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ΠΡΟΣ:
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Περιφερειακές Δ/νσεις
Π.Ε και Δ.Ε. της χώρας
Διευθύνσεις Δ/θμιας
Εκπ/σης της χώρας
Γραφεία Ε.Ε. της χώρας

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τη διεξαγωγή πτυχιακών, απολυτηρίων εξετάσεων για τους μαθητές των
πρώην Τ.Ε.Λ.»
Ύστερα από ερωτήματα που έχουν τεθεί στην Υπηρεσία μας, σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής
των πτυχιακών και απολυτηρίων εξετάσεων για τους μαθητές των πρώην Τ.Ε.Λ. σας διευκρινίζουμε
τα εξής:
Όσοι μαθητές οφείλουν να εξεταστούν σε κάποια μαθήματα για να πάρουν το πτυχίο του Τ.Ε.Λ..,
μπορούν να εξετάζονται στις εξεταστικές περιόδους Ιουνίου, Σεπτεμβρίου και Φεβρουαρίου.
Για να πραγματοποιηθεί η εξέταση, οι μαθητές οφείλουν να υποβάλουν σχετική αίτηση στο αρμόδιο
ΕΠΑ.Λ., ο Δ/ντής του οποίου διαβιβάζει τις αιτήσεις στο αρμόδιο Γραφείο Ε.Ε., ή Δ/νση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου δεν υπάρχει Γραφείο Ε.Ε., μαζί με την πρότασή του για τη
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία διενεργεί τις εξετάσεις και εκδίδει τα αποτελέσματα που
αναγράφονται σε σχετική πράξη που συντάσσει η Επιτροπή.
Οι μαθητές εξετάζονται προφορικά και γραπτά και η έκδοση των αποτελεσμάτων γίνεται σύμφωνα
με τις διατάξεις που ίσχυαν για τα πρώην Τ.Ε.Λ.
Τα πτυχία και παντός είδους πιστοποιητικά που θα χορηγούνται θα έχουν τον τίτλο του σχολείου
έκδοσης (ΕΠΑ.Λ.) και το κείμενο που ίσχυε για τα πρώην Τ.Ε.Λ. με την παρατήρηση στο τέλος του
κειμένου: «Το παρόν αποτελεί τίτλο απόλυσης Τ.Ε.Λ. του άρθρου 8 του Ν.1566/1985» και θα
υπογράφεται από το Δ/ντή του ΕΠΑ.Λ., τον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής, τον συντάκτη του
τίτλου (και τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής για τα πτυχία ή τα απολυτήρια).
Συν. 1 υπόδειγµα πτυχίου
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