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ΘΕΜΑ: «Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Επαγγελματικά Λύκεια ΕΠΑ.Λ. για
το σχολικό έτος 2016-2017»

Η Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων συνεργαζόμενη με τους φορείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας, επιθυμεί να
συμβάλει στην εύρυθμη και παιδαγωγικά αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου.
Στο πλαίσιο αυτό, αναγνωρίζοντας την ουσιαστική συμβολή των εκπαιδευτικών, του
Συλλόγου Διδασκόντων και του Διευθυντή στην εκπαιδευτική διαδικασία, η Διεύθυνση
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Επαγγελματικής Εκπαίδευσης συνιστά τον ετήσιο προγραμματισμό του σχολικού έτους ως
ακολούθως:

ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ
Οι εγγραφές των μαθητών/-τριών στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) για το σχολικό έτος
2016-2017, θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ.
133381/Δ4/12-08-2016 (ΦΕΚ 2627 Β΄) Υ.Α. με θέμα: «Εγγραφές – Μετεγγραφές – Φοίτηση
μαθητών/τριών στα Επαγγελματικά Λύκεια.»
Επισημαίνεται ότι οι εγγραφές των μαθητών/τριών ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για
κάθε σχολικό έτος γίνονται μέχρι την ημερομηνία λήξης του προηγούμενου διδακτικού
έτους. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να γίνει εγγραφή το μήνα Σεπτέμβριο και μέχρι την έναρξη των
μαθημάτων για τους μαθητές/-τριες που εμποδίστηκαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας
βίας, καθώς και για τους παραπεμπόμενους μαθητές/-τριες σε επανεξέταση το Σεπτέμβριο.
Το αργότερο δύο ημέρες μετά την έναρξη των μαθημάτων, δηλαδή στις 14-09-2016, οι
Διευθυντές των σχολείων καταχωρούν στο πληροφοριακό σύστημα Myschool όλες τις
εγγραφές των μαθητών/-τριών. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οριστικοποιούν με απόφασή τους τα ολιγομελή τμήματα το
αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά την έναρξη των μαθημάτων. Μετά από αυτή την απόφαση
των Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
οριστικοποιείται ο αριθμός των τμημάτων που θα λειτουργήσουν το τρέχον σχολικό έτος σε
όλες τις τάξεις. Μετά την οριστικοποίηση των τμημάτων, πιθανές εκπρόθεσμες εγγραφές,
μετεγγραφές ή αλλαγές τομέα και ειδικότητας πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε
υπάρχοντα τμήματα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Οι εξετάσεις κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου του σχολικού έτους 2016-2017
προγραμματίζονται και ολοκληρώνονται από την 1η έως τη 9η Σεπτεμβρίου 2016, σύμφωνα
με το Π.Δ. 50/2008 (ΦΕΚ 81 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Οι κηδεμόνες των μαθητών/-τριών ή οι ίδιοι οι μαθητές/-τριες εφόσον είναι ενήλικοι,
μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων μέσα σε τρεις (3)
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εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων (άρθρο 17 του Π.Δ. 50/2008 (ΦΕΚ
81 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
Υπενθυμίζεται, ότι σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Γ2/4705/14-09-1993 εγκύκλιο του
ΥΠ.Π.Ε.Θ., εκπρόθεσμη εξέταση μαθητών/-τριών, οι οποίοι λόγω ασθενείας ή άλλων
σοβαρών λόγων δεν κατέστη δυνατόν να προσέλθουν κατά την εξεταστική περίοδο του
Σεπτεμβρίου, εγκρίνεται από τον Διευθυντή της οικείας Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης, αφού οι
ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Σε
περίπτωση που οι ανωτέρω λόγοι ασθενείας υφίστανται και πέραν της 30 ης Σεπτεμβρίου,
τότε η αίτηση με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης του
ΥΠ.Π.Ε.Θ.

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016 θα γίνει ο αγιασμός σε όλα τα σχολεία. Μετά τον αγιασμό
θα διανεμηθούν τα βιβλία στους μαθητές, όπως και το ωρολόγιο πρόγραμμα βάσει των
εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη σχολική μονάδα.

ΤΟΜΕΙΣ ανά ΕΠΑ.Λ. - ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
Οι Τομείς της Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. του Ν.4386/2016 βάσει της νέας διάρθρωσης σπουδών
(άρθρο 66 του Ν.4386/2016) καθορίστηκαν με την υπ΄ αριθμ. Φ20/82041/Δ4/20-05-2016
(ΦΕΚ 1489 Β΄) Υ.Α. Με την ίδια υπουργική απόφαση ορίζονται και οι ειδικότητες της Γ΄
τάξης των ΕΠΑ.Λ. και η αντιστοιχία των ειδικοτήτων αυτών με τους Τομείς της Β΄ τάξης.
Επισημαίνεται ότι οι ειδικότητες αυτές θα προσφέρονται στην Γ΄ τάξη Ημερήσιων και
Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. από το σχολικό έτος 2017-2018 και για τη Δ΄ τάξη των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.
από το σχολικό έτος 2018-2019.

Ειδικότερα, οι Τομείς που θα λειτουργήσουν ανά Επαγγελματικό Λύκειο από το σχ. έτος
2016-2017 περιλαμβάνονται στην υπ΄ αριθμ. Φ20/122938/Δ4/26-07-2016 εγκύκλιο της
Δ/νσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., η οποία εκδόθηκε βάσει της υπ΄ αριθμ.
Φ20/105925/Δ4/29-06-2016 (ΦΕΚ 2079 Β΄) Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε
με την υπ΄ αριθμ. Φ20/120403/Δ4/21-07-2016 (ΦΕΚ 2423 Β΄) όμοιά της.
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Διευκρινίζεται ότι κατά το σχολικό έτος 2016-2017 η Α΄ και η Β΄ τάξη των Ημερήσιων και
Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. θα λειτουργήσουν με την νέα διάρθρωση σπουδών του Επαγγελματικού
Λυκείου, όπως αυτή ορίστηκε με τις παρ. 2, 4 και 5 του άρθρου 66 του Ν.4386/2016 (Α΄ 83).
Αντίθετα, η λειτουργία της Γ΄ τάξης των Ημερήσιων και της Γ΄ και της Δ΄ τάξης των
Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4186/2013 (Α΄ 193), που ίσχυαν
πριν τη δημοσίευση του Ν.4386/2016.

Αναλυτικότερα:
Το

Ωρολόγιο

Πρόγραμμα

των

μαθημάτων

Γενικής

Παιδείας,

των

μαθημάτων

Προσανατολισμού και των μαθημάτων Επιλογής της Α΄ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών
ΕΠΑ.Λ. καθορίζεται με την υπ΄ αριθμ. Φ2/88938/01-06-2016 (ΦΕΚ 1567 Β΄) Υ.Α.
Με την ίδια Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. Φ2/127074/Δ4/01-08-2016 (ΦΕΚ
2434 Β΄) όμοιά της, καθορίζεται το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας
και των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β΄ τάξης των
Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. Ειδικότερα, το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Τεχνολογικών –
Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β΄ τάξης των
ΕΠΑ.Λ. ορίζεται στην υπ΄ αριθμ. Φ2/113700/Δ4/11-07-2016 (ΦΕΚ 2177 Β΄) Κ.Υ.Α. των
Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας της Γ΄ τάξης των Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος
2016-2017, όπως προαναφέρθηκε, θα γίνουν βάσει των ισχυουσών διατάξεων πριν τη
δημοσίευση του Ν. 4386/2016, δηλαδή σύμφωνα με το οριζόμενο στο άρθρο 8 του
Ν.4186/2013 Ωρολόγιο Πρόγραμμα, ως ακολούθως:
1. Ελληνική Γλώσσα (Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 ώρες και Λογοτεχνία 1 ώρα),
2. Μαθηματικά (Άλγεβρα 2 ώρες και Γεωμετρία 1 ώρα),
3. Θετικές Επιστήμες (Φυσική 2 ώρες και Χημεία 1 ώρα),
4. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ (1 ώρα),
5. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) (1 ώρα),
6. Φυσική Αγωγή (1 ώρα).
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Αντίστοιχα, το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Γ΄ και Δ΄ τάξης
των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. καθορίζεται με την υπ΄ αριθμ. 100634/Γ2/30-06-2014 (ΦΕΚ 1915 Β΄)
Υ.Α., όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 2112 Β΄/2014.
Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων ανά ειδικότητα και Τομέα της Γ΄ τάξης των
Ημερήσιων και της Γ΄ και Δ΄ τάξης των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. καθορίζεται με την υπ΄ αριθμ.
Φ2/88070/Δ4/04-06-2015 (ΦΕΚ 1053 Β΄) Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με
υπ΄ αριθμ. Φ2/127065/Δ4/01-08-2016 (ΦΕΚ 2434 Β΄) όμοιά της.

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ
Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της Α΄ τάξης,
τμήματος Τομέα της Β΄ τάξης και Τμήματος ειδικότητας της Γ΄ ΄τάξης των ΕΠΑ.Λ.
καθορίζεται με την υπ΄ αριθμ. Φ12/127076/Δ4/01-08-2016 (ΦΕΚ 2434 Β΄) Υ.Α. με την
προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται τα οριζόμενα στη με αριθμ. 42712/Γ2/20-03-2014 (ΦΕΚ
833 Β΄) Κ.Υ.Α. «Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Επαγγελματικά Λύκεια».

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ
Για τις προϋποθέσεις λειτουργίας στην Α΄ τάξη των ΕΠΑ.Λ.:
 του μαθήματος Γενικής Παιδείας «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»,
 του μαθήματος Προσανατολισμού «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»,
 των οκτώ (8) μαθημάτων Επιλογής και ,
 της Ζώνης Δημιουργικών Δραστηριοτήτων

καθώς και τις προϋποθέσεις λειτουργίας στην Β΄ τάξη των ΕΠΑ.Λ:
 των ειδικών εργαστηριακών μαθημάτων του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας,
 των ειδικών εργαστηριακών μαθημάτων του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών
 των εργαστηριακών μαθημάτων του Τομέα Πληροφορικής και
 του μαθήματος «ΣΧΕΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ &

ΜΕ

Η/Υ» του Τομέα

Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
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ισχύουν τα αναφερόμενα στη με αρ. πρωτ. Φ8/105357/Δ4/28-06-2016 εγκύκλιο της Δ/νσης
Επαγγελματικής Εκπ/σης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Προϋποθέσεις λειτουργίας Α΄ και Β΄ τάξης
ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2016-17.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ της Α΄ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ.
Οι μαθητές της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. μπορούν να επιλέξουν μέχρι τρία (3) από τα οκτώ (8)
μαθήματα Επιλογής της Α΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. ανάλογα με τους Τομείς της Β΄ τάξης που
λειτουργούν στη σχολική μονάδα σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά
στη με αρ. πρωτ. Φ8/105357/Δ4/28-06-2016 εγκύκλιο της Δ/νσης Επαγγελματικής Εκπ/σης
του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Προϋποθέσεις λειτουργίας Α΄ και Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος
2016-17.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
 Αναφορικά με τις διακοπές και τις αργίες των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 56/2016 (ΦΕΚ 91 Α΄).
 Τα είδη των κυρώσεων και η αρμοδιότητα επιβολής τους ορίζονται στα άρθρα 27 και 28
του Π.Δ. 104/79 (ΦΕΚ 23 Α΄). Επίσης, σύμφωνα με τη με αρ. πρ. 141522/Γ2/9-11-2010
εγκύκλιο με θέμα «Διαδικασία επιβολής ποινής αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος» : «Οι
σχολικές κυρώσεις αποτελούν μέσο διαπαιδαγώγησης των μαθητών της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του σχολείου.
Πρέπει όμως να επιβάλλονται κλιμακωτά και ο Σύλλογος Διδασκόντων να εξετάζει την
προσφορότητα της επιβαλλόμενης κύρωσης

υπό το πρίσμα του συμφέροντος του

μαθητή».
 Για την αναπλήρωση απολεσθεισών ωρών διδασκαλίας ισχύει η υπ’αριθμ.62839/Δ4/2204-2015 (ΦΕΚ 724 Β΄) Υ.Α.
 Είναι σε ισχύ η με αρ. πρωτ. 18890/Γ2/14-02-2011 εγκύκλιος με θέμα: «Αποτύπωση
καλών πρακτικών σχολικών μονάδων Δ.Ε. για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας
και επιθετικότητας μεταξύ μαθητών».
 Όσον αφορά στις Σχολικές Δραστηριότητες θα ενημερωθείτε με σχετική εγκύκλιο, η
οποία ολοκληρώνεται άμεσα.
 Σχετικά με επισκέψεις τρίτων στις σχολικές μονάδες Δ/θμιας Εκπαίδευσης της
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Επικράτειας αναφορικά με την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων,
προγραμμάτων επιμόρφωσης, διανομή εκπαιδευτικού υλικού ή άλλου εντύπου και
ηλεκτρονικού υλικού, ισχύουν οι εγκύκλιοι που αναφέρονται στο με αριθμ. πρωτ.:
Φ1/30545/Δ2/22-02-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Άδεια εισόδου σε σχολεία
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 Για τις Εκδρομές-Μετακινήσεις μαθητών και συνοδών εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει ήδη υπογραφεί σχετική Υπουργική Απόφαση, η οποία
έχει προωθηθεί προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο. Η δημοσίευσή της θα σας
γνωστοποιηθεί άμεσα με σχετικό έγγραφο.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΥΣΙΩΝ
Οι απουσίες των μαθητών οι οποίες δεν λαμβάνονται υπόψη για το χαρακτηρισμό της
φοίτησης των μαθητών/-τριών καταχωρίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 της
υπ΄ αριθμ. 133381/Δ4/12-08-2016 (ΦΕΚ 2627 Β΄) Υ.Α. «Εγγραφές – Μετεγγραφές – Φοίτηση
μαθητών/-τριών στα Επαγγελματικά Λύκεια».
Σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
52 του Ν.4274/2014 (ΦΕΚ 147 Α΄),:
«1. Μπορεί ο Σύλλογος των διδασκόντων του Σχολείου, αποφασίζοντας σχετικά με την
δικαιολόγηση απουσιών μαθητών, να κάνει δεκτά ή να απορρίπτει εκπρόθεσμα
δικαιολογητικά:
α. ιατρικές βεβαιώσεις
β. αιτήσεις - βεβαιώσεις κηδεμόνων
που προσκομίστηκαν μετά από δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την επιστροφή του μαθητή
στο σχολείο, εξετάζοντας κάθε περίπτωση αναλυτικά και χωριστά και έχοντας τη
δυνατότητα να συγχωρήσει την εκπρόθεσμη υποβολή τους με αιτιολογημένη απόφασή του.
2. Ο Σύλλογος των Διδασκόντων του Σχολείου έχει τη δυνατότητα να δικαιολογεί απουσίες
μαθητών για λόγους υγείας, με ιατρική βεβαίωση ή χωρίς ιατρική
βεβαίωση αν η πάθηση είναι εμφανής και μη χρήζουσα απόδειξης:
α. Για μεμονωμένες ή συνεχείς ώρες ημερήσιου προγράμματος και χωρίς την άδεια του
Διευθυντή αν δεν καταχωρίστηκε σχετική παρατήρηση στο ημερήσιο δελτίο απουσιών (π.χ.
γιατί από αμέλεια δεν ζητήθηκε άδεια ή από αμέλεια δεν καταχωρίστηκε σχετική
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παρατήρηση), εφόσον εξετάζοντας κάθε περίπτωση αναλυτικά και χωριστά ο σύλλογος
κρίνει ότι αδικούνται άλλως οι μαθητές από υπαιτιότητα του Σχολείου,
β. για πρώτες ώρες, εφόσον δικαιολογείται η μη έγκαιρη προσέλευση στο Σχολείο (κινητικά
προβλήματα -αναπηρία).

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ
Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας και ο Σύλλογος Διδασκόντων ενημερώνουν τους γονείς
- κηδεμόνες και τους μαθητές/-ήτριες για θέματα που συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία
του σχολείου, όπως:
 Τις μετεγγραφές των μαθητών/-τριών και το χρόνο πραγματοποίησής τους.
 Τα όρια των απουσιών και τον τρόπο δικαιολόγησής τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην υπ΄ αριθμ. 133381/Δ4/12-08-2016 (ΦΕΚ 2627 Β΄)Υ.Α.
Με ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να αντιμετωπίζονται μαθητές/-ήτριες που κατά τη διάρκεια
του διδακτικού έτους έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας και στους οποίους παρέχεται η
δυνατότητα να ενταχθούν στην κατηγορία των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων». Σημειώνεται ότι
σύμφωνα με την παρ. 2 (περ. ε) του άρθρου 43 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ 125 Α΄), στην κατηγορία των «κατ’
ιδίαν διδαχθέντων» υπάγονται μόνο οι μαθητές της Α΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ.
 Τη δυνατότητα αντικατάστασης της γραπτής από προφορική εξέταση, κατά τη διάρκεια
του διδακτικού έτους, για περιπτώσεις μαθητών/-τριών με αναπηρία και με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 23519/Γ2/01-03-2010 (ΦΕΚ 258 Β΄)
Υ.Α.
 Τη με αρ. πρωτ. 132328/Γ2/07-12-2006 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. που αφορά στη μη
χρήση κινητών τηλεφώνων στους χώρους του σχολείου όπως συμπληρώθηκε με τη με
αρ. πρωτ. 100553/Γ2/04-09-2012 εγκύκλιο με θέμα «Χρήση ηλεκτρονικών συσκευών».
 Τον προγραμματισμό της διεξαγωγής των εκλογών των μαθητικών κοινοτήτων και του
δεκαπενταμελούς συμβουλίου, σύμφωνα με τις παρ. 10 και 29, του άρθρου 3 της με
αριθμ. 4094/Γ2/23-09-1986 (ΦΕΚ 619 Β΄) Υ.Α.
 Τη με αρ. πρωτ. Φ.7/517/127893/Γ1/13-10-2010 εγκύκλιο με θέμα: «Δικαιώματα των
παιδιών – μαθητών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, των οποίων οι
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γονείς βρίσκονται σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι και ο ένας από τους δυο δεν ασκεί
την επιμέλειά τους».

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (Ε.Κ.)
Ο κανονισμός λειτουργίας των Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) ορίζεται στην υπ’ αριθμ.
96004/Δ4/17-06-2015 (ΦΕΚ 1318 Β΄) Υ.Α. με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
Γ2/6098/13−11−01 Υ.Α. (ΦΕΚ 1588 Β΄) με θέμα: «Τροποποίηση απόφασης Γ2/4321/26.10.88
περί καθορισμού λεπτομερειών λειτουργίας των Σ.Ε.Κ. των Σ.Ε. και των ειδικότερων
καθηκόντων των διευθυντών Σ.Ε.Κ., υποδιευθυντών, των υπευθύνων τομέων εργαστηρίων
και εργαστηρίων κατεύθυνσης των υπευθύνων των σχολικών εργαστηρίων και των
αρμοδιοτήτων του συλλόγου διδασκόντων Σ.Ε.Κ.». Η υπ’ αριθμ. 96004/Δ4/17-06-2015 (ΦΕΚ
1318 Β΄) Υ.Α. συμπληρώθηκε με την 133384/Δ4/12-8-2016 (ΦΕΚ 2628/Β/248-2016) Υ.Α. με
θέμα: «Συμπληρώσεις – προσθήκες της υπ’ αριθμ. 96004/Δ4/17-6-2015 υπουργική
απόφαση (Φ.Ε.Κ. 1318/1-7-2015), περί καθορισμού λεπτομερειών λειτουργίας των Σ.Ε.Κ.,
των Σ.Ε. και των ειδικότερων καθηκόντων των διευθυντών Σ.Ε.Κ., υποδιευθυντών, των
υπευθύνων τομέων εργαστηρίων κατεύθυνσης, των υπευθύνων των σχολικών εργαστηρίων
και των αρμοδιοτήτων του συλλόγου διδασκόντων Σ.Ε.Κ.».

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑ.Λ.
Οι

αναθέσεις

των

μαθημάτων

ΕΠΑ.Λ.

καθορίζονται

με

την

υπ΄

αριθμ.

133977/Δ2/17.08.2016 (ΦΕΚ 2605 Β΄) Υ.Α. Ειδικότερα, οι αναθέσεις των Τεχνολογικών Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β΄ Τάξης των
ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83) ορίζονται με την υπ΄ αριθμ. 133162/Δ2/11-08-2016 (ΦΕΚ
2628 Β΄) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής.

ΩΡΑΡΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Σύμφωνα με την παρ. 14 (περ. 3) του άρθρου 66 του Ν. 4386/2016: «Το διδακτικό ωράριο
των υπευθύνων εργαστηρίων τομέων και ειδικοτήτων των Ε.Κ. και ΕΠΑ.Λ. μειώνεται κατά
δύο (2) διδακτικές ώρες από το ισχύον κάθε φορά διδακτικό ωράριο για τον εκπαιδευτικό,
με κατώτερο όριο τις δεκαοκτώ (18) ώρες, εφόσον με βεβαίωση του Διευθυντή της
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σχολικής μονάδας προς τον Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης διαπιστώνεται η λειτουργία αντίστοιχου εργαστηρίου».
Με την αδιαμφισβήτητη συμβολή σας στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας,
ευελπιστούμε στη συνεργασία σας, τόσο με τις Περιφερειακές Υπηρεσίες όσο και με τη
Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, και σας γνωρίζουμε ότι η ενημέρωσή σας θα συνεχίζεται με νεότερες
εγκυκλίους.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ

Εσωτ. Διανομή
Γραφείο Υπουργού
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.
Αυτ. Διεύθυνση Παιδείας, Ομογενών, Διαπολιτ. Εκπ/σης, Ξένων κ΄ Μειονοτικών Σχολείων
Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπ/σης
Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης
Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε. - Τμήματα Α΄, Γ΄
Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Τμήματα Α΄, Β΄
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