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ΕΠΕΙΓΟΝ

Μαρούσι, 28 - 05- 2014
         Αριθ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

Φ.151/83078/Β6

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς Δ/ντές Εκπ/σης
2. Δ/ντες Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης
3. Προέδρους Β.Κ. & Ε.Ε.Κ ΕΠΑΛ

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες για τις πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων ΕΠΑΛ (Ομάδα Α΄)

και μαθημάτων ειδικότητας (Ομάδα Β΄) στις ειδικότητες που καταργήθηκαν με το άρθρο

82 του Ν. 4172/2013.

ΣΧΕΤ.: Οι με αριθ. Φ.151/65591/Β6/29-4-2014 (ΑΔΑ: ΒΙ0Ρ9-ΙΞΞ) και Φ.151/73342/Β6/12-5-2014 (ΑΔΑ:

ΒΙΦ29-3ΝΞ) εγκύκλιοί μας.

Αναφορικά με τη διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ (Ομάδα Α΄) και μαθημάτων ειδικότη-

τας ΕΠΑΛ (Ομάδα Β΄) σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 5 του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/23-06-2013)

καταργούνται διάφορες ειδικότητες κατά κλάδο και κατηγορία του προσωπικού δευτεροβάθμιας εκπαί-

δευσης συμπεριλαμβανομένων και των κλάδων των εκπαιδευτικών που δίδασκαν τα μαθήματα ειδικο-

τήτων του Τομέα Υγείας και Πρόνοιας και του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών των ΕΠΑ.Λ. Με τις εν λόγω

διατάξεις προβλέπεται ότι για το σχολικό έτος 2013-2014 και για την ολοκλήρωση της φοίτησης στις ει-

δικότητες της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Σ και Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ, μπορεί να προσλαμβάνεται ωρομίσθιο προσωπικό από

τις ανωτέρω καταργούμενες ειδικότητες.

2. Σύμφωνα επίσης με τις διατάξεις των παρ. 3 και 6 του άρθρου 46 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α΄/17-

09-2013) κατά το σχολικό έτος 2013 – 2014 η Β΄ και Γ΄ τάξη του ημερήσιου ΕΠΑ.Λ., η Γ΄ και Δ΄ τάξη του

εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και οι Α’ και Β’ τάξεις του ΕΠΑ.Σ. και κατά το σχολικό έτος 2014 - 2015, η Γ΄ τάξη του

ημερήσιου ΕΠΑ.Λ., η Δ’ τάξη του εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και η Β΄ τάξη ΕΠΑ.Σ. θα λειτουργήσουν σύμφωνα με

τις ισχύουσες κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος νόμου διατάξεις. Το εξαιρούμενο της διαθεσι-

μότητας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν. 4172/2013, εκπαιδευτικό προσωπικό των εκεί καταρ-

γούμενων ειδικοτήτων διατίθεται για παροχή εκπαιδευτικού έργου στα ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ., για το σχολι-



κό έτος 2013−2014, εντός της ίδιας Διεύθυνσης στην οποία έχουν μεταταχθεί. Η τοποθέτηση πραγματ ο-

ποιείται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή.

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 20 του άρθρου 45 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α΄/15-05-2014) κατά

το σχολικό έτος 2013-2014 και προκειμένου για την ομαλή διεξαγωγή των προαγωγικών, απολυτηρίων

και πανελλαδικών εξετάσεων στα ΕΠΑ.Λ και τις ΕΠΑ.Σ δύναται να διατίθεται ο αναγκαίος αριθμός εκ-

παιδευτικών των ειδικοτήτων του άρθρου 82 του Ν.4172/2013 της μη τυπικής εκπαίδευσης στην τυπική

εκπαίδευση.»

Σε συνέχεια των ανωτέρω και όσον αφορά τη διενέργεια των πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑ.Λ (Ομάδα

Α΄) και μαθημάτων ειδικότητας ΕΠΑ.Λ (Ομάδα Β΄), έτους 2014 στις ειδικότητες που καταργήθηκαν με το άρ-

θρο 82 του Ν. 4172/2013, διευκρινίζονται τα εξής:

Αναφορικά με τη σύσταση των επιτροπών που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 5 της με αριθ.

Φ.151/24463/Β6/2013 (ΦΕΚ 422 Β΄/9-3-2009) Υπ. Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μπορούν σε

κάθε περίπτωση να ορίζονται (μέλη επιτροπών Β.Κ, Ε.Ε.Κ., συντονιστές μαθημάτων, εξεταστές/ βαθμολογη-

τές, εξεταστές – τρίτοι βαθμολογητές (αναβαθμολογητές) και βαθμολογητές ή/και αναβαθμολογητές):

 Διοικητικοί υπάλληλοι, πρώην εκπαιδευτικοί Δ.Ε. των αντίστοιχων ειδικοτήτων που εξαιρέθηκαν από τη

διαθεσιμότητα στους οποίους ανατέθηκε η διδασκαλία του εξεταζόμενου μαθήματος κατά τη διάρκεια

του τρέχοντος σχολικού έτους ή άλλου σχολικού έτους, εντός της τελευταίας τριετίας.

 Ωρομίσθιοι εκπαιδευτές των Δ. ΙΕΚ που αποσπάστηκαν στα ΕΠΑ.Λ και στις ΕΠΑ.Σ (η με αριθ. πρωτ.

5173/22-5-2014 ΑΔΑ: ΒΙΙΠ9-Λ1Η Υπ. Απόφαση) στους οποίους ανατέθηκε η διδασκαλία του εξεταζόμε-

νου μαθήματος κατά τη διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους.

 Ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί του ΥΠΑΙ.Θ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

Εσωτερική Διανομή:
1. Γρ. Υπουργού
2. Γρ. Γεν. Γραμματέα
3. Δ/νση Οργαν. & Διεξ. Εξετάσεων – Τμήμα Α΄


