηαζηάζεσλ, Γηθηχσλ
θαη Σειεπηθνηλσληψλ
2. Σερληθφο Ζιεθηξνινγηθψλ πζηεκάησλ, Δγθαηαζηάζεσλ θαη Γηθηχσλ
3. Σερληθφο Απηνκαηηζκνχ
Σνκέαο Γνκηθψλ Έξγσλ, Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο θαη Αξρηηεθηνληθνχ ρεδηαζκνχ
1. Σερληθφο Γνκηθψλ Έξγσλ θαη Γεσπιεξνθνξηθήο
Σνκέαο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο
1. Τπάιιεινο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ
2. Τπάιιεινο Απνζήθεο θαη πζηεκάησλ Δθνδηαζκνχ
3. Τπάιιεινο Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο
4. Τπάιιεινο Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ
Σνκέαο Γεσπνλίαο, Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο
1. Σερληθφο Φπηηθήο Παξαγσγήο
2. Σερληθφο Εσηθήο Παξαγσγήο
3. Σερληθφο Αλζνθνκίαο θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ
4. Σερληθφο Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ
Σνκέαο Ναπηηιηαθψλ Δπαγγεικάησλ
1. Πινίαξρνο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ
2. Μεραληθφο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ
Σνκέαο Τγείαο,- Πξφλνηαο, Δπεμίαο
1. Βνεζφο Ννζειεπηή
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2. Βνεζφο Ηαηξηθψλ – Βηνινγηθψλ Δξγαζηεξίσλ
3. Βνεζφο Βξεθνλεπηνθφκσλ
4. Βνεζφο Φπζηθνζεξαπεπηή
5. Βνεζφο Οδνληνηερλίηε
6. Βνεζφο Αθηηλνινγηθψλ Δξγαζηεξίσλ
7. Βνεζφο Φαξκαθείνπ
8. Αηζζεηηθήο Σέρλεο
9. Κνκκσηηθήο Σέρλεο
Σνκέαο Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ
1. Γξαθηθψλ Σερλψλ
2. Αξγπξνρξπζνρνΐαο
3. πληήξεζε Έξγσλ Σέρλεο – Απνθαηάζηαζεο
4. ρεδίαζεο θαη Παξαγσγήο Δλδχκαηνο
5. ρεδηαζκνχ - Γηαθφζκεζεο Δζσηεξηθψλ Υψξσλ
6. Δπηπινπνηία – Ξπινγιππηηθή
Πεγή: Υ.Α. Φ20/82041/Γ4 (ΦΔΚ 1489 η.Β΄/ 26.05.2016)

Κάζε Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην δηαζέηεη αλάινγα κε ηελ εξγαζηεξηαθή ππνδνκή ή άιιεο ζπλζήθεο
επηκέξνπο ηνκείο θαη εηδηθφηεηεο. ηελ εγθχθιην Φ20/139823/Γ4 /23.08.2017 ηνπ Τπνπξγείνπ
Παηδείαο, Έξεπλαο & Θξεζθεπκάησλ κπνξείηε λα δείηε ηνπο ηνκείο θαη ηηο εηδηθφηεηεο πνπ
ιεηηνπξγνχλ ζε θάζε Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην γηα φιε ηελ ρψξα. Γηαζέζηκε
http://www.mysep.gr/?p=1282
ν– Προ αγωγή κα ι Από λυ ςη Μ αθ η τών

Σίηινη ζπνπδψλ ΔΠΑ.Λ.
ηνπο απνθνίηνπο ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ ρνξεγείηαη:
Α. Γηα ηνλ Γεπηεξνβάζκην Κχθιν πνπδψλ:
 απνιπηήξην Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, ηζφηηκν κε ην απνιπηήξην Γεληθνχ Λπθείνπ, ηφζν
γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε (Παλεπηζηήκηα & Σ.Δ.Η.), φζν θαη γηα ηελ
πξφζιεςε ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, κεηά ηηο ελδνζρνιηθέο εμεηάζεηο, θαη
 πηπρίν Δηδηθφηεηαο επηπέδνπ 4, κεηά απφ ελδνζρνιηθέο εμεηάζεηο, ην νπνίν εμαζθαιίδεη ην
δηθαίσκα λα ιάβνπλ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο θαη πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
Δπίζεο νη απφθνηηνη ηνπ ΔΠΑ.Λ. (Γεπηεξνβάζκην θχθιν ζπνπδψλ) έρνπλ ηε δπλαηφηεηα
εγγξαθήο ζηα Η.Δ.Κ. ζε ηκήκαηα αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο κε απηήλ ηνπ πηπρίνπ ηνπο ζην 3 ν
εμάκελν.
Β. Γηα ηνλ Μεηαδεπηεξνβάζκην Κχθιν πνπδψλ – ηάμε καζεηείαο:
Πηπρίν Δηδηθφηεηαο επηπέδνπ 5, κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πηζηνπνίεζεο ησλ
πξνζφλησλ ηνπο απφ ηνλ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π.

Πξναγσγή θαη απφιπζε καζεηψλ ΔΠΑ.Λ.
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ, θαζψο θαη ησλ
καζεηεπφκελσλ ηνπ «Μεηαιπθεηαθνχ Έηνπο - Σάμεο Μαζεηείαο» εθαξκφδνληαη νη
δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 40 (ΦΔΚ 76 η.Β΄/30.04.2018).
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Δμέηαζε Μαζεηψλ/ηξησλ ζηηο πξναγσγηθέο, απνιπηήξηεο θαη πηπρηαθέο εμεηάζεηο:
1. Χο πξνο ηνλ ηξφπν εμέηαζεο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ ηεο Α΄ θαη Β΄ ηάμεο εκεξήζηνπ ΔΠΑ.Λ. θαη
Α΄, Β΄ θαη Γ΄ ηάμεο εζπεξηλνχ ΔΠΑ.Λ. ηνπ λ.4386/2016 ζηηο Πξναγσγηθέο εμεηάζεηο, ηα
καζήκαηα ραξαθηεξίδνληαη σο:
α) Γξαπηψο εμεηαδφκελα (είλαη φια ηα καζήκαηα εθηφο απφ ηα παξαθάησ αλαθεξφκελα σο κε
γξαπηψο εμεηαδφκελα) θαη
β) Με γξαπηψο εμεηαδφκελα, ηα νπνία είλαη ηα αθφινπζα:
 β1. Δξεπλεηηθή Δξγαζία ζηελ Σερλνινγία (κάζεκα Πξνζαλαηνιηζκνχ)
 β2. ρνιηθφο Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο - Αζθάιεηα θαη Τγεία ζην ρψξν
εξγαζίαο (κάζεκα Πξνζαλαηνιηζκνχ)
 β3. Εψλε Γεκηνπξγηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ (κάζεκα Πξνζαλαηνιηζκνχ)
 β4. Αγσγή Τγείαο (κάζεκα Δπηινγήο)
 β5. Φπζηθή Αγσγή
 β6. Σα ακηγψο εξγαζηεξηαθά καζήκαηα ηνκέσλ
 β7. Σν εξγαζηεξηαθφ κέξνο ησλ κηθηψλ καζεκάησλ ηνκέσλ.
2. Χο πξνο ηνλ ηξφπν εμέηαζεο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ ηεο Γ΄ ηάμεο εκεξήζηνπ ΔΠΑ.Λ. (απφ ην
ζρνιηθφ έηνο 2017-18 θαη εθεμήο) θαη ηεο Γ΄ ηάμεο εζπεξηλνχ ΔΠΑ.Λ. (απφ ην ζρνιηθφ έηνο
2018-19 θαη εθεμήο) ηνπ λ.4386/2016 ζηηο Απνιπηήξηεο – Πηπρηαθέο εμεηάζεηο, ηα καζήκαηα ή
θιάδνη καζεκάησλ ραξαθηεξίδνληαη σο:
α) Γξαπηψο εμεηαδφκελα θαη
β) Με γξαπηψο εμεηαδφκελα
Σα Γξαπηψο εμεηαδφκελα καζήκαηα ή θιάδνη καζεκάησλ είλαη ηα αθφινπζα:
 α1. Νέα Διιεληθά
 α2. Άιγεβξα
 α3. Σα ζεσξεηηθά καζήκαηα εηδηθφηεηαο θαη ην ζεσξεηηθφ κέξνο ησλ κηθηψλ καζεκάησλ
 εηδηθφηεηαο θαη
 α4. Σα ζρεδηαζηηθά καζήκαηα εηδηθφηεηαο
Σα Με γξαπηψο εμεηαδφκελα καζήκαηα ή θιάδνη καζεκάησλ είλαη ηα αθφινπζα:
 β1. Γεσκεηξία
 β2. Φπζηθή
 β3. Υεκεία
 β4. Ξέλε Γιψζζα (Αγγιηθά)
 β5. Δηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ησλ Ζ/Τ
 β6. Φπζηθή Αγσγή
 β7. Σα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα εηδηθφηεηαο θαη ην εξγαζηεξηαθφ κέξνο ησλ κηθηψλ
καζεκάησλ εηδηθφηεηαο.
Σξφπνο εμαγσγήο Βαζκνχ Δηήζηαο Δπίδνζεο (Β.Δ.Δ.) Μαζεκάησλ
1. ην ηέινο ηνπ δεπηέξνπ ηεηξακήλνπ, απφ ηνλ κέζν φξν ησλ δχν Πξνθνξηθψλ Βαζκψλ
Σεηξακήλσλ (Π.Β.Σ.), πξνθχπηεη ν Δηήζηνο Πξνθνξηθφο Βαζκφο (Δ.Π.Β.).
2. Ο Βαζκφο Δηήζηαο Δπίδνζεο (Β.Δ.Δ.). γηα θάζε κάζεκα πξνθχπηεη σο εμήο:
α) Γξαπηψο Δμεηαδφκελα Μαζήκαηα
Απφ ηνλ Μ.Ο. ηνπ Δ.Π.Β. θαη ηνπ αληίζηνηρνπ Γξαπηνχ Βαζκνχ (Γ.Β.) ζηηο πξναγσγηθέο,
απνιπηήξηεο θαη πηπρηαθέο εμεηάζεηο.
β) Με Γξαπηψο Δμεηαδφκελα Μαζήκαηα
ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ελίδα 15

Edited with the trial version of

To remove this notice, visit
www.pdfpro.co

Σαπηίδεηαη κε ηνλ Δ.Π.Β. ηνπ καζήκαηνο.
γ) Μαζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο πνπ ρσξίδνληαη ζε θιάδνπο
i) ηελ πεξίπησζε πνπ έλαο θιάδνο είλαη γξαπηψο εμεηαδφκελνο (π.ρ. Άιγεβξα), ηφηε απφ ηηο
πξναγσγηθέο, απνιπηήξηεο θαη πηπρηαθέο εμεηάζεηο, εμάγεηαη ν Γ.Β. ηνπ θιάδνπ. Ο Β.Δ.Δ. ηνπ
θιάδνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ Μ.Ο. ηνπ Δ.Π.Β. θαη ηνπ αληίζηνηρνπ Γ.Β..
ii) ηελ πεξίπησζε πνπ έλαο θιάδνο είλαη κε γξαπηψο εμεηαδφκελνο (π.ρ. Γεσκεηξία, Φπζηθή Γ΄
ηάμεο Ζκεξεζίνπ ΔΠΑ.Λ. θ.ά.), ηφηε ν Β.Δ.Δ. ηνπ θιάδνπ ηαπηίδεηαη κε ηνλ Δ.Π.Β..
iii) Ο Β.Δ.Δ. ηνπ καζήκαηνο (πνπ έρεη θιάδνπο) είλαη ν Μ.Ο. ησλ Β.Δ.Δ ησλ θιάδσλ ηνπ.
δ) Μηθηά καζήκαηα κε ζεσξεηηθφ θαη εξγαζηεξηαθφ κέξνο
i) Θεσξεηηθφ Μέξνο Μηθηνχ Μαζήκαηνο Ο Β.Δ.Δ ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο πξνθχπηεη απφ ηνλ
Μ.Ο. ηνπ Δ.Π.Β. θαη ηνπ αληίζηνηρνπ Γ.Β.
ii) Δξγαζηεξηαθφ Μέξνο Μηθηνχ Μαζήκαηνο Ο Β.Δ.Δ ηνπ εξγαζηεξηαθνχ κέξνπο ηαπηίδεηαη κε
ηνλ Δ.Π.Β ηνπ εξγαζηεξηαθνχ κέξνπο.
iii) Βαζκφο Δηήζηαο Δπίδνζεο Μηθηνχ Μαζήκαηνο Ο Β.Δ.Δ ηνπ κηθηνχ καζήκαηνο είλαη ν Μ.Ο.
ησλ Β.Δ.Δ. ησλ δχν κεξψλ ηνπ (ζεσξεηηθνχ θαη εξγαζηεξηαθνχ).
ε) Μαζήκαηα Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δπηινγήο
α) Όζα απφ ηα καζήκαηα Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δπηινγήο έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο κε γξαπηψο
εμεηαδφκελα, αθνινπζνχλ ηνλ ίδην ηξφπν εμαγσγήο Β.Δ.Δ. κε απηφλ ησλ κε Γξαπηψο
Δμεηαδνκέλσλ Μαζεκάησλ.
β) Όζα απφ ηα καζήκαηα Δπηινγήο είλαη γξαπηψο εμεηαδφκελα, αθνινπζνχλ ηνλ ίδην ηξφπν
εμαγσγήο Β.Δ.Δ. κε απηφλ ησλ Γξαπηψο Δμεηαδνκέλσλ Μαζεκάησλ.
Δμαγσγή ηνπ Γεληθνχ Μέζνπ Όξνπ (Γ.Μ.Ο.)
Η. Δμαγσγή ηνπ Βαζκνχ Πξναγσγήο
Γηα ηηο ηάμεηο Α΄ θαη Β΄ εκεξήζηνπ θαη εζπεξηλνχ ΔΠΑ.Λ. θαη Γ΄ ηάμεο εζπεξηλνχ ΔΠΑ.Λ. ν
Γεληθφο Μέζνο Όξνο (Γ.Μ.Ο.) πξνθχπηεη απφ ηνλ Μ.Ο. ησλ Β.Δ.Δ. ηεο/ηνπ καζήηξηαο/-ηή φισλ
ησλ καζεκάησλ πιελ ηνπ καζήκαηνο «Φπζηθή Αγσγή» θαη εθθξάδεηαη κε πξνζέγγηζε δεθάηνπ.
ΗΗ. Δμαγσγή ηνπ Βαζκνχ Απνιπηεξίνπ
i) Γηα ηε Γ΄ ηάμε εκεξήζηνπ ΔΠΑ.Λ. ν Γεληθφο Μέζνο Όξνο (Γ.Μ.Ο.) πξνθχπηεη απφ ηνλ Μ.Ο.
ησλ Β.Δ.Δ. ηεο/ηνπ καζήηξηαο/-ηή φισλ ησλ καζεκάησλ πιελ ηνπ καζήκαηνο «Φπζηθή Αγσγή»
θαη εθθξάδεηαη κε πξνζέγγηζε δεθάηνπ.
ii) Γηα ηε Γ’ ηάμε εζπεξηλνχ ΔΠΑ.Λ. ν Γεληθφο Μέζνο Όξνο (Γ.Μ.Ο.) πξνθχπηεη απφ ηνλ Μ.Ο.
ησλ Β.Δ.Δ. ηεο/ηνπ καζήηξηαο/-ηή φισλ ησλ καζεκάησλ θαη εθθξάδεηαη κε πξνζέγγηζε δεθάηνπ.
Βαζκφο Απνιπηεξίνπ ΔΠΑ.Λ. – Πηπρίν ΔΠΑ.Λ.
Η. Βαζκφο Απνιπηεξίνπ ΔΠΑ.Λ.
Δίλαη ν Γ.Μ.Ο ησλ καζεκάησλ ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο (Γ΄ γηα ην εκεξήζην θαη Γ΄ γηα ην εζπεξηλφ
ΔΠΑ.Λ.). ην απνιπηήξην αλαγξάθνληαη, εθηφο απφ ηνλ βαζκφ, ν ηνκέαο θαη ε εηδηθφηεηα πνπ
παξαθνινχζεζε ε/ν καζήηξηα/-ηήο θαη νη Β.Δ.Δ. ησλ καζεκάησλ ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο.
ΗΗ . Βαζκφο Πηπρίνπ ΔΠΑ.Λ.
α) Γηα ην εκεξήζην ΔΠΑ.Λ. είλαη ν Μ.Ο. ησλ Β.Δ.Δ. ησλ καζεκάησλ εηδηθφηεηαο ηεο Γ΄ ηάμεο.
β) Γηα ην εζπεξηλφ ΔΠΑ.Λ. είλαη ν Μ.Ο. ησλ Β.Δ.Δ. ησλ καζεκάησλ εηδηθφηεηαο ησλ Γ΄ θαη Γ΄
ηάμεσλ πνπ είλαη ίδηα κε ηα καζήκαηα εηδηθφηεηαο ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ εκεξεζίνπ ΔΠΑ.Λ.
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i) ηελ πεξίπησζε καζήκαηνο εηδηθφηεηαο ηνπ εζπεξηλνχ ΔΠΑ.Λ. πνπ δηδάζθεηαη κφλν ζηε Γ΄
ηάμε ή κφλν ζηε Γ΄ ηάμε, ν Β.Δ.Δ. ηνπ καζήκαηνο απηνχ πξνζκεηξάηαη απηνχζηνο γηα ηελ
εμαγσγή ηνπ βαζκνχ πηπρίνπ.
ii) ηελ πεξίπησζε καζήκαηνο εηδηθφηεηαο ηνπ εζπεξηλνχ ΔΠΑ.Λ. πνπ δηδάζθεηαη ζε δχν
ζπλερφκελα έηε θαηά ηελ Γ΄ θαη Γ΄ ηάμε, ν Β.Δ.Δ. ηνπ καζήκαηνο, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα
ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ βαζκνχ πηπρίνπ, είλαη ν Μ.Ο. ησλ Β.Δ.Δ. ηνπ καζήκαηνο ζηα δχν απηά έηε.
ηα αλσηέξσ πηπρία αλαγξάθνληαη, εθηφο απφ ηνλ βαζκφ, ν ηνκέαο θαη ε εηδηθφηεηα πνπ
παξαθνινχζεζε ε/ν καζήηξηα/-ηήο.
Ππόζβαζη ζηην Ανώ ηαηη Εκ παίδ εςζη

Πξφζβαζε ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε
Οη απφθνηηνη ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ (Γεπηεξνβάζκηνπ Κχθινπ πνπδψλ) εηζάγνληαη ζηα
Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα Παλεπηζηεκηαθνχ θαη Σερλνινγηθνχ Σνκέα (Παλεπηζηήκηα θαη
Σ.Δ.Η.) κε Δηδηθέο Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο.
α) Οη ζπκκεηέρνληεο ζηηο αλσηέξσ Δηδηθέο Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο έρνπλ δηθαίσκα εηζαγσγήο:
 ζε ρνιέο, Σκήκαηα θαη Δηζαγσγηθέο Καηεπζχλζεηο Παλεπηζηεκίσλ θαη Σερλνινγηθψλ
Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ (Σ.Δ.Η.), ζηελ Αλψηαηε ρνιή Παηδαγσγηθήο θαη
Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Α..ΠΑΗ.Σ.Δ.), ζηηο Αλψηεξεο ρνιέο Σνπξηζηηθήο
Δθπαίδεπζεο (Α..Σ.Δ.) πνπ είλαη αληίζηνηρα ή ζπλαθή κε ηνπο ηνκείο απφ ηνπο νπνίνπο
απνθνηηνχλ.
 ζε θνηλή Οκάδα πνπ πεξηιακβάλεη ρνιέο θαη Σκήκαηα Παλεπηζηεκίσλ θαη
Σερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ.
Δπίζεο, απφθνηηνη φισλ ησλ ηνκέσλ ησλ ΔΠΑΛ έρνπλ δηθαίσκα εηζαγσγήο ζε:
 ηξαηησηηθέο ρνιέο Τπαμησκαηηθψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ,
 ρνιή Αζηπθπιάθσλ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο,
 ρνιή Ππξνζβεζηηθήο,
 ρνιέο Αθαδεκηψλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ,
Ζ εηζαγσγή ηνπο γίλεηαη ζε εηδηθφ πνζνζηφ ζέζεσλ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ εηζαθηέσλ, πνπ
νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ ή θαη ηνπ θαηά
πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ. Δηδηθά, γηα:




ηηο ζρνιέο ησλ ΣΔΗ, ηεο ΑΠΑΗΣΔ θαη ησλ Αλσηέξσλ ρνιψλ Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο
ην εηδηθφ πνζνζηφ ζέζεσλ είλαη θαηά πξνζέγγηζε αλάινγν ηνπ πνζνζηνχ ηνπ αξηζκνχ
ησλ ππνςεθίσλ ΔΠΑ.Λ. ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ ππνςεθίσλ θαη πάλησο φρη
κηθξφηεξν πνζνζηνχ 20%.
ηκήκαηα ζρνιψλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ, πνπ είλαη αληίζηνηρα κε ηνπο ηνκείο πνπ
απνθνηηνχλ νη καζεηέο, ην εηδηθφ πνζνζηφ επηπιένλ ζέζεσλ είλαη 5% επί ηνπ αξηζκνχ
ησλ ζέζεσλ θαηά ηκήκα, θαζψο θαη πξνζαχμεζε ηνπ πνζνζηνχ απηνχ θαηά 5% γηα
εηζαγσγή ζε ηκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο, θαη’ εμαίξεζε γηα ην
αθαδεκατθφ έηνο 2018-2019.

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ πνπ δεκνζηεχηεθε ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ΦΔΚ 983 η.Β΄/20.03.2018 θαζνξίδνληαη νη αληηζηνηρίεο ηκεκάησλ
ησλ ΑΔΗ κε ηνπο ηνκείο ησλ ΔΠΑ.Λ., θαζψο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα εθαξκνγήο ηεο δηάηαμεο
απηήο. Ζ ηζρχο απηήο ηεο απφθαζεο αξρίδεη απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2017 – 2018.
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Οη ππνςήθηνη εμεηάδνληαη ζε ηέζζεξα καζήκαηα ηεο Γ΄ ηάμεο, δχν καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο
θαη δχν καζήκαηα εηδηθφηεηαο.
Οη εμεηάζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε δηεμάγνληαη, ζε παλειιαδηθφ
επίπεδν, ζε ζέκαηα απφ ηελ εμεηαζηέα χιε ηεο Γ΄ ηάμεο, ηα νπνία εθπνλεί γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ
θεληξηθή επηηξνπή εμεηάζεσλ.

Σα παλειιαδηθψο εμεηαδφκελα καζήκαηα ησλ ΔΠΑ.Λ. θαη νη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο
Με ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε 151/159838/Α5 (ΦΔΚ 3392 η.Β΄/27.09.2017) θαζνξίζηεθαλ ηα
παλειιαδηθψο εμεηαδφκελα καζήκαηα ησλ απνθνίησλ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ γηα πξφζβαζε
ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε.

πγθεθξηκέλα γηα ηελ εηζαγσγή ησλ ππνςεθίσλ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ (ΔΠΑ.Λ) ζε
ρνιέο, Σκήκαηα θαη Δηζαγσγηθέο θαηεπζχλζεηο Σκεκάησλ ησλ Σ.Δ.Η., ΑΠΑΗΣΔ, ησλ
Αλψηεξσλ ρνιψλ Σνπξηζηηθήο Δθπ/ζεο (ΑΣΔ), ησλ Αλψηεξσλ ηξαηησηηθψλ ρνιψλ
Τπαμησκαηηθψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ηεο ρνιήο Αζηπθπιάθσλ, ηεο ρνιήο
Ππξνζβεζηψλ, ησλ ρνιψλ ηεο Αθαδεκίαο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ (ΑΔΝ), θαη γηα εηδηθφ
πνζνζηφ ζέζεσλ 1% επί ηνπ αξηζκνχ ησλ ζέζεσλ αλά Σκήκα ζε ηκήκαηα ζρνιψλ ησλ
Παλεπηζηεκίσλ θαζνξίδνληαη γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2017-2018 δχν Παλειιαδηθά
εμεηαδφκελα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο:
 «Νέα Διιεληθά» θαη
 «Μαζεκαηηθά» (Άιγεβξα)
γηα ηελ Γ΄ Ζκεξεζίσλ θαη
 «Διιεληθή Γιψζζα» (Νέα Διιεληθή Γιψζζα) θαη
 «Μαζεκαηηθά» (Άιγεβξα)
γηα ηελ Γ΄ Δζπεξηλνχ θαη δχν καζήκαηα εηδηθφηεηαο σο εμήο:
Α. Παλειιαδηθά εμεηαδφκελα καζήκαηα ππνςεθίσλ Γ΄ Ζκεξεζίσλ:
1. Ο ππνςήθηνο ηνπ Σνκέα Πιεξνθνξηθήο (Γ΄ Ζκεξεζίσλ) κε εηδηθφηεηα:
α. Σερληθφο Δθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθήο εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:
 Πξνγξακκαηηζκφο Τπνινγηζηψλ
 Γίθηπα Τπνινγηζηψλ
β. Σερληθφο Ζ/Τ θαη Γηθηχσλ Ζ/Τ εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:
 Πξνγξακκαηηζκφο Τπνινγηζηψλ
 Γίθηπα Τπνινγηζηψλ
2. Ο ππνςήθηνο, ηνπ Σνκέα Μεραλνινγίαο (Γ΄ Ζκεξεζίσλ) κε εηδηθφηεηα:
α. Σερληθφο Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Καηαζθεπψλ εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:
 ηνηρεία Μεραλψλ
 ηνηρεία ρεδηαζκνχ Κεληξηθψλ Θεξκάλζεσλ
β. Σερληθφο Θεξκηθψλ θαη Τδξαπιηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ θαη
Φπζηθνχ Αεξίνπ εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:
 ηνηρεία Μεραλψλ
 ηνηρεία ρεδηαζκνχ Κεληξηθψλ Θεξκάλζεσλ
γ. Σερληθφο Δγθαηαζηάζεσλ Φχμεο, Αεξηζκνχ θαη Κιηκαηηζκνχ εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:
 ηνηρεία Μεραλψλ
 ηνηρεία Φχμεο - Κιηκαηηζκνχ
ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ελίδα 18

Edited with the trial version of

To remove this notice, visit
www.pdfpro.co

δ. Σερληθφο Ορεκάησλ εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:
 ηνηρεία Μεραλψλ
 Μεραλέο Δζσηεξηθήο Καχζεο II
ε. Σερληθφο Μεραλνζπλζέηεο Αεξνζθαθψλ εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:
 ηνηρεία Μεραλψλ
 Κηλεηήξεο Αεξνζθαθψλ
3. Ο ππνςήθηνο ηνπ Σνκέα Ζιεθηξνινγίαο, Ζιεθηξνληθήο θαη Απηνκαηηζκνχ (Γ΄ Ζκεξεζίσλ)
εηδηθφηεηαο:
α. Σερληθφο Ζιεθηξνληθψλ θαη Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ, Δγθαηαζηάζεσλ, Γηθηχσλ θαη
Σειεπηθνηλσληψλ εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:
 Γίθηπα Τπνινγηζηψλ
 Φεθηαθά πζηήκαηα
β. Σερληθφο Ζιεθηξνινγηθψλ πζηεκάησλ, Δγθαηαζηάζεσλ θαη Γηθηχσλ εμεηάδεηαη ζηα
καζήκαηα:
 Ζιεθηξνηερλία 2
 Ζιεθηξηθέο Μεραλέο
4. Ο ππνςήθηνο ηνπ Σνκέα Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο (Γ Ζκεξεζίσλ) εηδηθφηεηαο:
α. Τπάιιεινο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:
 Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο
 Αξρέο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο
β. Τπάιιεινο Απνζήθεο θαη πζηεκάησλ Δθνδηαζκνχ εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:
 Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο
 Αξρέο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο
γ. Τπάιιεινο Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:
 Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο
 Αξρέο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο
δ. Τπάιιεινο Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:
 Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο
 Αξρέο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο
5. Ο ππνςήθηνο ηνπ Σνκέα Γεσπνλίαο, Σξνθίκσλ θαη Πεξηβάιινληνο (Γ΄ Ζκεξεζίσλ)
εηδηθφηεηαο:
α. Σερληθφο Φπηηθήο Παξαγσγήο εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:
 χγρξνλεο Γεσξγηθέο Δπηρεηξήζεηο
 Αξρέο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο
β. Σερληθφο Εσηθήο Παξαγσγήο εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:
 χγρξνλεο Γεσξγηθέο Δπηρεηξήζεηο
 Αξρέο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο
γ. Σερληθφο Αλζνθνκίαο θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:
 χγρξνλεο Γεσξγηθέο Δπηρεηξήζεηο
 Αξρέο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο
δ. Σερληθφο Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:
 χγρξνλεο Γεσξγηθέο Δπηρεηξήζεηο
 Αξρέο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο
6. Ο ππνςήθηνο ηνπ Σνκέα Τγείαο-Πξφλνηαο – Δπεμίαο (Γ΄ Ζκεξεζίσλ) εηδηθφηεηαο:
α. Βνεζφο Ννζειεπηή εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:
 Αλαηνκία - Φπζηνινγία II
 Τγηεηλή
β. Βνεζφο Ηαηξηθψλ - Βηνινγηθψλ Δξγαζηεξίσλ εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:
 Αλαηνκία - Φπζηνινγία II
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 Τγηεηλή
γ. Βνεζφο Βξεθνλεπηνθφκσλ εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:
 Αλαηνκία - Φπζηνινγία II
 Τγηεηλή
δ. Βνεζφο Φπζηθνζεξαπεπηή εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:
 Αλαηνκία - Φπζηνινγία II
 Τγηεηλή
ε. Βνεζφο Οδνληνηερλίηε εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:
 Αλαηνκία - Φπζηνινγία II
 Τγηεηλή
ζη. Βνεζφο Αθηηλνινγηθψλ Δξγαζηεξίσλ εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:
 Αλαηνκία - Φπζηνινγία II
 Τγηεηλή
δ. Βνεζφο Φαξκαθείνπ εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:
 Αλαηνκία - Φπζηνινγία II
 Τγηεηλή
ε. Αηζζεηηθήο Σέρλεο εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:
 Αλαηνκία - Φπζηνινγία II
 Τγηεηλή
ζ. Κνκκσηηθήο Σέρλεο εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:
 Αλαηνκία - Φπζηνινγία II
 Τγηεηλή
7. Ο ππνςήθηνο ηνπ Σνκέα Ναπηηιηαθψλ Δπαγγεικάησλ (Γ΄ Ζκεξεζίσλ) εηδηθφηεηαο:
α. Πινίαξρνο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:
 Ναπζηπινΐα II
 Μεηαθνξά Φνξηίσλ
β. Μεραληθφο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:
 ηνηρεία Μεραλψλ
 Μεραλέο Πινίνπ II
8. Ο ππνςήθηνο ηνπ Σνκέα Γνκηθψλ Έξγσλ, Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο θαη Αξρηηεθηνληθνχ
ρεδηαζκνχ (Γ΄ Ζκεξεζίσλ) εηδηθφηεηαο:
α. Σερληθφο Γνκηθψλ Έξγσλ θαη Γεσπιεξνθνξηθήο εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:
 Αξρηηεθηνληθφ ρέδην
 Οηθνδνκηθή
9. Ο ππνςήθηνο ηνπ Σνκέα Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ (Γ΄ Ζκεξεζίσλ) εηδηθφηεηαο:
α. Γξαθηθψλ Σερλψλ εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:
 Ηζηνξία χγρξνλεο Σέρλεο
 Σερλνινγία Τιηθψλ
β. ρεδηαζκνχ - Γηαθφζκεζεο Δζσηεξηθψλ Υψξσλ εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:
 Ηζηνξία χγρξνλεο Σέρλεο
 Σερλνινγία Τιηθψλ
γ. Αξγπξνρξπζνρνΐαο εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:
 Ηζηνξία χγρξνλεο Σέρλεο
 Σερλνινγία Τιηθψλ
δ. πληήξεζεο Έξγσλ Σέρλεο - Απνθαηάζηαζεο εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:
 Ηζηνξία χγρξνλεο Σέρλεο
 Σερλνινγία Τιηθψλ
ε. ρεδίαζεο θαη Παξαγσγήο Δλδχκαηνο εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:
 Ηζηνξία χγρξνλεο Σέρλεο
 Σερλνινγία Τιηθψλ
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ζη. Δπηπινπνηίαο-Ξπινγιππηηθήο εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:
 Ηζηνξία χγρξνλεο Σέρλεο
 Σερλνινγία Τιηθψλ
Β. Παλειιαδηθά εμεηαδφκελα καζήκαηα ππνςεθίσλ Γ΄ Δζπεξηλψλ:
1. Ο ππνςήθηνο ηνπ Σνκέα Πιεξνθνξηθήο ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ Σερλνινγηθψλ
Δθαξκνγψλ (Γ΄ Δζπεξηλψλ) εηδηθφηεηαο:
α. Σερληθφο Δθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθήο εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:
 Πξνγξακκαηηζκφο Τπνινγηζηψλ
 Γίθηπα Τπνινγηζηψλ
β. Σερληθφο Ζ/Τ θαη Γηθηχσλ Ζ/Τ εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:
 Πξνγξακκαηηζκφο Τπνινγηζηψλ
 Γίθηπα Τπνινγηζηψλ
γ. Σερληθφο Δθαξκνγψλ Λνγηζκηθνχ εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:
 Πξνγξακκαηηζκφο Τπνινγηζηψλ
 Γίθηπα Τπνινγηζηψλ
2. Ο ππνςήθηνο ηνπ Σνκέα Μεραλνινγίαο ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ Σερλνινγηθψλ
Δθαξκνγψλ (Γ΄ Δζπεξηλψλ) εηδηθφηεηαο:
α. Σερληθφο Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Καηαζθεπψλ εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:
 ηνηρεία Μεραλψλ
 ηνηρεία Φχμεο θαη Κιηκαηηζκνχ
β. Σερληθφο Μεραληθφο Θεξκηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Μεραληθφο Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ
θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:
 ηνηρεία Μεραλψλ
 ηνηρεία ρεδηαζκνχ Κεληξηθψλ Θεξκάλζεσλ
γ. Σερληθφο Δγθαηαζηάζεσλ Φχμεο, Αεξηζκνχ θαη Κιηκαηηζκνχ εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:
 ηνηρεία Μεραλψλ
 ηνηρεία Φχμεο θαη Κιηκαηηζκνχ
δ. Σερληθφο Ορεκάησλ εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:
 ηνηρεία Μεραλψλ
 ΜΔΚ ΗΗ
ε. Σερληθφο Μεραλνζπλζέηεο Αεξνζθαθψλ εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:
 ηνηρεία Μεραλψλ
 Κηλεηήξεο Αεξνζθαθψλ II
3. Ο ππνςήθηνο ηνπ Σνκέα Ζιεθηξνινγίαο, Ζιεθηξνληθήο θαη Απηνκαηηζκνχ ηεο Οκάδαο
Πξνζαλαηνιηζκνχ Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ (Γ΄ Δζπεξηλψλ) εηδηθφηεηαο:
α. Σερληθφο Ζιεθηξνληθψλ θαη Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ, Δγθαηαζηάζεσλ εμεηάδεηαη ζηα
καζήκαηα:
 Σερλνινγία Γηθηχσλ θαη Δπηθνηλσληψλ
 Φεθηαθά πζηήκαηα
β. Σερληθφο Ζιεθηξνινγηθψλ πζηεκάησλ, Δγθαηαζηάζεσλ θαη Γηθηχσλ εμεηάδεηαη ζηα
καζήκαηα:
 Ζιεθηξνηερλία
 Ζιεθηξηθέο Μεραλέο
γ. Σερληθφο Απηνκαηηζκνχ εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:
 Ζιεθηξνηερλία
 Φεθηαθά πζηήκαηα
δ. Σερληθφο Γηθηχσλ θαη Σειεπηθνηλσληψλ εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:
 Σερλνινγία Γηθηχσλ θαη Δπηθνηλσληψλ
 Φεθηαθά πζηήκαηα
ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ελίδα 21

Edited with the trial version of

To remove this notice, visit
www.pdfpro.co

4. Ο ππνςήθηνο ηνπ Σνκέα Γνκηθψλ Έξγσλ ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ Σερλνινγηθψλ
Δθαξκνγψλ (Γ΄ Δζπεξηλψλ) εηδηθφηεηαο:
ρεδηαζηήο Γνκηθψλ Έξγσλ θαη Γεσπιεξνθνξηθήο εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:
 Αξρηηεθηνληθφ ρέδην
 Οηθνδνκηθή
5. Ο ππνςήθηνο ηνπ Σνκέα Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ
Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο (Γ΄ Δζπεξηλψλ) εηδηθφηεηαο:
α. Τπάιιεινο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:
 Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο
 Αξρέο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο
β. Τπάιιεινο Απνζήθεο θαη πζηεκάησλ Δθνδηαζκνχ εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:
 Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο
 Αξρέο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο
γ. Τπάιιεινο Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:
 Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο
 Αξρέο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο
δ. Τπάιιεινο Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο ζηνλ Σνπξηζκφ εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:
 Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο
 Αξρέο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο
6. Ο ππνςήθηνο ηνπ Σνκέα Γεσπνλίαο, Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο ηεο Οκάδαο
Πξνζαλαηνιηζκνχ Γεσπνλίαο, Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο (Γ΄ Δζπεξηλψλ)
εηδηθφηεηαο:
α. Σερληθφο Φπηηθήο Παξαγσγήο εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:
 χγρξνλεο Γεσξγηθέο Δπηρεηξήζεηο
 Γελδξνθνκία
β. Σερληθφο Εσηθήο Παξαγσγήο εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:
 χγρξνλεο Γεσξγηθέο Δπηρεηξήζεηο
 Βννηξνθία - Αηγνπξνβαηνηξνθία
γ. Σερληθφο Αλζνθνκίαο θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:
 χγρξνλεο Γεσξγηθέο Δπηρεηξήζεηο
 Καιιηέξγεηα Αλζνθνκηθψλ Φπηψλ
δ. Σερληθφο Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:
 χγρξνλεο Γεσξγηθέο Δπηρεηξήζεηο
 Αξρέο επεμεξγαζίαο Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ
7. Ο ππνςήθηνο ηνπ Σνκέα Πινηάξρσλ ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ Ναπηηιηαθψλ
Δπαγγεικάησλ (Γ΄ Δζπεξηλψλ) εηδηθφηεηαο:
Πινίαξρνο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:
 Ναπζηπινΐα II
 Μεηαθνξά Φνξηίσλ
8. Ο ππνςήθηνο ηνπ Σνκέα Μεραληθψλ ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ Ναπηηιηαθψλ
Δπαγγεικάησλ (Γ΄ Δζπεξηλψλ) εηδηθφηεηαο:
Μεραληθφο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:
 ηνηρεία Μεραλψλ
 Μεραλέο Πινίνπ II
9. Ο ππνςήθηνο ηνπ Σνκέα Τγείαο- Πξφλνηαο ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ Τγείαο - Πξφλνηαο
θαη Αηζζεηηθήο - Κνκκσηηθήο (Γ΄ Δζπεξηλψλ) εηδηθφηεηαο:
α. Βνεζφο Ννζειεπηή εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:
 ηνηρεία Αλαηνκίαο Φπζηνινγίαο II
 Τγηεηλή
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β. Βνεζφο Ηαηξηθψλ - Βηνινγηθψλ Δξγαζηεξίσλ εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:
 ηνηρεία Αλαηνκίαο Φπζηνινγίαο II
 Τγηεηλή
γ. Βνεζφο Βξεθνλεπηνθφκσλ εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:
 ηνηρεία Αλαηνκίαο Φπζηνινγίαο II
 Τγηεηλή
δ. Βνεζφο Φπζηθνζεξαπεπηή εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:
 ηνηρεία Αλαηνκίαο Φπζηνινγίαο II
 Τγηεηλή
ε. Βνεζφο Οδνληνηερλίηε εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:
 ηνηρεία Αλαηνκίαο Φπζηνινγίαο II
 Τγηεηλή
ζη. Βνεζφο Αθηηλνινγηθψλ Δξγαζηεξίσλ εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:
 ηνηρεία Αλαηνκίαο Φπζηνινγίαο II
 Τγηεηλή
δ. Βνεζφο Φαξκαθείνπ εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:
 ηνηρεία Αλαηνκίαο Φπζηνινγίαο II
 Τγηεηλή
10. Ο ππνςήθηνο ηνπ Σνκέα Αηζζεηηθήο – Κνκκσηηθήο ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ Τγείαο
- Πξφλνηαο θαη Αηζζεηηθήο - Κνκκσηηθήο (Γ΄ Δζπεξηλψλ) εηδηθφηεηαο:
α. Αηζζεηηθήο Σέρλεο εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:
 ηνηρεία Αλαηνκίαο Φπζηνινγίαο II
 Τγηεηλή
β. Κνκκσηηθήο Σέρλεο εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:
 ηνηρεία Αλαηνκίαο Φπζηνινγίαο II
 Τγηεηλή
11. Ο ππνςήθηνο ηνπ Σνκέα Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ
Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ θαη Καιιηηερληθψλ Δθαξκνγψλ (Γ΄ Δζπεξηλψλ) εηδηθφηεηαο:
α. Γξαθηθψλ Σερλψλ εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:
 Ηζηνξία ησλ Σερλψλ - Έξγα θαη Γεκηνπξγνί
 Σερλνινγία Τιηθψλ
β. ρεδηαζκνχ Δζσηεξηθψλ Υψξσλ εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:
 Ηζηνξία ησλ Σερλψλ - Έξγα θαη Γεκηνπξγνί
 Σερλνινγία Τιηθψλ
γ. Αξγπξνρξπζνρνΐαο εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:
 Ηζηνξία ησλ Σερλψλ - Έξγα θαη Γεκηνπξγνί
 Σερλνινγία Τιηθψλ
δ. πληήξεζεο Έξγσλ Σέρλεο - Απνθαηάζηαζεο εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:
 Ηζηνξία ησλ Σερλψλ - Έξγα θαη Γεκηνπξγνί
 Σερλνινγία Τιηθψλ
ε. Φεθηδνγξαθίαο - Ταινγξαθίαο εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:
 Ηζηνξία ησλ Σερλψλ - Έξγα θαη Γεκηνπξγνί
 Σερλνινγία Τιηθψλ
12. Ο ππνςήθηνο ηνπ Σνκέα Βηνκεραληθνχ ρεδηαζκνχ ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ
Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ θαη Καιιηηερληθψλ Δθαξκνγψλ (Γ΄ Δζπεξηλψλ) εηδηθφηεηαο:
α. ρεδίαζεο θαη Παξαγσγήο Δλδχκαηνο εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:
 Ηζηνξία ησλ Σερλψλ - Έξγα θαη Γεκηνπξγνί
 Σερλνινγία Τιηθψλ
β. Δπηπινπνηίαο - Ξπινγιππηηθήο εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:
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Ηζηνξία ησλ Σερλψλ - Έξγα θαη Γεκηνπξγνί
Σερλνινγία Τιηθψλ

Τπνινγηζκφο βαζκνχ πξφζβαζεο (Μνξίσλ) απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ.

Σχο λζσ & τμ ή ματα εις αγωγή σμ ε ειδ ικζσ Πανελλαδ ικζσ Εξετάς εισ(ανάλ. μ ε το ν τομ ζα)

Κξηηήξην επηινγήο είλαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηνπ ππνςεθίνπ, ε νπνία πξνθχπηεη σο
αθνινχζσο: θάζε γξαπηφ βαζκνινγείηαη απφ δχν βαζκνινγεηέο θαη ε βαζκνιφγεζή ηνπ γίλεηαη
απφ ηνλ θαζέλα απφ απηνχο ζηελ εθαηνληάβαζκε θιίκαθα (0− 100), κε αθέξαηνπο κφλν αξηζκνχο
θαη ν ηειηθφο γξαπηφο βαζκφο αλάγεηαη ζηελ θιίκαθα 0-20 θαη γξάθεηαη σο δεθαδηθφο.
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζπλφινπ ησλ κνξίσλ θάζε ππνςήθηνπ, νη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ησλ
καζεκάησλ Γεληθήο παηδείαο θαη εηδηθφηεηαο έρνπλ νξηζηεί σο εμήο:
 Α. Γηα εηζαγσγή ζηηο ρνιέο, ηα Σκήκαηα θαη ηηο Δηζαγσγηθέο Καηεπζχλζεηο Σκεκάησλ φισλ
ησλ Σνκέσλ, θαζψο θαη ηεο Κνηλήο Οκάδαο ρνιψλ (γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2017-18) :





γηα ην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ ζπληειεζηήο 1,5
γηα ην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο ζπληειεζηήο 1,5
γηα ην α΄ κάζεκα εηδηθφηεηαο ζπληειεζηήο 3,5
γηα ην β΄ κάζεκα εηδηθφηεηαο ζπληειεζηήο 3,5

 Β. Γηα εηζαγσγή ζηηο ρνιέο, ηα Σκήκαηα θαη ηηο Δηζαγσγηθέο Καηεπζχλζεηο Σκεκάησλ ηεο
κφλν ηεο Κνηλήο Οκάδαο ρνιψλ (ηζρχεη απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2018-19 - ζχκθσλα κε ηελ
Τ.Α. Φ. 153/69691/Α5 (ΦΔΚ 1610 η.Β΄/09.05.2018):





γηα ην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ ζπληειεζηήο 3,5
γηα ην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο ζπληειεζηήο 3,5
γηα ην α΄ κάζεκα εηδηθφηεηαο ζπληειεζηήο 1,5
γηα ην β΄ κάζεκα εηδηθφηεηαο ζπληειεζηήο 1,5

Σν Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ κε Γειηίν Σχπνπ ζηηο 05.04.2018
αληηιακβαλφκελν φηη ε αιιαγή απηή ησλ ζπληειεζηψλ καζεκάησλ ηεο θνηλήο νκάδαο ζρνιψλ,
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψληξηψλ, αλαθνηλψζε φηη ε αιιαγή απηή ζα ηζρχζεη απφ ηελ επφκελε ζρνιηθή ρξνληά 2018-19. Γηα
ην ιφγν απηφ ζα πξνσζεζεί ηηο επφκελεο εκέξεο ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε ηεο ΚΤΑ.
πλεπψο κεηά ηα αλσηέξσ:
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπλφινπ ησλ κνξίσλ θάζε ππνςήθηνπ/-αο αζξνίδνληαη ηα γηλφκελα ηνπ
βαζκνχ θάζε καζήκαηνο πνπ πξνθχπηεη κε ηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή θαη ζηε ζπλέρεηα ην ηειηθφ
άζξνηζκα πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην 100. Αλ ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πξνθχπηεη θαη δεθαδηθφ
κέξνο γίλεηαη ζηξνγγπινπνίεζε ζηελ πιεζηέζηεξε αθέξαηε κνλάδα σο αθνινχζσο: Αλ ην
δεθαδηθφ κέξνο είλαη κηθξφηεξν ηεο κηζήο αθέξαηεο κνλάδαο (0,5) παξαιείπεηαη. Αλ ην δεθαδηθφ
κέξνο είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηεο κηζήο αθέξαηεο κνλάδαο (0,5) ηφηε ε ζπλνιηθή βαζκνινγία
ζηξνγγπινπνηείηαη ζηελ ακέζσο επφκελε αθέξαηε κνλάδα. Γειαδή:





γηα ην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ ζπληειεζηήο 1,5
γηα ην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο ζπληειεζηήο 1,5
γηα ην α΄ κάζεκα εηδηθφηεηαο ζπληειεζηήο 3,5
γηα ην β΄ κάζεκα εηδηθφηεηαο ζπληειεζηήο 3,5
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θαη





γηα ην εηδηθφ κάζεκα ηεο μέλεο γιψζζαο νξίδεηαη ζπληειεζηήο 1
γηα ηα εηδηθά καζήκαηα ηεο «Αξκνλίαο» θαη ηνπ «Διέγρνπ κνπζηθώλ αθνπζηηθώλ
ηθαλνηήησλ» νξίδεηαη ζπληειεζηήο 2 γηα ην κέζν φξν ησλ βαζκψλ ηνπο.
γηα ηα εηδηθά καζήκαηα ηνπ «Διεπζέξνπ Σρεδίνπ» θαη ηνπ «Γξακκηθνύ Σρεδίνπ» νξίδεηαη
ζπληειεζηήο 2 γηα ην κέζν φξν ησλ βαζκψλ ηνπο.
ηηο πξαθηηθέο δνθηκαζίεο γηα ηελ εηζαγσγή ζηα ηκήκαηα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη
Αζιεηηζκνύ νξίδεηαη ζπληειεζηήο 2 γηα ην κέζν φξν ησλ βαζκψλ ηνπο.

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπλφινπ ησλ κνξίσλ θάζε ππνςήθηνπ αζξνίδνληαη ηα γηλφκελα ηνπ
βαζκνχ θάζε καζήκαηνο πνπ πξνθχπηεη κε ηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή θαη ζηε ζπλέρεηα ην ηειηθφ
άζξνηζκα πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην 100. Αλ ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πξνθχπηεη θαη δεθαδηθφ
κέξνο γίλεηαη ζηξνγγπινπνίεζε ζηελ πιεζηέζηεξε αθέξαηε κνλάδα σο αθνινχζσο: Αλ ην
δεθαδηθφ κέξνο είλαη κηθξφηεξν ηεο κηζήο αθέξαηεο κνλάδαο (0,5) παξαιείπεηαη. Αλ ην δεθαδηθφ
κέξνο είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηεο κηζήο αθέξαηεο κνλάδαο (0,5) ηφηε ε ζπλνιηθή βαζκνινγία
ζηξνγγπινπνηείηαη ζηελ ακέζσο επφκελε αθέξαηε κνλάδα.
Παξάδεηγκα: αλ ππνηεζεί φηη έλαο ππνςήθηνο έρεη πεηχρεη βαζκφ ζηα Μαζεκαηηθά 15, ζηε
Νενειιεληθή Γιψζζα 12, ζην έλα κάζεκα εηδηθφηεηαο 13, ζην άιιν κάζεκα εηδηθφηεηαο 17, ζηα
Αγγιηθά 15, ζην Διεχζεξν ρέδην 12,5 θαη ζην Γξακκηθφ ρέδην 13,5 ηα κφξηα πνπ ζα ιεθζνχλ
ππφςε γηα ηελ επηινγή είλαη:
 Α. Γηα εηζαγσγή ζηηο ρνιέο, ηα Σκήκαηα θαη ηηο Δηζαγσγηθέο Καηεπζχλζεηο Σκεκάησλ
φισλ ησλ Σνκέσλ, θαζψο θαη ηεο Κνηλήο Οκάδαο ρνιψλ (γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2017-18
είλαη ηα εμήο):
1) Γηα ηα ηκήκαηα ζηα νπνία δελ απαηηείηαη εηδηθφ κάζεκα, ην ζχλνιν ησλ κνξίσλ ζα πξνθχςεη
σο άζξνηζκα ησλ κνξίσλ αλά κάζεκα:





Γξαπηφο βαζκφο ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ
Γξαπηφο βαζκφο ζην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο
Γξαπηφο βαζκφο ζην κάζεκα Δηδηθφηεηαο
Γξαπηφο βαζκφο ζην κάζεκα Δηδηθφηεηαο

= 15 x 1,5 = 22,50
= 12 x 1,5 = 18,00
= 13 x 3,5 = 45,50
= 17 x 3,5 = 59,50

πλνιηθφο αξηζκφο κνξίσλ: (22,50 + 18,00 + 45,50 + 59,50) x 100 = 14550 (κε κέγηζην ηα
20.000 κφξηα).
2) Γηα ηα ηκήκαηα ζηα νπνία απαηηείηαη εμέηαζε ζε μέλε γιψζζα π.ρ. Αγγιηθά ζην αλσηέξσ
ζχλνιν ζα πξνζηεζνχλ θαη ηα κφξηα απφ ην εηδηθφ κάζεκα πνπ πξνθχπηνπλ σο εμήο:


Γξαπηφο βαζκφο ζην κάζεκα ησλ Αγγιηθψλ

= 15 x 2 = 30,0

πλνιηθφο αξηζκφο κνξίσλ: 14550 + (30,00 x 100) = 17550 (κε κέγηζην ηα 24000 κφξηα).
3) Γηα ηα ηκήκαηα ζηα νπνία απαηηείηαη εμέηαζε ζε Διεχζεξν θαη Γξακκηθφ ρέδην ζην αλσηέξσ
ζχλνιν ζα πξνζηεζνχλ θαη ηα κφξηα απφ ην εηδηθφ κάζεκα πνπ πξνθχπηνπλ σο εμήο:
 Γξαπηφο βαζκφο ζην κάζεκα
Διεχζεξν ρέδην ………..……
 Γξαπηφο βαζκφο ζην κάζεκα
Γξακκηθφ ρέδην …………….

12,50
Μέζνο φξνο x 2 = 13,00 x 2 = 26,00
13,50
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πλνιηθφο αξηζκφο κνξίσλ: 14550 + (26,00 x 100) = 17150 (κε κέγηζην ηα 24000 κφξηα).
 Β. Γηα εηζαγσγή ζηηο ρνιέο & Σκήκαηα κφλν ηεο Κνηλήο Οκάδαο ρνιψλ (απφ ην ζρνιηθφ
έηνο 2018-19 θαη εθεμήο) γηα ηα νπνία δελ απαηηείηαη εηδηθφ κάζεκα, ην ζχλνιν ησλ κνξίσλ
ζα πξνθχςεη σο άζξνηζκα ησλ κνξίσλ αλά κάζεκα:





Γξαπηφο βαζκφο ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ
Γξαπηφο βαζκφο ζην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο
Γξαπηφο βαζκφο ζην κάζεκα Δηδηθφηεηαο
Γξαπηφο βαζκφο ζην κάζεκα Δηδηθφηεηαο

= 15 x 3,5 = 52,50
= 12 x 3,5 = 42,00
= 13 x 1,5 = 19,50
= 17 x 1,5 = 25,50

πλνιηθφο αξηζκφο κνξίσλ: (52,50 + 42,00 + 19,50 + 25,50) x 100 = 13950 (κε κέγηζην ηα
20.000 κφξηα).
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ρνιέο & ηκήκαηα εηζαγσγήο κε εηδηθέο Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο *
(αλάινγα κε ηνλ ηνκέα απνθνίηεζεο ηνπ ΔΠΑΛ)
πεγή: Υ.Α. Φ.151/ 43612/Α5 (ΦΕΚ 983 τ.Β΄/20.03.2018)

Κνηλή Οκάδα:
Οη απφθνηηνη/ηεο φισλ ησλ Σνκέσλ εηζάγνληαη ζηηο αθφινπζεο ρνιέο, Σκήκαηα θαη Δηζαγσγηθέο Καηεπζχλζεηο:
.Μ.Τ.Α./ Καηεχζπλζε Σερλνινγηθήο Τπνζηήξημεο
.Μ.Τ.Α./ Καηεχζπλζε Δπηρεηξεζηαθήο Τπνζηήξημεο
.Μ.Τ.Α./ Καηεχζπλζε Γηνηθεηηθήο & Δθνδηαζηηθήο Τπνζηήξημεο
Μφληκσλ Τπαμησκαηηθψλ ηξαηνχ (.Μ.Τ.) - Όπια
Μφληκσλ Τπαμησκαηηθψλ ηξαηνχ (.Μ.Τ.) - ψκαηα
Μφληκσλ Τπαμησκαηηθψλ Ναπηηθνχ (.Μ.Τ.Ν.)
Α.Δ.Ν. ρνιή Πινίαξρσλ
Α.Δ.Ν. ρνιή Μεραληθψλ
Αζηπθπιαθψλ
ρνιή Ππξνζβεζηψλ
Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (Αζήλα)
Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (Κνκνηελή)
Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (έξξεο)
Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (Σξίθαια)
Θεαηξηθψλ πνπδψλ (Αζήλα)
Θεαηξηθψλ πνπδψλ (Ναχπιην)
Θεαηξηθψλ πνπδψλ (Πάηξα)
Θεάηξνπ (Θεζζαινλίθε)
Κηλεκαηνγξάθνπ (Θεζζαινλίθε)
Λατθήο θαη Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο (Άξηα)
Μνπζηθήο Δπηζηήκεο & Σέρλεο (Θεζζαινλίθε)
Μνπζηθψλ πνπδψλ (Αζήλα)
Μνπζηθψλ πνπδψλ (Θεζζαινλίθε)
Μνπζηθψλ πνπδψλ (Κέξθπξα)
Πνιηηηζκηθήο Σερλνινγίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (Μπηηιήλε)
ρνιή Δπηζηεκψλ Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (Θεζζαινλίθε
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Τομέαρ Μησαν ολ ογίαρ

Σκήκαηα γηα Τπνςεθίνπο Σνκέα Μεραλνινγίαο
Παλεπηζηήκηα
Αμηνπνίεζεο θπζηθψλ πφξσλ θαη γεσξγηθήο κεραληθήο (Αζήλα)
Γηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο & θπζηθψλ πφξσλ (Αγξίλην)
Δπηζηήκεο & Σερλνινγίαο Τιηθψλ (Ζξάθιεην)
Δπηζηήκεο ησλ Τιηθψλ (Πάηξα)
Μεραληθψλ Βηνκεραληθήο ρεδίαζεο θαη Παξαγσγήο(Αζήλα)
Μεραληθψλ Δπηζηήκεο Τιηθψλ (Ησάλληλα)
Μεραληθψλ Μεηαιιείσλ Μεηαιινπξγψλ (Αζήλα)
Μεραληθψλ Οξπθηψλ Πφξσλ (Υάληα)
Μεραληθψλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο (Ξάλζε)
Μεραληθψλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο (Υαληά)
Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο (Κνδάλε)
Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο (Ξάλζε)
Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο (Υαληά)
Μεραληθψλ ρεδίαζεο Πξντφλησλ θαη πζηεκάησλ (χξνο)
Μεραλνιφγσλ & Αεξνλαππεγψλ Μεραληθψλ (Πάηξα)
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ (Αζήλα) - Δ.Μ.Π.
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ (Αζήλα) - Παλ. Γπη. Αηηηθήο
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ (Βφινο)
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ (Θεζζαινλίθε)
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ (Κνδάλε)
Ναππεγψλ Μεραληθψλ (Αζήλα) - Παλ. Γπη. Αηηηθήο
Ναππεγψλ Μεραλνιφγσλ κεραληθψλ (Αζήλα) - Δ.Μ.Π.
Σ.Δ.Η.
Μεραληθψλ Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνχ Αέξηνπ ηε θαη Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Καβάια) - Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ
ΣΔ
Μεραληθψλ Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνχ Αέξηνπ ηε θαη Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Καβάια) - Μεραληθψλ Σερλνινγίαο
Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ ΣΔ
Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο θαη Μεραληθψλ Aληηξξχπαλζεο ΣΔ (Κνδάλε) - Μεραληθψλ Aληηξξχπαλζεο ΣΔ
Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο θαη Μεραληθψλ Aληηξξχπαλζεο ΣΔ (Κνδάλε) - Μεραληθψλ Γεσηερλνινγίαο Πεξηβάιινληνο ΣΔ
Μεραληθψλ Σερλνινγίαο Αεξνζθαθψλ ΣΔ (Υαιθίδα)
Μεραληθψλ Φπζηθψλ Πφξσλ & Πεξηβάιινληνο ΣΔ (Υαληά)
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Βηνκεραληθνχ ρεδηαζκνχ ΣΔ (Κνδάλε) - Βηνκεραληθνχ ρεδηαζκνχ ΣΔ
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Βηνκεραληθνχ ρεδηαζκνχ ΣΔ (Κνδάλε) - Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Ζξάθιεην)
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (έξξεο)
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Υαιθίδα)
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Λάξηζα)
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Πάηξα)
Μεραλνιφγσλ Ορεκάησλ ΣΔ (Θεζζαινλίθε)
Σερλνινγηψλ Πεξηβάιινληνο ΣΔ (Εάθπλζνο) - Σερλνινγηψλ Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ΣΔ
ΑΠΑΗΣΔ
Δθπαηδεπηηθψλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ
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Σκήκαηα γηα Τπνςεθίνπο Σνκέα Ζιεθηξνινγίαο, Ζιεθηξνληθήο & Απηνκαηηζκνχ
Παλεπηζηήκηα
Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο & Σερλνινγίαο (Πεηξαηάο)
Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο & Σερλνινγίαο (Αζήλα)
Δπηζηήκεο Τπνινγηζηψλ (Ζξάθιεην)
Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο (Θεζζαινλίθε)
Ζιεθηξνιφγσλ θαη Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ (Αζήλα) - Παλ. Γπη. Αηηηθήο
Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ (Υαληά)
Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ (Αζήλα) - Δ.Μ.Π.
Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ (Βφινο)
Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ (Θεζζαινλίθε)
Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ (Ξάλζε)
Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ (Πάηξα)
Μεραληθψλ Βηνταηξηθήο (Αζήλα)
Μεραληθψλ Βηνκεραληθήο ρεδίαζεο θαη Παξαγσγήο (Αζήλα)
Μεραληθψλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Πιεξνθνξηθήο (Ησάλληλα)
Μεραληθψλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Πιεξνθνξηθήο (Πάηξα)
Μεραληθψλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο (Ξάλζε)
Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ & Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ (άκνο)
Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ( Κνδάλε)
Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Τπνινγηζηψλ (Αζήλα)
Μεραληθψλ ρεδίαζεο Πξντφλησλ θαη πζηεκάησλ (χξνο)
Πιεξνθνξηθήο (Αζήλα) - Ο.Π.Α.
Πιεξνθνξηθήο (Θεζζαινλίθε) - Α.Π.Θ.
Πιεξνθνξηθήο (Κέξθπξα)
Πιεξνθνξηθήο (Λακία)
Πιεξνθνξηθήο (Πεηξαηάο)
Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεκαηηθήο (Αζήλα)
Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ (Αζήλα)
Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ (Σξίπνιε)
Πιεξνθνξηθήο κε Δθαξκνγέο ζηε Βηνηαηξηθή (Λακία)
Σερλψλ Ήρνπ & Δηθφλαο (Κέξθπξα)
Φπζηθήο (Αζήλα)
Φπζηθήο (Ζξάθιεην)
Φπζηθήο (Θεζζαινλίθεο)
Φπζηθήο (Ησάλληλα)
Φπζηθήο (Πάηξα)
Φεθηαθψλ πζηεκάησλ (Πεηξαηάο)
Σ.Δ.Η.
Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Ζξάθιεην)
Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Καβάια)
Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Κνδάλε)
Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Λάξηζα)
Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Πάηξα)
Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Υαιθίδα)
Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ ΣΔ (Λακία)
Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ ΣΔ (Θεζζαινλίθε)
Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ ΣΔ (Υαληά)
Μεραληθψλ Απηνκαηηζκνχ ΣΔ (Θεζζαινλίθε)
Μεραληθψλ Απηνκαηηζκνχ ΣΔ (Υαιθίδα)
Μεραληθψλ Μνπζηθήο Σερλνινγίαο θαη Αθνπζηηθήο ΣΔ (Ρέζπκλν)
Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο θαη Μεραληθψλ Αληηξξχπαλζεο ΣΔ (Κνδάλε) - Μεραληθψλ Γεσηερλνινγίαο Πεξηβάιινληνο ΣΔ
Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Άξηα)
Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Ζξάθιεην)
Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Θεζζαινλίθε)
Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Καβάια)
Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Καζηνξηά)
Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Λακία)
Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Λάξηζα)
Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Ναχπαθηνο)
Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (έξξεο)
Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (πάξηε)
Μεραληθψλ Φπζηθψλ Πφξσλ & Πεξηβάιινληνο ΣΔ (Υαληά)
Μεραλνιφγσλ Ορεκάησλ ΣΔ (Θεζζαινλίθε)
Σερλνινγίαο Ήρνπ θαη Μνπζηθψλ Οξγάλσλ (Λεμνχξη)
Φεθηαθψλ Μέζσλ & Δπηθνηλσλίαο ΣΔ (Αξγνζηφιη)
Φεθηαθψλ Μέζσλ & Δπηθνηλσλίαο ΣΔ (Καζηφξηα)
ΑΠΑΗΣΔ
Δθπαηδεπηηθψλ Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & Δθπαηδεπηηθψλ Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ - Δθπαηδεπηηθψλ Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ
Δθπαηδεπηηθψλ Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & Δθπαηδεπηηθψλ Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ - Δθπαηδεπηηθψλ Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ
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Σκήκαηα γηα Τπνςεθίνπο Σνκέα Γνκηθψλ Έξγσλ, Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο θαη Αξρηηεθηνληθνχ ρεδηαζκνχ
Παλεπηζηήκηα
Αγξνλφκσλ θαη Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ (Αζήλα)
Αγξνλφκσλ θαη Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ (Θεζζαινλίθε)
Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ (Αζήλα)
Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ (Βφινο)
Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ (Θεζζαινλίθε)
Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ (Ησάλληλα)
Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ (Ξάλζε)
Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ (Πάηξα)
Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ (Υαληά)
Γεσγξαθίαο (Αζήλα)
Γεσγξαθίαο (Μπηηιήλε)
Γεσινγίαο & Γεσπεξηβάιινληνο (Αζήλα)
Γεσινγίαο (Θεζζαινλίθε)
Γεσινγίαο (Πάηξα)
Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθψλ Πφξσλ (Αγξίλην)
Δπηζηήκεο & Σερλνινγίαο Τιηθψλ (Ζξάθιεην)
Δπηζηήκεο ησλ Τιηθψλ (Πάηξα)
Μεραληθψλ Δπηζηήκεο Τιηθψλ (Ησάλληλα)
Μεραληθψλ Οξπθηψλ Πφξσλ (Υαληά)
Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο (Κνδάλε)
Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο (Ξάλζε)
Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο (Υαληά)
Μεραληθψλ Σνπνγξαθίαο θαη Γεσπιεξνθνξηθήο (Αζήλα)
Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο & Αλάπηπμεο (Θεζζαινλίθε)
Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο, Πνιενδνκίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (Βφινο)
Πεξηβάιινληνο (Μπηηιήλε)
Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ (Αζήλα) - Δ.Μ.Π.
Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ (Αζήλα) - Παλ. Γπη. Αηηηθήο
Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ (Βφινο)
Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ (Θεζζαινλίθε)
Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ (Ξάλζε)
Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ (Πάηξα)
Σ.Δ.Η.
Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο θαη Μεραληθψλ Αληηξξχπαλζεο ΣΔ (Κνδάλε) - Μεραληθψλ Γεσηερλνινγίαο Πεξηβάιινληνο ΣΔ
Μεραληθψλ Φπζηθψλ Πφξσλ & Πεξηβάιινληνο ΣΔ (Υαληά)
Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΔ (Θεζζαινλίθε)
Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΔ (Λάξηζα)
Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΔ (Πάηξα)
Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΔ (Σξίθαια)
Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΔ (Πεηξαηάο)
Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΔ θαη Μεραληθψλ Σνπνγξαθίαο & Γεσπιεξνθνξηθήο ΣΔ (έξξεο) - Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΔ
Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΔ θαη Μεραληθψλ Σνπνγξαθίαο & Γεσπιεξνθνξηθήο ΣΔ (έξξεο) - Μεραληθψλ Σνπνγξαθίαο &
Γεσπιεξνθνξηθήο ΣΔ
Σερλνιφγσλ Πεξηβάιινληνο ΣΔ (Εάθπλζνο) - πληήξεζε Πνιηηηζκηθήο Κιεξνλνκηάο ΣΔ
ΑΠΑΗΣΔ
Δθπαηδεπηηθψλ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ
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Σκήκαηα γηα Τπνςεθίνπο Σνκέα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκηα
Αξρεηνλνκίαο, Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο (Αζήλα)
Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο (Αζήλα)
Δπηζηήκεο Τπνινγηζηψλ (Ζξάθιεην)
Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο (Θεζζαινλίθε) - Παλ. Μαθεδνλίαο
Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ (Αζήλα)
Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ (Βφινο)
Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ (Θεζζαινλίθε)
Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ (Ξάλζε)
Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ (Υαληά)
Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ (Πάηξα)
Μεραληθψλ Βηνκεραληθήο ρεδίαζεο θαη Παξαγσγήο (Αζήλα)
Μεραληθψλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Πιεξνθνξηθήο (Ησάλληλα)
Μεραληθψλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Πιεξνθνξηθήο (Πάηξα)
Μεραληθψλ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο (Υίνο)
Μεραληθψλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο (Ξάλζε)
Μεραληθψλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο (Υαληά)
Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ & Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ (άκνο)
Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληψλ (Κνδάλε)
Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Τπνινγηζηψλ (Αζήλα)
Πιεξνθνξηθήο (Αζήλα) - Ο.Π.Α.
Πιεξνθνξηθήο (Θεζζαινλίθε) - Α.Π.Θ.
Πιεξνθνξηθήο (Κέξθπξα)
Πιεξνθνξηθήο (Λακία)
Πιεξνθνξηθήο (Πεηξαηάο)
Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεκαηηθήο (Αζήλα)
Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ (Αζήλα)
Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ (Σξίπνιε)
Πιεξνθνξηθήο κε Δθαξκνγέο ζηε Βηνηαηξηθή (Λακία)
Φεθηαθψλ πζηεκάησλ (Πεηξαηάο)
Σ.Δ.Η.
Βηβιηνζεθνλνκίαο & πζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο (Θεζζαινλίθε)
Μεραληθψλ Απηνκαηηζκνχ ΣΔ (Θεζζαινλίθε)
Μεραληθψλ Απηνκαηηζκνχ ΣΔ (Υαιθίδα)
Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Άξηα)
Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Ζξάθιεην)
Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Θεζζαινλίθε)
Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Καβάια)
Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Καζηνξηά)
Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Λακία)
Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Λάξηζα)
Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Ναχπαθηνο)
Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (έξξεο)
Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (πάξηε)
Φεθηαθψλ Μέζσλ & Δπηθνηλσλίαο (Αξγνζηφιη)
Φεθηαθψλ Μέζσλ & Δπηθνηλσλίαο (Καζηνξηά)
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Σκήκαηα γηα Τπνςεθίνπο Σνκέα Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο
Παλεπηζηήκηα
Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (Αζήλα)
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (Οξεζηηάδα)
Αξρεηνλνκίαο, Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη Μνπζεηνινγίαο (Κέξθπξα)
Αξρεηνλνκίαο, Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο (Αζήλα)
Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Σερλνινγίαο (Πεηξαηάο)
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (Αζήλα)
Γεκνζηνγξαθίαο & Μέζσλ Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο (Θεζζαινλίθε)
Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκνχ Πεξηβάιινληνο & Νέσλ Σερλνινγηψλ (Αγξίλην)
Γηεζλψλ & Δπξσπατθψλ πνπδψλ (Πεηξαηάο)
Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ (Θεζζαινλίθε)
Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ πνπδψλ (Αζήλα)
Γηεζλψλ, Δπξσπατθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ πνπδψλ (Αζήλα)
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Αζήλα)
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Πάηξα)
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Υίνο)
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ θαη Σξνθίκσλ (Αγξίλην)
Γηνίθεζεο Σνπξηζκνχ (Αζήλα)
Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο & Σερλνινγίαο (Αζήλα)
Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο (Θεζζαινλίθε)
Δπηθνηλσλίαο & Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο (Αζήλα)
Δπηθνηλσλίαο, Μέζσλ θαη Πνιηηηζκνχ (Αζήλα)
Κνηλσληθήο & Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (Κφξηλζνο)
Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο θαη Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο (Κνκνηελή) - Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο
Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο θαη Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο (Κνκνηελή) - Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο
Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο (Αζήλα)
Κνηλσληνινγίαο (Αζήλα)
Κνηλσληνινγίαο (Μπηηιήλε)
Κνηλσληνινγίαο (Ρέζπκλν)
Λνγηζηηθήο & Υξεκαηννηθνλνκηθήο (Αζήλα)
Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο (Αζήλα)
Λνγηζηηθήο & Υξεκαηννηθνλνκηθήο (Θεζζαινλίθε)
Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο (Αζήλα)
Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο (Αζήλα)
Μεραληθψλ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο (Υίνο)
Μεραληθψλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο (Ξάλζε)
Μεραληθψλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο (Υαληά)
Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ (Πεηξαηάο)
Ναπηηιίαο & Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ (Υίνο)
Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο & Οηθνινγίαο (Αζήλα)
Οηθνλνκηθήο θαη Γηνίθεζεο Σνπξηζκνχ (Υίνο)
Οηθνλνκηθήο & Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (Αζήλα)
Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο (Αζήλα) - Ο.Π.Α.
Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο (Πεηξαηάο)
Οηθνλνκηθήο θαη Γηνίθεζεο Σνπξηζκνχ (Υίνο)
Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ (Αζήλα) - Δ.Κ.Π.Α.
Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ (Βφινο)
Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ (Θεζζαινλίθε) - Α.Π.Θ.
Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ (Θεζζαινλίθε) - ΠΑΝ. ΜΑΚΔΓ.
Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ (Ησάλληλα)
Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ (Κνκνηελή)
Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ (Πάηξα)
Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ (Ρέζπκλν)
Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ (Σξίπνιε)
Οξγάλσζεο & Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνχ (πάξηε)
Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Αζήλα)
Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Θεζζαινλίθε)
Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Πεηξαηάο)
Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (Αζήλα)
Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο (Ρέζπκλν)
Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γηεζλψλ ρέζεσλ (Κφξηλζνο)
Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ (Θεζζαινλίθε)
ηαηηζηηθήο & Αζθαιηζηηθήο Δπηζηήκεο (Πεηξαηάο)
ηαηηζηηθήο (Αζήλα)
Σνπξηζηηθψλ πνπδψλ (Πεηξαηάο)
Υξεκαηννηθνλνκηθήο & Σξαπεδηθήο Γηνηθεηηθήο
Σ.Δ.Η.
Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο (Θεζζαινλίθε)
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Γηεζλνχο Δκπνξίνπ (Καζηνξηά)
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Κνδάλε)
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Άγηνο Νηθφιανο)
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Γξεβελά) - Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Γξεβελά) - Γηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Ζγνπκελίηζα) - Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Ζγνπκελίηζα) - Γηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Ζξάθιεην) - Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Ζξάθιεην) - Γηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Θεζζαινλίθε) – Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Θεζζαινλίθε) - Γηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Καβάια)
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Λάξηζα) - Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Λάξηζα) - Γηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Λεπθάδα) -Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Λεπθάδα) -Γηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Μεζνιφγγη)
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Πάηξα)
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (έξξεο)
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ (Καιακάηα) -Γηνίθεζε Μνλάδσλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ (Καιακάηα) -Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο
Γηνίθεζεο πζηεκάησλ Δθνδηαζκνχ (Θήβα)
Γηνίθεζεο πζηεκάησλ Δθνδηαζκνχ (Καηεξίλε)
Γηνίθεζεο, Οηθνλνκίαο & Δπηθνηλσλίαο Πνιηηηζηηθψλ & Σνπξηζηηθψλ Μνλάδσλ (Πχξγνο)
Γηνίθεζεο, Οηθνλνκίαο θαη Δπηθνηλσλίαο Πνιηηηζηηθψλ θαη Σνπξηζηηθψλ Μνλάδσλ (Άκθηζζα)
Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο (Ζξάθιεην)
Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο (Θεζζαινλίθε)
Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο (Καβάια)
Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο (Καιακάηα)
Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο (Κνδάλε)
Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο (Λάξηζα)
Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο (Μεζνιφγγη)
Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο (Πξέβεδα)
Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο (Πεηξαηάο)
Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο (έξξεο)
Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο (Υαιθίδα)
Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Πάηξα)
Αλψηεξεο ρνιέο Σνπξηζηηθήο Δθπ/ζεο
Αλψηεξε ρνιή Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο Ρφδνπ
Αλψηεξε ρνιή Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο Κξήηεο
Πξνζνρή: Ζ εηζαγσγή ζην Σκήκα: Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκνχ Πεξηβάιινληνο & Νέσλ Σερλνινγηψλ (Αγξίλην) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Παηξψλ γηα ηνπο/ηηο απφθνηηνπο/-εο ηνπ Σνκέα Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο ζα ηζρχζεη κφλν γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2018-2019.
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Το μέαςΓ εωπο νί ας, Τεχν ολ ογ ί αςΤρο υί μων κ αι Δια τρουή ς

Σκήκαηα γηα Τπνςεθίνπο Σνκέα Γεσπνλίαο, Σξνθίκσλ & Πεξηβάιινληνο
Παλεπηζηήκηα
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (Οξεζηηάδα)
Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο (Αζήλα)
Αμηνπνίεζεο Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Γεσξγηθήο Μεραληθήο (Αζήλα)
Βηνινγηθψλ Δθαξκνγψλ & Σερλνινγηψλ (Ησάλληλα)
Βηνηερλνινγίαο (Αζήλα)
Βηνρεκείαο & Βηνηερλνινγίαο (Λάξηζα)
Γεσπνλίαο (Θεζζαινλίθε)
Γεσπνλίαο, Ηρζπνινγίαο θαη Τδάηηλνπ Πεξηβάιινληνο (Βφινο)
Γεσπνλίαο, Φπηηθήο Παξαγσγήο θαη Αγξνηηθνχ Πεξηβάιινληνο (Βφινο)
Γαζνινγίαο & Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθψλ Πφξσλ (Οξεζηηάδα)
Γαζνινγίαο & Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο (Θεζζαινλίθε)
Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθψλ Πφξσλ (Αγξίλην)
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ θαη Σξνθίκσλ (Αγξίλην)
Δπηζηήκεο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο (Αζήλα)
Δπηζηήκεο Εσηθήο Παξαγσγήο & Τδαηνθαιιηεξγεηψλ (Αζήλα)
Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ (Αζήλα)
Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο (Λήκλνο)
Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο ηνπ Αλζξψπνπ (Αζήλα)
Δπηζηήκεο Φπηηθήο Παξαγσγήο (Αζήλα)
Δπηζηεκψλ Οίλνπ, Ακπέινπ θαη Πνηψλ (Αζήλα)
Δπηζηεκψλ ηεο Θάιαζζαο (Μπηηιήλε)
Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο (Κνδάλε)
Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο (Ξάλζε)
Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο (Υαληά)
Πεξηβάιινληνο (Μπηηιήλε)
Σ.Δ.Η.
Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ (Γξάκα)
Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο (Γξάκκα)
Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο (Καξπελήζη)
Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο (Καξδίηζα)
Γηαηξνθήο & Γηαηηνινγίαο (Θεζζαινλίθε)
Γηαηξνθήο & Γηαηηνινγίαο (Καξδίηζα)
Γηαηξνθήο & Γηαηηνινγίαο (εηεία)
Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο θαη Μεραληθψλ Aληηξξχπαλζεο ΣΔ (Κνδάλε) - Μεραληθψλ Γεσηερλνινγίαο Πεξηβάιινληνο ΣΔ
Μεραληθψλ Φπζηθψλ Πφξσλ & Πεξηβάιινληνο ΣΔ (Υαληά)
Οηλνινγίαο & Σερλνινγίαο Πνηψλ (Γξάκα)
Σερλνινγίαο Αιηείαο - Τδαηνθαιιηεξγεηψλ (Μεζνιφγγη)
Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ (Αξγνζηφιη)
Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ (Θεζζαινλίθε)
Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ (Καιακάηα)
Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ (Καξδίηζα)
Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ (Ακαιηάδα)
Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ (Άξηα)
Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ (Ζξάθιεην)
Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ (Θεζζαινλίθε)
Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ (Καιακάηα)
Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ (Λάξηζα)
Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ (Φιψξηλα)
Σερλνιφγσλ Πεξηβάιινληνο ΣΔ (Εάθπλζνο) Σερλνιφγσλ Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ΣΔ

Πξνζνρή: Ζ εηζαγσγή ζην Σκήκα: Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο θαη Μεραληθψλ Aληηξξχπαλζεο ΣΔ (Κνδάλε) - Μεραληθψλ
Γεσηερλνινγίαο Πεξηβάιινληνο ΣΔ ηνπ ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο γηα ηνπο/ηηο απφθνηηνπο/-εο ηνπ Σνκέα Γεσπνλίαο, Σξνθίκσλ θαη
Πεξηβάιινληνο ζα ηζρχζεη κφλν γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2018-2019.
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Σκήκαηα γηα Τπνςεθίνπο Σνκέα Ναπηηιηαθψλ Δπαγγεικάησλ
Παλεπηζηήκηα
Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Σερλνινγίαο (Πεηξαηάο)
Γεσγξαθίαο (Αζήλα)
Γεσγξαθίαο (Μπηηιήλε)
Δπηζηεκψλ ηεο Θάιαζζαο (Μπηηιήλε)
Μεραληθψλ Μεηαιιείσλ Μεηαιινπξγψλ (Αζήλα)
Μεραληθψλ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο (Υίνο)
Μεραληθψλ Οξπθηψλ Πφξσλ (Υαληά)
Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο (Κνδάλε)
Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο (Ξάλζε)
Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο (Υαληά)
Μεραλνιφγσλ & Αεξνλαππεγψλ Μεραληθψλ (Πάηξα)
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ (Αζήλα) - Δ.Μ.Π.
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ (Αζήλα) - Παλ. Γπη. Αηηηθήο
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ (Βφινο)
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ (Θεζζαινλίθε)
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ (Κνδάλε)
Ναππεγψλ Μεραληθψλ (Αζήλα) - Παλ. Γπη. Αηηηθήο
Ναππεγψλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ (Αζήλα) - Δ.Μ.Π.
Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ (Πεηξαηάο)
Ναπηηιίαο & Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ (Υίνο)
Σ.Δ.Η.
Μεραληθψλ Απηνκαηηζκνχ ΣΔ (Θεζζαινλίθε)
Μεραληθψλ Απηνκαηηζκνχ ΣΔ (Υαιθίδα)
Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο θαη Μεραληθψλ Aληηξξχπαλζεο ΣΔ (Κνδάλε) - Μεραληθψλ Aληηξξχπαλζεο ΣΔ
Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο θαη Μεραληθψλ Aληηξξχπαλζεο ΣΔ (Κνδάλε) - Μεραληθψλ Γεσηερλνινγίαο Πεξηβάιινληνο ΣΔ
Μεραληθψλ Σερλνινγίαο Αεξνζθαθψλ ΣΔ (Υαιθίδα)
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Βηνκεραληθνχ ρεδηαζκνχ ΣΔ (Κνδάλε) - Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ
Μεραληθψλ Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνχ Αεξίνπ ΣΔ θαη Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Καβάια) - Μεραλνιφγσλ
Μεραληθψλ ΣΔ
Μεραληθψλ Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνχ Αεξίνπ ΣΔ θαη Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Καβάια)- Μεραληθψλ Σερλνινγίαο
Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ ΣΔ
Μεραληθψλ Φπζηθψλ Πφξσλ & Πεξηβάιινληνο ΣΔ (Υαληά)
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Βηνκεραληθνχ ρεδηαζκνχ ΣΔ (Κνδάλε) - Βηνκεραληθνχ ρεδηαζκνχ ΣΔ
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Βηνκεραληθνχ ρεδηαζκνχ ΣΔ (Κνδάλε) - Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Ζξάθιεην)
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (έξξεο)
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Λάξηζα)
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Πάηξα)
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Υαιθίδα)
Μεραλνιφγσλ Ορεκάησλ ΣΔ (Θεζζαινλίθε)
Σερλνιφγσλ Πεξηβάιινληνο ΣΔ (Εάθπλζνο) - Σερλνινγηψλ Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ΣΔ
ΑΠΑΗΣΔ
Δθπαηδεπηηθψλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ
Πξνζνρή: Δηδηθά θαη κφλνλ γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2018-2019, ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα πξνζηίζεληαη ην θάησζη Σκήκα:
Σερλνιφγσλ Πεξηβάιινληνο TE (Εάθπλζνο) – Σερλνινγηψλ Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο
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μέας Υγ εία ς και Πρόν οι ας

Σκήκαηα γηα Τπνςεθίνπο Σνκέα Τγείαο θαη Πξφλνηαο – Δπεμίαο
Παλεπηζηήκηα
Αγσγήο θαη Φξνληίδαο ζηελ Πξψηκε Παηδηθή Ζιηθία (Αζήλα)
Βηνταηξηθψλ Δπηζηεκψλ (Αζήλα)
Βηνινγίαο (Αζήλα)
Βηνινγίαο (Ζξάθιεην)
Βηνινγίαο (Θεζζαινλίθε)
Βηνινγίαο (Πάηξα)
Βηνινγηθψλ Δθαξκνγψλ & Σερλνινγηψλ (Ησάλληλα)
Βηνηερλνινγίαο (Αζήλα)
Βηνρεκείαο & Βηνηερλνινγίαο (Λάξηζα)
Γεκφζηαο θαη Κνηλνηηθήο Τγείαο (Αζήλα)
Δθπ/ζεο θαη Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία (Αζήλα)
Δπηζηήκεο Γηαηηνινγίαο & Γηαηξνθήο (Αζήλα)
Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ & Γηαηξνθήο (Λήκλνο)
Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο ηνπ Αλζξψπνπ (Αζήλα)
Δπηζηεκψλ Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη Δθπ/ζεο (Θεζζαινλίθε)
Δπηζηεκψλ ηεο Δθπ/ζεο θαη ηεο Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία (Πάηξα)
Δπηζηεκψλ ηεο Δθπ/ζεο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία (Αιεμαλδξνχπνιε)
Δπηζηεκψλ ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη Δθπ/θνπ ρεδηαζκνχ (Ρφδνο)
Δξγνζεξαπείαο (Αζήλα)
Ηαηξηθήο (Αζήλα)
Ηαηξηθήο (Αιεμαλδξνχπνιε)
Ηαηξηθήο (Ζξάθιεην)
Ηαηξηθήο (Θεζζαινλίθε)
Ηαηξηθήο (Ησάλληλα)
Ηαηξηθήο (Λάξηζα)
Ηαηξηθήο (Πάηξα)
Κνηλσληθήο Δξγαζίαο (Αζήλα)
Κηεληαηξηθήο (Θεζζαινλίθε)
Κηεληαηξηθήο (Καξδίηζα)
Μαηεπηηθήο (Αζήλα)
Μνξηαθήο Βηνινγίαο & Γελεηηθήο (Αιεμαλδξνχπνιε)
Ννζειεπηηθήο (Αζήλα) - Δ.Κ.Π.Α
Ννζειεπηηθήο (Αζήλα) - Παλ. Γπη. Αηηηθήο
Ννζειεπηηθήο (πάξηε)
Οδνληηαηξηθήο (Αζήλα)
Οδνληηαηξηθήο (Θεζζαινλίθεο)
Παηδαγσγηθφ Πξνζρνιηθήο Δθπ/ζεο (Βφινο)
Παηδαγσγηθφ Πξνζρνιηθήο Δθπ/ζεο (Ρέζπκλν)
Παηδαγσγηθψλ Νεπηαγσγψλ (Ησάλληλα)
Παηδαγσγηθψλ Νεπηαγσγψλ (Φιψξηλα)
Φαξκαθεπηηθήο (Αζήλα)
Φαξκαθεπηηθήο (Θεζζαινλίθε)
Φαξκαθεπηηθήο (Πάηξα)
Φπζηθνζεξαπείαο (Αζήλα)
Σ.Δ.Η.
Αηζζεηηθήο & Κνζκεηνινγίαο (Θεζζαινλίθε)
Γηαηξνθήο & Γηαηηνινγίαο (Θεζζαινλίθε)
Γηαηξνθήο & Γηαηηνινγίαο (Καξδίηζα)
Γηαηξνθήο & Γηαηηνινγίαο (εηεία)
Ηαηξηθψλ Δξγαζηεξηψλ (Θεζζαινλίθε)
Ηαηξηθψλ Δξγαζηεξηψλ (Λάξηζα)
Κνηλσληθήο Δξγαζίαο (Ζξάθιεην)
Κνηλσληθήο Δξγαζίαο (Πάηξα)
Λνγνζεξαπείαο (Ησάλληλα)
Λνγνζεξαπείαο (Καιακάηα)
Λνγνζεξαπείαο (Πάηξα)
Μαηεπηηθήο (Θεζζαινλίθε)
Μαηεπηηθήο (Πηνιεκαΐδα)
Ννζειεπηηθήο (Γηδπκφηεηρν)
Ννζειεπηηθήο (Ζξάθιεην)
Ννζειεπηηθήο (Θεζζαινλίθε)
Ννζειεπηηθήο (Ησάλληλα)
Ννζειεπηηθήο (Λάξηζα)
Ννζειεπηηθήο (Πάηξα)
Ννζειεπηηθήο (Λακία)
Οπηηθήο θαη Οπηνκεηξίαο (Αίγην)
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Πξνζρνιηθήο Αγσγήο (Θεζζαινλίθε)
Πξνζρνιηθήο Αγσγήο (Ησάλληλα)
Φπζηθνζεξαπείαο (Αίγην)
Φπζηθνζεξαπείαο (Θεζζαινλίθε)
Φπζηθνζεξαπείαο (Λακία)

Το μέας Αισθη τικ ή ς -Κο μμωτικ ή ς

ο μέας Ευαρμο σμέν ων Τεχν ών

Σκήκαηα γηα Τπνςεθίνπο Σνκέα Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ

Παλεπηζηήκηα
Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ (Αζήλα)
Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ (Βφινο)
Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ (Θεζζαινλίθε)
Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ (Ησάλληλα)
Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ (Ξάλζε)
Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ (Πάηξα)
Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ (Υαληά)
Γξαθηζηηθήο θαη Οπηηθήο Δπηθνηλσλίαο (Αζήλα)
Δπηθνηλσλίαο, Μέζσλ Πνιηηηζκνχ (Αζήλα)
Δζσηεξηθήο Αξρηηεθηνληθήο (Αζήλα)
Θεσξίαο θαη Ηζηνξίαο ηεο Σέρλεο (Αζήλα)
Μεραληθψλ Βηνκεραληθήο ρεδίαζεο θαη Παξαγσγήο (Αζήλα)
Μεραληθψλ ρεδίαζεο Πξντφλησλ θαη πζηεκάησλ (χξνο)
πληήξεζεο Αξραηνηήησλ θαη Έξγσλ Σέρλεο (Αζήλα)
Σερλψλ Ήρνπ & Δηθφλαο (Κέξθπξα)
Φσηνγξαθίαο θαη Οπηηθναθνπζηηθψλ Σερλψλ (Αζήλα)
Σ.Δ.Η.
Δζσηεξηθήο Αξρηηεθηνληθήο, Γηαθφζκεζεο θαη ρεδηαζκνχ Αληηθεηκέλσλ (έξξεο)
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Βηνκεραληθνχ ρεδηαζκνχ ΣΔ (Κνδάλε) - Βηνκεραληθνχ ρεδηαζκνχ ΣΔ
ρεδηαζκνχ & Σερλνινγίαο Έλδπζεο (Κηιθίο)
ρεδηαζκνχ & Σερλνινγίαο Ξχινπ θαη Δπίπινπ ΣΔ (Καξδίηζα)
Σερλνινγίαο Ήρνπ & Μνπζηθψλ Οξγάλσλ (Λεμνχξη)
Σερλνιφγσλ Πεξηβάιινληνο ΣΔ (Εάθπλζνο) - πληήξεζεο Αξραηνηήησλ θαη Έξγσλ Σέρλεο
Φεθηαθψλ Μέζσλ & Δπηθνηλσλίαο ΣΔ (Αξγνζηφιη)
Φεθηαθψλ Μέζσλ & Δπηθνηλσλίαο ΣΔ (Καζηνξηά)

Πξνζνρή: Δηδηθά θαη κφλνλ γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2018-2019, ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα πξνζηίζεληαη ηα θάησζη Σκήκαηα:


Μηχανικών Σχεδίαςησ Προϊόντων και Συςτημάτων (Σφροσ)



Ηζηνξίαο, Αξραηνινγίαο θαη Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο (Βφινο)



Μεραληθψλ ρεδίαζεο Πξντφλησλ θαη πζηεκάησλ
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Μεηαιπθεηαθφ έηνο – Σάμε Μαζεηείαο

Ο Θεζμόρ ηηρ Μ αθ ηηείαρ

Ο ζεζκφο ηεο καζεηείαο απνθνίησλ ΔΠΑΛ. Ζ καζεηεία απεπζχλεηαη ζε ελήιηθνπο κε ζηφρν:
 ηελ αθνκνίσζε απαξαίηεησλ επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ,
 ηελ εηνηκφηεηα αληαπφθξηζεο ζηηο απαηηήζεηο απηήο ηεο κνξθήο κάζεζεο.
Ζ καζεηεία δηεμάγεηαη κε βάζε ζπγθεθξηκέλν Πξφγξακκα πνπδψλ έηζη ψζηε λα:
 επηηπγράλνληαη ζπγθεθξηκέλα καζεζηαθά απνηειέζκαηα,
 επηηπγράλεηαη ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθήο δνκήο – επηρείξεζεο,
 απνηειεί δηθιείδα αζθαιείαο γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ηφζν ζην ζρνιείν φζν
θαη ζην ρψξν εξγαζίαο.
ηε καζεηεία πξνβιέπεηαη εκεξήζηα απνδεκίσζε θαη αζθάιηζε γηα:
 νκαινπνίεζε ηεο κεηάβαζεο ησλ απνθνίησλ ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ απφ ηελ
εθπαίδεπζε ζην επάγγεικα θαη εμνηθείσζή ηνπο κε ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ
εξγαδφκελσλ,
 αθνκνίσζε επαγγεικαηηθήο θνπιηνχξαο δέζκεπζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ
καζεηεπνκέλσλ.
Α) Ωο Μαζεηεία νξίδεηαη ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ζην νπνίν ν καζεζηαθόο ρξόλνο ελαιιάζζεηαη
κεηαμύ ρώξνπ εξγαζίαο θαη εθπαηδεπηηθήο δνκήο. Ο καζεηεπόκελνο ζπλδέεηαη κε Σύκβαζε
Μαζεηείαο κε ηνλ εξγνδόηε, ιακβάλεη ακνηβή ή επίδνκα, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία, θαη
έρεη αζθαιηζηηθή θάιπςε. Η Μαζεηεία πινπνηείηαη κε βάζε πξόγξακκα κάζεζεο ην νπνίν
επηκεξίδεηαη ζηνλ ρώξν εξγαζίαο θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δνκή. Ο εξγνδόηεο αλαιακβάλεη λα
παξάζρεη ζηνλ καζεηεπόκελν εθπαίδεπζε ζην ρώξν εξγαζίαο, ζύκθσλα κε θαζνξηζκέλν
πξόγξακκα, ην νπνίν, ζε ζπλδπαζκό κε ην πξόγξακκα κάζεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δνκή, νδεγεί ζε
πηζηνπνίεζε ησλ γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ απέθηεζε ν καζεηεπόκελνο θαη νδεγεί ζε
ζπγθεθξηκέλε εηδηθόηεηα.
Β) Ωο Πξόγξακκα Μάζεζεο ζηνλ ρώξν εξγαζίαο νξίδεηαη ην ζύλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ κάζεζεο
πνπ αθνινπζνύλ νη καζεηεπόκελνη θαη πεξηιακβάλεη γλώζεηο, ηθαλόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ή θαη
νινθιεξσκέλεο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο/εξγαζίεο θαη άιια έξγα (projects) πνπ
πεξηγξάθνληαη ζε ζρεηηθή ζπκθσλία κάζεζεο, ε νπνία απνηειεί παξάξηεκα ηεο ζύκβαζεο
Μαζεηείαο.
Γ) Ωο Ηκεξνιόγην Μάζεζεο ζην ρώξν εξγαζίαο νξίδεηαη ην εηδηθό έληππν γηα ηελ θαηαγξαθή ζε
ηαθηηθή βάζε ησλ βαζηθώλ εξγαζηώλ ή νινθιεξσκέλσλ έξγσλ πνπ εθηειεί ν καζεηεπόκελνο θαηά
ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Μάζεζεο ζην ρώξν εξγαζίαο. Τν έληππν ζπκπιεξώλεηαη
εβδνκαδηαίσο από ηνλ καζεηεπόκελν ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εθπαηδεπηή ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο πνπ ηνλ
επηβιέπεη θαη από ην νπνίν ελεκεξώλεηαη ελππνγξάθσο ν εθπαηδεπηηθόο/εθπαηδεπηήο ηεο
εθπαηδεπηηθήο δνκήο.
Ννκηθφ πιαίζην καζεηείαο γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε.
Σν Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ κε ην Νφκν 4386/2016 αλαδηάξζξσζε ηε
δνκή ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη πξνρψξεζε ζε εηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηε ζεζκνζέηεζε
ηεο καζεηείαο γηα ηνπο απνθνίηνπο ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ.
Σν Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην πξνζθέξεη δχν θχθινπο ζπνπδψλ σο εμήο:
α. ην «Γεπηεξνβάζκην Κχθιν πνπδψλ», πνπ αλήθεη ζην ηππηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη
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β. ην «Μεηαιπθεηαθφ έηνο - ηάμε καζεηείαο», πνπ απνηειεί «Μεηαδεπηεξνβάζκην Κχθιν
πνπδψλ» θαη αλήθεη ζην κε ηππηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.
Σν «Μεηαιπθεηαθφ έηνο - ηάμε καζεηείαο» είλαη πξναηξεηηθφ.
Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ «Μεηαιπθεηαθνχ έηνπο – ηάμεο Μαζεηείαο» ζηελ Διιάδα απφ ην
ζρνιηθφ έηνο 2016-2017 ζα εθαξκνζηεί ην δπηθφ ζχζηεκα εθπαίδεπζεο (καζεηείαο) κε ζπλνιηθή
δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ελλέα (9) κήλεο θαη ζα πεξηιακβάλεη: α) καζεηεία κε εθπαίδεπζε ζην
ρψξν εξγαζίαο θαη β) καζήκαηα Δηδηθφηεηαο ζηε ζρνιηθή κνλάδα, αληίζηνηρα. Με ηελ
νινθιήξσζε ηνπ Μεηαιπθεηαθνχ Έηνπο - Σάμεο Μαζεηείαο θαη πξηλ ηελ ζπκκεηνρή ζε εμεηάζεηο
Πηζηνπνίεζεο θάζε καζεηεπφκελνο δχλαηαη λα παξαθνινπζήζεη Πξνπαξαζθεπαζηηθά Μαζήκαηα
Πηζηνπνίεζεο, πνπ νξγαλψλνληαη κε ηελ επζχλε ηνπ ΤΠΠΔΘ. Σελ επζχλε πινπνίεζεο ηνπ
«Μεηαιπθεηαθνχ έηνπο - ηάμεο Μαζεηείαο», έρεη ην ΔΠΑ.Λ. ζην νπνίν θαη εγγξάθνληαη νη
καζεηεπφκελνη, ζε ζπλεξγαζία κε ην Δ.Κ. φπνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηηο εξγαζηεξηαθέο ηνπο
αζθήζεηο νη καζεηέο ηνπ ΔΠΑ.Λ. θαη ζην νπνίν ζα γίλεηαη ην εξγαζηεξηαθφ κάζεκα εηδηθφηεηαο
(7 ψξεο).
Αλαιπηηθφηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ «Μεηαιπθεηαθνχ Έηνπο-Σάμεο Μαζεηείαο» ζα
πξαγκαηνπνηεζνχλ:
Α. «Πξφγξακκα εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ ηεο εηδηθφηεηαο» ζπλνιηθήο δηάξθεηαο δηαθνζίσλ
ηξηψλ (203) σξψλ. Σν πξφγξακκα απηφ δηδάζθεηαη κία (1) εκέξα ηελ εβδνκάδα γηα επηά (7)
δηδαθηηθέο ψξεο απφ εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη
Θξεζθεπκάησλ, ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ΔΠΑ.Λ ή/θαη ζε Δξγαζηεξηαθά Κέληξα (ΔΚ).
Β. «Πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ζην ρψξν εξγαζίαο», δηάξθεηαο είθνζη νθηψ (28) σξψλ
εβδνκαδηαίσο, επηκεξηζκέλν θαη’ ειάρηζηνλ ζε ηέζζεξηο (4) εκέξεο γηα 9 κήλεο.
Οη καζεηεπφκελνη επνπηεχνληαη ζην ρψξν εξγαζίαο απφ εθπαηδεπηηθφ. Ο εθπαηδεπηηθφο
ππεχζπλνο γηα ηελ επνπηεία ππνρξεσηηθά επηζθέπηεηαη ηελ επηρείξεζε ή ηνλ νξγαληζκφ πνπ
έρνπλ ηνπνζεηεζεί νη καζεηέο ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην κήλα ζε πξσηλφ ή απνγεπκαηηλφ σξάξην.
Δπηπιένλ πξαγκαηνπνηεί ππνρξεσηηθά επίζθεςε ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ηεο
καζεηείαο θαη φπνηε παξαζηεί έθηαθηε αλάγθε γηα επίιπζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή
ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. Ο εθπαηδεπηηθφο επηβιέπεη ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ έρεη
ππνγξαθεί κεηαμχ καζεηεπφκελνπ, επηρείξεζεο θαη έρεη ζεσξεζεί απφ ην Γηεπζπληή ηνπ ΔΠΑ.Λ.,
ειέγρεη ηα έληππα ηεο καζεηείαο, θξνληίδεη γηα ηελ ηήξεζε ηνπ εκεξνινγίνπ καζεηείαο,
θαηακεηξά ηηο απνπζίεο, ελεκεξψλεηαη γηα ηηο άδεηεο, παξαθνινπζεί ηελ ελ γέλεη πξφνδν ηνπ
καζεηεπφκελνπ θαη ζπληάζζεη αλάινγεο εθζέζεηο πξνο ηνλ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο γηα
θάζε επίζθεςε ζηελ επηρείξεζε.

Τπνρξεψζεηο ησλ εξγνδνηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ «Μεηαιπθεηαθνχ Έηνπο
– Σάμε Μαζεηείαο».
Οη εξγνδφηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην «Πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο - Μαζεηεία
ζε εξγαζηαθφ ρψξν» ηνπ «Μεηαιπθεηαθνχ Έηνπο – Σάμε Μαζεηείαο» ΔΠΑ.Λ, νθείινπλ λα
δηαζθαιίδνπλ ηα παξαθάησ θξηηήξηα πνπ ηνπο αλαδεηθλχνπλ ζε δνκέο παξνρήο πνηνηηθήο
Μαζεηείαο:
1. Ο εξγνδφηεο εθαξκφδεη ηηο αξρέο ηνπ Πιαηζίνπ Πνηφηεηαο ηεο Μαζεηείαο, φπσο απηφ έρεη
θαηαξηηζηεί απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο,
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Αιιειεγγχεο θαη ηνλ ΟΑΔΓ.
2. Μεηαμχ ηνπ εξγνδφηε θαη ηνπ καζεηεπφκελνπ ζπλάπηεηαη «χκβαζε Μαζεηείαο», ε νπνία
ζεσξείηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ΔΠΑ.Λ. θαη θαζνξίδεη ηνπο φξνπο πινπνίεζεο ηνπ
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«Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο ζην ρψξν εξγαζίαο - Μαζεηεία ζε εξγαζηαθφ ρψξν». Ζ χκβαζε
Μαζεηείαο ζπληάζζεηαη ζε ηξία (3) πξσηφηππα θαη ιακβάλνπλ απφ έλα ν εξγνδφηεο, ην ΔΠΑ.Λ.
θαη ν καζεηεπφκελνο. Ο εξγνδφηεο ηεξεί ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο Μαζεηείαο θαη ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Μάζεζεο ζην ρψξν εξγαζίαο (learning agreement). Σν Πξφγξακκα Μάζεζεο
ζηνλ ρψξν εξγαζίαο (learning agreement) είλαη ζπκβαηφ κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ καζεηείαο
ηεο εηδηθφηεηαο, πεξηιακβάλεη γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ή θαη νινθιεξσκέλεο
επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο/εξγαζίεο θαη άιια έξγα (projects) θαη απνηειεί παξάξηεκα ηεο
χκβαζεο Μαζεηείαο.
Ζ χκβαζε Μαζεηείαο είλαη δπλαηφλ: α) λα θαηαγγειζεί ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία
απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο, β) λα αθπξσζεί κε απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Κ.Π.Α. ηνπ Ο.Α.Δ.Γ.
κεηά απφ ζρεηηθή ελεκέξσζε απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ΔΠΑ.Λ. θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ ππεχζπλνπ
εθπαηδεπηηθνχ ηνπ ΔΠΑ.Λ. ή ηνπ Δ.Κ., ν νπνίνο είλαη αξκφδηνο γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ
έιεγρν ηνπ πξνγξάκκαηνο κάζεζεο ζην ρψξν εξγαζίαο.
3. Ο εξγνδφηεο νξίδεη έκπεηξν ζηέιερνο σο «εθπαηδεπηή ζην ρψξν εξγαζίαο», ν νπνίνο
αλαιακβάλεη ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζην ρψξν
εξγαζίαο, ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ηνπ εθπαηδεπφκελνπ θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηνπ
ππεχζπλνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε ρνιηθή Μνλάδα κέζσ ηεο νπνίαο ν καζεηεπφκελνο ζπκκεηέρεη
ζην πξφγξακκα.
4. Σελ εθπαίδεπζε θαη πηζηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηψλ ζην ρψξν εξγαζίαο πξαγκαηνπνηνχλ ηα
Δπηκειεηήξηα θαη νη θιαδηθνί Φνξείο ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα πνπ εθπνλεί ν ΟΑΔΓ απφ
θνηλνχ κε ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο, ζε ζπλεξγαζία κε επηζηεκνληθνχο θνξείο θαη εθπαηδεπηηθά
ηδξχκαηα. ην κεηαβαηηθφ ζηάδην κέρξη ηε δεκηνπξγία Μεηξψνπ πηζηνπνηεκέλσλ εθπαηδεπηψλ
πξαγκαηνπνηνχληαη ηαρχξξπζκα ζεκηλάξηα θαη αμηνπνηνχληαη νη ηνπηθέο δνκέο εθπαίδεπζεο θαη
θαηάξηηζεο κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ εθπαηδεπηψλ ζην ρψξν εξγαζίαο.
5. Ο εξγνδφηεο πξέπεη λα δηαζέηεη ηηο θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε ζην ρψξν
ηνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε εηδηθφηεηα, ηα θαηάιιεια κέζα θαη ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ.
6. Ο εξγνδφηεο κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο εξγαζίαο πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ. Δπίζεο, νθείιεη λα
παξέρεη ηα απαξαίηεηα αηνκηθά κέζα πξνζηαζίαο ζηνπο καζεηεπφκελνπο.
7. Ο εξγνδφηεο νθείιεη λα ελεκεξψλεη ηνλ καζεηεπφκελν γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηα αληηθείκελα
θαη ηνπο ηνκείο ηεο επηρείξεζεο θαη λα ηνλ εληάζζεη νκαιά ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ.
8. Ο εξγνδφηεο νθείιεη λα ζπλεξγάδεηαη κε ην ΔΠΑ.Λ. ή Δ.Κ. γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο, φπσο απηφ νξίδεηαη απφ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ
πξνγξάκκαηνο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εηδηθφηεηα, θαη λα αλαζέηεη ζηνλ καζεηεπφκελν εξγαζίεο
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην πξφγξακκα απηφ.
9. Ο εξγνδφηεο νθείιεη λα ηεξεί φια ηα κέζα (ειεθηξνληθά θαη έληππα) γηα ηελ παξαθνινχζεζε
ηεο πινπνίεζεο ηεο ελδνεπηρεηξεζηαθήο εθπαίδεπζεο, ήηνη:
α) κεληαίν Γειηίν Απαζρφιεζεο Μαζεηεπφκελνπ, ην νπνίν ζπκπιεξψλεηαη ζε εκεξήζηα βάζε
απφ ηνλ καζεηεπφκελν θαη ζην ηέινο θάζε κήλα ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν
ηνπ εξγνδφηε θαη απνζηέιιεηαη ζην ΔΠΑ.Λ. πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ν απαηηνχκελνο έιεγρνο γηα
ηελ έγθξηζε θαηαβνιήο ηεο επηδφηεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο,
β) εκεξνιφγην Μάζεζεο πνπ ζπκπιεξψλεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε απφ ηνλ καζεηεπφκελν ζε
ζπλεξγαζία κε ηνλ εθπαηδεπηή ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο πνπ ηνλ επηβιέπεη θαη ππνβάιιεηαη ζε
κεληαία βάζε ζην ΔΠΑ.Λ.. Με απηφ ην έληππν ελεκεξψλεηαη ελππνγξάθσο ν εθπαηδεπηηθφο ηνπ
ΔΠΑ.Λ. ή Δ.Κ., θαζψο θαη
γ) θάζε άιιν έγγξαθν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο εγθπθιίνπο.
10. Ο εξγνδφηεο νθείιεη λα θαηαρσξίδεη ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα «ΔΡΓΑΝΖ» ηνπ
Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ην έληππν «Δ3.4
Αλαγγειία Έλαξμεο/Μεηαβνιψλ χκβαζεο Μαζεηείαο», ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο,
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ηελ έλαξμε ηεο Μαζεηείαο θαη ηε δηαθνπή απηήο (φπνπ απαηηείηαη) γηα θάζε καζεηεπφκελν πνπ
απαζρνιεί.
11. Ο εξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα παξέρεη θάζε δπλαηή ππνζηήξημε ζηνλ καζεηεπφκελν γηα ηελ
εθπαίδεπζε ηνπ ζην ΔΠΑ.Λ. ή Δ.Κ.
Τπνρξεψζεηο ησλ καζεηεπφκελσλ ηνπ «Μεηαιπθεηαθνχ Έηνπο – Σάμε Μαζεηείαο»
1. Ο καζεηεπφκελνο νθείιεη λα παξαθνινπζεί ην «Πξφγξακκα εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ ηεο
εηδηθφηεηαο» ζηε ρνιηθή Μνλάδα θαη παξάιιεια, λα ζπκκεηέρεη ζην «Πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο
ζην ρψξν εξγαζίαο».
2. Ο καζεηεπφκελνο νθείιεη λα ζπλππνγξάθεη ηε χκβαζε Μαζεηείαο κε ηνλ εξγνδφηε.
3. Ο καζεηεπφκελνο νθείιεη λα εθηειεί θάζε εξγαζία πνπ ηνπ αλαζέηεη ν ππεχζπλνο γη’ απηφλ
Δθπαηδεπηηθφο (ζην ΔΠΑ.Λ. ή Δ.Κ.) θαη ν ππεχζπλνο εθπαηδεπηήο (ζην ρψξν εξγαζίαο),
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην «Πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο».
4. Ο καζεηεπφκελνο νθείιεη λα ηεξεί ηνπο φξνπο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο εξγαζίαο ηνπ εξγνδφηε.
5. Ο καζεηεπφκελνο νθείιεη λα ηεξεί ην σξάξην ηνπ «Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο ζηνλ ρψξν
εξγαζίαο».
6. Ο καζεηεπφκελνο νθείιεη λα έρεη εκθάληζε ζπκβαηή κε ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ.
7. Ο καζεηεπφκελνο νθείιεη λα ζέβεηαη ηελ θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ εξγνδφηε.
8. Ο καζεηεπφκελνο νθείιεη λα ζπλεξγάδεηαη αξκνληθά κε ηα ζηειέρε ηνπ εξγνδφηε.
9. Ο καζεηεπφκελνο νθείιεη λα κελ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζε πειάηεο ή ζπλεξγάηεο ηνπ
εξγνδφηε.
10. Ο καζεηεπφκελνο νθείιεη λα ελεκεξψλεη έγθαηξα ηνπο Τπεπζχλνπο ηνπ ΔΠΑ.Λ. ή Δ.Κ. ζε
πεξίπησζε πνπ δεκηνπξγείηαη θάπνην πξφβιεκα ζηε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνλ εξγνδφηε.
11. Ο καζεηεπφκελνο νθείιεη λα πξνζθνκίδεη, φπνπ απαηηείηαη, φιεο ηηο απαξαίηεηεο ηαηξηθέο
βεβαηψζεηο γηα ηελ εμάζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο θαη λα ζπκπιεξψλεη έγθαηξα ηα έληππα
Μαζεηείαο (Ζκεξνιφγην Μάζεζεο, Μεληαίν Παξνπζηνιφγην Μεηαιπθεηαθνχ Έηνπο- Σάμεο
Μαζεηείαο) ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ππεχζπλν Δθπαηδεπηή ζην ρψξν εξγαζίαο θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ
ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Ζ έθδνζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πγείαο θαη νη ηαηξηθέο πξάμεηο πνπ
απαηηνχληαη γηα ηε Μαζεηεία ζε ρψξνπο εξγαζίαο, εθφζνλ νη καζεηέο δελ είλαη άκεζα ή έκκεζα
αζθαιηζκέλνη, γίλνληαη δσξεάλ απφ δεκφζηα λνζνθνκεία ή απφ ηαηξνχο ζπκβεβιεκέλνπο κε ην
Γεκφζην ή κε θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο.
12. Ο καζεηεπφκελνο νθείιεη λα ηεξεί ηα φξηα απνπζηψλ. Σν φξην απνπζηψλ γηα ην εξγαζηεξηαθφ
κάζεκα ηεο εηδηθφηεηαο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ σξψλ ηνπ
πξνγξάκκαηνο. ε πεξηπηψζεηο αζζέλεηαο κε θαηάζεζε δηθαηνινγεηηθνχ απφ Γεκφζην θνξέα
δχλαηαη ην παξαπάλσ πνζνζηφ λα απμάλεηαη θαηά 5%. Σν φξην απνπζηψλ ηνπ «Πξνγξάκκαηνο
Δθπαίδεπζεο ζην ρψξν εξγαζίαο» δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ζχλνιν ησλ θαλνληθψλ αδεηψλ θαη
αδεηψλ αζζελείαο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 9 ηεο παξνχζαο απφθαζεο. ε πεξίπησζε
ππέξβαζεο ησλ αλσηέξσ νξίσλ, ν σθεινχκελνο ηνπ πξνγξάκκαηνο-καζεηεπφκελνο ράλεη ηελ
ηδηφηεηα ηνπ καζεηεπφκελνπ θαη κε επζχλε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ΔΠΑ.Λ. ελεκεξψλεηαη άκεζα ν
καζεηεπφκελνο, ν Πεξηθεξεηαθφο Γηεπζπληήο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ν
εξγνδφηεο θαη ν Γηεπζπληήο ηνπ Κ.Π.Α. ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. γηα λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2, ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνχζαο.
Γηθαηψκαηα ησλ καζεηεπφκελσλ ηνπ «Μεηαιπθεηαθνχ Έηνπο - Σάμε Μαζεηείαο»
Οη καζεηεπφκελνη έρνπλ ηα αθφινπζα δηθαηψκαηα:
1. ηνλ καζεηεπφκελν παξέρεηαη ακνηβή ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην πξψην εδάθην ηνπ
άξζξνπ 9 ηεο παξνχζαο.
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2. ηνλ καζεηεπφκελν εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 657 - 658 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα ζε
πεξίπησζε απνπζίαο ιφγσ αζζελείαο.
3. Ο καζεηεπφκελνο δηθαηνχηαη, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηηο θαλνληθέο άδεηεο ησλ
κηζζσηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1346/1983, φπσο ηζρχεη.
4. Ο καζεηεπφκελνο δηθαηνχηαη εθπαίδεπζε ζχκθσλα κε ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ε νπνία ηνλ
νδεγεί ζε ζπγθεθξηκέλα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ρψξν καζεηείαο, ηα
νπνία ζπκπιεξψλνληαη θαηάιιεια ζηε ζρνιηθή κνλάδα.
5. Ο καζεηεπφκελνο δηθαηνχηαη παξνρήο ππεξεζηψλ ζπκβνπιεπηηθήο πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη
κεηά ην πξφγξακκα κάζεζεο ζηελ επηρείξεζε, απφ ηηο νηθείεο δνκέο ηνπ ΤΠΠΔΘ ή/θαη ηνπ
Ο.Α.Δ.Γ, εθφζνλ πξνζθέξνληαη ζρεηηθά πξνγξάκκαηα.
6. Ο καζεηεπφκελνο έρεη δηθαίσκα λα ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά κε ηα επαγγεικαηηθά ηνπ
δηθαηψκαηα.
7. Ο καζεηεπφκελνο έρεη δηθαίσκα λα αλαθέξεη ζηνλ Γ/ληή ή ζηνλ ππεχζπλν θαζεγεηή ηνπ
ΔΠΑ.Λ./Δ.Κ. ηε κε ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο Μαζεηείαο θαη ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο.
8. Ο καζεηεπφκελνο γηα ζνβαξνχο ιφγνπο θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ ΔΠΑ.Λ.
ή Δ.Κ., δχλαηαη λα δεηήζεη ηε δηαθνπή ηεο χκβαζεο Μαζεηείαο ζηνλ εξγνδφηε θαη ηελ
ηνπνζέηεζή ηνπ ζε άιιν εξγνδφηε, εάλ είλαη εθηθηφ, γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Απνδεκίσζε καζεηεπφκελσλ/ Αζθαιηζηηθή θάιπςε ηνπ «Μεηαιπθεηαθνχ Έηνπο - Σάμε
Μαζεηείαο»
Σν πνζνζηφ απνδεκίσζεο ησλ καζεηεπνκέλσλ ηνπ «Μεηαιπθεηαθνχ Έηνπο - Σάμε Μαζεηείαο»
νξίδεηαη ζην εβδνκήληα πέληε ηνηο εθαηφ (75%) επί ηνπ λφκηκνπ, λνκνζεηεκέλνπ, θαηψηαηνπ
νξίνπ ηνπ εκεξνκηζζίνπ ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε (22,83€), ήηνη 17,12€. Σα 11€ επηδνηνχληαη απφ
πφξνπο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ-Δθπαίδεπζε θαη
Γηά Βίνπ Μάζεζε» ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 θαη ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δπξσπατθφ
Κνηλσληθφ Σακείν θαη ην ειιεληθφ δεκφζην θαη θαηαβάιινληαη απφ ηελ Δπηηειηθή Γνκή ΔΠΑ,
Σνκέα Παηδείαο/Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο ηνπ ΤΠΠΔΘ ζηνπο καζεηεπφκελνπο. Σν ππνιεηπφκελν
πνζφ ηεο απνδεκίσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λφκηκσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ,
θαηαβάιιεηαη κεληαίσο απφ ηνλ εξγνδφηε, ζηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ην πξφγξακκα
«Δθπαίδεπζε ζηνλ ρψξν εξγαζίαο – Μαζεηεία ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν» ηεο εθαξκνγήο ηνπ
«Μεηαιπθεηαθνχ Έηνπο - Σάμε Μαζεηείαο».
Γηα ηα ζέκαηα ηεο απνδεκίσζεο/αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ησλ καζεηεπνκέλσλ ηεξνχληαη ηα
παξαθάησ:
• Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο επηδφηεζεο απφ ην ΤΠΠΔΘ ηεξνχληαη κεληαία παξνπζηνιφγηα
«Μεηαιπθεηαθνχ έηνπο - Σάμε Μαζεηείαο» καζεηεπνκέλσλ, ηφζν ζηε ζρνιηθή κνλάδα φζν θαη
ζηνλ εξγνδφηε.
• Σν πνζφ ηεο επηδφηεζεο ηνπ ΤΠΠΔΘ (Δπηηειηθή Γνκή ΔΠΑ Σνκέα Παηδείαο/Δηδηθφο
Λνγαξηαζκφο) νξίδεηαη ζηα 11,00€ γηα θάζε εκέξα «Δθπαίδεπζεο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο Μαζεηείαο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν», γηα ηνπο καζεηεπφκελνπο θάησ ησλ 25 εηψλ θαη ζηα 14,00€
γηα ηνπο καζεηεπφκελνπο άλσ ησλ 25 εηψλ.
• χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θάζε εξγνδφηεο (ηνπ Ηδησηηθνχ θαη ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα)
πνπ απαζρνιεί καζεηεπφκελνπο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ειεθηξνληθά ζην πιεξνθνξηαθφ
ζχζηεκα ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο ΔΡΓΑΝΖ (ΔΠΔΟΑΔΓ-ΔΣΔΑΔΠ) ηνλ Πίλαθα Δ3.4: Αλαγγειία έλαξμεο/κεηαβνιψλ χκβαζεο Μαζεηείαο. Οη
εξγνδφηεο ηνπ Γεκνζίνπ ππνρξενχληαη επηπιένλ λα θαηαρσξνχλ ην απνγξαθηθφ δειηίν θάζε
καζεηεπφκελνπ ζην Μεηξψν Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Σα αλσηέξσ έγγξαθα ηεξνχληαη ζην αξρείν ηνπ εξγνδφηε νχησο ψζηε λα
είλαη δηαζέζηκα ζε πεξίπησζε ειέγρνπ.
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• Οη καζεηεπφκελνη απφ ηελ πξψηε εκέξα καζεηείαο αζθαιίδνληαη ζην ΔΦΚΑ θαη ηνπο
παξέρεηαη αζθαιηζηηθή θάιπςε γηα φιν ην δηάζηεκα καζεηείαο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ
παξ. γ’ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ α.λ. 1846/1951, ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 2335/1995, θαζψο θαη
ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4186/2013 (Α΄193).
Οη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ησλ καζεηεπφκελσλ δηακνξθψλνληαη σο εμήο:
ΔΗΦΟΡΔ
Δ.Φ.Κ.Α. (θιάδνο θχξηαο ζχληαμεο)
ΔΣΔΑΔΚ (θιάδνο επηθνπξηθήο
αζθάιηζεο)
ΑΘΔΝΔΗΑ
ΟΑΔΓ
ΑΝΔΡΓΗΑ
ΣΡΑΣΔΤΖ
ΓΛΟΔΜ
ΛΠΔα Α.Δ
ΔΛΠΔΚΔ-ΛΔΠΔΔ
ΔΚΛΑ
ΟΔΚ (ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ)
ΟΔΔ (ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΣΗΑ)
ΤΝΟΛΟ
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ

ΔΡΓΟΓΟΣΖ
(ΠΟΟΣΟ %)
20%

ΜΑΘΖΣΔΤΟΜΔΝΟ
(ΠΟΟΣΟ %)
------

7%
7,10%
(6,45 ζε είδνο + 0,65 ζε ρξήκα)
----3,17%
---------0,15%
0,24%
0,12%
----------37,78%
41,06%

----1,83%
--------------------0,10%
1,00%
0,35%
3,28%

Βαξχλνπλ ηνλ εξγνδφηε, εάλ ππάξρνπλ:
Δηζθνξά Δπαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ: 1%
Βαξέα θαη αλζπγηεηλά: ΔΦΚΑ (Κιάδνο Κχξηαο χληαμεο) 3,6%
ΔΣΔΑΔΚ (Κιάδνο Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο): +2% (φπνπ ππάξρνπλ βαξέα θαη αλζπγηεηλά)
Οη καζεηεπφκελνη θαηά ην δηάζηεκα ηεο «Δθπαίδεπζεο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο - Μαζεηείαο ζηνλ
εξγαζηαθφ ρψξν», ππάγνληαη ζηελ αζθάιηζε ηφζν ηνπ θιάδνπ παξνρψλ αζζέλεηαο ζε είδνο, φζν
θαη ηνπ θιάδνπ παξνρψλ αζζέλεηαο ζε ρξήκα, ν δε ρξφλνο αζθάιηζήο ηνπο είλαη ζπληάμηκνο,
δηφηη θαηαβάιινληαη εηζθνξέο γηα ηνπο αληίζηνηρνπο θιάδνπο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο ζχληαμεο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη εηζθνξέο ζην ΔΦΚΑ, ηφζν ηνπ εξγνδφηε φζν θαη ηνπ καζεηεπφκελνπ
ππνινγίδνληαη ζην ήκηζπ ησλ πξαγκαηηθψλ απνδνρψλ. Πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιινληαη νη ΑΠΓ
(Αλαιπηηθέο Πεξηνδηθέο Γειψζεηο) θαη δεδνκέλνπ φηη ην νινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα
ηνπ ΔΦΚΑ δελ αλαγλσξίδεη ηελ εηδηθή πεξίπησζε αζθάιηζεο ησλ καζεηεπνκέλσλ, πξέπεη λα
αλαγξάθνληαη σο απνδνρέο ζηελ ΑΠΓ ην ήκηζπ ησλ απνδνρψλ.
Όπνπ ππάξρνπλ Σακεία Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο, επηβαξχλεηαη, ν εξγνδφηεο ή/θαη ν
καζεηεπφκελνο κεηά απφ ζρεηηθή ζπλελλφεζε κε ηα σο άλσ Σακεία.
• χκθσλα κε ην ηζρχνλ εκεξνκίζζην θαη δεδνκέλνπ φηη νη εηζθνξέο ζην ΔΦΚΑ, ηφζν ηνπ
εξγνδφηε φζν θαη ηνπ καζεηεπφκελνπ ππνινγίδνληαη ζην ήκηζπ ησλ πξαγκαηηθψλ απνδνρψλ, νη
επηβαξχλζεηο εξγνδνηψλ θαη καζεηεπφκελσλ γηα θάζε εκέξα «Δθπαίδεπζεο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο Μαζεηείαο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν» δηακνξθψλνληαη σο εμήο:
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Ζκεξνκίζζην

ΠΟΑ Δ επξψ (€)
22,83€ x 75% =

17,12€

17,12 / 2 =

8,56€

8,56€ x 37,78% =

3,23€

Δηζθνξέο καζεηεπφκελνπ

8,56€ x 3,28% =

0,28€

χλνιν εηζθνξψλ

3,23€ + 0,28€ =

3,51€

Πνζφ ζην νπνίν ππνινγίδνληαη νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο
Δηζθνξέο εξγνδφηε
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Καζαξφ εηζπξαηηφκελν πνζφ απφ ηνλ καζεηεπφκελν

17,12€ - 0,28€ =

16,84€

17,12€ (εκεξνκίζζην) +3,23€
(αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο) – 11€
(επηδφηεζε)
= 9,35€

Δπηβάξπλζε ηνπ εξγνδφηε, αθαηξνχκελεο ηεο
επηδφηεζεο

Δπηβαξχλζεηο Δξγνδνηψλ θαη Μαζεηεπφκελσλ (γηα καζεηεπφκελνπο θάησ ησλ 25 εηψλ)
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

ΠΟΑ Δ επξψ (€)

Ζκεξνκίζζην

26,18€ x 75% =

19,64€

Πνζφ ζην νπνίν ππνινγίδνληαη νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο
Δηζθνξέο εξγνδφηε
Δηζθνξέο καζεηεπφκελνπ

19,64 / 2 =

9,82€

9,82€ x 37,78% =

3,71€

9,82€ x 3,28% =

0,32€

χλνιν εηζθνξψλ

3,71€ + 0,32€ =

4,03€

Καζαξφ εηζπξαηηφκελν πνζφ απφ ηνλ καζεηεπφκελν

19,64€ - 0,32€ =

19,32€

Δπηβάξπλζε ηνπ εξγνδφηε, αθαηξνχκελεο ηεο επηδφηεζεο

19,64€ (εκεξνκίζζην) +3,71€
(αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο) – 14€
(επηδφηεζε)
= 9,35€

Δπηβαξχλζεηο Δξγνδνηψλ θαη Μαζεηεπφκελσλ (γηα καζεηεπφκελνπο άλσ ησλ 25 εηψλ)
Οη αλσηέξσ πίλαθεο ηζρχνπλ θαηά ηελ έθδνζε ηεο παξνχζαο Απφθαζεο θαη δχλαηαη λα
ηξνπνπνηνχληαη θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία.
• Καλνληθέο άδεηεο: Οη καζεηεπφκελνη δηθαηνχληαη θαλνληθή άδεηα κε απνδνρέο ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαηά ηνλ παξαθάησ πίλαθα:
ΑΓΔΗΔ ΜΑΘΖΣΔΤΟΜΔΝΧΝ
Γηα 4 εκέξεο «Δθπαίδεπζεο ζηνλ
ρψξν εξγαζίαο - Μαζεηείαο ζηνλ
εξγαζηαθφ ρψξν» ηελ εβδνκάδα
Γηα 5 εκέξεο «Δθπαίδεπζεο ζηνλ
ρψξν εξγαζίαο - Μαζεηείαο ζηνλ
εξγαζηαθφ ρψξν» ηελ εβδνκάδα

Αλά έηνο

Αλά κήλα

γηα 3 κήλεο

γηα 6 κήλεο

γηα 9 κήλεο

16,00

1,33

3,99

7,98

11,97

20,00

1,67

5,01

10,02

15,03

• Ζ επηδφηεζε δελ θαηαβάιιεηαη απφ ην ΤΠΠΔΘ γηα ηηο εκέξεο ηεο θαλνληθήο άδεηαο, αζζέλεηαο,
δψξσλ θαη ινηπψλ επηδνκάησλ, (φπνπ απηά εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ). ηηο πεξηπηψζεηο
θαλνληθήο άδεηαο νη εξγνδφηεο ππνρξενχληαη λα θαηαβάινπλ νιφθιεξν ην πξνβιεπφκελν
εκεξνκίζζην ζηνπο καζεηεπφκελνπο. ηηο πεξηπηψζεηο απνπζίαο ιφγσ αζζέλεηαο εθαξκφδνληαη νη
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 657-658 ηνπ Α.Κ.
• Οη εξγνδφηεο, πνπ απαζρνινχλ γηα ηελ «Δθπαίδεπζε ζηνλ ρψξν εξγαζίαο - Μαζεηεία ζηνλ
εξγαζηαθφ ρψξν» καζεηεπφκελνπο-απνθνίηνπο ΔΠΑ.Λ., απνζηέιινπλ ζην ΔΠΑ.Λ. φπνπ θνηηά
θάζε καζεηεπφκελνο πξσηφηππν Μεληαίν Παξνπζηνιφγην Μεηαιπθεηαθνχ Έηνπο - Σάμεο
Μαζεηείαο. Σν σο άλσ παξαζηαηηθφ ζα πξέπεη λα απνζηέιιεηαη ζην ΔΠΑ.Λ. έγθαηξα κεηά απφ
ηελ ιήμε θάζε κήλα, λα πξσηνθνιιείηαη θαη λα θπιάζζεηαη απφ απηφ. ηνλ εξγνδφηε θπιάζζεηαη
αληίγξαθν ηνπ κεληαίνπ παξνπζηνινγίνπ «Μεηαιπθεηαθνχ έηνπο - Σάμε Μαζεηείαο».
• Με επζχλε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ΔΠΑ.Λ. θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ
επνπηεχνπλ θάζε ηάμε καζεηείαο θαηαρσξίδνληαη νη παξνπζίεο ησλ καζεηεπφκελσλ ζε
πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. Ζ πίζησζε ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ καζεηεπφκελσλ πξαγκαηνπνηείηαη
απφ ηελ Δπηηειηθή Γνκή ΔΠΑ, Σνκέα Παηδείαο/Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ ηνπ ΤΠΠΔΘ. Απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε γηα ηελ πξψηε (1) πίζησζε ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ καζεηεπφκελσλ απνηειεί ε
ζπκπιήξσζε απφ ηνπο καζεηεπφκελνπο ηνπ απνγξαθηθνχ δειηίνπ εηζφδνπ ζπκκεηερφλησλ ΔΚΣ
θαη αληίζηνηρα γηα ηελ ηειεπηαία πίζησζε ε ζπκπιήξσζε ηνπ απνγξαθηθνχ δειηίνπ εμφδνπ
ζπκκεηερφλησλ ΔΚΣ.
• Ζ θαηαβνιή ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ απφ ην εξγνδφηε ειέγρεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
πξνζεζκίεο.
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Θεζκηθφ Πιαίζην Μαζεηείαο
ΜΔΣΑΛΤΚΔΗΑΚΟ ΔΣΟ – ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΣΔΗΑ ΑΠΟΦΟΗΣΧΝ ΔΠΑ.Λ.
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ΝΟΜΟΗ
«Αλαδηάξζξσζε ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο»
Ν. 4186/2013 (Βαζηθά άξζξα 7 - 14 θαη 43, 44, 46)
«Ρπζκίζεηο γηα ηελ έξεπλα θαη άιιεο δηαηάμεηο»
Ν. 4386/2016 (άξζξν 66)
«Ρχζκηζε ζεκάησλ ηνπ Κξαηηθνχ Πηζηνπνηεηηθνχ Γισζζνκάζεηαο, ηεο
Δζληθήο Βηβιηνζήθεο ηεο Διιάδαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
Ν. 4452/2017 (άξζξα 7, 12, 32)
«Μέηξα γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ θπβεξλεηηθνχ έξγνπ ζε ζέκαηα
εθπαίδεπζεο»
Ν. 4473/2017 (άξζξν 4)
«Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, ξπζκίζεηο γηα ηελ
έξεπλα θαη άιιεο δηαηάμεηο»
Ν. 4485/2017 (άξζξα 78, 79, 89)
ΚΤΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ
«Τινπνίεζε ηεο Πηινηηθήο Σάμεο Μαζεηείαο»
Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 20405/373
«Τινπνίεζε Πηινηηθήο Σάμεο Μαζεηείαο ζηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο»
Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 217890/ΓΓ4
«Σξνπνπνίεζε ηεο κε αξηζκ. νηθ. 20405/373/2016 θνηλήο ππνπξγηθήο
απφθαζεο «Τινπνίεζε ηεο Πηινηηθήο Σάμεο Μαζεηείαο (Β’ 1371)»»
Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 5743/125
«Τινπνίεζε Μεηαιπθεηαθνχ Έηνπο - Σάμε Μαζεηείαο αξκνδηφηεηαο
ΤΠ.Π.Δ.Θ.» (Α’ Φάζε)
Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 26381
Τινπνίεζε Μεηαιπθεηαθνχ Έηνπο - Σάμε Μαζεηείαο αξκνδηφηεηαο
ΤΠ.Π.Δ.Θ.» (Β’ Φάζε – Αληηθαηάζηαζε ηεο 26381 490Β’)
Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 136312
ΓΔΝΗΚΑ
«Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηκεκάησλ «Μεηαιπθεηαθνχ έηνπο - ηάμεο
καζεηείαο» ησλ απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ.»»
Τπνπξγηθή Απφθαζε Φ7/179513/Γ4
«Πιαίζην Πνηφηεηαο Πξνγξακκάησλ πνπδψλ ηεο ΔΔΚ»
Τπνπξγηθή Απφθαζε 26412
«Πιαίζην Πνηφηεηαο Μαζεηείαο»
Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 26385
«Σξνπνπνίεζε ηεο ππ' αξηζκ. Φ7/179513/Γ4/26-10-2016 ππνπξγηθήο
απφθαζεο (Β'3529)»
Τπνπξγηθή Απφθαζε Φ7/33671/Γ4
«Έλαξμε θαη νινθιήξσζε ιεηηνπξγίαο ησλ ηκεκάησλ ηνπ Μεηαιπθεηαθνχ
έηνπο-Σάμεο Μαζεηείαο γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2016-2017»
Τπνπξγηθή Απφθαζε Φ7/39477/Γ4
«Σξνπνπνίεζε ηεο θνηλήο απφθαζεο 26385/2017 (Β’ 491) ησλ Τπνπξγψλ
Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ,
Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη
Οηθνλνκηθψλ «Πιαίζην Πνηφηεηαο Μαζεηείαο»»
Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 60615/Γ4
«Σξνπνπνίεζε ηνπ π.δ. 56/2016 (Α΄ 91) «Φνίηεζε θαη Αμηνιφγεζε ησλ
καζεηψλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ (ΔΠΑ.Λ.)»»
ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ’ ΑΡΗΘΜ. 42 Άξζξν 9, Πεξ. 3 Μαζήκαηα
Σνκέσλ θαη Δηδηθνηήησλ, Παξ. Β Δξγαζηεξηαθά Μαζήκαηα, Δξγαζηεξηαθφ
Μέξνο Μηθηψλ Μαζεκάησλ θαη «Πξφγξακκα Δξγαζηεξηαθνχ Μαζήκαηνο» ηνπ
Μεηαιπθεηαθνχ Έηνπο – Σάμεο Μαζεηείαο.
«πκκεηνρή εθπαηδεπηηθψλ ζηηο Οκάδεο Τπνζηήξημεο Μαζεηείαο
(Ο.Τ.Μ.)»
Τπνπξγηθή Απφθαζε 109381
«Καζνξηζκφο ησλ Δληχπσλ, Βηβιίσλ, Βεβαηψζεσλ θαη Πηζηνπνηεηηθψλ ηνπ
«Μεηαιπθεηαθνχ Έηνπο - Σάμεο Μαζεηείαο» ησλ απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ.»
Τπνπξγηθή Απφθαζε Φ7/126862/Γ4

ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΦΔΚ 193Α 17.09.2013
ΦΔΚ 83Α 11.05.2016
ΦΔΚ 17Α 15.02.2017
ΦΔΚ 78Α 30.05.2017
ΦΔΚ 114Α 04.08.2017

ΦΔΚ 1371Β 17.05.2016
ΦΔΚ 4176Β 23.12.2016
ΦΔΚ 472Β 17.02.2017
ΦΔΚ 490Β 20.02.2017
ΦΔΚ 2859Β 21.08.2017

ΦΕΚ 3529Β 01.11.2016
ΦΕΚ 490Β 20.02.2017
ΦΕΚ 491Β 20.02.2017
ΦΕΚ 732Β 09.03.2017
ΦΕΚ 754Β 09.03.2017
ΦΕΚ 1441Β 27.04.2017

ΦΕΚ 68Α 15.05.2017

ΦΕΚ 2275Β 04.07.2017
ΦΕΚ 2735Β 04.08.2017
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

«Πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ηελ «Τινπνίεζε ηεο Πηινηηθήο Σάμεο
Μαζεηείαο ζηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο» γηα ηελ εηδηθφηεηα «Σερληθφο
Ζιεθηξνινγηθψλ πζηεκάησλ, Δγθαηαζηάζεσλ θαη Γηθηχσλ»»
Τπνπξγηθή Απφθαζε Φ2/26648/Γ4
«Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ην «Μεηαιπθεηαθφ έηνο - ηάμε καζεηείαο» ησλ
απνθνίησλ ηεο εηδηθφηεηαο «Τπάιιεινο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ
Τπεξεζηψλ»»
Τπνπξγηθή Απφθαζε Φ2/ 33678 /Γ4
«Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ην «Μεηαιπθεηαθφ έηνο - ηάμε καζεηείαο» ησλ
απνθνίησλ ηεο εηδηθφηεηαο «Βνεζφο Ννζειεπηή»»
Τπνπξγηθή Απφθαζε Φ2/33695/Γ4

ΦΔΚ 701Β 07.03.2017

«Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ην «Μεηαιπθεηαθφ έηνο-ηάμε καζεηείαο» ησλ
απνθνίησλ ηεο εηδηθφηεηαο «Σερληθφο Ζιεθηξνινγηθψλ πζηεκάησλ,
Δγθαηαζηάζεσλ θαη Γηθηχσλ»»

ΦΔΚ 732Β 09.03.2017

«Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηελ «Τινπνίεζε ηεο Πηινηηθήο Σάμεο
Μαζεηείαο» γηα ηελ εηδηθφηεηα «χγρξνλε Δπηρεηξεκαηηθή Γεσξγία»»
Τπνπξγηθή Απφθαζε Φ2/33651/Γ4
«Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηελ «Τινπνίεζε ηεο Πηινηηθήο Σάμεο
Μαζεηείαο» γηα ηελ εηδηθφηεηα «Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο»»
Τπνπξγηθή Απφθαζε Φ2/26650/Γ4
«Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ην «Μεηαιπθεηαθφ έηνο - ηάμε καζεηείαο» ησλ
απνθνίησλ ηεο εηδηθφηεηαο «ρεδηαζηήο Γνκηθψλ Έξγσλ θαη
Γεσπιεξνθνξηθήο»»
Τπνπξγηθή Απφθαζε Φ2/33692/Γ4
«Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ην «Μεηαιπθεηαθφ έηνο - ηάμε καζεηείαο» ησλ
απνθνίησλ ηεο εηδηθφηεηαο «Σερληθφο Φπηηθήο Παξαγσγήο»»
Τπνπξγηθή Απφθαζε Φ2/33697/Γ4
«Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ην «Μεηαιπθεηαθφ έηνο - ηάμε καζεηείαο» ησλ
απνθνίησλ ηεο εηδηθφηεηαο «Σερληθφο Ορεκάησλ»»
Τπνπξγηθή Απφθαζε Φ2/33687/Γ4
«Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ην «Μεηαιπθεηαθφ έηνο - ηάμε καζεηείαο» ησλ
απνθνίησλ ηεο εηδηθφηεηαο «Σερληθφο Δθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθήο»»
Τπνπξγηθή Απφθαζε Φ2/33691/Γ4
«Πξνγξάκκαηα πνπδψλ γηα ην Μεηαιπθεηαθφ έηνο - ηάμε καζεηείαο ησλ
απνθνίησλ ησλ εηδηθνηήησλ: «Σερληθφο Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη
Πνηψλ», «Τπάιιεινο Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ», «Γξαθηθψλ Σερλψλ»,
«Σερληθφο
Ζιεθηξνληθψλ
θαη
Τπνινγηζηηθψλ
πζηεκάησλ,
Δγθαηαζηάζεσλ,
Γηθηχσλ
θαη
Σειεπηθνηλσληψλ»,
«Σερληθφο
Δγθαηαζηάζεσλ Φχμεο, Αεξηζκνχ θαη Κιηκαηηζκνχ», «Βνεζφο Ηαηξηθψλ
Δξγαζηεξίσλ», «Βνεζφο Βξεθνλεπηνθφκσλ», «Αηζζεηηθήο Σέρλεο»,
«Βνεζφο Φπζηθνζεξαπεπηή»»

ΦΔΚ 730Β 09.03.2017

ΦΔΚ 731Β 09.03.2017

ΦΔΚ 756Β 09.03.2017

ΦΔΚ 756Β 09.03.2017

ΦΔΚ 780Β 13.03.2017

ΦΔΚ 781Β 13.03.2017
ΦΔΚ 796Β 13.03.2017
ΦΔΚ 836Β 15.03.2017

ΦΔΚ 3820Β 31.10.2017

Τπνπξγηθή Απφθαζε Φ2/181534/Γ4

α
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ΧΡΟΛΟΓΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
Α΄ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΔΠΑ.Λ.
ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ
ΧΡΔ
1. Νέα Διιεληθά
4
Άιγεβξα
3
2. Μαζεκαηηθά
4
Γεσκεηξία
1
Φπζηθή
2
3. Φπζηθέο Δπηζηήκεο
Υεκεία
1
Βηνινγία
1
Πνιηηηθή Παηδεία (δηαθξηηά δηδαθηέα αληηθείκελα
4.
2
Οηθνλνκία, Πνιηηηθνί Θεζκνί θαη Αξρέο Γηθαίνπ θαη Κνηλσληνινγία)
5. Ηζηνξία
1
6. Θξεζθεπηηθά
1
7. Ξέλε Γιψζζα (Αγγιηθά)
2
8. Φπζηθή Αγσγή
2
9. Πιεξνθνξηθή
2
χλνιν σξψλ καζεκάησλ Γεληθήο Παηδείαο:
22 ψξεο
ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ
1. Δξεπλεηηθή Δξγαζία ζηελ Σερλνινγία
2
ρνιηθφο Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο – Αζθάιεηα & Τγεία ζην
2
ρψξν εξγαζίαο.
2. Εψλε Γεκηνπξγηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ
3
χλνιν σξψλ καζεκάησλ Πξνζαλαηνιηζκνχ:
7 ψξεο
ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ
(νη καζεηέο ζα επηιέγνπλ ηξία (3) καζήκαηα κεηαμχ ησλ νθηψ (8) πξνζθεξφκελσλ
καζεκάησλ αλάινγα κε ηνπο ηνκείο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε θάζε ΔΠΑ.Λ.)
1. Αγσγή Τγείαο
2
2. Αξρέο Γξακκηθνχ θαη Αξρηηεθηνληθνχ ρεδίνπ
2
3. Αξρέο Ζιεθηξνινγίαο & Ζιεθηξνληθήο
2
4. Αξρέο Μεραλνινγίαο
2
5. Αξρέο Οηθνλνκίαο
2
6. Βαζηθέο Αξρέο χλζεζεο
2
7. Γεσπνλία θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε
2
8. Ναπηηθή Σέρλε
2
χλνιν σξψλ καζεκάησλ επηινγήο:
Γεληθφ χλνιν

6 ψξεο
35 ψξεο
Πεγή: Υ.Α. Φ2/88938/Γ4 (ΦΔΚ 1567 η. Β’ /02.06.2016) &

Y.A. Φ2 65926/Γ4 (ΦΔΚ 1427 η.Β΄/26.04.2017)
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Α΄ ΣΑΞΖ ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΔΠΑ.Λ.
ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ
ΧΡΔ
1. Νέα Διιεληθά
4
Άιγεβξα
3
2. Μαζεκαηηθά
4
Γεσκεηξία
1
Φπζηθή
2
3. Φπζηθέο Δπηζηήκεο
Υεκεία
1
4. Ηζηνξία
1
5. Ξέλε Γιψζζα (Αγγιηθά)
1
6. Πιεξνθνξηθή
2
χλνιν σξψλ καζεκάησλ Γεληθήο Παηδείαο:
15 ψξεο
ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ
1. Δξεπλεηηθή Δξγαζία ζηελ Σερλνινγία
2
2. Εψλε Γεκηνπξγηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ
2
χλνιν σξψλ καζεκάησλ Πξνζαλαηνιηζκνχ:
4 ψξεο
ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ
(νη καζεηέο ζα επηιέγνπλ ηξία (3) καζήκαηα κεηαμχ ησλ νθηψ (8) πξνζθεξφκελσλ
καζεκάησλ αλάινγα κε ηνπο ηνκείο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε θάζε ΔΠΑ.Λ.)
1. Αγσγή Τγείαο
2
2. Αξρέο Γξακκηθνχ θαη Αξρηηεθηνληθνχ ρεδίνπ
2
3. Αξρέο Ζιεθηξνινγίαο & Ζιεθηξνληθήο
2
4. Αξρέο Μεραλνινγίαο
2
5. Αξρέο Οηθνλνκίαο
2
6. Βαζηθέο Αξρέο χλζεζεο
2
7. Γεσπνλία θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε
2
8. Ναπηηθή Σέρλε
2
χλνιν σξψλ καζεκάησλ επηινγήο:
6 ψξεο
Γεληθφ χλνιν: 25 ψξεο
Πεγή: Υ.Α. Φ2/88938/Γ4 (ΦΔΚ 1567 η. Β’ /02.06.2016

Β΄ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΔΠΑ.Λ.
ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ
1. Νέα Διιεληθά
Άιγεβξα
2. Μαζεκαηηθά
Γεσκεηξία
Φπζηθή
3. Φπζηθέο Δπηζηήκεο
Υεκεία
4. Θξεζθεπηηθά
5. Ξέλε Γιψζζα (Αγγιηθά)
6. Δηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ησλ Ζ/Τ
7. Φπζηθή Αγσγή
χλνιν σξψλ καζεκάησλ Γεληθήο Παηδείαο
Μαζήκαηα Δηδηθφηεηαο ηνπ Σνκέα
Γεληθφ χλνιν σξψλ:

ΧΡΔ
3
2
1
1
1

3
2
1
1
1
1
12
23
35

Πεγή: Υ.Α. Φ2/88938/Γ4 (ΦΔΚ 1567 η. Β’ /02.06.2016)
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Β΄ ΣΑΞΖ ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΔΠΑ.Λ.
ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ
1. Νέα Διιεληθά
Άιγεβξα
2. Μαζεκαηηθά
Γεσκεηξία
Φπζηθή
3. Φπζηθέο Δπηζηήκεο
Υεκεία
4. Θξεζθεπηηθά
Πνιηηηθή Παηδεία (Οηθνλνκία, Πνιηηηθνί Θεζκνί θαη Αξρέο Γηθαίνπ
5.
θαη Κνηλσληνινγία)
χλνιν σξψλ καζεκάησλ Γεληθήο Παηδείαο:

ΧΡΔ
3
2
1
1
1

3
2
1
1
10

Πεγή: Υ.Α. Φ2/88938/Γ4 (ΦΔΚ 1567 η. Β’ /02.06.2016)

Γ΄ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΔΠΑ.Λ.
ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ

ΧΡΔ

1.

Διιεληθή Γιψζζα

2.

Μαζεκαηηθά*

3.

Φπζηθέο Δπηζηήκεο**

4.
5.
6.

Ξέλε Γιψζζα (Αγγιηθά)
Δηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ησλ Ζ/Τ
Φπζηθή Αγσγή
χλνιν σξψλ καζεκάησλ Γεληθήο Παηδείαο:
Μαζήκαηα Δηδηθφηεηαο ηνπ Σνκέα
χλνιν σξψλ:

3
Άιγεβξα
Γεσκεηξία
Φπζηθή
Υεκεία

2
1
2
1

3
3
1
1
1
12
23
35

Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)

* Μαζεκαηηθά: Δληαίν κάζεκα κε δχν θιάδνπο: α) Άιγεβξα β) Γεσκεηξία
** Φπζηθέο Δπηζηήκεο: Δληαίν κάζεκα κε δχν θιάδνπο: α) Φπζηθή β) Υεκεία
Γ΄ ΣΑΞΖ ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΔΠΑ.Λ.
ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ
1.

Διιεληθή Γιψζζα

2.

Μαζεκαηηθά*

3.
4.
5.
6.

Φπζηθή
Ξέλε Γιψζζα (Αγγιηθά)
Δηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ησλ Ζ/Τ
Φπζηθή Αγσγή
χλνιν σξψλ καζεκάησλ Γεληθήο Παηδείαο:

ΧΡΔ
3

Άιγεβξα
Γεσκεηξία

2
1

3
1
1
1
1
10

Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)

* Μαζεκαηηθά: Δληαίν κάζεκα κε δχν θιάδνπο: α) Άιγεβξα β) Γεσκεηξία.
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Γ΄ ΣΑΞΖ ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΔΠΑ.Λ.
ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ
1.

Διιεληθή Γιψζζα

2.

Μαζεκαηηθά*

3.

Φπζηθή

4.

Δηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ησλ Ζ/Τ

ΧΡΔ
3

Άιγεβξα
Γεσκεηξία

2
1

3
2

χλνιν

1
9

Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)

* Μαζεκαηηθά: Δληαίν κάζεκα κε δχν θιάδνπο: α) Άιγεβξα β) Γεσκεηξία.
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Μ αθήμαηα Ειδικ οηήηω ν Ημεπήζιω ν ΕΠΑ.Λ.

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΖΜΔΡΖΗΧΝ ΔΠΑ.Λ.**
(Θ: ζεσξία, Δ: εξγαζηήξην, : ζρέδην)
ΣΟΜΔΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ
Β΄ ηάμε:

1.
2.
3.
4.

Μαζήκαηα
Αξρέο Πξνγξακκαηηζκνχ Τπνινγηζηψλ
Τιηθφ θαη Γίθηπα Τπνινγηζηψλ
Βαζηθά Θέκαηα Πιεξνθνξηθήο
Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα θαη Αζθάιεηα Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ

5.

ρεδηαζκφο θαη Αλάπηπμε Ηζηνηφπσλ

6.

Σερληθά Θέκαηα Πσιήζεσλ & Πξνδηαγξαθψλ Τιηθνχ θαη Λνγηζκηθνχ

7.

Αγγιηθά Σνκέα

Ώξεο
1Θ+3Δ
2Θ+2Δ
2Θ+2Δ
1Θ+2Δ
4Δ
1Θ+2Δ
1Θ

Πεγή: Υ.Α.Φ2/88938/Γ4 (ΦΔΚ 1567 η. Β’ /02.06.2016)

Γ΄ ηάμε
Δηδηθφηεηα: Σερληθφο Δθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθήο

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Μαζήκαηα
Πξνγξακκαηηζκφο Τπνινγηζηψλ
Γίθηπα Τπνινγηζηψλ
Πξνγξακκαηηζκφο Τπνινγηζηψλ (Δξγαζηήξην)
Γίθηπα Τπνινγηζηψλ (Δξγαζηήξην)
Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα ζε Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνχο
πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ θαη Δθαξκνγέο ηνπο ζην
Γηαδίθηπν
Δηδηθά Θέκαηα ζηνλ Πξνγξακκαηηζκφ Τπνινγηζηψλ
ρεδηαζκφο θαη Αλάπηπμε Γηαδηθηπαθψλ Δθαξκνγψλ

Ώξεο
3Θ
3Θ
2Δ
2Δ
2Θ
4Δ
4Δ
3Δ

Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)

Δηδηθφηεηα: Σερληθφο Ζ/Τ θαη Γηθηχσλ Ζ/Τ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Μαζήκαηα
Πξνγξακκαηηζκφο Τπνινγηζηψλ
Γίθηπα Τπνινγηζηψλ
Πξνγξακκαηηζκφο Τπνινγηζηψλ (Δξγαζηήξην)
Γίθηπα Τπνινγηζηψλ (Δξγαζηήξην)
Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα ζε Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνχο
Δγθαηάζηαζε, Γηαρείξηζε θαη πληήξεζε Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ
Δηδηθά Θέκαηα ζην Τιηθφ θαη ζηα Γίθηπα Τπνινγηζηψλ
Σερληθή Τπνζηήξημε Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ θαη Γηθηπαθψλ
Τπνδνκψλ

Ώξεο
3Θ
3Θ
2Δ
2Δ
2Θ
4Δ
4Δ
3Δ

Πεγή : Υ.Α. Φ2 95229/Γ4 (ΦΔΚ 2072 η.Β΄/15.06.2017)
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ΣΟΜΔΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ
Β΄ ηάμε

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Μαζήκαηα
ηνηρεία Σερληθήο Θεξκνδπλακηθήο - Δθαξκνγέο
Μεραληθή - Αληνρή Τιηθψλ
ρεδηαζκφο θαη Πεξηγξαθή ηνηρείσλ Μεραλψλ
Σερλνινγία Μεραλνινγηθψλ Καηαζθεπψλ - Δθαξκνγέο
Βαζηθή Ζιεθηξνινγία θαη Δθαξκνγέο
Αγγιηθά Σνκέα

Ώξεο
3Θ + 3Δ
2Θ
3Δ
2Θ+5Δ
2Θ + 2Δ
1Θ

Πεγή: Υ.Α.Φ2/88938/Γ4 (ΦΔΚ 1567 η. Β’ /02.06.2016)

Γ ΄ ηάμε
Δηδηθφηεηα: Σερληθφο Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Καηαζθεπψλ

1.
2.
3.
4.
5.

Μαζήκαηα
ηνηρεία Μεραλψλ
ηνηρεία ρεδηαζκνχ Κεληξηθψλ Θεξκάλζεσλ
Μεραλνπξγηθή Σερλνινγία – Δξγαιεηνκεραλέο
Αλειθπζηήξεο – Αλπςσηηθέο Μεραλέο
ηνηρεία Φχμεο – Κιηκαηηζκνχ

Ώξεο
3Θ
3Θ
2Θ+6Δ
2Θ
2Θ+5Δ

Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)

Δηδηθφηεηα: Σερληθφο Μεραληθφο Θεξκηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Μεραληθφο Σερλνινγίαο
Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ
Μαζήκαηα
ηνηρεία Μεραλψλ
ηνηρεία ρεδηαζκνχ Κεληξηθψλ Θεξκάλζεσλ
πληήξεζε θαη Δπηζθεπή Δγθαηαζηάζεσλ Καχζεο Τγξψλ θαη Αεξίσλ
3.
Καπζίκσλ
4. Ύδξεπζε – Απνρέηεπζε
5. Καηαζθεπή θαη Λεηηνπξγία Κεληξηθήο Θέξκαλζεο
6. ρέδην Δηδηθφηεηαο
1.
2.

Ώξεο
3Θ
3Θ
2Θ+3Δ
1Θ + 3Δ
1Θ + 5Δ
2Δ

Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)

Δηδηθφηεηα: Σερληθφο Δγθαηαζηάζεσλ Φχμεο Αεξηζκνχ θαη Κιηκαηηζκνχ

1.
2.
3.
4.

Μαζήκαηα
ηνηρεία Μεραλψλ
ηνηρεία Φχμεο – Κιηκαηηζκνχ
ηνηρεία Φχμεο – Κιηκαηηζκνχ (ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ)
Δγθαηαζηάζεηο Κιηκαηηζκνχ

ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
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5.
6.

πζηήκαηα Διέγρνπ, Ρχζκηζεο θαη Απηνκαηηζκνχ Δγθαηαζηάζεσλ
Φχμεο θαη Κιηκαηηζκνχ
Μεραλνινγηθή ρεδίαζε Δγθαηαζηάζεσλ Φχμεο θαη Κιηκαηηζκνχ

1Θ+2Δ
2Δ

Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)

Δηδηθφηεηα: Σερληθφο Ορεκάησλ

1.
2.
3.
4.
5.

Μαζήκαηα
ηνηρεία Μεραλψλ
Μεραλέο Δζσηεξηθήο Καχζεο ΗΗ
Μεραλέο Δζσηεξηθήο Καχζεο ΗΗ (ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ)
πζηήκαηα Απηνθηλήηνπ
Σερλνινγία Διέγρσλ θαη Γηαγλψζεσλ

Ώξεο
3Θ
3Θ
4Δ
3Θ+4Δ
2Θ+4Δ

Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)

Δηδηθφηεηα: Σερληθφο Μεραλνζπλζέηεο Αεξνζθαθψλ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Μαζήκαηα
ηνηρεία Μεραλψλ
Κηλεηήξεο Αεξνζθαθψλ
Κηλεηήξεο Αεξνζθαθψλ (ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ)
Γνκή θαη πζηήκαηα Αεξνζθαθψλ
Γηαδηθαζίεο πληήξεζεο Αεξνζθαθψλ
Σερλνινγία Αεξνπνξηθνχ Τιηθνχ

Ώξεο
3Θ
3Θ
4Δ
3Θ + 4Δ
2Θ
2Θ + 2Δ

Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)

ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ, ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ & ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ
Β΄ ηάμε

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Μαζήκαηα
Ζιεθηξνηερλία (Κπθιψκαηα πλερνχο θαη Δλαιιαζζφκελνπ
Ρεχκαηνο)
Δζσηεξηθέο Ζιεθηξηθέο Δγθαηαζηάζεηο θαη Ζιεθηξνινγηθφ ρέδην
Δηζαγσγή ζηα Τπνινγηζηηθά πζηήκαηα θαη ζηα Γίθηπα Δπηθνηλσληψλ
Απηνκαηηζκνί, Αηζζεηήξεο
Αλαινγηθά θαη Φεθηαθά Ζιεθηξνληθά
Αγγιηθά Σνκέα

Ώξεο
2Θ + 2Δ
2Θ +5Δ
3Δ
2Δ
2Θ +4Δ
1Θ

Πεγή: Υ.Α. Φ2/65926/Γ4 (ΦΔΚ 1427η.Β΄/26.04.2017)
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Γ΄ ηάμε
Δηδηθφηεηα: Σερληθφο Ζιεθηξνληθψλ θαη Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ, Δγθαηαζηάζεσλ,
Γηθηχσλ θαη Σειεπηθνηλσληψλ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Μαζήκαηα
Φεθηαθά πζηήκαηα
Γίθηπα Τπνινγηζηψλ
Δθαξκνζκέλα Ζιεθηξνληθά - Καηαζθεπέο
Δγθαηάζηαζε θαη Γηαρείξηζε Γηθηχσλ - πληήξεζε Τπνινγηζηηθψλ
πζηεκάησλ
πζηήκαηα Διέγρνπ θαη Αζθάιεηαο
Σειεπηθνηλσλίεο - Σειεκαηηθή
Ρνκπνηηθή
Δπεμεξγαζία ήκαηνο Ήρνπ θαη Δηθφλαο

Ώξεο
3Θ
3Θ
2Δ
3Δ
2Δ
3Θ+2Δ
3Δ
2Δ

Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)

Δηδηθφηεηα: Σερληθφο Ζιεθηξνινγηθψλ πζηεκάησλ, Δγθαηαζηάζεσλ θαη Γηθηχσλ

1.
2.
3.
4.
5.

Μαζήκαηα
Ζιεθηξνηερλία 2
Ζιεθηξηθέο Μεραλέο
Ζιεθηξνινγηθέο Δγθαηαζηάζεηο 2
Δξγαζηήξην Ζιεθηξνηερλίαο – Ζιεθηξηθψλ Μεραλψλ
Απηνκαηηζκνί Πξνγξακκαηηδφκελεο Λνγηθήο

Ώξεο
3Θ
3Θ
3Θ+4Δ
4Δ
2Θ+4Δ

Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)

Δηδηθφηεηα: Σερληθφο Απηνκαηηζκνχ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Μαζήκαηα
Ζιεθηξνηερλία
Φεθηαθά πζηήκαηα
Δξγαζηήξην Ζιεθηξνληθψλ πζηεκάησλ
Ζιεθηξνληθά Ηζρχνο
πζηήκαηα Απηνκάηνπ Διέγρνπ - Πξνγξακκαηηδφκελνη ειεγθηέο
Μεραηξνληθή

Ώξεο
3Θ
3Θ
6Δ
1Θ+2Δ
1Θ+4Δ
1Θ+2Δ

Πεγή: Υ.Α Φ2/88070/Γ4 (ΦΔΚ 1053η.Β’/05.06.2015)
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ΣΟΜΔΑ
ΓΟΜΗΚΧΝ
ΔΡΓΧΝ,
ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

Β΄ ηάμε

1.
2.

Μαζήκαηα
Οηθνδνκηθφ ρέδην
Σνπνγξαθία

Ώξεο
4
2Θ+3Δ

3.

Σνπνγξαθηθφ ρέδην – Φεθηαθή Υαξηνγξαθία

4.
5.
6.
7.

Κηηξηαθά Έξγα θαη Γνκηθά Τιηθά
ρέδην Γνκηθψλ Έξγσλ κε Ζ/Τ
Γνκεκέλν Πεξηβάιινλ θαη Πνιενδνκηθέο Δθαξκνγέο
Αγγιηθά Σνκέα

3Δ
2Θ+2Δ
4Δ
2Θ
1Θ

Πεγή: Υ.Α.Φ2/88938/Γ4 (ΦΔΚ 1567 η. Β’ /02.06.2016)

Γ΄ ηάμε
Δηδηθφηεηα: Σερληθφο Γνκηθψλ Έξγσλ θαη Γεσπιεξνθνξηθήο

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Μαζήκαηα
Αξρηηεθηνληθφ ρέδην
Οηθνδνκηθή
ρέδην Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο
Δθαξκνγέο Γεσπιεξνθνξηθήο ζηα Σερληθά Έξγα
Οξγάλσζε Σερληθψλ Έξγσλ
ρέδην Γνκηθψλ Έξγσλ κε ρξήζε Ζ/Τ ΗΗ

Ώξεο
4
3Θ
1Θ+2Δ
5Δ
2Θ+2Δ
4Δ

Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)

ΣΟΜΔΑ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ
Β΄ ηάμε

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Μαζήκαηα
Αξρέο Λνγηζηηθέο
Δηζαγσγή ζην Μάξθεηηλγθ
Θεσξία Σνπξηζκνχ θαη Δθαξκνγέο
Δηζαγσγή ζηελ Δθνδηαζηηθή (Logistics)
Υξεκαηνπηζησηηθέο πλαιιαγέο – Λνγηζηηθά Φχιια (ECXEL)
ηνηρεία Γηθαίνπ (Αζηηθνχ – Δκπνξηθνχ - Δξγαηηθνχ)
Οηθνλνκηθά Μαζεκαηηθά θαη ηαηηζηηθή
Αγγιηθά Σνκέα

Ώξεο
3Θ+3Δ
2Θ
3Δ
2Θ
2Δ
4Θ
2Θ
2Θ

Πεγή: Υ.Α.Φ2/88938/Γ4 (ΦΔΚ 1567 η. Β’ /02.06.2016)
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Γ΄ ηάμε
Δηδηθφηεηα: Τπάιιεινο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Μαζήκαηα
Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο
Αξρέο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο
χγρξνλν Πεξηβάιινλ Γξαθείνπ
Φνξνινγηθή Πξαθηηθή
Λνγηζηηθέο Δθαξκνγέο
Δπηθνηλσλία θαη Γεκφζηεο ρέζεηο

Ώξεο
3Θ
3Θ
2Θ+2Δ
2Θ+4Δ
5Δ
2Θ
Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)

Δηδηθφηεηα: Τπάιιεινο Απνζήθεο θαη πζηεκάησλ Δθνδηαζκνχ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Μαζήκαηα
Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο
Αξρέο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο
Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε Απνζεθψλ
Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε Μεηαθνξψλ
Δθαξκνγέο Δθνδηαζηηθήο
Λνγηζηηθέο Δθαξκνγέο

Ώξεο
3Θ
3Θ
3Θ+2Δ
2Θ+2Δ
3Θ+3Δ
2Δ

Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)

Δηδηθφηεηα : Τπάιιεινο Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Μαζήκαηα
Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο
Αξρέο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο
χγρξνλν Πεξηβάιινλ Γξαθείνπ
Γηαθήκηζε (Δηζαγσγή, Γεκηνπξγία θαη Πξνβνιή)
Δπηθνηλσλία θαη Γεκφζηεο ρέζεηο
Δθαξκνγέο Μάξθεηηλγθ
Λνγηζηηθέο Δθαξκνγέο

Ώξεο
3Θ
3Θ
2Θ+2Δ
2Θ+4Δ
2Θ
3Δ
2Δ

Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)

Δηδηθφηεηα: Τπάιιεινο Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Μαζήκαηα
Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο
Αξρέο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο
Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ
Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία Ξελνδνρεηαθψλ Δπηρεηξήζεσλ
Γεσγξαθία Σνπξηζκνχ
Δθαξκνγέο ζηνλ Σνπξηζκφ
Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο
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3Θ
3Θ
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2Θ+2Δ
2Δ
3Δ
2Θ
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8.

Γαιιηθά ή Γεξκαληθά

2Θ
Πεγή: Υ.Α Φ2/88070/Γ4 (ΦΔΚ 1053η.Β’/05.06.2015)

ΣΟΜΔΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ, ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΟΝΣΟ
Β΄ ηάμε

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Μαζήκαηα
Αξρέο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
Πεξηβάιινλ θαη Γεσξγία
Φπηηθή Παξαγσγή
Εσηθή Παξαγσγή
Σερλνινγία Σξνθίκσλ
Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ
ηνηρεία Γεσξγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ & Γεσξγηθά Μεραλήκαηα
Αγγιηθά Σνκέα

Ώξεο
2Θ
1Θ+2Δ
2Θ+3Δ
2Θ+1Δ
2Θ+2Δ
1Θ +1Δ
2Θ +1Δ
2Θ

Πεγή: Υ.Α.Φ2/88938/Γ4 (ΦΔΚ 1567 η. Β’ /02.06.2016)

Γ΄ ηάμε
Δηδηθφηεηα: Σερληθφο Φπηηθήο Παξαγσγήο

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Μαζήκαηα
χγρξνλεο Γεσξγηθέο Δπηρεηξήζεηο
Αξρέο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο
Γελδξνθνκία – Ακπεινπξγία
Φπηά Μεγάιεο Καιιηέξγεηαο – Κεπεπηηθέο Καιιηέξγεηεο
Αξδεχζεηο Καιιηεξγεηψλ
Φπηνπξνζηαζία

Ώξεο
3Θ
3Θ
2Θ+3Δ
2Θ+3Δ
1Θ+2Δ
2Θ+2Δ

Πεγή : Υ.Α. Φ2 95229/Γ4 (ΦΔΚ 2072 η.Β΄/15.06.2017)

Δηδηθφηεηα: Σερληθφο Εσηθήο Παξαγσγήο

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Μαζήκαηα
χγρξνλεο Γεσξγηθέο Δπηρεηξήζεηο
Αξρέο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο
Γηαηξνθή Αγξνηηθψλ Εψσλ
Δθηξνθή Αγξνηηθψλ Εψσλ
Τδαηνθαιιηέξγεηεο
Μειηζζνθνκία-εξνηξνθία

Ώξεο
3Θ
3Θ
2Θ+2Δ
3Θ+3Δ
2Θ+2Δ
1Θ+2Δ
Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)

ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ελίδα 57

Edited with the trial version of

To remove this notice, visit
www.pdfpro.co

Δηδηθφηεηα: Σερληθφο Αλζνθνκίαο θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Μαζήκαηα
χγρξνλεο Γεσξγηθέο Δπηρεηξήζεηο
Αξρέο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο
Αλζνθνκηθά Φπηά
Δθαξκνγέο Αξδεπηηθψλ Γηθηχσλ ζηελ Κεπνηερλία
ρεδηαζκφο Φπηνηερληθψλ Έξγσλ
πληήξεζε Κεπνηερληθψλ Δθαξκνγψλ

Ώξεο
3Θ
3Θ
2Θ+2Δ
1Θ+2Δ
2Θ+3Δ
2Θ+3Δ

Πεγή : Υ.Α. Φ2 95229/Γ4 (ΦΔΚ 2072 η.Β΄/15.06.2017)

Δηδηθφηεηα: Σερληθφο Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Μαζήκαηα
χγρξνλεο Γεσξγηθέο Δπηρεηξήζεηο
Αξρέο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο
Αξρέο Δπεμεξγαζίαο Σξνθίκσλ
Μεηαπνίεζε Φπηηθψλ Πξντφλησλ
Μεηαπνίεζε Εσηθψλ Πξντφλησλ
Αζθάιεηα Σξνθίκσλ

Ώξεο
3Θ
3Θ
2Θ+2Δ
2Θ+3Δ
2Θ+3Δ
2Θ+1Δ
Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)

Σνκέαο Ναπηηιηαθψλ Δπαγγεικάησλ
ΣΟΜΔΑ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ
Β΄ ηάμε

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Μαζήκαηα
Ναπζηπινΐα I – Ναπηηθή Μεηεσξνινγία
Ζιεθηξηθέο Μεραλέο Η
ηνηρεία Ναππεγείαο – Δπζηάζεηα Πινίνπ – Αξρέο Πξφσζεο
Ναπηηθά Αγγιηθά
Ναπηηθή Μεραλνινγία – Μεηξήζεηο – Καηαζθεπέο - πληεξήζεηο
ηνηρεία Μεραλνινγηθνχ - Ναππεγηθνχ ρεδίνπ
πζηήκαηα Διέγρνπ Γέθπξαο - Μεραλνζηαζίνπ
Αλζξψπηλεο ρέζεηο - Γηνίθεζε Πινίνπ

Ώξεο
3Θ+2Δ
2Θ
2Θ
2Θ
3Θ+3Δ
3Δ
1Θ
3Θ

Πεγή: Υ.Α.Φ2/108490/Γ4 (ΦΔΚ 2322 η.Β΄/07.07.2017)

Δηδηθφηεηα: Πινίαξρνο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ
Γ΄ ηάμε (Μεηαβαηηθό πξόγξακκα ηζρύεη κόλν γηα ην ζρνιηθό έηνο 2017-2018)

1.
2.
3.
4.

Μαζήκαηα
Ναπζηπινΐα ΗΗ
Μεηαθνξά Φνξηίσλ
Σήξεζε Φπιαθήο Γέθπξαο
Γηεζλείο Καλνληζκνί Απνθπγήο πγθξνχζεσλ (ΓΚΑ)
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3Θ
3Θ
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5.
6.
7.

Ναπηηθά Αγγιηθά
Ναπηηθά Ζιεθηξνληθά Όξγαλα – Ναπηηθέο Δπηθνηλσλίεο – πζηήκαηα
Ζιεθηξνληθνχ Υάξηε ECDIS
Τπνηππψζεηο Ναπζηπινΐαο

2Θ
2Θ+3Δ
5Δ

Πεγή: Υ.Α Φ2/108500/Γ4 (ΦΔΚ 2275 η.Β΄/04.07.2017)

Γ΄ ηάμε (Ιζρύεη από ην ζρνιηθό έηνο 2018-2019)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Μαζήκαηα
Ναπζηπινΐα ΗΗ
Ναπηηθφ Γίθαην – Γηεζλείο Καλνληζκνί ζηελ Ναπηηιία
Δπζηάζεηα – Μεηαθνξά Φνξηίσλ
Σήξεζε Φπιαθήο Γέθπξαο - Γηεζλείο Καλνληζκνί Απνθπγήο
πγθξνχζεσλ (ΓΚΑ)
Ναπηηθά Αγγιηθά ΗΗ
Ναπηηθά Ζιεθηξνληθά Όξγαλα – Ναπηηθέο Δπηθνηλσλίεο – πζηήκαηα
Ζιεθηξνληθνχ Υάξηε ECDIS
Τπνηππψζεηο Ναπζηπινΐαο

Ώξεο
3Θ
3Θ
2Θ
3Θ
2Θ
2Θ+3Δ
5Δ

Πεγή: Υ.Α Φ2/108500/Γ4 (ΦΔΚ 2275 η.Β΄/04.07.2017)

Δηδηθφηεηα: Μεραληθφο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ
Γ΄ ηάμε (Μεηαβαηηθό πξόγξακκα ηζρύεη κόλν γηα ην ζρνιηθό έηνο 2017-2018)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Μαζήκαηα
Μεραλέο Πινίνπ II
ηνηρεία Μεραλψλ
Βνεζεηηθά Μεραλήκαηα ΗΗ – Γίθηπα – Φπθηηθέο θαη Κιηκαηηζηηθέο
Δγθαηαζηάζεηο Πινίνπ ΗΗ
Ζιεθηξηθέο Μεραλέο - Ζιεθηξνινγηθέο Δγθαηαζηάζεηο Πινίνπ
Ναπηηθά Αγγιηθά ΗΗ
Μεραλνινγηθέο Καηαζθεπέο Πινίνπ - Μεραλνινγηθφ ρέδην κε Ζ/Τ
Σήξεζε Φπιαθήο Μεραλνζηαζίνπ

Ώξεο
3Θ
3Δ
4Θ + 2Δ
2Θ
2Θ
5Δ
2Θ

Πεγή: Υ.Α Φ2/108500/Γ4 (ΦΔΚ 2275 η.Β΄/04.07.2017)

Γ΄ ηάμε (Ιζρύεη από ην ζρνιηθό έηνο 2018-2019)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Μαζήκαηα
Ναπηηθέο Μεραλέο
Ναπηηθφ Γίθαην – Γηεζλείο Καλνληζκνί ζηελ Ναπηηιία
Βνεζεηηθά Μεραλήκαηα ΗΗ – Γίθηπα – Φπθηηθέο θαη Κιηκαηηζηηθέο
Δγθαηαζηάζεηο Πινίνπ ΗΗ
Ζιεθηξηθέο Μεραλέο ΗΗ - Ζιεθηξνινγηθέο Δγθαηαζηάζεηο Πινίνπ
Ναπηηθά Αγγιηθά ΗΗ
Μεραλνινγηθέο Καηαζθεπέο Πινίνπ - Μεραλνινγηθφ ρέδην κε Ζ/Τ
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7.

Σήξεζε Φπιαθήο Μεραλνζηαζίνπ

2Θ
Πεγή: Υ.Α Φ2/108500/Γ4 (ΦΔΚ 2275 η.Β΄/04.07.2017)

ΣΟΜΔΑ ΤΓΔΗΑ, ΠΡΟΝΟΗΑ, ΔΤΔΞΗΑ
Β΄ ηάμε

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Μαζήκαηα
Αλαηνκία – Φπζηνινγία
Πξψηεο Βνήζεηεο
Τγεία θαη Γηαηξνθή
Γηαπξνζσπηθέο ρέζεηο
Δξγαζηαθφ Πεξηβάιινλ Σνκέα
Αγγιηθά Σνκέα
Δηδηθφ Μάζεκα Α΄
Δηδηθφ Μάζεκα Β΄

Ώξεο
3Θ
2Δ
2Θ
2Θ
2Δ
2Θ
5 (Θ+Δ)
5 (Θ+Δ)
Πεγή: Υ.Α.Φ2/127074/Γ4 (ΦΔΚ 2434 η. Β’ /05.08.2016)

Οη καζεηέο δηδάζθνληαη δχν απφ ηα παξαθάησ Δηδηθά Μαζήκαηα,
αλάινγα κε ηελ εξγαζηεξηαθή ππνδνκή ηνπ αληίζηνηρνπ Δ.Κ. ή ηνπ
Ώξεο
.Δ. ηνπ ΔΠΑ.Λ. θαη ηηο εηδηθφηεηεο ηνπ Σνκέα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην
θάζε ΔΠΑ.Λ. ζηε Γ΄ ηάμε.
α) Μηθξνβηνινγία Η
1Θ + 4Δ
β) Ννζειεπηηθή Η
1Θ + 4Δ
γ) Γεκηνπξγηθή Απαζρφιεζε ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία Η
1Θ + 4Δ
δ) χγρξνλε Αηζζεηηθή Η
1Θ + 4Δ
ε) Δηζαγσγή ζηε Φπζηθνζεξαπεία Η
1Θ + 4Δ
ζη) Βαζηθέο Δθαξκνγέο Κνκκσηηθήο Η
5Δ
δ) Οδνληνηερλία Η
1Θ + 4Δ
ε) Φαξκαθεπηηθή Σερλνινγία Η
1Θ + 4Δ
ζ) Αθηηλνηερλνινγία Η
1Θ + 4Δ
ε πεξηπηψζεηο φπνπ ζην ΔΠΑ.Λ. ή ζην Δ.Κ. ηεο πεξηνρήο δελ είλαη δπλαηή ε δηδαζθαιία 2 νπ
Δηδηθνχ Μαζήκαηνο ιφγσ κε χπαξμεο ζρεηηθνχ εξγαζηεξίνπ, ηφηε κε απφθαζε ηνπ πιιφγνπ
Γηδαζθφλησλ θαη ηελ έγθξηζε ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ Παηδαγσγηθήο Δπζχλεο θαη ηεο νηθίαο
Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, νη πέληε (5) ψξεο ηνπ Δηδηθνχ Μαζήκαηνο
θαηαλέκνληαη σο εμήο:
(α) 1 ψξα (Θ) ζην κάζεκα Αλαηνκία – Φπζηνινγία
(β) 1 ψξα (Θ) ζην κάζεκα Πξψηεο Βνήζεηεο
(γ) 1 ψξα (Θ) ζην κάζεκα Δξγαζηαθφ Πεξηβάιινλ Σνκέα
(δ) 2 ψξεο (1Θ+ 1Δ) ζην Δηδηθφ Μάζεκα Α΄, εθηφο ηνπ καζήκαηνο Βαζηθέο Δθαξκνγέο
Κνκκσηηθήο Η πνπ είλαη απνθιεηζηηθά (7Δ). Καη ην σξνιφγην πξφγξακκα αλαδηακνξθψλεηαη σο
αθνινχζσο:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Μαζήκαηα
Αλαηνκία – Φπζηνινγία
Πξψηεο Βνήζεηεο
Τγεία θαη Γηαηξνθή
Γηαπξνζσπηθέο ρέζεηο
Δξγαζηαθφ Πεξηβάιινλ Σνκέα
Αγγιηθά Σνκέα
Δηδηθφ Μάζεκα Α΄

Ώξεο
4Θ
3Δ
2Θ
2Θ
3Δ
2Θ
7 (Θ+Δ)
Πεγή: Υ.Α.Φ2/127074/Γ4 (ΦΔΚ 2434 η. Β’ /05.08.2016)

Γ΄ ηάμε
Δηδηθφηεηα: Βνεζφο Ννζειεπηή

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Μαζήκαηα
Αλαηνκία - Φπζηνινγία ΗΗ
Τγηεηλή
Ννζειεπηηθή ΗΗ
ηνηρεία Παζνινγίαο
Υεηξνπξγηθή - Σερληθή Υεηξνπξγείνπ
ηνηρεία Μαηεπηηθήο - Γπλαηθνινγίαο

Ώξεο
3Θ
2Θ
2Θ+10Δ
2Θ
2Δ
2Θ

Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)

Δηδηθφηεηα: Βνεζφο Ηαηξηθψλ – Βηνινγηθψλ Δξγαζηεξίσλ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Μαζήκαηα
Αλαηνκία - Φπζηνινγία ΗΗ
Τγηεηλή
Μηθξνβηνινγία ΗΗ
Αηκαηνινγία
Κιηληθή Βηνρεκεία
Αλνζνινγία

Ώξεο
3Θ
2Θ
2Θ+3Δ
2Θ+3Δ
1Θ+4Δ
1Θ+2Δ
Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)

Δηδηθφηεηα: Βνεζφο Βξεθνλεπηνθφκσλ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Μαζήκαηα
Αλαηνκία - Φπζηνινγία ΗΗ
Τγηεηλή
Παηδαγσγηθφ Πεξηβάιινλ Βξεθνλεπηαθνχ ηαζκνχ
Αγσγή Βξέθνπο θαη Νεπίνπ
ηνηρεία Γεληθήο θαη Δμειηθηηθήο Φπρνινγίαο
Γεκηνπξγηθή Απαζρφιεζε ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία ΗΗ
Μνπζηθνθηλεηηθή Αγσγή
Λνγνηερλία Πξνζρνιηθήο Ζιηθίαο

Ώξεο
3Θ
2Θ
4Δ
2Θ+2Δ
2Θ
4Δ
2Δ
2Θ

Πεγή : Υ.Α. Φ2 95229/Γ4 (ΦΔΚ 2072 η.Β΄/15.06.2017)
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Δηδηθφηεηα: Βνεζφο Φπζηθνζεξαπεπηή

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Μαζήκαηα
Αλαηνκία - Φπζηνινγία ΗΗ
Τγηεηλή
Κηλεζηνινγία
Φπζηθνζεξαπεία
Πξαθηηθή Φπζηθνζεξαπεία
Μάιαμε
Φπζηθά Μέζα θαη Δθαξκνγή ηνπο

Ώξεο
3Θ
2Θ
3Δ
2Θ+3Δ
1Θ+3Δ
1Δ
2Θ+3Δ
Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)

Δηδηθφηεηα: Βνεζφο Οδνληνηερλίηε

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Μαζήκαηα
Αλαηνκία - Φπζηνινγία ΗΗ
Τγηεηλή
Οξγάλσζε – Δμνπιηζκφο - Τιηθά Οδνληνηερληθνχ Δξγαζηεξίνπ
Οδνληνηερλία ΗΗ
Αθίλεηε Πξνζζεηηθή
Αθίλεηε Πξνζζεηηθή θαη Πνξζειάλε
ηνηρεία Οξζνδνληηθήο

Ώξεο
3Θ
2Θ
2Θ
1Θ+2Δ
1Θ+3Δ
2Θ+4Δ
1Θ+2Δ

Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)

Δηδηθφηεηα: Βνεζφο Αθηηλνινγηθψλ Δξγαζηεξίσλ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Μαζήκαηα
Αλαηνκία - Φπζηνινγία ΗΗ
Τγηεηλή
Αθηηλνπξνζηαζία
Νεφηεξεο Απεηθνληζηηθέο Μέζνδνη
Αθηηλνηερλνινγία ΗΗ
Αθηηλναλαηνκηθή 1Θ
Γενληνινγία Δπαγγέικαηνο

Ώξεο
3Θ
2Θ
2Θ
3Θ
1Θ+8Δ
1Θ+2Δ
1Θ
Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)

Δηδηθφηεηα: Βνεζφο Φαξκαθείνπ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Μαζήκαηα
Αλαηνκία - Φπζηνινγία ΗΗ
Τγηεηλή
πληαγνινγία – Ννκνζεζία - Βηβιία Φαξκαθείνπ
Φαξκαθεπηηθή Σερλνινγία ΗΗ
Κνζκεηνινγία
ηνηρεία Φαξκαθνγλσζίαο

ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Ώξεο
3Θ
2Θ
2Θ
1Θ+2Δ
1Θ+2Δ
2Θ+2Δ
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7.

Φαξκαθνινγία-Σνμηθνινγία

6Θ
Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)

Δηδηθφηεηα: Αηζζεηηθήο Σέρλεο

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Μαζήκαηα
Αλαηνκία - Φπζηνινγία ΗΗ
Τγηεηλή
Μαθηγηάδ
SPA θαη Λνπηξνζεξαπεία
χγρξνλε Αηζζεηηθή ΗΗ
Αηζζεηηθή Άθξσλ – Ολπρνπιαζηηθή
Κνζκεηνινγία - Σερλνινγία Τιηθψλ

Ώξεο
3Θ
2Θ
3Δ
1Θ+2Δ
1Θ+6Δ
3Δ
2Θ
Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)

Δηδηθφηεηα: Κνκκσηηθήο Σέρλεο

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Μαζήκαηα
Αλαηνκία - Φπζηνινγία ΗΗ
Τγηεηλή
Τγηεηλή Κφκεο Σξηρσηνχ Κεθαιήο –Σνμηθνινγία - Γεξκαηνινγία
Δξγαζηήξην Σερληθψλ Δξγαζηψλ
Καιιηηερληθά Υηελίζκαηα
Σερλνινγία Τιηθψλ
Βαζηθέο Δθαξκνγέο Κνκκσηηθήο ΗΗ

Ώξεο
3Θ
2Θ
2Θ
5Δ
4Δ
2Θ
5Δ

Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)

ΣΟΜΔΑ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ
Β΄ ηάμε

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Μαζήκαηα
Διεχζεξν ρέδην
Γξακκηθφ ρέδην
Ηζηνξία ηεο Σέρλεο
Αξρέο χλζεζεο
Δθαξκνζκέλεο Σέρλεο κε ρξήζε Ζ/Τ
Δηδηθφ Δξγαζηεξηαθφ Μάζεκα *

Ώξεο
4
3
3Θ
3Δ
5Δ
5Δ
Πεγή: Υ.Α.Φ2/88938/Γ4 (ΦΔΚ 1567 η. Β’ /02.06.2016)

* Δπίζεο ζχκθσλα κε ηελ Y.A. Φ2 65926/Γ4 (ΦΔΚ 1427 η.Β΄/26.04.2017 ),ζηνλ Σνκέα
Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ ηεο Β' Σάμεο Ζκεξήζηνπ θαη Δζπεξηλνχ ΔΠΑ.Λ. πξνζηίζεηαη σο ηέηαξηε
(4) επηινγή ζην «Δηδηθφ Δξγαζηεξηαθφ Μάζεκα» ην κάζεκα «Δηζαγσγή ζηηο Ξχιηλεο
Καηαζθεπέο». Σν ζπγθεθξηκέλν κάζεκα ζα δηδάζθεηαη απνθιεηζηηθά ζηα Ζκεξήζηα θαη Δζπεξηλά
Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα (ΔΠΑ.Λ.) ζηε Γ’ Σάμε ησλ νπνίσλ ιεηηνπξγεί ε εηδηθφηεηα
«Δπηπινπνηίαο - Ξπινγιππηηθή».
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Οη καζεηέο δηδάζθνληαη έλα απφ ηα παξαθάησ εξγαζηεξηαθά καζήκαηα, αλάινγα κε ηελ
εξγαζηεξηαθή ππνδνκή ηνπ αληίζηνηρνπ Δ.Κ. ή ηνπ .Δ. ηνπ ΔΠΑ.Λ. θαη ηηο εηδηθφηεηεο ηνπ
Σνκέα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην αληίζηνηρν ΔΠΑ.Λ.:
1.
2.
3.
4.

Φσηνγξαθία θαη Ζιεθηξνληθή Δπεμεξγαζία Δηθφλαο
Σερλνινγία Τθαληηθψλ Τιψλ
Δξγαζηήξην Υαξαθηηθήο-Πιαζηηθήο
Δηζαγσγή ζηηο Ξχιηλεο Καηαζθεπέο.

Σν κάζεκα «Δηζαγσγή ζηηο Ξχιηλεο Καηαζθεπέο» επηιέγεηαη κφλν ζηα ΔΠΑ.Λ. ζηα νπνία
ιεηηνπξγεί ζηε Γ’ Σάμε ε εηδηθφηεηα «Δπηπινπνηίαο - Ξπινγιππηηθή».
Γ΄ ηάμε
Δηδηθφηεηα: ρεδηαζκνχ – Γηαθφζκεζεο Δζσηεξηθψλ Υψξσλ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Μαζήκαηα
Ηζηνξία χγρξνλεο Σέρλεο
Σερλνινγία Τιηθψλ
Διεχζεξν ρέδην – Υξψκα
Φεθηαθή ρεδίαζε
Γηαθφζκεζε Δζσηεξηθψλ Υψξσλ
Γηαθνζκεηηθή χλζεζε – Σξηζδηάζηαηε Μαθέηα
Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο

Ώξεο
3Θ
2Θ
3Δ
3Δ
4Δ
6Δ
2Θ

Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)

Δηδηθφηεηα: Γξαθηθψλ Σερλψλ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Μαζήκαηα
Ηζηνξία χγρξνλεο Σέρλεο
Σερλνινγία Τιηθψλ
Διεχζεξν ρέδην - Υξψκα
Γξαθηζηηθέο Δθαξκνγέο
Σερλνινγία Δθηππψζεσλ
Φεθηαθή ρεδίαζε Δληχπσλ
Γξακκαηνγξαθία
Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο

Ώξεο
3Θ
2Θ
3Δ
4Δ
1Θ+3Δ
4Δ
2Δ
1Θ
Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)

Δηδηθφηεηα: πληήξεζε Έξγσλ Σέρλεο - Απνθαηάζηαζεο

1.
2.
3.
4.
5.

Μαζήκαηα
Ηζηνξία χγρξνλεο Σέρλεο
Σερλνινγία Τιηθψλ
Βαζηθέο Σερληθέο πληήξεζεο Έξγσλ Σέρλεο
Πξνζηαζία Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο
Αληίγξαθν Έξγσλ Σέρλεο

ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
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6.
7.

ρεδηαζηηθή Σεθκεξίσζε Έξγσλ Σέρλεο
Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο

3Δ
1Θ

Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)

Δηδηθφηεηα: Αξγπξνρξπζνρνΐαο

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Μαζήκαηα
Ηζηνξία χγρξνλεο Σέρλεο
Σερλνινγία Τιηθψλ
Δξγαζηήξην Υεηξνπνίεηνπ Κνζκήκαηνο
Δξγαζηήξην Αλαπαξαγσγηθνχ Κνζκήκαηνο -κάιην
ρέδην Κνζκεκαηνπνηΐαο
Δξγαζηήξην Πιαζηηθήο - Μεηαιινπιαζηηθήο

Ώξεο
3Θ
2Θ
9Δ
3Δ
3
3Δ

Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)

Δηδηθφηεηα: ρεδίαζεο θαη Παξαγσγήο Δλδχκαηνο

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Μαζήκαηα
Ηζηνξία χγρξνλεο Σέρλεο
Σερλνινγία Τιηθψλ
Σερλνινγία Πξνηχπσλ Κνπήο (Παηξφλ)
Ζιεθηξνληθή ρεδίαζε Βηνκεραληθνχ Πξντφληνο
Σερλνινγία Τθάζκαηνο θαη Οξγάλσζε πιινγήο Δλδχκαηνο
Πνηνηηθφο Έιεγρνο Τθάζκαηνο
Σερλνινγία Παξαγσγή Δλδπκάησλ

Ώξεο
3Θ
2Θ
5Δ
3Δ
3Θ
1Θ+2Δ
4Δ

Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)

Δηδηθφηεηα: Δπηπινπνηία - Ξπινγιππηηθή

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Μαζήκαηα
Ηζηνξία χγρξνλεο Σέρλεο
Σερλνινγία Τιηθψλ
Ξχιηλεο Καηαζθεπέο
πλδεζκνινγία Δπίπινπ - Ξπινγιππηηθή
Σερλνινγία Ξχινπ - Μεηξήζεηο
Γξακκηθφ ρέδην
Διεχζεξν ρέδην

Ώξεο
3Θ
2Θ
1Θ+5Δ
1Θ+5Δ
2Θ
2
2

Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)
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Μ αθ ήμ ατα Ειδ ικό τη τασΕς π ερ ινών ΕΠΑ.Λ .

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΔΠΔΡΗΝΧΝ ΔΠΑ.Λ.
(Θ: ζεσξία, Δ: εξγαζηήξην, : ζρέδην)Π
ΣΟΜΔΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ
Β΄ ηάμε:

1.
2.

Μαζήκαηα
Βαζηθά Θέκαηα Πιεξνθνξηθήο
Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα θαη Αζθάιεηα Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ

3.

ρεδηαζκφο θαη Αλάπηπμε Ηζηνηφπσλ

4.

Σερληθά Θέκαηα Πσιήζεσλ & Πξνδηαγξαθψλ Τιηθνχ θαη Λνγηζκηθνχ

5.

Αγγιηθά Σνκέα

Ώξεο
2Θ+2Δ
1Θ+2Δ
4Δ
1Θ+2Δ
1Θ

Πεγή: Υ.Α.Φ2/88938/Γ4 (ΦΔΚ 1567 η. Β’ /02.06.2016)

Δηδηθφηεηα: Σερληθφο Δθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθήο
Γ΄ ηάμε

1.
2.
3.
4.

Μαζήκαηα
Αξρέο Πξνγξακκαηηζκνχ Τπνινγηζηψλ
Τιηθφ θαη Γίθηπα Τπνινγηζηψλ
πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ θαη Δθαξκνγέο ηνπο ζην
Γηαδίθηπν
ρεδηαζκφο θαη Αλάπηπμε Γηαδηθηπαθψλ Δθαξκνγψλ

Ώξεο
1Θ+3Δ
2Θ+2Δ
4Δ
3Δ

Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)

Γ΄ ηάμε

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Μαζήκαηα
Πξνγξακκαηηζκφο Τπνινγηζηψλ
Γίθηπα Τπνινγηζηψλ
Πξνγξακκαηηζκφο Τπνινγηζηψλ (Δξγαζηήξην)
Γίθηπα Τπνινγηζηψλ (Δξγαζηήξην)
Δηδηθά Θέκαηα ζηνλ Πξνγξακκαηηζκφ Τπνινγηζηψλ
Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα ζε Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνχο

Ώξεο
3Θ
3Θ
2Δ
2Δ
4Δ
2Θ

Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)

Δηδηθφηεηα: Σερληθφο Ζ/Τ θαη Γηθηχσλ Ζ/Τ
Γ΄ ηάμε

1.
2.
3.

Μαζήκαηα
Αξρέο Πξνγξακκαηηζκνχ Τπνινγηζηψλ
Τιηθφ θαη Γίθηπα Τπνινγηζηψλ
Δγθαηάζηαζε, Γηαρείξηζε θαη πληήξεζε Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ

ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
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4.

Σερληθή Τπνζηήξημε Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ θαη Γηθηπαθψλ
Τπνδνκψλ

3Δ

Πεγή : Υ.Α. Φ2 95229/Γ4 (ΦΔΚ 2072 η.Β΄/15.06.2017)

Γ΄ ηάμε

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Μαζήκαηα
Πξνγξακκαηηζκφο Τπνινγηζηψλ
Γίθηπα Τπνινγηζηψλ
Πξνγξακκαηηζκφο Τπνινγηζηψλ (Δξγαζηήξην)
Γίθηπα Τπνινγηζηψλ (Δξγαζηήξην)
Δηδηθά Θέκαηα ζην Τιηθφ θαη ζηα Γίθηπα Τπνινγηζηψλ
Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα ζε Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνχο

Ώξεο
3Θ
3Θ
2Δ
2Δ
4Δ
2Θ

Πεγή : Τ.Α. Φ2 95229/Γ4 (ΦΔΚ 2072 η.Β΄/15.06.2017)

ΣΟΜΔΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ
Β΄ ηάμε

1.
2.
3.
4.

Μαζήκαηα
ηνηρεία Σερληθήο Θεξκνδπλακηθήο - Δθαξκνγέο
Μεραληθή - Αληνρή Τιηθψλ
Σερλνινγία Μεραλνινγηθψλ Καηαζθεπψλ - Δθαξκνγέο
Αγγιηθά Σνκέα

Ώξεο
3Θ + 3Δ
2Θ
2Θ+4Δ
1Θ

Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)

Δηδηθφηεηα: Σερληθφο Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Καηαζθεπψλ
Γ΄ ηάμε

1.
2.
3.
4.

Μαζήκαηα
ρεδηαζκφο θαη Πεξηγξαθή ηνηρείσλ Μεραλψλ
Βαζηθή Ζιεθηξνινγία - Δθαξκνγέο
Μεραλνπξγηθή Σερλνινγία – Δξγαιεηνκεραλέο
Αλειθπζηήξεο – Αλπςσηηθέο Μεραλέο

Ώξεο
4Δ
2Θ + 2Δ
2Θ + 3Δ
2Θ

Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)

Γ΄ ηάμε

1.
2.
3.
4.

Μαζήκαηα
ηνηρεία Μεραλψλ
ηνηρεία ρεδηαζκνχ Κεληξηθψλ Θεξκάλζεσλ
ηνηρεία Φχμεο – Κιηκαηηζκνχ
Μεραλνπξγηθή Σερλνινγία – Δξγαιεηνκεραλέο

Ώξεο
3Θ
3Θ
2Θ+5Δ
3Δ

Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)
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Δηδηθφηεηα: Σερληθφο Μεραληθφο Θεξκηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Μεραληθφο Σερλνινγίαο
Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ
Γ΄ ηάμε

1.
2.
3.
4.

Μαζήκαηα
ρεδηαζκφο θαη Πεξηγξαθή ηνηρείσλ Μεραλψλ
Βαζηθή Ζιεθηξνινγία - Δθαξκνγέο
ρέδην Δηδηθφηεηαο
Ύδξεπζε – Απνρέηεπζε

Ώξεο
4Δ
2Θ+2Δ
2Δ
1Θ+4Δ

Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)

Γ΄ ηάμε

1.
2.
3.
4.

Μαζήκαηα
ηνηρεία Μεραλψλ
ηνηρεία ρεδηαζκνχ Κεληξηθψλ Θεξκάλζεσλ
πληήξεζε θαη Δπηζθεπή Δγθαηαζηάζεσλ Καχζεο Τγξψλ θαη Αεξίσλ
Καπζίκσλ
Καηαζθεπή θαη Λεηηνπξγία Κεληξηθήο Θέξκαλζεο

Ώξεο
3Θ
3Θ
2Θ + 3Δ
1Θ+4Δ

Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)

Δηδηθφηεηα: Σερληθφο Δγθαηαζηάζεσλ Φχμεο Αεξηζκνχ θαη Κιηκαηηζκνχ
Γ΄ ηάμε

1.
2.
3.

Μαζήκαηα
ρεδηαζκφο θαη Πεξηγξαθή ηνηρείσλ Μεραλψλ
Βαζηθή Ζιεθηξνινγία - Δθαξκνγέο
Δγθαηαζηάζεηο Κιηκαηηζκνχ

Ώξεο
4Δ
2Θ+2Δ
3Θ+4Δ

Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)

Γ΄ ηάμε

1.
2.
3.
4.
5.

Μαζήκαηα
ηνηρεία Μεραλψλ
ηνηρεία Φχμεο – Κιηκαηηζκνχ
ηνηρεία Φχμεο – Κιηκαηηζκνχ (ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ)
πζηήκαηα Διέγρνπ, Ρχζκηζεο θαη Απηνκαηηζκνχ Δγθαηαζηάζεσλ
Φχμεο θαη Κιηκαηηζκνχ
Μεραλνινγηθή ρεδίαζε Δγθαηαζηάζεσλ Φχμεο Κιηκαηηζκνχ

Ώξεο
3Θ
3Θ
5Δ
1Θ+2Δ
2Δ

Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)
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Δηδηθφηεηα: Σερληθφο Ορεκάησλ
Γ΄ ηάμε

1.
2.
3.

Μαζήκαηα
ρεδηαζκφο θαη Πεξηγξαθή ηνηρείσλ Μεραλψλ
Βαζηθή Ζιεθηξνινγία - Δθαξκνγέο
πζηήκαηα Απηνθηλήηνπ

Ώξεο
4Δ
2Θ+2Δ
3Θ+4Δ

Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)

Γ΄ ηάμε

1.
2.
3.
4.

Μαζήκαηα
ηνηρεία Μεραλψλ
Μεραλέο Δζσηεξηθήο Καχζεο ΗΗ
Μεραλέο Δζσηεξηθήο Καχζεο ΗΗ (ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ)
Σερλνινγία Διέγρσλ θαη Γηαγλψζεσλ

Ώξεο
3Θ
3Θ
4Δ
2Θ+4Δ

Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)

Δηδηθφηεηα: Σερληθφο Μεραλνζπλζέηεο Αεξνζθαθψλ
Γ΄ ηάμε

1.
2.
3.

Μαζήκαηα
ρεδηαζκφο θαη Πεξηγξαθή ηνηρείσλ Μεραλψλ
Βαζηθή Ζιεθηξνινγία - Δθαξκνγέο
Γνκή θαη πζηήκαηα Αεξνζθαθψλ

Ώξεο
4Δ
2Θ+2Δ
3Θ+4Δ

Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)

Γ΄ ηάμε

1.
2.
3.
4.
5.

Μαζήκαηα
ηνηρεία Μεραλψλ
Κηλεηήξεο Αεξνζθαθψλ
Κηλεηήξεο Αεξνζθαθψλ (ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ)
Γηαδηθαζίεο πληήξεζεο Αεξνζθαθψλ
Σερλνινγία Αεξνπνξηθνχ Τιηθνχ

Ώξεο
3Θ
3Θ
4Δ
2Θ
2Θ+2Δ

Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)
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ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ, ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ & ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ
Β΄ ηάμε

1.
2.
3.

Μαζήκαηα
Ζιεθηξνηερλία (Κπθιψκαηα πλερνχο θαη Δλαιιαζζφκελνπ
Ρεχκαηνο)
Δζσηεξηθέο Ζιεθηξηθέο Δγθαηαζηάζεηο θαη Ζιεθηξνινγηθφ ρέδην
Αλαινγηθά θαη Φεθηαθά Ζιεθηξνληθά 2Θ+4Δ

Ώξεο
2Θ
2Θ +5Δ
2Θ +4Δ

Πεγή: Υ.Α. Φ2/65926/Γ4 (ΦΔΚ 1427η.Β΄/26.04.2017)

Δηδηθφηεηα: Σερληθφο Ζιεθηξνληθψλ θαη Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ, Δγθαηαζηάζεσλ,
Γηθηχσλ θαη Σειεπηθνηλσληψλ
Μεηαβαηηθφ πξφγξακκα - Ιζρύεη ΜΟΝΟ γηα ην ζρνιηθό έηνο 2017-2018
Γ΄ ηάμε

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Μαζήκαηα

Ώξεο

ρέδην Ζιεθηξνινγηθφ - Ζιεθηξνληθφ & κε Ζ/Τ
Δηζαγσγή ζηα Τπνινγηζηηθά πζηήκαηα θαη ζηα Γίθηπα
Δπηθνηλσληψλ
Ζιεθηξνηερλία ( Κπθιψκαηα πλερνχο θαη Δλαιιαζζφκελνπ
Ρεχκαηνο)

2/Δ*
3Δ
2Θ

Δθαξκνζκέλα Ζιεθηξνληθά - Καηαζθεπέο

2Δ

Ρνκπνηηθή
Δπεμεξγαζία ήκαηνο Ήρνπ θαη Δηθφλαο
Αγγιηθά Σνκέα

3Δ
2Δ
1Θ

Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)

* Σν κάζεκα πξαγκαηνπνηείηαη ζην ζρεδηαζηήξην θαη ζην εξγαζηήξην Ζ/Τ. Ο αξηζκφο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαζνξίδεηαη απφ ηα ηζρχνληα γηα ηα καζήκαηα ηνπ ζρεδίνπ θαη ηνπ Σνκέα
Πιεξνθνξηθήο.
Γ΄ ηάμε
Ιζρύεη από ην ζρνιηθό έηνο 2018-2019
Μαζήκαηα
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ώξεο

Ζιεθηξνηερλία (Κπθιψκαηα πλερνχο θαη Δλαιιαζζφκελνπ
ξεχκαηνο)
Δηζαγσγή ζηα Τπνινγηζηηθά πζηήκαηα θαη ζηα Γίθηπα
Δπηθνηλσληψλ
Απηνκαηηζκνί, Αηζζεηήξεο

2Δ
3Δ

2Δ

Δθαξκνζκέλα Ζιεθηξνληθά - Καηαζθεπέο

2Δ

Ρνκπνηηθή
Δπεμεξγαζία ήκαηνο Ήρνπ θαη Δηθφλαο
Αγγιηθά Σνκέα

3Δ
2Δ
1Θ

Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)
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Γ΄ ηάμε

1.
2.
3.
4.
5.

Μαζήκαηα
Φεθηαθά πζηήκαηα
Γίθηπα Τπνινγηζηψλ
Δγθαηάζηαζε θαη Γηαρείξηζε Γηθηχσλ - πληήξεζε Τπνινγηζηηθψλ
πζηεκάησλ
πζηήκαηα Διέγρνπ θαη Αζθάιεηαο
Σειεπηθνηλσλίεο - Σειεκαηηθή

Ώξεο
3Θ
3Θ
3Δ
2Δ
3Θ + 2Δ

Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)

Δηδηθφηεηα: Σερληθφο Ζιεθηξνινγηθψλ πζηεκάησλ, Δγθαηαζηάζεσλ θαη Γηθηχσλ
Γ ΄ ηάμε
Μεηαβαηηθφ πξφγξακκα - Ιζρύεη ΜΟΝΟ γηα ην ζρνιηθό έηνο 2017-2018

1.
2.
3.
4.
5.

Μαζήκαηα
ρέδην Ζιεθηξνινγηθφ - Ζιεθηξνληθφ & κε Ζ/Τ
Δηζαγσγή ζηα Τπνινγηζηηθά πζηήκαηα θαη ζηα Γίθηπα Δπηθνηλσληψλ
Ζιεθηξνηερλία (Κπθιψκαηα πλερνχο θαη Δλαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο)
Ζιεθηξνινγηθέο Δγθαηαζηάζεηο 2
Αγγιηθά Σνκέα

Ώξεο
2/Δ*
3Δ
2Θ
3Θ + 4Δ
1Θ

Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)

* Σν κάζεκα πξαγκαηνπνηείηαη ζην ζρεδηαζηήξην θαη ζην εξγαζηήξην Ζ/Τ. Ο αξηζκφο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαζνξίδεηαη απφ ηα ηζρχνληα γηα ηα καζήκαηα ηνπ ζρεδίνπ θαη ηνπ Σνκέα
Πιεξνθνξηθήο.
Γ ΄ ηάμε - Ιζρύεη από ην ζρνιηθό έηνο 2018-2019
Μαζήκαηα
1. Ζιεθηξνηερλία (Κπθιψκαηα πλερνχο θαη Δλαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο)
2. Δηζαγσγή ζηα Τπνινγηζηηθά πζηήκαηα θαη ζηα Γίθηπα Δπηθνηλσληψλ
3. Απηνκαηηζκνί, Αηζζεηήξεο
4. Ζιεθηξνινγηθέο Δγθαηαζηάζεηο 2
5. Αγγιηθά Σνκέα

Ώξεο
2Δ
3Δ
2Δ
3Θ+4Δ
1Θ

Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)

Γ΄ ηάμε - Ιζρύεη από ζρ. έηνο 2018-2019

1.
2.
3.
4.

Μαζήκαηα
Ζιεθηξνηερλία 2
Ζιεθηξηθέο Μεραλέο
Δξγαζηήξην Ζιεθηξνηερλίαο – Ζιεθηξηθψλ Μεραλψλ
Απηνκαηηζκνί Πξνγξακκαηηδφκελεο Λνγηθήο

Ώξεο
3Θ
3Θ
4Δ
2Θ+4Δ

Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)
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ΣΟΜΔΑ
ΓΟΜΗΚΧΝ
ΔΡΓΧΝ,
ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟΎ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

Β΄ ηάμε

1.
2.
3.
4.

Μαζήκαηα
Σνπνγξαθία
Κηηξηαθά Έξγα θαη Γνκηθά Τιηθά
ρέδην Γνκηθψλ Έξγσλ κε Ζ/Τ Η
Γνκεκέλν Πεξηβάιινλ θαη Πνιενδνκηθέο Δθαξκνγέο

Ώξεο
2Θ+3Δ
2Θ+2Δ
4Δ
2Θ

Πεγή: Υ.Α.Φ2/88938/Γ4 (ΦΔΚ 1567 η. Β’ /02.06.2016)

Δηδηθφηεηα: Σερληθφο Γνκηθψλ Έξγσλ θαη Γεσπιεξνθνξηθήο
Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα
1.
2.
3.
4.
5.

Ώξεο

Οηθνδνκηθφ ζρέδην
Σνπνγξαθηθφ ζρέδην - Φεθηαθή Υαξηνγξαθία
Αγγιηθά Σνκέα
ρέδην Γνκηθψλ Έξγσλ κε ρξήζε Ζ/Τ ΗI
ρέδην Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο

4
3Δ
1Θ
4Δ

1Θ+2Δ

Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)

Γ΄ ηάμε

1.
2.
3.
4.

Μαζήκαηα
Αξρηηεθηνληθφ ρέδην
Οηθνδνκηθή
Δθαξκνγέο Γεσπιεξνθνξηθήο ζηα Σερληθά Έξγα
Οξγάλσζε Σερληθψλ Έξγσλ

Ώξεο
4
3Θ
5Δ
2Θ+2Δ

Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)

ΣΟΜΔΑ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ
Β΄ ηάμε

1.
2.
3.
4.
5.

Μαζήκαηα
Αξρέο Λνγηζηηθέο
Δηζαγσγή ζην Μάξθεηηλγθ
Θεσξία Σνπξηζκνχ θαη Δθαξκνγέο
Δηζαγσγή ζηελ Δθνδηαζηηθή (Logistics)
ηνηρεία Γηθαίνπ (Αζηηθφ – Δξγαηηθφ)

Ώξεο
3Θ+3Δ
2Θ
3Δ
2Θ
2Θ

Πεγή: Υ.Α.Φ2/88938/Γ4 (ΦΔΚ 1567 η. Β’ /02.06.2016)
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Δηδηθφηεηα: Τπάιιεινο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ
Γ΄ ηάμε

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Μαζήκαηα
Υξεκαηνπηζησηηθέο πλαιιαγέο – Λνγηζηηθά Φχιια
Οηθνλνκηθά Μαζεκαηηθά & ηαηηζηηθή
ηνηρεία Γηθαίνπ (Δκπνξηθφ - Σνπξηζηηθφ)
Αγγιηθά Σνκέα
Λνγηζηηθέο Δθαξκνγέο
Δπηθνηλσλία θαη Γεκφζηεο ρέζεηο

Ώξεο
2Δ
2Θ
2Θ
2Θ
5Δ
2Θ

Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)

Γ΄ ηάμε

1.
2.
3.
4.

Μαζήκαηα
Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο
Αξρέο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο
Φνξνινγηθή Πξαθηηθή
χγρξνλν Πεξηβάιινλ Γξαθείνπ

Ώξεο
3Θ
3Θ
2Θ+4Δ
2Θ+2Δ
Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)

Δηδηθφηεηα : Τπάιιεινο Απνζήθεο θαη πζηεκάησλ Δθνδηαζκνχ
Γ΄ ηάμε

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Μαζήκαηα
Υξεκαηνπηζησηηθέο πλαιιαγέο – Λνγηζηηθά Φχιια
Οηθνλνκηθά Μαζεκαηηθά & ηαηηζηηθή
ηνηρεία Γηθαίνπ (Δκπνξηθφ - Σνπξηζηηθφ)
Αγγιηθά Σνκέα
Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε Απνζεθψλ
Λνγηζηηθέο Δθαξκνγέο

Ώξεο
2Δ
2Θ
2Θ
2Θ
3Θ+2Δ
2Δ

Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)

Γ΄ ηάμε

1.
2.
3.
4.

Μαζήκαηα
Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο
Αξρέο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο
Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε Μεηαθνξψλ
Δθαξκνγέο Δθνδηαζηηθήο

Ώξεο
3Θ
3Θ
2Θ+2Δ
3Θ+3Δ

Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)
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Δηδηθφηεηα: Τπάιιεινο Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο
Γ΄ ηάμε

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Μαζήκαηα
Υξεκαηνπηζησηηθέο πλαιιαγέο – Λνγηζηηθά Φχιια
Οηθνλνκηθά Μαζεκαηηθά & ηαηηζηηθή
ηνηρεία Γηθαίνπ (Δκπνξηθφ - Σνπξηζηηθφ)
Αγγιηθά Σνκέα
Γηαθήκηζε (Δηζαγσγή, Γεκηνπξγία θαη Πξνβνιή)
Δπηθνηλσλία θαη Γεκφζηεο ρέζεηο
Λνγηζηηθέο Δθαξκνγέο

Ώξεο
2Δ
2Θ
2Θ
2Θ
1Θ+2Δ
2Θ
2Δ

Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)

Γ΄ ηάμε

1.
2.
3.
4.
5.

Μαζήκαηα
Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο
Αξρέο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο
Γηαθήκηζε (Δηζαγσγή, Γεκηνπξγία θαη Πξνβνιή)
Δθαξκνγέο Μάξθεηηλγθ
χγρξνλν Πεξηβάιινλ Γξαθείνπ

Ώξεο
3Θ
3Θ
1Θ+2Δ
3Δ
2Θ+2Δ

Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)

Δηδηθφηεηα: Τπάιιεινο Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ
Γ΄ ηάμε

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Μαζήκαηα
Υξεκαηνπηζησηηθέο πλαιιαγέο – Λνγηζηηθά Φχιια
Οηθνλνκηθά Μαζεκαηηθά & ηαηηζηηθή
ηνηρεία Γηθαίνπ (Δκπνξηθφ - Σνπξηζηηθφ)
Αγγιηθά Σνκέα
Δθαξκνγέο ζηνλ Σνπξηζκφ
Γεσγξαθία Σνπξηζκνχ
Γαιιηθά ή Γεξκαληθά

Ώξεο
2Δ
2Θ
2Θ
2Θ
3Δ
2Δ
2Θ

Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)

Σα
Γ΄ ηάμε

1.
2.
3.
4.
5.

Μαζήκαηα
Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο
Αξρέο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο
Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία Ξελνδνρεηαθψλ Δπηρεηξήζεσλ
Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ
Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο

Ώξεο
3Θ
3Θ
2Θ+2Δ
2Θ+2Δ
2Θ

Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)
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ΣΟΜΔΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ, ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΟΝΣΟ
Β΄ ηάμε

1.
2.
3.
4.
5.

Μαζήκαηα
Φπηηθή Παξαγσγή
Εσηθή Παξαγσγή
Σερλνινγία Σξνθίκσλ
Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ
Αγγιηθά Σνκέα

Ώξεο
2Θ+3Δ
2Θ+1Δ
2Θ+2Δ
1Θ +1Δ
1Θ
Πεγή: Υ.Α.Φ2/88938/Γ4 (ΦΔΚ 1567 η. Β’ /02.06.2016)

Δηδηθφηεηα : Σερληθφο Φπηηθήο Παξαγσγήο
Γ΄ ηάμε

1.
2.
3.
4.
5.

Μαζήκαηα
Αξρέο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
Πεξηβάιινλ θαη Γεσξγία
ηνηρεία Γεσξγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Γεσξγηθά Μεραλήκαηα
Αξδεχζεηο Καιιηεξγεηψλ
Φπηνπξνζηαζία

Ώξεο
2Θ
1Θ+2Δ
2Θ+1Δ
1Θ+2Δ
2Θ+2Δ

Πεγή : Υ.Α. Φ2 95229/Γ4 (ΦΔΚ 2072 η.Β΄/15.06.2017)

Γ΄ ηάμε

1.
2.
3.
4.

Μαζήκαηα
χγρξνλεο Γεσξγηθέο Δπηρεηξήζεηο
Αξρέο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο
Γελδξνθνκία – Ακπεινπξγία
Φπηά Μεγάιεο Καιιηέξγεηαο – Κεπεπηηθέο Καιιηέξγεηεο

Ώξεο
3Θ
3Θ
2Θ+3Δ
2Θ+3Δ

Πεγή : Υ.Α. Φ2 95229/Γ4 (ΦΔΚ 2072 η.Β΄/15.06.2017)

Δηδηθφηεηα: Σερληθφο Εσηθήο Παξαγσγήο
Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Αξρέο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο

2.

Πεξηβάιινλ θαη Γεσξγία

1Θ+2Δ

3.

ηνηρεία Γεσξγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Γεσξγηθά Μεραλήκαηα

2Θ+1Δ

4.

Γηαηξνθή Αγξνηηθψλ Εψσλ

2Θ+2Δ

5.

Μειηζζνθνκία-εξνηξνθία

1Θ+2Δ

2Θ

Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)
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Γ΄ ηάμε

1.
2.
3.
4.

Μαζήκαηα
χγρξνλεο Γεσξγηθέο Δπηρεηξήζεηο
Αξρέο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο
Δθηξνθή Αγξνηηθψλ Εψσλ
Τδαηνθαιιηέξγεηεο

Ώξεο
3Θ
3Θ
3Θ+3Δ
2Θ+2E

Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)

Δηδηθφηεηα: Σερληθφο Αλζνθνκίαο θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ
Γ΄ ηάμε

1.
2.
3.
4.
5.

Μαζήκαηα
Αξρέο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
Πεξηβάιινλ θαη Γεσξγία
ηνηρεία Γεσξγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Γεσξγηθά Μεραλήκαηα
Αλζνθνκηθά Φπηά
Δθαξκνγέο Αξδεπηηθψλ Γηθηχσλ ζηελ Κεπνηερλία

Ώξεο
2Θ
1Θ+2Δ
2Θ+1Δ
2Θ+2Δ
1Θ+2Δ

Πεγή : Υ.Α. Φ2 95229/Γ4 (ΦΔΚ 2072 η.Β΄/15.06.2017)

Γ΄ ηάμε

1.
2.
3.
4.

Μαζήκαηα
χγρξνλεο Γεσξγηθέο Δπηρεηξήζεηο
Αξρέο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο
ρεδηαζκφο Φπηνηερληθψλ Έξγσλ
πληήξεζε Κεπνηερληθψλ Δθαξκνγψλ

Ώξεο
3Θ
3Θ
2Θ+3Δ
2Θ+3Δ

Πεγή : Υ.Α. Φ2 95229/Γ4 (ΦΔΚ 2072 η.Β΄/15.06.2017)

Δηδηθφηεηα: Σερληθφο Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ
Γ΄ ηάμε

1.
2.
3.
4.
5.

Μαζήκαηα
Αξρέο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
Πεξηβάιινλ θαη Γεσξγία
ηνηρεία Γεσξγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Γεσξγηθά Μεραλήκαηα
Αξρέο Δπεμεξγαζίαο Σξνθίκσλ
Αζθάιεηα Σξνθίκσλ

Ώξεο
2Θ
1Θ+2Δ
2Θ+1Δ
2Θ+2Δ
2Θ+1Δ

Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)

Σ
Δπαγγεικάησλ
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Γ΄ ηάμε

1.
2.
3.
4.

Μαζήκαηα
χγρξνλεο Γεσξγηθέο Δπηρεηξήζεηο
Αξρέο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο
Μεηαπνίεζε Εσηθψλ Πξντφλησλ
Μεηαπνίεζε Φπηηθψλ Πξντφλησλ

Ώξεο
3Θ
3Θ
2Θ+3Δ
2Θ+3Δ

Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)

ΣΟΜΔΑ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ
Β΄ ηάμε

1.
2.
3.
4.
5.

Μαζήκαηα
Ζιεθηξηθέο Μεραλέο Η
ηνηρεία Ναππεγείαο – Δπζηάζεηα Πινίνπ – Αξρέο Πξφσζεο
Ναπηηθά Αγγιηθά I
Ναπηηθή Μεραλνινγία – Μεηξήζεηο – Καηαζθεπέο - πληεξήζεηο
ηνηρεία Μεραλνινγηθνχ – Ναππεγηθνχ ρεδίνπ

Ώξεο
2Θ
2Θ
2Θ
3Θ+3Δ
3Δ

Πεγή: Υ.Α.Φ2/108490/Γ4 (ΦΔΚ 2322 η.Β΄/07.07.2017)

Δηδηθφηεηα: Πινίαξρνο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ
Γ΄ ηάμε (Μεηαβαηηθό πξόγξακκα ηζρύεη κόλν γηα ην ζρνιηθό έηνο 2017-2018)

1.
2.
3.
4.
5.

Μαζήκαηα
ηνηρεία Μεραλνινγηθνχ – Ναππεγηθνχ ρεδίνπ (κάζεκα ηνκέα)
Ναπηηθά Αγγιηθά Η (κάζεκα ηνκέα)
Ναπηηθφ Γίθαην – Γηεζλείο Καλνληζκνί ζηελ Ναπηηιία – Γηνίθεζε
Πινίνπ (κάζεκα ηνκέα)
Δπζηάζεηα – Μεηαθνξά θνξηίσλ
Ναπηηθά Ζιεθηξνληθά Όξγαλα – Ναπηηθέο Δπηθνηλσλίεο – πζηήκαηα
Ζιεθηξνληθνχ Υάξηε ECDIS

Ώξεο
3Δ
2Θ
3Θ
2Θ
2Θ + 3Δ

Πεγή: Υ.Α Φ2/108500/Γ4 (ΦΔΚ 2275 η.Β΄/04.07.2017)

Γ΄ ηάμε (Ιζρύεη από ην ζρνιηθό έηνο 2018-2019)

1.
2.
3.
4.
5.

Μαζήκαηα
Ναπζηπινΐα Η – Ναπηηθή Μεηεσξνινγία (κάζεκα ηνκέα)
πζηήκαηα Διέγρνπ Γέθπξαο - Μεραλνζηαζίνπ (κάζεκα ηνκέα)
Αλζξψπηλεο ρέζεηο - Γηνίθεζε Πινίνπ (κάζεκα ηνκέα)
Μεηαθνξά θνξηίσλ
Ναπηηθά Ζιεθηξνληθά Όξγαλα – Ναπηηθέο Δπηθνηλσλίεο – πζηήκαηα
Ζιεθηξνληθνχ Υάξηε ECDIS

Ώξεο
3Θ + 3Δ
1Θ
1Θ
2Θ
2Θ + 3Δ

Πεγή: Υ.Α Φ2/108500/Γ4 (ΦΔΚ 2275 η.Β΄/04.07.2017)
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Γ΄ ηάμε (Ιζρύεη από ην ζρνιηθό έηνο 2017-2018)

1.
2.
3.
4.
5.

Μαζήκαηα
Ναπζηπινΐα ΗΗ
Ναπηηθφ Γίθαην – Γηεζλείο Καλνληζκνί ζηελ Ναπηηιία
Τπνηππψζεηο Ναπζηπινΐαο
Ναπηηθά Αγγιηθά
Σήξεζε Φπιαθήο Γέθπξαο – Γηεζλείο Καλνληζκνί Απνθπγήο
χγθξνπζεο (ΓΚΑ)

Ώξεο
3Θ
3Θ
5Δ
2Θ
3Θ

Πεγή: Υ.Α Φ2/108500/Γ4 (ΦΔΚ 2275 η.Β΄/04.07.2017)

Δηδηθφηεηα: Μεραληθφο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ
Γ΄ ηάμε (Μεηαβαηηθό πξόγξακκα ηζρύεη κόλν γηα ην ζρνιηθό έηνο 2017-2018)

1.
2.
3.
4.
5.

Μαζήκαηα
ηνηρεία Μεραλνινγηθνχ – Ναππεγηθνχ ρεδίνπ (κάζεκα ηνκέα)
Ναπηηθά Αγγιηθά Η (κάζεκα ηνκέα)
Ναπηηθφ Γίθαην – Γηεζλείο Καλνληζκνί ζηελ Ναπηηιία – Γηνίθεζε
Πινίνπ (κάζεκα ηνκέα)
Ζιεθηξηθέο Μεραλέο – Ζιεθηξνινγηθέο Δγθαηαζηάζεηο Πινίνπ
Μεραλνινγηθέο Καηαζθεπέο Πινίνπ – Μεραλνινγηθφ ρέδην κε ρξήζε
Ζ/Τ

Ώξεο
3Δ
2Θ
3Θ
2Θ
5Δ

Πεγή: Υ.Α Φ2/108500/Γ4 (ΦΔΚ 2275 η.Β΄/04.07.2017)


Γ΄ ηάμε (Ιζρύεη από ην ζρνιηθό έηνο 2017-2018)

1.
2.
3.
4.
5.

Μαζήκαηα
Ναπζηπινΐα Η – Ναπηηθή Μεηεσξνινγία (κάζεκα ηνκέα)
πζηήκαηα Διέγρνπ Γέθπξαο – Μεραλνζηαζίνπ (κάζεκα ηνκέα)
Αλζξψπηλεο ρέζεηο - Γηνίθεζε Πινίνπ (κάζεκα ηνκέα)
Ζιεθηξηθέο Μεραλέο ΗΗ – Ζιεθηξνινγηθέο Δγθαηαζηάζεηο Πινίνπ
Μεραλνινγηθέο Καηαζθεπέο Πινίνπ – Μεραλνινγηθφ ρέδην κε ρξήζε
Ζ/Τ

Ώξεο
3Θ + 3Δ
1Θ
1Θ
2Θ
5Δ

Πεγή: Υ.Α Φ2/108500/Γ4 (ΦΔΚ 2275 η.Β΄/04.07.2017)


Γ΄ ηάμε (Ιζρύεη από ην ζρνιηθό έηνο 2017-2018)

1.
2.
3.
4.
5.

Μαζήκαηα
Ναπηηθέο Μεραλέο
Ναπηηθφ Γίθαην – Γηεζλείο Καλνληζκνί ζηελ Ναπηηιία
Βνεζεηηθά Μεραλήκαηα - Γίθηπα - Φπθηηθέο θαη Κιηκαηηζηηθέο
Δγθαηαζηάζεηο Πινίνπ
Ναπηηθά Αγγιηθά
Σήξεζε Φπιαθήο Μεραλνζηαζίνπ

Ώξεο
3Θ
3Θ
4Θ+2Δ
2Θ
2Θ

Πεγή: Υ.Α Φ2/108500/Γ4 (ΦΔΚ 2275 η.Β΄/04.07.2017)
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ΣΟΜΔΑ ΤΓΔΗΑ, ΠΡΟΝΟΗΑ, ΔΤΔΞΗΑ
Β΄ ηάμε

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Μαζήκαηα
Αλαηνκία – Φπζηνινγία Η
Πξψηεο Βνήζεηεο
Τγεία θαη Γηαηξνθή
Γηαπξνζσπηθέο ρέζεηο
Δξγαζηαθφ Πεξηβάιινλ Σνκέα
Δηδηθφ Μάζεκα Α΄
Δηδηθφ Μάζεκα Β΄

Ώξεο
2Θ
2Δ
2Θ
2Θ
1Δ
3Δ
3Δ
Πεγή: Υ.Α.Φ2/127074/Γ4 (ΦΔΚ 2434 η. Β’ /05.08.2016)

Οη καζεηέο δηδάζθνληαη δχν απφ ηα παξαθάησ Δηδηθά Μαζήκαηα,
αλάινγα κε ηελ εξγαζηεξηαθή ππνδνκή ηνπ αληίζηνηρνπ Δ.Κ. ή ηνπ
.Δ. ηνπ ΔΠΑ.Λ. θαη ηηο εηδηθφηεηεο ηνπ Σνκέα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην
θάζε ΔΠΑ.Λ. ζηε Γ΄ ηάμε.
α) Μηθξνβηνινγία Η
β) Ννζειεπηηθή Η
γ) Γεκηνπξγηθή Απαζρφιεζε ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία Η
δ) χγρξνλε Αηζζεηηθή Η
ε) Δηζαγσγή ζηε Φπζηθνζεξαπεία Η
ζη) Βαζηθέο Δθαξκνγέο Κνκκσηηθήο Η
δ) Οδνληνηερλία Η
ε) Φαξκαθεπηηθή Σερλνινγία Η
ζ) Αθηηλνηερλνινγία Η

Ώξεο
3Δ
3Δ
3Δ
3Δ
3Δ
3Δ
3Δ
3Δ
3Δ

ε πεξηπηψζεηο φπνπ ζην ΔΠΑ.Λ. ή ζην Δ.Κ. ηεο πεξηνρήο δελ είλαη δπλαηή ε δηδαζθαιία 2 νπ
Δηδηθνχ Μαζήκαηνο ιφγσ κε χπαξμεο ζρεηηθνχ εξγαζηεξίνπ, ηφηε κε απφθαζε ηνπ πιιφγνπ
Γηδαζθφλησλ θαη ηελ έγθξηζε ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ Παηδαγσγηθήο Δπζχλεο θαη ηεο νηθίαο
Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, νη (3) ψξεο ηνπ Δηδηθνχ Μαζήκαηνο Β θαηαλέκνληαη
σο εμήο:
(α) 1 ψξα (Θ) ζην κάζεκα Αλαηνκία – Φπζηνινγία Η
(β) 1 ψξα (Θ) ζην κάζεκα Δξγαζηαθφ Πεξηβάιινλ Σνκέα
(γ) 1 ψξα (1Δ) ζην Δηδηθφ Μάζεκα Α
θαη ην σξνιφγην πξφγξακκα αλαδηακνξθψλεηαη σο αθνινχζσο:

1.
2.
3.
4.
5.

Μαζήκαηα
Αλαηνκία – Φπζηνινγία
Πξψηεο Βνήζεηεο
Τγεία θαη Γηαηξνθή
Γηαπξνζσπηθέο ρέζεηο
Δξγαζηαθφ Πεξηβάιινλ Σνκέα

ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
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6.

Δηδηθφ Μάζεκα Α΄

4Δ
Πεγή: Υ.Α.Φ2/127074/Γ4 (ΦΔΚ 2434 η. Β’ /05.08.2016)

Δηδηθφηεηα: Βνεζφο Ννζειεπηή
Γ΄ ηάμε

1.
2.
3.
4.
5.

Μαζήκαηα
Αλαηνκία – Φπζηνινγία Η
Δξγαζηαθφ Πεξηβάιινλ Σνκέα
Αγγιηθά Σνκέα
Ννζειεπηηθή Η & ΗΗ
ηνηρεία Παζνινγίαο

Ώξεο
1Θ
1Δ
2Θ
3Θ+6Δ
2Θ
Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)

Γ΄ ηάμε

1.
2.
3.
4.
5.

Μαζήκαηα
Αλαηνκία – Φπζηνινγία ΗΗ
Τγηεηλή
Ννζειεπηηθή ΗΗ (Β’ Μέξνο)
ηνηρεία Μαηεπηηθήο - Γπλαηθνινγίαο
Υεηξνπξγηθή – Σερληθή Υεηξνπξγείνπ

Ώξεο
3Θ
2Θ
1Θ+6Δ
2Θ
2Δ

Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)

Δηδηθφηεηα: Βνεζφο Ηαηξηθψλ – Βηνινγηθψλ Δξγαζηεξίσλ
Γ΄ ηάμε

1.
2.
3.
4.
5.

Μαζήκαηα
Αλαηνκία Φπζηνινγία Η
Δξγαζηαθφ Πεξηβάιινλ Σνκέα
Αγγιηθά Σνκέα
Μηθξνβηνινγία Η & ΗΗ
Αηκαηνινγία

Ώξεο
1Θ
1Δ
2Θ
2Θ +4Δ
2Θ+3Δ
Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)

Γ΄ ηάμε

1.
2.
3.
4.
5.

Μαζήκαηα
Αλαηνκία – Φπζηνινγία ΗΗ
Τγηεηλή
Μηθξνβηνινγία ΗΗ (Β’ Μέξνο)
Αλνζνινγία
Κιηληθή Βηνρεκεία

Ώξεο
3Θ
2Θ
1Θ+2Δ
1Θ+2Δ
1Θ+4Δ
Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)
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Δηδηθφηεηα: Βνεζφο Βξεθνλεπηνθφκσλ
Γ΄ ηάμε

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Μαζήκαηα
Αλαηνκία – Φπζηνινγία Η
Δξγαζηαθφ Πεξηβάιινλ Σνκέα
Αγγιηθά Σνκέα
Αγσγή Βξέθνπο θαη Νεπίνπ
Γεκηνπξγηθή Απαζρφιεζε ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία Η & ΗΗ
Λνγνηερλία Πξνζρνιηθήο Ζιηθίαο

Ώξεο
1Θ
1Δ
2Θ
2Θ+2Δ
2Θ+4Δ
1Θ

Πεγή : Υ.Α. Φ2 95229/Γ4 (ΦΔΚ 2072 η.Β΄/15.06.2017)

Γ΄ ηάμε

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Μαζήκαηα
Αλαηνκία – Φπζηνινγία ΗΗ
Τγηεηλή
Γεκηνπξγηθή Απαζρφιεζε ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία ΗΗ (Β’ Μέξνο)
ηνηρεία Γεληθήο θαη Δμειηθηηθήο Φπρνινγίαο
Μνπζηθνθηλεηηθή Αγσγή
Παηδαγσγηθφ Πεξηβάιινλ Βξεθνλεπηαθνχ ηαζκνχ
Λνγνηερλία Πξνζρνιηθήο Ζιηθίαο

Ώξεο
3Θ
2Θ
2Δ
2Θ
2Δ
4Δ
1Θ

Πεγή : Υ.Α. Φ2 95229/Γ4 (ΦΔΚ 2072 η.Β΄/15.06.2017)

Δηδηθφηεηα: Βνεζφο Φπζηθνζεξαπεπηή
Γ΄ ηάμε

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Μαζήκαηα
Αλαηνκία – Φπζηνινγία Η
Δξγαζηαθφ Πεξηβάιινλ Σνκέα
Αγγιηθά Σνκέα
Κηλεζηνινγία
Δηζαγσγή ζηε Φπζηθνζεξαπεία Η - Φπζηθνζεξαπεία
Μάιαμε

Ώξεο
1Θ
1Δ
2Θ
3Δ
2Θ +4Δ
2Δ

Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)

Γ΄ ηάμε

1.
2.
3.
4.
5.

Μαζήκαηα
Αλαηνκία – Φπζηνινγία ΗΗ
Τγηεηλή
Φπζηθνζεξαπεία (Β’ Μέξνο)
Φπζηθά Μέζα θαη Δθαξκνγή ηνπο
Πξαθηηθή Φπζηθνζεξαπεία

Ώξεο
3Θ
2Θ
1Θ+2Δ
2Θ+3Δ
1Θ + 2Δ
Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)
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Δηδηθφηεηα: Βνεζφο Οδνληνηερλίηε
Γ΄ ηάμε

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Μαζήκαηα
Αλαηνκία Φπζηνινγία Η
Δξγαζηαθφ Πεξηβάιινλ Σνκέα
Αγγιηθά Σνκέα
Οξγάλσζε – Δμνπιηζκφο-Τιηθά Οδνληνηερληθνχ Δξγαζηεξίνπ
Οδνληνηερλία Η & ΗΗ
ηνηρεία Οξζνδνληηθήο

Ώξεο
1Θ
1Δ
2Θ
1Θ
2Θ+5Δ
1Θ+2Δ

Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)

Γ΄ ηάμε

1.
2.
3.
4.
5.

Μαζήκαηα
Αλαηνκία - Φπζηνινγία ΗΗ
Τγηεηλή
Οξγάλσζε – Δμνπιηζκφο-Τιηθά Οδνληνηερληθνχ Δξγαζηεξίνπ
Αθίλεηε Πξνζζεηηθή θαη Πνξζειάλε
Αθίλεηε Πξνζζεηηθή

Ώξεο
3Θ
2Θ
1Θ
2Θ+4Δ
1Θ + 3Δ

Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)

Δηδηθφηεηα: Βνεζφο Αθηηλνινγηθψλ Δξγαζηεξίσλ
Γ΄ ηάμε

1.
2.
3.
4.
5.

Μαζήκαηα
Αλαηνκία - Φπζηνινγία Η
Δξγαζηαθφ Πεξηβάιινλ Σνκέα
Αγγιηθά Σνκέα
Αθηηλναλαηνκηθή
Αθηηλνηερλνινγία Η & ΗΗ

Ώξεο
1Θ
1Δ
2Θ
1Θ+2Δ
3Θ+5Δ
Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)

Γ΄ ηάμε

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Μαζήκαηα
Αλαηνκία - Φπζηνινγία ΗΗ
Τγηεηλή
Αθηηλνπξνζηαζία
Νεψηεξεο Απεηθνληζηηθέο Μέζνδνη
Αθηηλνηερλνινγία ΗΗ (Β΄ Μέξνο)
Γενληνινγία Δπαγγέικαηνο

Ώξεο
3Θ
2Θ
2Θ
3Θ
5Δ
1Θ
Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)
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Δηδηθφηεηα: Βνεζφο Φαξκαθείνπ
Γ΄ ηάμε

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Μαζήκαηα
Αλαηνκία – Φπζηνινγία Η
Δξγαζηαθφ Πεξηβάιινλ Σνκέα
Αγγιηθά Σνκέα
Κνζκεηνινγία
Φαξκαθνινγία - Σνμηθνινγία
Φαξκαθεπηηθή Σερλνινγία Η & ΗΗ

Ώξεο
1Θ
1Δ
2Θ
1Θ+2Δ
4Θ
2Θ + 2Δ
Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)

Γ΄ ηάμε

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Μαζήκαηα
Αλαηνκία - Φπζηνινγία ΗΗ
Τγηεηλή
Φαξκαθνινγία - Σνμηθνινγία
ηνηρεία Φαξκαθνγλσζίαο
πληαγνινγία-Ννκνζεζία-Βηβιία Φαξκαθείνπ
Φαξκαθεπηηθή Σερλνινγία ΗΗ (Β΄ Μέξνο)

Ώξεο
3Θ
2Θ
2Θ
2Θ+2Δ
2Θ
1Θ + 2Δ

Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)

Δηδηθφηεηα: Αηζζεηηθήο Σέρλεο
Γ΄ ηάμε

1.
2.
3.
4.
5.

Μαζήκαηα
Αλαηνκία – Φπζηνινγία Η
Δξγαζηαθφ Πεξηβάιινλ Σνκέα
Αγγιηθά Σνκέα
SPA θαη Λνπηξνζεξαπεία
χγρξνλε Αηζζεηηθή Η & ΗΗ

Ώξεο
1Θ
1Δ
2Θ
1Θ+2Δ
3Θ+5Δ
Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)

Γ΄ ηάμε

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Μαζήκαηα
Αλαηνκία - Φπζηνινγία ΗΗ
Τγηεηλή
Μαθηγηάδ
Αηζζεηηθή Άθξσλ - Ολπρνπιαζηηθή
χγρξνλε Αηζζεηηθή ΗΗ (Β’ Μέξνο)
Κνζκεηνινγία - Σερλνινγία Τιηθψλ

Ώξεο
3Θ
2Θ
3Δ
3Δ
3Δ
2Θ
Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)
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Δηδηθφηεηα: Κνκκσηηθήο Σέρλεο
Γ΄ ηάμε

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Μαζήκαηα
Αλαηνκία – Φπζηνινγία ΗΗ
Δξγαζηαθφ Πεξηβάιινλ Σνκέα
Αγγιηθά Σνκέα
Σερλνινγία Τιηθψλ
Δξγαζηήξην Σερληθψλ Δξγαζηψλ
Βαζηθέο Δθαξκνγέο Κνκκσηηθήο Η & ΗΗ

Ώξεο
1Θ
1Δ
2Θ
2Θ
2Δ
7Δ

Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)
Σν

Γ΄ ηάμε

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Μαζήκαηα
Αλαηνκία - Φπζηνινγία ΗΗ
Τγηεηλή
Τγηεηλή Κφκεο Σξηρσηνχ Κεθαιήο - Σνμηθνινγία- Γεξκαηνινγία
Καιιηηερληθά Υηελίζκαηα
Βαζηθέο Δθαξκνγέο Κνκκσηηθήο ΗΗ (Β΄ Μέξνο)
Δξγαζηήξην Σερληθψλ Δξγαζηψλ

Ώξεο
3Θ
2Θ
2Θ
4Δ
2Δ
3Δ

Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)

ΣΟΜΔΑ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ
Β΄ ηάμε

1.
2.
3.
4.

Μαζήκαηα
Διεχζεξν ρέδην
Γξακκηθφ ρέδην
Ηζηνξία ηεο Σέρλεο
Δηδηθφ Δξγαζηεξηαθφ Μάζεκα

Ώξεο
4
3
3Θ
5Δ
Πεγή: Υ.Α.Φ2/88938/Γ4 (ΦΔΚ 1567 η. Β’ /02.06.2016)

Οη καζεηέο δηδάζθνληαη έλα απφ ηα παξαθάησ εξγαζηεξηαθά καζήκαηα,
αλάινγα κε ηελ εξγαζηεξηαθή ππνδνκή ηνπ αληίζηνηρνπ Δ.Κ. ή ηνπ .Δ. ηνπ
ΔΠΑ.Λ. θαη ηηο εηδηθφηεηεο ηνπ Σνκέα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην αληίζηνηρν
ΔΠΑ.Λ.

1.
2.
3.
4.

Φσηνγξαθία θαη Ζιεθηξνληθή Δπεμεξγαζία Δηθφλαο
Σερλνινγία Τθαληηθψλ Τιψλ
Δξγαζηήξην Υαξαθηηθήο – Πιαζηηθήο
Δηζαγσγή ζηηο Ξχιηλεο Καηαζθεπέο*

Ώξεο
5Δ
5Δ
5Δ
5Δ

Πεγή: Υ.Α.Φ2/88938/Γ4 (ΦΔΚ 1567 η. Β’ /02.06.2016) &
Υ.Α. Φ2/65926/Γ4 (ΦΔΚ 1427η.Β΄/26.04.2017)
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*Σν κάζεκα «Δηζαγσγή ζηηο Ξχιηλεο Καηαζθεπέο» επηιέγεηαη κφλν ζηα ΔΠΑ.Λ. ζηα νπνία
ιεηηνπξγεί ζηε Γ’ Σάμε ε εηδηθφηεηα «Δπηπινπνηίαο - Ξπινγιππηηθή».
Δηδηθφηεηα: ρεδηαζκνχ – Γηαθφζκεζεο Δζσηεξηθψλ Υψξσλ
Γ΄ ηάμε

1.
2.
3.
4.

Μαζήκαηα
Αξρέο χλζεζεο
Δθαξκνζκέλεο Σέρλεο κε ρξήζε Ζ/Τ
Γηαθφζκεζε Δζσηεξηθψλ Υψξσλ
Γηαθνζκεηηθή χλζεζε – Σξηζδηάζηαηε Μαθέηα

Ώξεο
3Δ
5Δ
4Δ
3Δ

Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)

Γ΄ ηάμε

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Μαζήκαηα
Ηζηνξία χγρξνλεο Σέρλεο
Σερλνινγία Τιηθψλ
Φεθηαθή ρεδίαζε
Διεχζεξν ρέδην – Υξψκα
Γηαθνζκεηηθή χλζεζε – Σξηζδηάζηαηε Μαθέηα
Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο

Ώξεο
3Θ
2Θ
3Δ
3Δ
3Δ
2Θ

Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)

Δηδηθφηεηα: Γξαθηθψλ Σερλψλ
Γ΄ ηάμε

1.
2.
3.
4.
5.

Μαζήκαηα
Αξρέο χλζεζεο
Δθαξκνζκέλεο Σέρλεο κε ρξήζε Ζ/Τ
Γξακκαηνγξαθία
Σερλνινγία Δθηππψζεσλ
Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο

Ώξεο
3Δ
5Δ
2Δ
1Θ+3Δ
1Θ
Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)

Γ΄ ηάμε

1.
2.
3.
4.
5.

Μαζήκαηα
Ηζηνξία χγρξνλεο Σέρλεο
Σερλνινγία Τιηθψλ
Διεχζεξν ρέδην - Υξψκα
Γξαθηζηηθέο Δθαξκνγέο
Φεθηαθή ρεδίαζε Δληχπσλ

Ώξεο
3Θ
2Θ
3Δ
4Δ
4Δ
Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)
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Δηδηθφηεηα: πληήξεζε Έξγσλ Σέρλεο – Απνθαηάζηαζεο
Γ΄ ηάμε

1.
2.
3.
4.

Μαζήκαηα
Αξρέο χλζεζεο
Δθαξκνζκέλεο Σέρλεο κε ρξήζε Ζ/Τ
Πξνζηαζία Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο
Αληίγξαθν Έξγσλ Σέρλεο

Ώξεο
3Δ
5Δ
2Θ
5Δ

Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)

Γ΄ ηάμε

1.
2.
3.
4.
5.

Μαζήκαηα
Ηζηνξία χγρξνλεο Σέρλεο
Σερλνινγία Τιηθψλ
Βαζηθέο Σερληθέο πληήξεζεο Έξγσλ Σέρλεο
ρεδηαζηηθή Σεθκεξίσζε Έξγσλ Σέρλεο
Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο

Ώξεο
3Θ
2Θ
7Δ
3Δ
1Θ

Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)

Δηδηθφηεηα: Αξγπξνρξπζνρνΐαο
Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα
1.
2.
3.
4.

Ώξεο

Αξρέο χλζεζεο
Δθαξκνζκέλεο Σέρλεο κε ρξήζε Ζ/Τ
Δξγαζηήξην Υεηξνπνίεηνπ Κνζκήκαηνο
Δξγαζηήξην Πιαζηηθήο - Μεηαιινπιαζηηθήο

3Δ
5Δ
4Δ
3Δ

Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)

Γ΄ ηάμε

1.
2.
3.
4.
5.

Μαζήκαηα
Ηζηνξία χγρξνλεο Σέρλεο
Σερλνινγία Τιηθψλ
Δξγαζηήξην Υεηξνπνίεηνπ Κνζκήκαηνο
ρέδην Κνζκεκαηνπνηΐαο
Δξγαζηήξην Αλαπαξαγσγηθνχ Κνζκήκαηνο - κάιην

Ώξεο
3Θ
2Θ
5Δ
3
3Δ

Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)

Δηδηθφηεηα: ρεδίαζεο θαη Παξαγσγήο Δλδχκαηνο
Γ΄ ηάμε

1.
2.

Μαζήκαηα
Αξρέο χλζεζεο
Δθαξκνζκέλεο Σέρλεο κε ρξήζε Ζ/Τ

ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
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3.
4.
5.

Σερλνινγία Πξνηχπσλ Κνπήο (Παηξφλ)
Σερλνινγία Παξαγσγή Δλδπκάησλ
Σερλνινγία Τθάζκαηνο θαη Οξγάλσζε πιινγήο Δλδχκαηνο

2Δ
2Δ
3Θ

Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)

Γ΄ ηάμε

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Μαζήκαηα
Ηζηνξία χγρξνλεο Σέρλεο
Σερλνινγία Τιηθψλ
Ζιεθηξνληθή ρεδίαζε Βηνκεραληθνχ Πξντφληνο
Σερλνινγία Πξνηχπσλ Κνπήο (Παηξφλ)
Σερλνινγία Παξαγσγή Δλδπκάησλ
Πνηνηηθφο Έιεγρνο Τθάζκαηνο

Ώξεο
3Θ
2Θ
3Δ
3Δ
2Δ
1Θ+2Δ

Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)

Δηδηθφηεηα: Δπηπινπνηία – Ξπινγιππηηθή
Γ΄ ηάμε

1.
2.
3.
4.

Μαζήκαηα
Αξρέο χλζεζεο
Δθαξκνζκέλεο Σέρλεο κε ρξήζε Ζ/Τ
Ξχιηλεο Καηαζθεπέο
πλδεζκνινγία Δπίπινπ-Ξπινγιππηηθή

Ώξεο
3Δ
5Δ
1Θ+2Δ
1Θ+3Δ

Πεγή : Υ.Α. Φ2 659221/Γ4 (ΦΔΚ 1416 η.Β΄/26.04.2017)

Γ΄ ηάμε

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Μαζήκαηα
Ηζηνξία χγρξνλεο Σέρλεο
Σερλνινγία Τιηθψλ
Γξακκηθφ ρέδην
Ξχιηλεο Καηαζθεπέο
πλδεζκνινγία Δπίπινπ- Ξπινγιππηηθή
Σερλνινγία Ξχινπ-Μεηξήζεηο
Διεχζεξν ρέδην

Ώξεο
3Θ
2Θ
2
3Δ
2Δ
2Θ
2
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Οδηγ όρ Ειδ ικοηήηων – Πεπίγ παμμα Επαγ γ έλμαηορ

Πεγή εηθφλσλ: http://www.moec.gov.cy/ysea/ekdoseis.html
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ΣΟΜΔΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

Ειδικ όηηηα: Τεσ ν ικ όρ Εθαπμογ ών Πληποθοπικ ήρ

Ειδ ικόηηηα: Τεσ ν ικ όρ Η/Υκ αι Δικ ηύων Η/Υ

Ζ πιεξνθνξηθή κε ηηο εμεηδηθεχζεηο ηεο δηαδξακαηίδεη πιένλ έλαλ θνξπθαίν θαη κε νινέλα απμαλφκελε
ζεκαζία ξφιν ζηηο εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο επηζηήκεο ζε δηεζλέο επίπεδν.
Σα επαγγέικαηα πιεξνθνξηθήο απαηηνχλ εξεπλεηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε, εθεπξεηηθφηεηα,
θαληαζία, νξγαλσηηθέο θαη εξεπλεηηθέο δεμηφηεηεο, κεζνδηθφηεηα ζηελ εξγαζία θαη πςειφ επίπεδν
εθπαίδεπζεο θαη ζπλερνχο θαηάξηηζεο ζην αληηθείκελν θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Έθεβνη κε απηά ηα
ραξαθηεξηζηηθά κπνξνχλ λα εμεηάζνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηαδηνδξνκίαο πνπ πξνζθέξνπλ νη δχν
εηδηθφηεηεο ηνπ ηνκέα.
Ζ εηδηθφηεηα Σερληθφο Δθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθήο δίλεη έκθαζε ζηα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Βάζεσλ
Γεδνκέλσλ, θαζψο θαη ζε Δθαξκνγέο & Θέκαηα πληήξεζεο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ.
Ζ εηδηθφηεηα Σερληθφο Ζ/Τ θαη Γηθηχσλ Ζ/Τ δίλεη έκθαζε ζηελ Σερληθή Τπνζηήξημε ησλ
Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (εγθαηάζηαζεο, ζπληήξεζεο), θαζψο θαη ζε Σερληθά Θέκαηα Πσιήζεσλ.
Γπλαηφηεηεο εξγαζίαο:


Ο απφθνηηνο ησλ εηδηθνηήησλ ηνπ ηνκέα
Πιεξνθνξηθήο κπνξεί λα εξγαζηεί ηφζν ζηνλ
Γεκφζην, φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.
Αλαιπηηθά, ν απφθνηηφο κπνξεί λα εξγαζηεί ζε:


Δπηρεηξήζεηο, νξγαληζκνχο, εθπαηδεπηηθέο
κνλάδεο θ.ά., θαζψο επίζεο θαη ζε θνξείο
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο
πιεξνθνξηθήο.

Δπηρεηξήζεηο πνπ:








Καηαζθεπάδνπλ ή ππνζηεξίδνπλ πξντφληα
πιεξνθνξηθήο.
ρεδηάδνπλ, εγθαζηζηνχλ θαη ππνζηεξίδνπλ
δίθηπα ππνινγηζηψλ θαη δηθηπαθέο
ππεξεζίεο.
Αλαπηχζζνπλ θαη ππνζηεξίδνπλ εθαξκνγέο
ινγηζκηθνχ.
Πξνσζνχλ θαη πσινχλ πξντφληα ή
ππεξεζίεο πιεξνθνξηθήο, δηθηπαθφ
εμνπιηζκφ θαη δηθηπαθέο ππεξεζίεο θαη
εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ.
Χο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο (π.ρ. γξαθείν
ππνζηήξημεο θαη πξνψζεζεο δηθηπαθνχ
εμνπιηζκνχ θαη δηθηπαθψλ ππεξεζηψλ).













ηνπηθψλ δηθηχσλ.
Αλαιακβάλεη ππφ ηελ επίβιεςε, ηνλ
έιεγρν θαη ηηο νδεγίεο θάπνηνπ ππεχζπλνπ
φζα αλαθέξνληαη ζε κεγαιχηεξα
ζπζηήκαηα, κεγαιχηεξα δίθηπα, ην
Γηαδίθηπν ή άιιεο δξαζηεξηφηεηεο.
Κάλεη ρξήζε ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ
πιεξνθνξηθήο.
Τπνζηεξίδεη, σο πξνο ηελ ρξήζε ησλ
ζπζηεκάησλ, ηνπο πειάηεο ή ηνπο
ρξήζηεο αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ.
Πσιεί, εγθαζηζηά θαη ππνζηεξίδεη
ππεξεζίεο θαη πξντφληα πιεξνθνξηθήο
θαη δηαδηθηπαθφ εμνπιηζκφ.
Αλαπηχζζεη απιέο εθαξκνγέο
πιεξνθνξηθήο.
Γηαρεηξίδεηαη εμνπιηζκφ θαη ππεξεζίεο
απιψλ ηνπηθψλ δηθηχσλ ππνινγηζηψλ.
Δγθαζηζηά, ππνζηεξίδεη θαη ζπληεξεί
εμνπιηζκφ θαη ππεξεζίεο απιψλ ηνπηθψλ
δηθηχσλ ππνινγηζηψλ.
Αλαπηχζζεη απιέο εθαξκνγέο πνιπκέζσλ
θαη Γηαδηθηχνπ.
Γεκηνπξγεί ηζηνζειίδεο θαη ζπληεξεί ην
πεξηερφκελφ ηνπο.

Ο απφθνηηνο κπνξεί λα:


Αλαιακβάλεη απηνδχλακα – απηφλνκα φζα
αλαθέξνληαη ζηελ εγθαηάζηαζε,
ππνζηήξημε, δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε
ζπζηεκάησλ ελφο ρξήζηε θαη απιψλ
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ΣΟΜΔΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ

Σα Μεραλνινγηθά Δπαγγέικαηα απαηηνχλ νξγαλσηηθέο ηθαλφηεηεο, κεζνδηθφηεηα θη ηδηαίηεξε
ππεπζπλφηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ κειεηψλ πνπ εθπνλεί ν Μεραλνιφγνο Μεραληθφο. Αθφκα,
ζεκαληηθά πξνζφληα γηα ηα επαγγέικαηα απηά είλαη ε επρέξεηα ζην ηερληθφ ζρέδην, ζηνπο ππνινγηζκνχο
θαη ζηηο κεηξήζεηο, θαζψο θαη ε θαιή αληίιεςε ησλ κεραλψλ ή ηνπ ρψξνπ. Ο δπλακηζκφο, ε ζπλέπεηα
θαη ε πξαθηηθή ζθέςε είλαη επίζεο ζεηηθά πξνζφληα γηα ηελ άζθεζε ησλ επαγγεικάησλ, ηέινο,
απαηηνχληαη δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο, ηθαλφηεηεο ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο θαη νκαδηθφ πλεχκα,
δηφηη ζπρλά νη επαγγεικαηίεο απηνί απνηεινχλ κέινο κηαο νκάδαο εξγαζίαο.
Έθεβνη νη νπνίνη έρνπλ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ζα κπνξνχλ λα εμεηάζνπλ ηελ πξννπηηθή
ζηαδηνδξνκίαο ζηηο εηδηθφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ν ηνκέαο ηεο Μεραλνινγίαο.

Δηδηθφηεηα: Σερληθφο Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ & Καηαζθεπψλ
Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο Σερληθφο Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ & Καηαζθεπψλ κπνξεί λα:










ρξεζηκνπνηεί θαη λα εθαξκφδεη ηα κέζα θαη
ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη πγηεηλήο,
εμαζθαιίδεη
ηελ
ηήξεζε
ησλ
πξνδηαγξαθψλ
θαη
αζθαιείαο
ησλ
εξγαιεηνκεραλψλ,
εθηειεί ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα εξγαζίεο
θαηεξγαζίαο ζε εξγαιεηνκεραλέο,
επηιέγεη ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ
(φξγαλα, εξγαιεία, ζπζθεπέο, πιηθά),
θαηαγξάθεη θαη αλαθέξεη ηα απνηειέζκαηα
ησλ επεκβάζεψλ ηνπ,
θνζηνινγεί ηηο εξγαζίεο θαη ηα πιηθά.
παξαθνινπζεί θαη ζπληνλίδεη νκάδα,
αζρνιεζεί κε επηηπρία ζηελ εγθαηάζηαζε,
ηνλ έιεγρν, ηε ξχζκηζε, ηε ζπληήξεζε θαη
θαηά πεξίπησζε ηελ επηζθεπή κεραλψλ
παξαγσγήο
θεθαιαηνπρηθψλ
ή
θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ,
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απαζρνιεζεί ζε βηνκεραλίεο ή βηνηερλίεο
θεθαιαηνπρηθψλ
ή
θαηαλαισηηθψλ
αγαζψλ, εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ζπλαθψλ
δξαζηεξηνηήησλ,
σο
ηερλίηεο
ζπληήξεζεο,
θαη
ζε
ππεξεζίεο
ζπληήξεζεο
θαη
επηζθεπήο
κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ.
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Ειδια:Τεσνικ όρ

Θεπμικ ών κ αι Υδπαςλ ικώ ν Εγ καηαζηάζεων κ αι Τεσν ολ ογ ίαρ Πεηπελ αίο ς κ αι Φςζικού Αεπίο ς

Δηδηθφηεηα: Σερληθφο Θεξκηθψλ θαη Τδξαπιηθψλ
Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ

Δγθαηαζηάζεσλ θαη Σερλνινγίαο

Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο Σερληθφο Θεξκηθψλ θαη Τδξαπιηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Σερλνινγίαο
Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ είλαη ηθαλφο λα:
 αζρνιεζεί κε επηηπρία ζηελ εγθαηάζηαζε,
ζπληήξεζε θαη επηζθεπή δηθηχσλ γηα ηελ
εμαλαγθαζκέλε ή θπζηθή θπθινθνξία
ξεπζηψλ (κε ηηο απαξαίηεηεο ζπζθεπέο θαη
φξγαλα) αθνινπζψληαο ηηο ηερληθέο
νδεγίεο, ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο
ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο,
 θαηαζθεπάδεη, ειέγρεη θαη ζπληεξεί δίθηπα
πεηξειαίνπ θαη αεξίσλ θαπζίκσλ,
 εγθαζηζηά, ειέγρεη θαη ζπληεξεί ιέβεηεο,
θαπζηήξεο θαη ζπζθεπέο ζηηο νηθηαθέο
 εγθαζηζηά ειέγρεη θαη ζπληεξεί ιέβεηεο,
εγθαηαζηάζεηο πεηξειαίνπ θαη αεξίσλ
θαπζηήξεο
θαη
ζπζθεπέο
ζηηο
θαπζίκσλ,
βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο πεηξειαίνπ
 εγθαζηζηά ειέγρεη θαη ζπληεξεί ιέβεηεο,
θαη αεξίσλ θαπζίκσλ,
θαπζηήξεο
θαη
ζπζθεπέο
ζηηο
 εγθαζηζηά ειέγρεη θαη ζπληεξεί φξγαλα,
επαγγεικαηηθέο εγθαηαζηάζεηο αεξίσλ
απηνκαηηζκνχο θαη ειεθηξηθά θπθιψκαηα
θαπζίκσλ,
ζηηο ζεξκηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηηο
εγθαηαζηάζεηο αεξίσλ θαπζίκσλ,
 θαηαζθεπάδεη, ειέγρεη θαη ζπληεξεί
ζπζηήκαηα ζεξκηθψλ εγθαηαζηάζεσλ.
Δηδηθφηεηα: Σερληθφο Δγθαηαζηάζεσλ Φχμεο Αεξηζκνχ θαη Κιηκαηηζκνχ
Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο Σερληθφο Δγθαηαζηάζεσλ Φχμεο Αεξηζκνχ θαη Κιηκαηηζκνχ κπνξεί
λα:
 απαζρνιεζεί σο ειεχζεξνο
 αθνινπζεί ηηο ηερληθέο νδεγίεο θαη ηηο
επαγγεικαηίαο, σο κηζζσηφο ζε
πξνδηαγξαθέο ηνπ κειεηεηή θαη ηνπ
επηρεηξήζεηο (βηνκεραλίεο θαηαζθεπήο
θαηαζθεπαζηή,
ςπγείσλ θαη θιηκαηηζηηθψλ, εκπνξηθέο
 εθαξκφδεη ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο.
θαη εξγνιαβηθέο επηρεηξήζεηο ζπλαθψλ
 ρξεζηκνπνηεί ζσζηά ηα εξγαιεία, ηηο
δξαζηεξηνηήησλ) θαη σο ηερλίηεο
ζπζθεπέο θαη ηα φξγαλα ειέγρνπ,
ζπληήξεζεο.
 εξγαζηεί ζε εγθαηαζηάζεηο βηνκεραληθήο
θαη επαγγεικαηηθήο ςχμεο θαη
εγθαηαζηάζεηο θεληξηθνχ θαη βηνκεραληθνχ
αεξηζκνχ θαη θιηκαηηζκνχ,
 είλαη ηθαλφο λα αζρνιεζεί κε επηηπρία ζηελ
εγθαηάζηαζε, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή
νηθηαθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ςπγείσλ θαη
ςπθηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ,
 είλαη ηθαλφο λα αζρνιεζεί κε ηελ
εγθαηάζηαζε, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή,
ηφζν ηνπηθψλ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ φζν
θαη θεληξηθψλ θιηκαηηζηηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ,
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Δηδηθφηεηα: Σερληθφο Ορεκάησλ
Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο Σερληθφο Ορεκάησλ απνθηά δεμηφηεηεο πνπ ηνλ θαζηζηνχλ ηθαλφ λα
εξγαζηεί ζε δηάθνξνπο ηνκείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην απηνθίλεην, φπσο:



έιεγρν ιεηηνπξγίαο, επηζθεπή, ζπληήξεζε
ηνπ ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο απηνθηλήηνπ,
έιεγρν ιεηηνπξγίαο, επηζθεπή, ζπληήξεζε
ειεθηξνκεραληθψλ
ζπζηεκάησλ
θαη
ζπζηεκάησλ
απηνκαηηζκνχ
ηνπ
απηνθηλήηνπ.

Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα
εξγαζηεί ζηνπο νξγαληζκνχο ΓΔΚΟ – Γεκφζηεο
ππεξεζίεο, ζε ζπλεξγεία επηζθεπήο απηνθηλήησλ –
νρεκάησλ,
ζε
βηνκεραλίεο
παξαγσγήο
απηνθηλήησλ,
ζε
εηαηξείεο
εκπνξίαο
ειεθηξνινγηθψλ
θη
ειεθηξνληθψλ
εηδψλ
απηνθηλήησλ, σο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο.

Δηδηθφηεηα: Σερληθφο Μεραλνζπλζέηεο Αεξνζθαθψλ
Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο Σερληθφο Μεραλνζπλζέηεο Αεξνζθαθψλ απνθηά γλψζεηο δεμηφηεηεο πνπ
ηνλ θαζηζηνχλ ηθαλφ λα εξγαζηεί ζε δηάθνξνπο ηνκείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπληήξεζε ησλ
αεξνζθαθψλ:




Δθηειεί ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο
εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο
ζπζηεκάησλ
θαη
ππνζπζηεκάησλ
αεξνζθαθψλ.
Δθαξκφδεη ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ
δηαδηθαζηψλ ζπληήξεζεο αεξνζθαθψλ.



Δπηιέγεη ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ γηα
ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ επηζθεπήο θαη
ζπληήξεζεο θηλεηήξσλ θαη πηζηνπνηεί
ηελ πιντκφηεηα θαη ηελ αζθαιή
ιεηηνπξγία ηνπο.

Τομέαρ Ηλ εκ ηπολ ογ ίαρ , Ηλ εκ ηπον ικήρ & Αςηομαηιζμού
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ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ, ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ & ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ

Οη εξγαδφκελνη ζηα Ζιεθηξνινγηθά θαη Ζιεθηξνληθά επαγγέικαηα ρξεηάδεηαη λα δηαζέηνπλ
επζπλεηδεζία, ππεπζπλφηεηα, δπλακηζκφ, ζπλέπεηα, κεζνδηθφηεηα θαη ηάμε θαηά ηελ εθηέιεζε
ησλ εξγαζηψλ. Δπίζεο, απαξαίηεηε είλαη ε δεμηφηεηα ζηε ζρεδίαζε κέζσ ειεθηξνληθνχ
ππνινγηζηή, θαζψο θαη γλψζε ηεο λνκνζεζίαο πνπ αλαθέξεηαη ζηα δεκφζηα θαη ηδησηηθά έξγα.
Νένη πνπ επηδεηνχλ κηα ζέζε κε πξννπηηθή ζηελ αγνξά εξγαζίαο, θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα, κέζα
απφ ηα πξνζθεξφκελα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, πεξαηηέξσ ζπνπδψλ πξέπεη λα κειεηήζνπλ ηηο
πξννπηηθέο πνπ ηνπο πξνζθέξνπλ νη εηδηθφηεηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα.
Οη επαγγεικαηίεο απηνί ρξεηάδεηαη λα είλαη πξνζεθηηθνί θαη ηαθηηθνί. Να δηαζέηνπλ ζηαζεξφηεηα,
κεγάιε αθξίβεηα θαη ηθαλφηεηα ζπληνληζκνχ θηλήζεσλ. Απαξαίηεηα είλαη επίζεο, ην ελδηαθέξνλ
γηα ην αληηθείκελφ ηνπο, ε επηλνεηηθφηεηα θαη ν δπλακηζκφο. Δπηπιένλ, νη επαγγεικαηίεο απηνί
ρξεηάδεηαη λα είλαη επζπλείδεηνη, ζπλεπείο θαη λα δηαζέηνπλ ηθαλφηεηα αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ
ζε δχζθνιεο θαηαζηάζεηο ή αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ ηερληθήο θχζεσο.
Απαξαίηεηε είλαη αθφκε ε ηθαλφηεηα εθηέιεζεο απιψλ καζεκαηηθψλ ππνινγηζκψλ, ε
επηδεμηφηεηα ζην ρεηξηζκφ εξγαιείσλ θαη κεραλεκάησλ θαη ε ηθαλφηεηα αληίιεςεο ρψξνπ,
κνξθψλ θαη ζρεκάησλ. Σέινο, νη επαγγεικαηίεο απηνί απαηηείηαη λα έρνπλ κπτθή δχλακε,
ζσκαηηθή επιπγηζία θαη επθηλεζία.

ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ελίδα 93

Edited with the trial version of

To remove this notice, visit
www.pdfpro.co
Ειδικόηηηα: Τεσν ικ όρ Ηλ εκ ηπον ικ ών & Υπολ ογ ιζηικ ών Σςζηημάηω ν, Εγκ αηαζηάζεω ν , Δικ ηύ ων & Τηλ επικοινω νιών

Δηδηθφηεηα: Σερληθφο Ζιεθηξνληθψλ & Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ, Δγθαηαζηάζεσλ,
Γηθηχσλ & Σειεπηθνηλσληψλ:
Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο Σερληθφο Ζιεθηξνληθψλ θαη Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ,
Δγθαηαζηάζεσλ είλαη ζε ζέζε θαη κπνξεί λα εξγαζηεί σο κέινο νκάδαο ή απηφλνκα ή σο ππάιιεινο
ζε:










βηνκεραλία ή βηνηερλία ή εηαηξεία
ζπλαξκνιφγεζεο Ζ/Τ,
ηερληθή εηαηξεία ή ζπλεξγείν εγθαηάζηαζεο
ζπζηεκάησλ Ζ/Τ θαη δηθηχσλ,
ηερληθή εηαηξεία εγθαηάζηαζεο δνκεκέλσλ
θαισδηψζεσλ γηα δίθηπα Ζ/Τ,
ππνινγηζηηθά θέληξα κηθξψλ ή κεγάισλ
εηαηξεηψλ ή παξνρέο ππεξεζηψλ ηνπ
δηαδηθηχνπ,
θαηαζηήκαηα πψιεζεο Ζ/Τ θαη δηθηπαθψλ
πξντφλησλ,
ζε ηερληθέο ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ ή ηνπ
ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ απαζρνινχληαη κε
ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ππνινγηζηηθψλ
ζπζηεκάησλ θαη δηθηχσλ,
εθηειεί ηε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο (SETUP) ησλ κεξψλ ηνπ Ζ/Τ.




Δπαγγεικαηηθά Καζήθνληα:
Σα θχξηα θαη εηδηθά επαγγεικαηηθά θαζήθνληα ηνπ
απνθνίηνπ ηεο εηδηθφηεηαο Σερληθφο Ζιεθηξνληθψλ
θαη Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ, Δγθαηαζηάζεσλ
είλαη λα:
Α. ζπλαξκνινγεί, εγθαζηζηά θαη ειέγρεη ηελ
ιεηηνπξγία Ζ/Τ θαη πεξηθεξεηαθψλ ζπζθεπψλ θαη
δηθηχσλ:
 επηιέγεη ηα θαηάιιεια δνκηθά ζηνηρεία γηα ηε
ζπλαξκνιφγεζε ελφο Ζ/Τ θαη ζπλαξκνινγεί
ηα κέξε ηνπ Ζ/Τ,
 εγθαζηζηά ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα,
 θαηαλνεί θαη εθηειεί κε αθξίβεηα ηηο νδεγίεο
ηνπ θαηαζθεπαζηή ή πξντζηακέλνπ ηνπ γηα
ηελ ηνπνζέηεζε ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ,
 εγθαζηζηά ζθιεξνχο δίζθνπο, νδεγνχο CDROM, θ.ιπ.,
 εγθαζηζηά θάξηεο επέθηαζεο (γξαθηθψλ ήρνπ, θ.ιπ.),
 ζπλδέεη πεξηθεξεηαθά ηνλ Ζ/Τ (νζφλε,
εθηππσηή, Fax, modem, skanner, θ.ιπ.),
 δειψλεη
πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο ζην
ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα θαη εγθαζηζηά ηνπο
απαξαίηεηνπο νδεγνχο,
 ζπλδέεη φξγαλα κέηξεζεο & θαηαγξαθήο ζηνλ
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Ζ/Τ. Δγθαζηζηά Ζ/Τ ζην ρψξν εξγαζίαο
ειέγρνληαο πξψηα ηελ θαηαιιειφιεηα
ησλ γξακκψλ ξεχκαηνο θαη ησλ
γξακκψλ δεδνκέλσλ,
εγθαζηζηά θάξηεο δηθηχνπ θαη modem.
ζέηεη ζε ιεηηνπξγία θαη ειέγρεη ηνλ Ζ/Τ
ή ην δίθηπν πνπ εγθαηέζηεζε. Δθηειεί
δηαγλσζηηθά πξνγξάκκαηα ειέγρνπ ηνπ
πιηθνχ
θαη
πξαγκαηνπνηεί
δνθηκαζηηθνχο ειέγρνπο,
ζπλδέεη ηνπο ππνινγηζηέο ζε δίθηπν,
ειέγρνληαο πξψηα ηελ θαηαιιειφηεηα
ησλ γξακκψλ κεηάδνζεο δεδνκέλσλ,
ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ ηχπνπ modem
θαη ησλ θαξηψλ δηθηχνπ,
ελεκεξψλεη ηνλ πειάηε γηα ηνλ ηξφπν
ρξήζεο ηνπ Ζ/Τ ή ηνπ Γηθηχνπ.

Β. εγθαζηζηά Γνκεκέλεο Καισδηψζεηο γηα
Γίθηπα Τπνινγηζηψλ:
 επηιέγεη ηα απαξαίηεηα θαιψδηα γηα
ηελ εγθαηάζηαζε ησλ δηθηχσλ θαη ηα
θαηάιιεια ζηνηρεία ζχλδεζεο κε ηνπο
Ζ/Τ θαη ηνπο ηεξκαηηθνχο.
 ηνπνζεηεί ζσζηά ηηο θαισδηψζεηο ζηα
ζσζηά κήθε θαη κε ηνπο θαηάιιεινπο
ηεξκαηηζκνχο
θαη
κεηά
θάλεη
νκαδνπνίεζε
ζε
εηδηθά
πξνζηαηεπκέλνπο ρψξνπο.
 ζπλδέεη ηηο θαισδηψζεηο δνκεκέλα.
ζηνπο θαηαλεκεηέο ζχκθσλα κε ηα
θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα.
 ειέγρεη ηηο θαισδηψζεηο θαη ηηο
ζπλδέζεηο ηνπο.
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Γ. πξνρσξεί ζε δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή
βιαβψλ Ζ/Τ, πεξηθεξεηαθψλ θαη δηθηχσλ:
 πξνβαίλεη ζε έιεγρν γηα ηε δηαπίζησζε θαη
ηνλ εληνπηζκφ ηεο βιάβεο,
 απνθαζηζηά βιάβεο πνπ έρνπλ εληνπηζζεί,
 εηζεγείηαη ηελ πξνκήζεηα ησλ απαηηνχκελσλ
αληαιιαθηηθψλ ή αλαιψζηκσλ πιηθψλ,
 πξαγκαηνπνηεί
πεξηνδηθά
ζπληήξεζε
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ
ή ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ θαη αληηθαζηζηά ηα
αλαιψζηκα πιηθά,
 απνζεθεχεη αλαιψζηκα, πιηθά, αληαιιαθηηθά.




εγθαζηζηά εθαξκνγέο δηθηύνπ θιπ.),
εθηειεί ηηο απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο ζηα
πξνγξάκκαηα
ψζηε
λα
αληαπνθξίλνληαη απνδνηηθφηεξα ζην
πεξηβάιινλ εξγαζίαο θαη ειέγρεη ηελ
θαιή ζπκπεξηθνξά ηνπο ζηηο ζπλζήθεο
εξγαζίαο,
πξνβαίλεη
ζηηο
απαξαίηεηεο
πξνζαξκνγέο ησλ πξνγξακκάησλ φηαλ
γίλεηαη
ηξνπνπνίεζε
ηνπ
πεξηβάιινληνο ή αιιαγή δηθαησκάησλ
ρξεζηψλ,
ελεκεξψλεη ηνπο ρξήζηεο γηα ηα
βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ιεηηνπξγηθνχ
πεξηβάιινληνο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηηο
ξπζκίζεηο πνπ έθαλε.

Γ. θάλεη ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ξπζκίζεηο

πξνγξακκάησλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ
θαιχηεξε απφδνζε απιψλ Ζ/Τ, ζπλδέζεηο
πεξηθεξεηαθψλ ή Γηθηχσλ (Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα,
απηνκαηηζκνί γξαθείνπ, ππνζηήξημε ρξεζηώλ):
 εγθαζηζηά ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηνπ Ζ/Τ,
ηνπο νδεγνχο ησλ πεξηθεξεηαθψλ ή ην Δ. ρεηξίδεηαη πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο ηνπ
ιεηηνπξγηθφ
ζχζηεκα
ηνπ
Γηθηχνπ Γηαδηθηχνπ θα ξπζκίδεη ηνλ Ζ/Τ ζηα
(Γηακνξθώλεη ‘‘δηθαηώκαηα’’ ζην Γίθηπν,
παξαπάλσ πξνγξάκκαηα.
Δπίζεο σο Σερληθφο Γηθηχσλ θαη Σειεπηθνηλσληψλ κπνξεί λα εξγαζηεί σο κέινο νκάδαο ή απηφλνκα
ή σο ππάιιεινο ζε:
1







βηνκεραλία ή βηνηερλία θαηαζθεπήο,
ζπλαξκνιφγεζεο,
ζπληήξεζεο
θαη
επηζθεπήο
ειεθηξνληθψλ
ζπζθεπψλ
θαηαλαισηηθνχ
ραξαθηήξα
ή
ξαδηνηειενπηηθψλ ζπζθεπψλ νηθηαθήο
ρξήζεο
(φπσο
ζηεξενθσληθψλ
ζπζηεκάησλ,
ηειενξάζεσλ,
δεθηψλ
ξαδηνθσλίαο, ηειεθσλίαο, θ.ιπ.),
εηαηξεία ή εξγαζηήξην επηζθεπήο ή θαη
εγθαηάζηαζεο ζπζθεπψλ ήρνπ θαη εηθφλαο,
θαζψο θαη εγθαηάζηαζεο θεληξηθψλ
θεξαηψλ (επίγεησλ ή/θαη δνξπθνξηθψλ)
ηειεφξαζεο,
ζε θαηαζηήκαηα πψιεζεο ειεθηξνληθψλ
ζπζθεπψλ ήρνπ θαη εηθφλαο, θαζψο θαη
ειεθηξνληθψλ εμαξηεκάησλ πάζεο θχζεσο,
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δηαβάδεη ην ειεθηξνληθφ δηάγξακκα
απιψλ θπθισκάησλ θαη ηα αληίζηνηρα
θαηαζθεπαζηηθά δεδνκέλα (data sheets).
αλαγλσξίδεη ηα επηκέξνπο εμαξηήκαηα,
πνπ απνηεινχλ ην θχθισκα θαη ηα
επηιέγεη γηα ηελ ζπλαξκνιφγεζε ή
επηζθεπή ηνπ θπθιψκαηνο,
αλαγλσξίδεη ηηο βαζκίδεο ησλ ζπζθεπψλ
θαη ησλ κεραλεκάησλ θαη κπνξεί λα
πξνβαίλεη ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπο φηαλ
απηφ απαηηείηαη,
ζε ξαδηνθσληθνχο & ηειενπηηθνχο
ζηαζκνχο,
ζε εηαηξεία ζηαζεξήο θαη θηλεηήο
ηειεθσλίαο.
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Δπαγγεικαηηθά θαζήθνληα:
Σν επάγγεικα ηνπ Σερληθνχ Γηθηχσλ θαη
Σειεπηθνηλσληψλ πεξηιακβάλεη ηα εμήο θχξηα
θαη εηδηθά επαγγεικαηηθά θαζήθνληα:.
αλαγλσξίδεη, δηαβάδεη, θαηαζθεπάδεη θαη
ειέγρεη κε βάζε θαηάιιειεο νδεγίεο απιά
ειεθηξνληθά θπθιψκαηα, πνπ απνηεινχλ
ηκήκα επξχηεξσλ ειεθηξνληθψλ δηαηάμεσλ,
ρξεζηκνπνηψληαο αλαινγηθά θαη ςεθηαθά
εμαξηήκαηα,
θαζψο
θαη
δηαηάμεηο
κεραλνπξγηθήο ηερλνινγίαο,
ειέγρεη θαη ζπληεξεί ειεθηξνληθέο νηθηαθέο
θαη θαηαλαισηηθνχ ραξαθηήξα ζπζθεπέο.
Δπίζεο αληρλεχεη θαη επηζθεπάδεη ηηο βιάβεο
ηνπο:
 κπνξεί λα απνθαιχςεη ην εζσηεξηθφ
ηνπ κεραλήκαηνο θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηα θαηάιιεια δηαγλσζηηθά
κεραλήκαηα λα εληνπίζεη θαη λα
πξνβεί ζε πξψηε εθηίκεζε ηεο βιάβεο,
 ζπληεξεί ηε ζπζθεπή θαη απνθαζηζηά
ηελ βιάβε,
 ελεκεξψλεη ηνλ πειάηε γηα ηελ βιάβε
θαη γηα ηνλ πεξαηηέξσ ρεηξηζκφ ηεο
ζπζθεπήο.

Σνπνζεηεί, ξπζκίδεη, ειέγρεη, ζπληεξεί θαη
επηζθεπάδεη εγθαηαζηάζεηο θεξαηψλ επίγεηαο ή θαη
δνξπθνξηθήο ιήςεο θαηφπηλ νδεγηψλ:
 δηαβάδεη
θαη
αληηιακβάλεηαη
ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δνξπθφξνπ πνπ είλαη
απαξαίηεηα γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ζηελ νπνία
ζα πξνβεί (θαηεχζπλζε δνξπθφξνπ, ηζρχο,
πφισζε δέζκεο, θ.ιπ.),
 επηιέγεη, ηνπνζεηεί, ξπζκίδεη θαη ειέγρεη
εγθαηαζηάζεηο θεξαηψλ επίγεηαο ή θαη
δνξπθνξηθήο ιήςεο,
 ζπληεξεί θαη επηζθεπάδεη ηηο παξαπάλσ
ζπζθεπέο, πάληνηε κε ηελ θαηάιιειε
θαζνδήγεζε,
 κπνξεί λα ζπληνλίζεη ην δνξπθνξηθφ δέθηε
θαη λα εμεγεί ζηνλ πειάηε ηε ρξήζε ηνπ,
 ρξεζηκνπνηεί ην πεδηφκεηξν θαη επηιέγεη ηελ
θαηάιιειε θεξαία,
 κπνξεί λα ηνπνζεηεί ηελ θεξαία είηε είλαη
επίγεηαο
ιήςεο
είηε
δνξπθνξηθήο,
εμαζθαιίδνληαο ην ζσζηφ πξνγξακκαηηζκφ
(γηα επίγεηα θαη γηα ηε δνξπθνξηθή) θαη θιίζε
(γηα ηε δνξπθνξηθή,
 κπνξεί λα ζπλδέεη ηελ θεξαία κε ηνλ
δνξπθνξηθφ δέθηε (RF tuner) θαη ηνλ
δνξπθνξηθφ κε ηνλ ηειενπηηθφ δέθηε
επηιέγνληαο
θαη
ρξεζηκνπνηψληαο
ηα
θαηάιιεια εμαξηήκαηα φπσο : ελίζρπζε,
θαιψδην, δηαθιαδσηή, ελδηάκεζεο θαη
ηεξκαηηθέο πξίδεο,
 επηζθεπάδεη ηηο βιάβεο ηεο θεξαίαο ή ηνπ
tuner, εθφζνλ είλαη εθηθηφ.

εγθαζηζηά,
ξπζκίδεη
θαη
ζπληεξεί κπνξεί λα εξγαζζεί ζε ξαδηνηειενπηηθνχο ζηαζκνχο
ξαδηνηειενπηηθέο ζπζθεπέο θαηαλαισηηθνχ ζηελ παξαγσγή θαη κεηάδνζε ηνπ ξαδηνηειενπηηθνχ
ραξαθηήξα:
ζήκαηνο:
 εγθαζηζηά
θάζε
εκπνξηθή
θαη
 βνεζάεη ηνλ ρεηξηζηή (σο βνεζφο ρεηξηζηήο)
θαηαλαισηηθνχ ραξαθηήξα ξαδηνησλ κεραλεκάησλ Δγγξαθήο, Δπεμεξγαζίαο
ηειενπηηθή ζπζθεπή, πξνβαίλνληαο
θαη Μεηάδνζεο ξαδηνηειενπηηθψλ
ζηηο απαξαίηεηεο ειεθηξνινγηθέο ή
πξνγξακκάησλ,
άιιεο ζπλδέζεηο θαη εθαξκνγέο,
 κπνξεί κε θαηάιιειε κεηεθπαίδεπζε λα
 κπνξεί
λα
ζπληεξεί
θαη
λα
απνθηήζεη ηελ επάξθεηα γηα ρεηξηζκφ,
ζπκβνπιεχεη ηνλ ηδηνθηήηε γηα ηελ
ξχζκηζε θαη απιή εκεξήζηα ζπληήξεζε ησλ
ρξήζε
θαη
ηνπο
αλαγθαίνπο
παξαπάλσ κεραλεκάησλ.
ρεηξηζκνχο.
ζπληάζζεη νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο εθζέζεηο εθφζνλ
ηνπ δεηεζεί.
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Δηδηθφηεηα: Σερληθφο Ζιεθηξνινγηθψλ πζηεκάησλ, Δγθαηαζηάζεσλ θαη Γηθηχσλ.
Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο Σερληθφο Ζιεθηξνινγηθψλ πζηεκάησλ, Δγθαηαζηάζεσλ θαη Γηθηχσλ
κπνξεί λα:
 ζρεδηάδεη
θαη
λα
θαηαζθεπάδεη
ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ θαη
βηνκεραληθψλ ρψξσλ κε θπθιψκαηα:
θσηηζκνχ,
ζπζθεπψλ,
γεηψζεσλ,
αιεμηθέξαπλσλ,
ζέξκαλζεο,
αλειθπζηήξσλ, πηλάθσλ θίλεζεο θαη θσηηζκνχ,
απηνκαηηζκψλ θίλεζεο (ζπκβαηηθψλ ή κε
PLC),
 κεηξάεη θαη ειέγρεη ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία
ηεο
ειεθηξηθήο
εγθαηάζηαζεο
θαη
ζπζθεπψλ,
 ζπληεξεί, εληνπίδεη θαη επηζθεπάδεη βιάβεο
ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη κεραλψλ,
 βειηηψλεη
θαη
εθζπγρξνλίδεη
ηελ
εγθαηάζηαζε κε ζχγρξνλε ηερλνινγία.







Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο Σερληθφο
Ζιεθηξνινγηθψλ πζηεκάησλ, Δγθαηαζηάζεσλ θαη
Γηθηχσλ κπνξεί λα εξγαζηεί σο:
 ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο εγθαηαζηάηεο κε
δηθφ ηνπ πειαηνιφγην,
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εηδηθεπκέλνο ηερληθφο ζε ζπλεξγεία
κεγάισλ θαηαζθεπψλ,
ηδηνθηήηεο ή εηδηθεπκέλνο πσιεηήο ζε
θαηαζηήκαηα ειεθηξνινγηθψλ εηδψλ ή
ηδηνθηήηεο θαηαζηήκαηνο,
δεκφζηνο ππάιιεινο, ζαλ ζπληεξεηήο, ζε
ΟΣΑ, ΝΠΓΓ, ΝΠΗΓ κε δηαγσληζκνχο
(π.ρ. ΟΣΔ, ΓΔΖ, Ννζνθνκεία, Μνπζεία,
Αζιεηηθά θέληξα),
ηδησηηθφο ππάιιεινο (π.ρ. ηερλίηεο
ειεθηξνιφγνο ζπληήξεζεο εξγνζηαζίσλ,
μελνδνρείσλ, θιηληθψλ, ζπγθξνηεκάησλ,
θ.ιπ.),
ειεθηξνηερλίηεο ζε εγθαηαζηάζεηο θαη
ζπληεξήζεηο αλειθπζηήξσλ θαη
ειεθηξνγεξαλψλ.
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Ειδικόηηηα: Τεσν ικ όρ Αςηομαηιζμού

Δηδηθφηεηα: Σερληθφο Απηνκαηηζκνχ.
Οη καζεηέο καζαίλνπλ:
 λα θαηαζθεπάδνπλ ειεθηξηθνχο απηνκαηηζκνχο κε θιαζηθά ειεθηξνινγηθά πιηθά φπσο ξειέ,
θαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ «Πξνγξακκαηηδφκελσλ Λνγηθψλ Διεγθηψλ» (PLC) , αιιά θαη κε
ζχγρξνλνπο ηξφπνπο ρξεζηκνπνηψληαο αηζζεηήξεο –ειεθηξνληθά ηζρχνο θαη κηθξνειεγθηέο –
κηθξνεπεμεξγαζηέο,
 λα ζρεδηάδνπλ πξνγξάκκαηα απηνκαηηζκνχ ζε εηδηθέο γιψζζεο ( φπσο LADDER, Λίζηα
Δληνιψλ, Λνγηθά Γηαγξάκκαηα),
 λα πινπνηνχλ θαηαζθεπέο κε ηελ βνήζεηα αηζζεηήξσλ θαη πξνγξακκαηηδφκελσλ ειεγθηψλ
(ξνκπφη).
Οη απφθνηηνη ησλ Σκεκάησλ Απηνκαηηζκνχ κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ σο ππάιιεινη, ειεχζεξνη
επαγγεικαηίεο ή θαη επηρεηξεκαηίεο ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο:
 ζηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο βηνκεραληθψλ θαη άιισλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ (αχμεζε ηεο
παξαγσγήο, βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο, κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, πξνζηαζία
πεξηβάιινληνο, απαιιαγή ησλ αλζξψπσλ απφ επηθίλδπλεο θαη θνπηαζηηθέο εξγαζίεο),
 ζηνλ έιεγρν νρεκάησλ θαη θπθινθνξίαο (λαπηηιία, αεξνπιάλα, απηνθίλεηα, ηξέλα, αζθαιήο θαη
άλεηε πνξεία, απνθπγή αηπρεκάησλ, κείσζε ρξφλνπ δηαδξνκήο, νηθνλνκία ελέξγεηαο,
πξνζηαζία πεξηβάιινληνο, βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηα αζηηθά θέληξα),
 ζηα απηφκαηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θηηξίσλ (έμππλα θηίξηα, ξχζκηζε ζεξκνθξαζίαο, πγξαζίαο,
θσηηζκνχ θαη θσηεηλφηεηαο, εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, έιεγρνο ζπζθεπψλ),
 ζηνπο ηαηξηθνχο απηνκαηηζκνχο,
 ζηνλ πνηνηηθφ έιεγρν, ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ θαη δηαζθάιηζε πνηφηεηαο,
 ζηα πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα γηα ιήςε απνθάζεσλ [Πιεξνθνξηθά πζηήκαηα Δμφξπμεο
Γεδνκέλσλ γηα Μάξθεηηλγθ θαη Πξνψζεζε Πξντφλησλ (Data Mining Information Systems for
Database Marketing - Data Segmentation - Data Analysis) Πιεξνθνξηθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο
θαη Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο, Logistics],
 ζηα ζπζηήκαηα Αζθάιεηαο θαη Διέγρνπ Πξφζβαζεο Υψξσλ,
 ζηελ εθπαίδεπζε, έξεπλα θαη κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο,
 ζηα βηνκεραληθά δίθηπα θαη δίθηπα πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ,
 ζηελ επνπηεία θαη έιεγρν δηαρείξηζεο θπζηθψλ πφξσλ (βηνινγηθνί θαζαξηζκνί, απφβιεηα,
επηθίλδπλα θνξηία, αέξηνη ξχπνη), ζηελ παξαγσγή θαη δηνρέηεπζε πξψησλ πιψλ θαη ζηελ ζηε
δηαλνκή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο,
 ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο, ζηηο αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο θαη ηεο ηαηξηθήο (π.ρ. βεκαηνδφηεο
θαξδηάο) θαη ηέινο ζηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ ξνκπνηηθήο θ.α.
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ΣΟΜΔΑ
ΓΟΜΗΚΧΝ
ΔΡΓΧΝ,
ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ
ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ**

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΚΑΗ

Σα επαγγέικαηα ηνπ ηνκέα ραξαθηεξίδνληαη απφ επζηξνθία, θξηηηθή ηθαλφηεηα, πνιχ θαιή αληίιεςε
ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ φγθνπ, ηερληθή αληίιεςε, δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ θαη επηινγήο κεηαμχ
ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, καζεκαηηθή θαη ππνινγηζηηθή ηθαλφηεηα, επθνιία ζηε ρξήζε πηλάθσλ θαη
θαλνληζκψλ, εμνηθείσζε κε ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη κε ηελ αγνξά εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα
ησλ δνκηθψλ πιηθψλ, γλψζε ησλ πιηθψλ θαη ησλ λέσλ ηερληθψλ εθαξκνγψλ, φπσο ηα γεσγξαθηθά
πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ (ΓΠ) πνπ απνηεινχλ κηα φιν θαη πεξηζζφηεξν εθαξκνδφκελε, απφ
θξαηηθνχο ή ηδησηηθνχο θνξείο, ηερλνινγία αηρκήο κε πάξα πνιιέο εθαξκνγέο. Υξεηάδνληαη, επίζεο,
εγεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ηθαλφηεηα δηνίθεζεο πξνζσπηθνχ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαηαζθεπήο ή
επίβιεςεο ησλ έξγσλ. Πξνυπνζέηνπλ ηέινο πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία θαη ελδηαθέξνλ γηα ην
δνκεκέλν πεξηβάιινλ. Δηδηθά ζηηο αζθπθηηθά δνκεκέλεο ειιεληθέο πφιεηο κε ην γεξαζκέλν θηηξηαθφ
απφζεκα, ε γλψζε ησλ κεζφδσλ ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο
πνηφηεηαο δσήο ησλ αλζξψπσλ.
Έθεβνη κε δεκηνπξγηθή θαληαζία, θαιαηζζεζία, παξαηεξεηηθφηεηα θαη θιίζε ζην ζρέδην έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα ζηαδηνδξνκήζνπλ ζηνλ ηνκέα Γνκηθψλ έξγσλ, δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο θαη
αξρηηεθηνληθνχ ζρεδηαζκνχ.
Δηδηθφηεηα: Σερληθφο Γνκηθψλ Έξγσλ θαη Γεσπιεξνθνξηθήο
Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο Σερληθφο Γνκηθψλ Έξγσλ θαη Γεσπιεξνθνξηθήο κπνξεί λα εξγαζηεί
σο:
 ηερλίηεο εξγνδεγφο ζε έξγα πνιηηηθνχ
κεραληθνχ, πνπ αθνξνχλ αλέγεξζε
θηηξίσλ, αλαθαηλίζεηο – ζπληεξήζεηο, ή
έξγα ππνδνκψλ (δξφκνη, γέθπξεο, κεηξφ
θιπ)
 ειεγθηήο πνηνηηθνχ ειέγρνπ
θαηαζθεπψλ,
 εθηηκεηήο θφζηνπο,
 ζρεδηαζηήο,
 ηερληθφο ηνπνγξαθίαο θαη
ραξηνγξάθεζεο πεξηνρψλ,
 εξγαδφκελνο γεληθψλ θαζεθφλησλ ζηηο
θαηαζθεπέο ή ζε αληηπξνζσπείεο
πψιεζεο νηθνδνκηθψλ πιηθψλ,
 εξγαδφκελνο ζην Δζληθφ Κηεκαηνιφγην.
 ηερληθφο ζπζηεκάησλ G.I.S. ζε Ο.Σ.Α.
ησλ Γήκσλ ηεο ρψξαο ή ηδησηηθέο
επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα θαη ην
εμσηεξηθφ.

** Δπραξηζηνχκε ζεξκά ηελ Δθπαηδεπηηθφ Αξρηηέθησλ Μεραληθφ Σδηάηδηνπ Αιεμάλδξα (7ν ΔΠΑ.Λ. Θεζζαινλίθεο) γηα ηελ ζπκβνιή ηεο ζηελ
παξνπζίαζε ηνπ ηνκέα Γνκηθψλ Έξγσλ, Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο & Αξρηηεθηνληθνχ ρεδηαζκνχ.
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Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο Σερληθφο Γνκηθψλ Έξγσλ θαη Γεσπιεξνθνξηθήο κπνξεί λα:












ζρεδηάδεη αξρηηεθηνληθά ζρέδηα θαζψο
θαη αλαπηχγκαηα νπιηζκψλ θεξφλησλ
ζηνηρείσλ ελφο θηηξίνπ,
ρξεζηκνπνηεί
ηα
φξγαλα
ηεο
ηνπνγξαθίαο γηα εκβαδνκέηξεζε θαη
απνηχπσζε ελφο νηθνπέδνπ – πεξηνρήο,
εμνηθεησζεί
κε
ηελ
θαηαζθεπή
μπιφηππσλ θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξνχ
νπιηζκνχ ζηα θέξνληα ζηνηρεία ηεο
θαηαζθεπήο,
εθηειεί πξνκεηξήζεηο θαη επηκεηξήζεηο
πιηθψλ θαη εξγαζηψλ γηα ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ,
γλσξίδεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηε
ζχληαμή ηνπο γηα ηελ έθδνζε κίαο
νηθνδνκηθήο άδεηαο,
γλσξίδεη ηε δηαδηθαζία έθδνζεο
Πηζηνπνηεηηθνχ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο
Κηηξίνπ
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ππνινγίδεη
απιέο
αζθήζεηο
αληνρήο
θεξφλησλ ζηνηρείσλ ηεο θαηαζθεπήο,
ζρεδηάδεη κέζσ Ζ/Τ αξρηηεθηνληθά ζρέδηα.
ρξεζηκνπνηεί ινγηζκηθά ΓΠ (Γεσγξαθηθψλ
πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ) εηζάγνληαο
δεδνκέλα απφ ην δηαδίθηπν ή απφ κεηξήζεηο
πεδίνπ,
λα
πξαγκαηνπνηεί
εξγαζίεο
γεσαλαθνξάο, ςεθηνπνίεζεο, λα επηιχεη
απιά ρσξηθά εξσηήκαηα θαη λα δεκηνπξγεί
(ςεθηαθέο) ραξηνγξαθηθέο ζπλζέζεηο.
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ΣΟΜΔΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ
Άηνκα κε ελδηαθέξνληα θαη θιίζε ζηα νηθνλνκηθά ζα πξέπεη λα εμεηάζνπλ ηελ πξννπηηθή
ζηαδηνδξνκίαο ζηηο εηδηθφηεηεο ηνπ ηνκέα Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο, ζηα
ηκήκαηα ηεο δηνίθεζεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπο.
Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνζφληα ελφο ππαιιήινπ, γηα παξάδεηγκα ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο,
πνπ εξγάδεηαη ζε νπνηνλδήπνηε ηνκέα ηεο, είλαη ε επγέλεηά ηνπ, ε νξγαλσηηθφηεηά ηνπ θαη ε
δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπ ηθαλφηεηα. Οη ππάιιεινη απηνί βξίζθνληαη ζε ζπλερή επαθή κε αλζξψπνπο απφ
δηάθνξεο ρψξεο. Πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν γιψζζεο ελψ πξέπεη επίζεο λα είλαη ελήκεξνη
θαη ζε ζέζε λα παξέρνπλ πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξία, ηνλ πνιηηηζκφ, ηα ήζε, ηα έζηκα θαη ηα
αμηνζέαηα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο.
Δηδηθφηεηα: Τπάιιεινο Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ.
Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο Τπάιιεινο Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ κπνξεί λα εξγαζηεί ζε
ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο π.ρ. μελνδνρεία κε αξκνδηφηεηεο φπσο λα:






βνεζά ζην ηκήκα ππνδνρήο ηνπ μελνδνρείνπ
θαηά ηελ άθημε θαη αλαρψξεζε ησλ πειαηψλ,
θαηαγξάθεη ηα ζηνηρεία ησλ πειαηψλ ζηα
θαηάιιεια έληππα ηνπ ηκήκαηνο ππνδνρήο,
ρεηξίδεηαη ην ζχγρξνλν εμνπιηζκφ ηνπ γξαθείνπ
ππνδνρήο,
ηαμηλνκεί θαη αξρεηνζεηεί εηζεξρφκελα θαη
εμεξρφκελα έγγξαθα,
δηεπθνιχλεη ηελ επαθή αλάκεζα ζηα ηκήκαηα
ηνπ μελνδνρείνπ,
πκπεξαζκαηηθά,
ν
απφθνηηνο
ηεο
εηδηθφηεηαο
Τπάιιεινο
Σνπξηζηηθψλ
Δπηρεηξήζεσλ κπνξεί λα απαζρνιεζεί θπξίσο
ζε ηνπξηζηηθά ζπγθξνηήκαηα, μελνδνρεηαθέο
κνλάδεο,
θάκπηλγθ,
θαηαζθελψζεηο,
ηνπξηζηηθά γξαθεία.







ηαμηλνκεί ηα παξαζηαηηθά πνπ εθδίδνπλ ηα
ηκήκαηα εθκεηάιιεπζεο ηνπ μελνδνρείνπ θαη ηα
πξνσζεί ζην ηκήκα Λνγαξηαζκψλ Πειαηψλ,
δηεθπεξαηψλεη εμσηεξηθέο εξγαζίεο.
παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπξηζηηθά
αμηνζέαηα ηεο πεξηνρήο πνπ εξγάδεηαη,
εμππεξεηεί ηνπο πειάηεο ζηα επηζηηηζηηθά
ηκήκαηα ηνπ μελνδνρείνπ, σο βνεζφο ηνπ
εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ.
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Δηδηθφηεηα: Τπάιιεινο Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο
Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο Τπάιιεινο Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο είλαη ν επαγγεικαηίαο πνπ
εθαξκφδεη ηελ επηζηήκε θαη ηηο ηερληθέο ηνπ Marketing. Έλαο εμεηδηθεπκέλνο Marketing Manager
αλαιακβάλεη λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο θάζε πειάηε θαη λα πξνσζεί ηα πξντφληα θαη ηηο
ππεξεζίεο ηεο επηρείξεζεο ζηελ αγνξά, κέζα απφ ηελ έξεπλα ηεο αγνξάο, ηελ αλάιπζε ηνπ
αληαγσληζκνχ, ηελ βειηίσζε ησλ παξνρψλ, ηελ ηηκνιφγεζε, ηε δηαθήκηζε, ηε δηαλνκή θ.α.
Ο έληνλνο αληαγσληζκφο θαη νη αδηάθνπεο ελαιιαγέο ζηελ αγνξά θαζηζηνχλ ην Marketing σο ηνλ
πιένλ βαζηθφ παξάγνληα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θάζε επηρείξεζεο,
αλεμαξηήησο κεγέζνπο ή θιάδνπ. χκθσλα κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ν πηπρηνχρνο ηεο
εηδηθφηεηαο: «Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο (Marketing)» ησλ ΔΠΑΛ:
α) θαηαξηίδεηαη ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο
γλψζεηο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα αληαπεμέιζεη
ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ρψξνπ. Έηζη είλαη ζε ζέζε
λα:

δηεμάγεη έξεπλεο αγνξάο, ζπιιέγνληαο
πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή ζηνηρεία,

επεμεξγάδεηαη ζηνηρεία θαη
πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηνλ θιάδν,
ζηνλ θαηαλαισηή, ζηνλ αληαγσληζκφ,
ζηα δηαθεκηζηηθά κέζα θαη ζηελ
απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, εμάγνληαο
ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα,

αλαιχεη ηηο ηάζεηο ηεο αγνξάο θαη ηε
δπλακηθή ηεο επηρείξεζεο θαη λα
δηαηππψλεη πξνβιέςεηο γηα ηε
κειινληηθή πνξεία ηεο επηρείξεζεο,

θαηαξηίδεη θαη δηαρεηξίδεηαη ηνλ
πξνυπνινγηζκφ (budget) ηνπ marketing
ηεο επηρείξεζεο, θαηαλέκνληαο πφξνπο
ζηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο,

ζπκκεηέρεη ζε δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ,
αλάπηπμεο, δνθηκήο θαη εηζαγσγήο
λέσλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά,

πξνηείλεη ζηξαηεγηθέο ηηκνιφγεζεο
ησλ πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο,

εκπιέθεηαη ζηηο πξνζσπηθέο πσιήζεηο
ησλ πξντφλησλ, αθνινπζψληαο εηδηθέο
ηερληθέο πσιήζεσλ,

εθαξκφδεη ηερληθέο πξνψζεζεο ησλ
πσιήζεσλ θαη λα εθαξκφδεη πξαθηηθέο
δεκνζίσλ ζρέζεσλ,

πξνηείλεη δηαθεκηζηηθά concepts γηα
ηελ επηρείξεζε θαη ηα πξντφληα ηεο,

επηθνηλσλεί κε ζπλεξγαδφκελεο
επηρεηξήζεηο (δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο,
δεκηνπξγηθά γξαθεία, γξαθεία
δεκνζίσλ ζρέζεσλ, ηππνγξάθνπο,
media shops, εηαηξείεο εξεπλψλ, θ.ά.)
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β) κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ ζε :
 εκπνξηθέο θαη βηνκεραληθέο
επηρεηξήζεηο,
 εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ
(αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ηδησηηθέο θαη
δεκφζηεο θιηληθέο θαη λνζνθνκεία,
μελνδνρεία, ηνπξηζηηθά γξαθεία,
εηαηξείεο ηειεπηθνηλσληψλ, θ.ά.),
 ηξάπεδεο,
 δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη
νξγαληζκνχο,
 κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο,
 δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο,
 εηαηξείεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ,
 εηαηξείεο εξεπλψλ αγνξάο θαη
δεκνζθνπήζεσλ,
 media shops,
 εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά, ξαδηφθσλν,
ηειεφξαζε,
 εηαηξείεο web design θαη e-commerce.
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Ειδικόηηηα: Υπάλ ληλ ορ Διο ίκηζηρ και Οικ ονομικ ών Υπηπεζιών

Δηδηθφηεηα: Τπάιιεινο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ

Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο Τπάιιεινο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ κπνξεί λα εξγαζηεί
ζηα παξαθάησ ελδεηθηηθά επαγγέικαηα:
σο ππάιιεινο νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, κε
Χο ππάιιεινο δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ κε
αξκνδηφηεηεο λα:
αξκνδηφηεηεο λα:
 λα ηεξεί ινγηζηηθά βηβιία Α’ θαηεγνξίαο
 ζπληάζζεη,
δαθηπινγξαθεί
θαη
θαη ΚΒ,
δηεθπεξαηψλεη αιιεινγξαθία, εθζέζεηο,
 εθδίδεη,
ζπγθεληξψλεη, ειέγρεη θαη
αλαθνξέο θαη θάζε είδνπο έληππα,
θσδηθνπνηεί
ηα
παξαζηαηηθά
ηνπ
 ηαμηλνκεί θαη αξρεηνζεηεί εηζεξρφκελα
ινγηζηεξίνπ ηεο Οηθνλνκηθήο κνλάδαο
θαη εμεξρφκελα έγγξαθα,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΒ,
 νξγαλψλεη θαη δηεθπεξαηψλεη ζπζθέςεηο,
 παξαθνινπζεί ηελ θίλεζε ινγαξηαζκψλ
ηαμίδηα, ζπλαληήζεηο θαη ζπλεληεχμεηο
ησλ πειαηψλ,
αλσηέξσλ ζηειερψλ,
 θξνληίδεη λα εηζπξάηηεη ινγαξηαζκνχο θαη
 ζπγθεληξψλεη νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο
λα εμνθιεί νθεηιέο,
απφ φια ηα ηκήκαηα,
 δηεθπεξαηψλεη ηξαπεδηθέο εξγαζίεο θαζψο
 δηεθπεξαηψλεη δξαζηεξηφηεηεο δεκνζίσλ
θαη εξγαζίεο ζρεηηθέο κε ηα αζθαιηζηηθά
ζρέζεσλ.
ηακεία,
 παξαθνινπζεί ηα απνζέκαηα δηαθφξσλ
αγαζψλ (εκπνξεπκάησλ, πξψησλ πιψλ,
θ.ιπ.),
 ζπκκεηέρεη ζηε δηελέξγεηα απνγξαθήο
θαζψο
θαη
ζηελ
θαηάξηηζε
πξνυπνινγηζκνχ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο.

πκπεξαζκαηηθά, ν ππάιιεινο νηθνλνκηθψλ θαη
δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ κπνξεί λα απαζρνιεζεί
θπξίσο ζε νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ππνπξγείσλ,
ηξάπεδεο, εηαηξείεο θαη ινγηζηηθά γξαθεία,
ρξεκαηηζηεξηαθά γξαθεία, αζθαιηζηηθά ηακεία,
θ.ά.

Ειδικόηηηα: Υπάλ ληλ ορ Αποθ ήκ ηρ κ αι Σςζηημάηω ν Εθοδια ζμού

Δηδηθφηεηα: Τπάιιεινο Απνζήθεο θαη πζηεκάησλ Δθνδηαζκνχ

Ο θιάδνο ησλ Logistics γλσξίδεη ζπλερή αλάπηπμε, θαζψο πξφθεηηαη γηα ηνκέα λεπξαιγηθφ γηα
ηελ νκαιή ιεηηνπξγία, ηελ θεξδνθνξία θαη ηελ θαιή εηθφλα κηαο επηρείξεζεο. Ζ απνηειεζκαηηθή
νξγάλσζε, ν ζπληνληζκφο θαη ε δηνίθεζε ηεο ξνήο ησλ πξντφλησλ θαη πιεξνθνξηψλ ζηελ
εθνδηαζηηθή αιπζίδα, απνηειεί ην αληηθείκελν ηνπ ζηειέρνπο Logistics. Σν ζηέιερνο Logistics
έρεη ηελ επθαηξία λα εξγαζηεί ζε Δηαηξείεο Πξνκεζεηψλ, Ναπηηιηαθέο Δπηρεηξήζεηο, Δκπνξηθέο
Δηαηξείεο, Αιπζίδεο Καηαζηεκάησλ, Μεηαθνξηθέο Δηαηξείεο, σο Διεχζεξνο επαγγεικαηίαο θηι.,
ελψ ε εθνδηαζηηθή, ε νξγάλσζε απνζεθψλ θαη κεηαθνξψλ, ν πνηνηηθφο έιεγρνο, ε ηππνπνίεζε
θαη ζπζθεπαζία ησλ πξντφλησλ θιπ. είλαη καζήκαηα ηεο εηδηθφηεηαο.
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Ο Τπάιιεινο Απνζήθεο θαη πζηεκάησλ Δθνδηαζκνχ:








είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζχληαμε
θαηαζηάζεσλ παξαγγειηψλ πξντφλησλ
θαη ηελ νξγάλσζε ηεο εθηέιεζήο ησλ,
αζρνιείηαη κε ηε θφξησζε θαη ηελ
απνζηνιή ησλ παξαγγειηψλ, ψζηε λα
απνθεχγνληαη ηπρφλ ιάζε θαη
παξαιήςεηο,
ειέγρεη ηελ πνηφηεηα θαη ηε ζσζηή
ζπζθεπαζία ησλ εηδψλ πνπ
παξαιακβάλεη,
θσδηθνπνηεί ηα είδε θαη νξγαλψλεη
ηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο ψζηε λα
είλαη εχθνιε ε εηζαγσγή θαη εμαγσγή
ησλ εηδψλ,
θξνληίδεη λα ζπκθσλεί ε ινγηζηηθή κε
ηε θπζηθή απνγξαθή,




νξγαλψλεη θαη επηβιέπεη ηελ επηζηξνθή
αθαηάιιεισλ πξντφλησλ θαη
παξαθνινπζεί ηηο εκεξνκελίεο ιήμεο,
νθείιεη λα θαηαξηίδεη ηνλ νηθνλνκηθφ
πξνυπνινγηζκφ ησλ
πξνγξακκαηηζκέλσλ αγνξψλ γηα
δεδνκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα.

ΣΟΜΔΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ, ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
Νένη κε ππεπζπλφηεηα, πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε, δεκηνπξγηθφηεηα, ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ, κε
εθζπγρξνληζηηθέο απφςεηο θαη ηφικε απφ ηελ επαξρία ζα πξέπεη λα εμεηάζνπλ ηελ πξννπηηθή
ζηαδηνδξνκίαο ηνπο ζηνλ ηνκέα Γεσπνλίαο, Σξνθίκσλ θαη Πεξηβάιινληνο θαη ηελ πξννπηηθή
ζηαδηνδξνκίαο ηνπο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα παξαγσγήο.
Οη απφθνηηνη ησλ εηδηθνηήησλ ηνπ ηνκέα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αζρνινχληαη κε λένπο ηξφπνπο θαη
κεζφδνπο παξαγσγήο δσνθνκηθψλ θαη γεσξγηθψλ πξντφλησλ, κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο γεσξγηθήο θαη
θηελνηξνθηθήο παξαγσγήο, κε ηε δηαθίλεζε, ζπληήξεζε, ηππνπνίεζε, εκπνξία θαη δηαρείξηζε ησλ
γεσξγηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ θαη δσνηξνθψλ, θαζψο θαη ηελ πξνζηαζία θαη αλαπαξαγσγή
ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ.
Οη επαγγεικαηίεο ζηνλ ηνκέα απηφ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο θαη κεηάδνζεο γλψζεσλ ζηε
δηαδηθαζία ηεο δπλακηθήο θπηνπαξαγσγήο ηδηαίηεξα ζηε βηνινγηθή θαιιηέξγεηα ιαραληθψλ,
αξσκαηηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ, δελδξνθνκηθψλ θαιιηεξγεηψλ, θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε
θαηλνηφκσλ θαιιηεξγεηψλ.
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Δηδηθφηεηα: Σερληθφο Φπηηθήο Παξαγσγήο
Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο Σερληθφο Φπηηθήο Παξαγσγήο αλακέλεηαη λα απνθηήζεη θαηά ηελ
εθπαίδεπζή ηνπ ηηο αθφινπζεο γλψζεηο θαη λα εθηειεί ηα παξαθάησ επαγγεικαηηθά έξγα:













λα γλσξίδεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο
θαη
ησλ
νηθνζπζηεκάησλ,
ηηο
αμηνπνηήζηκεο δπλαηφηεηέο ηνπ θαη ηνπο
ηξφπνπο εκπνξηθήο ηνπο δηαρείξηζεο,
ζπληήξεζεο θαη επέθηαζήο ηνπ (δξπκνί,
βηφηνπνη, θ.ιπ.),
λα πξνζηαηεχεη ηνπο θπζηθνχο πφξνπο θαη
ην πεξηβάιινλ,
λα εθηειεί απηφλνκε επηρεηξεκαηηθή
παξαγσγή βαζηθψλ θπηηθψλ πξντφλησλ (λα
πξνεηνηκάδεη ην έδαθνο γηα θπηεχζεηο ή
ζπνξέο,
λα
θπηεχεη,
ιηπαίλεη,
θαιιηεξγεί θαη αξδεχεη ηελ παξαγσγή ηνπ,
λα ζπιιέγεη θαη λα απνζεθεχεη ηελ
παξαγσγή ηνπ, λα ρεηξίδεηαη, επηζθεπάδεη
θαη ζπληεξεί ηα ζθεχε θαη ηα εξγαιεία ηνπ,
θ.ιπ.),
λα εθηηκά ην είδνο θαη ηελ πνζφηεηα ηεο
παξαγσγήο πνπ ζα θαιιηεξγήζεη ζχκθσλα
κε ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, ηνπ θαηξνχ,
ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο ζέζεο ηεο
επηρείξεζεο,
λα επηιέγεη ηε γε πνπ ζα θαιιηεξγήζεη, λα
θαζνξίδεη ην ρξφλν άξνζεο θαη λα εθηειεί
εηδηθέο ηερληθέο εξγαζίεο θαηεξγαζίαο θαη
ζπληήξεζεο ηνπ εδάθνπο,
λα επηιέγεη θαη λα αγνξάδεη ηχπνπο θαη
πνζφηεηεο απφ ζπφξνπο ή άιιν
πνιιαπιαζηαζηηθφ
πιηθφ
πνπ
ζα
ρξεζηκνπνηήζεη, ηα ιηπάζκαηα θαη ηνλ
εμνπιηζκφ.
λα
εθηειεί
βαζηθέο
εξγαζίεο
θπηνπξνζηαζίαο θαη δηδαληνθηνλίαο, κε
ζπκβαηηθέο θπξίσο κεζφδνπο (αλαγλψξηζε
βαζηθψλ
ζπκπησκάησλ
αζζελεηψλ,
δηάθξηζε γεσξγηθψλ θαξκάθσλ θαη
ζθεπαζκάησλ),
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λα εθηειεί βαζηθέο εξγαζίεο ιίπαλζεο
(πξνζδηνξηζκφο
ησλ
ιηπαληηθψλ
απαηηήζεσλ
κηαο
θαιιηέξγεηαο,
ζρεδηαζκφο πξνγξάκκαηνο ιίπαλζεο,
εθαξκνγήο ιηπαζκάησλ, θ.ιπ.),
λα εθηειεί βαζηθέο εξγαζίεο ζπιινγήο θαη
απνζήθεπζεο ησλ πξντφλησλ ηνπ
(ρεηξηζκφο πξψηεο χιεο θαη εμνπιηζκνχ,
δηαινγή, ηππνπνίεζε κεηαθνξάο, θ.ιπ.),
λα εθαξκφδεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο
βηνινγηθήο γεσξγίαο,
λα ρεηξίδεηαη θαη λα ζπληεξεί βαζηθά
γεσξγηθά κεραλήκαηα θαη κεραλήκαηα
θαηεξγαζίαο εδάθνπο,
λα εθηειεί βαζηθέο εξγαζίεο ζπληήξεζεο
εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ,
λα ηεξεί βαζηθνχο θαλφλεο πγηεηλήο θαη
αζθάιεηαο ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπ ρψξν,
λα ππνινγίδεη ην θφζηνο θαη ην θέξδνο
θαη λα εθηηκά ηελ κειινληηθή ηνπ
παξαγσγή (ζηνηρεία εθηηκεηηθήο),
λα γλσξίδεη θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηνπο
βαζηθνχο θαλφλεο ηεο γεσξγηθήο
νηθνλνκίαο,
λα απνθηήζεη επηρεηξεκαηηθή ζπλείδεζε.
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Δηδηθφηεηα: Σερληθφο Εσηθήο Παξαγσγήο
Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο Σερληθφο Εσηθήο Παξαγσγήο αλακέλεηαη λα απνθηήζεη θαηά ηελ
εθπαίδεπζή ηνπ ηηο αθφινπζεο γλψζεηο θαη λα εθηειεί ηα παξαθάησ επαγγεικαηηθά έξγα:



















λα γλσξίδεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο
θαη
ησλ
νηθνζπζηεκάησλ,
ηηο
αμηνπνηήζηκεο δπλαηφηεηέο ηνπ θαη ηνπο
ηξφπνπο εκπνξηθήο ηνπο δηαρείξηζεο,
ζπληήξεζεο θαη επέθηαζήο ηνπο (δξπκνί,
βηφηνπνη, θ.ιπ.),
λα πξνζηαηεχεη ηνπο θπζηθνχο πφξνπο θαη
ην πεξηβάιινλ,
λα δηαθξίλεη ηηο θπξηφηεξεο θπιέο ή ηα
πβξίδηα πνπ εθηξέθνληαη θαηά θιάδν ηεο
δσηθήο παξαγσγήο θαη λα ηηο/ηα ζπλδέεη κε
ηηο παξαγσγηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο,
λα αλαγλσξίδεη ηα δηάθνξα παξαγσγηθά
ζηάδηα θαη ηνλ βηνινγηθφ θχθιν ησλ θαηά
θιάδν εθηξεθφκελσλ εηδψλ. Γηα ηα
ζειαζηηθά (πεξίνδνο νρεηψλ, θπνθνξία,
ηνθεηφο – γαιαθηνπαξαγσγή, αλάπηπμε,
πάρπλζε θιπ), ηα πηελά (επψαζε –
εθθφιαςε, αλάπηπμε, απγνπαξαγσγή ή
θξενπαξαγσγή),
ηε
κέιηζζα,
ηνλ
κεηαμνζθψιεθα, ηα ζαιηγθάξηα θαη ηα
ινηπά δψα,
λα γλσξίδεη ηα δηάθνξα ζπζηήκαηα
εθηξνθήο ησλ θαηά θιάδν εθηξεθφκελσλ
εηδψλ,
λα εθαξκφδεη ηε ζήκαλζε ησλ δψσλ φηαλ
θαη φπνπ απηή είλαη απαξαίηεηε,
λα δηαθξίλεη ηηο δηάθνξεο εγθαηαζηάζεηο
αλάινγα κε ηελ ρξήζε ηνπο θαη λα θαηέρεη
βαζηθά ζηνηρεία γηα ηελ θαηαζθεπή,
ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε απηψλ ησλ
εγθαηαζηάζεσλ,
λα δηαθξίλεη θαη λα γλσξίδεη ηε ιεηηνπξγηθή
ζεκαζία ελφο ακειθηεξίνπ, εξγαζηεξίνπ
ηερλεηήο ζπεξκαηέγρπζεο, εθθνιαπηεξίνπ,
ζθαγίνπ, παξαζθεπαζηεξίνπ δσνηξνθψλ,
κειηζζνθνκηθνχ εξγαζηεξίνπ θ.α., θαζψο
θαη ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ζπλνδεχεη ηα
παξαπάλσ,
λα εθαξκφδεη ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο
δηαηξνθήο θαη πγηεηλήο κηαο εθκεηάιιεπζεο
δσηθήο παξαγσγήο (αλάινγα κε ην είδνο
ηεο) θαζψο θαη ηνπ απαηηνχκελνπ
εμνπιηζκνχ θαηά πεξίπησζε,
λα γλσξίδεη ηα είδε θαη ηηο πνηθηιίεο ησλ
θαιιηεξγνχκελσλ θηελνηξνθηθψλ θπηψλ,
λα γλσξίδεη ηνπο ηξφπνπο παξαζθεπήο
ζπληήξεζεο θαη απνζήθεπζεο δσνηξνθψλ,
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λα εθαξκφδεη ηηο εθάζηνηε πξνυπνζέζεηο
γηα νηθνινγηθή – βηνινγηθή εθηξνθή θαηά
θιάδν δσηθήο παξαγσγήο,
λα εθαξκφδεη ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο ζηνπο
ρψξνπο εθηξνθήο ησλ δψσλ, ζηνπο
ρψξνπο ζπιινγήο ησλ δσηθψλ πξντφλησλ
θαη ζηνπο ρψξνπο απνζήθεπζήο ηνπο,
λα γλσξίδεη ηηο βαζηθέο αξρέο δηαρείξηζεο
ησλ απνβιήησλ θαη ηηο επηπηψζεηο ζην
πεξηβάιινλ απφ ηελ άζθεζε ηεο
δξαζηεξηφηεηαο ηεο δσηθήο παξαγσγήο,
λα εθαξκφδεη ηηο βαζηθέο αξρέο πγηεηλήο
θαη
πξσηνγελνχο
πγεηνλνκηθήο
πεξίζαιςεο,
λα δηαθξίλεη ηηο επηπηψζεηο εθείλεο πνπ
θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ αλαδήηεζε
βνήζεηαο εμεηδηθεπκέλνπ επηζηήκνλα ή
ηερληθνχ γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ ηεο
εθκεηάιιεπζεο,
λα παξεκβαίλεη ζε φιεο ηηο θάζεηο
αλάπηπμεο ηνπ κειηζζηνχ θαη λα παξέρεη
ηηο θαηάιιειεο θξνληίδεο ζην κειίζζη,
λα ρεηξίδεηαη ηα ζχγρξνλα θαη θαηάιιεια
εξγαιεία
ελφο
κειηζζνθνκηθνχ
εξγαζηεξίνπ γηα ηελ παξαγσγή φισλ ησλ
κειηζζνθνκηθψλ πξντφλησλ,
λα ρξεζηκνπνηεί απγά κεηαμνζθσιήθσλ
θαη λα επηηπγράλεη ηελ εθηξνθή ησλ
πξνλπκθψλ ηνπο. Να θξνληίδεη ηε ζσζηή
δηαηξνθή ησλ κεηαμνζθσιήθσλ θαη λα
εθαξκφδεη ηα πξνιεπηηθά κέηξα πγηεηλήο
ζηελ εθηξνθή,
λα ηεξεί βαζηθνχο θαλφλεο αζθάιεηαο
ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν,
λα εθηειεί βαζηθέο εξγαζίεο ζπληήξεζεο
εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ,
λα εθαξκφδεη ηηο βαζηθέο αξρέο θαη
εξγαζίεο κεηαπνίεζεο ησλ δσηθψλ
πξντφλησλ.
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Δηδηθφηεηα: Σερληθφο Αλζνθνκίαο θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ
Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο Σερληθφο Αλζνθνκίαο θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ αλακέλεηαη λα
απνθηήζεη, θαηά ηελ εθπαίδεπζε ηνπ, ηηο αθφινπζεο γλψζεηο θαη λα εθηειεί ηα παξαθάησ επαγγεικαηηθά
έξγα:















λα γλσξίδεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο
ιεηηνπξγίαο
ηνπ
θπζηθνχ
πεξηβάιινληνο
θαη
ησλ
νηθνζπζηεκάησλ, ηηο αμηνπνηήζηκεο
δπλαηφηεηέο ηνπο θαη ηνπο ηξφπνπο
εκπνξηθήο δηαρείξηζεο, ζπληήξεζεο
θαη επέθηαζήο ηνπο (δξπκνί,
βηφηνπνη θ.ιπ.),
λα πξνζηαηεχεη ηνπο θπζηθνχο
πφξνπο θαη ην πεξηβάιινλ,
λα γλσξίδεη θαη λα εθαξκφδεη ηηο
θαηάιιειεο θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο
γηα δέλδξα ζάκλνπο, άλζε θαη
ριννηάπεηεο,
λα αλαγλσξίδεη ηα θπηά πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θεπνηερλία.
λα αλαγλσξίδεη ηα πιηθά άξδεπζεο,
λα
αλαγλσξίδεη
ηα
πιηθά
ζπλδεζκνινγίαο
ζσιήλσλ
(κεηαιιηθψλ, pvc, πνιπαηζπιελίνπ),
λα εθηειεί βαζηθνχο θπησξηαθνχο
ρεηξηζκνχο θαη ηερληθέο θχηεπζεο,
λα εθηειεί βαζηθνχο ρεηξηζκνχο γηα
ηηο αλζνθεπεπηηθέο θαιιηέξγεηεο,
λα ρξεζηκνπνηεί ηηο βαζηθέο αξρέο
αξρηηεθηνληθήο ηνπ ηνπίνπ,
λα
ζρεδηάδεη
κηθξά
έξγα
δηακφξθσζεο ηνπίνπ (ρεηξσλαθηηθά
- ειεθηξνληθά),
λα εθηειεί βαζηθνχο ρεηξηζκνχο
ζπληήξεζεο πξαζίλνπ,
λα εγθαζηζηά δίθηπα άξδεπζεο,
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λα αλαγλσξίδεη, επηιέγεη, ρεηξίδεηαη θαη ζπληεξεί
κεραλήκαηα θαη εξγαιεία (θαιιηεξγεηέο,
ςαιίδηα, ζθαπηηθά κεραλήκαηα, κηθξνχο
εθζθαθείο
θαη
εξγαιεία
ρεηξφο)
γηα
εδαθνηερληθά έξγα,
λα εθηειεί βαζηθέο εξγαζίεο ζπληήξεζεο
εγθαηαζηάζεσλ, εμνπιηζκνχ θαη απιψλ
θαηαζθεπψλ δηακφξθσζεο ηνπίνπ,
λα ρεηξίδεηαη ηνλ εμνπιηζκφ κηαο επηρείξεζεο
θπηνηερληθψλ έξγσλ ή ελφο θαηαζηήκαηνο
πψιεζεο ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ,
λα απνθηήζεη επηρεηξεκαηηθή ζπλείδεζε,
λα ηεξεί βαζηθνχο θαλφλεο πγηεηλήο θαη
αζθάιεηαο ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπ ρψξν,
λα αλαπηχζζεη βαζηθέο ηθαλφηεηεο επηθνηλσλίαο,
λα γλσξίδεη θα λα ρξεζηκνπνηεί ηηο βαζηθέο
αξρέο ηεο γεσξγηθήο νηθνλνκίαο,
λα εηνηκάδεη παξαζηαηηθά πψιεζεο θαη
δηαθίλεζεο αγαζψλ.
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Δηδηθφηεηα: Σερληθφο Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ
Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο Σερληθφο Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ αλακέλεηαη λα απνθηήζεη
θαηά ηελ εθπαίδεπζή ηνπ ηηο αθφινπζεο γλψζεηο θαη λα εθηειεί ηα παξαθάησ επαγγεικαηηθά έξγα:















λα γλσξίδεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο
θαη
ησλ
νηθνζπζηεκάησλ,
ηηο
αμηνπνηήζηκεο δπλαηφηεηέο ηνπο θαη ηνπο
ηξφπνπο
εκπνξηθήο
δηαρείξηζεο,
ζπληήξεζεο θαη επέθηαζήο ηνπο (δξπκνί,
βηφηνπνη θ.ιπ.),
λα πξνζηαηεχεη ηνπο θπζηθνχο πφξνπο θαη
ην πεξηβάιινλ,
λα ρξεζηκνπνηεί βαζηθέο γλψζεηο θπηηθήο
θαη δσηθήο παξαγσγήο,
λα γλσξίδεη θαη λα παξαθνινπζεί ηα
δηάθνξα
ζηάδηα
ηεο
παξαγσγηθήο
δηαδηθαζίαο ησλ ηξνθίκσλ,
λα παξαθνινπζεί θαη λα επεκβαίλεη, ζην
κέηξν ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, ζηελ
επεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε ηξνθίκσλ
(γξακκή παξαγσγήο εξγνζηαζίνπ,
λα επεμεξγάδεηαη θαη λα ζπληεξεί ηα
βαζηθά γεσξγηθά πξντφληα,
λα γλσξίδεη ηηο εηδηθφηεξεο δηεξγαζίεο
κέζσ ησλ νπνίσλ ζπληειείηαη ε
κεηαπνίεζε ησλ δσηθψλ πξντφλησλ, ψζηε
λα παξαθνινπζεί βήκα πξνο βήκα ηε
δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπο,
λα γλσξίδεη ηηο εηδηθφηεξεο δηεξγαζίεο
κέζσ ησλ νπνίσλ ζπληειείηαη ε
κεηαπνίεζε ησλ θπηηθψλ πξντφλησλ, ψζηε
λα
παξαθνινπζεί
ιεπηνκεξψο
ηε
δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπο,
λα
εθηειεί
εξγαζίεο
θαζαξηζκνχ,
ζπληήξεζεο, ιεηηνπξγίαο θαη απνιχκαλζεο
κεραλεκάησλ θαη γξακκψλ παξαγσγήο,
λα ειέγρεη ζε ζηνηρεηψδεο επίπεδν ηελ
πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ, ζε φια ηα ζηάδηα
επεμεξγαζίαο ηνπο, ψζηε λα είλαη αζθαιή
γηα ηε δεκφζηα πγεία,
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λα γλσξίδεη ηα πιηθά πνπ πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηνχληαη
ζηηο
δηάθνξεο
ζπζθεπαζίεο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε
πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο, αιιά θαη ε
αζθάιεηα ηνπ θαηαλαισηή,
λα ζπζθεπάδεη, δηαθηλεί θαη εκπνξεχεηαη
βαζηθά γεσξγηθά πξντφληα,
λα γλσξίδεη ηα πξνβιήκαηα ηεο δεκφζηαο
πγείαο πνπ ζπλδένληαη κε ηα ηξφθηκα θαη
ηα
απαξαίηεηα
λνκνζεηηθά
θαη
πξνιεπηηθά κέηξα ειέγρνπ ηεο πγηεηλήο
ηνπο,
λα εθαξκφδεη ηα κέηξα πγηεηλήο θαη
αζθάιεηαο ηξνθίκσλ,
λα εθηειεί εξγαζίεο ζηελ απνζήθεπζε θαη
δηαθίλεζε ζην ρψξν ησλ ηξνθίκσλ,
λα ηεξεί βαζηθνχο θαλφλεο πγηεηλήο θαη
αζθάιεηαο ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπ ρψξν.
λα γλσξίδεη λα ζπλαιιάζζεηαη,
λα γλσξίδεη θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηνπο
βαζηθνχο θαλφλεο ηεο γεσξγηθήο
νηθνλνκίαο,
λα απνθηήζεη επηρεηξεκαηηθή ζπλείδεζε.
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ΣΟΜΔΑ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ
Ζ λαπηηιία απνηειεί –παξαδνζηαθά- βαζηθφ ππιψλα αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο κε ζεκαληηθή
ζπλεηζθνξά ζην ειιεληθφ ΑΔΠ. Ζ επηηπρία βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ηε
ζηειερψλεη, ηφζν ζε πξνζσπηθφ δηνίθεζεο (Πινίαξρνη – Μεραληθνί), φζν θαη ζε άιινπο λαπηηθνχο.
Έθεβνη κε επζπλεηδεζία, ππεπζπλφηεηα, εγεηηθέο θαη κεραληθέο δεμηφηεηεο, γλψζε μέλσλ γισζζψλ,
ηδηαίηεξα ηεο αγγιηθήο, θαη κε θαιή ζσκαηηθή δχλακε θαη αληνρή, θπξίσο φκσο κε αγάπε θαη
εμνηθείσζε κε ηελ ζάιαζζα, ηα ηαμίδηα θαη ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζην πινίν κπνξνχλ λα εμεηάζνπλ
ηελ δπλαηφηεηα έληαμή ηνπο θαη πξννπηηθήο πνπ πξνζθέξνπλ νη δχν εηδηθφηεηεο ηνπ λαπηηιηαθνχ ηνκέα.
Ειδικόηηηα : Πλ οία πσορ Εμποπικ ού Ναςηικ ού

Δηδηθφηεηα : Πινίαξρνο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ
Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο Πινίαξρνο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ κπνξεί λα:










είλαη ν θπβεξλήηεο ηνπ πινίνπ θαη
ηαπηφρξνλα
ν
αληηπξφζσπνο
ηνπ
πινηνθηήηε ζην πινίν,
είλαη ν θχξηνο ππεχζπλνο γηα ηελ αζθάιεηα
ηνπ πινίνπ, ηνπ πιεξψκαηνο, ηνπ θνξηίνπ
θαη ησλ επηβαηψλ,
ραξάδεη ηελ πνξεία ηνπ πινίνπ, θαηεπζχλεη
θαη νξγαλψλεη ηελ εξγαζία φινπ ηνπ
πιεξψκαηνο,
θξνληίδεη γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο,
ελδηαθέξεηαη γηα ηελ θαηαιιειφηεηα θαη
γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ
πινίνπ,
ζπλεξγάδεηαη κε ην Μεραληθφ θαη ηε
λαπηηιηαθή εηαηξεία.

Ειδικόηηηα :Μ ησανικ όρ Εμποπικ ού Ναςηικ ού

Δηδηθφηεηα : Μεραληθφο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ
Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο Μεραληθφο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ κπνξεί λα:







είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζπληήξεζε, γηα ηελ
θαιή ιεηηνπξγία ησλ κεραλψλ ηνπ πινίνπ,
θαζψο θαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηελ
πξνκήζεηα θαπζίκσλ, λεξνχ, ιηπαληηθψλ
θαη αληαιιαθηηθψλ ηνπ πινίνπ,
εξγάδεηαη θπξίσο ζην κεραλνζηάζην θαη
ειέγρεη ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο,
θξνληίδεη γηα ηηο επηδηνξζψζεηο ησλ
κεραλψλ θαη ησλ κεραλεκάησλ πνπ
απαηηνχληαη,
ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Πινίαξρν θαη ηε
λαπηηιηαθή εηαηξεία.
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Τομέαρ Υγ εία ρ , Ππόν οιαρ , Εςεξίαρ

ΣΟΜΔΑ ΤΓΔΗΑ, ΠΡΟΝΟΗΑ, ΔΤΔΞΗΑ
Σα επαγγέικαηα Τγείαο είλαη δηαρξνληθά, κε ζπλερψο απμαλφκελε δήηεζε γηα εμεηδηθεπκέλνπο
επαγγεικαηίεο. Πξφθεηηαη γηα απαηηεηηθά επαγγέικαηα, κε έληνλνπο ξπζκνχο, ηα νπνία απεπζχλνληαη ζε
άηνκα πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ νξγαλσηηθφηεηά, ππεπζπλφηεηα, ςπρηθφ ζζέλνο θαη ηθαλφηεηα
εξγαζίαο ππφ πίεζε.
Ζ δηάζεζε πξνζθνξάο πξνο ην ζπλάλζξσπν θαη ε αλάγθε λα ζέζεηο ηνλ εαπηφ ζνπ ζηελ ππεξεζία φισλ
εθείλσλ πνπ λνζνχλ απνηεινχλ βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα λα επηιέμεηο επαγγέικαηα Τγείαο. Νένη κε
ελζπλαίζζεζε, θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, αγάπε γηα ην ζπλάλζξσπν, ηδηαίηεξα γηα ηνλ άξξσζην, κε πςειφ
αίζζεκα επζχλεο, επγέλεηα, θαηαλφεζε, νξγαλσηηθέο ηθαλφηεηεο, ζρνιαζηηθφηεηα θαη θπζηθά
ςπρξαηκία ζε δχζθνιεο θαηαζηάζεηο απνηεινχλ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα ζε κία ζεηξά επαγγεικάησλ
πγείαο. Έθεβνη κε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά κπνξνχλ λα εμεηάζνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηαδηνδξνκίαο πνπ
πξνζθέξνπλ νη εηδηθφηεηεο ηνπ ηνκέα.
Δηδηθφηεηα: Βνεζφο Ννζειεπηή
Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο Βνεζφο Ννζειεπηή κε ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ απνθηά:


κπνξεί λα εξγαζηεί σο βνεζεηηθφ
πξνζσπηθφ ζε Ννζνθνκεία θαη Κέληξα
Τγείαο,
Ννζειεπηηθέο
κνλάδεο,
Τγεηνλνκηθνχο, ζηαζκνχο, ΔΚΑΒ, Οίθνπο
επγεξίαο, Κέληξα απνθαηάζηαζεο αηφκσλ
κε εηδηθέο αλάγθεο θαη σο ειεχζεξνο
επαγγεικαηίαο πνπ πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζε
αζζελείο πνπ λνζειεχνληαη ζην ζπίηη ππφ
ηαηξηθή παξαθνινχζεζε,
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ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ππεχζπλνπο
λνζειεπηέο ζηξψλεη ην θξεβάηη ηνπ
αξξψζηνπ, ρνξεγεί εξγαιεία ζε κία
ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, εηνηκάδεη πιηθφ
γηα απνζηείξσζε, απνιπκαίλεη ηα
αληηθείκελα ηνπ ρεηξνπξγείνπ, ζεθψλεη ή
ηνπνζεηεί ηνλ άξξσζην ζην θξεβάηη,
ρνξεγεί νπξνδνρείν, ζσιήλα αεξίσλ,
ππφζεην, θαζαξηηθφ θαη θαξκαθεπηηθφ
ππφθιηζκν ζην θξεβάηη, πξνεηνηκάδεη
ζεη αιιαγήο ηξαχκαηνο, βνεζά ζηελ
θέλσζε θαη ηελ πιχζε ηνπ ζηνκάρνπ,
θάλεη ιήςε δσηηθψλ ζεκείσλ, ρνξεγεί
θάξκαθα ηνπηθά απφ ην ζηφκα, ιακβάλεη
νχξα θαη γαζηξηθφ πγξφ, ρνξεγεί Ο2 κε
κάζθα θαη ξηληθή θάλνπια, ηνπνζεηεί ηνλ
άξξσζην ζην ρεηξνπξγηθφ ηξαπέδη,
εθαξκφδεη ηερληθέο ζεξαπείαο θαη
πξφιεςεο θαηαθιίζεσλ, ζεξκά θαη
ςπρξά επηζέκαηα, ηερληθέο αηνκηθήο
θαζαξηφηεηαο, ζπκκεηέρεη ζηελ νκάδα
θξνληίδαο αξξψζησλ ζε ζπίηη, ζην
θέληξν πγείαο, ζην ζρνιείν, εθαξκφδεη
λνζειεπηηθέο ηερληθέο ζε αξξψζηνπο κε
παζήζεηο ηνπ καηηνχ, απηηνχ, νζηψλ,
γελλεηηθψλ νξγάλσλ, λεπξηθνχ θαη
νπξνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο, θξνληίδεη
λενγλφ, εθαξκφδεη θαζαξηφηεηα ησλ
γελλεηηθψλ νξγάλσλ ηεο ιερψλαο,
πξαγκαηνπνηεί κεηξήζεηο θαη ηεξεί ην
ηαηξηθφ απφξξεην.
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Δηδηθφηεηα: Βνεζφο Ηαηξηθψλ – Βηνινγηθψλ Δξγαζηεξίσλ
Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο Βνεζψλ Ηαηξηθψλ θαη Βηνινγηθψλ Δξγαζηεξίσλ κε ηηο γλψζεηο θαη ηηο
δεμηφηεηεο πνπ απνθηά:


κπνξεί λα εξγαζηεί, σο βνεζεηηθφ
πξνζσπηθφ ζην δεκφζην ή ζηνλ ηδησηηθφ
ηνκέα, ζε εξγαζηήξηα κηθξνβηνινγηθά,
βηνρεκηθά, αηκαηνινγηθά, αλνζνινγηθά,
παζνινγναλαηνκηθά, θπηηαξνινγηθά, ζε
θέληξα αηκνδνζίαο, ζε δηαγλσζηηθά θέληξα
κε ηηο παξαπάλσ εηδηθφηεηεο, ζε
θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο θαη ζε ππεξεζίεο
πγείαο ή πεξηθεξεηαθά θέληξα,



πάληνηε κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ
απνθνίησλ
ΣΔΗ
ηεο
αληίζηνηρεο
εηδηθφηεηαο ή ησλ ηαηξψλ κηθξνβηνιφγσλ
αλαγξάθεη ηα ζηνηρεία ησλ εμεηαδφκελσλ,
ηηο αηηνχκελεο εμεηάζεηο θαη ηα
απνηειέζκαηα
ζην
αξρείν
ηνπ
εξγαζηεξίνπ, δίλεη νδεγίεο πξνο ηνπο
εμεηαδφκελνπο γηα ηε ζπιινγή ησλ
δεηγκάησλ
θαη
γηα
ηε
ζσζηή
πξνεηνηκαζία ηνπο, παξαζθεπάδεη ηα
απαξαίηεηα δηαιχκαηα θαη ζξεπηηθά
πιηθά, γλσξίδεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη
ζπληήξεζεο ησλ κεραλεκάησλ ηνπ
εξγαζηεξίνπ,
πξαγκαηνπνηεί
απνζηείξσζε πιηθψλ θαη εξγαιείσλ,
παξαγγέιλεη,
παξαιακβάλεη
θαη
απνζεθεχεη ηα αλαιψζηκα πιηθά,
γλσξίδεη ηνπο φξνπο πγηεηλήο θαη
αζθάιεηαο
ηνπ
ρψξνπ
εξγαζίαο,
πξαγκαηνπνηεί κεηξήζεηο θαη ηεξεί ην
ηαηξηθφ απφξξεην.

Δηδηθφηεηα: Βνεζφο Βξεθνλεπηνθφκσλ
Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο Βνεζφο Βξεθνλεπηνθφκσλ κε ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ απνθηά:


κπνξεί λα εξγαζηεί σο βνεζεηηθφ
πξνζσπηθφ, ζε βξεθηθνχο θαη παηδηθνχο
ζηαζκνχο,
ζε
καηεπηηθέο
θιηληθέο,
θαηαζθελψζεηο, θέληξα νηθνγελεηαθνχ
πξνγξακκαηηζκνχ, θαη σο ειεχζεξνο
επαγγεικαηίαο
αλαιακβάλνληαο
ηε
θξνληίδα βξεθψλ θαη παηδηψλ ζην ζπίηη,
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πάληνηε
κε
ηελ
επνπηεία
ηνπ
βξεθνλεπηνθφκνπ
παξέρεη
πιήξε
θξνληίδα ζην παηδί πξνζρνιηθήο ειηθίαο,
βνεζά ηελ νιφπιεπξε ζσκαηηθή, ςπρηθή,
ιεθηηθή θαη θηλεηηθή αλάπηπμε ηνπ
παηδηνχ ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο
εθαξκφδνληαο θαηάιιειεο παηδαγσγηθέο
κεζφδνπο,
θξνληίδεη
παηδηά
κε
ηδηαηηεξφηεηεο,
εθαξκφδεη
κέηξα
πξφιεςεο αηπρεκάησλ ζε νπνηνδήπνηε
ρψξν ζρεηηθά κε ηελ ςπραγσγία ηνπ
παηδηνχ, παξέρεη πξψηεο βνήζεηεο θαη
ελεξγεί θαηάιιεια ζε επείγνπζεο
θαηαζηάζεηο, ζπκπιεξψλεη ηελ αηνκηθή
θαξηέια ηνπ παηδηνχ θαη θξαηά αξρεία,
δίλεη ζπκβνπιέο ζηνπο γνλείο ή
θεδεκφλεο ηνπ παηδηνχ.
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Δηδηθφηεηα: Βνεζφο Φπζηθνζεξαπεπηή
Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο Βνεζφο Φπζηθνζεξαπεπηή κε ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ απνθηά:


κπνξεί λα εξγαζηεί σο βνεζεηηθφ
πξνζσπηθφ
ζε
Φπζηνζεξαπεπηήξηα
(Ηδησηηθά,
Γεκφζηα),
Ννζνθνκεία,
Ηδξχκαηα
απνθαηάζηαζεο,
Ηαηξεία
ζεξαπεπηηθψλ ινπηξνπεγψλ, Γπκλαζηήξηα,
ζε κεγάιεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο πνπ
δηαζέηνπλ ρψξνπο γπκλαζηηθήο θαη
θπζηθήο απνθαηάζηαζεο,



πάληνηε κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ
Φπζηνζεξαπεπηή
πξνεηνηκάδεη
ηνλ
αζζελή γηα ηελ ζπλεδξία, γλσξίδεη ηνλ
ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ,
εθαξκφδεη απιέο αζθήζεηο πδξνζεξαπείαο
θαη κάιαμεο, ζηεξίδεη ςπρνινγηθά θαη
ζπκβνπιεπηηθά ηνλ αζζελή, γλσξίδεη ηνπο
θαλφλεο θαη ηα πιηθά γηα ηελ νξγάλσζε
ηεο θπζηνζεξαπεπηηθήο ζπλεδξίαο, θξαηά
θαη ελεκεξψλεη ηα ηζηνξηθά ησλ αζζελψλ,
παξαγγέιλεη,
παξαιακβάλεη
θαη
απνζεθεχεη ηα αλαιψζηκα πιηθά,
εθαξκφδεη ηνπο φξνπο πγηεηλήο θαη
αζθάιεηαο
ζην
ρψξν
εξγαζίαο,
ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ηδησηηθνχο θαη
δεκφζηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο
γηα ζέκαηα αζθάιηζεο ησλ αζζελψλ.

Δηδηθφηεηα: Βνεζφο Οδνληνηερλίηε
Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο Βνεζφο Οδνληνηερλίηε κε ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ απνθηά:


κπνξεί λα εξγαζηεί σο βνεζεηηθφ
πξνζσπηθφ ζε Οδνληνηερληθά εξγαζηήξηα
(Ηδησηηθά, Γεκφζηα), Αζθαιηζηηθά ηακεία,
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γλσξίδεη ηε ιεηηνπξγία ησλ ζχγρξνλσλ
νδνληνηερληθψλ
κεραλεκάησλ
θαη
εξγαιείσλ, θαζψο θαη ηηο ηδηφηεηεο ησλ
πιηθψλ, παξαιακβάλεη ηηο εξγαζίεο απφ
ηνλ Οδνληίαηξν θαη ηηο κεηαθέξεη κε
αζθάιεηα ζην εξγαζηήξην, απνιπκαίλεη
ζσζηά θαη δηαηεξεί αλαιινίσηα ηα
απνηππψκαηα, βνεζά ηνλ νδνληνηερλίηε
ζε φια ηα ζηάδηα θαηαζθεπήο ησλ
Οιηθψλ νδνληνζηνηρηψλ, ηεθαλψλ,
Γεθπξψλ,
Οξζνδνληηθψλ
εξγαζηψλ,
χλζεησλ νδνληνπξνζζεηηθψλ εξγαζηψλ,
θξαηά αθξηβή ζηνηρεία γηα ηηο εξγαζίεο
ηνπ εξγαζηεξίνπ πνπ ελδηαθέξνπλ ηνπο
νδνληηάηξνπο,
παξαγγέιλεη,
παξαιακβάλεη θαη απνζεθεχεη
ηα
αλαιψζηκα πιηθά, εθαξκφδεη ηνπο φξνπο
πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζην ρψξν
εξγαζίαο.
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Δηδηθφηεηα: Βνεζφο Αθηηλνινγηθψλ Δξγαζηεξίσλ
Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο Βνεζφο Αθηηλνινγηθψλ Δξγαζηεξίσλ κε ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ
απνθηά:


κπνξεί λα εξγαζηεί σο βνεζεηηθφ
πξνζσπηθφ ζε Ννζνθνκεία θαη Κέληξα
Τγείαο, Ηδησηηθά Αθηηλνινγηθά Ηαηξεία ζε
ηκήκαηα
Κιαζζηθήο
αθηηλνινγίαο,
Μαζηνγξαθίαο,
Μέηξεζεο
νπηηθήο
ππθλφηεηαο,
ηεθαλνγξαθίαο
θαη
Αγγεηνγξαθίαο, Αμνληθήο θαη Μαγλεηηθήο
Σνκνγξαθίαο,
Αθηηλνζεξαπείαο,
Δξγαζηήξηα ππξεληθήο ηαηξηθήο,



πάληνηε κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ γηαηξνχ
αθηηλνιφγνπ πξνεηνηκάδεη θαηάιιεια ηνλ
αζζελή,
ηεξεί
ηνπο
θαλφλεο
αθηηλνπξνζηαζίαο γηα ηνλ εμεηαδφκελν,
ηνπο ζπλνδνχο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ
αθηηλνδηαγλσζηηθνχ ηκήκαηνο, γλσξίδεη
ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ,
εθηειεί ηε ρεκηθή επεμεξγαζία ηνπ θηικ,
θξαηά θαη ελεκεξψλεη ηα ηζηνξηθά ησλ
αζζελψλ, ηεξεί ην ηαηξηθφ απφξξεην,
παξαγγέιλεη,
παξαιακβάλεη
θαη
απνζεθεχεη ηα αλαιψζηκα πιηθά,
εθαξκφδεη ηνπο φξνπο πγηεηλήο θαη
αζθάιεηαο θαζψο θαη αθηηλνπξνζηαζίαο
ζην ρψξν εξγαζίαο.

Δηδηθφηεηα: Βνεζφο Φαξκαθείνπ
Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο Βνεζφο Φαξκαθείνπ κε ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ απνθηά:


κπνξεί λα εξγαζηεί
σο βνεζεηηθφ
πξνζσπηθφ ζε ηδησηηθά θαξκαθεία,
θαξκαθεία
λνζνθνκείσλ,
θαξκαθαπνζήθεο,
βηνκεραλίεο
θαη
βηνηερλίεο θαξκάθσλ θαη θαιιπληηθψλ,
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πάληνηε κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ
θαξκαθνπνηψλ
παξαζθεπάδεη
απιά
θαξκαθεπηηθά
ζθεπάζκαηα
θαη
θαιιπληηθά, εθηειεί απιέο ηαηξηθέο
ζπληαγέο, δίλεη αθξηβείο νδεγίεο γηα ηε
ρνξήγεζε ηεο δνζνινγίαο θαη ηε
δηαηήξεζε ηνπ ζθεπάζκαηνο, ζπζθεπάδεη
θαη απνζεθεχεη θαξκαθεπηηθά θαη
θαιιπληηθά
πξντφληα,
παξαγγέιλεη
εκπνξεχκαηα ζηηο θαξκαθαπνζήθεο,
παξαιακβάλεη
θαη
απνζεθεχεη
θαηάιιεια, αμηνινγεί θαη θνζηνινγεί
πξνζθνξέο γηα ηελ πξνκήζεηα πξψησλ
πιψλ ησλ πξντφλησλ, θαηαγξάθεη,
ηαμηλνκεί θαη ηεξεί ηα απαξαίηεηα
ζηνηρεία, βηβιία, θαξηέιεο θαη αξρεία ηνπ
θαξκαθείνπ ή ηνπ ρψξνπ παξαγσγήο γηα
ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ησλ πξντφλησλ,
εθαξκφδεη ηνπο φξνπο πγηεηλήο θαη
αζθάιεηαο ζην ρψξν εξγαζίαο.
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Δηδηθφηεηα: Αηζζεηηθήο Σέρλεο
Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο Αηζζεηηθήο Σέρλεο κε ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ απνθηά:


κπνξεί λα εξγαζηεί ζε Ηλζηηηνχηα
Αηζζεηηθήο, ζε θαηαζηήκαηα θαιιπληηθψλ,
ζε θέληξα αδπλαηίζκαηνο, ζε ζέαηξα, ζε
ηειενπηηθνχο ζηαζκνχο θαη ζε ζηνχληην
θσηνγξάθεζεο κνληέισλ,



θάλεη
απιέο
αηζζεηηθέο
πξάμεηο
(θαζαξηζκφ, πξνζσξηλή απνηξίρσζε
πξνζψπνπ θαη ζψκαηνο, κάιαμε). Κάλεη
καθηγηάδ πξνζψπνπ, καληθηνχξ –
πεληηθηνχξ. Υεηξίδεηαη θαη ηνπνζεηεί ηα
κεραλήκαηα αηζζεηηθήο.

Δηδηθφηεηα: Κνκκσηηθήο Σέρλεο

Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο θνκκσηηθήο ηέρλεο κε ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ απνθηά:


κπνξεί λα εξγαζηεί ζε θνκκσηήξηα, ζε
ηειενπηηθνχο ζηαζκνχο, ζε ζέαηξα, ζε
ζηνχληην θσηνγξάθεζεο κνληέισλ, ζε
ηδξχκαηα ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη σο
ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο ζε φινπο ηνπο
ηνκείο ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ.
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πξαγκαηνπνηεί θνπξέκαηα, πεξκαλάλη,
ρηελίζκαηα θαη βαθέο ρξεζηκνπνηψληαο
ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη εξγαιεία.
Δθαξκφδεη ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη
αζθάιεηαο ζην ρψξν εξγαζίαο. Γλσξίδεη
ηηο βαζηθέο αξρέο δηνίθεζεο θαη
ινγηζηηθήο θαζψο θαη ηε λνκνζεζία πνπ
αθνξά ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία
θνκκσηεξίνπ.
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ΣΟΜΔΑ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ
Έθεβνη κε θαληαζία, δεκηνπξγηθφηεηα, επηλνεηηθφηεηα, θαιιηηερληθέο δεμηφηεηεο θαη θξηηηθή ζθέςε ζα
κπνξνχλ λα εμεηάζνπλ ηελ πξννπηηθή ζηαδηνδξνκίαο ζηηο εηδηθφηεηεο ηνπ ηνκέα ηνπ Δθαξκνζκέλσλ
Σερλψλ.
Ο γξαθίζηαο γηα παξάδεηγκα δηαθξίλεηαη γηα ηελ ππνκνλή, επηκνλή θαη ηελ αθξίβεηα ζηελ εθηέιεζε
ιεπηνκεξψλ εξγαζηψλ. Πξέπεη λα είλαη ζπλεπήο, δξαζηήξηνο, δεκηνπξγηθφο θαη δπλακηθφο. Δπάγγεικα
κνληέξλν θαη ηδηαίηεξα δεκηνπξγηθφ, ηδαληθφ γηα λένπο θαη λέεο κε θαιιηηερληθέο αλεζπρίεο ζηνλ ηνκέα
ησλ Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ.

Δηδηθφηεηα: ρεδηαζκνχ - Γηαθφζκεζεο Δζσηεξηθψλ Υψξσλ
Ζ ζπγθεθξηκέλε εηδηθφηεηα αθνξά ζηε
δηακφξθσζε
ππαξρφλησλ
ρψξσλ
κε
ρξεζηκνπνίεζε επίπισλ, αληηθεηκέλσλ θαη
πιηθψλ, θαηά ηξφπν πνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε
ιεηηνπξγηθή θαη αηζζεηηθή αξηηφηεηα ηνπ
ρψξνπ.

Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο ρεδηαζκνχ
Δζσηεξηθψλ Υψξσλ κπνξεί λα εξγάδεηαη αξρηθά
σο βνεζφο θαη ζηε ζπλέρεηα, κεηά ηελ απφθηεζε
επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο, σο ηερλίηεο ζε
νξγαλσκέλνπο επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο ηνπ
ηδησηηθνχ ή δεκφζηνπ ηνκέα.

Δηδηθφηεηα: Αξγπξνρξπζνρνΐα
Ζ εηδηθφηεηα απηή αθνξά ζηνλ ζρεδηαζκφ
θαη ηελ θαηαζθεπή θνζκεκάησλ απφ
πνιχηηκα θαη άιια κέηαιια, θαζψο θαη ζηε
ζπληήξεζε θαη ηελ επηζθεπή ηνπο.

ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ



Ο
απφθνηηνο
ηεο
εηδηθφηεηαο
Αξγπξνρξπζνρνΐαο είλαη ηθαλφο λα
εξγάδεηαη σο εηδηθεπκέλνο ηερλίηεο ζε
βηνηερλίεο, βηνκεραλίεο θαη εξγαζηήξηα.
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Δηδηθφηεηα: Γξαθηθψλ Σερλψλ
Ο ρψξνο ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ πεξηιακβάλεη έλα επξψ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνξνχλ
νπνηαδήπνηε κνξθή έληππεο ή ειεθηξνληθήο εηθφλαο θαη θεηκέλσλ ζρεηηθψλ κε ηα δηαθηλνχκελα πιηθά
θαη πλεπκαηηθά αγαζά ηεο θνηλσλίαο καο.
Ο απφθνηηνο απνθηά γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, ψζηε
λα:
 εθαξκφδεη ηηο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο
επίιπζεο εηθαζηηθψλ πξνβιεκάησλ ζηηο
εθαξκνζκέλεο ηέρλεο, ζηνλ δηζδηάζηαην
θαη ζηνλ ηξηζδηάζηαην ζρεδηαζκφ,
 επηιχεη
εηθαζηηθά
πξνβιήκαηα
ρξεζηκνπνηψληαο ηελ έξεπλα θαη ηελ
επεμεξγαζία δεδνκέλσλ θαη εθαξκφδνληαο
παξαδνζηαθέο θαη ζχγρξνλεο ηερληθέο
ζρεδίαζεο,
 εθαξκφδεη θαη αμηνπνηεί ηηο βαζηθέο αξρέο
ηνπ ζρεδηαζκνχ (Basic Design) πνπ
αθνξνχλ ηε θφξκα, ην ρξψκα θαη ηελ
ηππνγξαθία,
 ρξεζηκνπνηεί δεκηνπξγηθά ηε θαληαζία θαη
ηελ παξαηεξεηηθφηεηα ζηελ εξγαζία ηνπ,
 επηιχεη ζέκαηα παξφκνηα κε απηά πνπ ζα
ζπλαληήζεη
ζε
έλα
πξαγκαηηθφ
επαγγεικαηηθφ πεξηβάιινλ, ηα νπνία
αλήθνπλ ζηνπο εμήο ηνκείο: εθδφζεηο,
πξνψζεζε
δηαθήκηζε,
εηθαζηηθή
ηαπηφηεηα νξγαληζκνχ θαη ηξηζδηάζηαηνο
ζρεδηαζκφο – ζπζθεπαζία,
 ρξεζηκνπνηεί ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή
σο βαζηθφ εξγαιείν ζην ζηάδην ηνπ
ζρεδηαζκνχ κηαο γξαθηζηηθήο κειέηεο,
 αμηνπνηεί ηελ ηερλνινγία πνπ ζρεηίδεηαη κε
ηνλ θιάδν ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ ζε φιν
ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηνπ,
 ζπλππνινγίδεη
ηηο ηερληθννηθνλνκηθέο
απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε κηαο
εξγαζίαο θαηά ην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ
ηεο,
 ρξεζηκνπνηεί δεκηνπξγηθά ηηο γλψζεηο πνπ
απνθηά απφ ηε κειέηε ηεο εμέιημεο ησλ
Καιψλ θαη Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ,
θαηαλνψληαο ηηο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο
πνπ επεξεάδνπλ ην λφεκα ησλ ιέμεσλ θαη
ησλ ζπκβφισλ.

ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο Γξαθηθψλ Σερλψλ
κπνξεί λα εξγαζηεί ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο:
 ζρεδηαζκφο
(εθηέιεζε
βαζηθψλ
ζρεδηαζηηθψλ γξαθηζηηθψλ εξγαζηψλ ππφ
ηελ θαζνδήγεζε ελφο πηπρηνχρνπ
γξαθίζηα),
 ρεηξηζκφο
ηνπ
ινγηζκηθνχ
πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο Γξαθηθέο Σέρλεο γηα
ηελ εθπφλεζε γξαθηζηηθψλ κειεηψλ,
 εθδφζεηο (ζπκκεηνρή ζε φια ηα ζηάδηα
ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο εληχπσλ,
φπσο βηβιίσλ, πεξηνδηθψλ, δηαθεκηζηηθψλ
θπιιαδίσλ, εθεκεξίδσλ θ.ά.),
 ρεηξηζκφο ησλ δηαθφξσλ κεραλεκάησλ
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε βηνκεραλία
εθηππψζεσλ.
Δηδηθφηεξα, ν απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο
Γξαθηθψλ Σερλψλ κπνξεί λα εξγαζηεί ζε:
 επηρεηξήζεηο,
νξγαληζκνχο
θαη
βηνκεραλίεο πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ
ζρεδηαζκφ
(design)
γξαθηζηηθψλ
εξγαζηψλ, ηε δηαθήκηζε, ηηο εθδφζεηο θαη
εθηππψζεηο, θαζψο θαη ζηα κέζα έληππεο
θαη ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο,
 θξαηηθνχο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο, ζηνλ
ηνκέα ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ.
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Δηδηθφηεηα: πληήξεζε Έξγσλ Σέρλεο – Απνθαηάζηαζε
Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο πληήξεζεο Έξγσλ αλαζθαθηθέο εξγαζίεο.
Σέρλεο – Απνθαηάζηαζε κε ηηο γλψζεηο θαη
δεμηφηεηεο πνπ απνθηά κπνξεί λα εξγαζηεί σο
βνεζφο, θαη κεηά απφ απφθηεζε επαγγεικαηηθήο
εκπεηξίαο,
σο
ηερλίηεο
ζπληήξεζεο
θαη
απνθαηάζηαζεο
θηηξηαθψλ
θαη
γιππηηθψλ
κλεκείσλ, θαζψο θαη άιισλ αληηθεηκέλσλ ηεο
πνιηηηζκηθήο καο θιεξνλνκηάο, ζε αξραηνινγηθέο
Δηδηθφηεηα: ρεδίαζεο θαη Παξαγσγήο Δλδχκαηνο
Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο κε ηηο γλψζεηο θαη
δεμηφηεηεο πνπ απνθηά:
 θαηαλνεί θαη εθαξκφδεη πηζηά θαη
ζρνιαζηηθά ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο,
πξνζηαζίαο, πγηεηλήο θαη εξγνλνκίαο ζηνλ
ρψξν εξγαζίαο,
 αλαγλσξίδεη ηηο βαζηθέο πξψηεο χιεο γηα
ηελ θαηαζθεπή λεκάησλ θαη πθαζκάησλ
θαη ηηο δηαρσξίδεη ζε θαηεγνξίεο αλάινγα
κε ηελ πξνέιεπζή ηνπο,
 αλαγλσξίδεη θαη εθαξκφδεη ηηο βαζηθέο
αξρέο ηνπ ζρεδίνπ κφδαο, φπσο ε νξζή
αλαινγία, ε ηζνξξνπία, ε επαλάιεςε θαη ε
αξκνλία γξακκήο ζηνλ ζρεδηαζκφ θηγνχξαο
θαη ελδπκάησλ,
 δεκηνπξγεί
επηηπρείο
ζπλδπαζκνχο
ρξσκάησλ, πθαζκάησλ θαη δηαθνζκεηηθψλ
ζηνηρείσλ κέζα ζε ζπιινγέο ελδπκάησλ,
 επηιέγεη θαη ρξεζηκνπνηεί ην θαηάιιειν
χθαζκα θαη ηα θαηάιιεια δηαθνζκεηηθά
πιηθά γηα θάζε είδνο ελδχκαηνο,
ιακβάλνληαο ππφςε ην ρξψκα, ην βάξνο,
ηνλ ηχπν θαη ην ζρέδην ηνπ πθάζκαηνο ζε
ζρέζε κε ηνλ ηχπν ηνπ ζψκαηνο,
 ζρεδηάδεη ζρέδηα παξαγσγήο, ξαθψλ,
θνςηκάησλ θαη άιισλ ζεκαληηθψλ
ιεπηνκεξεηψλ θαη κεηξήζεσλ,
 θαηαζθεπάδεη θαη αλαπηχζζεη ην πξψην
παηξφλ δείγκαηνο εξκελεχνληαο ζσζηά ην
ζρέδην παξαγσγήο θαη αθνινπζψληαο ηε
ζσζηή πνξεία εξγαζίαο,
 αμηνινγεί ην πξσηφηππν δείγκα ηνπ
ελδχκαηνο θαη θάλεη ηηο απαξαίηεηεο
κεηαηξνπέο
θαη
δηνξζψζεηο,
επηζεκαίλνληαο
πηζαλέο
αηηίεο
πξνβιεκάησλ ζηελ εθαξκνγή, ζηε
ζπλαξκνιφγεζε θαη ζηελ παξαγσγή ηνπ
ελδχκαηνο,
ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ



κεηαηξέπεη ην πξψην παηξφλ ζχκθσλα κε
ηηο δηνξζσηηθέο αιιαγέο ηεο δνθηκήο ηνπ
δείγκαηνο θαη θαηαζθεπάδεη ην ηειηθφ
παηξφλ.

Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο ρεδίαζεο θαη
Παξαγσγήο Δλδχκαηνο κπνξεί λα εξγαζηεί:
 ζηελ
παξαγσγή
ελδπκαηνινγηθψλ
ζπλφισλ θαη άιισλ εηδψλ ζχγρξνλεο
κφδαο
 ζηελ πψιεζε θαη πξνψζεζε εηδψλ κφδαο.
Δηδηθφηεξα, ν απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο κπνξεί
λα εξγαζηεί:
 ζε επηρεηξήζεηο κε αληηθείκελν ηελ
παξαγσγή ελδπκαηνινγηθψλ ζπλφισλ θαη
άιισλ ζπλαθψλ κε ηνλ θιάδν πξντφλησλ,
 ζε επηρεηξήζεηο πνπ πσινχλ θαη
πξνσζνχλ πξντφληα κφδαο,
 σο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο κπνξεί λα
εξγαζηεί ζηελ θαηαζθεπή εηδψλ έλδπζεο,
ζηελ θαηαζθεπή εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο
απφ χθαζκα, ζηε κεηαηξνπή/επηδηφξζσζε
ελδπκάησλ
θαη
ζηελ
θαηαζθεπή
ελδπκάησλ εμεηδηθεπκέλεο ρξήζεο λπθηθά, ζηνιέο εξγαζίαο, θαξλαβαιίζηηθα
θνζηνχκηα, ρεηξνηερλήκαηα θαη παηγλίδηα
απφ χθαζκα.
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Δηδηθφηεηα: Δπηπινπνηία – Ξπινγιππηηθή
Ζ επηπινπνηία αλαθέξεηαη ζηελ πξαθηηθή ηεο θαηαζθεπήο ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ επίπισλ θαη μχιηλσλ
θαηαζθεπψλ κε ηε ρξήζε κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ. Παξάιιεια απνθηψληαη ζηνηρεηψδεηο γλψζεηο
θαη δεμηφηεηεο ζην ζρεδηαζκφ επίπισλ, θνπθσκάησλ. Ξχιηλσλ θαηαζθεπψλ θαη μπινγιππηηθήο.
Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο κε ηηο γλψζεηο θαη
 θαηαλνεί
ηηο ζχγρξνλεο κεζφδνπο
δεμηφηεηεο πνπ απνθηά:
παξαγσγήο επίπισλ θαη μπινπξγηθψλ
 θαηαλνεί θαη εθαξκφδεη πηζηά θαη
θαηαζθεπψλ πνπ βαζίδνληαη ζηε λέα
ζρνιαζηηθά ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο,
ηερλνινγία.
πξνζηαζίαο, πγηεηλήο θαη εξγνλνκίαο ζηνλ
 ρξεζηκνπνηεί
ηνλ
ειεθηξνληθφ
ρψξν εξγαζίαο,
ππνινγηζηή
θαη
αληηπξνζσπεπηηθέο
 θαηέρεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν γλψζεηο
εθαξκνγέο
ηνπ
ζηελ
μπινπξγηθή
θαη δεμηφηεηεο ηερληθνχ, αξρηηεθηνληθνχ,
βηνκεραλία.
πξννπηηθνχ,
ειεχζεξνπ
θαη
 θαηαλνεί ηε ζεκαζία ηνπ Marketing θαη
θαηαζθεπαζηηθνχ ζρεδίνπ θαη ζρεδηάδεη κε
λα εθαξκφδεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ.
ηελ παξαδνζηαθή κέζνδν θαη κε Ζ/Τ
έπηπια θαη μπινπξγηθέο θαηαζθεπέο,
Ο απφθνηηνο κπνξεί λα εξγαζηεί:
 ζρεδηάδεη θαη θαηαζθεπάδεη ηδηνζπζθεπέο,
 ζηε ζρεδίαζε επίπισλ θαη μπινπξγηθψλ
 ρξεζηκνπνηεί
θαη
αμηνπνηεί
ηα
θαηαζθεπψλ. ηελ θνζηνιφγεζε θαη ηελ
αλζξσπνκεηξηθά θαη εξγνλνκηθά δεδνκέλα,
πξνεηνηκαζία πξνζθνξψλ,
 ηνπνζεηεί ζσζηά ηα έπηπια ζηνλ ρψξν θαη
 ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ εξγαιεηνκεραλψλ
λα δηαθνζκεί ηνλ εζσηεξηθφ ρψξν
κε
ειεθηξνληθφ
πξνγξακκαηηζκφ
ζχκθσλα κε ηηο αξρέο δηαθφζκεζεο,
εξγαζίαο (εξγαιεηνκεραλή CNC),
 θαηαλνεί βαζηθέο πηπρέο ηεο ηζηνξίαο θαη
 ζηε δηεχζπλζε παξαγσγήο. ηελ πψιεζε
ξπζκνινγίαο ηεο ηέρλεο θαη ηνπ επίπινπ,
επίπισλ θαη άιισλ μπινπξγηθψλ
 ζρεδηάδεη θαη θαηαζθεπάδεη πξφηππα
θαηαζθεπψλ θαη πιηθψλ ή κεραλεκάησλ
έπηπια, ιακβάλνληαο ππφςε φια ηα
πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ μπινπξγηθή
αλαγθαία δεδνκέλα,
βηνκεραλία.
 ρεηξίδεηαη, λα ξπζκίδεη θαη λα ζπληεξεί ηα
εξγαιεία πάγθνπ, ηα θνξεηά ειεθηξηθά Δηδηθφηεξα κπνξεί λα εξγαζηεί ζε:
εξγαιεία θαη ηα κεραλήκαηα μπινπξγηθήο
 επηρεηξήζεηο,
βηνκεραλίεο
θαη
θαη επηπινπνηίαο,
νξγαληζκνχο πνπ αζρνινχληαη κε ηε
 ρξεζηκνπνηεί
απνηειεζκαηηθά
κεηαπνίεζε ηνπ μχινπ,
ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπο θνζηνιφγεζεο,
 επηρεηξήζεηο πνπ πσινχλ ή πξνσζνχλ
 αμηνπνηεί ηελ ηερλνινγία ηνπ μχινπ θαη
έπηπια ή άιιεο μχιηλεο θαηαζθεπέο ή
άιισλ παξαδνζηαθψλ θαη λέσλ πιηθψλ πνπ
πξντφληα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ
ρξεζηκνπνηνχληαη
ζηελ
μπινπξγηθή
μπινπξγηθή βηνκεραλία,
βηνκεραλία
(πιηθά
απνπεξάησζεο,
 αξρηηεθηνληθά γξαθεία θαη γξαθεία
εζσηεξηθήο δηαθφζκεζεο.
εμαξηήκαηα επίπισλ θ.ιπ.),
 θαηαλνεί θαη ρξεζηκνπνηεί ηηο βαζηθέο
αξρέο: Μεραλνξγάλσζεο, Οξγάλσζεο ηεο
παξαγσγήο,
Γηνίθεζεο
εξγαζηεξίνπ
/εξγνζηαζίνπ μπινπξγηθψλ θαηαζθεπψλ,
 αληηιακβάλεηαη ηε ζεκαζία ηνπ πνηνηηθνχ
ειέγρνπ θαη ησλ ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο
πνηφηεηαο,
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Δπαγγεικαηηθά Γηθαηψκαηα Απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ.

Επαγ γ ελμαηικά Δικ αιώ μαηα

Ο φξνο «επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα» αλαθέξεηαη ζην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζε ζπγθεθξηκέλεο
λνκνζεηηθά ξπζκηδφκελεο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ νπζία ηεο έλλνηαο ηεο λνκνζεηηθά
ξπζκηδφκελεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο αθνξά απνθιεηζηηθά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο εθείλεο
πνπ εκπεξηέρνπλ αλάιεςε επζχλεο απφ ηνλ επαγγεικαηία, έλαληη δεκφζηαο αξρήο.
Οη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πξφζβαζε ζε λνκνζεηηθά ξπζκηδφκελε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα
θαζνξίδνληαη κε Νφκνπο θαη Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα. ην πιαίζην ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ
πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ άζθεζε ελφο επαγγέικαηνο θαζνξίδνληαη ηα πεδία άζθεζήο ηνπ, νη
βαζκίδεο ηνπ επαγγέικαηνο (π.ρ. βνεζφο, ηερλίηεο, αξρηηερλίηεο) θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε
ρνξήγεζε ησλ ζρεηηθψλ επαγγεικαηηθψλ αδεηψλ αλά πεδίν επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
Ζ απφδνζε επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ πξνυπνζέηεη ηε λνκνζεηηθή θαηνρχξσζε ελφο
επαγγέικαηνο.
Έλα επάγγεικα ζεσξείηαη λνκνζεηηθψο θαηνρπξσκέλν εάλ γηα ηελ άζθεζή ηνπ απαηηνχληαη ε
θαηνρή ζπγθεθξηκέλσλ (αθαδεκατθψλ ή κε) ηίηισλ ζπνπδψλ θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ε
ηδηφηεηα κέινπο ηεο αληίζηνηρεο επαγγεικαηηθήο έλσζεο. Ζ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο είλαη
απαξαίηεηε κφλν γηα λνκνζεηηθά θαηνρπξσκέλα επαγγέικαηα.
O θαζνξηζκφο ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ θαηφρσλ πξνζφλησλ αθνξά κφλν ζηα ήδε
λνκνζεηηθά θαηνρπξσκέλα επαγγέικαηα. ε θάζε άιιε πεξίπησζε, δελ πθίζηαηαη ζέκα ξχζκηζεο
επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ, ηε ζηηγκή πνπ θάζε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα αζθείηαη
ειεχζεξα, κε ηελ θαηνρή, ή θαη φρη, αληίζηνηρνπ ηίηινπ ζπνπδψλ.
Απνθσδηθνπνίεζε ζρεηηθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
πηπρηνχρσλ Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ (Τ.Α. Φ23/35437/Γ4/01.03.2018 ΦΔΚ 771 η.Β΄/05.03.2018:
Φνξήγεζε αληηζηνηρίαο)

Δπαγγέικαηα


ρεδηαζηήο Μέζσ πζηεκάησλ Ζ/Τ



πληεξεηήο, Δγθαηαζηάηεο
Ζιεθηξνιφγνο



Σερλίηεο, Αξρηηερλίηεο Ζιεθηξνιφγνο



Σερλίηεο, Αξρηηερλίηεο, Δξγνδεγφο
Φπθηηθφο
Σερλίηεο, Αξρηηερλίηεο, Δξγνδεγφο
Τδξαπιηθφο




Υεηξηζηήο Μεραλεκάησλ Έξγσλ



Σερλίηεο, Αξρηηερλίηεο, Δγθαηαζηάηεο
εγθαηαζηάζεσλ θαχζεο
Σερλίηεο, Αξρηηερλίηεο, Δγθαηαζηάηεο
κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ
Σερλίηεο, Αξρηηερλίηεο
νμπγνλνθνιιεηήο
Σερλίηεο, Αξρηηερλίηεο
Ζιεθηξνζπγθνιιεηήο






Ζιεθηξνληθφο Οπηηθναθνπζηηθψλ
Μέζσλ

ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ














ρεηηθή Ννκνζεζία:
Π.Γ. 301/2003
(ΦΔΚ 257 η.Α’/ 05. 11.2003)
Π.Γ. 108/2013
(ΦΔΚ 141 η. Α’/ 12. 06.2013)
Π.Γ. 108/2013
(ΦΔΚ 141 η. Α’/ 12. 06.2013)
Π.Γ. 1/2013
(ΦΔΚ 3 η.Α’/08.01. 2013)
Π.Γ. 112/2012
(ΦΔΚ 197 η.Α’/ 17. 10.2012)
Π.Γ. 113/2012
(ΦΔΚ 198 η. Α’/ 17. 10.2012)
Π.Γ. 114/2012
(ΦΔΚ 199 η.Α’/ 17. 10.2012)
Π.Γ. 115/2012
(ΦΔΚ 200 η.Α’/ 17. 10.2012)
Π.Γ. 115/2012
(ΦΔΚ 200 η.Α’/ 17. 10.2012)
Π.Γ. 115/2012
(ΦΔΚ 200 η.Α’/17. 10.2012)
Β.Γ. 510/1971
(ΦΔΚ 152 η. Α΄/31.07.1971)
Π.Γ. 258/2003
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Ραδηνειεθηξνιφγνο






Ραδηνηερλίηεο






Πινίαξρνο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ







Μεραληθφο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ







Τπάιιεινο Γηνίθεζεο θαη
Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ
Τπάιιεινο Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ







Βνεζφο Ννζειεπηή







Βνεζφο Βξεθνλεπηνθφκσλ



Βνεζφο Οδνληνηερλίηε



Βνεζφο Φαξκαθείνπ



Αηζζεηηθήο Σέρλεο



Κνκκσηηθήο Σέρλεο



πληεξεηήο Έξγσλ Σέρλεο –
Απνθαηάζηαζεο







ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ





(ΦΔΚ 235 η. Α΄/ 10.10.2003)
Π.Γ. 258/2003
(ΦΔΚ 235 η.Α’/10. 10.2003)
Ν.Γ. 2624/1953
(ΦΔΚ 292 η.Α’/29. 10.1953)
Π.Γ. 258/2003
(ΦΔΚ 235 η.Α’/10. 10.2003)
Ν.Γ. 2624/1953
(ΦΔΚ 292 η.Α’/29. 10.1953)
Π.Γ. 243/1998
(ΦΔΚ 181 η.Α’/ 29.07.1998)
Π.Γ. 295/1999
(ΦΔΚ 266 η.Α’/ 30.11.1999)
Π.Γ 19/2001
(ΦΔΚ 14 η.Α’/ 31.01.2001)
Π.Γ. 243/1998
(ΦΔΚ 181 η.Α’/ 29.07.1998)
Π.Γ. 295/1999
(ΦΔΚ 266 η.Α’/ 30.11.1999)
Π.Γ 19/2001
(ΦΔΚ 14 η.Α’/ 31.01.2001)
Ν.Γ. 2515/1997
(ΦΔΚ 154/ η.Α΄/25.07.1997)
Π.Γ. 340/1998
(ΦΔΚ 228 η.Α΄/1998).
Π.Γ. 210/01
(Φ.Δ.Κ. 165 η.Α΄/ 24.07.2001) θαη
Τ.Α.Τ7β/νηθ.4756/01
(Φ.Δ.Κ. 1082 η. Β ΄/14.08.2001) θαη
Π.Γ. 268/2003
(Φ.Δ.Κ. 240 η.Α΄/ 16.10.2003)
Σξνπνπνίεζε Γ2β/νηθ.1570/99 (Φ.Δ.Κ.
749 η.Β΄/19.05.1999)
Π2β/νηθ. 2808/97
(Φ.Δ.Κ. 645η.Β΄/31.07.1997)
Ν. 3868/2010
(Φ.Δ.Κ. 129 η.Α΄/03.08.2010) άξζξν 24
Π.Γ. 72/2006
(Φ.Δ.Κ. 73 η.Α΄/ 06.04.2004)
Ν. 4254/2014
(Φ.Δ.Κ. 85 η.Α΄/07.04.2014 άξζξν 1
Παξάγξ. Ζ 1. 2.)
Π.Γ. 133/2005 (ΦΔΚ 193 η.Α΄/
02.09.2005)
Π.Γ. 73/2002
(ΦΔΚ 55 η.Α΄/ 21.03.2002).
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Δγγξαθέο, κεηεγγξαθέο, θνίηεζε θαη ζέκαηα νξγάλσζεο ηεο ζρνιηθήο δσήο ζηα
ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
πεγή: ΦΔΚ 120 η.Β'/23.01.2018
Άξζξν 1
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α': ρνιηθφ Έηνο, Γηδαθηηθφ ρνιηθφ θαη Γηδαθηηθφ Έηνο
1. Σν ζρνιηθν́έηνο γηα ηα δεκν́ζηα θαη ηδησηηθάΓπκλάζηα , Γεληθά Λχθεηα, Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα, Γπκλάζηα Δηδηθήο
Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο (ΔΑΔ), Λχθεηα ΔΑΔ, Δληαία Δηδηθά Δπαγγεικαηηθά Γπκλάζηα - Λχθεηα θαη Δξγαζηήξηα
Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο (Δ.Δ.Δ.ΔΚ.), εκεξήζηα θαη εζπεξηλά, αξρίδεη ηελ 1ε επηεκβξήνπ θαη ιέγεη ηελ
31ε Απγνπ́ζηνπ ηνπ επν́κελνπ έηνπο .
2. Σν δηδαθηηθν́έηνο γηα ηα ήδηα ζρνιεήα αξρήδεη ηελ
επφκελνπ έηνπο.

1ε επηεκβξήνπ θάζε έηνπο θαη ιέγεη ηελ

30ε Ηνπλήνπ ηνπ

3. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο δηεμάγεηαη ε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ θαη δηελεξγνχληαη νη θάζε είδνπο
εμεηάζεηο.
4. Σα καζέκαηα ιέγνπλ ηελ ηειεπηαήα εβδνκάδα ηνπ Ματ́νπ . Ζ ιέμε ησλ καζεκάησλ ηνπ Γπκλαζήνπ , ηνπ Γεληθνπ́
Λπθείνπ, ηνπ Δπαγγεικαηηθνπ́Λπθεήνπ , ηνπ Δηδηθνπ́Γπκλαζήνπ , ηνπ Δηδηθνπ́Λπθεήνπ θαη ηνπ Δληαήνπ Δηδηθνπ́
Δπαγγεικαηηθνχ Γπκλαζίνπ - Λπθείνπ θαζνξίδεηαη θάζε έηνο κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη
Θξεζθεπκάησλ, ε νπνήα εθδήδεηαη κέρξη ηελ 30ε Απξηιήνπ .
5. Σν δηδαθηηθν́έηνο ζην Γπκλάζην , ζην Γεληθν́Λπ́θεην , ζην Δπαγγεικαηηθν́Λπ́θεην ζην Γπκλάζην ΔΑΔ , ζην Λπ́θεην
ΔΑΔ θαη ζην Δληαήν Δηδηθν́Δπαγγεικαηηθν́Γπκλάζην - Λχθεην ρσξίδεηαη ζε δχν (2) πεξηφδνπο πνπ νλνκάδνληαη
ηεηξάκελα. Σν Α' ηεηξάκελν δηαξθεί απφ ηελ 11ε επηεκβξήνπ έσο ηελ 20ε Ηαλνπαξήνπ . Σν Β' ηεηξάκελν δηαξθεί απφ
ηελ 21ε Ηαλνπαξήνπ έσο ηε ιέμε ησλ καζεκάησλ . Δηδηθφηεξα γηα ηα Δ.Δ.Δ.ΔΚ. ε έλαξμε ησλ εθπαηδεπηηθσ́λ
δξαζηεξηνηήησλ νξίδεηαη ηελ 11ε επηεκβξήνπ θαη ε ιέμε απησ́λ θαη ηνπ Β ' ηεηξακήλνπ νξίδεηαη ηελ 15ε Ηνπλήνπ ηνπ
επφκελνπ έηνπο.
6. Οη γξαπηέο εμεηάζεηο , πξναγσγηθέο θαη απνιπηήξηεο, δηεμάγνληαη κεηά ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ ηνπ Β ' ηεηξακήλνπ,
ζηηο εμεηαζηηθέο πεξην́δνπο Ματ́νπ - Ηνπλίνπ, θαζψο θαη ηελ πεξίνδν απφ 1ε επηεκβξήνπ έσο ηελ έλαξμε ησλ
καζεκάησλ, φπνπ ε πεξίνδνο απηή πξνβιέπεηαη. Γηεπθξηλίδεηαη φηη δελ πθίζηαληαη γξαπηέο εμεηάζεηο, πξναγσγηθέο θαη
απνιπηήξηεο γηα ηα Δ.Δ.Δ.ΔΚ.
7. Σελ εκέξα ηεο ιέμεο ησλ καζεκάησλ δελ δηεμάγεηαη δηδαζθαιήα . Ο π́ιινγνο Γηδαζθν́λησλ /νπζψλ ηελ εκέξα απηή
απνθαζίδεη γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο θνίηεζεο ησλ καζεηψλ /ηξηψλ θαη εθηειεί ηηο απαξαίηεηεο πξνπαξαζθεπαζηηθέο
ελέξγεηεο γηα ηελ θαλνληθή θαη απξφζθνπηε δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ.
8. ε πεξήπησζε απσ́ιεηαο δηδαθηηθσ́λ σξσ́λ , ε αλαπιέξσζε ηνπο εμαζθαιήδεηαη κε ηνπο αθν́ινπζνπο ηξφπνπο : α)
αμηνπνίεζε ησλ ζρνιηθψλ ενξηψλ κε ηελ παξάιιειε πξαγκαηνπνίεζε ησλ ενξηψλ θαη ησλ καζεκάησλ , β) πεξηνξηζκφο
ησλ εξγάζηκσλ εκεξσ́λ ησλ πνιπέκεξσλ εθδξνκσ́λ θαη γ ) πεξηθνπή πεξηπάησλ θαη εθδξνκψλ. Με ηελ παπ́ζε ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη κέρξη λα εμνκαιπλζεί ε ιεηηνπξγία ηνπ, ν/ε Γηεπζπληέο /ληξηα ζπγθαιεήαλάεβδνκάδα ,
ηνπιάρηζηνλ, ην ρνιηθφ πκβνχιην, κε ζθνπν́ηελ αληηκεησ́πηζε ηεο θαηάζηαζεο . Μφιηο εμνκαιπλζεί ε ιεηηνπξγία ηνπ
ζρνιείνπ, ν/ε Γηεπζπληέο / ληξηα ζπγθαιεήακέζσο ην ρνιηθν́πκβνπ́ιην , ην νπνήν εηζεγεήηαη ζηνλ π́ιινγν
Γηδαζθφλησλ/νπζψλ ηνλ ηξφπν αλαπιήξσζεο ησλ απνιεζζεηζσ́λ σξσ́λ θαη νινθιέξσζεο ηεο δηδαθηέαο π́ιεο , θαη ν
χιινγνο απνθαζίδεη ζρεηηθά. Ζ απν́θαζε ηνπ πιιν́γνπ Γηδαζθν́λησλ /νπζψλ ππνβάιιεηαη ζηνλ/ζηε Γηεπζπληέ/ληξηα
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ελεκέξσζε.
9. Αλ ηα ζρνιεήα δελ ιεηηνπξγήζνπλ γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ δεθαπέληε (15) εξγάζηκσλ εκεξψλ , ην δηδαθηηθν́
έηνο κπνξεί λα παξαηαζεί γηα αληίζηνηρν ή κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο
θαη Θξεζθεπκάησλ κεηάαπν́εηζέγεζε ηνπ/ηεο Πεξηθεξεηαθνπ́/ήο Γηεπζπληή/ληξηαο Πξσηνβάζκηαο θαη
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.
Άξζξν 2
Γηαθνπέο - Αξγίεο - Δνξηαζηηθέο Δθδειψζεηο
1. Γηδαζθαιία καζεκάησλ δελ δηεμάγεηαη θαη εμεηάζεηο δελ δηελεξγνχληαη θαηά ηηο αθφινπζεο ρξνληθέο πεξηφδνπο ηνπ
ζρνιηθνχ έηνπο:

ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
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α) Γηαθνπέο Υξηζηνπγέλλσλ, απφ ηελ 24ε Γεθεκβξήνπ κέρξη θαη ηελ 7ε Ηαλνπαξήνπ .
β) Γηαθνπέο Πάζρα, απφ ηε Μεγάιε Γεπηέξα κέρξη ηελ Κπξηαθή ηνπ Θσκά .
γ) Θεξηλέο δηαθνπέο, απφ ηελ 1ε Ηνπιήνπ κέρξη θαη ηελ 31ε Απγνπ́ζηνπ , κε ηελ επηθπ́ιαμε ηεο παξ . 9 ηνπ άξζξνπ 1.
2. Καηά ηηο ζεξηλέο δηαθνπέο θάζε Γπκλάζην, Γεληθφ Λχθεην, Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην θαη Δξγαζηεξηαθφ Κέληξν, Δηδηθφ
Γπκλάζην, Δηδηθφ Λχθεην θαη Δληαίν Δηδηθφ Δπαγγεικαηηθφ Γπκλάζην - Λχθεην θαη Δ.Δ.Δ.ΔΚ. δέρεηαη ην θνηλφ κία
εκέξα ηελ εβδνκάδα, ε νπνήα νξήδεηαη απν́ηνλ / ηε Γηεπζπληέ/ληξηα ηεο Γηεπ́ζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαήδεπζεο θαη
αλαθνηλψλεηαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ ζρνιείνπ θαη εμσηεξηθά ζε εκθαλέο ζεκεί ν. Σελ εκέξα απηέέλαο /κία
ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο/ηηο δηδά- ζθνληεο/νπζεο θάζε ρνιεήνπ , ν/ε νπνήνο /α νξήδεηαη κε απν́θαζε ηνπ πιιν́γνπ
Γηδαζθφλησλ/νπζψλ πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, είλαη ππεχζπλνο/ε γηα ηε δηεθπεξαήσζε θάζε ηξέρνληνο
ππεξεζηαθνχ ζέκαηνο, αζθψληαο εθηάθησο αξκνδηφηεηεο Γηεπζπληή/ληξηαο ζρνιεήνπ , θαη ππνγξάθεη αλη ' απηνχ/ήο θάζε
έγγξαθν ή ηίηιν. Δάλ ηα θαζήθνληα αζθνχλ πεξηζζφηεξνη απφ έλαο/ κία δηδάζθνληεο/νπζεο, ηηο αξκνδην́ηεηεο απηέο
αζθεί ν/ε αλσ́ηεξνο /ε θαηάηνλ βαζκν́θαη επήηζν́βαζκσλ ν /ε αξραην́ηεξνο /ε. Δάλ ε εκέξα πνπ έρεη νξηζηεί ζπκπίπηεη
κε εκέξα αξγήαο , ε ζρνιηθέκνλάδα δέρεηαη ην θνηλν́ηελ επν́κελε εξγάζηκε εκέξα
. Δηδηθά ζηα Δξγαζηεξηαθά Κέληξα
ηελ εκέξα απηέγήλνληαη νη εξγαζήεο ζπληέξεζεο πνπ απαηηνπ́ληαη γηα ηε ζσζηέιεηηνπξγήα ηνπο
.
3. Γηα ηα Γπκλάζηα , Γεληθά Λχθεηα, Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα, Δηδηθά Γπκλάζηα, Δηδηθά Λχθεηα, Δληαία Δηδηθά
Δπαγγεικαηηθά Γπκλάζηα - Λχθεηα θαη Δξγαζηήξηα Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο (Δ.Δ.Δ.ΔΚ.) ηζρχνπλ νη
δηαηάμεηο ηνπ λ. 1157/1981 (Α' 126) γηα ηελ θαζηέξσζε πελζέκεξεο εβδνκάδαο εξγαζήαο , φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη
ηζρχνπλ.
4. Ζκέξεο αξγίαο ησλ Γπκλαζίσλ , Γεληθψλ Λπθείσλ, Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ, Γπκλαζίσλ ΔΑΔ , Λπθείσλ ΔΑΔ,
Δληαίσλ Δηδηθψλ Δπαγγεικαηηθψλ Γπκλαζίσλ - Λπθείσλ θαη Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο
(Δ.Δ.Δ.ΔΚ.) νξίδνληαη:
α) φιεο νη Κπξηαθέο
β) νη ζξεζθεπηηθέο ενξηέο ηνπ Αγήνπ Πλεπ́καηνο θαη ησλ Σξησ́λ Ηεξαξρσ́λ

,

γ) νη εζληθέο επέηεηνη ηεο 28εο Οθησβξήνπ θαη ηεο 25εο Μαξηήνπ
δ) ε ΚαζαξάΓεπηέξα
ε) ε 1ε Ματ́νπ
ζη) νη, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο , εκέξεο αξγίαο γηα ηελ έδξα θάζε ζρνιείνπ ιφγσ ηνπηθήο ζξεζθεπηηθήο ή
εζληθήο ενξηήο.
5. Σα ηδησηηθάζρνιεήα επηηξέπεηαη , χζηεξα απφ ζρεηηθή γλσζηνπνίεζε ζηνλ/ζηελ νηθεήν /α Γηεπζπληέ/ληξηα
Δθπαίδεπζεο, λα αξγνπ́λ έσο δπ́ν επηπιένλ εκέξεο αλάέηνο
, ζε εκεξνκελήεο πνπ ζρεηήδνληαη κε ηελ ηζηνξήα θαη ηε
ζρνιηθή ηνπο παξάδνζε έ , ζηελ πεξήπησζε ησλ μέλσλ ζρνιεήσλ , πνπ απνηεινπ́λ επήζεκε εζληθέέζξεζθεπηηθέενξηέ
ζηε ρσ́ξα πξνέιεπζέο ηνπο .
6. Καηά ηελ παξακνλή ησλ εζληθψλ επεηείσλ ηεο 28εο Οθησβξήνπ θαη ηεο 25εο Μαξηήνπ , θαζψο θαη θαηά ηελ επέηεην
ηεο 17εο Ννεκβξήνπ πξαγκαηνπνηνπ́ληαη ζηα Γπκλάζηα , ζηα ΓεληθάΛπ́θεηα , ζηα ΔπαγγεικαηηθάΛπ́θεηα , ζηα Γπκλάζηα
ΔΑΔ, ζηα Λπ́θεηα ΔΑΔ , ζηα Δληαήα ΔηδηθάΔπαγγεικαηηθάΓπκλάζηα - Λχθεηα θαη ζηα Δ.Δ.Δ.ΔΚ. ενξηαζηηθέο
επεηεηαθέο εθδειψζεηο θαη δξσ́κελα ζηνλ ρσ́ξν εθδεισ́ζεσλ ησλ ζρνιεήσλ έζε άιιν θαηάιιειν ρσ́ξν κε απν́θαζε ηνπ
πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ/νπζψλ. Καηά ηελ παξακνλή ηεο ζξεζθεπηηθήο ενξηήο ησλ Σξηψλ Ηεξαξρψλ , κε απν́θαζε ηνπ
πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ/ νπζψλ, αθηεξψλεηαη έλα δήσξν απν́ην σξνιν́γην πξν́γξακκα καζεκάησλ γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε εθδειψζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζρεηηθψλ κε ηελ πξνζθνξά ησλ Σξηψλ Ηεξαξρψλ ζηα γξάκκαηα . Αλ
ε εκέξα απηέζπκπήπηεη κε άββαην έαξγήα
, νη αλσηέξσ εθδεισ́ζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ηελ πξνεγνπκέλε ηνπ
αββάηνπ ή ηεο αξγίαο απηήο. Ζ ενξηέηεο ζεκαήαο πξαγκαηνπνηεήηαη ηελ ήδηα εκέξα ησλ ενξηαζηηθσ́λ εθδεισ́ζεσλ
ηεο επεηεήνπ ηεο 28εο Οθησβξήνπ .
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β': Τπεξεζηαθά Βηβιία - Έληππα
Άξζξν 3 Τπεξεζηαθά Βηβιία
Σα ηεξνπ́κελα απν́ηα Γπκλάζηα , Γεληθά Λχθεηα, Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα, Γπκλάζηα ΔΑΔ, Λχθεηα ΔΑΔ, Δληαία Δηδηθά
Δπαγγεικαηηθά Γπκλάζηα:
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α) Πξσηφθνιιν, ζην νπνήν θαηαρσξήδνληαη ν́ια ηα εηζεξρν́κελα θαη εμεξρν́κελα έγγξαθα
, ζηα νπνήα πεξηιακβάλνληαη
θαη νη θάζε εήδνπο ηήηινη ζπνπδσ́λ θαζσ́ο θαη ηα εκπηζηεπηηθάέγγξαθα
. Γηα ηα ηειεπηαήα ζεκεησ́λεηαη ζηε ζηέιε
«πεξηερφκελν εγγξάθνπ» ε έλδεημε ΔΔ . κφλν, ελψ ηεξείηαη ηδηαίηεξνο θάθεινο εκπηζηεπηηθψλ εγγξάθσλ.
β) Βηβιίν Πξάμεσλ Γηεπζπληή/ληξηαο.
γ) Βηβιίν Πξάμεσλ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ/νπζψλ.
δ) Ζκεξνιφγην Λεηηνπξγίαο ρνιείνπ, ζην νπνήν θαηαγξάθνληαη θαζεκεξηλά , πεξηιεπηηθά, ηα θαηάηελ θξήζε ηνπ /ηεο
Γηεπζπληή/ληξηαο ζεκαληηθν́ηεξα γεγνλν́ηα πνπ ζρεηήδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ .
ε) Βηβιίν Ύιεο θαηά ηάμε ή ηκήκαηα ηάμεσλ, ζην νπνήν θαηαρσξήδεηαη απζεκεξν́λ απν́θάζε δηδάζθνληα
ηεο ελν́ηεηαο πνπ δήδαμε .

/νπζα ν ηήηινο

ζη) Βηβιίν Βηβιηνζήθεο, ζην νπνήν θαηαρσξήδνληαη , θαηά ελφηεηεο, ηα βηβιήα .
δ) Βηβιίν Τιηθνχ, ζην νπνήν θαηαρσξήδνληαη ν́ια ηα κε αλαισ́ζηκα εήδε ηνπ ζρνιεήνπ
θαηαρσξίδνληαη ζην Βηβιίν Βηβιηνζήθεο.

, εθηφο απφ απηά πνπ

ε) Μεηξψν Μαζεηψλ/ηξηψλ, ζην νπνήν θαηαρσξήδνληαη ηα πξνβιεπν́κελα , ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 11, ζηνηρεία ησλ
καζεηψλ/ηξηψλ πνπ εγγξάθνληαη ζην ζρνιείν .
ζ) Δπξεηήξην, ζην νπνήν θαηαρσξήδνληαη ην επσ́λπκν , ην ν́λνκα , ην ν́λνκα παηέξα ην ν́λνκα κεηέξαο θαη ν Αξηζκν́ο
Μεηξψνπ ησλ εγγεγξακκέλσλ καζεηψλ /ηξηψλ.
η) Βηβιίν Φνίηεζεο (απνπζηνιφγην).
ηα) Βηβιίν Καηαγξαθήο Δλεξγεηψλ Τπνζηήξημεο Δχξπζκεο Λεηηνπξγίαο. ην Βηβιήν απην́ , εθηφο απφ ηα Παηδαγσγηθά
Μέηξα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 31 ηεο παξνπ́ζαο ππνπξγηθέο απν́θαζεο , θαηαγξάθνληαη θαη νη παηδαγσγηθέο
ελέξγεηεο παηδαγσγηθνχ ραξαθηήξα (π.ρ. πξνζθπγή ζε ζπκβνπιεπηηθφ θέληξν ), εθφζνλ (1) αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλνπο/εο
καζεηέο/ηξηεο θαη (2) θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηνλ/ηε Γηεπζπληέ/ληξηα ηνπ ζρνιεήνπ έην πκβνπ́ιην Σκέκαηνο .
ηβ) Αηνκηθνί θάθεινη ησλ καζεηψλ/ηξηψλ νη νπνίνη θνηηνχλ ζηηο ΜΔΑΔ, ζε Σ.Δ. θαη Παξάιιειε ηέξημε (φπσο
νξίδεηαη ζηνλ λ. 3699/2008-Α' 199).
Άξζξν 4 Τπεξεζηαθά Έληππα
1) Σα ηεξνπ́κελα απν́ηα Γπκλάζηα , Γεληθά Λχθεηα, Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα, Γπκλάζηα ΔΑΔ, Λχθεηα ΔΑΔ, Δληαία
Δηδηθά Δπαγγεικαηηθά Γπκλάζηα - Λχθεηα θαη Δξγαζηήξηα Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο (Δ.Δ.Δ.ΔΚ.) επίζεκα
έληππα είλαη:
α) Αηνκηθά Γειηία καζεηψλ/ηξηψλ. Γηα θάζε καζεηέ / ηξηα ηεξεήηαη Αηνκηθν́Γειηήν , ζην νπνήν θαηαρσξήδνληαη θαηά
ηελ εγγξαθέθαη θαηάηε δηάξθεηα ηεο θνήηεζεο ηα πξνβιεπν́κελα ζην άξζξν
11 ηεο παξνπ́ζαο ππνπξγηθέο απν́θαζεο
ζηνηρεία.
β) Έληππα Ζκεξήζησλ Γειηίσλ Φνίηεζεο ησλ καζεηψλ /ηξηψλ θαηά ηάμε ή ηκήκαηα ηάμεο , ζηα νπνήα θαηαρσξήδνληαη
θάζε δηδαθηηθή ψξα νη απνπζίεο ηνπο.
γ) Χξνιφγηα Πξνγξάκκαηα Γηδαζθαιίαο Μαζεκάησλ.
δ) Σίηινη πνπδψλ.
ε) Έληππα Δπαιήζεπζεο Σίηισλ .
ζη) Τπεξεζηαθά εκεηψκαηα Μεηεγγξαθήο Μαζεηψλ/ηξηψλ.
δ) Έληππα Δηζήγεζεο ή Δπηβνιήο Παηδαγσγηθψλ Μέηξσλ .
ε) Καηαζηάζεηο Πξνθνξηθήο Βαζκνινγίαο Μαζεηψλ/ ηξηψλ.
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ζ) Πηζηνπνηεηηθά γηα ηξαηνινγηθή Υξήζε.
η) Γειηία Κίλεζεο Πξνζσπηθνχ.
2) Οη Καηαζηάζεηο Μηζζνδνζήαο Πξνζσπηθνπ́πνπ πξνβιέπνληαη απν́ην π
γηα ηα δεκφζηα ζρνιεία.

.δ. 104/1979, άξζξν 4 (Α' 23) θαηαξγνχληαη

Άξζξν 5 Σχπνο θαη επηζεκνπνίεζε Τπεξεζηαθψλ Βηβιίσλ θαη Δληχπσλ
1. Ο ηπ́πνο θαη νη δηαζηάζεηο ησλ Βηβιήσλ θαη Δληπ́πσλ πνπ πξνβιέπνληαη απν́ηελ παξνπ́ζα θαζνξήδνληαη κε ππν́δεηγκα
ην νπνήν θαηαξηήδεηαη απν́ηελ αξκν́δηα Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο , Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ.
Μέρξη ηελ έθδνζε ππνδεηγκάησλ εθαξκφδνληαη ηα ππνδείγκαηα πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ην ζρνιηθφ έηνο 2016-2017.
2. Απφ ηα Τπεξεζηαθά Βηβιία: ην Βηβιήν Τιηθνπ́ , ην Βηβιήν Βηβιηνζήθεο , θαη ην Βηβιήν Καηαγξαθέο Δλεξγεησ́λ
Τπνζηήξημεο Δχξπζκεο Λεηηνπξγίαο ηεξνχληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Δγθχθιηνο θαζνξίδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο
ειεθηξνληθήο ηήξεζεο. Σν Βηβιήν Φνήηεζεο (απνπζηνιφγην) θαη ην Δπξεηέξην ηεξνπ́ληαη ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα
MySchool απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2017-2018.
3. Απφ ηα Τπεξεζηαθά Έληππα, ηα ΑηνκηθάΓειηήα Μαζεησ́λ /ηξηψλ, ηα Χξνιν́γηα Πξνγξάκκαηα ησλ ζρνιηθσ́λ
κνλάδσλ (δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ) θαη ηα Γειηήα Κήλεζεο Πξνζσπηθνπ́ηεξνπ́ληαη ζε ειεθηξνληθέκνξθέζην
πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα MySchool. Δγθχθιηνο θαζνξίδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο ειεθηξνληθήο ηήξεζεο. Σα Αηνκηθά
Γειηία Μαζεηψλ/ηξηψλ, ηα Τπεξεζηαθάεκεησ́καηα Μεηεγγξαθέο Μαζεησ́λ /ηξηψλ θαη ηα Γειηία Κίλεζεο
Πξνζσπηθνχ ηεξνχληαη ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα MySchool απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2017-2018.
4. Σα ΤπεξεζηαθάΒηβιήα πνπ ηεξνπ́ληαη εγγξάθσο , θαζψο θαη ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 2, κέρξη ηελ έλαξμε
ηήξεζεο ηνπο ζε ειεθηξνληθή κνξθή, πξηλ απν́ηε ρξέζε ηνπο αξηζκνπ́ληαη θαηάζειήδα απν́ηνλ
/ηε Γηεπζπληέ/ ληξηα
ηνπ ζρνιεήνπ , πξνθεηκέλνπ γηα ηα δεκφζηα ζρνιεία, θαη απν́ηνλ /ηε Γηεπζπληέ/ληξηα ηεο νηθεήαο Γηεπ́ζπλζεο
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πξνθεηκέλνπ γηα ηα ηδησηηθά ζρνιεία. Καη ζηηο δπ́ν πεξηπηψζεηο ζπληάζζεηαη ζηελ
ηειεπηαία ζειίδα ηνπ Βηβιίνπ ζρεηηθή πξάμε.
5. Σα Χξνιν́γηα Πξνγξάκκαηα Γηδαζθαιήαο Μαζεκάησλ , κέρξη ηελ έλαξμε ηήξεζεο ηνπο ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα
Myschool, επηζεκνπνηνχληαη κε ζθξάγηζε θαη ππνγξαθή απφ ηνλ/ηε Γηεπζπληέ/ληξηα ηνπ δεκν́ζηνπ ζρνιεήνπ , ελψ γηα
ηα ηδησηηθάζρνιεήα ηζρπ́νπλ ηα δηαιακβαλν́κελα ζην άξζξν
4 παξ. 2 ηνπ λ. 682/1977 (Α' 244), φπσο ηζρχεη.
6. Ο/Ζ Γηεπζπληέο /ληξηα ηνπ ζρνιεήνπ νθεήιεη λα θξνληήδεη γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ πιεξ νθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο
MySchool γηα θάζε κεηαβνιέελην́ο κήαο (1) εξγάζηκεο εκέξαο απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο , ιακβαλνκέλσλ ππφςε
ησλ πξνζεζκησ́λ νη νπνήεο πξνβιέπνληαη απν́ηελ παξ . ΗΑ ηνπ άξζξνπ 9 θαη ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 21. Δηδηθφηεξα ην
Βηβιίν Φνίηεζεο ελεκεξψλεηαη, ην αξγν́ηεξν , αλά εβδνκάδα.
Άξζξν 6 Φχιαμε Τπεξεζηαθψλ Βηβιίσλ θαη Δληχπσλ
1. Απφ ηα Τπεξεζηαθά Βηβιία θαη Έληππα θπιάζζνληαη ππνρξεσηηθά :
α) Σν Πξσην́θνιιν , ην Βηβιήν Πξάμεσλ Γηεπζπληέ / ληξηαο, ην Βηβιήν Πξάμεσλ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ / νπζψλ, ην
Ζκεξνιφγην Λεηηνπξγίαο ρνιείνπ, ην Βηβιήν Βηβιηνζέθεο , ην Βηβιήν Τιηθνπ́θαη ην Μεηξσ́ν Μαζεησ́λ / ηξηψλ, ζην
δηελεθέο.
β) Σα ππάξρνληα αληήηππα ηνπ Βηβιήνπ Μηζζνδνζήαο πξνζσπηθνπ́ζην δηελεθέο
.
γ) Σν Βηβιήν Καηαγξαθέο Δλεξγεησ́λ Τπνζηέξημεο Δπ́ξπζκεο Λεηηνπξγήαο γηα κηα δηεηήα απν́ηε ιέμε ηνπ ζρνιηθνπ́
έηνπο.
δ) Σα ΑηνκηθάΓειηήα γηα δπ́ν έηε απν́ηελ εκέξα θαηαρσ́ξηζεο ζην Μεηξσ́ν Μαζεησ́λ
/ηξηψλ ηνπ νξηζηηθνχ
απνηειέζκαηνο ηεο ηειεπηαίαο θνίηεζεο θάζε καζεηή/ηξηαο.
ε) Σα αληήγξαθα ησλ Γειηήσλ Κήλεζεο Πξνζσπηθνπ́γηα δπ́ν έηε απν́ηε ζπ́ληαμε ηνπο
.
ζη) Σα Βηβιήα Τ́ιεο γηα δπ́ν έηε απν́ηε ιέμε ηνπ ζρνιηθνπ́έηνπο ην νπνήν αθνξνπ́λ
.
δ) Σα Βηβιήα Φνήηεζεο (απνπζηνιφγηα), ηα Δ́ληππα Ζκεξέζησλ Γειηήσλ Φνήηεζεο , ηα Χξνιν́γηα Πξνγξάκκαηα
Γηδαζθαιίαο Μαζεκάησλ, ηα Δ́ληππα Δηζέγεζεο έΔπηβνιέο Παηδαγσγηθσ́λ Μέηξσλ θαη νη Καηαζηάζεηο Πξνθνξηθέο
Βαζκνινγίαο γηα έλα έηνο απφ ηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο ην νπνίν αθνξνχλ.
ε) Οη αηνκηθνήθάθεινη ησλ καζεησ́λ /ηξηψλ νη νπνίνη/ εο θνηηνπ́λ ζηα Γπκλάζηα ΔΑΔ , Λχθεηα ΔΑΔ, Δληαία Δηδηθά
Δπαγγεικαηηθά Γπκλάζηα - Λχθεηα, Δ.Δ.Δ.ΔΚ. ή ππνζηεξίδνληαη ζηα Σκήκαηα Έληαμεο ή κε ην πξφγξακκα
Παξάιιειεο ηήξημεο - πλεθπαίδεπζεο ζε Γπκλάζηα, Γεληθά Λχθεηα θαη Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα, ζην δηελεθέο .
2. Σα Βηβιήα θαη Δ́ληππα , εθφζνλ ηεξνχληαη ειεθηξνληθά, θπιάζζνληαη ηνπιάρηζηνλ γηα ην πξνβιεπφκελν ζηελ παξ. 1
ηνπ παξν́ληνο άξζξνπ ρξνληθν́δηάζηεκα . Ζ εγθπ́θιηνο ε νπνήα θαζνξήδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο ειεθηξνληθέο ηέξεζεο
ησλ Βηβιήσλ θαη Δληπ́πσλ πξνβιέπεη θαη ην κέζνλ ζην νπνήν απηάζα απνζεθεπ́νληαη κε αζθάιεηα
.
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Άξζξν 7 Έλαξμε ηζρχνο λέσλ Τπεξεζηαθψλ Βηβιίσλ θαη Δληχπσλ
Σα πθηζηάκελα Τπε ξεζηαθά Βηβιία θαη Έληππα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πξηλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο
δηαηεξνχληαη ζε ρξήζε, αληηθαζίζηαληαη δε απφ ηελ ειεθηξνληθή ηνπο έθδνζε απφ ηελ εκεξνκελία πνπ πξνβιέπεη ε
παξνχζα ή ζρεηηθή εγθχθιηνο. Σν Βηβιήν Φνήηεζεο (απνπζηνιφγην), ην Δπξεηέξην θαζσ́ο θαη ην Αηνκηθν́Γειηήν
Μαζεηή/ηξηαο, θαη ηα Γειηήα Κήλεζεο Πξνζσπηθνπ́ηεξνπ́ληαη ζην πιεξνθνξηαθν́ζπ́ζηεκα
MySchool απφ ην ζρνιηθφ
έηνο 2017-2018.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ 'Δγγξαθή καζεηψλ/ηξηψλ
Άξζξν 8 Έλλνηα ηεο εγγξαθέο
1) Ζ εγγξαθέκαζεηέ /ηξηαο ζην Γπκλάζην , ζην Γεληθν́Λπ́θεην , ζην Δπαγγεικαηηθν́Λπ́θεην , Γπκλάζην ΔΑΔ, Λχθεην
ΔΑΔ, Δληαίν Δηδηθφ Δπαγγεικαηηθφ Γπκλάζην - Λχθεην θαη Δ.Δ.Δ.ΔΚ. πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηε ζηηγκή πνπ απηφο/ή
απνθηά δηθαίσκα θνίηεζεο ζ' απηφ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο .
2) Χο εγγξαθέλνεήηαη ε εθάπαμ θαηαρσ́ξηζε γηα πξσ́ηε θνξάησλ πξνβιεπν́κελσλ ζην άξζξν
καζεηή/ηξηαο ζην Αηνκηθν́Γειηήν θαη ην Μεηξσ́ν Μαζεησ́λ /ηξηψλ ηνπ ζρνιείνπ.

11 ζηνηρείσλ ηνπ/ηεο

Άξζξν 9 Σξφπνο θαη ρξφλνο εγγξαθήο
Α. Δγγξαθή
1. Οη εγγξαθέο ζηα Γπκλάζηα , ζηα ΓεληθάΛπ́θεηα , ζηα Γπκλάζηα ΔΑΔ θαη ζηα Λπ́θεηα ΔΑΔ πξαγκαηνπνηνπ́ληαη θάζε
ζρνιηθφ έηνο κφλν γηα ηνπο/ηηο καζεηέο /ηξηεο ηεο Α' ηάμεο πνπ εηζάγνληαη γηα πξσ́ηε θνξά . Καη' εμαίξεζε α) νη
καζεηέο/ηξηεο πνπ θαηέρνπλ ηήηιν ζπνπδσ́λ μέλνπ ζρνιεήνπ πνπ ιεηηνπξγεήζην εμσηεξηθν́εγγξάθνληαη ζπ́κθσλα κε ηηο
εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14, β) νη καζεηέο /ηξηεο πνπ έρνπλ δηαθν́ςεη ηε θνήηεζε ηνπο εγγξάθνληαη ζχκθσλα κε ηα
πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. ΗΓ θαη ζην άξζξν 15 θαη γ) νη καζεηέο /ηξηεο πνπ έρνπλ δηθαήσκα έληαμεο ζε ηάμε εγγξάθνληαη
ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 ηεο παξνπ́ζαο .
2. Οη εγγξαθέο ζηα ΔπαγγεικαηηθάΛπ́θεηα θαη ζηα Δληαήα Δηδηθά Δπαγγεικαηηθά Γπκλάζηα
- Λχθεηα θαη Δ.Δ.Δ.ΔΚ.
πξαγκαηνπνηνχληαη θάζε ζρνιηθφ έηνο γηα ηνπο/ηηο καζεηέο /ηξηεο πνπ εηζάγνληαη γηα πξσ́ηε θνξά , ζχκθσλα κε ηελ
πεξηπη. 9 θαη νη νπνήνη εληάζζνληαη ζε ηάμε ζπ́κθσλα κε ην άξζξν
22. Καη' εμαίξεζε α) νη καζεηέο /ηξηεο πνπ θαηέρνπλ
ηίηιν ζπνπδψλ μέλνπ ζρνιείνπ πνπ ιεηηνπξγεί ζην εμσηεξηθφ εγγξάθνληαη ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 14 θαη β) νη καζεηέο /ηξηεο πνπ έρνπλ δηαθν́ςεη ηε θνήηεζε ηνπο εγγξάθνληαη ζπ́κθσλα κε ηα πξν βιεπφκελα
ζηελ παξ. ΗΓ θαη ζην άξζξν 15.
3. Γηα ηελ εγγξαθέζηελ Α ' ηάμε Γπκλαζίνπ πνπ βξίζθεηαη εθηφο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ , θάζε καζεηήο/ηξηα θαηαζέηεη ,
κέζσ ηνπ θεδεκφλα ηνπ/ηεο, εληφο ηνπ κελφο Γεθεκβξίνπ ηνπ δηαλπφκελνπ ζρνιηθνχ έηνπο, ζηνλ/ζηε Γηεπζπληέ/ληξηα
ηνπ Γεκνηηθνπ́ζην νπνήν θνηηάδέισζε εγγξαθέο ζε έλα απν́ηα Γπκλάζηα ζπ́κθσλα κε ην άξζξν
12. Καη' εμαίξεζε, ην
ζρ. έηνο 2017-18, ε δέισζε απηέζα γήλεη , ην αξγν́ηεξν , εληφο ηνπ κελφο Φεβξνπαξίνπ. Ο/Ζ Γηεπζπληέο /ληξηα ηνπ
Γεκνηηθνχ κεξηκλά θαη έρεη ηελ επζχλε νη κελ δειψζεηο λα παξακείλνπλ ζην ζρνιείν , ηα δε απνιπηέξηα ησλ
απνιπφκελσλ καζεηψλ/ηξηψλ ηνπ ζρνιείνπ ηνπ /ηεο λα δηαβηβαζηνπ́λ ζην Γπκλάζην ηνπ πξννξηζκνπ́ηνπο ππεξεζηαθσ́ο ,
κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή θαηάζηαζε θαη επί απνδείμεη . Οη καζεηέο /ηξηεο πνπ έρνπλ απνθνηηέζεη απν́ην Γεκνηηθν́πξηλ
απφ ηελ έθδνζε ηνπ π.δ. 739/1980 (Α' 184), θαηαζέηνπλ ηνλ πξσηφηππν απνιπηήξην ηίηιν πνπ ηνπο έρεη παξαδνζεί,
απεπζείαο ζην Γπκλάζην ζην νπνίν δηθαηνχληαη λα εγγξαθνχλ.
4. Γηα ηελ εγγξαθέζηελ Α ' ηάμε Γπκλαζίνπ πνπ βξίζθεηαη εληφο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο
πεξηπη. 3, κε εμαήξεζε απηέο πνπ αθνξνπ́λ ηα απνιπηέξηα ησλ απνιπν́κελσλ καζεησ́λ
/ηξηψλ. Απηά δηαβηβάδνληαη ζηα
Γπκλάζηα ζχκθσλα κε θνηλή απφθαζε ησλ Γηεπζπληψλ /ληξηψλ ησλ νηθείσλ Γηεπζχλζεσλ Πξσηνβάζκηαο θαη
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ε νπνήα νξήδεη ηα Γπκλάζηα ζηα νπνήα εγγξάθνληαη νη απν́θνηηνη
/εο θάζε Γεκνηηθνπ́ . Ο
φξνο απηφο ηζρχεη κφλν γηα ηα δεκφζηα Γπκλάζηα .
5. Γηα ηελ εγγξαθέζηελ Α ' Γεληθνχ Λπθείνπ, νη ηήηινη ησλ απνθνήησλ θάζε Γπκλαζήνπ δηαβηβάδνληαη ππεξεζηαθάθαη
επί απνδείμεη, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο Ζιεθηξνληθήο Γήισζεο Πξνηίκεζεο ηεο παξ. Γ, ζην
αληίζηνηρν Γεληθφ Λχθεην. Αλ δελ πθήζηαηαη αληήζηνηρν Γεληθν́Λπ́θεην , ηφηε ε δηαβίβαζε γίλεηαη ζην Γεληθφ Λχθεην
πνπ δεισ́λεηαη ζηε ζρεηηθέαήηεζε ηνπ θεδεκν́λα ηνπ /ηεο καζεηέ/ηξηαο έηνπ /ηεο ηδήνπ /αο, εθφζνλ είλαη ελήιηθνο/ε, αλ
απηφ εδξεχεη εθηφο αζηηθψλ θέληξσλ. ε δηαθνξεηηθέπεξήπησζε , ζ' απηφ πνπ έρεη νξηζηεί ζχκθσλα κε ηελ παξ . 2 ηνπ
άξζξνπ 12. Ζ δηαβήβαζε ησλ ηήηισλ πξαγκαηνπνηεήηαη ακέζσο κεηάηελ έθδνζε ηνπο απν́ην Γπκλάζην
. Ζ εγγξαθέ
ζηελ Α' ηάμε Γεληθνχ Λπθείνπ κε ηίηιν πνπ εθδφζεθε ην εκεξνινγηαθφ έηνο εγγξαθήο πξαγκαηνπνηείηαη κφλν εάλ
απηφο έρεη δηαβηβαζηεί ππεξεζηαθά απφ ην Γπκλάζην.
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6. Γηα ηελ εγγξαθέζηελ Α ' ηάμε Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, νη ηήηινη ησλ απνθνήησλ θάζε Γπκλαζήνπ δηαβηβάδνληαη
ππεξεζηαθά θαη επί απνδείμεη, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο Ζιεθηξνληθήο Γήισζεο Πξνηίκεζεο
ηεο παξ. Γ, ζην Δπαγγεικαηηθν́Λπ́θεην ζην νπνήν έρνπλ ηειηθάθαηαλεκεζεή , ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηεο παξ. Γ.
7. Γηα ηελ πξαγκαηνπνήεζε εγγξαθέο καζεηέ /ηξηαο πνπ έρεη παξαιάβεη ηνλ ηήηιν ηνπ Γπκλαζήνπ ζηελ Α ' ηάμε
δεκνζίνπ Γεληθνχ Λπθείνπ ή Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, α) εάλ ε εγγξαθή πξαγκαηνπνηείηαη ην εκεξνινγηαθφ έηνο
έθδνζεο ηνπ ηήηινπ , ηφηε ν ηίηινο θαηαηίζεηαη ζην Γπκλάζην έθδνζεο εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ παξ.
Β, πξνθεηκέλνπ λα δηαβηβαζηεί ζε Γεληθφ Λχθεην ή ζε Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην γηα εγγξαθή ηνπ ζε απηφ, β) εάλ ε
εγγξαθή πξαγκαηνπνηείηαη ζε κεηαγελέζηεξα έηε απν́ην έηνο έθδνζεο ηνπ θαη δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεήεγγξαθέζε
Γεληθφ Λχθεην ή Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην ή ηδησηηθφ ζρνιείν, ηφηε ε εγγξαθή πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ θαηάζεζε ηνπ
ηίηινπ ζην Γεληθφ Λχθεην ή Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην εγγξαθήο, δεκφζην ή ηδησηηθφ, απφ ηνλ/ ηελ καζεηέ/ηξηα έηνλ
θεδεκφλα ηνπ/ηεο, εάλ απηφο/ή είλαη αλήιηθνο/ε.
8. Γηθαίσκα εγγξαθήο ζηελ Α' ηάμε ηνπ ΓΔ.Λ. έρνπλ νη θάηνρνη Απνιπηεξίνπ Γπκλαζίνπ ή άιινπ ηζφηηκνπ ηίηινπ θαη
φζνη/φζεο έρνπλ απνξξηθζεί ζηελ Α' ηάμε εκεξήζηνπ ή εζπεξηλνχ ΓΔ.Λ. ή ζηε Β' ηάμε εζπεξηλνχ ΓΔ.Λ. ζρνιηθψλ εηψλ
κέρξη θαη 2017-18. ηε Β' ηάμε εγγξάθνληαη νη πξναγφκελνη/εο απν́ηελ Α ' ηάμε εκεξήζηνπ ΓΔ.Λ., νη πξναγν́κελνη /εο
απφ ηελ Α' ηάμε εζπεξηλνχ ΓΔ.Λ. ζρνιηθψλ εηψλ 2017-18 θαη εθεμέο , νη πξναγν́κελνη /εο απν́ηε Β ' ηάμε εζπεξηλνχ
ΓΔ.Λ. ζρνιηθψλ εηψλ κέρξη θαη 2017-18, φζνη/φζεο έρνπλ απνξξηθζεί ζηε Β' εκεξήζηνπ ΓΔ.Λ. θαη ν́ζνη έρνπλ
απνξξηθζεί ζηε Γ' εζπεξηλνχ ΓΔ.Λ. ηε Γ' ηάμε εγγξάθνληαη νη πξναγφκελνη/εο απν́ηε Β ' ηάμε εκεξήζηνπ ΓΔ.Λ., νη
πξναγφκελνη/εο απν́ηε Γ ' ηάμε εζπεξηλνχ ΓΔ.Λ. θαη ν́ζνη /φζεο έρνπλ απνξξηθζεί ζηε Γ' εκεξήζηνπ ΓΔ.Λ. ή ζηε Γ'
εζπεξηλνχ ΓΔ.Λ.
9. Γηθαίσκα εγγξαθήο ζην Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην (λ. 4386/2016, ΦΔΚ Α' 83) έρνπλ αλά ηάμε:
α. ζηελ Α' ηάμε:
1) Οη θάηνρνη Απνιπηεξήνπ Γπκλαζήνπ έάιινπ ηζν́ηηκνπ ηήηινπ
.
2) Όζνη/φζεο έρνπλ απνξξηθζεί ζηελ Α' ηάμε ηνπ ΔΠΑ.Λ.
3) Οη θάηνρνη Πηπρήνπ Καησ́ηεξεο Σερληθέο έΔπ αγγεικαηηθήο ρνιήο ή άιινπ ηζφηηκνπ ηίηινπ .
4) Όζνη/φζεο έρνπλ απνξξηθζεί ζηελ Α' ηάμε παξειζφλησλ εηψλ ησλ Σ .Δ.Λ., Λ.Δ.Ν., Δ.Π.Λ. θαη άιισλ ηζνηήκσλ
ζρνιείσλ κε απηά.
5) Όζνη/φζεο έρνπλ απνξξηθζεί ζηελ Α' θαη Β' ηάμε ηνπ Α' θχθινπ Σ.Δ.Δ.
6) Όζνη/φζεο έρνπλ απνξξηθζεί ζηελ Α' θαη Β' ηάμε ησλ Σ .Δ..
7) Όζνη/φζεο έρνπλ απνξξηθζεί ζηελ Α' θαη Β' ηάμε εζπεξηλήο Σ.Δ..
8) Όζνη/φζεο έρνπλ απνξξηθζεί ζηελ Α' ηάμε εζπεξηλνχ Σ.Δ.Λ.
β. ζηελ Β' ηάμε:
1) Όζνη/φζεο έρνπλ πξναρζεί απφ ηελ Α' ηάμε ηνπ ΔΠΑ.Λ.
2) Όζνη/φζεο έρνπλ απνξξηθζεί ζηε Β' ηάμε ηνπ ΔΠΑ.Λ.
3) Όζνη/φζεο έρνπλ πξναρζεί απφ ηε Β' ηάμε ηνπ ΔΠΑ.Λ. ηνπ λ. 4386/2016 (Α' 83) θαη επηζπκνπ́λ λα αθνινπζέζνπλ
δηαθνξεηηθφ ηνκέα ηνπ νηθείνπ ηίηινπ ζπνπδψλ.
4) Κάηνρνη Πηπρίνπ ΔΠΑ.Λ. ηνπ λ. 4386/2016 (Α' 83) πνπ επηζπκνπ́λ λα αθνινπζέζνπλ δηαθνξεηηθν́ηνκέα ηνπ νηθεήνπ
ηίηινπ ζπνπδψλ.
5) Απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2018 - 2019, φζνη/φζεο έρνπλ πξναρζεί απφ ηε Β' ηάμε ΔΠΑ.Λ. ηνπ λ. 4186/2013 (Α' 193).
6) Κάηνρνη Πηπρίνπ ΔΠΑ.Λ. ηνπ λ. 4186/2013 (Α' 193) ζε ήδην ηνκέα , πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ζηε Γ' ηάμε
δηαθνξεηηθή εηδηθφηεηα απφ απηή ηνπ πηπρίνπ ηνπο ή ζε δηαθνξεηηθφ ηνκέα ηνπ νηθείνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπο.
7) Όζνη/φζεο έρνπλ απνξξηθζεί ζηε Γ' ηάμε εζπεξηλνχ ή εκεξεζίνπ ΔΠΑ.Λ. ηνπ λ. 4186/2013 (Α' 193) θαη επηζπκνπ́λ
λα αθνινπζέζνπλ ηνλ ήδην έδηαθνξεηηθν́ηνκέα .
8) Κάηνρνη Απνιπηεξίνπ Γεληθνχ Λπθείνπ ή Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ (ΔΠΑ.Λ.) ηνπ λ. 4186/2013 (Α' 193) θαη ησλ
ηζνηίκσλ κε απηφ ηίηισλ ζπνπδψλ θαζψο θαη νη θάηνρνη αληίζηνηρνπ Απνιπηεξίνπ Λπθείνπ ηεο αιινδαπήο, κφλν γηα
ιήςε Πηπρίνπ θαη φρη Απνιπηεξίνπ.
9) Κάηνρνη Πηπρίνπ ΔΠΑ.Λ. ηνπ λ. 3475/2006 (Α' 146) ζε άιιν ηνκέα απν́απην́λ ηνπ νηθεήνπ ηήηινπ ζπνπδσ́λ ηνπο έ
ζηνλ ήδην ηνκέα πξνθεηκέλνπ λα απνθηέζνπλ άιιε εηδηθν́ηεηα εθην́ο απν́απηέο γηα ηηο νπνήεο κπνξνπ́λ λα εγγξαθνπ́λ
ζηε Γ' ηάμε, ζχκθσλα κε ηηο αληηζηνηρίεο ησλ παξαξηεκάησλ Η θαη II ηεο παξνπ́ζαο ππνπξγηθέο απν́θαζεο .
10) Όζνη/φζεο έρνπλ πξναρζεί απφ ηε Β' ηάμε ΔΠΑ.Λ. ηνπ λ. 3475/2006 (Α' 146) θαη επηζπκνπ́λ λα θνηηέζνπλ ζε
δηαθνξεηηθφ ηνκέα.
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11) Μαζεηέο/ηξηεο ηεο Γ' ηάμεο Δζπεξηλνχ ΔΠΑ.Λ. ηνπ λ. 3475/2006 (Α' 146) αλεπαξθνχο θνίηεζεο, εγγξάθνληαη ζηε
Β' ηάμε ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ ε εηδηθφηεηα ηνπο δελ αληηζηνηρείηαη ζχκθσλα κε ηα παξαξηήκαηα ηεο παξνχζαο
ππνπξγηθήο απφθαζεο.
12) Όζνη/φζεο έρνπλ πξναρζεί απφ ηελ Α' ηάμε ησλ Σ.Δ.Λ., Λ.Δ.Ν., Δ.Π.Λ. θαη άιισλ ηζνηήκσλ ζρνιεήσλ κε απ ηά .
13) Όζνη/φζεο έρνπλ απνξξηθζεί ζηε Β' θαη Γ' ηάμε ησλ Σ.Δ.Λ., Λ.Δ.Ν., Δ.Π.Λ. θαη άιισλ ηζνηήκσλ ζρνιεήσλ κε απηά .
14) Κάηνρνη Πηπρίνπ Α' θχθινπ Σ.Δ.Δ.
15) Κάηνρνη Πηπρίνπ Β' θχθινπ Σ.Δ.Δ. θαη ησλ ηζνηήκσλ κε απην́ηήηισλ ζπνπδσ́λ
16) Όζνη/φζεο έρνπλ απνξξηθζεί ζην Β' θχθιν Σ.Δ.Δ.
17) Όζνη/φζεο έρνπλ απνξξηθζεί ζηε Γ' ηάμε εζπεξηλνχ Σ.Δ.Λ.
18) Όζνη/φζεο έρνπλ απνξξηθζεί ζηε Β' ηάμε εζπεξηλνχ Σ.Δ.Λ.
19) Κάηνρνη Πηπρίνπ ΔΠΑ..
20) Όζνη/φζεο έρνπλ απνξξηθζεί ζηελ Α', Β' ηάμε ΔΠΑ..
21) Κάηνρνη Πηπρίνπ Σ.Δ.. θαη ησλ ηζνηήκσλ κε απην́ηήηισλ ζπνπδσ́λ

.

.

γ. ζηελ Γ' ηάμε:
1) Όζνη/φζεο έρνπλ πξναρζεί απφ ηε Β' ηάμε ΔΠΑ.Λ. ηνπ λ. 4386/2016 (Α' 83) ζε εηδηθν́ηεηα ηνπ ηνκέα ηνπο .
2) Όζνη/φζεο έρνπλ απνξξηθζεί ζηε Γ' ηάμε ΔΠΑ.Λ. ηνπ λ. 4386/2016 (Α' 83) ζε ήδηα έζε δηαθνξεηηθέεηδηθν́ηεηα ηνπ
ίδηνπ ηνκέα.
3) Οη θάηνρνη πηπρήνπ ηνπ λ . 4386/2016 (Α' 83) ζε δηαθνξεηηθέεηδηθν́ηεηα ηνπ ήδηνπ ηνκέα .
4) Όζνη/φζεο έρνπλ πξναρζεί απφ ηε Β' ηάμε ΔΠΑ.Λ. ηνπ λ. 3475/2006 (Α' 146) κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ ζηε Γ ' ηάμε
ΔΠΑ.Λ. ηνπ λ. 4386/2016 (Α' 83), γηα ηελ απν́θηεζε Απνιπηεξήνπ θαη Πηπρήνπ , ζε εηδηθν́ηεηα ηνπ ηνκέα πνπ
παξαθνινχζεζαλ, φπσο αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Η ηεο παξνχζαο , παξαθνινπζψληαο ηα καζέκαηα Γεληθέο
Παηδείαο θαη Δηδηθφηεηαο. Μεηά ηελ απφθηεζε ηνπ Πηπρίνπ, κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ εθ λένπ γηα απφθηεζε άιινπ
Πηπρίνπ κφλν ζηηο εηδηθφηεηεο ηνπ ηνκέα πνπ παξαθνινχζεζαλ θαη αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Η ηεο παξνχζαο ,
παξαθνινπζψληαο ηα καζήκαηα Δηδηθφηεηαο.
5) Μαζεηέο/ηξηεο ηεο Γ' Δζπεξηλνχ ΔΠΑ.Λ. ηνπ λ. 3475/ 2006 (Α' 146) αλεπαξθνχο θνίηεζεο, εγγξάθνληαη ζηε Γ' ηάμε
Ζκεξήζηνπ ΔΠΑ.Λ. ζηηο πεξηπησ́ζεηο εθεήλεο πνπ ε εηδηθν́ηεηα ηνπο αληηζηνηρεήηαη ζπ́κθσλα κε ην Παξάξηεκα Η ηεο
παξνχζαο ππνπξγηθήο απφθαζεο.
6) Οη θάηνρνη Απνιπηεξήνπ θαη Πηπρήνπ ΔΠΑ .Λ. ηνπ λ. 3475/2006 (Α' 146) κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ ζηε Γ ' ηάμε
ΔΠΑ.Λ. ηνπ λ. 4386/2016 (Α' 83) γηα απν́θηεζε άιινπ Πηπρήνπ κν́λν ζηηο εηδηθν́ηεηεο ηνπ ηνκέα
πνπ παξαθνινπ́ζεζαλ
θαη αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα II ηεο παξνπ́ζαο , παξαθνινπζψληαο ηα καζήκαηα Δηδηθφηεηαο .
7) Οη θάηνρνη κν́λν Πηπρήνπ ΔΠΑ .Λ. ηνπ λ. 3475/2006 (Α' 146) κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ ζηε Γ ' ηάμε ΔΠΑ.Λ. ηνπ λ.
4386/2016 (Α' 83) γηα απν́θηεζε Απνιπηεξήνπ θαη άιινπ Πηπρήνπ , νπφηε παξαθνινπζνχλ ηα καζήκαηα Γεληθήο
Παηδείαο θαη Δηδηθφηεηαο ή γηα ηελ απφθηεζε άιινπ Πηπρίνπ θαη κφλν ζηηο εηδηθφηεηεο ηνπ ηνκέα πνπ
παξαθνινχζεζαλ θαη αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα II ηεο παξνπ́ζαο ππνπξγηθήο απφθαζεο .
δ. Απνθιεηζηηθά γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019 φζνη/ εο εληάζζνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 4
ηνπ λ. 4473/2017 (Α' 78) εγγξάθνληαη ζηε Γ' ηάμε εζπεξηλνχ ΔΠΑ.Λ.
Β. Πξνζεζκίεο Δγγξαθήο
1. Οη αηηέζεηο εγγξαθήο - δειψζεηο πξνηίκεζεο πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηα Γπκλάζηα, ηα ΓεληθάΛπ́θεηα θαη ηα
Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα εληφο ηνπ Μαΐνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ ζρνιηθνχ έηνπο θαη ε εγγξαθή - έληαμε ζε ηάμε
νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξαιαβή ηνπ απνιπηεξίνπ Γεκνηηθνχ γηα ηελ εγγξαθή ζηελ Α' Γπκλαζίνπ ή κε ηελ έθδνζε
απνηειεζκάησλ ζηηο ππφινηπεο ηάμεηο. Καη' εμαίξεζε πξαγκαηνπνηνχληαη εγγξαθέο ηνλ επηέκβξην θαη κέρξη ηελ
έλαξμε ησλ καζεκάησλ : α) γηα ηνπο/ηηο καζεηέο /ηξηεο πνπ παξαπέκθζεθαλ ζηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ επηεκβξίνπ ,
φπνπ απηή πξνβιέπεηαη, β) γηα ηνπο/ηηο απν́θνηηνπο Γεληθνπ́Λπθεήνπ έΔπαγγεικαηηθνπ́Λπθεήνπ νη νπνήνη
/εο επηζπκνπ́λ
ηελ εγγξαθέηνπο ζε Δπαγγεικαηηθν́Λπ́θεην γηα ηελ απν́θηεζε πηπρήνπ εηδηθν́ηεηαο θαη νη νπνίνη /εο ζπκκεηεήραλ ζηηο
Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ ζρνιηθνχ έηνπο θαη γ) γηα ηνπο/ηηο καζεηέο /ηξηεο πνπ αδπλαηνπ́ζαλ λα
εγγξαθνχλ γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο (π.ρ. γηα ιν́γνπο πγεήαο , ζνβαξνχο νηθνγελεηαθνχο ιφγνπο θ.ιπ.).
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2. Δηδηθά φζνη/εο δελ θνηηνπ́λ ζε ζρνιεήα θαηάηελ πεξήνδν πνπ πξαγκαηνπνηνπ́ληαη νη αηηέζεηο εγγξαθέο
- δειψζεηο
πξνηίκεζεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαηαζέζνπλ αίηεζε - δήισζε κέρξη ηελ 30ή Μαΐνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ ζρνιηθνχ
έηνπο.
3. Δθπξφζεζκε εγγξαθή πξαγκαηνπνηείηαη κεηά απφ έγθξηζε ηνπ/ηεο νηθεήνπ /αο Γηεπζπληέ/ληξηαο Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο έσο δέθα (10) εκέξεο κεηά ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ . Οη απνπζήεο ησλ καζεησ́λ /ηξηψλ γηα ην ρξνληθφ
δηάζηεκα απφ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ κέρξη ηελ εθπξφζεζκε εγγξαθή ινγίδνληαη ζην αθέξαην .
4. ε θάζε πεξήπησζε εθπξν́ζεζκσλ εγγξαθσ́λ νη καζέηξηεο /ηέο εληάζζνληαη ζε ηκήκαηα πνπ ήδε ιεηηνπξγνχλ. Αλ απην́
δελ εήλαη εθηθην́ζηε ζρνιηθέκνλάδα ζηελ νπνήα εληάζζεηαη ν/ε καζεηήο
/ηξηα, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην
παξφλ άξζξν, εγγξάθεηαη ζε ηκήκα πνπ ήδε ιεηηνπξγεί ζε φκνξν ζρνιείν , κε απν́θαζε ηνπ / ηεο Γηεπζπληέ/ληξηαο
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.
5. ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ησλ νπνήσλ ε ιεηηνπξγήα αξρήδεη κεηά ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο , νη εγγξαθέο
πξαγκαηνπνηνχληαη κέζα ζην πξψην δεθαήκεξν απφ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.
Γ. Σξφπνο εγγξαθήο
1. Κάζε θεδεκφλαο καζεηή/ηξηαο εγγεγξακκέλνπ /εο ζην Γπκλάζην , ζην Γεληθν́Λπ́θεην έζην Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην
πξέπεη λα πξνζέιζεη ζηε Γηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ κέρξη ηελ παξακνλή ηεο έλαξμεο ησλ καζεκάησλ ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο
θαη λα δεισ́ζεη ελππνγξάθσο ν́ηη εήλαη λν́κηκνο θεδεκν́λαο ηνπ /ηεο καζεηέ/ηξηαο.
2. Ο θεδεκν́λαο ηεο /ηνπ καζέηξηαο /ηή, ή ε/ν ήδηα /νο ε/ν/καζήηξηα/ηήο, αλ εήλαη ελέιηθε /νο, γηα ηελ εγγξαθέζε Γεληθν́
Λχθεην ή Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην:
α. Τπνβάιιεη Ζιεθηξνληθή Αίηεζε εγγξαθήο- δήισζε πξνηίκεζεο, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξ. Γ.,
β. πξνζέξρεηαη εκπξφζεζκα ζηε Γηεπ́ζπλζε ηνπ Γεληθνπ́Λπθεήνπ έηνπ Δπαγγεικαηηθνπ́Λπθεήνπ
, γηα λα θαηαζέζεη ηα
νξηδφκελα ζηελ παξ. Δ.
3. Οη Γηεπζπληέο /ληξηεο ησλ ζρνιηθσ́λ κνλάδσλ εήλαη ππνρξεσκέλνη /εο λα πξνβαήλνπλ ζηελ επαιέζεπζε ησλ ηήηισλ
ζπνπδψλ πνπ θαηαηίζεληαη γηα ηελ εγγξαθέησλ καζεησ́λ /ηξηψλ, εθφζνλ νη ηίηινη απηνί δελ έρνπλ δηαβηβαζηεί απφ ην
ζρνιείν πνπ ηνπο εμέδσζε.
Γ. Γηαδηθαζία ππνβνιήο Ζιεθηξνληθήο Αίηεζεο εγγξαθήο - Γήισζεο Πξνηίκεζεο
1. Δληφο Μαΐνπ, νη καζεηέο/ηξηεο πνπ επηζπκνχλ λα εγγξαθνχλ ζε Γεκφζην Γεληθφ Λχθεην ή Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην ή
νη θεδεκν́λεο ηνπο , εάλ είλαη αλήιηθνη/εο, νθείινπλ λα ππνβάινπλ, κέζσ ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο ηνπ Τπνπξγείνπ
Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Ζιεθηξνληθή Αίηεζε εγγξαθήο - Γήισζε πξνηίκεζεο γηα ηνλ ηχπν Λπθείνπ
(Γεληθφ ή Δπαγγεικαηηθφ) ζην νπνήν επηζπκνπ́λ λα θνηηέζνπλ . Δάλ δειψζνπλ πξνηίκεζε γηα εγγξαθή ζε Γεληθφ
Λχθεην, δειψλνπλ επίζεο, αλάινγα κε ηελ Σάμε, ηα καζέκαηα επηινγέο έ /θαη ηελ Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνπ́πνπ ζα
παξαθνινπζήζνπλ ζην Γεληθφ Λχθεην ζην νπνίν ζα δηαβηβαζηεί ην Απνιπηήξην ηνπ Γπκλαζίνπ, ζχκθσλα κε ηηο πεξηπη .
5, 6 θαη 7 ηεο παξ. Α, κε δπλαην́ηεηα επηινγέο πεξηζζν́ηεξσλ ηνπ ελν́ο καζεκάησλ θαηάζεηξάπξνηήκεζεο
, εθφζνλ
ππάξρεη ππνρξέσζε επηινγήο καζεκάησλ, ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ . Ζ δέισζε απηέκπνξεήλα
ηξνπνπνηεζεί κέρξη ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ, γηα ηκέκαηα πνπ έδε ιεηηνπξγνπ́λ , ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ
ειάρηζηνπ θαη ηνπ κέγηζηνπ αξηζκνχ καζεηψλ αλά ηάμε . Δάλ δειψζνπλ πξνηίκεζε γηα εγγξαθή ζε Δπαγγεικαηηθφ
Λχθεην, δειψλνπλ επίζεο: α) γηα ηελ εγγξαθέζηελ Α ' ηάμε κέρξη ηξία (3) ΔΠΑ.Λ. ζηα νπνήα επηζπκνπ́λ λα θνηηέζνπλ
θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο, θαζψο θαη ηα καζήκαηα επηινγήο ηα νπνία επηζπκνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ, β) γηα ηελ
εγγξαθή ζηε Β' ηάμε ηνλ ηνκέα πνπ επηζπκνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ θαη κέρξη ηξία (3) ΔΠΑ.Λ. ζηα νπνήα επηζπκνπ́λ
λα θνηηέζνπλ θαηάζεηξάπξνηήκεζεο , γ) γηα ηελ εγγξαθέζηε Γ ' ηάμε ηελ εηδηθφηεηα πνπ επηζπκνχλ λα
παξαθνινπζήζνπλ θαη κέρξη ηξία (3) ΔΠΑ.Λ. ζηα νπνήα επηζπκνπ́λ λα θνηηέζνπλ θαηάζεηξάπξνηήκεζεο
. Ζ δέισζε
απηή κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κέρξη ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ , γηα ηκέκαηα πνπ έδε ιεηηνπξγνπ́λ, ιακβαλνκέλνπ
ππφςε ηνπ ειάρηζηνπ θαη ηνπ κέγηζηνπ αξηζκνχ καζεηψλ αλά ηάμε .
Οη Γηεπζπληέο /ληξηεο ησλ Γεληθσ́λ Λπθεήσλ έΔπαγγεικαηηθσ́λ Λπθεήσλ νθεήινπλ λα δηεπθνιπ́λνπλ ηνπο θεδεκν́λεο πνπ
δειψλνπλ αδπλακία λα ππνβάινπλ κφλνη ηνπο ηελ Ζιεθηξνλη θή Αίηεζε εγγξαθήο - Γήισζε πξνηίκεζεο.
ηελ αλσηέξσ ΖιεθηξνληθέΑήηεζε εγγξαθέο - Γήισζε πξνηίκεζεο νη ελδηαθεξφκελνη/εο δεζκεπ́νληαη λα ππνβάινπλ
ηα απαξαήηεηα θαηάηελ εγγξαθέηνπο δηθαηνινγεηηθά . Ζ ΖιεθηξνληθέΑήηεζε εγγξαθέο - Γήισζε πξνηήκεζεο επέρεη
ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο θαηά ηελ έλλνηα θαη κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986 (Α' 75).
2. Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ Ζιεθηξνληθψλ Γειψζεσλ Πξνηίκεζεο θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπο, νη
ελδηαθεξφκελνη/λεο ελεκεξψλνληαη κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη θαινχληαη λα πξνζέιζνπλ
ζην Γεληθν́Λπ́θεην ζην νπνήν έρεη δηαβηβαζηεήην Απνιπηέξην Γπκλαζήνπ έζην Δπαγγεικαηηθν́Λπ́θεην ζην νπνήν έρνπλ
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ηειηθά θαηαλεκεζεί, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο θαηαζέηνληαο ηα απαξαίηεηα
δηθαηνινγεηηθά, φπσο απηά νξίδνληαη ζηελ παξ. Δ ηνπ παξν́ληνο άξζξνπ . ηελ πεξήπησζε θαηάηελ νπνήα νη
καζεηέο/ηξηεο ελεκεξσ́ζεθαλ κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνπ́πιεξνθνξηαθνπ́ζπζηέκαηνο ν́ηη δελ θαηαηάρζεθαλ ζε θαλέλα
απφ ηα ΔΠΑ.Λ. πξνηίκεζεο ηνπο, απεπζχλνληαη ζηε Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ νπνία αλήθεη ην/ηα
ζρνιείν/α πξνηήκεζεο . Ο Γηεπζπληέο /ηξηα Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαήδεπζεο πξνηεήλεη ηελ εγγξαθέηνπο ζε ππάξρνληα
ηκήκαηα.
Δ. Γηθαηνινγεηηθά εγγξαθήο
1. Γηα ηελ εγγξαθέκαζεηέ /ηξηαο ζε Γπκλάζην νη ελδηαθεξν́κελνη /εο θαινπ́ληαη , πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζνπλ ηελ
εγγξαθή ηνπο, λα ππνβάινπλ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά :
α. Απνιπηήξην Γεκνηηθνχ, εθφζνλ απηφ δελ έρεη δηαβηβαζηεί ππεξεζηαθά.
β. ε πεξήπησζε πνπ ν καζεηέο /ηξηα εήλαη αλέιηθνο /ε, Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ λ. 1599/1986 (Α' 75) ηνπ θεδεκν́λα
ηνχ/ηήο καζεηή/ηξηαο ζηελ νπνήα λα δεισ́λεηαη ε λνκηκν́ηεηα ηεο άζθεζεο ηεο θεδεκνλήαο , ζχκθσλα κε ην άξζξν 13,
εθηφο εάλ έρεη ήδε ππνβάιεη δήισζε θεδεκνλίαο θαηά ηελ εγγξαθή ηνλ Ηνχλην. ηελ ήδηα Τπεπ́ζπλε Γέισζε δεισ́λεηαη
ε απνδνρέηεο ειεθηξνληθέο ελεκέξσζεο γηα δεηέκαηα ηεο πνξεήαο θνήηεζεο ηνπ
/ ηεο καζεηέ/ηξηαο, θαζψο θαη ε
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε γηα ηελ παξαιαβή ησλ ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ ή ν αξηζκφο ηνπ ηειεθψλνπ ζην νπνίν ζα
απνζηέιινληαη ηα ζχληνκα κελχκαηα (SMS).
γ. Φσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ/ηεο καζεηέ /ηξηαο έΠηζηνπνηεηηθν́ηνπ Γήκνπ/Γεκνηηθήο
Δλφηεηαο ζηα Μεηξψα ηνπ νπνίνπ είλαη εγγεγξακκέλνο/ε ν/ε καζεηέο /ηξηα, εθφζνλ δελ έρεη δειηίν αζηπλνκηθήο
ηαπηφηεηαο. Δάλ ν/ε καζεηέο /ηξηα δελ έρεη δειηήν αζηπλνκηθέο ηαπην́ηεηαο θαη δελ ππνβιεζεήΠηζηνπνηεηηθν́ηνπ
Γήκνπ/Γεκνηηθήο Δλφηεηαο ζηα Μεηξψα ηνπ νπνίνπ είλαη εγγεγξακκέλνο/ε ν/ε καζεηέο /ηξηα, ηφηε ην Πηζηνπνηεηηθφ
αλαδεηείηαη απηεπάγγειηα απφ ηνλ/ηε Γηεπζπληέ/ληξηα ηνπ ζρνιεήνπ , ψζηε λα θαηαρσξίδνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ /ηεο πνπ
νξίδνληαη ζην άξζξν 11.
2. Γηα ηελ εγγξαθέκαζεηέ /ηξηαο ζε Γεληθν́Λπ́θεην νη ελδηαθεξν́κελνη /εο θαινπ́ληαη , πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζνπλ
ηελ εγγξαθέηνπο , λα ππνβάινπλ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά :
α. Έληππν ηεο Αίηεζεο Δγγξαθήο
β. Απνιπηήξην Γπκλαζίνπ, εθφζνλ απηφ δελ έρεη δηαβηβαζηεί ππεξεζηαθά, ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο.
γ. Δθηχπσζε ηεο Ζιεθηξνληθήο Γήισζεο Πξνηίκεζεο
δ. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ λ. 1599/1986 (Α' 75), ηνπ θεδεκν́λα ηνπ /ηεο καζεηέ/ηξηαο έηνπ /ηεο ηδήνπ /αο αλ εήλαη
ελήιηθνο/ε ζηελ νπνία ζα δειψλνληαη:
αα) Ζ λνκηκν́ηεηα ηεο άζθεζεο ηεο θεδεκνλήαο ζπ́κθσλα κε ην άξζξν
13 ζε πεξήπησζε πνπ ν /ε καζεηέο / ηξηα εήλαη
αλήιηθνο/ε, εθηφο εάλ έρεη ήδε ππνβάιεη δήισζε θεδεκνλίαο θαηά ηελ εγγξαθή ηνλ Ηνχλην.
ββ) Ζ απνδνρέηεο ειεθηξνληθήο ελεκέξσζεο γηα δεηήκαηα ηεο πνξείαο θνίηεζεο ηνπ /ηεο καζεηέ/ηξηαο, θαζψο θαη ε
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε γηα ηελ παξαιαβή ησλ ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ ή ν αξηζκφο ηνπ ηειεθψλνπ ζην νπνίν ζα
απνζηέιινληαη ηα SMS.
γγ) Όηη ν/ε εγγξαθν́κελνο /ε καζεηέο /ηξηα δελ θνηηάζε άιιν Γεληθν́Λπ́θεην έΔπαγγεικαηηθν́Λπ́θεην έζρνιεήν ηεο
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο νπνηνπδήπνηε Τπνπξγείνπ ή ζε ζρνιή ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ή ζην
κεηαιπθεηαθφ έηνο-ηάμε καζεηείαο ησλ ΔΠΑ.Λ. ή ζε Ηλζηηηνπ́ην Δπαγγεικαηηθέο Καηάξηηζεο (Η.Δ.Κ.) ή αληίζηνηρσλ
εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ηνπ εμσηεξηθνχ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν ΗΣ πεξί Γηπιήο Φνίηεζεο .
δδ) Όηη ν/ε εγγξαθν́κελνο /ε καζεηέο /ηξηα δελ εήλαη θάηνρνο Απνιπηεξήνπ ΔΠΑ.Λ.
ε. Γηα ηελ πεξήπησζε πνπ θαηάηελ εηδηθέεμεηαζηηθέπεξήνδν ηνπ επηεκβξήνπ καζεηέο
/ηξηα δελ έρεη ιάβεη
Απνιπηήξην, δειψλεη ζε Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ λ. 1599/ 1986 (Α' 75) αλ επηζπκεήλα επαλαιάβεη ηε θνήηεζε , ζχκθσλα
κε ην άξζξν 26 ηνπ π.δ. 46/201 7 (Α' 74), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
ζη. Φσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ/ηεο καζεηέ /ηξηαο έΠηζηνπνηεηηθν́ηνπ Γέκνπ / Γεκνηηθήο
Δλφηεηαο ζηα Μεηξψα ηνπ νπνίνπ είλαη εγγεγξακκέλνο/ε ν/ε καζεηέο /ηξηα, εθφζνλ δελ έρεη δειηίν αζηπλνκηθήο
ηαπηφηεηαο. Δάλ ν/ε καζεηέο /ηξηα δελ έρεη δειηήν αζηπλνκηθέο ηαπην́ηεηαο θαη δελ ππνβιεζεήΠηζηνπνηεηηθν́ηνπ
Γήκνπ/Γεκνηηθήο Δλφηεηαο ζηα Μεηξψα ηνπ νπνίνπ είλαη εγγεγξακκέλνο/ε ν/ε καζεηέο / ηξηα, ηφηε ην Πηζηνπνηεηηθφ
αλαδεηείηαη απηεπάγγειηα απφ ηνλ/ηε Γηεπζπληέ/ληξηα ηνπ ζρνιεήνπ , ψζηε λα θαηαρσξίδνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ /ηεο πνπ
νξίδνληαη ζην άξζξν 11.
ε ν́ιεο ηηο πεξηπησ́ζεηο εγγξαθέο , αλ έρεη θαηαηεζεήπξσην́ηππνο ηήηινο Απνιπηέξηνπ Γπκλαζήνπ , απηφο δελ
επηζηξέθεηαη.
3. Γηα ηελ εγγξαθέκαζεηέ /ηξηαο ζηα ΔπαγγεικαηηθάΛπ́θεηα , νη ελδηαθεξν́κελνη /εο θαινπ́ληαη , πξνθεηκέλνπ λα
νινθιεξψζνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο, λα ππνβάινπλ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά :
α. Έληππν ηεο Αίηεζεο Δγγξαθήο
β. Δθηχπσζε ηεο Ζιεθηξνληθέο Γέισζεο
γ. Σίηιν πνπδψλ:
αα) Απνιπηήξην Γπκλαζίνπ, εθφζνλ απηφ δελ έρεη δηαβηβαζηεί ππεξεζηαθά, ή ηζφηηκν ηίηιν. ή
ββ) Φσηναληίγξαθν πηπρίνπ ή απνιπηεξίνπ γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ απηφ απνηειεί ηππηθφ πξνζφλ, ζχκθσλα κε
ηελ παξάγξαθν Α . ηελ πεξήπησζε απηέ , γηα λα νινθιεξσζεήε εγγξαθέ , πξέπεη ην ΔΠΑ.Λ. ζην νπνήν γήλνληαη νη
εγγξαθέο λα δεηήζεη κε έγγξαθν ηνπ επαιήζεπζε ηίηινπ θαη αθξηβέο απφζπαζκα ηνπ Μεηξψνπ ηνπ/ ηεο καζεηέ/ηξηαο
απφ ην ζρνιείν έθδνζεο ηνπ πηπρίνπ ή ηνπ απνιπηεξίνπ.
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ή
γγ) Πηζηνπνηεηηθφ πνπδψλ ηνπ/ηεο καζεηέ/ηξηαο απν́ην ζρνιεήν ζην νπνήν θνηηνπ́ζε έαπν́ην ζρνιεήν ζην νπνήν
θπιάζζνληαη ηα αξρεία ζρνιείνπ πνπ θαηαξγήζεθε . ηελ πεξήπησζε απηέ, γηα λα νινθιεξσζεί ε εγγξαθή , ην ζρνιεήν
πνπ εθδήδεη ην πηζηνπνηεηηθν́ζπνπδσ́λ ζηέιλεη ην Αηνκηθν́Γειηήν ηνπ /ηεο καζεηέ/ ηξηαο επηζεκνπνηεκέλν ζην ζρνιεήν
ζην νπνήν γήλεηαη ε εγγξαθέ , κε ηελ παξαηέξεζε ν́ηη απην́επέρεη ζέζε επήζεκνπ ηήηινπ εγγξαθήο
.
ε ν́ιεο ηηο πεξηπησ́ζεηο εγγξαθέο , αλ έρεη θαηαηεζεήπξσην́ηππνο ηήηινο Απνιπηέξηνπ Γπκλαζήνπ , απηφο δελ
επηζηξέθεηαη.
δ. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ λ. 1599/1986 (Α' 75) ηνπ θεδεκν́λα ηνπ /ηεο καζεηέ/ηξηαο έηνπ /ηεο ηδήνπ /αο, αλ εήλαη
ελήιηθνο/ε, ζηελ νπνήα ζα δεισ́λνληαη :
αα) Ζ λνκηκν́ηεηα ηεο άζθεζεο ηεο θεδεκνλήαο , ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ζε πεξήπησζε πνπ ν /ε καζεηέο / ηξηα εήλαη
αλήιηθνο/θε, εθηφο εάλ έρνπλ ήδε ππνβάιεη δήισζε θεδεκνλίαο θαηά ηελ εγγξαθή ηνλ Ηνχλην.
ββ) Ζ απνδνρέηεο ειεθηξνληθέο ελεκέξσζεο γηα δεηέκαηα ηεο πνξεήαο θνήηεζεο ηνπ
/ηεο καζεηέ/ηξηαο, θαζψο θαη ε
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε γηα ηελ παξαιαβή ησλ ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ ή ν αξηζκφο ηνπ ηειεθψλνπ ζην νπνίν ζα
απνζηέιινληαη ηα SMS.
γγ) Όηη ν/ε εγγξαθν́κελνο /ε καζεηέο /ηξηα δελ θνηηάζε άιιν ΔΠΑ .Λ. ή ζρνιείν ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
νπνηνπδήπνηε Τπνπξγείνπ ή ζε ζρνιή ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ή ζην κεηαιπθεηαθφ έηνο - ηάμε καζεηείαο ησλ
ΔΠΑ.Λ. ή ζε Ηλζηηηνχην Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (I.E.Κ.)- ή αληίζηνηρσλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ηνπ
εμσηεξηθνχ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν ΗΣ πεξί Γηπιήο Φνίηεζεο .
δδ) Όηη ν/ε εγγξαθν́κελνο /ε καζεηέο /ηξηα δελ θαηέρεη πηπρήν , νχηε νθείιεη καζήκαηα πξνο απφθηεζε πηπρίνπ ίδηαο
εηδηθφηεηαο θαη επηπέδνπ κε απηφ πνπ επηζπκεί λα απνθηήζεη κε ηελ εγγξαθή ηνπ/ηεο.
εε) Όηη δελ θαηέρεη απνιπηήξην ηίηιν ζπνπδψλ νχηε νθείιεη καζήκαηα πξνο απφθηεζε απνιπηεξίνπ, πξνθεηκέλνπ ν/ε
καζεηήο/ηξηα λα απνθηέζεη Απνιπηήξην θαη Πηπρίν Δηδηθφηεηαο ηνπ λ. 4386/2016 (Α' 83).
Όηη θαηέρεη απνιπηήξην ηίηιν ζπνπδψλ ή νθείιεη καζήκαηα πξνο απφθηεζε απνιπηεξίνπ, πξνθεηκέλνπ ν/ε
καζεηήο/ηξηα λα απνθηέζεη κν́λν Πηπρήν Δηδηθν́ηεηαο ηνπ λ. 4386/2016 (Α' 83).
ε. Γηα ηελ πεξήπησζε πνπ θαηάηελ εηδηθέεμεηαζηηθέπεξήνδν ηνπ επηεκβξήνπ καζεηέο
/ηξηα δελ έρεη ιάβεη
Απνιπηήξην ή δελ έρεη ιάβεη Πηπρίν ή δελ έρεη ιάβεη θαλέλα απφ ηα δχν, δειψλεη ζε Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ λ.
1599/1986 (Α' 75) αλ επηζπκεί λα επαλαιάβεη ηε θνίηεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 ηνπ π.δ. 42/2017 (Α' 68).
ζη. Φσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ/ηεο καζεηέ /ηξηαο έΠηζηνπνηεηηθν́ηνπ Γέκνπ / Γεκνηηθήο
Δλφηεηαο ζηα Μεηξψα ηνπ νπνίνπ είλαη εγγεγξακκέλνο/ε ν/ε καζεηέο /ηξηα, εθφζνλ δελ έρεη δειηίν αζηπλνκηθήο
ηαπηφηεηαο. Δάλ ν/ε καζεηέο /ηξηα δελ έρεη δειηήν αζηπλνκηθέο ηαπην́ηεηαο θαη δελ ππνβιεζεήΠηζηνπνηεηηθν́ηνπ
Γήκνπ/Γεκνηηθήο Δλφηεηαο ζηα Μεηξψα ηνπ νπνίνπ είλαη εγγεγξακκέλνο/ε ν/ε καζεηήο/ ηξηα, ηφηε ην Πηζηνπνηεηηθφ
αλαδεηείηαη απηεπάγγειηα απφ ηνλ/ηελ Γηεπζπληέ/ληξηα ηνπ ζρνιεήνπ , ψζηε λα θαηαρσξίδνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ/ηεο πνπ
νξίδνληαη ζην άξζξν 11.
4. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εγγξαθήο ζηελ Α ' ηάμε Γπκλαζίνπ , Γεληθνχ Λπθείνπ ή Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ θαη ην
αξγφηεξν κέρξη ην ηέινο επηεκβξίνπ θαηαηίζεηαη ζην ζρνιείν ην Αηνκηθφ Γειηίν Τγείαο ηνπ Μαζεηή, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο Φ.6/304/75662/Γ1/15-05-2014 (Β' 1296).
Σ. Δγγξαθή απνθνίησλ ηδησηηθψλ Γεκνηηθψλ ή Γπκλαζίσλ
Γηα ηελ εγγξαθέζηελ Α ' ηάμε ησλ Γπκλαζίσλ ησλ απνθνίησλ ησλ ηδησηηθψλ Γεκνηηθψλ , ε δηαβήβαζε ησλ ηήηισλ
γίλεηαη είηε ζε ηδησηηθφ Γπκλάζην ηεο πξνηίκεζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ είηε ζε δεκφζην Γπκλάζην ηεο πξνηίκεζεο ηνπο
εθηφο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ είηε ζην εγγχηεξν ηεο κφληκεο θαηνηθίαο Γπκλάζην, αλ απην́εδξεπ́εη ζε αζηηθν́θέληξν ,
ζχκθσλα κε ζρεηηθή δήισζε ησλ θεδεκφλσλ .
Γηα ηελ εγγξαθέζηελ Α ' ηάμε ησλ Γεληθψλ Λπθείσλ έΔπαγγεικαηηθσ́λ Λπθεήσλ ησλ απνθνήησλ ησλ ηδησηηθσ́λ
Γπκλαζίσλ, ε δηαβήβαζε ησλ ηήηισλ γήλεηαη εήηε ζε ηδησηηθν́Λπ́θεην ηεο πξνηήκεζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ
, είηε ζε
δεκφζην Γεληθφ Λχθεην ή Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην. Γηα ηελ εγγξαθέζηελ Α ' ηάμε δεκφζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ κεηά ηελ
νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο Ζιεθηξνληθήο Γήισζεο Πξνηίκεζεο απφ ηνλ θεδεκφλα ηνπ/ηεο καζεηέ /ηξηαο έαπν́
ηνλ/ηελ ήδην /α, εάλ είλαη ελήιηθνο/ε, ν ηήηινο δηαβηβάδεηαη εήηε ζην Γεληθν́Λπ́θεην ηεο πξνηίκεζεο ηνπο εθηφο ησλ
αζηηθψλ θέληξσλ, είηε ζην εγγχηεξν ηεο κφληκεο θαηνηθίαο Γεληθφ Λχθεην, αλ απην́εδξεπ́εη ζε αζηηθν́θέληξν , ζχκθσλα
κε ζρεηηθέδέισζε ησλ θεδεκν́λσλ . Γηα ηελ εγγξαθέζηελ Α ' ηάμε δεκφζηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ κεηά ηελ
νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο Ζιεθηξνληθήο Γήισζεο Πξνηίκεζεο απφ ηνλ θεδεκφλα ηνπ/ηεο καζεηέ / ηξηαο έαπν́
ηνλ/ηελ ήδην /α εάλ εήλαη ελέιηθνο /ε, ν ηήηινο δηαβηβάδεηαη ζην Δπαγγεικαηηθν́Λπ́θεην ηεο επηινγέο ηνπο .
Ε. Δγγξαθή ζηα Ηδησηηθά Γπκλάζηα, Γεληθά Λχθεηα θαη Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα
1. Ο αξηζκν́ο ησλ καζεησ́λ /ηξηψλ πνπ εγγξάθνληαη θαη θνηηνχλ ζηα ηδησηηθά Γπκλάζηα , Γεληθά Λχθεηα θαη
Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα ηεο ρψξαο πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ηε δπλακηθφηεηα ησλ καζεηψλ ηεο θάζε αήζνπζαο ησλ
ζρνιείσλ, ε νπνήα νξήδεηαη ζηε ρνξεγεζεήζα απν́ην ΤΠ .Π.Δ.Θ. άδεηα ηνπ θάζε ζρνιείνπ.
2. Οη εγγξαθέο καζεησ́λ /ηξηψλ ζηα ηδησηηθά ζρνιεία πξαγκαηνπνηνχληαη κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα ηεο έλαξμεο
ησλ καζεκάησλ , ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 579/1982 (Α' 105).
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3. ηα ηδησηηθάζρνιεήα εγγξάθνληαη θαη θνηηνπ́λ καζεηέο /ηξηεο κε αλαπεξήα έθαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κε
ηνπο ήδηνπο ν́ξνπο , πξνυπνζέζεηο θαη πξνζαξκνγέο πνπ ηζρχνπλ γηα ηα δεκφζηα ζρνιεία ηεο γεληθήο πξσηνβάζκηαο θαη
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
4. Οη ν́ξνη κε ηνπο νπνήνπο γήλνληαη δεθηνή /έο νη καζεηέο/ηξηεο ζηα ηδησηηθάΓπκλάζηα θαη Λπ́θεηα νξήδνληαη ζηνλ
εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηνπ θάζε ζρνιείνπ, ν νπνήνο πξέπεη λα εήλαη ζεσξεκέλνο απν́ηνλ /ηελ νηθεήν /α Γηεπζπληέ/ληξηα
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη λα παξαδίδεηαη ζηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ελππφγξαθα, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 682 /1977 (Α' 244).
5. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλα θεξφκελα ζηα ππφινηπα άξζξα ηεο παξνχζαο απφθαζεο ησλ νπνίσλ νη δηαηάμεηο
εθαξκφδνληαη αλάινγα.
Ζ. Οηθνγέλεηεο κεηαθηλνχκελσλ πιεζπζκψλ
ηηο πεξηπησ́ζεηο πνπ νη αλέιηθνη /εο καζεηέο /ηξηεο ηεο Τπνρξεσηηθέο Δθπαήδεπζεο αλέθνπλ ζε νηθνγέλεηεο
κεηαθηλνχκελσλ πιεζπζκψλ θαη δελ έρνπλ κφληκε θαηνηθία, νη εγγξαθέο ηνπο δελ παξαθσιπ́νληαη θαη ε Γηεπ́ζπλζε ηνπ
ζρνιείνπ ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ηνπηθνχο θνξείο, ηελ ηνπηθέαπηνδηνήθεζε , ηα ηαηξνθνηλσληθάθέληξα , ηε Γηεπ́ζπλζε
Κνηλσληθήο Πξφλνηαο, ηα λνζνθνκεήα , ηα ηαηξηθάθέληξα , θαζψο θαη ηνπο θνξείο θνηλσληθήο ζηήξημεο γηα ηελ έθδνζε
ηνπ Αηνκηθνπ́Γειηήνπ Τγεήαο ηνπ / ηεο καζεηέ /ηξηαο. ηελ πεξήπησζε απηέ , νη γνλεήο /θεδεκφλεο νθείινπλ λα
πξνζθνκίζνπλ ην Αηνκηθφ Γειηίν Τγείαο ηνπ/ηεο καζεηέ/ηξηαο ελην́ο ηξηκέλνπ απν́ηελ αξρηθέεγγξαθέ .
Θ. Αζηηθά Κέληξα
Με ηνλ ν́ξν «αζηηθά θέληξα» λννχληαη νη πφιεηο ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξα απφ έλα ίδηνπ ηχπνπ ζρνιεία
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.
Η. Δγγξαθή θαηφρσλ ηίηισλ ζπνπδψλ μέλνπ ζρνιείνπ πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ αιινδαπή Μαζεηέο /ηξηεο πνπ θαηέρνπλ ηήηιν
ζπνπδψλ μέλνπ ζρνιείνπ πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ αιινδαπή εγγξάθνληαη ζηα Γπκλάζηα ή Λχθεηα ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14.
ΗΑ. Καηαρψξηζε ζηνηρείσλ ησλ εγγξαθφκελσλ ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα Myschool.
Ζ θαηαρσ́ξηζε ησλ εγγξαθσ́λ ζην πιεξνθνξηαθν́ζπ́ζηεκα «Myschool» νθείιεη λα πξαγκαηνπνηεζεί , κε επζπ́λε ηνπ /ηεο
Γηεπζπληή/ληξηαο ηνπ ζρνιεήνπ , εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο εκεξνκελίαο εκπξφζεζκσλ εγγξαθψλ θαη
απζεκεξφλ ησλ εθπξφζεζκσλ.
ΗΒ. Δπαιήζεπζε ηίηισλ
Οη Γηεπζπληέο /ληξηεο ησλ ζρνιηθσ́λ κνλάδσλ εήλαη ππνρξεσκέλνη /εο λα πξνβαήλνπλ ζηελ επαιέζεπζε ησλ ηήηισλ
ζπνπδψλ πνπ θαηαηίζεληαη γηα ηελ εγγξαθή ησλ καζεηψλ /ηξηψλ, εθφζνλ απηνί δελ έρνπλ δηαβηβαζηεί απφ ην ζρνιείν
πνπ ηνπο εμέδσζε .
ΗΓ. Δγγξαθή ζε Πξφηππα, Πεηξακαηηθά, Μνπζηθά θαη Καιιηηερληθά ζρνιεία.
Ζ πιέξσζε ησλ ζέζεσλ ησλ Πξν́ηππσλ θαη ησλ Πεηξακαηηθσ́λ ζρνιεήσλ , θαζψο θαη ησλ Μνπζηθψλ θαη Καιιηηερληθψλ
ζρνιείσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο.
ΗΓ. Δγγξαθή κεηά ηε δηαθνπή θνίηεζεο .
Δλήιηθνη/εο πνπ έρνπλ δηαθν́ςεη ηε θνήηεζε ηνπο , ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 15, ζε πεξήπησζε
θαηάζεζεο αίηεζεο γηα ζπλέρηζε ηεο θνίηεζεο ηνπο παξαπέκπνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε αληίζηνηρεο δνκέο
εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, εθφζνλ απηέο ππάξρνπλ (ελδεηθηηθά, νη πξνζεξρν́κελνη γηα θνήηεζε ζε Γπκλάζην
παξαπέκπνληαη ζην πιεζηέζηεξν ρνιείν Γεχηεξεο Δπθαηξίαο, εθφζνλ ε απφζηαζε απφ ηνλ ηφπν θαηνηθίαο δελ είλαη
απαγνξεπηηθή) ή ζε Δζπεξηλά Γπκλάζηα ή Λχθεηα (εθφζνλ νη επαγγεικαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ην επηηξέπνπλ) ζε ηάμε
αληίζηνηρε κε ηελ ηάμε ηεο νπνίαο έρνπλ νινθιεξψζεη ηε θνίηεζε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 22. Οη
εγγξαθέο απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο ζηελ παξ. Β πξνζεζκήεο .
ΗΔ. Ννκηκφηεηα θνίηεζεο
1. Ζ θνήηεζε ζε δεκν́ζηα έηδησηηθάΓπκλάζηα έΛπ́θεηα καζεησ́λ
/ηξηψλ πνπ δελ έρνπλ εγγξαθεήέκεηεγγξαθεήλν́κηκα
απαγνξεχεηαη. Δμαίξεζε κπνξεί λα ππάξμεη κφλν γηα καζεηέο/ηξηεο ησλ νπνήσλ ε εγγξαθέέε κεηεγγξαθέδελ έρεη
νινθιεξσζεί.
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2. Μεηά ηελ θαηά ηα αλσηέξσ πξψηε εγγξαθή καζεηή /ηξηαο ζε Γπκλάζην , Γεληθφ Λχθεην ή Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην, ε
θνίηεζε απηνχ/ήο ζε άιιν Γπκλάζην , Γεληθφ Λχθεην ή Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην επηηξέπεηαη κφλν κε κεηεγγξαθή,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Γ.
ΗΣ. Γηπιή θνίηεζε
Γελ επηηξέπεηαη ε ηαπην́ρξνλε θνήηεζε ζε Γεληθν́Λπ́θεην έΔπαγγεικαηηθν́Λπ́θεην έζε ζρνιηθέκνλάδα Δ
.Α.Δ. θαη ζε
άιιν ζρνιείν ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο νπνηνπδήπνηε Τπνπξγείνπ ή ζε ζρνιή ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
ή ζην κεηαιπθεηαθφ έηνο - ηάμε καζεηείαο, ή ζε Ηλζηηηνχην Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Η.Δ.Κ.) ή αληίζηνηρσλ
εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ηνπ εμσηεξηθνχ. Γηα ηνλ ιν́γν απην́απαηηεήηαη ε ππνβνιέΤπεπ́ζπλεο Γέισζεο ηνπ λ
.
1599/1986 (Α'75) αλά έηνο θνίηεζεο.
Άξζξν 10 Σξφπνο θαη ρξφλνο εγγξαθήο ζηηο ΜΔΑΔ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
Α. Γπκλάζηα Δ. Α.Δ.
χκθσλα κε ηελ ππνπεξ. αα ηεο πεξ. β ηεο παξ. 1 ηνπ άξ . 8 ηνπ λ. 3699/2008 (Α' 199), ζηα Γπκλάζηα Δ .Α.Δ. θνηηνχλ
καζεηέο κέρξη ην 19° έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. Πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνθαηαξθηηθή ηάμε θαη ηξεηο επφκελεο ηάμεηο, Α', Β',
Γ'. Μαζεηέο απφθνηηνη δεκνηηθνχ ζρνιείνπ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κπνξεί λα εγγξάθνληαη
απεπζείαο ζηελ Α' ηάμε ηνπ γπκλαζίνπ Δ.Α.Δ., χζηεξα απφ αμηνιφγεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην νηθείν ΚΔ.Γ.Γ.Τ.
Β. Λχθεηα Δ.Α.Δ.
χκθσλα κε ηελ παξ. 2β ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ λ. 3966/ 2011 (Α' 118), πνπ αληηθαηέζηεζε ηελ ππνπεξ . ββ ηεο πεξ. β ηεο
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3699/2008 (Α' 199), ηα Λπ́θεηα Δ .Α.Δ. πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνθαηαξθηηθέηάμε θαη ηξεηο
επφκελεο ηάμεηο, Α', Β', Γ'. Μαζεηέο απφθνηηνη γπκλαζίνπ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κπνξεί λα
εγγξάθνληαη απεπζείαο ζηελ Α' ηάμε ηνπ ιπθείνπ Δ.Α.Δ π́ζηεξα απν́αμηνιν́γεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην νηθείν
ΚΔ.Γ.Γ.Τ.
Γ. Δληαία Δηδηθά Δπαγγεικαηηθά Γπκλάζηα - Λχθεηα (ΔΝ.Δ.Δ.ΓΤ-Λ).
χκθσλα κε ηελ πεξ. γ' ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3699/2008 (Α' 199) φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ. 4 ηνπ
άξζξνπ 48 ηνπ λ. 4415 (Α' 159), «ηα Δληαία Δηδηθά Δπαγγεικαηηθά Γπκλάζηα - Λχθεηα πεξηιακβάλνπλ ηηο ηάμεηο Α', Β',
Γ', Γ' Γπκλαζίνπ θαη ηηο ηάμεηο Α', Β', Γ', Γ' Λπθείνπ. ηα Δληαήα ΔηδηθάΔπαγγεικαηηθάΓπκλάζηα - Λχθεηα
εγγξάθνληαη, κεηά απφ γλσκάηεπζε ηνπ ΚΔ .Γ.Γ.Τ., καζεηέο κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, νη νπνήνη
επσθεινχληαη απφ ηα σξνιφγηα θαη αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δνκήο, θαη κέζα απν́ηελ αθαδεκαη̈θέ
θαη επαγγεικαηηθέεθπαήδεπζε κπνξνπ́λ λα νδεγεζνπ́λ ζε κεηαιπθεηαθέο δνκέο εθπαήδεπζεο θαη ζε αλεμάξηεηε έ
επνπηεπφκελε εξγαζία».
Δηδηθφηεξα, «ζηελ Α' ηάμε Γπκλαζίνπ δχλαληαη λα εγγξάθνληαη , θαηφπηλ γλσκάηεπζεο ηνπ ΚΔ.Γ.Γ.Τ., καζεηέο
απφθνηηνη Γεληθνχ ή Δηδηθνχ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ θαη ηεο Α' ή Β' ηάμεο ησλ Δ.Δ.Δ.ΔΚ..
Γηθαίσκα πξψηεο εγγξαθήο έρνπλ νη καζεηέο/ηξηεο έσο ην 16ν έηνο ηεο ειηθήαο ηνπο . Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο
θνίηεζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηε Γ' ηάμε ρνξεγείηαη ηίηινο απνιπηεξίνπ Γπκλαζίνπ.
Οη θάηνρνη απνιπηεξήνπ Γπκλαζήνπ ηνπ Δληαήνπ Δηδηθνπ́Δπαγγεικαηηθνπ́Γπκλαζήνπ - Λπθείνπ δχλαληαη λα
ζπλερίζνπλ ηε θνίηεζε ηνπο, θαηφπηλ ζρεηηθήο γλσκάηεπζεο ηνπ ΚΔ.Γ.Γ.Τ.: i) ζηελ Α' ηάμε Λπθείνπ ηνπ Δληαίνπ
Δηδηθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Γπκλαζίνπ - Λπθείνπ, ii) ζηελ Α' ηάμε ηνπ Γεληθνπ́Ζκεξέζηνπ έΔζπεξηλνπ́Λπθεήνπ , iii) ζηελ
Α' ηάμε ηνπ Δηδηθνχ Λπθείνπ, iv) ζηελ Α' ηάμε ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, v) ζηελ Α' ηάμε ηνπ Δζπεξηλνχ
Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ θαη vi) ζε ΓΓΔΚ ελειήθσλ απνθνήησλ ππνρξεσηηθέο εθπαήδεπζεο».
Γ. Δξγαζηήξηα Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο (Δ.Δ.Δ.ΔΚ.).
χκθσλα κε ηελ πεξ. γ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3699/2008 (Α' 199) φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 4 ηνπ
άξζξνπ 48 ηνπ λ. 4415 (Α' 159):
«Σα Δξγαζηέξηα Δηδηθέο Δπαγγεικαηηθέο Δθπαήδεπζεο (Δ.Δ.Δ.ΔΚ.) απνηεινχλ ζρνιηθέο κνλάδεο δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο, θαιχπηνπλ ηελ ππνρξεσηηθφηεηα ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη δηνηθεηηθά ππάγνληαη ζηελ νηθεία
Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. ηα Δ.Δ.Δ.ΔΚ. εγγξάθνληαη απν́θνηηνη /εο δεκνηηθσ́λ ζρνιεήσλ γεληθέο έ
εηδηθήο εθπαίδεπζεο, έσο θαη ην 16ν έηνο ηεο ειηθήαο ηνπο , θαηφπηλ ζρεηηθήο εηζήγεζεο ησλ ΚΔ.Γ.Γ.Τ., νη νπνήνη
αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ παξαθνινχζεζε αθαδεκατθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ γπκλα ζίνπ θαη παξνπ- ζηάδνπλ
αλαπεξίεο ή/θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο».
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«Μαζεηέο/ηξηεο πνπ έρνπλ νινθιεξσ́ζεη ηελ ππνρξεσηηθέεθπαήδεπζε ζε δνκέηεο γεληθέο έεηδηθέο εθπαήδεπζεο δελ
κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ ή λα επαλεγγξαθνχλ ζε Δ .Δ.Δ.ΔΚ. ζηελ ήδηα έζε άιιε εηδηθν́ηεηα».
Άξζξν 11 ηνηρεία πνπ θαηαρσξίδνληαη
1. Σα ζηνηρεήα πνπ θαηαρσξήδνληαη θαηάηελ εγγξαθέέθαηάηε δηάξθεηα θνήηεζεο ηνπ
Γειηίν ηνπ είλαη:
α. ζηνηρεία ηαπηφηεηαο, δειαδή:

/ηεο καζεηέ /ηξηαο ζην Αηνκηθν́

αα) επψλπκν
ββ)φλνκα
γγ) επψλπκν θαη φλνκα παηέξα
δδ) επάγγεικα παηέξα
εε) επψλπκν θαη φλνκα κεηέξαο
ζηζη) επάγγεικα κεηέξαο
δδ) έηνο γέλλεζεο
εε) Γήκνο / Γεκνηηθή Δλφηεηα ζηνλ νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνο/ε ν/ε καζεηέο /ηξηα θαη αξηζκν́ο κεηξψνπ ή
δεκνηνινγίνπ
ζζ) ηζαγέλεηα
ηη ) ζξήζθεπκα
β. ν Δληαήνο Αξηζκν́ο Δθπαήδεπζεο
γ. ζηνηρεία εηζφδνπ, δειαδή: ην εήδνο ηνπ ηήηινπ κε ηνλ νπνήν εγγξάθεηαη ν /ε καζεηέο /ηξηα θαη ν εθδν́ηεο ηνπ ηήηινπ
δ. ζηνηρεία επίδνζεο, δειαδή: αλαιπηηθή θαη γεληθή θαηά κάζεκα εηήζηα πξνθνξηθή θαη γξαπηή βαζκνινγία
ε) ζηνηρεία θνίηεζεο, δειαδή: ζχλνιν απνπζηψλ θαηάζη) ζηνηρεία δηαγσγήο, δειαδή: ηα παηδαγσγηθάκέηξα πνπ έρνπλ
επηβιεζεί ή νη ηηκεηηθέο δηαθξίζεηο πνπ έρνπλ απνλεκεζεί
δ) επψλπκν, φλνκα, δηεχζπλζε (νδφο, αξηζκφο, πεξηνρή, πφιε, Σαρ. Κψδηθαο), αξηζκφο ζηαζεξνχ θαη θηλεηνχ
ηειεθψλνπ θαη Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Αιιεινγξαθίαο ηνπ θεδεκφλα.
2. Σα ζηνηρεήα πνπ θαηαρσξήδνληαη θαηάηελ εγγξαθέέθαηάηε δηάξθεηα θνίηεζεο ηνπ
Μαζεηψλ/ηξηψλ είλαη:
α. ηνηρεία ηαπηφηεηαο, δειαδή:

/ηεο καζεηέ /ηξηαο ζην Μεηξσ́ν

αα) επψλπκν
ββ)φλνκα
γγ) επψλπκν θαη φλνκα παηέξα
δδ) επψλπκν θαη φλνκα κεηέξαο
εε) έηνο γέλλεζεο
ζηζη) Γήκνο / Γεκνηηθή Δλφηεηα ζηνλ νπνήν εήλαη εγγεγξακκέλνο /ε ν/ε καζεηέο /ηξηα θαη αξηζκν́ο κεηξσ́νπ έ
δεκνηνινγίνπ
δδ) ηζαγέλεηα
εε) ζξήζθεπκα.
β. ν Δληαήνο Αξηζκν́ο Δθπαήδεπζεο
γ. ζηνηρεία εηζφδνπ, δειαδή: ην εήδνο ηνπ ηήηινπ κε ηνλ νπνήν εγγξάθεηαη ν /ε καζεηέο/ηξηα
δ. ζηνηρεία εμφδνπ, δειαδή: ην εήδνο ηήηινπ κε ηνλ νπνήν απνιπ́εηαη έκεηεγγξάθεηαη ν /ε καζεηέο/ηξηα
ε. ζηνηρεία επίδνζεο, δειαδή: εηήζηα βαζκνινγία θαηά κάζεκα θαη ν γεληθφο εηήζηνο βαζκφο
ζη. ζηνηρεία δηαγσγήο, δειαδή: ν ραξαθηεξηζκφο ηεο δηαγσγήο θάζε καζεηή/ηξηαο.
3. ηνηρεία πνπ δελ αλαγξάθνληαη ζηηο ηαπηφηεηεο ή ζηα πηζηνπνηεηηθά γέλλεζεο δελ θαηαρσξίδνληαη ζηα ππεξεζηαθά
βηβιία θαη έληππα, εθηφο αλ δειψλνληαη κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ . 1599/1986 (Α' 75) ησλ γνλέσλ ή ηνπ θεδεκφλα
ηνπ/ηεο καζεηέ/ηξηαο.
4. α) Μέρξη ηελ έμνδν ηνπ/ηεο καζεηέ/ηξηαο απν́ην ζρνιεήν εήλαη δπλαηέε απνθαηάζηαζε ζην νξζν́ησλ εζθαικέλσλ
ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο ηνπ/ηεο, κεηά απφ αίηεζε ηνπ θεδεκφλα ή ηνπ/ηεο ήδηνπ/αο, εθφζνλ είλαη ελήιηθνο /ε. Ζ
απνθαηάζηαζε ζην Μεηξψν Μαζεηψλ/ ηξηψλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ/ηε Γηεπζπληέ/ληξηα ηνπ ζρνιεήνπ κε εξπζξά
γξαθή, ζχκθσλα κε ηελ αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα ηνπ /ηεο καζεηέ/ηξηαο έ , αλ δελ ππάξρεη απηέ , ζχκθσλα κε
πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Γήκνπ/ Γεκνηηθήο Δλφηεηαο. Γηα ηνπο/ηηο καζεηέο /ηξηεο πνπ εήλαη πνιήηεο μέλσλ θξαησ́λ ε
απνθαηάζηαζε πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε έγγξαθν αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ μέλνπ θξάηνπο κεηαθξαζκέλν
επίζεκα. Ζ δην́ξζσζε ζθξαγήδεηαη θαη κνλνγξαθεήηαη απν́ηνλ /ηε Γηεπζπληέ/ ληξηα ηνπ ζρνιεήνπ .
β.) Γηφξζσζε ζην Μεηξψν Μαζεηψλ /ηξηψλ κε επηζεκεησκαηηθή πξάμε θαη ζχληαμε ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ κπνξεί λα
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ιακβάλεη ρψξα θαη κεηά ηελ έμνδν ηνπ/ηεο καζεηέ/ηξηαο απν́ην ζρνιεήν κε ηελ πξνζθν́κηζε ησλ αλαγθαήσλ γηα ηελ
απφδεημε εγγξάθσλ. ηελ πεξήπησζε απηέδπ́λαηαη λα εθδήδεηαη απνδεηθηηθν́απν́ιπζεο κε αλαγξαθέηεο δην́ξζσζεο κε
επηζεκεησκαηηθή πξάμε, φρη φκσο θαη λένο απνιπηήξηνο ηίηινο.
γ.) ε πεξήπησζε i) πηνζεζίαο , ζην απνδεηθηηθν́απν́ιπζεο (απνιπηεξίνπ ή πηπρίνπ) πνπ εθδήδεηαη πξέπεη λα
αλαγξάθνληαη κφλν ηα λέα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο πνπ απέθηεζε ν/ε πηνζεηνπ́κελνο /ε κε ηε λν́κηκε δηαδηθαζήα ρσξήο
θακία αλαθνξά ησλ παιαηψλ θαη ρσξίο κλεία η νπ ιν́γνπ κεηαβνιέο , εθφζνλ ν/ε ήδηνο /α δεισ́ζεη ν́ηη δελ επηζπκεή ii)
αιιαγήο ησλ ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο, είλαη δπλαηφ λα ρνξεγεζεί απνδεηθηηθφ απφιπζεο (απνιπηεξίνπ ή πηπρίνπ) ππφ ηα
λέα ζηνηρεία, εθφζνλ απφ ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά πξνθχπηεη ηαπηνπξνζσπία κε ην πξφζσπν ζην φλνκα ηνπ
νπνίνπ είρε εθδνζεί ν ηίηινο. Πξνο δηαζθάιηζε ηεο ηδησηηθέο δσέο , ζην απνδεηθηηθν́απν́ιπζεο δελ ζα πξέπεη λα
αλαγξάθνληαη ηα πξνεγνχκελα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο νχηε θαη ν ιφγνο κεηαβνιήο ηνπο. ηηο πεξηπησ́ζεηο i) θαη ii), ε
ζχλδεζε ηνπ απνδεηθηηθνχ κε ηνλ πξσηφηππν ηίηιν εμαζθαιίδεηαη κε ηελ αλαθνξά φηη «ζην ν́λνκα ηνπ /ηεο ήδηνπ /ίδηαο
έρεη εθδνζεί ην κε αξ. πξση.... απνιπηήξην/πηπρίν». ηηο αλσηέξσ πεξηπησ́ζεηο , δχλαηαη λα εθδήδεηαη απνδεηθηηθν́
απφιπζεο κε ηα λέα ζηνηρεία (δειαδή, ρσξίο επηζεκεησκαηηθή πξάμε) φρη φκσο θαη λένο απνιπηήξηνο ηίηινο.
Άξζξν 12 Πεξηνρή ζρνιείσλ θαη αξηζκφο καζεηψλ/ηξηψλ πνπ θνηηνχλ
1. Οη καζεηέο /ηξηεο θνηηνπ́λ ζην Γπκλάζην ή Γεληθφ Λχθεην ζηελ πεξηνρή ηνπ νπνίνπ επξίζθεηαη ε κφληκε θαηνηθία
ηνπο.
2. ηηο πν́ιεηο ζηηο νπνήεο ιεηηνπξγνπ́λ πεξηζζν́ηεξα απν́έλα Γπκλάζηα έΓεληθάΛπ́θεηα
, ηα ν́ξηα ηεο πεξηνρέο ηνπο θαη
ν κεγαιπ́ηεξνο αξηζκν́ο καζεησ́λ /ηξηψλ πνπ εήλαη δπλαην́λ λα θνηηέζνπλ ζε απηάθαζνξήδεηαη κε απν́θαζε ηνπ
/ηεο
αξκφδηνπ/αο Γηεπζπληέ/ληξηαο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαήδεπζεο . Οη πεξηνρέο ησλ ζρνιεήσλ , εθφζνλ δελ κπνξνχλ λα
θαζνξηζηνχλ ζην πιαίζην ηεο δηθαηνδνζίαο ελφο/κίαο κφλν Γηεπζπληή/ληξηαο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαήδεπζεο ,
θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ/ηεο αξκν́δηνπ /αο Πεξηθεξεηαθνπ́/ήο Γηεπζπληή/ληξηαο Δθπαήδεπζεο .
3. Δάλ ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ /ηξηψλ πνπ θνηηνχλ ππεξβεί, γηα νπνηνλδέπνηε ιν́γν , ηηο δπλαην́ηεηεο ζηέγαζεο ηνπ
δηαζέζηκνπ δηδαθηεξίνπ ελφο ζρνιείνπ, ν/ε αξκν́δηνο /α Γηεπζπληέο /ληξηα Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαήδεπζεο αήξεη ηελ
ππεξαξηζκία κε απηεπάγγειηε ππνρξεσηηθή κεηεγγξαθή αλάινγνπ αξηζκνχ καζεηψλ/ ηξηψλ. Δάλ ε άξζε ηεο
ππεξαξηζκίαο πνπ πξνβιέπεηαη απν́ηελ παξνπ́ζα παξάγξαθν δελ εήλαη δπλαην́λ λα πξαγκαηνπνηεζεήζηα ν́ξηα
αξκνδηφηεηαο ελφο/κίαο Γηεπζπληή/ληξηαο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαήδεπζεο , ιακβάλεηαη απφθαζε ηνπ/ηεο αξκν́δηνπ /αο
Πεξηθεξεηαθνχ/ ήο Γηεπζπληή/ληξηαο Δθπαήδεπζεο , χζηεξα απν́εηζεγέζεηο ησλ αξκν́δησλ Γηεπζπλησ́λ /ληξηψλ
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Καηά ηελ απηεπάγγειηε ππνρξεσηηθή κεηεγγξαθή, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ ,
ιακβάλνληαη ππφςε ζρεηηθά ρσξνηαμηθά δεδνκέλα ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ θεδεκφλσλ ησλ
καζεηψλ/ηξηψλ.
Άξζξν 13 Κεδεκνλία αλειίθσλ καζεηψλ/ηξηψλ
1) Κεδεκφλαο ηνπ/ηεο καζεηέ /ηξηαο, εθφζνλ είλαη αλήιηθνο/ε, είλαη ν παηέξαο θαη ε κεηέξα. ε πεξήπησζε πνπ απηνή
ειιείπνπλ ή θσιχνληαη απφ ηνλ λφκν, θεδεκφλαο ηνπ/ηεο αλήιηθνπ/εο καζεηέ/ηξηαο εήλαη απην́ο πνπ έρεη ηελ επηκέιεηα
ηνπ/ηεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα.
2) Δάλ ν, θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν , θεδεκφλαο ηνπ/ηεο καζεηέ/ηξηαο δελ θαηνηθεήζηελ έδξα ηνπ ζρνιεήνπ ,
αληηπξνζσπεχεηαη απν́ελέιηθν πξν́ζσπν ην νπνήν έρεη εμνπζηνδνηέζεη εγγξάθσο θαη ην νπνήν θαηνηθεήζηελ έδξα ηνπ
ζρνιείνπ.
3) Όπνπ ζηελ παξνχζα αλαθέξεηαη ν θεδεκφλαο , ελλνείηαη θαη ν/ε θαηάηελ πξνεγνπ́κελε παξάγξαθν νξηζκέλνο
αληηπξφζσπνο ηνπ.

/ε

4) Ο θεδεκν́λαο έρεη ηηο ππνρξεσ́ζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απν́ηελ παξνπ́ζα θαη ηδήσο απν́ηα άξζξα 9, 21 θαη 29.
5) Καλέλα ζηνηρείν ηεο ζρνιηθήο θαηάζηαζεο ηνπ/ηεο αλέιηθνπ /εο καζεηέ/ηξηαο δελ γλσζηνπνηεήηαη έπαξέρεηαη ζε
άιιν πξφζσπν εθηφο απφ ηνλ θεδεκφλα ηνπ/ ηεο έζε πξν́ζσπν πνπ έρεη νξηζηεήαπν́ηνλ θεδεκν́λα .
Άξζξν 14 Μαζεηέο/ηξηεο απν́μέλα ζρνιεήα ηνπ εμσηεξηθνπ́
1. Μαζεηέο/ηξηεο, θάηνρνη ελδεηθηηθνχ ή απνδεηθηηθνχ ζπνπδψλ ή άιινπ ζρεηηθνχ απνδεηθηηθνχ ζηνηρείνπ ηεο θνήηεζεο
ηνπο, θαηά ην ηξέρνλ δηδαθηηθφ έηνο, μέλνπ ζρνιείνπ πνπ ιεηηνπξγεί ζην εμσηεξηθφ θαη είλαη αληίζηνηρν ησλ ζρνιείσλ
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα, εγγξάθνληαη ρσξίο θαηαηαθηήξηα εμέηαζε, νπνηεδήπνηε
θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, εθφζνλ πξνζθνκίζνπλ επίζεκα κεηαθξαζκέλα ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,
ζε αληήζηνηρε ηάμε ησλ Γεκν́ζησλ θαη Ηδησηηθσ́λ Γπκλαζήσλ θαη Γεληθσ́λ Λπθεήσλ έζε θαησ́ηεξε
, κε Τπεπ́ζπλε
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Γήισζε ηνπ θεδεκφλα. Ζ αληήζηνηρε ηάμε θαζνξήδεηαη απν́ηνλ / ηελ νηθεήν /α Γηεπζπληέ/ληξηα Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο, ν/ε νπνήνο /α θαζνξήδεη , ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία , θαη ην ζρνιεήν θνήηεζεο ζε ζπλεξγαζήα κε
ηνπο θεδεκν́λεο ησλ καζεησ́λ /ηξηψλ θαη κε βαζηθφ θξηηήξην ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπ/ηεο καζεηέ/ηξηαο.
2. Μαζεηέο/ηξηεο, θάηνρνη ελδεηθηηθνχ ή απνδεηθηηθνχ ζπνπδψλ ή άιινπ ζρεηηθνχ απνδεηθηηθνχ ζηνηρείνπ ηεο
καζεηηθήο θαηάζηαζεο ηνπο, μέλνπ ζρνιείνπ γεληθήο εθπαίδεπζεο πνπ ιεηηνπξγεί ζην εμσηεξηθφ εγγξάθνληαη ζηα
Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα κέρξη ηηο 15 Οθησβξίνπ κε ηε ιήςε ηεο βεβαίσζεο αληηζηνηρίαο ηνπ αλαθεξφκελνπ
απνδεηθηηθνχ ηνπο απφ ηελ νηθεία Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ην άξζξν 22. Ζ
βεβαίσζε αληηζηνηρίαο γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο εγγξαθήο ηνπο θαηαηίζεηαη έσο ηηο 15 Οθησβξίνπ. Μαζεηέο-ηξηεο
δχλαληαη λα εγγξαθνχλ ζε θαηψηεξε ηάμε κε Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ θεδεκφλα .
3. Μαζεηέο/ηξηεο, θάηνρνη ελδεηθηηθνχ ή απνδεηθηηθνχ ζπνπδψλ ή άιινπ ζρεηηθνχ απνδεηθηηθνχ ζηνηρείνπ ηεο θνίηεζεο
ηνπο, μέλνπ ηερληθνχ ή επαγγεικαηηθνχ ζρνιείνπ πνπ ιεηηνπξγεί ζην εμσηεξηθφ, κπνξνχλ λα εγγξάθνληαη ζηα
Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα, ζηα Λπ́θεηα ησλ Δληαήσλ Δπαγγεικαηηθσ́λ Γπκλαζήσ λ - Λπθείσλ θαηφπηλ ζρεηηθήο
γλσκάηεπζεο ηνπ ΚΔΓΓΤ έσο ηε ιήμε ηνπ Α ' ηεηξακήλνπ, ζε αληήζηνηρε ηάμε ησλ Δπαγγεικαηηθσ́λ Λπθεήσλ πνπ
ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα. Γηα ηελ εγγξαθέηνπο απαηηεήηαη ιέςε ηζνηηκήαο απν́ηνλ Δ .Ο.Π.Π.Δ.Π. Μαζεηέο-ηξηεο
δχλαληαη λα εγγξαθνχλ ζε θαηψηεξε ηάμε κε Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ θεδεκφλα .
4. Οη αλέιηθνη /εο πνιήηεο ηξήησλ ρσξσ́λ έαληζαγελεήο , θαηά ηελ παξακνλή ηνπο ζηε ρψξα , έρνπλ πξφζβαζε ζην
δεκφζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ππφ πξνυπνζέζεηο αλάινγεο κε απηέο πνπ ηζρπ́νπλ γηα ηνπο /ηηο Δ́ιιελεο /ίδεο πνιίηεο
θαη κε δηεπθνιπ́λζεηο σο πξνο ηελ εγγξαθέζε πεξήπησζε δπζρεξεησ́λ ππνβνιέο ν́ισλ ησλ απαηηνπ́κελσλ
δηθαηνινγεηηθψλ. Οη αλέιηθνη πνιήηεο ηξήησλ ρσξσ́λ εγγξάθνληαη θαη ' εμαίξεζε κε ειιηπή δηθαηνινγεηηθά, εθφζνλ
εκπίπηνπλ ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 4251/2014 (Α' 80). Ζ πξν́ζβαζε ζην εθπαηδεπηηθν́ζπ́ζηεκα παξέρεηαη
εθφζνλ ηπρφλ κέηξν απνκάθξπλζεο πνπ εθθξεκεί θαηά ησλ ηδίσλ ή ησλ γνλέσλ ηνπο δελ εθηειείηαη. Σν δηθαίσκα
παξαθνινχζεζεο δεπηεξνβάζκησλ ζπνπδψλ δελ αλαθαιείηαη ιφγσ ελειηθίσζεο.
5. Ζ ΖιεθηξνληθέΑήηεζε εγγξαθέο - Γήισζε πξνηίκεζεο ησλ αλήιηθσλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ
παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 4251/2014 (Α' 80) θαη νη νπνίνη /εο επηζπκνπ́λ ηελ εγγξαθέηνπο ζε Γπκλάζην , Γεληθφ
Λχθεην ή Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην, ππνβάιιεηαη εθφζνλ:
α. Πξνζηαηεχνληαη απφ ην ειιεληθφ θξάηνο σο δηθαηνχρνη δηεζλνχο πξνζηαζίαο ή ηεινχλ ππφ ηελ πξνζηαζία ηεο
Ύπαηεο Αξκνζηείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ .
β. Πξνέξρνληαη απφ πεξηνρέο ζηηο νπνίεο επηθξαηεί έθξπζκε θαηάζηαζε.
γ. Έρνπλ ππνβάιεη αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε αζχινπ .
δ. Δίλαη πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ πνπ δηακέλνπλ ζηελ Διιάδα , αθφκε θαη αλ δελ έρεη ξπζκηζηεί ε λφκηκε δηακνλή ηνπο ζε
απηήλ.
6. Αλαθνξηθά κε ηηο πεξηπηψζεηο α, β, γ, πξνθεηκέλνπ γηα καζεηέο/ηξηεο πξν́ζθπγεο νη νπνήνη /εο δηακέλνπλ ζε θέληξα
θηινμελίαο ή ζε άιιεο δνκέο, ηελ ΖιεθηξνληθέΑήηεζε εγγξαθέο - Γήισζε πξνηίκεζεο κπνξεί λα ππνβάιεη ν/ε
Γηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιεήνπ , γηα ν́ιεο ηηο ηάμεηο , κε ηνπο πξνζσπηθνπ́ο ηνπ /ηεο θσδηθνπ́ο taxis, αθνχ νη θεδεκφλεο
ηνπο ππνβάινπλ ζηε δηεπ́ζπλζε ηνπ ζρνιεήνπ Τπεπ́ζπλε Γέισζε ζηελ νπνήα
:
αα. εμνπζηνδνηνχλ ηνλ/ηε Γηεπζπληέ/ληξηα ηνπ ζρν - ιείνπ λα ππνβάιεη αλη' απηψλ ηελ Ζιεθηξνληθή Αίηεζε εγγξαθήο Γήισζε πξνηίκεζεο,
ββ. δειψλνπλ ηελ πξνηίκεζε ηνπο ζηνλ ηχπν ζρνιείνπ ή ηκήκαηνο ή εηδηθφηεηαο φπνπ επηζπκνχλ λα εγγξαθνχλ ,
γγ. δειψλνπλ ηελ αδπλακία ηνπο λα ππνβάινπλ νη ίδηνη/εο ηελ ΖιεθηξνληθέΑήηεζε εγγξαθέο
δδ. δειψλνπλ φηη ζα πξνζθνκίζνπλ:

- Γήισζε πξνηίκεζεο,

1) ην ηξήπηπρν αήηεζεο αζπ́ινπ θαη
2) βεβαίσζε δηακνλήο ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ Γηνηθεηή ηνπ θέληξνπ θηινμελίαο φπνπ δειψλεη παξάιιεια ηελ
αδπλακία ηνπ/ηεο ελδηαθεξν́κελνπ /εο γηα ηελ απν́θηεζε θσδηθσ́λ taxis, ή βεβαίσζε δηακνλήο απφ άιιε δνκή (π.ρ.
ζηεγαζηηθφ πξφγξακκα, Μ.Κ.Ο., Γήκνπο, Γηεζλή Οξγαληζκφ ). ηελ πεξήπησζε απηέ , ε βεβαήσζε εθδήδεηαη απν́ηνλ
αξκφδην θαηά πεξίπησζε θνξέα πνπ δεισ́λεη παξάιιεια ηελ αδπλακήα ηνπ /ηεο ελδηαθεξν́- κελνπ/εο γηα ηελ απν́θηεζε
θσδηθψλ taxis.
7. Αλαθνξηθά κε ηελ πεξίπησζε δ, φπνπ πξφθεηηαη γηα πνιίηεο πνπ δελ έρνπλ νινθιεξψζεη ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο
πξνθεηκέλνπ λα ξπζκίζνπλ ηε λν́κηκε δηακνλέηνπο ζηε ρσ́ξα , ηελ ΖιεθηξνληθέΑήηεζε εγγξαθέο - Γήισζε
πξνηίκεζεο κπνξεί λα ππνβάιεη ν/ε Γηεπζπληέο /ληξηα ηνπ ζρνιεήνπ , γηα ν́ιεο ηηο ηάμεηο , κε ηνπο πξνζσπηθνπ́ο ηνπ
θσδηθνχο taxis, αθνχ νη θεδεκφλεο ηνπο ππνβάινπλ ζηε δηεπ́ζπλζε ηνπ ζρνιεήνπ Τπεπ́ζπλε Γέισζε ζηελ νπνήα :
αα. εμνπζηνδνηνχλ ηνλ/ηε Γηεπζπληέ/ληξηα ηνπ ζρνιεήνπ λα ππνβάιεη αλη ' απηψλ ηελ Ζιεθηξνληθή Αίηεζε εγγξαθήο Γήισζε πξνηίκεζεο,
ββ. δειψλνπλ ηελ πξνηίκεζε ηνπο ζηνλ ηχπν ζρνιείνπ ή ηκήκαηνο ή εηδηθφηεηαο πνπ επηζπκνχλ λα εγγξαθνχλ,
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γγ. δειψλνπλ ηελ αδπλακία ηνπο λα ππνβάινπλ νη ίδηνη /εο ηελ ΖιεθηξνληθέΑήηεζε εγγξαθέο - Γήισζε πξνηίκεζεο,
δδ. δειψλνπλ φηη δελ έρνπλ νινθιεξψζεη ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα ξπζκήζνπλ ηε λν́κηκε δηακνλέ
ηνπο ζηε ρσ́ξα .
8. Οη βεβαησ́ζεηο θαη νη ππεπ́ζπλεο δεισ́ζεηο /εμνπζηνδνηήζεηο φισλ ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ πξσηνθνιινχληαη θαη
ηεξνχληαη ζην αξρείν ηνπ ζρνιείνπ.
9. Ζ έληαμε ζην εθπαηδεπηηθν́ζπ́ζηεκα πξέπεη λα ιακβάλεη ρσ́ξα ην αξγν́ηεξν ελην́ο ηξησ́λ κελσ́λ απν́ηελ εκεξνκελήα
νινθιήξσζεο ηεο ηαπηνπνίεζεο ηνπ/ηεο αλειήθνπ .
10. Με ηελ εγγξαθέζπ́κθσλα κε ηηο παξ . 1 έσο 6 απνδίδεηαη ν Δληαίνο Αξηζκφο Δθπαίδεπζεο.
11. ε πεξήπησζε δπζρεξεησ́λ ππνβνιήο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ παξέρνληαη δηεπθνιχλζεηο σο πξνο
ηελ εγγξαθέ , θαη' αλαινγία κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ . 15 θαη 16.
12. Δθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν, παξέρνληαη ζηνπο/ ζηηο αλέιηθνπο /εο καζέκαηα ζηηο ηάμεηο ππνδνρέο ησλ ζρνιηθψλ
κνλάδσλ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεηαη ε πξφζβαζε ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.
13. Όηαλ, γηα εηδηθνπ́ο ιν́γνπο πνπ αθνξνπ́λ ηνλ /ηελ αλέιηθν /ε, είλαη αδχλαηε ε πξφζβαζε ηνπ/ηεο ζην εθπαηδεπηηθν́
ζχζηεκα, ζα ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια πξνο ηνπ́ην κέηξα , ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.
14. Οη ελέιηθεο πνιήηεο ηξήησλ ρσξσ́λ εγγξάθνληαη ζηα ζρνιεήα ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαήδεπζεο ππν́ηελ πξνπ̈πν́ζεζε
φηη απηνί/έο δηακέλνπλ λνκίκσο ζηε ρψξα .
15. Ο καζεηέο /ηξηα πνπ εγγξάθεηαη κε ειιηπέδηθαηνινγεηηθά , ζχκθσλα κε ηελ παξ . 4, εγγξάθεηαη κε ηα ζηνηρεία κε ηα
νπνία έρεη θαηαγξαθεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ λ. 4251/2014 (Α' 80) ή ηηο αξκφδηεο Γηθαζηηθέο Αξρέο. ε
πεξίπησζε έιιεηςεο απηψλ ησλ ζηνηρείσλ ν/ε καζεηέο /ηξηα εγγξάθεηαη κε ηα ζηνηρεήα πνπ δεισ́λεη κε Τπεπ́ζπλε
Γήισζε ν θεδεκφλαο ηνπ/ηεο.
16. α) Μεηά ηελ εγγξαθή κε ειιηπή δηθαηνινγεηηθά, ζχκθσλα κε ηελ παξ . 4, ν/ε Γηεπζπληέο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ
ππνρξενχηαη λα θξνληίζεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θεδεκφλεο ηνπ/ηεο καζεηέ/ηξηαο θαη ηηο αξκν́δηεο ππεξεζήεο γηα ηε
ζπκπιήξσζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ.
β) ε πεξήπησζε δπζρεξεησ́λ ππνβνιέο ν́ισλ ησλ απαηηνπ́κελσλ δηθαηνινγεηηθσ́λ απν́ηνπο θεδεκφλεο ηνπ
/ηεο
καζεηή/ηξηαο, (ι.ρ. θφβνο δίσμεο ζηε ρψξα πξνέιεπζεο) ην ζρνιεήν ηνπο ελεκεξσ́λεη εγγξάθσο ζηε δηάξθεηα ηνπ
δηδαθηηθνχ έηνπο, σο πξνο ηελ επζπ́λε ηνπο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο πιεκκεινπ́ο άζθεζεο ηεο επηκέιεηαο . Αθνινχζσο,
ελεκεξψλεηαη ε νηθεήα Γηεπ́ζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαήδεπζεο , θαη απνζηέιιεη ην ζρεηηθν́ζέκα ζηε Γεληθέ
Γηεχζπλζε πνπδψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη
Θξεζθεπκάησλ, ε νπνήα , κε ηε ζεηξάηεο, ζε ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο αξκφδηνπο θνξείο πξνβαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο
ελέξγεηεο γηα λα ιπζεί ην πξφβιεκα κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ/ ηεο καζεηέ /ηξηαο. ε εηδηθέο
πεξηπηψζεηο κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ εήλαη δπλαηέε δηεμαγσγέ
θαηαηαθηεξίσλ εμεηάζεσλ, πξναγσγηθψλ ή απνιπηήξησλ, γηα ηελ έληαμε ηνπ /ηεο καζεηέ /ηξηαο ζε ηάμε .
γ) ηηο πεξηπησ́ζεηο αιινδαπσ́λ καζεησ́λ /ηξηψλ, ησλ νπνήσλ νη θεδεκν́λεο δελ πξνβαήλνπλ απνδεδεηγκέλα ζε ελέξγεηεο
ζπκπιήξσζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπο, ρσξίο λα ηεθκεξηψλνπλ θαη ηελ αδπλακία πξνζθφκηζεο απηψλ , δελ
επηδεηθλχνπλ ηε δένπζα επηκέιεηα ή ππνθξχπηνληαη άιινη ιφγνη (ι.ρ. ςεπδήο δήισζε ζηνηρείσλ καζεηή/ηξηαο), ην
ζρνιείν ελεκεξψλεη εγγξάθσο ζηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο ηνπο θεδεκφλεο σο πξνο ηελ επζχλε ηνπο θαη ηηο
ζπλέπεηεο ηεο πιεκκεινχο άζθεζεο ηεο επηκέιεηαο. Δθφζνλ εμαθνινπζεί λα ππάξρεη ξεηή ή ζησπεξή άξλεζε
ζπλεξγαζίαο ηνπ θεδεκφλα κε ην ζρνιείν γηα ηελ ηαθηνπνήεζε ησλ δηθαηνινγεηηθσ́λ ηνπ / ηεο καζεηέ /ηξηαο, ην ζρνιεήν
ελεκεξψλεη ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ε νπνήα , ζε ζπλεξγαζήα κε ν́ινπο ηνπο αξκν́δηνπο
θνξείο, κεξηκλά γηα ηε δηεπζέηεζε ηνπ δεηήκαηνο.
δ) Δάλ νη αλέιηθνη /εο καζεηέο /ηξηεο πξνζέξρνληαη γηα εγγξαθέρσξήο επήβιεςε ελειήθνπ , ε έιιεηςε ηνπ θεδεκν́λα
αληηκεησπίδεηαη απφ ηνλ/ηε Γηεπζπληέ/ληξηα ηνπ ζρνιεήνπ , ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ππνδεηθλχνπλ νη θείκελεο
δηαηάμεηο θαηά ηνλ εληνπηζκφ αζπλφδεπηνπ αλειίθνπ.
ε) Μεηά ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ αλήιηθσλ ζπκπιεξψλνληαη ή δηνξζψλνληαη ηα ζηνηρεία ζην Βηβιίν
Μεηξψνπ Μαζεηψλ/ηξηψλ θαη ζην Αηνκηθφ Γειηίν κε ηελ πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία γηα φινπο/εο ηνπο/ηηο
καζεηέο/ηξηεο θαη ελεκεξσ́λεηαη ην πιεξνθνξηαθν́ζπ́ζηεκα MySchool.
Άξζξν 15 Έμνδνο καζεηή/ηξηαο απν́ην ζρνιεήν
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Μεηά ηελ θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν εγγξαθή καζεηή/ηξηαο ζην ζρνιεήν , λννχκελε σο εθάπαμ θαηαρψξηζε γηα πξψηε
θνξά ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηνηρεήσλ ησλ καζεησ́λ /ηξηψλ ζην Αηνκηθφ Γειηίν θαη ην Μεηξψν Μαζεηψλ/ηξηψλ, ε έμνδνο
επηηξέπεηαη κφλν κε ηελ απφιπζε, ηε κεηεγγξαθέέηελ αήηεζε δηαθνπέο θνήηεζεο πνπ ππνβάιιεη ν
/ε καζεηέο /ηξηα έ
θεδεκφλαο ηνπ/ηεο αλ εήλαη αλέιηθνο /ε θαη έρεη νινθιεξσ́ζεη ηελ ππνρξεσηηθέεθπαήδεπζε . Ζ κε νπνηνδέπνηε ηξν́πν
έμνδνο νινθιεξψλεηαη κε ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα Myschool. ε πεξήπησζε αήηεζεο δηαθνπέο
θνίηεζεο, ν/ε καζεηέο /ηξηα έρεη δηθαήσκα εθ λένπ εγγξαθήο , ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ξπζκίζεσλ ηεο παξ . ΗΓ ηνπ
άξζξνπ 9, κεηά απφ αίηεζε θαη θαηαηάζζεηαη ζηελ πξνβιεπφκελε απφ ην άξζξν 22 ηάμε.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ' Μεηεγγξαθή
Άξζξν 16 Γεληθή Γηάηαμε
Μεηεγγξαθή καζεηή/ηξηαο απν́Γπκλάζην ζε Γπκλάζην έαπν́Γεληθν́έΔπαγγεικαηηθν́Λπ́θεην ζε άιιν Γεληθν́έ
Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην πξαγκαηνπνηείηαη εθφζνλ ππάξρεη απνρξψλ ιφγνο, φπσο απηφο πεξηγξάθεηαη ζηα άξζξα 17 θαη
18, είηε κε αίηεζε ηνπ/ηεο ελδηαθεξνκέλνπ /εο εήηε ρσξήο αήηεζε γηα θάιπςε ππεξεζηαθέο αλάγθεο κε ηηο δηαδηθαζήεο
πνπ πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 19 θαη 20.
Άξζξν 17 Μεηεγγξαθέο κε αίηεζε
1. Μεηεγγξαθή καζεηή/ηξηαο δεκν́ζηνπ Γπκλαζήνπ έΓεληθνπ́Λπθεήνπ έΔπαγγεικαηηθνπ́Λπθεήνπ πξαγκαηνπνηεήηαη
ππνρξεσηηθά γηα ηελ ππεξεζία κεηά απφ αίηεζε ηνπ θεδεκφλα ηνπ/ηεο έηνπ /ηεο ηδήνπ /αο αλ εήλαη ελέιηθνο /ε, εάλ
δηαπηζησζεί φηη ζπληξέρεη έλαο απφ ηνπο παξαθάησ ιφγνπο:
α) ν/ε καζεηέο /ηξηα κεηαθν́κηζε ζε απν́ζηαζε πνπ θαζηζηάαδπ́λαηε έ εμαηξεηηθά δπζρεξή ηε θνίηεζε ζην Γπκλάζην ή
Γεληθφ Λχθεην ή Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην απφ ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηεγγξαθή ή ηελ επηκέιεηα ηνπ/ηεο αλέιαβε
πξφζσπν πνπ δηακέλεη ζε απφζηαζε πνπ θαζηζηά αδχλαηε ή εμαηξεηηθά δπζρεξή ηε θνήηεζε ζην Γπκλάζην έΓεληθν́
Λχθεην ή Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην απφ ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηεγγξαθή. ηελ πεξήπησζε απηέν /ε καζεηέο /ηξηα
εληάζζεηαη ζε ηκήκα ζην νπνίν δηδάζθνληαη ηα καζήκαηα επηινγήο, ιεηηνπξγεί ε νκάδα πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ ΓΔ.Λ. ή
ν ηνκέαο έε εηδηθν́ηεηα , πξνθεηκέλνπ γηα ΔΠΑ.Λ., πνπ παξαθνινπζνπ́ζε ζην ζρνιεήν απν́ην νπνήν πξαγκαηνπνηεήηαη ε
κεηεγγξαθή,
β) ε κεηεγγξαθέεπηδησ́θεηαη γηα θνήηεζε ζε ηδήνπ ηπ́πνπ ζρνιεήν ζην νπνήν ιεηηνπξγεήηκέκα νκάδαο
πξνζαλαηνιηζκνχ, ηκήκα καζεκάησλ επηινγήο ή ηνκέαο ή εηδηθφηεηα , πξνθεηκέλνπ γηα Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην πνπ δελ
ιεηηνπξγεί ζην ζρνιείν απφ ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηεγγξαθή. ηελ πεξήπησζε απηέν /ε καζεηέο /ηξηα
εληάζζεηαη ππνρξεσηηθά ζε ηκήκα ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ε νκάδα πξνζαλαηνιηζκνχ, ηα καζέκαηα επηινγέο έν ηνκέαο
ή ε εηδηθφηεηα, πξνθεηκέλνπ γηα Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην πνπ δελ ιεηηνπξγεί ζην ζρνιείν απφ ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη
ε κεηεγγξαθέ ,
γ) ε κεηεγγξαθή καζεηή/ηξηαο επηδησ́θεηαη γηα θνήηεζε ζε δηαθνξεηηθνπ́ηπ́πνπ Λπ́θεην (απφ Γεληθφ ή Δπαγγεικαηηθφ
Λχθεην ζε Δπαγγεικαηηθφ ή Γεληθφ Λχθεην αληίζηνηρα), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22,
δ) ν/ε αλέιηθνο /ε καζεηέο /ηξηα εκεξεζήνπ Γπκλαζήνπ έΓεληθνπ́Λπθεήνπ έΔπαγγεικαηηθνπ́Λπθεήνπ άξρηζε λα
θαιχπηεη ηηο πξνυπνζέζεηο θνίηεζεο ζε εζπεξηλφ Γπκλάζην ή Γεληθφ Λχθεην ή Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην θαη αηηείηαη ηελ
κεηεγγξαθή ηνπ/ηεο ζε εζπεξηλν́Γπκλάζην έΓεληθν́Λπ́θεην έΔπαγγεικαηηθν́Λπ́θεην
,
ε) ν/ε αλέιηθνο /ε καζεηέο /ηξηα εζπεξηλνπ́Γπκλαζήνπ έΓεληθνπ́Λπθεήνπ έΔπαγγεικαηηθνπ́Λπθεήνπ έπαπζε λα
θαιχπηεη ηηο πξνυπνζέζεηο θνίηεζεο ζε εζπεξηλφ θαη αηηείηαη ηελ κεηεγγξαθή ηνπ/ηεο ζε εκεξέζην Γπκλάζην έΓεληθν́
Λχθεην ή Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην,
ζη) ν/ε καζεηέο /ηξηα απέθηεζε , ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, δηθαίσκα θνίηεζεο ζε Πξφηππν ή Πεηξακαηηθφ ή
Μνπζηθφ ή Καιιηηερληθφ ρνιείν.
Οη κεηεγγξαθέο ηεο παξαγξάθνπ απηέο , εθφζνλ ηα ζρνιεήα απν́θαη πξνο ηα νπνήα πξαγκαηνπνηεήηαη ε κεηεγγξαθέδελ
αλήθνπλ ζηελ ίδηα Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, πξαγκαηνπνηνχληαη
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 19, 20 θαη 22, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ/ηεο Γ/ληή/ ληξηαο ηνπ ζρνιεήνπ ζην νπνήν
κεηεγγξάθεηαη ν/ε καζεηέο /ηξηα, θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ θεδεκφλα γηα ηνπο/ηηο αλέιηθνπο /εο έηνπ /ηεο ηδήνπ /αο, εάλ είλαη
ελήιηθνο/ε (γηα ηηο πεξηπησ́ζεηο α ., β., γ., θαη ζη. ηνπ παξν́ληνο άξζξνπ ), ζηελ νπνήα επηζπλάπηνληαη ηα απαηηνπ́κελα
δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηνπο ιφγνπο κεηεγγξαθήο.
Οη κεηεγγξαθέο ηεο παξαγξάθνπ απηέο πνπ αλέθνπλ ζηηο πεξηπησ́ζεηο α θαη β , εθφζνλ ηα ζρνιεία απφ θαη πξνο ηα
νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηεγγξαθή αλήθνπλ ζηελ ίδηα Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πξαγκαηνπνηνχληαη, ζχκ- θσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 19, 20 θαη 22, κεηά απφ
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έγθξηζε ησλ Γ/ληψλ/ληξηψλ θαη ησλ δχν ζρνιείσλ , θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ θεδεκν́λα γηα ηνπο /ηηο αλέιηθνπο /εο έηνπ /ηεο
ίδηνπ/αο, εάλ είλαη ελήιηθνο/ε, ζηελ νπνήα επηζπλάπηνληαη ηα απαηηνπ́κελα δηθαηνινγεηηθάπνπ απνδεηθλπ́νπλ ηνπο
ιφγνπο κεηεγγξαθήο θαη ε νπνία ππνβάιιεηαη ζην ζρνιείν ζην νπνίν κεηεγγξάθεηαη ν/ε καζεηέο /ηξηα θαη θνηλνπνηεήηαη
ζην ζρνιεήν πξνέιεπζεο . ε πεξήπησζε δηαθσλήαο ησλ Γηεπζπλησ́λ /ληξηψλ ησλ δχν ζρνιείσλ , ην αήηεκα δηαβηβάδεηαη
ζηε Γηεπ́ζπλζε Δθπαήδεπζεο ζηελ νπνήα αλέθεη ην ζρνιεήν ζην νπνήν πξαγκαηνπνηεήηαη ε κεηεγγξαθή θαη εγθξίλεηαη
απφ ηνλ/ηε Γηεπζπληέ/ληξηα Δθπαήδεπζεο , φηαλ πξφθεηηαη γηα ζρνιεία ηεο ίδηαο Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο θαη απφ
ηνλ/ηελ Πεξηθεξεηαθν́/ή Γηεπζπληή/ληξηα ν́ηαλ πξν́θεηηαη γηα ζρνιεήα πνπ αλέθνπλ ζε δηαθνξεηηθέΓηεπ́ζπλζε
Δθπαίδεπζεο.
2. Μεηεγγξαθή καζεηή/ηξηαο ηδησηηθνπ́Γπκλαζήνπ έΓεληθνπ́Λπθεήνπ έΔπαγγεικαηηθνπ́Λπθεήνπ ζε δεκν́ζην
Γπκλάζην ή Γεληθφ Λχθεην ή Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην, ηεο πεξηνρέο θαηνηθήαο ηνπ /ηεο καζεηέ/ηξηαο πξαγκαηνπνηεήηαη
ππνρξεσηηθά γηα ηελ ππεξεζήα , κεηά απφ αίηεζε ηνπ θεδεκφλα ηνπ/ηεο έηνπ ηδήνπ /αο, αλ εήλαη ελέιηθνο /ε. Οη
κεηεγγξαθέο ηεο παξαγξάθνπ απηήο πξαγ - καηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 19, 20 θαη 22 ηεο
παξνχζαο, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ/ηεο Γ/ληή/ληξηαο ηνπ ζρνιεήνπ ζην νπνήν κεηεγγξάθεηαη ν /ε καζεηέο /ηξηα θαην́πηλ
αίηεζεο ηνπ θεδεκφλα γηα ηνπο/ ηηο αλέιηθνπο /εο έηνπ /ηεο ήδηνπ /αο εάλ εήλαη ελέιηθνο/ε.
3. Μεηεγγξαθή καζεηή/ηξηαο ηδησηηθνπ́Γπκλαζήνπ έΓεληθνπ́Λπθεήνπ έΔπα γγεικαηηθνχ Λπθείνπ ζε ηδησηηθφ
Γπκλάζην ή Γεληθφ Λχθεην ή Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην, πξαγκαηνπνηείηαη ππνρξεσηηθά γηα ηελ ππεξεζία κεηά απφ αίηεζε
ηνπ θεδεκν́λα ηνπ /ηεο έηνπ /ηεο ηδήνπ /αο, εάλ είλαη ελήιηθνο/ε.
4. Μεηεγγξαθή καζεηή/ηξηαο δεκνζίνπ Γπκλαζίνπ ή Γεληθνχ Λπθείνπ ή Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ζε ηδησηηθφ
Γπκλάζην ή Γεληθφ Λχθεην ή Δπαγγεικαηηθφ πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 19, 20 θαη 22.
Οη κεηεγγξαθέο ησλ παξ . 3 θαη 4 πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά απφ έγθξηζε ηνπ/ηεο Γ/ληή/ληξηαο Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ/ηεο νπνήνπ / αο εήλαη ην ζρνιεήν απν́ην νπνήν πξαγκαηνπνηεήηαη ε κεηεγγξαθέ

.

5. Οη καζεηέο /ηξηεο ησλ Α', Β' θαη Γ' ηάμεσλ ησλ Γπκλαζίσλ ΔΑΔ θαη Λπθείσλ ΔΑ Δ δπ́λαληαη λα κεηεγγξάθνληαη ζηηο
αληίζηνηρεο ηάμεηο ησλ Γπκλαζίσλ, ΓΔ.Λ. θαη ΔΠΑ.Λ. θαη αληηζηξν́θσο , θαηφπηλ γλσκάηεπζεο ΚΔ.Γ.Γ.Τ. Γηα ηηο
κεηεγγξαθέο καζεηψλ/ηξηψλ Δηδηθψλ Λπθείσλ πξνο ΔΠΑ.Λ. θαη αληηζηξν́θσο , εθφζνλ ππάξρεη γλσκάηεπζε
ΚΔ.Γ.Γ.Τ., ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα γηα ηηο κεηεγγξαθέο καζεηψλ/ηξηψλ απφ ΓΔ.Λ. πξνο ΔΠΑ.Λ. θαη αληηζηξν́θσο .
6. Οη καζεηέο /ηξηεο ησλ Α', Β' θαη Γ' ηάμεσλ ησλ Γπκλαζίσλ ησλ Δληαίσλ Δηδηθψλ Δπαγγεικαηηθψλ Γπκλαζίσλ Λπθείσλ δχλαληαη λα κεηεγγξάθνληαη ζηηο αληήζηνηρεο ηάμεηο ησλ Γπκλαζήσλ θαη ησλ Γπκλαζήσλ ΔΑΔ θαη
αληηζηξφθσο, θαηφπηλ γλσκάηεπζεο ΚΔ.Γ.Γ.Τ. Οη καζεηέο / ηξηεο ηεο Γ' ηάμεο ησλ Γπκλαζίσλ ησλ Δληαίσλ Δηδηθψλ
Δπαγγεικαηηθψλ Γπκλαζίσλ - Λπθείσλ δχλαληαη λα κεηεγγξάθνληαη ζηελ Γ' ηάμε ησλ Γπκλαζίσλ θαη ησλ Γπκλαζίσλ
ΔΑΔ, κεηά απφ γλσκάηεπζε ΚΔ .Γ.Γ.Τ.
7. Οη καζεηέο /ηξηεο ησλ Α', Β', Γ' θαη Γ' ηάμεσλ ησλ Λπθείσλ ησλ Δληαίσλ Δηδηθψλ Δπαγγεικαηηθψλ Γπκλαζίσλ Λπθείσλ δχλαληαη λα κεηεγγξάθνληαη ζε ηάμεηο ησλ Λπθείσλ ΔΑΔ, ησλ ΓΔ.Λ., ησλ ΔΠΑ.Λ. θαη ησλ Δζπεξηλσ́λ
ΔΠΑ.Λ. θαη αληηζηξν́θσο , κεηά απφ γλσκάηεπζε ΚΔ.Γ.Γ.Τ. θαη ζπ́κθσλα κε ηα πξνβιεπν́κελα γηα ηηο κεηεγγξαθέο
καζεηψλ απφ εζπεξηλά ΔΠΑ.Λ. πξνο ΔΠΑ.Λ. θαη ΓΔ.Λ. θαη αληηζηξν́θσο .
8. Οη καζεηέο/ηξηεο ησλ Α ' ή Β' ηάμεσλ ησλ Δ.Δ.Δ.ΔΚ. δχλαληαη λα κεηεγγξάθνληαη ζηελ Α ' ηάμε ησλ Γπκλαζίσλ ησλ
Δληαίσλ Δηδηθψλ Δπαγγεικαηηθψλ Γπκλαζίσλ - Λπθείσλ θαη ζηελ Α' ηάμε ησλ Γπκλαζίσλ ΔΑΔ , θαηφπηλ γλσκάηεπζεο
ΚΔ.Γ.Γ.Τ.
9. Οη καζεηέο /ηξηεο δηθαηνπ́ληαη κηα κν́λν κεηεγγξαθέθαηάην ήδην ζρνιηθν́έηνο απν́ηάμε Γεληθνπ́Λπθεήνπ ζε ηάμε
Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ θαη αληίζηξνθα, εθφζνλ ην αξρηθφ Λχθεην πξνέιεπζεο ή ηειηθφ Λχθεην ππνδνρήο είλαη
εζπεξηλφ.
10. Δάλ ν/ε καζεηέο /ηξηα έν θεδεκφλαο ηνπ /ηεο καζεηέ/ηξηαο, ζηελ πεξήπησζε πνπ εήλαη αλέιηθνο /ε, επηζπκεί λα
ππνβάιεη αίηεζε γηα κεηεγγξαθή απφ δεκφζην Γπκλάζην ή Γεληθφ Λχθεην ή Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην ζε ίδηνπ ηχπνπ
δεκφζην ζρνιείν εθηφο ησλ ιφγσλ ηεο παξ. 1, ηφηε ππνβάιιεη αήηεζε ζηνλ /ζηελ αξκν́δην /α Γηεπζπληέ/ληξηα
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ζηελ νπνήα αλαθέξεη ηνπο απνρξσ́ληεο ιν́γνπο ηεο θαη ' εμαίξεζε κεηεγγξαθήο,
πξνζθνκίδνληαο ηα έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά, πνπ, θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ/ηεο, ηεθκεξηψλνπλ ηνπο ιφγνπο ηνπ
αηηήκαηνο ηνπ/ηεο. Σηο κεηεγγξαθέο απηέο εγθξήλεη ν /Πξντζηάκελνο/ε ηεο αληήζηνηρεο Γηεπ́ζπλζεο πνπδσ́λ ηνπ
ΤΠΠ.Δ.Θ., ν /ε νπνήνο /α κπνξεήλα δεηέζεη απν́ηνλ /ηελ ελδηαθεξν́κελν /ε θάζε απνδεηθηηθν́ζηνηρεήν πνπ ζεσξεί
απαξαίηεην, γηα λα βεβαησζεήγηα ηνλ πξνβαιιν́κελν ιν́γν κεηεγγξαθέο .
Άξζξν 18 Λνηπέο κεηεγγξαθέο
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1. Μεηεγγξαθέο καζεηψλ/ηξηψλ δεκφζηνπ Γπκλαζίνπ ή Γεληθνχ Λπθείνπ ή Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ζε δεκφζην
Γπκλάζην ή Γεληθφ Λχθεην ή Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην αληίζηνηρα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ππεξεζηαθή αλάγθε, αθφκα
θαη ρσξήο αήηεζε ησλ θεδεκν́λσλ ζε πεξήπησζε :
α) θαηάξγεζεο ή ζπγρψλεπζεο Γπκλαζίνπ ή Γεληθνχ Λπθείνπ ή Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ
β) ίδξπζεο Γπκλαζίνπ ή Γεληθ νχ Λπθείνπ ή Δπαγγει- καηηθνχ Λπθείνπ
γ) επηβνιήο ζε καζεηή/ηξηα ηνπ παηδαγσγηθνπ́κέηξνπ ηεο αιιαγέο ζρνιηθνπ́πεξηβάιινληνο
δ) κε ιεηηνπξγήαο ηνκέα έεηδηθν́ηεηαο Δπαγγεικαηηθνπ́Λπθεήνπ
ε) ππέξβαζεο ηνπ θαζνξηζκέλνπ ππέξηαηνπ αξηζκεηηθνχ νξίνπ καζεηψλ/ηξηψλ
2. Μεηεγγξαθέο καζεηψλ/ηξηψλ ηδησηηθνχ Γπκλαζίνπ ή Γεληθνχ Λπθείνπ ή Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ζε δεκφζην
Γπκλάζην ή Γεληθφ Λχθεην ή Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ππεξεζηαθή αλάγθε, αθφκα θαη ρσξίο
αίηεζε ησλ θεδεκφλσλ ζε πεξίπησζε:
α) παχζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηδησηηθνχ Γπκλαζίνπ ή Λπθείνπ ή ηάμεο ηνπο ,
β) επηβνιήο ζε καζεηή/ηξηα ηνπ παηδαγσγηθνπ́κέηξνπ ηεο αιιαγέο ζρνιηθνπ́πεξηβάιινληνο ,
Οη κεηεγγξαθέο ηεο παξαγξάθνπ απηέο εήλαη δπλαην́λ λα πξαγκαηνπνηνπ́ληαη θαη ζε ηδησηηθάΓπκλάζηα έΓεληθά
Λχθεηα ή Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα ηεο πξνηίκεζεο ηνπ θεδεκφλα ηνπ/ηεο καζεηέ/ηξηαο, κφλν ζηελ πεξίπησζε θαηάζεζεο
απφ απηφλ/ή ζρεηηθήο έγγξαθεο αίηεζεο.
3. Οη κεηεγγξαθέο πνπ πξαγκαηνπνηνπ́ληαη ιν́γσ θαηάξγεζεο έήδξπζεο ζρνιεήσλ έπαπ́ζεο ηεο ιεηηνπξγήαο ηδησηηθνπ́
Γπκλαζίνπ ή Γεληθνχ Λπθείνπ ή ηάμεο ηνπο ή γηα ηελ άξζε ηεο ππεξαξηζκίαο ησλ καζεηψλ /ηξηψλ πξαγκαηνπνηνχληαη
ζηε βάζε ρσξνηαμηθσ́λ δεδνκέλσλ ζε ζπλδπαζκν́ , θαηά ην δπλαηφλ, κε ηηο ηπρν́λ πξνηηκέζεηο ησλ θεδεκν́λσλ ησλ
καζεηψλ/ηξηψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 19 θαη 20.
4. Σηο κεηεγγξαθέο ηνπ παξν́ληνο άξζξνπ απνθαζήδεη θαη εγθξήλεη ν /ε αξκν́δηνο /α Γηεπζπληέο/ληξηα Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο, εθηφο απφ ηηο κεηεγγξαθέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε πινπνίεζε ηνπ παηδαγσγηθνχ κέηξνπ ηεο αιιαγήο
ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, γηα ηηο νπνήεο , εθηφο απφ ηελ επηινγή ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν ζα κεηεγγξαθεί ν/ε
καζεηήο/ηξηα, ε αξκνδην́ηεηα ηνπ / ηεο, κεηά ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ηεο απφθαζεο, είλαη κφλν εθηειεζηηθή.
Άξζξν 19 Πξνζεζκία κεηεγγξαθψλ
1. Οη κεηεγγξαθέο ησλ καζεησ́λ /ηξηψλ Γπκλαζίσλ , Γεληθψλ Λπθείσλ, Γπκλαζίσλ ΔΑΔ θαη Λπθείσλ ΔΑΔ ζε ζρνιείν
ίδηνπ ηχπνπ ηνπ άξζξνπ 17 πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ έλαξμε ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο έσο θαη ηε ιήμε ηνπ Α'
ηεηξακήλνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 17, 20 θαη 22. ηηο πεξηπησ́ζεηο πνπ νη αλέιηθνη /εο καζεηέο /ηξηεο
ηεο Τπνρξεσηηθέο Δθπαήδεπζεο αλήθνπλ ζε νηθνγέλεηεο κεηαθηλνχκελσλ πιεζπζκψλ θαη δελ έρνπλ κφληκε θαηνηθία , νη
κεηεγγξαθέο πξαγκαηνπνηνχληαη κέρξη ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ . Γηα εμαηξεηηθάζεκαληηθνπ́ο ιν́γνπο πνπ εθηηκσ́ληαη
απφ ηνλ/ηε Γηεπζπληέ/ληξηα Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαήδεπζεο ζηελ αξκνδην́ηεηα ηνπ /ηεο νπνήνπ /αο ππάγεηαη ην ζρνιεήν
ζην νπνήν πξαγκαηνπνηνπ́ληαη νη κεηεγγξαθέο , κπνξνχλ λα εγθξίλνληαη κεηεγγξαθέο κέρξη θαη 10 εκέξεο πξηλ ηε ιήμε
ησλ καζεκάησλ .
2. Οη κεηεγγξαθέο ησλ καζεησ́λ /ηξηψλ Γεληθψλ Λπθείσλ ηνπ άξζξνπ 18 πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ έλαξμε ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο Ζιεθηξνληθήο Γήισζεο Πξνηίκεζεο ηνπ άξζξνπ 9, έσο ηελ εκεξνκελία ιήμεο ησλ
καζεκάησλ θάζε έηνπο.
3. Οη κεηεγγξαθέο καζεησ́λ /ηξηψλ Γεληθνχ Λπθείνπ ζε Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην θαη αληίζηξνθα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ
17 πξαγκαηνπνηνχληαη σο εμήο: α) γηα κελ ηελ Α' ηάμε εκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ, ηελ Α' ηάμε εζπεξηλνχ Γεληθνχ
Λπθείνπ, ηε Β' ηάμε εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ ζρνιηθψλ εηψλ κέρξη θαη ην 2017-18 θαη γηα ηελ Α' ηάμε
Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ απφ ηελ αξρή ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο κέρξη ηε ιήμε ηνπ Α' ηεηξακήλνπ, β) γηα ηε Β' θαη Γ' ηάμε
εκεξήζηνπ ή ηε Γ' θαη Γ' Δζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ θαη γηα ηε Β', Γ' ηάμε εκεξήζηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή ηε
Β', Γ' - Γ' εζπεξηλνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ απφ ηελ αξρή ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο κέρξη ηελ 30ε επηεκβξήνπ .
4. Οη κεηεγγξαθέο καζεησ́λ /ηξηψλ απφ Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην ζε Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην πξαγκαηνπνηνχληαη:
α. θαηά ηελ πεξίνδν ησλ εγγξαθψλ θαη αθνχ ππνβάινπλ ηελ Ζιεθηξνληθή Γήισζε Πξνηίκεζεο κε ηε δηαδηθαζία πνπ
πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. Γ ηνπ άξζξνπ 9,
β. απφ ηελ αξρή ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο κέρξη θαη ηελ 30ε επηεκβξήνπ ζε ππάξρνληα ηκέκαηα ,
γ. απφ ηελ αξρή ηνπ δηδαθηηθνπ́έηνπο κέρξη θαη ηελ 30ε επηεκβξήνπ απν́Δπαγγεικαηηθν́Λπ́θεην ζην νπνήν
παξαθνινπζεί έλα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, ζε άιιν Δπαγγεικαηηθν́Λπ́θεην ζην νπνήν δελ ιεηηνπξγεήν ηνκέαο ηνπ ΔΠΑ .Λ.
πξνέιεπζεο,
δ. απφ ηελ αξρή ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο κέρξη θαη ηελ 30ε επηεκβξήνπ απν́Δπαγγεικαηηθν́Λπ́θεην ζην νπνήν
παξαθνινπζεί κία ζπγθεθξηκέλε εηδηθφηεηα, ζε άιιν Δπαγγεικαηηθν́Λπ́θεην ζην νπνήν δελ ιεηηνπξγεήε εηδηθν́ηεηα ηνπ
ΔΠΑ.Λ. πξνέιεπζεο,
ε. γηα εμαηξεηηθάζεκαληηθνχο νηθνγελεηαθνχο ιφγνπο ή γηα ιφγνπο αλψηεξεο βίαο πξαγκαηνπνηνχληαη κεηεγγξαθέο
καζεηψλ/ηξηψλ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ:
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αα) ηεο Α' ηάμεο έσο ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ , κε απν́θαζε ηνπ /ηεο Πεξηθεξεηαθνπ́/ήο Γηεπζπληή/ληξηαο Δθπαήδεπζεο ,
ζηελ αξκνδην́ηεηα ηνπ /ηεο νπνήνπ /αο αλέθεη ε ζρνιηθέκνλάδα ζηελ νπνήα κεηεγγξάθεηαη ν /ε καζεηέο/ηξηα
ββ) ηεο Β'ηάμεο:
η) ζηνλ ήδην ηνκέα πξαγκαηνπνηεήηαη έσο ηε ιέμε ηνπ Α ' ηεηξακήλνπ, κε απν́θαζε ηνπ /ηεο Πεξηθεξεηαθνπ́/ήο
Γηεπζπληή/ληξηαο Δθπαίδεπζεο, ζηελ αξκνδην́ηεηα ηνπ / ηεο νπνήνπ /αο αλέθεη ε ζρνιηθέκνλάδα πνπ κεηεγγξάθεηαη ν /ε
καζεηήο/ηξηα
ηη) απφ Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην ζην νπνίν παξαθνινπζεί έλα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, ζε άιιν Δπαγγεικαηηθν́Λπ́θεην ζην
νπνίν δελ ιεηηνπξγεί ν ηνκέαο ηνπ ΔΠΑ .Λ. πξνέιεπζεο, κέρξη ηελ 30ε Οθησβξήνπ κε απν́θαζε ηνπ / ηεο
Πξντζηακέλνπ/εο ηεο Γηεπ́ζπλζεο Δπαγγεικαηηθέο Δθπαήδεπζεο ηνπ Τπνπξγεήνπ Παηδεήαο , Έξεπλαο θαη
Θξεζθεπκάησλ
γγ) ηεο Γ' ηάμεο:
η) ζηελ ήδηα εηδηθν́ηεηα, πξαγκαηνπνηείηαη έσο ηε ιήμε ηνπ Α ' ηεηξακήλνπ κε απφθαζε ηνπ/ηεο Πεξηθεξεηαθνπ́ / ήο
Γηεπζπληή/ληξηαο Δθπαήδεπζεο ζηελ αξκνδην́ηεηα ηνπ /ηεο νπνήνπ /αο αλέθεη ε ζρνιηθέκνλάδα πνπ κεηεγγξάθεηαη ν /ε
καζεηήο/ηξηα.
ηη) απφ Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην ζην νπνίν παξαθνινπζεί κία ζπγθεθξηκέλε εηδηθφηεηα, ζε άιιν Δπαγγεικαηηθν́Λπ́θεην
ζην νπνήν δελ ιεηηνπξγεήε εηδηθν́ηεηα ηνπ ΔΠΑ .Λ. πξνέιεπζεο κέρξη ηελ 30ε Οθησβξήνπ κε απν́θαζε ηνπ / ηεο
Πξντζηακέλνπ/εο ηεο Γηεπ́ζπλζεο Δπαγγεικαηηθέο Δθπαήδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο , Έξεπλαο θαη
Θξεζθεπκάησλ.
5. Μεηεγγξαθή καζεηή/ηξηαο Δπαγγεικαηηθνπ́Λπθεήνπ ηνπ άξζξνπ 18, εμαηηίαο θαηάξγεζεο, ζπγρψλεπζεο , ίδξπζεο
ζρνιηθψλ κνλάδσλ, κε ιεηηνπξγήαο ηνκέα έεηδηθν́ηεηαο έπαπ́ζεο ηεο ιεηηνπξγήαο Ηδησηηθνχ ΔΠΑ
.Λ. ή ηάμεο ηνπ, απφ
ΔΠΑ.Λ. ζην νπνήν παξαθνινπζεήέλα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα έεηδηθν́ηεηα ζε άιιν ΔΠΑ
.Λ. ζην νπνήν ιεηηνπξγεήν ήδηνο
ηνκέαο γηα ηε Β' ηάμε ή ε ίδηα εηδηθφηεηα γηα ηε Γ' ηάμε, πξαγκαηνπνηείηαη έσο θαη ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ κε
απφθαζε ηνπ/ηεο αξκν́δηνπ / αο Γηεπζπληέ/ληξηαο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαήδεπζεο . Δάλ ζην Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην ζην
νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηεγγξαθή δελ ιεηηνπξγεί ν ίδηνο ηνκέαο γηα ηε Β ' ηάμε ή ε εηδηθφηεηα γηα ηε Γ' ηάμε κε
απηφλ ζηνλ νπνίν θνηηνχζε ν/ε καζεηέο /ηξηα, ηφηε απηφο/ή επηιέγεη, εάλ θνηηά ζηε Β' ηάμε, αλάκεζα ζηνπο ηνκείο πνπ
ιεηηνπξγνχλ ζην ζρνιείν ζην νπνίν έρεη κεηεγγξαθεί, ή εάλ θνηηά ζηε Γ' ηάμε, αλάκεζα ζηηο εηδηθφηεηεο ηνπ ηνκέα
ζηνλ νπνήν εήρε θνηηέζεη ζηε Β ' ηάμε, ε δε κεηεγγξαθέπξαγκαηνπνηεήηαη κέρξη ηελ 30ε Οθησβξήνπ .
Άξζξν 20 Γηαδηθαζία κεηεγγξαθψλ - βαζκνινγία
1. Γηα ηελ πξαγκαηνπνήεζε ησλ κεηεγγξαθσ́λ , εθηφο απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπη. α θαη β ηεο παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 17 θαη αθνξνπ́λ κεηεγγξαθέαπν́θαη πξνο ζρνιεήα πνπ αλέθνπλ ζηελ ήδηα ΠεξηθεξεηαθέΓηεπ́ζπλζε
Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ε αξκν́δηα ππεξεζήα πνπ εγθξήλεη ηε κεηεγγξαθέελεκεξσ́λεη , κέρξη
ηελ επν́κελε εξγάζηκε ηεο έγθξηζεο , ηνλ/ ηε Γηεπζπληέ/ληξηα ηνπ ζρνιεήνπ απν́ην νπνήν πξαγκαηνπνηεήηαη ε
κεηεγγξαθή. Ο/Ζ Γηεπζπληέο /ληξηα ηνπ ζρνιεήνπ απν́ην νπνήν πξαγκαηνπνηεήηαη ε κεηεγγξαθέεήλαη ππνρξεσκέλνο
/ε
κεηά ηελ έγθξηζε ηεο κεηεγγξαθήο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία, άκεζα θαη φρη αξγφηεξα απφ ηξεηο (3) εκέξεο:
α) λα απνζηεήιεη ην ειεθηξνληθάηεξνπ́κελν Αηνκηθν́Γειηήν ηνπ
κέρξη ηελ εκέξα απνζηνιήο ηνπ,

/ηεο καζεηέ/ηξηαο, ζπκπιεξσκέλν κε φια ηα ζηνηρεία

β) λα ελεκεξσ́ζεη γηα ηε κεηαβνιέ απηή ην Μεηξψν Μαζεηψλ/ηξηψλ,
γ) λα απνζηεήιεη ππεξεζηαθάθαη κε απν́δεημε ην πξσην́ηππν Αηνκηθν́Γειηήν Τγεήαο Μαζεηέ
/ηξηαο, ζχκθσλα κε ηελ
πεξηπη. ii. ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο ππ' αξηζκ. Φ. 6/304/75662/Γ1/2014 (Β' 1296) θνηλήο απφθαζεο ησλ
Τθππνπξγψλ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Τγείαο , θαζψο θαη θάζε πηζηνπνηεηηθφ, βεβαίσζε ή γλσκάηεπζε έρεη
θαηαζέζεη ν/ε καζεηέο /ηξηα ζην ζρνιεήν , δηαηεξψληαο θσηναληίγξαθν ζην ζρνιείν ,
δ) λα απνζηεήιεη ειεθηξνληθάην Τπεξεζηαθν́εκείσκα Μεηεγγξαθήο Μαζεηψλ /ηξηψλ, κε ην νπνήν ν /ε καζεηέο /ηξηα
κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν κεηεγγξάθεηαη.
2. Γηα ηελ πξαγκαηνπνήεζε ησλ κεηεγγξαθσ́λ ησλ πεξηπη . α θαη β ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 17 πνπ αθνξνπ́λ κεηεγγξαθέ
απφ θαη πξνο ζρνιεία πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο, ν/ε Γηεπζπληέο /ληξηα ηνπ ζρνιεήνπ ζην νπνήν πξαγκαηνπνηεήηαη ε κεηεγγξαθέθνηλνπνηεήειεθηξνληθά ,
κέρξη ηελ επν́κελε εξγάζηκε ηεο έγθξηζεο , ζηνλ/ζηε Γηεπζπληέ/ληξηα ηνπ ζρνιεήνπ απν́ην νπνήν πξαγκαηνπνηεήηαη ε
κεηεγγξαθή, αληίγξαθν ηεο αίηεζεο θαη ησλ επηζπλαπηφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ. Ο/Ζ Γηεπζπληέο /ληξηα ηνπ ζρνιεήνπ
απφ ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηεγγξαθή είλαη ππνρξεσκέλνο/ε κεηάηελ έγθξηζε ηεο κεηεγγξαθέο θαη απν́ηνλ /ηελ
ίδηνλ/α έαπν́ηνλ /ηε Γηεπζπληέ/ληξηα Γ.Δ. ή απφ ηνλ/ηελ Πεξηθεξεηαθν́/ή Γηεπζπληή/ληξηα, άκεζα θαη φρη αξγφηεξα απφ
ηξεηο (3) εκέξεο:
α) λα απνζηεήιεη ειεθηξνληθάην Αηνκηθν́Γειηήν ηνπ / ηεο καζεηέ/ηξηαο, ζπκπιεξσκέλν κε φια ηα ζηνηρεία κέρξη ηελ
εκέξα απνζηνιήο ηνπ,
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β) λα ελεκεξσ́ζεη γηα ηε κεηαβνιέαπηέην Μεηξσ́ν Μαζεησ́λ

/ηξηψλ,

γ) λα απνζηεήιεη ππεξεζηαθάθαη κε απν́δεημε ην πξσ - ηφηππν Αηνκηθφ Γειηίν Τγείαο Μαζεηή/ηξηαο, ζχκθσλα κε ηελ
πεξηπη. ii. ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο ππ' αξηζκ. Φ. 6/304/75662/Γ1/2014 (Β' 1296) θνηλήο απφθαζεο ησλ
Τθππνπξγψλ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Τγείαο , θαζψο θαη θάζε πηζηνπνηεηηθφ, βεβαίσζε ή γλσκάηεπζε έρεη
θαηαζέζεη ν/ε καζεηέο /ηξηα ζην ζρνιεήν , δηαηεξψληαο θσηναληίγξαθν ζην ζρνιείν ,
δ) λα απνζηεήιεη ειεθηξνληθάην Τπεξεζηαθν́εκεήσ - κα Μεηεγγξαθέο Μαζεησ́λ /ηξηψλ, κε ην νπνήν ν /ε καζεηέο /ηξηα
κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν κεηεγγξάθεηαη.
3. Σν ηεξνπ́κελν ειεθηξνληθάΑηνκηθν́Γειηήν ηνπ /ηεο καζεηέ/ηξηαο παξακέλεη ζηε δηάζεζε ηνπ ζρνιεήνπ απν́ην νπνήν
πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηεγγξαθή, ρσξίο δηθαί- σκα κεηαβνιήο ηνπ.
4. Ο/Ζ Γηεπζπληέο /ληξηα ηνπ ζρνιεήνπ ζην νπνήν κε - ηεγγξάθεηαη ν/ε καζεηέο /ηξηα, κφιηο ιάβεη ην Αηνκηθφ Γειηίν
ηνπ/ηεο, θαηαρσξίδεη ηα ζηνηρεία ηνπ/ηεο ζην Μεηξσ́ν Μαζεησ́λ /ηξηψλ θαη εληάζζεη ην Αηνκηθφ Γειηίν κεηαμχ ησλ
Αηνκηθψλ Γειηήσλ ησλ καζεησ́λ /ηξηψλ ηεο ίδηαο ηάμεο. Δπίζεο, κεηαθέξεη ηα ζηνηρεία ηνπ/ηεο καζεηέ/ηξηαο ζην
πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα MySchool.
5. Αλ ν/ε Γηεπζπληέο /ληξηα ηνπ ζρνιεήνπ απν́ην νπνήν κεηεγγξάθεηαη ν /ε καζεηέο /ηξηα ζεσξεήν́ηη ε έγθξηζε ηεο
κεηεγγξαθήο απφ ηνλ/ηε Γηεπζπληέ/ληξηα ηνπ ζρνιεήνπ ζην νπνήν κεηεγγξάθεηαη δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεήζπ́κθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17, απνζηέιιεη ακειιεηί ζρεηηθή αλαθνξά ζηνλ/ζηελ αξκν́δην /α Γηεπζπληέ/ληξηα
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ν/ε νπνήνο /α θαη απνθαζήδεη ζρεηηθά , κεηά απφ αθξφαζε ηνπ θεδεκφλα ή ηνπ/ηεο
ηδίνπ/αο καζεηέ/ηξηαο αλ εήλαη ελέιηθνο /ε, πνπ έρεη ππνβάιεη ηελ αήηεζε .
6. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 4 ηνπ παξν́ληνο άξζξνπ ε κεηεγγξαθέζεσξεήηαη ν́ηη
έρεη νινθιεξσζεί θαη ν/ε καζεηέο /ηξηα ζεσξεήηαη εγγεγξακκέλνο /ε ζηε δπ́λακε ηνπ ζρνιεήνπ .
7. Ζ κέρξη ηε κεηεγγξαθέβαζκνινγήα θαη νη απνπζήεο ησλ καζεησ́λ

/ηξηψλ είλαη δεζκεπηηθέο γηα ην λέν ζρνιείν.

Άξζξν 21 Αλαλεψζεηο εγγξαθψλ
1. Ζ έληαμε ησλ καζεησ́λ /ηξηψλ ζρνιείνπ ζε ηάμε, ζε έηνο κεηαγελέζηεξν ηνπ έηνπο πξσ́ηεο εγγξαθέο
(αλαλέσζε
εγγξαθήο), πξαγκαηνπνηείηαη θάζε ζρνιηθφ έηνο κεηά ηελ έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ πξναγσγηθψλ θαη
απνιπηεξίσλ εμεηάζεσλ γηα θάζε ηχπν ζρνιείνπ (Γπκλάζην , Γεληθφ Λχθεην ή Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην) ζε εκεξνκελήεο
πνπ θαζνξήδνληαη απν́ηελ αξκν́δηα ΓεληθέΓηεπ́ζπλζε ηνπ Τπνπξγεήνπ Παηδεήαο
, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Καη'
εμαίξεζε πξαγκαηνπνηνχληαη αλαλεσ́ζεηο εγγξαθσ́λ ηνλ επηέκβξην θαη κέρξη ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ
: α) γηα
ηνπο/ηηο καζεηέο /ηξηεο πνπ παξαπέκθζεθαλ ζε εμεηάζεηο πεξην́δνπ επηεκβξήνπ , φπνπ απηέο πξνβιέπνληαη, θαη β) γηα
ηνπο/ηηο καζεηέο /ηξηεο πνπ εκπνδήζηεθαλ λα αλαλεψζνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο (π.ρ. γηα ιν́γνπο
πγείαο ή ζνβαξνχο νηθνγελεηαθνχο ιφγνπο). ηελ πεξήπησζε β ' ν/ε καζεηέο /ηξηα εληάζζεηαη ζε ηκέκα πνπ έδε
ιεηηνπξγεί.
2. Οη θεδεκν́λεο ένη ήδηνη /εο νη καζεηέο/ηξηεο, εθφζνλ είλαη ελήιηθνη /εο, νθείινπλ λα αλαλεψλνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο
θάζε ζρνιηθφ έηνο, εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ νξίδνληαη γηα ηηο εγγξαθέο. Γηα ηνλ ζθνπν́απην́πξνζέξρνληαη
εκπξφζεζκα ζηε Γηεχζπλζε ηνπ Γπκλαζίνπ, Γεληθνχ Λπθείνπ ή Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ θαη ππνβάιινπλ Τπεχζπλε
Γήισζε ηνπ λ. 1599/1986 (Α' 75) ζηελ νπνήα δεισ́λεηαη ε λνκηκν́ηεηα ηεο άζθεζεο ηεο θεδεκνλήαο , ζχκθσλα κε ην
άξζξν 13, εθφζνλ νη καζεηέο/ηξηεο εήλαη αλέιηθνη /εο. ηελ ήδηα Τπεπ́ζπλε Γέισζε δεισ́λεηαη ε απνδνρέηεο
ειεθηξνληθήο ελεκέξσζεο γηα δεηήκαηα ηεο πνξείαο θνίηεζεο ηνπ/ηεο καζεηέ /ηξηαο, θαζψο θαη ε ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε γηα ηελ παξαιαβή ησλ ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ ή ν αξηζκφο ηνπ ηειεθψλνπ ζην νπνίν ζα απνζηέιινληαη
ηα SMS. Γηα ηελ αλαλέσζε εγγξαθέο ζε Γεληθν́Λπ́θεην έΔπαγγεικαηηθν́Λπ́θεην απαηηεήηαη ε πξνεγνπ́κελε ππνβνιέ
Ζιεθηξνληθήο Γήισζεο Πξνηίκεζεο.
3. Σελ ΖιεθηξνληθέΑήηεζε εγγξαθέο - Γήισζε πξνηίκεζεο ππνβάιινπλ νη καζεηέο/ηξηεο πνπ επηζπκνπ́λ λα
αλαλεψζνπλ ηελ εγγξαθέζην Γεληθν́Λπ́θεην ζην νπνήν θνηηνπ́λ ένη θεδεκν́λεο ηνπο
, εάλ είλαη αλήιηθνη/εο, ζηελ
πξνζεζκία θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. Γ ηνπ άξζξνπ 9. ηελ ΖιεθηξνληθέΑήηεζε εγγξαθέο Γήισζε πξνηίκεζεο γηα ηελ αλαλέσζε εγγξαθήο δειψλνπλ επίζεο , ηηο Οκάδεο Πξνζαλαηνιηζκνπ́θαη ηα καζέκαηα
πνπ ζα παξαθνινπζέζνπλ , κε δπλαην́ηεηα επηινγέο πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελν́ο καζεκάησλ θαηάζεηξάπξνηήκεζεο
,
εθφζνλ ππάξρεη ππνρξέσζε επηινγήο καζεκάησλ, ζχκθσλα κε ην πξν́γξακκα ζπνπδσ́λ . Ζ Γέισζε απηέκπνξεήλα
ηξνπνπνηεζεί κέρξη ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ θαη νη καζεηέο/ηξηεο εληάζζνληαη ζε ηκέκαηα πνπ έδε ιεηηνπξγνπ́λ ,
ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ειάρηζηνπ θαη ηνπ κέγηζηνπ αξηζκνχ καζεηψλ αλά ηάμε .
4. Σελ ΖιεθηξνληθέΑήηεζε εγγξαθέο - Γήισζε πξνηίκεζεο ππνβάιινπλ νη καζεηέο/ηξηεο πνπ επηζπκνπ́λ λα
αλαλεψζνπλ ηελ εγγξαθή ζε Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην ή νη θεδεκφλεο ηνπο, εάλ είλαη αλήιηθνη/εο, ζηελ πξνζεζκήα θαη κε
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ηε δηαδηθαζήα πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ . Γ ηνπ άξζξνπ 9. ηελ ΖιεθηξνληθέΑήηεζε εγγξαθέο - Γήισζε πξνηίκεζεο
γηα ηελ αλαλέσζε εγγξαθέο ζε Δπαγγεικαηηθν́Λπ́θεην δεισ́λνπλ επήζεο
: α) γηα ηελ αλαλέσζε εγγξαθέο ζηελ Α ' ηάμε
ηα καζέκαηα επηινγέο ηα νπνήα επηζπκνπ́λ λα παξαθνινπζήζνπλ β ) γηα ηελ εγγξαθέζηε Β ' ηάμε ηνλ ηνκέα πνπ
επηζπκνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ, γ) γηα ηελ εγγξαθέζηελ Γ ' ηάμε ηελ εηδηθφηεηα πνπ επη- ζπκνχλ λα
παξαθνινπζήζνπλ. Ζ Γέισζε απηέκπνξεήλα ηξνπνπνηεζεήκέρξη ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ
θαη νη καζεηέο /ηξηεο
εληάζζνληαη ζε ηκήκαηα πνπ ήδε ιεη- ηνπξγνχλ, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ειάρηζηνπ θαη ηνπ κέγηζηνπ αξηζκνχ
καζεηψλ αλά ηάμε .
5. Γηα ηελ πεξήπησζε πνπ θαηάηελ εηδηθέεμεηαζηηθέπεξήνδν ηνπ επηεκβξήνπ καζεηέο/ηξηα δελ
έρεη ιάβεη
απνιπηήξην ή δελ έρεη ιάβεη πηπρίν ή δελ έρεη ιάβεη θαλέλα απφ ηα δχν, δειψλεη ζε Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ λ.
1599/1986 (Α' 75) αλ επηζπκεήλα επαλαιάβεη ηε θνή - ηεζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ π.δ. 46/2016 (Α' 74), φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη θαη ην άξζξν 14 ηνπ π.δ. 42/2017 (Α' 68).
6. Οη παξαπάλσ κεηαβνιέο θαηαρσξήδνληαη ζην πιεξνθνξηαθν́ζπ́ζηεκα «Myschool» κε επζπ́λε ηνπ
Γηεπζπληή/ηξηαο ηνπ ζρνιεήνπ ελην́ο ηξησ́λ (3) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία δήισζεο .

/ηεο

Άξζξν 22 Έληαμε καζεηψλ/ηξηψλ ζε ηάμεηο - Οξηζηηθνπνίεζε ηκεκάησλ
1. Μεηά ηελ εγγξαθή ηνπο, ηε κεηεγγξαθέηνπο έηελ αλαλέσζε ηεο εγγξαθέο ηνπο ζην Γπκλάζην
, ην Γεληθν́Λπ́θεην έ
ην Δπαγγεικαηηθν́Λπ́θεην , νη καζεηέο /ηξηεο εληάζζνληαη ζε ηάμεηο σο εμέο :
Μαζεηέο/ηξηεο πνπ κεηεγγξάθνληαη ζε Γπκλάζην έΓεληθν́Λπ́θεην έΔπαγγεικαηηθν́Λπ́θεην εληάζζνληαη ζηελ ηάμε
ζηελ νπνήα εήραλ εληαρζεήζην ηδήνπ ηπ́πνπ ζρνιεήν απν́ην νπνήν κεηεγγξάθεθαλ
, κε ηελ επηθπ́ιαμε ησλ εμαηξέζεσλ
ησλ άξζξσλ 17 θαη 18.
Δηδηθφηεξα:
α. Γπκλάζηα
αα) ζηελ Α' ηάμε εληάζζνληαη φζνη/εο:
1) εγγξάθεθαλ ζηελ ηάμε απηή , ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα ππνπξγηθή απφθαζε ,
2) δελ έρνπλ πξναρζεήαπν́ηελ ηάμε απηέ

,

3) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηελ Α' ηάμε άιινπ Γπ κλαζίνπ
ββ) ζηε Β' ηάμε εληάζζνληαη φζνη/εο:
1) έρνπλ πξναρζεί απφ ηελ Α' ηάμε,
2) δελ έρνπλ πξναρζεήαπν́ηε Β ' ηάμε,
3) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε Β' ηάμε άιινπ Γπκλαζίνπ
γγ) ζηε Γ' ηάμε εληάζζνληαη φζνη/εο:
1) έρνπλ πξναρζεί απφ ηε Β' ηάμε,
2) δελ έρνπλ πξναρζεήαπν́ηε Γ ' ηάμε,
3) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε Γ' ηάμε άιινπ Γπκλαζίνπ .
β. Ζκεξήζηα Γεληθά Λχθεηα
αα) ζηελ Α' ηάμε εκεξήζηνπ ΓΔ .Λ. εληάζζνληαη φζνη/εο:
1) εγγξάθεθαλ ζηελ ηάμε απηή , ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα ππνπξγηθή απφθαζε,
2) δελ έρνπλ πξναρζεήαπν́ηελ ηάμε απηέ

,
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3) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηελ Α' ηάμε άιινπ εκεξήζηνπ ή εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ,
4) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηελ Α' ηάμε εκεξήζηνπ ή εζπεξηλνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ,
5) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε Β' ηάμε εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ θαη είραλ απνθνηηήζεη απφ ηελ Α' ηάμε εζπεξηλνχ
Γεληθνχ Λπθείνπ ζρνιηθψλ εηψλ κέρξη θαη ην 2016-17,
ββ) ζηε Β' ηάμε εκεξήζηνπ ΓΔ .Λ. εληάζζνληαη φζνη/εο:
1) έρνπλ πξναρζεί απφ ηελ Α' ηάμε εκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ,
2) έρνπλ πξναρζεί απφ ηελ Α' ηάμε εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ, ζρνιηθνχ έηνπο 2017-2018 θαη εθεμέο ,
3) δελ έρνπλ πξναρζεήαπν́ηε Β ' ηάμε εκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ,
4) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε Β' ηάμε άιινπ εκεξήζηνπ ή ηε Γ' ηάμε εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ,
5) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε Β' ή Γ' ηάμε εκεξήζηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ,
6) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε Β' ή Γ' ή Γ' ηάμε εζπεξηλνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ
γγ) ζηε Γ' ηάμε εκεξήζηνπ ΓΔ.Λ. εληάζζνληαη φζνη/εο:
1) έρνπλ πξναρζεί απφ ηε Β' ηάμε εκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ,
2) ππνρξεψλνληαη λα επαλαιάβνπλ ηε θνίηεζε ζηε Γ ' ηάμε εκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ,
3) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε Γ' ηάμε άιινπ εκεξήζηνπ ή ηε Γ ' ηάμε εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ.
γ. Δζπεξηλά Γεληθά Λχθεηα
αα) ζηελ Α' ηάμε εζπεξηλνχ ΓΔ.Λ. εληάζζνληαη φζνη/εο:
1) εγγξάθεθαλ ζηελ ηάμε απηή , ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα ,
2) δελ έρνπλ πξναρζεήαπν́ηελ Α ' ηάμε εζπεξηλνχ ΓΔ.Λ.,
3) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηελ Α' ηάμε άιινπ εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ,
4) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε Β ' ηάμε εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ ζρνιηθψλ εηψλ κέρξη θαη ην 2017-18,
5) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηελ Α' ηάμε εκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ,
6) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηελ Α' ηάμε εκεξήζηνπ ή εζπεξηλνχ Δπ αγγεικαηηθνχ Λπθείνπ
ββ) ζηε Β' ηάμε εζπεξηλνχ ΓΔ.Λ. εληάζζνληαη φζνη/εο:
1) έρνπλ πξναρζεί απφ ηελ Α' ηάμε εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ,
2) δελ έρνπλ πξναρζεήαπν́ηε Β ' ηάμε εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ,
3) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε Β' ηάμε άιινπ εζπεξηλνπ́Γεληθνπ́Λπθεήνπ ,
γγ) ζηε Γ' ηάμε εζπεξηλνχ ΓΔ.Λ. εληάζζνληαη φζνη/εο:
1) έρνπλ πξναρζεί απφ ηε Β' ηάμε εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ,
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2) δελ έρνπλ πξναρζεήαπν́ηε Γ ' ηάμε εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ,
3) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε Γ' ηάμε άιινπ εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ,
4) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε Β' ηάμε εκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ,
5) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε Β' ηάμε εκεξήζηνπ ή εζπεξηλνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ,
6) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε Γ' ηάμε εκεξήζηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ,
7) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε Γ' ή Γ' ηάμε εζπεξηλνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ
δδ) ζηε Γ' ηάμε εζπεξηλνχ ΓΔ.Λ. εληάζζνληαη φζνη/εο:
1) έρνπλ πξναρζεί απφ ηε Γ' ηάμε εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ,
2) ππνρξεψλνληαη λα επαλαιάβνπλ ηε θνίηεζε ζηε Γ' ηάμε εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ,
3) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε Γ' ηάμε άιινπ εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ,
4) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε Γ' ηάμε εκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ.
δ. Ζκεξήζηα Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα
αα) ζηελ Α' ηάμε εκεξήζηνπ ΔΠΑ .Λ. εληάζζνληαη φζνη/ εο:
1) εγγξάθνληαη ζηελ ηάμε απηή ζχκθσλα κε ηελ πεξίπη . 9 ηεο παξ. Α ηνπ άξζξνπ 9, ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ
ππνινίπσλ παξαγξάθσλ ηνπ ηδίνπ άξζξνπ,
2) δελ έρνπλ πξναρζεήαπν́ηελ Α ' ηάμε εκεξήζηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ,
3) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηελ Α' ηάμε άιινπ εκεξήζηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ,
4) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηελ Α' ηάμε εζπεξηλνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ,
5) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηελ Α' ηάμε εκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ,
6) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηελ Α' ηάμε εζπεξηλνπ́Γεληθνπ́Λπθεήνπ ,
7) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηελ Β ' ηάμε εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ έσο ην ζρνιηθφ έηνο 2017-2018
ββ) ζηε Β' ηάμε εκεξήζηνπ ΔΠΑ.Λ. εληάζζνληαη φζνη/εο:
1) εγγξάθνληαη ζηελ ηάμε απηή ζχκθσλα κε ηελ πεξίπη . 9 ηεο παξ. Α ηνπ άξζξνπ 9, ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ
ππνινίπσλ παξαγξάθσλ ηνπ ηδίνπ άξζξνπ,
2) έρνπλ πξναρζεί απφ ηελ Α' ηάμε εκεξήζηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ,
3) δελ έρνπλ πξναρζεήαπν́ηε Β ' ηάμε εκεξήζηνπ Δπαγ- γεικαηηθνχ Λπθείνπ,
4) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε Β' ηάμε άιινπ εκεξήζηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ,
5) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε Β' ή Γ' ηάμε εκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ,
6) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε Β ' ηάμε εζπεξηλνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ
7) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε Γ' ηάμε εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ,
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8) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε Γ' ηάμε εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ,
9) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε Β' ηάμε εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ θαη είραλ απνθνηηήζεη απφ ηελ Α' ηάμε εζπεξηλνχ
Γεληθνχ Λπθείνπ θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2017-18.
γγ) ζηε Γ' ηάμε εκεξήζηνπ ΔΠΑ.Λ. εληάζζνληαη φζνη/εο:
1) εγγξάθνληαη ζηελ ηάμε απηή ζχκθσλα κε ηελ πεξηπη . 9 ηεο παξ. Α ηνπ άξζξνπ 9, ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ
ππνινίπσλ παξαγξάθσλ ηνπ ηδίνπ άξζξνπ,
2) έρνπλ πξναρζεί απφ ηε Β' ηάμε εκεξήζηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ,
3) δελ έρνπλ πξναρζεήαπν́ηε Γ ' ηάμε εκεξήζηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ,
4) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε Γ' ηάμε άιινπ εκεξήζηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ,
5) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε Γ' ή Γ' ηάμε εζπεξηλνχ Δπαγ- γεικαηηθνχ Λπθείνπ,
ε. Δζπεξηλά Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα
αα) ζηελ Α' ηάμε εζπεξηλνχ ΔΠΑ.Λ. εληάζζνληαη φζνη/εο: 1) εγγξάθνληαη ζηελ ηάμε απηή ζχκθσλα κε ηελ πεξηπη . 9
ηεο παξ. Α ηνπ άξζξνπ 9, ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ ππνινίπσλ παξαγξάθσλ ηνπ ηδίνπ άξζξνπ,
2) δελ έρνπλ πξναρζεήαπν́ηελ Α ' ηάμε εζπεξηλνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ,
3) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηελ Α' ηάμε άιινπ εζπεξηλνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ,
4) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηελ Α' ηάμε εκεξήζηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ,
5) κεηεγγξάθεθαλ απν́ηελ Α ' ηάμε εκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ,
6) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηελ Α' ηάμε εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ,
7) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηελ Β' ηάμε εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ έσο ην ζρνιηθφ έηνο 2017-2018
ββ) ζηε Β' ηάμε εζπεξηλνχ ΔΠΑ.Λ. εληάζζνληαη ν́ζνη/εο:
1) εγγξάθνληαη ζηελ ηάμε απηή ζχκθσλα κε ηελ πεξηπη . 9 ηεο παξ. Α ηνπ άξζξνπ 9, ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ
ππνινίπσλ παξαγξάθσλ ηνπ ηδίνπ άξζξνπ,
2) έρνπλ πξναρζεί απφ ηελ Α' ηάμε εζπεξηλνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ,
3) δελ έρνπλ πξναρζεί απφ ηε Β' ηάμε εζπεξηλνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ,
4) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε Β' ηάμε άιινπ εζπεξηλνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ,
5) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε Β' ηάμε εκεξήζηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ,
6) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε Β' ή Γ' ηάμε εκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ,
7) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε Γ' ή Γ' ηάμε εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ
8) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε Β' ηάμε εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ θαη είραλ απνθνηηήζεη απφ ηελ Α' ηάμε εζπεξηλνχ
Γεληθνχ Λπθείνπ θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2017-18.
γγ) ζηελ Γ' ηάμε εζπεξηλνχ ΔΠΑ.Λ. εληάζζνληαη φζνη/εο:
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1) εγγξάθνληαη ζηελ ηάμε απηή ζχκθσλα κε ηελ πεξηπη . 9 ηεο παξ. Α ηνπ άξζξνπ 9, ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ
ππνινίπσλ παξαγξάθσλ ηνπ ηδίνπ άξζξνπ,
2) έρνπλ πξναρζεί απφ ηε Β ' ηάμε εζπεξηλνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ,
3) δελ έρνπλ πξναρζεήαπν́ηε Γ ' ηάμε εζπεξηλνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ,
4) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε Γ' ηάμε άιινπ εζπεξηλνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ,
5) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε Γ' ηάμε εκεξήζηνπ Δπαγγεικαηηθνπ́Λπθεήνπ .
δδ) ζηε Γ' ηάμε εζπεξηλνχ ΔΠΑ.Λ. εληάζζνληαη φζνη/εο:
1) έρνπλ πξναρζεί απφ ηελ Γ' ηάμε εζπεξηλνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ,
2) δελ έρνπλ πξναρζεήαπν́ηε Γ ' ηάμε εζπεξηλνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ,
3) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε Γ' ηάμε άιινπ εζπεξηλνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ.
4) απνθιεηζηηθά γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019 φζνη/ εο εληάζζνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ . 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.
4473/2017 (Α' 78).
ζη. ηα Γπκλάζηα Δ .Α.Δ. θνηηνχλ καζεηέο/ηξηεο κέρξη ην 19ν έηνο ηεο ειηθήαο ηνπο . Πεξηιακβάλνπλ ηελ
πξνθαηαξθηηθή ηάμε θαη ηξεηο επφκελεο ηάμεηο, Α', Β', Γ'. Μαζεηέο/ηξηεο απν́θνηηνη /εο δεκνηηθνπ́ζρνιεήνπ κε αλαπεξήα
θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κπνξεήλα εγγξάθνληαη απεπζεήαο ζηελ Αηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ Δ
.Α.Δ., χζηεξα απφ
αμηνιφγεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην νηθείν ΚΔ.Γ.Γ.Τ.
δ. Σα Λπ́θεηα Δ .Α.Δ. πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνθαηαξθηηθή ηάμε θαη ηξεηο επφκελεο ηάμεηο, Α', Β', Γ'. Μαζεηέο/ηξηεο
απφθνηηνη/εο Γπκλαζήνπ κε αλαπεξήα θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κπνξεήλα εγγξάθνληαη απεπζεήαο ζηελ Α ηάμε
ηνπ Λπθεήνπ Δ .Α.Δ, χζηεξα απφ αμηνιφγεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην νηθείν ΚΔ.Γ.Γ.Τ.
ε. Σα Δληαήα ΔηδηθάΔπαγγεικαηηθάΓπκλάζηα - Λχθεηα πεξηιακβάλνπλ ηηο ηάμεηο Α', Β', Γ', Γ' Γπκλάζηνπ θαη ηηο ηάμεηο
Α', Β', Γ', Γ' Λπθείνπ. ηα Δληαήα ΔηδηθάΔπαγγεικαηηθάΓπκλάζηα - Λχθεηα εγγξάθνληαη, θαηφπηλ γλσκάηεπζεο ηνπ
ΚΔ.Γ.Γ.Τ., καζεηέο/ηξηεο κε αλαπεξήα θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο , νη νπνήνη /εο επσθεινπ́ληαη απν́ηα σξνιν́γηα
θαη αλαιπηηθάπξνγξάκκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δνκέο , θαη κέζα απν́ηελ αθαδεκαη̈θέθαη επαγγεικαηηθέεθπαήδεπζε
κπνξνχλ λα νδεγεζνχλ ζε κεηαιπθεηαθέο δνκέο εθπαίδεπζεο θαη ζε αλεμάξηεηε ή επνπηεπφκελε εξγαζία».
Δηδηθφηεξα, «ζηελ Α' ηάμε Γπκλαζίνπ δχλαληαη λα εγγξάθνληαη , κεηά απφ γλσκάηεπζε ηνπ ΚΔ.Γ.Γ.Τ., κα- ζεηέο/ηξηεο
απφθνηηνη/εο Γεληθνπ́έΔηδηθνπ́Γεκνηηθνπ́ρνιεήνπ θαη ηεο Α ' ή Β' ηάμεο ησλ Δ .Δ.Δ.ΔΚ..
Γηθαίσκα πξψηεο εγγξαθήο έρνπλ νη καζεηέο /ηξηεο έσο ην 16ν εθην́ο ηεο ειηθήαο ηνπο . Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο
θνίηεζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηε Γ' ηάμε ρνξεγείηαη ηίηινο απνιπηήξηνπ Γπκλαζίνπ.
Οη θάηνρνη απνιπηέξηνπ Γπκλαζήνπ ηνπ Δληαήνπ Δηδηθνπ́Δπαγγεικαηηθνπ́Γπκλαζήνπ
-Λπθείνπ δχλαληαη λα ζπλερίζνπλ
ηε θνήηεζε ηνπο , κεηά απφ γλσκάηεπζε ηνπ ΚΔ.Γ.Γ.Τ.: i) ζηελ Α' ηάμε Ζκεξήζηνπ ή Δζπεξηλνχ Λπθείνπ ηνπ Δληαίνπ
Δηδηθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Γπκλαζίνπ - Λπθείνπ, ii) ζηελ Α' ηάμε ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ, iii) ζηελ Α' ηάμε ηνπ Δηδηθνχ
Λπθείνπ, iv) ζηελ Α' ηάμε ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, v) ζηελ Α' ηάμε ηνπ Δζπεξηλνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ θαη
vi) ζε ΓΗΔΚ ελειήθσλ απνθνήησλ ππνρξεσηηθέο εθπαήδεπζεο».
ζ. Οη καζεηέο /ηξηεο πνπ εγγξάθνληαη ζηα Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα, κε ηνπο παξαθάησ αλαθεξν́κελνπο ηήηινπο ζπνπδσ́λ
παξαθνινπζνχλ, θαηά πεξίπησζε, ηα καζέκαηα σο εμέο :

,

αα) Οη θάηνρνη Απνιπηεξήνπ Γεληθνπ́Λπθεήνπ (ΓΔ.Λ.), Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ (Σ.Δ.Λ.), Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ (Δ.Π.Λ.), Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ (ΔΠΑ.Λ.) ή άιινπ ηζφηηκνπ Απνιπηεξίνπ Λπθείνπ ή
αληίζηνηρνπ Απνιπηεξίνπ Λπθείνπ ηεο αιινδαπήο, νη νπνήνη / εο εγγξάθνληαη ζηε Β ' ηάμε ηνπ ΔΠΑ.Λ. παξαθνινπζνχλ
κφλν ηα καζήκαηα Σνκέα θαη Δηδηθφηεηαο γηα ηελ απφ- θηεζε κν́λν Πηπρήνπ Δηδηθν́ηεηαο ηνπ λ. 4386/2016 (Α' 83).
ββ) Οη θάηνρνη Πηπρήνπ Σ .Δ.Δ. Β' θχθινπ ή άιινπ ηζφηη- κνπ Πηπρήνπ (θαη ν́ρη Απνιπηεξήνπ ) νη νπνήνη /εο εγγξά- θνληαη
ζηε Β' ηάμε ηνπ ΔΠΑ.Λ. δχλαληαη λα επηιέμνπλ εγγξάθσο : α) είηε ηελ απφθηεζε κφλν Πηπρίνπ Δηδηθφηεηαο ηνπ λ.
4386/2016 (Α' 83), δηαθνξεηηθήο απφ εθείλε πνπ αλαγξάθεηαη ζην ελ ηζρχ πηπρίν ηεο εηδηθφηεηαο ηνπο, νπφηε
απαιιάζζνληαη απφ ηελ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ Γεληθήο Παηδείαο , β) είηε λα παξαθνινπζήζνπλ φια ηα
καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο, Σνκέα θαη Δηδηθνηήησλ γηα ηελ απφθηεζε Πηπρίνπ Δηδηθφηεηαο θαη Απνιπηεξίνπ ηνπ λ.
4386/2016 (Α' 83).
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γγ) Οη θάηνρνη Πηπρήνπ Σ .Δ.. θαη ησλ ηζν́ηηκσλ κε απην́ηήηισλ ζπνπδσ́λ , νη θάηνρνη πηπρήνπ ΔΠΑ .., νη νπνήνη /εο
εγγξάθνληαη ζηε Β' ηάμε ηνπ ΔΠΑ.Λ., παξαθνινπζνχλ φια ηα καζήκαηα Γεληθήο ΠαηδείαοΣνκέα θαη Δηδηθφηεηαο γηα
ηελ απν́θηεζε Απνιπηεξήνπ θαη Πηπρήνπ Δηδηθν́ηεηαο ΔΠΑ .Λ. ηνπ λ. 4386/2016 (Α' 83), εθφζνλ δελ είλαη θάηνρνη
Απνιπηεξίνπ ΓΔ.Λ. ή ΔΠΑ.Λ. ή ηζφηηκσλ κε απηφ ηίηισλ ζπνπδψλ .
δδ) Οη θάηνρνη Πηπρήνπ Σ .Δ.. θαη ησλ ηζν́ηηκσλ κε απην́ηήηισλ ζπνπδσ́λ , νη θάηνρνη Πηπρήνπ ΔΠΑ .., νη νπνήνη / εο
εγγξάθνληαη ζηε Β' ηάμε ηνπ ΔΠΑ.Λ., παξαθνινπζνχλ κφλν ηα καζήκαηα Σνκέα θαη Δηδηθν́ηεηαο γηα ηελ απν́θηεζε
κφλν Πηπρίνπ Δηδηθφηεηαο ΔΠΑ.Λ. ηνπ λ. 4386/2016 (Α' 83), εθφζνλ είλαη θάηνρνη Απνιπηεξίνπ ΓΔ.Λ. ή ΔΠΑ.Λ. ή
ηζφηηκσλ κε απηφ ηίηισλ ζπνπδψλ .
εε) Οη θάηνρνη Πηπρήνπ ΔΠΑ .Λ., νη νπνήνη /εο εγγξάθν - ληαη ζηε Β' ηάμε ηνπ ΔΠΑ.Λ. παξαθνινπζνχλ φια ηα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο, Σνκέα θαη Δηδηθφηεηαο γηα ηελ απφθηεζε Απνιπηεξίνπ θαη Πηπρίνπ άιιεο Δηδηθφηεηαο
ΔΠΑ.Λ. ηνπ λ. 4386/2016 (Α' 83), εθφζνλ δελ είλαη θάηνρνη Απνιπηεξίνπ ΓΔ.Λ. ή ΔΠΑ.Λ. ή ηζφηηκσλ κε απηφ ηίηισλ
ζπνπδψλ.
ζηζη) Οη θάηνρνη Πηπρήνπ ΔΠΑ .Λ., νη νπνήνη /εο εγγξά- θνληαη ζηε Β' ηάμε ηνπ ΔΠΑ.Λ. παξαθνινπζνχλ κφλν ηα
καζήκαηα Σνκέα θαη Δηδηθφηεηαο γηα ηελ απφθηεζε κφλν Πηπρίνπ άιιεο Δηδηθφηεηαο ΔΠΑ.Λ. ηνπ λ. 4386/2016 (Α'
83), εθφζνλ είλαη θάηνρνη Απνιπηεξίνπ ΓΔ.Λ. ή ΔΠΑ.Λ. ή ηζφηηκσλ κε απηφ ηίηισλ ζπνπδψλ .
2. α. Μαζεηέο/ηξηεο γηα ηνπο/ηηο νπνήνπο /εο δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεήεγγξαθέζπ́κθσλα κε ηα άξζξα
9 θαη 14,
κεηεγγξαθή ζχκθσλα κε η α άξζξα 16 έσο 20 ή αλαλέσζε εγγξαθήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 δελ εληάζζνληαη ζε ηάμε .
Δάλ θεδεκφλαο αλήιηθνπ/εο καζεηέ/ηξηαο πνπ θνηηάζηελ ππνρξεσηηθέεθπαήδεπζε δελ πξνζέιζεη ζην ζρνιεήν γηα ηελ
νινθιήξσζε ηεο εγγξαθήο ή ηεο αλαλέσζεο εγγξαθέο ζπ́κθσλα κε ηελ πεξήπη . 1 ηεο παξ. Γ ηνπ άξζξνπ 9 ή ηελ παξ. 2
ηνπ άξζξνπ 21, ηφηε ν/ε Γηεπζπληέο /ληξηα ηνπ ζρνιεήνπ αλαδεηάηνπο ιν́γνπο . Μεηά ηε ζπκπιήξσζε δέθα (10)
εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ , ν/ε Γηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιεήνπ απνζηέιιεη ζηελ αληήζηνηρε
Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαηάζηαζε ησλ αλήιηθσλ καζεηψλ/ηξηψλ ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο νη
νπνίνη/εο δελ έρνπλ νινθιεξσ́ζεη ηελ εγγξαθέέηελ αλαλέσζε εγγξαθέο θαη δελ θνηην χλ , θαη ηνπο ιν́γνπο πνπ έρνπλ
πξνβιεζεί απφ ηνπο γνλείο ηνπο, γηα θάζε έλαλ /κία. Οη Γηεπζπ́λζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαήδεπζεο ελεκεξσ́λνπλ ηελ
αξκφδηα εθπαηδεπηηθή αξρή θαη δεηνχλ ηε ζπλδξνκή νπνηαζδήπνηε αξρήο ή θνηλσληθήο ππεξεζίαο θξίλνπλ απαξαήηεην .
β. Οη Γηεπζπληέο /ληξηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαήδεπ - ζεο κέρξη ηηο 29 Ηνπλίνπ γηα ηα Γπκλάζηα θαη κέρξη ηελ 1ε Ηνπιήνπ
γηα ηα ΓεληθάΛπ́θεηα θαη νη Πεξηθεξεηαθνή /έο Γηεπζπληέο/ληξηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαήδεπζεο κέρξη
ηηο 10 Ηνπιίνπ γηα ηα Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα νξηζηηθνπνηνχλ κε απφθαζε ηνπο ηα ηκήκαηα πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ αλά
ζρνιηθή κνλάδα ην επφκελν ζρνιηθφ έηνο ζε φιεο ηηο ηάμεηο.
γ. Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ηκεκάησλ , θάζε εγγξαθή, κεηεγγξαθή, αιιαγή νκάδαο πξνζαλαηνιηζκνχ,
επηιεγφκελνπ καζήκαηνο ή αιιαγή ηνκέα θαη εηδηθφηεηαο Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ζε
ππάξρνληα ηκήκαηα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξνχζα .
δ. Καη' εμαίξεζε ησλ πεξηπη. β' θαη γ' νη θεδεκν́λεο ησλ αλέιηθσλ καζεησ́λ /ηξηψλ ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο
δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα αίηεζεο έληαμεο ζηελ πξνβιεπφκελε ηάμε νπνηεδήπνηε ζηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο,
κέρξη ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ , εθφζνλ έρνπλ αθνινπζεζεί νη δηαδηθαζίεο ηεο πεξίπη. α'. Οη απνπζήεο κέρξη ηελ εκέξα
εγγξαθήο ππνινγίδνληαη ζην αθέξαην.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ' Φνίηεζε καζεηψλ/ηξηψλ
Άξζξν 23 Φνίηεζε
1. Ζ πξναγσγέθαη ε απν́ιπζε ησλ καζεησ́λ /ηξηψλ ησλ Γπκλαζίσλ , Γεληθψλ Λπθείσλ, Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ
Γπκλαζίσλ ΔΑΔ , Λπθείσλ ΔΑΔ, Δληαίσλ Δηδηθψλ Δπαγγεικαηηθψλ Γπκλαζίσλ - Λπθείσλ θαη Δ.Δ.Δ.ΔΚ. εμαξηάηαη
εθηφο απφ ηελ επίδνζε ηνπο θαη απφ ηελ ηαθηηθή ηνπο θνίηεζε ζην ζρνιείν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο.
2. Ζ θνήηεζε ραξαθηεξήδεηαη επαξθέο έαλεπαξθέο κε βάζε ην γεληθν́ζπ́λνιν ησλ απνπζησ́λ πνπ ζεκεησ́ζεθαλ θαηάηε
δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο.
3. Οη απνπζήεο αξηζκνπ́ληαη αλάκήα γηα θάζε δηδαθηηθέσ́ξα

.

4. Απνπζία καζεηή/ηξηαο απν́πνιηηηζηηθέο ή αζιεηηθέο εθδειψζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ σξνινγίνπ
πξνγξάκκαηνο ηνπ ζρνιείνπ ζεσξείηαη απνπζία απφ φζεο δηδαθηηθέο ψξεο πξνβιέπεη ην σξνιφγην πξφγξακκα ηελ
εκέξα ηεο πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο.
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5. Απνπζία καζεηή/ηξηαο απν́ενξηαζηηθέο επεηεηαθέο εθδεισ́ζεηο ηνπ ζρνιεήνπ ζεσξεήηαη απνπζήα απν́ν́ζεο δηδαθηηθέο
ψξεο πξνβιέπεη ην σξνιφγην πξφγξακκα ηελ εκέξα ηεο πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο.
6. Απνπζία καζεηή/ηξηαο απν́πεξήπαην ρσξήο ρξέζε κεηαθνξηθνπ́ κέζνπ ζεσξείηαη απνπζία απφ φια ηα σξηαία
καζήκαηα πνπ πξνβιέπεη ην σξνιφγην πξφγξακκα ηελ εκέξα ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ. ε πεξήπησζε πνπ , θαηά ηελ
πιήξσο αηηηνινγεκέλε θξίζε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ/νπζψλ, ε ζπκκεηνρέηνπ/ηεο καζεηή /ηξηαο ζηνλ πεξήπαην
ήηαλ εθ ησλ πξαγκάησλ αδχλαηε , νη απνπζήεο απηέο δελ ιακβάλνληαη ππν́ςε ζηνλ ραξαθηεξηζκν́θνήηεζεο
. ηηο
εθδξνκέο/κεηαθηλήζεηο ζηηο νπνίεο δελ ζπκκεηέρνπλ νη καζεηέο/ηξηεο αιιάδελ παξακέλνπλ ζην ζρνιεήν πξνθεηκέλνπ
λα παξαθνινπζέζνπλ εηδηθάδηακνξθσκέλν σξνιν́γην πξν́γξακκα έδελ ζπκκεηέρνπλ ζε ζρνιηθέο δξαζηεξην́ηεηεο κε
απφθαζε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ/νπζψλ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 33120/ΓΓ4/28-02-2017 ππνπξγηθή
απφθαζε (Β' 681), θαηαρσξίδνληαη απνπζήεο .
Άξζξν 24 Πεξηπηψζεηο φπνπ απνπζίεο δελ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο θνίηεζεο
1. Όιεο νη απνπζίεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαηαρσξίδνληαη ζην Βηβιίν Φνίηεζεο (απνπζηνιφγην). Γηα ηνλ ραξαθηεξηζκν́
ηεο θνήηεζεο ησλ καζεηψλ /ηξηψλ δε ιακβάλνληαη ππφςε:
α) απνπζίεο απφ ην ζρνιείν, θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, καζεηψλ/ηξηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο , ζην
Δμσηεξηθφ ή ην Δζσηεξηθφ, νη νπνήεο έρνπλ εγθξηζεήαπν́ηα πξνβιεπν́κελα απν́ηηο ζρεηηθέο
δηαηάμεηο φξγαλα.
β) Απνπζίεο καζεηψλ γηα ηελ πξνζέιεπζε ηνπο ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ Δπηινγήο Οπιηηψλ, ε νπνήα βεβαησ́λεηαη
λφκηκα.
γ) Απνπζίεο καζεηψλ/ηξηψλ: α) ηνπ Ρσκαηνθαζνιηθνπ́Γν́γκαηνο θαηάηηο ενξηέο ηνπ Μλεζηέξνο Ησζέθ
, ηεο Αγήαο
Γσξεάο θαη απφ ηελ πξνεγνχκελε κέρξη θαη ηελ επφκελε ηνπ Λαηηληθνχ Πάζρα, β) ηνπ Δβξαη̈θνπ́ζξεζθεπ́καηνο ηελ
πξνεγνχκελε θαη ηελ 1ε ηνπ Δβξαη̈θνπ́Δ́ηνπο , ηελ εκέξα ηεο Δμηιέσζεο , θαζψο θαη ηελ πξνεγνχκελε θαη ηελ εκέξα
ηνπ Δβξαη̈θνπ́Πάζρα , γ) ηνπ Μνπζνπικαληθνπ́Θξεζθεπ́καηνο θαηάηηο εκέξεο ησλ ενξησ́λ Δτ́λη Αι
-Φηηξ (εθέξ
Μπατξάκ) θαη Δτ́λη Αι -Αληρά (Κνπξκπάλ Μπατξάκ), θαζψο θαη ηελ επφκελε εκέξα απηψλ. Γηα λα κελ ιεθζνπ́λ ππν́ςε
νη απνπζήεο ηεο πεξήπησζεο απηέο , πξέπεη λα ππνβιεζεήΤπεπ́ζπλε Γέισζε ηνπ λ . 1599/1989 (Α' 75), φπσο απηφο έρεη
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, ηνπ/ηεο καζεηέ/ηξηαο έηνπ θεδεκν́λα ηνπ / ηεο εάλ εήλαη αλέιηθνο /ε, γηα ην ζξέζθεπκα .
δ) Απνπζίεο καζεηψλ/ηξηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ιφγσ ηεο κεηεγγξαθέο ηνπο ζε Γπκλάζην έΓεληθν́Λπ́θεην έ
Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην άιιεο πφιεο κέρξη δχν (2) εκέξεο, ζηηο νπνήεο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη απνπζήεο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηελ εκέξα έθδνζεο ηνπ ππεξεζηαθνχ ζεκεηψκαηνο κεηεγγξαθήο .
ε) Απνπζίεο καζεηψλ/ηξηψλ νη νπνίνη/εο απαιιάζζνληαη απν́ηε ζπκκεηνρέηνπο ζηε δηδαζθαιήα καζεκάησλ
ψξα πξαγκαηνπνίεζεο ηεο δηδαζθαιίαο παξεπξίζθνληαη ζην ζρνιείν , ζχκθσλα κε ην άξζξν 25.

, αιιά ηελ

ζη) Απνπζίεο καζεηψλ/ηξηψλ πνπ νθείινληαη ζε δπζκελεήο θαηξηθέο ζπλζέθεο νη νπνήεο θαζηζηνπ́λ αληηθεηκεληθά
δχζθνιε ηελ πξνζέιεπζε ζην ζρνιείν.
δ) Απνπζίεο καζεηψλ/ηξηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε πξφγξακκα καθξνρξφληαο θηλεηηθφηεηαο ζην εμσηεξηθφ , ζχκθσλα κε
ηηο θεήκελεο δηαηάμεηο , κε ηελ πξνπ̈πν́ζεζε ν́ηη κε ηελ επηζηξνθέηνπο ζα πξνζθνκήζνπλ βεβαήσζε ηνπ ζρνιεήνπ
ππνδνρήο, ε νπνήα ζα επηβεβαησ́λεη ηελ επαξθέθνήηεζε ηνπο θαηάηε δηάξθεηα ηεο εθεήπαξακνλέο ηνπο
.
2. Καηαρσξίδνληαη ζην Βηβιίν Φνίηεζεο (απνπζηνιφγην) αιιά δελ πξνζκεηξψληαη απνπζίεο έσο είθνζη ηεζζάξσλ (24)
εκεξψλ γηα φιν ην δηδαθηηθφ έηνο:
α) γηα ηνπο/ηηο καζεηέο /ηξηεο πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε ζπζηεκαηηθάκεηάαπν́λεθξηθέαλεπάξθεηα έ
ππνβάιινληαη ζε πεξηηνλατθή θάζαξζε,
β) γηα ηνπο/ηηο καζεηέο /ηξηεο πνπ ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεήα απνδνρέο κνζρεπ́καηνο ,
γ) γηα ηνπο/ηηο καζεηέο /ηξηεο πνπ πάζρνπλ απν́ν́ισλ ησλ ηπ́πσλ λενπιαζήεο θαη ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεήα ζπληέξεζεο
δ) γηα ηνπο/ηηο καζεηέο /ηξηεο πνπ πάζρνπλ απν́ ζαθραξψδε δηαβήηε, κε ηηο πξνπ̈πνζέζεηο πνπ νξήδεη ε ππνπξγηθέ
απφθαζε 2209/1998 (Β' 314),
ε) γηα ηνπο/ηηο καζεηέο /ηξηεο πνπ πάζρνπλ απν́κεζνγεηαθέέδξεπαλνθπηηαξηθέαλαηκήα θαη έρνπλ αλάγθε κεηάγγηζεο
αίκαηνο ζε εηδηθφ λνζειεπηηθφ ίδξπκα.
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ε θάζε κήα απν́ηηο αλσηέξσ πεξηπησ́ζεηο νη θεδεκν́
πξέπεη:

- λεο ησλ καζεησ́λ /ηξηψλ ή νη ίδηνη/εο, αλ εήλαη ελέιηθνη / εο, ζα

αα. Να ελεκεξσ́ζνπλ ηε Γηεπ́ζπλζε ηνπ ζρνιεήνπ γηα ηελ ηδηάδνπζα πεξήπησζε ηνπ πξνβιέκαηνο πγεήαο

.

ββ. Να πξνζθνκίζνπλ κε αίηεζε ηνπο ζηε Γηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ θνίηεζεο πξφζθαηε ζρεηηθή ηαηξηθή γλσκάηεπζε ή
εμηηήξην απφ Γεκφζην Ννζνθνκείν, ε νπνήα θέξεη ζθξαγήδα απν́πληνληζηέ /ζηξηα Γηεπζπληέ/ ληξηα Κιηληθέο ηνπ
Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο ή λφκηκα εθηεινχληα/ζα ρξέε πληνληζηέ /ζηξηαο Γηεπζπληέ/ ληξηαο Κιηληθέο ηνπ Δζληθνπ́
πζηήκαηνο Τγείαο ή Γηεπζπληή/ ληξηα Παλεπηζηεκηαθέο Κιηληθέο έαπν́Γεκν́ζην Κέληξν Τγεήαο ζηελ πεξηνρέηνπ
/ηεο
καζεηή/ηξηαο, ε νπνήα θέξεη ζθξαγήδα ηνπ /ηεο Γηεπζπληέ/ληξηαο ηνπ Κέληξνπ έδηθαηνινγεηηθάαπν́Ηδησηηθν́
Ννζνθνκείν ηα νπνία θέξνπλ ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνχ θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ Γηεπζπληή ηεο
ηδησηηθήο Κιηληθήο.
3. Καηαρσξίδνληαη ζην Βηβιίν Φνίηεζεο (απνπζηνιφγην) αιιά δελ πξνζκεηξψληαη απνπζίεο καζεηψλ/ηξηψλ κέρξη
είθνζη (20) εκεξψλ πνπ νθείινληαη ζε ζνβαξά θαη επείγνληα πεξηζηαηηθά θαη απαηηνχλ κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα
αλάξξσζεο, εληφο ηεο Διιάδαο ή ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ φπσο :
α. έθηαθηα θαη επείγνληα πεξηζηαηηθά πνπ απαηηνχλ άκεζα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε
β. έθηαθηα θαη επείγνληα πεξηζηαηηθά πνπ απαηηνχλ άκεζα λνζειεία ζε Ννζνθνκείν
γ. ζεξαπείεο αξρηθέο ή ζπλερηδφκελεο γηα επηδεκίεο θαη ρξφληεο παζήζεηο πνπ απαηηνχλ ζπλερή παξακνλή ζε
λνζνθνκείν ή επαλαιακβαλφκελεο επηζθέςεηο ζε λνζνθνκείν
ε θάζε κήα απν́ηηο αλσηέξσ πεξηπησ́ζεηο νη θεδεκν́λεο ησλ καζεησ́λ
πξέπεη:

/ηξηψλ ή νη ίδηνη/εο, αλ εήλαη ελέιηθνη / εο ,ζα

αα. Να ελεκεξσ́ζνπλ ηε Γηεπ́ζπλζε ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ ηδηάδνπζα πεξίπησζε ηνπ πξνβιήκαηνο πγείαο.
ββ. Να πξνζθνκήζνπλ κε αήηεζε ηνπο ζηε Γηεπ́ζπλζε ηνπ ζρνιεήνπ θνήηεζεο πξν́ζθαηε ζρεηηθέηαηξηθέγλσκάηεπζε έ
εμηηήξην απφ Γεκφζην Ννζνθνκείν, ε νπνήα θέξεη ζθξαγήδα απν́πληνληζηή /ζηξηα Γηεπζπληέ/ ληξηα Κιηληθέο ηνπ
Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο ή λφκηκα εθηεινχληα/ζα ρξέε πληνληζηέ /ζηξηαο Γηεπζπληέ/ ληξηαο Κιηληθέο ηνπ Δζληθνπ́
πζηήκαηνο Τγείαο ή Γηεπζπληή/ ληξηα Παλεπηζηεκηαθέο Κιηληθέο έαπν́Γεκν́ζην Κέληξν Τγεήαο ζηελ πεξηνρέηνπ
/ηεο
καζεηή/ηξηαο, ε νπνήα θέξεη ζθξαγήδα ηνπ /ηεο Γηεπζπληέ/ληξηαο ηνπ Κέληξνπ έδηθαηνινγεηηθάαπν́Ηδησηηθν́
Ννζνθνκείν ηα νπνία θέξνπλ ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνχ θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ Γηεπζπληή ηεο
ηδησηηθήο Κιηληθήο. ε πεξήπησζε λνζειεήαο ζε ρσ́ξεο ηνπ εμσηεξηθνπ́ , λα πξνζθνκήζνπλ ηηο αληήζηνηρεο ηαηξηθέο
γλσκαηεχζεηο θαη έγγξαθα κεηαθξαζκέλα ζηα Διιεληθά απφ ηελ αξκφδηα Μεηαθξαζηηθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ
Δμσηεξηθψλ.
γγ. Ζ αίηεζε ηνπ/ηεο καζεηέ/ηξηαο, κε ν́ια ηα απαξαήηεηα θαηάπεξήπησζε έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά , θαηαηίζεηαη
ζηε Γηεπ́ζπλζε ηνπ ζρνιεήνπ θαη ηήζεηαη ππν́ςε ηνπ πιιν́γνπ Γηδαζθν́λησλ /νπζψλ φπνπ εμεηάδεηαη ην αίηεκα θαη,
εθφζνλ ηζρχνπλ νη πξναλαθεξφκελεο πξνυπνζέζεηο, ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ γηα ηελ εθάζηνηε πεξίπησζε καζεηή/ηξηαο,
ην νπνήν θνηλνπνηεήηαη ζηε Γηεπ́ζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαήδεπζεο ζηελ νπνήα αλέθεη ην ζρνιεήν
.
4. Με απν́θαζε ηνπ νηθεήνπ πιιν́γνπ Γηδαζθν́λησλ / νπζψλ θαηαρσξίδνληαη αιιά δελ πξνζκεηξψληαη νη απνπζίεο απφ
ηα καζέκαηα , γηα ν́ζν δηάζηεκα απαηηεήηαη θαη έσο δπ́ν
(2) εβδνκάδεο, καζεηψλ/ηξηψλ κε εμαηξεηηθέο επηδφζεηο ζηε
κνπζηθή, ζηνλ ρνξν́έζε άιιεο θαιέο ηέρλεο , γηα ηε κεηάβαζε θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζπλαπιίεο , εθδειψζεηο ρνξνχ
ή εθζέζεηο δσγξαθηθήο ή γιππηηθήο πνπ έρνπλ παλειιήληα ή παλεπξσπατθή ή παγθφζκηα εκβέιεηα. Ζ απν́θαζε απηέ
εθδίδεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε απφ ηνπο/ηηο ελδηαθεξν́κελνπο /εο ηεο πξν́ζθιεζεο ζπκκεηνρήο ηνπο απφ ην φξγαλν
δηνξγάλσζεο ηεο εθδήισζεο θαζψο θαη βεβαίσζεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ εθδήισζε .
5. Με απν́θαζε ηνπ νηθεήνπ πιιν́γνπ Γηδαζθν́λησλ / νπζψλ θαηαρσξίδνληαη αιιά δελ πξνζκεηξψληαη νη απνπζίεο απφ
ηα καζέκαηα , γηα ν́ζν δηάζηεκα απαηηεήηαη , γηα ηε ζπκκεηνρέκαζεησ́λ /ηξηψλ ζε παλειιήληνπο ή δηεζλείο δηαγσληζκνχο
πνπ δηεμάγνληαη κε έγθξηζε ηνπ Τπνπξγεήνπ Παηδεήαο .
6. Με απν́θαζε ηνπ νηθεήνπ πιιν́γνπ Γηδαζθν́λησλ / νπζψλ θαηαρσξίδνληαη αιιά δελ πξνζκεηξψληαη νη απνπζίεο ησλ
καζεηψλ/-ηξηψλ ιφγσ ζπκκεηνρήο ηνπο:
α) ζε ζρνιηθέο αζιεηηθέο δξαζηεξην́ηεηεο πνπ δηνξγαλσ́λνληαη ππν́ηελ επνπηεήα θαη έγθξηζε ηνπ Τπνπξγεήνπ Παηδεήαο
Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ ,
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β) ζε παλειιέληνπο αζιεηηθνπ́ο αγσ́λεο έδηεζλεήο αζιεηηθέο δηνξγαλσ́ζεηο εγθεθξηκέλεο απν́ηελ νηθεήα αλαγλσξηζκέλε
απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Αζιε-ηηζκνχ (Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ) Οκνζπνλδία κε αλψηαην φξην πέληε
(5) εκεξψλ ,
γ) ζε απνδεδεηγκέλεο αζιεηηθέο ππνρξεσ́ζεηο, πξνεηνηκαζίαο ή αγσληζηηθέο , κε ηελ εθάζηνηε εζληθένκάδα κε αλσ́ηαην
φξην ησλ δέθα (10) εκεξψλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ. 46, ηνπ άξζξνπ 13, ηνπ λ. 3149/2003
(Α 1́ 41).
Ζ απν́θαζε ηνπ πιιν́γνπ Γηδαζθν́λησλ /-νπζψλ γηα φιεο ηηο αγσληζηηθέο ππνρξεσ́ζεηο ησλ πεξηπησ́ζεσλ (β) θαη (γ) ζα
εθδίδεηαη εθφζνλ πξνζθνκίδνληαη απφ ηνπο/ ηηο ελδηαθεξνκέλνπο /εο νη πξνζθιέζεηο ζπκκεηνρέο απν́ηνλ επήζεκν
θνξέα δηνξγάλσζεο ησλ αγψλσλ , θαζψο θαη νη ζρεηηθέο βεβαηψζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο, ελψ γηα ηηο ππνρξεψζεηο
πξνεηνηκαζίαο κε ηελ εζληθή νκάδα ε ζρε- ηηθή βεβαίσζε ζπκκεηνρήο απφ ηελ εθάζηνηε επίζεκε Οκνζπνλδία ηνπ
αζιήκαηνο.
7. Οη απνπζήεο καζεησ́λ /ηξηψλ ιφγσ ζπκκεηνρήο ηνπο ζε εζεινληηθή αηκνδνζία θαηαρσξίδνληαη αιιάδελ ιακβάλνληαη
ππφςε γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο θνίηεζεο, σο εμέο : Σεο εκέξαο ηεο αηκνδνζήαο , φηαλ ν/ε καζεηέο / ηξηα πξνζθέξεη
αίκα γηα αζζελή ηνπ ζπγγεληθνχ ηνπ/ ηεο πεξηβάιινληνο . Μίαο (1) εκέξαο επηπιένλ φηαλ ν/ε καζεηέο/ηξηα, κε δηθέ
ηνπ/ηεο πξσηνβνπιήα , πξνζέξρεηαη λα πξνζθέξεη αίκα ζε θέληξν αηκνδνζίαο ή φηαλ ν/ε καζεηέο /ηξηα αληαπνθξήλεηαη
ζε πξν́ζθιεζε ππεξεζήαο αηκνδνζήαο γηα θάιπςε έθηαθηεο αλάγθεο έν́ηαλ ζπκκεηέρεη ζε νξγαλσκέλε νκαδηθέ
αηκνιεςία.
εκεηψλεηαη φηη ηα ειηθηαθά θξηηήξηα ησλ δνηψλ/ηξηψλ αίκαηνο θαζνξίδνληαη απφ ην π.δ. 138/2005 (Α' 195), ήηνη ην
18ν έηνο . Μπνξεί λα γίλνπλ δεθηνί/εο αηκνδν́ηεο /ηξηεο ειηθήαο 17 εηψλ κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ γνλέα/θεδεκφλα ηνπο.
8. Καηαρσξίδνληαη ζην Βηβιίν Φνίηεζεο (απνπζηνιφγην) αιιά δελ πξνζκεηξψληαη απνπζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη
γηα ζπκκεηνρέζε εηζηηέξηεο εμεηάζεηο ζρνισ́λ ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαήδεπζεο νη νπνήεο δελ εληάζζνληαη ζην πιαήζην
ησλ παλειιαδηθσ́λ εμεηάζεσλ , φπσο π.ρ. ε ρνιέΚαισ́λ Σερλσ́λ . Ο π́ιινγνο Γηδαζθν́λησλ /νπζψλ κε εηζήγεζε
ηνπ/ηεο Τπεπ́ζπλνπ / εο ηνπ Σκέκαηνο εμεηάδεη θαηάπεξήπησζε ηηο απνπζήεο ηεο θαηεγνξήαο απηέο ηνπ
/ηεο
καζεηή/ηξηαο κε βάζε ηηο εκεξνκελήεο πνπ θέξνπλ ηα παξαθάησ έγγξαθα , πνπ πξέπεη λα πξνζθνκήζεη ν /ε καζεηέο
/ηξία: α) βεβαίσζε θαηάζεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ/ηεο καζεηέ/ηξηαο πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηηο εηζηηέξηεο
εμεηάζεηο, β) βεβαίσζε ζπκκεηνρήο ηνπ/ηεο καζεηέ/ηξηαο ζηηο εη- ζηηήξηεο εμεηάζεηο.
9. Καηαρσξίδνληαη ζην Βηβιίν Φνίηεζεο (απνπζηνιφγην) αιιά δελ πξνζκεηξψληαη απνπζίεο ιφγσ ππνρξεσηηθήο
παξνπζίαο ζε Γηθαζηήξην.
10. ε θάζε πεξήπησζε , γηα λα κε ιεθζνπ́λ ππν́ςε απνπζήεο καζεηέ /ηξηαο, ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν , απαηηείηαη ε
πξνζθφκηζε ησλ πξνβιεπφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ.
Άξζξν 25 Απαιιαγή καζεηψλ/ηξηψλ απφ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζε καζήκαηα
1. Φπζηθή Αγσγή
α) Δάλ καζεηήο/ηξηα θσιπ́εηαη ιν́γσ πάζεζεο , κφληκεο ή παξνδηθήο, λα ζπκκεηέρεη ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ,
είλαη δπλαηφλ λα απαιιαγεί απφ ηελ ππνρξέσζε παξαθνινχζεζεο ηνπ εθφζνλ ν θεδεκφλαο ηνπ/ηεο έν /ε ήδηνο /α, εάλ
είλαη ελήιηθνο/ε, ππνβάιεη ζρεηηθή αίηεζε ζηνλ/ζηε Γηεπζπληέ/ληξηα ηνπ ζρνιεήνπ , ζπλνδεπφκελε απφ ηαηξηθή
βεβαίσζε, ε νπνήα ζα πεξηιακβάλεη ηνπο ιν́γνπο θαη ηε δηάξθεηα ηεο απαιιαγέο , εληφο πέληε εκεξψλ απφ ηελ έλαξμε
ησλ καζεκάησλ έηελ εκθάληζε ηεο πάζεζεο έηελ επάλνδν ηνπ
/ηεο καζεηέ/ηξηαο ζην ζρνιεήν κεηάαπν́αζζέλεηα . Ζ
βεβαίσζε δελ απαηηείηαη εάλ ε πάζεζε αλαθέξεηαη ζην Αηνκηθφ Γειηίν Τγείαο Μαζεηή/ηξηαο, ην νπνήν θαηαηήζεηαη
ππνρξεσηηθά ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαη επηθαηξνπνηείηαη ζε θάζε κεηαβνιή ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ/ ηεο
καζεηή/ηξηαο έησλ παξαγν́λησλ θηλδπ́λνπ , νη νπνήνη απαηηνπ́λ απαιιαγέηνπ/ηεο.
β) Σελ αήηεζε ηεο πξνεγνπ́κελεο παξαγξάθνπ εμεηάδεη επηηξνπέαπνηεινπ́κελε απν́ηνλ
/ ηε Γηεπζπληέ/ληξηα ηνπ
ζρνιείνπ, ηνλ/ηελ αξκν́δην /α δηδάζθνληα /νπζα θαζεγεηέ/ηξηα, θαη ηνλ/ηελ Τπεπ́ζπλν /ε θαζεγεηέ/ηξηα ηνπ ηκέκαηνο
ζην νπνήν θνηηάν /ε καζεηέο /ηξηα, ε νπνήα ζπληάζζεη ζρεηηθέπξάμε ζην Βηβιήν Πξάμεσλ ηνπ πιιν́γνπ
Γηδαζθφλησλ/νπζψλ, ζηελ νπνήα θαηαγξάθνληαη θαη νη δξαζηεξην́ηεηεο ζηηο νπνήεο ζα ζπκκεηέρεη ν /ε καζεηέο /ηξηα
ηελ σ́ξα δηεμαγσγήο ηνπ καζήκαηνο . ε πεξήπησζε ακθηβνιησ́λ , ν/ε καζεηέο /ηξηα πξνζθνκήδεη γλσκάηεπζε Γεκν́ζηνπ
Ννζνθνκείνπ.
γ) ε πεξήπησζε πνπ απν́ηα ζηνηρεήα ηνπ νηθεήνπ Αηνκηθνπ́Γειηήνπ Τγεήαο Μαζεηέ
/ηξηαο πξνθπ́πηνπλ ζν - βαξνί ιφγνη
πγείαο πνπ απνθιείνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή/ηξηαο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθέο Αγσγέο έζε άιιε ζρνιηθέαζιεηηθέ
δξαζηεξηφηεηα, ν/ε Γηεπζπληέο / ληξηα, ζηηο αξρέο ηνπ ζρνιηθνπ́έηνπο , ζπγθξνηεί Σξηκειή Δπηηξνπή ε νπνία
απνηειείηαη απφ ηνλ/ηελ ήδην/α, σο Πξφεδξν , ηνλ/ηελ αξκν́δην /α εθπαηδεπηηθν́Φπζηθέο Αγσγέο θαη ηνλ /ηελ Τπεπ́ζπλν /ε
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ηνπ νηθεήνπ ηκέκαηνο ηνπ ζρνιεήνπ , σο κέιε . Ζ Δπηηξνπέζπλεδξηάδεη ακέζσο θαη απνθαήλεηαη γηα ηελ απαιιαγέ
ηνπ/ηεο καζεηέ/ηξηαο απν́ην κάζεκα ηεο Φπζηθέο Αγσγέο έγηα ηελ απνρέηνπ
/ηεο απν́ζπγθεθξηκέλεο αζιεηηθέο θαη
άιιεο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ παξαπάλσ Σξηκειέο Δπηηξνπέζπγθαιεήηαη απν́ηνλ /ηε Γηεπζπληέ/ληξηα θαη
ζπλεδξηάδεη φηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο πξνθχςνπλ ζέκαηα ηεο αξκνδην́ηεηαο ηεο .
δ) Ζ απαιιαγέαξρήδεη απν́ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ έαπν́ηελ εκθάληζε ηεο πάζεζεο θαη αθνξάνιν́θιεξν ην
δηδαθηηθφ έηνο ή ηκήκα ηνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο απαιιαγήο ν/ε καζεηέο /ηξηα δελ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα
παξαθνινπζεί ην κάζεκα. Σελ σ́ξα απηέζπκκεηέρεη ζηηο δξαζηεξην́ηεηεο πνπ έρνπλ απνθαζηζηεήζπ́κθσλα κε ηελ
πεξηπη. β'.
ε) Ο/Ζ καζεηέο /ηξηα εήλαη δπλαην́λ λα δεηέζεη απαιιαγέαπν́ηελ παξαθνινπ́ζεζε ηνπ καζέκαηνο ηεο Φπζηθέο Αγσγέο
κίαο δηδαθηηθήο ψξαο, εθφζνλ ππάξρεη ιφγνο. Ο/Ζ δηδάζθσλ /νπζα κπνξεήλα ρνξεγέζεη ηελ απαιιαγέκεηάαπν́
έγθξηζε ηνπ/ηεο Γηεπζπληέ/ληξηαο ηνπ ζρνιεήνπ .
2. Μνπζηθή
α) Δάλ καζεηήο/ηξηα θσιπ́εηαη ιν́γσ πάζεζεο , κφληκεο ή παξνδηθήο, λα ζπκκεηέρεη ζην κάζεκα ηεο Μνπζηθέο , είλαη
δπλαηφλ λα απαιιαγεί απφ ηελ ππνρξέσζε παξαθνινχζεζεο ηνπ εθφζνλ ν θεδεκφλαο ηνπ/ηεο έν /ε ήδηνο /α, εάλ είλαη
ελήιηθνο/ε, ππνβάιεη ζρεηηθή αίηεζε ζηνλ/ζηε Γηεπζπληέ/ληξηα ηνπ ζρνιεήνπ , ζπλνδεπφκελε απφ ηαηξηθή βεβαίσζε, ε
νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηνπο ιφγνπο θαη ηε δηάξθεηα ηεο απαιιαγήο, εληφο πέληε εκεξψλ απφ ηελ έλαξμε ησλ
καζεκάησλ ή ηελ εκθάληζε ηεο πάζεζεο ή ηελ επάλνδν ηνπ /ηεο καζεηέ/ηξηαο ζην ζρνιεήν κεηάαπν́αζζέλεηα . Ζ
βεβαίσζε δελ απαηηείηαη εάλ ε πάζεζε αλαθέξεηαη ζην Αηνκηθφ Γειηίν Τγείαο Μαζεηή/ ηξηαο έεήλαη εκθαλέο θαη δελ
ρξεηάδεηαη απφδεημε.
β) Σελ αήηεζε ηεο πξνεγνπ́κελεο παξαγξάθνπ εμε - ηάδεη επηηξνπή απνηεινχκελε απφ ηνλ/ηε Γηεπζπληέ/ ληξηα ηνπ
ζρνιείνπ, ηνλ/ηελ αξκν́δην /α δηδάζθνληα / νπζα θαζεγεηέ/ηξηα, θαη ηνλ/ηελ Τπεπ́ζπλν /ε θαζεγεηέ/ ηξηα ηνπ ηκέκαηνο
ζην νπνήν θνηηάν /ε καζεηέο /ηξηα, ε νπνήα ζπληάζζεη ζρεηηθέπξάμε ζην βηβιήν πξάμεσλ ηνπ πιιν́γνπ
Γηδαζθφλησλ/νπζψλ. Ζ ήδηα επηηξνπέ θαζνξίδεη εάλ ν/ε καζεηέο /ηξηα εήλαη ππνρξεσκέλνο /ε λα παξεπξήζθεηαη ζηελ
αίζνπζα δηδαζθαιίαο ηελ ψξα δηεμαγσγήο ηνπ καζήκαηνο. ε πεξήπησζε ακθηβνιησ́λ ν /ε καζεηέο /ηξηα πξνζθνκήδεη
γλσκάηεπζε Γεκφζηνπ Ννζνθνκείνπ.
γ) Ζ απαιιαγέαξρήδεη απφ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ ή απφ ηελ εκθάληζε ηεο πάζεζεο θαη αθνξά νιφθιεξν ην
δηδαθηηθφ έηνο ή ηκήκα ηνπ. Ο π́ιινγνο Γηδαζθν́λησλ /νπζψλ ζπληάζζεη ζρεηηθή πξάμε ζην Βηβιίν Πξάμεσλ ηνπ
πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ/νπζψλ, ζηελ νπνήα, ζε πεξίπησζε πνπ ν /ε καζεηέο /ηξηα δελ εήλαη ππνρξεσκέλνο /ε λα
παξεπξίζθεηαη ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο, θαηαγξάθνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο ζα ζπκκεηέρεη ηελ ψξα
δηεμαγσγήο ηνπ καζήκαηνο.
3. Θξεζθεπηηθά
Γπλαηφηεηα απαιιαγήο ησλ καζεηψλ /ηξηψλ απφ ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ παξέρεηαη ζχκθσλα κε ηε κε αξ . πξση.
12773/Γ2/23-01-2015 εγθχθιην ηνπ ΤΠΠΔΘ.
Άξζξν 26 Καη' ηδίαλ δηδαρζέληεο/ζείζεο καζεηέο/ηξηεο θαη ζηξαηεπ́ζηκνη
Καη' νίθνλ δηδαζθαιία
1. ηελ θαηεγνξήα ησλ θαη ' ηδίαλ δηδαρζέλησλ/ρζεηζψλ καζεηψλ/ηξηψλ ππάγνληαη νη καζεηέο/ηξηεο πνπ αλαθέξνληαη
ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 1894/1990 (Α' 110), φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ. 4 ηνπ άξ - ζξνπ 46 ηνπ λ.
2413/1996 (Α’124).
2. Οη απνθάζεηο κε αξηζκν́ 24945/1973 (Β' 314), 48661/1974 (Β' 607), 42373/1976 (Β' 652), Γ2/3922/1984 (Β' 3),
Γ2/3031/1985 (Β' 726), Γ2/3560/1989 (Β' 720) ηνπ Τπνπξγνπ́Δζληθέο Παηδεήαο θαη Θξεζθεπκάησλ , νη νπνήεο
θαζνξίδνπλ ηηο παζήζεηο καζεηψλ/ηξηψλ ησλ Γπκλαζίσλ θαη Γεληθψλ Λπ θείσλ πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ ππαγσγή ηνπο
ζηελ θαηεγνξήα ησλ θαη ' ηδίαλ δηδαρζέλησλ/ρζεη- ζψλ, εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ.
3. Οη απνθάζεηο κε αξηζκν́Δ 1/550/1982 (Β' 296), Δ3/96/1985 (Β' 105), Γ2/3031/1985 (Β' 726), Γ2/3560/1989 (Β' 720)
ηνπ Τπνπξγνπ́ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, νη νπνήεο θαζνξήδνπλ ηηο παζέζεηο καζεησ́λ /ηξηψλ ησλ
Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ ππαγσγή ηνπο ζηελ θαηεγνξία ησλ θαη' ηδίαλ δηδαρζέλησλ/ρζεηζψλ,
εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ.
4. Απφ ηηο αλσηέξσ θαηεγνξήεο καζεησ́λ /ηξηψλ ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ, θαη ησλ Λπθεήσλ ησλ Δληαήσλ Δηδηθσ́λ
Δπαγγεικαηηθψλ Γπκλαζίσλ - Λπθείσλ ππάγνληαη ζηνπο/ζηηο "θαη' ηδίαλ δηδαρζέληεο/ρζείζεο" κφλν νη καζεηέο/ηξηεο
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ηεο Α' ηάμεο ηνπ ΔΠΑ.Λ. (πεξ. ε' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 43 λ. 4186/2013 (Α' 193), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 40
ηνπ λ. 4403/2016, (Α' 125)).
5. Χο πξνο ηα απαηηνπ́κελα δηθαηνινγεηηθάγηα ηελ ππαγσγέκαζεησ́λ
δηδαρζέλησλ/ρζεηζψλ:

/ηξηψλ ζηελ θαηεγνξία ησλ θαη ' ηδίαλ

α. Όηαλ νθείιεηαη ζε ιφγνπο πγείαο, ζα πξέπεη νη γνλεήο /θεδεκφλεο ηνπο ή νη ίδηνη/εο, αλ εήλαη ελέιηθνη /εο, κε αήηεζε
ηνπο λα πξνζθνκήζνπλ ζην ζρνιεήν θνήηεζεο πξν́ζθαηε ζρεηηθέηαηξηθέγλσκάηεπζε απν́Γεκν́ζην Ννζνθνκεήν
,ε
νπνία θέξεη ζθξαγίδα απφ πληνληζηή/ ζηξηα Γηεπζπληέ/ληξηα Κιηληθέο ηνπ Δζληθνπ́πζηέκαηνο Τγεήαο (Δ..Τ.) ή
λφκηκα εθηεινχληα/ζα ρξέε πληνλη - ζηή/ζηξηαο ΓηεπζπληέΚιηληθέο ηνπ Δζληθνπ́πζηέκα - ηνο Τγεήαο (Δ..Τ.) ή
Γηεπζπληή/ληξηα Παλεπηζηεκηαθέο Κιηληθέο έαπν́Γεκν́ζην Κέληξν Τγεήαο ζηελ πεξηνρέηνπ
/ηεο καζεηέ /ηξηαο, ε νπνήα
θέξεη ζθξαγίδα ηνπ/ηεο Γηεπζπληέ/ ληξηαο ηνπ Κέληξνπ έδηθαηνινγεηηθάαπν́Ηδησηηθν́Ννζνθνκεήν ηα νπνήα θέξνπλ
ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνχ θαη ηνπ Γηνηθεηηθνπ́Γηεπζπληέηεο ηδησηηθέο Κιηληθέο .
β. Όηαλ νθείιεηαη ζε παξακνλή ηνπο ζην εμσηεξηθφ, ηζρχεη ε παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο αξηζκ. Σ5/71/ 1-12-1986 (Β'
834) απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.
Οη ππαγν́κελνη/εο ζηηο δηαηάμεηο ησλ θαη 'ηδίαλ δηδαρζέλησλ/ρζεηζψλ, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα , ππνβάιινπλ ηα
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ζρεηηθή αίηεζε ζην νηθείν ζρνιείν ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηε ιήμε ησλ
καζεκάησλ ηνπ Β' ηεηξακήλνπ
6. Γηα ζνβαξά βξαρπρξφληα ή ρξφληα πξνβιήκαηα πγείαο , ηα νπνήα δελ επηηξέπνπλ ηε κεηαθήλεζε θαη θνή - ηεζε ησλ
καζεηψλ/ηξηψλ ζην ζρνιείν , είλαη δπλαηή ε δηδαζθαιία ζην ζπίηη, φηαλ θξίλεηαη αλαγθαίν. Ζ έγθξηζε ηεο δηδαζθαιήαο
ζην ζπήηη γήλεηαη κε απν́θαζε ηνπ /ηεο Γηεπζπληέ/ληξηαο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαήδεπζεο θαην́πηλ
αηηηνινγεκέλεο πξφζθαηεο ηαηξηθήο γλσκάηεπζεο, ζηελ νπνήα αλαγξάθεηαη ε δηάξθεηα επηβεβιεκέλεο παξακνλέο ζην
ζπίηη.
Σα παξαπάλσ δελ ηζρπ́νπλ γηα ηε Β ' θαη ηε Γ' εκεξήζηνπ ΔΠΑ.Λ. θαη ηε Β', Γ' θαη Γ' εζπεξηλνχ ΔΠΑΛ. θαη ηε Β', Γ' θαη
Γ' ησλ Λπθεήσλ ησλ Δληαήσλ Δηδηθσ́λ Δπαγγεικαηηθσ́λ Γπκλάζησλ
- Λπθείσλ.
Ζ γλσκάηεπζε απηέπαξέρεηαη απν́δεκν́ζηα ηαηξνπαη - δαγσγηθή ππεξεζία ή δεκφζηα πγεηνλνκηθή επηηξνπή. Οη
πξναγσγηθέο ή απνιπηήξηεο εμεηάζεηο δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ θαη' ηδίαλ δηδαρζέλησλ/ρζεηζψλ. ην πξν́γξακκα
δηδαζθαιίαο ζην ζπίηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη ην ζχζηεκα ηεο ηειεθπαίδεπζεο.
Ζ θαη' νίθνλ δηδαζθαιία δελ παξέρεηαη ππνρξεσηηθάαπν́εθπαηδεπηηθν́ΔΑΔ , παξά κφλν εάλ γλσκαηεχζεη ζρεηηθά ην
νηθείν ΚΔΓΓΤ.
Άξζξν 27 Έιεγρνο θαη θαηαρψξηζε ησλ απνπζηψλ
1. Ζ απνπζήα καζεηέ /ηξηαο απν́ην ζρνιεήν θαηαγξάθεηαη ζην Ζκεξέζην Γειηήν Φνήηεζεο θάζε δηδαθηηθέσ́ξα

.

2. Σν Ζκεξέζην Γειηήν Φνήηεζεο ππνγξάθεηαη ζηελ αξρέθάζε δηδαθηηθέο σ́ξαο απν́ηνλ
/ηε δηδάζθνληα / νπζα, ν/ε
νπνίνο/α έρεη θαη ηελ απνθιεηζηηθέεπζπ́λε ηνπ ειέγρνπ ηνπ . Ζ ζπκπιέξσζε θαη ε θπ́ιαμε ηνπ αλαηήζεηαη απν́ηνλ /ηελ
Τπεχζπλν/ε θαζεγεηέ/ηξηα ηνπ ηκέκαηνο ζε καζεηέ /ηξηα έκαζεηέο /ηξηεο, ζχκθσλα κε θξηηήξηα πνπ γηα
παηδαγσγηθνχο ιφγνπο νξίδεη ν χιινγνο Γηδαζθφλησλ/νπζψλ.
3. Γηα ηνλ έιεγρν ησλ απνπζησ́λ ησλ καζεησ́λ /ηξηψλ ηεξείηαη Βηβιίν Φνίηεζεο (απνπζηνιφγην), ζην νπνήν
θαηαρσξίδεηαη αξηζκεηηθά ην άζξνηζκα ησλ απνπζηψλ ηεο εκέξαο θάζε καζεηή /ηξηαο πνπ απνπζήαζε , φπσο απηέο έρνπλ
θαηαγξαθεί ζην Ζκεξήζην Γειηίν Φνίηεζεο. Ζ ηέξεζε ηνπ Βηβιήνπ Φνήηεζεο (απνπζηνινγίνπ) αλαηίζεηαη ζε
θαζεγεηή/ηξηα πνπ νξήδεηαη απν́ηνλ π́ιινγν Γηδαζθν́λησλ /νπζψλ, ν/ε νπνήνο /α ην ηεξεήειεθηξνληθά , ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο παξνπ́ζαο .
4. Οη απνπζήεο πνπ θαηαρσξήδνληαη ζην Βηβιήν Φνήηεζεο (απνπζηνιφγην), αθνχ αζξνηζηνχλ θαηά ηεηξά- κελν,
κεηαθέξνληαη ζπλνιηθά ζηα Αηνκηθά Γειηία ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη θαηαγξάθνληαη ζηνλ αηνκηθφ έιεγρν , ψζηε λα
γλσζηνπνηεζνχλ ζηνπο θεδεκφλεο ηνπο.
5. Καηά ηε ιήμε ηνπ Β' ηεηξάκελνπ θαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ γξα πηψλ πξναγσγηθψλ θαη απνιπηεξίσλ εμεηάζεσλ,
νη απνπζήεο ησλ δπ́ν ηεηξάκελσλ αζξνήδνληαη θαη ην άζξνηζκα θαηαγξάθεηαη ζηα ΑηνκηθάΓειηήα ησλ καζεησ́λ
/ηξηψλ.
Σν γεληθν́ζπ́λνιν ησλ απνπζησ́λ , θαζψο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά απνπζίαο πνπ έρνπλ πξνζθνκηζηεί, απνηεινχλ ηε βάζε
γηα ηνλ ραξαθηεξηζκν́ηεο θνήηεζεο ησλ καζεησ́λ /ηξηψλ.
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Άξζξν 28 Υαξαθηεξηζκφο θνίηεζεο, ζπλέπεηεο
1. Ζ θνήηεζε ραξαθηεξήδεηαη σο επαξθέο έαλεπαξθέο κε βάζε ην γεληθν́ζπ́λνιν ησλ απνπζησ́λ πνπ ζεκεησ́ζεθαλ
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνπ́έηνπο .
2. Γεδνκέλεο ηεο ππνρξέσζεο ησλ ππεχζπλσλ θαζεγεηψλ /ηξηψλ θαη ηνπ/ηεο Γηεπζπληέ/ληξηαο ηνπ ζρνιεήνπ λα
ελεκεξψλνπλ άκεζα ηνπο θεδεκφλεο γηα ηηο απνπζίεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη ηεο ππνρξέσζεο ησλ θεδεκφλσ λ λα
ελεκεξψλνπλ ην ζρνιείν γηα ηνπο ιφγνπο απνπζίαο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 29, θαηά ηνλ
ραξαθηεξηζκφ θνίηεζεο νη απνπζίεο δελ δηαθξίλνληαη ζε δηθαηνινγεκέλεο θαη αδηθαηνιφγεηεο.
3. Δπαξθήο ραξαθηεξίδεηαη ε θνίηεζε καζεηψ λ/ηξηψλ εθφζνλ ην ζχλνιν ησλ απνπζηψλ ηνπ /ηεο δελ ππεξβαήλεη ηηο
εθαηφλ δεθαηέζζεξηο (114).
4. Αλεπαξθήο ραξαθηεξίδεηαη ε θνίηεζε καζεηή /ηξηαο πνπ ζεκεήσζε πάλσ απν́εθαην́λ δεθαηέζζεξηο
(114) απνπζίεο.
Οη καζεηέο /ηξηεο ησλ νπνήσλ ε θνήηεζε ραξαθηεξήδεηαη αλεπαξθέο εήλαη ππνρξεσκέλνη
/εο λα επαλαιάβνπλ ηε θνήηεζε
ηνπο ζηελ ήδηα ηάμε .
5. ηελ πεξήπησζε ησλ Μνπζηθσ́λ θαη Καιιηηερληθσ́λ Γπκλαζήσλ θαη Λπθεήσλ ηζρπ́νπλ ηα αξηζκεηηθάν́ξηα πνπ
πξνβιέπνληαη ζην παξφλ άξζξν πξνζαπμεκέλα θαηά δεθαέμη (16) απνπζίεο.
6. ηελ πεξήπησζε ησλ Δζπεξηλσ́λ Γπκλαζήσλ θαη Δζπεξηλσ́λ Γεληθσ́λ Λπθεήσλ έΔζπεξηλσ́λ Δπαγγεικαηηθσ́λ
Λπθείσλ ηζρχνπλ ηα αξηζκεηηθά φξηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξφλ άξζξν πξνζαπμεκέλα θαηά δεθαέμη (16) απνπζίεο.
7. ηελ πεξήπησζε ησλ ηδησηηθσ́λ ζρνιεήσλ ηα νπνήα ιεηηνπξγνπ́λ κε δηεπξπκέλν σξάξην ηζρπ́νπλ ηα αξηζκεηηθάν́ξηα
πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξν́λ άξζξν πξνζαπμεκέλα αλάινγα κε ηνλ αξηζκν́ησλ επηπιένλ σξσ́λ
.
8. Δηδηθά γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2017-18 κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο επαξθήο θαη ε θνίηεζε καζεηή/-ηξηαο πνπ
πξαγκαηνπνίεζε έσο 164 απνπζίεο εθφζνλ ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά ηα εμήο : α) γηα ηηο παξαπάλσ απν́ηηο 114 έρεη
πξνζθνκίζεη δηθαηνινγεηηθά απφ γηαηξφ πνπ βεβαηψ- λνπλ ηελ αζζέλεηα , β) ν Γεληθν́ο Μέζνο Όξνο ηεο πξνθνξηθέο
βαζκνινγίαο, πνπ πξνθπ́πηεη απν́ην άζξνηζκα ησλ κέζσλ ν́ξσλ ησλ δπ́ν ηεηξακεληαήσλ βαζκσ́λ δηαη
- ξνχκελν κε ηνλ
αξηζκφ ησλ δηδαζθφκελσλ καζεκάησλ , είλαη δεθαπέληε πιήξεο θαη γ) δελ έρεη θάλεη ρξήζε ηεο κε πξνζκέηξεζεο
απνπζηψλ ηνπ άξζξνπ 24 παξ. 2 θαη 3.
9. Ζ θνήηεζε ησλ καζεησ́λ /ηξηψλ ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ, νη νπνήνη /εο παξαθνινπζνπ́λ κν́λν ηα καζέκαηα
Σνκέσλ, Δηδηθνηήησλ, ραξαθηεξίδεηαη σο εμήο:
α. Δπαξθήο ραξαθηεξίδεηαη ε θνίηεζε ηνπ/ηεο καζεηέ /ηξηαο, εθφζνλ ην ζχλνιν ησλ απνπζηψλ ηνπ/ηεο πνπ
ζεκεηψζεθαλ θαηά ην νηθείν δηδαθηηθφ έηνο, αλεμάξηεηα απφ ην ιφγν ζηνλ νπνίν νθείινληαη, δελ ππεξβαήλεη γηα ηε Β '
ηάμε Ζκεξεζίσλ ΔΠΑ.Λ. ηηο εβδνκέληα πέληε (75), γηα ηε Γ ηάμε Ζκεξεζήσλ ΔΠΑ .Λ. ηηο εβδνκέληα πέληε (75), γηα ηε
Β' ηάμε Δζπεξηλψλ ΔΠΑ .Λ. ηηο εβδνκέληα νθησ́ (78), γηα ηε Γ' ηάμε Δζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ. ηηο εβδνκέληα νθησ́ (78) θαη
γηα ηε Γ' ηάμε ησλ Δζπεξηλψλ ΔΠΑ .Λ. ηηο νγδν́ληα ηξεηο (83) απνπζίεο.
β. Αλεπαξθήο ραξαθηεξίδεηαη ε θνίηεζε καζεηή/ ηξηαο πνπ ζεκεήσζε πάλσ απν́εβδνκέληα πέληε
(75) απνπζίεο γηα ηε
Β' ηάμε Ζκεξεζίσλ ΔΠΑ .Λ., πάλσ απφ εβδνκήληα πέληε (75) απνπζίεο γηα ηε Γ' ηάμε Ζκεξεζίσλ ΔΠΑ .Λ., πάλσ απφ
εβδνκήληα νθησ́ (78) απνπζίεο γηα ηε Β' ηάμε Δζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ., πάλσ απφ εβδνκήληα νθηψ (78) απνπζίεο γηα ηε Γ'
ηάμε Δζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ. θαη πάλσ απν́νγδν́ληα ηξεηο (83) απνπζίεο γηα ηε Γ' ηάμε ησλ Δζπεξηλψλ ΔΠΑ .Λ..
10. Οη καζεηέο /ηξηεο ησλ νπνήσλ ε θνήηεζε ραξαθηεξήδεηαη αλεπαξθέο εήλαη ππνρξεσκέλνη
θνίηεζε ζηελ ίδηα ηάμε.

/εο λα επαλαιάβνπλ ηε

11. Υαξαθηεξηζκφο θνίηεζεο καζεηψλ/ηξηψλ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο:
Α. χκθσλα κε ηελ παξ . 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3699/ 2008 (Α' 199):
«Γηα ηνπο καζεηέο /ηξηεο κε αλαπεξήα θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ θνηηνπ́λ ζε ζρνιεήα ηεο Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο, ε θνήηεζε ηνπο ζεσξεήηαη επαξθέο ν́ηαλ :
α) ην ζπ́λνιν ησλ επηπιένλ απνπζησ́λ δελ ππεξβαήλεη ην ηξηάληα ηνηο εθαην́ (30%) ησλ πξνβιεπν́κελσλ απν́ην νηθεήν
αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ κε βάζε ην σξνιφγην πξφγξακκα θαη
β) νη επηπιένλ απν́ηηο πξνβιεπν́κελεο θάζε θνξάδηθαηνινγεκέλεο έαδηθαηνιν́γεηεο απνπζήεο νθεήινληαη
απνδεδεηγκέλα ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα απνθαηάζηαζεο θαη ζεξαπείαο πνπ πηζηνπνηνχληαη απφ ηνλ θνξέα
πινπνίεζεο».
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Β. χκθσλα κε ηνλ λ . 3699/2008 (Α' 199) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην αξ. 48 ηνπ λ. 4415/2016 (Α' 159) «Ζ θνήηεζε ησλ
καζεηψλ/ηξηψλ ζηα Δ .Δ.Δ.ΔΚ. ραξαθηεξίδεηαη επαξθήο ή φρη απφ ην χιινγν Γηδαζθφλησλ, ν νπνήνο απνθαζήδεη θαηά
πεξίπησζε θαη αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ απνπζηψλ, ζπλππνινγίδνληαο ηελ επαξθή θαηάθηεζε ησλ δηδαθηηθψλ
ζηφρσλ, ηηο ηδηαηηεξν́ηεηεο θάζε καζεηέ».
Άξζξν 29 Δλεκέξσζε γνλέσλ - Τπνρξεψζεηο γνλέσλ καζε- ηψλ/ηξηψλ πνπ απνπζηάδνπλ
1. Γηα ηελ ηαθηηθέπαξαθνινπ́ζεζε ηεο θνήηεζεο ησλ καζεησ́λ /ηξηψλ επζχλνληαη εμ νινθιήξνπ νη θεδεκφλεο ηνπο. Ο
θεδεκφλαο θάζε καζεηή/ηξηαο πνπ απνπζήαζε απν́ην ζρνιείν νθείιεη λα γλσζηνπνηεί ζην ζρνιείν ηνπο ιφγνπο ηεο
απνπζίαο άκεζα κε έλαλ απφ ηνπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο πνπ έρεη δειψζεη ζην ζρνιείν θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ/ηεο
καζεηή/ηξηαο ζε απην́ . Ζ γλσζηνπνήεζε ηνπ ιν́γνπ ησλ απνπζησ́λ ζπλνδεπ́εηαη απφ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά κφλν
ζηελ πεξήπησζε πνπ πξνβιέπεηαη ν κε ππνινγηζκν́ο ηνπο θαηάηελ έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ θνήηεζεο
, ζχκθσλα κε
ην άξζξν 24.
2. Ο/Ζ ππεπ́ζπλνο /ε θαζεγεηέο /ηξηα θάζε ηκέκαηνο νθεήιεη λα ελεκεξσ́λεη ηνπο θεδεκφλεο γηα ηελ απνπζία ησλ
καζεηψλ/ηξηψλ θαη λα πιεξνθνξείηαη ηνπο ιφγνπο ηεο απνπζίαο ηνπο κε θάζε πξφζθνξν κέζν , φπσο κε ηειεθψλεκα,
κε κέλπκα ζηαικέλν απν́ινγαξηαζκν́ηνπ ζρνιεήνπ ζην ειεθηξνληθν́ηαρπδξνκεήν
- εθφζνλ νη γνλείο/θεδεκφλεο έρνπλ
ππνβάιεη ζην ζρνιείν ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξνπλ ηελ ειεθηξνληθή ηνπο δηεχζπλζε - ή ζην
θηλεηφ ηειέθσλν ησλ γνλέσλ/θεδεκφλσλ (SMS), ή κε επηζηνιή. Δάλ ε επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο δελ είλαη
εθηθηή ή εάλ νη γνλείο/θεδεκφλεο αξλεζνχλ ηελ επηθνηλσλία ή εάλ γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν είλαη απαξαίηεην,
ζπγθαιείηαη ην πκβνχιην ηνπ Σκήκαηνο γηα λα εμεηάζεη ηελ αλαγθαηφηεηα ρξήζεο ελεξγεηψλ παηδαγσγηθνχ
ραξαθηήξα, φπσο, ελδεηθηηθά, ε πξνζθπγέζε ππνζηεξηθηηθέο εθπαηδεπηηθέο δνκέο έθνηλσληθέο ππεξεζήεο
.
3. ε πεξήπησζε πνπ καζεηέο /ηξηα έρεη απνπζηάζεη ηξεηο ζπλερν́κελεο εκέξεο έπξαγκαηνπνηέζεη ηξηάληα
(30)
ζπλνιηθά απνπζίεο, ν/ε εθπαηδεπηηθν́ο πνπ εήλαη ππεπ́ζπλνο /ε ηνπ ηκέκαηνο επηθνηλσλεήάκεζα κε ηνπο
γνλείο/θεδεκφλεο ηνπ/ηεο καζεηέ/ηξηαο (κε ειεθηξνληθν́ηαρπδξνκεήν , SMS ή κε επηζηνιή), πιεξνθνξείηαη ηνλ ιφγν
ησλ απνπζησ́λ θαη ελεκεξσ́λεη ηνλ /ηε Γηεπζπληέ/ ληξηα ηνπ ζρνιεήνπ . Μεηά ηελ πξψηε ελεκέξσζε ησλ
γνλέσλ/θεδεκφλσλ, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ , ν/ε εθ- παηδεπηηθφο ηνπο ελεκεξψλεη ηηο πξψηεο πέληε (5) εξγάζηκεο
εκέξεο θάζε κήλα, εθφζνλ ππάξρεη κεηαβνιή ζηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ απνπζηψλ.
4. Όηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη απνπζίεο ζε ψξεο ηνπ εκεξέζηνπ πξνγξάκκαηνο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξψηεο ή
ηειεπηαίαο ψξαο), κεκνλσκέλεο ή ζπλερείο, ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ/ηεο Γηεπζπληέ/ληξηαο ηνπ ζρνιεήνπ , αλαδεηνχληαη νη
ιφγνη θαη πξαγκαηνπνηνχληαη ελέξγεηεο παηδαγσγηθνχ ραξαθηήξα πνπ, ελδερνκέλσο, θξίλνληαη απαξαίηεηεο.
5. Οη απνπζήεο ησλ καζεησ́λ /ηξηψλ αζξνίδνληαη θαη ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο θνίηεζεο ησλ
καζεηψλ/ηξηψλ.
6. Όπνπ ζην παξφλ άξζξν αλαθέξεηαη θεδεκφλαο ηνπ καζεηή/ηξηαο λνεήηαη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ θαζνξίδεηαη ζην
άξζξν 13, πξνθεηκέλνπ γηα καζεηέο/ηξηεο πνπ δελ έρνπλ ζπκπιεξσ́ζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθήαο ηνπο . Οη καζεηέο /ηξηεο
πνπ έρνπλ ζπκπιεξσ́ζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθήαο ηνπο εθπιεξσ́λνπλ πξνζσπηθάηελ ππνρξέσζε γηα ηε γλσζηνπνήεζε
ηνπ ιν́γνπ απνπζήαο ηνπο .
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ' Παηδαγσγηθέο δξάζεηο θαη κέηξα γηα ηελ εχξπζ- κε ιεηηνπξγήα ηνπ ζρνιεήνπ
Άξζξν 30 Γξάζεηο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ
1. ε θάζε ζρνιεήν ν π́ιινγνο ησλ Γηδαζθφλησλ /νπζψλ απνθαζίδεη ηε ιήςε ησλ κέηξσλ πνπ ζεσξεί απαξαίηεηα γηα
ηελ νξγάλσζε ηεο ζρνιηθέο δσέο κε ηξν́πν πνπ λα δηακνξθσ́λεηαη θαιν́ζρνιηθν́θιήκα επηθνηλσλήαο
, δηαιφγνπ θαη
εκπηζηνζχλεο αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο/ηξηεο θαη ελεκεξσ́λεη ην π́ιινγν Γνλέσλ θαη ηηο Μαζεηηθέο
Κνηλφηεηεο.
2. Γηα ηνλ ζθνπν́απην́εήλαη δπλαην́λ λα απνθαζηζηεήε ζπλεξγαζήα κε ππεπζπ́λνπο ησλ ππνζηεξηθηηθσ́λ δνκσ́λ ησλ
Γηεπζχλζεσλ Δθπαίδεπζεο ή κε θνηλσληθέο ππεξεζίεο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ε εθαξκνγή θαηάιιεισλ
πξνγξακκάησλ εληφο ηνπ ζρνιείνπ.
Ο π́ιινγνο Γηδαζθν́λησλ /νπζψλ έρεη επίζεο ηελ παηδαγσγηθή επζχλε ηξνπνπνίεζεο ηεο απφθαζεο απηήο, εάλ
θαηαζηεί αλαγθαίν.
3. ηελ αξρέηνπ δηδαθηηθνπ́έηνπο θαη ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 10 επηεκβξίνπ πξαγκαηνπνηείηαη παηδαγσγηθή
ζπλεδξίαζε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ/νπζψλ, ζηελ νπνήα γήλεηαη ν θαηακεξηζκν́ο ησλ εξγαζησ́λ ηνπ ζρνιεήνπ ζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. ηε ζπλεδξίαζε απηή νξίδεηαη γηα θάζε ηκήκα έλαο
θαζεγεηήο/ηξηα σο ππεπ́ζπλνο /ε ηνπ ηκέκαηνο απηνπ́ . Ο ξν́ινο ηνπ /ηεο ππεπ́ζπλνπ /εο θαζεγεηέ/ηξηαο εήλαη ε

ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ελίδα 154

Edited with the trial version of

To remove this notice, visit
www.pdfpro.co

παξαθνινχζεζε ηεο θνίηεζεο ησλ καζεηψλ /ηξηψλ, ε ζπζηεκαηηθέππνζηέξημε ηνπο θαη ε δεκηνπξγήα ζεηηθνπ́θιήκαηνο
ζηε ζρνιηθέθνηλν́ηεηα , ν έγθαηξνο εληνπηζκν́ο ησλ καζεζηαθσ́λ , νηθνγελεηαθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ
δπζθνιηψλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, ψζηε λα κπνξεί ην ζρνιείν λα ηηο αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά.
4. Μέρξη ηηο 10 Οθησβξίνπ ν/ε Γηεπζπληέο /ληξηα ηνπ ζρνιεήνπ ζε ζπλεξγαζήα κε ηνλ π́ιινγν Γηδαζθν́λησλ / νπζψλ
νξγαλψλεη ελεκεξσηηθή ζπγθέληξσζε ησλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ ησλ καζεηψλ /ηξηψλ, ζηελ νπνήα νηβγνλεήο θαη
θεδεκφλεο ελεκεξψλνληαη απφ ηνπο/ηηο δηδάζθνληεο /νπζεο γηα δεηέκαηα ιεηηνπξγήαο ηνπ ζρνιεήνπ . Ζ εκέξα θαη σ́ξα
ηεο ζπγθέληξσζεο θαζνξήδνληαη κε θξηηέξην ηε δηεπθν́ιπλζε ησλ εξγαδν́κελσλ γνλέσλ θαη θεδεκν́λσλ
.
5. Ο π́ιινγνο Γηδαζθν́λησλ /νπζψλ έρεη ηελ επζχλε ηεο εθαξκνγήο ησλ πξνβιεπφκ ελσλ παηδαγσγηθσ́λ θαηεπζπ́λζεσλ
ζχκθσλα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ. Γηα ηνλ ζθνπν́απην́ζηελ αξρέηνπ δηδαθηηθνπ́έηνπο θαη ζε ζπλεξγαζήα
κε ηηο καζεηηθέο θνηλν́ηεηεο πξνρσξάζηελ θαηάξηηζε έηξνπνπνήεζε ελν́ο πιαηζήνπ θαλν́λσλ γηα ηελ θαιπ́ηεξε
νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο δσήο, ηνπ Πιαηζήνπ Οξγάλσζεο ρνιηθέο Εσέο . Με ην πιαήζην απην́εθαξκν́δνληαη νη ζθνπνή
ηεο εθπαήδεπζεο , φπσο θαζνξίδνληαη απφ ην χληαγκα θαη ηνπο ζρεηηθνχο Νφκνπο, Γηαηάγκαηα θαη Τπνπξγηθέο
Απνθάζεηο, ζηηο ηδηαήηεξεο ζπλζέθεο θάζε ζρνιεήνπ . Σν Πιαήζην Οξγάλσζεο ρνιηθέο Εσέο θνηλνπνηεήηαη ζηε
Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Μέρξη ηελ αλάδεημε ησλ λέσλ Μαζεηηθψλ πκβνπιίσλ θαη ηελ θαηάξηηζε
ηνπ ηζρπ́εη εθεήλν ηνπ πξνεγνπ́κελνπ ζρνιηθνχ έηνπο .
6. ηελ εθαξκνγέηνπ Πιαηζήνπ Οξγάλσζεο ηεο ρνιηθέο Εσέο βνεζνπ́λ ην πκβνπ́ιην Σκέκαηνο θαη ν
θαζεγεηήο/ηξηα ηνπ ηκέκαηνο .

/ε ππεπ́ζπλνο /ε

Σν πκβνπ́ιην Σκέκαηνο
α. απνηειείηαη απφ φινπο ηνπο/ηηο δηδάζθνληεο /νπζεο ζην ηκέκα θαη πξνεδξεπ́εη ν /ε αξραην́ηεξνο /ε ησλ δηδαζθφλησλ/νπζψλ ή ν /ε Γηεπζπληέο /ληξηα έν /ε Τπνδηεπζπληέο /ληξηα, εθφζνλ δηδάζθνπλ ζ' απηφ,
β. ζπλεδξηάδεη έθηαθηα θάζε θνξά πνπ αλαθχπηνπλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε θνίηεζε, ηε ζπκπεξηθνξά , ηελ πγεήα θαη ηελ
πξφνδν ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηνπ ηκήκαηνο ,
γ. ζπγθαιείηαη απφ ηνλ/ηελ πξνεδξεπ́νληα /νπζα έαλ ην δεηέζνπλ κε έγγξαθν ηνπο δπ́ν ηνπιάρηζηνλ δηδάζθν
ληεο/νπζεο, ή θαη έλαο/κία ή πεξηζζφηεξνη/εο καζεηέο / ηξηεο γηα ζνβαξν́ιν́γν πνπ αθνξά φιν ην ηκήκα ,
δ. ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ πκβνπιήνπ κπνξεήλα κεηέρεη θαη ην πξνεδξεήν ηεο καζεηηθέο θνηλν́ηεηαο ηνπ ηκέκαηνο

-

,

ε. ζπλεδξηάδεη θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη εθηφο σξψλ δηδαζθαιίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ,
ζη. ζπδεηεί θαη εηζεγείηαη ζηνλ χιινγν Γηδαζθφλησλ/ νπζψλ ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παηδαγσγηθή
αληηκεηψπηζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηνπ ηκήκαηνο , ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπο.
Άξζξν 31 Παηδαγσγηθά κέηξα θαη ελέξγεηεο παηδαγσγηθνχ ραξαθηήξα
1. Ο π́ιινγνο Γηδαζθν́λησλ /νπζψλ έρεη ηελ παηδαγσγηθή επζχλε λα πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο θαη λα εθαξκφδεη
πξαθηηθέο γηα ηε δεκηνπξγία ζην ζρνιείν ηνπ θιίκαηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο εθπαίδεπζεο
θαη γηα ηε δηαπαηδαγψγεζε ησλ καζεηψλ έηζη, ψζηε λα ζέβνληαη ηνπο δηαθνξεηηθνχο ξφινπο θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηελ
αλάγθε ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ. Γηα ηνλ ζθνπν́απην́πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεήν́ινπο ηνπο δηαζέζηκνπο ηξν́πνπο
(π.ρ.
ζπκβνπιεπηηθέο ζπλαληήζεηο κε ηηο ππνζηεξηθηηθέο εθπαηδεπηηθέο δνκέο , δηαδηθαζία δηακεζνιάβεζεο) γηα ηελ
αληηκεηψπηζε θάζε παξεθθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο.
ηηο πεξηπησ́ζεηο ησλ καζεησ́λ /ηξηψλ πνπ δε βειηηψλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ν χιινγνο Γηδαζθφλησλ/ νπζψλ
πξνβαίλεη ζηε ιέςε κέηξσλ , ηα νπνήα εήλαη : α) πξνθνξηθή παξαηήξεζε, β) επίπιεμε, γ) απνβνιή απφ ηα καζήκαηα
κίαο (1) εκέξαο, δ) απνβνιή απφ ηα κα- ζήκαηα δχν (2) εκεξψλ, ε) αιιαγή ζρνιηθνχ πεξηβάι- ινληνο.
2. Σα παηδαγσγηθάκέηξα γ ' θαη δ' επηβάιινληαη εθν́ζνλ θξήλεηαη ν́ηη ηα παηδαγσγηθάκέηξα πνπ έρνπλ έδε εθαξκνζηεή
ζην ζρνιεήν δελ έρνπλ θέξεη αιιαγέηεο ζηάζεο ηνπ /ηεο καζεηέ /ηξηαο έεθν́ζνλ πξν́θεηηαη γηα ζνβαξέπαξέθθιηζε ,
έζησ θαη κεκνλσκέλε. Σν παηδαγσγηθν́κέηξν ηεο αιιαγήο ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο επηβάιιεηαη κφλν εάλ επηπιένλ
θξίλεηαη φηη δελ είλαη δπλαηή ε επαλφξζσζε ηεο παξέθθιηζεο εληφο ηνπ ίδηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο.
3. Σα παηδαγσγηθάαπηάκέηξα αμηνπνηνπ́ληαη σο εμέο

:

α) Κάζε δηδάζθσλ/νπζα θαζεγεηήο/ηξηα κπνξεήλα αμηνπνηέζεη ηα παηδαγσγηθάκέηξα α θαη β .
β) Ο/Ζ Γηεπζπληέο /ληξηα ηνπ ζρνιεήνπ κπνξεήλα αμηνπνηέζεη ηα παηδαγσγηθάκέηξα α, β θαη γ.
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γ) Ο π́ιινγνο Γηδαζθν́λησλ /νπζψλ κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ηα παηδαγσγηθά κέηξα α, β, γ, δ θαη ε.
δ) Σελ αιιαγέζρνιηθνπ́πεξηβάιινληνο κπνξεήλα ηελ επηβάιεη κν́λν ν π́ιινγνο Γηδαζθν́λησλ
/νπζψλ κε απφθαζε
ζηελ νπνήα πξέπεη λα αηηηνινγεήηαη εηδηθάν ιν́γνο γηα ηνλ νπνήν θξήλεηαη ν́ηη δελ εήλαη δπλαηέε επαλν́ξζσζε ηεο
παξέθθιηζεο ελην́ο ηνπ ήδηνπ ζρνιηθνπ́πεξηβάιινληνο θαη κε ηε ζπ́κθσλε γλσ́κε εηδηθνπ́ησλ ππνζηεξηθηηθσ́λ
εθπαηδεπηηθψλ δνκψλ. ηε ζπλεδξήαζε έρνπλ δηθαήσκα λα παξήζηαληαη ν θεδεκν́λαο ηνπ /ηεο καζεηέ/ ηξηαο, θαζψο θαη
ην πξνεδξεήν ηεο Μαζεηηθέο Κνηλφηεηαο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ /ηεο θαη ην πξνεδξεήν ηνπ Μαζεηηθνπ́πκβνπιήνπ ηνπ
ζρνιείνπ, νη νπνήνη απνρσξνπ́λ ηελ σ́ξα ηεο ςεθνθνξήαο . Σν παηδαγσγηθν́κέηξν ηεο αιιαγέο ζρνιηθνπ́πεξηβάιινληνο
ηζρχεη γηα ην ζρνιηθφ έηνο εληφο ηνπ νπνίνπ ειήθζε, απφ δε ην επφκελν ζρνιηθφ έηνο ν/ε καζεηέο /ηξηα έρεη δηθαήσκα
λα επα- λέιζεη ζην ζρνιείν κε ηε δηαδηθαζία ηεο κεηεγγξαθήο.
4. Δπηπιένλ γηα ηα παηδαγσγηθά κέηξα ηζρχνπλ ηα εμήο:
α) Ζ παξαηέξεζε έρεη ζθνπν́λα πξνεηδνπνηέζεη ηνλ/ ηε καζεηή /ηξηα ν́ηη ε ζπκπεξηθνξάηνπ /ηεο παξεθθιήλεη απν́ηα
πξνβιεπφκελα απφ ην Πιαίζην Οξγάλσζεο ηεο ρνιηθήο Εσήο θαη δελ θαηαρσξίδεηαη ζην Βηβιίν Καηα- γξαθήο
Δλεξγεηψλ Τπνζηήξημεο Δχξπζκεο Λεηηνπξγίαο.
β) Σα ππν́ινηπα παηδαγσγηθάκέηξα θαηαρσξίδνληαη ζην Βηβιίν Καηαγξαθήο Δλεξγεηψλ Τπνζηήξημεο Δχξπζκεο
Λεηηνπξγίαο.
5. Οη καζεηέο /ηξηεο πνπ απνβάιινληαη παξακέλνπλ ηηο εκέξεο ηεο απνβνιέο ζην ζρνιεήν , νη σ́ξεο απνπζήαο ηνπο απν́
ηελ ηάμε θαηαρσξήδνληαη θαη απαζρνινπ́ληαη κε επζχλε ηνπ /ηεο Γηεπζπληέ/ληξηαο ηνπ ζρνιεήνπ . Ζ κνξθέηεο
απαζρφιεζεο εληφο ηνπ ζρνιείνπ θαζνξί- δεηαη απν́ην ν́ξγαλν πνπ απνθάζηζε ην ζπγθεθξηκέλν παηδαγσγηθν́κέηξν .
6. Δάλ καζεηήο/ηξηα παξαθσιπ́εη ηε δηεμαγσγέκαζέκαηνο , είλαη δπλαηφλ λα ηνπ/ηεο επηβιεζεήπξνθνξηθέπαξαηέξεζε
θαη λα απνκαθξπλζεήαπν́ηελ αήζνπζα δηδαζθαιήαο , νπφηε απαζρνιείηαη κε ηελ επζχλε ηνπ/ηεο Γηεπζπληέ/ληξηαο ηνπ
ζρνιείνπ, ιακβάλνληαο απνπζία. ε πεξήπησζε επαλαιακβαλν́κελσλ σξηαήσλ απνκαθξπ́λζεσλ θαη πάλησο κεηά απφ
ηξεηο απνκαθξπ́λζεηο απν́ηνλ /ηελ ήδην /α δηδάζθνληα /νπζα έπέληε ζπλνιηθά , ην πκβνπ́ιην ηνπ Σκέκαηνο εμεηάδεη ηνπο
ελδεδεηγκέλνπο ρεηξηζκνχο.
7. ηνπο/ζηηο καζεηέο /ηξηεο πνπ επηηπγράλνπλ βαζκν́εηέζηαο πξνν́δνπ «άξηζηα» απνλέκεηαη
πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ/νπζψλ, «Αξηζηείν Πξνφδνπ».

, κεηά απφ απφθαζε ηνπ

8. ηνπο/ζηηο καζεηέο /ηξηεο θάζε ηκέκαηνο πνπ επηηπγράλνπλ ηνλ κεγαιπ́ηεξν βαζκν́εηέζηαο πξνν́δνπ θαη δηαγσγέ
«εμαηξεηηθή» απνλέκεηαη, κεηά απφ απφθαζε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ/νπζψλ, «Βξαβείν Πξνφδνπ». ε πεξήπησζε
ηζνβαζκίαο ην «Βξαβείν Πξνφδνπ» απνλέκεηαη ζε φινπο/εο ηνπο καζεηέο /ηξηεο πνπ ηζνβάζκηζαλ .
9. ηνπο/ζηηο καζεηέο /ηξηεο νη νπνήνη /εο έρνπλ ζεκεησ́ζεη ζεκαληηθέβειηήσζε ηεο επήδνζεο ηνπο
απφθαζε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ/νπζψλ, «Έπαηλνο Πξνζσπηθήο Βειηίσζεο».

, απνλέκεηαη, κεηά απφ

10. ηνπο/ζηηο καζεηέο /ηξηεο πνπ δηαθξήλνληαη γηα ηδηαήηεξεο πξάμεηο αιιειεγγπ́εο θαη θνηλσληθέο πξνζθνξάο θαη γηα
πξάμεηο πνπ εθθξάδνπλ πλεχκα αληδηνηεινχο θηιαιιειίαο απνλέκεηαη εηδηθφο έπαηλνο.
11. Ο ηπ́πνο θαη νη δηαζηάζεηο ησλ εηδηθσ́λ δηπισκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν απην́θαζνξήδνληαη κε απν́θαζε
ηνπ Τπνπξγνπ́Παηδεήαο Δ́ξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ .
12. Όιεο νη ηηκεηηθέο δηαθξίζεηο επηδίδνληαη ζε επίζεκε ηειεηή θαηά ηελ Δνξηή ηεο εκαίαο. ηελ ηειεηέαπηέ
πξνζθαινχληαη λα παξαζηνχλ νη ηνπηθέο αξρέο θαη νη γνλείο θαη θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ.
Άξζξν 32 Γηαγσγή
1. Ζ ζπκπεξηθνξάησλ καζεησ́λ /ηξηψλ, πνπ εθδεισ́λεηαη κε νπνηνδέπνηε ηξν́πν ελην́ο έεθην́ο ηνπ ζρνιεήνπ κε πξάμεηο
ή παξαιείςεηο, ζπληζηά ηε δηαγσγή ηνπο.
2. Ζ δηαγσγέπεξηιακβάλεηαη κεηαμπ́ησλ ζηνηρεήσλ ηεο καζεηηθέο θαηάζηαζεο ησλ καζεησ́λ
/ηξηψλ πνπ θνηηνχλ θάζε
έηνο ζην Γπκλάζην ή Γεληθφ Λχθεην ή Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην, ζηα Γπκλάζηα ΔΑΔ , ζηα Λπ́θεηα ΔΑΔ , ζηα Δληαήα Δηδηθά
Δπαγγεικαηηθά Γπκλάζηα - Λχθεηα θαη Δ.Δ.Δ.ΔΚ. θαη ειέγρεηαη , ραξαθηεξίδεηαη θαη θαηαρσξίδεηαη ζηα νηθεία βηβιία,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνπ́ζαο .
3. Οη καζεηέο /ηξηεο νθεήινπλ λα αθνινπζνπ́λ ηνπο θαλν́λεο πνπ δηέπνπλ ηε ζρνιηθέδσέ , φπσο απηνί νξίδνληαη απφ ηελ
θείκελε λνκνζεζία θαη ην Πιαίζην Οξγάλσζεο ηεο ρνιηθήο Εσήο (ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηελ παξ . 5 ηνπ
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άξζξνπ 30). Κάζε πξάμε ή παξάιεηςε πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε απηνχο απνηειεί αληηθείκελν παηδαγσγηθνχ ειέγρνπ
θαη αληηκεησπήδεηαη κε παηδαγσγηθάκέζα .
4. Ζ δηαγσγέθάζε καζεηέ /ηξηαο ραξαθηεξήδεηαη σο «εμαηξεηηθή» , «θαιή» ή «κεκπηή» σο εμέο :
α) «Δμαηξεηηθή» ραξαθηεξίδεηαη ε δηαγσγή ηνπ/ηεο καζεηέ/ηξηαο, φηαλ ηεξεί απνιχησο ηνπο θαλφλεο ηεο ζρνιηθήο
δσήο.
β) «Καιή» ραξαθηεξίδεηαη ε δηαγσγή ηνπ/ηεο καζεηέ/ ηξηαο, φηαλ ππάξρνπλ παξεθθιίζεηο απφ ηελ ηήξεζε ησλ
θαλφλσλ ηεο ζρνιηθέο δσέο .
γ) «Μεκπηή» ραξαθηεξίδεηαη ε δηαγσγή καζεηή/ηξηαο ν́ηαλ απην́ο /ή απνθιίλεη απφ ηελ πξνζήθνπζα δηαγσγή ζε βαζκφ
αλεπίηξεπην, αιιά θξίλεηαη φηη είλαη δπλαηή ε επαλφξζσζε ηεο παξέθθιηζεο απηήο εληφο ηνπ ίδηνπ ζρνιηθνχ
πεξηβάιινληνο.
δ) Όηαλ θξίλεηαη φηη ε απφθιηζε απφ ηελ πξνζήθνπζα δηαγσγή δελ είλαη δπλαηφλ λα επαλνξζσζεί εληφο ηνπ ίδηνπ
ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, ν/ε καζεηέο /ηξηα ππνρξεσ́λεηαη ζε αιιαγέζρνιηθνπ́πεξηβάιινληνο , κε ηε δηαδηθαζήα πνπ
πεξηγξάθεηαη ζηελ πεξηπη. δ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 31, ψζηε ζε έλα λέν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ λα δνζεί ε επρέξεηα
βειηίσζεο ηεο δηαγσγήο ηνπ/ηεο.
5. Ο εηέζηνο ραξαθηεξηζκν́ο ηεο δηαγσγέο ησλ καζεησ́λ /ηξηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ιήμε ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο κε
εηδηθή πξάμε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ/νπζψλ, ν νπνήνο απνθαήλεηαη θαηάπιεηνςεθήα ζπλεθηηκσ́ληαο ηελ ελ γέλεη
ζπκπεξηθνξά ηνπο ζην ζρνιείν θαη εθηφο απηνχ θαζψο θαη ηα παηδαγσγηθά κέηξα ή ηηο εζηθέο ακνηβέο πνπ έρνπλ
θαηαρσξηζηεί ζηα νηθεία βηβιία. Κάζε ραξαθηεξηζκφο δηαγσγήο σο «θαιήο» ή «κεκπηήο» πξέπεη λα είλαη
αηηηνινγεκέλνο.
6. ηελ ήδηα πξάμε ραξαθηεξήδεηαη θαη ε δηαγσγέησλ καζεησ́λ
αλεπαξθήο.

/ηξηψλ ησλ νπνίσλ ε θνίηεζε ραξαθηεξίζηεθε

7. α) Ο ραξαθηεξηζκν́ο ηεο δηαγσγέο ησλ καζεησ́λ /ηξηψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο έρεη παηδαγσγηθφ
ραξαθηήξα θαη απνζθνπεί ζηνλ εληνπηζκφ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο θαη ζηελ θαιχηεξε παηδαγσγηθή αληηκεηψπηζε
ηνπο ζην πιαήζην ηεο ζρνιηθέο δσέο . Καλέλαο ραξαθηεξηζκφο πνπ αθνξά ηε δηαγσγή ησλ καζεηψλ / ηξηψλ απηψλ δελ
αλαγξάθεηαη ζηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ, φπσο ζηα απνιπηήξηα, ζηα απνδεηθηηθάαπν́ιπζεο θαη ζηα θάζε εήδνπο
απνδεηθηηθά θαη πηζηνπνηεηηθά ζπνπδψλ.
β) Απνδεηθηηθά απφιπζεο θαη θάζε εήδνπο απνδεηθηηθάθαη πηζηνπνηεηηθάζπνπδσ́λ , πνπ αθνξνπ́λ καζεηέο /ηξη-εο πνπ
θνίηεζαλ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, εθδίδνληαη εθεμήο ρσξίο ηελ
αλαγξαθή ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ηεο δηαγσγήο .
8. Κακία κεηαβνιή ηεο δηαγσγήο καζεηή/ηξηαο δελ κπνξεήλα γήλεη απν́ηνλ π́ιινγν Γηδαζθν́λησλ
νξηζηηθή έμνδν ηνπ/ηεο απν́ην ζρνιεήν .

/νπζψλ κεηά ηελ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε Άιιεο δηαηάμεηο
Άξζξν 33 Ηδησηηθή Δθπαίδεπζε
Οη δηαηάμεηο ηεο παξνπ́ζαο ππνπξγηθήο απφθαζεο φπνπ δελ νξίδεηαη εηδηθφηεξα , ηζρχνπλ γηα ηνπο/ηηο καζεηέο /ηξηεο,
ηνπο/ηηο Γηεπζπληέο /ληξηεο θαη ην εθπαηδεπηηθν́πξνζσπηθν́ησλ ηδησηηθσ́λ ζρνιεήσλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαήδεπζεο ,
θαζψο θαη γηα ηελ νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο δσήο ζ ηα ζρνιεήα απηά .
Άξζξν 34 Δθθιεζηαζηηθά Γπκλάζηα, Γεληθά Δθθιεζηαζηηθά Λχθεηα θαη Μνπζνπικαληθά Ηεξνζπνπδαζηήξηα
Θξάθεο
Σα ζρνιεήα αξκνδην́ηεηαο ηεο Γηεπ́ζπλζεο Θξεζθεπηηθέο Δθπαήδεπζεο ηεο Γεληθέο Γξακκαηεήαο Θξεζθεπκάησλ
(Δθθιεζηαζηηθά Γπκλάζηα, Γεληθά Δθθιεζηαζηηθά Λχθεηα θαη Μνπζνπικαληθά Ηεξνζπνπδαζηήξηα Θξάθεο) ππάγνληαη
ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξνπ́ζαο , κε ηελ επηθπ́ιαμε εηδηθσ́ο ηζρπνπζσ́λ δηαηάμεσλ , νη νπνήεο ζπκπιεξσκαηηθάέθαηά
παξέθθιηζε δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο νξίδνπλ δηαθνξεηηθά.
Άξζξν 35 Αληηζηνηρίεο ηάμεσλ Ζκεξήζησλ θαη Δζπεξηλψλ Λπθείσλ
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1. Καηά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηψλ , φπνπ αλαθέξεηαη Α' ηάμε εζπεξηλψλ Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ λνείηαη ε
Α' ηάμε ησλ εκεξήζησλ Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ θαη αληηζηξν́θσο , φπνπ αλαθέξεηαη Β' ηάμε εζπεξηλψλ
Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ λνείηαη ε Β' ηάμε ησλ εκεξήζησλ Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ θαη αληηζηξφθσο θαη φπνπ
αλαθέξεηαη Γ' θαη Γ' ηάμε εζπεξηλψλ Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ λνείηαη ε Γ' ηάμε ησλ εκεξέζησλ Δπαγγεικαηηθσ́λ
Λπθείσλ θαη αληηζηξφθσο.
2. Καηά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηψλ , φπνπ αλαθέξεηαη Α' θαη Β' ηάμε εζπεξηλψλ Γεληθψλ Λπθείσλ λνείηαη ε Α'
ηάμε ησλ εκεξήζησλ Γεληθψλ Λπθείσλ θαη αληηζηξφθσο , φπνπ αλαθέξεηαη Γ' ηάμε εζπεξηλψλ Γεληθψλ Λπθείσλ λνείηαη
ε Β' ηάμε ησλ εκεξήζησλ Γεληθψλ Λπθείσλ θαη αληηζηξφθσο θαη φπνπ αλαθέξεηαη Γ ' ηάμε εζπεξηλψλ Γεληθψλ Λπθείσλ
λνείηαη ε Γ' ηάμε ησλ εκεξήζησλ Γεληθψλ Λπθείσλ θαη αληηζηξφθσο .
3. Δηδηθά γηα ηνπο/ηηο καζεηέο /ηξηεο ηεο Α' εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ πνπ θνίηεζαλ ην ζρνιηθφ έηνο 2017- 2018 θαη
εθεμήο ηζρχεη:
Καηά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο ππνπξγηθήο απφθαζεο φπνπ αλαθέξεηαη Α ' ηάμε εζπεξηλψλ Γεληθψλ
Λπθείσλ λνείηαη ε Α' ηάμε ησλ εκεξήζησλ Γεληθψλ Λπθείσλ θαη αληηζηξφθσο , ζχκθσλα κε ηελ κε αξηζκ .
147899/Γ2/2017 (Β' 3202) ππνπξγηθή απφθαζε.
Άξζξν 36 Παξαξηήκαηα
Πξνζαξηψληαη θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο ππνπξγηθήο απφθαζεο ηα θάησζη παξ αξ- ηήκαηα:
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η
Όζνη/εο καζεηέο /ηξηεο έρνπλ πξναρζεήαπν́ηε Β ' ηάμε ΔΠΑ.Λ. ηνπ λ. 3475/2006 (Α' 146) ή καζεηέο/ηξηεο ηεο Γ'
Δζπεξηλνχ ΔΠΑ.Λ. ηνπ λ. 3475/2006 (Α' 146) αλεπαξθνχο θνίηεζεο, εγγξάθνληαη ζηε Γ' ηάμε ησλ ΔΠΑ.Λ. ηνπ λ.
4386/2016 (Α' 83) ζε εηδηθν́ηεηα ηνπ ήδηνπ έαληήζηνηρνπ ηνκέα σο εμέο
:
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.Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο ππνπξγηθήο απφθαζεο αξρίδεη απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2017 - 2018 εθηφο ησλ άξζξσλ 9, 10,11, 12,
16, 17, 18, 19, 20, 21 θαη 22, ησλ νπνίσλ ε ηζρχο αξρίδεη απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019.
Κάζε άιιε δηάηαμε πνπ ξπζκίδεη δηαθνξεηηθά ηα ζέκαηα ηεο παξνχζαο ππνπξγηθήο απφθαζεο παχεη λα ηζρχεη.
Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
Μαξνχζη, 22 Ηαλνπαξίνπ 2018
Ο Τπνπξγφο
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΓΑΒΡΟΓΛΟΤ

Ο Τθππνπξγφο
ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΜΠΑΞΔΒΑΝΑΚΖ
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