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ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων όλων των τάξεων Ημερησίων και Εσπερινών 

Επαγγελματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2016-2017 

 

Σας αποστέλλουμε οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων όλων των τάξεων Ημερησίων και 

Εσπερινών ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2016-2017, λαμβάνοντας υπόψη την σχετική εισήγηση του 

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 52/22.12.2016 του Δ.Σ.).  

  

Βαθμός Ασφαλείας:  

Να διατηρηθεί μέχρι:  

Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

Μαρούσι,  31-03-2017 

Αριθ. Πρωτ.: Φ4/56637/Δ4 

 Γραφεία Σχολικών Συμβούλων 
(μέσω των Περιφερειακών Δ.Ε.) 

 Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης  

 Επαγγελματικά Λύκεια  
(μέσω των Δ/νσεων Δ. Ε.) 

 Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και 
Επαγγελμάτων,  
Θεσσαλονίκης 151, 176 10, Καλλιθέα  

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 

Ταχ. Δ/νση:   Ανδρέα Παπανδρέου 37 

Τ.Κ. – Πόλη:   15180 Μαρούσι 

Ιστοσελίδα:   www.minedu.gov.gr  

E-mail:   depek_spoudon@minedu.gov.gr 

  depek_merimna@minedu.gov.gr  

Πληροφορίες:   Ι. Καπουτσής  

  Ο. Μαραγκού 

Τηλέφωνο:   210 344 22 29 

  210 344 22 12 

Fax:   210 344 23 65  

[Πληκτρολογήστε μια φράση από το 
έγγραφο ή τη σύνοψη για ένα 
ενδιαφέρον σημείο. Μπορείτε να 
τοποθετήσετε το πλαίσιο κειμένου 
οπουδήποτε στο έγγραφο. 
Χρησιμοποιήστε την καρτέλα 
"Εργαλεία πλαισίου κειμένου" για να 
αλλάξετε τη μορφοποίηση της 
ελκυστικής φράσης.] 

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

 Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
Αν. Τσόχα 36, 115 21 Αθήνα 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠAΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ & Β΄ 
----- 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ  

ΩΣ  ΠΡΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2.1 παρ.δ περ.Α  I,II 

2.4 παρ.δ περ.Α, Ι, ΙΙ, 2.6 περ. Γ I, II, περ.Α ΙΙ 

       

      ΜΑΡΟΥΣΙ, 05-04-2017 

          Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ 

 

http://www.minedu.gov.gr/
mailto:depek_spoudon@minedu.gov.gr
mailto:depek_merimna@minedu.gov.gr
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3. Για τις ανωτέρω περιπτώσεις οι μαθητές/μαθήτριες της Γ΄ τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. ή Δ΄ τάξης 

Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., 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 Τελικός Βαθμός του είναι 

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

 

 

Β. ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΕΠΑ.Λ.  

1. Για την προαγωγή και απόλυση των μαθητών και μαθητριών των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ισχύουν τα 

προβλεπόμενα για τους μαθητές και τις μαθήτριες των Ημερησίων  ΕΠΑ.Λ. 

2. Για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται, ο Μέσος Όρος των βαθμών ετήσιας επίδοσης των μαθημάτων 

ειδικότητας των Γ΄ και Δ΄ τάξεων, που είναι ίδια με τα μαθήματα ειδικότητας της Γ΄ τάξης των 

ημερήσιων ΕΠΑ.Λ., να είναι τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), και σε κανένα από αυτά ο 

βαθμός ετήσιας επίδοσης να μην είναι μικρότερος του οκτώ (08). 

3. Για την παραπομπή των μαθητών της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ισχύουν τα προβλεπόμενα 

για την παραπομπή των μαθητών των Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. 

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΤΩΝ «ΚΑΤ΄ ΙΔΙΑΝ ΔΙΔΑΧΘΕΝΤΩΝ» ΜΑΘΗΤΩΝ /ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ  

1. Οι κατ’ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές εξετάζονται προφορικά και γραπτά κατά την εξεταστική περίοδο του 

Μαΐου-Ιουνίου ή παραπέμπονται στην ειδική εξεταστική περίοδο του δεύτερου δεκαπενθήμερου του 

Ιουνίου του ίδιου έτους, εξεταζόμενοι γραπτώς και προφορικώς 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 διενεργείται σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζεται από το 

Διευθυντή του σχολείου για κάθε μάθημα ενώπιον τριμελούς επιτροπής. 
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Η επιτροπή αποτελείται από τον Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή του ΕΠΑ.Λ. 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 είναι ο προφορικός βαθμός των 

τετραμήνων στο εξεταζόμενο μάθημα. Ο ετήσιος βαθμός επίδοσης είναι ο Μ.Ο. του προφορικού 

βαθμού  των τετραμήνων και της γραπτής  εξέτασης.  

2. Στα μαθήματα Προσανατολισμού «Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία», «Σχολικός Επαγγελματικός 

Προσανατολισμός-Ασφάλεια & Υγεία στο Χώρο Εργασίας» και «Ζώνη Δημιουργικών 

Δραστηριοτήτων», οι κατ’ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές δεν αξιολογούνται.  

3. Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών αυτών βαθμολογούνται 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 σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τους 

παρακολουθούντες μαθητές. 

 

Για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών θα εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα. 

 
Οι διδάσκοντες να ενημερωθούν ενυπόγραφα. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική  Διανομή: 

 Γραφείο Υφυπουργού κ. Δ. Μπαξεβανάκη 

 Γραφείο Γενικού Γραμματέα 

 Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης 

 Δ/νση Εκκλησιαστικής Εκπ/σης 

 Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης 

 Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών Διαπολιτ. Εκπ/σης Ξένων & Μειον. Σχολείων 

 Αυτοτελές Τμήμα Επαγγελματικού Προσ/μού 

 Δ/νση Επαγγ/κής Εκπ/σης –Τμήματα Α΄ και Β΄  

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ 

ΣΥΝ/ΚΤΗΣ ΤΜ/ΡΧΗΣ 
ΠΡΟΪΣΤ. Δ/ΝΣΗΣ 

ΕΠΑΓΓ. ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΠΡΟΪΣΤ. ΓΕΝΙΚΗΣ 

Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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