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Π.∆. 112/2013 ΦΕΚ Α΄145 
 
 

Τροποποίηση  και συµπλήρωση του Π.∆.50/2008  (Α΄ 81)  «Φοίτηση και Αξιολόγηση 
των µαθητών του Επαγγελµατικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)» όπως τροποποιήθηκε και 

συµπληρώθηκε µε το Π.∆. 43/2010 (Α΄86) και το Π.∆. 61/2012 (Α΄112) 
 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
     
  Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ.1γ καθώς και της παρ.3 του άρθρου 18 του Ν. 3475/2006 (Α΄146) «Οργάνωση 

και λειτουργία της δευτεροβάθµιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 47 του Ν.3848/2010 (Α΄ 71) «Αναβάθµιση του ρόλου του 

εκπαιδευτικού- καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές 

διατάξεις». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.1566/1985 (Α΄ 167 ) «∆οµή και λειτουργία της Πρωτοβάθµιας και 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 

4. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 7 του Ν.1894/1990 (Α΄110), όπως αντικαταστάθηκε από την 

παρ. 4 του άρθρου 46 του Ν.2413/1996 (Α΄124). 

5. Το άρθρο 2 παρ.1,2,3 περ.α και υποπ.αα του Ν.3966/2011 (Α΄118) «Θεσµικό πλαίσιο των 

Προτύπων Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του 

Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «∆ιόφαντος» και λοιπές διατάξεις». 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα 

που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (Α΄ 98).  

7. Τις διατάξεις του Π.∆. 50/2008 (Α΄ 81) «Φοίτηση και Αξιολόγηση των µαθητών του Επαγγελµατικού 

Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)», όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 43/2010 (Α΄ 86) και το Π.∆. 61/2012 (Α΄112). 

8. Τις διατάξεις του Π.∆. 86/2012 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

(Α΄ 141). 

9. Τις διατάξεις της υπ’ αριθµ.76051/04-07-2012 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού  «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον 

Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού Θεόδωρο Παπαθεοδώρου» 

(Β΄ 2091). 

10. Tις διατάξεις της υπ’αριθµ.144386/Γ2/19-11-2012 Υ.Α. (Β΄3236) µε θέµα: «Ελάχιστος αριθµός 

µαθητών για τη λειτουργία τµηµάτων µαθηµάτων επιλογής στα Επαγγελµατικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) ». 

11. Τις διατάξεις της παρ.3β του άρθρου 7 της υπ’ αριθµ.80033/Γ2/04-08-06 Υ.Α (ΦΕΚ Β΄ 1286) 

«Σχολικό και διδακτικό έτος, διακοπές και αργίες, υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εγγραφές-

µετεγγραφές-φοίτηση µαθητών, διαγωγή και τιµητικές διακρίσεις µαθητών, που αφορούν στα 

Επαγγελµατικά Λύκεια». 
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12. Την υπ’αριθµ.Φ.908/18254/Η/20-02-2012 (Β΄ 372) Υ.Α. µε θέµα: «∆ιαπιστωτική πράξη παύσης 

λειτουργίας των φορέων που καταργούνται µε το Ν.3966/2011 (Α΄118) και έναρξη λειτουργίας του 

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)» 

13. Το υπ’αριθµ.πρωτ.3481/20-12-2012 έγγραφο του  Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής σχετικά µε 

τη φοίτηση και αξιολόγηση των µαθητών του Επαγγελµατικού Λυκείου,  

14. Τη µε αριθµό 153/2013 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας.  

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισµού για το τρέχον και τα επόµενα οικονοµικά έτη. 

16. Mετά από πρόταση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού.  

 

Απ ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε  

Τροποποιούµε και συµπληρώνουµε τις διατάξεις του Π.∆. 50/2008 (Α΄ 81) «Φοίτηση και Αξιολόγηση 

των µαθητών του Επαγγελµατικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)» όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε 

το Π.∆. 43/2010 (Α΄86) και το Π.∆. 61/2012 (A’ 112)  ως ακολούθως: 

  

ΑΡΘΡΟ 1 

1. Στο άρθρο 2 του Π.∆.50/2008 προστίθεται παράγραφος 4 ως ακολούθως: «4. Με την έναρξη 

των εγγραφών, οι µαθητές της Β΄ τάξης υποχρεούνται να δηλώνουν τον τοµέα και οι µαθητές 

της Γ΄ τάξης την ειδικότητα που θα παρακολουθήσουν. Οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα να 

τροποποιήσουν τη δήλωσή τους, αν το επιθυµούν, από τις 11 µέχρι το πολύ τις 30 

Σεπτεµβρίου, όπως θα ορίζεται µε σχετική εγκύκλιο στην αρχή του κάθε σχολικού έτους. 

Επίσης, µε την έναρξη των εγγραφών οι µαθητές υποχρεούνται να δηλώνουν τα µαθήµατα 

επιλογής που θα παρακολουθήσουν. Για την Α΄ τάξη Ηµερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., για 

τη Β΄ τάξη Ηµερησίων ΕΠΑ.Λ. και για τη Γ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. οι µαθητές έχουν 

δικαίωµα να αλλάξουν το µάθηµα επιλογής το πολύ µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου όπως θα 

ορίζεται στην ανωτέρω σχετική εγκύκλιο. Για τη Γ΄ τάξη Ηµερησίου και ∆΄ τάξη Εσπερινού 

ΕΠΑ.Λ. οι µαθητές έχουν δικαίωµα να αλλάξουν το µάθηµα επιλογής µέχρι την καταληκτική 

ηµεροµηνία των µετεγγραφών». 

2. Το άρθρο 3 του  Π.∆.50/2008 όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 1 του Π.∆. 

61/2012, τροποποιείται ως ακολούθως: 

α)µετά τη φράση «Βασικών ∆εξιοτήτων», προστίθεται η φράση «Βασικών Ικανοτήτων,» 

β)µετά την περίπτωση γ που αφορά στα µη γραπτώς εξεταζόµενα µαθήµατα προστίθεται 

περίπτωση δ ως εξής: «δ) η Ειδική Θεµατική ∆ραστηριότητα»,  

γ)προστίθενται παράγραφοι 4, 5 ως εξής: «4.Tα µαθήµατα Υποστήριξης της Β΄ τάξης είναι τα 

εξής: α)Νεοελληνική Γλώσσα β) Μαθηµατικά.»,«5.Το µάθηµα Γενικής Παιδείας «Μαθηµατικά» 

της Β΄ τάξης  χωρίζεται σε δύο κλάδους: α) Άλγεβρα β) Γεωµετρία».  

3. Το άρθρο 4 του Π.∆.50/2008 όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.2 του άρθρου 1 του 

Π.∆.61/2012 τροποποιείται ως ακολούθως: 

α) µετονοµάζεται ως εξής: «Τρόπος αξιολόγησης  Μικτών Μαθηµάτων, Μαθηµάτων 

Γενικής Παιδείας µε κλάδους, Μαθηµάτων Υποστήριξης, Μαθήµατος Ερευνητικής 

εργασίας, Μαθήµατος Ειδικής Θεµατικής ∆ραστηριότητας ανά τετράµηνο».  

β) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: «5. Τo µάθηµα Ειδική Θεµατική ∆ραστηριότητα 

εξετάζεται και βαθµολογείται χωριστά ανά τετράµηνο». 
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4. Το άρθρο 6 του Π.∆.50/2008 όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.4 του άρθρου 1 του Π.∆. 

61/2012 τροποποιείται ως ακολούθως: 

α) µετονοµάζεται ως εξής: «Μαθήµατα Υποστήριξης- Ερευνητική Εργασία (Project)-Ειδική 

Θεµατική ∆ραστηριότητα», 

β)η περίπτωση Α µετονοµάζεται σε Α1 ως εξής:«Α1. Μαθήµατα Υποστήριξης στην Α΄ τάξη 

ΕΠΑ.Λ.» 

γ) µετά την περίπτωση Α1 προστίθεται περίπτωση Α2 ως εξής: 

«Α2. Μαθήµατα Υποστήριξης στη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. 

Στην αρχή του σχολικού έτους διεξάγεται υποχρεωτικά στη Β΄ τάξη γραπτή διαγνωστική 

δοκιµασία (τεστ) στα µαθήµατα Υποστήριξης «Νεοελληνική Γλώσσα» και «Μαθηµατικά». Η 

παρακολούθηση του µαθήµατος Υποστήριξης «Νεοελληνική Γλώσσα» και «Μαθηµατικά» είναι 

υποχρεωτική για τους µαθητές που διαπιστωµένα έχουν µαθησιακές ελλείψεις µέσω της 

διαγνωστικής δοκιµασίας (τεστ). Οι µαθητές που πληρούν το κριτήριο επιτυχίας το οποίο 

ορίζεται παρακάτω µπορούν να παραµείνουν στη δύναµη του τµήµατος, εφόσον το δηλώσουν 

εγγράφως στο ∆ιευθυντή της σχολικής τους µονάδας και αξιολογούνται όπως και οι υπόλοιποι 

µαθητές του τµήµατος. 

Η συµµετοχή στη διαγνωστική δοκιµασία είναι υποχρεωτική για όλους τους µαθητές της 

Β΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ.  

Η διενέργεια της διαγνωστικής δοκιµασίας γίνεται µε ευθύνη του ∆ιευθυντή και µε την 

επιστηµονική εποπτεία των Σχολικών Συµβούλων ειδικότητας στο πλαίσιο της σχολικής 

µονάδας. Η διαδικασία της γραπτής διαγνωστικής δοκιµασίας και η διόρθωση των γραπτών 

των µαθητών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί υποχρεωτικά για κάθε σχολική µονάδα έως την 

προτελευταία εργάσιµη µέρα του Σεπτεµβρίου. 

Κριτήριο επιτυχίας ενός µαθητή στη γραπτή διαγνωστική δοκιµασία (τεστ) λογίζεται η 

επίτευξη βαθµού ο οποίος θα ανακοινώνεται µε εγκύκλιο κάθε σχολικό έτος από το Υπουργείο 

Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού. 

Οι διαγνωστικές δοκιµασίες (τεστ) δεν λαµβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση της 

επίδοσης του µαθητή, αλλά τηρούνται στο φάκελο επίδοσης. 

Η αξιολόγηση των µαθητών κατά τη διάρκεια των τετραµήνων στα µαθήµατα 

Υποστήριξης καθορίζεται στις παρ.1,2 του άρθρου 7 του Π.∆.50/2008. 

δ)µετά την περίπτωση Β του άρθρου 6 του Π.∆.50/2008 η οποία προστέθηκε µε την παρ.4 του 

άρθρου 1 του Π.∆.61/2012 προστίθεται περίπτωση Γ ως εξής: 

«Γ. Ειδική Θεµατική ∆ραστηριότητα  

Η Ειδική Θεµατική ∆ραστηριότητα πραγµατοποιείται σε συνεχόµενες διδακτικές ώρες µε 

επιλογή ενός θέµατος ανά διδακτικό έτος. Η Ειδική Θεµατική ∆ραστηριότητα είναι µια 

εκπαιδευτική διαδικασία απόκτησης και αφοµοίωσης επαγγελµατικών γνώσεων, εξοικείωση 

µε πραγµατικές συνθήκες αγοράς εργασίας και εµπλουτισµού δεξιοτήτων των µαθητών που 

συνδυάζεται µε την ανάπτυξη της ικανότητάς τους στη µεθοδολογία της µάθησης. Με την 

αξιοποίηση των Σ.Ε.Κ. και Σ.Ε. για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων δίνεται η δυνατότητα 

ανάπτυξης προγραµµάτων επιχειρηµατικότητας ή άλλων καινοτόµων δράσεων.  

Το µάθηµα της Ειδικής Θεµατικής ∆ραστηριότητας βαθµολογείται κάθε τετράµηνο ανά 

µαθητή και ανά υπο-οµάδα και δεν είναι γραπτώς εξεταζόµενο. Ο τοµέας της «ερευνητικής 

διαδικασίας» (σκοπός, ερευνητικά ερωτήµατα, πηγές, διεξαγωγή ερευνητικών φάσεων) 

αξιολογείται µε συντελεστή βαρύτητας 30%, του «περιεχοµένου» µε συντελεστή βαρύτητας 
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50%, ενώ οι δύο επόµενοι («γλώσσα/ δοµή» και «δηµόσια παρουσίαση») µε συντελεστή 10% 

ο καθένας.  

Αντίγραφο όλων των εργασιών τοποθετείται στο φάκελο εκπαιδευτικών επιδόσεων και 

δραστηριοτήτων του µαθητή.  

Για την αξιολόγηση του µαθητή κατά τετράµηνο οι διδάσκοντες συνεκτιµούν: 

  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. Το φάκελο επιδόσεων και δραστηριοτήτων του µαθητή. 

Για τη βαθµολόγηση λαµβάνονται επίσης υπόψη τα εξής: 

  α) Ο βαθµός στον οποίο ο µαθητής έχει εφαρµόσει στην πράξη τις θεωρητικές γνώσεις του 

µαθήµατος και παραδεκτές µεθόδους της σύγχρονης τεχνολογίας. 

  β) Η ποιότητα και η πρακτική εφαρµογή της εργασίας του ως τελικού αποτελέσµατος. 

  γ) Ο βαθµός στον οποίο ο µαθητής έχει εφαρµόσει κανονισµούς ασφαλείας κατά την 

εκτέλεση της εργασίας του. 

  δ) Ο βαθµός στον οποίο χρησιµοποίησε κατάλληλα εργαλεία, όργανα, µηχανήµατα και υλικά. 

Όταν ολοκληρωθούν οι ειδικές θεµατικές δραστηριότητες, στο τέλος του δεύτερου 

τετραµήνου, οι µαθητές τις παρουσιάζουν στη σχολική κοινότητα σε ειδική εκδήλωση που 

οργανώνεται από το σχολείο µε τη συµµετοχή εξωτερικών προσκεκληµένων (π.χ. ειδικούς 

επιστήµονες, φορείς της τοπικής κοινωνίας, κ.λπ.), όπου τούτο κρίνεται σκόπιµο από το 

Σύλλογο ∆ιδασκόντων. 

Μετά και την παρουσίαση, οι µαθητικές οµάδες κάθε δραστηριότητας υποβάλλουν προς 

αξιολόγηση τον οµαδικό φάκελο της εργασίας τους, που περιλαµβάνει (α) έκθεση για το θέµα 

που µελέτησαν, τις ερευνητικές διαδικασίες που ακολούθησαν και τα συµπεράσµατα της 

έρευνας, (β) το σχετικό µε το θέµα και τα συµπεράσµατά τους τέχνηµα (αφίσα, ιστοσελίδα, 

βίντεο, πόστερ, φυλλάδιο, κατασκευή, κ.λπ.), (γ) τους πόρους και τα υλικά που 

χρησιµοποίησαν και (δ) ό,τι άλλο συµπληρωµατικό υλικό σχετικό µε την όλη εργασία τους 

κρίνουν τα µέλη της ερευνητικής οµάδας. Για την ευρύτερη διάχυση των µαθητικών εργασιών 

µπορούν αυτές να αναρτώνται στην ιστοσελίδα του σχολείου µετά τη δηµόσια παρουσίασή 

τους. 

H Προφορική Βαθµολογία του µαθητή ανά τετράµηνο για το µάθηµα της Ειδικής 

Θεµατικής ∆ραστηριότητας είναι ο µέσος όρος του ατοµικού βαθµού του µαθητή και του 

βαθµού της υπο-οµάδας του. Πιο συγκεκριµένα: (Ατοµικός Βαθµός µαθητή + Βαθµός υπο-

οµάδας του) διαιρούµενο µε το δύο. 

      Σε περίπτωση υλοποίησης ερευνητικής εργασίας ετήσιας διάρκειας ο προφορικός βαθµός 

του πρώτου τετραµήνου αντιστοιχεί στην επίδοση του µαθητή στο τµήµα της ερευνητικής 

εργασίας που έχει υλοποιηθεί µέχρι τότε όπως έχει οριστεί από τους διδάσκοντες καθηγητές.». 

5. Στην ενότητα Β του άρθρου 13 του Π.∆. 50/2008 όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.7 του 

άρθρου 1 του Π.∆.61/2012, οι πρώτες τέσσερεις περίοδοι της παρ.1 της ενότητας Β 

αντικαθίστανται ως ακολούθως: «1.Για την εξέταση στη Νέα Ελληνική Λογοτεχνία της Α΄ τάξης 

Ηµερήσιου και Εσπερινού Επαγγελµατικού Λυκείου δίνεται στους µαθητές ένα θέµα. Το θέµα  
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περιλαµβάνει ένα ή (αν πρόκειται για ποιήµατα) περισσότερα άγνωστα λογοτεχνικά κείµενα, 

οµοειδή ή οµόθεµα µε τις διδακτικές ενότητες που διδάχτηκαν.».  

6. Μετά την ενότητα Ι∆ του άρθρου 13 του Π.∆. 50/2008 όπως συµπληρώθηκε και αναριθµήθηκε 

µε την παρ.3 του άρθρου 1 του Π.∆.43/2010 και την παρ.8 περίπτωση στ του άρθρου 1 του 

Π.∆.61/2012 αντίστοιχα, προστίθενται ενότητες ΙΕ και ΙΣΤ ως ακολούθως:  

«ΙΕ. Βασικές Εφαρµογές Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίµων, Αγωγή Υγείας - Πρώτες 

Βοήθειες 

Τα µαθήµατα αυτά θεωρούνται γραπτώς εξεταζόµενα και θέση γραπτού βαθµού επέχει σε 

αυτά ο βαθµός σχετικής γραπτής ατοµικής εργασίας που ανατίθεται στους µαθητές για το 

σκοπό αυτό στο πλαίσιο των µαθηµάτων αυτών. Το θέµα της εργασίας ανατίθεται από τον 

καθηγητή που διδάσκει το κάθε µάθηµα και µπορεί να είναι κοινό για όλους τους µαθητές του 

τµήµατος ή διαφορετικό για κάθε µαθητή ή οµάδα µαθητών. Η εργασία ανατίθεται σε χρόνο 

που κρίνει κατάλληλο ο διδάσκων και σε κάθε περίπτωση το αργότερο µέχρι την 1η Μαΐου.  

 ΙΣΤ. Πολιτειακή Παιδεία 

 Η εξέταση του µαθήµατος αυτού περιλαµβάνει δύο κατηγορίες ερωτήσεων: 

α) Η πρώτη αποτελείται από ερωτήσεις, µε τις οποίες ελέγχεται τόσο η κατοχή των αναγκαίων 

γνωστικών στοιχείων, όσο και η κατανόησή τους. 

β) Η δεύτερη αποτελείται από δύο ή τρεις ερωτήσεις, µε τις οποίες ελέγχεται η ικανότητα 

συνθετικής και κριτικής ανάλυσης και εφαρµογής στην καθηµερινή πράξη των γνώσεων που 

απέκτησαν οι µαθητές. 

Η βαθµολογία κατανέµεται κατά 50% σε καθεµία από τις οµάδες αυτές. Η κατανοµή της 

βαθµολογίας στις ερωτήσεις κάθε οµάδας µπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα µε το βαθµό 

δυσκολίας σε καθεµία από αυτές, η οποία καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεµάτων και 

ανακοινώνεται στους µαθητές γραπτώς.». 

7. Στο άρθρο 21 του Π.∆. 50/2008 όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.9 του άρθρου 1 του 

Π.∆.61/2012 προστίθεται παράγραφος 5 ως ακολούθως: 

«5. Α. Ο Βαθµός Ετήσιας Επίδοσης του γραπτώς εξεταζοµένου µαθήµατος «Μαθηµατικά» της 

Β΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ., το οποίο χωρίζεται σε δύο κλάδους, εξάγεται ως εξής: 

1) Για το µάθηµα Γενικής Παιδείας «Μαθηµατικά»: 

i. Ο Ετήσιος Προφορικός Βαθµός κάθε κλάδου είναι ο Μέσος ΄Ορος (Μ.Ο) των 

προφορικών βαθµών των δύο τετραµήνων του και δίνεται µε προσέγγιση δεκάτου. 

ii. Ο Τελικός Βαθµός κάθε κλάδου είναι ο Μέσος ΄Ορος (Μ.Ο) του Ετήσιου Προφορικού 

Βαθµού του και του αντίστοιχου Γραπτού βαθµού και δίνεται µε προσέγγιση δεκάτου  

iii. Ο Βαθµός Ετήσιας Επίδοσης του γραπτώς εξεταζοµένου µαθήµατος «Μαθηµατικά» 

είναι ο Μέσος Όρος (Μ.Ο) των Τελικών Βαθµών των δύο κλάδων του και δίνεται µε 

προσέγγιση δεκάτου.  

2) Για το µάθηµα Γενικής Παιδείας «Μαθηµατικά» και εφόσον ο µαθητής παρακολουθεί το 

µάθηµα Υποστήριξης:  

i. Ο Ετήσιος Προφορικός Βαθµός του µαθήµατος Υποστήριξης «Μαθηµατικά» είναι ο 

µέσος όρος (Μ.Ο.) των προφορικών βαθµών των δύο τετραµήνων και δίνεται µε 

προσέγγιση δεκάτου.  

ii. Ο Ετήσιος Προφορικός Βαθµός κάθε κλάδου είναι ο µέσος όρος (Μ.Ο.): των 

προφορικών βαθµών των δύο τετραµήνων του και του Ετήσιου Προφορικού 
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βαθµού του µαθήµατος Υποστήριξης και δίνεται µε προσέγγιση δεκάτου. Πιο 

συγκεκριµένα: (Βαθµός κλάδου Α΄ τετραµήνου + Βαθµός κλάδου Β΄ τετραµήνου + 

Ετήσιος Προφορικός Βαθµός µαθήµατος Υποστήριξης) διαιρούµενο µε το τρία.  

iii. Ο Τελικός Βαθµός κάθε κλάδου είναι ο Μέσος ΄Ορος (Μ.Ο) του Ετήσιου Προφορικού 

Βαθµού του και του αντίστοιχου Γραπτού βαθµού και δίνεται µε προσέγγιση 

δεκάτου. 

iv. Ο Βαθµός Ετήσιας Επίδοσης του µαθήµατος Γενικής Παιδείας «Μαθηµατικά» είναι ο 

Μέσος Όρος (Μ.Ο) των Τελικών Βαθµών των δύο κλάδων του και δίνεται µε 

προσέγγιση δεκάτου.  

Β. 1) Για το µάθηµα Γενικής Παιδείας της Β΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ. «Νεοελληνική Γλώσσα»: 

i. Ο Ετήσιος Προφορικός Βαθµός του µαθήµατος Γενικής Παιδείας «Νεοελληνική 

Γλώσσα» είναι ο Μέσος ΄Ορος (Μ.Ο) των προφορικών βαθµών των δύο τετραµήνων 

του και δίνεται µε προσέγγιση δεκάτου. 

ii. Ο Βαθµός Ετήσιας Επίδοσης του γραπτώς εξεταζοµένου µαθήµατος «Νεοελληνική 

Γλώσσα» είναι ο Μέσος Όρος (Μ.Ο) του Ετήσιου Προφορικού Βαθµού του και του 

αντίστοιχου Γραπτού βαθµού και δίνεται µε προσέγγιση δεκάτου.  

2) Για το µάθηµα Γενικής Παιδείας της Β΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ. «Νεοελληνική Γλώσσα» και 

εφόσον ο µαθητής παρακολουθεί το µάθηµα Υποστήριξης «Νεοελληνική Γλώσσα»: 

i. Ο Ετήσιος Προφορικός Βαθµός του µαθήµατος Υποστήριξης Νεοελληνική Γλώσσα 

είναι ο µέσος όρος των προφορικών βαθµών των δύο τετραµήνων και δίνεται µε 

προσέγγιση δεκάτου.  

ii. Ο Ετήσιος Προφορικός Βαθµός του µαθήµατος Γενικής Παιδείας «Νεοελληνική 

Γλώσσα» είναι ο µέσος όρος (Μ.Ο.): του βαθµού του µαθήµατος Γενικής Παιδείας Α΄ 

τετραµήνου, του βαθµού του µαθήµατος Γενικής Παιδείας Β΄ τετραµήνου και του 

Ετήσιου Προφορικού Βαθµού του µαθήµατος Υποστήριξης και δίνεται µε προσέγγιση 

δεκάτου. Πιο συγκεκριµένα: (Βαθµός του µαθήµατος Γενικής Παιδείας Α΄ τετραµήνου 

+ Βαθµός του µαθήµατος Γενικής Παιδείας Β΄ τετραµήνου + Ετήσιος Προφορικός 

Βαθµός µαθήµατος Υποστήριξης) διαιρούµενο µε το τρία.  

iii. Ο Βαθµός Ετήσιας Επίδοσης του µαθήµατος Γενικής Παιδείας «Νεοελληνική Γλώσσα» 

είναι ο Μέσος Όρος (Μ.Ο) του ετήσιου προφορικού βαθµού µε τον αντίστοιχο γραπτό 

βαθµό και δίνεται µε προσέγγιση δεκάτου.  

   Γ. Για το µάθηµα «Ειδική Θεµατική ∆ραστηριότητα» το οποίο δεν είναι γραπτώς εξεταζόµενο ο 

Βαθµός Ετήσιας Επίδοσης είναι ο Ετήσιος Προφορικός Βαθµός. Ως Ετήσιος Προφορικός 

Βαθµός λογίζεται ο µέσος όρος των προφορικών βαθµών των δύο τετραµήνων του και 

δίνεται µε προσέγγιση δεκάτου.  

∆. Για τα µαθήµατα Υποστήριξης «Νεοελληνική Γλώσσα» και «Μαθηµατικά» της Β΄ τάξης του 

ΕΠΑ.Λ. ο Ετήσιος Προφορικός Βαθµός δεν αποτελεί Βαθµό Ετήσιας Επίδοσης διότι 

συνυπολογίζεται για την εξαγωγή του Ετήσιου Προφορικού Βαθµού των µαθηµάτων 

Γενικής Παιδείας «Νεοελληνική Γλώσσα» και «Μαθηµατικά » της Β΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ.». 

8. Το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 22 του Π.∆.50/2008 όπως προστέθηκε µε την 

παρ.10 του άρθρου 1 του Π.∆.61/2012 αντικαθίσταται µε δύο εδάφια ως ακολούθως: «Για την 

Α΄ και Β΄ τάξη ηµερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ., ο Γενικός Μέσος Όρος προκύπτει από τη 

διαίρεση του αθροίσµατος των βαθµών ετήσιας επίδοσης των µαθηµάτων που δεν έχουν 

κλάδους, τα οποία είναι γραπτώς εξεταζόµενα και των γινοµένων που προκύπτουν από τον 
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πολλαπλασιασµό του βαθµού ετήσιας επίδοσης του µαθήµατος µε κλάδους επί το πλήθος των 

κλάδων του µαθήµατος, διά του πλήθους των µαθηµάτων που δεν έχουν κλάδους και των 

κλάδων των µαθηµάτων και εκφράζεται µε προσέγγιση δεκάτου. Τα µαθήµατα Ειδική Θεµατική 

∆ραστηριότητα και Ερευνητική Εργασία (Project), συνυπολογίζονται για την εξαγωγή του 

Γενικού Μέσου Όρου (Γ.Μ.Ο.).». 

9. Στο άρθρο 23 του Π.∆. 50/2008 προστίθεται παράγραφος 4 ως ακολούθως: «4.Οι κάτοχοι 

απολυτηρίου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.), Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.), Ενιαίου 

Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.), Επαγγελµατικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή άλλου ισοτίµου 

απολυτηρίου Λυκείου οι οποίοι εγγράφονται στα ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν µόνο τα µαθήµατα 

τοµέων για την απόκτηση µόνο πτυχίου ΕΠΑ.Λ., αφού ενυπόγραφα λάβουν γνώση ότι αυτό 

δεν τους δίδει τη δυνατότητα να λάβουν µέρος στις Πανελλαδικές εξετάσεις πρόσβασης στα 

ΑΕΙ/ΤΕΙ. Οι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΕ Β΄ κύκλου ή άλλου ισοτίµου πτυχίου (και όχι απολυτηρίου) 

δύνανται και αυτοί να επιλέξουν εγγράφως είτε την απόκτηση µόνο πτυχίου ΕΠΑ.Λ. 

διαφορετικής µε το εν ισχύ πτυχίο τους ειδικότητας, είτε να παρακολουθήσουν το σύνολο των 

µαθηµάτων των ΕΠΑ.Λ. για απόκτηση πτυχίου και απολυτηρίου. Οι κάτοχοι πτυχίου Α΄ κύκλου 

Τ.Ε.Ε., οι οποίοι εγγράφονται στα ΕΠΑ.Λ. δύνανται να επιλέξουν ενυπόγραφα ανάµεσα στο να 

παρακολουθήσουν όλα τα µαθήµατα για την απόκτηση απολυτηρίου και πτυχίου ΕΠΑ.Λ. (και 

συνεπαγοµένη πιθανή δυνατότητα πρόσβασης στα ΑΕΙ/ΤΕΙ), οπότε και εγγράφονται στη Β΄ 

τάξη του ΕΠΑ.Λ. (ανεξαρτήτως του τοµέα του προγενέστερου τίτλου σπουδών τους), ή να 

παρακολουθήσουν µόνο τα µαθήµατα ειδικότητας για απόκτηση µόνο πτυχίου ΕΠΑ.Λ., οπότε 

εγγράφονται στη Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ.». 

10. Μετά το εδάφιο «Οι µαθητές δεν παραπέµπονται στην ειδική εξεταστική περίοδο του 

Σεπτεµβρίου στα µαθήµατα Υποστήριξης» της παραγράφου 3 της ενότητας Α του άρθρου 24 

του Π.∆. 50/2008 όπως προστέθηκε µε την παρ.13 του άρθρου 1 του Π.∆.61/2012 

προστίθενται τρία εδάφια ως ακολούθως: «Για τους µαθητές της Β΄ τάξης Ηµερησίου και Γ΄ 

τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι παραπέµφθηκαν στην ειδική εξεταστική περίοδο του 

Σεπτεµβρίου του ιδίου έτους στο µάθηµα της Ειδικής Θεµατικής ∆ραστηριότητας έχοντας 

βαθµό ετήσιας επίδοσης στο µάθηµα αυτό µικρότερο του εννέα και πέντε δέκατα (9,5), οι 

επιβλέποντες εκπαιδευτικοί ορίζουν τµήµατα της εργασίας που κρίνουν ότι πρέπει να 

επεξεργαστούν εκ νέου. Οι µαθητές τον Σεπτέµβριο υποβάλλουν διορθωµένη την εργασία 

τους µαζί µε το προσωπικό τους ηµερολόγιο και τον ατοµικό τους φάκελο προς επανα-

αξιολόγηση. Οι µαθητές της Β΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι έχουν βαθµό ετήσιας επίδοσης 

µικρότερο του εννέα και πέντε δέκατα (9,5) στο µάθηµα Γενικής Παιδείας «Μαθηµατικά» 

παραπέµπονται στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου του ιδίου έτους και 

εξετάζονται γραπτά µόνο σε εκείνον τον κλάδο που ο Τελικός Βαθµός του είναι µικρότερος του 

εννέα και πέντε δέκατα (9,5).».  

11. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Π.∆. 50/2008 το οποίο 

αντικαταστάθηκε µε την παρ.14 του άρθρου 1 του Π.∆.61/2012 αντικαθίσταται µε δύο εδάφια 

ως ακολούθως: «Ειδικά τα µαθήµατα Εφαρµογές Πληροφορικής και Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Θεσµοί και Πολιτικές), Βασικές Εφαρµογές Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίµων, Αγωγή 

Υγείας - Πρώτες Βοήθειες, εξετάζονται µόνο προφορικά και ο Μέσος Όρος των δύο Βαθµών 

των δύο καθηγητών είναι ο Βαθµός Ετήσιας Επίδοσης του µαθητή. Στα µαθήµατα «Ερευνητική 

Εργασία (Project)» και «Ειδική Θεµατική ∆ραστηριότητα» οι µαθητές αυτής της κατηγορίας δεν 

αξιολογούνται.». 
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12. Tο άρθρο 31 του Π.∆. 50/2008 τροποποιείται ως ακολούθως: 

α) στην παρ.1 του άρθρου 31 του Π.∆. 50/2008 µετά τη φράση «όλων των µαθητών» 

προστίθεται η φράση «όπως και των µαθητών που παρακολουθούν µόνο τα µαθήµατα 

Τοµέων, Ειδικοτήτων», 

β)προστίθεται παράγραφος 7 στο άρθρο 31 του Π.∆. 50/2008 ως εξής:  

«7. Η φοίτηση των µαθητών, οι οποίοι παρακολουθούν µόνο τα µαθήµατα Τοµέων, 

Ειδικοτήτων χαρακτηρίζεται ως εξής: 

     1. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση του µαθητή εφόσον: 

 α) Το σύνολο των απουσιών του µαθητή που σηµειώθηκαν κατά το οικείο διδακτικό έτος, 

ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει για τη Β΄ τάξη Ηµερησίων 

ΕΠΑ.Λ. τις τριάντα-µία (31), για τη Γ΄ τάξη Ηµερησίων ΕΠΑ.Λ. τις τριάντα-οκτώ (38), για τη 

Β΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις τριάντα δύο (32), για τη Γ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις 

τριάντα οκτώ (38) και για τη ∆΄ τάξη των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις τριάντα µία (31) απουσίες. 

β) Το σύνολο των απουσιών του µαθητή δεν υπερβαίνει για τη Β΄ τάξη Ηµερησίων ΕΠΑ.Λ. 

τις εξήντα-τέσσερις (64), για τη Γ΄ τάξη Ηµερησίων ΕΠΑ.Λ. τις ογδόντα (80), για τη Β΄ 

τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις εβδοµήντα-πέντε (75), για τη Γ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις 

ενενήντα (90) και για τη ∆΄ τάξη των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις εβδοµήντα-τρεις (73) 

απουσίες, υπό την προϋπόθεση ότι οι άνω των τριάντα-µία (31) για τη Β΄ τάξη 

Ηµερησίων ΕΠΑ.Λ., οι άνω των τριάντα-οκτώ (38) για τη Γ΄ τάξη Ηµερησίων ΕΠΑ.Λ., οι 

άνω των τριάντα-δύο (32) για τη Β΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., οι άνω των τριάντα-οκτώ 

(38) για τη Γ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και οι άνω των τριάντα ενός (31) για τη ∆΄ τάξη των 

Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. απουσίες, είναι δικαιολογηµένες ή οφείλονται σε ασθένεια, που 

βεβαιώνεται σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο 3 του Π.∆. 485/1983 (ΦΕΚ 184/21-

12-1983).  

γ) Κατ΄ εξαίρεση, ο Σύλλογος των ∆ιδασκόντων κάθε ΕΠΑ.Λ. µε ειδική πράξη του 

χαρακτηρίζει επαρκή τη φοίτηση µαθητή που σηµείωσε για τη Β΄ τάξη Ηµερησίων ΕΠΑ.Λ. 

από εξήντα-τέσσερις (64) έως ογδόντα-εννέα (89), για τη Γ΄ τάξη Ηµερησίων ΕΠΑ.Λ. από 

ογδόντα (80) έως εκατόν δέκα τρεις (113), για τη Β΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. από 

εβδοµήντα πέντε (75) έως εκατόν τρεις (103), για τη Γ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. από 

ενενήντα (90) έως εκατόν είκοσι δύο (122) και για τη ∆΄ τάξη των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. από 

εβδοµήντα τρεις (73) έως ενενήντα εννέα (99) απουσίες, µε την προϋπόθεση ότι όλες οι 

άνω των τριάντα-ενός (31) για τη Β΄ τάξη Ηµερησίων ΕΠΑ.Λ., οι άνω των τριάντα-οκτώ 

(38) για τη Γ΄ τάξη Ηµερησίων ΕΠΑ.Λ., οι άνω των τριάντα δύο (32) για τη Β΄ τάξη 

Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., οι άνω των τριάντα οκτώ (38) για τη Γ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., και 

οι άνω των τριάντα ενός (31) για τη ∆΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. απουσίες, είναι 

δικαιολογηµένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω και η 

επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται όταν ο 

Γενικός Μέσος Όρος της προφορικής βαθµολογίας, που προκύπτει από το άθροισµα των 

µέσων όρων των βαθµών των δύο τετραµήνων διαιρούµενο µε τον αριθµό όλων των 

διδασκοµένων µαθηµάτων, είναι τουλάχιστον δέκα πέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του 

κοσµιότατη. 

δ) Η φοίτηση των µαθητών είναι δυνατόν να χαρακτηρίζεται επαρκής ανεξαρτήτως αριθµού 

απουσιών, εφ’ όσον οι µαθητές αυτοί είναι πρωταθλητές και οι απουσίες τους οφείλονται 
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στη συµµετοχή τους σε διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που πιστοποιούνται από τη Γενική 

Γραµµατεία Αθλητισµού.  

2. Οι µαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής προσέρχονται κανονικά στις 

προαγωγικές και πτυχιακές εξετάσεις περιόδου Ιουνίου. 

3. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση µαθητή που σηµείωσε πάνω από τριάντα-µία (31) 

απουσίες για τη Β΄ τάξη Ηµερησίων ΕΠΑ.Λ., πάνω από τριάντα-οκτώ (38) απουσίες για τη Γ΄ 

τάξη Ηµερησίων ΕΠΑ.Λ., πάνω από τριάντα δύο (32) απουσίες για τη Β΄ τάξη Εσπερινών 

ΕΠΑ.Λ., πάνω από τριάντα οκτώ (38) απουσίες για τη Γ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και πάνω 

από τριάντα µία (31) απουσίες για τη ∆΄ τάξη των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., και δεν εµπίπτει σε 

καµία από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν. Οι µαθητές των οποίων η φοίτηση 

χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωµένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη. 

13. Μετά το τέλος της παρ.1 του άρθρου 32 του Π.∆. 50/2008 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 

«Ο υπεύθυνος καθηγητής για την παρακολούθηση της φοίτησης των µαθητών, που 

παρακολουθούν µόνο τα µαθήµατα Τοµέων και Ειδικοτήτων, του κάθε τµήµατος, αφού 

ενηµερώσει το ∆ιευθυντή ότι ο µαθητής συµπλήρωσε ήδη δεκαπέντε (15) απουσίες 

δικαιολογηµένες ή αδικαιολόγητες, είναι υποχρεωµένος να ενηµερώνει το µαθητή ή τον έχοντα 

τη γονική µέριµνα και µε ταχυδροµική επιστολή, η οποία αποστέλλεται από το ΕΠΑ.Λ. από 1 

µέχρι 5 κάθε µήνα για τις απουσίες του µήνα που προηγήθηκε.».  

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από το σχολικό έτος 2012-2013. 

Στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού αναθέτουµε τη 

δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού ∆ιατάγµατος. 

                         

Αθήνα,  13 Ιουνίου 2013 

 

 

                

  

 

 

 

 

 

      

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

 

 

      ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ 

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

 

 

 

  ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ 
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