
 

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ - ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΟΠΕΣ 

 

 

Άρθρο 1 

Σχολικό και διδακτικό έτος. Περίοδοι διδασκαλίας µαθηµάτων 

 

 

1.Το σχολικό έτος για τις Επαγγελµατικές Σχολές  δηµόσιες και ιδιωτικές, αρχίζει την 
1η Σεπτεµβρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Αυγούστου του επόµενου έτους. 
2. Το διδακτικό έτος για τις Επαγγελµατικές Σχολές  δηµόσιες  και ιδιωτικές, αρχίζει 
την 1η Σεπτεµβρίου κάθε έτους και λήγει την 30η Ιουνίου του επόµενου έτους. 
3. Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους διεξάγεται η διδασκαλία των µαθηµάτων και 
γίνονται οι κάθε είδους εξετάσεις. 
4. Η διδασκαλία των µαθηµάτων διεξάγεται κατά τις ακόλουθες διδακτικές 
περιόδους, που ονοµάζονται τετράµηνα: 
α) Α΄ τετράµηνο από 11 Σεπτεµβρίου µέχρι 20 Ιανουαρίου. 
β) Β΄ τετράµηνο από 21 Ιανουαρίου µέχρι 16 Μαΐου. 
5. Την τελευταία ηµέρα του Β΄ τετραµήνου δε διεξάγεται διδασκαλία µαθηµάτων. Την 
ηµέρα αυτή ο Σύλλογος των διδασκόντων κάθε Επαγγελµατικής Σχολής  αποφασίζει 
για το χαρακτηρισµό της φοίτησης των µαθητών και εκτελεί κάθε προπαρασκευαστική 
εργασία για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των προβλεπόµενων γραπτών εξετάσεων. 
6. Το πρόγραµµα των εξετάσεων αυτών, στο οποίο ορίζονται οι ηµέρες, οι ώρες 
προσέλευσης των µαθητών καθώς και η διάρκεια εξέτασης κάθε µαθήµατος, 
καταρτίζεται από το Σύλλογο των διδασκόντων και ανακοινώνεται στους µαθητές το 
αργότερο δύο (2) ηµέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων. 
7. Οι εξετάσεις κάθε είδους για τους µαθητές των  Επαγγελµατικών Σχολών 

διεξάγονται κατά το χρονικό διάστηµα που αρχίζει δύο (2) ηµέρες µετά τη λήξη του Β΄ 
τετραµήνου και λήγει (ολοκληρώνονται οι διαδικασίες) την 30η Ιουνίου, καθώς και 
κατά το χρονικό διάστηµα από 1 µέχρι 10 Σεπτεµβρίου. 
8. Σε περίπτωση καθυστέρησης της έναρξης της διδασκαλίας των µαθηµάτων ή σε 
περίπτωση που οι  Επαγγελµατικές Σχολές  δε λειτουργήσουν για οποιονδήποτε 
λόγο  περισσότερο από δέκα (10) ηµέρες το χρόνο, το διδακτικό έτος µπορεί να 
παραταθεί για ίσο χρονικό διάστηµα µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων. 
 

 

Άρθρο 2 

∆ιακοπές - Αργίες µαθητών - Σχολικές εορτές 
 

 

1. ∆ιδασκαλία µαθηµάτων δε διεξάγεται και εξετάσεις δε διενεργούνται κατά τις 
ακόλουθες χρονικές περιόδους του σχολικού έτους: 
α) ∆ιακοπές Χριστουγέννων από την 24η ∆εκεµβρίου µέχρι και την 7η Ιανουαρίου. 
β) ∆ιακοπές Πάσχα από τη Μεγάλη ∆ευτέρα µέχρι και την Κυριακή του Θωµά. 
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γ) Θερινές διακοπές από την 1η Ιουλίου µέχρι και την 31η Αυγούστου µε την 
επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.8 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής και άλλων 
διατάξεων για τις παρατάσεις του διδακτικού έτους. 
2. Κατά τις θερινές διακοπές το γραφείο κάθε ΕΠΑ.Σ λειτουργεί µία ηµέρα κάθε 
εβδοµάδα, η οποία ορίζεται µε απόφαση του Περιφερειακού ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης  
ή  από τη ∆ιεύθυνση Σπουδών της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ ή από τους κατά τόπους οικείους  
∆ιευθυντές ∆ιευθύνσεων ∆Ε και ανακοινώνεται στον πίνακα ανακοινώσεων του 
σχολείου. Κατά την ηµέρα αυτή ένας τουλάχιστον από τους εκπαιδευτικούς, ο οποίος 
ορίζεται από το ∆ιευθυντή του σχολείου πριν τη λήξη του διδακτικού έτους, είναι 
υπεύθυνος για την οµαλή λειτουργία του γραφείου και ασκεί εκτάκτως αρµοδιότητες 
∆ιευθυντή της  ΕΠΑ.Σ, µε δυνατότητα να υπογράφει έγγραφα ή τίτλους άντ’  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) Οι θρησκευτικές εορτές των Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Πνεύµατος 
γ) Οι Εθνικές επέτειοι, της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου 
δ) Η Καθαρά ∆ευτέρα 
ε) Η 1η Μαΐου 
στ) Οι ηµέρες αργίας, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, για την έδρα κάθε σχολείου 
λόγω τοπικής θρησκευτικής ή εθνικής εορτής. 
4. Μαθητές του Λατινικού δόγµατος επιτρέπεται να απουσιάζουν από τα µαθήµατα 
και κατά τις παρακάτω εξαιρετέες για τη ∆υτική Εκκλησία ηµέρες και εορτές: 
α) Την εορτή του µνηστήρος Ιωσήφ 
β) Την εορτή της Αγίας ∆ωρεάς 
γ) Από την παραµονή µέχρι και την επόµενη του Λατινικού Πάσχα. 
5. Μαθητές της Ισραηλιτικής Θρησκείας επιτρέπεται να απουσιάζουν 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 ακόλουθες Μουσουλµανικές Εορτές: 
α) Σεκέρ Μπαϊράµ 
β) Κουρµπάν Μπαϊράµ και την παραµονή των εορτών αυτών 
7. ∆ε σηµειώνονται απουσίες σε βάρος των µαθητών, των παραγράφων 4,5 και 6 του 
άρθρου αυτού για τις αντίστοιχες ηµέρες απουσίας από τα µαθήµατα. 
8. Κατά την παραµονή των εθνικών επετείων της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης 
Μαρτίου πραγµατοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις. Αν η παραµονή συµπίπτει µε 
ηµέρα Σαββάτου, Κυριακής ή αργίας, οι ανωτέρω εκδηλώσεις πραγµατοποιούνται την 
προηγούµενη της αργίας αυτής. 
9. Την 26η Οκτωβρίου πραγµατοποιείται η εορτή της Σηµαίας. 
10.Τη 17η Νοεµβρίου πραγµατοποιούνται εκδηλώσεις µνήµης. Αν η ηµέρα αυτή 
συµπίπτει µε ηµέρα Σαββάτου, Κυριακής ή αργίας, οι ανωτέρω εκδηλώσεις 
πραγµατοποιούνται την προηγούµενη της αργίας αυτής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΒΙΒΛΙΑ - ΕΝΤΥΠΑ 

 

Άρθρο 3 

Υπηρεσιακά Βιβλία 

 

Σε κάθε ΕΠΑ.Σ. τηρούνται τα ακόλουθα επίσηµα βιβλία: 
α) Πρωτόκολλο στο οποίο καταχωρίζονται  όλα τα εισερχόµενα και εξερχόµενα 
έγγραφα και κάθε φύσεως τίτλοι. Για τα εµπιστευτικά έγγραφα τηρείται µε ευθύνη του 
∆ιευθυντή της  ΕΠΑ.Σ  ξεχωριστό πρωτόκολλο και ιδιαίτερος φάκελος εµπιστευτικών 
εγγράφων. Για την καταχώριση των αιτήσεων δικαιολόγησης απουσιών των µαθητών 
και για τη γραπτή ενηµέρωσή τους είναι δυνατόν  να τηρείται ιδιαίτερο πρωτόκολλο. 
β) Βιβλίο πράξεων διευθυντή 
γ) Βιβλίο πράξεων συλλόγου διδασκόντων 
δ) Ηµερολόγιο λειτουργίας ΕΠΑ.Σ, στο οποίο καταγράφονται καθηµερινά σε συντοµία 
τα κατά την κρίση του ∆ιευθυντή σηµαντικότερα γεγονότα, που αναφέρονται στη 
λειτουργία της  ΕΠΑ.Σ. 
ε) Βιβλία διδασκόµενης ύλης κατά τάξη ή τµήµατα τάξης, στα οποία καταχωρίζεται    
την ίδια µέρα από κάθε διδάσκοντα ο τίτλος της ενότητας που διδάχθηκε από αυτόν. 
στ) Βιβλίο µισθοδοσίας προσωπικού και όλα όσα ορίζονται από τους ασφαλιστικούς 
φορείς 
ζ)  Βιβλίο Βιβλιοθήκης 
η) Βιβλίο υλικού, στο οποίο καταχωρίζονται  όλα τα µη αναλώσιµα είδη του σχολείου, 
εκτός από αυτά που καταχωρίζονται  στο βιβλίο βιβλιοθήκης. 
θ) Μητρώο µαθητών, στο οποίο καταχωρίζονται  τα προβλεπόµενα από το άρθρο 11 
παρ. 2 της απόφασης αυτής στοιχεία των µαθητών, που κατά το νόµο ανήκουν στις 
ΕΠΑ.Σ. 
ι) Ευρετήριο, στο οποίο καταχωρίζονται  το επώνυµο, το όνοµα, το όνοµα πατέρα και 
ο αριθµός του µητρώου µαθητή όλων των εγγεγραµµένων σε αυτό µαθητών για 
ευχερέστερη ανεύρεση της µερίδας τους στο µητρώο µαθητών. 
ια) Βιβλίο φοίτησης µαθητών (απουσιολόγιο) 
ιβ) Βιβλίο επιβολής κυρώσεων στους µαθητές 
 

Άρθρο 4 

Υπηρεσιακά Έντυπα 

 

 

1. Σε κάθε ΕΠΑ.Σ. χρησιµοποιούνται τα ακόλουθα έντυπα: 
α) Ατοµικά ∆ελτία µαθητών. Για κάθε µαθητή τηρείται ξεχωριστό ατοµικό δελτίο, στο 
οποίο καταχωρίζονται  κατά την πρώτη εγγραφή και κατά τη διάρκεια της φοίτησής 
του τα προβλεπόµενα από το άρθρο 11 παρ. 1 της απόφασης αυτής στοιχεία των 
µαθητών που ανήκουν κατά το νόµο στην ΕΠΑ.Σ. Τα Ατοµικά ∆ελτία, τα οποία 
διαβιβάζονται επισηµοποιηµένα σε άλλες ΕΠΑ.Σ επέχουν θέση επίσηµου τίτλου 
µετεγγραφής.  
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β) Έντυπα ηµερησίων δελτίων φοίτησης των µαθητών κατά τάξη ή τµήµατα τάξεως, 
στα οποία καταχωρίζονται  οι απουσίες αυτών για κάθε διδακτική ώρα, µε ευθύνη του 
διδάσκοντα 
γ) Ωρολόγια προγράµµατα διδασκαλίας µαθηµάτων. 
δ) Τίτλοι σπουδών 
στ) Έντυπα επαλήθευσης τίτλων 
ζ) Υπηρεσιακά σηµειώµατα µετεγγραφής µαθητών 
η) Έντυπα εισήγησης ή επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων. 
θ) Υπηρεσιακά σηµειώµατα ενηµέρωσης κηδεµόνων. 
ι) Έντυπα αιτήσεων για δικαιολόγηση απουσιών. 
ια) Καταστάσεις βαθµολογίας προφορικής επίδοσης µαθητών 
ιβ) Πιστοποιητικά για στρατολογική χρήση 
ιγ) ∆ελτία κίνησης προσωπικού 
ιδ) Καταστάσεις µισθοδοσίας προσωπικού 
ιε)  Βεβαιώσεις φοίτησης. 
 

 

Άρθρο 5 

Τύπος, επισηµοποίηση, φύλαξη υπηρεσιακών βιβλίων και εντύπων 

 
 
1. Ο τύπος και οι διαστάσεις των βιβλίων και εντύπων που ορίζονται στα 
προηγούµενα άρθρα της απόφασης αυτής καθορίζονται µε υποδείγµατα τα οποία 
καταρτίζονται από την αρµόδια Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευµάτων. Τα υπηρεσιακά βιβλία πριν από την έναρξη της χρήσης τους 
αριθµούνται κατά σελίδα και θεωρούνται από το ∆ιευθυντή της ΕΠΑ.Σ. στην τελευταία 
σελίδα, µε σύνταξη σχετικής πράξης του για τον αριθµό των σελίδων και τη χρήση 
τους. 
2.Τα ωρολόγια προγράµµατα διδασκαλίας µαθηµάτων επισηµοποιούνται µε την 
έναρξη της χρήσης τους µε σφραγίδα και υπογραφή του ∆ιευθυντή της  ΕΠΑ.Σ και 
αποστέλλονται στο γραφείο Επαγγελµατικής Εκπαίδευση. Τα δε ατοµικά δελτία 
επισηµοποιούνται κατά τον ίδιο τρόπο µόνο εφόσον πρόκειται να διαβιβαστούν σε 
άλλο σχολείο. 
3.Τα υπηρεσιακά βιβλία, τα ωρολόγια προγράµµατα των ιδιωτικών ΕΠΑ.Σ καθώς και 
τα Ατοµικά ∆ελτία των µαθητών τους θεωρούνται από τον αρµόδιο Προϊστάµενο 
Γραφείου ΕΕ ή Γραφείου ∆Ε ή το ∆ιευθυντή ∆ιεύθυνσης ∆Ε. 
4. Από τα υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα φυλάσσονται  υποχρεωτικά: 
α) Το Μητρώο Μαθητών, τα Βιβλία Πράξεων ∆ιευθυντή και Συλλόγου ∆ιδασκόντων, 
το Ηµερολόγιο  λειτουργίας της  ΕΠΑ.Σ.  το Βιβλίο Μισθοδοσίας προσωπικού, τα 
βιβλία Υλικού και Βιβλιοθήκης και τα Πρωτόκολλα στο διηνεκές. 
β) Το Βιβλίο επιβολής κυρώσεων στους µαθητές επί µια διετία από τη λήξη της 
χρήσης του. 
γ) Τα Ατοµικά δελτία για δύο έτη από την ηµέρα της µε οποιονδήποτε τρόπο 
εξαγωγής και καταχώρισης στην οικεία µερίδα του Μητρώου µαθητών του οριστικού 
αποτελέσµατος της τελευταίας στην  ΕΠΑ.Σ φοίτησης κάθε µαθητή, 
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δ)τα αντίγραφα των ∆ελτίων κίνησης προσωπικού καθώς και τα αντίγραφα των 
καταστάσεων µισθοδοσίας επί δύο έτη από τη λήξη του σχολικού έτους στο οποίο 
αφορούν. 
ε) Τα έντυπα ηµερησίων δελτίων φοίτησης, τα βιβλία φοίτησης (απουσιολόγια), τα 
έντυπα εισήγησης ή επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων ,οι καταστάσεις προφορικής 
βαθµολογίας των µαθητών ,τα βιβλία ύλης, τα ωρολόγια προγράµµατα διδασκαλίας 
µαθηµάτων και όλα τα υπόλοιπα έντυπα για ένα έτος από τη λήξη του σχολικού έτους 
στο οποίο αφορούν. 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Άρθρο 6 

Προθεσµίες εγγραφών 

 

 

1.α) Οι εγγραφές των µαθητών στις  ΕΠΑ.Σ.  για κάθε σχολικό έτος,  γίνονται µέχρι 
την ηµεροµηνία λήξης του προηγούµενου διδακτικού έτους. Κατ΄  εξαίρεση µπορεί να 
γίνει εγγραφή το µήνα Σεπτέµβριο και µέχρι την έναρξη των µαθηµάτων για τους 
µαθητές που εµποδίστηκαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας, καθώς και για 
τους παραπεµπόµενους µαθητές σε επανεξέταση το  Σεπτέµβριο. 
β)Ως εγγραφή νοείται η εφάπαξ καταχώρηση στο ατοµικό δελτίο και στο Μητρώο 
µαθητών των στοιχείων του µαθητή που αναφέρονται στο άρθρο 11 της απόφασης 
αυτής. 
2. Εκπρόθεσµη  εγγραφή , είναι δυνατόν να εγκριθεί από τον αρµόδιο Προϊστάµενο 
Γραφείου Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.) ή Γραφείου ∆.Ε. ή το ∆ιευθυντή 
∆ιεύθυνσης ∆Ε µέχρι  τις 25 Σεπτεµβρίου  και µέχρι τις 15 Οκτωβρίου από την 
∆ιεύθυνση Σπουδών ∆.Ε. του ΥΠΕΠΘ.  
3. Οι απουσίες των µαθητών για το διάστηµα από την έναρξη των µαθηµάτων  ως την 
ηµέρα της εκπρόθεσµης εγγραφής υπολογίζονται στο ακέραιο. 
4. Εγγραφή µαθητή σε ΕΠΑ.Σ επιτρέπεται εφόσον ο µαθητής έχει τις απαιτούµενες 
προϋποθέσεις εγγραφής σε αυτό. Φοίτηση µαθητή που δεν έχει νόµιµα εγγραφεί δεν 
επιτρέπεται. 
5. Οι ∆/ντές των σχολικών µονάδων υποχρεώνονται να προβαίνουν στην 
επαλήθευση των τίτλων σπουδών που κατατίθενται για την εγγραφή των µαθητών το 
αργότερο µέχρι τις 30 Οκτωβρίου. 
 
 

Άρθρο 7 

Εγγραφές –Μετεγγραφές 

 

 

1.  Στην Α΄ Τάξη της  ΕΠΑ.Σ. εγγράφονται: 
 
α) Προαχθέντες στην  Β΄ τάξη των Επαγγελµατικών ή Γενικών Λυκείων,T.Ε.Λ., Εν. 
Λυκείων, ΛΕΝ, ΕΠΛ ηµερησίων και εσπερινών. 
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β) Όσοι έχουν προαχθεί στη Β΄ τάξη του Α ΄κύκλου Τ.Ε.Ε. 
γ) Κάτοχοι πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε., Τ.Ε.Σ., ΕΠΑ.Σ.  και των ισοτίµων σχολών  
για την απόκτηση άλλης ειδικότητας.  
δ)Προαχθέντες της ∆΄ τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυµνασίου   
ε)Μαθητές της Γ΄ τάξης Εσπερινού Τ.Ε.Λ.  για την απόκτηση άλλης ειδικότητας  
       

2. Στην Β΄ Τάξη της ΕΠΑ.Σ.  εγγράφονται: 
α) Όσοι προάγονται από την Α΄ τάξη της ΕΠΑ.Σ. στην ίδια ειδικότητα. 
 
3. Στην Α΄ τάξη των ΕΠΑ.Σ. µετεγγράφονται: 
α) Όσοι προέρχονται από άλλη ΕΠΑ.Σ. για την απόκτηση  ίδιας ειδικότητας µε την 
ειδικότητα που φοιτούσαν.   
 
 

∆ιαδικασία εγγραφής: 
  
1.α) Έκδοση Υπηρεσιακού σηµειώµατος της ΕΠΑ.Σ. που επιθυµεί ο µαθητής να 
φοιτήσει, το οποίο χορηγείται στον ενδιαφερόµενο και το οποίο υποβάλλεται από τον 
ίδιο στο ΕΠΑ.Λ. – ΓΕ.Λ. όπου ήταν εγγεγραµµένος. 
   β) Βεβαίωση επιλογής σε ΕΠΑ.Σ. άλλου Υπουργείου .  
 
2) Έκδοση αποδεικτικού σπουδών Α΄ τάξης από το  σχολείο (ΕΠΑ.Λ. ή ΓΕ.Λ.) που 
είναι εγγεγραµµένος ο µαθητής.  
 
3) Βάση του υπηρεσιακού σηµειώµατος ή της βεβαίωσης επιλογής του 
ενδιαφερόµενου, ο διευθυντής του ΕΠΑ.Λ. ή ΓΕ.Λ.  αποστέλλει το Αποδεικτικό 
σπουδών και εφόσον είναι ΕΠΑ.Σ. του ΥΠΕΠΘ   µαζί µε το ατοµικό δελτίο του µαθητή 
υπηρεσιακώς.  
 
 
 
 
 

Άρθρο  8 

Ακύρωση αίτησης εγγραφής σε ΕΠΑ.Σ. 

 

 
Στην περίπτωση που µαθητής επιθυµεί την ακύρωση της εγγραφής του στην  ΕΠΑ.Σ. 
ακολουθείται η εξής διαδικασία: 

1. Ο  κηδεµόνας του µαθητή αν είναι ανήλικος ή ο ίδιος στην περίπτωση που 
είναι ενήλικος υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση  του Ν. 1599/86  ότι επιθυµεί 
ακύρωση της διαδικασίας εγγραφής  στην διεύθυνση της ΕΠΑ.Σ. 

2. Ο ∆ιευθυντής της ΕΠΑ.Σ.  αποστέλλει υπηρεσιακώς στο ΕΠΑ.Λ. ή ΓΕ.Λ. από 
το οποίο προέρχεται ο µαθητής το  αποδεικτικό σπουδών, το ατοµικό δελτίο  
του µαθητή  και φωτοτυπία της  υπεύθυνης δήλωσης. 
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3. Ο διευθυντής της ΕΠΑ.Σ  κάνει  επισηµειωµατική πράξη ακύρωσης εγγραφής 
στο µητρώο του µαθητή όπου αναγράφεται ο αριθµός πρωτοκόλλου της 
δήλωσης και η ηµεροµηνία ακύρωσης της. 

 
Η ακύρωση της εγγραφής µαθητή στις ΕΠΑ.Σ. µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέχρι 
τις  25 Σεπτεµβρίου. 
 
 

Άρθρο 9 

∆ιαδικασία συνέχισης σπουδών των αποφοίτων ΕΠΑ.Σ στα ΕΠΑ.Λ. 

 

 

 
Μαθητής ο  οποίος έχει αποφοιτήσει από την ΕΠΑ.Σ. δύναται να συνεχίσει τις 
σπουδές του, εφόσον το επιθυµεί, στα ΕΠΑ.Λ.-ΓΕ.Λ. βάσει του Ν.3475/2006 µε την 
εξής διαδικασία: 
1.Υποβάλλει αίτηση στο ΕΠΑ.Λ. ή ΓΕ.Λ.  στο οποίο φοιτούσε πριν την εγγραφή του 
στην ΕΠΑ.Σ. και  έχει  εκδώσει το αποδεικτικό σπουδών για την εγγραφή του στην 
ΕΠΑ.Σ.  
2.Υποβάλλει επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου της ΕΠΑ.Σ. που αποφοίτησε. 
Ο ∆ιευθυντής του Λυκείου(ΕΠΑ.Λ. ή ΓΕ.Λ.)τον εγγράφει στην τάξη στην οποία είχε 
προαχθεί .  
 
Εάν ο µαθητής επιλέξει να φοιτήσει σε διαφορετικό Λύκειο, τότε τηρούνται οι πιο 
πάνω ενέργειες και στην συνέχεια µε την διαδικασία της µετεγγραφής εγγράφεται στο 
Λύκειο που επιθυµεί. 
 

  

Άρθρο 10 

∆ικαιολογητικά  εγγραφής 

 
Για την εγγραφή µαθητή απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
1)Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ τάξης για εγγραφή σε ΕΠΑ.Σ. το οποίο εκδίδεται εφάπαξ 
από το σχολείο (ΓΕ.Λ ή ΕΠΑ.Λ.) που είναι εγγεγραµµένος ο µαθητής  και έχει θέση 
επίσηµου τίτλου εγγραφής ή ενδεικτικό ∆΄ τάξης του παλαιού εξαταξίου  γυµνασίου. 
Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή, το σχολείο που εκδίδει το αποδεικτικό Σπουδών  Α΄ 
τάξης στέλνει το ατοµικό δελτίο του µαθητή επισηµοποιηµένο στο σχολείο που γίνεται 
η εγγραφή, ή   
 Επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου για όλες τις περιπτώσεις όπου αυτό αποτελεί 
τυπικό προσόν. Στη περίπτωση αυτή, για να ολοκληρωθεί η εγγραφή, η ΕΠΑ.Σ  στην  
οποία  γίνονται οι εγγραφές πρέπει µε έγγραφό της να ζητήσει επαλήθευση τίτλου  και 
ακριβές απόσπασµα του µητρώου του µαθητή από το σχολείο έκδοσης του πτυχίου  
2) Πιστοποιητικό του δήµου ή της κοινότητας στα µητρώα της οποίας είναι 
εγγεγραµµένος ο µαθητής στην περίπτωση που δεν έχει αστυνοµική ταυτότητα, ώστε 
να καταχωρίζονται  τα στοιχεία του . 
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3)Υπεύθυνη δήλωση για την κηδεµονία του µαθητή. Κηδεµόνας του µαθητή, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 18 παρ.1,  εφόσον αυτός είναι ανήλικος , είναι ο πατέρας ή η 
µητέρα και απουσία αυτών ή κωλυοµένων από το νόµο, ο έχων την επιµέλεια αυτού 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα ή το υπό τούτου νοµίµως κατά 
περίπτωση ή παγίως εξουσιοδοτηµένο ενήλικο µέλος της οικογένειάς του .  
4)Υπεύθυνη δήλωση του κηδεµόνα του µαθητή ή του ιδίου αν είναι ενήλικος για την 
ειδικότητα που επιθυµεί να παρακολουθήσει . Η δήλωση αυτή µπορεί να µεταβληθεί 
µέχρι τις 15 Οκτωβρίου µόνο για τους µαθητές της Α΄ τάξης.  
5)Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του κηδεµόνα 
του µαθητή ή του ιδίου αν είναι ενήλικος ,σχετικά µε την διπλή φοίτηση . 
 
 

 

Άρθρο 11 
Στοιχεία που καταχωρίζονται κατά την εγγραφή και φοίτηση των µαθητών 

 

1. Τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο Ατοµικό ∆ελτίο κατά την πρώτη εγγραφή του 
µαθητή και κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στην ΕΠΑ.Σ. είναι: 
α) Στοιχεία ταυτότητας, δηλ. επώνυµο, όνοµα, όνοµα πατέρα, επώνυµο και όνοµα 
µητέρας, έτος γεννήσεως, ∆ήµος ή Κοινότητα όπου είναι εγγεγραµµένος ο µαθητής, 
αριθµός δηµοτολογίου, θρήσκευµα. Στοιχεία που δεν αναγράφονται στις ταυτότητες ή 
τα πιστοποιητικά γέννησης δεν καταχωρίζονται στα υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα 
εκτός και αν δηλώνονται µε υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 των γονέων ή του 
κηδεµόνα του µαθητή. 
β) Στοιχεία εισόδου δηλ. το είδος του τίτλου, µε βάση τον οποίον εγγράφεται ο 
µαθητής. 
γ) Στοιχεία επίδοσης δηλ. γενική και αναλυτική κατά µάθηµα ετήσια προφορική και 
γραπτή βαθµολογία. 
δ) Στοιχεία φοίτησης και διαγωγής δηλ. σύνολο απουσιών κατά τετράµηνο καθώς και 
οι επιβαλλόµενες µε πράξεις αρµοδίου οργάνου κυρώσεις ή απονεµόµενες τιµητικές 
διακρίσεις ή πιστοποιήσεις  από το αρµόδιο  Κ∆ΑΥ  για µαθησιακές δυσκολίες καθώς 
και η χρονική διάρκεια ισχύς του.  
ε) Ενυπόγραφα στοιχεία κηδεµόνα δηλ. επώνυµο, όνοµα, πλήρης διεύθυνση 
κατοικίας του κηδεµόνα (Οδός, αριθµός, περιοχή, πόλη, ΤΚ και αριθµός τηλεφώνου). 
2. Τα στοιχεία που καταχωρίζονται κατά την πρώτη εγγραφή του µαθητή και κατά τη 
διάρκεια της φοίτησής του στο Μητρώο µαθητών είναι: 
α) Στοιχεία ταυτότητας, δηλ: επώνυµο, όνοµα, όνοµα πατέρα, όνοµα µητέρας, 
επώνυµο µητέρας, έτος γεννήσεως, ∆ήµος ή Κοινότητα όπου είναι εγγεγραµµένος, 
αριθµός δηµοτολογίου, θρήσκευµα. Στοιχεία που δεν αναγράφονται στις ταυτότητες ή 
τα πιστοποιητικά γέννησης δεν καταχωρίζονται στα υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, 
εκτός και αν δηλώνονται µε υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 των γονέων ή του 
κηδεµόνα του µαθητή. 
β) Στοιχεία εισόδου δηλ. το είδος του τίτλου, µε βάση τον οποίον εγγράφεται ο 
µαθητής. 
γ) Στοιχεία εξόδου δηλ. το είδος του τίτλου, µε βάση τον οποίον απολύεται ή 
µετεγγράφεται ο µαθητής 



 

 

 

 9 

δ) Στοιχεία επίδοσης δηλ. η ετήσια βαθµολογία του κάθε µαθήµατος, καθώς επίσης 
και ο γενικός ετήσιος βαθµός αυτών στην περίπτωση προαγωγής ή απόλυσης του 
µαθητή. 
ε) Στοιχεία διαγωγής, δηλαδή ο χαρακτηρισµός της διαγωγής κάθε µαθητή 
3. Μέχρι την µε οποιονδήποτε τρόπο έξοδο των µαθητών από την ΕΠΑ.Σ. µπορεί να 
γίνει διόρθωση τυχόν εσφαλµένων στοιχείων ταυτότητας κάποιου µαθητή, µε αίτησή 
του ή µε αίτηση του κηδεµόνα του αν είναι ανήλικος. Η διόρθωση αυτή ενεργείται από 
το ∆ιευθυντή του σχολείου µε κόκκινο µελάνι βάσει του δελτίου αστυνοµικής 
ταυτότητας του µαθητή ή ελλείψει αυτού, βάσει πιστοποιητικού γέννησης του οικείου 
∆ήµου ή Κοινότητας. Η διόρθωση σφραγίζεται και µονογράφεται από το ∆ιευθυντή 
της  ΕΠΑ.Σ. 
4. Μετά την κατά τα ανωτέρω πρώτη εγγραφή µαθητή στην  ΕΠΑ.Σ η φοίτηση αυτού 
σε άλλη ΕΠΑ.Σ  επιτρέπεται µόνο µε µετεγγραφή.  
5. Η φοίτηση µαθητών που δεν ενεγράφησαν νόµιµα δεν επιτρέπεται. Εξαίρεση 
υπάρχει µόνο για τους µαθητές που είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της µετεγγραφής 
τους. 
 

 

 

Άρθρο 12 

∆ιπλή Φοίτηση 

 

∆εν επιτρέπεται η ταυτόχρονη φοίτηση σε ΓΕ.Λ.- ΕΠΑ.Λ.  ή ΕΠΑ.Σ. και σε άλλο 
σχολείο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης οποιουδήποτε υπουργείου ή σε σχολή της 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 
 

Άρθρο 13 

Εγγραφές Ελλήνων µαθητών ξένων σχολικών µονάδων που λειτουργούν στην 

αλλοδαπή και αλλοδαπών µαθητών 

 

1. Έλληνες ή οµογενείς µαθητές που προσκοµίζουν ενδεικτικό ή αποδεικτικό 
σπουδών ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο της µαθητικής κατάστασης από αλλοδαπό 
σχολείο γενικής Εκπ/σης εγγράφονται  στις ΕΠΑ.Σ µετά τη λήψη της ισοτιµίας του 
αναφερόµενου αποδεικτικού τους. Η εγγραφή πραγµατοποιείται µέχρι τις 15 
Οκτωβρίου . 
2. Έλληνες και οµογενείς µαθητές που προσκοµίζουν ενδεικτικό ή αποδεικτικό 
σπουδών ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο της µαθητικής κατάστασης από αλλοδαπό 
τεχνικό ή επαγγελµατικό σχολείο µπορούν να εγγράφονται οποτεδήποτε µέσα στο 
διδακτικό έτος σε αντίστοιχη τάξη των ΕΠΑ.Σ. που λειτουργούν στην Ελλάδα. Για την 
εγγραφή τους απαιτείται λήψη ισοτιµίας και κατάταξης  από τον ΟΕΕΚ. 
3. Για την εγγραφή και φοίτηση αλλοδαπών µαθητών στα ΕΠΑ.Σ. ακολουθείται η 
διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 1,2,4  και 5  του Π.∆. 529/1989 (ΦΕΚ 
223 Α). 
 

Άρθρο 14 

Περιπτώσεις µετεγγραφών -  Προθεσµίες 
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Α. Μετεγγραφές που πραγµατοποιούνται ύστερα από αίτηση του κηδεµόνα του 
µαθητή ή του ιδίου αν είναι ενήλικος . 
1.  Επιτρέπεται η µετεγγραφή µαθητών από δηµόσια  ΕΠΑ.Σ σε άλλη δηµόσια  
ΕΠΑ.Σ στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α)  Αν η οικογένεια του µαθητή ή του κηδεµόνα του άλλαξε τόπο κατοικίας 
β) Αν ο µαθητής πρόκειται να επιστρέψει στην πόλη της µόνιµης κατοικίας της 
οικογένειάς του. 
γ)  Αν την επιµέλεια του µαθητή ανέλαβε άλλο πρόσωπο που διαµένει σε άλλο τόπο. 
 Οι µετεγγραφές της παραγράφου αυτής γίνονται µε έγκριση του ∆/ντή της 
ΕΠΑ.Σ στην  οποία θέλει να µετεγγραφεί ο µαθητής και  θα συνοδεύονται  από τα 
απαραίτητα στοιχεία που θα βεβαιώνουν το λόγο για τον οποίο ζητείται η µετεγγραφή. 
Ο ∆ιευθυντής µπορεί να ζητήσει από τον ενδιαφερόµενο κάθε αποδεικτικό στοιχείο 
που θα θεωρήσει απαραίτητο για να βεβαιωθεί αν αληθεύει ο προβαλλόµενος λόγος 
µετεγγραφής . 
 Οι µετεγγραφές αυτές πραγµατοποιούνται από την αρχή του σχολικού έτους 
µέχρι και τις 15  Οκτωβρίου, εκτός  αν πρόκειται για µετεγγραφή τέκνων δηµοσίων 
πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων ή υπαλλήλων οργανισµών δηµοσίου ή 
ιδιωτικού δικαίου που µετατίθενται µετά τις 15 Οκτωβρίου από την πόλη της σχολικής 
µονάδας που φοιτούν τα τέκνα τους ή αν πρόκειται για διακοπή λειτουργίας της  
ΕΠΑ.Σ. ή στην περίπτωση ιδιαίτερα σηµαντικού λόγου που εκτιµάται από τον 
Προϊστάµενο Γραφείου ΕΕ ή Γραφείου ∆Ε ή το ∆ιευθυντή ∆ιεύθυνσης στην 
αρµοδιότητα του οποίου ανήκει η σχολική µονάδα που µετεγγράφεται ο µαθητής. 
Εσωτερικές µετεγγραφές πραγµατοποιούνται µέχρι τις 15 Οκτωβρίου για αλλαγή 
ειδικότητας.  
2. Επιτρέπεται η µετεγγραφή µαθητή Ιδιωτικής ΕΠΑ.Σ σε δηµόσια ΕΠΑ.Σ και 
αντιστρόφως. Οι µετεγγραφές αυτές πραγµατοποιούνται από την αρχή του σχολικού 
έτους µέχρι  τις 31 Μαρτίου. 
Β. Μετεγγραφές µαθητών που πραγµατοποιούνται λόγω υπηρεσιακής ανάγκης 
ακόµη κα χωρίς την αίτηση των κηδεµόνων τους ή των ιδίων αν είναι ενήλικοι. 
1.  Από δηµόσιες  ΕΠΑ.Σ  σε δηµόσιες  ΕΠΑ.Σ  στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) κατάργησης ή συγχώνευσης των σχολικών µονάδων 
β) ίδρυσης νέας σχολικής µονάδας 
γ) επιβολής σε µαθητή της ποινής της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος 
 
2.  Από Ιδιωτικές ΕΠΑ.Σ.  σε δηµόσιες  ΕΠΑ.Σ  στις ακόλουθες περιπτώσεις : 
α) παύσης της λειτουργίας της  ιδιωτικής  ΕΠΑ.Σ ή τάξης της. 
β) επιβολής σε µαθητή της ποινής της αλλαγής του σχολικού περιβάλλοντος. 
 
Οι µετεγγραφές εξαιτίας κατάργησης, συγχώνευσης ή ίδρυσης σχολικών µονάδων 
γίνονται µε βάση τα χωροταξικά δεδοµένα σε συνδυασµό µε τις προτιµήσεις των 
κηδεµόνων και των µαθητών, όπου αυτό είναι δυνατό. 
Ο Προϊστάµενος του αρµόδιου Γραφείου Ε.Ε. ή Γραφείου ∆Ε ή ο ∆ιευθυντής της 
∆ιεύθυνσης ∆Ε από την οποία µετεγγράφεται ο µαθητής έχει αποφασιστική 
αρµοδιότητα για τις µετεγγραφές που γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, καθώς και 
για την επιλογή της σχολικής µονάδας στην οποία θα γίνει η µετεγγραφή. Η 
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αρµοδιότητα του, είναι εκτελεστική µόνο για τις ενέργειες που αφορούν την 
πραγµατοποίηση των κυρώσεων αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος. 
 
∆εν επιτρέπονται µετεγγραφές µαθητών ΕΠΑ.Σ. αρµοδιότητας ΥΠΕΠΘ προς και από 
ΕΠΑ.Σ. αρµοδιότητας άλλων Υπουργείων.  
 
 

Άρθρο 15 

∆ιαδικασία µετεγγραφών 

 

1. Ο ∆ιευθυντής της  ΕΠΑ.Σ. από την  οποία  γίνεται η µετεγγραφή αµέσως µετά την 
µε οποιοδήποτε τρόπο έγκριση της µετεγγραφής έχει καθήκον αµέσως και πάντως 
όχι αργότερα από δέκα (10) ηµέρες να: 
α) συµπληρώσει και επισηµοποιήσει µε σφραγίδα και υπογραφή το πρωτότυπο 
ατοµικό δελτίο του µετεγγραφόµενου µαθητή που πρόκειται να αποσταλεί 
β) µεταφέρει από το πρωτότυπο ατοµικό δελτίο σε οµοιότυπο τα στοιχεία επώνυµο, 
όνοµα, όνοµα πατέρα και µητέρας, τον αριθµό µητρώου µαθητών, τα στοιχεία 
επίδοσης που ενδεχόµενα υπάρχουν (βαθµούς, τα σχετικά µε το σχολικό έτος στο 
οποίο γίνεται η µετεγγραφή και τα διαβιβαστικά στοιχεία του ατοµικού δελτίου: αριθµ. 
πρωτοκόλλου, ηµεροµηνία, σχολείο προορισµού, διαταγή). 
γ) ενηµερώσει το µητρώο µαθητών σχετικά µε τη µεταβολή αυτή και 
δ) στείλει υπηρεσιακά και µε απόδειξη στην  ΕΠΑ.Σ  στην  οποία  γίνεται η 
µετεγγραφή το συµπληρωµένο σύµφωνα µε τα παραπάνω πρωτότυπο ατοµικό 
δελτίο 
2. Στην περίπτωση ιδιωτικών ΕΠΑ.Σ., το πρωτότυπο ατοµικό δελτίο θεωρείται και 
από τον αρµόδιο Προϊστάµενο Γραφείου Ε.Ε. ή Γραφείου ∆Ε ή το ∆ιευθυντή 
∆ιεύθυνσης ∆Ε πριν αποσταλεί. 
3. Το συντασσόµενο σύµφωνα µε το εδάφιο β της παραγραφ.1 του άρθρου αυτού 
αντίγραφο ατοµικού δελτίου µπορεί να είναι πλήρες φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου, 
το οποίο επισηµοποιείται και παίρνει τη θέση του πρωτότυπου που διαβιβάστηκε. 
4. Ο ∆ιευθυντής υποχρεούται ακόµη να εφοδιάσει το µετεγγραφόµενο µαθητή µε 
ειδικό υπηρεσιακό σηµείωµα µε το οποίο αυτός θα µπορεί να παρακολουθήσει τη 
διδασκαλία των µαθηµάτων στην  ΕΠΑ.Σ  που µετεγγράφεται, ώσπου να παραληφθεί 
το ατοµικό του δελτίο από τη σχολική αυτή µονάδα. 
5. Ο ∆ιευθυντής της  ΕΠΑ.Σ  στην  οποία  γίνεται η µετεγγραφή, µόλις παραλάβει το 
ατοµικό δελτίο του µετεγγραφόµενου µαθητή, καταχωρίζει τα στοιχεία του στο µητρώο 
µαθητών και εντάσσει το ατοµικό δελτίο αυτό στην κατάλληλη σειρά µεταξύ των 
ατοµικών δελτίων των µαθητών της ίδιας τάξης και ειδικότητας. 
6. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία που καθορίζεται από την προηγούµενη 
παράγραφο, η µετεγγραφή θεωρείται ότι έχει γίνει και ο µαθητής συµπεριλαµβάνεται 
στη δύναµη της σχολικής µονάδας. 
7. Στις περιπτώσεις εκείνες που η µετεγγραφή γίνεται µετά από έγκριση του 
∆ιευθυντή της  ΕΠΑ.Σ. στην  οποία  µετεγγράφεται ο µαθητής, ο ∆ιευθυντής αυτός τη 
γνωστοποιεί το ταχύτερο δυνατό µε υπηρεσιακό σηµείωµα στο ∆ιευθυντή της  ΕΠΑ.Σ. 
από το οποίο µετεγγράφεται και στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται 
από την παρ. 1 του άρθρου αυτού. 
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8.  Οι αιτήσεις για µετεγγραφή των ενδιαφεροµένων υποβάλλονται στα όργανα εκείνα 
που είναι για κάθε περίπτωση αρµόδια για την έγκριση σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
απόφασης αυτής. 
 

Άρθρο 16 

Ένταξη µετεγγραφόµενων µαθητών 

 

Μαθητές που µετεγγράφονται σε άλλη  ΕΠΑ.Σ. εντάσσονται στην τάξη και την 
ειδικότητα  στην οποία είχαν ενταχθεί στην  ΕΠΑ.Σ. από την  οποία πήραν 
µετεγγραφή.  
 

Άρθρο 17 

Απουσίες µετεγγραφόµενων µαθητών 

 

1. Ο µετεγγραφόµενος σε σχολείο άλλης πόλης µαθητής δεν θεωρείται ότι απουσιάζει 
από τα µαθήµατα για τις ηµέρες που απαιτούνται για τη µετάβασή του από τη µια 
πόλη στην άλλη. 
2. Αν από τη διακοπή της φοίτησης στο σχολείο µέχρι την προσέλευση του 
µετεγγραφόµενου µαθητή στο σχολείο της νέας διαµονής µεσολάβησε κατά την κρίση 
του συλλόγου καθηγητών χρόνος µεγαλύτερος από τον απόλυτα αναγκαίο για την 
µετάβασή του, σηµειώνονται απουσίες για τις ηµέρες καθυστέρησης, οι οποίες 
λαµβάνονται υπόψη και για το χαρακτηρισµό της φοίτησής του. 
 

 

Άρθρο 18 

Κηδεµονία ανήλικων µαθητών 

 

 

1. Κηδεµόνας του µαθητή, εφόσον αυτός είναι ανήλικος, είναι ο πατέρας ή η µητέρα 
και απουσία αυτών ή κωλυοµένων από το νόµο, ο έχων την επιµέλεια αυτού, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, ή το ενήλικο µέλος της οικογένειάς 
του, το οποίο είναι νόµιµα εκτάκτως ή παγίως εξουσιοδοτηµένο από αυτόν. Ο 
κηδεµόνας του µαθητή έχει τις από το άρθρο 23 της απόφασης αυτής 
προβλεπόµενες υποχρεώσεις. 
2. Ο κατά την προηγούµενη παράγραφο κηδεµόνας, εφόσον δεν κατοικεί στην έδρα 
της  ΕΠΑ.Σ., αντιπροσωπεύεται από ενήλικο πρόσωπο, εγγράφως εξουσιοδοτηµένο 
από αυτόν, που κατοικεί νόµιµα στην έδρα της  ΕΠΑ.Σ. 
3. Όπου στην απόφαση αυτή αναφέρεται ο κηδεµόνας νοείται και ο κατά την 
προηγούµενη παράγραφο οριζόµενος αντιπρόσωπος αυτού. 
4. Κανένα στοιχείο για τη σχολική κατάσταση του µαθητή δε γνωστοποιείται και δεν 
παρέχεται σε άλλο πρόσωπο, εκτός από τον κηδεµόνα αυτού ή άλλο συγγενικό 
πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο µε απλή εξουσιοδότηση από τον έχοντα την κηδεµονία 
του µαθητή. 
5. Η προσέλευση των κηδεµόνων των µαθητών µπορεί να πραγµατοποιείται και κατά 
τη διάρκεια των θερινών διακοπών κατά τις ηµέρες που ορίζονται από σχετικές 
αποφάσεις. 



 

 

 

 13 

6. Οι µαθητές που έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους µπορούν να 
χειρίζονται µόνοι τους τις σχολικές τους υποθέσεις. 
7. Ο κηδεµόνας του µαθητή οφείλει να προσέλθει στην ΕΠΑ.Σ. και να δηλώσει 
ενυπόγραφα ότι είναι ο νόµιµος κηδεµόνας του µαθητή κατά την πρώτη εγγραφή του 
στην  ΕΠΑ.Σ.  και κατά την εγγραφή κάθε σχολικού έτους. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ 

ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Άρθρο 19 

Φοίτηση µαθητών – Απουσίες 

 

 

1. Η προαγωγή και η απόλυση των µαθητών των ΕΠΑ.Σ. εξαρτάται από την τακτική 
τους φοίτηση στο σχολείο και από την επίδοσή τους κατά τη διάρκεια του διδακτικού 
έτους. 
2. Η τακτική φοίτηση ή απουσία των µαθητών από την  ΕΠΑ.Σ κατά τις ώρες 
λειτουργίας του αποτελούν τα κριτήρια για το χαρακτηρισµό της φοίτησης αυτών ως 
επαρκούς ή ελλιπούς ή ανεπαρκούς. 
3. Οι απουσίες αριθµούνται ανά µία για κάθε διδακτική ώρα. 
4. Απουσία µαθητή από τις πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις που 
πραγµατοποιούνται στα πλαίσια του ωρολογίου προγράµµατος της  ΕΠΑ.Σ. λογίζεται 
ως απουσία από τα διδασκόµενα µαθήµατα για ισάριθµες διδακτικές ώρες, η δε 
απουσία από περίπατο λογίζεται ως απουσία για ισάριθµες διδακτικές ώρες, όσα και 
τα ωριαία µαθήµατα που δε διδάχθηκαν για το λόγο αυτό κατά την ίδια µέρα. 
Εξαίρεση επιτρέπεται στις περιπτώσεις που κατά την κρίση του ∆ιευθυντή της  
ΕΠΑ.Σ. η συµµετοχή του µαθητή στις ανωτέρω εκδηλώσεις καθίσταται εκ των 
πραγµάτων αδύνατη. 

 

 

 

 

Άρθρο 20 

Περιπτώσεις δικαιολογηµένης απουσίας 

 

 

1.  Για το χαρακτηρισµό της φοίτησης των µαθητών, κατά την έννοια του άρθρου 22 
αυτής της απόφασης, δε λαµβάνονται υπόψη: 
α) Απουσία από την ΕΠΑ.Σ. κατά τις ώρες λειτουργίας αυτού, µαθητών 
αποστελλοµένων στο εξωτερικό ή το εσωτερικό για ειδική αποστολή σύµφωνα µε 
έγγραφη εντολή του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 
β) Απουσία µαθητών που απασχολούνται οπωσδήποτε σε εργασία που ανατέθηκε σε 
αυτούς από το ∆ιευθυντή ή µε πράξη του Συλλόγου των διδασκόντων  
γ) Απουσία µαθητών για την προσέλευσή τους αποδεδειγµένα ενώπιον του 
Συµβουλίου Επιλογής Οπλιτών. 
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δ) Απουσία λόγω συµµετοχής σε επίσηµες αθλητικές εκδηλώσεις, πιστοποιούµενη 
από αρµόδια δηµόσια αναγνωρισµένη αθλητική αρχή. 
ε) Απουσία µαθητών: α) του Καθολικού ∆όγµατος, β) Εβραϊκού θρησκεύµατος, γ) 
Μουσουλµανικού θρησκεύµατος κατά τις ηµέρες των εορτών που αναφέρονται στις 
παραγράφους 4, 5, 6 του άρθρου 2 της απόφασης αυτής. 
ζ) Απουσίες µαθητών από την  ΕΠΑ.Σ.  κατά τις ώρες λειτουργίας του, οι οποίες 
οφείλονται σε ολιγόωρη ή ολιγοήµερη απεργία των υπεραστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ, 
που βεβαιώνεται κατά τόπους από τον Οικείο Νοµάρχη. 
η) Απουσίες µαθητών από την  ΕΠΑ.Σ. κατά τις ώρες λειτουργίας του, που οφείλονται 
στις επιβαλλόµενες κυρώσεις µέχρι πέντε το πολύ ηµερών κατά την κρίση του 
συλλόγου καθηγητών. 
θ) Απουσίες µαθητών, οφειλόµενες στην ανάγκη µεταγγίσεως αίµατος σε ειδικό 
νοσηλευτικό ίδρυµα λόγω µεσογειακής ή δρεπανοκυτταρικής αναιµίας από την οποία 
πάσχουν. Οι απουσίες αυτές δεν µπορούν να υπερβαίνουν αθροιστικά για όλο το 
έτος τις απουσίες είκοσι τεσσάρων (24) ηµερών. 
ι) Απουσίες µαθητών που οφείλονται σε θεραπεία αρχική ή συνεχιζόµενη σε χώρες 
του εξωτερικού. Στις περιπτώσεις αυτές καταχωρίζονται αλλά δεν υπολογίζονται και 
οι απουσίες τριών ηµερών, για τη µετάβαση και επιστροφή, πέρα από τις 
βεβαιούµενες από τα σχετικά ιατρικά πιστοποιητικά. 
ια) Απουσίες, µέχρι είκοσι τεσσάρων (24) ηµερών για όλο το διδακτικό έτος, µαθητών 
που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη και µε το ιατρικό δεδοµένο ότι η πάθηση είναι 
βαρύτατη και απαιτεί καθηµερινά ενέσεις ινσουλίνης, επανειληµµένες µετρήσεις του 
σακχάρου του αίµατος, καθώς και εισαγωγές στο νοσοκοµείο. 
ιβ) Απουσίες µαθητών λόγω συµµετοχής τους σε εθελοντική αιµοδοσία ως εξής . Της 
ηµέρας της αιµοδοσίας όταν ο µαθητής προσφέρει αίµα για ασθενή του συγγενικού 
του περιβάλλοντος. Μίας (1) ηµέρας επιπλέον όταν ο µαθητής µε δική του 
πρωτοβουλία προσέρχεται να προσφέρει αίµα σε κέντρο αιµοδοσίας ή όταν ο 
µαθητής ανταποκρίνεται σε πρόσκληση υπηρεσίας αιµοδοσίας για κάλυψη έκτακτης 
ανάγκης ή όταν συµµετέχει σε οργανωµένη οµαδική αιµοληψία. 

 

 

Άρθρο 21 

Έλεγχος και καταχώρηση απουσιών 

 

1. Η απουσία µαθητού από την ΕΠΑ.Σ. καταχωρίζεται στο ηµερήσιο δελτίο απουσιών 
για κάθε διδακτική ώρα. 
2. Η σύνταξη και η φύλαξη του ηµερήσιου δελτίου απουσιών ανατίθεται από το 
∆ιευθυντή της  ΕΠΑ.Σ  σε µαθητή τάξης ή τµήµατος τάξης, που διακρίνεται για το 
ήθος και την επίδοσή του, αναπληρούµενο από άλλον µαθητή ο οποίος πληροί αυτές 
τις προϋποθέσεις. Το δελτίο αυτό ελέγχεται και µονογράφεται από το διδάσκοντα ή 
τους διδάσκοντες στην οικεία στήλη και µετά τη λήξη των ηµερησίων µαθηµάτων 
παραδίδεται από τον υπεύθυνο κατά τα ανωτέρω µαθητή στον καθηγητή που έχει 
οριστεί από τον ∆ιευθυντή. 
3. Για τον έλεγχο των απουσιών των µαθητών τηρείται ίδιο βιβλίο φοίτησης 
(απουσιολόγιο) στο οποίο καταχωρείται αριθµητικά το σύνολο (άθροισµα) των 
απουσιών της ηµέρας κάθε µαθητή που απουσίαζε, όπως το άθροισµα αυτό 
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αναγράφεται στο ηµερήσιο δελτίο απουσιών. Η τήρηση, κατά τα παραπάνω, του 
βιβλίου φοίτησης (απουσιολογίου) ανατίθεται σε καθηγητή που ορίζεται από τον 
σύλλογο ∆ιδασκόντων,  µε αναπληρωτή αυτού άλλον καθηγητή. 
4. Οι απουσίες που καταχωρίζονται  στο βιβλίο φοίτησης (απουσιολόγιο), κατά την 
προηγούµενη παράγραφο αθροίζονται κατά µήνα και µεταφέρονται συνολικά στα 
ατοµικά δελτία των µαθητών. Οι απουσίες γνωστοποιούνται στους κηδεµόνες των 
µαθητών  και µε παράδοση των ατοµικών ελέγχων προόδου. 
5. Κατά τη λήξη του Β΄ τετραµήνου και πριν από την έναρξη των γραπτών εξετάσεων, 
τα κατά την προηγούµενη παράγραφο αθροίσµατα απουσιών αθροίζονται σε γενικό 
σύνολο στα ατοµικά δελτία των µαθητών και αποτελούν τη βάση, σε συνδυασµό και 
µε τα προσκοµισθέντα τυχόν δικαιολογητικά απουσιών, για το χαρακτηρισµό της 
φοίτησής τους. 
6.Μετά τις 20 απουσίες και µε ενηµερωτικό υπηρεσιακό έντυπο ταχυδροµικώς 
ενηµερώνεται ο κηδεµόνας αν είναι ανήλικος ή επιδίδεται στον ενήλικο ενυπόγραφα. 
 

 

Άρθρο 22 

Χαρακτηρισµός της φοίτησης – Συνέπειες 

 

1. Η φοίτηση όλων των µαθητών των ΕΠΑ.Σ. είναι υποχρεωτική  και χαρακτηρίζεται 
ως επαρκής, ελλιπής ή ανεπαρκής, µε βάση  το γενικό σύνολο απουσιών, που 
σηµειώθηκαν κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους, σε συνδυασµό και µε την, µέχρι 
την ηµέρα χαρακτηρισµού της ετήσια προφορική επίδοση σε όλα τα µαθήµατα. 
2. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση του µαθητή εφ' όσον: 
α) Το σύνολο των απουσιών του µαθητή που σηµειώθηκαν κατά το οικείο διδακτικό 
έτος, ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει τις σαράντα 
(40). 
 β) Το σύνολο των απουσιών του µαθητή δεν υπερβαίνει τις ογδόντα (80) για τις 
ΕΠΑ.Σ, από τις οποίες τουλάχιστον οι πάνω από τις σαράντα (40) είναι 
δικαιολογηµένες σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο 23  της απόφασης αυτής. 
γ) Κατ΄ εξαίρεση ο σύλλογος των διδασκόντων κάθε ΕΠΑ.Σ µε ειδική πράξη του 
χαρακτηρίζει επαρκή τη φοίτηση µαθητή που σηµείωσε απουσίες περισσότερες από 
ογδόντα  (80) και όχι πάνω από εκατόν τριάντα (130) απουσίες, µε την προϋπόθεση 
ότι όλες οι πάνω από τις σαράντα (40) απουσίες του είναι δικαιολογηµένες και η 
επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται όταν  
ο Γενικός Μέσος ΄Ορος 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. Οι µαθητές των οποίων η φοίτηση 
χαρακτηρίζεται επαρκής προσέρχονται κανονικά στις προαγωγικές και απολυτήριες 
εξετάσεις περιόδου Ιουνίου. 
3. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση µαθητή που σηµείωσε πάνω από σαράντα  
(40) απουσίες 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. 
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Άρθρο 23 

Ενηµέρωση γονέων - ∆ικαιολόγηση απουσιών 

 

 

1. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του µαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου 
ο κηδεµόνας του στην περίπτωση που είναι ανήλικος ή ο ίδιος αν είναι ενήλικος. Ο 
υπεύθυνος για την παρακολούθηση της φοίτησης των µαθητών καθηγητής κάθε 
τµήµατος, αφού ενηµερώσει το ∆/ντή της  ΕΠΑ.Σ, ότι ο µαθητής συµπλήρωσε ήδη 
είκοσι δύο  (22) απουσίες δικαιολογηµένες ή αδικαιολόγητες, είναι υποχρεωµένος να 
ενηµερώνει τον κηδεµόνα µε ταχυδροµική επιστολή, η οποία στέλνεται µε τη φροντίδα 
της  ΕΠΑ.Σ από 1 µέχρι 5 κάθε µήνα για τις απουσίες του µήνα που προηγήθηκε . Με 
την ίδια επιστολή ο κηδεµόνας ενηµερώνεται και για κάθε άλλο θέµα που αφορά τη 
σχολική κατάσταση του µαθητή στην περίπτωση που είναι ενήλικος. 
2. Ο κηδεµόνας κάθε µαθητή οφείλει να προσέρχεται το πρώτο δεκαήµερο κάθε 
µήνα, κατά τις ώρες λειτουργίας της  ΕΠΑ.Σ, για να ενηµερώνεται υπεύθυνα για τη 
φοίτηση του µαθητή λαµβάνοντας σχετικό ενυπόγραφο σηµείωµα από τον υπεύθυνο 
καθηγητή. Η επιστολή της προηγούµενης παραγράφου αποστέλλεται στον κηδεµόνα 
ανεξάρτητα από την προσέλευσή του ή όχι στην  ΕΠΑ.Σ.  και είναι ανεξάρτητη από το 
ενυπόγραφο σηµείωµα. 
3. Ο κηδεµόνας κάθε µαθητή που απουσίασε για λόγους υγείας από την ΕΠΑ.Σ 
περισσότερο από δύο συνεχόµενες ηµέρες είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει ο 
ίδιος, το βραδύτερο µέχρι και τη δεκάτη εργάσιµη µέρα από την επιστροφή του 
µαθητή στην ΕΠΑ.Σ, βεβαίωση γιατρού δηµόσιου νοσηλευτικού ιδρύµατος ή 
σχολιατρικής υπηρεσίας ή οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος 
και τη διάρκεια της ασθένειας. Η βεβαίωση αυτή µπορεί να χρησιµεύσει ως 
δικαιολογητικό για τις αντίστοιχες απουσίες. ∆ικαιολογητικά που υποβάλλονται µετά 
την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας καταχωρίζονται ως εκπρόθεσµα και τίθενται 
υπόψη του συλλόγου διδασκόντων. Κάθε βεβαίωση υποβάλλεται µε αίτηση και 
καταχωρείται στο πρωτόκολλο απαραίτητα. Για τη δικαιολόγηση απουσιών δύο 
ηµερών λόγω ασθένειας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων, αρκεί και 
ενυπόγραφο σηµείωµα του κηδεµόνα, που προσκοµίζεται από τον ίδιο αποκλειστικά 
δέκα εργάσιµες µέρες το πολύ µετά την επάνοδο του µαθητή στην ΕΠΑ.Σ. Με τον 
τρόπο αυτό ο κηδεµόνας µπορεί να δικαιολογήσει απουσίες το πολύ 10 ηµερών 
αθροιστικά για όλο το έτος. 
4. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της προηγούµενης 
παραγράφου δε δεσµεύουν το σύλλογο, όταν ο ίδιος γνωρίζει µε ικανά και επαρκή 
στοιχεία τους πραγµατικούς λόγους απουσίας του µαθητή. 
5. Σε καµιά περίπτωση δε θεωρούνται δικαιολογηµένες απουσίες µαθητών: 
α) Όταν πραγµατοποιούνται χωρίς την άδεια του ∆/ντή της  ΕΠΑ.Σ σε ώρες του 
ηµερήσιου προγράµµατος λειτουργίας αυτού, µεµονωµένες ή συνεχείς. Για την 
πρώτη και την τελευταία διδακτική ώρα του ηµερήσιου προγράµµατος λειτουργίας της 
ΕΠΑ.Σ, είναι δυνατόν, κατά την κρίση του συλλόγου των διδασκόντων, να 
δικαιολογηθούν απουσίες που οφείλονται σε εξαιρετικά σοβαρούς αντικειµενικούς 
λόγους, των ιδιαίτερα τοπικών καιρικών, συγκοινωνιακών και άλλων συνθηκών της  
κάθε ΕΠΑ.Σ. 
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β) Όταν οφείλονται σε οµαδική, κατά την κρίση του προϊσταµένου Γραφείου Ε.Ε., ή 
του ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης ∆Ε, αποχή των µαθητών από το σχολείο. 
6. Οι δικαιολογηµένες απουσίες των µαθητών, που πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου αυτού, αθροίζονται και λαµβάνονται υπόψη για το 
χαρακτηρισµό της φοίτησης κάθε µαθητή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 
της απόφασης αυτής. Για τις απουσίες αυτές συντάσσεται, αµέσως µετά τη λήξη κάθε 
τετράµηνου, ειδική πράξη του συλλόγου των διδασκόντων. 
7. Όπου στο παρόν άρθρο αναφέρεται ο κηδεµόνας του µαθητή, νοείται ο πατέρας ή 
η µητέρα ή οποιοδήποτε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο από αυτούς φυσικό πρόσωπο, 
προκειµένου µόνο περί µαθητών που δεν έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της 
ηλικίας τους. Οι µαθητές που έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους 
εκπληρώνουν προσωπικά την υποχρέωση για τη δικαιολόγηση των απουσιών τους. 
 

 

                                                         ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 

∆ΙΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 

Άρθρο 24 

∆ιαγωγή µαθητών 

 

 

1. Η συµπεριφορά µαθητών, που εκδηλώνεται µε οποιονδήποτε τρόπο, µε πράξεις ή 
παραλείψεις, εντός και εκτός της  ΕΠΑ.Σ, συνιστά τη διαγωγή αυτών. 
2. Η διαγωγή περιλαµβάνεται µεταξύ των στοιχείων της σχολικής κατάστασης των 
µαθητών που φοιτούν κάθε σχολικό έτος σε ΕΠΑ.Σ. και ελέγχεται, χαρακτηρίζεται και 
καταχωρίζεται  στα οικεία βιβλία σύµφωνα µε τις διατάξεις της απόφασης αυτής. 
3. Ως προσήκουσα διαγωγή των µαθητών, που αποτελεί υποχρέωση αυτών, νοείται η 
έµπρακτη συµµόρφωσή τους προς τους διέποντας τη σχολική ζωή κανόνες και προς 
τις ηθικές αρχές του κοινωνικού περιβάλλοντος µέσα στο οποίο διαβιούν, κάθε δε 
παρέκκλιση από αυτή, που εκδηλώνεται µε υπαίτια πράξη ή παράλειψη, αποτελεί 
αντικείµενο παιδαγωγικού ελέγχου και αντιµετωπίζεται µε την επιβολή κυρώσεων. 
4. Η διαγωγή κάθε µαθητή χαρακτηρίζεται «κοσµιότατη» , «κοσµία», «επίµεµπτη», 
ανάλογα µε τα συνιστώντα αυτή χαρακτηριστικά στοιχεία  ως εξής : 
α) «κοσµιότατη», χαρακτηρίζεται η διαγωγή του µαθητή, όταν αυτός τηρεί απόλυτα 
την κατά την έννοια της παρ. 3 του παρόντος άρθρου προσήκουσα διαγωγή. 
β) «κοσµία», χαρακτηρίζεται η διαγωγή του µαθητή, όταν αυτός τηρεί µεν κατά 
κανόνα την κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου αυτού προσήκουσα διαγωγή, όχι 
όµως και χωρίς παρεκκλίσεις. 
γ) «επίµεµπτη», χαρακτηρίζεται η διαγωγή του µαθητή, όταν αυτός παρέκκλινε από 
την κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου αυτού προσήκουσα διαγωγή σε βαθµό 
ανεπίτρεπτο, αλλά η παρέκκλιση αυτή κρίνεται επιδεκτική παιδαγωγικής 
επανόρθωσης εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος. ΄Οταν ο µαθητής παρεκκλίνει 
από την προσήκουσα, κατά την έννοια της παρ. 3, διαγωγή, σε βαθµό ώστε η 
παρέκκλιση αυτή να δηµιουργεί παιδαγωγικό πρόβληµα που υπερβαίνει τις 
επανορθωτικές δυνατότητες της  ΕΠΑ.Σ  που φοιτά ο µαθητής, ο µαθητής αυτός 
υποχρεώνεται σε αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, για να του δοθεί η ευχέρεια 
βελτίωσης της διαγωγής του στα πλαίσια των νέων σχολικών συνθηκών. 
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5. Ο ετήσιος χαρακτηρισµός της διαγωγής των µαθητών κάθε ΕΠΑ.Σ  ενεργείται κατά 
τη λήξη του διδακτικού έτους µε ειδική πράξη του συλλόγου των διδασκόντων, που 
αποφαίνεται κατά πλειοψηφία µε βάση την εντός και εκτός της  ΕΠΑ.Σ συµπεριφορά 
αυτών και τα τυχόν καταχωρηθέντα στοιχεία κυρώσεων ή ηθικών αµοιβών στα οικεία 
βιβλία , κατά την κρίση των διδασκόντων. Για το χαρακτηρισµό της διαγωγής του 
µαθητή ως κοσµίας ή επίµεµπτης, η πράξη του συλλόγου των διδασκόντων πρέπει 
να είναι επαρκώς αιτιολογηµένη. 
6. Με την ίδια πράξη χαρακτηρίζεται και η µέχρι την ηµέρα του χαρακτηρισµού 
διαγωγή των µαθητών που η φοίτησή τους κρίθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 22 αυτής 
της απόφασης ελλιπής ή ανεπαρκής. 
7. Ο χαρακτηρισµός της διαγωγής µαθητών, ως δεδοµένο καθαρά παιδαγωγικού 
χαρακτήρα, αποτελεί στοιχείο σχολικής αποκλειστικά χρήσης. 
8. ∆εν επιτρέπεται τροποποίηση της διαγωγής µαθητή από το σύλλογο των 
διδασκόντων µετά τη µε οποιοδήποτε τρόπο οριστική έξοδο αυτού από την  ΕΠΑ.Σ. 
 

 

 

 

 

Άρθρο 25 

Τιµητικές διακρίσεις-Γενικές διατάξεις 

 

 

1. Στους µαθητές των ΕΠΑ.Σ. που διακρίνονται για τη διαγωγή και την επίδοσή τους 
στα µαθήµατα, απονέµονται τιµητικές διακρίσεις σύµφωνα µε το άρθρο 26 της 
απόφασης αυτής. 
2. Ίδιες τιµητικές διακρίσεις απονέµονται στους µαθητές για πράξεις αυτοθυσίας ή 
πράξεις που εκφράζουν πνεύµα εξαιρετικά ανιδιοτελούς φιλαλληλίας. 

 

 

 

 

Άρθρο 26 

Είδη τιµητικών διακρίσεων - Προϋποθέσεις απονοµής 
 

 

1. Σε µαθητές που πέτυχαν γενικό βαθµό ετήσιας προόδου "άριστα" και επέδειξαν 
διαγωγή "κοσµιότατη", απονέµεται µετά από απόφαση του Συλλόγου των 
διδασκόντων "Αριστείο Προόδου" µε την  επίδοση ειδικού διπλώµατος.  
2. Στον πρώτο  µαθητή από κάθε τάξη ή τµήµα τάξης που πέτυχε τουλάχιστον γενικό 
ετήσιο βαθµό "λίαν καλώς" και επέδειξε διαγωγή "κοσµιότατη" απονέµεται, µετά από 
απόφαση του Συλλόγου των διδασκόντων, "Βραβείο Προόδου" µε επίδοση ειδικού 
διπλώµατος. Σε περίπτωση ισοβαθµίας απονέµεται και στους ισοβαθµήσαντες 
ισότιµο αντίστοιχο "Βραβείο Προόδου". 
3. Στους µαθητές που δικαιούνται, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 
25 της απόφασης αυτής, ιδιαίτερης τιµητικής διάκρισης για πράξη αυτοθυσίας ή 
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εξαιρετικά ανιδιοτελούς φιλαλληλίας, αµέσως µετά την τέλεση της πράξης, απονέµεται 
µε απόφαση του Συλλόγου των διδασκόντων δηµόσιος προφορικός έπαινος ενώπιον 
του συνόλου των µαθητών και των διδασκόντων καθηγητών που συνέρχονται µόνο 
για αυτό. Επιπλέον, οι  µαθητές αυτοί, µε την παραπάνω απόφαση του Συλλόγου των 
διδασκόντων  µπορούν να απαλλάσσονται και από όλες τις τυχόν κυρώσεις που 
έχουν επιβληθεί σε αυτούς  και τις συνέπειές τους και τους επιδίδεται ειδικό δίπλωµα 
κατά την από τις διατάξεις του επόµενου άρθρου οριζόµενη ηµέρα της επίσηµης 
απονοµής των τιµητικών διακρίσεων. 
4. Ο τύπος και οι διαστάσεις των υπό του παρόντος άρθρου προβλεποµένων ειδικών 
διπλωµάτων καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων. 

Άρθρο 27 

Απονοµή τιµητικών διακρίσεων 

 

 

Οι κατά τις διατάξεις του προηγούµενου άρθρου τιµητικές διακρίσεις απονέµονται σε 
επίσηµη τελετή κατά την ηµέρα της Εορτής της Σηµαίας, στην οποία καλούνται να 
παραστούν εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, οι γονείς και οι κηδεµόνες των 
µαθητών. 

Άρθρο 28 

Τελικές  διατάξεις 

 

1. Η απόφαση αυτή ισχύει από το σχολικό έτος 2007-2008. 
2. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
                                     

  


