
Διεύθυνση ΔΕ Φλώρινας 

ΕΦΗΜΕΡΙ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

19 Μαΐου 2016 

 
Φέρεται σε γνώση των χρηστών του παρακάτω κειμένου ότι η κωδικοποιημένη αυτή μορφή του 
περίπτωση δεν υποκαθιστά τα επίσημα κανονιστικά κείμενα, όπως αυτά βρίσκονται δημοσιευμένα στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνηση

 

 

Όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με : 

α) ΠΔ 42/2017 (ΦΕΚ 68/Α/15-5-2017) (1) 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 

Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του

Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.1,2,3 περ. α και υποπ. αα 

του ν. 3966/2011 (Α’ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Προτ

πων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Ε

παιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του 

χνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» και 

λοιπές διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 

(Α’ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας εκπαίδε

σης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 

σχύει. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρ

θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α

4. Το Π.δ. 73/2015 (Α’ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κ

βέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφ

πουργών». 

5. Τις με αρ. 9/2016 και 14/2016 Πράξεις του Δ.Σ. του Ινστ

τούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). 

                                                   

(1) Ενώ στο τελευταίο αρθ. 16 του ΠΔ 42/2017 (ΦΕΚ 68/Α/15

αναφέρεται ότι οι αλλαγές που επέρχονται ισχύουν από το σχ

λικό έτος 2017-2018, με μεταγενέστερη διάταξη στην παρ. 6 του 

άρθ. 4 του Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78/Α/30-5-2017) αναφέρε

τάξεις του π.δ. 42/2017 (Α’ 68), πλην του άρθρου 13 και της π

γράφου 7 του άρθρου 14, εφαρμόζονται για το τρέχον σχολικό 

έτος.» 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ 

 
Φέρεται σε γνώση των χρηστών του παρακάτω κειμένου ότι η κωδικοποιημένη αυτή μορφή του αποτελεί χρηστικό εργαλείο νομικής πληροφόρησης και ότι σε καμία 
περίπτωση δεν υποκαθιστά τα επίσημα κανονιστικά κείμενα, όπως αυτά βρίσκονται δημοσιευμένα στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνηση

 

ΑΡΙΘΜ. 56/2016 

Αξιολόγηση των μαθητών του 

(ΕΠΑΛ) 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.1,2,3 περ. α και υποπ. αα 

118) «Θεσμικό πλαίσιο των Προτύ-

πων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκ-

παιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τε-

χνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» και 

Τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 

193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-

σης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ι-

τάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώ-

θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α’ 98). 

116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-

βέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-

Τις με αρ. 9/2016 και 14/2016 Πράξεις του Δ.Σ. του Ινστι-

 

42/2017 (ΦΕΚ 68/Α/15-5-2017) 

αναφέρεται ότι οι αλλαγές που επέρχονται ισχύουν από το σχο-

2018, με μεταγενέστερη διάταξη στην παρ. 6 του 

2017) αναφέρεται : «Οι δια-

θρου 13 και της παρα-

μόζονται για το τρέχον σχολικό 

6. Τις με αριθμό 86/2016 και 100/2016 Γνωμοδοτήσεις του 

Συμβουλίου της Επικρατείας.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατά

ματος δεν προκαλείται δαπά

προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικον

μικά έτη, μετά από πρόταση του Υπουργού Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 1

Σκοπός και τρόπος αξιολόγησης των μαθητών

Α. ΣΚΟΠΟΣ: Η αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή

αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασί

ολόγηση νοείται η συστηματική, οργανωμένη

διαδικασία ελέγχου του βαθμού επίτευξης

μαθήματος. Με άλλα λόγια, είναι η δι

πει με συγκεκριμένα κριτήρια και

λογία να προσδιορίσει συστη

αντικειμενικά το αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς στόχους. Ειδι

ξιολόγηση του μαθητή αποσκοπεί:

- Στη διερεύνηση της μαθησιακής πορείας των μαθη

όλα τα θέματα που προσφέρονται στο Αναλυτικό

γραμμα Σπουδών. 

- Στον εντοπισμό των μαθησιακών δυσκολι

τών, με στόχο το σχεδιασμό κατάλληλων παρεμβάσε

για τη βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας.

- Στην ποιοτική αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδι

με την ενίσχυση και ενθάρρυνση των μαθητών

μιουργία κινήτρων μάθησης.

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

Αρ Φύλλου 91 

 
αποτελεί χρηστικό εργαλείο νομικής πληροφόρησης και ότι σε καμία 

περίπτωση δεν υποκαθιστά τα επίσημα κανονιστικά κείμενα, όπως αυτά βρίσκονται δημοσιευμένα στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης. 

Τις με αριθμό 86/2016 και 100/2016 Γνωμοδοτήσεις του 

Συμβουλίου της Επικρατείας. 

Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγ-

ματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονο-

μικά έτη, μετά από πρόταση του Υπουργού Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Άρθρο 1 

αξιολόγησης των μαθητών 

: Η αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή είναι 

ρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ως αξι-

ολόγηση νοείται η συστηματική, οργανωμένη και συνεχής 

διαδικασία ελέγχου του βαθμού επίτευξης των στόχων του 

άλλα λόγια, είναι η διαδικασία που αποβλέ-

πει με συγκεκριμένα κριτήρια και με συγκεκριμένη μεθοδο-

λογία να προσδιορίσει συστηματικά, έγκυρα, αξιόπιστα και 

λεσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

εκπαιδευτικούς στόχους. Ειδικότερα, η α-

μαθητή αποσκοπεί: 

της μαθησιακής πορείας των μαθητών σε 

όλα τα θέματα που προσφέρονται στο Αναλυτικό Πρό-

Στον εντοπισμό των μαθησιακών δυσκολιών των μαθη-

σχεδιασμό κατάλληλων παρεμβάσεων 

για τη βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας. 

βάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

με την ενίσχυση και ενθάρρυνση των μαθητών και τη δη-

μιουργία κινήτρων μάθησης. 
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- Στην ανάπτυξη της δημιουργικής ικανότητας και της κριτι-

κής σκέψης του μαθητή. 

- Στην προώθηση των ιδιαίτερων κλίσεων, δεξιοτήτων και 

ενδιαφερόντων των μαθητών. 

- Στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης των 

μαθητών. 

- Στην ανάπτυξη της ικανότητας αυτοαξιολόγησης και στην 

ανάπτυξη της αίσθησης της απόκτησης υπευθυνότητας 

όσον αφορά τη μόρφωση του. 

Επισημαίνεται ότι η αξιολόγηση του μαθητή πρέπει να είναι 

εξατομικευμένη και να αφορά το μαθητή συνολικά ως προ-

σωπικότητα και όχι μόνο την επίδοση του. 

Β. Ο ΤΡΟΠΟΣ/ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: Η 

αξιολόγηση συμπεριλαμβάνει τη μέτρηση πολλών χαρακτη-

ριστικών του μαθητή, ώστε να συμπληρωθεί η συνολική ει-

κόνα του. Συμπεριλαμβάνει την επίδοση, τη συνεργασία με 

άλλους μαθητές και τον εκπαιδευτικό, τη συμμετοχή στην 

τάξη και στη σχολική ζωή κτλ. 

Ο τρόπος αξιολόγησης των μαθητών εξαρτάται από τους 

στόχους και το περιεχόμενο του εξεταζόμενου γνωστικού 

αντικειμένου. Γενικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο οι 

παραδοσιακοί όσο και οι σύγχρονοι τρόποι αξιολόγησης. 

Για να διαπιστωθεί ο βαθμός και η έκταση, τόσο της επί-

τευξης των διδακτικών στόχων όσο και της συμμετοχής και 

της δραστηριοποίησης των μαθητών, υπάρχουν ποικίλες 

τεχνικές. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

α. Η προφορική εξέταση. Γίνεται συνήθως με ερωτήσεις που 

απαιτούν σύντομη (όχι μονολεκτική) ή ελεύθερη απάντη-

ση, 

β. Η γραπτή εξέταση. Σημειώνεται ότι οι ερωτήσεις πρέπει 

να είναι ιεραρχημένες ως προς το βαθμό δυσκολίας και 

προσαρμοσμένες στις ανάγκες των μαθητών κάθε σχολεί-

ου. Πάντως, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια ποικιλία ερω-

τήσεων, όπως: 

- Ελεύθερης ανάπτυξης, 

- Επιλογής σωστού - λάθους, 

- Πολλαπλής επιλογής, 

- Σύντομης απάντησης, 

- Ερμηνείας γραφικών παραστάσεων κ.τ.λ. 

γ. Η συμμετοχή του μαθητή στο μάθημα. Συμμετοχή του 

μαθητή τόσο κατά τη διεξαγωγή της διδασκαλίας, όσο και 

στις δραστηριότητες που γίνονται στο πλαίσιο του μαθή-

ματος. Επιπλέον, η ικανότητα του μαθητή για επικοινωνία 

και συνεργασία στην τάξη (συμμετοχή στη συζήτηση, κα-

νόνες διαλόγου, ανταλλαγή απόψεων και έκφραση συναι-

σθημάτων και εμπειριών, διαπραγματευτική ικανότητα 

κ.ά.). 

δ. Οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες. Δίνονται εργασίες 

είτε ατομικές είτε ομαδικές για διάφορα, συνήθως επίκαι-

ρα, κοινωνικά-πολιτικά-οικονομικά ζητήματα.  

ε. Η εκπόνηση συνθετικών εργασιών (project). Εργασίες για 

τη διαπίστωση της δημιουργικής και κριτικής ικανότητας 

των μαθητών (αναζήτηση και επιλογή πληροφοριών, χρή-

ση ποικίλων πηγών, πρωτότυπη σύλληψη και παρουσίαση 

εργασιών κτλ). Η βαθμολογία των εργασιών μπορεί να γί-

νεται είτε από τον εκπαιδευτικό είτε από την ομάδα, συ-

νολικά ή από κάθε μέλος της και είναι ανάλογη με την 

ποιότητα της εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη την πρωτο-

τυπία, την δημιουργική φαντασία, την αναλυτική και συν-

θετική ικανότητα, την δυσκολία, καθώς και τον τρόπο πα-

ρουσίασης. 

στ. Το ενδιαφέρον και οι δραστηριότητες του μαθητή. Το εν 

λόγω ενδιαφέρον αναφέρεται σε ζητήματα του σχολείου 

(ανάληψη εργασιών, οργάνωση επισκέψεων και εκδηλώ-

σεων κτλ.), αλλά και γενικότερα σε θέματα σχετικά με το 

μάθημα, 

ζ. Η αυτοαξιολόγηση του μαθητή. Ζητείται από τον μαθητή 

να αξιολογήσει τη συμμετοχή του στο μάθημα, τις εργασί-

ες του, την προφορική ή γραπτή εξέταση του κτλ., με τρό-

πο αντικειμενικό, χωρίς υποεκτίμηση ή υπερεκτίμηση, 

η. Το Ατομικό Δελτίο Εργασιών και ο φάκελος του μαθητή. 

Περιλαμβάνει τις εργασίες και τις δραστηριότητες του μα-

θητή. 

Η αξιολόγηση αφορά τη γνωστική και συναισθηματική 

ανάπτυξη του μαθητή. Αναφέρεται στις γνώσεις, ικανότη-

τες, δεξιότητες και στάσεις που απέκτησε ο μαθητής. 

Ο εκπαιδευτικός, εκτός από την «Αριθμητική βαθμολο-

γία», είναι χρήσιμο να συντάσσει για κάθε μαθητή και μια 

«Ποιοτική έκθεση» με βαθμολογία ως εξής: άριστα, πολύ κα-

λά, καλά, σχεδόν καλά. 

Η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι απα-

ραίτητη. Γίνεται από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές 

(αυτοαξιολόγηση) για να διαπιστωθεί αν επετεύχθησαν οι 

στόχοι του μαθήματος, δηλαδή αν οι εκπαιδευτικοί πραγμα-

τοποίησαν αποτελεσματικά το έργο τους κι αν οι μαθητές 
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έμαθαν αυτά που προβλέπονται από το Αναλυτικό Πρό-

γραμμα Σπουδών.  

Άρθρο 2 

Περίοδοι διδακτικού έτους 

1. Το σχολικό έτος για τα Επαγγελματικά Λύκεια δημόσια 

και ιδιωτικά, ημερήσια και εσπερινά αρχίζει την 1η Σε-

πτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Αυγούστου του 

επόμενου έτους. 

2. Το διδακτικό έτος για τα Επαγγελματικά Λύκεια δημόσια 

και ιδιωτικά, ημερήσια και εσπερινά αρχίζει την 1η Σε-

πτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 30η Ιουνίου του ε-

πόμενου έτους. 

3. Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους διεξάγεται η δι-

δασκαλία των μαθημάτων και γίνονται οι κάθε είδους 

εξετάσεις. 

4. Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται κατά τις ακό-

λουθες διδακτικές περιόδους, που ονομάζονται τετρά-

μηνα: 

α) Α’ τετράμηνο από 11 Σεπτεμβρίου μέχρι 20 Ιανουαρίου, 

β) Β’ τετράμηνο από 21 Ιανουαρίου μέχρι τη λήξη των 

μαθημάτων, σε ημερομηνία που ορίζεται με απόφαση 

του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

5. Την τελευταία ημέρα του Β’ τετραμήνου δεν διεξάγεται 

διδασκαλία μαθημάτων. Την ημέρα αυτή ο Σύλλογος των 

διδασκόντων κάθε Επαγγελματικού Λυκείου αποφασίζει 

για το χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών και ε-

κτελεί κάθε προπαρασκευαστική εργασία για την απρό-

σκοπτη διεξαγωγή των προβλεπόμενων γραπτών εξε-

τάσεων. 

6. «Το πρόγραμμα των τελικών γραπτών εξετάσεων, στο 

οποίο ορίζονται οι ημέρες, οι ώρες προσέλευσης των μα-

θητών καθώς και η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος, 

καταρτίζεται από το Σύλλογο των διδασκόντων και α-

νακοινώνεται από τον Διευθυντή του Επαγγελματικού 

Λυκείου στους μαθητές, τρεις (03) τουλάχιστον ημέρες 

πριν από την έναρξη των εξετάσεων». (2) 

7. «Οι εξετάσεις κάθε είδους για τους μαθητές των Επαγ-

γελματικών Λυκείων διεξάγονται μετά τη λήξη του Β’ τε-

τραμήνου σε χρονικό διάστημα που ορίζεται από τις αρ-

                                                   

(2) Η παρ. 6 του άρθρου 2 του π.δ 56/2016 αντικαταστάθηκε ως άνω 

σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. 1 του ΠΔ 42/2017 (ΦΕΚ 68/Α/15-5-

2017) 

μόδιες Υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και λήγουν (ολοκληρώ-

νονται οι διαδικασίες) την 30η Ιουνίου.» (3) 

8. «Προβλέπονται επίσης δύο ειδικές εξεταστικές περίοδοι, 

μία κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου και μία 

την περίοδο του Σεπτεμβρίου. Η ειδική εξεταστική περί-

οδος του Σεπτεμβρίου ισχύει: 

α) για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10 

του παρόντος π.δ στις αρχές του Σεπτεμβρίου 

β) για τους παραπεμπόμενους μαθητές της Γ’ ημερησίου 

και Δ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑΛ στα μαθήματα στα οποία 

ο βαθμός ετήσιας επίδοσής τους είναι μικρότερος του 

εννέα και πέντε δέκατα (9,5)». (4) 

Άρθρο 3 

Διακοπές - Αργίες μαθητών - Σχολικές εορτές 

1. Διδασκαλία μαθημάτων δε διεξάγεται και εξετάσεις δε 

διενεργούνται κατά τις ακόλουθες χρονικές περιόδους 

του σχολικού έτους: 

α) Διακοπές Χριστουγέννων από την 24η Δεκεμβρίου μέ-

χρι 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 για τις 

παρατάσεις του διδακτικού έτους. 

2. Κατά τις θερινές διακοπές το κάθε ΕΠΑΛ λειτουργεί μία 

ημέρα κάθε εβδομάδα, η οποία ορίζεται με απόφαση του 

Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ή εφόσον δεν 

υπάρχει, από τη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευ-

σης της Γενικής Γραμματείας Παιδείας και Θρησκευμά-

των του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για την περιοχή Αττικής και για τις υ-

πόλοιπες περιφέρειες της Χώρας από τους κατά τόπους 

Διευθυντές Διευθύνσεων Δ.Ε. και ανακοινώνεται στον 

πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου. Κατά την ημέρα 

αυτή ένας τουλάχιστον από τους εκπαιδευτικούς, ο ο-

ποίος ορίζεται από το Διευθυντή του σχολείου πριν τη 

λήξη του διδακτικού έτους, είναι υπεύθυνος για την ομα-

λή λειτουργία του γραφείου και ασκεί εκτάκτως αρμο-

διότητες Διευθυντή του ΕΠΑΛ, με δυνατότητα να υπο-

                                                   

(3) Η παρ. 7 του άρθρου 2 του π.δ 56/2016 αντικαταστάθηκε ως άνω 

σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθ. 1 του ΠΔ 42/2017 (ΦΕΚ 68/Α/15-5-

2017) 

(4) Η παρ. 8 του άρθρου 2 του π.δ 56/2016 προστέθηκε ως άνω σύμ-

φωνα με την παρ. 3 του άρθ. 1 του ΠΔ 42/2017 (ΦΕΚ 68/Α/15-5-2017) 
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γράφει έγγραφα ή τίτλους αντ’ αυτού. Σε περίπτωση που 

η παραπάνω ημέρα λειτουργίας του γραφείου συμπίπτει 

με αργία, το γραφείο λειτουργεί την επόμενη εργάσιμη 

ημέρα. 

3. Ημέρες αργίας ορίζονται: 

α) Όλες οι Κυριακές 

β) Η θρησκευτική εορτή του Αγίου Πνεύματος 

γ) Οι Εθνικές επέτειοι, της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης 

Μαρτίου 

δ) Η Καθαρά Δευτέρα 

ε) Η 1η Μαΐου 

ζ) Οι ημέρες αργίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 

για την έδρα κάθε σχολείου λόγω τοπικής θρησκευτι-

κής ή εθνικής εορτής. 

4. Μαθητές του Λατινικού δόγματος επιτρέπεται να απου-

σιάζουν από τα μαθήματα και κατά τις παρακάτω εξαι-

ρετέες για τη Δυτική Εκκλησία ημέρες και εορτές: 

α) Την εορτή του Μνήστορος Ιωσήφ 

β) Την εορτή της Αγίας Δωρεάς 

γ) Από την παραμονή μέχρι και την επόμενη του Λατινι-

κού Πάσχα. 

5. Μαθητές της Ισραηλιτικής Θρησκείας επιτρέπεται να α-

πουσιάζουν 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 

6. Μαθητές της Μουσουλμανικής Θρησκείας επιτρέπεται 

να απουσιάζουν από τα μαθήματα και κατά τις ακόλου-

θες Μουσουλμανικές Εορτές: 

α) Σεκέρ Μπαϊράμ 

β) Κουρμπάν Μπαϊράμ και την παραμονή των εορτών 

αυτών 

7. Κατά την παραμονή των εθνικών επετείων της 28ης Ο-

κτωβρίου και της 25ης Μαρτίου πραγματοποιούνται ε-

ορταστικές εκδηλώσεις. Αν η παραμονή συμπίπτει με 

ημέρα Σαββάτου, Κυριακής ή αργίας, οι ανωτέρω εκδη-

λώσεις πραγματοποιούνται την προηγούμενη της αργίας 

αυτής. 

8. Την 26η Οκτωβρίου πραγματοποιείται η εορτή της Ση-

μαίας. 

9. Τη 17η Νοεμβρίου πραγματοποιούνται εκδηλώσεις μνή-

μης. Αν η ημέρα αυτή συμπίπτει με ημέρα Σαββάτου, Κυ-

ριακής ή αργίας, οι ανωτέρω εκδηλώσεις πραγματοποι-

ούνται την προηγούμενη της αργίας αυτής. 

10. «Τη 30η Ιανουαρίου ημέρα εορτής των Τριών Ιεραρχών 

πραγματοποιούνται σχολικές δραστηριότητες αφιερω-

μένες στην μνήμη τους. Αν η ημέρα αυτή συμπίπτει με 

ημέρα Σαββάτου, Κυριακής ή αργίας, οι ανωτέρω δρα-

στηριότητες πραγματοποιούνται την προηγούμενη της 

αργίας αυτής». (5) 

«Άρθρο 4 (6) 

Κατάταξη μαθημάτων σε κατηγορίες 

1. Τα μαθήματα της Α’ τάξης διακρίνονται σε: 

α) Γενικής Παιδείας, 

β) Προσανατολισμού 

γ) Επιλογής 

2. Τα μαθήματα της Β’ τάξης διακρίνονται σε: 

α) Γενικής Παιδείας, 

β) Τομέα 

3. Τα μαθήματα της Γ’ τάξης διακρίνονται σε: 

α) Γενικής Παιδείας, 

β) Ειδικότητας 

4. Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που χωρίζονται σε κλά-

δους είναι: 

α) Τα «Μαθηματικά» χωρίζονται σε: Άλγεβρα και Γεωμε-

τρία 

β) Οι «Φυσικές Επιστήμες» χωρίζονται σε: Φυσική, Χημεί-

α, Βιολογία 

5. Τα μαθήματα Τομέα και Ειδικότητας διακρίνονται σε: 

α) Θεωρητικά 

β) Εργαστηριακά 

γ) Σχεδιαστικά 

δ) Μικτά 

6. Τα μαθήματα στα οποία δεν προβλέπεται τελική εξέταση 

στις εξετάσεις περιόδου Μαΐου - Ιουνίου είναι: 

α) Φυσική Αγωγή 

β) Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία 

γ) Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Ασφά-

λεια και Υγεία στο χώρο εργασίας 

δ) Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων 

ε) Αγωγή Υγείας 

                                                   

(5) Η παρ. 10 του άρθρου 3 του π.δ 56/2016 προστέθηκε ως άνω 

σύμφωνα με το άρθ. 2 του ΠΔ 42/2017 (ΦΕΚ 68/Α/15-5-2017) 

(6) Ολόκληρο το άρθρο 4 του π.δ 56/2016 αντικαταστάθηκε ως άνω 

σύμφωνα με το άρθ. 3 του ΠΔ 42/2017 (ΦΕΚ 68/Α/15-5-2017) 
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στ) Συστήματα ελέγχου γέφυρας- μηχανοστασίου. 

7. Τα μαθήματα στα οποία προβλέπεται τελική εξέταση 

στις εξετάσεις περιόδου Μαΐου - Ιουνίου είναι όλα τα υ-

πόλοιπα μαθήματα. 

8. Το μάθημα Γενικής Παιδείας «Ελληνική Γλώσσα» της Γ’ 

τάξης του ΕΠΑΛ το οποίο ορίζεται στο άρθρο 8 του ν. 

4186/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, χωρίζεται σε 

δύο κλάδους: 

α) Νέα Ελληνική Γλώσσα και 

β) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία. 

9. Το μάθημα Γενικής Παιδείας «Μαθηματικά» της Γ’ τάξης 

του ΕΠΑΛ το οποίο ορίζεται στο άρθρο 8 του ν. 4186/2013 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, χωρίζεται σε δύο κλά-

δους: 

α) Άλγεβρα και 

β) Γεωμετρία. 

10. Το μάθημα Γενικής Παιδείας «Θετικές Επιστήμες» της Γ’ 

τάξης του ΕΠΑΛ το οποίο ορίζεται στο άρθρο 8 του ν. 

4186/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει χωρίζεται σε 

δύο κλάδους: 

α) Φυσική και 

β) Χημεία». 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ  

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 

«Άρθρο 5 (7) 

Τρόπος αξιολόγησης Μαθημάτων 

κατά τη διάρκεια των τετραμήνων. 

1. Όλα τα μαθήματα εξετάζονται και βαθμολογούνται χω-

ριστά ανά τετράμηνο. 

2. Κάθε κλάδος μαθήματος Γενικής Παιδείας εξετάζεται και 

βαθμολογείται χωριστά ανά τετράμηνο. 

3. Τα μαθήματα που αποτελούνται από ξεχωριστό θεωρη-

τικό και εργαστηριακό μέρος και τα μικτά μαθήματα 

(Θεωρητικό και Εργαστηριακό μέρος ή Θεωρητικό και 

Σχεδιαστικό μέρος, ή Σχεδιαστικό και Εργαστηριακό μέ-

ρος) εξετάζονται και βαθμολογούνται χωριστά για κάθε 

μέρος τους και καταχωρείται ξεχωριστός βαθμός στο 

ΑΔΜ και αποτυπώνεται και στον έλεγχο επίδοσης. Ο τε-

λικός βαθμός είναι ο μέσος όρος (Μ.Ο.) των δύο μερών 

                                                   

(7) Ολόκληρο το άρθρο 5 του π.δ 56/2016 αντικαταστάθηκε ως άνω 

σύμφωνα με το άρθ. 4 του ΠΔ 42/2017 (ΦΕΚ 68/Α/15-5-2017) 

και καταχωρίζεται ένας βαθμός ως τελική βαθμολογία 

του μαθήματος. Το μάθημα σε κάθε περίπτωση θεωρεί-

ται ενιαίο». 

Άρθρο 6 

Βαθμολογική Κλίμακα 

1. Η βαθμολογική κλίμακα, με βάση την οποία υπολογίζο-

νται οι βαθμοί επίδοσης των μαθητών σε όλα τα μαθή-

ματα είναι 0-20 και λεκτικώς προσδιορίζεται με τους χα-

ρακτηρισμούς: 

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, απο-

λυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων γίνεται στην κλίμα-

κα 0-100 με ακέραιους μόνο αριθμούς και ο τελικός βαθ-

μός του γραπτού ανάγεται στην κλίμακα 0-20 και γράφε-

ται ως δεκαδικός, όπου απαιτείται, με προσέγγιση δεκά-

του. 

2. Οι προφορικοί βαθμοί της αξιολόγησης των μαθητών 

δίνονται σε ακέραιους αριθμούς. Ο μέσος όρος (Μ.Ο.) 

των προφορικών βαθμολογιών των δύο τετραμήνων 

των μαθημάτων που δεν έχουν κλάδους αποτελεί τον 

ετήσιο προφορικό βαθμό του μαθητή σε κάθε μάθημα 

και δίνεται με προσέγγιση δεκάτου. Ως τελικός βαθμός 

κάθε κλάδου ορίζεται ο Μέσος Όρος (Μ.Ο) του Ετήσιου 

Προφορικού Βαθμού του με τον αντίστοιχο Γραπτό 

βαθμό και δίνεται με προσέγγιση δεκάτου. 

3. Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης κατά μάθημα και ο γενικός 

μέσος όρος (Γ.Μ.Ο.) γράφονται ως δεκαδικοί με προσέγ-

γιση δεκάτου. 

«Άρθρο 7 (8) 

Αξιολόγηση των μαθητών στα μαθήματα ανά τετράμηνο 

Α. Αξιολόγηση μαθητών ανά τετράμηνο σε μαθήματα στα 

οποία δεν προβλέπεται γραπτή εξέταση στην εξεταστική 

περίοδο Μαΐου-Ιουνίου όπως Φυσική Αγωγή, Ερευνητική 

Εργασία στην Τεχνολογία, Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριο-

τήτων, Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Α-

                                                   

(8) Ολόκληρο το άρθρο 7 του π.δ 56/2016 αντικαταστάθηκε ως άνω 

σύμφωνα με το άρθ. 5 του ΠΔ 42/2017 (ΦΕΚ 68/Α/15-5-2017) 
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σφάλεια και Υγεία στο χώρο εργασίας, Αγωγή Υγείας, Συ-

στήματα Ελέγχου Γέφυρας- Μηχανοστασίου. 

1. ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. 

Για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής η βαθμολογική κλίμακα 

που προτείνεται ακολούθως έχει σημασία, γιατί ο μαθητής 

δεν επιδεικνύει μόνο μια ικανότητα σε ένα εύρος αθλητικών 

και κινητικών δεξιοτήτων, αλλά και ενδιαφέρον, αθλητικό 

ήθος, συμμετοχή κ.λπ. Λόγω της ιδιαιτερότητας του μαθή-

ματος, το οποίο αποβλέπει και σε άλλους παράπλευρους 

στόχους (όπως ψυχοπαιδαγωγικούς, βιωματικούς, κοινωνι-

κούς κα), και άλλα στοιχεία πριμοδοτούνται αρκετά, τόσο 

για να βοηθήσουν τους μαθητές που εξαιτίας κληρονομικών 

ή άλλων λόγων (π.χ.: παχυσαρκία, έλλειψη σωματικών ικα-

νοτήτων κ.ά.) δεν μπορούν να έχουν επιδόσεις όσο και για 

να δημιουργήσουν κίνητρα για συμμετοχή στο μάθημα. Οι 

μαθητές καλούνται να αποκτήσουν επίσης αθλητική κουλ-

τούρα και να αναπτύξουν αθλητικές-κινητικές δεξιότητες 

χρήσιμες για τη μετέπειτα ζωή τους, που μπορούν να συμ-

βάλλουν στη δια βίου άσκηση για υγεία και ποιότητα ζωής. 

Η βαθμολογία θα διαμορφώνεται κατά 50% από τα τρία εξε-

ταστέα αντικείμενα του αθλήματος ή της κινητικής δραστη-

ριότητας που επέλεξαν οι μαθητές και κατά 50% από τα λοι-

πά στοιχεία (παρουσίες, προσπάθεια, ενδιαφέρον, συμμετο-

χή κα). Συμπερασματικά, τα κριτήρια που επηρεάζουν τη 

διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας του μαθήματος της 

Φυσικής Αγωγής για το ΕΠΑΛ είναι: 

1. Άθλημα ή Κινητική Δραστηριότητα Επιλογής: 50% με άρι-

στα 10 βαθμοί. 

2. Παρουσίες, προσπάθεια, ενδιαφέρον: 50% με άριστα 10 

βαθμοί. 

Σύνολο: 100% με άριστα 20 βαθμοί. 

2. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. 

Για την αξιολόγηση της επίδοσης κάθε μαθητή λαμβάνονται 

υπόψη: 

1. Η επίδοση της ομάδας. Η ομαδική εργασία αξιολογείται 

ως προς την γραπτή εργασία, το τελικό προϊόν, την πα-

ρουσίαση και τη διαδικασία που ακολουθήθηκε. Ενδει-

κτικά, τα κριτήρια αξιολόγησης είναι: 

α. γραπτή εργασία: ο σκοπός της έρευνας/ερευνητικά 

ερωτήματα, το θεωρητικό μέρος/πληροφορίες, η περι-

γραφή των δραστηριοτήτων, τα αποτελέσματα, τα 

συμπεράσματα, οι πηγές, η καλαισθησία των παραδο-

τέων, η ορθή χρήση του λόγου, 

β. τελικό προϊόν: τα κριτήρια καθορίζονται από τις ομά-

δες σε συνεργασία με τον διδάσκοντα, 

γ. διαδικασία: πραγματοποίηση σχεδιασμένων δραστη-

ριοτήτων, τήρηση χρονοδιαγράμματος, συνεργασία 

και συμμετοχή όλων των μελών στις εργασίες, στοιχεία 

πρωτοτυπίας / επεκτάσεις, 

δ. παρουσίαση: παρουσίαση όλων των σταδίων της ε-

ρευνητικής εργασίας, συμμετοχή όλων των μελών της 

ομάδας στην παρουσίαση, πληρότητα απαντήσεων 

στις ερωτήσεις του κοινού, 

2. Η συμμετοχή κάθε μαθητή στη διεξαγωγή των δραστη-

ριοτήτων κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασί-

ας και η ατομική συμβολή στην ομαδική εργασία. 

3. Η συμμετοχή κάθε μαθητή στην παρουσίαση της εργα-

σίας. 

3. ΖΩΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Ζ.Δ.Δ.) 

Στην αρχή κάθε σχολικού έτους οι εκπαιδευτικοί, στους ο-

ποίους έχει ανατεθεί η εφαρμογή της Ζ.Δ.Δ., ενημερώνουν 

τον Σύλλογο Διδασκόντων για τη θεματική περιοχή/ τις θε-

ματικές περιοχές που επιθυμούν να υλοποιήσουν δραστη-

ριότητες στο πλαίσιο του μαθήματος. 

Στη συνέχεια, συγκροτούνται οι ομάδες με βάση τα ενδια-

φέροντα των μαθητών και μαθητριών. Μετά τη συγκρότηση 

των ομάδων, οριστικοποιείται το θέμα από τον εκπαιδευτι-

κό σε συνεργασία με τους μαθητές, καθορίζονται οι στόχοι 

και οργανώνεται η πορεία εργασίας. Κατά τον τελευταίο μή-

να του διδακτικού έτους πραγματοποιούνται οι παρουσιά-

σεις και κατατίθενται στον σύλλογο διδασκόντων τα παρα-

δοτέα (κατασκευές, τέχνημα, φωτογραφίες, βίντεο, λεύκω-

μα κ.ά.). 

Λόγω της ιδιαιτερότητας της Ζ.Δ.Δ., η οποία αποβλέπει στη 

συνεργατική προσέγγιση της μάθησης, στην ανάπτυξη της 

κριτικής σκέψης, της συλλογικής προσπάθειας και της βιω-

ματικής δράσης, καθώς και στην αξιοποίηση των κλίσεων 

των μαθητών, ο βαθμός για το εν λόγω μάθημα προκύπτει 

από την αποτίμηση των παρακάτω κριτηρίων, που αφορούν 

σε ποιοτικά χαρακτηριστικά σχετικά με τις δεξιότητες, ικα-

νότητες, στάσεις που αναπτύσσονται καθώς και της προ-

σπάθειας που καταβάλλει ο μαθητής. 

Συγκεκριμένα, για την αξιολόγηση στο πλαίσιο του μαθήμα-

τος, συνεκτιμώνται τα παρακάτω: 

α. Η συμβολή στη διαμόρφωση του θέματος και στον προσ-

διορισμό του σκοπού του (αποτίμηση της αξίας και κρισι-
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μότητας του θέματος για τους μαθητές και μαθήτριες ή 

το κοινό στο οποίο απευθύνεται). 

β. Η ενεργός συμμετοχή στην αναζήτηση πληροφοριών και 

λύσεων. 

γ. Η συμβολή στην επιλογή και αξιολόγηση των πληροφο-

ριών που είναι κατάλληλες για έναν ειδικό σκοπό ή κοινό 

και στην αιτιολόγηση αυτής της επιλογής. 

δ. Η μεθοδικότητα και η συμβολή στην επιλογή της κατάλ-

ληλης μεθόδου διεκπεραίωσης της δραστηριότητας. 

ε. Η συμμετοχή στις ομαδικές δραστηριότητες. 

στ. Η συνέπεια στις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις προς την 

ομάδα. 

ζ. Η συνεργατικότητα/ ομαδικότητα. 

η. Η γενικότερη συμμετοχή στην πορεία υλοποίησης και πα-

ρουσίασης της δραστηριότητας και των παραδοτέων. 

θ. Η συμβολή στην επιλογή του κατάλληλου τρόπου παρου-

σίασης της δραστηριότητας ανάλογα με το κοινό στο ο-

ποίο απευθύνεται. 

ι. Η ανάληψη πρωτοβουλιών. 

Επίσης, κρίνεται σκόπιμο τα μέλη της ομάδας να ορίσουν 

από την αρχή της δραστηριότητας πρόσθετα δικά τους κρι-

τήρια αξιολόγησης και να συμβάλουν στην ατομική τους α-

ξιολόγηση με τη συμπλήρωση ενός δελτίου αυτοαξιολόγη-

σης που θα περιλαμβάνει κριτήρια όπως τα ανωτέρω. Σε κά-

θε περίπτωση, η αξιολόγηση θα πρέπει να εστιάζει και να 

ενισχύει τα θετικά σημεία της δράσης κάθε μαθητή. 

4. ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ - Α-

ΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 

Για την αξιολόγηση του μαθητή κατά τη διάρκεια του έτους 

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. τις εργασίες που εκτελεί στο σπίτι ή στο σχολείο. 

Οι εργασίες κατανέμονται ως εξής: 

Α’ Τετράμηνο: Δημιουργία- οργάνωση Ατομικού Φακέλου 

(portfolio) εξέλιξης του μαθητή (ατομική εργασία). Ο Ατομι-

κός Φάκελος Μαθητή (portfolio): δημιουργείται και οργανώ-

νεται από τον ίδιο τον μαθητή με τη βοήθεια του εκπαιδευ-

τικού, ενημερώνεται από τον ίδιο τον μαθητή ακολουθώ-

ντας την προσωπική του πορεία σταδιοδρομίας, φυλάσσε-

ται και διατηρείται με ευθύνη του κατόχου του και σε αυτόν 

μπορεί να έχει πρόσβαση μόνο όποιος θελήσει ο ίδιος ο κά-

τοχός του. 

Συνιστάται να περιλαμβάνει: Ημερολόγιο προσωπικής πο-

ρείας - εξέλιξης, συμπληρωμένα φύλλα ασκήσεων, δομημέ-

νων εργασιών κλπ που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο 

του μαθήματος του ΣΕΠ, επιτεύγματα - διακρίσεις του μαθη-

τή, σχολική επίδοση, σχέδιο εκπαιδευτικής σταδιοδρομίας, 

βιογραφικό σημείωμα κτλ. Επιπλέον, προστίθενται στοιχεία 

που συνδέουν τον Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό 

με την Ασφάλεια και Υγιεινή. 

Β’ Τετράμηνο: Ο διδάσκων θα επιλέξει σε συνεργασία με τους 

μαθητές ένα από τα κάτωθι: 

α. Συμπλήρωση του Ατομικού Φακέλου εξέλιξης του μαθητή 

(portfolio) με μία (1) εργασία. Ο μαθητής θα εκπονεί στο 

σπίτι μία (1) εργασία. Η εργασία θα είναι ατομική, γραπτή, 

έκτασης 5-6 σελίδων (2.500-3.000 λέξεων). Θα έχει θέμα 

σχετικό με τη σύνδεση του ΣΕΠ με το Περιβάλλον Εργα-

σίας ή με τη σύνδεση του Περιβάλλοντος εργασίας με την 

Ασφάλεια και Υγιεινή. 

β. Συμπλήρωση του Ατομικού Φακέλου εξέλιξης του μαθητή 

(portfolio) με τη σύνταξη επαγγελματικής μονογραφίας 

(ατομική εργασία). Η εκπαιδευτική-επαγγελματική μονο-

γραφία (ΕΕΜ) είναι η συστηματική παρουσίαση επαγγελ-

ματικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών πληροφοριών 

που αφορούν ένα συγκεκριμένο επάγγελμα και ενίοτε μια 

μικρή οικογένεια επαγγελμάτων. Η εν λόγω μονογραφία 

μπορεί να περιλαμβάνει τους παρακάτω θεματικούς άξο-

νες: 

Ι. Μέρος: Εισαγωγή 

- Σύντομη εισαγωγική παρουσίαση- περιγραφή επαγ-

γέλματος (στοιχεία, τα οποία δίνουν μια πρώτη, γενική 

ιδέα για το επάγγελμα). 

- Ιστορική θεώρηση της εξέλιξης του επαγγέλματος (το 

στίγμα του επαγγέλματος στο χώρο και στο χρόνο). 

- Κοινωνική προσφορά του επαγγέλματος. 

- Παραδοσιακές μορφές- σύγχρονες εξειδικεύσεις. 

II. Μέρος: ανάλυση επαγγέλματος, φύση και περιεχόμενο 

- Τυπικά προσόντα-τρόποι εισόδου στο επάγγελμα. Πε-

ριγραφή απαραιτήτων σπουδών. 

- Περιγραφή του επαγγελματικού αντικειμένου/ επαγ-

γελματικών δραστηριοτήτων. 

- Απαραίτητες επαγγελματικές δεξιότητες (τι είναι ικα-

νός να κάνει ο επαγγελματίας). 
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- Στοιχεία προσωπικότητας. 

- Εργασιακές συνθήκες (ωράριο, αποδοχές, μονιμότητα, 

είδος απασχόλησης κ.ά.). 

- Ειδικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την άσκη-

σή του. 

- Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Χώροι επαγγελματικής 

απορρόφησης. Προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος. 

- Υπάρχουσα κατάσταση στην αγορά εργασίας - δυναμι-

κό επαγγέλματος - μελλοντικές τάσεις ανάπτυξης. 

- Πρωτογενείς πηγές πληροφόρησης για το επάγγελμα 

(επαγγελματικές, συνδικαλιστικές και επιστημονικές 

οργανώσεις, αρμόδιες υπηρεσίες, τα επιστημονικά ε-

παγγελματικά έντυπα και βιβλία για την ειδικότητα 

αυτή). 

III. Μέρος: Παραρτήματα (ενδεικτικά μπορεί να περιλαμ-

βάνουν: συνεντεύξεις επαγγελματιών, πληροφοριακό 

υλικό ενώσεων, θεσμικό πλαίσιο κ.ά.). 

5. AΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ 

Για το μάθημα «Αγωγή Υγείας» θέση προφορικού βαθμού 

τετραμήνου επέχει ο βαθμός σχετικής γραπτής εργασίας, μία 

για κάθε ένα από τα τετράμηνα. Το θέμα της εργασίας τε-

τραμήνου ανατίθεται στους μαθητές και μαθήτριες συνα-

ποφασίζεται με τον εκπαιδευτικό που διδάσκει το μάθημα. 

Το θέμα μπορεί να είναι κοινό για όλους τους μαθητές και 

μαθήτριες του τμήματος ή διαφορετικό για κάθε μαθητή ή 

ομάδα μαθητών. Η εργασία ανατίθεται σε χρόνο που κρίνει 

κατάλληλο ο διδάσκων και παραδίδεται πριν την λήξη των 

μαθημάτων κάθε τετραμήνου. Σε περίπτωση που δεν είναι 

αντικειμενικά εφικτή η ανάθεση και παράδοση εργασίας σε 

ένα από τα τετράμηνα, για την αξιολόγηση της επίδοσης των 

μαθητών, συνεκτιμώνται τα παρακάτω: 

α. Η συμμετοχή στις ομαδικές δραστηριότητες. 

β. Η συνέπεια στις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις προς την 

ομάδα. 

γ. Η συνεργατικότητα/ ομαδικότητα. 

δ. Η ανάληψη πρωτοβουλιών. 

Σε περιπτώσεις που ο διδάσκων κρίνει απαραίτητο δύναται 

να διενεργούνται γραπτές και προφορικές δοκιμασίες στα 

τετράμηνα για την αξιολόγηση του μαθητή. 

6. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΦΥΡΑΣ- ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ 

Ειδικά για το αμιγώς θεωρητικό μάθημα «Συστήματα Ελέγ-

χου Γέφυρας Μηχανοστασίου» του Τομέα Ναυτιλιακών Ε-

παγγελμάτων της Β’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑΛ 

θέση προφορικού βαθμού τετραμήνου επέχει ο βαθμός σχε-

τικής γραπτής εργασίας, μία για κάθε ένα από τα τετράμηνα. 

Το θέμα της εργασίας τετραμήνου που ανατίθεται στους μα-

θητές και μαθήτριες συναποφασίζεται με τον εκπαιδευτικό 

που διδάσκει το μάθημα. Το θέμα μπορεί να είναι κοινό για 

όλους τους μαθητές και μαθήτριες του τμήματος ή διαφορε-

τικό για κάθε μαθητή ή ομάδα μαθητών. 

Η εργασία ανατίθεται σε χρόνο που κρίνει κατάλληλο ο δι-

δάσκων και παραδίδεται πριν την λήξη των μαθημάτων κά-

θε τετραμήνου. Σε περίπτωση που δεν είναι αντικειμενικά 

εφικτή η ανάθεση και παράδοση εργασίας σε ένα από τα τε-

τράμηνα, για την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών, 

συνεκτιμώνται τα παρακάτω: 

α) Η συμμετοχή στις ομαδικές δραστηριότητες. 

β) Η συνέπεια στις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις προς την 

ομάδα. 

γ) Η συνεργατικότητα/ ομαδικότητα. 

δ) Η ανάληψη πρωτοβουλιών. 

Σε περιπτώσεις που ο διδάσκων κρίνει απαραίτητο δύναται 

να διενεργούνται γραπτές και προφορικές δοκιμασίες στα 

τετράμηνα για την αξιολόγηση του μαθητή. 

Β. Αξιολόγηση μαθητών ανά τετράμηνο σε μαθήματα στα 

οποία προβλέπεται γραπτή εξέταση στην εξεταστική περίο-

δο Μαΐου - Ιουνίου όπως μαθήματα Τομέων και Ειδικοτήτων, 

Θεωρητικά μαθήματα των Τομέων και Ειδικοτήτων, Εργα-

στηριακά Μαθήματα και Εργαστηριακό μέρος Μικτών Μα-

θημάτων, μαθήματα Επιλογής, μαθήματα Γενικής Παιδείας. 

1. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 

I. Θεωρητικά Μαθήματα 

Περιλαμβάνονται: 

α) Τα αμιγώς θεωρητικά μαθήματα. 

β) Τα μαθήματα που έχουν ξεχωριστό θεωρητικό και ξεχω-

ριστό εργαστηριακό μέρος. 

γ) Το θεωρητικό μέρος των μικτών μαθημάτων. 

Η γραπτή ωριαία δοκιμασία τετραμήνου στα ανωτέρω μα-

θήματα περιλαμβάνει δύο κατηγορίες θεμάτων:  

Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει ερωτήματα που δύναται 

να αναλύονται σε υποερωτήματα με σκοπό τον έλεγχο της 

κατανόησης της διδαχθείσας ύλης. 

Η δεύτερη κατηγορία δύναται να περιλαμβάνει ασκήσεις 

εφαρμογών ή και προβλήματα. Σε περίπτωση που λόγω της 

φύσης του μαθήματος δεν είναι εφικτό να δοθούν ασκήσεις 

ή προβλήματα, οι μαθητές και οι μαθήτριες θα εξετάζονται 
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στη δεύτερη κατηγορία σε ερωτήματα που θα ελέγχουν την 

κριτική τους σκέψη και την ικανότητα εφαρμογής της απο-

κτηθείσας γνώσης. Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% 

στην πρώτη κατηγορία και 50% στη δεύτερη. 

II. Εργαστηριακά μαθήματα και Εργαστηριακό Μέρος Μικτών 

μαθημάτων 

Τα μαθήματα εργαστηριακού περιεχομένου και το εργαστη-

ριακό μέρος των μικτών μαθημάτων εξετάζονται γραπτά ή 

προφορικά, με επίδειξη δεξιοτήτων των μαθητών στο εργα-

στήριο και εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, ανάλογα με τη 

φύση του αντικειμένου του μαθήματος. Είναι δυνατό να επι-

λεγεί μία μορφή εξέτασης ή και συνδυασμός αυτών. Η μορ-

φή της εξέτασης ορίζεται από τους εκπαιδευτικούς που δι-

δάσκουν το εργαστηριακό μάθημα. Αν επιλεγεί γραπτή 

μορφή εξέτασης ακολουθείται η ίδια διαδικασία με τα μα-

θήματα θεωρητικού περιεχομένου, όπως περιγράφεται στην 

προηγούμενη παράγραφο. 

2. Μαθήματα Επιλογής της Α’ τάξης ΕΠΑΛ όπως Αρχές Γραμ-

μικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου, Αρχές Ηλεκτρολογίας 

και Ηλεκτρονικής, Αρχές Μηχανολογίας, Γεωπονία και Α-

ειφόρος Ανάπτυξη, Ναυτική Τέχνη, Αρχές Οικονομίας, Βα-

σικές Αρχές Σύνθεσης. 

Ι. ΑΡΧΕΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

Για την γραπτή δοκιμασία του τετραμήνου ισχύουν τα εξής: 

α) Το θέμα σχεδίασης είναι στοιχείο ή συνδυασμός στοιχείων 

από το διδακτικό περιεχόμενο του μαθήματος και έχει α-

πλή γεωμετρική μορφή (πχ απλό αντικείμενο, απλή κτιρι-

ακή κατασκευή ή τμήμα της, αρχιτεκτονικό μέλος, έπιπλο, 

κτλ). Δίνεται σε αντίγραφο με τη μορφή σκαριφήματος ή 

σχεδίου με τις απαραίτητες, κατά την κρίση του διδάσκο-

ντα, πληροφορίες (διαστάσεις, ενδείξεις, τίτλους, παρατη-

ρήσεις κτλ). 

Κρίνεται σκόπιμο να μην δίνονται όλα τα προς σχεδίαση 

στοιχεία του θέματος (πχ όλα τα στοιχεία της τομής, οι δι-

αστάσεις κ.λπ.) για αντιγραφή, αλλά ορισμένα εξ’ αυτών 

να προκύπτουν έμμεσα από τα δεδομένα, προκειμένου να 

ενισχυθεί η αυτενέργεια των μαθητών αλλά και η σαφέ-

στερη αντίληψη του αντικειμένου. 

β) Ο τρόπος παράστασής του είναι με τη μορφή ορθών προ-

βολών (όψεις, κατόψεις, τομές) αξονομετρικού ή συνδυα-

σμών τους. 

γ) Από τους μαθητές ζητείται να σχεδιάσουν (ή και να συ-

μπληρώσουν), με τη βοήθεια των βασικών σχεδιαστικών 

οργάνων και μέσων, όψεις και τομές του θέματος και να 

σημειώσουν διαστάσεις, σύμβολα και λοιπά στοιχεία του 

Σχεδίου ακολουθώντας τις ισχύουσες συμβάσεις. 

Τα κριτήρια για τη βαθμολόγηση του μαθήματος στη διάρ-

κεια των τετραμήνων είναι τα εξής: 

- H ορθότητα της απεικόνισης (ορθή μεταφορά κλίμακας, 

ορθή σχεδίαση τεμνομένων και προβαλλομένων στοιχεί-

ων, ορθή διαστασιολόγηση κ.λπ.), που αξιολογείται με σα-

ράντα (40) μονάδες. 

- H ποιότητα σχεδίασης (πάχη γραμμών, ποιότητα γραμ-

μών, ακρίβεια σχεδίασης, καθαρότητα σημείων τομής, συ-

ναρμογές κ.λπ.), που αξιολογείται με είκοσι (20) μονάδες. 

- Η πληρότητα σχεδίασης (ολοκλήρωση της σχεδίασης όλων 

των ζητουμένων με τη απαιτούμενη τελική μορφή παρου-

σίασης δέκα (10) μονάδες - γραμματογραφία, σύμβολα, εν-

δείξεις, κατάλληλος τύπος διαστασιολόγησης, δεκαπέντε 

(15) μονάδες) που αξιολογείται συνολικά με εικοσιπέντε 

(25) μονάδες. 

- Η γενική εικόνα αξιολογείται με πέντε (5) μονάδες. 

- H οργάνωση του θέματος στο χαρτί σχεδίασης, που αξιο-

λογείται με δέκα (10) μονάδες (τοποθέτηση και συσχετι-

σμός σχεδίων πέντε (5) μονάδες – ισορροπημένη σύνθεση 

στο χώρο σχεδίασης πέντε (5) μονάδες). 

Τα σχεδιαστικά θέματα πρέπει να εντάσσονται στο πλαίσιο 

της φιλοσοφίας του Αρχιτεκτονικού Σχεδίου. 

ΙΙ. ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ, ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑ-

ΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΝΑΥΤΙΚΗ 

ΤΕΧΝΗ 

Η γραπτή ωριαία δοκιμασία τετραμήνου στα ανωτέρω μα-

θήματα περιλαμβάνει δύο ομάδες θεμάτων: 

α) Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει δύο θέματα που δύναται να 

αναλύονται σε ερωτήματα με σκοπό τον έλεγχο της κατα-

νόησης της διδαχθείσας ύλης. Τα θέματα της πρώτης ομά-

δας μέσω των οποίων ελέγχεται η κατοχή και η κατανόη-

ση των βασικών γνωστικών στοιχείων του μαθήματος 

μπορεί να συνδυάζουν διαφορετικού τύπου ερωτήματα 

(ανάπτυξης, σύντομης απάντησης, σωστού - λάθους, πολ-

λαπλών επιλογών κτλ.) και διαβαθμισμένης δυσκολίας. 

β) Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από δύο θέματα που δύνα-

ται να αναλύονται σε ερωτήματα με τα οποία ελέγχεται η 

ικανότητα συνθετικής και κριτικής ανάλυσης και εφαρμο-

γής στην καθημερινή πράξη των γνώσεων που απέκτησαν 

οι μαθητές. Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε 
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(25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέματα. Η κατα-

νομή της βαθμολογίας στα ερωτήματα κάθε θέματος, 

μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκο-

λίας σε κάθε ένα από αυτά και σε αυτήν τη περίπτωση κα-

θορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώ-

νεται στους μαθητές γραπτώς. 

ΙΙΙ. ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Η γραπτή ωριαία δοκιμασία τετραμήνου περιλαμβάνει δύο 

ομάδες θεμάτων: 

α) Η Α Ομάδα θεμάτων αποτελείται από ερωτήματα με τα 

οποία ελέγχεται ο βαθμός κατανόησης των βασικότερων 

εννοιών του μαθήματος. Στην εν λόγω ομάδα, οι διδάσκο-

ντες εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν ερω-

τήματα κλειστού τύπου (σωστού-λάθους, αντιστοίχισης, 

πολλαπλής επιλογής κ.ά.). 

β) Η Β Ομάδα θεμάτων αποτελείται από δύο ή τρία ερωτή-

ματα με τα οποία ελέγχεται η ικανότητα συνθετικής και 

κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής στην καθημερινή πράξη 

των γνώσεων που απέκτησαν οι μαθητές και μαθήτριες. 

Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% σε καθεμία από τις 

Ομάδες Α και Β. Η κατανομή της βαθμολογίας μεταξύ των 

ερωτημάτων κάθε ομάδας δύναται να διαφοροποιείται ανά-

λογα με τον βαθμό δυσκολίας κάθε ερωτήματος. 

Η βαρύτητα κάθε ερωτήματος προσδιορίζεται ταυτόχρονα 

με τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στους 

μαθητές και μαθήτριες γραπτώς. 

ΙV. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ 

Στο μάθημα «Βασικές Αρχές Σύνθεσης» η γραπτή ωριαία δο-

κιμασία τετραμήνου περιλαμβάνει: 

α) Ερωτήματα που απαιτούν σύντομες απαντήσεις περι-

γραφικού τύπου, διαβαθμισμένης δυσκολίας. Τα ερωτήμα-

τα δύναται να περιλαμβάνουν από ένα (1) έως πέντε (5) 

υποερωτήματα. 

Ελέγχουν τις αποκτηθείσες γνώσεις και την κατανόησή 

τους. Η βαθμολογία των ερωτημάτων συγκεντρώνει το 

50% της συνολικής. Καθορίζεται κατά τη διατύπωση των 

θεμάτων και ανακοινώνεται στους μαθητές και μαθήτριες 

γραπτώς. 

β) Σχεδιαστική Άσκηση η οποία βαθμολογείται με το υπό-

λοιπο 50% της βαθμολογίας. Συνδυάζει αρκετές παραμέ-

τρους της σύνθεσης, ώστε να εκτιμηθεί ο ουσιαστικός 

βαθμός κατανόησης και εμπέδωσης της διδαχθείσας ύλης, 

με τα εξής κριτήρια: 

H οργάνωση του θέματος στο χαρτί σχεδίασης, δέκα (10) 

μονάδες (συγκεκριμένα: τοποθέτηση πέντε (5) μονάδες, 

ισορροπημένη σύνθεση στο χώρο σχεδίασης: πέντε (5) μο-

νάδες). 

Εφαρμογή των βασικών εννοιών και στοιχείων της σύνθε-

σης για τη δημιουργία μιας πρωτότυπης σχεδιαστικής 

πρότασης: τριάντα (30) μονάδες. 

Ποιότητα σχεδίασης: πέντε (5) μονάδες. 

Ολοκλήρωση – γενική εικόνα: πέντε (5) μονάδες. 

3. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΑ - ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΙΚΤΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Ι. ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

Τα κριτήρια για την αξιολόγηση του μαθήματος και για τη 

βαθμολόγησή του στη διάρκεια των τετραμήνων είναι τα 

εξής: 

i. H ορθότητα της απεικόνισης (ορθή μεταφορά κλίμακας, 

ορθή σχεδίαση τεμνομένων και προβαλλομένων στοιχεί-

ων, ορθή διαστασιολόγηση κ.λπ.), που αξιολογείται με σα-

ράντα (40) μονάδες. 

ii. H ποιότητα σχεδίασης (πάχη γραμμών, ποιότητα γραμ-

μών, ακρίβεια σχεδίασης, καθαρότητα σημείων τομής, συ-

ναρμογές κ.τ.λ.), που αξιολογείται με είκοσι (20) μονάδες. 

iii. Η πληρότητα σχεδίασης (ολοκλήρωση της σχεδίασης ό-

λων των ζητουμένων με τη απαιτούμενη τελική μορφή 

παρουσίασης δέκα (10) μονάδες - γραμματογραφία, σύμ-

βολα, ενδείξεις, κατάλληλος τύπος διαστασιολόγησης, δε-

καπέντε (15) μονάδες) που αξιολογείται συνολικά με εικο-

σιπέντε (25) μονάδες. 

iv. Η γενική εικόνα αξιολογείται με πέντε (5) μονάδες. 

v. H οργάνωση του θέματος στο χαρτί σχεδίασης, που αξιο-

λογείται με δέκα (10) μονάδες (τοποθέτηση και συσχετι-

σμός σχεδίων πέντε (5)μονάδες – ισορροπημένη σύνθεση 

στο χώρο σχεδίασης πέντε (5) μονάδες). 

ΙΙ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΨΗ-

ΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ (ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ) 

Στο μάθημα «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο» και στο σχεδιαστικό 

μέρος του μαθήματος «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο και Ψηφιακή 

Σχεδίαση ΙΙ» τα κριτήρια για την αξιολόγηση του μαθήματος 

και η βαθμολόγησή τους στη διάρκεια των τετραμήνων έ-

χουν ως ακολούθως: 

α) Η ορθότητα γεωμετρικής απεικόνισης με τη μορφή καθι-

ερωμένων συμβάσεων (ορθών ή αξονομετρικών προβο-
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λών) βαθμολογείται με πενήντα (50) μονάδες, οι οποίες 

κατανέμονται ως ακολούθως: 

(i) Τοποθέτηση - συσχετισμός σχεδίων και λοιπών στοι-

χείων με σκοπό την παροχή πληροφοριών, μονάδες 15. 

(ii) Ορθή μεταφορά κλιμάκων και διαστάσεων, μονάδες 

20. 

(iii) Ορθότητα και πληρότητα τεμνόμενων και προβαλλό-

μενων στοιχείων, μονάδες 15. 

β) Η ποιότητα σχεδίασης βαθμολογείται με τριάντα (30) μο-

νάδες, οι οποίες κατανέμονται ως εξής: γραμμογραφία 

(πάχη, καθαρότητα, ομοιομορφία γραμμών, ακρίβεια σχε-

δίασης), μονάδες 15 γραμματογραφία, μονάδες 10 συμβο-

λισμοί, ενδείξεις, μονάδες 5. 

γ) Η πληρότητα σχεδίασης (βαθμός ολοκλήρωσης του συνό-

λου) βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες. 

δ) Η γενική εικόνα (σύνθεση της συνολικής εικόνας σχεδίων, 

γραμμάτων και λοιπών στοιχείων και οργάνωση του συ-

νόλου), βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες. 

III. EΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΧΡΩΜΑ 

Στο μάθημα «Ελεύθερο Σχέδιο-Χρώμα» ο τρόπος αξιολόγη-

σης του μαθήματος και η βαθμολόγησή του κατά τη διάρ-

κεια των τετραμήνων θα έχει ως αντικείμενο τη σχεδίαση εκ 

του φυσικού. Η σύνθεση συνιστάται να αποτελείται από ένα 

έως τρία αντικείμενα, να είναι απλή και τοποθετημένη σε 

ορατό σημείο εντός του χώρου εξέτασης. 

Οι μαθητές και μαθήτριες μπορούν να επιλέξουν: 

α) Την αποτύπωση των αντικειμένων και 

β) Την αποτύπωση της σχέσης τους με τον περιβάλλοντα 

χώρο. 

Η αξιολόγηση θα αφορά τα κάτωθι κριτήρια: 

1. Μέγεθος και τοποθέτηση του θέματος στη σχεδιαστική 

επιφάνεια. 

2. Προσωπικό ύφος σχεδίου. 

3. Μετρήσεις, συγκρίσεις, αναλογίες, σχέση των αντικειμέ-

νων μεταξύ τους και με το όλο. 

4. Φως - σκιά, απόδοση των τονικών σχέσεων και των όγκων 

του θέματος. Η βαθμολόγηση γίνεται με 25% για κάθε ένα 

κριτήριο. 

IV. ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟ 

ΜΕΡΟΣ) 

Τα κριτήρια για την αξιολόγηση του μαθήματος και για τη 

βαθμολόγησή του στη διάρκεια των τετραμήνων είναι τα 

εξής: 

i. H ορθότητα της απεικόνισης (ορθή μεταφορά κλίμακας, 

ορθή σχεδίαση τεμνομένων και προβαλλομένων στοιχεί-

ων, ορθή διαστασιολόγηση κ.λπ.), που αξιολογείται με σα-

ράντα (40) μονάδες. 

ii. H ποιότητα σχεδίασης (πάχη γραμμών, ποιότητα γραμ-

μών, ακρίβεια σχεδίασης, καθαρότητα σημείων τομής, συ-

ναρμογές κ.τ.λ.), που αξιολογείται με είκοσι (20) μονάδες. 

iii. Η πληρότητα σχεδίασης (ολοκλήρωση της σχεδίασης ό-

λων των ζητουμένων με τη απαιτούμενη τελική μορφή 

παρουσίασης δέκα (10) μονάδες - γραμματογραφία, σύμ-

βολα, ενδείξεις, κατάλληλος τύπος διαστασιολόγησης, δε-

καπέντε (15) μονάδες) που αξιολογείται συνολικά με εικο-

σιπέντε (25) μονάδες. 

iv. Η γενική εικόνα αξιολογείται με πέντε (5) μονάδες. 

v. H οργάνωση του θέματος στο χαρτί σχεδίασης, που αξιο-

λογείται με δέκα (10) μονάδες (τοποθέτηση και συσχετι-

σμός σχεδίων πέντε (5)μονάδες – ισορροπημένη σύνθεση 

στο χώρο σχεδίασης πέντε (5) μονάδες). 

V. ΣΧΕΔΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Ι, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ 

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΙΙ, 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕ Η/Υ, ΜΗ-

ΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ Η/Υ 

Στο μάθημα «Σχέδιο Δομικών Έργων με χρήση Η/Υ Ι» και στο 

εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων: 

«Αρχιτεκτονικό Σχέδιο και Ψηφιακή Σχεδίαση II», 

«Σχέδιο Ηλεκτρολογικό – Ηλεκτρονικό και με Η/Υ» 

«Μηχανολογικό Σχέδιο με Η/Υ» 

για την αξιολόγηση στη διάρκεια των τετραμήνων λαμβάνε-

ται υπόψη τόσο το τελικό προϊόν της σχεδίασης στην οθόνη 

του Η/Υ, είτε της κόλλας σχεδίασης, όσο και η διαδικασία 

σχεδίασης. 

Τα κριτήρια βαθμολόγησης είναι: 

α) η ορθότητα απεικόνισης (15 μονάδες), 

β) η πληρότητα σχεδίασης και η οργάνωση του θέματος σε 

επίπεδα (40 μονάδες), 

γ) η ορθή χρήση των εντολών του προγράμματος (30 μονά-

δες), 

δ) βαθμός ολοκλήρωσης και γενική εικόνα του σχεδίου (15 

μονάδες). 

Η αξιολόγηση επί της διαδικασίας γίνεται με παρατήρηση ή 

και με προφορικές ερωτήσεις. 
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VI. ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ 

ΜΕΡΟΣ) 

Για την αξιολόγηση στη διάρκεια των τετραμήνων λαμβάνε-

ται υπόψη τόσο το τελικό προϊόν της σχεδίασης στην οθόνη 

του Η/Υ, όσο και η διαδικασία σχεδίασης. 

Τα κριτήρια βαθμολόγησης του τελικού προϊόντος είναι τα 

παρακάτω: 

α) η ορθότητα απεικόνισης (15 μονάδες), 

β) η πληρότητα σχεδίασης και η οργάνωση του θέματος σε 

επίπεδα (40 μονάδες), 

γ) η ορθή χρήση των εντολών του προγράμματος (30 μονά-

δες), 

δ) βαθμός ολοκλήρωσης και γενική εικόνα του σχεδίου (15 

μονάδες). 

Η αξιολόγηση επί της διαδικασίας γίνεται με παρατήρηση ή 

και με προφορικές ερωτήσεις. 

VII. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ 

Για την αξιολόγηση στη διάρκεια των τετραμήνων λαμβάνε-

ται υπόψη τόσο το τελικό προϊόν της σχεδίασης στην οθόνη 

του Η/Υ, όσο και η διαδικασία. 

Τα κριτήρια για τη βαθμολόγηση είναι: 

α) η ορθότητα απεικόνισης, (15 μονάδες) 

β) η συνολική σύνθεση και η πληρότητα σχεδίασης, (40 μο-

νάδες) 

γ) η ορθή χρήση των εντολών του προγράμματος, (30 μονά-

δες) 

δ) βαθμός ολοκλήρωσης και γενική εικόνα του σχεδίου (15 

μονάδες). 

Η αξιολόγηση επί της διαδικασίας γίνεται με παρατήρηση ή 

και με προφορικές ερωτήσεις. 

VIII. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ - ΝΑΥΠΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ, ΣΧΕ-

ΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑ-

ΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Στα μαθήματα: 

«Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών», «Στοιχεία 

Μηχανολογικού – Ναυπηγικού Σχεδίου», «Σχέδιο Ειδικότη-

τας», «Μηχανολογική Σχεδίαση Εγκαταστάσεων Ψύξης και 

Κλιματισμού», τα κριτήρια αξιολόγησης κατά τη διάρκεια 

των τετραμήνων είναι: 

α) η ορθότητα των απαντήσεων (ορθή μεταφορά κλίμακας, 

ορθή σχεδίαση τεμνόμενων και προβαλλομένων στοιχεί-

ων, ορθή διαστασιολόγηση κ.λπ.) (35 μονάδες), 

β) η πληρότητα των απαντήσεων (σχεδίαση όλων των ζη-

τουμένων και των στοιχείων τους, όπως απαραίτητες 

γραμμές, στοιχεία διαστασιολόγησης, σύμβολα κ.λπ.) (30 

μονάδες), 

γ) η ποιότητα σχεδίασης (ποιότητα γραμμών, ακρίβεια σχε-

δίασης, καθαρότητα σημείων τομής, συναρμογές κ.λπ.) (25 

μονάδες), 

δ) η οργάνωση του θέματος στο χαρτί σχεδίασης (10 μονά-

δες). 

4. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 

Η αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της διδακτικής/μαθησιακής 

πορείας. 

Η αξιολόγηση αποτελεί βασική παιδαγωγική λειτουργία και 

συστατικό στοιχείο της εκπαιδευτικής πράξης. Σχετίζεται 

άμεσα με τους στόχους του Προγράμματος Σπουδών, το πε-

ριεχόμενο του γνωστικού αντικειμένου και τη μεθοδολογία 

προσέγγισής του. Πρόκειται για μια διαδικασία που ενσωμα-

τώνεται στο σύνολο της διδακτικής και μαθησιακής πορείας, 

ξεδιπλώνεται σε όλες τις φάσεις της και βοηθά να διαπιστω-

θεί η επίτευξη των Προσδοκώμενων Μαθησιακών Αποτελε-

σμάτων του μαθήματος. Σκοπός της είναι η παρώθηση του 

μαθητή προς την κριτική αυτοαντίληψη, καθώς και η ανα-

τροφοδότηση της διδασκαλίας και της μάθησης για την 

προαγωγή του εκπαιδευτικού έργου. Η αξιολόγηση είναι μια 

πολύπλοκη, πολυσύνθετη και εξαιρετικά υπεύθυνη ενέργεια 

του. Με μεθόδους και εργαλεία που παρέχει η θεωρία και η 

πρακτική της αξιολόγησης, ο εκπαιδευτικός παρατηρεί νη-

φάλια, μετρά αντικειμενικά, περιγράφει άρτια και αποτιμά 

την ατομική και ομαδική πρόοδο των μαθητών,  αλλά και τη 

διαδικασία της μάθησης σε όλες τις παραμέτρους της. 

Η αξιολόγηση βοηθά τον εκπαιδευτικό να παίρνει τις σωστές 

αποφάσεις (α) πριν την έναρξη της διδασκαλίας (διαγνωστι-

κή/ αρχική αξιολόγηση), (β) κατά τη διάρκεια της διδασκαλί-

ας (διαμορφωτική αξιολόγηση) και (γ) μετά το πέρας της 

διδασκαλίας (τελική αξιολόγηση). 

Ο εκπαιδευτικός παρακολουθεί την προσπάθεια και το έργο 

των μαθητών σε όλη τη διαδικασία της διδασκαλίας και αξι-

ολογεί τον βαθμό επίτευξης των Προσδοκώμενων Μαθησι-

ακών Αποτελεσμάτων. Δίνει το στίγμα του σημείου που βρί-

σκεται ο κάθε μαθητής σε σχέση με αυτά. Αποτιμά ποσοτικά 

και ποιοτικά στοιχεία που προκύπτουν από την παρατήρη-

ση, τις ατομικές και συλλογικές εργασίες, τους φακέλους ερ-
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γασίας, την αυτοαξιολόγηση και τις γραπτές δοκιμασίες. Τα 

απο- 

αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας διαμορφώνουν και 

την τελική ή αθροιστική αξιολόγηση. Αν το αποτέλεσμα δεν 

είναι το επιδιωκόμενο, τότε απαιτείται αναπροσαρμογή και 

αναδιαμόρφωση στις διδακτικές ενέργειες του εκπαιδευτι-

κού, με στόχο πάντοτε την αποτελεσματική διδασκαλία. Τα 

αποτελέσματα της διαμορφωτικής αξιολόγησης χρησιμο-

ποιούνται από τον εκπαιδευτικό για να διαμορφώσει τις πε-

ραιτέρω διδακτικές ενέργειες του, ενώ της τελικής αξιολό-

γησης για να αποτυπώσει τα τελικά αποτελέσματα (βαθμο-

λογία). 

Η αξιολόγηση βοηθά να εστιάσει ο εκπαιδευτικός στο τι έ-

χουν ως δυνατότητα πλέον οι μαθητές να «λένε» και να «κά-

νουν» επαρκώς στο τέλος του μαθήματος, που δεν μπορού-

σαν να πουν και να κάνουν στην αρχή του. Σε αυτή τη βάση, 

διαμορφώνει τη μέθοδο διδασκαλίας, ώστε να πετύχει το 

παραπάνω μαθησιακό αποτέλεσμα. Όπως το τέλος κάθε 

μαθήματος αξιολογεί τη γνώση και την εργασία των παιδιών 

με ερωτήσεις, αποτύπωση κρίσεων, απόψεων, ορισμών, ε-

πεξηγήσεων κλπ, έτσι χρησιμοποιεί τις ίδιες τεχνικές αξιο-

λόγησης στο τεστ ή στο τελικό διαγώνισμα. Μπορεί να δώ-

σει ένα κείμενο για συμπλήρωση κενών, αντιστοίχιση, σύ-

ντομη έκφραση γνώμης, αναζήτηση κριτηρίων και δεδομέ-

νων, ιεράρχηση εννοιών, κινήτρων ή γεγονότων. Μπορεί να 

δώσει προτάσεις και να ζητήσει αιτιολογημένη απάντηση 

για το αν είναι σωστές ή λάθος. Μπορεί επίσης να δώσει σύ-

ντομο κείμενο με ερωτήσεις που θα βοηθήσουν τα παιδιά να 

το προσεγγίσουν με κριτήρια, όπως για παράδειγμα, να ε-

ντοπίσουν συγκεκριμένες έννοιες, να τις ιεραρχήσουν, να τις 

εξηγήσουν, να δώσουν ορισμό, παραδείγματα, να εφαρμό-

σουν αυτά που αναφέρονται σε διαφορετική εποχή ή συν-

θήκες, να διαπιστώσουν την ύπαρξη διλημμάτων, να λύσουν 

μια υπόθεση, να τη συνεχίσουν, να διατυπώσουν κρίσεις και 

προτάσεις. 

Ο εκπαιδευτικός δεν περιορίζει, όμως, την αξιολόγηση μόνο 

στα επαναληπτικά τεστ και στις τελικές εξετάσεις. Είναι ση-

μαντικό και αναγκαίο η διαδικασία της αξιολόγησης να γίνε-

ται την ίδια ημέρα, με το πέρας κάθε ενότητας, ούτως ώστε 

να είναι σε θέση να διακρίνει τον βαθμό κατανόησης και α-

νταπόκρισης των μαθητών σύμφωνα με τα προσδοκώμενα 

μαθησιακά αποτελέσματα. Αν η αξιολόγηση πραγματοποιη-

θεί στο επόμενο μάθημα, αυτό που ουσιαστικά επιτυγχάνε-

ται είναι ο έλεγχος της μνήμης των μαθητών, και όχι των δε-

ξιοτήτων που αποκτήθηκαν, ούτε και των προσωπικών 

στάσεων που εκφράστηκαν. Στο σημείο αυτό, διευκρινίζεται 

ότι η φάση της «αξιολόγησης», η οποία εμφανίζεται στις δι-

δακτικές ενότητες, που αναπτύσσονται με τη διερευνητική 

μέθοδο, αποτελεί καταληκτήρια φάση της προτεινόμενης 

διδακτικής μεθόδου. Στη φάση αυτή, οι ίδιοι οι μαθητές 

προβαίνουν σε αξιολογικές εργασίες που αφορούν τη διδα-

κτική ενότητα που επεξεργάζονται». 

«Άρθρο 8 (9) 

Ενδιάμεσες Προφορικές, Πρακτικές και Γραπτές Εξετάσεις 

1. Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας των μαθημάτων, η 

πρόοδος των μαθητών ελέγχεται με προφορική ή πρα-

κτική εξέταση, η οποία διενεργείται με την υποβολή ε-

ρωτήσεων ή την εκτέλεση έργου στην ύλη του μαθήμα-

τος της ημέρας. Οι προφορικά ή πρακτικά εξεταζόμενοι 

μαθητές βαθμολογούνται για κάθε τέτοια εξέταση και η 

επίδοση συνεκτιμάται στο βαθμό τετραμήνου. Ειδικότε-

ρες προδιαγραφές για τις ενδιάμεσες προφορικές ή πρα-

κτικές εξετάσεις μπορούν να δίδονται κατά μάθημα, 

σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του Ινστιτούτου Εκπαι-

δευτικής Πολιτικής. 

2. Για τον έλεγχο της κατά μάθημα επίδοσης και επιμέλειας 

των μαθητών κατά τη διάρκεια των τετραμήνων, εκτός 

της ενδιάμεσης προφορικής και πρακτικής εξέτασης, δι-

ενεργούνται και ενδιάμεσες γραπτές εξετάσεις, τα απο-

τελέσματα των οποίων αξιοποιούνται για την πληρέστε-

ρη και αντικειμενικότερη αξιολόγηση της επίδοσης του 

μαθητή και για τη διαρκή ανατροφοδότηση της εκπαι-

δευτικής διαδικασίας. Οι ενδιάμεσες γραπτές εξετάσεις 

περιλαμβάνουν τις εξής κατηγορίες: 

α) Γραπτές δοκιμασίες σύντομης διάρκειας, που αποτε-

λούν εναλλακτικό τρόπο εξέτασης των μαθητών στο 

μάθημα της ημέρας και πραγματοποιούνται χωρίς 

προειδοποίηση αυτών στην ύλη του μαθήματος της 

ημέρας. Τα θέματα που δίνονται στους μαθητές θα 

πρέπει να είναι κατάλληλης έκτασης, μορφής και περι-

εχομένου, ώστε να μπορούν να απαντηθούν στον 

προβλεπόμενο χρόνο. Τα θέματα των γραπτών δοκι-

μασιών σύντομης διάρκειας μπορεί να βασίζονται στα 

                                                   

(9) Ολόκληρο το άρθρο 8 του ΠΔ 56/2016 αντικαταστάθηκε ως άνω 

σύμφωνα με το άρθ. 6 του ΠΔ 42/2017 (ΦΕΚ 68/Α/15-5-2017) 
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σχετικά παραδείγματα που έχουν διδαχτεί και τις οδη-

γίες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). 

Ο αριθμός των γραπτών δοκιμασιών σύντομης διάρκειας 

εντός κάθε τετραμήνου εναπόκειται στην κρίση του εκ-

παιδευτικού. 

β) Ειδικά για τα μαθήματα στα οποία προβλέπεται γρα-

πτή εξέταση στις τελικές εξετάσεις, κατά τη διάρκεια 

του Α’ τετραμήνου πραγματοποιείται υποχρεωτικά μία 

(1) ωριαία γραπτή δοκιμασία, η οποία καλύπτει περιο-

ρισμένης έκτασης ενότητα και διεξάγεται ύστερα από 

βραχείας διάρκειας προειδοποίηση των μαθητών. Για 

τα μαθήματα που χαρακτηρίζονται ως σχεδιαστικά ή 

εργαστηριακά και για το εργαστηριακό μέρος των μι-

κτών μαθημάτων δεν προβλέπεται υποχρεωτική γρα-

πτή δοκιμασία τετραμήνου. 

3. Για τα μαθήματα στα οποία δεν προβλέπεται γραπτή ε-

ξέταση στις τελικές εξετάσεις, κατά τη διάρκεια του Α’ 

τετραμήνου δύναται να πραγματοποιείται η μία (1) ω-

ριαία γραπτή δοκιμασία, κατά την κρίση του διδάσκο-

ντος. 

Δεν πρέπει να διεξάγονται περισσότερες από μια (1) ω-

ριαίες γραπτές δοκιμασίες κατά τη διάρκεια του ημερη-

σίου διδακτικού προγράμματος και οπωσδήποτε όχι πε-

ρισσότερες από τρεις (3) κατά τη διάρκεια του εβδομα-

διαίου διδακτικού προγράμματος για το ίδιο τμήμα. Ειδι-

κά για το μάθημα των Νέων Ελληνικών, για τα μαθήματα 

Επιλογής της Α΄ τάξης «Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκτο-

νικού Σχεδίου» και «Βασικές Αρχές Σύνθεσης», καθώς και 

για τα σχεδιαστικά μαθήματα των τομέων και των ειδι-

κοτήτων, η διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας ορίζεται ως 

δίωρη. 

4. Ως προς τη μορφή, οι εν λόγω γραπτές δοκιμασίες μπο-

ρεί να συνδυάζουν ταυτόχρονα διαφορετικού τύπου ε-

ρωτήσεις (ανάπτυξης, σύντομης απάντησης, κλειστές ή 

αντικειμενικού τύπου, πολλαπλών επιλογών κ.λπ.) και 

διαφορετικού επιπέδου δυσκολίας, με τις οποίες ελέγχε-

ται κατά κύριο λόγο η αφομοίωση της διδαχθείσας ύλης 

και γενικότερα η πρόοδος των μαθητών. 

5. Σε περίπτωση που υφίσταται αντικειμενικό πρόβλημα, 

οι εν λόγω υποχρεωτικές γραπτές δοκιμασίες που αφο-

ρούν μαθήματα στα οποία προβλέπεται γραπτή εξέταση 

στις τελικές εξετάσεις, δύνανται να πραγματοποιηθούν 

στο Β’ τετράμηνο.» 

Άρθρο 9 

Ατομικές και Ομαδικές Συνθετικές - Δημιουργικές Εργασίες 

1. Οι ατομικές και ομαδικές συνθετικές-δημιουργικές εργα-

σίες έχουν συνθετικό χαρακτήρα και επιδιώκουν την α-

νάπτυξη της δημιουργικής ικανότητας του μαθητή και 

γενικότερα την καλλιέργεια ερευνητικού πνεύματος μέ-

σω της αναζήτησης στοιχείων από διαφορετικές πηγές 

και την τελική σύνθεση των στοιχείων αυτών. Οι δημι-

ουργικές 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 κατα-

σκευές ή καλλιτεχνικές συνθέσεις. Τα θέματα των εργα-

σιών αυτών δίνονται από τους διδάσκοντες στους μαθη-

τές ή προτείνονται από τους μαθητές και εγκρίνονται 

από τους διδάσκοντες. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πο-

λιτικής (ΙΕΠ) αποστέλλει στα σχολεία οδηγίες διδασκαλί-

ας των μαθημάτων, οι οποίες περιλαμβάνουν και ενδει-

κτικές προτάσεις δημιουργικών εργασιών. Οι δημιουργι-

κές εργασίες μπορούν να παρουσιάζονται μέσα στην τά-

ξη, κατά τη κρίση του διδάσκοντος, ή, εφόσον υπάρχει η 

δυνατότητα, σε ειδική εκδήλωση κατά τάξη ή κατά σχο-

λείο, γεγονός που αποφασίζεται από το Σύλλογο των Δι-

δασκόντων. Οι εργασίες αυτές μπορούν να δημοσιεύο-

νται ή να δημοσιοποιούνται με όποιον άλλον τρόπο κρί-

νει πρόσφορο το κάθε Επαγγελματικό Λύκειο. 

2. α) Η εκπόνηση τουλάχιστον μιας δημιουργικής εργασίας 

είναι προαιρετική σε κάθε τάξη του ΕΠΑΛ. Για τη δημι-

ουργική 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 δυνατότη-

τες. 

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 α-

κολουθήσουν και τους παρέχει την αναγκαία πληρο-

φόρηση για τις πηγές που θα χρησιμοποιήσουν. 
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3. Η δημιουργική εργασία αξιολογείται από τον οικείο δι-

δάσκοντα και λαμβάνεται υπόψη μόνο όταν έχει θετική 

επίδραση στην επίδοση του μαθητή. 

4. Αν ένας μαθητής εκπονεί με δική του πρωτοβουλία και 

ύστερα από συνεννόηση με τους διδάσκοντες περισσό-

τερες της μιας δημιουργικές εργασίες, αυτές συνεκτιμώ-

νται στη βαθμολογία του μαθητή σε όλα τα αντίστοιχα 

μαθήματα. Αντίγραφο όλων των εργασιών τοποθετείται 

στο φάκελο εκπαιδευτικών επιδόσεων και δραστηριο-

τήτων του μαθητή, εάν αυτός υπάρχει, και όπου δεν υ-

πάρχει ενημερώνονται με ευθύνη του καθηγητή που πα-

ρακολουθεί 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 εκ-

παιδευτικός 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 ε-

ποπτεύσει όλες τις σχετικές εργασίες, καταβάλλεται 

προσπάθεια ένταξης των μαθητών σε ομαδικές εργασίες 

που βρίσκονται πλησιέστερα στα ενδιαφέροντα τους. 

Εάν και μετά την ομαδοποίηση το πρόβλημα παραμένει, 

κάθε διδάσκων επιλέγει μεταξύ των μαθητών που επι-

θυμούν να εκπονήσουν στο αντικείμενο του εργασία ό-

σους μπορεί να εποπτεύσει με κριτήρια που καθορίζει ο 

ίδιος και ανακοινώνει στους ενδιαφερόμενους. Τους υ-

πόλοιπους παραπέμπει στο Σύλλογο των Διδασκόντων, 

ο οποίος τους κατανέμει σε άλλους διδάσκοντες με βάση 

τις εναλλακτικές προτιμήσεις τους, που περιέχονται στη 

δήλωση τους. Για όποιο άλλο θέμα ανακύπτει σχετικά με 

την εκπόνηση δημιουργικών - συνθετικών εργασιών από 

τους μαθητές, αποφασίζει ο Σύλλογος των Διδασκόντων. 

Άρθρο 10 

Φάκελος επιδόσεων και δραστηριοτήτων των μαθητών 

1. Σε κάθε ΕΠΑΛ δύνανται να τηρούν με ευθύνη του υπεύ-

θυνου καθηγητή κάθε τμήματος ή τάξης και σε χώρο 

που καθορίζεται από το Διευθυντή του Λυκείου φάκελο 

εκπαιδευτικών επιδόσεων και δραστηριοτήτων των μα-

θητών, στον οποίο καταχωρίζονται στοιχεία που συμ-

βάλλουν στη σφαιρικότερη εκπαιδευτική αξιολόγηση 

των μαθητών, τα οποία δεν προκύπτουν από άλλες δια-

δικασίες αποτίμησης της επίδοσης 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 διακρίσεων 

του στον πνευματικό, πολιτιστικό, κοινωνικό και α-

θλητικό τομέα που χορηγούνται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. ή 

από επίσημα αναγνωρισμένους επιστημονικούς, μορ-

φωτικούς, πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς υψη-

λού κύρους, 

δ) Ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης του μαθητή, 

ε) Παρατηρήσεις ή προτάσεις του σχετικές με τα μαθή-

ματα. Κάθε μαθητής που επιθυμεί να εντάξει στο φά-

κελο του νέα στοιχεία, τα υποβάλλει στον αρμόδιο κα-

θηγητή. 

2. Σκοπός της τήρησης των ως άνω φακέλων είναι όχι μόνο 

η σφαιρικότερη και πολύπλευρη εκτίμηση των δραστη-

ριοτήτων των μαθητών, αλλά η υποβοήθηση και η επι-

κοινωνία μέσα στο σχολείο μεταξύ διδασκόντων και δι-

δασκομένων, η παροχή έμμεσα στον μαθητή της δυνα-

τότητας συμμετοχής του και της διατύπωσης παρατηρή-

σεων και προτάσεων για τη σχολική ζωή και τη βελτίωση 

της διδακτικής πράξης. 

3. Κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με την τήρηση των φα-

κέλων και την αξιοποίηση τους καθορίζεται με απόφαση 

του Συλλόγου διδασκόντων. 

«Άρθρο 11 (10) 

Κριτήρια Αξιολόγησης της επίδοσης  

των μαθητών - Διαδικασίες 

1. Για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή κατά τε-

τράμηνο ο εκπαιδευτικός συνεκτιμά: 

α. τη συμμετοχή στη διδακτική - μαθησιακή διαδικασία, 

β. την επιμέλεια και το ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο 

μάθημα, 

γ. τις εργασίες που εκπονούνται στο σπίτι ή στο σχολείο, 

                                                   

(10) Ολόκληρο το άρθρο 11 του ΠΔ 56/2016 αντικαταστάθηκε ως άνω 

σύμφωνα με το άρθ. 7 του ΠΔ 42/2017 (ΦΕΚ 68/Α/15-5-2017) 
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δ. την επίδοση στις ενδιάμεσες γραπτές, πρακτικές και 

προφορικές δοκιμασίες, 

ε. τις δημιουργικές εργασίες των μαθητών, εφόσον έ-

χουν ανατεθεί, 

στ. τον φάκελο εκπαιδευτικών επιδόσεων και δραστηρι-

οτήτων κάθε μαθητή, όπου αυτός τηρείται. 

Στην περίπτωση που λείπουν στοιχεία από τα παραπάνω 

αναφερθέντα, ο βαθμός του τετραμήνου διαμορφώνεται 

από τη συνεκτίμηση των υπαρχόντων στοιχείων. Μαθη-

τής που δεν παραδίδει (υποχρεωτική) ατομική εργασία 

που του έχει ανατεθεί βαθμολογείται στην εργασία αυτή 

με τον κατώτερο βαθμό «κακώς» μηδέν (0). 

2. Τα θέματα για τα μαθήματα στα οποία προβλέπεται 

γραπτή εξέταση στις τελικές εξετάσεις, εξάγονται από 

την ύλη που ορίζεται ως εξεταστέα για κάθε μάθημα κα-

τά το έτος που γίνονται οι εξετάσεις. Οι ερωτήσεις είναι 

ανάλογες με εκείνες που έχουν διδαχθεί και σύμφωνες 

με τις οδηγίες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 

διατρέχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση της εξε-

ταστέας ύλης, ελέγχουν ευρύ φάσμα διδακτικών στόχων 

και είναι κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας. Οι μαθητές 

απαντούν υποχρεωτικά σε όλα τα θέματα. 

3. Για κάθε θέμα καθορίζεται συγκεκριμένη βαθμολογία. 

Κάθε θέμα δύναται να έχει περισσότερα του ενός ερω-

τήματα. Κάθε ερώτημα δύναται να αναλύεται σε περισ-

σότερα υποερωτήματα. Σε περίπτωση κατά την οποία 

ένα θέμα αναλύεται σε ερωτήματα και υποερωτήματα η 

βαθμολογία που προβλέπεται για αυτό κατανέμεται στις 

επιμέρους ερωτήσεις. Κατά την ανακοίνωση των θεμά-

των καθορίζεται ο βαθμός για κάθε μία από αυτές. 

4. Για την αξιολόγηση των εργαστηριακών μαθημάτων και 

του εργαστηριακού μέρους των μικτών μαθημάτων 

λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη τα εξής: 

α) Ο βαθμός εφαρμογής στην πράξη των θεωρητικών 

γνώσεων του μαθήματος με τη χρήση μεθόδων της 

σύγχρονης τεχνολογίας. 

β) Ο βαθμός στον οποίο ο μαθητής έχει εφαρμόσει κα-

νονισμούς υγιεινής και ασφάλειας κατά την εκτέλεση 

της εργασίας του. 

γ) Ο βαθμός στον οποίο χρησιμοποίησε κατάλληλα ερ-

γαλεία, όργανα, μηχανήματα και υλικά. 

δ) Η ποιότητα του τελικού αποτελέσματος της εργασίας 

κάθε μαθητή. 

ε) Η αξιολόγηση της άσκησης στο εργαστήριο γίνεται 

συμπληρωματικά με τη μέθοδο της συστηματικής και 

αντικειμενικής παρατήρησης του μαθητή από τους δι-

δάσκοντες και της καταγραφής και διατήρησης των 

αποτελεσμάτων της παρατήρησης σε πίνακα/φόρμα 

εργαστηριακής προόδου. 

5. Δεν κατατίθεται βαθμολογία για μάθημα ή κλάδο μαθή-

ματος, εάν αποδεδειγμένα και δικαιολογημένα οι διδά-

σκοντες δεν διαθέτουν επαρκή στοιχεία για την αξιολό-

γηση της επίδοσης των μαθητών. 

6. Δεν κατατίθεται βαθμολογία για τα μαθήματα των Θρη-

σκευτικών και της Φυσικής Αγωγής για όσους μαθητές 

και μαθήτριες έχουν νομίμως απαλλαγεί από την παρα-

κολούθησή τους οπότε και δεν υπολογίζονται στην εξα-

γωγή του Γ.Μ.Ο. 

7. Με τη λήξη του Α΄ και του Β΄ τετραμήνου, κάθε εκπαι-

δευτικός καταθέτει στον Διευθυντή του Σχολείου ή 

στους εκπαιδευτικούς που έχει ορίσει ο σύλλογος διδα-

σκόντων, ονομαστική κατάσταση για κάθε τάξη ή τμήμα 

χωριστά με τους βαθμούς επίδοσης των μαθητών. Εάν 

από την ονομαστική κατάσταση της προφορικής βαθ-

μολογίας λείπει βαθμός μαθητή, ο διδάσκων δικαιολογεί 

την έλλειψη του βαθμού με ενυπόγραφη σημείωση πάνω 

στην κατάσταση. 

8. Με ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου και των υπευθύ-

νων που έχει ορίσει ο σύλλογος διδασκόντων, η προφο-

ρική βαθμολογία των μαθητών καταχωρίζεται στο ηλε-

κτρονικό σύστημα μετά από έλεγχο και αντιπαραβολή 

στο Ατομικό Δελτίο (Α.Δ.) των μαθητών, όπως προβλέ-

πεται από τις εκάστοτε διατάξεις. Για το Β΄ τετράμηνο η 

καταχώριση γίνεται πριν από την έναρξη των τελικών 

γραπτών εξετάσεων. Μετά την καταχώριση δεν επιτρέ-

πεται καμία μεταβολή. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί 

λάθος, αυτό διορθώνεται από τον Διευθυντή πριν από 

την έκδοση των αποτελεσμάτων». 

Άρθρο 12 

Κοινοποίηση 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 συμπερι-
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φορά 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 οργανώνεται μία τουλάχι-

στον συνάντηση κηδεμόνων στα μέσα κάθε τετραμήνου 

με σκοπό την ενημέρωση τους στα θέματα της παρα-

γράφου 1. Κατόπιν συνεννόησης Διευθυντή και διδασκό-

ντων, ορίζεται πρόγραμμα ενημέρωσης των κηδεμόνων, 

σύμφωνα με το οποίο κάθε διδάσκων έχει την υποχρέ-

ωση μία τουλάχιστον ημέρα την εβδομάδα να δέχεται 

τους κηδεμόνες των μαθητών. Το πρόγραμμα ανακοινώ-

νεται στην αρχή του διδακτικού έτους και κοινοποιείται 

γραπτώς στους κηδεμόνες μέσω των μαθητών. 

3. Οι κηδεμόνες των μαθητών δικαιούνται να ενημερώνο-

νται 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 κηδε-

μόνες 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 - ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ –  

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

«Άρθρο 13 (11) 

Διεξαγωγή Τελικών Εξετάσεων στην εξεταστική περίοδο 

Μαΐου - Ιουνίου - Φύλαξη γραπτών δοκιμίων 

1. Οι προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις 

διεξάγονται μετά τη λήξη των μαθημάτων του Β’ Τετρα-

μήνου και διενεργούνται με την ευθύνη του συλλόγου 

διδασκόντων και του Διευθυντή. Στις εξετάσεις αυτές α-

ξιολογούνται συνολικά οι γνώσεις και οι δεξιότητες που 

απέκτησαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια του διδακτικού 

έτους. Οι γραπτές τελικές εξετάσεις είναι δίωρης διάρ-

κειας και ξεκινούν με τη χορήγηση των θεμάτων στους 

εξεταζόμενους. Ειδικά για τα μαθήματα: 

• «Νέα Ελληνικά» 

                                                   

(11) Ολόκληρο το άρθρο 13 του ΠΔ 56/2016 αντικαταστάθηκε ως άνω 

σύμφωνα με το άρθ. 8 του ΠΔ 42/2017 (ΦΕΚ 68/Α/15-5-2017) με ισχύ 

από το 2017-2018 σύμφωνα με την παρ. 6 του αρθ. 4 του Ν. 

4473/2017 (ΦΕΚ 78/Α/30-5-2017) 

• «Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου» και 

«Βασικές Αρχές Σύνθεσης», Α΄ τάξης Επιλογής 

• τα χαρακτηρισμένα ως σχεδιαστικά και το σχεδια-

στικό μέρος των μικτών μαθημάτων, 

η διάρκεια της γραπτής εξέτασης ορίζεται σε τρεις (3) 

ώρες. Οι απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις είναι ταυ-

τόσημες. 

2. Ως εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα του ΕΠΑΛ ορίζονται 

τα 2/3 της διδαχθείσας ύλης με την προϋπόθεση ότι αυτά 

δεν είναι λιγότερα από το μισό της διδακτέας ύλης. 

3. Τα θέματα ορίζονται από τους διδάσκοντες του αντί-

στοιχου μαθήματος κατά τη διάρκεια του διδακτικού έ-

τους και είναι κοινά για όλα τα τμήματα της τάξης. Κατ’ 

εξαίρεση είναι δυνατόν να δοθούν χωριστά θέματα εάν 

συντρέχει αποχρών λόγος, ο οποίος αναγράφεται σε ση-

μείωση στο έγγραφο που περιέχει τα θέματα και παράλ-

ληλα συντάσσεται και σχετική πράξη στο βιβλίο Πράξε-

ων του Διευθυντή του σχολείου. 

4. Σε τάξεις ή τμήματα όπου το μάθημα διδάσκεται από 

έναν μόνο εκπαιδευτικό ορίζεται από τον Διευθυντή του 

σχολείου ένας επιπλέον εκπαιδευτικός της ίδιας ή συνα-

φούς ειδικότητας ή που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο 

μάθημα ως συνεισηγητής - συνεξεταστής του μαθήμα-

τος. 

5. Εάν δεν είναι εφικτό να οριστούν θέματα από τον διδά-

σκοντα του αντίστοιχου μαθήματος κατά τη διάρκεια 

του σχολικού έτους λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας 

ή σοβαρού κωλύματος που συνιστά ανωτέρα βία, τα θέ-

ματα ορίζονται από άλλον εκπαιδευτικό της ίδιας ειδικό-

τητας ή αν δεν υπάρχει, από εκπαιδευτικό που έχει σε 

ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα ή από εκπαιδευτικό συ-

ναφούς ειδικότητας ο οποίος ορίζεται από τον Διευθυ-

ντή του σχολείου. Εάν δεν υπηρετεί στη σχολική μονάδα 

εκπαιδευτικός που ανήκει στις παραπάνω κατηγορίες, 

τότε ορίζεται για τον σκοπό αυτό από τον αρμόδιο Διευ-

θυντή Δ.Ε. άλλος εκπαιδευτικός. 

6. Τα θέματα διανέμονται φωτοτυπημένα στους μαθητές 

και μαθήτριες ή υπαγορεύονται ή γράφονται στον πίνα-

κα σε ειδικές περιπτώσεις, κατά την κρίση του Διευθυντή 

του σχολείου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Τα φωτο-

τυπημένα θέματα επισυνάπτονται στα γραπτά και ανα-

γράφονται σε αυτά μόνο τα ατομικά στοιχεία των μαθη-

τών. 
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7. Οι απαντήσεις των θεμάτων γράφονται από τους μαθη-

τές και μαθήτριες σε φύλλο χαρτιού (κόλλα αναφοράς ή 

κόλλα σχεδίου) που φέρει τη σφραγίδα του Σχολείου, 

την υπογραφή του Διευθυντή και ειδική σφραγίδα για 

την αναγραφή των στοιχείων του μαθητή και της βαθ-

μολογίας του γραπτού δοκιμίου. 

8. Οι εξετάσεις διενεργούνται ενώπιον δύο (2) επιτηρητών 

ή όπου αυτό δεν είναι δυνατό ενώπιον ενός (01) επιτηρη-

τή σε κάθε αίθουσα, οι οποίοι μετά τη λήξη της εξέτασης 

παραλαμβάνουν τα γραπτά δοκίμια των μαθητών, τα 

υπογράφουν και τα παραδίδουν με υπογραφή μέσα σε 

φάκελο στον αρμόδιο διδάσκοντα εκπαιδευτικό για τη 

βαθμολόγησή τους. 

9. Σε ό,τι αφορά τη φύλαξη γραπτών δοκιμίων τα γραπτά 

δοκίμια των μαθητών αρχειοθετούνται και φυλάσσονται 

στο σχολείο ως τις 15 Μαΐου του επόμενου σχολικού έ-

τους, οπότε καταστρέφονται με Πράξη του Διευθυντή». 

«Άρθρο 14 (12) 

Τρόπος εξέτασης των διαφόρων μαθημάτων 

1. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Α. 1. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

H εξέταση του μαθήματος Νέα Ελληνικά, όπου αυτό διδά-

σκεται, θα πραγματοποιηθεί με τον εξής τρόπο: 

Για την εξέταση στα Νέα Ελληνικά, η οποία διαρκεί τρεις (3) 

ώρες, δίνονται στους μαθητές δύο (2) κείμενα τα οποία α-

νταποκρίνονται στην αντιληπτική ικανότητά τους, σχετίζο-

νται με θεματικό κύκλο οικείο από τη σχολική διδασκαλία 

και είναι δυνατόν να συνοδεύονται από εικόνες και άλλο ο-

πτικοακουστικό υλικό. 

Το ένα κείμενο αναφέρεται στο γνωστικό αντικείμενο της 

Γλώσσας, ενώ το άλλο, ποιητικό ή πεζό, στο γνωστικό αντι-

κείμενο της Λογοτεχνίας. Τα δύο κείμενα συνοδεύονται από 

σύντομο εισαγωγικό σημείωμα χωρίς ερμηνευτικά σχόλια. 

Οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν σε τρεις (3) δραστη-

ριότητες που συνοδεύουν κάθε κείμενο, από τις οποίες: 

α) δύο (2) αφορούν την κατανόηση και την προσέγγιση της 

γλώσσας του κειμένου και βαθμολογούνται η καθεμιά με 

15 μονάδες 

β) μία (1) αφορά την παραγωγή γραπτού λόγου και βαθμο-

λογείται με 20 μονάδες. 

                                                   

(12) Ολόκληρο το άρθρο 14 του ΠΔ 56/2016 αντικαταστάθηκε ως άνω 

σύμφωνα με το άρθ. 9 του ΠΔ 42/2017 (ΦΕΚ 68/Α/15-5-2017). 

Συνολικά, οι δραστηριότητες κατανόησης και προσέγγισης 

της γλώσσας των δύο κειμένων βαθμολογούνται με 60 

(4Χ15) μονάδες και οι δραστηριότητες παραγωγής λόγου με 

40 (2Χ20) μονάδες. 

Ειδικότερα: 

Στο γνωστικό αντικείμενο της Γλώσσας ζητούνται: 

α) μια δραστηριότητα που αφορά την ανάγνωση - κατανόη-

ση του κειμένου σε συνδυασμό με το επικοινωνιακό πλαί-

σιό του, με την οποία ελέγχεται η ικανότητα των μαθη-

τών/μαθητριών να εντοπίζουν, να παρουσιάζουν και να 

κρίνουν τις πληροφορίες που περιέχονται στο κείμενο, τις 

βασικές ιδέες και τα επιχειρήματα του συγγραφέα, το 

πρόβλημα που θέτει, τις θέσεις που υποστηρίζει και να 

συσχετίζουν το βασικό μήνυμα του κειμένου με τις περι-

στάσεις επικοινωνίας και τον σκοπό για τον οποίο γρά-

φτηκε είτε να αποδίδουν περιληπτικά το κείμενο λαμβά-

νοντας υπόψη συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο κ.λπ. 

β) μια δραστηριότητα που αφορά την προσέγγιση της δομής 

και της γλώσσας του κειμένου, με την οποία ελέγχεται η 

ικανότητα των μαθητών σε ένα από τα ακόλουθα: είτε να 

αναγνωρίζουν τη βασική δομή του κειμένου ή τη δομή και 

τον τρόπο ανάπτυξης μιας παραγράφου, είτε να εντοπί-

ζουν τις διαρθρωτικές λέξεις/φράσεις που βοηθούν στη 

συνοχή του κειμένου, είτε να αποδίδουν με πλαγιότιτλους 

ή με τη μορφή διαγράμματος τη νοηματική αλληλουχία 

του κειμένου (συνεκτικότητα), είτε να μετασχηματίζουν 

λέξεις ή φράσεις ή μέρη ή και ολόκληρο το κείμενο, αλλά-

ζοντας την ορθογραφία, τη σύνταξη, το λεξιλόγιο (συνώ-

νυμα, αντώνυμα), τα σημεία στίξης, σύμφωνα με συγκε-

κριμένες περιστάσεις επικοινωνίας και να σχολιάζουν το 

επικοινωνιακό αποτέλεσμα είτε να ερμηνεύουν λέξεις-

φράσεις του κειμένου με βάση τα κειμενικά συμφραζόμε-

να και το επικοινωνιακό πλαίσιο κ.λπ. 

γ) μία δραστηριότητα παραγωγής λόγου, με την οποία ζη-

τείται από τους μαθητές να συντάξουν δικό τους κείμενο, 

ενταγμένο σε επικοινωνιακό πλαίσιο, στο οποίο κρίνουν ή 

σχολιάζουν σημεία του κειμένου ή αναπτύσσουν τεκμηρι-

ωμένα προσωπικές απόψεις, παίρνοντας αφορμή από το 

αρχικό κείμενο. Η έκταση της ανάπτυξης αυτής καθορίζε-

ται κατά προσέγγιση, χωρίς να υπερβαίνει τις 250-300 λέ-

ξεις. 

Στο γνωστικό αντικείμενο της Λογοτεχνίας ζητούνται: 
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α) μια δραστηριότητα που αφορά την ανάγνωση - κατανόη-

ση του κειμένου, με την οποία ελέγχεται η ικανότητα των 

μαθητών σε ένα από τα ακόλουθα: 

είτε να εντοπίζουν στο κείμενο πληροφορίες όπως πρό-

σωπα, χώρος, χρόνος, κοινωνικό πλαίσιο δράσης των 

προσώπων, τα γεγονότα/αίτια που κατευθύνουν τη δράση 

των αφηγηματικών ηρώων, τα βασικά θέματα, ιδέες, που 

απασχολούν τον λογοτέχνη και τη στάση που υιοθετεί α-

πέναντι σε αυτά, τεκμηριώνοντας την άποψή τους με 

στοιχεία του κειμένου είτε να αναλύουν κάποιον από τους 

χαρακτήρες με βάση τα δεδομένα του κειμένου είτε να ε-

πισημαίνουν τα σύμβολα, τις φωνές, τις σιωπές σε ένα 

ποιητικό ή θεατρικό κείμενο κ.λπ. 

β) μια δραστηριότητα που αφορά την προσέγγιση της 

γλώσσας του κειμένου, με την οποία ελέγχεται η ικανότη-

τα των μαθητών σε ένα από τα ακόλουθα: 

είτε να διακρίνουν «τι» λέει το κείμενο από το «πώς» το λέ-

ει το κείμενο και να αναγνωρίζουν τα βασικά σημεία οργά-

νωσης της αφηγηματικής πλοκής ή της ποιητικής γραφής 

είτε να εντοπίζουν μέσα στο κείμενο συγκεκριμένους δεί-

κτες (αφηγηματικούς τρόπους, αφηγηματικές τεχνικές, τα 

ρηματικά πρόσωπα κ.ά.) είτε να εντοπίζουν εκφραστικά 

μέσα – τρόπους (μεταφορές, παρομοιώσεις, επαναλήψεις, 

αντιθέσεις, εικόνες κ.λπ.) και να ερμηνεύουν τη λειτουργία 

τους στο κείμενο, 

γ) μια δραστηριότητα ερμηνείας και παραγωγής λόγου. 

Προτείνεται ένα θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης και ένα 

θέμα δημιουργικής γραφής και κάθε μαθητής επιλέγει ένα 

από τα δύο. Στην πρώτη περίπτωση (θέμα αναγνωστικής 

ανταπόκρισης), ζητείται από τους μαθητές να αξιολογή-

σουν ιδέες, αξίες, στάσεις, συμπεριφορές που αναδεικνύο-

νται στο κείμενο, να τις συγκρίνουν με αυτές του σήμερα ή 

να τις συσχετίσουν με προσωπικές εμπειρίες, βιώματα, 

συναισθήματα κ.λπ. Στη δεύτερη περίπτωση (θέμα δημι-

ουργικής γραφής), ζητείται είτε μετασχηματισμός του αρ-

χικού κειμένου (είτε να αναδιηγηθούν τμήμα της ιστορίας 

από την οπτική γωνία συγκεκριμένου ήρωα με μορφή η-

μερολογίου, επιστολής κ.τ.λ., είτε να τροποποιήσουν αρ-

χικό κείμενο με την αλλαγή οπτικής γωνίας στην αφήγηση 

ή του τέλους στην ιστορία, με τη δημιουργία διαλόγων, την 

εισαγωγή στοιχείων περιγραφής ή οπτικών, ακουστικών 

και άλλων εικόνων, με την απόδοση ενός παραδοσιακού 

ποιήματος σ’ ελεύθερο στίχο κ.ά.) είτε σύνταξη νέου κει-

μένου στο οποίο οι μαθητές και μαθήτριες εκφράζουν 

σκέψεις και συναισθήματα αξιοποιώντας τα χαρακτηρι-

στικά του κειμενικού είδους το οποίο καλούνται να γρά-

ψουν. Η έκταση του μαθητικού κειμένου μπορεί να κυμαί-

νεται από 100 έως 150 λέξεις. 

2. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ’ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ 

Για την εξέταση στο μάθημα «Νέα Ελληνική Γλώσσα» της Γ΄ 

Τάξης Εσπερινού ΕΠΑΛ δίνεται στους μαθητές σε φωτοαντί-

γραφο ένα κείμενο περιορισμένης έκτασης από τον έντυπο 

ή/και τον ηλεκτρονικό λόγο (βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, 

διαδίκτυο), που αναφέρεται σε κοινωνικά, πολιτικά, πολιτι-

στικά, επιστημονικά ή άλλα θέματα της καθημερινής ζωής 

και έχει νοηματική πληρότητα. Το κείμενο σχετίζεται με θέ-

ματα με τα οποία ασχολήθηκαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια 

του σχολικού έτους. Οι μαθητές εξετάζονται στα παρακάτω 

τέσσερα (4) θέματα υπό τα στοιχεία α, β, γ, δ. Συγκεκριμένα 

καλούνται: 

α) να δώσουν σύντομη περίληψη του δοθέντος κειμένου, η 

έκταση της οποίας καθορίζεται ανάλογα με την έκταση και 

το νόημα του κειμένου· 

β) να απαντήσουν σε δύο (2) ερωτήσεις που έχουν σχέση με: 

i. Την κατανόηση του κειμένου (θέσεις, προβληματισμοί, 

επιδιώξεις, επιχειρήματα και οπτική γωνία του συντά-

κτη, εντοπισμός της κεντρικής ιδέας του κειμένου, 

προσδιορισμός του αποδέκτη του κειμένου κ.λπ.). 

ii. Την οργάνωση του λόγου (δομή του κειμένου, πλαγιό-

τιτλοι παραγράφων, λέξεις συνοχής, τρόποι ανάπτυξης 

παραγράφων κ.λπ.). 

γ) Να απαντήσουν σε δύο (2) ερωτήσεις που αφορούν: 

i. σε σημασιολογικά στοιχεία (σημασίες λέξεων, συνώνυ-

μα, αντικατάσταση λέξεων ή φράσεων με σημασιολογι-

κά ισοδύναμες, αντώνυμα, σχηματισμός προτάσεων ή 

περιόδων λόγου με συγκεκριμένες λέξεις ή φράσεις, 

κ.λπ.). 

ii. στην επισήμανση της λειτουργίας μορφοσυντακτικών 

δομών και υφολογικών στοιχείων του κειμένου που 

σχετίζονται με τους επικοινωνιακούς στόχους του συγ-

γραφέα (ενεργητική ή παθητική σύνταξη, χρήση στίξης, 

γλωσσικές ποικιλίες, αναφορική και ποιητική λειτουργία 

της γλώσσας -δηλωτική και συνυποδηλωτική χρήση, 

στοιχεία προφορικού λόγου, χρήση ειδικού λεξιλογίου, 

χαρακτηριστικά κειμενικού είδους κ.λπ.). 
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δ) Να συνθέσουν δικό τους κείμενο (ενταγμένο σε επικοινω-

νιακό πλαίσιο και το οποίο σχετίζεται θεματικά με το κεί-

μενο που τους δόθηκε), στο πλαίσιο του οποίου απαντούν 

με πειστική επιχειρηματολογία στα ζητούμενα, διατυπώ-

νουν κρίσεις και σχόλια ή αναπτύσσουν τεκμηριωμένα 

προσωπικές απόψεις. Η έκταση του κειμένου κυμαίνεται 

από 350 έως 450 λέξεις. 

Το πρώτο (α) θέμα βαθμολογείται με είκοσι (20) μονάδες, το 

δεύτερο (β) και το τρίτο (γ) με δεκαπέντε πέντε (15) μονάδες 

το καθένα και το τέταρτο (δ) με πενήντα (50). Η κατανομή 

της βαθμολογίας στις ερωτήσεις του «β» και του «γ» θέμα-

τος, οι οποίες μπορεί να αναλύονται σε υποερωτήματα, δι-

αφοροποιείται ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας τους και οι 

βαθμολογικές μονάδες καθορίζονται κατά τη διατύπωση 

των θεμάτων και ανακοινώνονται γραπτώς στους μαθητές. 

3. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ’ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ ΚΑΙ Δ’ ΕΣΠΕΡΙ-

ΝΟΥ ΕΠΑΛ 

Για την εξέταση στο μάθημα «Νέα Ελληνική Γλώσσα» στη Γ΄ 

τάξη Ημερησίου Επαγγελματικού Λυκείου και στη Δ΄ τάξη 

Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου δίνεται στους μαθητές 

σε φωτοαντίγραφο απόσπασμα κειμένου (δοκιμιακού, λο-

γοτεχνικού, άρθρου κτλ.) μιας έως δύο σελίδων από βιβλίο, 

εφημερίδα ή περιοδικό (ή κατασκευασμένο για το σκοπό 

της αξιολόγησης) που αναφέρεται σε κοινωνικά, πολιτικά, 

πολιτιστικά, επιστημονικά ή άλλα θέματα της καθημερινής 

ζωής και έχει νοηματική πληρότητα. Το κείμενο αυτό αντα-

ποκρίνεται στην αντιληπτική ικανότητα των μαθητών και 

σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με θεματικούς κύκλους οικείους 

στους μαθητές από τη σχολική διδασκαλία. Οι μαθητές εξε-

τάζονται σε τρία θέματα, στα οποία καλούνται: 

α) Να δώσουν μια σύντομη περίληψη του κειμένου αυτού, 

της οποίας η έκταση καθορίζεται ανάλογα με την έκταση 

και το νόημα του κειμένου. 

β) Να απαντήσουν σε ερωτήσεις με τις οποίες ελέγχονται: 

i) Η κατανόηση του κειμένου (ιδεολογικά σημεία του κει-

μένου, επιχειρήματα συγγραφέα, προβλήματα που θέτει, 

κτλ.). 

ii) Η οργάνωση του λόγου (διάρθρωση, δομή διαίρεση και 

τιτλοφόρηση ενοτήτων, συνοχή, ενότητα, συλλογιστική, 

κτλ.). 

iii) Τα σημασιολογικά στοιχεία (σημασία λέξεων, συνώνυ-

μα - αντώνυμα, κατασκευή φράσεων ή παραγράφων με 

ορισμένες λέξεις, αντικατάσταση λέξεων ή φράσεων 

κτλ.). 

iν) Η ικανότητά τους να αναγνωρίζουν τη λειτουργία των 

μορφοσυντακτικών δομών, καθώς και να χειρίζονται 

αυτές τις δομές, ανάλογα με τους επικοινωνιακούς στό-

χους του κειμένου. 

γ) Να συντάξουν ένα κείμενο ενταγμένο σε επικοινωνιακό 

πλαίσιο με το οποίο κρίνουν ή σχολιάζουν κάποια σημεία 

του κειμένου ή αναπτύσσουν προσωπικές απόψεις, παίρ-

νοντας αφορμή από το κείμενο. Η έκταση της ανάπτυξης 

αυτής καθορίζεται κατά προσέγγιση, χωρίς να υπερβαίνει 

τις 600 λέξεις. 

Το πρώτο θέμα βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες, 

το δεύτερο θέμα βαθμολογείται με τριάντα πέντε (35) μονά-

δες, οι οποίες κατανέμονται σε επιμέρους ερωτήσεις, ενώ το 

τρίτο θέμα βαθμολογείται με σαράντα (40) μονάδες. Κατά 

τη βαθμολόγηση όλων των θεμάτων λαμβάνεται υπόψη η 

ορθογραφία, η δομή του κειμένου, ο λεξιλογικός πλούτος, η 

ακρίβεια και η ορθότητα της διατύπωσης, καθώς και το πε-

ριεχόμενο. 

4. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ’ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ 

Για την εξέταση στο μάθημα «Νέα Ελληνική Λογοτεχνία» της 

Γ΄ Τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. δίνεται στους μαθητές σε φωτοα-

ντίγραφο περιορισμένης εκτάσεως πεζό ή ποιητικό κείμενο 

που περιλαμβάνεται στη διδαχθείσα ύλη και ορίζεται από 

τον διδάσκοντα, καθώς και αδίδακτο περιορισμένης εκτά-

σεως πεζό ή ποιητικό κείμενο (ίσης κατά προσέγγιση δυ-

σκολίας με το διδαγμένο), που επιλέγεται από τον διδάσκο-

ντα, με τις αναγκαίες διευκρινίσεις. Το αδίδακτο κείμενο ε-

ντάσσεται γραμματολογικά σε μία από τις ενότητες του οι-

κείου διδακτικού εγχειριδίου (Νέα Αθηναϊκή Σχολή: Η πεζο-

γραφία, Νεότερη Λογοτεχνία: Πρώτη 10ετία του Μεσοπολέ-

μου, Νεότερη Ποίηση, Πεζογραφία: H πεζογραφία του Με-

σοπολέμου). 

Οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν σε τέσσερα (4) θέμα-

τα, που μπορεί να αναλύονται σε δύο (2) ερωτήσεις το καθέ-

να. Δύο (2) θέματα αναφέρονται στο αδίδακτο κείμενο και 

δύο (2) αναφέρονται στο διδαγμένο κείμενο. 

Τα θέματα αφορούν ως προς το αδίδακτο λογοτεχνικό κεί-

μενο: 

α) Τον εντοπισμό και τον σχολιασμό του κεντρικού θέματος 

ή/και των δευτερευόντων θεμάτων του κειμένου, την αξι-

ολόγηση στάσεων και αντιλήψεων που εντοπίζονται σε 
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αυτό, τον χαρακτηρισμό των προσώπων που αναφέρο-

νται και την παρουσίαση της ιδεολογικής τους στάσης, 

λαμβάνοντας υπόψη τον τόπο και τον χρόνο της δράσης 

τους κ.λ.π. 

β) Τον εντοπισμό των εκφραστικών μέσων και τρόπων που 

αξιοποιούνται στο κείμενο (π.χ. μεταφορές, παρομοιώ-

σεις, επαναλήψεις, εικόνες, στοιχεία της γλώσσας, όπως 

λόγιες, λαϊκές ιδιωματικές ή αντιλυρικές λέξεις κ.λπ.) και 

τον σχολιασμό του ρόλου αυτών των εκφραστικών μέσων 

και τρόπων στη δημιουργία του ιδιαίτερου ύφους, στο αι-

σθητικό αποτέλεσμα και στη μετάδοση του μηνύματος 

του κειμένου. 

Τα θέματα αφορούν ως προς το διδαγμένο λογοτεχνικό κεί-

μενο: 

α) την αναγνώριση χαρακτηριστικών στοιχείων που σχετί-

ζονται με το λογοτεχνικό είδος, τον συγγραφέα και το λο-

γοτεχνικό ρεύμα στο οποίο εντάσσεται το κείμενο (χωρίς 

οι ερωτήσεις να προϋποθέτουν απομνημόνευση και να 

απαιτούν ανάκληση μνήμης), 

β) την κατανόηση του περιεχομένου, τον ερμηνευτικό ή αι-

σθητικό σχολιασμό φράσεων, στίχων ή παραγράφων, τον 

χαρακτηρισμό προσώπων, τον εντοπισμό και την αξιολό-

γηση στάσεων και αντιλήψεων. 

Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 25% σε κάθε θέμα. Η κατα-

νομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις των θεμάτων μπορεί 

να διαφοροποιείται ανάλογα με τον βαθμό της δυσκολίας 

τους και οι βαθμολογικές μονάδες κάθε ερώτησης καθορί-

ζονται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνο-

νται γραπτώς στους μαθητές. 

5. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΗΣ Γ’ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ 

Δ’ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ 

Για την εξέταση στο μάθημα «Νέα Ελληνική Λογοτεχνία» της 

Γ΄ Τάξης Ημερησίου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. δίνε-

ται στους μαθητές σε φωτοαντίγραφο περιορισμένης εκτά-

σεως πεζό ή ποιητικό κείμενο που περιλαμβάνεται στη δι-

δαχθείσα ύλη και ορίζεται από τον διδάσκοντα, καθώς και 

αδίδακτο περιορισμένης εκτάσεως πεζό ή ποιητικό κείμενο 

(ίσης κατά προσέγγιση δυσκολίας με το διδαγμένο), που ε-

πιλέγεται από τον διδάσκοντα, με τις αναγκαίες διευκρινί-

σεις. Το αδίδακτο κείμενο εντάσσεται γραμματολογικά στη 

Μεταπολεμική και σύγχρονη Λογοτεχνία. Οι μαθητές κα-

λούνται να απαντήσουν σε τέσσερα (4) θέματα, που μπορεί 

να αναλύονται σε δύο (2) ερωτήσεις το καθένα. 

Δύο (2) θέματα αναφέρονται στο αδίδακτο κείμενο και δύο 

(2) στο διδαγμένο κείμενο. 

Ως προς το αδίδακτο λογοτεχνικό κείμενο τα θέματα αφο-

ρούν: 

α) τον εντοπισμό και τον σχολιασμό του κεντρικού θέματος 

ή /και των δευτερευόντων θεμάτων του κειμένου, την αξι-

ολόγηση στάσεων και αντιλήψεων που εντοπίζονται σε 

αυτό, τον χαρακτηρισμό των προσώπων που αναφέρο-

νται και την παρουσίαση της ιδεολογικής τους στάσης, 

λαμβάνοντας υπόψη τον τόπο και τον χρόνο της δράσης 

τους κ.λπ. 

β) τον εντοπισμό των εκφραστικών μέσων και τρόπων που 

αξιοποιούνται στο κείμενο (π.χ. μεταφορές, παρομοιώ-

σεις, επαναλήψεις, εικόνες, στοιχεία της γλώσσας, όπως 

λόγιες, λαϊκές, ιδιωματικές ή αντιλυρικές λέξεις κ.λπ.) και 

τον σχολιασμό του ρόλου αυτών των εκφραστικών μέσων 

και τρόπων στη δημιουργία του ιδιαίτερου ύφους, στο αι-

σθητικό αποτέλεσμα και στη μετάδοση του μηνύματος 

του κειμένου. 

Ως προς το διδαγμένο λογοτεχνικό κείμενο τα θέματα αφο-

ρούν: 

α) την αναγνώριση χαρακτηριστικών στοιχείων που σχετί-

ζονται με το λογοτεχνικό είδος, τον συγγραφέα και το λο-

γοτεχνικό ρεύμα στο οποίο εντάσσεται το κείμενο (χωρίς 

οι ερωτήσεις να προϋποθέτουν απομνημόνευση και να 

απαιτούν ανάκληση μνήμης), 

β) την κατανόηση του περιεχομένου, τον ερμηνευτικό ή αι-

σθητικό σχολιασμό φράσεων, στίχων ή παραγράφων, τον 

χαρακτηρισμό προσώπων, τον εντοπισμό και την αξιολό-

γηση στάσεων και αντιλήψεων. 

Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 25% σε κάθε θέμα. 

Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις των θεμάτων 

μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τον βαθμό της δυ-

σκολίας τους και οι βαθμολογικές μονάδες κάθε ερώτησης 

καθορίζονται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοι-

νώνονται γραπτώς στους μαθητές. 

Β. ΙΣΤΟΡΙΑ 

Οι μαθητές αξιολογούνται στο μάθημα «Ιστορία» με συνδυ-

ασμό θεμάτων/ερωτήσεων, που ταξινομούνται σε δύο (2) 

ομάδες: 

α) Στην ομάδα Α΄ περιλαμβάνονται δύο (2) θέματα που ανα-

λύονται σε επιμέρους ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχονται 

οι ιστορικές γνώσεις των μαθητών (χρονολογίες, ιστορικές 
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έννοιες, ιστορικά φαινόμενα ή γεγονότα, δράση προσώ-

πων κ.λπ.): 

1. Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει: α) ερωτήσεις αντικειμενι-

κού τύπου (1.α), που βαθμολογούνται με δέκα (10) μονά-

δες· β) εξήγηση δύο (2) ή τριών (3) ιστορικών ό-

ρων/εννοιών (1.β), που βαθμολογείται με δεκαπέντε (15) 

μονάδες. 

2. Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει δύο ερωτήσεις σύντομης 

απάντησης (2.α) και (2.β) και βαθμολογείται με είκοσι 

πέντε (25) μονάδες. 

β) Στην ομάδα Β΄ περιλαμβάνονται δύο (2) θέματα, που το 

καθένα μπορεί να αναλύεται σε δύο επιμέρους ερωτήσεις, 

με τις οποίες ελέγχονται η ικανότητα των μαθητών στη 

σύνθεση των ιστορικών γνώσεων και η κριτική προσέγγι-

σή τους (ανάλυση ή σύνθεση αιτίων ή συνθηκών, αποτί-

μηση της δράσης προσώπων, αξιολόγηση αποτελεσμά-

των, σύγκριση απόψεων, προέκταση ιστορικών πληροφο-

ριών κ.λπ.). Προς αποφυγήν επικαλύψεων, τα θέματα αυ-

τής της ομάδας επιλέγονται από την εξεταστέα ύλη με 

τρόπο ώστε να είναι διαφορετικά ως προς το γνωστικό 

τους περιεχόμενο από τις ερωτήσεις (2.α) και (2.β) της ο-

μάδας Α΄ και βαθμολογούνται αθροιστικά με πενήντα (50) 

μονάδες. Στην περίπτωση αυτής της ομάδας χρησιμοποι-

ούνται και ερωτήσεις επεξεργασίας ιστορικού υλικού, το 

οποίο δίνεται στους μαθητές φωτοτυπημένο. Το υλικό αυ-

τό προέρχεται από ιστορικές μαρτυρίες, αρχαιολογικές 

μελέτες, έργα τέχνης, φωτογραφίες, στατιστικούς πίνα-

κες, χάρτες, διαγράμματα και από όλα εκείνα τα στοιχεία 

που χρησιμοποιούνται ως ιστορικά τεκμήρια ή ως μέσα 

άντλησης πληροφοριών για την εξαγωγή ιστορικών συ-

μπερασμάτων. 

Η βαθμολογία κάθε ερώτησης των παραπάνω θεμάτων και 

των δύο (2) ομάδων διαφοροποιείται ανάλογα με τον βαθμό 

δυσκολίας της. Οι βαθμολογικές μονάδες καθεμιάς καθορί-

ζονται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνο-

νται γραπτώς στους μαθητές. 

Γ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές 

Δικαίου και Κοινωνιολογία) 

Για το μάθημα «Πολιτική Παιδεία» (Οικονομία, Πολιτικοί Θε-

σμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) της Α΄ τάξης Ημε-

ρήσιου και της Β΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑΛ η εξέταση περιλαμ-

βάνει δύο ομάδες θεμάτων: 

α) Η πρώτη ομάδα αποτελείται από δύο θέματα με ερωτή-

σεις διαφόρων τύπων, με τις οποίες ελέγχεται τόσο η κα-

τοχή των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων όσο και η κα-

τανόησή τους. Κάθε ένα από τα δύο θέματα περιέχει ερω-

τήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας. 

Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει τρεις (3) ερωτήσεις αντικει-

μενικού τύπου και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μο-

νάδες. Ειδικότερα, περιλαμβάνει: μία ερώτηση με πέντε (5) 

υποερωτήματα Σωστού - Λάθους (5Χ3=15 Μονάδες) και 

δύο ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, που καθεμία βαθμο-

λογείται με πέντε (5) Μονάδες (5Χ2=10 Μονάδες). 

Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις σύντο-

μης απάντησης και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μο-

νάδες. Η πρώτη ερώτηση βαθμολογείται με δεκατρείς (13) 

μονάδες και η δεύτερη με δώδεκα (12) μονάδες. 

β) Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει δύο θέματα με ερωτήσεις 

με τις οποίες ελέγχεται η ικανότητα συνθετικής και κριτι-

κής ανάλυσης και εφαρμογής στην καθημερινή πράξη των 

γνώσεων που απέκτησαν οι μαθητές. Κάθε ένα από τα δύο 

θέματα περιέχει δύο ερωτήσεις διαβαθμισμένης δυσκολί-

ας. 

Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις και βαθ-

μολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες. Η πρώτη ερώτη-

ση βαθμολογείται με δεκατρείς (13) μονάδες και η δεύτερη 

με δώδεκα (12) μονάδες. 

Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις και βαθ-

μολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες. Η πρώτη ερώτη-

ση βαθμολογείται με δεκατρείς (13) μονάδες και η δεύτερη 

με δώδεκα (12) μονάδες. 

Δ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 

1. Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στο μάθημα «Άλγεβρα» 

της Α΄ και Β΄ τάξης Ημερήσιου ΕΠΑΛ, της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης 

Εσπερινού ΕΠΑΛ, καθώς και στο μάθημα «Γεωμετρία» ό-

λων των τάξεων των ΕΠΑΛ, γίνονται ως εξής: 

Ι. Στους μαθητές δίνονται τέσσερα (4) θέματα από την εξε-

ταστέα ύλη, με τα οποία ελέγχεται η γνώση εννοιών και 

ορολογίας, η δυνατότητα αναπαραγωγής γνωστικών 

στοιχείων, η ικανότητα εκτέλεσης γνωστών αλγορίθ-

μων, η ικανότητα του μαθητή να αναλύει, να συνθέτει 

και να επεξεργάζεται δημιουργικά ένα δεδομένο υλικό, 

καθώς και η ικανότητα επιλογής και εφαρμογής κατάλ-

ληλης μεθόδου. 
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ΙΙ. Τα τέσσερα θέματα που δίνονται στους μαθητές διαρ-

θρώνονται ως εξής: 

(α) Το πρώτο θέμα αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο 

μέρος περιέχει πέντε (5) ερωτήσεις αντικειμενικού τύ-

που (πολλαπλής επιλογής, Σωστού - Λάθους, αντιστοί-

χισης) με τις οποίες ελέγχεται η γνώση και η κατανόη-

ση των βασικών εννοιών και των σπουδαιότερων συ-

μπερασμάτων της θεωρίας σε όσο το δυνατόν ευρύτε-

ρη έκταση της εξεταστέας ύλης. Στο δεύτερο μέρος ζη-

τείται η απόδειξη μίας απλής πρότασης (ιδιότητας, 

λήμματος, θεωρήματος ή πορίσματος), που είναι απο-

δεδειγμένη στο σχολικό εγχειρίδιο. 

(β) Το δεύτερο θέμα αποτελείται από μία άσκηση που εί-

ναι εφαρμογή ορισμών, αλγορίθμων ή προτάσεων (ι-

διοτήτων, θεωρημάτων, πορισμάτων). 

(γ) Το τρίτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση που απαι-

τεί από τον μαθητή ικανότητα συνδυασμού και σύνθε-

σης εννοιών και αποδεικτικών ή υπολογιστικών διαδι-

κασιών. 

(δ) Το τέταρτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση ή ένα 

πρόβλημα που η λύση του απαιτεί από τον μαθητή ι-

κανότητες συνδυασμού και σύνθεσης γνώσεων, αλλά 

και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη 

στρατηγικών επίλυσής του. 

Το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο θέμα μπορούν να αναλύο-

νται σε επιμέρους ερωτήματα που διευκολύνουν τον μα-

θητή στη λύση. 

ΙΙΙ. Η βαθμολογία κατανέμεται ανά εικοσιπέντε (25) μονά-

δες στο καθένα από τα τέσσερα (4) θέματα. Ειδικότερα, 

στο πρώτο θέμα το πρώτο μέρος βαθμολογείται με δέκα 

(10) μονάδες, ενώ το δεύτερο μέρος βαθμολογείται με 

δεκαπέντε (15) μονάδες. Στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο 

θέμα η κατανομή της βαθμολογίας στα επιμέρους ερω-

τήματα μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τον βαθ-

μό δυσκολίας τους και καθορίζεται στη διατύπωση των 

θεμάτων. 

2. Η εξέταση στο μάθημα «Αλγεβρα» στη Γ΄ τάξη Ημερησίου 

και στη Δ΄ τάξη Εσπερινού ΕΠΑΛ γίνεται ως εξής: 

Στους μαθητές δίνονται τέσσερα (4) θέματα από την εξε-

ταστέα ύλη, τα οποία μπορούν να αναλύονται σε υποερω-

τήματα, με τα οποία ελέγχεται η δυνατότητα αναπαραγω-

γής γνωστικών στοιχείων, η γνώση εννοιών και ορολογίας 

και η ικανότητα εκτέλεσης γνωστών αλγορίθμων, η ικανό-

τητα του μαθητή να αναλύει, να συνθέτει και να επεξεργά-

ζεται δημιουργικά ένα δεδομένο υλικό, καθώς και η ικανό-

τητα επιλογής και εφαρμογής κατάλληλης μεθόδου. 

Τα τέσσερα θέματα που δίνονται στους μαθητές διαρθρώ-

νονται ως εξής: 

α) Το πρώτο θέμα αποτελείται από ερωτήματα θεωρίας 

που αφορούν έννοιες, ορισμούς, λήμματα, προτάσεις, 

θεωρήματα και πορίσματα. Με το θέμα αυτό ελέγχεται η 

κατανόηση των βασικών εννοιών, των σπουδαιότερων 

συμπερασμάτων, καθώς και η σημασία τους στην οργά-

νωση μιας λογικής δομής. 

β) Το δεύτερο και το τρίτο θέμα αποτελείται το καθένα 

από μία άσκηση που απαιτεί από το μαθητή ικανότητα 

συνδυασμού και σύνθεσης εννοιών αποδεικτικών ή υπο-

λογιστικών διαδικασιών. Η κάθε άσκηση μπορεί να ανα-

λύεται σε επιμέρους ερωτήματα. 

γ) Το τέταρτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση ή ένα 

πρόβλημα που η λύση του απαιτεί από το μαθητή ικανό-

τητες συνδυασμού και σύνθεσης προηγούμενων γνώσε-

ων, αλλά και την ανάληψη πρωτοβουλιών στη διαδικα-

σία επίλυσής του. Το θέμα αυτό μπορεί να αναλύεται σε 

επιμέρους ερωτήματα τα οποία βοηθούν το μαθητή στη 

λύση. 

Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) μονάδες 

στο καθένα από τα τέσσερα θέματα. 

Ε.1 ΦΥΣΙΚΗ - ΧΗΜΕΙΑ 

Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στα μαθήματα «Φυσική» 

και «Χημεία» όπου αυτά διδάσκονται γίνονται ως ακολού-

θως: 

Στους μαθητές δίνονται τέσσερα (4) θέματα από την εξετα-

στέα ύλη που καθορίζονται ως εξής: 

(α)Το πρώτο θέμα αποτελείται από πέντε (5) ερωτήσεις 

κλειστού τύπου, με τις όποιες ελέγχεται η γνώση της θε-

ωρίας σε όσο το δυνατόν ευρύτερη έκταση της εξετα-

στέας ύλης. 

(β) Το δεύτερο θέμα αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις, με 

τις όποιες ελέγχεται η κατανόηση της θεωρίας και οι ικα-

νότητες και δεξιότητες που απέκτησαν οι μαθητές κατά 

την εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων ή άλλων 

δραστηριοτήτων που έγιναν στο πλαίσιο του μαθήμα-

τος. Με τις ερωτήσεις μπορεί να ζητηθεί από τους μαθη-

τές να αναπτύξουν την απάντησή τους ή να απαντήσουν 
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σε ένα ερώτημα κλειστού τύπου και να αιτιολογήσουν 

την απάντησή τους. 

(γ) Το τρίτο θέμα αποτελείται από άσκηση εφαρμογής της 

θεωρίας, η οποία απαιτεί ικανότητα συνδυασμού και 

σύνθεσης εννοιών, θεωριών, τύπων, νόμων και άρχων 

και μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα. 

(δ) Το τέταρτο θέμα αποτελείται από ένα πρόβλημα ή μια 

άσκηση, που απαιτεί ικανότητα συνδυασμού και σύνθε-

σης γνώσεων, αλλά και ανάπτυξη στρατηγικής για τη δι-

αδικασία επίλυσης του. Το πρόβλημα αυτό ή η άσκηση 

μπορεί να αναλύονται σε επιμέρους ερωτήματα. 

Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) μονάδες 

στο καθένα από τα τέσσερα θέματα. Ειδικότερα, στο πρώτο 

θέμα κάθε μια ερώτηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες 

και στο δεύτερο θέμα η πρώτη ερώτηση βαθμολογείται με 

δώδεκα (12) μονάδες και η δεύτερη με δεκατρείς (13) μονά-

δες. Στο τρίτο και τέταρτο θέμα η κατανομή της βαθμολογί-

ας στα επιμέρους ερωτήματα μπορεί να διαφοροποιείται 

ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας και καθορίζεται στη διατύ-

πωση των θεμάτων. 

2. ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στους κλάδους «Φυσική» 

και «Χημεία» του μαθήματος «Φυσικές Επιστήμες» όπου αυ-

τά διδάσκονται γίνονται ως ακολούθως: 

Στους μαθητές δίνονται τέσσερα (4) θέματα από την εξετα-

στέα ύλη που καθορίζονται ως εξής: 

(α) Το πρώτο θέμα αποτελείται από πέντε (5) ερωτήσεις 

θεωρίας κλειστού τύπου, κατανεμημένες σε όσο το δυ-

νατόν ευρύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης. 

(β) Το δεύτερο θέμα αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις, που 

μπορεί να αναλύονται σε επιμέρους υποερωτήματα. Με 

τις ερωτήσεις μπορεί να ζητηθεί από τους μαθητές και 

μαθήτριες είτε να αναπτύξουν την απάντησή τους είτε 

να απαντήσουν σε ένα ερώτημα κλειστού τύπου και να 

αιτιολογήσουν την απάντησή τους. 

Το θέμα αποσκοπεί στον έλεγχο της κατανόησης της 

θεωρίας και των ικανοτήτων που απέκτησαν οι μαθητές 

κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων ή άλ-

λων δραστηριοτήτων που έγιναν στο πλαίσιο του μαθή-

ματος. 

(γ) Το τρίτο θέμα αποτελείται από μια άσκηση εφαρμογής 

της θεωρίας, η οποία απαιτεί ικανότητα συνδυασμού και 

σύνθεσης εννοιών, θεωριών, τύπων, νόμων/αρχών και 

μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα, 

(δ) Το τέταρτο θέμα αποτελείται από ένα πρόβλημα ή μία 

άσκηση, που απαιτεί ικανότητα συνδυασμού και σύνθε-

σης γνώσεων, αλλά και ανάπτυξη στρατηγικής για τη δι-

αδικασία επίλυσης του. Το πρόβλημα αυτό ή η άσκηση 

μπορεί να αναλύονται σε επιμέρους ερωτήματα. 

Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) μονάδες 

στο καθένα από τα τέσσερα θέματα. 

Ειδικότερα, στο πρώτο θέμα κάθε μια ερώτηση βαθμολογεί-

ται με πέντε (5) μονάδες και στο δεύτερο θέμα η πρώτη ε-

ρώτηση βαθμολογείται με δώδεκα (12) μονάδες και η δεύτε-

ρη με δεκατρείς (13) μονάδες. Στο τρίτο και τέταρτο θέμα η 

κατανομή της βαθμολογίας στα επιμέρους ερωτήματα μπο-

ρεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας 

και καθορίζεται στη διατύπωση των θεμάτων. 

Στον κλάδο «Βιολογία» του μαθήματος «Φυσικές Επιστήμες» 

οι μαθητές και μαθήτριες εξετάζονται σε τέσσερα (4) ισό-

βαθμα θέματα, καθένα από τα οποία βαθμολογείται με ει-

κοσιπέντε (25) μονάδες και έχουν τον ακόλουθο σκοπό, πε-

ριεχόμενο και μορφή: 

Θέμα Α: Σκοπός του θέματος είναι η αξιολόγηση της ικανό-

τητας ανάκλησης γνώσεων και του βαθμού κατανόησης 

βιολογικών φαινομένων, δομών και διαδικασιών σε ένα 

ευρύ και αντιπροσωπευτικό τμήμα της διδακτέας ύλης. 

Περιλαμβάνει πέντε (5) ισόβαθμες ανεξάρτητες ερωτήσεις 

αντικειμενικού τύπου όπως πολλαπλής επιλογής, σωστού 

– λάθους, αντιστοίχισης, διαζευκτικής απάντησης, συ-

μπλήρωσης κενού κ.ά.. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 

πέντε (5) μονάδες. 

Θέμα Β: Σκοπός του θέματος είναι η αξιολόγηση της ικανό-

τητας του μαθητή να ανακαλεί γνώσεις και να παρουσιάζει 

βιολογικές έννοιες, δομές και διαδικασίες με σαφήνεια και 

πληρότητα. 

Περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις, οι οποίες μπορεί να ανα-

λύονται σε επιμέρους ερωτήματα τα οποία δύνανται να 

περιέχουν ερωτήσεις ανοικτού ή/και κλειστού τύπου (π.χ. 

ερωτήσεις αντιστοίχισης, συμπλήρωσης κενού κ.ά.). 

Οι ερωτήσεις βαθμολογούνται με δώδεκα (12) και δεκα-

τρείς (13) μονάδες αντίστοιχα. 

Θέμα Γ: Σκοπός του θέματος είναι η αξιολόγηση της ικανότη-

τας του μαθητή να αξιοποιεί θεωρητικές γνώσεις και δε-

ξιότητες για την ανάλυση δεδομένων και πληροφοριών 
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που περιέχονται σε εικόνες, γραφήματα και κείμενα και 

την εξαγωγή συμπερασμάτων διατυπωμένων με πληρό-

τητα και σαφήνεια. Περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις οι ο-

ποίες μπορεί να αναλύονται σε επιμέρους ερωτήματα. 

Κάθε μία από τις ερωτήσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνει 

μια απεικόνιση (εικόνα, γραφική παράσταση κ.λπ.) και ε-

πεξηγηματικό κείμενο που αναφέρεται σε μια βιολογική 

δομή ή σε ένα βιολογικό φαινόμενο. Οι ερωτήσεις βαθμο-

λογούνται με δώδεκα (12) και δεκατρείς (13) μονάδες αντί-

στοιχα. 

Θέμα Δ: Σκοπός του θέματος είναι η αξιολόγηση της ικανό-

τητας του μαθητή να χρησιμοποιεί γνώσεις και δεξιότητες 

που απέκτησε από ποικίλες περιοχές της διδακτέας ύλης 

για τη διερεύνηση και ερμηνεία καταστάσεων, την επίλυση 

προβλημάτων που άπτονται των εφαρμογών της Βιολογί-

ας στην καθημερινή ζωή και για τη λύση ασκήσεων εφαρ-

μόζοντας την κατάλληλη μεθοδολογία. 

Περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις οι οποίες βαθμολογούνται 

με δώδεκα (12) και δεκατρείς (13) μονάδες αντίστοιχα, οι 

οποίες μπορεί να αναλύονται σε επιμέρους ερωτήματα. 

ΣΤ. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 

Τα θέματα στις γραπτές εξετάσεις στα Θρησκευτικά είναι 

απαραίτητο να λαμβάνουν υπόψη τους: 

I. Το πλαίσιο, το περιεχόμενο, τους σκοπούς και τη μεθοδο-

λογία της θρησκευτικής εκπαίδευσης με βάση το νέο Πρό-

γραμμα Σπουδών στα Θρησκευτικά Λυκείου. 

II. Τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα και τις θε-

ματικές ενότητες κάθε τάξης. 

III. Τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης της μαθησιακής διαδι-

κασίας, όπως προβλέπονται με βάση το νέο Πρόγραμμα 

Σπουδών. 

IV. Τη μέθοδο διδασκαλίας (βιωματική ή διερευνητική) και 

την αντίστοιχη θεματολογία των δραστηριοτήτων για κά-

θε στάδιό της. 

V. Το περιεχόμενο και τους τρόπους αξιολόγησης, όπως α-

ναλύονται στον Οδηγό Εκπαιδευτικού στα Θρησκευτικά 

Λυκείου. 

VI. Τον τυπικό τρόπο προσδιορισμού των θεμάτων ή ερωτή-

σεων αξιολόγησης στις γραπτές προαγωγικές και απολυ-

τήριες εξετάσεις, όπως ορίζεται από το παρόν π.δ. VII. Την 

εξεταστέα ύλη του μαθήματος. 

Προδιαγραφές για τη διαμόρφωση των θεμάτων 

Τα θέματα είναι ανάγκη να είναι διατυπωμένα με ακρίβεια 

και σαφήνεια. Να αποφεύγονται οι γενικόλογες διατυπώ-

σεις, ο μακροπερίοδος και σύνθετος λόγος, η επανάληψη 

λέξεων, αδόκιμων εκφράσεων και λέξεων, των οποίων τη 

σημασία μπορεί να αγνοούν οι μαθητές. Σε κάθε περίπτωση 

χρειάζεται να χρησιμοποιείται όχι ακαδημαϊκή ή δύσκολη 

θεολογική ορολογία, αλλά λεξιλόγιο συμβατό με το επίπεδο 

των μαθητών και με την ορολογία του Προγράμματος 

Σπουδών. Ο σαφής και απλός τρόπος διατύπωσης διευκολύ-

νει την ταχεία κατανόηση του θέματος, καθορίζει με ακρί-

βεια τα ζητούμενα και κατ’ επέκταση λαμβάνεται μέριμνα, 

ώστε να μην υπάρχουν παρανοήσεις. Σε κάθε θέμα αναγρά-

φονται οι βαθμοί που αντιστοιχούν σε αυτό, όπως ορίζεται 

από το παρόν π.δ. Οι απαντήσεις αξιολογούνται με βάση τη 

διδαχθείσα ύλη σύμφωνα με τα περιεχόμενα του νέου Προ-

γράμματος Σπουδών στα Θρησκευτικά Λυκείου και σύμφω-

να με τα ισχύοντα Ωρολόγια Προγράμματα στα Ημερήσια 

και Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια. 

Η γραπτή προαγωγική εξέταση στα «Θρησκευτικά» μπορεί 

να περιλαμβάνει δύο ομάδες θεμάτων. 

Α’ Ομάδα 

Στην πρώτη ομάδα ενδεικτικοί τύποι ερωτήσεων μπορεί να 

είναι: 

α. Ερώτηση πολλαπλής επιλογής. 

β. Ερώτηση κατάταξης/ταξινόμησης. 

γ. Ερώτηση συμπλήρωσης κενού (σε προτάσεις ή σε ολό-

κληρη παράγραφο πραγματική από το έντυπο υλικό του 

μαθήματος ή πρωτότυπη σύνθεση κειμένου). 

δ. Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης. 

ε. Ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης που απαιτούν τον συν-

δυασμό απάντησης αντικειμενικού τύπου και ανοικτής 

περιορισμένης απάντησης. 

Θέμα Α1 

Το Θέμα Α1 περιλαμβάνει πέντε (5) ερωτήσεις και βαθμολο-

γείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες (5×5=25). Όλα τα θέματα 

είναι κλειστού τύπου και η αξιολόγησή τους είναι αντικειμε-

νική. Οι ερωτήσεις αυτές μπορεί να είναι του τύπου πολλα-

πλής επιλογής, ορθής ταξινόμησης/κατάταξης στοιχείων, 

αντιστοίχισης ή συμπλήρωσης κενού, του τύπου διαζευκτι-

κής απάντησης ή του τύπου «σωστό - λάθος». 

Θέμα Α2 

Το Θέμα Α2 περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις σύντομης απά-

ντησης και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες. Η 
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πρώτη ερώτηση βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες και η 

δεύτερη με δεκαπέντε (15) μονάδες. 

Β’ Ομάδα 

Η δεύτερη ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει δύο θέματα με 

αντίστοιχες ερωτήσεις ευρύτερης ανάπτυξης, με τις οποίες 

ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών για συνθετική και κρι-

τική ανάλυση, όπως και η δυνατότητα διασύνδεσης γνώσε-

ων, γεγονότων και διαδικασιών. 

Με τις ερωτήσεις αυτές, οι οποίες αφορούν σε γνώσεις και 

ανώτερες γνωστικές δεξιότητες, ελέγχεται η ικανότητα των 

μαθητών και μαθητριών να κατανοούν, να αναλύουν, να ερ-

μηνεύουν και να διασυνδέουν γνώσεις σχετικά με τις έννοιες 

που επεξεργάστηκαν και συνακόλουθα να είναι σε θέση να 

εκφράζουν κριτικά και να προεκτείνουν τις γνώσεις και δε-

ξιότητές τους. 

Θέμα Β1 

Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει μία (1) ερώτηση και βαθμολο-

γείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες. 

Θέμα Β2 

Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει επίσης μία (1) ερώτηση και 

βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες. 

Στις ερωτήσεις και των δύο ομάδων μπορούν να δίνονται 

πηγές πληροφοριών (π.χ. προσιτό κείμενο σε μετάφραση, 

εικονογραφικά θέματα κ.ά.), εφόσον δεν ελέγχεται η δηλω-

τική γνώση, για να υλοποιηθούν αποδοτικότερα τα παρα-

πάνω. Στη δεύτερη ομάδα, οι ερωτήσεις ανοικτής και εκτε-

ταμένης ανάπτυξης θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν με-

σαίας δυσκολίας, εφόσον οι απαντήσεις σε αυτές προϋποθέ-

τουν αναπαραγωγή, επεξεργασία και σύνθεση γνώσεων με 

πληρότητα, σαφήνεια και ακρίβεια. Σημειωτέον ότι οι ερω-

τήσεις απαιτούν απαντήσεις, οι οποίες δεν πρέπει να υπερ-

βαίνουν τους είκοσι (20) στίχους η καθεμία. Η υπέρβαση του 

ενδεικτικού αυτού ορίου δεν συνεπάγεται αρνητική βαθμο-

λόγηση. 

Ζ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

ΤΩΝ Η/Υ 

Η γραπτή εξέταση στα μαθήματα «Πληροφορική», «Εισαγω-

γή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» περιλαμβάνει δύο (2) 

θέματα θεωρίας και δύο (2) θέματα με ασκήσεις ή προβλή-

ματα σχετικά με το περιεχόμενο του μαθήματος και τις ε-

φαρμογές του, με τη βαθμολογία να κατανέμεται ισότιμα 

στα τέσσερα θέματα. Ειδικότερα, η βαθμολογία κάθε θέμα-

τος μπορεί να κατανέμεται διαφορετικά στα επιμέρους ε-

ρωτήματα που το αποτελούν, κατανομή που πρέπει να α-

ναφέρεται στην εκφώνηση των θεμάτων. 

Στα θέματα της θεωρίας δίνονται ερωτήσεις διαφόρων τύ-

πων με τις οποίες ελέγχονται η γνώση και η κατανόηση της 

θεωρίας, η κριτική ικανότητα των μαθητών, η ικανότητα 

αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δε-

δομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων. Τα θέ-

ματα ασκήσεων ή προβλημάτων στοχεύουν στον έλεγχο της 

ικανότητας του μαθητή να χρησιμοποιεί, σε συνδυασμό, 

γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησε για την επίλυσή τους. 

Τα θέματα πρέπει να είναι κλιμακούμενου βαθμού δυσκολί-

ας, να περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη, να ανταποκρί-

νονται στις δυνατότητες των μαθητών και να μπορούν να 

απαντηθούν στο χρόνο που οι τελευταίοι έχουν στη διάθεσή 

τους. 

Η. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΑΓΓΛΙΚΑ -ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ-

ΤΗΤΑΣ) 

Τα θέματα των εξετάσεων ορίζονται ως εξής: 

Θέμα 1. Κατανόηση γραπτού λόγου 

Δίδεται στους μαθητές διδαγμένο κείμενο 180-350 λέξεων 

για τα Αγγλικά, το οποίο συνοδεύεται από μία δοκιμασία με 

δέκα (10) ερωτήματα που αποσκοπούν (α) στον έλεγχο 

σφαιρικής κατανόησης ή/και (β) κατανόησης επιμέρους μη-

νυμάτων/πληροφοριών του κειμένου (σύνολο 30%). 

Θέμα 2α. Λεξικογραμματική 

Δίδεται μία (1) δοκιμασία που αποσκοπεί στον έλεγχο λεξι-

λογικής ικανότητας με 10 επιμέρους ερωτήματα για την Αγ-

γλική γλώσσα. Πρόκειται για ερωτήματα συμπλήρωσης (σύ-

νολο 20%). 

Θέμα 2β. Λεξικογραμματική 

Δίδεται μία (1) δοκιμασία που αποσκοπεί στον έλεγχο γραμ-

ματικής ικανότητας με 10 επιμέρους ερωτήματα για την Αγ-

γλική γλώσσα. Πρόκειται για ερωτήματα επιλογής (σύνολο 

20%). 

Θέμα 3. Παραγωγή γραπτού λόγου 

Οι μαθητές καλούνται να παράγουν κείμενο γραπτού λόγου 

έκτασης 120-150 λέξεων στην Αγγλική γλώσσα, σύμφωνα με 

πληροφορίες, παροτρύνσεις, ή/και οδηγίες που παρέχονται 

στην ξένη γλώσσα και οι οποίες ορίζουν με σαφήνεια το συ-

γκειμενικό πλαίσιο της παραγωγής του (δηλαδή ποιος γρά-

φει, σε ποιον και για ποιον σκοπό) (σύνολο 30%). 
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Θ. ΓΑΛΛΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) 

Τα θέματα στη τελική εξέταση, ορίζονται ως εξής: 

Θέμα 1. Κατανόηση γραπτού λόγου 

Δίδεται στους μαθητές και μαθήτριες διδαγμένο κείμενο 150-

180 λέξεων για τα Γαλλικά και Γερμανικά, το οποίο συνοδεύ-

εται από μία δοκιμασία με δέκα (10) ερωτήματα που απο-

σκοπούν (α) στον έλεγχο σφαιρικής κατανόησης ή/και (β) 

κατανόησης επιμέρους μηνυμάτων/πληροφοριών του κει-

μένου (σύνολο 30%). 

Θέμα 2α. Λεξικογραμματική 

Δίδεται μία (1) δοκιμασία που αποσκοπεί στον έλεγχο λεξι-

λογικής ικανότητας με 5 επιμέρους ερωτήματα για τη Γαλλι-

κή και τη Γερμανική γλώσσα. Πρόκειται για ερωτήματα συ-

μπλήρωσης (σύνολο 20%). 

Θέμα 2β. Λεξικογραμματική 

Δίδεται μία (1) δοκιμασία που αποσκοπεί στον έλεγχο γραμ-

ματικής ικανότητας με 5 επιμέρους ερωτήματα για τη Γαλλι-

κή και τη Γερμανική γλώσσα. Πρόκειται για ερωτήματα επι-

λογής (σύνολο 20%). 

Θέμα 3. Παραγωγή γραπτού λόγου 

Οι μαθητές καλούνται να παράγουν κείμενο γραπτού λόγου 

έκτασης 80-100 λέξεων στη Γαλλική και Γερμανική, σύμφω-

να με πληροφορίες, παροτρύνσεις ή και οδηγίες που παρέ-

χονται στην ξένη γλώσσα και οι οποίες ορίζουν με σαφήνεια 

το συγκειμενικό πλαίσιο της παραγωγής του (δηλαδή ποιος 

γράφει, σε ποιον και για ποιον σκοπό) (σύνολο 30%). 

2. MAΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Α. ΑΡΧΕΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

Για την τελική εξέταση ισχύουν τα εξής: 

α) Το θέμα σχεδίασης είναι στοιχείο ή συνδυασμός στοιχείων 

από το διδακτικό περιεχόμενο του μαθήματος και έχει α-

πλή γεωμετρική μορφή (πχ απλό αντικείμενο, απλή κτιρι-

ακή κατασκευή ή τμήμα της, αρχιτεκτονικό μέλος, έπιπλο, 

κτλ). Δίνεται σε αντίγραφο με τη μορφή σκαριφήματος ή 

σχεδίου με τις απαραίτητες, κατά την κρίση του διδάσκο-

ντα, πληροφορίες (διαστάσεις, ενδείξεις, τίτλους, παρατη-

ρήσεις κτλ). 

Κρίνεται σκόπιμο να μην δίνονται όλα τα προς σχεδίαση 

στοιχεία του θέματος (π.χ. όλα τα στοιχεία της τομής, οι 

διαστάσεις κ.λπ.) για αντιγραφή, αλλά ορισμένα εξ’ αυτών 

να προκύπτουν έμμεσα από τα δεδομένα, προκειμένου να 

ενισχυθεί η αυτενέργεια των μαθητών αλλά και η σαφέ-

στερη αντίληψη του αντικειμένου. 

β) Ο τρόπος παράστασής του είναι με τη μορφή ορθών προ-

βολών (όψεις, κατόψεις, τομές) αξονομετρικού ή συνδυα-

σμών τους. 

γ) Από τους μαθητές ζητείται να σχεδιάσουν (ή και να συ-

μπληρώσουν), με τη βοήθεια των βασικών σχεδιαστικών 

οργάνων και μέσων, όψεις και τομές του θέματος και να 

σημειώσουν διαστάσεις, σύμβολα και λοιπά στοιχεία του 

Σχεδίου ακολουθώντας τις ισχύουσες συμβάσεις. 

Τα κριτήρια για τη βαθμολόγηση του μαθήματος στην τελική 

εξέταση είναι τα εξής: 

- H ορθότητα της απεικόνισης (ορθή μεταφορά κλίμακας, 

ορθή σχεδίαση τεμνομένων και προβαλλομένων στοι-

χείων, ορθή διαστασιολόγηση κ.λπ.), που αξιολογείται 

με σαράντα (40) μονάδες. 

- H ποιότητα σχεδίασης (πάχη γραμμών, ποιότητα γραμ-

μών, ακρίβεια σχεδίασης, καθαρότητα σημείων τομής, 

συναρμογές κ.λπ.), που αξιολογείται με είκοσι (20) μο-

νάδες. 

- Η πληρότητα σχεδίασης (ολοκλήρωση της σχεδίασης 

όλων των ζητουμένων με τη απαιτούμενη τελική μορφή 

παρουσίασης δέκα (10) μονάδες - γραμματογραφία, σύμ-

βολα, ενδείξεις, κατάλληλος τύπος διαστασιολόγησης, 

δεκαπέντε (15) μονάδες) που αξιολογείται συνολικά με 

εικοσιπέντε (25) μονάδες. 

- Η γενική εικόνα αξιολογείται με πέντε (5) μονάδες. 

- H οργάνωση του θέματος στο χαρτί σχεδίασης, που αξι-

ολογείται με δέκα (10) μονάδες (τοποθέτηση και συσχε-

τισμός σχεδίων πέντε (5) μονάδες – ισορροπημένη σύν-

θεση στο χώρο σχεδίασης πέντε (5) μονάδες). 

Τα σχεδιαστικά θέματα πρέπει να εντάσσονται στο πλαίσιο 

της φιλοσοφίας του Αρχιτεκτονικού Σχεδίου. 

Β. ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ, ΑΡΧΕΣ ΜΗ-

ΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥ-

ΞΗ,ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ 

Η τελική εξέταση στα ανωτέρω μαθήματα περιλαμβάνει δύο 

ομάδες θεμάτων: 

α) Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει δύο θέματα που δύναται να 

αναλύονται σε ερωτήματα με σκοπό τον έλεγχο της κατα-

νόησης της διδαχθείσας ύλης. Τα θέματα της πρώτης ομά-

δας μέσω των οποίων ελέγχεται η κατοχή και η κατανόη-

ση των βασικών γνωστικών στοιχείων του μαθήματος 

μπορεί να συνδυάζουν διαφορετικού τύπου ερωτήματα 
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(ανάπτυξης, σύντομης απάντησης, σωστού - λάθους, πολ-

λαπλών επιλογών κτλ.) και διαβαθμισμένης δυσκολίας. 

β) Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από δύο θέματα που δύνα-

ται να αναλύονται σε ερωτήματα με τα οποία ελέγχεται η 

ικανότητα συνθετικής και κριτικής ανάλυσης και εφαρμο-

γής στην καθημερινή πράξη των γνώσεων που απέκτησαν 

οι μαθητές. Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε 

(25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέματα. Η κατα-

νομή της βαθμολογίας στα ερωτήματα κάθε θέματος, 

μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκο-

λίας σε κάθε ένα από αυτά και σε αυτήν τη περίπτωση κα-

θορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώ-

νεται στους μαθητές γραπτώς. 

Γ. ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Η τελική εξέταση περιλαμβάνει δύο ομάδες θεμάτων: 

α) Η Α Ομάδα θεμάτων αποτελείται από ερωτήματα με τα 

οποία ελέγχεται ο βαθμός κατανόησης των βασικότερων 

εννοιών του μαθήματος. Στην εν λόγω ομάδα, οι διδάσκο-

ντες εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν ερω-

τήματα κλειστού τύπου (σωστού - λάθους, αντιστοίχισης, 

πολλαπλής επιλογής κ.ά.). 

β) Η Β Ομάδα θεμάτων αποτελείται από δύο ή τρία ερωτή-

ματα με τα οποία ελέγχεται η ικανότητα συνθετικής και 

κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής στην καθημερινή πράξη 

των γνώσεων που απέκτησαν οι μαθητές και μαθήτριες. 

Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% σε καθεμία από τις 

Ομάδες Α και Β. Η κατανομή της βαθμολογίας μεταξύ των 

ερωτημάτων κάθε ομάδας δύναται να διαφοροποιείται ανά-

λογα με τον βαθμό δυσκολίας κάθε ερωτήματος. 

Η βαρύτητα κάθε ερωτήματος προσδιορίζεται ταυτόχρονα 

με τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στους 

μαθητές και μαθήτριες γραπτώς. 

Δ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ 

Στο μάθημα «Βασικές Αρχές Σύνθεσης» η τελική γραπτή εξέ-

ταση του μαθήματος περιλαμβάνει: 

α) Ερωτήματα που απαιτούν σύντομες απαντήσεις περι-

γραφικού τύπου, διαβαθμισμένης δυσκολίας. Τα ερωτήμα-

τα δύναται να περιλαμβάνουν από ένα (1) έως πέντε (5) 

υποερωτήματα. 

Ελέγχουν τις αποκτηθείσες γνώσεις και την κατανόησή 

τους. Η βαθμολογία των ερωτημάτων συγκεντρώνει το 

50% της συνολικής. Καθορίζεται κατά τη διατύπωση των 

θεμάτων και ανακοινώνεται στους μαθητές και μαθήτριες 

γραπτώς. 

β) Σχεδιαστική Άσκηση η οποία βαθμολογείται με το υπό-

λοιπο 50% της βαθμολογίας. Συνδυάζει αρκετές παραμέ-

τρους της σύνθεσης, ώστε να εκτιμηθεί ο ουσιαστικός 

βαθμός κατανόησης και εμπέδωσης της διδαχθείσας ύλης, 

με τα εξής κριτήρια: 

H οργάνωση του θέματος στο χαρτί σχεδίασης, δέκα (10) 

μονάδες (συγκεκριμένα: τοποθέτηση πέντε (5) μονάδες, 

ισορροπημένη σύνθεση στο χώρο σχεδίασης: πέντε (5) μο-

νάδες). 

Εφαρμογή των βασικών εννοιών και στοιχείων της σύνθε-

σης για τη δημιουργία μιας πρωτότυπης σχεδιαστικής 

πρότασης: τριάντα (30) μονάδες. 

Ποιότητα σχεδίασης: πέντε (5) μονάδες. 

Ολοκλήρωση – γενική εικόνα: πέντε (5) μονάδες. 

3. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 

Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Περιλαμβάνονται: 

α) Τα αμιγώς θεωρητικά μαθήματα. 

β) Τα μαθήματα που έχουν ξεχωριστό θεωρητικό και ξεχω-

ριστό εργαστηριακό μέρος. 

γ) Το θεωρητικό μέρος των μικτών μαθημάτων. 

Η τελική εξέταση στα ανωτέρω μαθήματα περιλαμβάνει δύο 

κατηγορίες θεμάτων: 

- Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει ερωτήματα που δύναται 

να αναλύονται σε υποερωτήματα με σκοπό τον έλεγχο της 

κατανόησης της διδαχθείσας ύλης. 

- Η δεύτερη κατηγορία δύναται να περιλαμβάνει ασκήσεις 

εφαρμογών ή και προβλήματα. Σε περίπτωση που λόγω 

της φύσης του μαθήματος δεν είναι εφικτό να δοθούν α-

σκήσεις ή προβλήματα, οι μαθητές και οι μαθήτριες θα ε-

ξετάζονται στη δεύτερη κατηγορία σε ερωτήματα που θα 

ελέγχουν την κριτική τους σκέψη και την ικανότητα ε-

φαρμογής της αποκτηθείσας γνώσης. 

Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% στην πρώτη κατηγορία 

και 50% στη δεύτερη. 

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΙ-

ΚΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ» ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ - ΤΑΞΗΣ 

ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ. 

Τα μαθήματα εργαστηριακού περιεχομένου και το εργαστη-

ριακό μέρος των μικτών μαθημάτων καθώς και το «Πρό-
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γραμμα Εργαστηριακού μαθήματος» του Μεταλυκειακού 

Έτους-Τάξης Μαθητείας εξετάζονται γραπτά ή προφορικά, 

με επίδειξη δεξιοτήτων των μαθητών στο εργαστήριο και 

εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, ανάλογα με τη φύση του 

αντικειμένου του μαθήματος. 

Είναι δυνατό να επιλεγεί μία μορφή εξέτασης ή και συνδυα-

σμός αυτών. Η μορφή της εξέτασης ορίζεται από τους εκ-

παιδευτικούς που διδάσκουν το εργαστηριακό μάθημα. Αν 

επιλεγεί γραπτή μορφή εξέτασης ακολουθείται η ίδια διαδι-

κασία με τα μαθήματα θεωρητικού περιεχομένου, όπως πε-

ριγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο. Όταν το εργα-

στηριακό μάθημα διδάσκεται από ένα εκπαιδευτικό και επι-

λεγεί η προφορική διαδικασία εξέτασης, τότε για την εξέτα-

ση του εργαστηριακού μαθήματος συγκροτείται επιτροπή 

αποτελούμενη από το Διευθυντή, το διδάσκοντα και έναν 

άλλο εκπαιδευτικό της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας προς 

το εξεταζόμενο μάθημα. 

Βαθμός του μαθήματος είναι ο Μ.Ο. των βαθμών των δύο 

βαθμολογητών. 

Γ. ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΑ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΙΚΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

1. ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

Στο μάθημα «Γραμμικό Σχέδιο» του Τομέα «Εφαρμοσμένων 

Τεχνών» και της ειδικότητας «Γραφικών Τεχνών» και «Επι-

πλοποιίας – Ξυλογλυπτικής» η γραπτή τελική εξέταση συνί-

σταται στα εξής: 

α) Το θέμα σχεδίασης είναι στοιχείο ή συνδυασμός στοιχείων 

από το διδακτικό περιεχόμενο του μαθήματος και έχει α-

πλή γεωμετρική μορφή (πχ απλό αντικείμενο, απλή κτιρι-

ακή κατασκευή ή τμήμα της, αρχιτεκτονικό μέλος, έπιπλο, 

κλπ). Δίνεται σε αντίγραφο με τη μορφή σκαριφήματος ή 

σχεδίου με τις απαραίτητες, κατά την κρίση του διδάσκο-

ντα, πληροφορίες (διαστάσεις, ενδείξεις, τίτλους, παρατη-

ρήσεις κ.λπ.). 

Κρίνεται σκόπιμο να μην δίνονται όλα τα προς σχεδίαση 

στοιχεία του θέματος (πχ όλα τα στοιχεία της τομής, οι δι-

αστάσεις κλπ) για αντιγραφή, αλλά ορισμένα εξ’ αυτών να 

προκύπτουν έμμεσα από τα δεδομένα, προκειμένου να ε-

νισχυθεί η αυτενέργεια των μαθητών αλλά και η σαφέστε-

ρη αντίληψη του αντικειμένου. 

β) Ο τρόπος παράστασής του είναι με τη μορφή ορθών προ-

βολών (όψεις, κατόψεις, τομές) αξονομετρικού ή συνδυα-

σμών τους. 

γ) Από τους μαθητές ζητείται να σχεδιάσουν (ή και να συ-

μπληρώσουν), με τη βοήθεια των βασικών σχεδιαστικών 

οργάνων και μέσων, όψεις και τομές του θέματος και να 

σημειώσουν διαστάσεις, σύμβολα και λοιπά στοιχεία του 

Σχεδίου ακολουθώντας τις ισχύουσες συμβάσεις. 

Τα κριτήρια για τη βαθμολόγηση του μαθήματος στην τελική 

εξέταση είναι τα εξής: 

- H ορθότητα της απεικόνισης (ορθή μεταφορά κλίμακας, 

ορθή σχεδίαση τεμνομένων και προβαλλομένων στοιχεί-

ων, ορθή διαστασιολόγηση κ.λπ.), που αξιολογείται με σα-

ράντα (40) μονάδες. 

- H ποιότητα σχεδίασης (πάχη γραμμών, ποιότητα γραμ-

μών, ακρίβεια σχεδίασης, καθαρότητα σημείων τομής, συ-

ναρμογές κτλ), που αξιολογείται με είκοσι (20) μονάδες. 

- Η πληρότητα σχεδίασης (ολοκλήρωση της σχεδίασης όλων 

των ζητουμένων με τη απαιτούμενη τελική μορφή παρου-

σίασης δέκα (10) μονάδες - γραμματογραφία, σύμβολα, εν-

δείξεις, κατάλληλος τύπος διαστασιολόγησης, δεκαπέντε 

(15) μονάδες) που αξιολογείται συνολικά με εικοσιπέντε 

(25) μονάδες. 

- Η γενική εικόνα αξιολογείται με πέντε (5) μονάδες. 

- H οργάνωση του θέματος στο χαρτί σχεδίασης, που αξιο-

λογείται με δέκα (10) μονάδες (τοποθέτηση και συσχετι-

σμός σχεδίων πέντε (5)μονάδες – ισορροπημένη σύνθεση 

στο χώρο σχεδίασης πέντε (5) μονάδες). 

2. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΨΗ-

ΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΙΙ 

Στο μάθημα «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο» της ειδικότητας «Σχεδι-

αστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής» και στο σχε-

διαστικό μέρος του μαθήματος «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο και 

Ψηφιακή Σχεδίαση ΙΙ» της ειδικότητας «Σχεδιασμού Εσωτε-

ρικών Χώρων» η γραπτή τελική εξέταση συνίσταται στα ε-

ξής: 

α) Το αντικείμενο σχεδίασης είναι απλή κτηριακή κατασκευή 

ή τμήμα της, με εξοπλισμό, στοιχεία επίπλωσης και συμ-

βολισμούς δομικών και φυσικών στοιχείων, 

β) Ο τρόπος παράστασης του είναι με τη μορφή ορθών προ-

βολών (όψεις, κατόψεις, τομές), αξονομετρικού ή συνδυα-

σμών τους. Δίνεται σε αντίγραφο με τη μορφή σκαριφή-

ματος ή σχεδίου, παρουσιάζεται σε μία ή περισσότερες 

κλίμακες, με τις απαραίτητες, κατά την κρίση του διδά-

σκοντα, πληροφορίες (διαστάσεις, ενδείξεις, τίτλους, πα-
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ρατηρήσεις, κ.λπ.) και συνοδεύεται από σύντομη απλή πε-

ριγραφή 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 την αξιολόγηση του μαθήματος και η βαθ-

μολόγηση τους στην τελική εξέταση έχουν ως ακολούθως: 

α) Η ορθότητα γεωμετρικής απεικόνισης με τη μορφή καθι-

ερωμένων συμβάσεων (ορθών ή αξονομετρικών προβο-

λών) βαθμολογείται με πενήντα (50) μονάδες, οι οποίες 

κατανέμονται ως ακολούθως: 

ii. τοποθέτηση-συσχετισμός σχεδίων και λοιπών στοιχείων 

με σκοπό την παροχή πληροφοριών, μονάδες 15. 

iii. ορθή μεταφορά κλιμάκων και διαστάσεων, μονάδες 20. 

iv. ορθότητα και πληρότητα τεμνόμενων και προβαλλόμε-

νων στοιχείων, μονάδες 15. 

β) Η ποιότητα σχεδίασης βαθμολογείται με τριάντα (30) μο-

νάδες, οι οποίες κατανέμονται ως εξής: 

i. γραμμογραφία (πάχη, καθαρότητα, ομοιομορφία γραμ-

μών, ακρίβεια σχεδίασης), μονάδες 15 

ii. γραμματογραφία, μονάδες 10 

iii. συμβολισμοί, ενδείξεις, μονάδες 5 

γ) Η πληρότητα σχεδίασης (βαθμός ολοκλήρωσης του συνό-

λου) βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες 

δ) Η γενική εικόνα (σύνθεση της συνολικής εικόνας σχεδίων, 

γραμμάτων και λοιπών στοιχείων και οργάνωση του συ-

νόλου), βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες. 

3. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

Στο μάθημα «Οικοδομικό Σχέδιο» του Τομέα «Δομικών Έρ-

γων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδια-

σμού» (Β’ Τάξη), της ειδικότητας «Σχεδιαστής Δομικών Έρ-

γων και Γεωπληροφορικής» το σχεδιαστικό θέμα στη τελική 

γραπτή εξέταση περιλαμβάνει αντικείμενο - στοιχείο ή συν-

δυασμό στοιχείων από το διδακτικό περιεχόμενο του μαθή-

ματος (κάτοψη, όψη, τομή κατοικίας, θεμελίωση, κλίμακα, 

ξυλότυπος κ.λπ.).Κατά τα λοιπά ισχύει ό,τι και για το μάθη-

μα «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο». 

4. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ 

Στο μάθημα «Ελεύθερο Σχέδιο» του Τομέα «Εφαρμοσμένων 

Τεχνών» και της ειδικότητας «Συντήρησης Έργων Τέχνης-

Αποκατάστασης» η εξέταση θα έχει ως αντικείμενο τη σχε-

δίαση εκ του φυσικού. Η σύνθεση συνιστάται να αποτελείται 

από ένα έως τρία αντικείμενα, να είναι απλή και τοποθετη-

μένη σε ορατό σημείο εντός του χώρου εξέτασης. Οι μαθη-

τές και μαθήτριες μπορούν να επιλέξουν: 

α. Την αποτύπωση των αντικειμένων και 

β. Την αποτύπωση της σχέσης τους με τον περιβάλλοντα 

χώρο. 

Η αξιολόγηση θα αφορά τα κάτωθι κριτήρια: 

1. Μέγεθος και τοποθέτηση του θέματος στη σχεδιαστική 

επιφάνεια. 

2. Προσωπικό ύφος σχεδίου 

3. Μετρήσεις, συγκρίσεις, αναλογίες, σχέση των αντικειμέ-

νων μεταξύ τους και με το όλο. 

4. Φως-σκιά, απόδοση των τονικών σχέσεων και των όγκων 

του θέματος. Η βαθμολόγηση γίνεται με 25% για κάθε ένα 

κριτήριο. 

5. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ-ΧΡΩΜΑ 

Στο μάθημα «Ελεύθερο Σχέδιο-Χρώμα» των ειδικοτήτων 

«Γραφικών Τεχνών», «Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων» και 

«Αργυροχρυσοχοΐας» ο τρόπος αξιολόγησης του μαθήματος 

και η βαθμολόγηση του στην τελική εξέταση είναι ίδιος με το 

μάθημα Ελεύθερο Σχέδιο. 

6. ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ 

Στο μάθημα «Σχέδιο Κοσμηματοποιίας» της ειδικότητας 

«Αργυροχρυσοχοΐας», η γραπτή τελική εξέταση έχει ως αντι-

κείμενο: 

• Τη σχεδίαση της κάτοψης ενός σετ γυναικείων ή αντρι-

κών κοσμημάτων αποτελούμενων από βραχιόλι σπαστό 

με κούμπωμα κουτάκι και ζεύγος σκουλαρικιών αντικρι-

στών (δεξί και αριστερό) κρεμαστά ή καθιστά με κλιπ 

και καρφί. 

- από γυναικείο δακτυλίδι και περιδέραιο με μειούμενο 

πάχος σπαστό με κούμπωμα κουτάκι. 

- από ζεύγος μανικετόκουμπα και δακτυλίδι σεβαλιέ ή 

«στιμπίδα» γραβάτας ή καρφίτσα πέτου με συγκεκρι-

μένο θέμα και εμπνευσμένα από ιστορικές περιόδους 

με μείξη τεχνικών αργυροχρυσοχοΐας πχ συρματερή, 

σφυρήλατη, κοκκίδωση, διάτρητη κ.τ.λ. και ποικιλία 

υλικών μέταλλα (λευκά, κίτρινα), πέτρες, σμάλτο, ξύλο 

πλεξιγκλάς κ.λπ. σε κλίμακα 1:1. 

• Τη σχεδίαση μιας τουλάχιστον ακόμα όψης (π.χ. πλάγια 

ή πίσω), όπου χρειάζεται για να φανούν οι λεπτομέρειες, 

τα πάχη των μετάλλων και των υλικών που θα χρησιμο-

ποιηθούν. 
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• Τη σχεδίαση σε κλίμακα 2:1 όπου χρειάζεται σε αρθρώ-

σεις, κουμπώματα κοσμημάτων κ.λπ. 

• Την χρωματική απόδοση με υποτιθέμενο φωτισμό τέ-

τοιο ώστε να αναδεικνύει τη φύση των υλικών και την 

τεχνοτροπία της κατασκευής. 

• Την αναγραφή κλίμακας. 

• Την αναγραφή διαστάσεων. 

• Την αναγραφή διευκρινιστικών λεπτομερειών όπου 

χρειάζεται για τα υλικά και τις τεχνικές. 

7. ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 

Στο σχεδιαστικό μέρος του μαθήματος «Σχεδιαστική Τεκμη-

ρίωση Έργων Τέχνης» της ειδικότητας «Συντήρησης Έργων 

Τέχνης – Αποκατάστασης» η γραπτή τελική εξέταση συνί-

σταται ως εξής: 

1. Δίνεται στους μαθητές αντίγραφο σκαριφήματος από πα-

ραδοσιακό κτήριο, εκκλησία, μικρό αρχαίο μνημείο ή ότι 

άλλο κρίνεται ότι ανήκει μέσα στα πλαίσια της ακίνητης 

πολιτιστικής κληρονομιάς. Στο σκαρίφημα (το οποίο κρί-

νεται σκόπιμο να είναι απλοποιημένο, ώστε να ανταπο-

κρίνεται στο γνωστικό επίπεδο των μαθητών και μαθη-

τριών) αποδίδονται με ευκρίνεια οι βασικές διαστάσεις, τα 

ύψη των τομών και άλλες κατασκευαστικές λεπτομέρειες 

που κρίνονται απαραίτητες για την συνολική απόδοσή 

του. 

2. Ζητείται από τους μαθητές και μαθήτριες, με τη μορφή 

ορθών προβολών και υπό κλίμακα, η σχεδίαση των κατό-

ψεων, τομών, όψεων κλπ, σε συνδυασμό με τη σωστή το-

ποθέτηση στην επιφάνεια σχεδίασης, του τίτλου και υπο-

τίτλων, καθώς και βασικών διαστάσεων. 

Οι μαθητές εξετάζονται στην σχεδιαστική απεικόνιση των 

πιο πάνω με τη χρήση των κατάλληλων σχεδιαστικών εργα-

λείων και τεχνικών. 

Τα κριτήρια βαθμολόγησης στην τελική εξέταση, ταυτίζο-

νται με εκείνα του Γραμμικού Σχεδίου. 

Δ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΙΚΤΩΝ ΜΑΘΗ-

ΜΑΤΩΝ 

1. ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

Στο μάθημα «Σχέδιο Πολιτικού Μηχανικού και Έργων Υπο-

δομής» της Ειδικότητας «Σχεδιαστής Δομικών Έργων και 

Γεωπληροφορικής» το σχεδιαστικό θέμα περιλαμβάνει α-

ντικείμενο - στοιχείο ή συνδυασμό στοιχείων από το διδα-

κτικό περιεχόμενο του μαθήματος (ξυλότυποι, σχεδιαστικά 

θέματα συγκοινωνιακών έργων κ.λπ.). Κατά τα λοιπά, ισχύ-

ουν όσα προβλέπονται για το Αρχιτεκτονικό Σχέδιο. 

2. ΣΧΕΔΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Ι, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙ-

ΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΙΙ, ΣΧΕΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟ-

ΛΟΓΙΚΟ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕ Η/Υ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ 

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ Η/Υ. 

Στο μάθημα «Σχέδιο Δομικών Έργων με χρήση Η/Υ Ι» του Το-

μέα «Δομικών Έργων Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτε-

κτονικού Σχεδιασμού» και της Ειδικότητας «Σχεδιαστής Δο-

μικών Έργων και Γεωπληροφορικής» και στο εργαστηριακό 

μέρος των μαθημάτων «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο και Ψηφιακή 

Σχεδίαση II» της ειδικότητας «Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώ-

ρων», «Σχέδιο Ηλεκτρολογικό – Ηλεκτρονικό και με Η/Υ» του 

τομέα «Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού», 

«Μηχανολογικό Σχέδιο με Η/Υ» της ειδικότητας «Μηχανικός 

Εμπορικού Ναυτικού», οι μαθητές σχεδιάζουν με τη χρήση 

κατάλληλου λογισμικού Η/Υ, είτε στη κόλλα σχεδίου ακο-

λουθώντας τις ισχύουσες συμβάσεις, απλή κατασκευή ή 

τμήμα της, με πιθανό εξοπλισμό, στοιχεία συμβολισμών 

κ.λπ. Ο τρόπος παράστασης του θέματος είναι με τη μορφή 

ορθών προβολών (όψεις, κατόψεις, τομές), ή συνδυασμών 

αυτών. Δίνεται σε αντίγραφο, με τη μορφή σκαριφήματος, ή 

σχεδίου σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, με όλες τις απα-

ραίτητες πληροφορίες (διαστάσεις, ενδείξεις, τίτλους, παρα-

τηρήσεις, οδηγίες κ.λπ.) και συνοδεύεται από σύντομη απλή 

περιγραφή του. Για την αξιολόγηση στην τελική εξέταση, 

λαμβάνεται υπόψη τόσο το τελικό προϊόν της σχεδίασης 

στην οθόνη του Η/Υ, είτε της κόλλας σχεδίασης, όσο και η 

διαδικασία σχεδίασης. 

Τα κριτήρια βαθμολόγησης είναι: 

α. η ορθότητα απεικόνισης (15 μονάδες), 

β. η πληρότητα σχεδίασης και η οργάνωση του θέματος σε 

επίπεδα (40 μονάδες), 

γ. η ορθή χρήση των εντολών του προγράμματος (30 μονά-

δες), 

δ. βαθμός ολοκλήρωσης και γενική εικόνα του σχεδίου (15 

μονάδες), 

Η αξιολόγηση επί της διαδικασίας γίνεται με παρατήρηση ή 

και με προφορικές ερωτήσεις. 

3. ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 

Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος «Σχεδιαστική Τεκ-

μηρίωση Έργων Τέχνης» της ειδικότητας «Συντήρησης Έρ-

γων Τέχνης – Αποκατάστασης» ζητείται από τους μαθητές 
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να «μεταφέρουν» με ψηφιακό τρόπο στην οθόνη του Η/Υ 

αντίγραφο σκαριφήματος από παραδοσιακό κτήριο, εκκλη-

σία, μικρό αρχαίο μνημείο ή ότι άλλο κρίνεται ότι ανήκει μέ-

σα στα πλαίσια της ακίνητης πολιτιστικής κληρονομιάς, 

χρησιμοποιώντας το ή τα αντίστοιχα σχεδιαστικά προγράμ-

ματα. Στο σκαρίφημα (το οποίο κρίνεται σκόπιμο να είναι 

απλοποιημένο, ώστε να ανταποκρίνεται στο γνωστικό επί-

πεδο των μαθητών και μαθητριών) αποδίδονται με ευκρί-

νεια οι βασικές διαστάσεις, τα ύψη των τομών και άλλες κα-

τασκευαστικές λεπτομέρειες που κρίνονται απαραίτητες για 

την συνολική απόδοση του. Για την αξιολόγηση στην τελική 

εξέταση, λαμβάνεται υπόψη τόσο το τελικό προϊόν της σχε-

δίασης στην οθόνη του Η/Υ, όσο και η διαδικασία σχεδίασης. 

Τα κριτήρια βαθμολόγησης του τελικού προϊόντος είναι τα 

παρακάτω: 

α. η ορθότητα απεικόνισης (15 μονάδες), 

β. η πληρότητα σχεδίασης και η οργάνωση του θέματος σε 

επίπεδα (40 μονάδες), 

γ. η ορθή χρήση των εντολών του προγράμματος (30 μονά-

δες), 

δ. βαθμός ολοκλήρωσης και γενική εικόνα του σχεδίου (15 

μονάδες). 

Η αξιολόγηση επί της διαδικασίας γίνεται με παρατήρηση ή 

και με προφορικές ερωτήσεις. 

4. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ 

Στο μάθημα «Εφαρμοσμένες Τέχνες με χρήση Η/Υ» του 

Τομέα «Εφαρμοσμένων Τεχνών» οι μαθητές καλούνται να 

εφαρμόσουν (με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού) τις πρα-

κτικές δεξιότητες ψηφιακής σχεδίασης που διδάχθηκαν. Το 

σχεδιαστικό θέμα περιλαμβάνει αντικείμενο - στοιχείο ή 

συνδυασμό στοιχείων από το διδακτικό περιεχόμενο του 

μαθήματος, το οποίο αποτελεί μια ολοκληρωμένη σχεδια-

στική πρόταση, και συνοδεύεται από όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες του προς σχεδίαση θέματος. 

Για την αξιολόγηση στην τελική εξέταση, λαμβάνεται υπόψη 

τόσο το τελικό προϊόν της σχεδίασης στην οθόνη του Η/Υ, 

όσο και η διαδικασία. 

Τα κριτήρια για τη βαθμολόγηση είναι: 

α. η ορθότητα απεικόνισης, (15 μονάδες) 

β. η συνολική σύνθεση και η πληρότητα σχεδίασης, (40 μο-

νάδες) 

γ. η ορθή χρήση των εντολών του προγράμματος, (30 μονά-

δες) 

δ. Βαθμός ολοκλήρωσης και γενική εικόνα του σχεδίου (15 

μονάδες) 

Η αξιολόγηση επί της διαδικασίας γίνεται με παρατήρηση ή 

και με προφορικές ερωτήσεις. 

5. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ - ΝΑΥΠΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ, 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΓΚΑ-

ΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Στα μαθήματα «Σχεδιασμός και περιγραφή Στοιχείων Μηχα-

νών» του Τομέα «Μηχανολογίας», «Στοιχεία Μηχανολογικού 

– Ναυπηγικού Σχεδίου» του τομέα «Ναυτιλιακών Επαγγελ-

μάτων», «Σχέδιο Ειδικότητας» των ειδικοτήτων «Τεχνικός 

Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τε-

χνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού αερίου» και «Τεχνικός 

Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών», «Μηχανολογική Σχεδίαση 

Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού» της ειδικότητας 

«Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματι-

σμού», τα κριτήρια αξιολόγησης της τελικής εξέτασης είναι: 

α. η ορθότητα των απαντήσεων (ορθή μεταφορά κλίμακας, 

ορθή σχεδίαση τεμνόμενων και προβαλλομένων στοιχεί-

ων, ορθή διαστασιολόγηση κ.λπ.), (35 μονάδες), 

β. η πληρότητα των απαντήσεων (σχεδίαση όλων των ζη-

τουμένων και των στοιχείων τους, όπως απαραίτητες 

γραμμές, στοιχεία διαστασιολόγησης, σύμβολα κ.λπ.), (30 

μονάδες), 

γ. η ποιότητα σχεδίασης (ποιότητα γραμμών, ακρίβεια σχε-

δίασης, καθαρότητα σημείων τομής, συναρμογές κ.λπ.) (25 

μονάδες), 

δ. η οργάνωση του θέματος στο χαρτί σχεδίασης, (10 μονά-

δες).» 

Άρθρο 15 

Ορισμός και υποχρεώσεις των επιτηρητών 

1. Με απόφαση του Διευθυντή ορίζονται οι επιτηρητές κα-

θηγητές, οι οποίοι κατανέμονται σε διαφορετικές αίθου-

σες εξετάσεων κάθε ημέρα. Για την άμεση αντιμετώπιση 

κάθε προβλήματος που πιθανόν να δημιουργηθεί κατά 

τη διάρκεια της εξέτασης είναι δυνατόν να ορίζονται ε-

φεδρικοί 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 αναφέ-
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ρουν αμέσως στο Διευθυντή ή τον εισηγητή του εξετα-

ζόμενου μαθήματος όποιο πρόβλημα προκύψει. 

3. Οι επιτηρητές παραλαμβάνουν από το Διευθυντή το φά-

κελο της εξέτασης, εκφωνούν τον κατάλογο των μαθη-

τών, σημειώνουν τους απόντες, διανέμουν την κόλλα δι-

αγωνίσματος, διανέμουν τα φωτοτυπημένα θέματα της 

εξέτασης και αναγράφουν στον πίνακα τον χρόνο έναρ-

ξης και λήξης της εξέτασης. Οι επιτηρητές απαγορεύεται 

να παρέχουν οποιεσδήποτε διευκρινίσεις επί των θεμά-

των, τις οποίες παρέχει μόνο ο εισηγητής του εξεταζόμε-

νου μαθήματος. Κατά την παραλαβή των γραπτών δοκι-

μίων των μαθητών διαγράφουν χιαστί τα κενά διαστή-

ματα και υπογράφουν στο τέλος του κειμένου. 

Άρθρο 16 

Υποχρεώσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης 

1. Η κατανομή των μαθητών στις αίθουσες εξέτασης γίνε-

ται με αλφαβητική σειρά με την ευθύνη του Διευθυντή, ο 

οποίος συντάσσει ονομαστική κατάσταση εξεταζομένων 

σε κάθε αίθουσα. 

Η τοποθέτηση των μαθητών στις θέσεις γίνεται κατά 

αλφαβητική σειρά και ο έλεγχος είναι ευθύνη των επιτη-

ρητών. Παρέκκλιση επιβάλλεται στην περίπτωση αδελ-

φών ή συγγενών μαθητών. 

2. Οι μαθητές κατά την είσοδό τους στην αίθουσα της εξέ-

τασης δεν επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους βιβλία, τε-

τράδια, σημειώσεις, διορθωτικό (blanko), κινητά τηλέ-

φωνα, υπολογιστικές μηχανές, ηλεκτρονικά μέσα μετά-

δοσης πληροφοριών ή άλλα ανάλογα αντικείμενα. Με 

απόφαση 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 βο-

ηθήματα. Η απόφαση αυτή ανακοινώνεται στους μαθη-

τές μαζί με το πρόγραμμα των εξετάσεων. Για τον έλεγ-

χο 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 ση-

μειώσεις ή από γραπτό δοκίμιο άλλου εξεταζόμενου, ή 

θορυβεί και δε συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των ε-

πιτηρητών επιχειρώντας να αντιγράψει ή εμποδίζοντας 

την εξέταση άλλων εξεταζόμενων ή δολιεύεται με άλλο 

τρόπο την εξέτασή του, απομακρύνεται από την αίθου-

σα εξέτασης με αιτιολογημένη απόφαση του Διευθυντή 

και ύστερα από εισήγηση των διδασκόντων-εξεταστών, 

στο εξεταζόμενο μάθημα βαθμολογείται με τον κατώτε-

ρο βαθμό μηδέν. Ο Διευθυντής, οι επιτηρητές της αίθου-

σας και οι διδάσκοντες πριν από την επιβολή της ανωτέ-

ρω ποινής καλούν σε προφορική απολογία τον μαθητή, 

συντάσσουν πρακτικό το οποίο και υπογράφουν και στη 

συνέχεια ενημερώνουν τον κηδεμόνα του. 

Άρθρο 17 

Βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών, 

απολυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων 

1. Η βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων γίνεται από τον 

αρμόδιο καθηγητή, ο οποίος δίδαξε το αντίστοιχο μάθη-

μα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, και σε περί-

πτωση απουσίας του από άλλον καθηγητή της ίδιας ειδι-

κότητας, ο οποίος ορίζεται από το Διευθυντή του σχο-

λείου ή τον αρμόδιο Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαί-

δευσης, εάν δεν υπάρχει καθηγητής της ίδιας ή συνα-

φούς ειδικότητας στο σχολείο αυτό. 

2. Τα γραπτά των μαθητών διορθωμένα και βαθμολογημέ-

να παραδίδονται από τον αρμόδιο καθηγητή στον Διευ-

θυντή του ΕΠΑΛ, συνοδευόμενα από ονομαστική κατά-

σταση με τους βαθμούς των μαθητών, το αργότερο ε-

ντός 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 18 

Αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων 

Σε αναβαθμολόγηση υπόκεινται τα γραπτά δοκίμια των 

προαγωγικών, απολυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων ό-

λων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων, συμπεριλαμ-

βανομένων και των εργαστηριακών μαθημάτων που εξετά-

ζονται γραπτά με την ακόλουθη διαδικασία: 

1. Η αναβαθμολόγηση γίνεται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθ-

μιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), στην οποία υπάγεται το αντί-

στοιχο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ). 

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 
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να υποβάλουν αίτηση στο ΕΠΑΛ όπου φοιτούν, με την 

οποία ζητούν την αναβαθμολόγηση ενός ή περισσότε-

ρων γραπτών δοκιμίων. Η αίτηση συνοδεύεται με το 

προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο (άρ-

θρο 19 του ν. 2009/1992). (13) 

3. Οι Διευθυντές, μόλις λήξει η προθεσμία υποβολής των 

αιτήσεων, διαβιβάζουν τα προς αναβαθμολόγηση γρα-

πτά με καλυμμένα όλα τα στοιχεία των μαθητών και τον 

αρχικό βαθμό του καθηγητή μαζί με επικυρωμένα αντί-

γραφα των θεμάτων στην οικεία Διεύθυνση Δευτερο-

βάθμιας Εκπαίδευσης. 

4. Με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτερο-

βάθμιας Εκπαίδευσης στο οποίο υπάγεται το ΕΠΑΛ συ-

γκροτείται τριμελής επιτροπή αναβαθμολόγησης, η ο-

ποία αποτελείται από δύο καθηγητές της ίδιας ή συγγε-

νούς ειδικότητας με το μάθημα για το γραπτό του οποί-

ου ζητήθηκε αναβαθμολόγηση, οι οποίοι είναι και οι 

βαθμολογητές της αναβαθμολόγησης, και από ένα σχο-

λικό σύμβουλο ή καθηγητή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-

σης τουλάχιστον βαθμού Δ’, ο οποίος είναι ο αναβαθμο-

λογητής στην περίπτωση που οι βαθμοί των δύο πρώ-

των διαφέρουν μεταξύ τους περισσότερο από δώδεκα 

μονάδες σε εκατονταβάθμια κλίμακα. Με την ίδια από-

φαση ορίζεται η ημέρα και η ώρα που θα διεξαχθεί η α-

ναβαθμολόγηση. Αν τα προς αναβαθμολόγηση γραπτά 

είναι περισσότερα από εβδομήντα, στην επιτροπή μπο-

ρεί να ορίζονται δύο ακόμη καθηγητές της ίδιας ή συγγε-

νούς ειδικότητας και να κατανέμονται τα γραπτά εξίσου 

μεταξύ των δύο ομάδων βαθμολογητών - αναβαθμολο-

γητών. Την ευθύνη συντονισμού του έργου της αναβαθ-

μολόγησης έχει ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτερο-

βάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται το αντίστοι-

χο Επαγγελματικό Λύκειο. 

5. Τα γραπτά δοκίμια αναβαθμολογούνται από τους δύο 

καθηγητές αναβαθμολογητές, οι οποίοι αναγράφουν το 

βαθμό τους στο γραπτό. Ο βαθμός του πρώτου αναβαθ-

μολογητή καλύπτεται με αδιαφανή ταινία κατά τρόπο 

                                                   

(13) «Για την αναβαθμολόγηση κάθε γραπτού δοκιμίου προαγωγι-

κών, απολυτηρίων και κατατακτηρίων εξετάσεων μαθητών δευ-

τεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκδίδεται παράβολο, το οποίο! απο-

τελεί δημόσιο έσοδο. Το ύψος του παραβόλου αυτού καθορίζεται 

με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρη-

σκευμάτων και Οικονομικών. 

Μέχρι να εκδοθεί η παραπάνω κοινή απόφαση, το παράβολο ορί-

ζεται σε χίλιες δραχμές» (ΣΣ 3,00 €) 

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, υπο-

λογιζόμενος στην κλίμακα (0-20), είναι το πηλίκο της 

διαίρεσης του αθροίσματος και των δύο βαθμολογητών 

διά του δέκα (10). Αν οι βαθμοί των δύο πρώτων βαθμο-

λογητών - αναβαθμολογητών διαφέρουν μεταξύ τους 

περισσότερο από δώδεκα (12) μονάδες, το γραπτό ανα-

βαθμολογείται και από τρίτο καθηγητή - αναβαθμολο-

γητή, αφού προηγουμένως επικαλυφθούν με αδιαφανές 

αυτοκόλλητο οι βαθμοί των δύο πρώτων βαθμολογητών 

- αναβαθμολογητών. Ο γραπτός βαθμός της αναβαθμο-

λόγησης 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 μαθή-

ματος σε κάθε περίπτωση είτε είναι μεγαλύτερος είτε μι-

κρότερος από το βαθμό με τον οποίο είχε αρχικά βαθμο-

λογηθεί το δοκίμιο από τον οικείο καθηγητή. 

6. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η αρμόδια Διεύ-

θυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συντάσσει σχετικό 

πρακτικό, στο οποίο περιέχεται η οριστική βαθμολογία 

των γραπτών, το οποίο και αποστέλλει στα Λύκεια 

προέλευσης τους μαζί με τα γραπτά. 

7. Οι μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες, για τους οποίους προβλέπεται προφορική εξέ-

ταση αντί γραπτής, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να 

ζητήσουν επανεξέταση (αναβαθμολόγηση) στα μαθήμα-

τα που εξετάσθηκαν. Η νέα αυτή εξέταση πραγματοποι-

είται στο σχολείο φοίτησης τους ενώπιον επιτροπής συ-

γκροτούμενης από το Διευθυντή και δύο καθηγητές της 

ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας για κάθε μάθημα, άλλους 

από αυτούς που διενήργησαν την αρχική εξέταση. Η αί-

τηση 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 προβλε-

πόμενο παράβολο για κάθε μάθημα για το οποίο ζητείται 

επανεξέταση. Ο βαθμός της επανεξέτασης προκύπτει 

από το μέσο όρο των δύο εξεταστών –αναβαθμολογη-

τών και είναι ο τελικός γραπτός βαθμός του μαθήματος 

σε κάθε περίπτωση είτε είναι μεγαλύτερος είτε μικρότε-

ρος από το βαθμό της αρχικής εξέτασης. 
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8. Αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων μπορούν να ζητή-

σουν με αίτησή τους, συνοδευόμενη με το προβλεπόμε-

νο κάθε φορά παράβολο και μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες 

ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων, οι κηδεμό-

νες μαθητών δημοσίων ΕΠΑΛ ή οι ίδιοι μαθητές, εφόσον 

είναι ενήλικοι, που προσέρχονται σε επαναληπτικές ή 

συμπληρωματικές εξετάσεις στις εκάστοτε εξεταστικές 

περιόδους. Η επιτροπή και η διαδικασία αναβαθμολόγη-

σης γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγρά-

φων 4, 5, 6 και 7. 

«Άρθρο 19 (14) 

Μαθητές που δεν προσέρχονται στις γραπτές εξετάσεις 

1. Μαθητής που απουσιάζει ή προσέρχεται μετά την ανα-

κοίνωση των θεμάτων σε κάθε είδους γραπτή εξέταση 

δεν γίνεται δεκτός σε αυτήν και βαθμολογείται με τον 

κατώτερο βαθμό «κακώς» μηδέν (0). 

2. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παρα-

γράφου: 

α) Μαθητές που απουσιάζουν δικαιολογημένα από την 

εξέταση μαθήματος λόγω ασθενείας ή άλλου αποχρώ-

ντος λόγου, και ύστερα από αίτηση του κηδεμόνα ή 

των ιδίων, εφόσον είναι ενήλικοι, που υποβάλλεται 

στον Διευθυντή του Λυκείου, εξετάζονται άλλη ημέρα 

εντός της συγκεκριμένης εξεταστικής περιόδου, την 

οποία ορίζει με απόφασή του ο Σύλλογος των διδα-

σκόντων. Η ασθένεια βεβαιώνεται σύμφωνα με τις δι-

ατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 5 της με αρ. 

πρωτ. ΣΤ5/71/1986 (Β΄ 834) (15) απόφασης του Υπουργού 

                                                   

(14) Ολόκληρο το άρθρο 19 του ΠΔ 56/2016 αντικαταστάθηκε ως 

άνω σύμφωνα με το άρθ. 10 του ΠΔ 42/2017 (ΦΕΚ 68/Α/15-5-2017) 

(15) Η παρ. 7 του άρθ. 5 της Απόφασης ΣT5/71/1986 του Υπουργού 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 834/Β/1986) αναφέρει: 

«Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 του Β.Δ. 490/ 1968 (ΦΕΚ 

161), που ορίζουν τον τρόπο της βεβαίωσης της ασθενείας (υπο-

βολή δικαιολογητικών) για τους μη προσερχόμενους στις παρα-

γωγικές και απολυτήριες δοκιμασίες μαθητές του λυκείου, τρο-

ποποιούνται κατά το μέρος που αναφέρονται στα δικαιολογητι-

κά και εφεξής τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ορίζονται ως ακο-

λούθως : 

α) Ενυπόγραφο σημείωμα του κηδεμόνα ή του ίδιου του μαθητή 

αν είναι ενήλικος, που αναφέρει τους λόγους για τους οποίους 

δεν προσήλθε στις δοκιμασίες και εφόσον πρόκειται για  μη 

προσέλευση μέχρι δύο ημερών ή 

β) Βεβαίωση νοσηλευτικού ιδρύματος ή σχολιατρικής υπηρεσίας 

ή οποιουδήποτε γιατρού που να πιστοποιεί το είδος και τη 

διάρκεια της ασθένειας, εφόσον πρόκειται για μη προσέλευση 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι διατάξεις του 

εδαφίου αυτού εφαρμόζονται και για τους μαθητές 

που αποχωρούν μετά την ανακοίνωση των θεμάτων 

των εξετάσεων λόγω αιφνίδιας ασθένειας, η οποία βε-

βαιώνεται με ιατρικό πιστοποιητικό Κρατικού Νοσο-

κομείου ή άλλου δημόσιου φορέα υγειονομικής περί-

θαλψης. Οι μαθητές αυτοί εάν δεν προσέλθουν σε εξε-

τάσεις μέχρι το τέλος της πρώτης εξεταστικής περιό-

δου λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας ή σοβαρού 

κωλύματος που συνιστά ανωτέρα βία έχουν την δυνα-

τότητα να προσέλθουν στην ειδική εξεταστική περίοδο 

του δεύτερου δεκαπενθήμερου του Ιουνίου. Εάν το 

πρόβλημα υγείας διαρκεί και στην ειδική εξεταστική 

περίοδο του Ιουνίου, αυτοί οι μαθητές μπορούν να 

προσέλθουν στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σε-

πτεμβρίου για να εξεταστούν σε όσα μαθήματα δεν ε-

ξετάστηκαν, αφού προσκομίσουν ιατρικό πιστοποιη-

τικό Κρατικού Νοσοκομείου ή άλλου δημόσιου φορέα 

υγειονομικής περίθαλψης. Για τους μαθητές αυτούς ο 

Σύλλογος Διδασκόντων δεν προβαίνει σε έκδοση απο-

τελέσματος μετά την πρώτη εξεταστική περίοδο κα-

θώς και μετά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνί-

ου, εφόσον το πρόβλημα διαρκεί. 

Όσοι από αυτούς τους μαθητές εξετάστηκαν σε ορι-

σμένα μαθήματα και στη συνέχεια για τους λόγους που 

περιγράφονται παραπάνω δεν προσήλθαν στις δύο ε-

ξεταστικές περιόδους του Ιουνίου, μπορούν να προ-

σέλθουν στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμ-

βρίου να εξεταστούν και στα μαθήματα στα οποία συ-

γκέντρωσαν ετήσιο βαθμό επίδοσης μικρότερο από 

εννέα και πέντε δέκατα (9,5). 

β) Στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου υπάγονται 

και μαθητές στρατεύσιμοι ή συμμετέχοντες σε διεθνείς 

αθλητικές διοργανώσεις ή μαθητές που βρίσκονται σε 

κατάσταση ναυτολόγησης». 

                                                                                 
στις δοκιμασίες πάνω από δύο συνεχείς ημέρες. Η βεβαίωση 

αυτή υποβάλλεται από τον κηδεμόνα του μαθητή ή από τον ί-

διο εφόσον είναι ενήλικος.» 
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Άρθρο 20 

Προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές Εξετάσεις 

Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων 

Οι διατάξεις του διατάγματος εφαρμόζονται αναλόγως και 

για την αξιολόγηση των μαθητών της Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξης 

των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων στα αντίστοιχα 

μαθήματα που προβλέπονται από το ισχύον για τα Λύκεια 

αυτά πρόγραμμα. 

Κατά την εφαρμογή των διατάξεων αυτών στα Εσπερινά 

Επαγγελματικά Λύκεια, όπου αναφέρεται Α΄ τάξη νοείται η 

Α΄ τάξη των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων, όπου α-

ναφέρεται Β΄ τάξη νοείται η Β΄ τάξη των Ημερήσιων Επαγ-

γελματικών Λυκείων και όπου αναφέρεται Γ΄ και Δ΄ τάξη 

νοείται η Γ΄ τάξη των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 

«Άρθρο 21 (16) 

Ετήσια Επίδοση μαθητών 

Ο ετήσιος βαθμός επίδοσης υπολογίζεται ως εξής: 

α. Στα μαθήματα στα οποία δεν προβλέπεται τελική εξέταση 

ο ετήσιος βαθμός επίδοσης είναι ο Μ.Ο. των βαθμών των 

δύο τετραμήνων. 

β. Στα μαθήματα στα οποία προβλέπεται τελική εξέταση ο 

ετήσιος βαθμός επίδοσης είναι ο Μ.Ο. των βαθμών των τε-

τραμήνων και της τελικής εξέτασης διά δύο. 

γ. Στα μικτά μαθήματα βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι ο 

Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης των δύο μερών, θεω-

ρητικού και εργαστηριακού, σχεδιαστικού και εργαστηρι-

ακού. 

δ. Στα μαθήματα με κλάδους βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι 

ο Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του κάθε κλάδου 

του μαθήματος. 

Όλοι οι βαθμοί υπολογίζονται με προσέγγιση δεκάτου. 

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατατεθεί 

βαθμός ενός μαθήματος στο Α΄ τετράμηνο τότε ο βαθμός 

αναπληρώνεται από το βαθμό του μαθήματος του Β΄ τετρα-

μήνου και αντίστροφα. 

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατατεθεί 

βαθμολογία ενός μαθήματος σε κανένα τετράμηνο και εφό-

σον η φοίτηση του μαθητή κριθεί επαρκής, ο Διευθυντής συ-

                                                   

(16) Ολόκληρο το άρθρο 21 του ΠΔ 56/2016 αντικαταστάθηκε ως άνω 

σύμφωνα με το άρθ. 11 του ΠΔ 42/2017 (ΦΕΚ 68/Α/15-5-2017) 

γκροτεί υπό την προεδρία του τριμελή επιτροπή από δύο 

καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς προς το μάθημα ειδικότη-

τας, η οποία διενεργεί ειδική προφορική εξέταση στην ύλη 

του Β΄ τετραμήνου το αργότερο την επόμενη 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 εξε-

ταστών. Σε περίπτωση που ο μαθητής δεν προσέλθει στην 

εξέταση αυτή βαθμολογείται με βαθμό «κακώς» μηδέν (0). 

Για τους μαθητές των ειδικοτήτων Πλοιάρχων και Μηχα-

νικών της Γ΄ τάξης Ημερησίων και Γ’ – Δ’ τάξης Εσπερινών 

ΕΠΑΛ της περίπτωσης α’ της παρ. 18 του άρθρου 46 του ν. 

4186/2013 (Α΄ 193) οι οποίοι είναι επί μακράν ναυτολογημένοι 

και δεν έχει κατατεθεί για αυτούς βαθμολογία των διδασκο-

μένων μαθημάτων σε κανένα τετράμηνο και εφόσον η φοί-

τησή τους κριθεί επαρκής ο τρόπος αξιολόγησής τους ορίζε-

ται ως εξής: Οι συγκεκριμένοι μαθητές εξετάζονται προφο-

ρικά και γραπτά κατά την εξεταστική περίοδο του Μαΐου - 

Ιουνίου, ή, σε περίπτωση που η ναυτολόγησή τους δεν επι-

τρέπει τη συμμετοχή τους στην εξεταστική περίοδο Μαΐου - 

Ιουνίου, το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου, ή τον Σε-

πτέμβριο σε όλα τα μαθήματα, στην ίδια εξεταστέα ύλη και 

στα ίδια θέματα με τους μαθητές της αντίστοιχης τάξης του 

ΕΠΑΛ. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής και δι-

ενεργείται σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζεται 

από τον Διευθυντή του σχολείου για κάθε μάθημα ενώπιον 

τριμελούς επιτροπής. Η επιτροπή αποτελείται από τον Διευ-

θυντή ή τον Υποδιευθυντή του ΕΠΑΛ ως πρόεδρο και μέλη 

δύο καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή ειδικότητας που έχει 

σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα για το οποίο ζητήθηκε 

εξέταση. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο καθηγητών εί-

ναι ο προφορικός βαθμός των τετραμήνων στο εξεταζόμενο 

μάθημα. Ο ετήσιος βαθμός επίδοσης είναι ο Μ.Ο. του προ-

φορικού βαθμού και της γραπτής εξέτασης. Οι συγκεκριμέ-

νοι μαθητές προάγονται ή απολύονται σύμφωνα με τις ι-

σχύουσες διατάξεις για τους παρακολουθούντες μαθητές». 
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«Άρθρο 22 (17) 

Εξαγωγή του βαθμού προαγωγής - Εξαγωγή του 

Βαθμού Απολυτηρίου - (Γενικός Μέσος Όρος - Γ.Μ.Ο.) 

Εξαγωγή του βαθμού προαγωγής. Για τις τάξεις Α΄ και Β΄ 

Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ και Γ΄ τάξης Εσπερινών Ε-

ΠΑΛ 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 εκφρά-

ζεται με προσέγγιση δεκάτου συμπεριλαμβανομένων και 

των μαθημάτων «Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία», 

«Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Ασφάλεια 

και Υγεία στο χώρο εργασίας», «Ζώνη Δημιουργικών Δρα-

στηριοτήτων», «Αγωγή Υγείας», «Συστήματα Ελέγχου Γέφυ-

ρας- Μηχανοστασίου». 

Εξαγωγή του βαθμού απολυτηρίου. Για τη Γ΄ τάξη Ημερη-

σίων ΕΠΑΛ και για τη Δ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑΛ, ο Γενικός 

Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) προκύπτει από το Μέσο Όρο (Μ.Ο.) 

των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των μαθη-

μάτων που είναι γραπτώς εξεταζόμενα και εκφράζεται με 

προσέγγιση δεκάτου. Ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) προ-

κύπτει από τη διαίρεση του αθροίσματος των βαθμών ετή-

σιας επίδοσης των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων διά 

του πλήθους των μαθημάτων και εκφράζεται με προσέγγιση 

δεκάτου». 

«Άρθρο 23 (18) 

Βαθμός Απολυτηρίου ΕΠΑΛ – Πτυχίου ΕΠΑΛ 

1. Βαθμός απολυτηρίου είναι ο Γ.Μ.Ο, ο οποίος εξάγεται 

σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος π.δ. των μαθη-

μάτων της τελευταίας τάξης (Γ΄ για τα Ημερήσια και Δ΄ 

για τα Εσπερινά ΕΠΑΛ). Στο απολυτήριο αναγράφονται, 

εκτός από το βαθμό, ο τομέας και η ειδικότητα που πα-

ρακολούθησε ο μαθητής και οι βαθμοί ετήσιας επίδοσης 

των μαθημάτων της τελευταίας τάξης. 

2. α) Βαθμός πτυχίου για τα Ημερήσια ΕΠΑΛ είναι ο Μέσος 

Όρος των βαθμών ετήσιας επίδοσης των μαθημάτων 

ειδικότητας της Γ΄ τάξης. 

β) Βαθμός πτυχίου για τα Εσπερινά ΕΠΑΛ είναι ο Μέσος 

Όρος των βαθμών ετήσιας επίδοσης των μαθημάτων 

ειδικότητας των Γ΄ και Δ΄ τάξεων που είναι ίδια με τα 

                                                   

(17) Ολόκληρο το άρθρο 22 του ΠΔ 56/2016 αντικαταστάθηκε ως 

άνω σύμφωνα με το άρθ. 12 του ΠΔ 42/2017 (ΦΕΚ 68/Α/15-5-2017) 

(18) Ολόκληρο το άρθρο 23 του ΠΔ 56/2016 αντικαταστάθηκε ως 

άνω σύμφωνα με το άρθ. 13 του ΠΔ 42/2017 (ΦΕΚ 68/Α/15-5-2017) 

μαθήματα ειδικότητας της Γ΄ τάξης των Ημερησίων 

ΕΠΑΛ. 

Στην περίπτωση μαθήματος ειδικότητας των Εσπερι-

νών ΕΠΑΛ που διδάσκεται μόνο στη Γ΄ τάξη ή μόνο στη 

Δ΄ τάξη, ο βαθμός του μαθήματος αυτού προσμετράται 

αυτούσιος για την εξαγωγή του βαθμού πτυχίου. 

Στην περίπτωση μαθήματος ειδικότητας των εσπερι-

νών ΕΠΑΛ που διδάσκεται σε δύο συνεχόμενα έτη κατά 

την Γ΄ και Δ΄ τάξη, ο βαθμός ετήσιας επίδοσης του μαθή-

ματος ο οποίος χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του 

βαθμού πτυχίου είναι ο μέσος όρος των βαθμών ετήσιας 

επίδοσης του μαθήματος στα δύο αυτά έτη. 

Στα ανωτέρω πτυχία αναγράφονται, εκτός από το 

βαθμό, ο τομέας και η ειδικότητα που παρακολούθησε ο 

μαθητής. 

4. Τα απολυτήρια και τα πτυχία εκδίδονται μία φορά και δεν 

αλλάζουν. Τα απολυτήρια και τα πτυχία των Ιδιωτικών 

ΕΠΑΛ θεωρούνται και επικυρώνονται από τον Διευθυντή 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.». 

Άρθρο 24 

«Προαγωγή - Απόλυση, Παραπομπή μαθητών, 

Απόκτηση πτυχίου - Επανάληψη φοίτησης.» (19) 

Α. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΠΑΛ 

«Μετά τη λήξη των προαγωγικών, απολυτηρίων και πτυχια-

κών εξετάσεων ο Σύλλογος των Διδασκόντων αποφασίζει 

για: 

(α) Την προαγωγή, την απόλυση και τη χορήγηση πτυχίου 

στους μαθητές. 

(β) Την παραπομπή σε συμπληρωματική εξέταση κατά την 

αμέσως επόμενη εξεταστική περίοδο ή την επανάληψη 

φοίτησης των μαθητών. 

(γ) Τον χαρακτηρισμό της διαγωγής των μαθητών». (20) 

«1. Α΄, Β΄ ΤΑΞΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ 

2. Προαγωγή και Παραπομπή μαθητών Α΄ και Β΄ τάξης ημε-

ρησίων ΕΠΑΛ 

3. Οι μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης προάγονται όταν ο γενικός 

μέσος όρος (Γ.Μ.Ο) των μαθημάτων τους είναι ίσος ή ανώ-

τερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Μαθητές με μι-

κρότερο Γ.Μ.Ο παραπέμπονται στην ειδική εξεταστική πε-

                                                   

(19) Ο τίτλος του άρθ. 24 άλλαξε ως άνω σύμφωνα με την παρ. 1 του 

άρθ. 14 του ΠΔ 42/2017 (ΦΕΚ 68/Α/15-5-2017) 

(20) Τα εντός «» εδάφια αντικαταστάθηκαν ως άνω σύμφωνα με την 

παρ. 2 του άρθ. 14 του ΠΔ 42/2017 (ΦΕΚ 68/Α/15-5-2017) 
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ρίοδο του δεύτερου δεκαπενθήμερου του Ιουνίου του ιδί-

ου έτους στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επί-

δοσης είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5). 

4. Αν δεν προαχθούν ούτε και στην ειδική εξεταστική περίο-

δο του Ιουνίου επαναλαμβάνουν τη φοίτηση. 

5. Οι μαθητές της Α΄ ή Β΄ τάξης του ΕΠΑΛ οι οποίοι στα μα-

θήματα «Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία», «Σχολικός 

Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Ασφάλεια και Υγεία 

στο χώρο εργασίας», «Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτή-

των» «Αγωγή Υγείας» και «Συστήματα Ελέγχου Γέφυρας- 

Μηχανοστασίου» έχουν βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότε-

ρο του εννέα και πέντε δέκατα (9,5), παραπέμπονται στην 

ειδική εξεταστική περίοδο του δεύτερου δεκαπενθήμερου 

του Ιουνίου του ιδίου έτους και εξετάζονται ως ακολού-

θως: 

i) Στο μάθημα «Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία» υ-

ποβάλλουν διορθωμένη την εργασία τους (σε περίπτωση 

ατομικής εργασίας) ή επεξεργασμένα τμήματα της ερευ-

νητικής εργασίας (σε περίπτωση ομαδικής εργασίας) που 

έχουν ορίσει οι εξετάζοντες εκπαιδευτικοί. Εναλλακτικά 

και εφόσον η επιλογή των θεμάτων το επιτρέπει, η εξέ-

ταση μπορεί να είναι προφορική ενώπιον επιτροπής. 

ii) Στο μάθημα «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολι-

σμός - Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο εργασίας» υποβάλ-

λουν διορθωμένη την εργασία, το προσωπικό τους ημε-

ρολόγιο και τον ατομικό τους φάκελο προς επαναξιολό-

γηση. Εναλλακτικά η εξέταση μπορεί να είναι προφορική 

ενώπιον επιτροπής. 

iii) Στο μάθημα «Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων» ε-

ξετάζονται προφορικά ενώπιον επιτροπής επιλέγοντας 

ένα από τα θέματα της Ζ.Δ.Δ και προχωρούν σε σύντομη 

προφορική παρουσίαση του θέματος ή υποβάλλουν μι-

κρής έκτασης παραδοτέο. 

iv) Στο μάθημα «Αγωγή Υγείας» υποβάλλουν διορθωμένη 

την εργασία τους (σε περίπτωση ατομικής εργασίας) ή 

επεξεργασμένα εκ νέου τμήματα της εργασίας (σε περί-

πτωση ομαδικής εργασίας) από θέμα που έχουν επιλέξει 

οι εξετάζοντες εκπαιδευτικοί ή εξετάζονται προφορικά 

και γραπτά κατά την κρίση της επιτροπής. 

v) Στο μάθημα «Συστήματα ελέγχου γέφυρας - μηχανο-

στασίου» υποβάλλουν διορθωμένη την εργασία τους (σε 

περίπτωση ατομικής εργασίας) ή επεξεργασμένα εκ νέου 

τμήματα της εργασίας (σε περίπτωση ομαδικής εργασί-

ας) από θέμα που έχουν επιλέξει οι εξετάζοντες εκπαι-

δευτικοί ή εξετάζονται προφορικά και γραπτά κατά την 

κρίση της επιτροπής. 

6. Για τους μαθητές της Α΄, Β΄ τάξης του ΕΠΑΛ, οι οποίοι πα-

ραπέμφθηκαν στην ειδική εξεταστική περίοδο του δευτέ-

ρου δεκαπενθημέρου του ιδίου έτους στα μαθήματα τα 

οποία έχουν κλάδους, έχοντας βαθμό ετήσιας επίδοσης μι-

κρότερο του εννέα και πέντε δέκατα (9,5), εξετάζονται 

γραπτά μόνο σε εκείνον τον κλάδο που ο ετήσιος βαθμός 

επίδοσής του είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα 

(9,5). 

7. Α΄, Β΄, Γ΄ ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ 

α) Για την προαγωγή των μαθητών και μαθητριών των 

Εσπερινών ΕΠΑΛ ισχύουν τα προβλεπόμενα για τους μα-

θητές και τις μαθήτριες των Ημερησίων ΕΠΑΛ. 

β) Για την παραπομπή των μαθητών της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης 

Εσπερινών ΕΠΑΛ ισχύουν τα προβλεπόμενα για την πα-

ραπομπή των μαθητών των Ημερήσιων ΕΠΑΛ». (21) 

8. Για την απόλυση των μαθητών απαιτείται Γενικός Μέσος 

Όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5). 

9. Για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται Μέσος Όρος 

των βαθμών ετήσιας επίδοσης των μαθημάτων ειδικότη-

τας της Γ τάξης που είναι γραπτώς εξεταζόμενα τουλάχι-

στον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), και σε κανένα από αυτά 

ο βαθμός ετήσιας επίδοσης να μην είναι μικρότερος του 

οκτώ (08). 

10. «Οι μαθητές της Γ΄ τάξης που δεν απολύονται ή δε λαμ-

βάνουν πτυχίο ή και τα δύο, παραπέμπονται στις ειδικές 

εξεταστικές περιόδους του δευτέρου δεκαπενθημέρου του 

Ιουνίου και Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους και εξετάζονται 

γραπτά με τον τρόπο και τη διαδικασία των πτυχιακών και 

απολυτήριων εξετάσεων του Ιουνίου (μεταφέροντας τον 

προφορικό βαθμό των δύο τετραμήνων), ως ακολούθως :» 

(22) 

α) Οι μαθητές που έχουν λάβει απολυτήριο και δεν έχουν 

λάβει πτυχίο, σε όλα τα μαθήματα της ειδικότητας στα 

οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης τους είναι μικρότερος 

του εννέα και πέντε δέκατα (9,5). 

                                                   

(21) Από το Κεφάλαιο Α οι παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 του άρθρου 24 του π.δ 

56/2016 αντικαταστάθηκαν ως άνω σύμφωνα με την παρ. 3 του 

άρθ. 14 του ΠΔ 42/2017 (ΦΕΚ 68/Α/15-5-2017) 

(22) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του π.δ. 56/2016 αντικαταστάθηκε 

ως άνω σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθ. 14 του ΠΔ 42/2017 (ΦΕΚ 

68/Α/15-5-2017) 
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β) Οι μαθητές που δεν έχουν λάβει απολυτήριο ή δεν έχουν 

λάβει ούτε απολυτήριο ούτε πτυχίο, σε όλα τα μαθήματα 

Γενικής Παιδείας και ειδικότητας στα οποία ο βαθμός ε-

τήσιας επίδοσης τους είναι μικρότερος του εννέα και πέ-

ντε δέκατα (9,5). 

11. Οι μαθητές της Γ΄ τάξης οι οποίοι, με την έκδοση των α-

ποτελεσμάτων της ειδικής εξεταστικής περιόδου του Σε-

πτεμβρίου, δεν απολύονται ή δεν λαμβάνουν πτυχίο ή και 

τα δύο, δεν επαναλαμβάνουν τη φοίτηση, αλλά προσέρχο-

νται σε γραπτή εξέταση στις εξεταστικές περιόδους του 

επόμενου σχολικού έτους και εξετάζονται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 

Εξεταστέα ύλη είναι αυτή που έχει ανακοινωθεί για το 

έτος που προσέρχονται στις εξετάσεις, εκτός των μαθημά-

των που τυχόν αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν. 

Στα μαθήματα που αντικαταστάθηκαν οι μαθητές αυτοί 

εξετάζονται στην ύλη που είχε καθοριστεί κατά το σχολικό 

έτος της φοίτησης τους στην τελευταία τάξη. 

Οι παραπάνω μαθητές δεν εξετάζονται στα μαθήματα 

που προσετέθησαν. 

Αν δεν απολυθούν ή δεν λάβουν πτυχίο ούτε το αμέσως 

επόμενο σχολικό έτος από αυτό της φοίτησης τους στη Γ΄ 

τάξη, μπορούν είτε να επαναφοιτήσουν στην ίδια ειδικό-

τητα είτε να προσέλθουν στις εξετάσεις της τελευταίας τά-

ξης οποιοδήποτε άλλο σχολικό έτος εξεταζόμενοι στα μα-

θήματα και στην ύλη που εξετάζονται οι μαθητές της ίδιας 

ειδικότητας της Γ΄ τάξης το συγκεκριμένο σχολικό έτος. Σε 

κάθε περίπτωση παραμένει αμετάβλητος ο βαθμός των 

τετραμήνων. 

Β. ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΕΠΑΛ 

1. Για την προαγωγή και απόλυση των μαθητών των Εσπερι-

νών ΕΠΑΛ ισχύουν τα προβλεπόμενα στις παρ. 1 και 8 της 

περίπτωσης Α. (23) 

1. Για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται Μέσος Όρος των 

βαθμών ετήσιας επίδοσης των μαθημάτων ειδικότητας 

των Γ΄ και Δ΄ τάξεων που είναι ίδια με τα μαθήματα ειδι-

κότητας της Γ΄ τάξης των ημερήσιων ΕΠΑΛ τουλάχιστον 

εννέα και πέντε δέκατα (9,5), και σε κανένα από αυτά ο 

                                                   

(23) Η παρ. 1 του Κεφαλαίου Β του άρθ. 24 του π.δ. 56/2016 διαγρά-

φηκε σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθ. 14 του ΠΔ 42/2017 (ΦΕΚ 

68/Α/15-5-2017) 

Επίσης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθ. 14 του ΠΔ 42/2017 (ΦΕΚ 

68/Α/15-5-2017) οι πριν παρ. 2 και 3 αναριθμήθηκαν σε 1 και 2 αντί-

στοιχα. 

βαθμός ετήσιας επίδοσης να μην είναι μικρότερος του 

οκτώ (08). 

2. Οι διατάξεις της περίπτωσης Α’ εφαρμόζονται ανάλογα 

και για τους μαθητές των εσπερινών ΕΠΑΛ. 

«Γ. Περί Απόλυσης και Απόκτησης Πτυχίου – Παραπομπής μα-

θητών των Γ΄, Δ΄ τάξεων ΕΠΑΛ από το σχολικό έτος 2017-

2018. (24) 

α) Απολύονται όταν ο Γενικός Μέσος Όρος σε όλα τα μαθή-

ματα είναι τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5). 

β)  1. Αποκτούν πτυχίο στη Γ΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑΛ όταν ο 

Μέσος Όρος ετήσιας επίδοσης των μαθημάτων ειδικό-

τητας της Γ΄ τάξης των ημερησίων ΕΠΑΛ, είναι τουλά-

χιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και σε κανένα από 

τα μαθήματα αυτά ο βαθμός ετήσιας επίδοσης δεν εί-

ναι μικρότερος του οκτώ (08). 

2. Αποκτούν πτυχίο στη Δ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑΛ όταν ο 

Μέσος Όρος ετήσιας επίδοσης των μαθημάτων ειδικό-

τητας των Γ΄ και Δ΄ τάξεων που είναι ίδια με τα μαθή-

ματα ειδικότητας της Γ΄ τάξης των ημερησίων ΕΠΑΛ, 

είναι τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και σε 

κανένα από τα μαθήματα αυτά ο βαθμός ετήσιας επί-

δοσης δεν είναι μικρότερος του οκτώ (08). 

1. Απόλυση και Απόκτηση Πτυχίου – Παραπομπή μαθητών της 

Γ΄ τάξης ημερησίων ΕΠΑΛ του ν. 4186/2013 που φοίτησαν το 

σχολικό έτος 2016-2017. 

Από το σχολικό έτος 2017-2018 οι μαθητές της Γ΄ τάξης Η-

μερήσιου ΕΠΑΛ του ν. 4186/2013 σχολικού έτους 2016-2017 

που δεν έχουν λάβει απολυτήριο ή δεν έχουν λάβει πτυχίο 

ή και τα δύο μπορούν να προσέρχονται στις επόμενες εξε-

ταστικές περιόδους, εξεταζόμενοι προφορικά και γραπτά 

ως εξής: 

I. Αν έχουν απολυτήριο και δεν έχουν πτυχίο σε όλα τα 

μαθήματα της ειδικότητάς τους. 

Σε περίπτωση που οι μαθητές δεν λάβουν πτυχίο στην 

εξεταστική περίοδο Μαΐου- Ιουνίου του συγκεκριμένου 

σχολικού έτους τότε προσέρχονται στις ειδικές εξετα-

στικές περιόδους του δεύτερου δεκαπενθήμερου του Ι-

ουνίου και Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους στα μαθήματα 

στα οποία ο βαθμός επίδοσής τους είναι μικρότερος του 

                                                   

(24) Προστέθηκε Κεφάλαιο Γ στο τέλος του Κεφαλαίου Β του άρ-

θρου 24 του π.δ. 56/2016 ως άνω, σύμφωνα με την παρ. 7 του 

άρθ. 14 του ΠΔ 42/2017 (ΦΕΚ 68/Α/15-5-2017). Η ισχύς του Κεφ. Β εί-

ναι από το 2017-2018 σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθ. 4 του Ν. 

4473/2017 (ΦΕΚ 78/Α/30-5-2017) 
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εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Εάν και πάλι δεν λάβουν 

πτυχίο προσέρχονται στις επόμενες εξεταστικές περιό-

δους των επόμενων σχολικών ετών εξεταζόμενοι προ-

φορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα της ειδικότητάς 

τους. 

II. Αν έχουν πτυχίο και δεν έχουν απολυτήριο ή αν δεν έ-

χουν πτυχίο ούτε απολυτήριο εξετάζονται σε όλα τα μα-

θήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας. Σε περίπτωση 

που οι μαθητές δεν λάβουν απολυτήριο ή και πτυχίο 

στην εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου του συγκεκριμέ-

νου σχολικού έτους τότε προσέρχονται στις ειδικές εξε-

ταστικές περιόδους του δεύτερου δεκαπενθήμερου του 

Ιουνίου και Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους στα μαθήματα 

στα οποία ο βαθμός επίδοσής τους είναι μικρότερος του 

εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Εάν και πάλι δεν λάβουν 

απολυτήριο ή και τα δύο προσέρχονται στις επόμενες 

εξεταστικές περιόδους των επόμενων σχολικών ετών 

εξεταζόμενοι προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήμα-

τα Γενικής Παιδείας και ειδικότητας. 

Περίπτωση Β: 

Από το σχολικό έτος 2017-2018 οι μαθητές της Γ΄ τάξης Η-

μερησίων ΕΠΑΛ σχολικού έτους 2016-2017, οι οποίοι είχαν 

εγγραφεί στα ΕΠΑΛ μόνο για την απόκτηση πτυχίου ειδι-

κότητας και οι οποίοι δεν έχουν λάβει πτυχίο, μπορούν να 

προσέρχονται στις εξεταστικές περιόδους των επόμενων 

σχολικών ετών εξεταζόμενοι προφορικά και γραπτά σε 

όλα τα μαθήματα της ειδικότητάς τους με την διαδικασία 

που προαναφέρθηκε στην περίπτωση Ι. 

2. Απόλυση & Απόκτηση Πτυχίου – Παραπομπή μαθητών της Δ΄ 

τάξης ΕΠΑΛ του ν. 4186/2013 που φοίτησαν το σχολικό έτος 

2016-2017. 

Από το σχολικό έτος 2017-2018 οι μαθητές της Δ΄ τάξης Ε-

σπερινού ΕΠΑΛ του ν. 4186/2013 σχολικού έτους 2016-2017 

που δεν έχουν λάβει απολυτήριο ή δεν έχουν λάβει πτυχίο 

ή και τα δύο μπορούν να προσέρχονται στις επόμενες εξε-

ταστικές περιόδους, εξεταζόμενοι προφορικά και γραπτά 

ως εξής: 

I. Αν έχουν απολυτήριο και δεν έχουν πτυχίο σε όλα τα 

μαθήματα της ειδικότητάς τους. Σε περίπτωση που οι 

μαθητές δεν λάβουν πτυχίο στην εξεταστική περίοδο 

Μαΐου- Ιουνίου του συγκεκριμένου σχολικού έτους τότε 

προσέρχονται στις ειδικές εξεταστικές περιόδους του 

δεύτερου δεκαπενθήμερου του Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 

του ιδίου έτους στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επί-

δοσής τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα 

(9,5). Εάν και πάλι δεν λάβουν πτυχίο προσέρχονται στις 

επόμενες εξεταστικές περιόδους των επόμενων σχολι-

κών ετών εξεταζόμενοι προφορικά και γραπτά σε όλα 

τα μαθήματα της ειδικότητάς τους. 

II. Αν έχουν πτυχίο και δεν έχουν απολυτήριο ή αν δεν έ-

χουν πτυχίο ούτε απολυτήριο εξετάζονται σε όλα τα μα-

θήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας. Σε περίπτωση 

που οι μαθητές δεν λάβουν απολυτήριο ή και πτυχίο 

στην εξεταστική περίοδο Μαΐου- Ιουνίου του συγκεκρι-

μένου σχολικού έτους τότε προσέρχονται στις ειδικές 

εξεταστικές περιόδους του δεύτερου δεκαπενθήμερου 

του Ιουνίου και Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους στα μαθή-

ματα στα οποία ο βαθμός επίδοσής τους είναι μικρότε-

ρος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Εάν και πάλι δεν 

λάβουν απολυτήριο ή και τα δύο προσέρχονται στις ε-

πόμενες εξεταστικές περιόδους των επόμενων σχολικών 

ετών εξεταζόμενοι προφορικά και γραπτά σε όλα τα μα-

θήματα Γενικής Παιδείας και ειδικότητας. 

Περίπτωση Β: 

Για τους μαθητές της Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑΛ του ν. 

4186/2013 σχολικού έτους 2016-2017 οι οποίοι είχαν εγγρα-

φεί στα ΕΠΑΛ του ν. 4186/2013 μόνο για την απόκτηση 

πτυχίου ειδικότητας, οι οποίοι με την έκδοση των αποτε-

λεσμάτων της ειδικής εξεταστικής περιόδου του δεύτερου 

δεκαπενθήμερου του Ιουνίου και της ειδικής εξεταστικής 

περιόδου του Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους, δεν λαμβάνουν 

πτυχίο, μπορούν να προσέρχονται στις εξεταστικές περιό-

δους των επόμενων σχολικών ετών εξεταζόμενοι προφο-

ρικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα της ειδικότητάς τους 

με τη διαδικασία που προαναφέρθηκε στην περίπτωση Ι. 

3. Απόλυση και Απόκτηση Πτυχίου – Παραπομπή μαθητών της 

Δ΄ τάξης ΕΠΑΛ του ν. 4186 /2013 σχολικού έτους 2017-2018. 

Οι μαθητές της Δ΄ τάξης ΕΠΑΛ σχολικού έτους 2017-2018 

δεν έχουν δικαίωμα επαναφοίτησης. 

Όσον αφορά την απόλυση, απόκτηση πτυχίου και παρα-

πομπή, ισχύουν κατ’ αντιστοιχία τα προβλεπόμενα περί 

Απόλυσης και Απόκτησης Πτυχίου – Παραπομπής μαθη-

τών της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑΛ του ν. 4186/2013 που 

φοίτησαν το σχολικό έτος 2016-2017 του παρόντος π.δ. 
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4. Απόλυση και Απόκτηση Πτυχίου – Παραπομπή μαθητών της 

Γ΄ τάξης Ημερησίων ΕΠΑΛ και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑΛ του ν. 

4386 /2016. 

Οι μαθητές της Γ΄ τάξης Ημερησίου ΕΠΑΛ του ν. 4386/2016 

(Α΄ 83) από το σχολικό έτος 2017-2018 και εφεξής, και οι 

μαθητές της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑΛ από το σχολικό έτος 

2018-2019 και εφεξής: 

α) Απολύονται όταν ο Γενικός Μέσος Όρος σε όλα τα μα-

θήματα είναι τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5). 

β) 1. Αποκτούν πτυχίο στη Γ΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑΛ όταν ο 

Μέσος Όρος ετήσιας επίδοσης των μαθημάτων ειδικό-

τητας της Γ΄ τάξης των ημερησίων ΕΠΑΛ, είναι τουλά-

χιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και σε κανένα από 

τα μαθήματα αυτά ο βαθμός ετήσιας επίδοσης δεν εί-

ναι μικρότερος του οκτώ (08). 

2. Αποκτούν πτυχίο στη Δ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑΛ όταν ο 

Μέσος Όρος ετήσιας επίδοσης των μαθημάτων ειδικό-

τητας των Γ΄ και Δ΄ τάξεων που είναι ίδια με τα μαθή-

ματα ειδικότητας της Γ΄ τάξης των ημερησίων ΕΠΑΛ, 

είναι τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και σε 

κανένα από τα μαθήματα αυτά ο βαθμός ετήσιας επί-

δοσης δεν είναι μικρότερος του οκτώ (08). 

γ) Όταν δεν λαμβάνουν απολυτήριο ή πτυχίο ή και τα δύο, 

παραπέμπονται στις ειδικές εξεταστικές περιόδους του 

δεύτερου δεκαπενθήμερου του Ιουνίου ή Σεπτεμβρίου 

του ιδίου έτους και εξετάζονται γραπτά ή προφορικά, ως 

ακολούθως: 

(i) Οι μαθητές που έχουν λάβει απολυτήριο και δεν έχουν 

λάβει πτυχίο, εξετάζονται σε όλα τα μαθήματα της ει-

δικότητας στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής τους 

είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5). 

(ii) Οι μαθητές που δεν έχουν λάβει απολυτήριο ή δεν έ-

χουν λάβει ούτε απολυτήριο ούτε πτυχίο, εξετάζονται 

σε όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και ειδικότητας 

στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής τους είναι μι-

κρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5). 

δ) Περίπτωση Α: Οι μαθητές της Γ΄ τάξης ημερησίου ΕΠΑΛ 

του ν. 4386 /2016 (Α΄83) από το σχολικό έτος 2017-2018 

και εφεξής, και οι μαθητές της Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑΛ 

του ν. 4386 /2016 (Α΄83) από το σχολικό έτος 2018-2019 

και εφεξής, οι οποίοι μετά την έκδοση των αποτελεσμά-

των της ειδικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου 

δεν λάβουν απολυτήριο ή δεν λάβουν πτυχίο ή και τα 

δύο ισχύουν κατά περίπτωση τα παρακάτω: 

1. Επαναλαμβάνουν τη φοίτηση, εφόσον το επιθυμούν, 

κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης που υποβάλλεται από 

τους κηδεμόνες των μαθητών ή από τους ίδιους, εφό-

σον είναι ενήλικοι. Σε περίπτωση που επαναλάβουν τη 

φοίτηση, αν δεν έχουν πτυχίο, παρακολουθούν τα μα-

θήματα της ειδικότητας. Αν δεν έχουν απολυτήριο και 

έχουν λάβει πτυχίο ή αν δεν έχουν ούτε απολυτήριο 

ούτε πτυχίο, παρακολουθούν όλα τα μαθήματα Γενι-

κής Παιδείας και ειδικότητας. 

2. Εφόσον δεν επιθυμούν να επαναλάβουν τη φοίτηση, 

οι ανωτέρω μαθητές μπορούν να προσέλθουν στις ε-

πόμενες εξεταστικές περιόδους, εξεταζόμενοι προφο-

ρικά και γραπτά, οποιουδήποτε άλλου σχολικού έτους. 

Σε περίπτωση που δεν έχουν πτυχίο εξετάζονται σε 

όλα τα μαθήματα της ειδικότητάς τους. Σε περίπτωση 

που δεν έχουν απολυτήριο ή ούτε απολυτήριο ούτε 

πτυχίο, εξετάζονται σε όλα τα μαθήματα Γενικής Παι-

δείας και ειδικότητας. 

Περίπτωση Β: Για τους μαθητές της Γ΄ τάξης ημερησίου 

ΕΠΑΛ του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) από το σχολικό έτος 2017-

2018 και εφεξής, και για τους μαθητές της Δ΄ τάξης εσπε-

ρινού ΕΠΑΛ του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) από το σχολικό έτος 

2018-2019 και εφεξής, οι οποίοι είχαν εγγραφεί στα ΕΠΑΛ 

του ν. 4186/2016 μόνο για την απόκτηση πτυχίου ειδικό-

τητας και δεν λαμβάνουν πτυχίο στην ειδική εξεταστική 

περίοδο του δεύτερου δεκαπενθήμερου του Ιουνίου του 

ιδίου έτους και στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σε-

πτεμβρίου του ιδίου έτους ισχύουν κατ’ αντιστοιχία η 

ανωτέρω παρ. δ περίπτωση Α υποπεριπτώσεις 1,2 του 

παρόντος π.δ. 

5. Εξεταστέα Ύλη – Προφορικές Εξετάσεις – Μαθήματα με κλά-

δους 

α) Για τις ανωτέρω περιπτώσεις των ενοτήτων 1, 2, 3 του 

Κεφαλαίου Γ εξεταστέα ύλη είναι αυτή που είχε οριστεί 

κατά το σχολικό έτος της φοίτησής τους στην τελευ-

ταία τάξη. Για τις περιπτώσεις της ενότητας 4 του Κε-

φαλαίου Γ΄ εξεταστέα ύλη είναι αυτή που έχει ανακοι-

νωθεί για τους μαθητές που φοιτούν στη Γ΄ τάξη Ημε-

ρησίων ΕΠΑΛ ή Δ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑΛ το σχολικό 

έτος κατά το οποίο προσέρχονται στις εξετάσεις. 
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β) Για τις ανωτέρω περιπτώσεις των ενοτήτων 1, 2, 3, 4 η 

προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής και διε-

νεργείται σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζε-

ται από τον Διευθυντή του σχολείου ενώπιον τριμε-

λούς επιτροπής, με πρόεδρο το Διευθυντή ή τον Υποδι-

ευθυντή του ΕΠΑΛ και μέλη δύο καθηγητές της ίδιας ή 

συγγενούς ειδικότητας. Ο μέσος όρος των βαθμών των 

δύο καθηγητών είναι ο προφορικός βαθμός τετραμή-

νων του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. 

γ) Για τις ανωτέρω περιπτώσεις 1, 2, 3, 4 οι μαθητές της Γ΄ 

τάξης Ημερησίου ΕΠΑΛ ή Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑΛ, οι 

οποίοι παραπέμφθηκαν στην ειδική εξεταστική περίο-

δο Ιουνίου ή Σεπτεμβρίου σε μαθήματα που έχουν 

κλάδους έχοντας βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο 

του εννέα και πέντε δέκατα (9,5), εξετάζονται γραπτά 

μόνο σε εκείνον τον κλάδο που ο ετήσιος βαθμός επί-

δοσής του είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκα-

τα (9,5). 

6. Μαθητές Παρελθόντων Ετών. 

Περίπτωση Α: 

Οι μαθητές με επαρκή φοίτηση της Γ΄ τάξης Ημερησίων 

ΕΠΑΛ και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑΛ του ν. 3475/2006 κα-

θώς και οι μαθητές με επαρκή φοίτηση της Γ΄ τάξης Ημε-

ρησίων ΕΠΑΛ σχολικού έτους 2015-2016 του ν. 4186/2013 οι 

οποίοι είχαν παραπεμφθεί για την απόκτηση απολυτηρίου 

ή πτυχίου, ή και τα δύο, από το σχολικό έτος 2017-2018 και 

εφεξής, προσέρχονται στην τελική εξέταση περιόδου Μαΐ-

ου-Ιουνίου της Γ΄ τάξης Ημερησίων ΕΠΑΛ ή Δ΄ τάξης Εσπε-

ρινών ΕΠΑΛ οποιοδήποτε από τα επόμενα σχολικά έτη ε-

ξεταζόμενοι προφορικά και γραπτά ως εξής: 

I. Αν έχουν απολυτήριο και δεν έχουν πτυχίο εξετάζονται 

προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα της ειδικό-

τητάς τους για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας. 

Στην περίπτωση που οι μαθητές δεν λάβουν πτυχίο στην 

εξεταστική περίοδο Μαΐου- Ιουνίου του συγκεκριμένου 

σχολικού έτους τότε προσέρχονται στις ειδικές εξετα-

στικές περιόδους του δεύτερου δεκαπενθήμερου του Ι-

ουνίου, Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους στα μαθήματα στα 

οποία ο βαθμός επίδοσής τους είναι μικρότερος του εν-

νέα και πέντε δέκατα (9,5). Εάν και πάλι δεν λάβουν 

πτυχίο μπορούν να προσέλθουν στις εξεταστικές περιό-

δους των επόμενων σχολικών ετών εξεταζόμενοι προ-

φορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα της ειδικότητάς 

τους. 

II. Αν έχουν πτυχίο και δεν έχουν απολυτήριο ή αν δεν έ-

χουν απολυτήριο ούτε πτυχίο εξετάζονται προφορικά 

και γραπτά σε όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ει-

δικότητας για την απόκτηση απολυτηρίου ή και πτυχίου. 

Στην περίπτωση που οι μαθητές δεν λάβουν απολυτήριο 

ή και πτυχίο στην εξεταστική περίοδο Μαΐου- Ιουνίου 

του συγκεκριμένου σχολικού έτους τότε προσέρχονται 

στις ειδικές εξεταστικές περιόδους του δεύτερου δεκα-

πενθήμερου του Ιουνίου, Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους 

στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσής τους είναι 

μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5).Εάν και πά-

λι δεν λάβουν απολυτήριο ή και πτυχίο μπορούν να προ-

σέλθουν στις εξεταστικές περιόδους των επόμενων σχο-

λικών ετών εξεταζόμενοι προφορικά και γραπτά σε όλα 

τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και ειδικότητας. 

Περίπτωση Β: 

Οι μαθητές με επαρκή φοίτηση της Γ΄ τάξης Ημερησίων 

ΕΠΑΛ και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑΛ του ν. 3475/2006, κα-

θώς και οι μαθητές με επαρκή φοίτηση της Γ΄ τάξης Ημε-

ρησίων ΕΠΑΛ σχολικού έτους 2015-2016 του ν. 4186/2013 οι 

οποίοι είχαν εγγραφεί στα ΕΠΑΛ μόνο για την απόκτηση 

πτυχίου ειδικότητας και είχαν παραπεμφθεί για την από-

κτηση πτυχίου, από το σχολικό έτος 2017-2018 και εφεξής 

προσέρχονται στην τελική εξέταση περιόδου Μαΐου – Ιου-

νίου της Γ΄ τάξης Ημερησίων ΕΠΑΛ ή Δ΄ τάξης Εσπερινών 

ΕΠΑΛ οποιοδήποτε σχολικό έτος εξεταζόμενοι προφορικά 

και γραπτά σε όλα τα μαθήματα της ειδικότητάς τους για 

την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας. Στην περίπτωση που 

οι μαθητές δεν λάβουν πτυχίο στην εξεταστική περίοδο 

Μαΐου- Ιουνίου του συγκεκριμένου σχολικού έτους τότε 

προσέρχονται στις ειδικές εξεταστικές περιόδους του δεύ-

τερου δεκαπενθήμερου του Ιουνίου, Σεπτεμβρίου του ιδί-

ου έτους στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσής 

τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5). 

Εάν και πάλι δεν λάβουν πτυχίο μπορούν να προσέλθουν 

στις εξεταστικές περιόδους των επόμενων σχολικών ετών 

εξεταζόμενοι προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα 

της ειδικότητάς τους. 

7. Εξεταστέα Ύλη – Προφορικές Εξετάσεις – Μαθήματα με κλά-

δους για τους μαθητές Παρελθόντων ετών 
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i. Για τις ανωτέρω περιπτώσεις της ενότητας 6, εξεταστέα 

ύλη των μαθητών της Γ΄ τάξης Ημερησίων ΕΠΑΛ και Δ΄ 

τάξης Εσπερινών ΕΠΑΛ του ν. 3475/2006 είναι αυτή που 

ορίζεται στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών κατά το 

σχολικό έτος της φοίτησής τους. Εξεταστέα ύλη των μα-

θητών της Γ΄ τάξης σχολικού έτους 2015-2016 του ν. 

4186/2013 είναι αυτή που είχε οριστεί κατά το σχολικό 

έτος της φοίτησής τους στην τελευταία τάξη. 

ii. Για τις ανωτέρω περιπτώσεις της ενότητας 6 η προφορι-

κή εξέταση προηγείται της γραπτής και διενεργείται 

σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζεται από τον 

Διευθυντή του σχολείου ενώπιον τριμελούς επιτροπής, 

με πρόεδρο το Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή του ΕΠΑΛ 

και μέλη δύο καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότη-

τας. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο καθηγητών είναι 

ο προφορικός βαθμός τετραμήνων του μαθητή στο εξε-

ταζόμενο μάθημα. 

iii. Για τις ανωτέρω περιπτώσεις της ενότητας 6 οι μαθητές 

της Γ΄ τάξης Ημερησίων ΕΠΑΛ ή Δ΄ τάξης Εσπερινών Ε-

ΠΑΛ, οι οποίοι παραπέμφθηκαν στην ειδική εξεταστική 

περίοδο Ιουνίου ή Σεπτεμβρίου σε μαθήματα που έχουν 

κλάδους έχοντας βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο του 

εννέα και πέντε δέκατα (9,5), εξετάζονται γραπτά μόνο 

σε εκείνον τον κλάδο που ο ετήσιος βαθμός επίδοσής 

του είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5).» 

«Άρθρο 25 (25) 

Τρόπος αξιολόγησης των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» 

μαθητών - Κατατακτήριες εξετάσεις 

1.  Οι κατ’ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές εξετάζονται προφο-

ρικά και γραπτά κατά την εξεταστική περίοδο του Μαΐου 

- Ιουνίου ή παραπέμπονται στην ειδική εξεταστική περί-

οδο του δευτέρου δεκαπενθημέρου του Ιουνίου του ιδί-

ου έτους, εξεταζόμενοι γραπτώς και προφορικώς σε όλα 

τα μαθήματα, στην ίδια εξεταστέα ύλη και στα ίδια θέ-

ματα με τους μαθητές της αντίστοιχης τάξης του ΕΠΑΛ Η 

προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής και διενερ-

γείται σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζεται από 

τον Διευθυντή του σχολείου για κάθε μάθημα ενώπιον 

τριμελούς επιτροπής. Η επιτροπή αποτελείται από τον 

Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή του ΕΠΑΛ ως πρόεδρο και 

                                                   

(25) Ολόκληρο το άρθρο 25 του ΠΔ 56/2016 αντικαταστάθηκε ως 

άνω σύμφωνα με το άρθ. 15 του ΠΔ 42/2017 (ΦΕΚ 68/Α/15-5-2017) 

μέλη δύο καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή ειδικότητας 

που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα για το οποίο 

ζητήθηκε εξέταση. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο 

καθηγητών είναι ο προφορικός βαθμός των τετραμήνων 

στο εξεταζόμενο μάθημα. Ο ετήσιος βαθμός επίδοσης εί-

ναι ο Μ.Ο. του προφορικού βαθμού και της γραπτής εξέ-

τασης. 

2. Στα μαθήματα: «Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία», 

«Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Ασφάλεια 

και Υγεία στο Χώρο Εργασίας» και «Ζώνη Δημιουργικών 

Δραστηριοτήτων», «Αγωγή Υγείας» οι κατ’ ιδίαν διδαχθέ-

ντες μαθητές δεν αξιολογούνται. 

3. Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών αυτών βαθμολογού-

νται και αναβαθμολογούνται με την ίδια διαδικασία που 

ακολουθείται για τα γραπτά των μαθητών της τάξης 

στην οποία υποβάλλονται για εξέταση. 

4. Οι «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες» μαθητές προάγονται σύμ-

φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τους παρακολου-

θούντες μαθητές. Για τους κατ’ ιδίαν διδαχθέντες μαθη-

τές και μαθήτριες στο μάθημα «Φυσική Αγωγή», η βαθ-

μολογία θα διαμορφώνεται μόνο από τα εξεταστέα α-

ντικείμενα του αθλήματος ή της κινητικής δραστηριότη-

τας επιλογής». 

Άρθρο 26 

Μαθητές από ξένα σχολεία 

1. Οι μαθητές που εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγρά-

φων 1, 2 και 3 του άρθρου 2 του Π.δ. 155/1978 (Α’ 33), ό-

πως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του 

Π.δ. 182/1984 (Α’ 60), και φοιτούν σε Ελληνικό Επαγγελ-

ματικό Λύκειο, προάγονται ή απολύονται σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στις διατάξεις των παραγράφων αυτών. 

Για τους μαθητές αυτούς: 

α) κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους σε ελληνικό 

ΕΠΑΛ, εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης Α 

του άρθρου 24, με παράλληλη μείωση του προβλεπό-

μενου μέσου όρου εννέα και πέντε δέκατα (9,5) κατά 

δύο μονάδες, 

β) κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε ελληνικό 

ΕΠΑΛ, εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης Α 

του άρθρου 24, με παράλληλη μείωση του προβλεπό-

μενου μέσου όρου εννέα και πέντε δέκατα (9,5) κατά 

μία μονάδα. Οι μαθητές της κατηγορίας αυτής, μετά το 
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δεύτερο έτος της φοίτησης τους σε ελληνικό ΕΠΑΛ εξε-

τάζονται, βαθμολογούνται και προάγονται, όπως προ-

βλέπεται στις διατάξεις για τους μαθητές της ημεδα-

πής. 

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 βαθμολο-

γική βάση το δέκα (10)» αντικαθίσταται από τη φράση 

«με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5)» 

για τις Β΄ και Γ΄ τάξεις ΕΠΑΛ. 

3. Οι μαθητές του άρθρου αυτού εξετάζονται στα μαθήμα-

τα για τα οποία προβλέπεται προφορική εξέταση από 

επιτροπή που ορίζεται σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 

23519 /Γ2/01-03-2010 ΥΑ (258 Β΄) με θέμα: «Ενδοσχολικές 

(προαγωγικές, πτυχιακές/απολυτήριες) εξετάσεις, ενδιά-

μεσες γραπτές εξετάσεις κατά τη διάρκεια των τετραμή-

νων των μαθητών των ΕΠΑΛ, των ΕΠΑΣ με αναπηρία και 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». 

4. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται για 

την απόκτηση πτυχίου ΕΠΑΛ για το οποίο ισχύουν οι δι-

ατάξεις της παραγράφου 9 της περίπτωσης Α του άρ-

θρου 24 του παρόντος, για τα ημερήσια ΕΠΑΛ καθώς και 

της παραγράφου 2 της περίπτωσης Β του άρθρου 24 του 

παρόντος για τα Εσπερινά ΕΠΑΛ. 

5. Οι μαθητές του άρθρου αυτού εξετάζονται στα μαθήμα-

τα για τα οποία προβλέπεται προφορική εξέταση από 

επιτροπή που ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 

του άρθρου 21. 

Άρθρο 27 

Λοιπά θέματα 

1. Στο φάκελο επιδόσεων και δραστηριοτήτων κάθε μαθη-

τή είναι δυνατό να εντάσσεται και ποιοτική αξιολόγηση 

του μαθητή. Η ποιοτική αξιολόγηση αναφέρεται σε χα-

ρακτηριστικά που έχουν αποκλειστικά και μόνο σχέση 

με τη δραστηριότητα του μαθητή στο πλαίσιο του σχο-

λείου και τις μαθησιακές του δεξιότητες και αποσκοπεί 

στην πληρέστερη ενημέρωση του μαθητή και των γονέ-

ων του σε ζητήματα σχετικά με τα παραπάνω θέματα 

και τη συνολική γενικά επίδοση και εικόνα του στο σχο-

λείο. 

Δεν αναφέρεται σε εκτιμήσεις ικανοτήτων που απαιτούν 

εξειδικευμένες γνώσεις ή απαιτούν ειδικά μέσα εκτίμη-

σης. Η ποιοτική αξιολόγηση μπορεί να γίνεται είτε με την 

απλή αναγραφή σχολίων από τον εκπαιδευτικό σε ειδικό 

λευκό έντυπο, είτε με τη συμπλήρωση ερωτηματολογί-

ων περιγραφικής αξιολόγησης, τα οποία εκπονούνται σε 

επίπεδο σχολικής μονάδας. Σχετικά υποδείγματα ερω-

τηματολογίων ποιοτικής αξιολόγησης αποστέλλονται 

στα σχολεία με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-

νας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Ινστι-

τούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 

2. Στο φάκελο επιδόσεων και δραστηριοτήτων του μαθητή 

μπορεί να περιλαμβάνονται και ερωτηματολόγια αυτοα-

ξιολόγησης που εκπονούνται από τους μαθητές σε επί-

πεδο σχολικής μονάδας με ευθύνη του Συλλόγου των δι-

δασκόντων και σε συνεργασία με τις Μαθητικές Κοινό-

τητες, με βάση υποδείγματα, τα οποία αποστέλλονται 

στο σχολείο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 

Άρθρο 28 

Όπου στις διατάξεις του Διατάγματος αναφέρεται υπολογι-

σμός βαθμού με προσέγγιση δεκάτου, νοείται ότι στις περι-

πτώσεις 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 επόμε-

νο, παραλειπομένων των λοιπών και, εάν είναι μικρότερο 

του πέντε (5), παραλείπονται όλα τα υπόλοιπα, πλην του 

πρώτου, δεκαδικά ψηφία. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛ 

Άρθρο 29 

Εξετάσεις μαθητών των ιδιωτικών ΕΠΑΛ 

1. Οι ρυθμίσεις του διατάγματος αυτού για την αξιολόγηση, 

τις προαγωγικές εξετάσεις και την προαγωγή των μαθη-

τών των Δημοσίων ΕΠΑΛ ισχύουν και για τους μαθητές 

των ιδιωτικών ΕΠΑΛ. 

2. Οι απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών 

των Ιδιωτικών ΕΠΑΛ διενεργούνται σε όλα τα γραπτώς 

εξεταζόμενα μαθήματα που διδάσκονται στην τελευταία 

τάξη και στα μαθήματα της Γ΄ τάξης των Εσπερινών Ε-
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ΠΑΛ, ο βαθμός των οποίων συνυπολογίζεται στο πτυχίο, 

ενώπιον εξεταστικών επιτροπών που αποτελούνται από 

εκπαιδευτικούς των Δημοσίων ΕΠΑΛ και εκπαιδευτικούς 

που διδάσκουν στο Ιδιωτικό ΕΠΑΛ. 

3. 3. Για την Ειδική Εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 

ορίζονται επιτροπές με νέα σύνθεση, στις οποίες μπορεί 

να περιλαμβάνονται και μέλη που μετείχαν σε προηγού-

μενες επιτροπές. 

4. Οι εκπαιδευτικοί των Δημοσίων ΕΠΑΛ είναι δυνατό να 

ορίζονται μέλη σε περισσότερες από μία επιτροπές και 

μέχρι τρεις το πολύ, ύστερα από γραπτή αιτιολόγηση 

του αρμοδίου οργάνου για συγκρότηση εξεταστικής επι-

τροπής. Στις περιπτώσεις αυτές καταβάλλεται σε αυτούς 

αποζημίωση μόνο για τη μία, εφόσον ο συνολικός αριθ-

μός των γραπτών που διορθώνουν δεν υπερβαίνει τα ε-

ξήντα (60). Αν ο αριθμός των γραπτών υπερβαίνει τα ε-

ξήντα (60), καταβάλλεται σ’ αυτούς αποζημίωση για δύο 

επιτροπές. 

5. Πέρα από τις διατάξεις αυτού του Κεφαλαίου, οι απολυ-

τήριες και πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών των Ιδιωτι-

κών ΕΠΑΛ διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που 

ισχύουν κάθε φορά για τις απολυτήριες και πτυχιακές 

εξετάσεις των μαθητών των Δημοσίων ΕΠΑΛ. 

Άρθρο 30 

Χρόνος διεξαγωγής των εξετάσεων - εξέταστρα 

1. Οι προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις 

των μαθητών των Ιδιωτικών ΕΠΑΛ, καθώς και οι ειδικές 

εξετάσεις του Σεπτεμβρίου διενεργούνται κάθε χρόνο 

στις ημερομηνίες που προβλέπονται κάθε φορά από τις 

κείμενες διατάξεις, για τις αντίστοιχες εξετάσεις των μα-

θητών των Δημοσίων ΕΠΑΛ. 

2. Οι μαθητές των Ιδιωτικών ΕΠΑΛ που προσέρχονται στις 

απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις, καταβάλλουν εξέ-

ταστρα για κάθε εξεταζόμενο μάθημα, υπό μορφή πα-

ραβόλου υπέρ του λογαριασμού της Ιδιωτικής Εκπαίδευ-

σης του ΥΠ.Π.Ε.Θ κατά τα εκάστοτε οριζόμενα σύμφωνα 

με τον ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244/τ.Α΄/01.09.77), όπως τροπο-

ποιήθηκε και ισχύει. 

Άρθρο 31 

Επιτροπές εποπτείας εξετάσεων 

Την εποπτεία των γραπτών απολυτηρίων και πτυχιακών ε-

ξετάσεων των μαθητών των Ιδιωτικών ΕΠΑΛ έχει ο Διευθυ-

ντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ό,τι αφορά τα Ιδιωτι-

κά ΕΠΑΛ της δικαιοδοσίας του. Μετά το πέρας των εξετάσε-

ων αυτών υποβάλλουν σχετική έκθεση στη Διεύθυνση 

Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Άρθρο 32 

Εξεταστικές Επιτροπές - Επιτηρητές 

1. Με απόφαση του οργάνου που έχει την εποπτεία των 

εξετάσεων των Ιδιωτικών ΕΠΑΛ ορίζονται ο Πρόεδρος, η 

Γραμματεία και τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής που 

είναι δημόσιοι εκπαιδευτικοί. 

α) Πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής ορίζεται μόνιμος 

εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατηγο-

ρίας Π.Ε., με βαθμό τουλάχιστον Δ’ που υπηρετεί σε 

ΕΠΑΛ. 

β) Μέλη της Εξεταστικής επιτροπής, ορίζονται εκπαιδευ-

τικοί των Δημοσίων ΕΠΑΛ της Δ.Ε. με τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

Ο αριθμός των μελών της επιτροπής υπολογίζεται με 

βάση την αρχή ότι για κάθε εξεταζόμενο μάθημα ορί-

ζεται ένας τουλάχιστον εκπαιδευτικός, αντίστοιχης ή 

συναφούς ειδικότητας, και ότι η σχέση μεταξύ του α-

ριθμού των μελών της επιτροπής και του αριθμού των 

προς διόρθωση γραπτών δοκιμίων, για κάθε ειδικότη-

τα, είναι 1 προς 60 το πολύ. 

γ) Γραμματέας της εξεταστικής επιτροπής ορίζεται ένας 

εκπαιδευτικός της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των 

κλάδων ΠΕ01 έως και ΠΕ20 και ΤΕ01. 

Εφόσον οι μαθητές του Ιδιωτικού ΕΠΑΛ που δικαιού-

νται να προσέλθουν στις απολυτήριες και πτυχιακές 

εξετάσεις είναι περισσότεροι από 100, τότε ορίζεται 

ένας ακόμη εκπαιδευτικός, ως γραμματέας από τους 

κλάδους που προαναφέρθηκαν. 

Όταν οι μαθητές του Ιδιωτικού ΕΠΑΛ που δικαιούνται να 

προσέλθουν στις εξετάσεις υπερβαίνουν τους 200, είναι 

δυνατό, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, όπως προ-

βλέπεται από την παράγραφο 1, να ορίζονται περισσό-

τερες της μιας επιτροπές εξετάσεων. 

Στην επιτροπή διενέργειας των απολυτηρίων και πτυχι-

ακών εξετάσεων των μαθητών των Ιδιωτικών ΕΠΑΛ 

συμμετέχουν και εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο Ιδιω-

τικό ΕΠΑΛ και σε αναλογία ίση προς τον αριθμό των εκ-
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παιδευτικών του Δημοσίου που είναι μέλη της επιτρο-

πής. 

Με πρόταση του Διευθυντή του Ιδιωτικού ΕΠΑΛ ο πρόε-

δρος της εξεταστικής επιτροπής πριν από την έναρξη της 

πρώτης συνεδρίασης ορίζει με πράξη του τα μέλη της ε-

πιτροπής που προέρχονται από καθηγητές που διδά-

σκουν στο Ιδιωτικό ΕΠΑΛ. 

Σε κάθε αίθουσα όπου διεξάγονται οι γραπτές δοκιμασί-

ες των μαθητών ορίζονται από τον πρόεδρο της εξετα-

στικής επιτροπής ως επιτηρητές ένα τουλάχιστον μέλος 

της επιτροπής που προέρχεται από το Δημόσιο τομέα 

και ένας εκπαιδευτικός του Ιδιωτικού ΕΠΑΛ. 

2. Εφόσον υπάρχουν εξεταζόμενα μαθήματα, για τα οποία 

δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί Δημοσίων ΕΠΑΛ της Δ.Ε., 

αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας, ή ο αριθμός τους 

δεν επαρκεί, ή κωλύονται, είναι δυνατό να ορισθούν μέ-

λη της εξεταστικής επιτροπής μόνιμοι εκπαιδευτικοί ή 

αναπληρωτές και ωρομίσθιοι από τα Γενικά Λύκεια ή ΤΕΙ, 

ύστερα από συνεννόηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τον πρόεδρο των ΤΕΙ 

που ανήκει ο εκπαιδευτικός. Δεν επιτρέπεται ο ορισμός 

των προαναφερόμενων ως μελών της εξεταστικής επι-

τροπής, εφόσον έχουν διδάξει έστω και για περιορισμέ-

νο χρονικό διάστημα στο ιδιωτικό ΕΠΑΛ την τελευταία 

προ της διεξαγωγής των εξετάσεων τριετία ή έχουν ερ-

γαστεί την τελευταία προ της διεξαγωγής των εξετάσε-

ων τριετία στην επιχείρηση στην οποία ανήκε το ιδιωτι-

κό ΕΠΑΛ. 

Άρθρο 33 

Υποχρεώσεις της εξεταστικής επιτροπής 

πριν και μετά την έναρξη των εξετάσεων 

1. Πριν από την έναρξη διεξαγωγής των απολυτηρίων και 

πτυχιακών εξετάσεων ο πρόεδρος με δύο τουλάχιστον 

μέλη της επιτροπής από δημόσιους εκπαιδευτικούς και 

το γραμματέα της επιτροπής, διαπιστώνουν: 

α) εάν οι μαθητές πληρούν τις προϋποθέσεις για συμμε-

τοχή στις εξετάσεις. 

β) αν έχουν καταχωρισθεί στα ατομικά δελτία των εξε-

ταζομένων μαθητών οι προφορικοί βαθμοί των τε-

τραμήνων και απαγορεύει την έναρξη των εξετάσεων, 

αν δεν έχει προηγηθεί η καταχώριση των βαθμών αυ-

τών. 

2. Ο Διευθυντής του Ιδιωτικού ΕΠΑΛ παραδίδει στον πρόε-

δρο της εξεταστικής επιτροπής καταστάσεις με τα ονό-

ματα των μαθητών που δικαιούνται να προσέλθουν στις 

απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις με αλφαβητική 

σειρά και κατά ειδικότητα, καθώς επίσης και την αναλυ-

τική βαθμολογία των τετραμήνων κατά μάθημα. 

3. Ο Πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής, σε συνεργασία 

με τον Διευθυντή του Ιδιωτικού ΕΠΑΛ, καταρτίζουν το 

πρόγραμμα των απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσε-

ων, το αναρτούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Σχο-

λείου και συνεργάζονται για κάθε άλλο θέμα που κρίνει ο 

Πρόεδρος απαραίτητο για την καλύτερη διεξαγωγή των 

εξετάσεων. 

Με αιτιολογημένη απόφαση του έχοντος την εποπτεία 

των εξετάσεων, που κοινοποιείται στην οικεία Περιφε-

ρειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, ύστερα από σχετική έγγραφη εισήγηση 

του προέδρου της εξεταστικής επιτροπής, είναι δυνατό 

να ορισθούν διδακτήρια ή εργαστήρια δημόσιου σχολεί-

ου, για τη διεξαγωγή των εξετάσεων ή μέρους αυτών, 

εφόσον τα κτίρια ή τα εργαστήρια του Ιδιωτικού ΕΠΑΛ 

δεν επαρκούν ή δεν κρίνονται κατάλληλα για την ομαλή 

και απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων. 

Για τη διενέργεια των απολυτηρίων και πτυχιακών εξε-

τάσεων περιόδου Ιουνίου, για την κατάρτιση των θεμά-

των των εξετάσεων και για τη βαθμολόγηση των γρα-

πτών δοκιμίων ισχύουν τα ακόλουθα: 

Α. 1. Τα θέματα για κάθε εξεταζόμενο μάθημα, καταρτί-

ζονται από επιτροπή που αποτελείται από τα παρακά-

τω μέλη και υπογράφονται και από τον πρόεδρο της 

εξεταστικής επιτροπής. 

α) Από έναν (1) εκπαιδευτικό των δημοσίων ΕΠΑΛ ή Γε-

νικών Λυκείων ή των ΤΕΙ, ίδιας ή συναφούς ειδικότη-

τας προς το εξεταζόμενο μάθημα. 

β) Από έναν εκπαιδευτικό του Ιδιωτικού ΕΠΑΛ, της ί-

διας ή συναφούς ειδικότητας προς το εξεταζόμενο 

μάθημα ο οποίος έχει προταθεί για την εξεταστική 

επιτροπή. 

2. Οι ίδιες επιτροπές εξετάζουν προφορικά τους μαθητές 

στις περιπτώσεις εκείνες που προβλέπεται από τις κεί-

μενες διατάξεις προφορική εξέταση αντί γραπτής. 

3. Στο χώρο που έχει επιλεγεί για τον καταρτισμό των 

θεμάτων των εξετάσεων δεν επιτρέπεται να παρευρί-
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σκονται άλλα άτομα, εκτός αυτών που αναφέρονται 

στις παρ. Α 1α και Α 1β αυτού του άρθρου και του προέ-

δρου της εξεταστικής επιτροπής. 

Β. 1. Τα γραπτά δοκίμια των απολυτηρίων και πτυχιακών 

εξετάσεων των μαθητών των Ιδιωτικών ΕΠΑΛ φυλάσ-

σονται με ευθύνη του Προέδρου της εξεταστικής επι-

τροπής, διορθώνονται και βαθμολογούνται από την 

επιτροπή, της οποίας η σύνθεση καθορίζεται από τις 

παρ. Α 1α και Α 1β αυτού του άρθρου. 

2. Πρώτος διορθώνει και βαθμολογεί κάθε γραπτό δοκί-

μιο ο εκπαιδευτικός του Ιδιωτικού ΕΠΑΛ σε χώρο που 

έχει επιλεγεί γι' αυτόν το σκοπό, και στη συνέχεια κα-

λύπτει τη βαθμολογία με αδιαφανές αυτοκόλλητο. Στη 

συνέχεια, τα γραπτά αυτά διορθώνονται και βαθμολο-

γούνται από το μέλος της Επιτροπής του Δημοσίου. 

3. Ο μέσος όρος (Μ.Ο.) των δύο (2) βαθμών αποτελεί το 

βαθμό του γραπτού δοκιμίου του μαθητή. Ο Μ.Ο. υπο-

λογίζεται στην κλίμακα 0-20. Είναι το πηλίκο της διαί-

ρεσης των βαθμών των δύο βαθμολογητών δια του 

δέκα (10) και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου. 

Ο βαθμός της ετήσιας επίδοσης κάθε μαθητή προκύ-

πτει σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 22. 

4. Σε περίπτωση που ο βαθμός του εκπαιδευτικού του Ι-

διωτικού ΕΠΑΛ, διαφέρει από το βαθμό του μέλους της 

επιτροπής που προέρχεται από το Δημόσιο περισσότε-

ρο από δεκαπέντε (15) μόρια, το γραπτό αυτό αναβαθ-

μολογείται αυτεπάγγελτα. 

Στις περιπτώσεις αυτές ο Πρόεδρος της Εξεταστικής επι-

τροπής διαβιβάζει τα προς αναβαθμολόγηση γραπτά δο-

κίμια με καλυμμένα όλα τα στοιχεία των μαθητών και 

τους αρχικούς βαθμούς των καθηγητών μαζί με επικυ-

ρωμένα αντίγραφα των θεμάτων στην αρμόδια Διεύ-

θυνση Δ.Ε., όπου και αναβαθμολογούνται, σύμφωνα με 

τις ισχύουσες περί αναβαθμολογήσεων διατάξεις. 

Άρθρο 34 

Έκδοση αποτελεσμάτων - αρχείο εξετάσεων 

1. Οι τελικοί βαθμοί της ετήσιας επίδοσης των μαθητών σε 

κάθε μάθημα καταχωρίζονται στο Μητρώο και τα ατο-

μικά δελτία των μαθητών και σύμφωνα μ’ αυτούς τους 

βαθμούς εξάγεται το τελικό αποτέλεσμα της ετήσιας ε-

πίδοσης του μαθητή. 

2. Η επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό στο οποίο ανα-

γράφονται με αλφαβητική σειρά και κατά ειδικότητα οι 

απολυόμενοι μαθητές και η κατά μάθημα βαθμολογία με 

το γενικό βαθμό απόλυσης τους, αριθμητικώς και ολο-

γράφως, καθώς και οι παραπεμπόμενοι και απορριπτό-

μενοι μαθητές με τα οφειλόμενα για τον καθένα μαθή-

ματα. 

Αντίγραφο του πρακτικού αυτού, καθώς και αντίγραφο 

του μητρώου των μαθητών του Ιδιωτικού ΕΠΑΛ υποβάλ-

λονται με φροντίδα του προέδρου της εξεταστικής επι-

τροπής στον οικείο Προϊστάμενο του Γραφείου Ε.Ε. ή 

στον Διευθυντή της Διεύθυνσης Δ.Ε., όπου και αρχειοθε-

τούνται. 

Με βάση το αρχείο αυτό γίνεται η θεώρηση και επικύρω-

ση των τίτλων των μαθητών των αντίστοιχων Ιδιωτικών 

ΕΠΑΛ. 

3. Στη στήλη των γενικών παρατηρήσεων του ατομικού 

δελτίου κάθε μαθητή μεταφέρονται ο γενικός βαθμός 

απόλυσης ή πτυχίου αριθμητικώς και ολογράφως για 

τους απολυόμενους μαθητές ή όσους λαμβάνουν πτυχίο 

και τα οφειλόμενα μαθήματα για τους παραπεμπόμε-

νους μαθητές. 

Σ’ αυτήν την περίπτωση τα καταχωρισμένα αυτά στοι-

χεία σφραγίζονται και υπογράφονται από τον πρόεδρο 

της εξεταστικής επιτροπής. 

Άρθρο 35 

Απολυτήριες και Πτυχιακές εξετάσεις μαθητών Ιδιωτικών 

ΕΠΑΛ που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους 

1. Μαθητές Ιδιωτικού ΕΠΑΛ που έχουν δικαίωμα συμμετο-

χής σε απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις, αλλά το Ι-

διωτικό ΕΠΑΛ στο οποίο φοιτούσαν έχει αναστείλει τη 

λειτουργία του, δικαιούνται να προσέλθουν σε απολυτή-

ριες και πτυχιακές εξετάσεις σε ιδιωτικό ΕΠΑΛ της επιλο-

γής τους με τη διαδικασία της μετεγγραφής, ύστερα από 

σχετική απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκ-

παίδευσης στην αρμοδιότητα της οποία ανήκε το Ιδιωτι-

κό ΕΠΑΛ, που έχει αναστείλει τη λειτουργία του. 

2. Οι προαναφερόμενοι μαθητές δύνανται, εφόσον το επι-

θυμούν, να εξετασθούν σε Δημόσια ΕΠΑΛ με την ίδια δι-

αδικασία που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγρα-

φο. 
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Στην περίπτωση αυτή η επιλογή του Δημοσίου ΕΠΑΛ στο 

οποίο θα εξεταστεί ο μαθητής γίνεται από τον οικείο Δι-

ευθυντή της Διεύθυνσης Δ.Ε. 

3. Οι διατάξεις του άρθρου 25 που αφορούν τον τρόπο εξέ-

τασης για τους κατ' ιδίαν διδαχθέντες μαθητές των δη-

μοσίων ΕΠΑΛ ισχύουν και για τους μαθητές των Ιδιωτι-

κών ΕΠΑΛ. 

Άρθρο 36 

Έκδοση τίτλων σπουδών Ιδιωτικών ΕΠΑΛ 

1. Τα απολυτήρια και τα πτυχία των μαθητών υπογράφο-

νται από τον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής, το Δι-

ευθυντή του Ιδιωτικού ΕΠΑΛ, και τρία (3) μέλη της επι-

τροπής που προέρχονται τα δύο (2) από τη Δημόσια Εκ-

παίδευση και το ένα (1) από το Ιδιωτικό ΕΠΑΛ. 

Με φροντίδα του Διευθυντή του Ιδιωτικού ΕΠΑΛ τα απο-

λυτήρια και τα πτυχία υποβάλλονται για θεώρηση και 

επικύρωση στον αρμόδιο στο Διευθυντή της Διεύθυνσης 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην περιοχή αρμοδιότη-

τας της οποίας λειτουργεί το ιδιωτικό ΕΠΑΛ. 

2. Μετά τη λήξη του έργου των εξεταστικών επιτροπών, η 

έκδοση των τίτλων σπουδών για τους μαθητές που έλα-

βαν μέρος στις απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις γί-

νεται από το Διευθυντή του Ιδιωτικού ΕΠΑΛ, που τους 

υποβάλλει για έλεγχο και επικύρωση στον αρμόδιο Διευ-

θυντή της Διεύθυνσης Δ.Ε. 

3. Στις περιπτώσεις που Ιδιωτικά ΕΠΑΛ έχουν αναστείλει τη 

λειτουργία τους, οι τίτλοι των μαθητών που φοίτησαν σε 

αυτά εκδίδονται από τον αρμόδιο Διευθυντή της Διεύ-

θυνσης Δ.Ε, με βάση τα στοιχεία που υποβάλλονται και 

τηρούνται στις Διευθύνσεις Δ.Ε, σύμφωνα με όσα ανα-

φέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 34. 

Άρθρο 37 

Καταργούμενες διατάξεις 

Κάθε διάταξη που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο τα θέματα 

του παρόντος Π.δ. παύει να ισχύει από τη δημοσίευση του 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατ' εξαίρεση, διατηρού-

νται σε ισχύ οι προηγούμενες διατάξεις του Π.δ. 50/2008 (Α΄ 

81), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τους μαθητές που 

φοίτησαν το έτος 2015-2016 στη Δ΄ τάξη των εσπερινών Ε-

ΠΑΛ και για όσους εξ αυτών των μαθητών παραπέμπονται 

σε μαθήματα σε επόμενες εξεταστικές περιόδους. 

Άρθρο 38 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από το σχολικό έτος 2015-2016, 

εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις 

του. 

Στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αναθέ-

τουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγμα-

τος. 

Αθήνα, 13 Μαΐου 2015 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Ο Υπουργός 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ 


