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ΘΕΜΑ: «Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) για το 

σχολικό έτος 2019-2020»

Η Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας 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/της Διευθυντή/-ντριας του ΕΠΑ.Λ. στην εκπαιδευτική διαδικασία, η Διεύθυνση 

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 2019-2020 

πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 (ΦΕΚ 2005 B΄) Υ.Α. 

με θέμα: «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις εγγραφής-ανανέωσης εγγραφής πραγματοποιούνται στα Επαγγελματικά 

Λύκεια εντός του Μαΐου-Ιουνίου του προηγούμενου σχολικού έτους και η εγγραφή-ένταξη σε τάξη 

ολοκληρώνεται με την παραλαβή του απολυτηρίου Γυμνασίου για την εγγραφή στην Α΄ ΕΠΑ.Λ.. Κατ’ 
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εξαίρεση πραγματοποιούνται εγγραφές τον Σεπτέμβριο και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων σε 

λειτουργούντα τμήματα: 

α) για τους/τις μαθητές/-τριες που παραπέμφθηκαν στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, όπου 

αυτή προβλέπεται  

β) για τους/τις απόφοιτους Επαγγελματικού Λυκείου οι οποίοι/ες επιθυμούν την εγγραφή τους σε 

Επαγγελματικό Λύκειο για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας και οι οποίοι/ες συμμετείχαν στις 

Πανελλαδικές Εξετάσεις του προηγούμενου σχολικού έτους και 

γ) για τους/τις μαθητές/-τριες που αδυνατούσαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. για 

λόγους υγείας, σοβαρούς οικογενειακούς λόγους κλπ.). Εκπρόθεσμη εγγραφή πραγματοποιείται μετά 

από έγκριση του/της Διευθυντή/-ντριας της οικείας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έως δέκα (10) 

ημέρες μετά την έναρξη των μαθημάτων. Οι απουσίες των μαθητών/τριών για το χρονικό διάστημα 

από την έναρξη των μαθημάτων μέχρι την εκπρόθεσμη εγγραφή λογίζονται στο ακέραιο.

Σε κάθε περίπτωση εκπρόθεσμων εγγραφών οι μαθητές/-τριες εντάσσονται σε τμήματα που ήδη 

λειτουργούν. Αν αυτό δεν είναι εφικτό στη σχολική μονάδα στην οποία εντάσσεται ο/η μαθητής/-τρια, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 της παραπάνω Υ.Α., ο/η μαθητής/-τρια εγγράφεται σε τμήμα 

που ήδη λειτουργεί σε όμορο σχολείο, με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Οι εξετάσεις κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου του σχολικού έτους 2019-2020 προγραμματίζονται και 

ολοκληρώνονται από την 1η έως την 9η Σεπτεμβρίου 2019.

Οι κηδεμόνες των μαθητών/-τριών ή οι ίδιοι οι μαθητές/-τριες εφόσον είναι ενήλικοι, μπορούν να 

υποβάλουν αίτηση για αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 

Φ4/72379/Δ4/2019 (ΦΕΚ 1675 Β΄) Υ.Α..

Υπενθυμίζεται, ότι σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Γ2/4705/14-09-1993 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, 

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/την 

Διευθυντή/-ντρια 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 30ης Σεπτεμβρίου, τότε η αίτηση με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Δ/νση 

Επαγγελματικής Εκπ/σης του Υ.ΠΑΙ.Θ.. 
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ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019 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 και ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ανά ΕΠΑ.Λ. - ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

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.

Ειδικότερα, οι Τομείς  που θα λειτουργήσουν ανά Επαγγελματικό Λύκειο για το σχ. έτος 2019-2020 

περιλαμβάνονται στην υπ΄ αριθμ. Φ20/63868/Δ4/22-04-2019 (ΦΕΚ 1515 Β’) Υ.Α. , όπως τροποποιήθηκε 

και συμπληρώθηκε με την υπ΄ αριθμ. Φ20/84812/Δ4/28-05-2019 (ΦΕΚ 2075 Β΄) όμοιά της.

Κατά το σχολικό έτος 2019-2020 η λειτουργία των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων των Ημερήσιων και Εσπερινών 

ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του 

ν.4386/2016 (Α΄ 83). 

Αναλυτικότερα:

α) Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής της Α΄ 

τάξης και των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων της Β΄ 

τάξης των Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. καθορίζεται με την υπ΄ αριθμ. Φ2/92271/05-06-2018 (ΦΕΚ 2187 Β΄ - με 

διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 2485 Β΄/2018) Υ.Α..

β) Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας της Γ΄ 

τάξης των Ημερήσιων και της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. καθορίζεται με την υπ΄ αριθμ. 

Φ2/65921/Δ4/21-04-2017 (ΦΕΚ 1426 Β΄) Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ΄ 

αριθμ. Φ2/95229/Δ4/07-06-2017 (ΦΕΚ 2072 Β΄),  Φ2/89289/Δ4/31-05-2018 (ΦΕΚ 2122 Β΄) και 

Φ2/160042/Δ4/26-09-2018 (ΦΕΚ 4373 Β΄ - με διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 4815 Β΄/2018) όμοιές  της.

γ) Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων τριετούς Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. καθορίζεται με την υπ΄ αριθμ. 

Φ2/107972/Δ4/28-06-2018 (ΦΕΚ 2636 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ΄ αριθμ. 

Φ2/160050/Δ4/26-09-2018  (ΦΕΚ 4373 Β΄ - με διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 4815 Β΄/2018) όμοιά της.

δ) Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων της Β΄ τάξης,  και των 

μαθημάτων ειδικότητας της Γ΄ τάξης του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων Ημερήσιων και Εσπερινών 

(3ετούς φοίτησης)  ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων ειδικότητας της Δ΄ τάξης Εσπερινών (4ετούς φοίτησης) 
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ΕΠΑ.Λ. καθορίζεται με την υπ΄ αριθμ. Φ2/129460/Δ4/30-07-2018 (ΦΕΚ 3224 Β΄) Κ.Υ.Α. των Υπουργών 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

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. 

Φ12/134644/Δ4/08-08-2017 (ΦΕΚ 2891Β΄) 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».

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

Το ωράριο λειτουργίας των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. καθορίζεται με τις υπ΄ αριθμ. Φ12/145259/Δ4/06-09-2018 

(ΑΔΑ Ω0Β94653ΠΣ-1ΓΩ) και Φ12/156761/Δ4/20-09-2018 (ΑΔΑ ΩΚΥ14653ΠΣ-ΟΤΓ) αποφάσεις Γ.Γ..

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

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 
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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 2 της υπ΄ αριθμ. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 (ΦΕΚ 2005 B’) Υ.Α.. 

 Τα παιδαγωγικά μέτρα και οι ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα προβλέπονται στο άρθρο 31 της 

υπ΄ αριθμ. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 (ΦΕΚ 2005 B’) Υ.Α..

 Για την αναπλήρωση απολεσθεισών ωρών διδασκαλίας ισχύει η υπ’ αριθμ. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 

(ΦΕΚ 2005 B’) Υ.Α.. 

 Είναι σε ισχύ η υπ΄ αριθμ 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». 

 Σχετικά με τα εκπαιδευτικά προγράμματα, εκπαιδευτικές δράσεις, εκπαιδευτικό υλικό και μαθητικούς 

διαγωνισμούς ισχύει η με αρ. πρ. 44349/ΓΔ4/21-03-2019 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ..

 Σχετικά με τις εκδρομές-εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών 

σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας ισχύει η υπ΄ αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-

02-2017 (ΦΕΚ 681 Β΄) Υ.Α..

ΘΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

Η αξιολόγηση των μαθητών των ΕΠΑ.Λ. γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 117 - 159  του 

ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄). 

Ειδικότερα, ο καθορισμός των «γραπτώς εξεταζόμενων» και «μη  εξεταζόμενων» μαθημάτων των ΕΠΑ.Λ., 

ο τρόπος εξέτασης και αξιολόγησης των μαθημάτων των ΕΠΑ.Λ. κατά τη διάρκεια των τετραμήνων και στις 

προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ., καθώς και θέματα που αφορούν την 

οργάνωση των προαγωγικών, απολυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων ΕΠΑ.Λ. καθορίζονται με την υπ΄ 

αριθμ. Φ4/72379/Δ4/09-05-2019 (ΦΕΚ 1675 Β΄) Υ.Α..
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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 24 της υπ΄ αριθμ. 79942/ΓΔ4/21-

05-2019 (ΦΕΚ 2005 B’) Υ.Α. με θέμα: «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της 

σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ

Ο/Η Διευθυντής/ντρια  της σχολικής μονάδας και ο Σύλλογος Διδασκόντων ενημερώνουν τους γονείς-

κηδεμόνες και τους μαθητές/-τριες 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. 

79942/ΓΔ4/21-05-2019 (ΦΕΚ 2005 B’) 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 το άρθρο 26 της υπ΄ αριθμ. 

79942/ΓΔ4/21-05-2019 (ΦΕΚ 2005 B’) Υ.Α.,  στην κατηγορία των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» υπάγονται μόνο 

οι μαθητές/-τριες 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.

 Την υπ’ αριθμ 132328/Γ2/07-12-2006 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. που αφορά στη μη χρήση κινητών 

τηλεφώνων στους χώρους του σχολείου όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ.25/103373/Δ1/22-

06-2018 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 υπ΄ αριθμ. 

4094/Γ2/23-09-1986 (ΦΕΚ 619 Β΄) Υ.Α..

 Την υπ’ αριθμ. Φ.7/517/127893/Γ1/13-10-2010 εγκύκλιο με θέμα: «Δικαιώματα των παιδιών-

μαθητών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, των οποίων οι γονείς βρίσκονται σε 

διάσταση ή είναι διαζευγμένοι και ο ένας από τους δυο δεν ασκεί την επιμέλειά τους» και τη με αρ. 

πρωτ. 88147/ΓΔ4/30-05-2018 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ..
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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 οποία συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε ως εξής:

α) συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 133384/Δ4/12-8-2016 (ΦΕΚ 2628/Β/248-2016) απόφαση 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.».

β) τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ Φ24α/104878/Δ4/28-06-2019 (ΦΕΚ 2994 Β΄) απόφαση του 

Υφυπουργού Παιδείας, και Θρησκευμάτων με θέμα: «Τροποποίηση της 96004/Δ4/2015 (ΦΕΚ 1318 Β΄) 

απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με τον 

καθορισμό 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.».

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑ.Λ.

Οι αναθέσεις των μαθημάτων ΕΠΑ.Λ. καθορίζονται με την υπ΄ αριθμ.  Φ22/75401/ Δ4/10.05.2018 (ΦΕΚ 

1664 Β΄) Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ΄ αριθμ. Φ22/107970/Δ4/28-06-2018 

(ΦΕΚ 2637Β΄) και Φ22/105626/Δ4/01-07-2019 (ΦΕΚ 2779Β΄) όμοιές  της.  

Ειδικότερα, οι αναθέσεις των Τεχνολογικών - Επαγγελματικών μαθημάτων της Β΄ Τάξης και των 

μαθημάτων ειδικότητας της Γ΄ τάξης  του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων των ΕΠΑ.Λ. ορίζονται με την 

υπ΄ αριθμ. Φ22/134291/Δ2/08-08-2018 (ΦΕΚ 3520Β΄) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
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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 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 και Θρησκευμάτων, και σας γνωρίζουμε ότι η ενημέρωσή σας θα 

συνεχιστεί με νεότερες εγκυκλίους.

Εσωτερική Διανομή
 Γραφείο Υφυπουργού κας Σ. Ζαχαράκη
 Γραφείο Γενικής Γραμματέως Π/θμιας, Δ/θμιας Εκπ/σης και Ειδικής Αγωγής κας Α. Γκίκα
 Γενική Δ/νση Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης
 Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε.
 Δ/νση Ειδικής Αγωγής & Εκπ/σης
 Δ/νση Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία 
 Δ/νση Παιδείας, Ομογ., Διαπολ. Εκπ/σης και Μειον. Σχολείων
 Δ/νση Θρησκευτικής Εκπ/σης & Διαθρησκευτικών Σχέσεων
 Δ/νση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε.
 Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης-Τμ. Α΄- Β΄  

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΥΤΣΗΣ

ΣΥΝ/ΤΗΣ ΤΜ/ΡΧΗΣ

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ


		2019-09-10T16:30:25+0000
	IOANNIS KAPOUTSIS




