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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 2376

ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ

14 ∆εκεµβρίου 2007

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ. 40087
Κανονισµός Λειτουργίας των Επαγγελµατικών Σχο−
λών Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ) του ΟΑΕ∆ του ν.3475/2006.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα», (ΦΕΚ Α΄ 98/22.4.2005).
2) Τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. Υ1/10.3.2004 απόφασης
του Πρωθυπουργού «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και
καθορισµός της σειράς τάξης των Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ.
513/Β/10.3.2004).
3) Τις διατάξεις του ν.δ. 212/1969 «Περί οργανώσεως και
διοικήσεως του Οργανισµού Απασχολήσεως Εργατικού
∆υναµικού», (Φ.Ε.Κ. 112/Α/14.6.1969), σε συνδυασµό µε τις
διατάξεις του β.δ. 405/1971 «Περί οργανώσεως, συγκρο−
τήσεως και λειτουργίας των υπηρεσιών του ΟΑΕ∆»,
(Φ.Ε.Κ. 123/Α/21.6.1971) και του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρω−
ση ΟΑΕ∆ & άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 258/Α/6.11.2001).
4) Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισµός Υπουρ−
γείου Εργασίας», (Φ.Ε.Κ.163/Α/16.6.1989) και του ν.δ. 372/
1995 «µεταφορά της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών
Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας»,
(Φ.Ε.Κ. 201/Α/14.9.1995).
5) Τις διατάξεις του από 3/6.6.1952 β.δ. «Περί εκπαιδεύ−
σεως µαθητών−τεχνιτών»,(Φ.Ε.Κ. 157/Α/6.6.1952).
6) Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1346/1983 «Για
την τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων της Ερ−
γατικής Νοµοθεσίας και ρύθµιση διαφόρων θεµάτων»,
(Φ.Ε.Κ. 46/Α/14.4.1983).
7) Τις διατάξεις των άρθρων 2 & 6 του ν. 2640/1998,
«∆ευτεροβάθµια τεχνική−επαγγελµατική εκπαίδευση και
άλλες διατάξεις», (Φ.Ε.Κ. 206/Α/3.9.1998), όπως τροποποι−
ήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 2874/2000,
«Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις»,
(Φ.Ε.Κ. 286/A/29.12.2000).
8) Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 10, 11, 14 παρ.6, παρ.
3 εδ.α, β, παρ. 7 και άρθρο 18 παρ.1 εδ. η, θ και παρ.2
του ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της δευ−

τεροβάθµιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης και άλλες
διατάξεις», (ΦΕΚ 146/Α/13.7.2006).
9) Την υπ’ αριθµ. 40041/12.4.2007 κοινή υπουργική από−
φαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ−
µάτων και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
«Μετατροπή των Τεχνικών Επαγγελµατικών Εκπαιδευ−
τηρίων (ΤΕΕ) Μαθητείας Α΄ Κύκλου του ΟΑΕ∆ σε Επαγ−
γελµατικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕ∆, (ΦΕΚ
639/Β/27.4.2007).
10) Την υπ’ αριθµ. 40052/20.7.2007 κοινή υπουργική Από−
φαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Καθορισµός
Λειτουργίας των Επαγγελµατικών Σχολών (ΕΠΑΣ) Μαθη−
τείας του ΟΑΕ∆ του ν. 3475/2006», (ΦΕΚ 1500/Β/2007).
11) Την σχετική απόφαση του ∆.Σ. του ΟΑΕ∆ (απόφαση
2101/31/3.7.2007, έγγραφο Β 122091/6.7.2007).
12) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού του
ΟΑΕ∆., αποφασίζουµε:
Εγκρίνουµε τον Κανονισµό Λειτουργίας των Επαγ−
γελµατικών Σχολών Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ) του ΟΑΕ∆ του
ν. 3475/2006, ως εξής:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (ΕΠΑ.Σ) ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
(ν. 3475/2006)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΣΤΟΝ ΟΑΕ∆
1. Η Τεχνική – Επαγγελµατική Εκπαίδευση στον ΟΑΕ∆
παρέχεται στις Επαγγελµατικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) Μα−
θητείας.
2. Η φοίτηση στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας είναι διετής και
περιλαµβάνει τις τάξεις Α΄ και Β΄, οι οποίες οργανώνο−
νται σε τµήµατα ειδικότητας.
3. Οι ΕΠΑ.Σ Μαθητείας ανήκουν στη δευτεροβάθµια
µεταγυµνασιακή εκπαίδευση.
Άρθρο 2
Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
1. Μαθητεία είναι σύστηµα Επαγγελµατικής και Τεχνι−
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κής Εκπαίδευσης, που απευθύνεται στους προαγόµε−
νους στη Β΄ Τάξη Επαγγελµατικού (ΕΠΑΛ), ή Γενικού
Λυκείου (ΓΕΛ) και περιλαµβάνει θεωρητική εκπαίδευση
και πρακτική άσκηση.
Η υλοποίηση των προγραµµάτων Μαθητείας γίνεται
κατά το θεωρητικό και εργαστηριακό µέρος στην ΕΠΑ.
Σ Μαθητείας, κατά δε το πρακτικό σε επιχειρήσεις του
Ιδιωτικού ή ∆ηµοσίου Τοµέα, βάσει καθορισµένου προ−
γράµµατος πρακτικής άσκησης.
2. Στα προγράµµατα Μαθητείας εφαρµόζεται το δυϊκό
σύστηµα εκπαίδευσης.
3. O τύπος λειτουργίας των προγραµµάτων Μαθητείας
έχει ως εξής:
Kατά τα δύο (2) έτη σπουδών, (Α΄ – Β΄ ), πραγµατο−
ποιείται 4, ή 5 ηµέρες την εβδοµάδα, (η 5η ηµέρα είναι
Σάββατο), πρακτική άσκηση των µαθητών σε εργασίες
συναφείς προς την ειδικότητά τους, βάσει καθορισµένου
προγράµµατος και παράλληλη θεωρητική και εργαστη−
ριακή εκπαίδευσή τους στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας (1 ηµέρα
πρωϊνό και 4 ηµέρες απογευµατινό ωράριο).
Ο ως άνω τύπος λειτουργίας των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας
δύναται να ορίζεται διαφορετικά, µε απόφαση της ∆/
νσης Εκπ/σης, µετά από αιτιολογηµένη πρόταση – ει−
σήγηση των ∆/ντών των Εκπ/κών Μονάδων.
4. Kατ’ εξαίρεση των διατάξεων της παρ. 3 του παρό−
ντος άρθρου, ο τύπος λειτουργίας του προγράµµατος
Μαθητείας στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Σαλαµίνας, λόγω
ιδιαιτέρων συνθηκών, έχει ως εξής:
Kατά τα δύο έτη σπουδών Α΄και Β΄ (4 εξάµηνα) δι−
δάσκονται στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας θεωρητικά και ερ−
γαστηριακά µαθήµατα στην ειδικότητα, τα οποία ανα−
πτύσσονται σε εβδοµαδιαία διδασκαλία πέντε πρωϊνών
(4ηµέρες Χ 4ώρες και 1ηµέρα Χ 5ώρες) µε παράλληλη
πενθήµερη πρακτική άσκηση των µαθητών, σύµφωνα
µε το πρόγραµµα πρακτικής άσκησης, που πάγια εφαρ−
µόζεται στις εγκαταστάσεις του Ναυστάθµου Σαλαµί−
νας.
5. Με τα προγράµµατα Μαθητείας εκπαιδεύονται Έλ−
ληνες Υπήκοοι και Οµογενείς, τα παιδιά τους, καθώς
και οι αλλοδαποί, που γεννήθηκαν και διαµένουν µόνιµα
στην Ελλάδα. Επίσης οι υπήκοοι Κρατών – Μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα τέκνα τους, καθώς και πρό−
σωπα που έχουν την ιθαγένεια οποιουδήποτε Κράτους
– Μέλους του Συµβουλίου της Ευρώπης (που έχει επικυ−
ρώσει τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη) και διαµένουν
ή εργάζονται νόµιµα στην Ελλάδα.

διάρκεια του διδακτικού έτους διεξάγεται η διδασκαλία
των µαθηµάτων, καθώς και οι κάθε είδους εξετάσεις.
4. Η διδασκαλία των µαθηµάτων πραγµατοποιείται
στα 2 διδακτικά εξάµηνα, που περιλαµβάνει το διδα−
κτικό έτος.
5. Η διδασκαλία των µαθηµάτων του πρώτου (Α΄) εξα−
µήνου αρχίζει την 21η Σεπτεµβρίου και λήγει την 20η
Ιανουαρίου.
Κατά το εξάµηνο αυτό διεξάγεται η διδασκαλία των
1ουκαι 3ου εξαµήνων σπουδών.
6. Η διδασκαλία των µαθηµάτων του δευτέρου (Β΄ )
εξαµήνου αρχίζει την 21η Ιανουαρίου και λήγει την 31η
Μαΐου. Κατά το εξάµηνο αυτό διεξάγεται η διδασκαλία
των 2ουκαι 4ου εξαµήνων σπουδών.
Όταν η 31η Μαΐου συµπίπτει µε Σάββατο, Κυριακή ή
∆ευτέρα, τα µαθήµατα λήγουν την αµέσως προηγού−
µενη Παρασκευή.
7. Την τελευταία ηµέρα του Β΄ εξαµήνου ο Σύλλογος
των ∆ιδασκόντων κάθε ΕΠΑ.Σ Μαθητείας αποφασίζει
για το χαρακτηρισµό της φοίτησης των µαθητών και
εκτελεί κάθε προπαρασκευαστική εργασία, για την
απρόσκοπτη διεξαγωγή των προβλεποµένων γραπτών
εξετάσεων.
8. Σε περίπτωση καθυστέρησης, για οποιονδήποτε
λόγο, της έναρξης διδασκαλίας των µαθηµάτων περισ−
σότερο από δέκα (10) ηµέρες, δύναται να παρατείνεται
αντίστοιχα το διδακτικό έτος, µετά από αιτιολογηµένη
Απόφαση του ∆ιοικητή του ΟΑΕ∆, της οποίας προηγεί−
ται σχετική και τεκµηριωµένη εισήγηση της ∆ιεύθυνσης
Εκπαίδευσης.
9. Η χρονική τοποθέτηση της έναρξης των µαθηµάτων
κάθε έτους, καθώς και της έναρξης της εξεταστικής
περιόδου του Ιουνίου, δύναται να ρυθµίζεται εκάστοτε
µε Απόφαση της ∆ιοίκησης του ΟΑΕ∆, όταν συντρέχουν
σοβαροί λόγοι.
10. Όταν στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας υλοποιούνται προγράµ−
µατα Συµβουλευτικής, Σχολικού και Ενεργού Επαγγελ−
µατικού Προσανατολισµού, προετοιµασίας των µαθη−
τών, για αποτελεσµατικότερη ένταξή τους στην αγορά
εργασίας κ.τ.λ, δύναται να παρατείνεται αντίστοιχα το
διδακτικό έτος, µετά από αιτιολογηµένη Απόφαση του
∆ιοικητή του ΟΑΕ∆, καθότι τα ως άνω προγράµµατα
εντάσσονται στην εκπαιδευτική διαδικασία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Σε κάθε ΕΠΑ.Σ Μαθητείας λειτουργούν µία, ή περισσό−
τερες ειδικότητες, ανάλογα µε τις ανάγκες της Αγοράς
Εργασίας της περιοχής της από τις προβλεπόµενες
στην κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνι−
κής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας.
Οι τάξεις αντιστοιχούν στα έτη φοίτησης και ανάλο−
γα µε τον αριθµό των µαθητών, που φοιτούν σε αυτές,
διαιρούνται σε περισσότερα τµήµατα.
Κάθε τµήµα είναι δυνατόν να αριθµεί µέχρι 30 µαθη−
τές, για τη θεωρητική διδασκαλία και µέχρι 30 µαθητές,
για τις εργαστηριακές ασκήσεις.
Τµήµα µε αριθµό εισακτέων µικρότερο των 15, καθώς
και εγγραφέντων στη Β΄ Τάξη µικρότερο των 12, όπως
και τµήµα µε αριθµό φοιτώντων στην Α΄ και Β΄ Τάξη
µικρότερο των 7, είναι δυνατόν να λειτουργεί, µόνον µε
Απόφαση ∆ιοικητή.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
Άρθρο 3
ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ
1. Το σχολικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεµβρίου κάθε
έτους και λήγει την 31η Αυγούστου του εποµένου.
2. Η διάρκεια της φοίτησης των µαθητών στις ΕΠΑ.Σ
Μαθητείας καθορίζεται µε κοινή Απόφαση Υπουργών
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, και Εθνι−
κής Παιδείας και Θρησκευµάτων και είναι τέσσερα (4)
εξάµηνα.
Τα εξάµηνα αυτά καλούνται εξάµηνα σπουδών και
διακρίνονται στο 1ο, 2ο, 3ο και 4ο.
3. Το διδακτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεµβρίου κάθε
έτους και λήγει την 30η Ιουνίου του εποµένου. Κατά τη

Άρθρο 4
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 5
ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
1. Ο αριθµός των µαθητών, που εγγράφεται κάθε χρό−
νο στην Α΄ Τάξη των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας σε κάθε ειδικότη−
τα, καθορίζεται µε Απόφαση του ∆ιοικητή του Ο.Α.Ε.∆.,
µετά από έρευνα στην αγορά εργασίας της περιοχής
κάθε ΕΠΑ.Σ Μαθητείας.
2. Ο χρόνος, ο τόπος και ο τρόπος επιλογής των
υποψηφίων µαθητών, καθώς και τα δικαιολογητικά, τα
οποία πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι, αναφέρονται
στην ως άνω Απόφαση του ∆ιοικητή και είναι σύµφωνα
µε όσα η εκάστοτε Νοµοθεσία ορίζει.
3. Τα προσόντα των υποψηφίων µαθητών, σε ό,τι αφο−
ρά τις γραµµατικές τους γνώσεις και την ηλικία, καθορί−
ζονται από τις υπάρχουσες διατάξεις (Κοινές αποφάσεις
Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,
και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων).
4. Για τη Β΄ Τάξη ως δικαιολογητικά εγγραφής νοού−
νται τα στοιχεία του ατοµικού δελτίου του µαθητή και
βεβαίωση εργοδότη, ότι αυτός ασκείται πρακτικά.
Η βεβαίωση εργοδότη δεν απαιτείται στις περιπτώ−
σεις που: 1) ο µαθητής δεν ασκείται πρακτικά από υπαι−
τιότητα της Σχολής και 2) έχει προηγηθεί αιτιολογηµένη
αποµάκρυνση από τον εργοδότη και σύµφωνη γνώµη
του ∆/ντή της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, στην οποία φοιτά.
5. Οι µαθητές, που είναι υποχρεωµένοι να επαναλά−
βουν τα µαθήµατα της ίδιας Τάξης, εγγράφονται µε τα
στοιχεία του ατοµικού τους δελτίου.
6. Μέχρι της αποφοίτησης των µαθητών, ή της µε
οποιονδήποτε τρόπο εξόδου αυτών από τις ΕΠΑ.Σ Μα−
θητείας, είναι δυνατόν να γίνει αποκατάσταση στο ορθό
τυχόν εσφαλµένων στοιχείων ταυτότητάς τους, µετά
από αίτησή τους, ή αίτηση του κηδεµόνα τους, αν αυτοί
είναι ανήλικοι.
Η αποκατάσταση αυτή ενεργείται από το ∆/ντή της
ΕΠΑ.Σ Μαθητείας µε ερυθρή µελάνη, 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
∆/ντή της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας.
7. Οι εγγραφές των µαθητών στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας
δύνανται να πραγµατοποιούνται µέχρι και 20 Σεπτεµ−
βρίου κάθε έτους.
Φοίτηση µαθητή, που δεν έχει νόµιµα εγγραφεί, δεν
επιτρέπεται.
8. Οι µαθητές, που δεν πραγµατοποίησαν την εγγρα−
φή τους µέσα στην ως άνω οριζόµενη προθεσµία για
λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή τους, έχουν τη
δυνατότητα, µε αίτησή τους και µετά από Απόφαση της
∆/νσης Εκπαίδευσης, να εγγραφούν το αργότερο µέσα
σε ένα δεκαήµερο από την έναρξη των µαθηµάτων της
Τάξης τους.
9. Για το χαρακτηρισµό της φοίτησης των µαθητών,
εξαιτίας εκπρόθεσµης εγγραφής, υπολογίζεται το 50%
των απουσιών και οι απουσίες αυτές λογίζονται ως
δικαιολογηµένες.
10. Επιλαχόντες – κατά την εισαγωγή τους – µαθητές,
οι οποίοι δεν πραγµατοποίησαν τελικά την εγγραφή
τους στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, έχουν τη δυνατότητα να
αποσύρουν τα δικαιολογητικά, που έχουν καταθέσει,
εκτός από την αίτησή τους επί της οποίας υπογράφουν
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(µε ηµεροµηνία), για την παραλαβή των δικαιολογητικών
αυτών.
11. Στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας µπορούν να εγγράφονται
και να φοιτούν αλλοδαποί µαθητές, οι οποίοι πρέπει να
έχουν προϋποθέσεις σπουδών αντίστοιχες µε τις απαι−
τούµενες από τις κείµενες διατάξεις, για την εγγραφή
ηµεδαπών µαθητών στις παραπάνω Εκπ/κές Μονάδες.
Οι υποψήφιοι για εγγραφή και φοίτηση αλλοδαποί
µαθητές πρέπει να γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα
σε βαθµό, που να επιτρέπει την κατανόηση των διδα−
σκοµένων µαθηµάτων και την προφορική έκφραση και
γραπτή διατύπωση των απόψεών τους.
Για τη διαπίστωση της γνώσης της Ελληνικής γλώσ−
σας, οι υποψήφιοι για εγγραφή υποβάλλονται σε προ−
φορική και γραπτή δοκιµασία (ανάγνωση και γραφή ενός
κειµένου) ενώπιον τριµελούς επιτροπής εκπαιδευτικών,
η οποία συγκροτείται µε απόφαση του ∆/ντή της ΕΠΑ.
Σ Μαθητείας.
Στους αποφοιτώντες αλλοδαπούς µαθητές χορηγού−
νται οι ίδιοι τίτλοι σπουδών προς τους χορηγούµενους
σε ηµεδαπούς, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις ισχύ−
ουσες διατάξεις.
12. ∆εν επιτρέπεται η ταυτόχρονη φοίτηση σε ΕΠΑ.Σ
Μαθητείας και σε άλλο Σχολείο (∆ηµόσιο ή Ιδιωτικό) της
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης οποιουδήποτε Υπουργεί−
ου, ή σε Σχολή της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης.
13. ∆εν επιτρέπεται η ταυτόχρονη φοίτηση σε δύο
ειδικότητες των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας.
Άρθρο 6
ΚΗ∆ΕΜΟΝΙΑ
1. Ο µαθητής, µέχρι της συµπλήρωσης του 18ου έτους
της ηλικίας του, κηδεµονεύεται από τον πατέρα του, ή
τη µητέρα του, ή από άλλο φυσικό πρόσωπο, το οποίο
αποδέχεται την κηδεµονία του και είναι εξουσιοδοτηµέ−
νο µε γραπτή εξουσιοδότηση από το γονέα προς τούτο.
Η εξουσιοδότηση αυτή κατατίθεται στη Γραµµατεία
της Σχολής.
Κατά την αρχική εγγραφή του ο ανήλικος µαθητής
συνοδεύεται από τον κηδεµόνα του, ο οποίος υπογράφει
το ατοµικό δελτίο (καρτέλα) του µαθητή.
2. Στην περίπτωση κατά την οποία, για οποιονδήπο−
τε λόγο κατά τη διάρκεια της φοίτησης, ο κηδεµόνας
αντικατασταθεί µε άλλο πρόσωπο, τούτο θα πρέπει να
γίνεται γνωστό στη Σχολή και το πρόσωπο αυτό θα
υπογράφει εκ νέου το ατοµικό δελτίο (καρτέλα) του
µαθητή.
3. ∆εν επιτρέπεται να γνωστοποιούνται, ή να παρέ−
χονται στοιχεία περί της σχολικής κατάστασης του
µαθητή σε άλλο πρόσωπο συγγενικό ή φιλικό, πλην του
κηδεµόνα αυτού.
4. Ο κηδεµόνας του µαθητή οφείλει να προσέρχεται
τακτικά στο Σχολείο, κατά τις ώρες λειτουργίας του,
προκειµένου να ενηµερώνεται υπεύθυνα για την φοίτη−
ση του κηδεµονευοµένου του, λαµβάνοντας σχετικό ενυ−
πόγραφο σηµείωµα του ∆/ντή της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας.
5. O κηδεµόνας ευθύνεται για την τακτική παρακο−
λούθηση της φοίτησης του µαθητή.
Προς τούτο θα πρέπει να υπάρχει από πλευράς Σχο−
λείου έγγραφη ενηµέρωσή του (µε συστηµένη ταχυ−
δροµική επιστολή) υπογεγραµµένη από το ∆/ντή της
ΕΠΑ.Σ Μαθητείας.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

6. Οι µαθητές, που έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος
της ηλικίας τους µπορούν να χειρίζονται µόνοι τους τις
σχολικές τους υποθέσεις.
Άρθρο 7
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
1. Επιτρέπεται καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού
έτους, εκτός από την περίοδο των εξετάσεων, η µε−
τεγγραφή µαθητή από ΕΠΑ.Σ Μαθητείας σε άλλη όµοια,
στην ίδια ειδικότητα και σε αντίστοιχη Τάξη στις ακό−
λουθες περιπτώσεις:
Α. Αν καταργηθεί, ή ανασταλεί η λειτουργία ΕΠΑ.Σ
Μαθητείας, ή ειδικότητα, στην οποία ο µαθητής έχει
πραγµατοποιήσει την εγγραφή του.
Β. Αν ιδρυθεί νέα ΕΠΑ.Σ Μαθητείας πλησιέστερα στον
τόπο µόνιµης κατοικίας του µαθητή.
Γ. Αν έχει επιβληθεί στο µαθητή η ποινή της αλλαγής
σχολικού περιβάλλοντος και συνεπώς η ποινή της απο−
µάκρυνσής του από την ΕΠΑ.Σ Μαθητείας.
∆. Αν µετοίκησε σε άλλη πόλη η οικογένεια του µα−
θητή.
Ε. Αν ο µαθητής πρόκειται να επιστρέψει στην πόλη
της µόνιµης κατοικίας της οικογένειάς του.
2. Οι περιπτώσεις Α, Γ µετεγγραφής της προηγούµενης
παραγράφου γίνονται, χωρίς την αίτηση του κηδεµόνα,
ή του ίδιου του µαθητή µε Απόφαση της ∆ιοίκησης,
βάσει χωροταξικών δεδοµένων, της δυναµικότητας των
κενών θέσεων Μαθητείας, που υφίστανται στην αγορά
εργασίας της περιοχής, όπου εδρεύει η ΕΠΑ.Σ Μαθητεί−
ας υποδοχής, σε συνδυασµό και µε τυχόν προτιµήσεις
των µαθητών, όπου αυτό είναι εφικτό.
3. Οι περιπτώσεις µετεγγραφής Β, ∆ και Ε της παρ.1
του άρθρου αυτού πραγµατοποιούνται µετά από αίτηση
του κηδεµόνα, ή του ίδιου του µαθητή, εφόσον είναι
ενήλικος, στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, στην οποία φοιτά,
αίτηση, η οποία συνεκτιµάται από τους ∆ιευθυντές και
των δύο ΕΠΑ.Σ Μαθητείας και τελικά εγκρίνεται από το
∆/ντή της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, στην οποία µετεγγράφεται
ο µαθητής.
4. Τίτλο µετεγγραφής αποτελεί το ατοµικό δελτίο
(καρτέλα) του µαθητή µε φωτογραφία του, το οποίο
περιλαµβάνει τις απουσίες του µαθητή, τη βαθµολογία
κάθε µαθήµατος και τα δικαιολογητικά της αρχικής
εγγραφής του.
5. Τα δικαιολογητικά µετεγγραφής αποστέλλονται
στη νέα ΕΠΑ.Σ Μαθητείας µε την επιµέλεια και την
ευθύνη της προηγούµενης και αποκλείεται η αποστο−
λή τούτων µε το µαθητή, που µετεγγράφεται, ή τον
κηδεµόνα του.
6. Ο µαθητής, που µετεγγράφεται σε ΕΠΑ.Σ Μαθητείας
άλλης πόλης, δεν χρεώνεται τις απουσίες των ηµερών,
που απαιτούνται για τη µετάβασή του από την µία πόλη
στην άλλη και οι οποίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις
τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες.
Άρθρο 8
ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ
1. Μαθητές των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, οι οποίοι επιθυ−
µούν να αλλάξουν ειδικότητα, έχουν τη δυνατότητα να
ζητήσουν την αλλαγή αυτή κατά το Α΄ έτος Σπουδών
και µέχρι 31 Οκτωβρίου. Η ως άνω αλλαγή ειδικότητας

πραγµατοποιείται µετά από Απόφαση του Συλλόγου
∆ιδασκόντων, κατά πλειοψηφία των 2/3, για σοβαρούς
και τεκµηριωµένους λόγους.
2. Μαθητές της Α΄ Τάξης των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, οι
οποίοι ζήτησαν αλλαγή ειδικότητας, µετά την ως άνω
προθεσµία, καθώς και µαθητές της Β΄ Τάξης που επιθυ−
µούν αλλαγή ειδικότητας, έχουν τη δυνατότητα επανεγ−
γραφής τους στην Α΄ Τάξη της ζητούµενης ειδικότητας
το επόµενο σχολικό έτος, χωρίς άλλη διαδικασία και καθ’
υπέρβαση του προβλεποµένου αριθµού εισακτέων.
Αν κατά το πρώτο έτος σπουδών προκύψουν αιφνιδίως
σοβαροί λόγοι υγείας του µαθητή, αρµοδίως βεβαιού−
µενοι, τότε πραγµατοποιείται η αλλαγή ειδικότητας µε
Απόφαση ∆ιοικητή του ΟΑΕ∆, µετά από τεκµηριωµένη
εισήγηση του Συλλόγου ∆ιδασκόντων.
3. Εάν οι αλλαγές ειδικότητας προϋποθέτουν και µε−
τεγγραφή των µαθητών σε άλλη ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, θα
ακολουθηθεί προς τούτο η διαδικασία µετεγγραφής.
Άρθρο 9
ΕΝΤΑΞΕΙΣ
Α. Μαθητές της Α΄ Τάξης ηµεδαπών ισοτίµων ∆ηµοσί−
ων, ή Ιδιωτικών ΕΠΑ.Σ της αυτής ειδικότητας είναι δυ−
νατόν να ενταχθούν στη Α΄Τάξη των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας,
αφού υποβάλουν σχετική αίτηση, µέχρι 10 Οκτωβρίου.
Το αυτό ισχύει και για τους µαθητές της Β΄ Τάξης των
∆ηµοσίων, ή Ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ ή ΓΕΛ.
Για την ως άνω ένταξη ο ενδιαφερόµενος µαθητής
πρέπει να έχει την προβλεπόµενη ηλικία εισαγωγής και
το «Αποδεικτικό Σπουδών για εγγραφή σε ΕΠΑΣ» από
το ΕΠΑ.Λ ή ΓΕ.Λ προέλευσής του.
Η ένταξη πραγµατοποιείται εντός πέντε (5) ηµερών
από την ηµεροµηνία λήξης των αιτήσεων και ο αριθµός
των εντασσοµένων, (µαζί µε τους εγγραφέντες µαθητές
της Α΄ Τάξης), δεν δύναται να υπερβαίνει τον αριθµό
των µαθητών ενός πλήρους τµήµατος.
Β. Η ένταξη των µαθητών ακολουθεί τη σειρά προτε−
ραιότητας υποβολής της αίτησής τους.
Απουσίες των µαθητών, που εντάσσονται, δεν υπολο−
γίζονται µέχρι την εγγραφή τους.
Οι εντάξεις κυρώνονται µε πράξη του Συλλόγου ∆ι−
δασκόντων.
Άρθρο 10
∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
1. Τα µαθήµατα, που διδάσκονται στις ΕΠΑ.Σ Μαθητεί−
ας, είναι τα περιλαµβανόµενα στο συγκεκριµένο ωρο−
λόγιο πρόγραµµα και η διδασκαλία αυτών δεν είναι
δυνατόν να υπερβαίνει κατά εβδοµάδα, τις ώρες που
ορίζονται από τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράµµατα
διδασκαλίας.
2. Κάθε διδακτική ώρα διαρκεί 45 λεπτά. Μεταξύ των
διδακτικών ωρών µεσολαβεί δεκάλεπτο διάλειµµα.
3. Με Απόφαση του Συλλόγου ∆ιδασκόντων είναι δυ−
νατόν να προσαρµόζεται η διάρκεια των διαλειµµάτων,
σύµφωνα µε τις λειτουργικές ανάγκες της ΕΠΑ.Σ Μα−
θητείας.
4. Στην περίπτωση, κατά την οποία διαπιστωθεί ανά−
γκη, είναι δυνατόν να διδάσκονται, στην Α΄ Τάξη των
ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, µαθήµατα ειδικότητας, εφαρµόζοντας
ειδικό πρόγραµµα Πρόσθετης ∆ιδακτικής Στήριξης.
Η εφαρµογή του ως άνω προγράµµατος γίνεται µετά
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από τεκµηριωµένη εισήγηση του Συλλόγου ∆ιδασκό−
ντων και Απόφαση της ∆ιοίκησης του Οργανισµού.
Άρθρο 11
ΦΟΙΤΗΣΗ – ΑΠΟΥΣΙΕΣ
Ι. ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΗ
Η προαγωγή και η απόλυση των µαθητών των ΕΠΑ.
Σ Μαθητείας εξαρτώνται από την επίδοσή τους στα
µαθήµατα και από την τακτική φοίτησή τους στην Εκ−
παιδευτική Μονάδα.
Η φοίτηση όλων των µαθητών στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας
αποτελεί καθήκον και χαρακτηρίζεται ως επαρκής, ή
ελλιπής, ή ανεπαρκής, µε βάση το γενικό σύνολο των
απουσιών, που σηµειώθηκαν κατά τη διάρκεια του δι−
δακτικού έτους.
Συγκεκριµένα:
Για τους µαθητές και των δύο Τάξεων (Α΄ – Β΄ ) των
ΕΠΑ.Σ Μαθητείας η φοίτηση χαρακτηρίζεται:
Α) Ως ΕΠΑΡΚΗΣ, εφόσον οι µαθητές σηµειώσουν µέσα
στο διδακτικό έτος µέχρι εκατό (100) απουσίες, από
τις οποίες οι πενήντα (50) και πάνω είναι δικαιολογη−
µένες.
ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΕΠΑΡΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ
ΣΤΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ, Ή ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕ−
ΡΙΟ∆ΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ.
Β) Ως ΕΛΛΙΠΗΣ, εφόσον οι µαθητές σηµειώσουν µέσα
στο διδακτικό έτος µέχρι εκατό (100) απουσίες, από τις
οποίες οι πενήντα (50) και πάνω είναι αδικαιολόγητες.
ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΝΤΑΙ
ΣΕ ΟΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΤΟΥ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ.
Γ) Ως ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ, εφόσον οι µαθητές σηµειώσουν
µέσα στο διδακτικό έτος πάνω από εκατό (100) απου−
σίες, έστω και αν οι απουσίες αυτές είναι δικαιολογη−
µένες.
ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ, ΠΟΥ Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ
ΩΣ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ, ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΤΗΣ Ι∆ΙΑΣ ΤΑΞΗΣ.
ΙΙ. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΗ∆ΕΜΟΝΑ
Οι πραγµατοποιούµενες κατά τις ώρες λειτουργίας
των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας απουσίες καταχωρίζονται ανά
µία, για κάθε διδακτική ώρα, στο ηµερήσιο δελτίο απου−
σιών, το οποίο ελέγχεται και µονογράφεται από το
διδάσκοντα και στη συνέχεια µεταφέρονται στο βιβλίο
απουσιών.
Η ευθύνη τήρησης του ως άνω βιβλίου απουσιών
ανατίθεται στον Υποδιευθυντή της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας,
µε αναπληρωτή άλλον εκπαιδευτικό, οριζόµενο από το
∆/ντή της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας.
Για κάθε ενήλικο, ή ανήλικο µαθητή, που απουσιάζει
τακτικά, ενηµερώνεται από την ΕΠΑ.Σ Μαθητείας ο ίδιος,
ή ο κηδεµόνας του.
Συγκεκριµένα, ο υπεύθυνος για την παρακολούθηση
της φοίτησης των µαθητών εκπαιδευτικός Τµήµατος
ή Τάξης, αφού ενηµερώσει το ∆/ντή της ΕΠΑ.Σ Μαθη−
τείας, ότι ο µαθητής συµπλήρωσε ήδη 20−30 απουσίες,
δικαιολογηµένες ή αδικαιολόγητες, είναι υποχρεωµένος
οπωσδήποτε να ενηµερώνει και τον ενήλικο µαθητή, ή
τον κηδεµόνα του −αν είναι ανήλικος−, µε ταχυδροµική
επιστολή, η οποία αποστέλλεται µε µέριµνα του Σχολεί−
ου και στην οποία αναφέρεται και κάθε άλλο θέµα, που
αφορά στη σχολική κατάσταση του εν λόγω µαθητή.
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Η ως άνω επιστολή αποστέλλεται και κατά τη διάρ−
κεια του έτους, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο από την
ΕΠΑΣ Μαθητείας, σε συνδυασµό πάντα µε τον αριθµό
των απουσιών κάθε µαθητή και την εν γένει συµπερι−
φορά του.
ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΥΣΙΩΝ
Από τις απουσίες των µαθητών δικαιολογηµένες εί−
ναι µόνον αυτές, που οφείλονται σε ασθένεια και σε
ιδιαίτερους λόγους, οι οποίοι αναφέρονται αναλυτικά
στο παρόν άρθρο.
ΜΑΘΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ, ΠΟΥ ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ,
ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ, ΟΦΕΙΛΕΙ:
α) Να ενηµερώνει την ΕΠΑ.Σ Μαθητείας για την ασθέ−
νειά του.
β) Όταν επανέλθει στην Εκπαιδευτική Μονάδα, να προ−
σκοµίσει – εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών – σχετική
βεβαίωση ιατρού του Ι.Κ.Α, ή άλλου Ασφαλιστικού Οργα−
νισµού, ή άλλου ∆ηµοσίου Φορέα, ή ιδιώτη ιατρού, που
να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.
Για το χαρακτηρισµό της φοίτησης των µαθητών:
1. ∆ΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ
α) Απουσίες µαθητών, για την προσέλευσή τους στο
συµβούλιο οπλιτών, η οποία αποδεικνύεται µε σχετικό
δικαιολογητικό.
β) Απουσίες µαθητών, λόγω συµµετοχής τους σε επί−
σηµες αθλητικές εκδηλώσεις, η οποία πιστοποιείται από
την αρµόδια δηµόσια αθλητική αρχή.
γ) Απουσίες µαθητών, οι οποίες οφείλονται σε ολιγό−
ωρη, ή ολιγοήµερη απεργία των υπεραστικών λεωφο−
ρείων Κ.Τ.Ε.Λ, που βεβαιώνεται κατά τόπους από τον
οικείο Φορέα.
δ) Απουσίες µαθητών, οι οποίες οφείλονται σε χιονο−
πτώσεις, καθώς και απαγόρευση απόπλου, που βεβαιώ−
νονται κατά τόπους από την υπεύθυνη ∆ηµόσια Αρχή.
ε) Απουσίες µαθητών, οι οποίες οφείλονται σε απρό−
βλεπτους λόγους, όπως π.χ. σεισµοί, πληµµύρες κ.λ.π., που
βεβαιώνονται κατά τόπους από τον οικείο Νοµάρχη.
στ) Απουσίες µαθητών, 1.του Καθολικού ∆όγµατος,
2.του Εβραϊκού Θρησκεύµατος και 3. του Μουσουλµα−
νικού Θρησκεύµατος, κατά τις ηµέρες των Εορτών, οι
οποίες αναφέρονται στο άρθρο 21 του παρόντος Κα−
νονισµού.
ζ) Απουσίες µαθητών, που οφείλονται σε συµµετοχή
τους σε πανελλήνιους και πανευρωπαϊκούς διαγωνι−
σµούς (µε απόφαση του ∆.Σ του Οργανισµού), µε την
προϋπόθεση, ότι υπάρχει συνοδός εκπρόσωπος της
ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, ή της ∆ιοίκησης.
Οι ως άνω µη λαµβανόµενες υπόψη απουσίες δεν µπο−
ρούν να υπερβούν αθροιστικά για όλο το διδακτικό έτος
τις δέκα (10) ηµέρες. Σε περίπτωση υπέρβασης των δέκα
(10) ηµερών, οι επιπλέον απουσίες θα προσµετρώνται
ως δικαιολογηµένες.
η) Απουσίες µαθητών, οι οποίες οφείλονται στην ανά−
γκη µετάγγισης αίµατος σε ειδικό Νοσηλευτικό Ίδρυµα,
λόγω µεσογειακής, ή δρεπανοκυτταρικής αναιµίας.
θ) Απουσίες µαθητών οφειλόµενες σε θεραπεία σοβα−
ρής ασθένειας, αρχικής ή συνεχιζόµενης, στο εσωτερικό,
ή σε χώρες του εξωτερικού.
Στις περιπτώσεις αυτές δεν υπολογίζονται και οι
απουσίες τριών (3) ηµερών, για τη µετάβαση και επι−
στροφή, πέραν των βεβαιουµένων µε σχετικά ιατρικά
πιστοποιητικά απουσιών.
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ι) Απουσίες µαθητών, οι οποίες οφείλονται σε αποδε−
δειγµένη παρουσία τους (ως µάρτυρες) στα ελληνικά
δικαστήρια.
κ) Απουσίες µαθητών (2 ηµερών), που αποδεδειγµένα
οφείλονται σε θάνατο προσώπου Α΄ Βαθµού συγγενί−
ας.
λ) Απουσίες µαθητών, που αναφέρονται στις διατάξεις
του άρθρου 7, παρ.6 του παρόντος Κανονισµού.
µ) Απουσίες µαθητών, που απασχολούνται οπωσδήπο−
τε σε εργασία, που ανατέθηκε σ’ αυτούς από το ∆/ντή,
ή µε πράξη του Συλλόγου των ∆ιδασκόντων.
ν) Απουσίες µαθητών, λόγω συµµετοχής τους σε εθε−
λοντική αιµοδοσία, ως εξής:
Tης ηµέρας της αιµοδοσίας, όταν ο µαθητής προ−
σφέρει αίµα για ασθενή του συγγενικού του περιβάλ−
λοντος.
Μιας (1) ηµέρας επιπλέον, όταν ο µαθητής, µε δική
του πρωτοβουλία προσέρχεται να προσφέρει αίµα σε
κέντρο αιµοδοσίας.
∆ύο (2) επιπλέον ηµερών, όταν ο µαθητής ανταποκρί−
νεται σε πρόσκληση υπηρεσίας αιµοδοσίας, για κάλυψη
έκτακτης ανάγκης, ή όταν συµµετέχει σε οργανωµένη
οµαδική αιµοληψία.
2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ξ) Απουσίες µαθητών, που σηµειώνονται κατά τις σχο−
λικές εκδηλώσεις (πολιτιστικές, αθλητικές, σχολικές και
εθνικές εορτές), ή εκπαιδευτικές επισκέψεις, προσµε−
τρώνται σε τόσον αριθµό, όσες είναι οι κατά τις ηµέρες
εκείνες προβλεπόµενες διδακτικές ώρες, σύµφωνα µε
το εβδοµαδιαίο ωρολόγιο πρόγραµµα. Εξαίρεση επι−
τρέπεται, µόνο στις περιπτώσεις όπου, κατά την κρίση
του ∆/ντή της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, η συµµετοχή των µα−
θητών στις ανωτέρω εκδηλώσεις καθίσταται εκ των
πραγµάτων αδύνατη.
Οι µαθητές, οι οποίοι δεν συµµετέχουν στις σχολικές
εκδροµές, είναι υποχρεωµένοι να προσέρχονται στο
Σχολείο.
ο) Απουσίες µαθητών, που οφείλονται σε παρακολού−
θηση ειδικού προγράµµατος απεξάρτησης από ουσίες
κτλ, αντιµετωπίζονται κατά περίπτωση από τη ∆ιοίκηση
του Οργανισµού, µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του
Συλλόγου ∆ιδασκόντων.
π) Απουσίες µαθητών, οι οποίες οφείλονται σε ασθέ−
νεια, ή άλλους σοβαρούς λόγους, δύνανται να δικαιο−
λογηθούν µε υπεύθυνη δήλωση του κηδεµόνα (στην
περίπτωση ανήλικου µαθητή), ή του ίδιου του ενήλικου
µαθητή, αλλά µε έγκριση του ∆/ντή της ΕΠΑ.Σ Μαθητεί−
ας, για τέσσερις (4) το πολύ ηµέρες σε όλη τη διάρκεια
του διδακτικού έτους.
ρ) Σε καµία περίπτωση δεν θεωρούνται δικαιολογηµέ−
νες απουσίες µαθητών όταν πραγµατοποιούνται, χωρίς
την άδεια του ∆/ντή της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, σε ώρες του
ηµερήσιου προγράµµατος λειτουργίας αυτής, µεµονω−
µένες ή συνεχείς.
σ) Απουσίες που οφείλονται σε οµαδική αποχή των
µαθητών από το Σχολείο τίθενται στην κρίση του ∆/ντή
Εκπαίδευσης.
IV. ΠΡΑΞΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΩΝ
Οι απουσίες των µαθητών, που πραγµατοποιούνται,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, αθροί−
ζονται και λαµβάνονται υπόψη για το χαρακτηρισµό της
φοίτησης κάθε µαθητή.

Για τις απουσίες αυτές συντάσσεται, αµέσως µετά
τη λήξη του εξαµήνου, ειδική πράξη του Συλλόγου ∆ι−
δασκόντων.
Άρθρο 12
ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
1. Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους οι µαθητές
των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας εξετάζονται στα διδασκόµενα
µαθήµατα ως ακολούθως:
Α. Πρόχειρη γραπτή, ή προφορική εξέταση στο µά−
θηµα της ηµέρας.
Β. Πρόχειρη γραπτή στο τέλος κάθε ενότητας και οπωσ−
δήποτε, πριν τη λήξη των µαθηµάτων κάθε εξαµήνου.
Η εξέταση αυτή συνίσταται σε µία κριτική διαπραγµά−
τευση (δοκίµιο), η οποία θα αναφέρεται στην παραπάνω
ενότητα του µαθήµατος.
Οι µαθητές θα ενηµερώνονται για τις πρόχειρες εξε−
τάσεις από το διδάσκοντα, τουλάχιστον τρεις (3) ηµέρες
πριν τη διεξαγωγή τους.
2. Οι διδάσκοντες υποβάλλουν στη Γραµµατεία της
ΕΠΑ.Σ Μαθητείας ονοµαστική κατάσταση βαθµολογίας
µαθητών, (πέντε ηµέρες, πριν τη λήξη των µαθηµάτων
του κάθε εξαµήνου),που αφορά στον προφορικό βαθµό
του µαθητή για το συγκεκριµένο µάθηµα.
Για τη βαθµολογία αυτή θα συνεκτιµάται η ενεργητική
συµµετοχή του µαθητή στην καθηµερινή εκπαιδευτική
διαδικασία και η απόδοσή του στις παραπάνω πρόχει−
ρες εξετάσεις.
Εάν ο µαθητής, είτε λόγω παντελούς του απουσί−
ας, είτε από υπαιτιότητά του, δεν έτυχε βαθµολογίας
πρόχειρης γραπτής εξέτασης εντός του εξαµήνου και
η ενεργητική συµµετοχή του είναι µηδενική, τότε ως
βαθµολογία του εξαµήνου τούτου λογίζεται η µονάδα.
Γ. Προαγωγικές ή Απολυτήριες εξετάσεις διενεργού−
µενες κατά τις ακόλουθες χρονικές περιόδους, οι οποίες
καλούνται εξεταστικές περίοδοι:
α) Η εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου, κατά την οποία
διενεργούνται οι προαγωγικές εξετάσεις των εξαµη−
νιαίων µαθηµάτων (όπου διδάσκονται εξαµηνιαία µα−
θήµατα).
Η εξέταση, που αφορά τα µαθήµατα, τα οποία βαθµο−
λογήθηκαν µε µη προαγώγιµο βαθµό κατά την εξετα−
στική περίοδο Ιανουαρίου, δεν επαναλαµβάνεται κατά
την εξεταστική περίοδο Ιουνίου.
Επίσης κατά την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου δι−
ενεργούνται και οι απολυτήριες εξετάσεις, για όσους
µαθητές οφείλουν µαθήµατα, προκειµένου να λάβουν
το Πτυχίο τους.
Η ως άνω περίοδος αρχίζει πριν από την έναρξη του
Β΄ εξαµήνου και δύναται να διαρκεί τόσες εργάσιµες
ηµέρες, όσα και τα εξεταζόµενα µαθήµατα.
Κατά την εξεταστική περίοδο του Ιανουαρίου οι µα−
θητές, που δεν εξετάζονται σε εξαµηνιαία µαθήµατα,
συνεχίζουν κανονικά τα µαθήµατά τους.
β) Η εξεταστική περίοδος Ιουνίου, κατά την οποία
διενεργούνται οι προαγωγικές και απολυτήριες εξε−
τάσεις, αρχίζει από την πρώτη εργάσιµη ηµέρα του
Ιουνίου – εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από Απόφαση
του ∆ιοικητή του ΟΑΕ∆ − και δύναται να διαρκεί τόσες
εργάσιµες ηµέρες, όσα και τα εξεταζόµενα µαθήµατα.
γ) Η εξεταστική περίοδος Σεπτεµβρίου, κατά την
οποία διενεργούνται οι επαναληπτικές εξετάσεις και

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
δύναται να διαρκεί καθ’ όλο το πρώτο 20ήµερο του
µηνός Σεπτεµβρίου.
∆. Κατά τις γραπτές εξετάσεις οι µαθητές εξετάζο−
νται στην ύλη των µαθηµάτων, που διδάχτηκαν κατά
τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο.
Ε. Για τα εργαστηριακά µαθήµατα, όταν αυτά είναι
αυτοτελή (µόνον εργαστήριο), διενεργείται πρακτική
εξέταση στα εργαστήρια της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, κατά
την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου, αν το εργαστηρι−
ακό µάθηµα διδάσκεται µόνο κατά το Α΄ εξάµηνο του
έτους .
Αν το εργαστηριακό µάθηµα διδάσκεται στο Β΄ εξά−
µηνο, ή είναι διάρκειας ενός έτους, τότε εξετάζεται κατά
την εξεταστική περίοδο Ιουνίου.
Η εξέταση αυτή είναι δυνατόν να είναι γραπτή, ή
προφορική, ή συνδυασµός γραπτής και προφορικής, ή
κατασκευή δοκιµίου, ανάλογα µε τη φύση του εργαστη−
ριακού µαθήµατος και των δυνατοτήτων, που παρέχει
το αντικείµενο αυτού, για την ορθότερη αξιολόγηση
των γνώσεων των µαθητών.
Η µορφή της εξέτασης, σύµφωνα µε την προηγούµενη
παράγραφο, καθορίζεται µε την εισήγηση του διδά−
σκοντος στο εργαστηριακό µάθηµα και µε την έγκριση
του υπευθύνου του εργαστηρίου και του ∆ιευθυντή της
ΕΠΑ.Σ Μαθητείας.
Τα εργαστηριακά µαθήµατα, ανεξάρτητα από τον τρό−
πο εξέτασής τους, (προφορικά ή γραπτά) θεωρούνται
γραπτώς εξεταζόµενα.
ΣΤ. Όταν το εργαστηριακό µάθηµα διδάσκεται σαν
ενιαίο µάθηµα µε το θεωρητικό µέρος, τότε η εξέτα−
ση διενεργείται χωριστά στη θεωρία και χωριστά στα
εργαστήρια (πρακτική εξέταση), κατά τον τρόπο, που
προαναφέρεται.
Τελικός βαθµός εξαµήνου, ή γραπτών εξετάσεων είναι
ο µέσος όρος των δύο βαθµολογιών (θεωρίας−εργα−
στηρίου).
Το µάθηµα «Εργασιακό Περιβάλλον» − όπου διδάσκεται
– είναι µη θεωρητικό και δεν εξετάζεται γραπτά.
Βαθµολογία προφορικών βαθµών Α΄ και Β΄ εξαµήνων
καταχωρείται.
Ο τελικός βαθµός του ως άνω µαθήµατος προκύπτει
από το ηµιάθροισµα των βαθµών Α΄ και Β΄ εξαµήνων.
3. Το πρόγραµµα των εξετάσεων των µαθητών των
ΕΠΑ.Σ Μαθητείας καταρτίζεται από το ∆/ντή, ή Υποδι−
ευθυντή της Εκπαιδευτικής Μονάδας και ανακοινώνεται
στους διδάσκοντες και στους µαθητές τρεις (3) ηµέρες
τουλάχιστον, πριν την ηµεροµηνία έναρξης των εξετά−
σεων, µε κοινοποίηση στη ∆/νση Εκπ/σης.
4. Τα θέµατα των εξετάσεων επιλέγονται µε τρόπο,
ώστε να εξετάζεται το µεγαλύτερο δυνατό ποσοστό
ύλης και να επιτυγχάνεται αντικειµενική βαθµολόγη−
ση.
Κατά τις γραπτές εξετάσεις δίδονται στους µαθητές
εννέα (9) θέµατα από κάθε µάθηµα, από τα οποία είναι
υποχρεωµένοι να απαντήσουν στα έξι (6), εκτός από το
µάθηµα της Ξένης Γλώσσας και του Σχεδίου, στα οποία
δίδεται ένα (1) µόνο θέµα υποχρεωτικό.
Α) Ο τρόπος αξιολόγησης του µαθήµατος της Ξένης
Γλώσσας συνίσταται σε επεξεργασία κειµένου τεχνικής
ορολογίας, προσαρµοσµένου στο γνωστικό πεδίο της
ειδικότητας.
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Β) Στο µάθηµα του Σχεδίου οι εξεταζόµενοι µαθητές
υποχρεούνται να σχεδιάσουν αντικείµενο, ή ειδικό θέµα,
σχετικό µε την ύλη, που διδάχθηκαν.
5. Κάθε θέµα, από τα εννέα (9) προτεινόµενα δύναται
να είναι αυτοτελές, ή να περιλαµβάνει µέχρι δύο (2)
ερωτήσεις από αυτοτελείς ενότητες.
6. Τα θέµατα των γραπτών εξετάσεων κάθε τµήµατος
προτείνονται από το διδάσκοντα και εγκρίνονται από
το ∆/ντή της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας.
7. Κατά τις γραπτές εξετάσεις παρίστανται ο διδάξας
το µάθηµα, ως εξεταστής και ένας τουλάχιστον από
τους διδάσκοντες στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, ως επιτη−
ρητής.
Αν ο αριθµός των εξεταζοµένων µαθητών απαιτεί
χρησιµοποίηση περισσοτέρων αιθουσών, θα χρησιµο−
ποιούνται επιτηρητές για κάθε αίθουσα. Ευνόητο είναι
ότι, όταν ο αριθµός των µαθητών είναι πολύ µικρός,
είναι δυνατόν να γίνει συνδυασµός εξέτασης δύο (2)
µαθηµάτων ταυτόχρονα στην ίδια αίθουσα.
Στην περίπτωση, που ο καθηγητής του µαθήµατος
απουσιάζει την ηµέρα της εξέτασης, ο ∆/ντής της ΕΠΑ.
Σ Μαθητείας αναβάλλει την εξέταση σε καθορισµένη
ηµέρα, ή ορίζει αναπληρωτή του από το διδακτικό προ−
σωπικό της Εκπαιδευτικής Μονάδας, που διδάσκει το
ίδιο, ή συναφές µάθηµα.
8. Η γραπτή εξέταση σε κάθε µάθηµα διαρκεί δύο (2)
ώρες, εκτός από το µάθηµα του Σχεδίου, του οποίου η
εξέταση διαρκεί τρεις (3) ώρες, καθώς και της εξέτασης
των εργαστηριακών µαθηµάτων όλων των Τάξεων, η
οποία δύναται να διαρκεί τέσσερις (4) ώρες, ανάλογα
µε τον τρόπο εξέτασης.
9. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων απαγορεύεται
η αντιγραφή και η µεταξύ των µαθητών επικοινωνία
οποιασδήποτε µορφής.
Στην αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται η ποινή της
ακύρωσης του γραπτού τους στο εξεταζόµενο µάθη−
µα από τον επιτηρητή και η βαθµολόγηση αυτού µε
µονάδα.
Είναι δυνατή η χρησιµοποίηση βοηθηµάτων από τους
µαθητές, όταν αυτό κρίνεται σκόπιµο από τον καθηγητή
του µαθήµατος.
10. Τα γραπτά δοκίµια των µαθητών παραλαµβάνονται
από τον επιτηρητή, ο οποίος, αφού τα µονογράψει στην
τελευταία σειρά του γραπτού και διαγράψει τα ενδιά−
µεσα κενά, τα παραδίδει στον εξεταστή.
11. Εντός τριών (3) ηµερών, −από τις γραπτές εξε−
τάσεις− ο εξεταστής παραδίδει στη Γραµµατεία της
ΕΠΑ.Σ Μαθητείας τα γραπτά δοκίµια των µαθητών, µε
ονοµαστική κατάσταση βαθµολογίας των εξετασθέντων
µαθητών.
12. Μαθητής, που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις
γραπτές εξετάσεις, βαθµολογείται µε µονάδα σε όσα
µαθήµατα απουσίαζε, για τη συγκεκριµένη εξέταση.
13. Μαθητής, που δικαιολογηµένα απουσίασε από τις
γραπτές εξετάσεις, καλείται από το ∆/ντή (σε συνεν−
νόηση µε τον εξεταστή) για εξέταση σε καθορισµένη
ηµεροµηνία και ώρα, πριν από την έκδοση των αποτε−
λεσµάτων.
14. Μαθητής, που δικαιολογηµένα (λόγοι ασθενείας
αρµοδίως βεβαιούµενοι) αδυνατεί να συµµετάσχει στις
γραπτές εξετάσεις του Ιουνίου, λαµβάνει µέρος στις
επανεξετάσεις του Σεπτεµβρίου και µόνο για γραπτή
δοκιµασία.
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15. Μαθητής, που δικαιολογηµένα αδυνατεί να προσέλ−
θει στις επανεξετάσεις του Σεπτεµβρίου, είναι δυνατόν
να εξετασθεί, µετά από Απόφαση του ∆ιοικητή του
ΟΑΕ∆ και όχι αργότερα από το τέλος του Οκτωβρίου.
16. Μαθητής, που προσκοµίζει ειδική διαγνωστική έκ−
θεση, ή βεβαίωση Ιατροπαιδαγωγικής Υπηρεσίας, ότι
πάσχει από διαταραχή του λόγου (δυσλεξία), απαλ−
λάσσεται από τις γραπτές εξετάσεις και εξετάζεται
µόνο και πάντα προφορικά, εκτός από το µάθηµα του
Σχεδίου.
Η ως άνω βεβαίωση κατατίθεται κατά την πρώτη
εγγραφή του µαθητή στη Γραµµατεία του Σχολείου
(µέχρι την έναρξη των µαθηµάτων) και ισχύει για όλη
την διάρκεια των σπουδών του.
17. Μαθητής, που βεβαιωµένα παρουσιάζει προβλήµα−
τα διαταραχής στο λόγο (δυσαρθρία, κεκεδισµό κ.λ.π
– όχι δυσλεξία), απαλλάσσεται από τις προφορικές εξε−
τάσεις των θεωρητικών µαθηµάτων και εξετάζεται σ’
αυτά µόνο γραπτά.
Για την ως άνω απαλλαγή ο µαθητής, κατά την ει−
σαγωγή του στην Εκπαιδευτική Μονάδα, θα πρέπει να
προσκοµίσει σχετική βεβαίωση Ιατροπαιδαγωγικού Κέ−
ντρου, ή Σταθµού.
18. Μαθητής, που έχει λάβει προαγωγικό βαθµό σε
εξαµηνιαία µαθήµατα (όπου υπάρχουν) και στη συνέχεια
παραπέµπεται σε ολική κατά Σεπτέµβριο εξέταση, θα
κατοχυρώνει το βαθµό στα µαθήµατα αυτά.
Άρθρο 13
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Η βαθµολογική κλίµακα, µε βάση την οποία χαρακτη−
ρίζεται η επίδοση των µαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας,
κατά τις προφορικές και γραπτές εξετάσεις, λεκτικώς
προσδιορίζεται µε τους εξής χαρακτηρισµούς:
«ΑΡΙΣΤΑ»

19−20

«ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ»

17−18

«ΚΑΛΩΣ»

14−16

«ΣΧΕ∆ΟΝ ΚΑΛΩΣ»

10−13

«ΑΝΕΠΑΡΚΩΣ»

06−09

«ΚΑΚΩΣ»

01−05

Ως ελάχιστος βαθµός προαγωγής, ή απόλυσης, κατά
µάθηµα, ορίζεται το «Σχεδόν Καλώς» δέκα (10).
2. Οι βαθµοί των γραπτών και προφορικών εξετάσεων
δίνονται σε ακεραία µονάδα.
Αν, κατά την εξαγωγή µέσων όρων, προκύπτει αριθµός
µεικτός, το κλάσµα λογίζεται ως ακεραία µονάδα, όταν
είναι ίσο, ή µεγαλύτερο του µισού αυτής.
Το ίδιο ισχύει και κατά την εξαγωγή των αποτελε−
σµάτων κάθε είδους εξετάσεων.
3. Ειδικός Βαθµός ετήσιας επίδοσης, κατά µάθηµα,
είναι το πηλίκον της διαίρεσης διά του τρία (3), [εκτός
των εξαµηνιαίων µαθηµάτων , όπου απαιτείται διαίρεση
διά του δύο (2)] των προφορικών βαθµών του πρώτου
και δευτέρου εξαµήνου σπουδών και του βαθµού της
γραπτής εξέτασης του Ιουνίου.
4. Γενικός Βαθµός ετήσιας επίδοσης είναι ο µέσος
όρος (Μ.Ο) των Ειδικών Βαθµών όλων των µαθηµάτων,
που διδάχθηκαν στην αντίστοιχη τάξη.

5. Γενικός Βαθµός Πτυχίου είναι ο Γενικός Βαθµός της
Τελευταίας Τάξης.
Αν ο Γενικός Βαθµός ετήσιας επίδοσης (προαγωγής)
ή ο Βαθµός Πτυχίου (απόλυσης) είναι αριθµός µεικτός,
αναγράφεται στους Τίτλους Σπουδών (και στα επίσηµα
βιβλία) ακριβώς, δηλαδή το ακέραιο και το κλασµατικό
µέρος αυτού.
Η επίδοση των µαθητών χαρακτηρίζεται ανάλογα,
λαµβανοµένου υπόψη, ότι στην περίπτωση, που προ−
κύπτει αριθµός µεικτός, το κλάσµα λογίζεται ως ακε−
ραία µονάδα, όταν είναι ίσο, ή µεγαλύτερο του µισού
αυτής.
6. Τα γραπτά δοκίµια των µαθητών διατηρούνται για
ένα χρόνο και µετά καταστρέφονται, µε ευθύνη του
∆/ντή της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, ή του αναπληρωτή της.
Άρθρο 14
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ – ΦΟΙΤΗΣΗΣ
1. Με βάση τους Ειδικούς βαθµούς σε κάθε µάθη−
µα καθορίζεται ανάλογα η προαγωγή, η απόλυση, η
επανεξέταση, καθώς και η απόρριψη των µαθητών των
EΠΑ.Σ Μαθητείας.
2. Μαθητής, που βαθµολογείται τουλάχιστον µε τη
βαθµολογική βάση σε όλα τα µαθήµατα, («σχεδόν κα−
λώς» δέκα – 10), προάγεται, ή απολύεται.
3. Μαθητής, που βαθµολογείται κάτω από τη βάση,
µέχρι του βαθµού οκτώ (8) σε ένα µάθηµα εκτός από το
εργαστηριακό, ή τα εργαστηριακά µαθήµατα της ειδικό−
τητας, για τα οποία απαιτείται τουλάχιστον ο βαθµός
δέκα (10), προάγεται στην επόµενη Τάξη, ή απολύεται
ανάλογα, µόνον αν ο µέσος όρος (Μ.Ο) του συνόλου
των µαθηµάτων (στα οποία συµπεριλαµβάνεται και το
µάθηµα, στο οποίο βαθµολογήθηκε κάτω από τη βάση)
δίνει άθροισµα συµπληρωµένο δώδεκα (12), διαφορετι−
κά παραπέµπεται για επανεξέταση το Σεπτέµβριο στο
συγκεκριµένο µάθηµα.
Ειδικά για το µάθηµα του «Σχεδίου», το οποίο θε−
ωρείται εργαστηριακό µάθηµα, ισχύει ό,τι ισχύει στα
θεωρητικά µαθήµατα [ο βαθµός οκτώ (8)]
4. Μαθητής παραπέµπεται για επανεξέταση το Σε−
πτέµβριο, όταν βαθµολογείται έως και σε τέσσερα (4)
µαθήµατα κάτω από τη βάση, συµπεριλαµβανοµένων και
αυτών που εξετάζονται µόνο κατά το πρώτο εξάµηνο
(εξαµηνιαίων, όπου υπάρχουν), καθώς και των εργαστη−
ριακών µαθηµάτων.
5. Μαθητής απορρίπτεται, όταν δεν συντρέχουν οι
περιπτώσεις των άρθρων 2,3 και 4 του παρόντος άρ−
θρου.
6. Οι επανεξετάσεις του Σεπτεµβρίου διενεργούνται
σε κάθε µάθηµα, στο οποίο ο µαθητής βαθµολογήθηκε
κάτω από τη βάση, µε γραπτή και προφορική εξέταση.
Στην προκειµένη περίπτωση η εξεταστέα ύλη είναι η
διδαχθείσα (στο µάθηµα) κατά το προηγούµενο σχο−
λικό έτος.
Στις ως άνω επανεξετάσεις παραπέµπονται επίσης και
οι µαθητές, λόγω ελλιπούς φοίτησης, οι οποίοι εξετά−
ζονται – γραπτά και προφορικά – σε όλα τα διδαχθέντα
µαθήµατα του προηγούµενου σχολικού έτους (ολική
εξέταση).
Ο µέσος όρος (Μ.Ο) των δύο βαθµών, γραπτών και
προφορικών, αποτελεί το βαθµό ετήσιας επίδοσης του
µαθήµατος, ή των µαθηµάτων, στα οποία παραπέµπεται
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ο µαθητής, είτε πρόκειται για πτυχιακές εξετάσεις, είτε
για προαγωγικές.
7. Κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεµβρίου οι µα−
θητές προάγονται, ή απολύονται ανάλογα, όταν βαθµο−
λογούνται τουλάχιστον µε τη βάση σε όσα µαθήµατα
επανεξετάζονται, διαφορετικά απορρίπτονται.
8. Μαθητής της τελευταίας Τάξης των ΕΠΑ.Σ Μαθη−
τείας, που απορρίφθηκε στις εξετάσεις του Ιουνίου,
(λόγω µαθηµάτων), έχει τη δυνατότητα να επανεξε−
τάζεται κατά τις επόµενες εξεταστικές περιόδους Σε−
πτεµβρίου – Ιανουαρίου − Ιουνίου, σε όλα τα µαθήµατα,
που απέτυχε, µέχρι να αποκτήσει τον Τίτλο Σπουδών
του, µε αντίστοιχη κατοχύρωση της βαθµολογίας στα
µαθήµατα, που λαµβάνει προαγωγικό βαθµό.
Και στην προκειµένη περίπτωση ισχύουν οι διατάξεις
της παραγράφου 6 και 7 του παρόντος άρθρου.
9. Μαθητής της τελευταίας Τάξης των ΕΠΑ.Σ Μαθη−
τείας, που απορρίφθηκε, λόγω ανεπαρκούς φοίτησης,
επαναλαµβάνει τα µαθήµατα της Τάξης του, εκτός αν
παραπεφθεί σε ολική εξέταση το Σεπτέµβριο, µετά από
αιτιολογηµένη εισήγηση του Συλλόγου ∆ιδασκόντων και
σχετική Απόφαση του ∆ιοικητή του ΟΑΕ∆.
Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται η διαδικασία, που
προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 8 του
παρόντος άρθρου.
10. Μαθητής, που διέκοψε τη φοίτησή του για οποιον−
δήποτε λόγο, έχει τη δυνατότητα να επανεγγραφεί, αν
δεν έχει υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας του και στην
περίπτωση, που η διακοπή έγινε στην τελευταία Τάξη,
έχει τη δυνατότητα επανεγγραφής, αν δεν έχει υπερβεί
το 30ο έτος της ηλικίας του.
Στην περίπτωση, κατά την οποία ο µαθητής έχει υπερ−
βεί τα ως άνω όρια ηλικίας, επανεγγράφεται µόνο µετά
από αιτιολογηµένη Απόφαση ∆ιοικητή.
11. Οι απορριφθέντες µαθητές, κατά τις εξετάσεις του
Ιουνίου, καθώς και κατά τις επανεξετάσεις τους, έχουν
τη δυνατότητα, εντός πέντε (5) ηµερών από την έκδοση
των αποτελεσµάτων, να ζητήσουν µε αίτησή τους την
αναθεώρηση των γραπτών τους.
Η αναθεώρηση των γραπτών γίνεται από τριµελή επι−
τροπή (µε καλυµµένα τα ονοµατεπώνυµα των µαθητών),
που απαρτίζεται από το ∆/ντή της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας,
ως Πρόεδρο και δύο µέλη (που ορίζονται από το ∆/ντή),
από το διδακτικό προσωπικό, που διδάσκει το ίδιο, ή
συναφές µάθηµα.
Στην περίπτωση αδυναµίας συγκρότησης επιτροπής,
ή έλλειψης−για οποιονδήποτε λόγο − καθηγητή ειδικότη−
τας, τα γραπτά δοκίµια αποστέλλονται «επί αποδείξει»
(και µετά από σχετική συνεννόηση) στην πλησιέστερη
ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, όπου υπάρχουν καθηγητές ειδικότη−
τας και όπου συγκροτείται από τον εκεί ∆/ντή τριµελής
επιτροπή, που προβαίνει στην αναβαθµολόγηση και στη
συνέχεια επιστρέφει τα γραπτά (και το πρακτικό εξέτα−
σης) στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας προέλευσής τους.
12. Μαθητής, που απορρίπτεται για δεύτερο συνεχές
σχολικό έτος, λόγω απουσιών, ή λόγω µαθηµάτων, (2
χρόνια από απουσίες, ή 2 χρόνια από µαθήµατα), χάνει
την ιδιότητα του µαθητή, εκτός εάν συντρέχουν σοβαροί
λόγοι, οπότε µε Απόφασή του ο ∆ιοικητής του ΟΑΕ∆
εγκρίνει την επανεγγραφή του , ή την επανεξέταση του,
ή την παραποµπή του σε ολική εξέταση.
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Άρθρο 15
∆ΙΑΓΩΓΗ
1. Η συµπεριφορά των µαθητών, που εκδηλώνεται, −
κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, − µε οποιονδήποτε
τρόπο, µε πράξεις, λόγους, ή παραλείψεις, εντός και
εκτός της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, συνιστά τη διαγωγή αυ−
τών.
2. Η διαγωγή περιλαµβάνεται µεταξύ των στοιχείων
της σχολικής κατάστασης των µαθητών, που φοιτούν
κάθε σχολικό έτος στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας και ελέγχεται,
χαρακτηρίζεται και καταχωρίζεται στα οικεία βιβλία,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
3. Ως προσήκουσα διαγωγή των µαθητών, που αποτε−
λεί υποχρέωσή τους, νοείται η έµπρακτη συµµόρφωσή
τους προς τους διέποντες τη σχολική και κοινωνική
ζωή κανόνες, κάθε δε παρέκκλιση από αυτούς, που εκ−
δηλώνεται µε υπαίτια πράξη ή παράλειψη, αποτελεί
αντικείµενο παιδαγωγικού ελέγχου και αντιµετωπίζεται
µε την επιβολή κυρώσεων.
4. Η διαγωγή των µαθητών χαρακτηρίζεται από το
Σύλλογο ∆ιδασκόντων, ανάλογα µε τα στοιχεία, που τη
συνιστούν και καταχωρίζεται στο ατοµικό τους δελτίο,
ως εξής;
α) «Κοσµιοτάτη» − χαρακτηρίζεται η διαγωγή των
µαθητών, όταν αυτοί τηρούν απόλυτα την κατά την
έννοια της παρ.3 του παρόντος άρθρου προσήκουσα
διαγωγή.
β) «Κοσµία» − χαρακτηρίζεται η διαγωγή των µαθητών,
των οποίων η συµπεριφορά παρουσιάζει παρεκκλίσεις
από την προσήκουσα διαγωγή
γ) «Επίµεµπτη» − χαρακτηρίζεται η διαγωγή των µαθη−
τών, των οποίων η συµπεριφορά παρεξέκλινε από την
προσήκουσα διαγωγή σε βαθµό ανεπίτρεπτο.
5. Στην περίπτωση, κατά την οποία χαρακτηρισθεί
η διαγωγή µαθητή ως «επίµεµπη», είναι δυνατόν να
υποβάλεται απόσπασµα πρακτικού της οικείας συνε−
δρίασης του Συλλόγου των ∆ιδασκόντων στη ∆/νση
Εκπ/σης, η οποία εισηγείται στο ∆ιοικητή του ΟΑΕ∆
την αποµάκρυνση του µαθητή από την ΕΠΑ.Σ Μαθητεί−
ας (αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος), ή την οριστική
του αποµάκρυνση από όλες τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του
Οργανισµού.
6. Ο ετήσιος χαρακτηρισµός της διαγωγής των µα−
θητών κάθε ΕΠΑ.Σ Μαθητείας ενεργείται κατά τη λήξη
του διδακτικού έτους µε ειδική πράξη του Συλλόγου
των ∆ιδασκόντων, που αποφαίνεται κατά πλειοψηφία,
µε βάση τη συµπεριφορά των µαθητών και τα τυχόν
καταχωρισθέντα στοιχεία κυρώσεων, ή ηθικών αµοιβών
στα οικεία βιβλία.
7. Για το χαρακτηρισµό της διαγωγής των µαθητών ως
«κοσµίας», ή «επίµεµπτης», η πράξη του Συλλόγου των
∆ιδασκόντων πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογηµένη.
Για κάθε µεταβολή του χαρακτηρισµού της διαγω−
γής των µαθητών, απαιτείται απόφαση του Συλλόγου
∆ιδασκόντων.
8. Ο χαρακτηρισµός της διαγωγής µαθητών, ως δε−
δοµένο καθαρά παιδαγωγικού χαρακτήρα, αποτελεί
στοιχείο σχολικής αποκλειστικά χρήσης.
9. ∆εν επιτρέπεται τροποποίηση της διαγωγής µαθητή
από το Σύλλογο ∆ιδασκόντων, µετά την µε οποιον−
δήποτε τρόπο οριστική έξοδο αυτού από την ΕΠΑ.Σ
Μαθητείας.
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Άρθρο 16

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
1. Στους µαθητές, των οποίων οι πράξεις αντιβαίνουν
στην οφειλόµενη συµπεριφορά, επιβάλλονται οι ακό−
λουθες ποινές:
Α. ΑΠΟ ΤΟ ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΑ.
Αποβολή από την αίθουσα, κατά την ώρα της διδα−
σκαλίας.
Β. ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟ∆/ΝΤΗ ΤΗΣ ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
Αποβολή από την αίθουσα, κατά την ώρα της διδα−
σκαλίας, ή αποβολή από την ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, µέχρι
δύο (2) ηµέρες φοίτησης.
Γ. ΑΠΟ ΤΟ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
Αποβολή από την αίθουσα, κατά την ώρα της διδα−
σκαλίας, ή αποβολή από την ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, µέχρι
τρεις (3) ηµέρες φοίτησης.
∆. ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ.Σ
ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
Αποβολή από την ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, µέχρι πέντε (5)
ηµέρες φοίτησης, ή αιτιολογηµένη εισήγηση στην αρ−
µόδια Υπηρεσία της ∆ιοίκησης, για επιβολή της ποινής
αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος, ή οριστικής αποµά−
κρυνσης από όλες τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Οργανι−
σµού.
2. Στην περίπτωση, κατά την οποία ο Σύλλογος ∆ιδα−
σκόντων προβαίνει σε εισήγηση, για αλλαγή σχολικού
περιβάλλοντος, ή οριστική αποµάκρυνση µαθητή, θα
πρέπει (στην ίδια συνεδρίαση) να λαµβάνεται µέριµνα
επιβολής στο µαθητή και άλλης προβλεπόµενης ποινής,
αν η εν λόγω εισήγηση δεν γίνει αποδεκτή από τη ∆ι−
οίκηση του Οργανισµού.
3. Η ποινή της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος, ή
της οριστικής αποµάκρυνσης του µαθητή από όλες τις
Εκπαιδευτικές Μονάδες του Οργανισµού, επιβάλλεται
από το ∆ιοικητή του ΟΑΕ∆ και ανακοινώνεται και στον
εργοδότη του µαθητή.
4. Οι ποινές αποβολής (και µόνον αυτές), οι οποίες
πρέπει να είναι αιτιολογηµένες, καταχωρούνται στο
βιβλίο, που τηρεί η ΕΠΑ.Σ Μαθητείας για το σκοπό αυτό
και είναι δυνατόν να ανακοινώνονται από το ∆/ντή σε
όλους τους µαθητές της Εκπαιδευτικής Μονάδας.
5. Ποινές, που έχουν επιβληθεί στους µαθητές, λαµ−
βάνονται υπόψη για το χαρακτηρισµό της διαγωγής
τους.
6. Οι µαθητές ευθύνονται για τις προκαλούµενες
από αυτούς ζηµιές στα κτίρια της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας
και την απώλεια εργαλείων και υποχρεώνονται στην
άµεση αποκατάσταση των ζηµιών και αντικατάσταση
των εργαλείων.
7. Οι παραπάνω ποινές ισχύουν και κατά την περίοδο
των εξετάσεων, µε τις προβλεπόµενες συνέπειες.
Άρθρο 17
ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
1. Aπό την ΕΠΑ.Σ Μαθητείας χορηγούνται στους µα−
θητές οι ακόλουθοι Τίτλοι:
Α) Τίτλος Σπουδών Ειδικότητας (Πτυχίο)
Β) Αποδεικτικό Τίτλου Σπουδών
Γ) Πιστοποιητικά Σπουδών
2. Ο τύπος και το περιεχόµενο των Σχολικών Τίτλων
καθορίζονται µε Απόφαση του ∆ιοικητή του ΟΑΕ∆,
εκτός του Τίτλου Σπουδών Ειδικότητας και του Απο−

δεικτικού του, ο τύπος και το περιεχόµενο των οποίων
καθορίζονται µε Κοινή Απόφαση των Υπουργών Απα−
σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, και Εθνικής Παι−
δείας και Θρησκευµάτων, µετά από Απόφαση του ∆.Σ
του Οργανισµού.
3. Ο Τίτλος Σπουδών Ειδικότητας (Πτυχίο) εκδίδεται
για µια φορά. Άλλος Τίτλος Σπουδών Ειδικότητας δεν
εκδίδεται.
4. Σε κάθε περίπτωση όµως, όπως π.χ αλλαγή κυρίου
ονόµατος, λόγω βάπτισης, αλλαγή επιθέτου, λόγω υιο−
θεσίας, αλλαγή µητρώου αρρένων, διόρθωση ονοµάτων,
λόγω λανθασµένης µετάφρασης για τους αλλοδαπούς,
διόρθωση στοιχείων, που έχουν καταχωρισθεί κατά την
πρώτη εγγραφή κ.τ.λ, ακολουθείται η εξής διαδικασία:
Στα Αποδεικτικά Τίτλων Σπουδών, που εκδίδονται
µετά τις τυχόν αλλαγές, αναγράφονται τα διορθωµέ−
να στοιχεία µε επισηµειωµατική πράξη, µε την οποία
φαίνεται ο τρόπος και ο λόγος της αλλαγής των στοι−
χείων αυτών.
Παράλληλα συντάσσεται σχετικό πρακτικό στο Βιβλίο
Πράξεων του Συλλόγου των ∆ιδασκόντων και διορθώ−
νονται τα εν λόγω στοιχεία και στο Μητρώο µαθητών,
επίσης µε επισηµειωµατική πράξη.
Στο Αποδεικτικό Τίτλου Σπουδών, στο πρακτικό του
Συλλόγου ∆ιδασκόντων, αλλά και στο Μητρώο των µα−
θητών είναι απαραίτητο να φαίνονται και τα παλαιότερα
στοιχεία και η διόρθωσή τους.
Άρθρο 18
ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
1. Στους µαθητές των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, που διακρίνο−
νται για τη διαγωγή και την επίδοσή τους στα µαθήµατα,
είναι δυνατόν να απονέµονται Τιµητικές ∆ιακρίσεις.
2. Στους µαθητές, που τυγχάνουν βαθµού προαγω−
γής, ή απόλυσης «άριστα» και διαγωγής «κοσµιοτάτης»
απονέµεται, µετά από Απόφαση του Συλλόγου ∆ιδα−
σκόντων, «Αριστείο Προόδου», µε την επίδοση Ειδικού
∆ιπλώµατος.
3. Στον πρώτο µαθητή από κάθε Τάξη ή Τµήµα Τάξης,
που τυγχάνει γενικού ετήσιου βαθµού «λίαν καλώς» και
διαγωγής «κοσµιοτάτης» απονέµεται, µετά από Απόφα−
ση του Συλλόγου ∆ιδασκόντων, «Βραβείο Προόδου», µε
την επίδοση Ειδικού ∆ιπλώµατος.
Σε περίπτωση ισοβαθµίας, απονέµεται στους ισοβαθ−
µήσαντες ισότιµο αντίστοιχο «Βραβείο Προόδου».
4. Ο τύπος και το περιεχόµενο των ως άνω προβλεπο−
µένων Τιµητικών ∆ιακρίσεων καθορίζονται µε Απόφαση
του ∆ιοικητή του ΟΑΕ∆.
Άρθρο 19
ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Α. Oι Μαθητικές Κοινότητες αποτελούν το χώρο, για
την ανάπτυξη της µαθητικής πρωτοβουλίας, αναζήτησης
και δηµιουργίας µέσα στο Σχολείο, όπου µε το διάλογο
και τη συµµετοχή οι µαθητές, µε πνεύµα συνεργασίας,
ασκούνται στη δηµοκρατική διαδικασία και στη συµ−
µετοχή τους στα κοινά, µελετώντας και προτείνοντας
λύσεις για τα προβλήµατα, που τους αφορούν και εκ−
φράζοντας τη θέλησή τους για τη σχολική ζωή και τη
λειτουργία του Σχολείου.
Οι µαθητές, συµµετέχοντας στη ζωή των Μαθητικών
Κοινοτήτων, αναδεικνύονται σε υπεύθυνα άτοµα, µε ανα−
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πτυγµένη δυνατότητα να συνειδητοποιούν, να κρίνουν
και να εκτιµούν το νόηµα κάθε δραστηριότητας στο
πλαίσιο του Σχολείου.
Β. Τη Μαθητική Κοινότητα αποτελεί το σύνολο των
µαθητών της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, οι οποίοι είναι ισότιµα
µέλη µε δικαίωµα συµµετοχής στις τακτικές, ή έκτακτες
γενικές συνελεύσεις, µε δικαίωµα λόγου, ελέγχου και
ψήφου και συµβολής στη διαµόρφωση της ηµερήσιας
διάταξης των Γενικών Συνελεύσεων, µε γραπτή πρότασή
τους προς το Συµβούλιο της Κοινότητας.
Γ. Όργανα κάθε Μαθητικής Κοινότητας είναι:
I) Η Γενική Συνέλευση
II) Το Μαθητικό Συµβούλιο
I) Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο κάθε
Μαθητικής Κοινότητας και σ’ αυτή µετέχουν όλα τα
µέλη της. δύναται δε να συγκαλείται τακτικά ή έκτακτα,
(µετά από αίτηση προς το Συµβούλιο του ½ των µελών),
πάντα εκτός των διδακτικών ωρών.
Στην πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, που συνέρχε−
ται µέσα στον πρώτο µήνα των µαθηµάτων, εκλέγεται
5µελής εφορευτική επιτροπή, της οποίας τα µέλη δεν
µπορούν να είναι υποψήφιοι για το Μαθητικό Συµβού−
λιο.
Στη συνέλευση αυτή καθορίζεται η ακριβής ηµερο−
µηνία διεξαγωγής των εκλογών, για την ανάδειξη συµ−
βουλίων.
Η πρώτη Συνέλευση κάθε έτους συγκαλείται µε ευθύνη
µελών του προηγούµενου Μαθητικού Συµβουλίου, που
δεν έχουν ακόµα αποφοιτήσει.
Η τελευταία γενική συνέλευση κάθε έτους αποφασί−
ζει για τον απολογισµό των πράξεων του Μαθητικού
Συµβουλίου, καθώς και για την έγκριση ή απόρριψη του
οικονοµικού απολογισµού.
ΙΙ) Το Μαθητικό Συµβούλιο είναι το συντονιστικό όρ−
γανο της Μαθητικής Κοινότητας, αποτελείται από 7
τακτικά µέλη και 3 αναπληρωµατικά και παραµένει σε
λειτουργία κατ’ έτος, µέχρι και την τελευταία ώρα λει−
τουργίας του σχολείου.
α. ∆ικαίωµα για υποβολή υποψηφιότητας στο 7µελές
Συµβούλιο έχουν όλοι οι µαθητές, όλα τα µέλη της
Μαθητικής Κοινότητας, γεγονός που δεν αποκλείει την
ταυτόχρονη, ή προηγούµενη ύπαρξη Επιτροπών Τάξεων,
εφόσον οι µαθητές το επιθυµούν.
β. Η διαδικασία της εκλογής του Μαθητικού Συµβου−
λίου είναι η ακόλουθη:
1. Ήδη από την πρώτη Γενική Συνέλευση έχει εκλεγεί
5µελής Εφορευτική Επιτροπή, που έχει την ευθύνη για
την διεξαγωγή των εκλογών.
2. Oι υποψήφιες οµάδες, ή τα µεµονωµένα άτοµα, που
επιθυµούν να εκλεγούν, υποβάλλουν τα ψηφοδέλτιά
τους στην Εφορευτική Επιτροπή, το αργότερο δύο ηµέ−
ρες πριν από τις εκλογές.
3. Η Εφορευτική Επιτροπή ζητά από το ∆/ντή της ΕΠΑ.
Σ Μαθητείας ονοµαστικές καταστάσεις, που αφορούν
όλους τους µαθητές, στις οποίες οι ψηφίσαντες µαθη−
τές θα υπογράφουν.
4. Η ψηφοφορία είναι µυστική. Κάθε µαθητής σηµειώ−
νει, µε µπλε ή µαύρο µελάνι, σταυρό δίπλα στα ονόµατα
των υποψηφίων της προτίµησής του.
Κάθε µαθητής έχει δικαίωµα να σηµειώσει από έναν
(1), έως επτά (7) σταυρούς.
Ψηφοδέλτια, που έχουν διακριτικά γνωρίσµατα, ή
σταυρούς περισσότερους από επτά (7), θεωρούνται από
την Εφορευτική Επιτροπή άκυρα.

32919

Οποιοδήποτε µέλος της Μαθητικής Κοινότητας έχει
το δικαίωµα να υποβάλει στην Εφορευτική Επιτροπή
ένσταση, αν θεωρεί, ότι παραβιάστηκε η µυστικότητα
της ψηφοφορίας.
Η Εφορευτική Επιτροπή είναι η µόνη αρµόδια, για να
κρίνει την οποιαδήποτε ένσταση.
5. Οι επτά πρώτοι σε σταυρούς υποψήφιοι αποτελούν
τα τακτικά µέλη του Συµβουλίου και οι τρεις επόµενοι
τα αναπληρωµατικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας στη βάση,
γίνεται κλήρωση µε διαφανείς διαδικασίες.
6. Μετά την εκλογή συντάσσεται και υπογράφεται
πρακτικό από την Εφορευτική Επιτροπή, που κοινοποι−
είται, µε ευθύνη της, στο ∆/ντή της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας.
γ. Το Μαθητικό Συµβούλιο συγκροτείται σε σώµα στην
πρώτη του συνεδρίαση µε φανερή ψηφοφορία µεταξύ
των µελών του.
Αποτελείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, το
γραµµατέα, τον ταµία και 3 µέλη.
Το 7µελές προεδρείο συντονίζει τη λειτουργία της
Μαθητικής Κοινότητας και την εκπροσωπεί µεταφέ−
ροντας τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων στη
∆ιεύθυνση του Σχολείου, στο Σύλλογο ∆ιδασκόντων, ή
στις άλλες Μαθητικές Κοινότητες.
δ. Οι συνεδριάσεις του Μαθητικού Συµβουλίου διε−
ξάγονται εκτός των διδακτικών ωρών στο χώρο του
σχολείου.
Το Συµβούλιο δύναται να συνεδριάζει τακτικά µία
φορά την εβδοµάδα και έκτακτα, µε πρωτοβουλία του
προέδρου και µελών του.
ε. Ο πρόεδρος του Συµβουλίου προεδρεύει στις τα−
κτικές συνεδριάσεις του και συγκαλεί, µε ευθύνη του,
τις έκτακτες. Υπογράφει την αλληλογραφία και µαζί
µε τον ταµία υπογράφει τις αποδείξεις εισπράξεων και
πληρωµών. Υπογράφει επίσης την ηµερήσια διάταξη του
Συµβουλίου της Μαθητικής Κοινότητας.
στ.Ο αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο, σε
περίπτωση απουσίας, ή κωλύµατος.
ζ. Ο γραµµατέας τηρεί βιβλίο πρακτικών και συνε−
δριάσεων του Μαθητικού Συµβουλίου, καταρτίζει την
ηµερήσια διάταξη των συνεδριάσεων, σε συνεργασία
µε τα υπόλοιπα µέλη του προεδρείου, την οποία υπο−
γράφουν ο πρόεδρος και ο ίδιος. Φροντίζει επίσης για
την διεξαγωγή της αλληλογραφίας.
η. Ο ταµίας τηρεί βιβλίο ταµείου και έχει την ευθύ−
νη των εισπράξεων και των πληρωµών της Μαθητικής
Κοινότητας.
θ. Τα τρία άλλα µέλη του Συµβουλίου είναι ισότιµα
προς τα υπόλοιπα µέλη.
ι. Το 7µελές Μαθητικό Συµβούλιο έχει συλλογική ευθύ−
νη, για το συντονισµό των λειτουργιών της Μαθητικής
Κοινότητας και βρίσκεται σε απαρτία, αν παρευρίσκο−
νται τουλάχιστον 4 µέλη του.
κ. Οι αποφάσεις λαµβάνονται κατά πλειοψηφία και όλα
τα µέλη δικαιούνται από µία ψήφο. Το Συµβούλιο είναι
κάθε στιγµή ανακλητό από τη Γενική Συνέλευση.
λ. Σε περίπτωση, που ένα µέλος του Συµβουλίου πα−
ραιτηθεί, ή ανακληθεί, τη θέση του λαµβάνει ο πρώτος
αναπληρωµατικός.
Αν παραιτηθεί, ή ανακληθεί ο πρόεδρος, το Συµβούλιο,
µετά τη συµπλήρωσή του, επανασυγκροτείται σε σώµα.
Αν παραιτηθούν, ή ανακληθούν, τέσσερα ή περισσότερα
µέλη, επαναλαµβάνονται οι εκλογές.
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µ. Η ισχύς του Μαθητικού Συµβουλίου είναι διάρκειας
ενός (1) έτους.
ν. Όλες οι ψηφοφορίες, εκτός από αυτήν για την ανά−
δειξη του Συµβουλίου, είναι φανερές.
ξ. Σε κάθε ΕΠΑ.Σ Μαθητείας θα πρέπει – εάν είναι
δυνατόν – να διατεθεί από τον ∆/ντή του Σχολείου
µόνιµος χώρος, για τις συνεδριάσεις του Μαθητικού
Συµβουλίου, µε τον απαραίτητο εξοπλισµό (γραφείο,
καθίσµατα, αρχειοθήκη).
Όπου δεν είναι δυνατόν να παραχωρηθεί αίθουσα σε
µόνιµη βάση, για αποκλειστική χρήση από το Μαθητικό
Συµβούλιο, διατίθεται ο απαραίτητος εξοπλισµός, (ερ−
µάριο που κλειδώνει) σε κατάλληλο χώρο (π.χ. αίθουσα
ψυχαγωγίας).
ο. Επίσης,ο ∆/ντής της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας πρέπει να
παραχωρήσει χώρο σε κεντρικό σηµείο του σχολείου,
όπου θα αναρτηθεί πίνακας µαθητικών ανακοινώσεων,
για µαθητικά θέµατα.
π. Με πρόταση του ∆/ντή της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, το Μα−
θητικό Συµβούλιο πρέπει να ορίσει αντιπροσωπεία των
µαθητών, ονοµαζόµενη “Επιµελητεία”, η οποία θα αναλάβει
την ευθύνη για την τήρηση της τάξης, αλλά και την απο−
κατάσταση των πιθανών ζηµιών, που προξενούν στους
χώρους, ή στα αντικείµενα του σχολείου οι µαθητές.
ρ. Κατά τις ηµέρες των εκλογών επιτρέπεται η επι−
κόλληση διαφηµιστικών εντύπων (αφισών) στους χώ−
ρους του Σχολείου, µε την προϋπόθεση της αποφυγής
ρύπανσης των τοίχων και πρόκλησης φθορών και µε
την υποχρέωση, µετά τη λήξη των εκλογών, της απο−
κατάστασης των χώρων (καθαριότητα κ.λ.π)
σ. Η ψηφοφορία διεξάγεται εντός του ωραρίου διδα−
σκαλίας σε αίθουσα, που παραχωρείται έγκαιρα από το
∆/ντή του Σχολείου, σε συνεργασία µε την Εφορευτική
Επιτροπή. Οι εκλογές για την ανάδειξη του Μαθητικού
Συµβουλίου διεξάγονται κατά τρόπο οµοιόµορφο σε
όλες τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας.
Ως χρονικό διάστηµα διεξαγωγής των ως άνω εκλο−
γών ορίζεται το πρώτο εικοσαήµερο του ∆εκεµβρίου.
τ. Οι ∆/ντές των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, καθώς το εκπαι−
δευτικό προσωπικό, πρέπει να συνεργάζονται µε το
Μαθητικό Συµβούλιο, προκειµένου να αντιµετωπίσουν
κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο οποιαδήποτε θέµατα
προκύπτουν και αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία
και τη σχολική ζωή.
υ. Σε κάθε περίπτωση, που συζητούνται στο Σύλλογο
∆ιδασκόντων πειθαρχικά θέµατα, που αφορούν µαθητές,
παρευρίσκεται, µε δικαίωµα λόγου (όχι ψήφου), στις
συνεδριάσεις εκπρόσωπος των µαθητών και µεταφέρει
την άποψη της Μαθητικής Κοινότητας.
φ. Απαγορεύεται στους χώρους του Σχολείου η προ−
σέλευση συνδικαλιστών από τους χώρους της εργασίας
των µαθητών, ή από άλλους χώρους, καθότι οι µαθη−
τές είναι απόλυτα ικανοί να εκφράσουν µόνοι τους τις
απόψεις τους.
χ. Η τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου
αποτελεί αντικείµενο συνεχούς προσπάθειας των ορ−
γάνων της Κοινότητας, βασίζεται όµως κυρίως στην
υπευθυνότητα των µελών της σχολικής ζωής.
Άρθρο 20
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΩΝ
1. Ο Σύλλογος των ∆ιδασκόντων κάθε ΕΠΑ.Σ Μαθη−
τείας αποτελείται από το σύνολο των Εκπαιδευτικών,

που διδάσκουν στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας (τακτικοί, ιδιω−
τικού δικαίου ή έκτακτοι), των οποίων η παρουσία στις
συνεδριάσεις είναι υποχρεωτική.
Όλα τα µέλη µετέχουν ισότιµα και µε δικαίωµα ψήφου.
Επίσης στο Σύλλογο των ∆ιδασκόντων, όταν κρίνονται
θέµατα επιβολής κύρωσης σε µαθητή, συµµετέχουν,
εκφράζοντας την άποψή τους και αποχωρώντας, πριν
την ψηφοφορία και ο Κοινωνικός Λειτουργός, εφόσον
υπηρετεί στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, ο εκπρόσωπος του
Μαθητικού Συµβουλίου, καθώς και ο Πρόεδρος του Συλ−
λόγου Γονέων και Κηδεµόνων, εφόσον υπάρχει.
2. Στην αρµοδιότητα του Συλλόγου των ∆ιδασκόντων
ανήκει:
α) Η λήψη αποφάσεων για µαθητικά θέµατα, που προ−
βλέπονται στον παρόντα Κανονισµό.
β) Η διατύπωση άποψης για εκπαιδευτικά θέµατα, που
αφορούν στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας.
γ) Η δικαιολόγηση απουσιών µαθητών, µέχρι 5% του
συνόλου τους.
δ) Η εισήγηση προς τη ∆ιοίκηση του Οργανισµού, για
κατ’ εξαίρεση δικαιολόγηση απουσιών µαθητών, που
οφείλονται σε σοβαρούς λόγους.
ε) Κάθε άλλο θέµα, για το οποίο τον εξουσιοδοτεί η
∆ιοίκηση του Ο.Α.Ε.∆.
3. Πρόεδρος του Συλλόγου των ∆ιδασκόντων είναι
ο ∆ιευθυντής της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, αναπληρούµενος,
σε περίπτωση απουσίας, ή κωλύµατος, από τον αρ−
χαιότερο στο βαθµό Υποδιευθυντή,(εκτός και αν έχει
ορισθεί διαφορετικά µε Απόφαση του ∆/ντή της ΕΠΑ.
Σ Μαθητείας) και κωλυοµένου, ή απουσιάζοντος και
αυτού, από τον αρχαιότερο στο βαθµό Προϊστάµενο
Τµήµατος Ειδικότητας.
4. Ο Σύλλογος των ∆ιδασκόντων συνέρχεται σε συνε−
δριάσεις πάντοτε, όχι ενωρίτερα από τις δυο τελευταίες
ώρες του ηµερησίου προγράµµατος:
α) Στο διάστηµα από 1−20 Σεπτεµβρίου.
β) Τακτικά κάθε εξάµηνο.
γ) Εκτάκτως, όταν κατά την κρίση του Προέδρου πα−
ρίσταται ανάγκη (εύρυθµη λειτουργία Σχολείου κτλ), ή
όταν αυτό ζητηθεί εγγράφως από το 1/3 τουλάχιστον
των µελών του Συλλόγου των ∆ιδασκόντων.
Στην ως άνω έγγραφη αίτηση σύγκλισης του Συλ−
λόγου αναφέρονται σαφώς οι λόγοι, για τους οποίους
ζητείται η σύγκλιση αυτή.
Στην τελευταία ως άνω περίπτωση η συνεδρίαση του
Συλλόγου πραγµατοποιείται µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες,
από τότε που ζητήθηκε.
δ) Για την έκδοση των αποτελεσµάτων φοίτησης και
επίδοσης.
5. Ο Σύλλογος συγκαλείται σε συνεδρίαση µε έγγραφη
ανακοίνωση του Προέδρου τρεις (3) τουλάχιστον ηµέ−
ρες ενωρίτερα, από την ηµέρα συνεδρίασης.
6. Ο Σύλλογος των ∆ιδασκόντων βρίσκεται σε απαρ−
τία, όταν οι παριστάµενοι είναι περισσότεροι από τους
απόντες στο σύνολο των Εκπαιδευτικών της ΕΠΑ.Σ
Μαθητείας.
7. Οι αποφάσεις λαµβάνονται κατά πλειοψηφία των
παρόντων, µετά από φανερή ψηφοφορία.
Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του
Προέδρου, ή του Προεδρεύοντα.
8. Για τα συζητούµενα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης
και τις λαµβανόµενες αποφάσεις τηρούνται πρακτικά,
µε µέριµνα του Προέδρου του Συλλόγου.
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Άρθρο 21
∆ΙΑΚΟΠΕΣ−ΑΡΓΙΕΣ
1. Στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας δεν διεξάγεται διδασκαλία
και δεν διενεργούνται εξετάσεις κατά τις ακόλουθες
χρονικές περιόδους κάθε έτους:
α) ∆ιακοπές Χριστουγέννων: από 24 ∆εκεµβρίου, µέχρι
και 7 Ιανουαρίου.
β) ∆ιακοπές Πάσχα: από Μεγάλη ∆ευτέρα, µέχρι και
Κυριακή του Θωµά.
γ) Θερινές ∆ιακοπές: από 1 Ιουλίου, µέχρι 31 Αυγούστου,
µε την επιφύλαξη της παρ. 8 και 10 του άρθρου 3.
2. Κατά τις διακοπές αυτές η Γραµµατεία κάθε ΕΠΑ.
Σ Μαθητείας λειτουργεί κανονικά, κατά τις εργάσιµες
ηµέρες, µε τους διοικητικούς υπαλλήλους, που υπηρε−
τούν σε αυτήν.
Κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών ορίζεται µια
ηµέρα της εβδοµάδας, κατά την οποία ένας από τους
υπηρετούντες Εκπαιδευτικούς στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας
παρίσταται εκ περιτροπής, για την εξυπηρέτηση των
κάθε είδους αναγκών.
Κατά την ηµέρα αυτή ο ως άνω εκπαιδευτικός ασκεί
εκτάκτως αρµοδιότητες ∆/ντή ΕΠΑ.Σ Μαθητείας.
Οι ηµέρες υποχρεωτικής εκ περιτροπής προσέλευσης
και οι υπόχρεοι εκπαιδευτικοί ορίζονται από το ∆/ντή
της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, πριν από την έναρξη των θερινών
διακοπών και ανακοινώνονται στον πίνακα ανακοινώ−
σεων του Σχολείου.
3. Ως ηµέρες αργίας ορίζονται:
α) Όλες οι Κυριακές
β) Οι θρησκευτικές Εορτές των Τριών Ιεραρχών, του
Αγίου Πνεύµατος
γ) Οι τοπικές Θρησκευτικές ή Εθνικές Εορτές
δ) Οι Εθνικές επέτειοι της 28ης Οκτωβρίου και της
25ης Μαρτίου.
Κατά την παραµονή των ως άνω Εθνικών Επετείων
πραγµατοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις. Αν η πα−
ραµονή συµπίπτει µε ηµέρα Σαββάτου, Κυριακής ή αρ−
γίας, οι ανωτέρω εκδηλώσεις πραγµατοποιούνται την
προηγουµένη της αργίας αυτής.
ε) Η Καθαρή ∆ευτέρα
στ) Η 1η Μαΐου
ζ) Η 17η Νοεµβρίου (σχολική εορτή, όχι αργία), κατά
την οποία πραγµατοποιούνται εκδηλώσεις µνήµης. Αν
η ηµέρα αυτή συµπίπτει µε ηµέρα Σαββάτου, Κυριακής
ή αργίας, οι ανωτέρω εκδηλώσεις πραγµατοποιούνται
την προηγουµένη της αργίας αυτής.
4. Μαθητές του Λατινικού ∆όγµατος επιτρέπεται να
απουσιάζουν από τα µαθήµατά τους και κατά τις πα−
ρακάτω εξαιρεταίες ηµέρες και εορτές, για τη ∆υτική
Εκκλησία:
α) Την Εορτή του Μνηστήρος Ιωσήφ.
β) Την Εορτή της Αγίας ∆ωρεάς.
γ) Από την παραµονή, µέχρι και την εποµένη του Λα−
τινικού Πάσχα.
5. Μαθητές της Ισραηλιτικής Θρησκείας επιτρέπεται
να απουσιάζουν από τα µαθήµατά τους και κατά τις
παρακάτω Εβραϊκές Θρησκευτικές Εορτές:
α) Την παραµονή και την πρώτη του Εβραϊκού
Έτους.
β) Την ηµέρα της Εξιλέωσης.
γ) Την παραµονή και την ηµέρα του Εβραϊκού Πά−
σχα.
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6. Μαθητές της Μουσουλµανικής Θρησκείας επιτρέ−
πεται να απουσιάζουν από τα µαθήµατά τους και κατά
τις παρακάτω Μουσουλµανικές Εορτές:
α) Σεκέρ Μπαϊράµ και την παραµονή του.
β) Κουρµπάν Μπαϊράν και την παραµονή του.
Άρθρο 22
ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ
Α. Στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας τηρούνται τα εξής Υπηρεσι−
ακά Βιβλία και Έντυπα:
α. ΒΙΒΛΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
1.
Πρωτόκολλο κοινής αλληλογραφίας.
2.
Πρωτόκολλο εµπιστευτικής αλληλογραφίας.
3.
Βιβλίο διεκπεραίωσης εγγράφων.
4.
Βιβλίο απλής αλληλογραφίας.
5.
Βιβλίο συστηµένης αλληλογραφίας.
6.
Βιβλίο παρουσίας προσωπικού (∆ιοικητικού/
Εκπαιδευτικού).
7.
Βιβλίο αλλαγής ωρών απασχόλησης προσωπι−
κού.
8.
Βιβλίο εξόδου προσωπικού.
9.
Κατάσταση ωραρίου απασχόλησης του προσω−
πικού (∆ιοικητικού – Εκπαιδευτικού) ανά 15νθή−
µερο.
β. ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
1.
Βιβλίο Μητρώου.
2.
Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών.
3.
Βιβλίο Τίτλων Σπουδών (Πτυχία)
4.
Βιβλίο ωριαίας παρουσίας εκπαιδευτικού προ−
σωπικού (µόνιµου και έκτακτου).
5.
Βιβλίο συνεδριάσεων−πράξεων Συλλόγου ∆ιδα−
σκόντων.
6.
Βιβλίο διδασκόµενης ύλης.
7.
Βιβλίο ανακοινώσεων Καθηγητών.
8.
Βιβλίο πειθαρχικών ποινών µαθητών.
9.
Ατοµικό ∆ελτίο (Καρτέλα µαθητή).
10.
Ηµερήσιο δελτίο απουσιών.
11.
Ετήσιος έλεγχος απουσιών.
12.
Καταστάσεις βαθµολογίας.
13.
Ευρετήριο µαθητών.
14.
Μηνιαία Έκθεση παρακολούθησης εφαρµογής
προγράµµατος πρακτικής άσκησης.
15.
Συµφωνητικό ΕΠΑ.Σ Μαθητείας
16.
Βεβαίωση Μαθητικής Κατάστασης.
17.
Έντυπα επαλήθευσης Τίτλων.
18.
Αποδεικτικό Σπουδών.
19.
Πιστοποιητικό Σπουδών.
20.
Πιστοποιητικό για στρατολογική χρήση.
21.
∆ελτίο εγγραφής µαθητή Κ.Ε.Ο.∆ (Μ.Μ.2)
22.
Συγκεντρωτική κατάσταση µαθητών υποέργου
(Μ.Μ.4)
23.
Συγκεντρωτική κατάσταση ωροµίσθιων εκπαι−
δευτικών υποέργου (Μ.Ε.1)
24.
Κατάσταση επιχειρήσεων για πρακτική άσκηση
Κ.Ε.Ο.∆ (Μ.Π.2)
25.
Συγκεντρωτική κατάσταση εργοδοτών υποέρ−
γου Κ.Ε.Ο.∆ (Μ.Π.3)
26.
∆ελτίο συµπληρωµατικών πληροφοριών Κ.Ε.Ο.∆
(Μ.Π.4)
27.
Μηνιαίο δελτίο απασχόλησης µαθητή Κ.Ε.Ο.∆
(Μ.Π.5)
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28.

Κατάσταση ανθρωποωρών µαθητών πρακτικής
άσκησης Κ.Ε.Ο.∆ (Μ.Π.8)
29.
Συνολικό εβδοµαδιαίο ωρολόγιο πρόγραµµα
Κ.Ε.Ο.∆ (Μ.Λ.2)
30.
Πίνακας στατιστικών στοιχείων µαθητείας
Κ.Ε.Ο.∆ (Μ.Λ. 3)
31.
Ηµερολόγιο εργαστηριακού εξοπλισµού Κ.Ε.Ο.∆
(Μ.Λ.4)
γ. ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
1.
Βιβλίο απογραφών εκπαιδευτικής µονάδας.
2.
Βιβλία απογραφών τµηµάτων και παραλαβής.
3.
Βιβλίο Ταµείου 546080−80
4.
Κατάσταση αποζηµίωσης διδακτικού προσω−
πικού.
5.
Καρτέλες υλικών Αποθήκης.
6.
Καρτέλες τµηµάτων ∆ιαχείρισης.
7.
Καρτέλες παραγοµένων προϊόντων ή κατα−
σκευών.
8.
Καρτέλες υλικών που τηρούν τα τµήµατα.
7
Μηνιαίο δελτίο δήλωσης δαπανών υποέργου
(M.Λ 7).
8.
Μηνιαία κατάσταση ωρών διδασκαλίας ωροµί−
σθιων εκπαιδευτικών Κ.Ε.Ο.∆ (Μ. Ε2−1).
9.
Κατάσταση πληρωµής επιδοµάτων µαθητών
(στον εργοδότη) Κ.Ε.Ο.∆ (Μ.Π 7−1).
10.
Κατάσταση πληρωµής επιδοµάτων µαθητών
(στους µαθητές) Κ.Ε.Ο.∆ (Μ.Π 7−2)
11.
∆ιαβιβαστικό πληρωµής επιχειρήσεων Κ.Ε.Ο.∆
(Μ.Π.9)
12.
Τριµηνιαίο ∆ελτίο παρακολούθησης υποέργου
Κ.Ε.Ο.∆ (Μ.Λ.5)
13.
Βιβλίο ταµείου υποέργου.
Β. Ο τύπος και το περιεχόµενο των Βιβλίων και Εντύ−
πων, καθώς και ο τρόπος τήρησής τους καθορίζονται
µε εγκύκλιο διαταγή της ∆/νσης Εκπαίδευσης.
Γ. Τα ανωτέρω Βιβλία, πριν χρησιµοποιηθούν, αριθ−
µούνται κατά σελίδα και θεωρούνται, στην τελευταία
σελίδα, από το ∆/ντή της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας.
∆. Το Βιβλίο Μητρώου µαθητών, τα Βιβλία Πράξεων
Συλλόγου ∆ιδασκόντων, τα Βιβλία Τίτλων και Πιστοποι−
ητικών Σπουδών, οι Καρτέλες υλικών Αποθήκης, καθώς
και τα Πρωτόκολλα κοινής και εµπιστευτικής αλληλο−
γραφίας διατηρούνται στο διηνεκές.
Ε. Τα Ατοµικά ∆ελτία (καρτέλες) των µαθητών, κα−
θώς και τα Συµφωνητικά Μαθητείας διατηρούνται επί
δύο (2) έτη, από την ηµέρα της µε οποιοδήποτε τρόπο
αποφοίτησης των µαθητών.
ΣΤ. Τα βιβλία παρουσίας προσωπικού καθώς και οι
καταστάσεις αποζηµίωσης διδακτικού προσωπικού δι−
ατηρούνται επί δύο (2) έτη, από τη λήξη του σχολικού
έτους, στο οποίο αφορούν.
Ζ. Τα ηµερήσια δελτία απουσιών, ο ετήσιος έλεγχος
απουσιών, οι καταστάσεις βαθµολογίας, τα βιβλία ύλης,
καθώς και τα υπόλοιπα έντυπα, που αφορούν σε ένα
συγκεκριµένο σχολικό έτος, διατηρούνται για ένα (1) έτος
(από τη λήξη του σχολικού έτους, στο οποίο αφορούν).
Άρθρο 23
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ−ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ
1. Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους είναι δυνα−
τόν να πραγµατοποιούνται από τους µαθητές όλων των

Τάξεων των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας εκπαιδευτικές επισκέ−
ψεις, αλλά και εκπαιδευτικές – ψυχαγωγικές εκδροµές,
οι οποίες στοχεύουν στην οµαλή ένταξη των µαθητών
στο κοινωνικό σύνολο, µε την απόκτηση νέων γνώσεων
και εµπειριών και την ενίσχυση της προσωπικότητάς
τους µε πνεύµα οµαδικό και δηµιουργικό.
Tις εκπαιδευτικές επισκέψεις, αλλά και τις εκπαιδευ−
τικές ψυχαγωγικές εκδροµές επιβάλλουν εκπαιδευτικοί
λόγοι, οι οποίοι απορρέουν από τον παιδαγωγικό – µορ−
φωτικό χαρακτήρα του Σχολείου.
Για τους παραπάνω λόγους κάθε ΕΠΑ.Σ Μαθητείας
δύναται να οργανώνει:
Α. Εκπαιδευτικές επισκέψεις
Ηµερήσιες και αυστηρά εκπαιδευτικού – ενηµερωτικού
περιεχοµένου επισκέψεις, για τις ώρες διάρκειας της
ηµερήσιας φοίτησης των µαθητών της Α΄και Β΄ Τάξης,
µε συγκεκριµένο πρόγραµµα, το οποίο θα κοινοποιείται,
µε ευθύνη του Υποδιευθυντή της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, στη
∆ιεύθυνση Α2 στο τέλος κάθε διµήνου.
Οι ως άνω επισκέψεις θα προγραµµατίζονται σε συ−
νεργασία µε τους εκπαιδευτικούς της κάθε ειδικότητας
και τους εκπροσώπους των µαθητών και το πρόγραµµα
θα επικυρώνεται από το ∆ιευθυντή της ΕΠΑ.Σ.
Οι επισκέψεις αυτές είναι αναπόσπαστο µέρος της
εκπαιδευτικής διαδικασίας, δεν είναι δυνατόν να υπερ−
βαίνουν τη µία (1), ανά µήνα και είναι υποχρεωτικές για
όλους τους µαθητές (χρεώνονται οι ανάλογες απου−
σίες).
Για το λόγο αυτό θα πρέπει να γίνεται προσεκτική
επιλογή των χώρων, που θα επισκεφθούν οι µαθητές,
ώστε να συνδυάζονται µε το γνωστικό αντικείµενο της
κάθε ειδικότητας (βιοµηχανίες, βιοτεχνίες, επαγγελµατι−
κοί χώροι, εταιρείες, εργαστήρια, τεχνικά έργα, µουσεία,
αρχαιολογικοί χώροι, εκθεσιακά κέντρα κ.τ.λ.) και να
λαµβάνεται µέριµνα, για την κατά το δυνατόν πληρέ−
στερη ενηµέρωσή τους, µε σκοπό την απόκτηση ειδικών
και συγκεκριµένων περαιτέρω γνώσεων, συναφών προς
την ειδικότητά τους και όχι µόνο.
Όταν η εκπαιδευτική επίσκεψη πραγµατοποιείται
εκτός της πόλης και χρησιµοποιείται πούλµαν, για τη
µετακίνηση των µαθητών, τότε πρέπει να τηρείται η
διαδικασία, που αφορά τις εκδροµές, όπως ορίζεται
στο παρόν άρθρο.
Β. Εκπαιδευτικές Εκδροµές – Ψυχαγωγικές Εκδρο−
µές
Β.α Μια (1) ηµερήσια εκδροµή χωρίς διανυκτέρευση,
οποτεδήποτε µέσα στο διδακτικό έτος, για τους µαθη−
τές της Α΄Τάξης των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας.
Η εκδροµή αυτή θα πραγµατοποιείται µόνον, εφόσον
εξυπηρετεί την επαφή των µαθητών µε τόπους, που
έχουν ιδιαίτερη µορφωτική – πολιτιστική – περιβαλλο−
ντική αξία, όπως αρχαιολογικοί, ιστορικοί, οικολογικοί
χώροι, χώροι Ολυµπιακής Παιδείας κ.τ.λ. (Σηµ: Όταν η
εκδροµή έχει περιβαλλοντικό χαρακτήρα, συνιστάται
ο προγραµµατισµός δενδροφύτευσης, µετά από συ−
νεννόηση µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου
Ανάπτυξης).
Β.β Μια (1) ηµερήσια ή µία (1) πολυήµερη εκδροµή,
για τους µαθητές της Β΄ Τάξης των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας,
διάρκειας µέχρι τριών (3) ηµερών, στο εσωτερικό της
χώρας, η οποία δύναται να επιµηκύνεται κατά δύο (2)
ακόµη ηµέρες, εφόσον συµπίπτουν µε αργίες, κατά το
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χρονικό διάστηµα από 1ης Μαρτίου, µέχρι και δεκαπέντε
(15) ηµέρες, πριν τη λήξη των µαθηµάτων.
Για εκδροµές στο εσωτερικό της χώρας, όταν η εκκί−
νηση γίνεται από ακριτικές – παραµεθόριες περιοχές, ή
η κατεύθυνση είναι προς αυτές, η διάρκεια της εκδρο−
µής είναι δυνατόν να παραταθεί κατά µία (1) ηµέρα.
Θεωρείται σηµαντικό να ενισχύεται το ενδιαφέρον, για
την πραγµατοποίηση εκδροµών σε ακριτικούς νοµούς
της χώρας.
Β.γ Μία (1) ηµερήσια ή µία (1) πολυήµερη εκδροµή,
για τους µαθητές της Β΄ Τάξης των ΕΠΑ.Σ Μαθητεί−
ας διάρκειας µέχρι πέντε (5) ηµερών, στο εξωτερικό,
η οποία δύναται να επιµηκύνεται κατά δύο (2) ακόµα
ηµέρες, εφόσον συµπίπτουν µε αργίες, κατά το χρονικό
διάστηµα από 1ης Μαρτίου, µέχρι και δεκαπέντε (15)
ηµέρες, πριν τη λήξη των µαθηµάτων.
Η εκδροµή θα εγκρίνεται από το ∆.Σ του ΟΑΕ∆, εφόσον:
1) ακολουθείται η διαδικασία πραγµατοποίησης των πο−
λυήµερων εκδροµών και 2) περιλαµβάνεται στο πρόγραµ−
µά της επισκέψεις σε επαγγελµατικούς χώρους, σχετι−
κούς µε το γνωστικό αντικείµενο κάθε ειδικότητας.
Στην περίπτωση αυτή δεν πραγµατοποιείται άλλη
πολυήµερη εκδροµή των µαθητών στο εσωτερικό της
χώρας.
2. Για την πραγµατοποίηση των εκπαιδευτικών και
ψυχαγωγικών εκδροµών (ηµερήσιων και πολυήµερων)
απαιτούνται:
α) Απόφαση του Συλλόγου ∆ιδασκόντων κάθε ΕΠΑ.Σ
Μαθητείας, η οποία λαµβάνεται τουλάχιστον σαράντα
(40) ηµέρες, πριν από την πραγµατοποίηση των πολυή−
µερων εκδροµών, καθώς και δεκαπέντε (15) τουλάχιστον
ηµέρες, πριν από την πραγµατοποίηση των ηµερήσιων
εκδροµών.
Στην ως άνω Απόφαση ορίζονται απαραιτήτως:
α.α Ο αρχηγός της εκδροµής, που πρέπει να είναι
κατά κύριο λόγο ο ∆ιευθυντής της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας και
σε περίπτωση που είναι αδύνατη η συµµετοχή του, ο
αναπληρωτής του, ή άλλος µόνιµος εκπαιδευτικός(από
το τακτικό ή έκτακτο εκπ/κό πρ/κό).
α.β Οι συνοδοί καθηγητές πρέπει να είναι µόνιµοι εκ−
παιδευτικοί και να έχουν επιλεγεί µεταξύ των πλέον κα−
ταλλήλων και πεπειραµένων, προκειµένου να διαθέτουν
την ικανότητα αντιµετώπισης διαφόρων περιστατικών
και τυχόν προβληµάτων, που θα ανακύψουν.
α.γ Η ηµεροµηνία αναχώρησης και επιστροφής.
α.δ Ο τόπος, όπου θα πραγµατοποιηθεί η εκδροµή.
α.ε Κάθε άλλη λεπτοµέρεια προγραµµατισµού της εκ−
δροµής, ώστε να επιτυγχάνεται, τόσο ο σκοπός της, που
είναι κατά κύριο λόγο εκπαιδευτικός και µορφωτικός,
όσο και η ασφαλής διακίνηση των µαθητών.
β). Συµµετοχή στην εκδροµή των ¾ του αριθµού της
Τάξης, ή του Σχολείου.
Σχολεία, µε µικρό αριθµό µαθητών στη Β΄ Τάξη, είναι
δυνατόν να πραγµατοποιούν πολυήµερη εκδροµή, µετά
από συνεργασία µε άλλα Σχολεία και µε τη σύµφωνη
γνώµη της ∆/νσης Εκπαίδευσης.
γ). Υποβολή στο ∆ιευθυντή της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας
ενυπόγραφων δηλώσεων από τους κηδεµόνες των µα−
θητών, µέσα σε οριζόµενη προθεσµία, µε τις οποίες
εγκρίνουν τη συµµετοχή των παιδιών τους στην εκδρο−
µή, αφού προηγουµένως έχουν ενηµερωθεί εγγράφως
για το πρόγραµµα της εκδροµής και τις υποχρεώσεις
των µαθητών.
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Οι ενήλικοι µαθητές καταθέτουν οι ίδιοι υπεύθυνη
δήλωση.
3. Ο ∆ιευθυντής της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, µετά την ολο−
κλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, υποβάλλει ανα−
φορά στην αρµόδια Περιφερειακή ∆ιεύθυνση, η οποία
συνοδεύεται από το σχετικό πρακτικό του Συλλόγου
∆ιδασκόντων και το αναλυτικό πρόγραµµα της εκδρο−
µής, προκειµένου να εξασφαλίσει την έγκριση πραγµα−
τοποίησης της εκδροµής.
Με απόφαση του Συλλόγου των ∆ιδασκόντων της
ΕΠΑ.Σ Μαθητείας είναι δυνατή η πραγµατοποίηση της
εκδροµής σε άλλη ηµεροµηνία, εφ’ όσον συντρέχουν σο−
βαροί λόγοι, που δικαιολογούν αλλαγή της ηµεροµηνίας
πραγµατοποίησής της, αλλά εντός των προβλεποµένων
χρονικών περιόδων.
Στην περίπτωση αυτή ενηµερώνεται και το αρµόδιο
για έγκριση όργανο.
Η πραγµατοποίηση εκδροµών δεν είναι υποχρεωτική,
ούτε για τους καθηγητές, ούτε για τους µαθητές, και
δεν πρέπει να αναλαµβάνεται καµία δέσµευση σε ό,τι
αφορά µισθώσεις λεωφορείων κλπ., πριν από την τελική
έγκριση της εκδροµής.
Κρίνεται όµως σκόπιµο να καταβάλει κάθε Σχολείο
σχετική προσπάθεια, για την πραγµατοποίηση εκδρο−
µών, ιδιαίτερα, όταν τις επιβάλλουν εκπαιδευτικοί λόγοι
και µε αυτές προάγεται το γενικό έργο του Σχολείου.
Κατά τις επισκέψεις σε ιστορικούς – αρχαιολογικούς
χώρους, ή ξενάγηση των µαθητών θα πραγµατοποιείται
από τους συνοδούς καθηγητές, ή από ξεναγούς, που
τυχόν βρίσκονται στο χώρο.
Οργάνωση Εκπαιδευτικών Εκδροµών
1. Οι Εκπαιδευτικές Εκδροµές οργανώνονται από την
ΕΠΑ.Σ Μαθητείας µε ευθύνη του ∆/ντή.
2. Για όλες τις ως άνω εκδροµές το Σχολείο ζητά
περισσότερες από µια κλειστές προσφορές από ταξι−
διωτικά γραφεία. Με την προσφορά κατατίθεται από
το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως υπεύθυνη δήλωση,
ότι διαθέτει ειδικό σήµα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται
σε ισχύ.
3. Για την αξιολόγηση των προσφορών και την επιλογή
της καλύτερης συγκροτείται µε Απόφαση του ∆/ντή
της ΕΠΑ.Σ Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον ίδιο,
ως πρόεδρο, δύο συνοδούς εκπαιδευτικούς (που έχουν
ορισθεί από το Σύλλογο ∆ιδασκόντων) και εκπρόσωπο
του Μαθητικού Συµβουλίου.
Μετά την τελική επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου
από την ως άνω επιτροπή, υπογράφεται ιδιωτικό συµ−
φωνητικό από τα συµβαλλόµενα µέρη (ΕΠΑ.Σ – Ταξιδ.
γραφείο), στο οποίο περιλαµβάνονται απαραιτήτως τα
εξής:
α) Αναλυτικό πρόγραµµα της εκδροµής
β) Όνοµα ξενοδοχείου, κατηγορία, αριθµός δωµατίων
και κλινών και οι παρεχόµενες από αυτό υπηρεσίες
γ) Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης
δ) Κόστος της εκδροµής, ανά µαθητή.
Οι µετακινήσεις των µαθητών είναι δυνατόν να πραγ−
µατοποιούνται µε όλα τα µέσα µαζικής µεταφοράς, µε
την προϋπόθεση, ότι πληρούνται οι όροι ασφάλειας για
καθένα από αυτά.
4. Για την ασφαλή µετακίνηση των µαθητών, η εκκίνη−
ση των εκδροµών θα γίνεται από το χώρο του Σχολείου,
δεν θα πραγµατοποιείται πριν από τις 6 π.µ, ενώ η άφιξη
στον τόπο προορισµού, ή η επιστροφή στο Σχολείο θα
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πραγµατοποιείται το αργότερο µέχρι τις 10µ.µ, όταν η
εκδροµή πραγµατοποιείται οδικώς.
Κάθε είδους µετακίνηση των µαθητών στον τόπο δι−
αµονής τους, κατά τη διάρκεια της πραγµατοποίησης
των εκδροµών, θα γίνεται σε χρόνο σύµφωνο µε το
συγκεκριµένο πρόγραµµα της εκδροµής.
5. Πριν από την αναχώρηση ο ∆/ντής της ΕΠΑ.Σ Μαθη−
τείας (αρχηγός της εκδροµής), σε συνεργασία µε τους
συνοδούς καθηγητές, τονίζει στους µαθητές την ανάγκη
για τη σχολαστική τήρηση του προγράµµατος της εκ−
δροµής και την υποδειγµατική συµπεριφορά τους, έτσι
ώστε να επιτευχθούν η ασφαλής µετακίνηση, διαµονή
και ψυχαγωγία, καθώς και οι εκπαιδευτικοί στόχοι σε
όλη τη διάρκεια της εκδροµής.
Ο Αρχηγός της εκδροµής φροντίζει να αναρτηθεί ευ−
ανάγνωστη πινακίδα, µε την ένδειξη «Σχολική Εκδροµή
– (όνοµα σχολείου)», σε εµφανή σηµεία στο πρόσθιο και
οπίσθιο µέρος του οχήµατος, η οποία διατηρείται έως
το τέλος της εκδροµής.
6. Η τήρηση του προγράµµατος της εκδροµής, κα−
θώς και η ασφάλεια των µαθητών σε όλη τη διάρκεια
της µετακίνησης, από την αναχώρηση µέχρι και την
επιστροφή τους, αποτελεί ευθύνη του αρχηγού της
εκδροµής και των συνοδών εκπαιδευτικών, οι οποίοι
επιπλέον οφείλουν να ελέγχουν τα έγγραφα καταλ−
ληλότητας του οχήµατος και την πρόσφατη θεώρησή
τους, την επαγγελµατική άδεια οδήγησης του οδηγού
του λεωφορείου και το όριο ταχύτητας, καθώς επίσης
και να παρεµβαίνουν στις περιπτώσεις εκείνες που κρί−
νουν, ότι η οδήγηση του οχήµατος γίνεται επικίνδυνη,
ή παραβιάζεται το όριο ταχύτητας, ειδοποιώντας, σε
περίπτωση µη συµµόρφωσης, τις αστυνοµικές αρχές
της περιοχής.
Οι χώροι, που επιλέγονται, για τη διαµονή, εστίαση και
ψυχαγωγία των µαθητών, πρέπει να διαθέτουν νόµιµη
άδεια λειτουργίας και να πληρούν τους όρους ασφά−
λειας και υγιεινής.
7. Ο τελικός έλεγχος των δαπανηθέντων για την εκ−
δροµή χρηµάτων, που προήλθαν από τυχόν πόρους των
Μαθητικών Κοινοτήτων, γίνεται από το ∆/ντή της ΕΠΑ.
Σ Μαθητείας.
8. Μετά το τέλος της εκδροµής, ο Αρχηγός, σε συ−
νεργασία µε τους συνοδούς καθηγητές συντάσσει λε−
πτοµερή έκθεση (η οποία διατηρείται σε ειδικό φάκελο
µαζί µε αντίγραφα των συµβάσεων µε τα ταξιδιωτικά
γραφεία) σχετικά µε τη διεξαγωγή της, την τήρηση του
προγράµµατος και το βαθµό επίτευξης των εκπαιδευτι−
κών στόχων αυτής. Επίσης, αναφέρει οποιοδήποτε άλλο
στοιχείο κρίνει απαραίτητο, καθώς και τυχόν προτάσεις
για τη βελτίωση της ποιότητας των εκδροµών.
Η ως άνω έκθεση, µαζί µε αντίγραφα των συµβάσεων
της ΕΠΑ.Σ µε τα ταξιδιωτικά γραφεία, διατηρούνται σε
ειδικό φάκελο του Σχολείου.
Άρθρο 24
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
Α. Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους δύνανται να
διοργανώνονται από τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας και να εντάσ−
σονται στο ηµερήσιο πρόγραµµα εκπ/σης, κατ’αναλογία
διδακτικών ωρών, πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις,
µε απολύτως εκπαιδευτικό χαρακτήρα και περιεχόµενο
πολιτιστικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης,
Αγωγής Υγείας, Αγωγής του Καταναλωτή, Επαγγελµα−
*02023761412070024*

τικού Προσανατολισµού και Συµβουλευτικής, Αγωγής
Σταδιοδροµίας, Ολυµπιακής Παιδείας, γενικού ενδια−
φέροντος κτλ.
Οι ως άνω εκδηλώσεις αφορούν όλες τις Τάξεις των
ΕΠΑ.Σ Μαθητείας.
Η παρουσία των µαθητών στις πολιτιστικές εκδηλώ−
σεις – εφόσον αυτές πραγµατοποιούνται – είναι υποχρε−
ωτική, καθόσον αυτές αποτελούν αναπόσπαστο µέρος
της εκπαίδευσής τους, παράλληλα µε την εκµάθηση της
τέχνης τους. (χρεώνονται οι ανάλογες απουσίες).
Β. Επίσης πολιτιστικές εκδηλώσεις (εορτές, θεατρικές
παραστάσεις, εκθέσεις δοκιµίων ή καλλιτεχνικών δηµι−
ουργηµάτων, οµιλίες, χορωδίες, µουσικά προγράµµατα,
αθλητικοί αγώνες κ.τ.λ), που αφορούν όλο το Σχολείο,
δύνανται να διοργανώνονται επιπλέον και κατά τις ηµέ−
ρες των Εθνικών Επετείων, των εορτών των Χριστου−
γέννων, των Απόκρεω και της Καθαρής ∆ευτέρας, της
Πρωτοµαγιάς, της λήξης των µαθηµάτων κ.τ.λ., µε τη
συνεργασία του ∆.Σ των µαθητών.
Οι ως άνω εκδηλώσεις εντάσσονται στην εκπαιδευτική
διαδικασία και είναι δυνατόν να αποτελέσουν κίνητρο
και πυρήνα δραστηριοποίησης όλων των µαθητών, κα−
θώς και ανάδειξης των ιδιαιτέρων ικανοτήτων του καθε−
νός, ενισχύοντάς τους την αυτοεκτίµηση, την αισιοδοξία,
το πνεύµα ευγενούς άµιλλας, δηµιουργίας και συνεργα−
σίας, προς επίτευξη κοινού και υψηλού στόχου.
Επίσης είναι δυνατόν να διοργανώνονται, στο τέλος
του διδακτικού έτους, µεταξύ των Σχολείων της αυτής
Περιφέρειας, πολιτιστικοί αγώνες κ.τ.λ, όπου θα προ−
βάλλεται στην τοπική κοινωνία το έργο της κάθε ΕΠΑ.Σ
Μαθητείας χωριστά, αλλά και γενικότερα το ιδιαίτερο
έργο του ΟΑΕ∆, στον ευαίσθητο Τοµέα της παροχής
σε νέους Τεχνικής και Επαγ/κής Εκπαίδευσης.
Σε κάθε περίπτωση, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις,
εφόσον πραγµατοποιούνται, δύνανται να είναι «ανοι−
χτές» σε κοινό, το οποίο έχει ειδικά προσκληθεί προς
τούτο.(τοπικοί και εκκλησιαστικοί άρχοντες, γονείς και
κηδεµόνες, εργοδότες, πολίτες κ.τ.λ), ώστε µε την ευ−
καιρία της παρακολούθησης του προγράµµατος των
εκδηλώσεων, να γίνεται και η σχετική ενηµέρωση για
το έργο της Εκπαιδευτικής Μονάδας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
Άρθρο 25
ΕΞΑΜΗΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
1. Η πρακτική άσκηση των µαθητών των ΕΠΑ.Σ Μα−
θητείας πραγµατοποιείται σε επιχειρήσεις του ∆ηµο−
σίου ή Ιδιωτικού Τοµέα, σε αντίστοιχες εργασίες µε
την ειδικότητά τους, βάσει προγράµµατος και είναι 4
ηµερολογιακά εξάµηνα.
2. Τα εξάµηνα αυτά καλούνται ΕΞΑΜΗΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΑΣΚΗΣΗΣ και διακρίνονται σε 1ο, 2ο ,3ο και 4ο.
3. Η ηµεροµηνία λήξης του τελευταίου εξαµήνου πρα−
κτικής άσκησης ταυτίζεται µε την ηµεροµηνία λήξης
του διδακτικού έτους.
4. Για όλους τους µαθητές το πρώτο δίµηνο πρακτικής
άσκησης είναι δοκιµαστικό. Κατά τη διάρκεια αυτού εί−
ναι δυνατό να γίνει από τους συµβαλλόµενους ακύρωση
του Συµφωνητικού Μαθητείας, στο οποίο αναφέρεται
το άρθρο 30 του παρόντος.
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Η ακύρωση αυτή αναγγέλλεται, µε τη µέριµνα των
συµβαλλοµένων εργοδοτών, στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, που
φοιτά ο µαθητής, ή σε όποια Υπηρεσία ορίζει η σχετική
Απόφαση του ∆ιοικητή του Οργανισµού, που αφορά
στην εκχώρηση αρµοδιοτήτων.
Μετά τη συµπλήρωση της δοκιµαστικής περιόδου, το
Συµφωνητικό Μαθητείας καθίσταται οριστικό και δεν
είναι δυνατό να ακυρωθεί, παρά µόνο για δικαιολογηµέ−
νη και σοβαρή αιτία και µετά από προηγούµενη έγκριση
της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, ή της Υπηρεσίας του Οργανισµού,
που έχει ορισθεί µε σχετική Απόφαση του ∆ιοικητή και
αφορά στην εκχώρηση αρµοδιοτήτων.
5. H ηµερήσια απασχόληση όλων των πρακτικά ασκου−
µένων µαθητών ορίζεται στις έξι (6) ώρες.
Άρθρο 26
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
1. Ειδικά προγράµµατα πρακτικής άσκησης των µα−
θητών στους τόπους εργασίας καταρτίζονται από τον
Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού.
Με τα προγράµµατα αυτά καθορίζεται και ο κύκλος
των εργασιών µαθήτευσης, καθώς και ο χρόνος της
απασχόλησης των µαθητών.
2.Οι µαθητές είναι υποχρεωµένοι να παρακολουθούν
τα προγράµµατα πρακτικής άσκησης, καθόσον µαθητής,
που συστηµατικά και αδικαιολόγητα απουσιάζει από
την πρακτική του άσκηση και εφόσον οι απουσίες του
υπερβαίνουν το 1/6 των εργασίµων ηµερών του εξαµή−
νου Μαθητείας, χάνει την ιδιότητα του µαθητή των ΕΠΑ.
Σ Μαθητείας, µε απόφαση του ∆ιοικητή και µετά από
εισήγηση του Συλλόγου ∆ιδασκόντων.
3. Μαθητής, ο οποίος έχει τοποθετηθεί σε εργασία
από τη ∆/νση Εκπαίδευσης, ή από την ΕΠΑ.Σ Μαθητείας
και στη συνέχεια, µε υπαιτιότητά του και χωρίς τη συ−
ναίνεση της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας χάσει αυτή τη θέση, δεν
έχει δικαίωµα απαίτησης επανατοποθέτησης, αλλά είναι
υποχρεωµένος να αναζητήσει µόνος του εργασία.
Άρθρο 27
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η επιχείρηση, που απασχολεί µαθητές είναι υποχρε−
ωµένη:
α) Να υπογράφει το Συµφωνητικό Μαθητείας.
β) Να εφαρµόζει το ειδικό πρόγραµµα πρακτικής άσκη−
σης των µαθητών.
γ) Να διαθέτει, για την απαιτούµενη από το πρόγραµ−
µα χρονική διάρκεια, το απαραίτητο προσωπικό και τις
κατάλληλες εγκαταστάσεις για την εφαρµογή του προ−
γράµµατος άσκησης.
δ) Να δέχεται το εποπτικό προσωπικό των ΕΠΑ.Σ Μα−
θητείας, για τον έλεγχο της εφαρµογής του προγράµ−
µατος και να συνεργάζεται µε αυτό, για τη βελτίωση της
πρακτικής άσκησης, καθώς και για την κρίση της από−
δοσης των πρακτικά ασκουµένων σε αυτή µαθητών.
ε) Να τηρεί τους αυστηρότερους όρους ασφάλειας και
προστασίας των µαθητών, που προβλέπονται από τις
κείµενες διατάξεις, για την ασφάλεια των εργαζοµένων,
χωρίς να απαιτείται η έκδοση βιβλιαρίου ανηλίκων του
ν. 1837/89.
στ) Να ακυρώσει το Συµφωνητικό Μαθητείας, αν ο µα−
θητής διακόψει τη φοίτησή του στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας,
ή δεν είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις του.
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Άρθρο 28
ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
Οι αποδοχές των µαθητών καθορίζονται για κάθε εξά−
µηνο πρακτικής άσκησης µε κοινή Απόφαση Υπουργών
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1346/1983.
Άρθρο 29
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗ
Α. Η µισθολογική προαγωγή του µαθητή γίνεται αυ−
τοδίκαια µε την έναρξη του κάθε εξαµήνου πρακτικής
άσκησης .
Η προαγωγή στο 2ο ,3ο και 4ο εξάµηνο πρακτικής
άσκησης γίνεται αυτοδίκαια στην πρώτη τακτή ηµερο−
µηνία έναρξης του εξαµήνου, ανεξάρτητα από την ηµε−
ροµηνία τοποθέτησης του µαθητή στην επιχείρηση.
Β. Μαθητές απορριπτόµενοι στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας
(και υποχρεούµενοι να επαναλάβουν τα µαθήµατα της
ίδιας Τάξης) είτε από µαθήµατα, είτε από απουσίες,
παραµένουν µισθολογικά στάσιµοι στο εξάµηνο πρακτι−
κής άσκησης στο οποίο βρίσκονταν κατά το χρόνο της
απόρριψής τους και διατηρούν τις αποδοχές, οι οποίες
ανταποκρίνονται σ’ αυτό, µέχρι την προαγωγή τους.
(Για την απόρριψη ενηµερώνεται από την Εκπ/κή Μο−
νάδα εγγράφως ο εργοδότης).
Στην περίπτωση αυτή παρατείνεται αυτοδίκαια ο χρό−
νος του Συµφωνητικού Μαθητείας.
Η παράταση αυτή δεν µπορεί να είναι περισσότερη
από δύο (2) εξάµηνα.
Γ. Μαθητές παραπεµπόµενοι στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας,
είτε από µαθήµατα, είτε από απουσίες, παραµένουν
στάσιµοι στο ίδιο εξάµηνο πρακτικής άσκησης, στο
οποίο βρίσκονταν κατά το χρόνο της παραποµπής
τους και προάγονται µισθολογικά, µόνον εφόσον προ−
αχθούν στην Εκπ/κή Μονάδα, (µετά την έκδοση των
αποτελεσµάτων, µε σχετική έγγραφη ενηµέρωση του
εργοδότη).
∆. Μαθητές, απορριπτόµενοι στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας
από απουσίες (εκ των οποίων οι περισσότερες είναι
αδικαιολόγητες), υφίστανται την άµεση καταγγελία του
Συµφωνητικού Μαθητείας, παραµένουν στάσιµοι στο
ίδιο εξάµηνο πρακτικής άσκησης, στο οποίο βρίσκονταν
κατά το χρόνο της απόρριψής τους και είναι υποχρεω−
µένοι να αναζητήσουν µόνοι τους εργασία.
Ε. Μαθητές, οι οποίοι δεν παρουσιάζουν τακτική
φοίτηση στο Σχολείο (δεν προσέρχονται καθόλου, ή
απουσιάζουν µεγάλα χρονικά διαστήµατα), αλλά το
ίδιο χρονικό διάστηµα προσέρχονται ανελλιπώς στην
εργασία τους, υφίστανται την άµεση καταγγελία του
Συµφωνητικού Μαθητείας τους.
Άρθρο 30
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
Ο µαθητής ή ο κηδεµόνας του, (σε περίπτωση που
είναι ανήλικος), υπογράφει µε τον εργοδότη ή τον εκ−
πρόσωπό του, αµέσως µόλις προσληφθεί, Συµφωνητικό
Μαθητείας σε έντυπο, που χορηγείται από την ΕΠΑ.Σ
Μαθητείας και το οποίο επικυρώνεται υπογραφόµενο
από το ∆/ντή της ΕΠΑ.Σ.
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Ο τύπος και το περιεχόµενο του Συµφωνητικού Μα−
θητείας καθορίζονται µε απόφαση του ∆ιοικητή του
Ο.Α.Ε.∆. και σε αυτό αναφέρεται κυρίως ο χρόνος έναρ−
ξης και λήξης της πρακτικής εξάσκησης του µαθητή και
οι υποχρεώσεις της επιχείρησης, που απορρέουν από
την εφαρµογή του προγράµµατος Μαθητείας.
Το Συµφωνητικό αυτό συντάσσεται σε τρία αντίγραφα
και λαµβάνουν από ένα οι κατωτέρω:
α) Ο µαθητής, ή ο γονέας, ή ο κηδεµόνας.
β) Ο εργοδότης
γ) Η ΕΠΑ.Σ Μαθητείας.
Άρθρο 31
Α∆ΕΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
Οι µαθητές δικαιούνται τις κανονικές άδειες των µι−
σθωτών και τις άδειες για τη συµµετοχή τους στις
εξετάσεις, που προβλέπονται από τις ισχύουσες δια−
τάξεις.
Άρθρο 32
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Την εποπτεία, για την εφαρµογή του προγράµµατος
πρακτικής άσκησης στους τόπους εργασίας των µα−
θητών, ασκεί ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού
∆υναµικού µε τους
Εκπαιδευτικούς των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας.
Tην ευθύνη του συντονισµού, για την εφαρµογή της
εποπτείας στο πρόγραµµα πρακτικής άσκησης, έχει ο
∆/ντής της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, σύµφωνα µε τις εκάστοτε
υφιστάµενες Αποφάσεις της ∆ιοίκησης του Οργανι−
σµού.
Έργο των Εκπαιδευτικών στην προκειµένη περίπτωση
είναι:
α) Να παρακολουθούν την ακριβή εφαρµογή των προ−
γραµµάτων πρακτικής άσκησης στις επιχειρήσεις, στις
οποίες είναι τοποθετηµένοι µαθητές των ΕΠΑ.Σ Μαθη−
τείας και να υποβάλουν σχετικές εκθέσεις.
β) Να επιλαµβάνονται, προκειµένου να επιλυθούν οι
τυχόν διαφορές µεταξύ µαθητών και εργοδοτών.
γ) Να συνεργάζονται µε τους εποπτεύοντες τους µα−
θητές σε κάθε επιχείρηση, αλλά και µε τη ∆/νση της
ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, προκειµένου να εξασφαλιστούν οι
καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις πρακτικής και θεω−
ρητικής κατάρτισης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
Άρθρο 33
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΜΕΘΟ∆ΩΝ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
1. Σε κάθε ΕΠΑ.Σ Μαθητείας λειτουργούν – εκτός από
τα λοιπά εργαστήρια – και Εργαστήρια Καινοτόµων
Μεθόδων ∆ιδασκαλίας, η χρήση των οποίων διέπεται
από τους νόµους, τα διατάγµατα του Κράτους και τους
κώδικες δεοντολογίας και επιτρέπεται µόνο για εκπαι−
δευτικούς, ή επιµορφωτικούς σκοπούς.
2. Σκοπός των Εργαστηρίων των Καινοτόµων Μεθόδων
∆ιδασκαλίας είναι η διδασκαλία µαθηµάτων όλων των
ειδικοτήτων, µε την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λο−
γισµικού, (για την εφαρµογή των Καινοτόµων Μεθόδων
∆ιδασκαλίας) και συµπληρωµατικά µε την παιδαγωγική
χρήση του διαδικτύου.

3. Στόχος της λειτουργίας των εργαστηρίων είναι η
επικουρική συνεισφορά στην εκπαιδευτική διαδικασία,
µε την εισαγωγή ενός σύγχρονου διαδραστικού και αλ−
ληλεπιδραστικού µέσου εκπαίδευσης.
4. Τα Εργαστήρια Καινοτόµων Μεθόδων ∆ιδασκαλίας
είναι εγκατεστηµένα σε ειδικά διαµορφωµένες αίθουσες
του Σχολείου, οι οποίες περιλαµβάνουν τα εξής:
• Υπολογιστικό εξοπλισµό (υλικό και λογισµικό Η/Υ),
περιφερειακές συσκευές (εκτυπωτές, σαρωτές), δικτυ−
ακό εξοπλισµό τοποθετηµένο σε κατάλληλο ικρίωµα,
βιντεοπροβολέα, οθόνη προβολής κ.τ.λ.
• ∆οµηµένη καλωδίωση (δικτυακή και ηλεκτρολογική
εγκατάσταση)
• Λογισµικό αποθηκευµένο σε οπτικά ή µαγνητικά
µέσα (CDs, DVDs, δισκέτες), συνοδευτικά εγχειρίδια λο−
γισµικού και άδειες χρήσης λογισµικού. Ειδικότερα, το
λογισµικό διακρίνεται σε:
o Λογισµικό συστήµατος
o Οδηγοί συσκευών
o Λογισµικό εφαρµογών γραφείου
o Λογισµικό λήψης αντιγράφων ασφαλείας για επα−
ναφορά συστήµατος
o Ειδικό Εκπαιδευτικό Λογισµικό για την εφαρµογή
των Καινοτόµων Μεθόδων ∆ιδασκαλίας
• Εγχειρίδια χρήσης του εξοπλισµού
• Εγχειρίδια χρήσης και υποστηρικτικό υλικό σε έντυ−
πη µορφή για την εφαρµογή των Καινοτόµων Μεθόδων
∆ιδασκαλίας (Προτεινόµενα πλάνα διδασκαλίας µαθη−
µάτων, εργασίες – ασκήσεις)
• Αναλώσιµα υλικά για χρήση στο εργαστήριο
5. Τα ως άνω Εργαστήρια δύνανται:
• Να χρησιµοποιηθούν ως χώροι, για την επιµόρφω−
ση των Εκπαιδευτικών του Σχολείου, εντός ή εκτός
ωραρίου λειτουργίας του Σχολείου, σε Καινοτόµους
Μεθόδους ∆ιδασκαλίας, αξιοποιώντας τις Τεχνολογίες
πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). (Στην περίπτωση
αυτή απαιτείται η προηγούµενη έγκριση από το ∆/ντή
της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας).
• Να προσφέρουν στην Τοπική Κοινωνία ένα σύγχρονο
χώρο, για επιµορφωτικές, ή εκπαιδευτικές δραστηριό−
τητες δηµοσίων φορέων, ή συλλόγων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Άρθρο 34
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
A. Τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες του ∆ιευθυντή
της ΕΠΑ.Σ Mαθητείας καθορίζονται ως εξής:
1. Προΐσταται της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, συντονίζει το έργο
των Υποδιευθυντών και των Προϊσταµένων τµηµάτων
των ειδικοτήτων, καθώς και ολοκλήρου του προσωπι−
κού και φροντίζει γενικά για την οµαλή λειτουργία του
Σχολείου και το συντονισµό της σχολικής ζωής.
Φέρει προσωπική ευθύνη για τη φύλαξη της σφραγί−
δας της Υπηρεσίας.
2. Είναι υπεύθυνος για την κανονική λειτουργία της
ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, στην οποία προΐσταται και παρα−
µένει σ’ αυτή, προσφέροντας τις υπηρεσίες του και
εξαντλώντας το υποχρεωτικό ωράριό του, σύµφωνα µε
τις κείµενες διατάξεις.
3. Αναθέτει, ελέγχει και εγκρίνει την κατανοµή στο
εκπαιδευτικό προσωπικό των διδασκοµένων µαθηµά−
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των (ωρολόγιο πρόγραµµα) και τις άλλες υπηρεσιακές
δραστηριότητες, ανάλογα µε το πρόγραµµα και την
ειδικότητα του καθενός, σε συνεργασία µε τους προϊ−
σταµένους των τµηµάτων ειδικοτήτων.
Επίσης κατανέµει στο υπόλοιπο προσωπικό τα καθή−
κοντα και τις αρµοδιότητές του, ανάλογα µε τις υπη−
ρεσιακές ανάγκες.
Εάν υπάρχει έλλειψη διοικητικού προσωπικού, κατα−
νέµει ή αναθέτει και την γραφική εργασία (γραµµατεία
και διαχείριση) στο εκπαιδευτικό προσωπικό.
4. Εισηγείται στην προϊσταµένη του αρχή τις ανάγκες
στελέχωσης της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας µε το πάσης φύσεως
προσωπικό.
5. Ρυθµίζει τη χρησιµοποίηση των χώρων, που υπάρ−
χουν και µεριµνά για την ασφάλεια των κτιριακών και
λοιπών εγκαταστάσεων της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας.
6. Είναι υπεύθυνος για την πιστή και ορθή τήρηση των
προβλεποµένων βιβλίων.
7. Ανακοινώνει στο προσωπικό τις διάφορες διατάξεις
(Νόµους, ∆ιατάγµατα, Αποφάσεις και Εγκυκλίους της
∆ιοίκησης) και είναι υπεύθυνος για την πιστή εφαρµο−
γή τους. Οι παραπάνω διατάξεις συγκεντρώνονται σε
ειδικό φάκελο, ο οποίος είναι πάντα στη διάθεση του
προσωπικού.
8. Κάθε εξάµηνο συγκαλεί σε συνεδρίαση το Σύλλο−
γο ∆ιδασκόντων τακτικά και έκτακτα, όταν προκύψει
ανάγκη, προεδρεύει στη συνεδρίαση και εισηγείται τα
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
9. Λαµβάνει γνώση της εισερχόµενης αλληλογραφίας
και µεριµνά για την καλύτερη, κατά το δυνατό, διεκπε−
ραίωσή της. Υπογράφει την εξερχόµενη αλληλογραφία,
τους Τίτλους Σπουδών και απευθύνεται µε έγγραφο
στις προϊστάµενες αρχές και σε τρίτους, σύµφωνα µε
τις κείµενες διατάξεις.
Επίσης τηρεί το εµπιστευτικό πρωτόκολλο.
10. Παρακολουθεί και ελέγχει τους εκπαιδευτικούς
για την κανονική άσκηση των καθηκόντων τους, την
πιστή τήρηση ωραρίου, την εφαρµογή κατάλληλων µε−
θόδων διδασκαλίας, την αξιολόγηση και απόδοση των
µαθητών.
11. Αναθέτει, µε Απόφαση του, συµπληρωµατικό διοικη−
τικό έργο, εντασσόµενο στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής
διαδικασίας, στους εκπαιδευτικούς, που δεν έχουν, ή δεν
συµπληρώνουν διδακτικό ωράριο.
12. Καλεί τους γονείς και κηδεµόνες των ανηλίκων
µαθητών σε συγκεντρώσεις και τους ενηµερώνει για
την πρόοδο, την κανονική φοίτηση και διαγωγή των
µαθητών. Η ίδια ενηµέρωση γίνεται και στους ενήλικους
µαθητές.
13. Υποβάλλει στην αρµόδια Υπηρεσία προτάσεις για
την προµήθεια του απαραίτητου εξοπλισµού, για την
κάλυψη των αναγκών της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, όπως και
τον προϋπολογισµό του επόµενου σχολικού έτους.
14. Κατανέµει στα επί µέρους τµήµατα της ΕΠΑ.Σ Μα−
θητείας τα πάσης φύσεως είδη εξοπλισµού και υλικά,
ανάλογα µε τις ανάγκες τους, σε συνεργασία µε τους
προϊσταµένους αυτών.
15. Αναλαµβάνει τη λύση κάθε προβλήµατος, που εµ−
φανίζεται στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, στην οποία προΐστα−
ται και προβαίνει στις ενέργειες, που ενδείκνυνται.
16. Ενηµερώνει την προϊσταµένη του Υπηρεσία για
κάθε θέµα µε ιδιαίτερη σηµασία, ζητώντας τις ανάλο−
γες οδηγίες.
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17. Μεριµνά για τη διαχείριση της εκάστοτε διατιθέµε−
νης στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας παγίας προκαταβολής.
18. Μεριµνά για την προαγωγή και ανάπτυξη των δη−
µοσίων σχέσεων της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, µε σκοπό την
προβολή του έργου της.
19. Μεριµνά για την εφαρµογή του προγράµµατος
πρακτικής άσκησης των µαθητών στους τόπους εργα−
σίας, σε συνεργασία µε τους προϊσταµένους τµηµάτων
και εργαστηρίων και λοιπούς εκπαιδευτικούς.
20. Είναι υπόλογος και υπεύθυνος έναντι της ∆ιοίκη−
σης, για τα περιουσιακά στοιχεία του Οργανισµού.
21. Το ∆ιευθυντή της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, απόντα ή κω−
λυόµενο, αναπληρώνει ο Υποδιευθυντής.
22. Εάν υπηρετούν Υποδιευθυντές περισσότεροι του
ενός, ο αναπληρωτής ορίζεται µε απόφαση του ∆ιευ−
θυντή της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας.
B. Tα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες του ∆ιευθυντή
της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, που αφορούν τη λειτουργία των
Εργαστηρίων Καινοτόµων Μεθόδων ∆ιδασκαλίας κα−
θορίζονται ως εξής:
1. Έχει τη γενική και συνολική ευθύνη και εποπτεία της
λειτουργίας του Εργαστηρίου Καινοτόµων Μεθόδων
∆ιδασκαλίας.
2. Τηρεί τον παρόντα Κανονισµό
3. Ορίζει Υπεύθυνο Εργαστηρίου Καινοτόµων Μεθόδων
∆ιδασκαλίας.
4. Εποπτεύει την καλή λειτουργική κατάσταση του
εργαστηρίου.
5. Μεριµνά για την εφαρµογή των Καινοτόµων Μεθό−
δων ∆ιδασκαλίας στην εκπαιδευτική διαδικασία.
6. Τηρεί το ωρολόγιο πρόγραµµα χρήσης του εργα−
στηρίου.
7. Χορηγεί άδεια χρήσης του εργαστηρίου, (σε συνερ−
γασία µε τον Υπεύθυνο του Εργαστηρίου), σε εκπαιδευ−
τικούς, που πρέπει να διεξάγουν µαθήµατα µε εφαρµογή
των Καινοτόµων Μεθόδων ∆ιδασκαλίας, σύµφωνα µε
το καθορισµένο ωρολόγιο πρόγραµµα χρήσης του ερ−
γαστηρίου.
8. Έχει την ευθύνη της εποπτείας, για την προληπτική
συντήρηση του εξοπλισµού του εργαστηρίου.
9. Έχει την ευθύνη της εποπτείας, για την αντιµετώ−
πιση και επισκευή τυχόν βλαβών ή δυσλειτουργιών, που
παρουσιάζονται στον εργαστηριακό εξοπλισµό.
10.Έχει την ευθύνη της εποπτείας, για τη χρήση της
εκπαιδευτικής πλατφόρµας ηλεκτρονικής µάθησης
eLearn και παρακολούθηση των πιθανών εισηγήσεων
των εκπαιδευτικών, για βελτίωση, ή και προσθήκη στο
εκπαιδευτικό υλικό.
11.Έχει την ευθύνη της εποπτείας, για την τήρηση των
σχετικών υπηρεσιακών βιβλίων και εντύπων (αρχείο εξο−
πλισµού και βιβλίο συµβάντων).
Άρθρο 35
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
Αναπληρώνει το ∆ιευθυντή του Σχολείου, όταν δεν
υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται.
Επικουρεί το ∆ιευθυντή στην άσκηση των καθηκό−
ντων του.
Ειδικότερα τα καθήκοντα του Υποδιευθυντή είναι :
1. Κατανέµει − µετά από συνεργασία µε τον ∆ιευ−
θυντή της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας και τους προϊσταµένους
τµηµάτων ειδικοτήτων − στο εκπαιδευτικό προσωπικό
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τα διδασκόµενα µαθήµατα (ωρολόγιο πρόγραµµα) και
τις άλλες υπηρεσιακές δραστηριότητες (εφηµερίες κτλ.),
ανάλογα µε το πρόγραµµα και την ειδικότητα καθενός,
επίσης κατανέµει − σε συνεργασία µε τον ∆ιευθυντή της
ΕΠΑ.Σ Μαθητείας − καθήκοντα και αρµοδιότητες, ανά−
λογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες, στο πάσης φύσεως
προσωπικό, που ανήκει στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας.
2. Ελέγχει την πιστή και ορθή τήρηση των βιβλίων
Γραµµατείας – ∆ιαχείρισης, που προβλέπονται στην
ΕΠΑ.Σ Μαθητείας και γενικά µεριµνά για την οµαλή
διεξαγωγή του διοικητικού έργου του Σχολείου.
3. Εισηγείται στο ∆ιευθυντή της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας
τη σύγκληση του Συλλόγου των Καθηγητών που διδά−
σκουν στην ΕΠΑ.Σ, τακτικά κάθε εξάµηνο και έκτακτα,
όταν προκύψει ανάγκη, προεδρεύει δε της συνεδρίασης
και εισηγείται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, αν
στη συνεδρίαση δεν παρευρίσκεται ο ∆ιευθυντής της
ΕΠΑ.Σ.
4. Λαµβάνει γνώση των εισερχοµένων εγγράφων, που
αφορούν στην εκπαίδευση και µεριµνά για την ταχεία
διεκπεραίωση αυτών.
5. Παρακολουθεί και ελέγχει τους εκπαιδευτικούς
για την κανονική άσκηση των καθηκόντων τους, την
εφαρµογή κατάλληλων µεθόδων διδασκαλίας και την
αξιολόγηση και απόδοση των µαθητών.
6. Καλεί, σε συνεννόηση µε το ∆ιευθυντή, τους γο−
νείς και κηδεµόνες των ανηλίκων µαθητών σε συγκε−
ντρώσεις και τους ενηµερώνει, σε συνεργασία µε τους
προϊσταµένους των τµηµάτων ειδικοτήτων και τους
εκπαιδευτικούς, για την πρόοδο, την κανονική φοίτηση
και διαγωγή. Η ίδια ενηµέρωση γίνεται και στους ενή−
λικους µαθητές.
7. Μεριµνά για την εφαρµογή του προγράµµατος πρα−
κτικής άσκησης στους τόπους εργασίας των µαθητών,
σε συνεργασία µε τους προϊσταµένους τµηµάτων και
εργαστηρίων και τους λοιπούς εκπαιδευτικούς.
8. Ενηµερώνει το ∆ιευθυντή της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας για
κάθε θέµα µε ιδιαίτερη σηµασία, ζητώντας τις ανάλογες
οδηγίες.
9. Ρυθµίζει τη χρησιµοποίηση των υπαρχόντων χώρων,
της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, σε συνεργασία µε το ∆ιευθυντή
της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, και µεριµνά για την ασφάλεια
αυτών και των εγκαταστάσεων. Στην περίπτωση, που
οι χώροι και οι εργαστηριακές εγκαταστάσεις χρησι−
µοποιούνται και για άλλη εργαστηριακή δραστηριότη−
τα της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, η συνεργασία γίνεται µε τον
αντίστοιχο υπεύθυνο.
10. Ανακοινώνει στο πάσης φύσεως προσωπικό της
ΕΠΑ.Σ Μαθητείας τις διάφορες εγκυκλίους ή αποφά−
σεις της ∆ιοίκησης και είναι υπεύθυνος για την πιστή
εφαρµογή τους.
11. Υπογράφει τις απλές βεβαιώσεις των µαθητών, για
ορισµένη χρήση (εργοδότες).
12. Έχει την ευθύνη της τήρησης του βιβλίου των Απου−
σιών των µαθητών, στο οποίο µεταφέρονται οι απουσίες
των ηµερήσιων ∆ελτίων (απουσιολογίων).

ΐστανται και για την πιστή και ορθή τήρηση όλων των
υπηρεσιακών βιβλίων της αρµοδιότητας τους.
2. Συνεργάζονται µε το ∆ιευθυντή ή µε τον Υποδι−
ευθυντή της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, για την κατανοµή των
διδασκοµένων µαθηµάτων στο Εκπαιδευτικό προσωπικό
του τµήµατος.
3. Μεριµνούν για την αναπλήρωση εκπαιδευτικού, που
τυχόν απουσιάζει, παρακολουθούν το έργο των εφηµε−
ρευόντων καθηγητών και ελέγχουν την έγκαιρη είσο−
δο των διδασκόντων και των µαθητών στις αίθουσες
διδασκαλίας.
4. Μεριµνούν για την οργάνωση και διεξαγωγή όλων
των εξετάσεων, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
5. Ελέγχουν την καταγραφή των απουσιών στα ηµε−
ρήσια δελτία και τις καταχωρούν στα ανάλογα βιβλία,
σε συνεργασία µε τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς του
τµήµατος.
6. Ενηµερώνουν (σε συνεννόηση µε το ∆ιευθυντή της
ΕΠΑ.Σ Μαθητείας) τους µαθητές, ή τους γονείς και κη−
δεµόνες των ανηλίκων µαθητών για την επίδοσή τους
στα µαθήµατα, την διαγωγή τους και την τακτική, ή µη
φοίτησή τους.
7. Εισηγούνται την ετήσια προµήθεια των αναγκαίων
διδακτικών βιβλίων και βοηθηµάτων και του απαιτού−
µενου εξοπλισµού για τις αίθουσες διδασκαλίας, καθώς
επίσης και του εργαστηριακού εξοπλισµού (συνεργασία
µε τον υπεύθυνο εργαστηρίων).
8. Είναι υπεύθυνοι για τη φύλαξη του εξοπλισµού των
αιθουσών διδασκαλίας και των οπτικοακουστικών µέ−
σων διδασκαλίας του τµήµατος τους και τη διατήρηση
αυτών σε καλή κατάσταση.
9. Υποβάλλουν στο ∆ιευθυντή της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας ή
στον Υποδιευθυντή στο τέλος κάθε διδακτικού εξαµή−
νου (για το Β΄ εξάµηνο το αργότερο µέχρι 15 Ιουνίου),
έκθεση πεπραγµένων, στην οποία µεταξύ των άλλων
αναφέρονται και τα εξής:
α) Οι ενέργειες του Προϊσταµένου του τµήµατος και
γενικότερα η δραστηριότητά του, για την βελτίωση των
συνθηκών λειτουργίας του τµήµατος .
β) Οι υπάρχουσες ανάγκες, όπως επίσης και συγκε−
κριµένες προτάσεις, για τη λήψη των απαραίτητων µέ−
τρων, για την εύρυθµη και αποδοτική λειτουργία του
τµήµατος.
10. Μεριµνούν, σε συνεργασία µε τον ∆ιευθυντή της
ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, ή τον Υποδιευθυντή και τους Προϊ−
σταµένους των άλλων τµηµάτων ειδικοτήτων, για την
τοποθέτηση των µαθητών σε τόπους εργασίας για την
πρακτική τους άσκηση για την παρακολούθηση της
εφαρµογής του προγράµµατος Μαθητείας.
11. Ενηµερώνουν αµέσως το ∆ιευθυντή, ή τον Υποδιευ−
θυντή της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας για κάθε ζήτηµα ιδιαίτερης
σηµασίας.
12. Συντάσσουν απλές βεβαιώσεις για τους µαθητές.
13. Συνεργάζονται µε την διαχείριση, για τη σωστή
προµήθεια διαφόρων υλικών εκπαίδευσης και συντή−
ρησης χώρων.

Άρθρο 36

Άρθρο 37

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

1. Είναι υπεύθυνοι έναντι του ∆ιευθυντή και του Υποδι−
ευθυντή της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας για την άρτια οργάνωση
και εύρυθµη λειτουργία των τµηµάτων, στα οποία προ−

Α. Τα καθήκοντα των Υπευθύνων Εργαστηρίων ΕΠΑ.
Σ Μαθητείας καθορίζονται ως εξής:
1. Παραλαµβάνουν τον εξοπλισµό των εργαστηρίων,
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στα οποία µε απόφαση του ∆ιευθυντή της ΕΠΑ.Σ Μα−
θητείας ορίζονται υπεύθυνοι, υπογράφοντας και το
σχετικό πρωτόκολλο και παραλαβής.
2. Χρεώνονται τον εργαστηριακό εξοπλισµό και έχουν
την ευθύνη της φύλαξής του, της συντήρησής του και
γενικά της διατήρησής του σε καλή κατάσταση.
3. Οργανώνουν το εργαστήριο και φροντίζουν για την
εύρυθµη λειτουργία του, λαµβάνουν τα ενδεδειγµένα
µέτρα, για την αποφυγή ατυχηµάτων στο εργαστήριο.
4. Προγραµµατίζουν και υποβάλλουν προτάσεις, για
την προµήθεια του απαιτούµενου εξοπλισµού, για την
εκπαίδευση µαθητών.
5. Πραγµατοποιούν τη λεπτοµερή απογραφή όλου του
εξοπλισµού υλικών πρακτικής εκπαίδευσης του εργα−
στηρίου στο τέλος κάθε διδακτικού έτους και υποβάλ−
λουν το αποτέλεσµα της απογραφής στο ∆ιευθυντή
της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας.
6. Φροντίζουν, εφ’ όσον είναι εργαστηριακοί καθη−
γητές:
Α. Για την προετοιµασία των εργαστηριακών ασκή−
σεων, δίνοντας στους µαθητές όλα τα απαιτούµενα
τεχνικά µέσα διδασκαλίας, προκειµένου να πραγµατο−
ποιούνται οι εργαστηριακές ασκήσεις µε τον αρτιότερο
τρόπο.
Β. Για την υποβολή στον προϊστάµενο τµήµατος ει−
δικότητας στο τέλος κάθε διδακτικού έτους έκθεσης
πεπραγµένων, στην οποία συµπεριλαµβάνονται:
(Ι) Οι ενέργειες και οι δραστηριότητές τους, για τη
βελτίωση του εργαστηρίου, που είναι υπεύθυνοι και την
εργαστηριακή εκπαίδευση των µαθητών.
(ΙΙ) Η απόδοση του προσωπικού, που απασχολείται
στο εργαστήριο.
(ΙΙΙ) Οι ανάγκες, που υπάρχουν και τα µέτρα, που προ−
τείνονται για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας
του εργαστηρίου.
Β. Τα καθήκοντα των Υπευθύνων Εργαστηρίων Καινο−
τόµων Μεθόδων ∆ιδασκαλίας καθορίζονται ως εξής:
1. Έχουν την ευθύνη της φύλαξης, της συντήρησης, της
διαχείρισης και της εξασφάλισης της καλής λειτουργι−
κής κατάστασης του εργαστηρίου.
2. Τηρούν Αρχείο Εξοπλισµού και Βιβλίο Συµβάντων,
(το οποίο θα έχει τουλάχιστον 100 φύλλα και µε ελάχι−
στες διαστάσεις Α4, θα φυλλοµετρηθεί και θα θεωρηθεί
από το ∆/ντή του σχολείου, σύµφωνα µε υπόδειγµα, το
οποίο έχει καθορισθεί προς τούτο από τη ∆ιοίκηση του
Οργανισµού).
Συγκεκριµένα:
α)Στο Εργαστήριο τηρείται το Αρχείο Εξοπλισµού,
το οποίο πρέπει να ενηµερώνεται µε οποιαδήποτε µε−
ταβολή πραγµατοποιηθεί στον εξοπλισµό του εργα−
στηρίου.
Στο ως άνω Αρχείο πρέπει επίσης να καταγράφεται
το σύνολο του λογισµικού, που υπάρχει στο εργαστήριο
(λογισµικό συστήµατος, λογισµικό εφαρµογών γραφεί−
ου, εκπαιδευτικό λογισµικό).
Όταν υπάρχει λογισµικό που διαθέτει άδεια χρήσης,
τότε θα καταγράφονται και τα στοιχεία της άδειας
χρήσης.
β) Το επίσης τηρούµενο Βιβλίο Συµβάντων συµπληρώ−
νεται κάθε φορά που χρησιµοποιείται το Εργαστήριο
Καινοτόµων Μεθόδων ∆ιδασκαλίας, είτε συµβεί περι−
στατικό, είτε όχι.
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Εάν δεν παρατηρηθεί κάποιο περιστατικό κατά τη
χρήση του εργαστηρίου, τότε στο βιβλίο συµβάντων
γράφεται η λέξη «Ουδέν».
Στο ως άνω βιβλίο επίσης καταγράφεται οποιαδήποτε
βλάβη, δυσλειτουργία, απώλεια εξοπλισµού, εκτέλεση
εργασιών προληπτικής συντήρησης και γενικά έκτακτες
ενέργειες, µε σκοπό την αντιµετώπιση προβληµάτων.
3. Έχουν την ευθύνη της φύλαξης των κωδικών πρό−
σβασης του λογαριασµού διαχειριστή του εξυπηρετητή
(server), του λογαριασµού διαχειριστή σε κάθε σταθµό
εργασίας (workstation) και των λογαριασµών χρηστών
στους σταθµούς εργασίας.
4. Έχουν την ευθύνη της φύλαξης σε ασφαλή χώρο
των ευπαθών συσκευών του εργαστηρίου, των µέσων
αποθήκευσης των λογισµικών (CDs, DVDs, δισκέτες), των
συνοδευτικών εγχειριδίων εξοπλισµού και λογισµικού,
των αδειών χρήσης λογισµικού, των εγχειριδίων χρήσης
και του υποστηρικτικού υλικού, για την εφαρµογή των
Καινοτόµων Μεθόδων ∆ιδασκαλίας.
5. Ενηµερώνουν τους εκπαιδευτικούς, που θα κάνουν
χρήση του εργαστηρίου, για τη διεξαγωγή των µαθη−
µάτων τους µε εφαρµογή Καινοτόµων Μεθόδων ∆ιδα−
σκαλίας, για τον τρόπο χρήσης του εξοπλισµού, για τον
τρόπο εισαγωγής στους σταθµούς εργασίας κτλ.
6. Έχουν την ευθύνη της εγκατάστασης και παραµε−
τροποίησης λογισµικού συστήµατος, λογισµικού εφαρ−
µογών και εκπαιδευτικού λογισµικού.
7. Προβαίνουν σε εργασίες διαχείρισης του τοπικού
δικτύου, ώστε να παρέχονται οι υπηρεσίες πρόσβασης
στο διαδίκτυο, εκτύπωσης και ηλεκτρονικής αλληλο−
γραφίας σε όλους τους σταθµούς εργασίας.
8. Τηρούν επικαιροποιηµένα αντίγραφα ασφαλείας,
για επαναφορά συστήµατος του εξυπηρετητή και των
σταθµών εργασίας.
9. Ενηµερώνουν το λογισµικό προστασίας από άλλες
µορφές επιβλαβούς λογισµικού.
10. Ελέγχουν για άλλες µορφές επιβλαβούς λογισµι−
κού.
11. Ενηµερώνουν το λογισµικό σύστηµα (Windows
Update).
12. Ενηµερώνουν το λογισµικό πρόσβασης στο δια−
δίκτυο.
13. Αποκαθιστούν δυσλειτουργίες και προβλήµατα.
Όταν ο υπεύθυνος εργαστηρίου διαπιστώσει µία δυ−
σλειτουργία, ή πρόβληµα, θα πρέπει να το αντιµετωπί−
σει άµεσα. Όταν η αντιµετώπιση της δυσλειτουργίας,
ή προβλήµατος, απαιτεί χρόνο και παρεµποδίζεται η
εκπαιδευτική διαδικασία, θα πρέπει να επινοήσει τρό−
πους παράκαµψης αυτού, ώστε να διασφαλιστεί, µε τον
καλύτερο δυνατό τρόπο, η οµαλή διενέργεια του µαθή−
µατος. Τέλος, οφείλει να αντιµετωπίσει το πρόβληµα
σε δεύτερο χρόνο.
14. Προωθούν βλάβες στον εξοπλισµό του εργαστη−
ρίου και δυσλειτουργίες, ή προβλήµατα, που δεν ήταν
δυνατή η αποκατάστασή τους, σε αρµόδιο υπάλληλο
της ∆ιοίκησης του ΟΑΕ∆, που έχει την ευθύνη παρακο−
λούθησης της καλής τήρησης των συµβατικών υποχρε−
ώσεων της αναδόχου εταιρείας. Στις περιπτώσεις αυτές
θα ενηµερώνεται ο ∆ιευθυντής του σχολείου.
15. Προωθούν δυσλειτουργίες, που τυχόν εµφανίζονται
στην εκπαιδευτική πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης
eLearn και προτάσεων των εκπαιδευτικών για τη βελτίω−
ση, ή την προσθήκη νέου εκπαιδευτικού υλικού, σε αρµό−
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δια οµάδα υπαλλήλων του ΟΑΕ∆, που έχουν την ευθύνη
διαχείρισης της πλατφόρµας eLearn. Στις περιπτώσεις
αυτές θα ενηµερώνεται ο ∆ιευθυντής του σχολείου.
16. Μεριµνούν για την προµήθεια αναλωσίµων, για τις
ανάγκες του εργαστηρίου.
17. Εξετάζουν µακροσκοπικά την ηλεκτρολογική εγκατά−
σταση και ελέγχουν την παροχή ρεύµατος ικριώµατος.
18. Ελέγχουν την ασφάλιση ικριώµατος, που είναι
εγκατεστηµένος ο δικτυακός εξοπλισµός.
19. Ελέγχουν την τάξη καλωδίων και εξοπλισµού.
20. Ελέγχουν την σήµανση πριζών – κατανεµητή.
21. Ελέγχουν µακροσκοπικά τη δοµηµένη καλωδίω−
ση.
22. Εγκαθιστούν νέους οδηγούς συσκευών.
23. Εγκαθιστούν βιβλιοθήκες συστήµατος.
24. Ελέγχουν διαµοιραζόµενους φακέλους (shared
folders)
25. Eλέγχουν τοπικούς χρήστες (local users and
groups)
26. Προβαίνουν σε καθαρισµό του δίσκου (disk
cleanup)
27. Ελέγχουν το διαθέσιµο χώρο του σκληρού δί−
σκου
28. Ρυθµίζουν τα χαρακτηριστικά λειτουργίας της
οθόνης
29. Ελέγχουν τη συµβατότητα του λογισµικού
30. Προβαίνουν σε καθαρισµό του εκτυπωτή και αντι−
κατάσταση µελανιών και toner.
31. Ελέγχουν τις κεφαλές του εκτυπωτή (εκτυπωτές
ψεκασµού)
32. Προβαίνουν σε ευθυγράµµιση των κεφαλών του
εκτυπωτή (εκτυπωτές ψεκασµού)
33. Προβαίνουν σε καθορισµό της διαδροµής του χαρ−
τιού εκτυπωτή (εκτυπωτές σελίδας)
34. Συντηρούν το µηχανισµό προώθησης χαρτιού
εκτυπωτή
35. Προβαίνουν σε δοκιµαστική εκτύπωση (έλεγχος
επικοινωνίας)
36. Ελέγχουν το υποστηριζόµενο φορτίο UPS
37. Ελέγχουν ενδεικτικές λυχνίες UPS
38. Προβαίνουν σε διαγνωστικό έλεγχο UPS
39. Προβαίνουν σε δοκιµαστική χρήση UPS
40. Ελέγχουν αρχεία καταγραφής UPS (log files)
41. Αντικαθιστούν µπαταρίες UPS
42. Προβαίνουν σε ενέργειες που αποσκοπούν σε και−
ρικές – κλιµατολογικές συνθήκες
43. Καθαρίζουν το ποντίκι
44. Ελέγχουν την καταλληλότητα επιφανειών κύλισης
ποντικιών (mousepads)
45. Προβαίνουν σε καθαρισµό του σαρωτή
46. Προβαίνουν σε δοκιµαστική σάρωση (έλεγχος κα−
λής λειτουργίας)
47. Ελέγχουν την τοποθέτηση κάµερας
48. Προβαίνουν σε καθαρισµό της κάµερας
49. Προβαίνουν σε καθαρισµό του βιντεοπροβολέα
50. Προβαίνουν σε καθαρισµό του φίλτρου αέρα του
βιντεοπροβολέα
51. Προβαίνουν σε καθαρισµό του φακού του βιντε−
οπροβολέα
52. Ελέγχουν τη διάρκεια ζωής της λάµπας του βι−
ντεοπροβολέα
53. Ελέγχουν την ύπαρξη συστηµάτων πυρόσβεσης
και συναγερµού

54. Εξετάζουν τη φυσική ασφάλεια του χώρου
55.Εξετάζουν την καθαριότητα του χώρου και την κα−
ταλληλότητα της επίπλωσης του χώρου
Άρθρο 38
ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
Α. Τα Γενικά Καθήκοντα του Εκπ/κού Πρ/κού των ΕΠΑ.
Σ Μαθητείας καθορίζονται ως εξής:
1. ∆ιδάσκουν µαθήµατα της ειδικότητας τους, όπως
ορίζεται από το ωρολόγιο πρόγραµµα, ακολουθώντας
σύγχρονες µεθόδους διδασκαλίας και χρησιµοποιώντας
τα υπάρχοντα εποπτικά µέσα διδασκαλίας.
2. Εκτελούν τις ανατιθέµενες από τους προϊσταµένους
τους εργασίας και γενικά υποβοηθούν αυτούς στο έργο
τους, για την εύρυθµη λειτουργία της Εκπαιδευτικής
Μονάδας.
3. Τηρούν το εκάστοτε καταρτιζόµενο πρόγραµµα
εφηµερίας του Σχολείου κατά τις ώρες των διαλειµ−
µάτων, µε σκοπό το συντονισµό της σχολικής ζωής.
4. Συµµετέχουν στις εκδηλώσεις της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας
και συντελούν στην επιτυχία τους.
5. Συµµετέχουν στις συνεδριάσεις του Συλλόγου των
∆ιδασκόντων και εκφέρουν τη γνώµη τους στα θέµα−
τα, για τα οποία συγκαλείται ο Σύλλογος, µε γνώµονα
πάντοτε την ορθή διαπαιδαγώγηση και εκπαίδευση
των µαθητών και την αποδοτική λειτουργία της ΕΠΑ.
Σ Μαθητείας.
6. Επιµελούνται της τοποθέτησης των µαθητών σε θέ−
σεις πρακτικής άσκησης και προσφέρουν τις υπηρεσίες
τους καθηµερινά σε συνεχές πρωινό, ή απογευµατινό
ωράριο, ανάλογα µε τις ανάγκες της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας
και πάντοτε µέσα στο υποχρεωτικό ωράριο εργασίας
τους.
7. Υποχρεώνονται να τηρούν τα ωράρια απασχόλη−
σης.
8. Επισκέπτονται τις επιχειρήσεις και ελέγχουν τους
όρους απασχόλησης και πρακτικής άσκησης των µα−
θητών στους τόπους εργασίας.
9. Οφείλουν να σέβονται και να τιµούν την ιδιότητά
τους, στο πλαίσιο της αντίληψης, ότι ο εκπαιδευτικός
είναι λειτουργός.
B. Tα Καθήκοντα των Εκπαιδευτικών, που διεξάγουν τα
µαθήµατά τους µε την εφαρµογή Καινοτόµων Μεθόδων
∆ιδασκαλίας, καθορίζονται ως εξής:
1. Εποπτεύουν και µεριµνούν για την αποφυγή βλαβών
στον εξοπλισµό, ή τυχόν απωλειών .
2. Μεριµνούν για φύλαξη σε ασφαλή χώρο των ευ−
παθών συσκευών του εργαστηρίου, των µέσων απο−
θήκευσης των λογισµικών (CDs, DVDs, δισκέτες), των
συνοδευτικών εγχειριδίων εξοπλισµού και λογισµικού,
των αδειών χρήσης λογισµικού, των εγχειριδίων χρήσης
και του υποστηρικτικού υλικού, για την εφαρµογή των
Καινοτόµων Μεθόδων ∆ιδασκαλίας.
3. Τηρούν το Βιβλίο Συµβάντων, κατά τον τρόπο, που
αναφέρεται στο άρθρο 37 του παρόντος Κανονισµού.
4. Τηρούν τη φυσική ασφάλεια του χώρου.
Γ. Όσοι εκπαιδευτικοί δεν έχουν, ή δεν συµπληρώ−
νουν διδακτικό ωράριο, αποδέχονται, µετά από Από−
φαση του ∆/ντή της ΕΠΑ.Σ, ανάθεση συµπληρωµατικού
έργου, εντασσόµενου στο πλαίσιο της Εκπαιδευτικής
διαδικασίας.
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Άρθρο 39

Άρθρο 41

ΕΙ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ
1. Στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας δύνανται να υλοποιούνται, κα−
θώς και να εντάσσονται στην εκπαιδευτική διαδικασία,
Προγράµµατα Συµβουλευτικής, Σχολικού και Ενεργού
ΕπαγγελµατικούΠροσανατολισµού, προετοιµασίας των
µαθητών, για αποτελεσµατικότερη ένταξή τους στην
Αγορά Εργασίας, καθώς και άλλα προγράµµατα δια
Βίου Εκπαίδευσης – Μάθησης.
2. Στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας δύνανται επίσης να υλοποι−
ούνται, καθώς και να εντάσσονται στην εκπαιδευτική
διαδικασία, διάφορα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα π.χ Κι−
νητικότητας µαθητών, ανταλλαγής περιόδων µάθησης
κ.τ.λ.

1. Η κοινή υπουργική απόφαση Υπουργών Εθνικής Παι−
δείας και Θρησκευµάτων, και Απασχόλησης και Κοινω−
νικής Προστασίας, που αφορά τον παρόντα Κανονισµό,
θα ισχύσει παράλληλα µε την υπ’αριθµ. 40109/3.9.2003
κοινή υπουργική απόφαση, µόνο κατά το σχολικό έτος
2007−2008.
2. Από το σχολικό έτος 2008−2009 και εντεύθεν θα
βρίσκεται σε ισχύ, µέχρι της πιθανής τροποποίησης ή
της κατάργησής του, µόνον ο παρών Κανονισµός.
Από την παραπάνω απόφαση ουδεµία δαπάνη προκα−
λείται εις βάρος του προϋπολογισµού του ΟΑΕ∆.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.

Άρθρο 40

Αθήνα, 6 ∆εκεµβρίου 2007

ΤΕΛΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ
Η διευθέτηση κάθε προβλήµατος, που δεν αναφέρε−
ται στον παρόντα Κανονισµό, επαφίεται στη διακριτική
ευχέρεια του ∆ιοικητή του Οργανισµού.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙ∆ΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΜΑΓΓΙΝΑΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠ ΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − ∆ιοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − ∆ηµοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − ∆ιοικ ητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαµαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπ όλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη µορφή
µ ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 µέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόµενη κατά 0,20 €
• Για τα φωτοαντ ίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € αν ά σελίδα.

για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή µέρος αυτού .

Σε µµορφή
ρφή DVD/CD
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.∆.

5€

−

−

Υ.Ο.∆.∆.

50 €

−

−

∆.∆.Σ.

200 €

−

20 €

∆΄

110 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

• Η τιµή πώλησης µεµονωµένων Φ.Ε.Κ. σε µορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή µορφή και µέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόµενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιµή πώλησης σε µορφή cd−rom/dvd, δηµοσιευµάτων µιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτο ς.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.

gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη µορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη µορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.∆.

10 €

∆ωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

∆ωρεάν

∆.∆.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.∆.∆.

65 €

∆ωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

∆ωρεάν

∆΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

∆ωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ ∆΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη µορφή) θα αποστέλλεται σε συνδροµητές ταχυδροµικά, µε την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδροµικά έξοδα.
• Για την παροχή πρόσβασης µέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουµένων ετών και συγκεκριµένα στα τεύχη: α) Α, Β, ∆, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και ∆.∆.Σ., η τιµή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδροµής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθµ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) µε φροντίδα των ενδιαφεροµένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
* Σηµειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδροµικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδροµής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα µέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ηµερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθµοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθµια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθµιες επαγγελµατικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδροµής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδροµής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδροµική συνδροµή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δηµοσιεύµατα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δηµοσιευµάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www. et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουρ γούν καθηµερινά από 08:00 µέχρι 13:0 0
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