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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
ρίζονται οι συντελεστές βαρύτητας των βαθμών προ−
αγωγής όλων των τάξεων του ΓΕ.Λ. για την εισαγωγή
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
ζ) Ορίζεται η αντιστοιχία των διδασκόμενων μαθημά−
των με τους κλάδους – ειδικότητες των εκπαιδευτικών
σε πρώτη (α΄) και δεύτερη (β΄) ανάθεση.
η) Καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο των απο−
λυτήριων τίτλων.
θ) Ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης και λειτουργίας
των Τμημάτων ενίσχυσης.
ι) Ορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την
εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄.
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνή−
σεως, ορίζεται και τροποποιείται ο αριθμός, η ονομασία
των επιστημονικών πεδίων, καθώς και η ένταξη των
Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευ−
θύνσεων σε αυτά, το αργότερο έως την 30ή Μαΐου
εκάστου διδακτικού έτους και ισχύουν για το επόμενο
διδακτικό έτος.
4. α) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως και η οποία εκδίδεται το αργότερο τη 15η
Μαρτίου εκάστου έτους, καθορίζονται ο αριθμός των
εισακτέων και τα ειδικά μαθήματα ανά Σχολή, Τμήμα
ή Εισαγωγική Κατεύθυνση, καθώς και ο συντελεστής
βαρύτητας κάθε μαθήματος ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισα−
γωγική Κατεύθυνση του τρέχοντος έτους.
β) Ο καθορισμός του συντελεστή βαρύτητας σε ένα
(1) μάθημα ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση
πραγματοποιείται μετά από πρόταση της γενικής συ−
νέλευσης του αρμόδιου Τμήματος προς τον Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία περιέρχεται σε
αυτόν έως την 1η Μαρτίου εκάστου έτους. Σε περίπτωση
μη υποβολής της πρότασης το μάθημα ορίζεται από τον
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Άρθρο 43
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Β΄
1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζο−
νται:
α) ο τρόπος, η διαδικασία και τα όργανα αξιολόγησης
των μαθητών των ΕΠΑ.Λ., περιλαμβανομένων και των
μαθητών των Τάξεων Μαθητείας, καθώς και ο τρόπος, η
διαδικασία και τα θέματα εξέτασης στις επαναληπτικές
εξετάσεις του Σεπτεμβρίου,
β) τα πειθαρχικά παραπτώματα και οι ποινές που
επιβάλλονται στους μαθητές, καθώς και τα αρμόδια
όργανα και η διαδικασία για την επιβολή τους,
γ) τα αρμόδια όργανα, οι διαδικασίες και τα κριτήρια
για τη διασφάλιση της ποιότητας στο ΕΠΑ.Λ. και στα
Τμήματα Μαθητείας λαμβανομένης υπόψη της Σύστα−
σης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 18ης Ιουνίου 2009 (Ε.Ε. C 155/02 της 8.7.2009) για
τη δημιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τη
διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαί−
δευση και κατάρτιση και
δ) οι τομείς και οι ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ..
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:
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α) οργανώνονται Τμήματα Μαθητείας σε ΕΠΑ.Λ., σύμ−
φωνα με τις εθνικές και περιφερειακές ανάγκες της
εθνικής οικονομίας, τις προτάσεις των Περιφερειακών
Επιτροπών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτι−
σης, της Γ.Σ.Ε.Ε. και της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., των Επιμελητηρίων
και των Επιστημονικών Ενώσεων και τις προτάσεις του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό−
νοιας και του Ο.Α.Ε.Δ., του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας, των Υπουργείων Υγείας, Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Τουρισμού, Πολιτισμού
και Αθλητισμού και Ναυτιλίας και Αιγαίου,
β) Ορίζονται ο χρόνος έναρξης και λήξης του σχο−
λικού και διδακτικού έτους, η διάρκεια των διδακτικών
περιόδων, οι αργίες και οι διακοπές,
γ) καθορίζονται η διαδικασία, οι λόγοι και τα όργανα,
που αποφασίζουν για τη διακοπή των μαθημάτων και
τον τρόπο αναπλήρωσής της ή και τη συμπλήρωσή της
με παράταση του διδακτικού έτους,
δ) ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την οργάνωση
της μαθητικής ζωής, καθώς και τη διεξαγωγή των σχο−
λικών εκδηλώσεων, περιπάτων, διδακτικών επισκέψε−
ων, μετακινήσεων και εκδρομών στο εσωτερικό και το
εξωτερικό,
ε) καθορίζονται κατηγορίες μαθητών, για τις οποίες
είναι ιδιαίτερα δυσχερής η παρακολούθηση του προ−
γράμματος των ημερήσιων τεχνολογικών λυκείων και
ο τρόπος διαπίστωσης της υπαγωγής στις κατηγορίες
αυτές,
στ) μετατρέπονται ΕΠΑ.Λ. από ημερήσια σε εσπερινά
και αντίστροφα,
ζ) ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την εγγραφή
ή τη μετεγγραφή των μαθητών, καθώς και κάθε θέμα
που αφορά στη φοίτησή τους,
η) καθορίζονται ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τάξη
ή τμήμα τάξης ή άλλη ενότητα,
θ) καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο του απο−
λυτηρίου και των λοιπών τίτλων σπουδών που χορη−
γούνται στους αποφοίτους,
ι) ρυθμίζονται τα λοιπά θέματα λεπτομερειακού χα−
ρακτήρα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία
των ΕΠΑ.Λ..
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Σ.Α.Τ.Ε.
και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
καθορίζονται:
α) τα προγράμματα σπουδών των Σχολών, των Τμη−
μάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων των οποίων
τα γνωστικά αντικείμενα είναι αντίστοιχα ή συναφή με
τα γνωστικά αντικείμενα των τομέων ή ειδικοτήτων
του ΕΠΑ.Λ.,
β) τα μαθήματα ειδικότητας στα οποία εξετάζονται οι
μαθητές της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. για την εισαγωγή τους σε
Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμη−
μάτων των Τ.Ε.Ι.,
γ) τα ειδικότερα κριτήρια και η διαδικασία για την
εισαγωγή των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ. σε Σχολές, Τμή−
ματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Τ.Ε.Ι..
4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως, ρυθμίζονται τα λοιπά θέματα λεπτομερειακού
χαρακτήρα, που αφορούν στην οργάνωση και στην
εφαρμογή των διαδικασιών πρόσβασης στην τριτοβάθ−
μια εκπαίδευση των αποφοίτων του ΕΠΑ.Λ..

