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                                                                              ΠΡΟΣ: 
 

 
 

 
 

   ΚΟΙΝ.:  

 
 

 

 

ΘΕΜΑ:  «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 133381/Δ4/12-08-2016 (Β΄ 2627) Υπουργικής Απόφασης 

με θέμα:  Εγγραφές - Μετεγγραφές - Φοίτηση μαθητών/τριών στα Επαγγελματικά Λύκεια». 

 

Σας γνωρίζουμε ότι η Διεύθυνσή μας προωθεί τροποποίηση της ανωτέρω Υ.Α. η οποία θα ορίζει τα 

εξής:  

 

1. Το άρθρο 14 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης τροποποιείται ως εξής: 

α) Η περίπτωση ι) της παρ. 1 του άρθρου 14 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης αντικαθίσταται 

ως εξής: «ι) Απουσίες μαθητών/τριών λόγω συμμετοχής τους στις Εισιτήριες Εξετάσεις που 

διενεργούν τα Τμήματα των Σχολών Καλών Τεχνών για την εισαγωγή σπουδαστών στο Α΄ Εξάμηνο 

σπουδών τους. Ο Σύλλογος Καθηγητών με εισήγηση του Υπευθύνου του Τμήματος εξετάζει κατά 

περίπτωση τις απουσίες του/της μαθητή/τριας με βάση τις ημερομηνίες που φέρουν τα παρακάτω 

έγγραφα που πρέπει να προσκομίσει ο μαθητής /τρια.  

i. Βεβαίωση κατάθεσης των δικαιολογητικών του μαθητή/τριας προκειμένου να συμμετάσχει στις 

εισιτήριες εξετάσεις που διενεργεί το Τμήμα Καλών Τεχνών,  

 
 
 
Βαθμός Ασφαλείας:  
Να διατηρηθεί μέχρι:  
Βαθμός Προτεραιότητας:  
 
Μαρούσι, 28-04-2017   
Αριθ. Πρωτ.: 70368/Δ4  

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. Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή     

Θεσσαλονίκης 151  
176 10  
Καλλιθέα 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 ΤΜΗΜΑ B΄ 

ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΖΩΗΣ  

  
----- 

 
Ταχ. Δ/νση:  Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη:  151 80 Μαρούσι 
Ιστοσελίδα:   www.minedu.gov.gr  
Πληροφορίες:  Ολυμπία Μαραγκού 
Νεκταρία Ασμαργιανάκη 
depek_merimna@minedu.gov.gr 
Τηλέφωνα: 210 344 2212 & 2034  
ΦΑΞ: 210 344 2365 
 

 

 
 [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.] 

 Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. 
& Δ.Ε. της χώρας (έδρες τους) 

 Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) 
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ii. Βεβαίωση συμμετοχής του/της μαθητή/τριας στις εισιτήριες εξετάσεις που διενεργεί το Τμήμα 

Καλών Τεχνών». 

και γ) Μετά την περίπτωση κ) της παρ. 1 του άρθρου 14 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης 

προστίθεται περίπτωση κα) ως εξής: «κα)  Απουσίες μαθητών/τριών μέχρι είκοσι (20) ημερών που 

οφείλονται σε σοβαρά και επείγοντα περιστατικά και απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα 

ανάρρωσης, εντός της Ελλάδας όπως : 

1.  Έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν άμεσα χειρουργική επέμβαση. 

2.  Έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν άμεσα νοσηλεία σε Νοσοκομείο. 

3. Θεραπείες αρχικές ή συνεχιζόμενες για επιδημίες και χρόνιες παθήσεις που απαιτούν συνεχή 

παραμονή σε νοσοκομείο ή επαναλαμβανόμενες επισκέψεις σε νοσοκομείο.  

Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών ή  οι ίδιοι/ες αν είναι 

ενήλικες θα πρέπει :  

1. Να ενημερώσουν τη Διεύθυνση του Σχολείου για την ιδιάζουσα περίπτωση του προβλήματος 

υγείας. 

2. Να προσκομίσουν με την αίτησή τους, στη Διεύθυνση του Σχολείου φοίτησης πρόσφατη σχετική 

ιατρική γνωμάτευση ή  εξιτήριο από Δημόσιο Νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα από:  i) 

Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή ii) νόμιμα εκτελούντα χρέη 

Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή iii) Διευθυντή Πανεπιστημιακής 

Κλινικής ή από Δημόσιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή του/της μαθητή/τριας, η οποία φέρει 

σφραγίδα του Διευθυντή του Κέντρου.  

4.  Η αίτηση του μαθητή/τριας, με όλα τα απαραίτητα κατά περίπτωση έγγραφα και 

δικαιολογητικά, κατατίθεται στη Διεύθυνση του σχολείου και τίθεται υπόψη του Συλλόγου 

Διδασκόντων όπου εξετάζεται το αίτημα και εφ’ όσον ισχύουν οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις, 

συντάσσεται πρακτικό για την εκάστοτε περίπτωση μαθητή το οποίο κοινοποιείται στη Διεύθυνση 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και στη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του 

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.   

5.  Ειδικά για τους μαθητές που εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις, ο Σύλλογος  Διδασκόντων με 

ειδική πράξη του στο τέλος του Β΄ τετραμήνου χαρακτηρίζει επαρκή τη φοίτηση της/του 

μαθήτριας/τη, όπου στις περιπτώσεις που ορίζονται στην παρ.2α,β,γ καθώς και στην παρ. 6. 1α,β,γ 

του άρθρου 17 της με αρ. πρωτ. 133381/Δ4/12-08-2016 Υ.Α. (Β΄2627), στην παρ. 2γ) και την παρ. 

6.1γ) του άρθρου 17 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται η 

επίδοσή του/της μαθητή/τριας, με Γενικό Μέσο Όρο της προφορικής βαθμολογίας, που προκύπτει 

από το άθροισμα των μέσων όρων των βαθμών των δύο τετραμήνων διαιρούμενο με τον αριθμό 
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όλων των διδασκομένων μαθημάτων, να είναι τουλάχιστον δέκα τρία (13) πλήρες και η διαγωγή 

του/της κοσμιότατη.  

 

Η τροποποίηση της ανωτέρω Υ.Α. αφορά στο σχολικό έτος 2016 – 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εσωτερική  Διανομή: 
Γραφείο Υφυπουργού κ. Μπαξεβανάκη  
Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
Δ/νση Θρησκευτικής Εκπ/σης 
Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης 
Δ/νση Παιδείας, Ομογ., Διαπολ. Εκπ/σης, Ξένων & Μειον. Σχολείων  
Αυτοτελές Τμήμα Επαγγελματικού Προσ/μού 
Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης 
Δ/νση Σπουδών, Προγ/των και Οργ/σης  Δ.Ε. – Τμήμα Α΄, Γ΄ 

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ 
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Δ/νση Επαγγ/κης Εκπ/σης -Τμήμα Α΄, Β’  
My-School (Διόφαντος) 


