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Μαρούσι,                      19 -07- 2011 
Αριθ. Πρωτ.                   82029  /Γ2    

Βαθμός Προτερ.  ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
    
            

 ΘΕΜΑ: «Ελάχιςτοσ αρικμόσ μακθτϊν για τθ λειτουργία τομζων και ειδικοτιτων ςτα 
Επαγγελματικά Λφκεια (ΕΠΑ.Λ.) και ειδικοτιτων ςτισ Επαγγελματικζσ Σχολζσ  (ΕΠΑ.Σ.)» 

  

Η  ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 4 του ν. 3475/2006 «Οργάνωςθ και λειτουργία τθσ 
Δευτεροβάκμιασ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 146 Αϋ). 

2. Το Π.Δ. 187/2009 «Διοριςμόσ Υπουργϊν και Υφυπουργϊν» (ΦΕΚ 214 Αϋ). 

3. Τισ διατάξεισ τθσ με αρ.πρωτ.1120/Η/7-1-2010 απόφαςθσ του Πρωκυπουργοφ και τθσ 
Υπουργοφ Παιδείασ Δ.Β.Μ.Θ. «Κακοριςμόσ αρμοδιοτιτων Υφυπουργϊν του Υπ. Παιδείασ 
Δ.Β.Μ.Θ.» (ΦΕΚ 1Βϋ). 

4. Το γεγονόσ ότι από τθν απόφαςθ αυτι δεν προκαλείται δαπάνθ εισ βάροσ του κρατικοφ 
προχπολογιςμοφ για το τρζχον και τα επόμενα οικονομικά ζτθ. 

 

Αποφαςίηουμε: 

1. Ο ελάχιςτοσ αρικμόσ μακθτϊν για τθ λειτουργία Τομζα ςτθν Β’ ΕΠΑ.Λ. κακορίηεται ςε 

δϊδεκα (12).  

2. Ο ελάχιςτοσ αρικμόσ μακθτϊν για τθ λειτουργία τμιματοσ ειδικότθτασ ςτθν Γ’ ΕΠΑ.Λ. 

κακορίηεται ςε οκτϊ (8). 
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3. Ο ελάχιςτοσ αρικμόσ μακθτϊν για τθ λειτουργία τμιματοσ ειδικότθτασ ςτισ Α’ και Β’ τάξεισ 

ΕΠΑ.Σ. κακορίηεται ςε δζκα (10). 

4. Σε περίπτωςθ όπου ςε δφο ι περιςςότερα ΕΠΑ.Λ. ι ΕΠΑ.Σ. δεν ςυγκεντρϊνεται ικανόσ 

αρικμόσ μακθτϊν για τθ δθμιουργία τμιματοσ τομζα ι ειδικότθτασ, με απόφαςθ του 

Περιφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ, ορίηεται θ ςχολικι μονάδα ςτθν οποία κα 

λειτουργιςει το τμιμα αυτό με τουσ περιοριςμοφσ των παραγράφων 1,2 και 3. Κριτιρια 

για τον οριςμό τθσ ςχολικισ μονάδασ ςτθν οποία κα λειτουργιςει το τμιμα είναι 

πρωτίςτωσ θ πλθρότθτα και θ επάρκεια του αντίςτοιχου εργαςτθριακοφ εξοπλιςμοφ και 

δευτερευόντωσ θ χωροταξικι εξυπθρζτθςθ των μακθτϊν. 

5. Για τα ΕΠΑ.Λ. και τισ ΕΠΑ.Σ. που βρίςκονται ςε νθςιωτικζσ και παραμεκόριεσ περιοχζσ τθσ 

χϊρασ, όπου θ μετακίνθςθ είναι αντικειμενικά αδφνατθ, μπορεί με απόφαςθ του οικείου 

Περιφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ – κοινοποιθμζνθ ςτθν Δ.Σ.Δ.Ε. – Τμιμα Β’ του 

Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.-  φςτερα από ειδικι, αιτιολογθμζνθ και τεκμθριωμζνθ ειςιγθςθ τθσ 

Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, να ορίηεται και μικρότεροσ αρικμόσ μακθτϊν 

ανά τμιμα. 

6. Οι ειςθγιςεισ για τα ολιγομελι τμιματα των πραγματικά φοιτοφντων μακθτϊν κα πρζπει 

να κατακζτονται για ζγκριςθ ςτθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ το αργότερο 

μζχρι τισ 18 Οκτωβρίου. 

 
Η υπ΄αρικμ.56647/Γ2/01-06-2007 Τ.Α. (ΦΕΚ 947 Β΄) καταργείται. 

Η ιςχφσ τθσ παροφςθσ αρχίηει από το ςχολικό ζτοσ 2011-2012. 

Η απόφαςθ αυτι να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβζρνθςθσ. 

 
                                                                                      
     
 
 
 
 
 
          
                                                                              Η  ΤΥΤΠΟΤΡΓΟ 
 
                                                          
             
                                                           ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΦΡΙΣΟΥΙΛΟΠΟΤΛΟΤ 
 
 
 
 
 
 
 


