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ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση δημοσίευσης σε ΦΕΚ 

 

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στο τεύχος Α΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με 

αρ. φύλλου 78 και ημ/νία δημοσίευσης 30-05-2017 ο νόμος 4473/30-05-2017 με θέμα: 

«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης», στο 

άρθρο 4 του οποίου περιλαμβάνονται διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα της Διά Βίου 

Μάθησης και της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και της Μαθητείας. 

 

Ειδικότερα: 

1. η παράγραφος 1α) αναφέρεται στο δικαίωμα εγγραφής των κατόχων πτυχίων 

κατώτερης τεχνικής ή επαγγελματικής σχολής ή ισότιμου τίτλου στην Α’ τάξη του 

ΕΠΑ.Λ.  

2. Η παρ. 1β) αφορά στην επέκταση του δικαιώματος εγγραφής στο «Μεταλυκειακό έτος-

τάξη μαθητείας» για τους κατόχους απολυτηρίου ΓΕ.Λ. και πτυχίου του 

δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ και η παράγραφος 2 στην τροποποίηση 

των ωρών του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης για τους 

απόφοιτους του «Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας». Στην παράγραφο 5 του 

ίδιου άρθρου προβλέπεται η αποζημίωση για τη μετακίνηση του εκπαιδευτικού 

 

Βαθμός Ασφαλείας:  

Να διατηρηθεί μέχρι:  

Βαθμός Προτεραιότητας:  

Μαρούσι, 01-06-2017 

Αριθ. Πρωτ. Φ3α/92429/Δ4 

 Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε. και 

Δ.Ε. της χώρας 

 Γραφεία Σχολικών Συμβούλων  

(μέσω των ΠΔΕ) 

 Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης  

 Επαγγελματικά Λύκεια  (μέσω  

των Δ/νσεων Δ.Ε.) 

 Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή 

Τεχνών και Επαγγελμάτων 

Θεσσαλονίκης 151 176 10 

Καλλιθέα 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  

ΕΡΕΥΝΑΣΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ   

Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

  

----- 

  Ταχ. Δ/νση:  Ανδρέα Παπανδρέου 37 

Τ.Κ. – Πόλη:  151 80 Μαρούσι 

Ιστοσελίδα:   www.minedu.gov.gr  

Πληροφορίες:  Τμήμα Α’  

Καπουτσής Ιωάννης (210 344 2229) 

Καφετζοπούλου Όλγα (210 344 3306)  

Τμήμα Β’ 

Μαραγκού Ολυμπία (210 344 2212) 

Κουφοπαντελή Χαρίκλεια (210 344 3014) 

ΦΑΞ: 210 344 2365 
 

 

 

 [Πληκτρολογήστε μια φράση από 

το έγγραφο ή τη σύνοψη για ένα 

ενδιαφέρον σημείο. Μπορείτε να 

τοποθετήσετε το πλαίσιο κειμένου 

οπουδήποτε στο έγγραφο. 

Χρησιμοποιήστε την καρτέλα 

"Εργαλεία πλαισίου κειμένου" για 

να αλλάξετε τη μορφοποίηση της 

ελκυστικής φράσης.] 

http://www.minedu.gov.gr/


 
 

προσωπικού που εποπτεύει τους µαθητές στους χώρους εργασίας στο πλαίσιο του 

«Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας» 

  

Με την παράγραφο 3 διευθετούνται θέµατα που έχουν ανακύψει λόγω της εφαρµογής 

της νέας δοµής και του νέου προγράµµατος σπουδών ΕΠΑ.Λ. σύµφωνα µε το ν. 4386/2016 

(Α΄ 83). Συγκεκριμένα η παράγραφος 3 αναφέρεται στη φοίτηση στη Γ’ τάξη ημερησίων 

ΕΠΑ.Λ. αποκλειστικά κατά το σχολικό έτος 2017-18 και  στη Δ’ τάξη εσπερινών  ΕΠΑ.Λ. 

αποκλειστικά κατά το σχολικό έτος 2018-2019 κατ’ εξαίρεση των προαχθέντων  μαθητών  

από τη Β’ τάξη ημερησίων ΕΠΑ.Λ. του σχολικού έτους 2014-2015 ή 2015-2016 και των 

μαθητών των οποίων η φοίτηση στη Γ’ τάξη των ημερησίων ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 

2016-2017 και τη Δ’ τάξη των εσπερινών ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2017-2018 

χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, με βάση το γενικό σύνολο απουσιών.  

Με την παράγραφο 4 προβλέπεται, κατ’ εξαίρεση, η λειτουργία παραρτηµάτων ΕΠΑ.Λ. σε 

νησιά που δεν λειτουργεί ΕΠΑ.Λ. 

Τέλος, με την παράγραφο 6 προβλέπεται η εφαρµογή των διατάξεων του π.δ. 42/2017 (Α΄ 

68) (πλην του άρθρου 13 και της παραγράφου 7 του άρθρου 14) για το τρέχον σχολικό 

έτος (2016-2017). 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή: 
 Γραφείο κ. Υπουργού 
 Γραφείο κ. Υφυπουργού 

 Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 

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

 Δ/νση Επαγγ/κής Εκπ/σης- Τμήμα Α’, Β’  

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ 
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