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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 100637/Γ2 (1)

Λειτουργία Τομέων – Ειδικοτήτων της Β΄ τάξης
Ημερησίου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του εδαφίου ι΄ της παρ. 2 του άρθρου 

43 του ν.4186/2013 (Α΄193) «Αναδιάρθρωση της Δευτε−
ροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» όπως 
τροποποιήθηκε με τις παρ. 16, 17 του άρθρου 45 του 
Ν.4264/2014 (Α΄118).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 της με αρ. πρωτ. 80033/
Γ2/04−08−2006 (Α΄ 1286).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ Α΄ 98).

4. Το Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄134).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 94654/
ΣΤ5/19−06−2014 απόφασης του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Α. Λοβέρδου 
(Β΄1618).

6. Την υπ’ αριθ. 28/28−04−2014 Πράξη του Δ.Σ. του Ιν−
στιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
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Τον καθορισμό λειτουργίας των Τομέων – Ειδικοτήτων 
της Β΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Επαγγελματικού 
Λυκείου ως εξής:

Α. Προϋποθέσεις λειτουργίας Τομέων – Ειδικοτήτων 
της Β΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Επαγγελματικού 
Λυκείου

1. Όπου η Β΄ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου λειτουργεί 
με ένα τμήμα Γενικής Παιδείας απαιτούνται τουλάχιστον 
οκτώ (08) μαθητές για τη δημιουργία τμήματος Ειδικό−
τητας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που η μετακίνηση 
των μαθητών στο πλησιέστερο Επαγγελματικό Λύκειο 
– καθώς και σε ΕΠΑ.Λ. άλλων περιοχών – είναι δυσχερής, 
οικονομικά ασύμφορη ή αντικειμενικά αδύνατη, μπορεί 
να εγκριθεί η λειτουργία τμήματος Ειδικότητας και με 
λιγότερους από οκτώ (08) μαθητές μετά από πλήρως 
αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και απόφαση του Περι−
φερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

2. Όπου η Β΄ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου λειτουρ−
γεί με δύο τμήματα Γενικής Παιδείας απαιτούνται του−
λάχιστον δώδεκα (12) μαθητές για τη λειτουργία τμή−
ματος Ειδικότητας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που η 
μετακίνηση των μαθητών στο πλησιέστερο Επαγγελ−
ματικό Λύκειο – καθώς και σε ΕΠΑ.Λ. άλλων περιοχών 
– είναι δυσχερής, οικονομικά ασύμφορη ή αντικειμενικά 
αδύνατη, μπορεί να εγκριθεί η λειτουργία τμήματος 
Ειδικότητας και με λιγότερους από δώδεκα (12) μα−
θητές μετά από πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση του 
Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης και απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή 
Εκπαίδευσης.

3. Όπου η Β΄ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου λειτουρ−
γεί με τρία ή περισσότερα τμήματα Γενικής Παιδείας, 
απαιτούνται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μαθητές για 
τη λειτουργία τμήματος Ειδικότητας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που η μετακίνηση των μαθητών στο πλη−
σιέστερο Επαγγελματικό Λύκειο – καθώς και σε ΕΠΑ.Λ. 
άλλων περιοχών – είναι δυσχερής, οικονομικά ασύμ−
φορη ή αντικειμενικά αδύνατη, μπορεί να εγκριθεί η 
λειτουργία τμήματος Ειδικότητας και με λιγότερους από 
δεκαπέντε (15) μαθητές μετά από πλήρως αιτιολογημέ−
νη εισήγηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτερο−
βάθμιας Εκπαίδευσης και απόφαση του Περιφερειακού 
Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Β. Προθεσμίες για την αλλαγή Ειδικότητας
Οι μαθητές της Β΄ τάξης του Επαγγελματικού Λυκεί−

ου επιλέγουν, κατά την εγγραφή τους στο ΕΠΑ.Λ., την 
ειδικότητα του τομέα την οποία επιθυμούν να παρα−
κολουθήσουν. Η ημερομηνία πέρα από την οποία δεν 
επιτρέπεται για κανένα λόγο η αλλαγή ειδικότητας είναι 
η 30ή Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού έτους.

Γ. Δικαίωμα αλλαγής Ειδικότητας σε περιπτώσεις 
μετεγγραφής

Μετεγγραφή (ή αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος) μα−
θητή από σχολείο στο οποίο παρακολουθεί μία συγκε−
κριμένη ειδικότητα σε σχολείο στο οποίο δε λειτουργεί 
η ειδικότητα αυτή, δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί 

παρά μόνο στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες η 
μετεγγραφή γίνεται εξαιτίας αλλαγής κατοικίας λόγω 
βεβαιωμένης αλλαγής εργασίας των γονέων, θανάτου, 
ασθενείας που θα αποδεικνύεται με επίσημα έγγραφα, 
λόγω διαζυγίου ή σημειώνοντας και αποδεικνύοντας 
οικογενειακούς λόγους και οπωσδήποτε μέχρι και τις 
15 Οκτωβρίου. Στις περιπτώσεις αυτές ο μαθητής επι−
λέγει ανάμεσα στις ειδικότητες που λειτουργούν στο 
σχολείο υποδοχής.

Στην περίπτωση μετεγγραφής μαθητή (ή αλλαγής 
σχολικού περιβάλλοντος) και για ιδιαίτερα σημαντικό 
λόγο ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην 
αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η σχολική μονάδα που 
μετεγγράφεται ο μαθητής, μπορεί να εγκρίνει αλλαγή 
ειδικότητας και μετά τις 15 Οκτωβρίου και μέχρι τις 30 
Νοεμβρίου.

Οι Διευθύνσεις των σχολείων που εμπλέκονται στη 
μετεγγραφή και πριν από την πραγματοποίησή της 
υποχρεούνται να ενημερώνουν τους μαθητές και τους 
κηδεμόνες τους για το περιεχόμενο της παρούσης Από−
φασης.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 
2014−2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Ιουνίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ   

F

  Αριθμ.  ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ. 1/404/33438 (2)
Κατανομή για τον διορισμό συγγενούς αποβιώσαντος 

ή τραυματισθέντος κατά και ένεκα της εκτέλεσης 
υπηρεσιακού καθήκοντος. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο 

του ν.3833/10 «Προστασία της εθνικής οικονομίας − Επεί−
γοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομική 
κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15−3−2010), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.2266/1994 (ΦΕΚ 
218/Α/13−12−1994), όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση 
του από το αρ. 18 του ν.3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α/15−3−2006).

3. Τις διατάξεις του αρ.6 του ν.2244/1994 (ΦΕΚ 
168/Α/1994), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρ. 7 του ν. 1339/1983 (ΦΕΚ 35/
Α΄/1983), όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν.2840/2000 (ΦΕΚ 202/Α΄/2000), 
όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.2839/2000 (ΦΕΚ 
196/Α΄/2000) και του άρθρου 6 του ν. 3204/2003 (ΦΕΚ 
296/Α΄/2003), όπως ισχύουν.
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