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ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με την ανάθεση διδασκαλίας στα μαθήματα της Α’ τάξης 

ΕΠΑ.Λ» 

Σχετ.: το υπ’ αρ. πρωτ. 160505/Δ4/29-9-2016 έγγραφό μας 

Μετά από ερωτήματα που λαμβάνει η υπηρεσία μας σας ενημερώνουμε ότι: 

Στα μαθήματα της Α’ ΕΠΑ.Λ. τα οποία δε χαρακτηρίζονται εργαστηριακά και για τα οποία 

απαιτείται και η χρήση εργαστηρίων των Ε.Κ. αυτά μπορούν να δοθούν σε ανάθεση σε επί θητεία 

στελέχη του Ε.Κ. αλλά και σε επί θητεία  στελέχη του ΕΠΑ.Λ. Στη δεύτερη περίπτωση βασική 

προϋπόθεση είναι να συστεγάζεται το Ε.Κ. με τη σχολική μονάδα ΕΠΑ.Λ. και δίδεται ειδική  μερική 

διάθεση στον εκπαιδευτικό για τη χρήση του εργαστηρίου.  

Είναι αυτονόητο ότι σε περίπτωση που δεν συστεγάζονται οι δυο σχολικές μονάδες δε μπορεί 

το επί θητεία στέλεχος του ΕΠΑ.Λ. που έχει αναλάβει τη διδασκαλία του μαθήματος να 

χρησιμοποιήσει το εργαστήριο. Γι αυτούς τους λόγους ζητήσαμε στο προηγούμενο έγγραφό μας να 

υπάρξει συνεργασία Διευθυντών ΕΠΑ.Λ και Ε.Κ.  

 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή: Δ/νση Επαγγελ. Εκπαίδευσης – Τμήμα Β΄   

 

 

 [Πληκτρολογήστε μια φράση από το 

έγγραφο ή τη σύνοψη για ένα 

ενδιαφέρον σημείο. Μπορείτε να 

τοποθετήσετε το πλαίσιο κειμένου 

οπουδήποτε στο έγγραφο. 

Χρησιμοποιήστε την καρτέλα 

"Εργαλεία πλαισίου κειμένου" για να 

αλλάξετε τη μορφοποίηση της 

ελκυστικής φράσης.] 

1. Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης 

2. Γραφεία Σχολικών Συμβούλων 

(μέσω των Δ/νσεων Δ.Ε.) 

3. Επαγγελματικά Λύκεια της 

χώρας (μέσω των Δ/νσεων Δ.Ε.) 

4. Εργαστηριακά Κέντρα (μέσω των 

Δ/νσεων Δ.Ε.) 

5. Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή  

 

 Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε. & 

Δ.Ε. της χώρας (έδρες τους) 

http://www.minedu.gov.gr/



