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                                   ΦΕΚ 3236 Β΄ 
 
 

 Μαρούσι,            19 -11- 2012 

 Αριθ. Πρωτ.         144386/Γ2    

 Βαθμός Προτερ.  ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
    
            

 ΘΕΜΑ: «Eλάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία τμημάτων μαθημάτων 

επιλογής στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.)» 
  

Ο  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 4, παρ.6 και 18, παρ.1θ του ν. 3475/2006 «Οργάνωση και 

λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

146 Α΄). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄). 

3. Τις διατάξεις της με αρ.πρωτ.76051/H/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» (ΦΕΚ 2091 Β΄). 

4. Τις διατάξεις της με αρ.πρωτ.82029/Γ2/19-07-2011 Υ.Α. «Ελάχιστος αριθμός μαθητών για 

τη λειτουργία τομέων και ειδικοτήτων στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) και 

ειδικοτήτων στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.)» (ΦΕΚ 1644 Β΄). 

5. Τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 4 του Ν.3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α΄) «Οργάνωση και 

λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 

6. Το με αρ.πρωτ.2889/12-10-2012 έγγραφο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

(Ι.Ε.Π.). 

7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη. 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Β΄ 

Ταχ. Δ/ νση:   Αν. Παπανδρέου 37 

Τ.Κ.− Πόλη:     151 80  Μαρούσι 

Πληροφορίες:  Βιολέτης   Αν.  

Τηλέφωνο:     210-344 3276 

   fax:                210-3443390 
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Αποφασίζουμε: 

Α. Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων μαθημάτων επιλογής στα 

Επαγγελματικά Λύκεια 

 

 Α1.Για τη λειτουργία τμημάτων μαθημάτων επιλογής της Α΄ τάξης Ημερησίων και 

Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., της Β΄ τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και της Γ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. 

ισχύουν τα εξής: 

1. Με την έναρξη των εγγραφών οι μαθητές δηλώνουν στη Διεύθυνση του σχολείου 

τους, με υπεύθυνες δηλώσεις υπογεγραμμένες από τους κηδεμόνες τους, ή των 

ιδίων αν είναι ενήλικοι, το μάθημα επιλογής που επιθυμούν να διδαχθούν. 

2. Οι μαθητές έχουν δικαίωμα να αλλάξουν το μάθημα επιλογής το πολύ 10 ημέρες 

μετά τη λήξη των κατ’ εξαίρεση εγγραφών του Σεπτεμβρίου. 

3. Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία τμημάτων μαθημάτων Επιλογής 

στην Α΄ τάξη Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και στη Β΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. 

καθορίζεται σε δώδεκα (12).  

4. Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία τμημάτων μαθημάτων Επιλογής στη 

Γ΄ τάξη Εσπερινών  ΕΠΑ.Λ. καθορίζεται σε οκτώ (8). 

5. Σε περιπτώσεις μετεγγραφής ή αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος μαθητών (έως τις 

15 Οκτωβρίου) από σχολείο που διδάσκεται ένα συγκεκριμένο μάθημα επιλογής σε 

σχολείο όπου το ίδιο μάθημα δε διδάσκεται, ο μαθητής υποχρεούται να διδαχθεί 

άλλο μάθημα επιλογής.  

6. Σε περίπτωση που η μετεγγραφή πραγματοποιηθεί μετά τις 15 Οκτωβρίου για 

ιδιαίτερα σημαντικούς λόγους (ή λόγω αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος) και πιο 

συγκεκριμένα: 

I. Αν η μετεγγραφή πραγματοποιηθεί έως και το πρώτο δεκαπενθήμερο του 

δευτέρου τετραμήνου τότε ο μαθητής αξιολογείται στο μάθημα 

επιλογής που θα διδαχθεί στο σχολείο στο οποίο θα μετεγγραφεί. Για 

την προφορική βαθμολογία εφαρμόζεται  η παρ.3 του άρθρου 21 του 

π.δ.50/2008 (ΦΕΚ 81 Α΄). 

II. Αν η μετεγγραφή πραγματοποιηθεί μετά από το πρώτο δεκαπενθήμερο 

του δευτέρου τετραμήνου,  αλλά οπωσδήποτε πριν από τη λήξη του Β΄ 

τετραμήνου και ο σύλλογος διδασκόντων κρίνει ότι είναι δυνατή η 

αξιολόγηση και η εξαγωγή προφορικού βαθμού στο μάθημα που 

επέλεξε ο μαθητής, τότε ισχύει η περίπτωση Ι. 

III. Σε κάθε άλλη περίπτωση εφαρμόζεται η παρ.4 του άρθρου 21 του 

π.δ.50/2008 (ΦΕΚ 81 Α΄). 

7. Για τα ΕΠΑ.Λ. που βρίσκονται σε νησιωτικές και παραμεθόριες περιοχές της χώρας, 

όπου η μετακίνηση είναι αντικειμενικά αδύνατη, μπορεί με απόφαση του οικείου 

Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης – κοινοποιημένη στην Δ.Σ.Δ.Ε. – Τμήμα Β’ 

του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.- ύστερα από ειδική, αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη εισήγηση της 

Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να ορίζεται και μικρότερος αριθμός 

μαθητών ανά τμήμα μαθημάτων επιλογής. 

8. Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου και οι ισότιμοι με αυτούς δεν 

παρακολουθούν τα μαθήματα επιλογής της Β΄ τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και Γ΄ τάξης 

Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. 
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Α2.Για τη λειτουργία τμημάτων μαθημάτων επιλογής της Γ΄ τάξης Ημερησίων και Δ΄ 

τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ισχύουν τα εξής για τους μαθητές που επιλέγουν την ομάδα Α: 

1. Με την έναρξη των εγγραφών οι μαθητές δηλώνουν στη Διεύθυνση του σχολείου 

τους, με υπεύθυνες δηλώσεις υπογεγραμμένες από τους κηδεμόνες τους, ή των 

ιδίων αν είναι ενήλικοι, το μάθημα επιλογής που επιθυμούν να διδαχθούν. 

2. Οι μαθητές έχουν δικαίωμα να αλλάξουν το μάθημα επιλογής μέχρι την 

ημερομηνία που προβλέπεται για την αλλαγή ομάδας των μαθητών, παρ.2 του 

άρθρου 2 του π.δ.50/2008. 

3. Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία τμημάτων μαθημάτων Επιλογής 

στη Γ΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. καθορίζεται ως εξής: 

i. Αν η τάξη λειτουργεί με ένα τμήμα γενικής παιδείας, απαιτούνται 

τουλάχιστον οκτώ (08) μαθητές, 

ii. Αν η τάξη λειτουργεί με δύο τμήματα γενικής παιδείας, απαιτούνται 

τουλάχιστον δώδεκα (12) μαθητές, 

iii. Αν η τάξη λειτουργεί με τρία ή περισσότερα τμήματα γενικής παιδείας, 

απαιτούνται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μαθητές. 

4. Σε περιπτώσεις μετεγγραφής ή αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος μαθητών (έως 

τις 15 Οκτωβρίου) από σχολείο που διδάσκεται ένα συγκεκριμένο μάθημα 

επιλογής σε σχολείο όπου το ίδιο μάθημα δε διδάσκεται, ο μαθητής υποχρεούται 

να διδαχθεί άλλο μάθημα επιλογής.  

5. Σε περίπτωση που η μετεγγραφή πραγματοποιηθεί μετά τις 15 Οκτωβρίου για 

ιδιαίτερα σημαντικούς λόγους (ή λόγω αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος) και πιο 

συγκεκριμένα: 

I. Αν η μετεγγραφή πραγματοποιηθεί έως και το πρώτο δεκαπενθήμερο του 

δευτέρου τετραμήνου τότε ο μαθητής αξιολογείται στο μάθημα επιλογής 

που θα διδαχθεί στο σχολείο στο οποίο θα μετεγγραφεί. Για την 

προφορική βαθμολογία εφαρμόζεται  η παρ.3 του άρθρου 21 του 

π.δ.50/2008 (ΦΕΚ 81 Α΄). 

II. Αν η μετεγγραφή πραγματοποιηθεί μετά από το πρώτο δεκαπενθήμερο 

του δευτέρου τετραμήνου,  αλλά οπωσδήποτε πριν από τη λήξη του Β΄ 

τετραμήνου και ο σύλλογος διδασκόντων κρίνει ότι είναι δυνατή η 

αξιολόγηση και η εξαγωγή προφορικού βαθμού στο μάθημα που επέλεξε 

ο μαθητής τότε ισχύει η περίπτωση Ι. 

III. Σε κάθε άλλη περίπτωση εφαρμόζεται η παρ.4 του άρθρου 21 του 

π.δ.50/2008 (ΦΕΚ 81 Α΄). 

6. Για τα ΕΠΑ.Λ. που βρίσκονται σε νησιωτικές και παραμεθόριες περιοχές της 

χώρας, όπου η μετακίνηση είναι αντικειμενικά αδύνατη, μπορεί με απόφαση του 

οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης – κοινοποιημένη στην Δ.Σ.Δ.Ε. – 

Τμήμα Β’ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.- ύστερα από ειδική, αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη 

εισήγηση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να ορίζεται και 

μικρότερος αριθμός μαθητών ανά τμήμα μαθημάτων επιλογής. 

 

Α3.Για τη λειτουργία τμημάτων μαθημάτων επιλογής της Γ΄ τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και 

Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ισχύουν τα εξής για τους μαθητές που επιλέγουν την ομάδα 

Β: 

1. Με την έναρξη των εγγραφών οι μαθητές δηλώνουν στη Διεύθυνση του σχολείου 

τους, με υπεύθυνες δηλώσεις υπογεγραμμένες από τους κηδεμόνες τους, ή των 

ιδίων αν είναι ενήλικοι, το μάθημα επιλογής που επιθυμούν να διδαχθούν. 
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2. Οι μαθητές έχουν δικαίωμα να αλλάξουν το μάθημα επιλογής την ημερομηνία που 

προβλέπεται για την αλλαγή ομάδας των μαθητών, παρ.2 του άρθρου 2 του 

π.δ.50/2008. 

3. Σε περιπτώσεις μετεγγραφής (ή αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος) μαθητών από 

σχολείο που διδάσκεται ένα συγκεκριμένο μάθημα επιλογής σε σχολείο όπου το ίδιο 

μάθημα δε διδάσκεται, ο μαθητής υποχρεούται να παρακολουθεί το ίδιο μάθημα 

επιλογής. 

4. Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία τμημάτων μαθημάτων Επιλογής στη 

Γ΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. καθορίζεται ως εξής: 

I. Αν η τάξη λειτουργεί με ένα τμήμα γενικής παιδείας, απαιτούνται 

τουλάχιστον οκτώ (08) μαθητές, 

II. Αν η τάξη λειτουργεί με δύο τμήματα γενικής παιδείας, απαιτούνται 

τουλάχιστον δώδεκα (12) μαθητές, 

III. Αν η τάξη λειτουργεί με τρία ή περισσότερα τμήματα γενικής παιδείας, 

απαιτούνται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μαθητές. 

5. Για τη λειτουργία τμημάτων μαθημάτων επιλογής των μαθητών που επιλέγουν την 

ομάδα Β, μπορεί με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης – 

κοινοποιημένη στην Δ.Σ.Δ.Ε. – Τμήμα Β’ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.- ύστερα από ειδική, 

αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη εισήγηση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, να ορίζεται και μικρότερος αριθμός μαθητών ανά τμήμα μαθημάτων 

επιλογής. 

 

Η ισχύς της παρούσης απόφασης εφαρμόζεται από το σχολικό έτος 2012-2013. 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

 

                                                                                      

                     

                                                                                  Ο  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

                                                          

                                                                                                              

                                                                          ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ  

ΑΔΑ: Β4Μ49-5Κ0


