
Κύριε Υπουργέ,  

Κύριε Υφυπουργέ, 
 

παρακαλούμε για την δέουσα προσοχή σας, διότι από τα παραπάνω σχετικά 

συμπεραίνουμε ότι: 

1. Επιχειρείται διεξαγωγή προαγωγικών, απολυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων δίχως 

την προαπαιτούμενη από τον νόμο έκδοση Προεδρικού Διατάγματος. 

2. Επιχειρείται μέσα σε επτά (7) ημέρες να: 

 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ταχ. Δ/νση : Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου 
Τ.Κ. - Πόλη : 104 36 Αθήνα 
Τηλέφωνο : 210-5238973 
Fax : 210-5202798 
E-mail : oltee.oltee@gmail.com  
 : mail@oltee.att.sch.gr  
Ηλεκτρ. σελ. : http://www.oltee.gr 
Πληροφορίες : Νικόλαος Σεκεριάδης 
   Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 
Τηλέφωνο  : 6932-619808 

 Αθήνα, 25-4-2018 

Αρ. Πρωτ.: 183 

ΠΡΟΣ : 1.     κ. Κώστα Γαβρόγλου  
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων  
2.     κ. Δημήτρη Μπαξεβανάκη 
Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας 
 και Θρησκευμάτων   
 

ΚΟΙΝ :   Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
 

 

ΘΕΜΑ: Λήξη μαθημάτων ΕΠΑ.Λ. διδακτικού έτους 2017-2018 

Σχετ: 1. Έγγραφο Υφυπουργού με Αριθ. Πρωτ.: Φ4/9685/Δ4 (19-01-2018)  «Ενημέρωση 
σχετικά με την Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) και των 
μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας».». 

2. Υ.Α. 14184/Δ4/26-01-2018 «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης 
της σχολικής ζωής στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 

3. Υ.Α. με Αρ. Πρωτ. Φ253.2/55784/Α5/04-04-2018 «Πρόγραμμα Πανελλαδικών 
Εξετάσεων σε Λύκεια - ΕΠΑΛ - Ειδικά Μαθήματα 2018». 

4. Υ.Α. με Αριθμ. 52856/ΓΔ4/30-3-2018 (Φ.Ε.Κ. 1322/τ. Β΄/18-4-2018) «Λήξη 
μαθημάτων διδακτικού έτους 2017-2018.». 

5. Εγκύκλιος με Αριθ. Πρωτ. 63210/Δ4/20-04-2018 «Προγραμματισμός εξετάσεων των 
Επαγγελματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2017-2018» 
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 Να εξετασθούν μέχρι και οκτώ (8) μαθήματα. 

 Να βαθμολογηθούν τα γραπτά και να παραδοθούν σε πέντε (5) ημέρες. 

 Να εκδοθούν τα αποτελέσματα και η χορήγηση των Απολυτηρίων & Πτυχίων. 

 Να διεξαχθούν οι επαναληπτικές εξετάσεις για όσους μαθητές απουσίαζαν λόγω 

σοβαρών προβλημάτων υγείας ή σοβαρού κωλύματος που συνιστά ανωτέρα 

βία. 

 Να εκδοθούν τα αποτελέσματα των προηγουμένων ειδικών εξετάσεων και η 

χορήγηση των των Απολυτηρίων & Πτυχίων. 

 Να υπάρξει ο απαιτούμενος χρόνος για τυχόν αναβαθμολόγηση (προφορική 

εξέταση), από μαθήτριες/-τές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες . 

 Να υπάρξει ο απαιτούμενος χρόνος για τυχόν αναβαθμολόγηση γραπτών 

δοκιμίων. 

 Να υπάρξει μια μικρή πνευματική ανάπαυλα και ψυχική προετοιμασία  για τους 

μαθητές που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. 

 

Όπως αντιλαμβάνεστε οδηγούμαστε σε απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις στα 

ΕΠΑ.Λ. που ακουμπούν τα όρια της νομιμότητας και λίγο απέχουν από το να χαρακτηρισθούν 

«εξετάσεις παρωδία». 

Παρακαλούμε 

 να αλλάξετε το χρονοδιάγραμμα των εξετάσεων στα ΕΠΑ.Λ. και  να προβείτε στις 

απαραίτητες ενέργειες για την ομαλή λήξη του διδακτού έτους. 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 

 

 
 

 
 

 


	3. Υ.Α. με Αρ. Πρωτ. Φ253.2/55784/Α5/04-04-2018 «Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων σε Λύκεια - ΕΠΑΛ - Ειδικά Μαθήματα 2018».



