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Ν.2520/1997 ΦΕΚ 173 τ.Α΄ 
 
 

Άρθρο 11 
Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης 

(Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.) "ΔΗΜΗΤΡΑ" 
 

 1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) υπαγόμενο στο δημόσιο τομέα με 
την επωνυμία οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης 
(Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.) "ΔΗΜΗΤΡΑ", με έδρα την Αθήνα, το οποίο έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και 
τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Γεωργίας. 

 2. Υπάγονται στον Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. "ΔΗΜΗΤΡΑ", στον οποίο μεταφέρονται με κοινές αποφάσεις 
των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και Γεωργίας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως: 

 α) Οι Τεχνικές Επαγγελματικές Σχολές (Τ.Ε.Σ.) δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των παρ. 3 και 
5 του άρθρου 86 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α`) αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας. 

 β) Τα έξι (6) πρακτικά γεωργικά σχολεία αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας. 
  γ) Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Γεωργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α`). 

 δ) Τα Κέντρα Γεωργικής Εκπαίδευσης και το Κέντρα Γεωργικής Ανάπτυξης των 
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. 

ε) Το Τεχνικό - Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο Α` κύκλου σπουδών, γεωργοκτηνοτροφικής 
κατεύθυνσης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας, που ιδρύθηκε στο νομό Καρδίτσας με την 
αριθμ. 366585/2.12.1998 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και 
Γεωργίας και του Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1316 Β`), 

στ) Τα Τεχνικά - Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια Α` κύκλου σπουδών, εποπτείας του 
Υπουργείου Γεωργίας, που ιδρύονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Ν. 2640/1998 
(ΦΕΚ 206 Α`)". 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Οι περιπτ. Ε΄και στ΄ προστέθηκαν με  την παρ.1 του άρθρου 23 του 
Ν.2945/2001 ΦΕΚ` 223 τ. Α΄. 
  3. Η ευθύνη για την οργάνωση και λειτουργία των σχολικών μονάδων της προηγούμενης 
παραγράφου ανήκει στον Οργανισμό. 

 4. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Γεωργίας, κατά περίπτωση, μεταβιβάζεται κατά χρήση στον 
Οργανισμό η κινητή και ακίνητη περιουσία που κατά χρήση ανήκει στις σχολικές μονάδες της 
παραγράφου 2. Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζονται τα όργανα παράδοσης και παραλαβής της 
περιουσίας που μεταβιβάζεται, ο τύπος και το περιεχόμενο του σχετικού πρωτοκόλλου, οι ειδικότεροι 
όροι και προϋποθέσεις της μεταβίβασης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 

5. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικό που υπηρετούσε κατά την 
έναρξη ισχύος της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 2945/2001 (Α` 223) στις 
σχολικές μονάδες της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, τοποθετείται και προσφέρει τις 
υπηρεσίες του σε αυτές και μετά τη μεταφορά τους στον ΟΓΕΕΚΑ "ΔΗΜΗΤΡΑ" και πάντως για 
χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο της πενταετίας. Το προσωπικό αυτό για το πιο πάνω χρονικό 
διάστημα θεωρείται αποσπασμένο στον ΟΓΕΕΚΑ "ΔΗΜΗΤΡΑ"." 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Η παρ. 6, που είχε προστεθεί με την παρ.3 άρθρου 64 Ν.2637/1998, 
αντικαταστάθηκε , αναριθμηθήκε σε 5 με την παρ.2 του άρθρου 23 Ν.2945/2001  ΦΕΚ 223 τ. Α΄,και 
τροποποιήθηκε ως άνω με το άρθρο 12 Ν.3955/2011,ΦΕΚ 89  τ.Α΄. . 
 

Άρθρο 21 
 

Εκπαιδευτικό προσωπικό 
 

1. Το μόνιμο Εκπαιδευτικό προσωπικό για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των 
αγροτών προσλαμβάνεται σύμφωνα με το ν. 1566/1985 "Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 167 Α`), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις 
ειδικές κανονιστικές πράξεις ίδρυσης των οικείων σχολικών μονάδων. 
 

 2. Το αναγκαίο εποχιακό Εκπαιδευτικό προσωπικό για την επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση των αγροτών προλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α`) με 
ωριαία αντιμισθία. Με προκήρυξη, που εκδίδεται από τον Υπουργό Γεωργίας, καθορίζονται τα 
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προσόντα του εποχιακού εκπαιδευτικού προσωπικού, η διαδικασία για την επιλογή και πρόσληψη 
αυτού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Σύμφωνα με την παρ.19 του άρθρου 23 του Ν.2945/2001 ΦΕΚ 223 τ. Α΄:. Η 
προβλεπόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 21 του Ν. 2520/1997 προκήρυξη, αντί του Υπουργού 
Γεωργίας, εκδίδεται από τον Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. «ΔΗΜΗΤΡΑ». 
 

 3. Μεταφέρονται οι αρμοδιότητες για την εκπαίδευση του προσωπικού σε γεωτεχνικά θέματα 
από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στο Υπουργείο Γεωργίας. 

 
«4. Στα Τεχνικά -Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) , που προβλέπονται στην αριθμ. 

356381/15.6.1999 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Γεωργίας 
(ΦΕΚ 1404 Β`), στο Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο Α` Κύκλου γεωργοκτηνοτροφικής 
κατεύθυνσης που έχει ιδρυθεί στο νομό Καρδίτσας με την αριθμ. 366585/2.12.1998 απόφαση του 
Υπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ 1316 Β`) καθώς και στα Τ.Ε.Ε. Α κύκλου σπουδών εποπτείας του 
Υπουργείου Γεωργίας, που ιδρύονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Ν. 2640/1998 
(ΦΕΚ 206 Α`), προΐστανται διευθυντές, οι οποίοι τοποθετούνται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, 
ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. Οι διευθυντές των Τ.Ε.Ε. επιλέγονται από το 
Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ. από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ, με βαθμό Α` με γνώσεις 
και εμπειρία στη γεωργική επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση, οι οποίοι ανήκουν οργανικά ή 
υπηρετούν με απόσπαση στον O.Γ.E.E.K.A. Αν δεν υπάρχει προσωπικό με τα ανωτέρω προσόντα, οι 
διευθυντές επιλέγονται από υπαλλήλους κλάδων ΠΕ με βαθμό Α και εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών 
στη γεωργική επαγγελματική. εκπαίδευση ή κατάρτιση, οι οποίοι έχουν αποσπαστεί στον Οργανισμό.  

Οι επιλεγόμενοι τοποθετούνται ως διευθυντές για τρία έτη και μετά-τη λήξη της τριετίας 
εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως την τυχόν επανεπιλογή τους ή την τοποθέτηση νέου 
διευθυντή. Η εκπαιδευτική εποπτεία στα Τ.Ε.Ε. ασκείται από τον οικείο Προϊστάμενο Διεύθυνσης και 
το Σχολικό Σύμβουλο. 

 5. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν. 2640/1998 εφαρμόζονται και στα 
Τεχνικά -Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) Α` κύκλου σπουδών της παραγράφου 1 του άρθρου 
6 του ίδιου νόμου, εποπτείας άλλων υπουργείων. Το προβλεπόμενο στην παρ. 3 του άρθρου 5 του 
πιο πάνω νόμου προεδρικό διάταγμα εκδίδεται με πρόταση και του καθ` ύλην αρμόδιου υπουργού. 
Σημ.: όπως προστέθηκε  με την παρ.20 του άρθρου 23 του Ν.2945/2001 (Α` 223).   

 6. Για το πρόγραμμα σπουδών των Τ.Ε.Ε. της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού 
εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 
6 του Ν. 2640/1998.» 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Οι παρ. 4 έως και 6 προστέθηκαν με την παρ.19 του άρθρου 23 του 
Ν.2945/2001 ΦΕΚ 223 τ. Α΄  
 
Ν.2945/2001 ΦΕΚ 223 τ.Α΄ 
 
 

Άρθρο 39 
 

Τα Τεχνικά - Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ. Ε. Ε.) δευτεροβάθμιας - μεταγυμνασιακής 
εκπαίδευσης Α΄ κύκλου σπουδών, που λειτουργούν στον Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. "ΔΗΜΗΤΡΑ" και προήλθαν 
από μετατροπή των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών (Τ.Ε.Σ.), αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Γεωργίας, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244 Α΄), διατηρούν το δημόσιο 
χαρακτήρα τους και μετά την υπαγωγή και μεταφορά τους στον παραπάνω Οργανισμό και 
εξακολουθούν να λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Γεωργίας. 
 
 
Ν. 4186/2013 ΦΕΚ 193 τ. Α΄ 
 

Άρθρο 46 
 

12. Ειδικά για τις ειδικότητες της Ομάδας Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας 
Τροφίμων και Διατροφής, το ΕΠΑ.Λ. και ο ΟΑΕΔ συνεργάζονται για την υλοποίηση της Τάξης 
Μαθητείας με τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και ως χώροι υλοποίησης αυτής, καθώς και της Ενισχυτικής 
Εργαστηριακής Εκπαίδευσης της Μαθητείας μπορούν να προσδιοριστούν και εκπαιδευτικές δομές 
του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, με δυνατότητα χρησιμοποίησης και εκπαιδευτικού προσωπικού του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Για την πιστοποίηση των επαγγελματικών 
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περιγραμμάτων σε γεωργικές ειδικότητες ο ΕΟΠΠΕΠ συνεργάζεται με τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.  
 
 
 
235746/14-09-2007 Κ.Υ.Α. ΦΕκ 1917 τ. Β΄ 
 
Μεταφορά Τεχνικών - Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, στον Οργανισμό Γεωργικής, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και 

Απασχόλησης (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.) «ΔΗΜΗΤΡΑ» . 
 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη:  
 
 1. Μεταφέρουμε στον Οργανισμό Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και 
Απασχόλησης (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.) «ΔΗΜΗΤΡΑ» τα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) 
Αμαρουσίου (τέως Συγγρού), Κομοτηνής, Νεμέας και Καλαμπάκας αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων . 
 2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο-σίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 
356381/15-06-1999 Κ.Υ.Α. ΦΕΚ 1404 Τ.Β΄ 
 

Μετατροπή των σχολικών μονάδων τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης εποπτείας του 
Υπουργείου Γεωργίας σε Τεχνικά - Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) του Ν. 2640/1998. 

 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

……………………. 
 
 Μετατρέπουμε από το σχολικό έτος 1998 - 1999 τις ακόλουθες σχολικές μονάδες τεχνικής - 
επαγγελματικής εκπαίδευσης εποπτείας του Υπουργείου Γεωργίας, που σύμφωνα με τις διατάξεις των 
παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 11 του Ν. 2520/1997 υπάγονται στον Οργανισμό Γεωργικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.] «ΔΗΜΗΤΡΑ» στον 
οποίο ανήκει η ευθύνη για τηνοργάνωση και λειτουργίατους, σε Τεχνικά - Επαγγελματικά 
Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) γεωργο-κτηνοτροφικης και δασικής κατεύθυνσης Α' κύκλου σπουδών του Μ. 
2640Ί998 με τις έναντι αυτών αναγραφόμενες ειδικότητες ως ακολούθως: 
 1. Τη Γαλακτοκομική Τεχνική - Επαγγελματική Σχολή Ιωαννίνων της παραγράφου 1 του 
άρθρου 1 του Π.Δ. 227/1989 (Α' 109). που αντικαταστάθηκε με το εδάφιο β της παραγράφου 1 του 
άρθρου 8 του Π.Δ. 317/1991 (Α' 117), σε Γαλακτοκομικό Τ.Ε.Ε. Ιωαννίνων με τις εξής ειδικότητες: 
αϊ Τεχνιτών Τυροκομίας - Γαλακτομίας. β) Τεχνιτών Ζωοτεχνικής. 
 2. Την Αβερώφειο Τεχνική - Επαγγελματική Σχολή Λάρισας της περίπτωσης α' της 
παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 92/1990 (Α' 46), που αντικαταστάθηκε με την περίπτωση β' της 
παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Π.Δ. 317/1991 (Α' 117), σε Αβερώφειο Τ.Ε.Ε. Λάρισας με τις ε ξιίς 
ειδικότητες: 
α) Τεχνιτών Αγροτικών Μηχανημάτων, β) Τεχνιτών Ζωοτεχνικής. 
 3. Τη Γεωργική Τεχνική - Επαγγελματική Σχολή Νεμέας της περίπτωσης β' της παραγράφου 
1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 92/1990, που αντικαταστάθηκε με την περίπτωση β' της παραγράφου 2 του 
άρθρου 8 του Π Δ. 317/1991, σε Γεωργικό Τ.Ε.Ε. Νεμέας με τις εξής ειδικότητες: 
α) Τεχνιτών Δενδροκομίας. 
β) Τεχνιτών Αμπελουργίας και Οινστεχνίας. 
γ) Τεχνιτών Οικολογικής Γεωργίας. 
δ) Αγροτικής Οικοτεχνίας. 
 4. Την Τεχνική - Επαγγελματική Σχολή Συγγρού της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 
317/1991 σε Τ.Ε.Ε. Συγγρού με τις εξής ειδικότητες: 
α) Τεχνιτών Αγροτικών Μηχανημάτων, β) Τεχνιτών Ανθοκηπουρικής. γ) Τεχνιτών Θερμοκηπίων, δ) 
Τεχνιτών Μελισσοκομίας. 
 5. Την Τεχνική - Επαγγελματική Σχολή Καρπενησίου της παραγράφου α'του άρθρου 1 του 
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Π.Δ. 70/1997 (Α'63) σε Τ.Ε.Ε. Καρπενησίου με ειδικότητα Στελεχών Ήπιων Μορφών Αγροτουρισμού. 
 6. Την Τεχνική - Επαγγελμαπκή Σχολή Βλάστης Κοζάνης της παραγράφου β'του άρθρου 1 
του Π.Δ. 70/1997 σε Τ.Ε.Ε. Βλάστης Κοζάνης με ειδικότητα Τεχνιτών Ζωοτεχνικής. 
 7. Την Τεχνική - Επαγγελλμαπκή Σχολή Δράμας της παραγράφου γ'του άρθρου 1 του Π.Δ. 
70/1997 σε Τ.Ε.Ε. Δρά-μας με ειδικότητα Τεχνιτών Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας. 
 8. Την Τεχνική - Επαγγελματική Σχολή Ορεστιάδας της παραγράφου δ'του άρθρου 1 του Π.Δ. 
70/1997 σε Τ.Ε.Ε. Ορεστιάδας με ειδικότητα Τεχνιτών Παραγωγής Ζωοτροφών. 
 9.Την Τεχνική - Επαγγελματική Σχολή Κομοτηνής της παραγράφου ε'του άρθρου 1 tou Π.Δ. 
70/1997 σε Τ.Ε.Ε Κομοτηνής με ειδικότητα Τεχνιτών Μεταποίησης - Τυποποίησης Τοπικών 
Προϊόντων σε οικογενειακή μορφή διατηρώντας την παράδοση. 
 10.Την Τεχνική - Επαγγελματική Σχολή Κρήτης της παραγράφου στ' του άρθρου 1 του Π.Δ. 
70/1997 σε Τ.Ε.Ε. Κρήτης σε ειδικότητα Τεχνιτών Θερμοκηπίων. 
 11. Την Τεχνική - Επαγγελματική Σχολή Λέσβου της παραγράφου ζ' του άρθρου 1 του Π.Δ. 
70/1997 σε Τ.Ε.Ε. Λέσβου με ειδικότητα Τεχνιτών Παραγωγής Προϊόντων Προστατευόμενης 
Ονομασίας Προέλευσης και Παραγωγής Ιδιοτυπικών Προϊόντων. 
 12 Την Τεχνική - Επαγγελματική Σχολή Καλαμπάκας της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του 
Π.Δ. 319/1991 (Α' 117) οε Τ.Ε.Ε. Καλαμπάκας με ειδικότητα Ξυλογλυπτικής - Διακοσμητικής 
Επίπλου. 
 Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
235745/14-09-2007 Κ.Υ.Α. ΦΕΚ 1917 τ. Β΄ 
 
 
 

Μετατροπή των Τεχνικών - Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) εποπτείας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) του ν. 

3475/2006. 
O! ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
 
 
 1. Μετατρέπουμε από το σχολικό έτος 2007 -2008 την Α' τάξη του Α' κύκλου σπουδών των 
ακόλουθων Τεχνικών - Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) εποπτείας του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που υπάγονται στον Οργανισμό Γεωργικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α) «ΔΗΜΗΤΡΑ» στον οποίο ανήκει η ευθύνη 
για την οργάνωση και λειτουργία τους, σε Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) του ν. 3475/2006 με τις 
έναντι αυτών αναγραφόμενες ειδικότητες, ως εξής: 
 α) Το Γαλακτοκομικό Τ.Ε.Ε. Ιωαννίνων σε Γαλακτοκομική ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων με ειδικότητα 
Γαλακτοκομίας-Τυροκομίας. 
 β) Το Αβερώφειο Τ.Ε.Ε. Λάρισας σε Αβερώφειο ΕΠΑ. Σ. Λάρισας με τις εξής ειδικότητες: αα) 
Αγροτικών Μηχανημάτων. ββ) Ζωοτεχνίας. 
 γ) Το Τ.Ε.Ε. Κρήτης σε ΕΠΑ.Σ. Κρήτης με ειδικότητα Θερμοκηπιακών Κατασκευών και 
Καλλιεργειών. 
 2. Η Β' τάξη του Α' κύκλου του Γαλακτοκομικού Τ.Ε.Ε. Ιωαννίνων και του Αβερώφειου Τ.Ε.Ε. 
Λάρισας θα λειτουργήσει κατά το σχολικό έτος 2007-2008, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγρ. 6 
του άρθρου 14 του ν. 3475/2006. 
 3. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 
 
 
 
166194/12-07-2010 Κ.Υ.Α  ΦΕΚ 1106 τ.Β΄ 
 
 

Σχολικό και διδακτικό έτος, εγγραφές, διακοπές, αργίες, τίτλοι σπουδών και λοιπά θέματα που 
αφορούν τη λειτουργία των δημόσιων Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.), εποπτείας του Υπουργείου 
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Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
 
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
…………………………………….. 
 
 αποφασίζουμε: 
 

Άρθρο 1  
 

Πεδίο εφαρμογής 
 

Οι διατάξεις της απόφασης αυτής, από το σχολικό έτος 2008-2009 και εφεξής, εφαρμόζονται: 
α) Στις ακόλουθες Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) της αριθ. 235745/14-9-2007 (ΦΕΚ 1917 

Β') απόφασης των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων: 
αα) Γαλακτοκομική ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων. 
ββ) Αβερώφειος ΕΠΑ.Σ. Λάρισας. 
γγ) ΕΠΑ.Σ. Κρήτης. 

β) Στις ακόλουθες Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) της αριθ. 331333/3-11-2008 (ΦΕΚ 2282 
Β') απόφασης των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων: 
αα) ΕΠΑ.Σ. Καλαμπάκας. 
ββ) ΕΠΑ.Σ. Αμαρουσίου. 
γγ) ΕΠΑ.Σ. Κομοτηνής. 
δδ) ΕΠΑ.Σ Νεμέας. 

γ) Στη Γαλακτοκομική ΕΠΑ.Σ. Ρεθύμνου που ιδρύθηκε με την αριθ. 331336/5-11-2008 (ΦΕΚ 
2316 Β') απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και 

δ) Στις ΕΠΑ.Σ. εποπτείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που ιδρύονται 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν. 3475/2006 ΦΕΚ 146 Α'. 
 

Άρθρο 2 
 

Σχολικό και διδακτικό έτος 
 

1. Το σχολικό έτος για τις δημόσιες ΕΠΑ.Σ., εποπτείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου 
έτους. 

2. Το διδακτικό έτος για τις ως άνω ΕΠΑ.Σ. αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει 
την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους, κατά τη διάρκεια του οποίου διεξάγεται η διδασκαλία των 
μαθημάτων και γίνονται οι κάθε είδους εξετάσεις. 

3. Σε περίπτωση καθυστέρησης της έναρξης της διδασκαλίας των μαθημάτων ή σε 
περίπτωση που οι ΕΠΑ.Σ. δεν λειτουργήσουν, για οποιονδήποτε λόγο, περισσότερο από δέκα (10) 
ημέρες, το διδακτικό έτος μπορεί να παραταθεί για ίσο χρονικό διάστημα με απόφαση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. 
«ΔΗΜΗΤΡΑ». 

4. Το διδακτικό έτος χωρίζεται σε δύο περιόδους που ονομάζονται τετράμηνα. Όσον αφορά 
την διδασκαλία των μαθημάτων το Α' τετράμηνο διαρκεί από την 11η Σεπτεμβρίου μέχρι την 20η 
Ιανουαρίου και το Β' τετράμηνο διαρκεί από την 21η Ιανουαρίου μέχρι την 16η Μαΐου. Όταν η 16η 
Μαΐου είναι μέρα Σάββατο, Κυριακή ή Δευτέρα, τα μαθήματα λήγουν την αμέσως προηγούμενη 
Παρασκευή. 

5. Οι προαγωγικές και πτυχιακές εξετάσεις για τους μαθητές των ΕΠΑ.Σ. διεξάγονται κατά το 
χρονικό διάστημα που αρχίζει δύο (2) ημέρες μετά τη λήξη του Β' τετραμήνου και λήγει την 30η 
Ιουνίου και οι επαναληπτικές εξετάσεις διεξάγονται κατά το χρονικό διάστημα από την 1η μέχρι την 
10η Σεπτεμβρίου. 

6. Το πρόγραμμα των ως άνω εξετάσεων, στο οποίο ορίζονται οι ημέρες, οι ώρες 
προσέλευσης των μαθητών και η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος, καταρτίζεται από το σύλλογο 
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των καθηγητών και ανακοινώνεται στους μαθητές το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν από την έναρξη 
των εξετάσεων. 
 

Άρθρο 3 
 

Διακοπές, αργίες, σχολικές εορτές. 
 

1. H διδασκαλία μαθημάτων και η διενέργεια εξετάσεων δεν γίνονται κατά τις ακόλουθες 
χρονικές περιόδους του σχολικού έτους: 
α) Διακοπές Χριστουγέννων, από την 24η Δεκεμβρίου μέχρι και την 7η Ιανουαρίου. 
β) Διακοπές Πάσχα, από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή του Θωμά. 
γ) Θερινές διακοπές, από την 1η Ιουλίου μέχρι και την 31η Αυγούστου, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης. 

2. Ημέρες αργίας ορίζονται: 
α) Όλα τα Σάββατα και οι Κυριακές. 
β) Οι θρησκευτικές εορτές των τριών Ιεραρχών και του Αγίου Πνεύματος. 
γ) Οι εθνικές επέτειοι της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου. 
δ) Η Καθαρά Δευτέρα. 
ε) Η 1η Μαΐου. 
στ) Οι ημέρες, οι οποίες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την έδρα κάθε σχολείου, είναι αργία, 
λόγω τοπικής θρησκευτικής ή εθνικής εορτής. 

3. Μαθητές του Λατινικού δόγματος επιτρέπεται να απουσιάζουν από τα μαθήματα και κατά 
τις ακόλουθες, εξαιρετέες για τη Δυτική Εκκλησία, ημέρες και εορτές: 
α) Την εορτή του μνηστήρος Ιωσήφ. β) Την εορτή της Αγίας Δωρεάς. γ) Από την παραμονή μέχρι και 
την επόμενη του Λατινικού Πάσχα. 

4. Μαθητές της Ισραηλιτικής θρησκείας επιτρέπεται να απουσιάζουν από τα μαθήματα και 
κατά τις ακόλουθες Εβραϊκές θρησκευτικές εορτές: 
α) Την παραμονή και την 1η του Εβραϊκού έτους. β) Την ημέρα της εξιλέωσης. 
γ) Την παραμονή και την ημέρα του Εβραϊκού Πάσχα. 

5. Μαθητές της Μουσουλμανικής θρησκείας επιτρέπεται να απουσιάζουν από τα μαθήματα 
την παραμονή και κατά την ημέρα των ακόλουθων Μουσουλμανικών εορτών: 
α) Σεκέρ Μπαϊράμ. β) Κουρμπάν Μπαϊράμ. 

6. Δεν σημειώνονται απουσίες σε βάρος των μαθητών των παραγράφων 3, 4 και 5 του 
άρθρου αυτού για τις αντίστοιχες ημέρες απουσίας τους από τα μαθήματα. 

7. Κατά την παραμονή των εθνικών επετείων της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου 
πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις. Σε περίπτωση που η παραμονή συμπίπτει με ημέρα 
Σαββάτου, Κυριακής ή αργίας, οι ανωτέρω εκδηλώσεις πραγματοποιούνται την προηγούμενη 
εργάσιμη ημέρα των ημερών αυτών. 

8. Την 26η Οκτωβρίου πραγματοποιείται η εορτή της Σημαίας. 
9. Την 17η Νοεμβρίου πραγματοποιούνται εκδηλώσεις μνήμης. Αν η ημέρα αυτή συμπίπτει 

με ημέρα Σαββάτου, Κυριακής ή αργίας, οι ανωτέρω εκδηλώσεις πραγματοποιούνται την 
προηγούμενη εργάσιμη ημέρα των ημερών αυτών. 
 

Άρθρο 4 
 

Ωράριο λειτουργίας 
 

1. Το καθημερινό ωράριο λειτουργίας των ΕΠΑ.Σ. καθορίζεται ως ακολούθως: 
α) Ώρα έναρξης των μαθημάτων είναι η 08:35 π.μ. 
β) Διδακτικές ώρες: Πέντε (5) με διάρκεια σαράντα πέντε (45) λεπτών έκαστη. 
γ) Διαλείμματα: Τέσσερα (4) με διάρκεια δέκα (10) λεπτών έκαστο. 

2. Οι Διευθυντές των ΕΠΑ.Σ. ύστερα από έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Αρχικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. «ΔΗΜΗΤΡΑ», επιτρέπεται να παρεκκλίνουν από τα 
ωράρια διδασκαλίας της προηγούμενης παραγράφου και να εφαρμόζουν ειδικό πρόγραμμα δι-
δασκαλίας σε ό,τι αφορά: 
α) Την ώρα έναρξης των μαθημάτων, στις περιπτώσεις που αυτό επιβάλλεται από τις συγκοινωνιακές 
συνθήκες ή τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας των ΕΠΑ.Σ. 
β) Την ανακατανομή, χωρίς μείωση, του συνολικού χρόνου διάρκειας των διαλειμμάτων. 
γ) Την απογευματινή διδασκαλία εργαστηριακών μαθημάτων, εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις 
συνθήκες του μαθήματος. 
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Άρθρο 5  

 
Υπηρεσιακά βιβλία 

 
Σε κάθε ΕΠΑ.Σ. τηρούνται τα ακόλουθα υπηρεσιακά βιβλία: 

α) Πρωτόκολλο, στο οποίο καταχωρίζονται όλα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα και οι κάθε 
φύσεως τίτλοι. Για τα εμπιστευτικά έγγραφα τηρείται, με ευθύνη του Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ., ειδικό 
πρωτόκολλο και ιδιαίτερος φάκελος εμπιστευτικών εγγράφων. Επίσης, τηρείται ιδιαίτερο πρωτόκολλο, 
στο οποίο καταχωρίζονται οι αιτήσεις δικαιολόγησης των απουσιών των μαθητών καθώς και τα 
σημειώματα που αποστέλλονται στους κηδεμόνες των μαθητών για τις απουσίες τους. 
β) Βιβλίο πράξεων Διευθυντή. 
γ) Βιβλίο πράξεων συλλόγου καθηγητών. 
δ) Ημερολόγιο λειτουργίας της ΕΠΑ.Σ., στο οποίο καταγράφονται καθημερινά σε συντομία τα κατά την 
κρίση του Διευθυντή σημαντικότερα γεγονότα που αναφέρονται στην λειτουργία της ΕΠΑ.Σ. 
ε) Βιβλία διδασκόμενης ύλης, κατά τάξη ή τμήμα τάξης, στα οποία καταχωρίζεται αυθημερόν από τον 
διδάσκοντα ο τίτλος της ενότητας που διδάχθηκε από αυτόν. 
στ) Βιβλίο μισθοδοσίας προσωπικού. 
ζ) Βιβλίο βιβλιοθήκης. 
η) Βιβλίο υλικού, στο οποίο καταχωρίζονται όλα τα μη αναλώσιμα είδη της ΕΠΑ.Σ., πλην των 
καταχωριζομένων στο βιβλίο βιβλιοθήκης. 
θ) Μητρώο μαθητών, στο οποίο καταχωρίζονται τα στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 2 
του άρθρου 11 της παρούσας απόφασης. 
ι) Ευρετήριο, στο οποίο καταχωρίζονται το ονοματεπώνυμο των μαθητών, το όνομα του πατέρα τους 
καθώς και ο αριθμός μητρώου όλων των εγγεγραμμένων στην ΕΠΑ.Σ. μαθητών για την ευχερέστερη 
ανεύρεση της μερίδας τους στο μητρώο μαθητών. 
ια) Βιβλίο φοίτησης μαθητών (απουσιολόγιο). 
ιβ) Βιβλίο επιβολής κυρώσεων στους μαθητές. 
 

Άρθρο 6 
 

Υπηρεσιακά Έντυπα. 
 

Σε κάθε ΕΠΑ.Σ. χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα έντυπα: 
α) Ατομικά δελτία μαθητών. Για κάθε μαθητή τηρείται ατομικό δελτίο στο οποίο καταχωρίζονται, κατά 
την πρώτη εγγραφή του στην ΕΠΑ.Σ. και κατά τη διάρκεια της φοίτησής του, τα στοιχεία που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 της παρούσας. Τα ατομικά δελτία όταν 
διαβιβάζονται επισημοποιημένα σε άλλες ΕΠΑ.Σ. επέχουν θέση επίσημου τίτλου μετεγγραφής. 
β) Έντυπα ημερησίων δελτίων φοίτησης των μαθητών κατά τάξη ή τμήμα τάξης, στα οποία 
καταχωρίζονται οι απουσίες αυτών για κάθε διδακτική ώρα με ευθύνη του διδάσκοντα. 
γ) Ωρολόγια προγράμματα διδασκαλίας μαθημάτων. 
δ) Τίτλοι σπουδών. 
ε) Έντυπα επαλήθευσης τίτλων. 
στ) Υπηρεσιακά σημειώματα μετεγγραφής μαθητών. 
ζ) Έντυπα εισήγησης ή επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων. 
η) Καταστάσεις προφορικής βαθμολογίας των μαθητών και βαθμολογίας για την επίδοσή τους στα 
εργαστηριακά μαθήματα. 
θ) Πιστοποιητικά για στρατολογική χρήση. 
ι) Δελτία κίνησης προσωπικού. 
ια) Καταστάσεις μισθοδοσίας προσωπικού. 
ιβ) Βεβαιώσεις φοίτησης. 
ιγ) Έντυπα αιτήσεων για δικαιολόγηση απουσιών.  
ιδ) Υπηρεσιακά σημειώματα ενημέρωσης κηδεμόνων. 
 
 

Άρθρο 7 
 

 Τύπος, επισημοποίηση, φύλαξη υπηρεσιακών βιβλίων και εντύπων 
 

1. Ο τύπος και οι διαστάσεις των υπηρεσιακών βιβλίων και εντύπων είναι οι ίδιοι με τα 
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υποδείγματα των αντιστοίχων υπηρεσιακών βιβλίων και εντύπων των ΕΠΑ. Σ. αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Τα υπηρεσιακά βιβλία, πριν από την 
έναρξη της χρήσης τους, αριθμούνται κατά σελίδα και θεωρούνται από το Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ. στην 
τελευταία σελίδα τους με τη σύνταξη σχετικής πράξης για τον αριθμό των σελίδων και τη χρήση τους. 

2. Τα υπηρεσιακά βιβλία και τα έντυπα είναι δυνατόν να τηρούνται και σε ηλεκτρονική μορφή, 
εφόσον έχει εξασφαλιστεί η ύπαρξη αντιγράφων ασφαλείας. 

3. Τα ωρολόγια προγράμματα διδασκαλίας μαθημάτων με την έναρξη της χρήσης τους 
επισημοποιούνται, με σφραγίδα και υπογραφή του Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ., τα δε ατομικά δελτία 
επισημοποιούνται κατά τον ίδιο τρόπο μόνο εφόσον πρόκειται να διαβιβασθούν σε άλλη ΕΠΑ.Σ. 

4. Από τα υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα φυλάσσονται υποχρεωτικά τα εξής: 
α) Το Μητρώο μαθητών, τα βιβλία πράξεων του Διευθυντή και του συλλόγου καθηγητών, το 
ημερολόγιο λειτουργίας της ΕΠΑ.Σ., το βιβλίο μισθοδοσίας προσωπικού, τα βιβλία υλικού και 
βιβλιοθήκης και τα πρωτόκολλα, τα οποία διατηρούνται στο διηνεκές. 
β) Το βιβλίο επιβολής κυρώσεων στους μαθητές, το οποίο διατηρείται επί δύο έτη από τη λήξη της 
χρήσης του. 
γ) Τα Ατομικά Δελτία για δύο έτη από την ημέρα της με οποιονδήποτε τρόπο εξαγωγής και καταχώρι-
σης στην οικεία μερίδα του Μητρώου μαθητών του οριστικού αποτελέσματος της τελευταίας στην 
ΕΠΑ.Σ. φοίτησης κάθε μαθητή. 
δ) Τα αντίγραφα των δελτίων κίνησης προσωπικού, καθώς και τα αντίγραφα των καταστάσεων 
μισθοδοσίας του διατηρούνται επί δύο έτη από τη λήξη του σχολικού έτους το οποίο αφορούν. 
ε) Τα έντυπα ημερησίων δελτίων φοίτησης, τα βιβλία φοίτησης (απουσιολόγια), τα βιβλία 
διδασκόμενης ύλης, οι καταστάσεις προφορικής βαθμολογίας και βαθμολογίας για την επίδοσή τους 
στα εργαστηριακά μαθήματα, τα ωρολόγια προγράμματα μαθημάτων και τα έντυπα εισήγησης ή 
επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων, διατηρούνται για ένα έτος από τη λήξη του σχολικού έτους το 
οποίο αφορούν. 
 

Άρθρο 8 
 

Εγγραφές - Προθεσμία εγγραφών 
 

1. Ως εγγραφή, νοείται η εφάπαξ καταχώριση στο ατομικό δελτίο του μαθητή και στο μητρώο 
μαθητών των στοιχείων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 11 της παρούσας 

2. Εγγραφή μαθητή σε ΕΠΑ.Σ., επιτρέπεται εφόσον ο μαθητής έχει τις απαιτούμενες 
προϋποθέσεις της παρούσας. 

3. Οι εγγραφές των μαθητών στις ΕΠΑ.Σ. ενεργούνται το μήνα Ιούνιο του προηγούμενου 
διδακτικού έτους και από 1ης μέχρι 14ης Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους. 

4. Μετά τη λήξη της προθεσμίας των εγγραφών, εκπρόθεσμη εγγραφή επιτρέπεται, ύστερα 
από έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Αρχικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. 
«ΔΗΜΗΤΡΑ» και εισήγηση του Διευθυντή της οικείας ΕΠΑ.Σ. και μόνο στην περίπτωση που η σχετική 
αίτηση εγγραφής υποβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών, το αργότερο, από τη λήξη των εγγραφών. Το 
διάστημα από την έναρξη των μαθημάτων μέχρι την ημέρα της εκπρόθεσμης εγγραφής θεωρείται ως 
χρόνος απουσίας των μαθητών από τα μαθήματα. 

5. Οι Διευθυντές των ΕΠΑ.Σ. υποχρεούνται να επαληθεύουν τους τίτλους σπουδών που 
κατατίθενται για την εγγραφή των μαθητών, το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. 
 

Άρθρο 9 
 

Εισαγωγή στις ΕΠΑ.Σ. 
 

1. Στην Α' τάξη των ΕΠΑ.Σ. εγγράφονται, χωρίς εξετάσεις: 
α) Προαχθέντες στη Β' τάξη των Επαγγελματικών ή Γενικών Λυκείων, Τ.Ε.Λ., Εν. Λυκείων, ΛΕΝ, ΕΠΛ 
ημερησίων και εσπερινών. 
β) Οι μαθητές που προάγονται στη Β' τάξη του Α' κύκλου Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων 
(Τ.Ε.Ε.). 
γ) Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΛ, ΤΕΣ, ΕΠΑ.Σ, Α' ή Β' κύκλου Τ.Ε.Ε. και των ισοτίμων σχολών για την 
απόκτηση άλλης ειδικότητας. 
δ) Προαχθέντες της Δ' τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου 
ε) Προαχθέντες στη Γ' τάξη Εσπερινού Τ.Ε.Λ. 

2. Στη Β' τάξη των ΕΠΑ.Σ εγγράφονται οι προαγόμενοι στη Β' τάξη των ΕΠΑ.Σ στην ίδια 
ειδικότητα καθώς και οι κάτοχοι πτυχίου Α' κύκλου Τ.Ε.Ε. στην ίδια ή σε συναφή ειδικότητα. 
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3. α) Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη φοίτηση σε δύο ή περισσότερες ειδικότητες των ΕΠΑ.Σ. 
καθώς και 
β) Η ταυτόχρονη φοίτηση σε άλλη ΕΠΑ.Σ. και σε άλλο σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
οποιουδήποτε Υπουργείου ή σε άλλη σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

4. Μετεγγραφή μαθητή σε άλλη ΕΠΑ.Σ. της ίδιας ειδικότητας, επιτρέπεται με αίτησή του που 
συνοδεύεται από τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, εφόσον προέκυψαν οικογενειακοί, οικονομικοί 
ή λόγοι υγείας μετά την αίτησή του για φοίτηση. Η μετεγγραφή γίνεται με έγκριση του Διευθυντή της 
ΕΠΑ.Σ. στην οποία θέλει να μετεγγραφεί ο μαθητής. Ο Διευθυντής μπορεί να ζητήσει από τον 
ενδιαφερόμενο για μετεγγραφή κάθε πρόσθετο αποδεικτικό στοιχείο που θεωρεί απαραίτητο για τη 
βεβαίωση του προβαλλόμενου λόγου μετεγγραφής. Δεν επιτρέπεται η μετεγγραφή μαθητή σε ΕΠΑ.Σ. 
άλλης ειδικότητας. 

5. Δεν επιτρέπονται μετεγγραφές μαθητών ΕΠΑ.Σ. αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων προς και από ΕΠΑ.Σ. αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων. 
 

Άρθρο 10 
 

Δικαιολογητικά εγγραφής - επιλογή μαθητή 
 

1. Για την εγγραφή μαθητή απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
α) Αίτηση του ενδιαφερομένου αν είναι ενήλικος ή του κηδεμόνα του μαθητή, εφόσον είναι ανήλικος. 
β) Επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών της βαθμίδας από την οποία προέρχεται. 
γ) Υπεύθυνη δήλωση για την κηδεμονία του μαθητή. 
δ) Υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του μαθητή για την ειδικότητα που ο μαθητής επιθυμεί να 
παρακολουθήσει. Η δήλωση της ειδικότητας μπορεί να μεταβληθεί μέχρι τις 15 Οκτωβρίου και μόνο 
για τους μαθητές της Α' τάξης. 
ε) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του μαθητή και σε περίπτωση που δεν έχει αστυνομική 
ταυτότητα πιστοποιητικό του δήμου ή της κοινότητας στα μητρώα της οποίας είναι εγγεγραμμένος. 
στ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
ζ) Πιστοποιητικό υγείας του μαθητή. 
η) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του κηδεμόνα 
του μαθητή ή του ιδίου αν είναι ενήλικος, ότι δεν εμπίπτει στην απαγόρευση της διπλής φοίτησης της 
παραγράφου 3 του άρθρου 9. 

2. Ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τάξη των ΕΠΑ.Σ. ορίζεται κάθε έτος με βάση τις 
ισχύουσες διατάξεις του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

3. Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων εγγραφής υποψηφίων περισσοτέρων από τον, κάθε 
έτος, οριζόμενο αριθμό μαθητών, για την επιλογή των υποψηφίων μαθητών, λαμβάνεται υπόψη: 
α) Η βαθμολογία του τίτλου σπουδών που προσκομίζει ο υποψήφιος μαθητής. 
β) Η οικογενειακή κατάσταση του μαθητή. 
γ) Η επαγγελματική εμπειρία σε εργασία ανάλογη με την ειδικότητα. 
δ) Η διαμονή σε ορεινές, δασικές ή ακριτικές περιοχές. 

4. Για την επιλογή των υποψηφίων μαθητών καταρτίζεται πίνακας υποψηφίων. Η σειρά 
κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται με βάση το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει κάθε 
υποψήφιος, σύμφωνα με τα εξής κριτήρια: 
α) Κάθε υποψήφιος παίρνει σε μόρια το γενικό βαθμό του τίτλου σπουδών που προσκομίζει για την 
εισαγωγή του. 
β) Τέκνα ανίκανων προς εργασία γονέων, αναπήρων ή θυμάτων ειρηνικής περιόδου ή αγωνιστών της 
Εθνικής Αντίστασης ή πολυτέκνων, παίρνουν 3 μόρια. Οι ως άνω κατηγορίες προσδιορίζονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν. 
γ) Τέκνα των κατά κύριο επάγγελμα γεωργών, παίρνουν 5 μόρια. Η ιδιότητα του κατά κύριο 
επάγγελμα γεωργού αποδεικνύεται με την προσκόμιση του βιβλιαρίου ή βεβαίωσης της κύριας 
ασφάλισης του Ο.Γ.Α. 
δ) Υποψήφιοι, που έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους σε απασχόληση ανάλογη με την 
ειδικότητα που επιθυμούν να αποκτήσουν, η οποία βεβαιώνεται με την προσκόμιση του βιβλιαρίου 
ενσήμων του Ι.Κ.Α. ή με βεβαίωση της κύριας ασφάλισης του Ο.Γ.Α., παίρνουν 5 μόρια. 
ε) Οι υποψήφιοι που κατοικούν σε ορεινές, δασικές ή ακριτικές περιοχές, παίρνουν 3 μόρια. Ο τόπος 
κατοικίας αποδεικνύεται με πιστοποιητικό του οικείου δήμου ή κοινότητας. 
 

Άρθρο 11 
 

Στοιχεία που καταχωρίζονται κατά την εγγραφή και φοίτηση των μαθητών 
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1. Κατά την πρώτη εγγραφή του μαθητή και κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στην ΕΠΑ.Σ., 

στο ατομικό του δελτίο καταχωρίζονται τα ακόλουθα στοιχεία: 
α) Στοιχεία ταυτότητας, δηλαδή: Ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα, επώνυμο και όνομα μητέρας, έτος 
γέννησης, Δήμος ή Κοινότητα όπου είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής, αριθμός δημοτολογίου. Στοιχεία 
που δεν αναγράφονται στην ταυτότητα ή στο πιστοποιητικό γέννησης δεν καταχωρίζονται στα 
υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εκτός και αν δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, 
όπως κάθε φορά ισχύει, των γονέων ή του κηδεμόνα του μαθητή. 
β) Στοιχεία εισόδου, δηλαδή: Το είδος του τίτλου με βάση τον οποίο εγγράφεται ο μαθητής. 
γ) Στοιχεία επίδοσης, δηλαδή: Γενική και αναλυτική κατά μάθημα ετήσια προφορική και γραπτή 
βαθμολογία. 
δ) Στοιχεία φοίτησης και διαγωγής, δηλαδή το σύνολο των απουσιών κατά μήνα, οι επιβαλλόμενες με 
πράξη αρμοδίου οργάνου κυρώσεις, οι απονεμόμενες τιμητικές διακρίσεις και σε περίπτωση που ο 
μαθητής παρουσιάζει μαθησιακές δυσκολίες, η σχετική πιστοποίηση του αρμοδίου Κέντρου 
Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ) καθώς 
και η χρονική διάρκεια ισχύς του. 
ε) Ενυπόγραφα στοιχεία κηδεμόνα, δηλαδή: επώνυμο, όνομα, διεύθυνση κατοικίας του (οδός, 
αριθμός, περιοχή, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας) και αριθμός τηλεφώνου. 

2. Κατά την πρώτη εγγραφή του μαθητή και κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στην ΕΠΑ.Σ., 
στο μητρώο μαθητών καταχωρίζονται τα ακόλουθα στοιχεία: 
α) Στοιχεία ταυτότητας, δηλαδή: ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα, επώνυμο και όνομα μητέρας, έτος 
γέννησης, Δήμος ή Κοινότητα στην οποία είναι εγγεγραμμένος και αριθμός δημοτολογίου 
β) Στοιχεία εισόδου, δηλαδή: Το είδος του τίτλου με βάση τον οποίο εγγράφεται ο μαθητής. 
γ) Στοιχεία εξόδου, δηλαδή: Το είδος του τίτλου με βάση τον οποίο απολύεται ή μεταγράφεται ο 
μαθητής. 
δ) Στοιχεία επίδοσης, δηλαδή η ετήσια για κάθε μάθημα βαθμολογία καθώς και ο γενικός ετήσιος 
βαθμός των μαθημάτων στην περίπτωση προαγωγής ή απόλυσης του μαθητή. 
ε) Στοιχεία διαγωγής, δηλαδή: Ο χαρακτηρισμός της διαγωγής του μαθητή. 

3. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης του μαθητή, διόρθωση τυχόν εσφαλμένων στοιχείων της 
ταυτότητάς του μπορεί να γίνει ύστερα από αίτησή του, εφόσον είναι ενήλικος ή με αίτηση του 
κηδεμόνα του. Η διόρθωση των στοιχείων ενεργείται από το Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ. με κόκκινη μελάνη 
με βάση το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του μαθητή ή ελλείψει αυτού, με βάση το πιστοποιητικό 
γέννησης του οικείου Δήμου ή Κοινότητας. Η διόρθωση αυτή σφραγίζεται και μονογράφεται από το 
Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ. 

4. Μετά την πρώτη εγγραφή του μαθητή στην ΕΠΑ.Σ., φοίτησή του σε άλλη ΕΠΑ.Σ. 
επιτρέπεται μόνο με μετεγγραφή. 

5. Η φοίτηση μαθητών, οι οποίοι δεν έχουν εγγραφεί νόμιμα, απαγορεύεται. Εξαιρούνται οι 
μαθητές για τους οποίους βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία της μετεγγραφής τους και μέχρι την 
έκδοση της σχετικής απόφασης μετεγγραφής. 
 

Άρθρο 12  
 

Διαγωγή μαθητών 
 

1. Η συμπεριφορά μαθητών, που εκδηλώνεται με οιονδήποτε τρόπο, με πράξεις ή 
παραλείψεις, εντός της ΕΠΑ.Σ., συνιστά τη διαγωγή αυτών. 

2. Η διαγωγή περιλαμβάνεται στα στοιχεία της σχολικής κατάστασης των μαθητών που 
φοιτούν κάθε σχολικό έτος στην ΕΠΑ.Σ. και αφού χαρακτηρισθεί με βάση τα προβλεπόμενα στην 
παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, καταχωρίζεται στα οικεία βιβλία, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρούσας απόφασης. 

3. Ως προσήκουσα διαγωγή των μαθητών, που αποτελεί υποχρέωση αυτών, νοείται η 
έμπρακτη συμμόρφωσή τους προς τους κανόνες που διέπουν τη σχολική ζωή και προς τις ηθικές 
αρχές του κοινωνικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζουν, κάθε δε παρέκκλιση από αυτή, που 
εκδηλώνεται με πράξη ή παράλειψή τους αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου και 
αντιμετωπίζεται με την επιβολή κυρώσεων. 

4. Η διαγωγή κάθε μαθητή χαρακτηρίζεται ως επίμεμπτη, κοσμία ή κοσμιοτάτη, ως 
ακολούθως: 
α) Επίμεμπτη: χαρακτηρίζεται η διαγωγή του μαθητή, όταν αυτός παρεκκλίνει σε ανεπίτρεπτο βαθμό 
από την, κατά την έννοια της παραγράφου 3, προσήκουσα διαγωγή, αλλά η παρέκκλιση αυτή κρίνεται 
επιδεκτική παιδαγωγικής προσαρμογής εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος. 
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Σε περίπτωση που η ως άνω παρέκκλιση υπερβαίνει τις παιδαγωγικές δυνατότητες της ΕΠΑ.Σ. στην 
οποία φοιτά ο μαθητής, αυτός υποχρεώνεται σε αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, ώστε να του δοθεί η 
δυνατότητα βελτίωσης της διαγωγής του στα πλαίσια των νέων σχολικών συνθηκών. 
β) Κοσμία: χαρακτηρίζεται η διαγωγή του μαθητή, όταν αυτός επιδεικνύει την, κατά την έννοια της 
παρ. 3, προσήκουσα διαγωγή, όχι όμως και χωρίς παρεκκλίσεις. 
γ) Κοσμιοτάτη: χαρακτηρίζεται η διαγωγή του μαθητή, όταν αυτός επεδεικνύει απόλυτα την, κατά την 
έννοια της παρ. 3, προσήκουσα διαγωγή. 

5. Ο κατά τα ανωτέρω χαρακτηρισμός της διαγωγής των μαθητών κάθε ΕΠΑ.Σ., ενεργείται 
κατά τη λήξη του διδακτικού έτους, με ειδική πράξη του συλλόγου των καθηγητών, που αποφαίνεται 
κατά πλειοψηφία με βάση την εντός της ΕΠΑ.Σ. συμπεριφορά των μαθητών και τα τυχόν στα οικεία 
βιβλία καταχωρισθέντα στοιχεία κυρώσεων ή ηθικών αμοιβών. Για το χαρακτηρισμό της διαγωγής του 
μαθητή ως επίμεμπτης ή κοσμίας, η σχετική πράξη του συλλόγου των καθηγητών πρέπει να είναι 
επαρκώς αιτιολογημένη. 

6. Με την πράξη της προηγούμενης παραγράφου χαρακτηρίζεται και η, μέχρι την ημέρα του 
χαρακτηρισμού, διαγωγή των ελλιπώς ή ανεπαρκώς φοιτησάντων. 

7. Ο χαρακτηρισμός της διαγωγής των μαθητών της ΕΠΑ.Σ., ως δεδομένο καθαρά 
παιδαγωγικού χαρακτήρα, αποτελεί στοιχείο αποκλειστικά σχολικής χρήσης. 

8. Δεν επιτρέπεται τροποποίηση του χαρακτηρισμού της διαγωγής μαθητή από το σύλλογο 
των καθηγητών μετά την με οποιοδήποτε τρόπο οριστική έξοδο αυτού από το σχολείο. 
 

Άρθρο 13  
 

Τιμητικές διακρίσεις 
 

1. Στους μαθητές των ΕΠΑ.Σ. που διακρίνονται για την διαγωγή και την επίδοσή τους στα 
μαθήματα, απονέμονται τιμητικές διακρίσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15 της παρούσας 
απόφασης. 

2. Ίδιες τιμητικές διακρίσεις απονέμονται επίσης στους μαθητές για πράξεις αυτοθυσίας ή 
πράξεις που εκφράζουν πνεύμα εξαιρετικά ανιδιοτελούς φιλαλληλίας. 

 
Άρθρο 14 

 
Είδη τιμητικών διακρίσεων - προϋποθέσεις απονομής 

 
1. Σε μαθητές που πέτυχαν γενικό βαθμό ετήσιας προόδου «άριστα» και επέδειξαν διαγωγή 

«κοσμιοτάτη», απονέμεται, ύστερα από απόφαση του συλλόγου των καθηγητών «Αριστείο Προόδου» 
με επίδοση ειδικού διπλώματος. 

2. Στον πρώτο από κάθε τάξη ή τμήμα τάξης μαθητή ΕΠΑ.Σ., που πέτυχε τουλάχιστον γενικό 
ετήσιο βαθμό «λίαν καλώς» και επέδειξε διαγωγή «κοσμιοτάτη», απονέμεται, ύστερα από απόφαση 
του συλλόγου των καθηγητών, «Βραβείο Προόδου» με επίδοση ειδικού διπλώματος. Σε περίπτωση 
ισοβαθμίας απονέμεται και στους ισοβαθμήσαντες ισότιμο αντίστοιχο «Βραβείο Προόδου». 

3. Για πράξη αυτοθυσίας ή εξαιρετικά ανιδιοτελούς φιλαλληλίας, αμέσως μετά την τέλεση της 
πράξης, απονέμεται στο μαθητή, ύστερα από απόφαση του συλλόγου των καθηγητών, δημόσιος 
έπαινος παρουσία του συνόλου των μαθητών και των διδασκόντων καθηγητών που συνέρχονται 
μόνο για αυτό. Με την ίδια ως άνω απόφαση ο μαθητής απαλλάσσεται και από όλες τις τυχόν 
βαρύνουσες αυτόν κυρώσεις και τις συνέπειές τους. Στον ως άνω μαθητή επιδίδεται ειδικό δίπλωμα, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 15 της απόφασης αυτής. 

4. Ο τύπος και οι διαστάσεις των ειδικών διπλωμάτων του άρθρου αυτού καθορίζονται με 
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
 

Άρθρο 15  
 

Απονομή τιμητικών διακρίσεων 
 

Οι κατά τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου τιμητικές διακρίσεις, απονέμονται σε επίσημη 
τελετή κατά την ημέρα της Εορτής της Σημαίας, στην οποία καλούνται να παραστούν εκπρόσωποι 
των τοπικών αρχών, οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών. 
 

Άρθρο 16 
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Εκπαιδευτικές επισκέψεις - εκπαιδευτικές εκδρομές 
 

1. Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται από τους 
μαθητές των ΕΠΑ.Σ. εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές, σύμφωνα με τα κατωτέρω: 
α) Μονοήμερες εκπαιδευτικές εκδρομές, χωρίς διανυκτέρευση, οι οποίες δεν μπορεί να υπερβούν σε 
αριθμό τις επτά (7) κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους και στις οποίες συμμετέχουν οι μαθητές 
όλων των τάξεων των ΕΠΑ.Σ. Οι μονοήμερες εκπαιδευτικές εκδρομές που γίνονται στα πλαίσια της 
ενημέρωσης και πρακτικής άσκησης των μαθητών των ΕΠΑ.Σ. μπορεί να παραταθούν μέχρι δύο (2) 
φορές κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους και μέχρι τρεις (3) ημέρες, με απόφαση του συλλόγου 
των καθηγητών, εφόσον η απόσταση που πραγματοποιείται η εκπαιδευτική εκδρομή είναι μεγαλύτερη 
των διακοσίων (200) χιλιομέτρων. 
β) Μία πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή διάρκειας μέχρι πέντε (5) ημερών, στο εσωτερικό της χώρας 
ή σε χώρες του εξωτερικού, κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Οκτωβρίου μέχρι και τη λήξη των 
μαθημάτων. 

Η διάρκεια της πολυήμερης εκδρομής για τους μαθητές της Α' τάξης είναι μέχρι τρεις (3) 
ημέρες και για τους μαθητές της Β' τάξης μέχρι πέντε (5) ημέρες. Σε περίπτωση που το σύνολο των 
μαθητών που συμμετέχουν στην ανωτέρω εκδρομή δεν υπερβαίνει τα σαράντα έξι (46) άτομα ανά 
τάξη, διενεργείται κοινή και για τις δύο τάξεις εκπαιδευτική εκδρομή. 
Όταν η εκδρομή πραγματοποιείται σε χώρες του εξωτερικού η διάρκειά της μπορεί να παραταθεί 
μέχρι και δύο ημέρες με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του 
παρόντος άρθρου. 

2. Για την πραγματοποίηση των μονοήμερων εκπαιδευτικών εκδρομών και της πολυήμερης 
εκπαιδευτικής εκδρομής απαιτούνται, οι εξής προϋποθέσεις: 
α) απόφαση του συλλόγου των καθηγητών κάθε ΕΠΑ.Σ., που λαμβάνεται δέκα πέντε (15) ημέρες 
πριν από την πραγματοποίηση των μονοήμερων εκπαιδευτικών εκδρομών και ένα (1) μήνα 
τουλάχιστον πριν την πραγματοποίηση της πολυήμερης εκδρομής. Στην απόφαση αυτή ορίζονται 
απαραίτητα τα εξής: 
αα) Ο αρχηγός της εκδρομής, που πρέπει να είναι μόνιμος υπάλληλος. 
ββ) Οι συνοδοί καθηγητές της εκδρομής, που πρέπει να είναι μόνιμοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εξαιρουμένων των ωρομισθίων, και σε 
αναλογία, ένας συνοδός ανά είκοσι μαθητές. 
γγ) Η ημερομηνία αναχώρησης και επιστροφής. 
δδ) Ο τόπος όπου θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή. 
εε) Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τον προγραμματισμό των ως άνω εκδρομών, ώστε να 
επιτυγχάνεται ο σκοπός τους που είναι κατά κύριο λόγο εκπαιδευτικός και μορφωτικός καθώς και η 
ασφαλής διακίνηση των μαθητών. 
β) Συμμετοχή στην εκδρομή των τριών τετάρτων (^)του αριθμού των μαθητών της κάθε τάξης ή των % 
του συνόλου των μαθητών της ΕΠΑ.Σ. 
γ) Υποβολή στο Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ. ενυπόγραφου σημειώματος του κηδεμόνα των μαθητών, με το 
οποίο εγκρίνεται η συμμετοχή τους στην εκδρομή. 
Για τους ενήλικους μαθητές δεν απαιτείται το ως άνω σημείωμα, αλλά για τη συμμετοχή τους στην εκ-
δρομή απαιτείται σχετικό σημείωμα που υπογράφεται από τους ίδιους. 
δ) Έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Αρχικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. - 
«ΔΗΜΗΤΡΑ» για την πραγματοποίηση της εκδρομής. 
Για τη χορήγηση της υπόψη έγκρισης, κάθε ΕΠΑ.Σ. υποχρεούται να υποβάλει έγκαιρα στην ανωτέρω 
Γενική Διεύθυνση, τα εξής: 
αα) Ακριβές αντίγραφο της απόφασης του συλλόγου των καθηγητών της οικείας ΕΠΑ.Σ., για τη 
διαπίστωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων της περίπτωσης α' της παραγράφου αυτής. 
ββ) Βεβαίωση του Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ., στην οποία αναφέρεται το προβλεπόμενο ποσοστό 
συμμετοχής των μαθητών στην εκδρομή, καθώς και η υποβολή των σχετικών σημειωμάτων, 
σύμφωνα με τις περιπτώσεις β' και γ' της παρούσας παραγράφου αντίστοιχα. 
Η ως άνω έγκριση χορηγείται εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου. 

3. α) Με απόφαση του συλλόγου των καθηγητών της ΕΠΑ.Σ. η εκδρομή μπορεί να 
πραγματοποιηθεί σε ημερομηνία διαφορετική από αυτήν που αρχικά είχε ορισθεί, εφόσον υπάρχουν 
σοβαροί λόγοι που δικαιολογούν την αλλαγή της ημερομηνίας πραγματοποίησής της. Στην 
περίπτωση αυτή ενημερώνεται και η Γενική Διεύθυνση της περίπτωσης δ' της προηγούμενης 
παραγράφου 2. 

β) Η πραγματοποίηση των εκδρομών δεν είναι υποχρεωτική για τους καθηγητές και τους 
μαθητές και πριν από την τελική έγκρισή της δεν πρέπει να αναλαμβάνεται καμία δέσμευση σε ότι 
αφορά την οργάνωσή της (μισθώσεις λεωφορείων κτλ). Κάθε ΕΠΑ.Σ. πρέπει να φροντίζει για την 
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πραγματοποίηση των εκδρομών διότι έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα και με αυτές προάγεται το 
επιμορφωτικό έργο της σχολής. 

γ) Με απόφαση του συλλόγου των καθηγητών της ΕΠΑ.Σ. μπορεί να συμμετέχουν στην 
εκδρομή μέχρι και δύο μέλη του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων των μαθητών, χωρίς να μειώνεται ο 
αριθμός των συνοδών καθηγητών. 

δ) Κατά τις επισκέψεις σε ιστορικούς ή αρχαιολογικούς χώρους, η ξενάγηση των μαθητών 
πραγματοποιείται από τους συνοδούς καθηγητές ή από ξεναγούς που τυχόν βρίσκονται στο χώρο 
που πραγματοποιείται η εκδρομή. Κατά τη διάρκεια της εκδρομής οι μαθητές, σε όλες τις εκδηλώσεις 
τους πρέπει να επιδεικνύουν καλή συμπεριφορά και να σέβονται τους χώρους που επισκέπτονται. 

ε) Για την εφαρμογή του προγράμματος των εκδρομών, που καταρτίζεται από το σύλλογο των 
καθηγητών, καθώς και για την αντιμετώπιση κάθε προβλήματος που τυχόν προκύψει από την 
αναχώρηση μέχρι και την επιστροφή των μαθητών, υπεύθυνος είναι ο αρχηγός της εκδρομής και οι 
συνοδοί καθηγητές. Για την εκλογή του αρχηγού της εκδρομής καθώς και των συνοδών της εκδρομής 
είναι υπεύθυνος ο Διευθυντής της ΕΠΑ.Σ. 

στ) Οι συμφωνίες για λεωφορεία, ξενοδοχεία και ασφάλιση των εκδρομέων κλείνονται και 
υπογράφονται από επιτροπή που αποτελείται από τον Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ., έναν καθηγητή που 
ορίζεται από το σύλλογο των καθηγητών της ΕΠΑ.Σ. έναν εκπρόσωπο του συμβουλίου των 
μαθητικών κοινοτήτων που λαμβάνουν μέρος στην εκδρομή και έναν εκπρόσωπο του συλλόγου 
γονέων και κηδεμόνων των μαθητών, εφ' όσον υπάρχει τέτοιος σύλλογος στην ΕΠΑ.Σ. 

Για την επιλογή του πρακτορείου ταξιδίων, με το οποίο θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή, 
απαιτούνται περισσότερες από μία προσφορές. Στην περίπτωση που μέρος ή το σύνολο των εξόδων 
των εκδρομών καλύπτονται από πόρους των μαθητικών κοινοτήτων, ο έλεγχός τους γίνεται από τον 
Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ. 

ζ) Μετά την επιστροφή από κάθε πολυήμερη εκδρομή, ο αρχηγός της εκδρομής συντάσσει 
και υποβάλλει προς το σύλλογο των καθηγητών της ΕΠΑ.Σ. έκθεση σχετικά με την πραγματοποίηση 
της, η οποία υπογράφεται από τους συνοδούς καθηγητές. 

Ο Διευθυντής της ΕΠΑ.Σ. υποβάλλει στη συνέχεια επικυρωμένο αντίγραφο της ανωτέρω 
έκθεσης στην Γενική Διεύθυνση Αρχικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. - 
«ΔΗΜΗΤΡΑ» και θέτει το πρωτότυπο αυτής στον τηρούμενο για τις εκδρομές φάκελο. 

4. Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, εκτός από τις ως άνω εκδρομές, μπορεί να 
πραγματοποιούνται από όλους τους μαθητές των ΕΠΑ.Σ. και εκπαιδευτικοί περίπατοι, οι οποίοι δεν 
μπορούν να υπερβαίνουν τους πέντε (5). Για την πραγματοποίησή τους, απαιτείται απόφαση του 
συλλόγου των καθηγητών που λαμβάνεται σε έκτακτη συνεδρίαση, ύστερα από σχετική πρόταση του 
Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ. Δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση εκπαιδευτικών περιπάτων μέσα στο μήνα 
που πραγματοποιήθηκε μονοήμερη ή πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή ή άλλος περίπατος. 

Στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων της ΕΠΑ. Σ. είναι δυνατή η πραγματοποίηση 
επισκέψεων σε εργοστάσια, μουσεία, κ.λ.π., εφόσον ο χρόνος μετάβασης, παραμονής και 
επιστροφής είναι ίσος με το χρόνο των ωρών διδασκαλίας που προβλέπεται κατά την ημέρα 
πραγματοποίησης της επίσκεψης. 

Η συμμετοχή των μαθητών στους ως άνω περιπάτους -επισκέψεις είναι υποχρεωτική. 
 

Άρθρο 17 
 

Εκτύπωση τίτλων και πιστοποιητικών σπουδών -Ατομικό Δελτίο Μαθητή 
 

Οι τίτλοι και τα πιστοποιητικά σπουδών του άρθρου 18 της παρούσας απόφασης 
εκτυπώνονται σε χαρτί «Α4», βάρους 110 γραμμαρίων και διαστάσεων 0,297 μ. Χ 0,210 μ. 

Το Ατομικό Δελτίο Μαθητή είναι κίτρινο και η ποιότητα του χαρτιού «Μανίλλα» 280 
γραμμαρίων ανά τετραγωνικό μέτρο. 
Διαστάσεις Καρτέλας 0,34 Χ 0,27 μ και 
Διαστάσεις Πλαισίου: 0,31 Χ 0,24 μ 
 

Άρθρο 18 
 

 Τύπος και περιεχόμενο τίτλων και πιστοποιητικών σπουδών των ΕΠΑ.Σ. 
 

Ο τύπος και το περιεχόμενο των τίτλων και των πιστοποιητικών σπουδών των ΕΠΑ.Σ. 
καθορίζονται σύμφωνα με τα υποδείγματα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8α και 8β του παρόντος άρθρου, τα 
οποία προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και έχουν ως 
εξής: 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 

 
Πτυχίο ΕΠΑ.Σ.. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 

Αποδεικτικό πτυχίου ΕΠΑ.Σ.. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 
Πιστοποιητικό Σπουδών Α' τάξης ΕΠΑ.Σ. που χορηγείται στους μαθητές κατά τη διάρκεια του 

διδακτικού έτους 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 
Πιστοποιητικό Σπουδών Β' τάξης ΕΠΑ.Σ. που χορηγείται στους μαθητές κατά τη διάρκεια του 

διδακτικού έτους 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5 
Πιστοποιητικό Σπουδών Α' τάξης ΕΠΑ.Σ. που χορηγείται στους μαθητές που προήχθησαν. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6 
Πιστοποιητικό Σπουδών Α' και Β΄τάξης ΕΠΑ.Σ. που χορηγείται στους μαθητές που απορρήφθησαν. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7 
Πιστοποιητικό Σπουδών Α' και Β΄τάξης ΕΠΑ.Σ. που χορηγείται στους μαθητές που απορρήφθησαν 

λόγω ανεπαρκούς φο’ιτήσης 
 

 
 
 
 
 
 
. 

 
 
 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 8α 
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Υπόδειγμα 8 α. 
Ατομικό Δελτίο Μαθητή (όψη Α) 
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Υπόδειγμα 8 β. 
Ατομικό Δελτίο Μαθητή (όψη Β) 

 
 
 
 
 
 

Άρθρο 19  
Έναρξη ισχύος 

 
 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 
398859/16-10-2001 Κ.Υ.Α  ΦΕΚ 1410 τ. Β΄ 
 

Ειδικότητες και ωρολόγια προγράμματα των ημερήσιων Τεχνικών – Επαγγελματικών 
Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) εποπτείας Υπουργείου Γεωργίας    
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
 

Άρθρο 1 
 

Ειδικότητες. 
 
 Μετατρέπουμε από το σχολικό έτος 2001-2002 τις ειδικότητες των ΤΕΕ Α΄κύκλου σπουδών 
γεωκτηνοτροφικής και δασικής κατεύθυνσης , εποπτείας του Υπουργείου Γεργίας που υπάγονται στον 
Οργανισμό Γεωργικής Επαγγελματικής . Κατάρτισης και Απασχόλησης (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.) "ΔΗΜΗΤΡΑ", 
καθώς επίσης και του Τεχνικού Επαγγελματικού - Εκπαιδευτηρίου Α' κύκλου σπουδών 
γεωργοκτηνοτροφικής και δασικής κατεύθυνσης, που ιδρύθηκε στο Νομό Καρδίτσας με την αριθμ. 
366585/2-12-1998 απόφαση Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργού Γεωργίας 
(Β 1316), σε ειδικότητες των Τ.Ε.Ε 1ου κύκλου σπουδών του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περι 
βάλλοντος ως ακολούθως: 
 
1. Την ειδικότητα "Τεχνιτών Ανθοκηπουρικής" του Τ.Ε.Ε. Συγγρού σε "Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων - 
Αρχιτεκτονι κής Τοπίου" 
2. Την ειδικότητα "Τεχνιτών Παραγωγής Ζωοτροφών" του Τ.Ε.Ε. Ορεστιάδας σε "Ζωοτεχνίας" 
3. Την ειδικότητα "Τεχνιτών Φυτών Μεγάλης Καλλιέρ του Τ.Ε.Ε. Δράμας σε "Επιχειρηματικής 
Γεωργίας" 
4. Την ειδικότητα "Τεχνιτών Μεταποίησης – τυποποίησης Τοπικών Προιόντων σε οικογενειακή μορφή 
διατηρώντας την παράδοση “ του Τ.Ε.Ε. Κομοτηνής σε "Τεχνολογίας Τροφίμων και Εμπορίας 
(Μάρκετινγκ) Γεωργικών Προϊόντων 
5. Την ειδικότητα "Τεχνιτών Παραγωγής Προιόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης και  
παραγωγής Ιδιοτυπικών προιόντων” του ΤΕΕ Λέσβου σε  “Περιβάλλοντος και Αγροτουρισμού “  
6. Την ειδικότητα "Στελεχών Ήπιων Μορφών Αγροτου-ρισμού" του Τ.Ε.Ε. Καρπενησίου σε 
"Περιβάλλοντος και Αγροτουρισμού". 
7. Την ειδικότητα "Τεχνιτών Φυτών Μεγάλης καλλιέργειας και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων" του 
Τ.Ε.Ε. Καρδίτσας σε "Επιχειρηματικής Γεωργίας" 
8. Την ειδικότητα "Τεχνιτών Θερμοκηπίων" του Τ.Ε.Ε. Κρήτης σε "Θερμοκηπιακών Κατασκευών και 
Καλλιεργειών". 
9. Την ειδικότητα "Τεχνιτών Ζωοτεχνικής" του Αβερω-φείου Τ.Ε.Ε. Λάρισας και του Τ.Ε.Ε. Βλάστης 
Κοζάνης σε "Ζωοτεχνίας". 
10. Την ειδικότητα "Τεχνιτών Τυροκομίας - Γαλακτοκο-μίας" του Γαλακτοκομικού Τ.Ε.Ε. Ιωαννίνων σε 
"Γαλακτο-κομίας - Τυροκομίας". 
11. Την ειδικότητα "Τεχνιτών Αμπελουργίας και Οινοτε-χνίας" του Γεωργικού Τ.Ε.Ε. Νεμέας σε 
"Αμπελουργίας και Οινοτεχνίας". 
12. Την ειδικότητα "Τεχνιτών Αγροτικών Μηχανημάτων" του Αβερωφείου Τ.Ε.Ε. Λάρισας σε 
"Αγροτικών Μηχανημάτων" 
 

'Αρθρο 2 
 

 Ωρολόγια Προγράμματα. 
 
 1. Τα ωρολόγια προγράμματα της Α' τάξης του 1ου κύκλου από το σχολικό έτος 2001-2002, 
είναι: 
Α. Γενικά μαθήματα για όλες τις ειδικότητες (14 ώρες/ εβδομάδα), ως ακολούθως: 
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Ώρες ανά 
εβδομάδα 

1. Θρησκευτικά 1 
2. Νέα Ελληνικά 2 
3. Ιστορία 1 
4. Μαθηματικά 3 
5. Φυσική 2 
6. Χημεία 1 
7. Χρήση Η/Υ 1 
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8. Γενικά Αγγλικά 2 
9. Φυσική Αγωγή 1 
Σύνολο ωρών 14 
 
Β. Τεχνολογικά μαθήματα ανά ειδικότητα (20 ώρες/ εβδομάδα), ως ακολούθως: 
 
 1. Για τις ειδικότητες "Επιχειρηματικής Γεωργίας", "Φυ-τοτεχνικών Επιχειρήσεων - 
Αρχιτεκτονικής Τοπίου", "Τεχνολογίας Τροφίμων και Εμπορίας (Μάρκετινγκ) Γεωργικών Προϊόντων" 
και "Περιβάλλοντος και Αγροτουρισμού": 
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Ώρες ανά 
εβδομάδα 

1. Γεωπονία και Ανάπτυξη 3 (2θ+1 Ε) 
2. Εισαγωγή στη Γεωργική Παραγωγή 6 (3Θ+3 Ε) 
3. Εισαγωγή στην Τεχνολογία Τροφίμων 3 (2Θ+1Ε) 
4. Φυσικοί πόροι και Περιβάλλον 3 (2Θ+1Ε) 
5. Εισαγωγή στη Γεωργική Οικονομία 3 (1Θ+2Ε) 
6. Εφαρμογές Η/Υ 1 (1Ε) 
7. Εργασιακό Περιβάλλον του Τομέα Γεωπονίας - Τροφίμων και 
Περιβάλλοντος 

1 (1Θ) 

Σύνολο ωρών 20 
 
2. Για την ειδικότητα " Αγροτικών Μηχανημάτων": 
 
 
 
 
3. Για την ειδικότητα "Ζωοτεχνίας": 
 
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Ώρες ανά 
εβδομάδα 

1. Εισαγωγή στη Γεωργική Παραγωγή 3 (2Θ+1Ε) 
2. Γενική Ζωοτεχνία 4 (2Θ+2Ε) 
3. Παραγωγή Ζωοτροφών - Βοσκές 2 (1Θ+1Ε) 
4. Διατροφή Αγροτικών Ζώων 4 (2Θ+2Ε) 
5. Γεωργική Τεχνική 3 (1Θ+2Ε) 
6. Εισαγωγή στη Γεωργική Οικονομία 2 (1Θ+1Ε) 
7. Εφαρμογές Η/Υ) 1 (1Ε 
8. Εργασιακό Περιβάλλον του Τομέα Γεωπονίας - Τροφίμων και 
Περιβάλλοντος     

1 (1Θ) 

Σύνολο ωρών 20 
 
4. Για την ειδικότητα "Γαλακτοκομίας - Τυροκομίας": 
 
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Ώρες ανά 
εβδομάδα 

1. Χαρακτηριστικά και ιδιότητες γάλακτος (Χημεία, Φυσική και 
Μικροβιολογία Γάλακτος) 

7 (2Θ+5Ε) 

2. Τεχνολογία Γάλακτος Ι 5 (2Θ+3Ε) 
  
4. Εισαγωγή στη Γεωργική Οικονομία 3 (2Θ+1Ε) 
5. Εισαγωγή στη Γεωργική Παραγωγή 3 (2Θ+1Ε) 
6. Εφαρμογές Η/Υ 1 (1Ε) 
7. Εργασιακό Περιβάλλον του Τομέα Γεωπονίας - Τροφίμων και 
Περιβάλλοντος 

1 (1Θ) 
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Σύνολο ωρών 20 
 
 
 
5. Για την ειδικότητα "Αμπελουργίας και Οινοτεχνίας" 
 
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Ώρες ανά 
εβδομάδα 

1. Εισαγωγή στη Γεωργική Παραγωγή 3 (2Θ+1Ε) 
2. Γεωργική Τεχνική Ι 2 (1Θ+1Ε) 
3. Εισαγωγή στη Γεωργική Οικονομία 2 (1Θ+1Ε) 
4. Αμπελουργία Ι 4 (2Θ+2Ε) 
5. Οινοτεχνία Ι 4 (2Θ+2Ε) 
6. Εφαρμογές Η/Υ 1 (1Ε) 
7. Εισαγωγή στην Τεχνολογία Τροφίμων       3 (2Θ+1Ε) 
8. Εργασιακό Περιβάλλον του Τομέα Γεωπονίας - Τροφίμων και 
Περιβάλλοντος 

1 (1Θ) 

  
Σύνολο ωρών 20 
 
 
6. Για την ειδικότητα "Θερμοκηπιακών Κατασκευών και Καλλιεργειών": 
 
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Ώρες ανά 
εβδομάδα 

1. Εισαγωγή στη Γεωργική Παραγωγή 6 (3Θ+3Ε) 
2. Εισαγωγή στη Γεωργική Οικονομία 2 (1Θ+1Ε) 
3. Εφαρμογές Η/Υ 1 (1Ε) 
4. Γεωργικά Μηχανήματα και Εργαλεία 4 (2Θ+2Ε) 
5. Γεωργική Τεχνική I 6 (2Θ+4Ε) 
6. Εργασιακό Περιβάλλον του Τομέα Γεω-  
πονίας - Τροφίμων και Περιβάλλοντος 1 (1Θ) 
Σύνολο ωρών 20 
 
 
 2. Τα ωρολόγια προγράμματα της Β' τάξης του 1ου κύκλου, ανά ειδικότητα, από το σχολικό 
έτος 2001 - 2002, είναι: 
Α. Γενικά μαθήματα για όλες τις ειδικότητες (10 ώρες/εβδομάδα), ως ακολούθως: 
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Ώρες ανά 
εβδομάδα 

1. Νέα Ελληνικά 2 
2. Ιστορία 1 
3. Μαθηματικά 2 
4. Φυσική / Χημεία 2 
5. Γενικά Αγγλικά 2 
6. Φυσική Αγωγή 1 
Σύνολο ωρών 10 
 
Β. Τεχνολογικά μαθήματα ανά ειδικότητα (24 ώρες/ εβδομάδα), ως ακολούθως: 
 
1.Για την ειδικότητα "Επιχειρηματικής Γεωργίας" 
 
 Ώρες ανά 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ εβδομάδα 
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1. Φυτική Παραγωγή 6 (2Θ+4Ε) 
2. Ζωική Παραγωγή 4 (3Θ+1Ε) 
3. Γεωργικές Εγκαταστάσεις 3 (1Θ+2Ε) 
4. Εκμηχάνιση της Γεωργίας και Αρδεύσεις 3 (1Θ+2Ε) 
5. Εμπορία (Μάρκετινγκ) Γεωργικών  
Προϊόντων 3 (2Θ+1Ε) 
6. Γεωργική Οικονομία και Πολιτική 5 (2Θ+3Ε) 
Σύνολο ωρών 24 
 
2. Για την ειδικότητα "Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων - Αρχιτεκτονικής Τοπίου": 
 
 Ώρες ανά 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ εβδομάδα 
1. Φυτοτεχνία - Φυτοπροστασία 4 (2Θ+2Ε) 
2. Ανθοκηπευτικές Καλλιέργειες 6 (4Θ+2Ε) 
3. Θερμοκηπιακές Εγκαταστάσεις 5 (1Θ+4Ε) 
4. Στοιχεία Αρχιτεκτονικής Τοπίου 4 (2Θ+2Ε) 
5. Γεωργική Οικονομία και Πολιτική 5 (2Θ+3Ε) 
Σύνολο ωρών 24 
 
 
3. Για την ειδικότητα "Περιβάλλοντος και Αγροτουρισμού": 
 
 Ώρες ανά 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ εβδομάδα 
1. Περιβάλλον και Γεωργία 4 (2Θ+2Ε) 
2. Στοιχεία Βιολογικής Γεωργίας 4 (1Θ+3Ε) 
3. Γεωργικές Εγκαταστάσεις 3 (1Θ+2Ε) 
4. Αγροτουρισμός και Ανάπτυξη 5 (4Θ + 1Ε) 
5. Γεωργική Οικονομία και Πολιτική 5 (2Θ+3Ε) 
6. Ιδιοπαραγόμενα Γεωργικά Προϊόντα 3 (1Θ+2Ε) 
Σύνολο ωρών 24 
 
 
4. Για την ειδικότητα "Τεχνολογίας Τροφίμων και Εμπορίας (Μάρκετινγκ) Γεωργικών Προϊόντων": 
 
 Ώρες ανά 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ εβδομάδα 
1. Παραγωγή και Χειρισμός Γεωργικών  
Προϊόντων 4(1Θ+3Ε) 
2. Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων 5 (3Θ+2Ε) 
3. Μηχανολογικός Εξοπλισμός Γεωργικών  
Βιομηχανιών 3 (1Θ+2Ε) 
4. Εμπορία (Μάρκετινγκ) Γεωργικών  
Προϊόντων 3 (2Θ+1Ε) 
5. Γεωργική Οικονομία και Πολιτική 5 (2Θ+3Ε) 
6. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων 4 (2Θ+2Ε) 
Σύνολο ωρών 24 
 
5. Για την ειδικότητα "Αγροτικών Μηχανημάτων": 
 
 
 Ώρες ανά 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ εβδομάδα 
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1. Εδαφολογία - Αρδεύσεις 4 (2Θ+2Ε) 
2. Οργάνωση και Δοίκηση Γεωργικών Επιχειρήσεων 2 (1Θ + 1Ε) 
3. Γεωργική Τεχνική II 4 (2Θ+2Ε) 
4. Ηλεκτροτεχνία Γεωργικών Μηχανημάτων 2 (1Θ + 1Ε) 
5. Κινητήρες Γεωργικών Μηχανημάτων 5 (2Θ+3Ε) 
6. Γεωργικά Μηχανήματα II 6 (3Θ+3Ε) 
7. Εφαρμογές Η/Υ 1 (1Ε) 
Σύνολο ωρών 24 
 
6. Για την ειδικότητα "Ζωοτεχνίας": 
 Ώρες ανά 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ εβδομάδα 
1. Βοοτροφία - Αιγοπροβατοτροφία 6 (3Θ+3Ε) 
2. Χοιροτροφία - Πτηνοτροφία 4 (2Θ+2Ε) 
3. Κονικλοτροφία - Γουνοφόρα Ζώα -  
Μελισσοκομία - Σηροτροφία 2 (1Θ+1Ε) 
4. Παραγωγή και Εμπορία Ζωικών  
προϊόντων 4 (2Θ+2Ε) 
5 Εγκαταστάσεις Ζωικής Παραγωγής 5 (2Θ+3Ε) 
6. Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων  
Παραγωγής 2 (1Θ+1Ε) 
7. Εφαρμογές Η/Υ 1 (1Ε) 
Σύνολο ωρών 24 
 
7. Για την ειδικότητα "Γαλακτοκομίας - Τυροκομίας": 
 
 
 Ώρες ανά 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ εβδομάδα 
1. Τεχνολογία Γάλακτος II 6 (3Θ+3Ε) 
2. Ειδική Τυροκομία 9 (3Θ+6Ε) 
3. Εξοπλισμός βιομηχανιών γάλακτος 3 (2Θ+1Ε) 
4. Εφαρμογές Η/Υ 1 (1Ε) 
5. Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων 5 (3Θ+2Ε) 
Σύνολο ωρών 24 
 
 
8. Για την ειδικότητα "Αμπελουργίας και Οίνοτεχνίας": 
 
 Ώρες ανά 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ εβδομάδα 
1. Ποιοτικός Έλεγχος 4 (2Θ+2Ε) 
2. Οινοποιητικές Εγκ. & Μηχ. Εξοπ. 4 (2Θ+2Ε) 
3. Εμπορία (Μάρκετινγκ) Γεωργικών Προϊόντων 2 (1Θ + 1Ε) 
4. Αμπελουργία II 6 (3Θ+3Ε) 
5. Οινοτεχνία II 7 (4Θ+3Ε) 
6. Εφαρμογές Η/Υ 1 (1Ε) 
Σύνολο ωρών 24 
 
9. Για την ειδικότητα "Θερμοκηπιακών Κατασκευών και Καλλιεργειών": 
 
 
 
 Ώρες ανά 
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ εβδομάδα 
1. Εδαφολογία - Λιπασματολογία 4 (2Θ+2Ε) 
2. Θερμοκηπιακές Εγκαταστάσεις 8 (4Θ+4Ε) 
3. Φυτοπροστασία 4 (2Θ+2Ε) 
4. Θερμοκηπιακές Καλλιέργειες 7 (3Θ+4Ε) 
5. Εφαρμογές Η/Υ 1 (1Ε) 
Σύνολο ωρών 24 
 

Άρθρο 3 
 
 Οι απόφοιτοι του 1ου κύκλου σπουδών των Τ.Ε.Ε. εποπτείας του Υπ. Γεωργίας έχουν την 
δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους στον 2ο κύκλο σπουδών του τομέα Γεωπονίας, 
τροφίμων και περιβάλλοντος του ΥΠΕΠΘ, όπως περιγράφεται παρακάτω: 
 1. Για τις ειδικότητες των Τ.Ε.Ε.: Συγγρού, Δράμας, Κομοτηνής, Λέσβου, Καρπενησίου, 
Καρδίτσας, ισχύει ότι ισχύει για τις ειδικότητες των Τ.Ε.Ε. του ΥΠΕΠΘ. 
 2. Για τα παρακάτω Τ.Ε.Ε. ισχύει το ακόλουθο σχήμα αντι-στοίχισης ειδικοτήτων: 
 
 Α. Τ.Ε.Ε Κρήτης (ειδ. "Θερμοκηπιακών Κατασκευών και Καλλιεργειών") στις ειδικότητες: 
- "Φυτικής παραγωγής" 
- "Κηποτεχνίας" 
- "Επιχειρήσεων Αγροτουρισμού και Αγροβιοτεχνίας".  
 
 Β. Αβερώφειο Τ.Ε.Ε Λάρισας (ειδ. "Ζωοτεχνίας"),  
Τ.Ε.Ε. Βλάστης Κοζάνης (ειδ. "Ζωοτεχνίας"),  
Τ.Ε.Ε. Ορεστιάδας (ειδ. "Ζωοτεχνίας") στις ειδικότητες: 
- "Τεχνολογίας και ελέγχου Τροφίμων" 
- "Επιχειρήσεων Αγροτουρισμού και Αγροβιοτεχνίας".  
 
 Γ. Γαλακτοκομικό Τ.Ε.Ε. Ιωαννίνων (ειδ. "Γαλακτοκομίας -Τυροκομίας" στις ειδικότητες: 
- "Τεχνολογίας και ελέγχου Τροφίμων" 
- "Επιχειρήσεων Αγροτουρισμού και Αγροβιοτεχνίας" Δ. Γεωργικό Τ.Ε.Ε. Νεμέας (ειδ. "Αμπελουργίας 
και Οινοτεχνίας" στις ειδικότητες: 
- "Φυτικής Παραγωγής" 
- "Τεχνολογίας και ελέγχου Τροφίμων" 
- "Επιχειρήσεων αγροτουρισμού και αγροβιοτεχνίας". Ε. Αβερώφειο Τ.Ε.Ε. Λάρισας (ειδ. "Αγροτικών 
Μηχανημάτων" στις ειδικότητες: 
- "Φυτικής Παραγωγής" 
- "Κηποτεχνίας" 
 
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 
 
074233/29-03-2011 K.Y.A. ΦEK 588 t. B;  
Ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) εποπτείας Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. 
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
……………………………..  

, αποφασίζουμε: 
 1. Τον καθορισμό του Ωρολογίου και Αναλυτικού Προγράμματος των Α' και Β' τάξεων των 
Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) εποπτείας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το 
οποίο ισχύει από το σχολικό έτος 2008-2009 όπως φαίνεται στο συνημμένο παράρτημα: 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: 
«Ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα σπουδών των ΕΠΑ.Σ.» για τις παρακάτω ειδικότητες: 
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1. ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
2. ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ 
3. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ-ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ 
4. ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ-ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΠΛΟΥ 
5. ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 
6. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ-ΟΙΝΟΤΕΧΝΙΑΣ 
 
 2. Το Παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Για να δείτε το ωρολόγιο και το  αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών σε ΦΕΚ , πατήστε εδώ, 
 
 
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» 
 
Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 
Συνεδρίαση 65η/27 & 28.07.2015 
Αρ. Θέματος: 25 
 
Θέμα: Έγκριση σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Γεωργικών Σχολών του Ελληνικού 
Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ). 
 
Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί 
(Δ.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ 314Α'), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 66 του 
ν.4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις γα την 
ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, 
Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ A 180). 

2. Την υπ' αριθμ. 188763/10-10-2011 (ΦΕΚ Β ' 2284/13-10-2011) κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με την οποία κατ' εξουσιοδότηση των 
ανωτέρω διατάξεων, συστήθηκε ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ-
ΔΗΜΗΤΡΑ) που εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και στον οποίο 
συγχωνεύθηκαν τα μέχρι τότε αυτοτελώς λειτουργούντα ν.π.ι.δ, (α) το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής 
Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε), (β) ο Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και 
Απασχόλησης (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α)- «ΔΗΜΗΤΡΑ», (γ) ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης 
Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π) και ο Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ), 
στο εξής ΚΥΑ. 

3. Την αριθμ. 919/131869/20.10.2014 (ΦΕΚ Β'2889/27.10.2014) Κοινή Απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Οργανισμός του Ελληνικού 
Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ - (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ) - Ν.Π.Ι.Δ.». 

4. Την υπ' αριθμ. 3077/42630/17.04.2015 (ΦΕΚ 270 ΥΟΔΔ/21.04.2015) απόφαση του 
Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας με την οποία διορίστηκε ως προσωρινός Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ ο 
Αναπληρωτής Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Δρ Αλέξανδρος Κουτσούρης. 

5. Την υπ' αριθμ. 3078/42635/17.04.2015 (ΦΕΚ 270 ΥΟΔΔ/21.04.2015) απόφαση του 
Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας με την οποία διορίστηκε ως προσωρινός Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ ο 
Ερευνητής Β ' του ίδιου Οργανισμού Δρ Γεώργιος Καρέτσος. 

6. Την υπ' αριθμ. 3079/42636/17.04.2015 (ΦΕΚ 270 ΥΟΔΔ/21.04.2015) απόφαση του 
Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας με την οποία συγκροτήθηκε πενταμελές προσωρινό Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ, 
σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 10 της ΚΥΑ. 

7. Τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 3 της ΚΥΑ, σύμφωνα με την οποία: «Εισηγητής για όλα 
τα θέματα που συζητούνται στο Δ.Σ., είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού». 

8. Τη διάταξη της παρ. 11 του άρθρου 3 της ΚΥΑ, σύμφωνα με την οποία: «Το Δ.Σ. είναι 
αρμόδιο για κάθε θέμα το οποίο αφορά στη λειτουργία του Οργανισμού». 

9. Την αριθμ. 12789/08.06.2015 απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL8LD8gBzPARmV5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuUddO6635uhMVtHl3QxIeIktxL2UR9ylQlQd8t2ZUwfY
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10. Την αριθμ. 35 απόφαση της 63ης/03.07.2015 Συνεδρίασης του Δ.Σ. για την κατ' αρχήν 
έγκριση του σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Γεωργικών Σχολών του ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ. 

11. Τη συζήτηση που έγινε κατά την 64η/16.07.2015 Συνεδρίαση του Δ.Σ. (θέμα 28) και τις 
παρατηρήσεις - συμπληρώσεις των μελών του Οργάνου και του Συλλόγου Εργαζομένων του 
Οργανισμού. 

12. Το από 23.07.2015 Πρακτικό της Ομάδας Εργασίας για τη μετάβαση των γεωργικών 
σχολών στο νέο θεσμικό πλαίσιο και την ομαλή λειτουργία τους την περίοδο 2015-2016, με θέμα 
«Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Γεωργικών Σχολών ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ». 

13. Την εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου. 
 

Αποφασίζουμε 
Την οριστική έγκριση του συνημμένου σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των 

Γεωργικών -Επαγγελματικών Σχολών του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. - 
ΔΗΜΗΤΡΑ). 
 
 

Θεσμικό πλαίσιο 
- 1985, Ν.1566/85, Δομή και λειτουργία πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
- 1986, Κανονισμός λειτουργίας μαθητικών κοινοτήτων (ΥΑ, ΦΕΚ 619/Β/1986) 
- 1979, ΠΔ 104, Περί διαγωγής των μαθητών, κυρώσεων κλπ 
- 1980, ΠΔ 294, Τροποποίηση του ΠΔ 104 
- 2002, Γενικές Αρχές Σχολικού Κανονισμού - Κείμενο Υπουργείου Παιδείας 
- 2008, ΠΔ 51, Φοίτηση αξιολόγηση μαθητών ΕΠΑΣ 
- 2009, Έκθεση Συνήγορου του Πολίτη σχετικά με τους σχολικούς κανονισμούς και τη 
δημοκρατική διοίκηση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Οκτώβριος 2009) 
- 2010, ΚΥΑ 166194, Λειτουργία ΕΠΑΣ ΥΠΑΑΤ 
- 2015, Γνωμοδοτικό Σημείωμα ΝΥ 
- 2015, Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 35/63η/03.07.2015 
 

Εισαγωγή 
 

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ εφαρμόζει σε όλες τις εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες, πολιτική σπουδών που σκοπό έχει την εκπαίδευση και κατάρτιση υψηλού επιπέδου 
επαγγελματιών στα αγροτικά επαγγέλματα, με σκοπό την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της 
παραγωγικής διαδικασίας στον αγροδιατροφικό τομέα, καθώς και τη βελτίωση των επαγγελματικών 
γνώσεων και δεξιοτήτων όσων σκοπεύουν να δραστηριοποιηθούν στον πρωτογενή τομέα, 
προκειμένου να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν με επιτυχία στις απαιτήσεις του αγροτικού 
επαγγέλματος και να συμμετέχουν ενεργά στο κοινωνικό «γίγνεσθαι» των αγροτικών περιοχών: 

Με τα εκπαιδευτικά προγράμματα οι σπουδαστές θα είναι ικανοί: 
- να αποκτήσουν ορθές και σύγχρονες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις 
- να αναπτύξουν κατάλληλες ικανότητες και επαγγελματικές δεξιότητες, 
- να αποκτήσουν επαγγελματική συνείδηση και συμπεριφορά 
- να προάγουν και να αναδείξουν την προσωπικότητά τους, 
- να υιοθετήσουν θετικές στάσεις κοινωνικής ευθύνης και συμμετοχής 

Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί στόχοι μπορούν να επιτευχθούν, με την συμμετοχή όλων των 
σπουδαστών στην καθημερινή ζωή της Σχολής, την συνεργασία μεταξύ τους, με τους καθηγητές και 
το προσωπικό της Σχολής. 

Η επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων θα πραγματοποιηθεί μέσω της χρήσης σύγχρονων 
εκπαιδευτικών τεχνικών, της υλοποίησης ομαδικών εργασιών, των εκπαιδευτικών επισκέψεων σε 
επιχειρήσεις αντίστοιχου επαγγελματικού ενδιαφέροντος, της διερεύνησης γνωστικών αντικειμένων, 
της παρακολούθησης διαλέξεων καθώς και της συμμετοχής των σπουδαστών σε πολιτιστικές και 
άλλες παρόμοιες δραστηριότητες. 

Ο κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας που ακολουθεί δεν έχει στατικό χαρακτήρα, αντίθετα 
επιδέχεται διαρκώς βελτίωσης και επικαιροποιείται τακτικά, προκειμένου να αποτυπώνει την 
καθημερινή εμπειρία, η οποία θέτει διαρκώς νέα θέματα, δείχνει όμως και τον τρόπο να απαντηθούν.  

Ο παρών Κανονισμός στοχεύει στην εσωτερική οργάνωση της σπουδαστικής ζωής, θέτοντας 
τις κατευθύνσεις μιας εκπαίδευσης που εκπαιδεύει και διαπαιδαγωγεί, σύμφωνα με τα πρότυπα και 
τις ανάγκες της δημοκρατικής κοινωνίας μας. Η δημοκρατική οργάνωση προϋποθέτει κανόνες, όρια, 
κατανομή ρόλων και ευθυνών και ιεραρχική διάρθρωση. Συνεπώς ο κανονισμός εσωτερικής 
λειτουργίας πρέπει να ενημερώνει, να ορίζει διαδικασίες, να απαιτεί συνέπεια και να συνδέεται με τους 
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στόχους και τις επιδιώξεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο τρόπος δε, που παρέχεται η 
επαγγελματική εκπαίδευση στους νέους, πρέπει να θέτει γερά θεμέλια για προσωπική ανάπτυξη και 
εξέλιξη στα επαγγέλματα αγροδιατροφικού ενδιαφέροντος που έχουν επιλέξει. 

Ο κανονισμός αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά τη σπουδαστική ζωή 
περιγράφει συμπληρωματικά προς τις οριζόντιες διατάξεις που διέπουν την εκπαιδευτική διαδικασία 
των ΕΠΑΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (βλ. σελ....1), τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των σπουδαστών 
κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στη Σχολή. Το δεύτερο μέρος επικεντρώνεται στα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις των σπουδαστών στους οποίους παρέχεται από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ σίτιση και 
στέγαση, υπό την ιδιότητά τους δηλαδή των οικότροφων. 
 

Μέρος Α'. Σπουδαστική Ζωή 
Άρθρο 1.  

Συμπεριφορά και απόκτηση επαγγελματικής συνείδησης 
 

Κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους οι σπουδαστές οφείλουν να συμπεριφέρονται με ευγένεια 
στους συναδέλφους τους, στο εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό, στους Προϊστάμενους και στη 
Διεύθυνση της Σχολής. Το εκπαιδευτικό ίδρυμα στεγάζεται σε δημόσιο κτίριο που λειτουργεί ως σχολή 
αλλά και ως οικοτροφείο σε ορισμένες απ' αυτές. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρχει απόλυτος 
σεβασμός στα δικαιώματα των οικότροφων σπουδαστών (ώρες ξεκούρασης, μελέτης, καθαριότητα 
κοινόχρηστων χώρων, όργανα, εργαλεία καθώς και βιβλία που μπορεί να βρεθούν στις αίθουσες 
διδασκαλίας και τα εργαστήρια κ.α.). Οι σχέσεις μεταξύ των σπουδαστών πρέπει να διακρίνονται από 
αμοιβαίο σεβασμό, δημοκρατικό διάλογο, αναγνώριση και ανοχή του άλλου, αλληλεγγύη, 
υπευθυνότητα και συνέπεια. Ακόμη, θα πρέπει να επιδιώκεται η ευγενής άμιλλα και η συνεργασία 
μεταξύ των σπουδαστών, ενώ αντίθετα θα πρέπει να αποφεύγεται ο επιθετικός ανταγωνισμός. 

Η συμμετοχή των σπουδαστών στις δραστηριότητες της σχολής είναι υποχρέωσή τους. Για 
τον λόγο αυτό, θα πρέπει να εκτελούν με προθυμία και ακρίβεια τις ατομικές ή ομαδικές εργασίες που 
τους ανατίθενται και να δείχνουν συνεργατικό πνεύμα προς τους συναδέλφους τους, με σκοπό να 
αναπτύξουν επαγγελματική συνείδηση και ικανότητα συνεργασίας, που θα τους ωφελήσει σημαντικά 
στη μελλοντική τους σταδιοδρομία. 
 

Άρθρο 2.  
Εικόνα σπουδαστών εκτός Σχολής 

 
Οι σπουδαστές θα πρέπει να είναι προσεκτικοί στις σχέσεις τους με τρίτους, έχοντας άλλωστε 

προσωπική ευθύνη για προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν. Θα πρέπει να αποφεύγουν να 
φθάνουν στην εκπαιδευτική μονάδα, παράπονα και παρατηρήσεις από ιδιώτες για εξωσχολική 
ανάρμοστη συμπεριφορά σπουδαστών. 

Σε σοβαρές περιπτώσεις ανάρμοστης και αντικοινωνικής συμπεριφοράς και όταν κρίνεται ότι 
υποβιβάζεται το κύρος της εκπαιδευτικής μονάδας ή του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ η Διεύθυνση της Σχολής 
μπορεί να προβαίνει σε έλεγχο του σπουδαστή ή ακόμη σε επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων όταν 
απαιτείται. Κατά τη συμμετοχή τους σε επίσημες εκδηλώσεις, στις οποίες οι σπουδαστές 
αντιπροσωπεύουν τη σχολή τους, θα πρέπει να έχουν ευπρεπή εμφάνιση και να επιδεικνύουν την 
πρέπουσα συμπεριφορά, προστατεύοντας με αυτό τον τρόπο, την αξιοπρέπεια τους, το κύρος του 
εκπαιδευτικού ιδρύματος και του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ γενικότερα. 
 

Άρθρο 3.  
Ασθένειες, Ατομική Υγιεινή, Εμφάνιση 

 
1. Οι σπουδαστές κατά την εγγραφή τους προσκομίζουν πιστοποιητικό υγείας από 

πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή. Για οποιοδήποτε ιδιαίτερο πρόβλημα υγείας παρουσιάζεται 
οποτεδήποτε, ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση το Διευθυντή της Σχολής. Τα στοιχεία που 
περιέρχονται σε γνώση της Σχολής και αφορούν την υγεία του σπουδαστή προστατεύονται από το 
ιατρικό απόρρητο. 

2. Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στη συνολικά προσεγμένη εμφάνιση των σπουδαστών. Οι 
σπουδαστές σεβόμενοι το σχολικό περιβάλλον, θα πρέπει να προσέρχονται στο εκπαιδευτήριο με 
εμφάνιση κόσμια, αποφεύγοντας προκλητικές ακρότητες. 

3. Επίσης θα πρέπει να φροντίζουν για τη προσωπική τους καθαριότητα και πρέπει να 
λαμβάνουν όλες τις απαραίτητες φροντίδες υγιεινής του σώματος, που ως σύγχρονοι άνθρωποι 
οφείλουν στον εαυτό τους. 
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4. Στις διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες, ομαδικές και ατομικές, όπως επισκέψεις σε 
επιχειρήσεις, εκθέσεις, σεμινάρια, μετακινήσεις, διαγωνισμούς, γιορτές, συμμετοχή της σχολής σε 
πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, εκδρομές κ.λ.π., οφείλουν να προσέρχονται ντυμένοι με 
ευπρέπεια 

5. Σχετικά με τα ζητήματα που άπτονται στα θέματα υγείας, οι σπουδαστές θα πρέπει να 
έχουν υπόψη τους τα παρακάτω: 
- να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και καθαριότητας. 
- σε περίπτωση σοβαρής μολυσματικής ασθένειας να απέχουν από τα μαθήματα για το διάστημα που 
θα τους συστήσει ο ιατρός τους, ενώ παράλληλα οφείλουν να ενημερώσουν τα αρμόδια όργανα της 
Σχολής. 
- να ενημερώνουν άμεσα το Διευθυντή της Σχολής  ή εκπαιδευτικό εφόσον κατά τη διάρκεια των 
μαθημάτων παρουσιασθούν ξαφνικές αδιαθεσίες. 

6. Στις περιπτώσεις συνηθισμένων μικροατυχημάτων (εκδορές, μικρά κοψίματα) 
προσφέρονται πρώτες βοήθειες από τους υπαλλήλους της Σχολής. Σε περίπτωση έκτακτης ασθένειας 
ή σοβαρού ατυχήματος, οι σπουδαστές διακομίζονται με ασθενοφόρο σε εφημερεύον νοσοκομείο ή 
κέντρο υγείας και συγχρόνως ειδοποιούνται οι οικείοι τους οι οποίοι και αναλαμβάνουν αποκλειστικά 
την ευθύνη για τα περαιτέρω. Οι σπουδαστές επιβάλλεται να δηλώνουν κατά την εγγραφή τους τα 
τηλέφωνα των γονέων τους ή των ανθρώπων που συμβιούν (σταθερό & κινητά), προκειμένου να 
ενημερώνονται άμεσα σε ανάλογες περιπτώσεις. Σε περίπτωση που αυτοί βρίσκονται σε απόσταση 
τέτοια, ώστε να μην είναι δυνατή η αυθημερόν άφιξή τους προκειμένου να αναλάβουν τη φροντίδα του 
σπουδαστή που ασθενεί και ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να ανατίθεται σε νοσηλευτή για 48 
ώρες το πολύ, η φροντίδα του. 
 

Άρθρο 4.  
Χαρακτηρισμός φοίτησης σπουδαστών - Απουσίες 

 
1. Η προαγωγή και η απόλυση των σπουδαστών εξαρτάται από την τακτική τους φοίτηση στη 

Σχολή και από την επίδοσή τους κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. 
2. Η τακτική φοίτηση ή απουσία των σπουδαστών κατά τις ώρες λειτουργίας της Σχολής 

αποτελούν τα κριτήρια για το χαρακτηρισμό της φοίτησης αυτών ως επαρκούς, ελλιπούς ή 
ανεπαρκούς. 

3. Οι απουσίες αριθμούνται ανά μία για κάθε διδακτική ώρα. 
4. Απουσία σπουδαστή από τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες που πραγματοποιούνται 

στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας της Σχολής λογίζεται ως απουσία από τα διδασκόμενα 
μαθήματα για ισάριθμες διδακτικές ώρες, η δε απουσία από περίπατο λογίζεται ως απουσία για 
ισάριθμες διδακτικές ώρες, όσα και τα ωριαία μαθήματα που δε διδάχθηκαν για το λόγο αυτό κατά την 
ίδια μέρα. Στις περιπτώσεις που κατά την κρίση της Διεύθυνσης της Σχολής η συμμετοχή του 
σπουδαστή στις ανωτέρω εκδηλώσεις καθίσταται εκ των πραγμάτων αδύνατη, οι απουσίες 
θεωρούνται δικαιολογημένες. 

5. Για το χαρακτηρισμό της φοίτησης των σπουδαστών, δε λαμβάνονται υπόψη μεταξύ 
άλλων: 
α) Απουσίες σπουδαστών που απασχολούνται σε εργασία που ανατέθηκε σε αυτούς από το 
Διευθυντή ή με πράξη του Συλλόγου των διδασκόντων. 
β) Απουσίες σπουδαστών λόγω συμμετοχής σε επίσημες αθλητικές εκδηλώσεις, πιστοποιούμενη από 
αρμόδια δημόσια αναγνωρισμένη αθλητική αρχή. 
γ) Απουσίες σπουδαστών κάθε γνωστής θρησκείας κατά τις ημέρες των σημαντικών εορτών 
δ) Απουσίες σπουδαστών οι οποίες οφείλονται σε απεργία μέσων μαζικής μεταφοράς και δυσκολίες 
στη 
συγκοινωνία γενικά λόγω καιρικών συνθηκών ή άλλων έκτακτων γεγονότων. 
ε) Απουσίες σπουδαστών που οφείλονται στις επιβαλλόμενες κυρώσεις μέχρι πέντε το πολύ ημερών 
κατά την κρίση του συλλόγου καθηγητών. 
στ) Απουσίες σπουδαστών, οφειλόμενες στην ανάγκη μεταγγίσεως αίματος σε ειδικό νοσηλευτικό 
ίδρυμα 
λόγω μεσογειακής ή δρεπανοκυτταρικής αναιμίας από την οποία πάσχουν. Οι απουσίες αυτές δεν 
μπορούν να υπερβαίνουν αθροιστικά για όλο το έτος τις απουσίες είκοσι τεσσάρων (24) ημερών. 
η) Απουσίες σπουδαστών που οφείλονται σε θεραπεία αρχική ή συνεχιζόμενη σε χώρες του 
εξωτερικού. 
Στις περιπτώσεις αυτές καταχωρίζονται αλλά δεν υπολογίζονται και οι απουσίες τριών ημερών, για τη 
μετάβαση και επιστροφή, πέρα από τις βεβαιούμενες από τα σχετικά ιατρικά πιστοποιητικά. 
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θ) Απουσίες, μέχρι είκοσι τεσσάρων (24) ημερών για όλο το διδακτικό έτος, σπουδαστών που 
πάσχουν 
από σακχαρώδη διαβήτη. 
ι) Απουσίες σπουδαστών λόγω συμμετοχής τους σε εθελοντική αιμοδοσία ως εξής: Της ημέρας της 
αιμοδοσίας όταν ο σπουδαστής προσφέρει αίμα για ασθενή του συγγενικού του περιβάλλοντος. Μίας 
(1) ημέρας επιπλέον όταν ο σπουδαστής με δική του πρωτοβουλία προσέρχεται να προσφέρει αίμα 
σε κέντρο αιμοδοσίας ή όταν ο σπουδαστής ανταποκρίνεται σε πρόσκληση υπηρεσίας αιμοδοσίας για 
κάλυψη έκτακτης ανάγκης ή όταν συμμετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία 

6. Η φοίτηση όλων των σπουδαστών είναι καθήκον και χαρακτηρίζεται ως επαρκής, ελλιπής ή 
ανεπαρκής, με βάση το γενικό σύνολο ωριαίων απουσιών, που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του 
διδακτικού έτους, σε συνδυασμό και με την, μέχρι την ημέρα χαρακτηρισμού της, ετήσια προφορική 
επίδοση σε όλα τα μαθήματα. 

7.1. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση του σπουδαστή εφόσον: 
α) Το σύνολο των απουσιών του σπουδαστή που σημειώθηκαν κατά το οικείο διδακτικό έτος, 
ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει τις σαράντα (40). 
β) Το σύνολο των απουσιών του σπουδαστή δεν υπερβαίνει τις ογδόντα (80), υπό την προϋπόθεση 
ότι οι πάνω από τις σαράντα (40) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια, που βεβαιώνεται 
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 3 του π.δ. 485/1983 (ΦΕΚ 184/21-12-1983), δηλαδή: Μέχρι 
δύο ημέρες λόγω ασθένειας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων με ενυπόγραφο σημείωμα του 
κηδεμόνα που προσκομίζεται από τον ίδιο αποκλειστικά δέκα ημέρες το πολύ μετά την επάνοδο του 
μαθητή στο σχολείο. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να δικαιολογηθούν απουσίες το πολύ 10 ημερών 
αθροιστικά για όλο το έτος. Για απουσία λόγω υγείας περισσότερης των δύο ημερών, προσκομίζεται 
το αργότερο μέχρι και τη δέκατη ημέρα από την επιστροφή του μαθητή στη Σχολή, βεβαίωση 
δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος ή σχολιατρικής υπηρεσίας ή οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού, που 
πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας. Οι σπουδαστές που έχουν συμπληρώσει το 18ο 
έτος της ηλικίας τους, εκπληρώνουν προσωπικά την υποχρέωση για τη δικαιολόγηση των απουσιών 
τους. 
γ) Κατ' εξαίρεση ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε Σχολής με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει επαρκή 
τη φοίτηση σπουδαστή που σημείωσε από ογδόντα (80) έως εκατόν τριάντα (130) απουσίες, με την 
προϋπόθεση ότι όλες οι πάνω από τις σαράντα (40) απουσίες του είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται 
σε ασθένεια που βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω και η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ως 
ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται όταν ο Γενικός Μέσος Όρος της προφορικής βαθμολογίας, που 
προκύπτει από το άθροισμα των μέσων όρων των βαθμών των δύο τετραμήνων διαιρούμενο με τον 
αριθμό όλων των διδασκομένων μαθημάτων, είναι τουλάχιστον δέκα πέντε (15) πλήρες και η διαγωγή 
του κοσμιότατη. 

7.2. Οι σπουδαστές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής προσέρχονται κανονικά 
στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις περιόδου Ιουνίου. 

8. Ελλιπής χαρακτηρίζεται η φοίτηση σπουδαστή που σημείωσε από ογδόντα (80) έως 
εκατόν τριάντα (130) απουσίες, από τις οποίες τουλάχιστον οι πάνω από τις σαράντα (40) είναι 
δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω, αλλά η φοίτηση του δεν 
χαρακτηρίζεται επαρκής σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2. Επίσης, ο Σύλλογος των 
διδασκόντων μπορεί με ειδική πράξη του να χαρακτηρίσει ελλιπή τη φοίτηση σπουδαστή που 
σημείωσε από εκατόν τριάντα απουσίες (130) έως εκατόν εβδομήντα (170) απουσίες, εφόσον όλες οι 
πάνω από τις σαράντα (40) απουσίες είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που 
βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω, η επίδοση του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική κατά την έννοια της 
περίπτωσης γ' της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου και η διαγωγή του είναι 
κοσμιότατη. 
 
 

5. Σπουδαστές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ελλιπής δε γίνονται δεκτοί στις ετήσιες 
προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου. Οι σπουδαστές αυτοί εξετάζονται γραπτώς στις 
επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου. Το ετήσιο προαγωγικό ή απολυτήριο αποτέλεσμα για τους 
ανωτέρω σπουδαστές εξάγεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

6. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση σπουδαστή που σημείωσε πάνω από σαράντα (40) 
απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν. Οι σπουδαστές των 
οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση στην 
ίδια τάξη. 
 

Άρθρο 5.  
Στολές - Φόρμες Εργασίας 
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1. Κάθε σχολή ορίζει τον ειδικό εξοπλισμό και την εξάρτυση που πρέπει να φέρουν οι 

σπουδαστές της, προκειμένου να εκτελούν τις ειδικές εργασίες της ειδικότητάς τους. 
2. Όλοι οι σπουδαστές θα πρέπει να φορούν τη στολή-φόρμα εργασίας της σχολής 

υποχρεωτικά κατά τη διάρκεια των ειδικών μαθημάτων και των εργαστηρίων και υπηρεσιών 
εκπαίδευσης. Η εμφάνιση και καθαριότητα της στολής είναι ατομική υποχρέωση του κάθε σπουδαστή. 
 

Άρθρο 6.  
Διεξαγωγή μαθημάτων 

 
1. Οι σπουδαστές είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της τάξης κατά την διάρκεια του μαθήματος. 

Οφείλουν να παρακολουθούν τους εισηγητές, να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, να 
εκτελούν ασκήσεις και εργασίες που τους ανατίθενται, με σκοπό να βελτιώνουν καθημερινά το 
επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων τους. 

2. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αντιμετωπίζουν τυχόν προβλήματα συμπεριφοράς που 
προκύπτουν και τα οποία παρακωλύουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Σε περίπτωση παρακώλυσης 
της διαδικασίας του μαθήματος από σπουδαστή, που δεν συμμορφώνεται με τις συμβουλές και τις 
υποδείξεις του εκπαιδευτή τότε μπορεί να του επιβληθεί η ποινή της ωριαίας αποβολής. Το γεγονός 
καταγράφεται στο Ημερολόγιο Λειτουργίας της ΕΠΑΣ και Βιβλίο Κυρώσεων της Σχολής αντίστοιχα. 

3. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων απαγορεύεται αυστηρά η χρήση κινητών τηλεφώνων. 
4. Προκειμένου οι χώροι των αιθουσών διδασκαλίας να διατηρούνται καθαροί, οι σπουδαστές 

απαγορεύεται να φέρουν στην αίθουσα τρόφιμα, αναψυκτικά, ξηρούς καρπούς κλπ, παρά μόνο νερό. 
5. Κατά τις ώρες των διαλειμμάτων οι αίθουσες επιτηρούνται με ευθύνη των εκπαιδευτικών 

και ενός σπουδαστή που αναλαμβάνει εκ περιτροπής την επιμελητεία της αίθουσας για μία εβδομάδα 
και μεριμνά μεταξύ άλλων για τον αερισμό των εκπαιδευτικών χώρων. Για την καλή εκτέλεση της 
επιμελητείας, ο σπουδαστής επιβραβεύεται από τη Διοίκηση της Σχολής. 
 

Άρθρο 7.  
Τήρηση ωραρίων καθημερινού προγράμματος 

 
Οι σπουδαστές της Σχολής οφείλουν να τηρούν ανελλιπώς και με συνέπεια, το εβδομαδιαίο 

ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων, το οποίο κοινοποιείται στον πίνακα ανακοινώσεων. Με την 
ίδια συνέπεια επιβάλλεται να τηρούνται και τυχόν προγράμματα υπηρεσιών που ανατίθενται από τους 
καθηγητές στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

1. Τις απογευματινές ώρες ή τα Σαββατοκύριακα η Σχολή μπορεί να προγραμματίσει κάποιο 
ειδικό υποχρεωτικό πρόγραμμα συμπληρωματικό της θεωρητικής εκπαίδευσης όπως: πρακτική στα 
εργαστήρια, ενισχυτική διδασκαλία, χρήση της βιβλιοθήκης, προβολές ταινιών, διαλέξεις από ειδικούς, 
πολιτισμικές εκδηλώσεις, επισκέψεις σε επιχειρήσεις, επισκέψεις σε εκθέσεις, ατομικές ή ομαδικές 
εργασίες κλπ. Όλες οι πιο πάνω δραστηριότητες και εκδηλώσεις είναι υπό την επίβλεψη των 
καθηγητών της Σχολής και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της εκπαίδευσης. 

2. Τα μαθήματα αρχίζουν και τελειώνουν σε χρόνο πού έχει προβλεφθεί από το ημερήσιο 
πρόγραμμα μαθημάτων. Αδικαιολόγητες καθυστερήσεις προσέλευσης στις αίθουσες διδασκαλίας ή 
στα εργαστήρια θα έχουν σαν αποτέλεσμα την καταχώρηση απουσίας στο αντίστοιχο μάθημα. Σε 
περίπτωση που σπουδαστής υπερβεί το όριο των απουσιών, διαγράφεται από τη δύναμη της Σχολής 
και υποχρεούται να διακόψει τη φοίτησή του. Ο σύλλογος καθηγητών επιλαμβάνεται τα σοβαρά 
θέματα απουσιών και τον χαρακτηρισμό φοίτησης των σπουδαστών. 

3. Οι σπουδαστές και οι εκπαιδευτικοί είναι απαραίτητο να βρίσκονται στους εκπαιδευτικούς 
χώρους (αίθουσες ή εργαστήρια) σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων που έχει 
κοινοποιηθεί και στις ώρες που ισχύουν, τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ευπρεπούς εμφάνισης. 

4. Η προσέλευση του εκπαιδευτικού προσωπικού και των σπουδαστών στο μάθημα πρέπει 
να γίνεται όπως ορίζει το ωρολόγιο πρόγραμμα ή το χρόνο που καθορίζεται από τον καθηγητή του 
μαθήματος στην περίπτωση των εργαστηριακών μαθημάτων. 

5. Το απουσιολόγιο συμπληρώνεται με ευθύνη του διδάσκοντα και σπουδαστή-απουσιολόγου 
τάξης αμέσως με την έναρξη της εκπαιδευτικής ώρας. 

6. Απαγορεύεται οποιαδήποτε διαγραφή ή αλλοίωση των αναφερομένων στα απουσιολόγια. 
Τυχόν διορθώσεις που είναι απαραίτητες λόγω λαθών από παραδρομή, γίνονται ενυπόγραφα μόνο 
από τον-ην Καθηγητή-τρια και το Διευθυντή) 

7. Δεν επιτρέπεται η είσοδος μετά την έναρξη του μαθήματος, σε αίθουσα ή εργαστήριο, σε 
αργοπορημένους, παρά μόνο μετά από ειδική άδεια της Διεύθυνσης, σημείωμα από τον καθηγητή ή 
τον υπεύθυνο του εργαστήριου ή επιμελητή που τον απασχόλησε. 
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Άρθρο 8.  

Αναπληρώσεις απωλειών του εκπαιδευτικού προγράμματος 
 

Οποιαδήποτε απώλεια του εκπαιδευτικού προγράμματος και για οποιαδήποτε αιτία, έχει σαν 
αποτέλεσμα την αναπλήρωση των χαμένων ωρών. Ο προγραμματισμός των αναπληρώσεων γίνεται 
με ευθύνη του εφημερεύοντος καθηγητή και της Διεύθυνσης, μετά από συνεννόηση με τους 
αντίστοιχους εκπαιδευτικούς και ανακοινώνεται την ημέρα αναπλήρωσης. Η παρουσία των 
σπουδαστών στις αναπληρώσεις είναι υποχρεωτική και υπόκειται στον γενικότερο κανονισμό 
σπουδών. 
 

Άρθρο 9.  
Λειτουργία Εργαστηρίων 

 
1. Μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνεται στην τήρηση των κανόνων ασφαλείας στα εργαστήρια. 

Τόσο οι καθηγητές όσο και οι σπουδαστές θα πρέπει να προσέρχονται στα εργαστήρια με πλήρη 
εξάρτυση όπως αναφέρεται στον Κανονισμό. Σπουδαστές που δεν προσέρχονται με την 
προβλεπόμενη φόρμα εργασίας και δεν τηρούν τις προϋποθέσεις υγιεινής και εμφάνισης, δεν θα 
γίνονται δεκτοί στο μάθημα και θα αποπέμπονται με ανάλογες απουσίες και λοιπές κυρώσεις. 

2. Οι Σπουδαστές επίσης, θα πρέπει να προσέρχονται στα ανάλογα μαθήματα έχοντας στη 
διάθεσή τους τα απαραίτητα βιβλία και εργαλεία. 

3. Για αποφυγή κινδύνων, αλλά και για λόγους παρεμπόδισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 
δεν επιτρέπεται η είσοδος και η παραμονή εντός των εργαστηρίων, σε σπουδαστές που δεν έχουν 
μάθημα ή σε φίλους και επισκέπτες των σπουδαστών και γενικά σε άτομα που δεν έχουν εργασία. 

4. Συμφέρον αλλά και Υποχρέωση των Σπουδαστών εντός των εργαστηρίων είναι: 
 -   να συνεργάζονται με ησυχία. 
-   να εκτελούν επακριβώς τις εργασίες που τους έχ ουν δοθεί χωρίς άσκοπες μετακινήσεις. 
-   να ακολουθούν με ακρίβεια τις οδηγίες των καθηγητών και τις σωστές διαδικασίες. 
-   να τηρούν με σχολαστικότητα τους κανόνες ασφαλείας, υγιεινής και πυροπροστασίας. 
-   να ενημερώνουν τους αρμόδιους για τεχνικές ατέλειες και δυσλειτουργίες του εξοπλισμού που 
χειρίζονται οι οποίοι και θα ενημερώνουν σχετικό βιβλίο βλαβών. 
-   να μην χειρίζονται εξοπλισμό αν δεν γνωρίζουν τις οδηγίες χρήσης. 
 5. Επίσης, απαγορεύονται αυστηρά τα παρακάτω: 
-  Να  χρησιμοποιούν  σκεύη  και  συσκευές  για  άλλη  χρήση,  πέραν  αυτής που 
κατασκευάστηκαν. 
- Να αφαιρούν σκεύη και εξοπλισμό του εργαστηρίου. 
-  Να καταναλώνουν τα τρόφιμα που προορίζονται για πρακτική άσκηση 
-  Να φιλονικούν για οποιοδήποτε λόγο. Σε περιπτώσεις διαφωνιών κατά τη συνεργασία τους, 
καλό είναι να απευθύνονται στους επιβλέποντες καθηγητές. 
-  Να παίρνουν μαζί τους φεύγοντας, πρώτες ύλες, εργαλεία και παραγόμενα προϊόντα. 
-  Να εργάζονται στα εργαστήρια χωρίς την φυσική παρουσία των καθηγητών τους ή άλλων 
εντεταλμένων προσώπων- 
 

6. Κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη των εργαστηριακών μαθημάτων, οι σπουδαστές 
υποχρεούνται υπό την επίβλεψη του αρμόδιου καθηγητή να απασχοληθούν σε υπηρεσίες 
καθαρισμού των σκευών, των μηχανημάτων και του χώρου των εργαστηρίων. ακολουθώντας το 
πρόγραμμα υπηρεσιών που τους ανακοινώνεται από τους αρμόδιους Καθηγητές ανά εβδομάδα. 
 
 

Άρθρο 10.  
Ασφάλεια, Πρόληψη ατυχημάτων, Μεταφορά εργαλείων 

 
Για την πρόληψη και αντιμετώπιση των ατυχημάτων, πυρκαγιών, σεισμών, οι σπουδαστές 

οφείλουν να ακολουθούν τις αναλυτικές οδηγίες που παρέχονται από τη σχολή. Οι σπουδαστές δεν 
επιδίδονται στην αποκατάσταση τυχόν βλαβών μόνοι τους αλλά αναφέρουν κάθε βλάβη στο βιβλίο 
βλαβών και συντήρησης και στον υπεύθυνο καθηγητή εργαστηρίου. 

Κατά τακτά χρονικά διαστήματα με μέριμνα της Σχολής διεξάγονται σε συνεργασία με 
αρμόδιες υπηρεσίες εκπαιδευτικά σεμινάρια για την αντιμετώπιση έκτακτων κινδύνων και 
καταστάσεων (πυρκαγιά, σεισμός, πρώτες βοήθειες). 
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Άρθρο 11.  
Ατομικά είδη- Τιμαλφή- Φύλαξη 

 
Οι σπουδαστές πρέπει να αποφεύγουν να προσέρχονται στα μαθήματα φέροντας μαζί τους 

αντικείμενα μεγάλης αξίας. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζονται από απώλειες ή κλοπές, που μπορεί 
να συμβούν. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες, οι σπουδαστές φέρουν πολύτιμα αντικείμενα ή χρήματα, 
οφείλουν να τα παραδίδουν στη Γραμματεία της Σχολής για προσωρινή φύλαξη. Σε αντίθετη 
περίπτωση η Σχολή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλειά τους. 
 

Άρθρο 12.   
Κάπνισμα- Οινοπνευματώδη ποτά - Ναρκωτικές ουσίες 

 
Για την προστασία της υγείας των σπουδαστών, εφαρμόζεται στο ακέραιο η υφιστάμενη 

νομοθεσία, σχετικά με το κάπνισμα, την κατοχή και κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών και τις 
ναρκωτικές και παραισθησιογόνες ουσίες. 
Κάπνισμα: 

Εφαρμόζοντας την κείμενη Νομοθεσία, για λόγους δημόσιας υγείας, ασφάλειας, διατήρησης 
της καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων και αιθουσών, αλλά και προστασίας των μη καπνιστών, 
το κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρά σε όλους τους εσωτερικούς χώρους της Σχολής και του 
Οικοτροφείου. Το κάπνισμα επιτρέπεται μόνο στον εξωτερικό χώρο του εκπαιδευτηρίου. 
Οινοπνευματώδη ποτά: 

Η κατοχή και κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών από τους σπουδαστές εντός της Σχολής 
καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο αυτής, απαγορεύεται αυστηρά και επισύρει κυρώσεις. 
Ναρκωτικές & παραισθησιογόνες ουσίες: 

Απαγορεύεται αυστηρά, η κατοχή, η χρήση και η διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Σε 
περίπτωση παράβασης της παραπάνω απαγόρευσης, με απόφαση του Διευθυντή ή του Συλλόγου 
Καθηγητών διακόπτεται άμεσα το δικαίωμα φοίτησης του σπουδαστή και προτείνεται στο Δ.Σ. του 
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ η οριστική του διαγραφή. Επίσης γίνεται άμεσα ενημέρωση της Αστυνομίας 
προκειμένου να εφαρμοστεί η προβλεπόμενη νομοθεσία. 
 

Άρθρο 13.  
Ανακοινώσεις, γνωστοποιήσεις 

 
Η ενημέρωση των σπουδαστών για θέματα που αφορούν τη λειτουργία της Σχολής και την 

ομαλή υλοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας γίνεται με ανακοινώσεις που αναρτώνται στους 
πίνακες των ανακοινώσεων και από τον εφημερεύοντα καθηγητή ή Επιμελητή Υπηρεσίας. 

Οι σπουδαστές καλό είναι να παρακολουθούν καθημερινά τις ανακοινώσεις, προκειμένου να 
ενημερώνονται σχετικά με τα θέματα που τους αφορούν. Η Διεύθυνση της Σχολής, δεν έχει 
υποχρέωση να ενημερώνει προσωπικά τον κάθε σπουδαστή, εκτός αν προκύπτει σοβαρό 
προσωπικό ή οικογενειακό θέμα. 
 

Άρθρο 14.  
Λειτουργία Βιβλιοθήκης 

 
Δεν υπάρχει καμία αναφορά στη λειτουργία της βιβλιοθήκες, ως χώρου μελέτης κατά τις 

απογευματινές ώρες, η οποία είναι ανεξάρτητη από τη δανειστική βιβλιοθήκη. 
Στην περίπτωση ύπαρξης δανειστικής βιβλιοθήκης, το εκπαιδευτικό προσωπικό οι 

σπουδαστές που ενδιαφέρονται, μπορούν να δανείζονται βιβλία από την βιβλιοθήκη της Σχολής, 
προκειμένου να επεξεργασθούν διάφορα θέματα εργασιών που τους ανατίθενται ή για να 
εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους. Τα βιβλία δανείζονται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Για την 
διαδικασία δανεισμού οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται στους υπεύθυνους υπαλλήλους της 
βιβλιοθήκης. Οι σπουδαστές δεν θα πρέπει να προσέρχονται για δανεισμό βιβλίων κατά τις ώρες 
λειτουργίας της εκπαίδευσης, ώστε να μην υπάρχει απώλεια πολύτιμου χρόνου από τα μαθήματά 
τους. Είναι προτιμότερο η διαδικασία του δανεισμού των βιβλίων να γίνεται κατά τον ελεύθερο χρόνο, 
πριν δηλαδή την έναρξη ή μετά το τέλος του ημερήσιου προγράμματος τους εφόσον το επιτρέπει το 
ωράριο λειτουργίας της βιβλιοθήκης. 
 

Άρθρο 15.  
Λειτουργία Γραμματείας Σχολής 
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Η Γραμματεία της Σχολής λειτουργεί καθημερινά για τους σπουδαστές. (Τις λεπτομέρειες 
ορίζει ξεχωριστά κάθε Σχολή. 

Οι σπουδαστές μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία για κάθε θέμα που αφορά την 
σπουδαστική τους κατάσταση, όπως εγγραφές, μετεγγραφές, θέματα πιστοποίησης, απουσίες κλπ. 
καθώς και για την έκδοση απαραίτητων δικαιολογητικών, βεβαιώσεων και πιστοποιητικών. 
 

Άρθρο 16.  
Έλεγχος- Επιτήρηση 

 
Τα πιο κάτω πρόσωπα είναι υπεύθυνα και έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν τις ενέργειες και 

δραστηριότητες των σπουδαστών στους χώρους της Σχολής και του Οικοτροφείου, να παρεμβαίνουν, 
και να τους υποδεικνύουν τον ορθό τρόπο συμπεριφοράς, την ορθή χρήση εγκαταστάσεων, 
μηχανημάτων, συσκευών και σκευών. 
1. Η Διεύθυνση του Εκπαιδευτηρίου, 
2. Οι εφημερεύοντες καθηγητές, 
3. Οι καθηγητές και καθηγήτριες ανάλογων καθηκόντων, 
4. Οι επιμελητές και επιμελήτριες κάθε βάρδιας, 
5. Το διοικητικό προσωπικό της Σχολής 
6. Οι υπεύθυνοι υπάλληλοι των εργαστηρίων 
7. Οι επιστάτες και φύλακες 

Σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, οι ώρες κοινής ησυχίας 14:30-17:30 και 23:00-07:00 
τηρούνται σχολαστικά. 
 

Άρθρο 17.  
Φθορές - Ζημιές 

 
Οι σπουδαστές οφείλουν να σέβονται τη σχολική δημόσια περιουσία. Φθορές, ζημιές, η κακή 

χρήση και η αντίληψη απαξίωσης της δημόσιας περιουσίας, αποδυναμώνουν τις εκπαιδευτικές 
δυνατότητες της εκπαιδευτικής μονάδας. Τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι σπουδαστές πρέπει να 
φροντίζουν για τον εξοπλισμό, τα μηχανήματα, τα σκεύη, τα έπιπλα, τις αίθουσες που 
χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία των εργαστηριακών μαθημάτων. Η κακή χρήση των εργαλείων 
και των μηχανημάτων, εκτός του ότι μπορεί να επιφέρει βλάβες στον εξοπλισμό, μπορεί να 
προκαλέσει ατυχήματα και σημαντικές δαπάνες για την αντικατάσταση ή την επιδιόρθωσή τους. 

Για φθορές και ζημιές που δεν οφείλονται στη συνήθη χρήση, αλλά έχουν συμβεί από 
υπαιτιότητα των σπουδαστών, οι υπεύθυνοι θα πρέπει να το αναφέρουν αμέσως στους αρμόδιους, 
ώστε να καταλογίζεται σε βάρος τους το κόστος για την αντικατάσταση ή την επισκευή. Σε περίπτωση 
μη εξεύρεσης υπευθύνων, το ποσό καταλογίζεται σε όλους τους σπουδαστές με απόφαση του 
Συλλόγου Διδασκόντων. 

Είναι αυτονόητο, ότι η εσκεμμένη καταστροφή εγκαταστάσεων, επίπλων, σκευών ή 
αναλωσίμων υλικών ή ιματισμού και γενικά των περιουσιακών στοιχείων της Σχολής, θεωρείται ως 
ενέργεια που καταφέρεται κατά της σχολής και για τούτο επιβάλλονται κυρώσεις, σύμφωνα με το 
κανονισμό σπουδών και του οικοτροφείου. Σε ποιο άρθρο αναφέρονται οι ενέργειες κατά της Σχολής 
και με ποια διαδικασία επιβάλλονται οι κυρώσεις; 
 

Άρθρο 18.  
Εκπαιδευτικές επισκέψεις 

 
Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης πραγματοποιούνται προγραμματισμένες εκπαιδευτικές 

επισκέψεις. Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις διεξάγονται με σκοπό να ενημερωθούν οι σπουδαστές και οι 
εκπαιδευτικοί σε θέματα της ειδικότητας τους, να διευρύνουν τις επαφές τους με επιχειρήσεις και να 
αποκομίσουν πολύτιμες εμπειρίες που ολοκληρώνουν την εκπαίδευσή τους. Οι εκπαιδευτικές 
επισκέψεις υλοποιούνται μετά από εισήγηση των καθηγητών ή των 5μελών σπουδαστικών 
συμβουλίων και απόφαση της Διεύθυνσης. 

Η συμμετοχή των σπουδαστών στις εκπαιδευτικές επισκέψεις είναι υποχρεωτική. Σε 
περίπτωση μη συμμετοχής σε επισκέψεις που βαρύνουν το πρόγραμμα μαθημάτων, θεωρείται ότι 
απουσιάζουν όλες τις ώρες από τα μαθήματα της ημέρας που υλοποιείται η εκπαιδευτική επίσκεψη. 
 

Άρθρο 19.  
Τήρηση του κανονισμού 
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Η καλή γνώση και η τήρηση του παρόντος Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Σχολής 
είναι υποχρέωση όλων των αναφερομένων σε αυτόν. Οι όροι, οι κανόνες και οι διαδικασίες που 
ορίζονται αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα , μεθοδικά και 
αποτελεσματικά το έργο της εκπαιδευτικής μονάδας. Κατά την εγγραφή του στη Σχολή, ο σπουδαστής 
δηλώνει ενυπογράφως ότι έλαβε γνώση του παρόντος κανονισμού και δεσμεύεται ότι θα τον τηρεί 
πιστά. 

Όλοι όσοι συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει με τη συμπεριφορά τους να 
βοηθούν καθημερινά στην καλύτερη λειτουργία της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Από την καλή 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού εξαρτάται η αποφυγή καταστάσεων που συνεπάγονται 
κυρώσεις, σύμφωνα με τις πειθαρχικές διατάξεις του Κανονισμού των ΕΠΑ.Σ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 
που μπορεί να επηρεάσουν τον χαρακτηρισμό, την παραμονή στο οικοτροφείο ή και στο πρόγραμμα 
σπουδών της Σχολής. 
 

Άρθρο 20.  
Διαγωγή - Κυρώσεις 

 
1. Η συμπεριφορά σπουδαστών, που εκδηλώνεται οπουδήποτε εντός και εκτός του σχολείου 

διά πράξεων ή παραλείψεων, συνιστά τη διαγωγή αυτών. 
2. Η διαγωγή περιλαμβάνεται μεταξύ των στοιχείων της σχολικής κατάστασης των 

σπουδαστών που φοιτούν κάθε σχολικό έτος στη Σχολή. Η διαγωγή ελέγχεται, χαρακτηρίζεται και 
καταχωρίζεται στα οικεία βιβλία κατά τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 104/79, άρθρο 26. 

3. Η προσήκουσα διαγωγή των σπουδαστών, που νοείται ως η έμπρακτη συμμόρφωση προς 
τους κανόνες που διέπουν τη σχολική ζωή και προς τις ηθικές αρχές του κοινωνικού περιβάλλοντος 
μέσα στο οποίο ζουν, αποτελεί υποχρέωση τους και κάθε παρέκκλιση απ' αυτή, που εκδηλώνεται με 
πράξεις ή παραλείψεις, αποτελεί αντικείμενο εκπαιδευτικού ελέγχου και στην ανάγκη αντιμετωπίζεται 
με σχολικές κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 104/79. 

4. Η λεκτική βία, η καταστροφή προσωπικών αντικειμένων, οι κλοπές ή απόπειρες κλοπών, ο 
εκφοβισμός, η ενδοσχολική βία, οι εκβιασμοί, οι παρενοχλήσεις, συμπεριλαμβανομένων και αυτών 
που γίνονται μέσα από το διαδίκτυο, η φυσική βία και σεξουαλική βία εντός της Σχολής και στον 
άμεσο περίγυρο της, συνιστούν συμπεριφορές που, ανάλογα με την περίπτωση, αποτελούν 
αντικείμενο πειθαρχικών κυρώσεων ή και παραπομπή στη δικαιοσύνη. 

5. Προβλεπόμενες κυρώσεις 
 

5.1  Ανάλογα με την παρέκκλιση από τα παραπάνω, επιβάλλονται στους σπουδαστές οι 
παρακάτω κυρώσεις: 
α) παρατηρήσεις,  
β) επίπληξη, 
γ) ωριαία απομάκρυνση από το διδασκόμενο μάθημα  
δ) αποβολή από το μάθημα μέχρι 3 ημέρες  
ε) αποβολή από το μάθημα μέχρι 5 ημέρες  
στ) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος 

 
5.2 Επιβολή κυρώσεων 
 
α) Τις κυρώσεις α', β' και γ' επιβάλλει οποιοσδήποτε από τους διδάσκοντες  
β) Τις κυρώσεις α', β', γ' και δ'επιβάλλει ο Διευθυντής της Σχολής  
γ) Τις κυρώσεις α,β,γ,δ,ε και στ επιβάλλει ο Σύλλογος Διδασκόντων 
δ) Την κύρωση της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος μπορεί να επιβάλλει μόνον η ολομέλεια 

του συλλόγου των διδασκόντων της Σχολής και επικυρώνει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΟ 
ΔΗΜΗΤΡΑ 

5.3 Το όργανο που επιβάλλει την κύρωση υποχρεούται σε ακρόαση του υφιστάμενου αυτή, 
πριν της επιβολή της. 

5.4 Κατά της κύρωσης, μπορεί να γίνει προσφυγή στον προϊστάμενο του οργάνου που την 
επέβαλε. 
 

6. Καταχωρίσεις κυρώσεων 
α. Η παρατήρηση, που αποσκοπεί στην προειδοποίηση του σπουδαστή ότι η επόμενη παρέκκλιση 
είναι δυνατόν να επισύρει βαρύτερη κύρωση, είναι η ελαφρύτερη από τις κυρώσεις και μπορεί να 
καταχωριστεί στα οικεία βιβλία της Σχολής. 
β. Η επίπληξη καταχωρίζεται στο βιβλίο επιβολής κυρώσεων της Σχολής, εφόσον κρίνει τούτο 
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επιβεβλημένο το όργανο που την επιβάλλει. 
γ. Όλες οι λοιπές επιβαλλόμενες κυρώσεις καταχωρίζονται στο βιβλίο επιβολής κυρώσεων της 
Σχολής, όπως επίσης καταχωρίζονται στο ατομικό δελτίο του τιμωρηθέντος σπουδαστή. 

 
 

7. Χαρακτηρισμός Διαγωγής 
7.1 Η διαγωγή κάθε σπουδαστή χαρακτηρίζεται «κοσμιωτάτη», «κοσμία», «επίμεμπτη», 

αναλόγως των χαρακτηριστικών στοιχείων σύμφωνα με τις παρακάτω διακρίσεις: 
α) «Κοσμιωτάτη» χαρακτηρίζεται η διαγωγή του σπουδαστή, ο οποίος τηρεί απολύτως την 
προσήκουσα σύμφωνα με τον κανονισμό αυτό διαγωγή. 
β) «κοσμία» χαρακτηρίζεται η διαγωγή του σπου δαστή, ο οποίος τηρεί την προσήκουσα σύμφωνα με 
τον κανονισμό αυτό διαγωγή, όχι όμως χωρίς παρεκκλίσεις. 
γ) «επίμεμπτη» χαρακτηρίζεται η διαγωγή του σπουδαστή, όταν αυτός παρεκκλίνει σε βαθμό 
ανεπίτρεπτο αλλά η παρέκκλιση κρίνεται επιδεκτική επανόρθωσης, τόσο ώστε να μην αποβάλλεται 
από τη Σχολή. 

7.2 Όταν ο σπουδαστής παρεκκλίνει από την προσήκουσα διαγωγή σε τέτοιο βαθμό ώστε η 
παρέκκλιση αυτή να δημιουργεί εκπαιδευτικό - κοινωνικό πρόβλημα που υπερβαίνει τις 
επανορθωτικές δυνατότητες, ο σπουδαστής αυτός υποχρεούται να εγκαταλείψει τη Σχολή. 
 

8. Ο ετήσιος χαρακτηρισμός της διαγωγής των σπουδαστών της Σχολής, πραγματοποιείται 
κατά την λήξη του διδακτικού έτους με ειδική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων αποφαινόμενου κατά 
πλειοψηφία επί τη βάσει της συμπεριφοράς αυτών μέσα και έξω από τη Σχολή και των τυχόν στα 
οικεία βιβλία καταχωρισμένων στοιχείων κυρώσεων ή ηθικών αμοιβών, τα οποία συνεκτιμώνται 
κατάλληλα κατά την κρίση του Συλλόγου των διδασκόντων. Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι η 
συμπεριφορά των σπουδαστών που απολαμβάνουν των παροχών σίτισης και στέγασης (οικότροφοι) 
και για τις ώρες εκτός σχολικού προγράμματος συνεκτιμάτε και μπορεί να επιφέρει συνέπειες στο 
χαρακτηρισμό της διαγωγής. Προκειμένου περί χαρακτηρισμού της διαγωγής κάποιου σπουδαστή ως 
«κοσμίας» ή «επίμεμπτης», η κατά τα ανωτέρω πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων πρέπει να 
είναι αιτιολογημένη με συγκεκριμένες αναφορές. 

 
9. Με την πράξη αυτή χαρακτηρίζεται και η μέχρι της ημέρας του χαρακτηρισμού διαγωγή των 

ελλιπώς ή ανεπαρκώς φοιτησάντων. 
 

10. Ο χαρακτηρισμός της διαγωγής σπουδαστών αναγράφεται επί του τίτλου. 
 

11. Καμία τροποποίηση διαγωγής από το Σύλλογο των διδασκόντων δεν επιτρέπεται μετά την 
με οποιονδήποτε τρόπο οριστική έξοδο του τίτλου από τη Σχολή. 
 

12. Για κάθε είδους τιμωρία σπουδαστή, θα πρέπει να ενημερώνονται οι γονείς ή οι 
κηδεμόνες του, εφόσον πρόκειται περί ανηλίκου. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται απομάκρυνση 
τιμωρημένου σπουδαστή από το χώρο του σχολείου, όταν δεν έχουν ενημερωθεί οι γονείς ή οι 
κηδεμόνες τους. 
 

13. Ωριαίες Αποβολές 
Σε σπουδαστή που τιμωρείται με ωριαία αποβολή: 
• καταχωρίζεται η απουσία στο Ημερήσιο φύλλο απουσιών, με την ένδειξη Ω.Α.(ωριαία αποβολή) 
• προσέρχεται ο σπουδαστής στο Γραφείο Διευθυντή ή στη Γραμματεία της Σχολής, μετά την 
απομάκρυνσή του από την τάξη , ο οποίος θα φροντίζει για την απασχόλησή του, μέχρι την λήξη της 
διδακτικής ώρας. 
• μετά το τέλος της διδακτικής ώρας, ο καθηγητής π ου επέβαλλε την τιμωρία καταγράφει στο βιβλίο 
ποινών τα προβλεπόμενα. 
 

14. Ημερήσιες αποβολές 
Σπουδαστής που τιμωρείται με ημερήσια αποβολή, ελέγχεται για την παρουσία του στη Σχολή. Κατά 
τις σχολικές ώρες δεν επιτρέπεται να παραμένει στο χώρο του οικοτροφείου, εάν είναι οικότροφος, 
παρά μόνο εάν λάβει ειδική για τούτο άδεια από το Διευθυντή της Σχολής. 
 

15. Εκπρόσωποι σπουδαστών στα Πειθαρχικά Συμβούλια Διδασκόντων 
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Στις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων όταν συζητούνται πειθαρχικά θέματα σπουδαστών, οι 
εκπρόσωποι των σπουδαστών παρευρίσκονται με δικαίωμα μόνο λόγου και αποχωρούν κατά την 
ώρα της διάσκεψης και ψηφοφορίας. 
 

Άρθρο 21.  
Σπουδαστική Κοινότητα 

 
1. Η Σπουδαστική Κοινότητα αποτελείται από το σύνολο των σπουδαστών της Σχολής και 

συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας για τις μαθητικές κοινότητες. 
2. Για να εξασφαλιστεί η ουσιαστική και απρόσκοπτη λειτουργία της Σχολής προϋπόθεση 

αποτελεί η ανάπτυξη της συνεργασίας διδασκόντων- σπουδαστών. Τα θέματα που δημιουργούνται 
από τη συμπεριφορά των σπουδαστών μέσα στη σχολή δεν αποτελούν αντικείμενο προστριβής και 
αντιδικίας αλλά αντιμετωπίζονται με διάλογο, κατανόηση και καλή θέληση. 
 3. Σε περιπτώσεις που δημιουργείται πρόβλημα από τη συμπεριφορά σπουδαστή της 
Σχολής, ανεξάρτητα και πέρα από τη διαδικασία επιβολής ποινών, η γενική συνέλευση της 
σπουδαστικής κοινότητας, στην οποία ανήκει ο σπουδαστής, συνέρχεται έκτακτα με πρωτοβουλία του 
συμβουλίου της κοινότητας, συζητά το θέμα και εισηγείται τον τρόπο αντιμετώπισής του στο σύλλογο 
των καθηγητών που έχει και την ευθύνη της τελικής απόφασης. 

4.   Ο πρόεδρος της σπουδαστικής κοινότητας μεταφέρει στο σύλλογο των καθηγητών την 
άποψη της γενικής συνέλευσης της κοινότητας. 

5. Ο πρόεδρος της σπουδαστικής κοινότητας καθώς και το προεδρείο του σπουδαστικού 
συμβουλίου του σχολείου παρευρίσκονται στις αντίστοιχες συνεδριάσεις του συλλόγου των 
καθηγητών με δικαίωμα λόγου. 

6.   Σπουδαστής, παραπεμπόμενος για παράπτωμα στο σύλλογο των καθηγητών, έχει το 
δικαίωμα της απολογίας. 

7. Σε κάθε περίπτωση που συζητούνται στο σύλλογο των καθηγητών πειθαρχικά θέματα 
παραβρίσκονται στις σχετικές συνεδριάσεις με δικαίωμα λόγου και οι εκπρόσωποι των σπουδαστών 
που αναφέρονται στην παράγραφο 4 αυτού του άρθρου. 

8. Η Σπουδαστική Κοινότητα στην πρώτη της συνέλευση κάθε χρόνο καλείται να δηλώσει τη 
δέσμευση των μελών της στην πιστή τήρηση του παρόντος Κανονισμού, ενώ για θέματα που θεωρεί 
ότι πρέπει να αναθεωρηθούν ή να συμπληρωθούν σε αυτόν, εισηγείται σχετικά στη Διεύθυνση της 
Σχολής. 
 

Μέρος Β'. Η ζωή στο Οικοτροφείο 
 

Άρθρο 22 :  
Η κοινοτική ζωή των οικότροφων 

 
Οι σπουδαστές που διαμένουν στο οικοτροφείο της Σχολής ή σε ξενοδοχείο με δαπάνες του 

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ δεν είναι άτομα που ζουν κατά μόνας, ρυθμίζοντας τη ζωή τους ανεξάρτητα, 
σύμφωνα με τις δικές τους αποκλειστικά ανάγκες και προτεραιότητες. Είναι φιλοξενούμενοι της 
Σχολής και ανήκουν σε μία κοινότητα της οποίας οι ανάγκες καθορίζονται από κοινού και τα μέλη της 
από κοινού πρέπει να συμφωνούν τον τρόπο της καθημερινής λειτουργίας της. Εφόσον σέβονται και 
τηρούν αυτά για τα οποία από κοινού δεσμεύονται, η καθημερινότητα όλων γίνεται ομαλότερη, 
αξιοπρεπής και ικανή να εξυπηρετεί το σκοπό για τον οποίο όλοι βρίσκονται στη Σχολή που είναι η 
εκπαίδευση και η μόρφωση. 

Είναι χρέος των οικότροφων σπουδαστών να συμμετέχουν στις διαδικασίες της 
σπουδαστικής κοινότητας, να θέτουν και να συζητάνε στη συνέλευσή τους τα προβλήματά τους και να 
προσπαθούν να τα επιλύουν με τη βοήθεια, τη συνεργασία και τη συναίνεση της κοινότητας και της 
Διεύθυνσης της Σχολής και όχι να τα μετατρέπουν σε διαφορές, αντιπαλότητα και έριδες μεταξύ 
προσώπων, ομάδων ή ομάδων και προσώπων. 

Η καλλιέργεια δεσμών μεταξύ των σπουδαστών που μπορεί να δημιουργήσει ομάδες με βάση 
κοινά ενδιαφέροντα, αντιλήψεις, πεποιθήσεις ή καταγωγή δεν επιτρέπεται να δημιουργεί συνθήκες 
αποκλεισμού για όσους τυχόν δεν ανήκουν στον κύκλο αυτό ή καταπίεσης των πολλών απέναντι 
στους λίγους. Η ανεκτικότητα, ο αλληλοσεβασμός και η διακριτική συμπεριφορά των οικότροφων είναι 
επιβεβλημένη και αξιολογείται κάθε στιγμή. 

Η καλή λειτουργία του Οικοτροφείου δεν πρέπει να επαφίεται στη διαρκή επιτήρηση και την 
επιβολή από τα πάνω συνεχούς ελέγχου και ποινών. Η προστασία του εκπαιδευτικού χώρου είναι και 
συλλογικό καθήκον της σπουδαστικής κοινότητας, η οποία πρέπει από μόνη της πρώτα απ' όλα να 
ορίσει τι είναι αποδεκτό και τι δεν είναι στους κόλπους της, με αλληλοσεβασμό και ανεκτικότητα στη 
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διαφορετικότητα, χωρίς να καταδυναστεύονται τα άτομα, ούτε όμως και να επικυριαρχούν οι ατομικές 
ανάγκες ή ο νόμος του πιο δυνατού. 

Η Διεύθυνση της Σχολής πρέπει να είναι πάντα αρωγός σε αυτή τη διαδικασία και όταν οι 
οικότροφοι σπουδαστές επιτύχουν με τη βοήθεια της κοινότητάς τους να ανταποκριθούν στην ατομική 
ευθύνη που καθένας έχει και να εφαρμόζουν τους κανόνες, όχι από πειθαναγκασμό αλλά από 
εσωτερική δέσμευση, τόσο η Σχολή όσο και το Οικοτροφείο θα λειτουργούν καλύτερα προς όφελος 
των ίδιων των φιλοξενούμενων σπουδαστών. 

Οι κανόνες που ακολουθούν αποτελούν ελάχιστη βάση για την εξασφάλιση της ομαλής 
λειτουργίας του οικοτροφείου, αποτελούν ατομική υποχρέωση και η τήρησή τους ελέγχεται διοικητικά 
από τη Διεύθυνση της Σχολής και τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, αλλά και κοινωνικά από την ίδια την 
κοινότητα των οικότροφων, πολύ περισσότερο όταν η παραβίασή τους δυσχεραίνει και προκαλεί 
προβλήματα στη κοινοτική ζωή. Η παράβασή τους επιφέρει κυρώσεις. 
 

Άρθρο 23.  
Λειτουργία Οικοτροφείου 

 
1. Το Οικοτροφείο λειτουργεί καθημερινά και επί 24ωρης βάσης. 
2. Οι οικότροφοι έχουν υποχρέωση να παρακολουθούν τα θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα 

της Σχολής ανελλιπώς. 
3. Οι οικότροφοι είναι υποχρεωμένοι να τηρούν το ισχύον ωράριο για το οποίο αποφασίζει η 

Σχολή. 
4. Οι οικότροφοι παραλαμβάνουν το δωμάτιο που τους παρέχεται και υπογράφουν σχετικό 

πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής που περιγράφει τα κινητά και ακίνητα αντικείμενα που 
βρίσκονται μέσα σε αυτό και την κατάσταση στην οποία αυτά βρίσκονται και με το ίδιο έγγραφο 
αναλαμβάνουν την ευθύνη να τα παραδώσουν στην κατάσταση που τα παρέλαβαν, λαμβανομένης 
υπόψη της φυσιολογικής φθοράς αυτών. 

5. Δεν επιτρέπεται στους σπουδαστές να δέχονται επισκέψεις στα δωμάτια, από άτομα που 
δεν είναι σπουδαστές της Σχολής. Δεν επιτρέπεται η φιλοξενία και η διαμονή στα δωμάτια άλλων 
ατόμων πέραν των καθορισμένων. Ιδιαίτερα, δεν επιτρέπονται επισκέψεις αγοριών στα δωμάτια 
κοριτσιών και το αντίστροφο, όλο το 24ωρο . Οι σπουδαστές υποχρεούνται να παρουσιαστούν στη 
Σχολή οποτεδήποτε τους καλέσει μέσα στο χρόνο και εκτός σχολικής περιόδου, προκειμένου να 
συμμετέχουν σε πρακτικές δραστηριότητες που αποτελούν μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας (πχ 
τρύγος) με όλες τις προβλεπόμενες για τους οικότροφους παροχές (σίτιση, στέγαση κ.ά). Ο 
κανονισμός του οικοτροφείου ισχύει πλήρως και για τις περιόδους αυτές. 

6. Σπουδαστές δικαιούχοι σίτισης και στέγασης και μόνο στην περίπτωση φιλοξενίας τους σε 
οικοτροφείο της Σχολής και όχι σε ξενοδοχείο, οι οποίοι προσέρχονται για εξετάσεις την περίοδο του 
Σεπτεμβρίου είναι δυνατόν να φιλοξενηθούν αυστηρά μόνο για την περίοδο μία ημέρα πριν την 
έναρξη των εξετάσεων που τους αφορούν και μία ημέρα μετά το πέρας των εξετάσεων αυτών. 

7. Οικότροφοι απομακρύνονται πρόσκαιρα από το Οικοτροφείο σε περίπτωση που εξαιτίας 
λόγων υγείας δημιουργείται κίνδυνος για την υγεία των άλλων οικότροφων. 

8. Οι οικότροφοι μπορούν να καταθέσουν τα χρήματά τους ή πολύτιμα αντικείμενα για φύλαξη 
στη Διεύθυνση με έκδοση σχετικής απόδειξης, ενώ σε περίπτωση απώλειας χρημάτων ή αντικειμένων 
των οικότροφων που δεν παραδόθηκαν σ' αυτή για φύλαξη, δεν φέρει ευθύνη. Η Διεύθυνση διατηρεί 
το δικαίωμα για δικούς της λόγους να μην αναλάβει τη φύλαξη. 
 

Άρθρο 24.  
Επιμέλεια - Καθαριότητα 

 
1. Οι οικότροφοι οφείλουν να διατηρούν τα δωμάτια στα οποία φιλοξενούνται καθαρά και 

τακτοποιημένα καθώς και τους κοινοχρήστους και περιβάλλοντες χώρους. Οι συγκάτοικοι 
αναλαμβάνουν την ευθύνη στο ακέραιο για κάθε ζημιά ή απώλεια που γίνεται στο δωμάτιό τους. 

2. Έλεγχος καθαριότητας δωματίων πραγματοποιείται από τους υπεύθυνους και σε ώρες που 
ορίζει η Σχολή, παρουσία των οικότροφων. Οι οικότροφοι υποχρεούνται να έχουν τα δωμάτια ανοικτά 
και ξεκλείδωτα για τον έλεγχο. Σε αντίθετη περίπτωση το περιστατικό αναφέρεται. 

3. Απορρίμματα από τα δωμάτια των οικότροφων μεταφέρονται στους κάδους καθημερινά, τις 
ώρες που υποδεικνύει η Διεύθυνση της Σχολής. 

4. Στα δωμάτια απαγορεύεται η χρήση επικίνδυνων συσκευών οι οποίες μπορούν να 
προκαλέσουν ατυχήματα στους ίδιους τους σπουδαστές και τυχόν φθορές στο οικοτροφείο 
(ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών, σίδερων σιδερώματος, αερόθερμων, ηλεκτρικών θερμαστρών, 
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καμινέτων, γκαζιού κ.α). Ακόμα απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα στα δωμάτια και όλους τους 
εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους πέραν των εξωτερικών χώρων της σχολής. 

5. Κάθε ζημιά ή βλάβη η οποία προέρχεται από υπαιτιότητα οικότροφου, αποκαθίσταται με 
δαπάνη του υπαιτίου, έστω και αν προήλθε χωρίς πρόθεσή του, σε συνεννόηση και συνεργασία με τη 
Διεύθυνση της Σχολής. Δεν επιτρέπεται να διορθώνουν οι ίδιοι βλάβες ή ζημιές. 

6. Οι οικότροφοι δεν επιτρέπεται να δέχονται επισκέψεις στα δωμάτιά τους. Έχουν το 
δικαίωμα να δέχονται επισκέψεις συγγενικών ή φιλικών προσώπων μόνο στο χώρο που υποδεικνύει 
η Διεύθυνση για το σκοπό αυτό, τις ελεύθερες απογευματινές ώρες ή στα διαλείμματα με την άδεια 
του υπεύθυνου που ορίζει η Διεύθυνση. 

7. Οι οικότροφοι αλλάζουν μόνοι τους τα σεντόνια των κρεβατιών τους, τις ημέρες και ώρες 
που ορίζει κάθε Σχολή. 

8. Γενικός καθαρισμός δωματίων γίνεται μία φορά την εβδομάδα, σε απογευματινή ώρα, σε 
ημέρα και ώρα που ορίζει η Σχολή. 

9. Καθαρισμός εξωτερικών χώρων γίνεται δύο φορές το μήνα, σε ημέρα και ώρα που ορίζει η 
Σχολή. 

10. Αλλαγή δωματίων γίνεται μόνο με έγκριση της Διεύθυνσης της Σχολής, κατόπιν 
αιτιολογημένης αίτησης. 
 

Άρθρο 25.  
Άδειες εξόδου 

 
1. Άδειες εξόδου ή άδειες διανυκτέρευσης δίνονται από τη Διεύθυνση της Σχολής και αφού 

πρώτα συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση στη Γραμματεία της Σχολής από την προηγούμενη μέρα. Η 
ώρα επιστροφής συμφωνείται. 

2. Η Διεύθυνση της Σχολής μπορεί να ρυθμίσει με ειδικότερο τρόπο τις άδειες εξόδου, εφόσον 
διευκολύνει τις διαδικασίες λειτουργίας της. 

3. Κανένας ανήλικος σπουδαστής - στρια δεν παίρνει άδεια διανυκτέρευσης παρά μόνο αν 
έχει προσκομίσει σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του κηδεμόνα του ότι του επιτρέπεται. 

4. Για ανήλικο σπουδαστή και στο ενδεχόμενο απουσίας του από το χώρο που φιλοξενείται 
(οικοτροφείο ή ξενοδοχείο) σε ώρες που δεν λειτουργεί η Σχολή, χωρίς τη σχετική έγκριση από τη 
Διεύθυνση της Σχολής, ο γονέας ή κηδεμόνας κατά την εγγραφή του στη Σχολή υπογράφει Υπεύθυνη 
Δήλωση με την οποία δηλώνει ότι δεν αναζητά οποιαδήποτε ευθύνη από το εκπαιδευτικό και 
διοικητικό προσωπικό της Σχολής για οτιδήποτε συμβεί στον κηδεμονευόμενο, αλλιώς ο ανήλικος 
σπουδαστής δεν γίνεται δεκτός στο οικοτροφείο/ξενοδοχείο. 

5. Η άδεια εξόδου τις εργάσιμες ημέρες δίνεται μέχρι τις 22:30 το αργότερο. Η Διεύθυνση της 
Σχολής μπορεί να παρεκκλίνει του ορίου αυτού, για λόγους που αξιολογεί η ίδια. 

6. Από την άδεια διανυκτέρευσης ο σπουδαστής επιστρέφει στις 08:00 της επόμενης. 
Απαγορεύεται επιστροφή κατά τη διάρκεια της νύχτας και των ωρών κοινής ησυχίας. 

7. Κάθε Πέμπτη πρωί έως τις 12:00 οι σπουδαστές συμπληρώνουν τις αιτήσεις για τις άδειες 
του Σαββατοκύριακου. Οι οικότροφοι που επιστρέφουν από μακριά Κυριακή βράδυ θα πρέπει να το 
δηλώνουν εκ των προτέρων. 

8. Οι δικαιούχοι στην αρχή του σχολικού έτους δηλώνουν στη Διεύθυνση εάν θα παραμένουν 
τα σαββατοκύριακα και τις αργίες στο οικοτροφείο. 

9. Οι δικαιούχοι μπορούν να παραμένουν μία ή δύο ημέρες μετά το πέρας των μαθημάτων 
κατόπιν ειδικής άδειας από τη Σχολή. 

10. Οι σπουδαστές που φιλοξενούνται σε ξενοδοχείο αποχωρούν και παραδίδουν τα κλειδιά 
των δωματίων τους την επομένη της λήξης των μαθημάτων (μέχρι 12:00 το μεσημέρι) λόγω εορτών 
Χριστουγέννων, Πάσχα και των θερινών διακοπών και προσέρχονται μία μέρα πριν την έναρξη των 
μαθημάτων (μετά τις 12:00). 

11. Οι σπουδαστές πριν την αποχώρησή τους για τις διακοπές Χριστουγέννων και Πάσχα 
δηλώνουν ότι αναχωρούν για τον τόπο κατοικίας τους και την ημερομηνία επιστροφής τους. 
Αντίστοιχα την προτελευταία μέρα των τελικών εξετάσεων δηλώνουν την αναχώρησή τους για τις 
καλοκαιρινές διακοπές. Σε συνεννόηση με τη Διεύθυνση της Σχολής οι σπουδαστές διευκολύνονται 
προκειμένου να συγχρονιστούν με τα δρομολόγια των συγκο ινωνιών που απαιτούνται για να 
μετακινηθούν στον προορισμό τους. 
 

Άρθρο 26.  
Γεύματα 
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1. Οι ώρες το πρωινού, του μεσημεριανού και του βραδινού καθορίζονται από τη Σχολή. Οι 
οικότροφοι σπουδαστές της Σχολής, κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους, λαμβάνουν υποχρεωτικά το 
πρωινό, το μεσημβρινό, το βραδινό, κατά τις ώρες που αναφέρονται στο ημερήσιο ωρολόγιο 
πρόγραμμα της σχολής. Κατά τα γεύματα οι σπουδαστές προσέρχονται και αποχωρούν όλοι μαζί ανά 
τραπέζι. 

2.   Σε περίπτωση ειδικής δίαιτας ή αρρώστιας με δικαιολογητικό, αυτό θα πρέπει να 
αναφέρεται στον αρμόδιο, προκειμένου να ληφθεί σχετική μέριμνα. 

3. Στις περιπτώσεις που η σίτιση έχει ανατεθεί σε εστιατόριο, οι δικαιούχοι που δεν έκαναν 
χρήση της παροχής (δεν έφαγαν), πρέπει να το αναφέρουν στη Διεύθυνση, προκειμένου να 
εξοικονομούνται πολύτιμοι οικονομικοί πόροι. 
 

Άρθρο 27:  
Εκπροσώπηση οικότροφων 

 
1.   Οι οικότροφοι εκπροσωπούνται από τη Σπουδαστική Κοινότητα. 
2. Οι οικότροφοι έχουν δικαίωμα να θέτουν υπόψη της Διεύθυνσης της Σχολής και 

μεμονωμένα οποιοδήποτε πρόβλημα ή παράπονο έχουν από τη διαβίωσή τους, παρόλα αυτά και 
εφόσον η φύση του προβλήματος είναι τέτοια, καλό είναι να αναζητείται λύση μέσω της Σπουδαστικής 
Κοινότητας, η οποία δεν δικαιούται βεβαίως ποτέ να δρα ερήμην της Διεύθυνσης της Σχολής. 

3. Η Σπουδαστική Κοινότητα με τους εκπροσώπους της, πλαισιωμένη από ομάδα 
οικότροφων που έχει υποδείξει η συνέλευσή τους παραλαμβάνουν τους κοινόχρηστους χώρους του 
οικοτροφείου στην αρχή του σχολικού έτους, απαλλασσόμενοι από οποιοδήποτε είδος ευθύνης για 
ζημιά ή φθορά που τυχόν προκληθεί στη συνέχεια στους χώρους αυτούς (εκτός και αν στοιχειοθετείται 
από πραγματικά περιστατικά ατομική υπαιτιότητα κάποιου και ανεξάρτητα από τη συμμετοχή του 
στην ομάδα αυτή). Η παραλαβή έχει την έννοια μόνο της διαπίστωσης της κατάστασης στην οποία 
βρίσκονται οι χώροι με την έναρξη της σχολικής περιόδου, ώστε να αντιλαμβάνονται την προστασία 
του δημόσιου χώρου ως δική τους υπόθεση και να περιφρουρούν οι ίδιοι χωρίς υπερβάσεις και 
υπερβολές, τους κοινόχρηστους χώρους από την κακή χρήση, αλλά και προκειμένου να 
διαμορφώνουν άποψη για τις βελτιώσεις που είναι αναγκαίο να γίνουν σε αυτούς. 

4. Η Σπουδαστική Κοινότητα στην πρώτη της συνέλευση κάθε χρόνο καλείται να δηλώσει τη 
δέσμευση των μελών της στην πιστή τήρηση του παρόντος Κανονισμού, ενώ για θέματα που θεωρεί 
ότι πρέπει να αναθεωρηθούν ή να συμπληρωθούν σε αυτόν, εισηγείται σχετικά στη Διεύθυνση της 
Σχολής. 
 

Άρθρο 28.  
Αποκατάσταση ζημιών - Χρηματικές εγγυήσεις 

 
Κάθε νεοεισερχόμενος στο Οικοτροφείο σπουδαστής καταβάλλει χρηματικό ποσό ως 

εγγύηση για την αποκατάσταση ζημιών που δημιουργούνται όχι από συνηθισμένη χρήση. Το 
χρηματικό ποσό ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Για τη διαχείριση του εν λόγω 
ποσού συγκροτείται επιτροπή υπαλλήλων. 

1. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στον οικότροφο μόνο κατά την ημέρα της αναχώρησής του 
και κατά το μέρος που δεν έχει δαπανηθεί αυτή για αποκατάσταση ζημιών/φθορών που προκλήθηκαν 
από υπαιτιότητά του, είτε από πρόθεση, είτε όχι. 

2.   Η Διεύθυνση της Σχολής σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ εκτιμά το 
ύψος των ζημιών και αποφασίζει τα σχετικά με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου. 

3. Σε περίπτωση ζημιάς ή υλικής απώλειας από οικότροφους που η ταυτότητά τους δεν έχει 
εξακριβωθεί η αποκατάσταση των ζημιών γίνεται σε βάρος του λογαριασμού που έχει δημιουργηθεί 
από το σύνολο των εγγυήσεων των οικότροφων. 

4. Σε περίπτωση που οικότροφος προκαλέσει φθορά ή ζημιά από πρόθεση, την αποκαθιστά 
εξολοκλήρου και αποκλειστικά με ευθύνη του και δεν επιτρέπεται η κάλυψη της προκαλούμενης 
δαπάνης από το κοινό ταμείο για την αποκατάσταση ζημιών. 

5. Σπουδαστής που απολαμβάνει των παροχών σίτισης και στέγασης και διακόπτει αιφνιδίως 
και όχι για λόγους ανωτέρας βίας τις σπουδές του, υποχρεούται στην καταβολή ποσού ίσου με το 
κλάσμα της προϋπολογιζόμενης δαπάνης ανά μαθητή ανά έτος της Σχολής, προς το χρονικό 
διάστημα που έκανε χρήση των παροχών αυτών, για τις δαπάνες που προκάλεσε στον ΕΛΓΟ 
ΔΗΜΗΤΡΑ για σκοπούς που δεν επετεύχθησαν (εκπαιδευτικούς). 
 

Άρθρο 29.  
Κυρώσεις Οικότροφων 
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1.   Σε περίπτωση που οικότροφος δεν τηρεί τον κανονισμό του οικοτροφείου προβλέπονται: 

1. Προφορική παρατήρηση από τη Διεύθυνση της Σχολής. 
2. Έγγραφη προειδοποίηση από τη Διεύθυνση της Σχολής 
3. Απομάκρυνση μίας ημέρας από το Οικοτροφείο 
4. Απομάκρυνση τριών ημερών από το Οικοτροφείο 
5. Απομάκρυνση πέντε ημερών από το Οικοτροφείο 
6. Οριστική απομάκρυνση από το Οικοτροφείο 

2. Αρμόδια και υπεύθυνη για την εφαρμογή των μμέτρων αυτών (κρίση, απόφαση ανάλογα με 
τη βαρύτητα της ενέργειας) είναι η Διεύθυνση της Σχολής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αποφασίζει το 
Δ.Σ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. 

3. Η Σπουδαστική Κοινότητα μπορεί και εκείνη χωρίς περαιτέρω συνέπειες για τον οικότροφο, 
να προβεί σε προφορική ή έγγραφη παρατήρηση προς οικότροφο, η συμπεριφορά του οποίου 
παρεκκλίνει από τους κανόνες που θέτει ο παρών κανονισμός και για την παρατήρηση αυτή λαμβάνει 
γνώση η Διεύθυνση της Σχολής. 
 

Άρθρο 30.  
Παραβάσεις - Κυρώσεις 

 
Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά οι παρακάτω περιπτώσεις επιφέρουν αυτοδίκαια ή μπορούν 

να επιφέρουν για κάποιες, τη διακοπή των παροχών σίτισης και στέγασης του σπουδαστή: 
1) Απώλεια για οποιαδήποτε λόγο της ιδιότητας του σπουδαστή (υπέρβαση απουσιών, διακοπή 
φοίτησης) 
2) Αλλεπάλληλες αδικαιολόγητες πρωινές απουσίες περισσότερες από τέσσερις 
3) Αλλεπάλληλες αδικαιολόγητες ημερήσιες απουσίες περισσότερες από τρεις χωρίς να έχει 
ενημερώσει τη Διεύθυνση της σχολής για το λόγο της απουσίας του. 
4) Χαρακτηρισμός της διαγωγής της φοίτησής του ως επίμεμπτης (άρθρο 20, παρ. 7.1) 
5) Χαρακτηρισμός σπουδαστή ως μη προακτέου. 
6) Πρόκληση φθοράς ή ζημίας από πρόθεση στην περιουσία της Σχολής (άρθρο 28, παρ.7) 
7) Παρεκκλίσεις στην κοινωνική συμπεριφορά του σπουδαστή (άρθρο 1 και άρθρο 22) 
 
 
Π.Δ. 51/2008 ΦΕΚ 82 τ. Α΄ 
 

Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄  
ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Άρθρο 1 
Σκοπός της αξιολόγησης των μαθητών 

 
Η αξιολόγηση των μαθητών είναι αναπόσπαστο μέρος της διδακτικής διαδικασίας που έχει ως 

σκοπό να προσδιορίσει το βαθμό επίτευξης των διδακτικών στόχων της, όπως αυτοί καθορίζονται 
από τα ισχύοντα προγράμματα σπουδών των αντίστοιχων μαθημάτων. Η αξιολόγηση οφείλει να 
συνδυάζει ποικίλες μορφές και τεχνικές για να επιτύχει αφενός μεν έγκυρη, αξιόπιστη, αντικειμενική 
και αδιάβλητη αποτίμηση των γνώσεων, της κριτικής ικανότητας και των πρακτικών δεξιοτήτων των 
μαθητών και αφετέρου να συμβάλλει στην αυτογνωσία και την αντικειμενική πληροφόρηση τους για το 
επίπεδο μάθησης και τις δεξιότητες τους. Παράλληλα, οφείλει να πληροφορεί τον εκπαιδευτικό για τα 
αποτελέσματα του έργου του και να ανατροφοδοτεί τη διδακτική πράξη, με στόχο τη συνεχή βελτίωση 
και την αύξηση της αποτελεσματικότητας της.  

Τέλος, υπηρετεί και την ενημέρωση των γονέων για την πρόοδο των μαθητών. Στο πλαίσιο 
αυτό ο μαθητής αξιολογείται από:  

1. Τη συμμετοχή του στην καθημερινή εργασία της τάξης και τη συνολική δραστηριότητα του 
μέσα στο σχολείο.  
2. Τα αποτελέσματα της επίδοσης του στις γραπτές δοκιμασίες αξιολόγησης κατά τη διάρκεια 
του διδακτικού έτους, οι οποίες διακρίνονται σε:  

α) ενδιάμεσες, οι οποίες διεξάγονται κατά τη διάρκεια των δύο τετραμήνων και  
β) τελικές στο τέλος του διδακτικού έτους.  

3. Τις συνθετικές - δημιουργικές εργασίες, όταν του ανατίθενται αυτές.  
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4. Το φάκελο εκπαιδευτικών επιδόσεων και δραστηριοτήτων του μαθητή, όπου αυτός 
τηρείται.  
 

Άρθρο 2 
Περίοδοι διδακτικού έτους 

 
1. Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται κατά τις ακόλουθες διδακτικές περιόδους, που 

ονομάζονται τετράμηνα:  
α) Α΄ τετράμηνο, από 11 Σεπτεμβρίου μέχρι 20 Ιανουαρίου.  
β) Β΄ τετράμηνο, από 21 Ιανουαρίου μέχρι 16 Μαΐου.  
 

Την τελευταία ημέρα του Β΄ τετραμήνου δεν διεξάγεται διδασκαλία μαθημάτων. Την ημέρα 
αυτή ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε ΕΠΑ.Σ. αποφασίζει για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των 
μαθητών και εκτελεί κάθε προπαρασκευαστική εργασία για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των 
προβλεπόμενων γραπτών εξετάσεων .  
 

2. Με την εγγραφή τους, οι μαθητές της Α΄ τάξης υποχρεούνται να δηλώσουν την ειδικότητα 
που θα παρακολουθήσουν.  

Οι μαθητές θα έχουν την δυνατότητα να τροποποιήσουν την δήλωσή τους, αν επιθυμούν, το 
αργότερο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου.  
 

3. Το πρόγραμμα των προαγωγικών και πτυχιακών εξετάσεων, στο οποίο ορίζονται οι 
ημέρες, οι ώρες προσέλευσης των μαθητών καθώς και η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος, 
καταρτίζεται από το Σύλλογο των Διδασκόντων και ανακοινώνεται στους μαθητές το αργότερο πέντε 
ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.  
 

4. Οι εξετάσεις κάθε είδους για τους μαθητές των ΕΠΑ.Σ. διεξάγονται κατά το χρονικό 
διάστημα που αρχίζει δύο ημέρες μετά τη λήξη του Β΄ τετραμήνου και λήγει την 30η Ιουνίου, καθώς 
και κατά το χρονικό διάστημα από 1 μέχρι 10 Σεπτεμβρίου.  
 

Άρθρο 3 
Χαρακτηρισμός των διδασκόμενων μαθημάτων 

 
Τα μαθήματα των ΕΠΑ.Σ. είναι μαθήματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ειδικοτήτων). Τα 

μαθήματα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης χαρακτηρίζονται ως θεωρητικά, εργαστηριακά, 
σχεδιαστικά και μικτά (με θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος).  
 

Άρθρο 4 
Βαθμολογική Κλίμακα 

 
1. Η βαθμολογική κλίμακα, με βάση την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των 

μαθητών σε όλα τα μαθήματα, είναι 0 - 20 και λεκτικώς προσδιορίζεται με τους χαρακτηρισμούς:  
Κακώς 0 - 5 
Ανεπαρκώς 5,1 - 9,4 
Σχεδόν καλώς 9,5 - 13 
Καλώς 13,1 - 16 
Λίαν καλώς 16,1 - 18 
Άριστα 18,1 - 20 

Η βαθμολόγηση των γραπτών των προαγωγικών και πτυχιακών εξετάσεων γίνεται στην 
κλίμακα 0 - 100 με ακέραιους μόνο αριθμούς και ο τελικός βαθμός του γραπτού ανάγεται στην 
κλίμακα 0 - 20 και γράφεται ως δεκαδικός, όπου απαιτείται, με προσέγγιση δεκάτου.  
 

2. Οι προφορικοί βαθμοί της αξιολόγησης των μαθητών δίνονται σε ακέραιους αριθμούς. Ο 
μέσος όρος (Μ.Ο.) των προφορικών βαθμολογιών των δύο τετραμήνων αποτελεί τον ετήσιο 
προφορικό βαθμό του μαθητή σε κάθε μάθημα και δίνεται με προσέγγιση δεκάτου.  
 

3. Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης κατά μάθημα και ο γενικός μέσος όρος (Γ.Μ.Ο.) γράφονται ως 
δεκαδικοί με προσέγγιση δεκάτου.  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β`  
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 
Άρθρο 5 

Ενδιάμεσες Προφορικές και Γραπτές Εξετάσεις 
 

1. Κατά τη διεξαγωγή της διδασκαλίας μαθημάτων , η πρόοδος των μαθητών ελέγχεται με 
προφορική εξέταση για το μάθημα της ημέρας, η οποία διενεργείται με την υποβολή ερωτήσεων στη 
διδαχθείσα ύλη και κυρίως επί του μαθήματος της ημέρας. Οι εξεταζόμενοι προφορικά μαθητές 
βαθμολογούνται για κάθε τέτοια εξέταση.  

2. Για τον έλεγχο της κατά μάθημα επίδοσης και επιμέλειας των μαθητών κατά τη διάρκεια 
των τετραμήνων, εκτός της προφορικής εξέτασης, διενεργούνται ποικίλες ενδιάμεσες γραπτές 
εξετάσεις. Αυτές είναι:  
α) Οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες διάρκειας 10 έως 15 λεπτών, που αποτελούν εναλλακτικό 
τρόπο εξέτασης των μαθητών στο μάθημα της ημέρας και πραγματοποιούνται χωρίς προειδοποίηση 
των μαθητών και στην ύλη του μαθήματος της ημέρας. Τα θέματα που δίνονται στους μαθητές θα 
πρέπει να προϋποθέτουν απαντήσεις, τις οποίες να μπορούν να διατυπώσουν οι μαθητές στον 
προβλεπόμενο χρόνο. Τα θέματα μπορεί να έχουν τη μορφή σύντομων, ποικίλων και κατάλληλων 
ερωτήσεων, οι οποίες διατυπώνονται από τον διδάσκοντα με βάση τα σχετικά παραδείγματα που 
περιέχονται στα σχολικά βιβλία και σύμφωνα με τις οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) που 
αποστέλλονται στα σχολεία. Ο αριθμός των ολιγόλεπτων γραπτών δοκιμασιών είναι χωρίς αριθμητικό 
περιορισμό και αφήνεται στην κρίση του διδάσκοντος. Τα αποτελέσματά τους αξιοποιούνται για την 
αντικειμενικότερη αξιολόγηση του μαθητή και τη συνεχή ανατροφοδότηση της διδασκαλίας.  
β) Κατά τη διάρκεια του Α΄ τετραμήνου πραγματοποιείται μία ωριαία γραπτή δοκιμασία, η οποία 
καλύπτει περιορισμένης έκτασης ενότητα και γίνεται ύστερα από βραχείας διάρκειας προειδοποίηση 
των μαθητών. Δεν πρέπει να διεξάγονται περισσότερες από μια ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη 
διάρκεια του ημερησίου διδακτικού προγράμματος και οπωσδήποτε όχι περισσότερες από τρεις κατά 
τη διάρκεια του εβδομαδιαίου διδακτικού προγράμματος για το ίδιο τμήμα.  
Ως προς τη μορφή τους, οι γραπτές αυτές δοκιμασίες μπορεί να συνδυάζουν ταυτόχρονα 
διαφορετικού τύπου ερωτήσεις (ανάπτυξης, σύντομης απάντησης, κλειστές ή αντικειμενικού τύπου, 
πολλαπλών επιλογών κτλ.) και διαφορετικού επιπέδου δυσκολίας, με τις οποίες ελέγχεται κατά κύριο 
λόγο η αφομοίωση της διδαχθείσας ύλης και γενικότερα η πρόοδος των μαθητών.  
Αν υπάρχει αντικειμενικό πρόβλημα, η ωριαία γραπτή δοκιμασία μπορεί να πραγματοποιηθεί στο Β΄ 
τετράμηνο.  
 

Άρθρο 6 
Ομαδικές Συνθετικές - Δημιουργικές Εργασίες 

 
1. Οι εργασίες αυτές έχουν συνθετικό χαρακτήρα και επιδιώκουν την ανάπτυξη της 

δημιουργικής ικανότητας του μαθητή και γενικότερα την καλλιέργεια ερευνητικού πνεύματος και 
αναζήτησης στοιχείων από διαφορετικές πηγές και την τελική σύνθεση των στοιχείων αυτών. Οι 
δημιουργικές εργασίες μπορούν να είναι ατομικές ή ομαδικές και να έχουν τη μορφή μικρής μελέτης 
ανάλογης προς τις δυνατότητες των μαθητών, ή να είναι συλλογές ή κατασκευές ή καλλιτεχνικές 
συνθέσεις. Τα θέματα των εργασιών αυτών δίνονται από τους διδάσκοντες στους μαθητές ή 
προτείνονται από τους μαθητές και εγκρίνονται από τους διδάσκοντες. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
(Π.Ι.) αποστέλλει στα σχολεία οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων, οι οποίες περιλαμβάνουν και 
ενδεικτικές προτάσεις δημιουργικών εργασιών. Οι δημιουργικές εργασίες μπορούν να παρουσιάζονται 
μέσα στην τάξη, κατά τη κρίση του διδάσκοντος, ή εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, σε ειδική εκδήλωση 
κατά τάξη ή κατά σχολείο, που αποφασίζεται από το Σύλλογο των Διδασκόντων. Οι εργασίες αυτές 
μπορούν να δημοσιεύονται ή να δημοσιοποιούνται με όποιον άλλο τρόπο κρίνει πρόσφορο η κάθε 
ΕΠΑ.Σ.  

2. α) Η εκπόνηση τουλάχιστον μιας δημιουργικής εργασίας σε κάθε τάξη της ΕΠΑ.Σ. είναι 
υποχρεωτική στην Α΄ τάξη, ενώ στην Β΄ τάξη είναι προαιρετική. Για τη δημιουργική εργασία μέσα 
στους δύο πρώτους μήνες του σχολικού έτους προτείνεται στους μαθητές κατάλογος εργασιών από 
τον διδάσκοντα κάθε μαθήματος και με γραπτή τους δήλωση, οι μαθητές επιλέγουν το μάθημα στο 
οποίο επιθυμούν να εκπονήσουν εργασία, καθώς και δύο ακόμη μαθήματα ως εναλλακτικές 
δυνατότητες.  

β) Ο υπεύθυνος διδάσκων για την παρακολούθηση των δημιουργικών εργασιών οργανώνει 
συναντήσεις με τους μαθητές πριν από την ανάθεση των εργασιών. Τους ενημερώνει για τη 
διαδικασία έρευνας που θα ακολουθήσουν και τους παρέχει την αναγκαία πληροφόρηση για τις πηγές 
που θα χρησιμοποιήσουν.  

3. Η δημιουργική εργασία αξιολογείται από τον οικείο διδάσκοντα και λαμβάνεται υπόψη μόνο 
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όταν έχει θετική επίδραση στην επίδοση του μαθητή.  
4. Αν ένας μαθητής εκπονεί με δική του πρωτοβουλία και ύστερα από συνεννόηση με τους 

διδάσκοντες περισσότερες της μιας δημιουργικές εργασίες, αυτές συνεκτιμώνται στη βαθμολογία του 
μαθητή, σε όλα τα αντίστοιχα μαθήματα. Αντίγραφο όλων των εργασιών τοποθετείται στο φάκελο 
εκπαιδευτικών επιδόσεων και δραστηριοτήτων του μαθητή, εάν αυτός υπάρχει και όπου δεν υπάρχει, 
ενημερώνονται με ευθύνη του καθηγητή που παρακολουθεί την εργασία όλοι οι διδάσκοντες στο ίδιο 
τμήμα για τη συμπληρωματική αυτή δραστηριότητα του κάθε μαθητή.  

5. Ο αριθμός των δημιουργικών εργασιών που ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να παρακολουθεί 
κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους καθορίζεται από τον ίδιο, δεν μπορεί όμως να είναι μεγαλύτερος 
των δέκα (10). Εάν για κάποιο αντικείμενο εκδηλώσουν ενδιαφέρον πολλοί μαθητές και ο οικείος 
διδάσκων αδυνατεί για το λόγο αυτό να εποπτεύσει όλες τις σχετικές εργασίες καταβάλλεται 
προσπάθεια ένταξης των μαθητών σε ομαδικές εργασίες που βρίσκονται πλησιέστερα στα 
ενδιαφέροντά τους. Εάν και μετά την ομαδοποίηση το πρόβλημα παραμένει, κάθε διδάσκων επιλέγει 
μεταξύ των μαθητών που επιθυμούν να εκπονήσουν στο αντικείμενό του εργασία, όσους μπορεί να 
εποπτεύσει, με κριτήρια που καθορίζει ο ίδιος και ανακοινώνει στους ενδιαφερόμενους. Τους 
υπόλοιπους παραπέμπει στο Σύλλογο των Διδασκόντων, ο οποίος τους κατανέμει σε άλλους 
διδάσκοντες με βάση τις εναλλακτικές προτιμήσεις τους, που περιέχονται στη δήλωσή τους. Για όποιο 
άλλο θέμα ανακύπτει σχετικά με την εκπόνηση δημιουργικών - συνθετικών εργασιών από τους 
μαθητές, αποφασίζει ο Σύλλογος των Διδασκόντων.  
 

Άρθρο 7 
Φάκελος επιδόσεων και δραστηριοτήτων των μαθητών 

 
1. Σε κάθε ΕΠΑ.Σ παρέχεται η δυνατότητα να τηρείται με ευθύνη του υπεύθυνου καθηγητή 

κάθε τμήματος ή τάξης και σε χώρο που καθορίζεται από τον Διευθυντή της Σχολής, φάκελος 
εκπαιδευτικών επιδόσεων και δραστηριοτήτων των μαθητών, στον οποίο καταχωρίζονται στοιχεία 
που συμβάλλουν στη σφαιρικότερη εκπαιδευτική αξιολόγηση των μαθητών, τα οποία δεν προκύπτουν 
από άλλες διαδικασίες αποτίμησης της επίδοσής τους. Τέτοιου είδους στοιχεία είναι κυρίως: α) 
Εργασίες, τις οποίες πραγματοποιεί ο μαθητής, πέραν αυτών που γίνονται στο πλαίσιο των 
υποχρεωτικών σχολικών εργασιών, β) Αναφορές σχετικές με σχολικές δραστηριότητες στις οποίες 
συμμετέχει, γ) Αντίγραφα επαίνων, βραβείων ή άλλων διακρίσεών του στον πνευματικό, πολιτιστικό, 
κοινωνικό και αθλητικό τομέα που χορηγούνται από το ΥΠΕΠΘ ή από επίσημα αναγνωρισμένους 
επιστημονικούς, μορφωτικούς, πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς υψηλού κύρους, δ) 
Ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης του μαθητή, ε) Παρατηρήσεις ή προτάσεις του σχετικές με τα 
μαθήματα. Κάθε μαθητής που επιθυμεί να εντάξει στο φάκελό του νέα στοιχεία, τα υποβάλλει στον 
αρμόδιο καθηγητή.  

2. Σκοπός της τήρησης των ως άνω φακέλων είναι όχι μόνο η σφαιρικότερη και πολύπλευρη 
εκτίμηση των δραστηριοτήτων των μαθητών, αλλά η υποβοήθηση και η επικοινωνία μέσα στο σχολείο 
μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων, η παροχή έμμεσα στον μαθητή της δυνατότητας συμμετοχής 
του και της διατύπωσης παρατηρήσεων και προτάσεων για τη σχολική ζωή και τη βελτίωση της 
διδακτικής πράξης.  

3. Κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με την τήρηση των φακέλων και την αξιοποίησή τους 
καθορίζεται με απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων.  
 

Άρθρο 8 
Προφορική βαθμολογία τετραμήνων 

 
1. Για την αξιολόγηση του μαθητή κατά τετράμηνο ο διδάσκων συνεκτιμά:  

α) Τη συμμετοχή του στη διδακτική - μαθησιακή διαδικασία.  
β)Την προφορική εξέταση καθώς επίσης την επιμέλεια και το ενδιαφέρον του για το συγκεκριμένο 
μάθημα.  
γ) Την επίδοσή του στις γραπτές δοκιμασίες.  
δ) Τις εργασίες που εκτελεί στο σπίτι ή στο σχολείο.  
ε) Το φάκελο επιδόσεων και δραστηριοτήτων του μαθητή, όπου αυτός τηρείται.  
Στην περίπτωση που λείπουν ορισμένα στοιχεία της παραγράφου 1, ο προφορικός βαθμός του 
τετραμήνου διαμορφώνεται από τη συνεκτίμηση των υπαρχόντων λοιπών στοιχείων.  

2. Για τη βαθμολόγηση των εργαστηριακών μαθημάτων και του εργαστηριακού μέρους των 
μικτών μαθημάτων λαμβάνονται υπόψη τα εξής:  
α) Ο βαθμός στον οποίο ο μαθητής έχει εφαρμόσει στην πράξη τις θεωρητικές γνώσεις του 
μαθήματος και παραδεκτές μεθόδους της σύγχρονης τεχνολογίας.  
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β) Η ποιότητα της εργασίας του ως τελικού αποτελέσματος.  
γ) Ο βαθμός στον οποίο ο μαθητής έχει εφαρμόσει κανονισμούς ασφαλείας κατά την εκτέλεση της 
εργασίας του.  
δ) Ο βαθμός στον οποίο χρησιμοποίησε κατάλληλα εργαλεία, όργανα, μηχανήματα και υλικά.  
Η αξιολόγηση της επίδειξης της άσκησης στο εργαστήριο γίνεται συμπληρωματικά με τη μέθοδο της 
συστηματικής και αντικειμενικής παρατήρησης του μαθητή από τους διδάσκοντες και της καταγραφής 
των αποτελεσμάτων της παρατήρησης σε πίνακα εργαστηριακής προόδου.  
Για την επίδειξη ο μαθητής υποβοηθείται από σχετικά φύλλα έργου που συντάσσονται και μοιράζονται 
από τους διδάσκοντες στην αρχή κάθε εργαστηριακής ενότητας.  

3. Για μάθημα που για οποιονδήποτε λόγο διδάχθηκε λιγότερο από δέκα (10) ώρες, δεν 
κατατίθεται βαθμολογία, εάν αποδεδειγμένα και δικαιολογημένα ο διδάσκων δεν διαθέτει επαρκή 
στοιχεία για την αξιολόγηση των μαθητών.  

4. Με τη λήξη του Α΄ και του Β΄ τετραμήνου κάθε διδάσκων καταθέτει στον Διευθυντή του 
σχολείου ονομαστική κατάσταση για κάθε τάξη ή τμήμα χωριστά με τους τετραμηνιαίους βαθμούς 
επίδοσης.  

5. Αν από την ονομαστική κατάσταση της προφορικής βαθμολογίας λείπει βαθμός μαθητή, ο 
διδάσκων με ενυπόγραφη σημείωση πάνω στην κατάσταση δικαιολογεί την έλλειψη του βαθμού.  

6. Με ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου και του διδάσκοντος, η προφορική βαθμολογία των 
μαθητών καταχωρίζεται χωρίς καθυστέρηση στο Ατομικό Δελτίο (Α.Δ.) των μαθητών και στον Η/Υ. 
Αντίγραφο της βαθμολογίας που καταχωρίζεται στον Η/Υ κρατείται υποχρεωτικά και σε δύο(2) 
αντίγραφα ασφαλείας. Για το Β΄ τετράμηνο η καταχώριση γίνεται πριν από την έναρξη των γραπτών 
προαγωγικών ή πτυχιακών εξετάσεων. Μετά την καταχώριση δεν επιτρέπεται καμία μεταβολή, εκτός 
από την περίπτωση λανθασμένης καταχώρισης που διαπιστώνεται με ειδική πράξη του Συλλόγου 
Διδασκόντων και οπωσδήποτε πριν από την έκδοση των αποτελεσμάτων.  

7. Φωτοαντίγραφα των Α.Δ. των μαθητών της τελευταίας τάξης της ΕΠΑ.Σ., στα οποία 
αναγράφεται η προφορική βαθμολογία τους, αποστέλλονται υποχρεωτικά με ευθύνη του Διευθυντή 
κάθε σχολείου στην αρμόδια Διεύθυνση ή Γραφείο Ε.Ε. μέσα σε μία εβδομάδα από τη λήξη των 
μαθημάτων του κάθε τετραμήνου. Tα φωτοαντίγραφα επικυρώνονται από το Διευθυντή του σχολείου. 
Μαζί με τα φωτοαντίγραφα των Α.Δ. αποστέλλονται σε δισκέτες δύο αντίγραφα της ηλεκτρονικής 
καταχώρισης.  
 

Άρθρο 9 
Επίδοση της προφορικής βαθμολογίας - Ενημέρωση των κηδεμόνων 

 
1. Στο τέλος κάθε τετραμήνου και μετά την κατάθεση και καταχώριση της προφορικής 

βαθμολογίας, καλούνται οι κηδεμόνες των μαθητών για ενημέρωση αναφορικά με την επίδοση, την 
επιμέλεια, τη φοίτηση και τη συμπεριφορά των παιδιών τους και τους επιδίδεται ο ατομικός έλεγχος 
προόδου του μαθητή.  

2. Με ευθύνη του Διευθυντή και με απόφαση του Συλλόγου των διδασκόντων καθηγητών στα 
μέσα κάθε τετραμήνου οργανώνεται μία τουλάχιστον συνάντηση κηδεμόνων, με σκοπό την 
ενημέρωσή τους στα θέματα της παραγράφου 1. Κατόπιν συνεννόησης Διευθυντή και διδασκόντων, 
ορίζεται πρόγραμμα ενημέρωσης των κηδεμόνων, σύμφωνα με το οποίο κάθε διδάσκων έχει την 
υποχρέωση μία τουλάχιστον ημέρα την εβδομάδα να δέχεται τους κηδεμόνες των μαθητών. Tο 
πρόγραμμα ανακοινώνεται στην αρχή του διδακτικού έτους και κοινοποιείται γραπτώς στους 
κηδεμόνες μέσω των μαθητών.  

3. Οι κηδεμόνες των μαθητών δικαιούνται να ενημερώνονται από τους διδάσκοντες, κατά τις 
ημέρες που έχουν ορισθεί στο πρόγραμμα ενημέρωσης κηδεμόνων, για όλα τα στοιχεία της παρ. 1. 
Οι διδάσκοντες επιδεικνύουν τα γραπτά των μαθητών, εφόσον ζητηθεί από τους κηδεμόνες τους και 
μόνο.  

4. Στους ελέγχους προόδου που δίνονται στους μαθητές και στους κηδεμόνες, αναγράφεται 
υποχρεωτικά και ο αντίστοιχος μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας όλων των μαθητών του 
τμήματος για κάθε μάθημα.  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄  
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Άρθρο 10 
Γραπτές προαγωγικές και πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών της ΕΠΑ.Σ. 

 
1. Οι γραπτές προαγωγικές και πτυχιακές εξετάσεις διενεργούνται με την ευθύνη του 

Διευθυντή και των διδασκόντων σε κάθε ΕΠΑ.Σ.  
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2. Ως εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα της ΕΠΑ.Σ. ορίζονται τα 2/3 της διδαχθείσας ύλης με την 
προϋπόθεση ότι αυτά δεν είναι λιγότερα από το μισό της διδακτέας ύλης. Η επιλογή και ο ακριβής 
προσδιορισμός της για κάθε μάθημα γίνεται με εισήγηση των διδασκόντων και με την έγκριση του 
Διευθυντή και γνωστοποιείται στους μαθητές πέντε εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον πριν από τη 
έναρξη των εξετάσεων.  

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

4. Τα θέματα ορίζονται από τους διδάσκοντες το μάθημα και είναι κοινά για όλα τα τμήματα 
των τάξεων της κάθε ΕΠΑ.Σ.. Κατ` εξαίρεση είναι δυνατόν να δοθούν χωριστά θέματα, εάν συντρέχει 
αποχρών λόγος, ο οποίος αναγράφεται σε σημείωση στο έγγραφο που περιέχει τα θέματα και 
παράλληλα συντάσσεται και σχετική πράξη στο βιβλίο πράξεων του Διευθυντή.  

5. Τα θέματα διανέμονται φωτοτυπημένα στους μαθητές και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν 
γράφονται στον πίνακα εκτός άν ορίζεται διαφορετικά στο άρθρο 11.Τα φωτοτυπημένα θέματα 
επισυνάπτονται στα γραπτά και είναι υποχρεωτικό να αναγράφονται μόνο τα ατομικά στοιχεία των  
μαθητών.  

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

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

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

Ειδικά για τα μαθήματα Σχεδιαστικού περιεχομένου η διάρκεια της γραπτής εξέτασης ορίζεται 
σε τρεις (3) ώρες.  
 

Άρθρο 11 
Τρόπος εξέτασης των διαφόρων μαθημάτων 

 
1. Tα θέματα των γραπτών προαγωγικών και πτυχιακών εξετάσεων λαμβάνονται από την ύλη 

που ορίζεται ως εξεταστέα για κάθε μάθημα κατά το έτος που γίνονται οι εξετάσεις. Οι ερωτήσεις είναι 
ανάλογες με εκείνες που υπάρχουν στα σχολικά εγχειρίδια και στις οδηγίες του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου (Π.Ι.), διατρέχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης, ελέγχουν ευρύ 
φάσμα διδακτικών στόχων και είναι κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας. Οι μαθητές απαντούν 
υποχρεωτικά σε όλα τα θέματα.  

2. Σε περίπτωση κατά την οποία ένα θέμα αναλύεται σε υποερωτήματα, η βαθμολογία που 
προβλέπεται γι΄ αυτό κατανέμεται ισότιμα στις επιμέρους ερωτήσεις, εκτός εάν κατά την ανακοίνωση 
των θεμάτων καθορίζεται διαφορετικός βαθμός για κάθε μια από αυτές.  

3. Τα μικτά μαθήματα (θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος) εξετάζονται και βαθμολογούνται 
χωριστά για κάθε μέρος τους. Ο βαθμός στο μάθημα αυτό είναι ο Μ. Ο. του θεωρητικού και του 
εργαστηριακού μέρους και ως βαθμολογία του μαθήματος καταχωρίζεται ένας βαθμός. Το μάθημα σε 
κάθε περίπτωση θεωρείται ενιαίο.  
Α. Ξένη Γλώσσα  

1. Η εξέταση στο μάθημα της ξένης γλώσσας συνίσταται στα εξής:  
α) Δίνεται στους μαθητές διδαγμένο κείμενο 150-180 λέξεων και τέσσερις ερωτήσεις κατανόησής του. 
Κάθε ερώτηση μπορεί να αναλύεται σε περισσότερα υποερωτήματα.  
β) Δίνονται τέσσερις παρατηρήσεις γραμματικο-συντακτικών φαινομένων, μέσα ή έξω από το κείμενο. 
Κάθε παρατήρηση μπορεί να έχει δύο έως τέσσερα ερωτήματα.  
γ) Ο μαθητής καλείται να παράγει γραπτό λόγο (καθοδηγούμενο ή ελεύθερο) 120-150 λέξεων.  

2. Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 35% στις ερωτήσεις της κατηγορίας α` και β` και κατά 30% 
στην παραγωγή γραπτού κειμένου.  
 
Β. Σχέδιο  

1. Στο Ελεύθερο Σχέδιο η γραπτή εξέταση συνίσταται στη γραφική αναπαράσταση ενός 
φυσικού αντικειμένου ,το οποίο τοποθετείται σε ορατό σημείο εντός του χώρου εξέτασης. Οι μαθητές 
σχεδιάζουν με ελεύθερο τρόπο και σε συνθήκες διάχυτου φωτισμού το αντικείμενο. Πρέπει να 
διακρίνουν στο θέμα τους τις αναλογίες των αντικειμένων και τις αναλογίες σε σχέση με το όλο και να 
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τις παραστήσουν στο χαρτί τους αρμονικά, έτσι ώστε να έχουν σαφήνεια και συμμετρία με τα 
πραγματικά αντικείμενα. Επίσης να προσέξουν την αρμονία μέσα στη σχεδιαστική επιφάνεια.  
Να αποδώσουν επίσης απλοποιημένα σε λίγους τόνους τις φωτεινές και σκοτεινές επιφάνειες και τους 
όγκους που συνθέτουν το θέμα. Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν μόνο μαύρα μολύβια ή 
άλλα υλικά.  
Η βαθμολόγηση του Ελεύθερου Σχεδίου γίνεται με κριτήρια:  
α) Τη δυνατότητα για οργάνωση της σχεδιαστικής επιφάνειας, δηλαδή την τοποθέτηση του θέματος 
και τη σύνθεσή του.  
β) Τη σχεδιαστική ακρίβεια των αναλογιών και των κλίσεων του θέματος.  
γ) Τις τονικές διαβαθμίσεις του θέματος.  
δ) Τη γενική εικόνα του θέματος.  

2. Στο Γραμμικό Σχέδιο η γραπτή εξέταση συνίσταται στα εξής:  
α) Το αντικείμενο σχεδίασης έχει απλή γεωμετρική μορφή (π.χ. απλό αντικείμενο, κτήριο, 
αρχιτεκτονικό μέλος, έπιπλο, κτλ.).Δίνεται σε αντίγραφο με τη μορφή σκαριφήματος ή σχεδίου με όλες 
τις απαραίτητες πληροφορίες (διαστάσεις, ενδείξεις, τίτλους, παρατηρήσεις κτλ.).  
β) Ο τρόπος παράστασής του είναι με τη μορφή ορθών προβολών (όψεις, κατόψεις, τομές) 
αξονομετρικού ή συνδυασμών τους.  
γ) Οι μαθητές εξετάζονται στη σχεδίαση κατόψεων, όψεων, τομών, αντικειμένων απλών γεωμετρικών 
μορφών κτλ., χρησιμοποιώντας τα προβλεπόμενα όργανα, μέσα, υλικά και ακολουθώντας τις 
ισχύουσες συμβάσεις.  
Τα κριτήρια για τη βαθμολόγηση του Γραμμικού Σχεδίου είναι τα εξής:  
i. Η ορθότητα απεικόνισης (π.χ. τεμνόμενα, προβαλλόμενα στοιχεία, ορθή μεταφορά κλίμακας, 
κτλ),που αξιολογείται με 30 μονάδες.  
ii. Η ποιότητα σχεδίασης (π.χ. πάχος γραμμών, ακρίβεια, καθαρότητα σημείων τομής, συναρμογές, 
κτλ), που αξιολογείται με 20 μονάδες.  
iii. Η πληρότητα σχεδίασης, που αξιολογείται με 15 μονάδες.  
iv. Η γραμματογραφία και άλλες ενδείξεις (π.χ. διαγράμμιση, προσανατολισμός, άλλοι συμβολισμοί), 
που αξιολογείται με 15 μονάδες.  
v. Η οργάνωση θέματος στο χαρτί σχεδίασης, που αξιολογείται με 10 μονάδες.  
vi. Γενική εικόνα μονάδες 10.  

3. Στο Αρχιτεκτονικό Σχέδιο η γραπτή εξέταση συνίσταται στα εξής:  
α) Το αντικείμενο σχεδίασης είναι απλή κτηριακή κατασκευή ή τμήμα της, με εξοπλισμό, στοιχεία 
επίπλωσης και συμβολισμούς δομικών και φυσικών στοιχείων.  
β) Ο τρόπος παράστασής του είναι με τη μορφή ορθών προβολών (όψεις, κατόψεις, 
τομές),αξονομετρικού ή συνδυασμών τους. Δίνεται σε αντίγραφο με τη μορφή σκαριφήματος ή 
σχεδίου με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες (διαστάσεις, ενδείξεις, τίτλους, παρατηρήσεις, κτλ) και 
συνοδεύεται από σύντομη απλή περιγραφή του.  
γ) Οι μαθητές εξετάζονται στη σχεδίαση κατόψεων, τομών, όψεων, χρησιμοποιώντας τα 
προβλεπόμενα όργανα, μέσα και υλικά και ακολουθώντας τις ισχύουσες συμβάσεις.  
Τα κριτήρια για τη βαθμολόγηση του Αρχιτεκτονικού Σχεδίου είναι τα ίδια με τα κριτήρια για τη 
βαθμολόγηση του Γραμμικού Σχεδίου.  

4. Στο Τεχνικό Σχέδιο η γραπτή εξέταση συνίσταται στα εξής:  
α) Το θέμα της εξέτασης είναι στοιχείο ή συνδυασμός στοιχείων από το διδακτικό περιεχόμενο του 
μαθήματος, είναι απλής γεωμετρικής μορφής, δίνεται σε σχέδιο (ή σκαρίφημα) όψεων - τομών ή 
αξονομετρικής προβολής ή συνδυασμού τους και περιέχει όλα τα απαραίτητα δεδομένα (τίτλους, 
διαστάσεις, ενδείξεις κτλ.).  
β) Από τους μαθητές ζητείται να σχεδιάσουν (ή και να συμπληρώσουν), με τη βοήθεια των βασικών 
σχεδιαστικών οργάνων και μέσων, όψεις και τομές του θέματος και να σημειώσουν διαστάσεις, 
σύμβολα και λοιπά στοιχεία του Σχεδίου.  
Τα κριτήρια αξιολόγησης του Σχεδίου είναι τα εξής:  
i. Η ορθότητα των απαντήσεων (ορθή μεταφορά κλίμακας, ορθή σχεδίαση τεμνομένων και 
προβαλλομένων στοιχείων, ορθή διαστασιολόγηση κτλ), που αξιολογείται με τριάντα πέντε (35) 
μονάδες.  
ii. Η πληρότητα των απαντήσεων (σχεδίαση όλων των ζητουμένων και των στοιχείων τους, όπως 
απαραίτητες γραμμές, στοιχεία διαστασιολόγησης, σύμβολα κτλ), που αξιολογείται με τριάντα (30) 
μονάδες.  
iii. Η ποιότητα σχεδίασης (ποιότητα γραμμών, ακρίβεια σχεδίασης, καθαρότητα σημείων τομής, 
συναρμογές κτλ), που αξιολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες.  
iv. Η οργάνωση του θέματος στο χαρτί σχεδίασης, που αξιολογείται με δέκα (10) μονάδες.  

5. Σχέδιο με Η\Υ  
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Η εξέταση γίνεται στο εργαστήριο πληροφορικής ως εξής:  
α) Το αντικείμενο σχεδίασης είναι απλή κατασκευή ή τμήμα της, με πιθανό εξοπλισμό, στοιχεία 
συμβολισμών κ.λ.π.  
β) Ο τρόπος παράστασής του είναι με τη μορφή ορθών προβολών (όψεις, κατόψεις, τομές ),ή 
συνδυασμών τους. Δίνεται σε αντίγραφο, με τη μορφή σκαριφήματος, ή σχεδίου σε έντυπη ή 
ηλεκτρονική μορφή, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες (διαστάσεις, ενδείξεις, τίτλους, 
παρατηρήσεις, οδηγίες κτλ) και συνοδεύεται από σύντομη απλή περιγραφή του.  
γ) Οι μαθητές εξετάζονται στη σχεδίαση με Η\Υ κατόψεων, τομών, όψεων, χρησιμοποιώντας το 
κατάλληλο λογισμικό Η\Υ και ακολουθώντας τις ισχύουσες συμβάσεις. Η εξέταση γίνεται στον 
εργαστηριακό χώρο και αξιολογούνται τόσο το τελικό προϊόν της σχεδίασης στην οθόνη του Η\Υ, όσο 
και η διαδικασία.  
Τα κριτήρια για τη βαθμολόγηση είναι: η ορθότητα απεικόνισης, με παρατήρηση ή και με προφορικές 
ερωτήσεις, η πληρότητα σχεδίασης, η οργάνωση του θέματος σε επίπεδα και ορθή χρήση των 
εντολών του προγράμματος.  
δ) Μετά το πέρας της εξέτασης του μαθητή γίνεται εκτύπωση στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία 
του μαθητή και ο βαθμός επίδοσής του. Η εκτύπωση αυτή, η οποία σφραγίζεται και υπογράφεται από 
τον υπεύθυνο του τομέα, επέχει θέση γραπτού.  
 
Γ. Μαθήματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ειδικοτήτων)  
 

1.α) Τα μαθήματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εργαστηριακού περιεχομένου εξετάζονται 
κατά τις εξεταστικές περιόδους ανάλογα με την φύση του αντικειμένου του μαθήματος:  
i ) γραπτά ή  
ii) προφορικά, με επίδειξη δεξιοτήτων των μαθητών στο εργαστήριο και εκτέλεση συγκεκριμένου 
έργου.  
Είναι δυνατό να επιλεγεί μία από αυτές τις μορφές εξέτασης ή και συνδυασμός αυτών.  
Η μορφή της εξέτασης ορίζεται με απόφαση του Διευθυντή, μετά από εισήγηση των διδασκόντων το 
εργαστηριακό μάθημα.  
β) Αν επιλεγεί μόνο η γραπτή μορφή εξέτασης στο εργαστηριακό μάθημα ακολουθείται η διαδικασία 
εξέτασης της παραγράφου 2.  
γ) Αν επιλεγεί μόνο η προφορική μορφή εξέτασης και ο διδάσκων το εργαστηριακό μάθημα είναι ένας, 
τότε για την εξέταση του εργαστηριακού μαθήματος συγκροτείται επιτροπή αποτελούμενη από τον 
Διευθυντή, από τον διδάσκοντα και έναν άλλο καθηγητή της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας προς το 
εξεταζόμενο μάθημα. Βαθμός του μαθήματος είναι ο Μ.Ο. των βαθμών των δύο βαθμολογητών.  
δ) Αν επιλεγεί συνδυασμός γραπτής και προφορικής εξέτασης οι μαθητές μετά από ολιγόλεπτη 
γραπτή δοκιμασία εξετάζονται και προφορικά. Βαθμός είναι ο Μ.Ο. των δυο δοκιμασιών.  

2. Τα μαθήματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης θεωρητικού περιεχομένου εξετάζονται γραπτά 
και οι ερωτήσεις ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες. H πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει ερωτήσεις(όχι 
λιγότερες από δύο) που μπορούν να αναλύονται σε υποερωτήματα με σκοπό τον έλεγχο της 
κατανόησης της διδαχθείσας ύλης και η δεύτερη κατηγορία μπορεί να περιλαμβάνει (όχι λιγότερες 
από δύο) ερωτήσεις ή ασκήσεις εφαρμογών ή και προβλήματα ανάλογα με τη φύση του μαθήματος. Η 
βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% στην πρώτη κατηγορία και 50% στη δεύτερη.  

3. Τα μαθήματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης μικτού περιεχομένου (θεωρητικό και 
εργαστηριακό μέρος) εξετάζονται και βαθμολογούνται χωριστά για κάθε μέρος τους. Ο βαθμός στο 
μάθημα αυτό είναι ο Μ.Ο. του θεωρητικού και του εργαστηριακού μέρους και ως βαθμολογία του 
μαθήματος καταχωρίζεται ένας βαθμός. Το μάθημα σε κάθε περίπτωση θεωρείται ενιαίο. Το 
θεωρητικό μέρος των μικτών μαθημάτων εξετάζεται όπως τα μαθήματα θεωρητικού περιεχομένου της 
παραγράφου 2.Το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων εξετάζεται όπως τα μαθήματα 
εργαστηριακού περιεχομένου της παραγράφου 1.  
 

Άρθρο 12 
Ορισμός και υποχρεώσεις των επιτηρητών 

 
1. Με απόφαση του Διευθυντή ορίζονται οι επιτηρητές καθηγητές, οι οποίοι κατανέμονται σε 

διαφορετικές αίθουσες εξετάσεων κάθε ημέρα.  
Για την άμεση αντιμετώπιση κάθε προβλήματος, που πιθανόν να δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της 
εξέτασης, είναι δυνατόν να ορίζονται εφεδρικοί επιτηρητές.  

2. Οι επιτηρητές προσέρχονται έγκαιρα στο Σχολείο, είναι προσωπικά υπεύθυνοι για την τάξη 
και την επιτήρηση των μαθητών κατά την ώρα της εξέτασης και αναφέρουν αμέσως στον Διευθυντή ή 
τον εισηγητή του εξεταζόμενου μαθήματος όποιο πρόβλημα προκύψει.  
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3. Οι επιτηρητές παραλαμβάνουν από τον Διευθυντή το φάκελο της εξέτασης, εκφωνούν τον 
κατάλογο των μαθητών, σημειώνουν τους απόντες, διανέμουν την κόλλα διαγωνίσματος, διανέμουν 
τα φωτοτυπημένα θέματα της εξέτασης και αναγράφουν στον πίνακα τον χρόνο έναρξης και λήξης της 
εξέτασης. Οι επιτηρητές απαγορεύεται να παρέχουν οποιεσδήποτε διευκρινίσεις επί των θεμάτων, τις 
οποίες παρέχει μόνο ο εισηγητής του εξεταζόμενου μαθήματος. Κατά την παραλαβή των γραπτών 
δοκιμίων των μαθητών, διαγράφουν χιαστί τα κενά διαστήματα και υπογράφουν στο τέλος του 
κειμένου.  
 

Άρθρο 13 
Υποχρεώσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης 

 
1. Η κατανομή των μαθητών στις αίθουσες εξέτασης γίνεται με αλφαβητική σειρά με την 

ευθύνη του Διευθυντή, ο οποίος συντάσσει ονομαστική κατάσταση εξεταζομένων σε κάθε αίθουσα.  
Η τοποθέτηση των μαθητών στις θέσεις και ο έλεγχος είναι ευθύνη των επιτηρητών. Παρέκκλιση 
επιβάλλεται στην περίπτωση αδελφών ή συγγενών μαθητών.  

2. Οι μαθητές κατά την είσοδό τους στην αίθουσα της εξέτασης δεν επιτρέπεται να φέρουν 
μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, διορθωτικό (blanco), κινητά τηλέφωνα, υπολογιστικές 
μηχανές, ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης πληροφοριών ή άλλα ανάλογα αντικείμενα. Με απόφασή του 
Συλλόγου των Διδασκόντων, μετά από πρόταση των εισηγητών, είναι δυνατόν να επιτραπεί στους 
μαθητές να φέρουν μαζί τους κατά την εξέταση συγκεκριμένων μαθημάτων οποιαδήποτε αναγκαία 
βοηθήματα. Η απόφαση αυτή ανακοινώνεται στους μαθητές μαζί με το πρόγραμμα των εξετάσεων.  
Για τον έλεγχο υπεύθυνοι είναι οι επιτηρητές.  

3. Μαθητής που φέρει μαζί του στην αίθουσα στην οποία εξετάζεται αντικείμενο ή μέσο από 
τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 ή αντιγράφει κατά τη διάρκεια της εξέτασης από βιβλίο ή από 
οποιουδήποτε είδους σημειώσεις ή από γραπτό δοκίμιο άλλου εξεταζομένου, ή θορυβεί και δε 
συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των επιτηρητών επιχειρώντας να αντιγράψει ή εμποδίζοντας την 
εξέταση άλλων εξεταζομένων ή δολιεύεται με άλλο τρόπο την εξέτασή του, απομακρύνεται από την 
αίθουσα εξέτασης με αιτιολογημένη απόφαση του Διευθυντή και ύστερα από εισήγηση των 
διδασκόντων-εξεταστών, στο εξεταζόμενο μάθημα βαθμολογείται με τον κατώτερο βαθμό μηδέν. Ο 
Διευθυντής, οι επιτηρητές της αίθουσας και οι διδάσκοντες πριν από την επιβολή της ανωτέρω ποινής 
καλούν σε προφορική απολογία τον μαθητή, συντάσσουν πρακτικό το οποίο και υπογράφουν και στη 
συνέχεια ενημερώνουν τον κηδεμόνα του.  
 

Άρθρο 14 
Βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και πτυχιακών εξετάσεων 

 
1. Η βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων γίνεται από τον αρμόδιο καθηγητή, ο οποίος 

δίδαξε το αντίστοιχο μάθημα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και σε περίπτωση απουσίας του 
από άλλον καθηγητή της ίδιας ειδικότητας, ο οποίος ορίζεται από το Διευθυντή του σχολείου ή τον 
αρμόδιο Προϊστάμενο Γραφείου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.) εάν δεν υπάρχει καθηγητής της 
ίδιας ή συναφούς ειδικότητας στο σχολείο αυτό.  

2. Τα γραπτά των μαθητών διορθωμένα και βαθμολογημένα παραδίδονται από τον αρμόδιο 
καθηγητή στον Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ., συνοδευόμενα από ονομαστική κατάσταση με τους βαθμούς 
των μαθητών, το αργότερο εντός πέντε ημερών από την ημέρα της εξέτασης κάθε μαθήματος. Ο 
Διευθυντής μεριμνά για τον έλεγχο και την καταχώριση της βαθμολογίας στα οικεία βιβλία και στον 
Η/Υ του Σχολείου.  
 

Άρθρο 15 
Αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων 

 
Σε αναβαθμολόγηση υπόκεινται τα γραπτά δοκίμια των προαγωγικών και πτυχιακών 

εξετάσεων όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των 
εργαστηριακών μαθημάτων που εξετάζονται γραπτά με την ακόλουθη διαδικασία:  
1. Η αναβαθμολόγηση γίνεται στο Γραφείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.) ή ελλείψει αυτού στη 
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), στην οποία υπάγεται η αντίστοιχη ΕΠΑ.Σ.  
2. Μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων της εξεταστικής περιόδου, οι 
κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην ΕΠΑ.Σ. 
όπου φοιτούν, με την οποία ζητούν την αναβαθμολόγηση ενός ή περισσότερων γραπτών δοκιμίων. Η 
αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο.(άρθρο 19 του Ν. 
2009/1992)  
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3. Οι Διευθυντές, μόλις λήξει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων διαβιβάζουν τα προς 
αναβαθμολόγηση γραπτά με καλυμμένα όλα τα στοιχεία των μαθητών και τον αρχικό βαθμό του 
καθηγητή μαζί με επικυρωμένα αντίγραφα των θεμάτων, στο Γραφείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 
και όπου αυτό ελλείπει στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  
4. Με απόφαση του οικείου προϊστάμενου του Γραφείου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ή ελλείψει 
αυτού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο οποίο υπάγεται η ΕΠΑ.Σ. συγκροτείται 
τριμελής επιτροπή αναβαθμολόγησης, η οποία αποτελείται από δύο καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς 
ειδικότητας με το μάθημα για το γραπτό του οποίου ζητήθηκε αναβαθμολόγηση, οι οποίοι είναι και οι 
βαθμολογητές της αναβαθμολόγησης και από ένα σχολικό σύμβουλο ή καθηγητή Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης βαθμού Α΄, ο οποίος είναι ο αναβαθμολογητής στην περίπτωση που οι βαθμοί των δύο 
πρώτων διαφέρουν μεταξύ τους περισσότερο από δώδεκα μονάδες σε εκατονταβάθμια κλίμακα. Με 
την ίδια απόφαση ορίζεται η ημέρα και η ώρα που θα διεξαχθεί η αναβαθμολόγηση. Αν τα προς 
αναβαθμολόγηση γραπτά είναι περισσότερα από εβδομήντα, στην επιτροπή μπορεί να ορίζονται δύο 
ακόμη καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας και να κατανέμονται τα γραπτά εξίσου μεταξύ των 
δύο ομάδων βαθμολογητών - αναβαθμολογητών. Την ευθύνη συντονισμού του έργου της 
αναβαθμολόγησης έχει ο προϊστάμενος του Γραφείου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και όπου αυτό 
ελλείπει της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται η αντίστοιχη ΕΠΑ.Σ.  
5. Τα γραπτά δοκίμια αναβαθμολογούνται από τους δύο καθηγητές αναβαθμολογητές, οι οποίοι 
αναγράφουν το βαθμό τους στο γραπτό. Ο βαθμός του πρώτου αναβαθμολογητή καλύπτεται με 
αδιαφανή ταινία κατά τρόπο ώστε να μη γνωρίζει ο δεύτερος αναβαθμολογητής τον βαθμό του 
πρώτου. Ο μέσος όρος των δύο βαθμών που αποτελεί τον τελικό βαθμό του γραπτού δοκιμίου, 
υπολογιζόμενος στην κλίμακα (0-20) είναι το πηλίκο της διαίρεσης του αθροίσματος και των δύο 
βαθμολογητών δια του δέκα (10). Αν οι βαθμοί των δύο πρώτων βαθμολογητών-αναβαθμολογητών 
διαφέρουν μεταξύ τους περισσότερο από δώδεκα (12) μονάδες, το γραπτό αναβαθμολογείται και από 
τρίτο καθηγητή - αναβαθμολογητή, αφού προηγουμένως επικαλυφθούν με αδιαφανές αυτοκόλλητο οι 
βαθμοί των δύο πρώτων βαθμολογητών-αναβαθμολογητών.  
Ο γραπτός βαθμός της αναβαθμολόγησης είναι το πηλίκο της διαίρεσης του αθροίσματος των 
βαθμών και των τριών βαθμολογητών δια του δέκα πέντε (15) και είναι ο τελικός γραπτός βαθμός του 
μαθήματος σε κάθε περίπτωση, είτε είναι μεγαλύτερος είτε μικρότερος από το βαθμό με τον οποίο 
είχε αρχικά βαθμολογηθεί το δοκίμιο από τον οικείο καθηγητή.  
6. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας η αρμόδια Διεύθυνση ή το Γραφείο Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης συντάσσει σχετικό πρακτικό, στο οποίο περιέχεται η οριστική βαθμολογία των γραπτών, 
το οποίο και αποστέλλει στις ΕΠΑ.Σ προέλευσής τους μαζί με τα γραπτά.  
7. Οι μαθητές του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 17 (μαθητές με ειδικές ανάγκες), για 
τους οποίους προβλέπεται προφορική εξέταση αντί γραπτής, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να 
ζητήσουν επανεξέταση (αναβαθμολόγηση) στα μαθήματα που εξετάσθηκαν. Η νέα αυτή εξέταση 
πραγματοποιείται στο σχολείο φοίτησής τους ενώπιον επιτροπής συγκροτούμενης από τον Διευθυντή 
και δύο καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας για κάθε μάθημα, άλλους από αυτούς που 
διηνήργησαν την αρχική εξέταση. Η αίτηση για επανεξέταση υποβάλλεται από τους κηδεμόνες των 
μαθητών ή από τους ίδιους, εφόσον είναι ενήλικοι, στο σχολείο μέσα σε τρεις ημέρες από την έκδοση 
των αποτελεσμάτων. Η αίτηση συνοδεύεται από το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε μάθημα για το 
οποίο ζητείται επανεξέταση. Ο βαθμός της επανεξέτασης προκύπτει από το μέσο όρο των δύο 
εξεταστών - αναβαθμολογητών και είναι ο τελικός γραπτός βαθμός του μαθήματος σε κάθε 
περίπτωση, είτε είναι μεγαλύτερος είτε μικρότερος από το βαθμό της αρχικής εξέτασης.  
8. Αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων μπορούν να ζητήσουν με αίτησή τους, συνοδευόμενη με το 
προβλεπόμενο κάθε φορά παράβολο και μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από τη έκδοση των 
αποτελεσμάτων, οι κηδεμόνες μαθητών δημοσίων ΕΠΑ.Σ. ή οι ίδιοι οι μαθητές, εφόσον είναι ενήλικοι, 
που προσέρχονται σε επαναληπτικές ή συμπληρωματικές εξετάσεις στις εκάστοτε εξεταστικές 
περιόδους. Η επιτροπή και η διαδικασία αναβαθμολόγησης γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των 
παραγράφων 4, 5, 6 και 7 .  
 

Άρθρο 16 
Μαθητές μη προσερχόμενοι στις γραπτές εξετάσεις 

 
1. Μαθητής που απουσιάζει ή προσέρχεται μετά την ανακοίνωση των θεμάτων σε κάθε 

είδους εξέταση δεν γίνεται δεκτός σε αυτήν και βαθμολογείται από το Σύλλογο Διδασκόντων με τον 
κατώτερο βαθμό «κακώς» μηδέν (0).  

2. Κατ `εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου:  
Μαθητές που απουσιάζουν δικαιολογημένα από την εξέταση μαθήματος λόγω ασθενείας ή άλλου 
αποχρώντος λόγου, με αίτηση του κηδεμόνα ή των ιδίων, εφόσον είναι ενήλικοι, που υποβάλλεται στο 
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Διευθυντή, εξετάζονται άλλη ημέρα εντός της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου, την οποία ορίζει με 
απόφασή του ο Σύλλογος των Διδασκόντων. Η ασθένεια βεβαιώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου 7 του άρθρου 5 της Απόφασης με αριθμό ΣT5/71/1986 του Υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 834Β/1986). Οι διατάξεις του εδαφίου αυτού εφαρμόζονται και για τους 
μαθητές που αποχωρούν μετά την ανακοίνωση των θεμάτων εξετάσεων λόγω αιφνίδιας και εμφανούς 
ασθένειας, η οποία βεβαιώνεται από ιατρικό πιστοποιητικό Κρατικού Νοσοκομείου ή άλλου δημόσιου 
φορέα υγειονομικής περίθαλψης. Οι μαθητές αυτοί, εάν δεν προσέλθουν σε εξετάσεις μέχρι το τέλος 
Ιουνίου λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας ή σοβαρού κωλύματος που συνιστά ανωτέρα βία, έχουν 
τη δυνατότητα να προσέλθουν στην ειδική εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου σε όσα μαθήματα δεν 
εξετάστηκαν. Για τους μαθητές αυτούς ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν προβαίνει σε έκδοση 
αποτελέσματος την περίοδο του Ιουνίου. Όσοι από τους παραπάνω μαθητές, εκτός από τα μαθήματα 
στα οποία δικαιολογημένα απουσίασαν, έχουν συγκεντρώσει σε ένα ή και περισσότερα μαθήματα, 
στα οποία έχουν ήδη εξετασθεί, βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο του 9,5 μπορούν να προσέλθουν 
στις εξετάσεις της ειδικής εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου και στα μαθήματα αυτά. Στην περίπτωση 
αυτή πρέπει οι ίδιοι οι μαθητές, εάν είναι ενήλικοι, ή οι κηδεμόνες τους να καταθέσουν υπεύθυνη 
δήλωση στον Διευθυντή της οικείας ΕΠΑ.Σ εντός τριών ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων. 
Στην υπεύθυνη δήλωση αναγράφεται ρητά ότι οι μαθητές αυτοί θα εξετασθούν την εξεταστική περίοδο 
του Σεπτεμβρίου, εκτός από τα μαθήματα στα οποία δικαιολογημένα απουσίασαν και σε όλα τα 
μαθήματα στα οποία συγκέντρωσαν βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο του 9,5. Στις παραπάνω 
διατάξεις υπάγονται και μαθητές στρατεύσιμοι ή συμμετέχοντες σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις.  

3. Για να συμμετάσχει μαθητής στις εξετάσεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, πρέπει 
το αργότερο εντός τριών ημερών από την ημέρα λήξης των εξετάσεων του Ιουνίου να καταθέσει ο 
ίδιος, εφόσον είναι ενήλικος, ή ο κηδεμόνας του στον Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ : α) δικαιολογητικά 
ασθενείας από Δημόσιο ή Ιδιωτικό Νοσοκομείο ή Κλινική, από τα οποία προκύπτει η αδυναμία του 
μαθητή για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του Ιουνίου επικυρωμένα από την αρμόδια Υγειονομική 
Επιτροπή, β) άλλα δικαιολογητικά - εκτός εκείνων που αναφέρονται στην περίπτωση α της παρούσης 
- τα οποία ο Σύλλογος Διδασκόντων κρίνει επαρκή για τη δικαιολόγηση της μη συμμετοχής του στις 
εξετάσεις του Ιουνίου. Δεν θεωρούνται επαρκείς απλές ιατρικές βεβαιώσεις από ιδιώτες ή υπεύθυνες 
δηλώσεις των μαθητών ή των γονέων και κηδεμόνων τους.  
 

Άρθρο 17 
Εξέταση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

 
1. Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (άρθρο 1 του Ν. 2817/2000), οι οποίοι έχουν 

διαγνωστεί με τις προαπαιτούμενες δεξιότητες για τη φοίτηση σε συγκεκριμένες ειδικότητες των 
ΕΠΑ.Σ. αξιολογούνται προφορικά ή γραπτά, κατά περίπτωση, ανάλογα με τις δυνατότητές τους.  
Ειδικότερα:  

α) Εξετάζονται μόνο προφορικά κατόπιν αιτήσεώς τους οι μαθητές που αδυνατούν να 
υποστούν γραπτή εξέταση επειδή:  
ι) είναι τυφλοί, σύμφωνα με τον Ν. 958/79 (ΦΕΚ 191 Α΄) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή 
τους τουλάχιστον 80%,  
ιι) έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή, που συνδέεται με τα άνω άκρα,  
ιιι) πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων,  
ιν) πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση 
τους για γραφή,  
ν) η επίδοσή τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις λόγω ειδικής 
διαταραχής του λόγου (δυσλεξίας).  

Για τις περιπτώσεις ι) έως ιν) υποβάλλεται α) σχετική αίτηση στην ΕΠΑ.Σ. β) γνωμάτευση, 
σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής 
επιτροπής, από την οποία να προκύπτει ότι η επίδοσή τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν να 
ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις. Για την περίπτωση ν) απαιτείται προσκόμιση ειδικής διαγνωστικής 
έκθεσης από το Κέντρο Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) που λειτουργεί στην 
Περιφέρεια της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή της οικείας Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν λειτουργεί ΚΔΑΥ ούτε στην 
Περιφέρεια της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή είναι αδύνατη η πιστοποίηση από 
το ΚΔΑΥ που λειτουργεί, για αντικειμενικούς και μόνο λόγους που βεβαιώνονται από τον οικείο 
Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, γίνεται δεκτή ειδική διαγνωστική έκθεση αναγνωρισμένου 
δημόσιου ιατροπαιδαγωγικού κέντρου ή σταθμού, με την οποία πιστοποιείται ότι είναι αδύνατος ο 
έλεγχος των γνώσεων με γραπτή εξέταση λόγω δυσλεξίας. Η διαγνωστική αυτή έκθεση ισχύει για τρία 
χρόνια από την έκδοσή της. Διαγνωστικές εκθέσεις, από τις οποίες δεν προκύπτει η αδυναμία της 
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γραπτής εξέτασης λόγω της πιστοποιούμενης δυσλεξίας, δεν γίνονται δεκτές. Οι γνωματεύσεις των 
υγειονομικών επιτροπών και οι διαγνωστικές εκθέσεις των ΚΔΑΥ, των ιατροπαιδαγωγικών κέντρων ή 
σταθμών εκδίδονται κατά προτεραιότητα μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου.  
 

β) Εξετάζονται μόνο γραπτά μαθητές που έχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, 
βαρήκοοι) σε ποσοστό 67% και πάνω και όσοι παρουσιάζουν προβλήματα λόγου και ομιλίας 
(δυσαρθρία, τραυλισμός), τα οποία πιστοποιούνται από την οικεία υγειονομική Επιτροπή ύστερα από 
αίτηση του ενδιαφερομένου.  

1. Οι μαθητές του άρθρου αυτού εξετάζονται ταυτόχρονα με τους μαθητές της τάξης στην 
οποία ανήκουν και στα ίδια θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Ειδικά, οι μαθητές του 
εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 εξετάζονται ενώπιον επιτροπής, την οποία συγκροτεί για το σκοπό 
αυτό ο Διευθυντής της ΕΠΑ.Σ και την αποτελούν ο ίδιος ή ο Υποδιευθυντής ως Πρόεδρος και δύο 
καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο καθηγητών είναι ο 
βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.  
 

Σε περίπτωση που οι εξεταζόμενοι είναι περισσότεροι από επτά σε κάθε εξεταζόμενο 
μάθημα, με απόφασή του ο Διευθυντής μπορεί να αυξάνει τον αριθμό των μελών - εξεταστών 
ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών και τα μαθήματα στα οποία προσέρχονται να εξεταστούν.  
Κάθε Επιτροπή έχει ως έργο την εξέταση και βαθμολόγηση ή αναβαθμολόγηση σε κάθε μάθημα των 
μαθητών, που ανήκουν στην κατηγορία των «φυσικώς αδυνάτων» του εδαφίου α της παραγράφου 1 
του άρθρου αυτού.  
Στο γραπτό δοκίμιο κάθε εξεταζομένου σημειώνεται ο τρόπος εξέτασης του μαθητή και υπογράφεται 
από τους εξεταστές και τον Πρόεδρο της επιτροπής.  

2. Οι αιτήσεις και οι ειδικές γνωματεύσεις που αναφέρονται στο άρθρο αυτό υποβάλλονται 
στο Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ το αργότερο μέχρι 31 Ιανουαρίου εκάστου έτους. Σε έκτακτες και 
απρόβλεπτες περιπτώσεις μπορούν να υποβάλλονται και αργότερα.  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄  
ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΕΠΑ.Σ. 

Άρθρο 18 
Εξαγωγή του βαθμού ετήσιας επίδοσης κατά μάθημα 

 
1. Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα που είναι γραπτώς εξεταζόμενο 

είναι ο Μέσος Όρος (Μ.Ο.) του ετήσιου προφορικού βαθμού με τον αντίστοιχο γραπτό βαθμό και 
εκφράζεται ως δεκαδικός με προσέγγιση δεκάτου.  

2. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατατεθεί βαθμός ενός μαθήματος σε ένα 
τετράμηνο, τότε ο βαθμός που λείπει αναπληρώνεται από το βαθμό του μαθήματος του άλλου 
τετραμήνου.  

3. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατατεθεί βαθμολογία ενός μαθήματος σε 
κανένα τετράμηνο και εφόσον η φοίτηση του μαθητή κριθεί επαρκής, ο Διευθυντής συγκροτεί υπό την 
προεδρία του τριμελή επιτροπή από δύο καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς προς το μάθημα 
ειδικότητας, η οποία διενεργεί ειδική προφορική εξέταση στην ύλη του Β΄ τετραμήνου το αργότερο την 
επομένη ημέρα από τη λήξη των μαθημάτων του Β` τετραμήνου. Το αποτέλεσμα αυτής της εξέτασης 
αποτελεί τον ετήσιο προφορικό βαθμό του μαθήματος που είναι ο Μ.Ο. των βαθμών των δύο 
εξεταστών. Σε περίπτωση που ο μαθητής δεν προσέλθει στην εξέταση αυτή βαθμολογείται με βαθμό 
<<κακώς>> μηδέν (0).  
 

Άρθρο 19 
Εξαγωγή του Γενικού Μέσου Όρου ( Γ.Μ.Ο.) 

 
Για όλες τις τάξεις της ΕΠΑ.Σ., ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) προκύπτει από το Μέσο Όρο 

(Μ.Ο.) των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των μαθημάτων που είναι γραπτώς 
εξεταζόμενα και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.  
 

Άρθρο 20 
Βαθμός Πτυχίου ΕΠΑ.Σ 

 
1. Βαθμός πτυχίου είναι ο Γ.Μ.Ο. των μαθημάτων της Β΄ τάξης.  

Στα ανωτέρω πτυχία αναγράφονται, εκτός από τον βαθμό, η ειδικότητα που παρακολούθησε ο 
μαθητής.  
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2. Τα πτυχία εκδίδονται μια φορά και δεν αλλάζουν.  
3. Τα πτυχία των Ιδιωτικών ΕΠΑ.Σ θεωρούνται και επικυρώνονται από τον Διευθυντή 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή τον Προϊστάμενο Γραφείου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.  
 

Άρθρο 21 
Προαγωγή και απόρριψη μαθητών, απόκτηση πτυχίου ΕΠΑ.Σ. 

 
Μετά την λήξη των προαγωγικών και πτυχιακών εξετάσεων ο Σύλλογος των Διδασκόντων 

αποφασίζει για:  
α)Την προαγωγή και την χορήγηση πτυχίου στους μαθητές.  
β)Την παραπομπή σε συμπληρωματική εξέταση κατά την αμέσως επόμενη εξεταστική περίοδο ή την 
απόρριψη των μαθητών.  
γ)Τον χαρακτηρισμό της διαγωγής των μαθητών.  

1. Για την προαγωγή των μαθητών απαιτείται Γ. Μ. Ο. τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα 
(9,5).  

2. Για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται Γ. Μ. Ο των μαθημάτων της Β΄ τάξης τουλάχιστον 
εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και σε κανένα από αυτά ο βαθμός ετήσιας επίδοσης να μην είναι 
μικρότερος του οκτώ (08).  

3. Οι μαθητές της Α΄ τάξης που δεν προάγονται παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο 
τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους και εξετάζονται γραπτά σε όλα τα μαθήματα στα οποία ο βαθμός 
ετήσιας επίδοσής τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5).  

4. Οι μαθητές της Β΄ τάξης που δεν λαμβάνουν πτυχίο, παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική 
περίοδο τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους και εξετάζονται σε όλα τα μαθήματα της ειδικότητας στα 
οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής τους είναι μικρότερος του 9,5.  

5. Οι μαθητές της Α΄ τάξης που δεν προάγονται, με την έκδοση των αποτελεσμάτων της 
ειδικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου, επαναλαμβάνουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη.  

6. Οι μαθητές της Β΄ τάξης οι οποίοι, με την έκδοση των αποτελεσμάτων της ειδικής 
εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου δεν λαμβάνουν πτυχίο, δεν επαναλαμβάνουν τη φοίτηση, 
αλλά προσέρχονται σε γραπτή εξέταση στις εξεταστικές περιόδους του επόμενου σχολικού έτους και 
εξετάζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.  
Εξεταστέα ύλη είναι αυτή που έχει ανακοινωθεί για το έτος που προσέρχονται στις εξετάσεις, εκτός 
των μαθημάτων που τυχόν αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν. Στα μαθήματα που αντικαταστάθηκαν, 
οι μαθητές αυτοί εξετάζονται στην ύλη που είχε καθοριστεί το σχολικό έτος της φοίτησής τους στην 
τελευταία τάξη.  

Στα μαθήματα που προσετέθησαν, οι παραπάνω μαθητές δεν εξετάζονται.  
 
7. Αν δεν λάβουν πτυχίο ούτε το αμέσως επόμενο σχολικό έτος από αυτό της φοίτησής τους 

στη Β΄ τάξη, μπορούν είτε να επαναφοιτήσουν στην ίδια ειδικότητα είτε να προσέλθουν στις εξετάσεις 
της τελευταίας τάξης οποιοδήποτε άλλο σχολικό έτος εξεταζόμενοι στα μαθήματα και στην ύλη που 
εξετάζονται οι μαθητές της ίδιας ειδικότητας της Β΄ τάξης το συγκεκριμένο σχολικό έτος.  

8. Ο προφορικός βαθμός των τετραμήνων παραμένει αμετάβλητος εκτός από την περίπτωση 
που ο μαθητής επαναλάβει την φοίτηση.  
 

Άρθρο 22 
Μαθητές από ξένα σχολεία 

 
1. Οι μαθητές που εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 2 του 

Π.Δ. 155/1978 (33, Α`), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ.182/1984 (60, 
Α`), και φοιτούν σε Ελληνική ΕΠΑ.Σ, προάγονται ή λαμβάνουν πτυχίο σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
διατάξεις των παραγράφων αυτών. Για τους μαθητές αυτούς: α) κατά το πρώτο έτος της φοίτησής 
τους σε ελληνικές ΕΠΑ.Σ., εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του 
παρόντος, με παράλληλη μείωση του προβλεπόμενου μέσου όρου εννέα και πέντε δέκατα (9,5) κατά 
δύο μονάδες, β) κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε ελληνική ΕΠΑ.Σ., εφαρμόζονται οι 
διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του παρόντος, με παράλληλη μείωση του 
προβλεπόμενου μέσου όρου εννέα και πέντε δέκατα (9,5) κατά μία μονάδα. Οι μαθητές της 
κατηγορίας αυτής, μετά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε ελληνική ΕΠΑ.Σ. εξετάζονται, 
βαθμολογούνται και προάγονται, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος.  

2. Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Π.Δ. 182/1984 (ΦΕΚ. 60) η φράση «με 
βαθμολογική βάση το οκτώ (8)» αντικαθίσταται από τη φράση «με βαθμολογική βάση το επτά και 
πέντε δέκατα (7,5)» και η φράση «με βαθμολογική βάση το δέκα (10)» αντικαθίσταται από τη φράση 
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«με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5)».  
3. Οι μαθητές του άρθρου αυτού εξετάζονται στα μαθήματα για τα οποία προβλέπεται 

προφορική εξέταση από επιτροπή που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 17.  
4. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται για την απόκτηση πτυχίου ΕΠΑ.Σ. για το 

οποίο ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21.  
 

Άρθρο 23 
Φοίτηση μαθητών - Απουσίες 

 
1. Η προαγωγή και η απόλυση των μαθητών εξαρτάται από την τακτική τους φοίτηση στο 

σχολείο και από την επίδοσή τους κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.  
2. Η τακτική φοίτηση ή απουσία των μαθητών κατά τις ώρες λειτουργίας του αποτελούν τα 

κριτήρια για το χαρακτηρισμό της φοίτησης αυτών ως επαρκούς, ελλιπούς ή ανεπαρκούς.  
3. Οι απουσίες αριθμούνται ανά μία για κάθε διδακτική ώρα.  

Απουσία μαθητή από τις πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στα πλαίσια 
του ωρολογίου προγράμματος της ΕΠΑ.Σ λογίζεται ως απουσία από τα διδασκόμενα μαθήματα για 
ισάριθμες διδακτικές ώρες, η δε απουσία από περίπατο λογίζεται ως απουσία για ισάριθμες 
διδακτικές ώρες, όσα και τα ωριαία μαθήματα που δε διδάχθηκαν για το λόγο αυτό κατά την ίδια μέρα. 
Εξαίρεση επιτρέπεται στις περιπτώσεις που κατά την κρίση του Διευθυντή η συμμετοχή του μαθητή 
στις ανωτέρω εκδηλώσεις καθίσταται εκ των πραγμάτων αδύνατη.  
 

Άρθρο 24 
Περιπτώσεις δικαιολογημένης απουσίας 

 
1. Για το χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών, δε λαμβάνονται υπόψη:  

α) Απουσία μαθητών αποστελλομένων στο εξωτερικό ή το εσωτερικό για ειδική αποστολή σύμφωνα 
με έγγραφη εντολή του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.  
β) Απουσία μαθητών που απασχολούνται οπωσδήποτε σε εργασία που ανατέθηκε σε αυτούς από το 
Διευθυντή ή με πράξη του Συλλόγου των διδασκόντων  
γ) Απουσία μαθητών για την προσέλευσή τους αποδεδειγμένα ενώπιον του Συμβουλίου Επιλογής 
Οπλιτών.  
δ) Απουσία μαθητών λόγω συμμετοχής σε επίσημες αθλητικές εκδηλώσεις, πιστοποιούμενη από 
αρμόδια δημόσια αναγνωρισμένη αθλητική αρχή.  
ε) Απουσία μαθητών: i) του Καθολικού Δόγματος, ii) Εβραϊκού θρησκεύματος, iii) Μουσουλμανικού 
θρησκεύματος κατά τις ημέρες των εορτών.  
στ) Απουσίες μαθητών, οι οποίες οφείλονται σε ολιγόωρη ή ολιγοήμερη απεργία των υπεραστικών 
λεωφορείων ΚΤΕΛ, που βεβαιώνεται κατά τόπους από τον Οικείο Νομάρχη.  
ζ) Απουσίες μαθητών που οφείλονται στις επιβαλλόμενες κυρώσεις μέχρι πέντε το πολύ ημερών κατά 
την κρίση του συλλόγου καθηγητών.  
η) Απουσίες μαθητών, οφειλόμενες στην ανάγκη μεταγγίσεως αίματος σε ειδικό νοσηλευτικό ίδρυμα 
λόγω μεσογειακής ή δρεπανοκυτταρικής αναιμίας από την οποία πάσχουν. Οι απουσίες αυτές δεν 
μπορούν να υπερβαίνουν αθροιστικά για όλο το έτος τις απουσίες είκοσι τεσσάρων (24) ημερών.  
θ) Απουσίες μαθητών που οφείλονται σε θεραπεία αρχική ή συνεχιζόμενη σε χώρες του εξωτερικού. 
Στις περιπτώσεις αυτές καταχωρίζονται αλλά δεν υπολογίζονται και οι απουσίες τριών ημερών, για τη 
μετάβαση και επιστροφή, πέρα από τις βεβαιούμενες από τα σχετικά ιατρικά πιστοποιητικά.  
ι) Απουσίες, μέχρι είκοσι τεσσάρων (24) ημερών για όλο το διδακτικό έτος, μαθητών που πάσχουν 
από σακχαρώδη διαβήτη και με το ιατρικό δεδομένο ότι η πάθηση είναι βαρύτατη και απαιτεί 
καθημερινά ενέσεις ινσουλίνης, επανειλημμένες μετρήσεις του σακχάρου του αίματος, καθώς και 
εισαγωγές στο νοσοκομείο.  
ια) Απουσίες μαθητών λόγω συμμετοχής τους σε εθελοντική αιμοδοσία ως εξής: Της ημέρας της 
αιμοδοσίας όταν ο μαθητής προσφέρει αίμα για ασθενή του συγγενικού του περιβάλλοντος. Μίας (1) 
ημέρας επιπλέον όταν ο μαθητής με δική του πρωτοβουλία προσέρχεται να προσφέρει αίμα σε 
κέντρο αιμοδοσίας ή όταν ο μαθητής ανταποκρίνεται σε πρόσκληση υπηρεσίας αιμοδοσίας για 
κάλυψη έκτακτης ανάγκης ή όταν συμμετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία.  
 

Άρθρο 25 
Έλεγχος και καταχώρηση απουσιών 

 
1. Η απουσία μαθητού από την ΕΠΑ.Σ. καταχωρίζεται στο ημερήσιο δελτίο απουσιών για 

κάθε διδακτική ώρα.  
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2. Η σύνταξη και η φύλαξη του ημερήσιου δελτίου απουσιών ανατίθεται από το Διευθυντή σε 
μαθητή τάξης ή τμήματος τάξης, που διακρίνεται για το ήθος και την επίδοσή του, αναπληρούμενο 
από άλλον μαθητή ο οποίος πληροί αυτές τις προϋποθέσεις. Το δελτίο αυτό ελέγχεται και 
μονογράφεται από το διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες στην οικεία στήλη και μετά τη λήξη των 
ημερησίων μαθημάτων παραδίδεται από τον υπεύθυνο κατά τα ανωτέρω μαθητή στον καθηγητή που 
έχει οριστεί από τον Διευθυντή.  

3. Για τον έλεγχο των απουσιών των μαθητών τηρείται ίδιο βιβλίο φοίτησης (απουσιολόγιο) 
στο οποίο καταχωρείται αριθμητικά το σύνολο (άθροισμα) των απουσιών της ημέρας κάθε μαθητή 
που απουσίαζε, όπως το άθροισμα αυτό αναγράφεται στο ημερήσιο δελτίο απουσιών. Η τήρηση, 
κατά τα παραπάνω, του βιβλίου φοίτησης (απουσιολογίου) ανατίθεται σε καθηγητή που ορίζεται από 
τον σύλλογο Διδασκόντων, με αναπληρωτή αυτού άλλον καθηγητή.  

4. Οι απουσίες που καταχωρίζονται στο βιβλίο φοίτησης (απουσιολόγιο), κατά την 
προηγούμενη παράγραφο αθροίζονται κατά μήνα και μεταφέρονται συνολικά στα ατομικά δελτία των 
μαθητών. Οι απουσίες γνωστοποιούνται στους κηδεμόνες των μαθητών και με παράδοση των 
ατομικών ελέγχων προόδου.  

5. Κατά τη λήξη του Β΄ τετραμήνου και πριν από την έναρξη των γραπτών εξετάσεων, τα κατά 
την προηγούμενη παράγραφο αθροίσματα απουσιών αθροίζονται σε γενικό σύνολο στα ατομικά 
δελτία των μαθητών και αποτελούν τη βάση, σε συνδυασμό και με τα προσκομισθέντα τυχόν 
δικαιολογητικά απουσιών, για το χαρακτηρισμό της φοίτησής τους.  
 

Άρθρο 26 
Χαρακτηρισμός της φοίτησης - Συνέπειες 

 
1. Η φοίτηση όλων των μαθητών είναι καθήκον και χαρακτηρίζεται ως επαρκής, ελλιπής ή 

ανεπαρκής, με βάση το γενικό σύνολο ωριαίων απουσιών, που σημειώθηκαν κατά την διάρκεια του 
διδακτικού έτους, σε συνδυασμό και με την, μέχρι την ημέρα χαρακτηρισμού της, ετήσια προφορική 
επίδοση σε όλα τα μαθήματα.  

2. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση του μαθητή εφόσον:  
α) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή που σημειώθηκαν κατά το οικείο διδακτικό έτος, ανεξάρτητα 
από το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει τις σαράντα (40).  
β) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις ογδόντα (80) για τα ημερήσια ΕΠΑ.Σ, υπό 
την προϋπόθεση ότι οι πάνω από τις σαράντα (40) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια, 
που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 3 του Π.Δ. 485/1983 (ΦΕΚ 184/21-12-
1983).  
γ) Κατ΄ εξαίρεση ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε ΕΠΑ.Σ με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει επαρκή 
τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε από ογδόντα (80) έως εκατόν τριάντα (130) απουσίες, με την 
προϋπόθεση ότι όλες οι πάνω από τις σαράντα (40) απουσίες του είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται 
σε ασθένεια που βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω και η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ως 
ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται όταν ο Γενικός Μέσος ΄Όρος της προφορικής βαθμολογίας, που 
προκύπτει από το άθροισμα των μέσων όρων των βαθμών των δύο τετραμήνων διαιρούμενο με τον 
αριθμό όλων των διδασκομένων μαθημάτων, είναι τουλάχιστον δέκα πέντε (15) πλήρες και η διαγωγή 
του κοσμιότατη.  
δ) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δύνανται να χαρακτηρίζεται ως 
επαρκής η φοίτηση μαθητών ανεξαρτήτως αριθμού απουσιών, εφ` όσον οι μαθητές αυτοί είναι 
πρωταθλητές και οι απουσίες τους οφείλονται στη συμμετοχή τους σε διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις 
που πιστοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.  

3. Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής προσέρχονται κανονικά στις 
προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις περιόδου Ιουνίου.  

4. Ελλιπής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε από ογδόντα (80) έως εκατόν 
τριάντα (130) απουσίες, από τις οποίες τουλάχιστον οι πάνω από τις σαράντα (40) είναι 
δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω ,αλλά η φοίτηση του δεν 
χαρακτηρίζεται επαρκής σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. Επίσης, ο 
Σύλλογος των διδασκόντων μπορεί με ειδική πράξη του να χαρακτηρίσει ελλιπή τη φοίτηση μαθητή 
που σημείωσε από εκατόν τριάντα απουσίες (130) έως εκατόν εβδομήντα (170) απουσίες, εφόσον 
όλες οι πάνω από τις σαράντα (40) απουσίες είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που 
βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω, η επίδοση του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική κατά την έννοια της 
περίπτωσης γ΄ της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου και η διαγωγή του είναι 
κοσμιότατη.  

5. Μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ελλιπής δεν γίνονται δεκτοί στις ετήσιες 
προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου. Οι μαθητές αυτοί εξετάζονται γραπτώς στις 
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επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου. Το ετήσιο προαγωγικό ή απολυτήριο αποτέλεσμα για τους 
ανωτέρω μαθητές εξάγεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

6. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από σαράντα (40) 
απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν. Οι μαθητές των 
οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση στην 
ίδια τάξη.  
 

Άρθρο 27 
Ενημέρωση γονέων - Δικαιολόγηση απουσιών 

 
1. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο 

κηδεμόνας του στην περίπτωση που είναι ανήλικος ή ο ίδιος αν είναι ενήλικος. Ο υπεύθυνος για την 
παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών καθηγητής κάθε τμήματος, αφού ενημερώσει το 
Διευθυντή, ότι ο μαθητής συμπλήρωσε ήδη είκοσι δύο (22) απουσίες δικαιολογημένες ή 
αδικαιολόγητες, είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τον κηδεμόνα με ταχυδρομική επιστολή, η οποία 
στέλνεται με τη φροντίδα της ΕΠΑ.Σ. από 1 μέχρι 5 κάθε μήνα για τις απουσίες του μήνα που 
προηγήθηκε. Με την ίδια επιστολή ο κηδεμόνας ενημερώνεται και για κάθε άλλο θέμα που αφορά τη 
σχολική κατάσταση του μαθητή στην περίπτωση που είναι ανήλικος.  

2. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή οφείλει να προσέρχεται το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα, κατά 
τις ώρες λειτουργίας της ΕΠΑ.Σ, για να ενημερώνεται υπεύθυνα για τη φοίτηση του μαθητή 
λαμβάνοντας σχετικό ενυπόγραφο σημείωμα από τον υπεύθυνο καθηγητή. Η επιστολή της 
προηγούμενης παραγράφου αποστέλλεται στον κηδεμόνα ανεξάρτητα από την προσέλευσή του ή όχι 
στην ΕΠΑ.Σ. και είναι ανεξάρτητη από το ενυπόγραφο σημείωμα.  

3. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή που απουσίασε για λόγους υγείας από την ΕΠΑ.Σ περισσότερο 
από δύο συνεχόμενες ημέρες είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ο ίδιος, το βραδύτερο μέχρι και τη 
δεκάτη εργάσιμη μέρα από την επιστροφή του μαθητή στην ΕΠΑ.Σ, βεβαίωση γιατρού δημόσιου 
νοσηλευτικού ιδρύματος ή σχολιατρικής υπηρεσίας ή οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού, που να 
πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας. Η βεβαίωση αυτή μπορεί να χρησιμεύσει ως 
δικαιολογητικό για τις αντίστοιχες απουσίες. Δικαιολογητικά που υποβάλλονται μετά την παρέλευση 
της ανωτέρω προθεσμίας καταχωρίζονται ως εκπρόθεσμα και τίθενται υπόψη του συλλόγου 
διδασκόντων. Κάθε βεβαίωση υποβάλλεται με αίτηση και καταχωρείται στο πρωτόκολλο απαραίτητα. 
Για τη δικαιολόγηση απουσιών δύο ημερών λόγω ασθένειας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων, 
αρκεί και ενυπόγραφο σημείωμα του κηδεμόνα, που προσκομίζεται από τον ίδιο αποκλειστικά δέκα 
εργάσιμες μέρες το πολύ μετά την επάνοδο του μαθητή στην ΕΠΑ.Σ. Με τον τρόπο αυτό ο κηδεμόνας 
μπορεί να δικαιολογήσει απουσίες το πολύ 10 ημερών αθροιστικά για όλο το έτος.  

4. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης 
παραγράφου δε δεσμεύουν το σύλλογο, όταν ο ίδιος γνωρίζει με ικανά και επαρκή στοιχεία τους 
πραγματικούς λόγους απουσίας του μαθητή.  

5. Σε καμιά περίπτωση δε θεωρούνται δικαιολογημένες απουσίες μαθητών:  
α) Όταν πραγματοποιούνται χωρίς την άδεια του Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ σε ώρες του ημερήσιου 
προγράμματος λειτουργίας αυτού, μεμονωμένες ή συνεχείς. Για την πρώτη και την τελευταία διδακτική 
ώρα του ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας της ΕΠΑ.Σ, είναι δυνατόν, κατά την κρίση του 
συλλόγου των διδασκόντων, να δικαιολογηθούν απουσίες που οφείλονται σε εξαιρετικά σοβαρούς 
αντικειμενικούς λόγους, των ιδιαίτερα τοπικών καιρικών, συγκοινωνιακών και άλλων συνθηκών της 
κάθε ΕΠΑ.Σ.  
β) Όταν οφείλονται σε ομαδική, κατά την κρίση του προϊσταμένου Γραφείου Ε.Ε., ή του Διευθυντή της 
Διεύθυνσης ΔΕ, αποχή των μαθητών από το σχολείο.  

6. Οι δικαιολογημένες απουσίες των μαθητών, αθροίζονται και λαμβάνονται υπόψη για το 
χαρακτηρισμό της φοίτησης κάθε μαθητή. Για τις απουσίες αυτές συντάσσεται, αμέσως μετά τη λήξη 
κάθε τετράμηνου, ειδική πράξη του συλλόγου των διδασκόντων.  

7. Όπου στο παρόν άρθρο αναφέρεται ο κηδεμόνας του μαθητή, νοείται ο πατέρας ή η 
μητέρα ή οποιοδήποτε νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς φυσικό πρόσωπο, προκειμένου μόνο 
περί μαθητών που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Οι μαθητές που έχουν 
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους εκπληρώνουν προσωπικά την υποχρέωση για τη 
δικαιολόγηση των απουσιών τους.  
 

Άρθρο 28 
Λοιπά θέματα 

 
1. Στο φάκελο επιδόσεων και δραστηριοτήτων κάθε μαθητή είναι δυνατό να εντάσσεται και 
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ποιοτική αξιολόγηση του μαθητή. Η ποιοτική αξιολόγηση αναφέρεται σε χαρακτηριστικά που έχουν 
αποκλειστικά και μόνο σχέση με τη δραστηριότητα του μαθητή στο πλαίσιο του σχολείου και τις 
μαθησιακές του δεξιότητες και αποσκοπεί στην πληρέστερη ενημέρωση του μαθητή και των γονέων 
του σε ζητήματα σχετικά με τα παραπάνω θέματα και τη συνολική γενικά επίδοση και εικόνα του στο 
σχολείο. Δεν αναφέρεται σε εκτιμήσεις ικανοτήτων που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις ή απαιτούν 
ειδικά μέσα εκτίμησης. Η ποιοτική αξιολόγηση μπορεί να γίνεται είτε με την απλή αναγραφή σχολίων 
από τον εκπαιδευτικό σε ειδικό λευκό έντυπο, είτε με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων 
περιγραφικής αξιολόγησης, τα οποία εκπονούνται σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Σχετικά 
υποδείγματα ερωτηματολογίων ποιοτικής αξιολόγησης αποστέλλονται στα σχολεία με ευθύνη του 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου.  

2. Στο φάκελο επιδόσεων και δραστηριοτήτων του μαθητή μπορεί να περιλαμβάνονται και 
ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης που εκπονούνται από τους μαθητές σε επίπεδο σχολικής μονάδας 
με ευθύνη του Συλλόγου των διδασκόντων και σε συνεργασία με τις Μαθητικές Κοινότητες, με βάση 
υποδείγματα, τα οποία αποστέλλονται στο σχολείο από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.  
 

Άρθρο 29 
 

Όπου στις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος αναφέρεται υπολογισμός βαθμού με 
προσέγγιση δεκάτου, νοείται ότι στις περιπτώσεις που κατά τον υπολογισμό του βαθμού προκύπτουν 
περισσότερα του ενός δεκαδικά ψηφία τότε, εάν το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο 
του πέντε (5), το πρώτο δεκαδικό ψηφίο προσαυξάνεται στο αμέσως επόμενο, παραλειπομένων των 
λοιπών και εάν είναι μικρότερο του πέντε (5), παραλείπονται όλα τα υπόλοιπα, πλην του πρώτου, 
δεκαδικά ψηφία.  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄  

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΑ.Σ 
Άρθρο 30 

Εξετάσεις μαθητών των ιδιωτικών ΕΠΑ.Σ 
 

………………………… 
 

Άρθρο 39 
 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  
Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του 
παρόντος διατάγματος.  
 


