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Να δηαηεξεζεί κέρξη 
Βαζκόο αζθαιείαο  
 
Μαξνύζη, 05-02- 2010 
Αξηζ. Πξωη. 13501/Γ2 
Βαζκόο Πξνηεξ.  ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ 
   
 
 
 

 

ΘΔΜΑ:  «Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο ππ’ αξηζκ. 139093/Γ2 Τ.Α. (ΦΔΚ 
2348/η.Β΄/18-11-09), «Καζνξηζκόο εμεηαζηέαο–δηδαθηέαο ύιεο ησλ Παλειιαδηθώο 
Δμεηαδόκελσλ καζεκάησλ ηεο Γ΄ Σάμεο ησλ Ζκεξεζίσλ & Γ΄ Σάμεο ησλ Δζπεξηλώλ 
ΔΠΑ.Λ. γηα ην ζρνιηθό έηνο 2009-2010» 
 
Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ 3475/2006 (ΦΔΚ 146/η.Α΄/13-07-06) «Οξγάλσζε θαη 
ιεηηνπξγία ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ 3748/2009 (ΦΔΚ 29/η.Α΄/19-02-2009) «Πξόζβαζε ζηελ 
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ησλ θαηόρσλ απνιπηεξίνπ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ θαη άιιεο 
δηαηάμεηο». 

3. Σν Π.Γ. 50/2008 (ΦΔΚ 81/Α΄/08-05-08) «Φνίηεζε θαη αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ ηνπ 
Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ» (ΔΠΑ.Λ.)  

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ θώδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ θπβέξλεζε θαη ηα 
θπβεξλεηηθά όξγαλα πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν πξώην ηνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ 98/η. 
Α΄/22-04-2005). 

5. Σελ εηζήγεζε ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ όπσο απηή δηαηππώζεθε κε ηελ ππ΄ 
αξηζκ. 23/14-09-09 Πξάμε ηνπ ηκήκαηνο Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο 
ηνπ Π.Η. 

6. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 139093/Γ2 (ΦΔΚ 2348/η.Β΄/18-11-09) Τπνπξγηθή Απόθαζε 

7. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 1120/Ζ (ΦΔΚ 1/η.Β΄/08-01-2010) Απόθαζε πεξί Καζνξηζκνύ 
αξκνδηνηήησλ Τθππνπξγώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 
Θξεζθεπκάησλ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ 

ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ 

ΔΝΗΑΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 
ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΚΑΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΗΑ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
ΣΜΖΜΑ Β΄ 

Σαρ. Γ/ λζε: Α. Παπαλδξένπ 37 
Σ.Κ.− Πόιε: 151 80  Μαξνύζη 
Πιεξνθνξίεο: Μαξία Παηζή 
Σειέθσλν: 2103442478, 3277 

FAX    fax: 2103443253 
Ηζηνζειίδα: http://www.ypepth.gr/tee.html 
e-mail: t09tee17@ypepth.gr 

 
 
 

 

ΑΠΟΦΑΗ 

http://www.ypepth.gr/tee.html
mailto:t09tee17@ypepth.gr


8. Σν γεγνλόο όηη κε ηελ έθδνζε ηεο Απόθαζεο απηήο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε εηο βάξνο 
ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ γηα ην ηξέρνλ θαη ηα επόκελα νηθνλνκηθά έηε. 

 

Απνθαζίδνπκε: 

 

Σξνπνπνηνύκε θαη ζπκπιεξώλνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 139093/Γ2 Τπνπξγηθή 
Απόθαζε (ΦΔΚ 2348/η.Β΄/18-11-09) «Καζνξηζκόο εμεηαζηέαο–δηδαθηέαο ύιεο ησλ 
Παλειιαδηθώο Δμεηαδόκελσλ καζεκάησλ ηεο Γ΄ Σάμεο ησλ Ζκεξεζίσλ & Γ΄ Σάμεο ησλ 
Δζπεξηλώλ ΔΠΑ.Λ. γηα ην ζρνιηθό έηνο 2009-2010», σο εμήο: 

 

Μαζήκαηα Δηδηθόηεηαο 

 

1) ηα καζήκαηα ηνπ ηνκέα Τγείαο θαη Πξόλνηαο, κεηά ηνλ ηίηιν: ΣΟΜΔΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ 
ΠΡΟΝΟΗΑ πξνζηίζεηαη ε θξάζε: «Δμεηαζηέα ύιε γηα ηελ Γ΄ Σάμε Ηκεξεζίνπ θαη 
Γ΄ Σάμε Δζπεξηλνύ ΔΠΑ.Λ.» 

 

Μαζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο 

 

2) ην κάζεκα «Νενειιεληθή Γιώζζα» (Γ’ ηάμε εκεξεζίνπ θαη Γ’ ηάμε εζπεξηλνύ ΔΠΑ.Λ), 
ζην Η. ΓΗΑΒΑΕΩ / ΚΑΣΑΝΟΩ ΚΑΗ ΓΡΑΦΩ θαη ζηελ παξ. 1, εδάθην β, 3ε πεξίπησζε, ε 
θξάζε: « ● λα αλαγλσξίδεη ηα κέζα κε ηα νπνία επηηπγράλεηαη ε ζπλνρή ελόο θεηκέλνπ 
(δηαξζξσηηθέο ιέμεηο, θξάζεηο θηι.)» αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: « ● λα αλαγλσξίδεη ηα 
κέζα κε ηα νπνία επηηπγράλεηαη ε ζπλεθηηθόηεηα θαη ε ζπλνρή ελόο θεηκέλνπ 
(δηαξζξσηηθέο ιέμεηο, θξάζεηο θηι.)». 

3) ην κάζεκα «Μαζεκαηηθά ΗΗ» (Γ’ ηάμε εκεξεζίνπ ΔΠΑ.Λ.), ΜΔΡΟ Β’, θεθ.2, παξ.2.7, 
ε θξάζε: «Σνπηθά αθξόηαηα ζπλάξηεζεο, ρσξίο ην ζεώξεκα ηεο ζειίδαο 264 (θξηηήξην 
ηεο 2εο παξαγώγνπ)» αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Σνπηθά αθξόηαηα ζπλάξηεζεο, ρωξίο 
ηελ απόδεημε ηνπ ζεωξήκαηνο ηεο ζειίδαο 262 θαη ρσξίο ην ζεώξεκα ηεο ζειίδαο 
264 (θξηηήξην ηεο 2εο παξαγώγνπ)». 

4) ην κάζεκα «Μαζεκαηηθά ΗΗ» (Γ’ ηάμε εκεξεζίνπ ΔΠΑ.Λ.), ΜΔΡΟ Β’, θεθ.3, παξ. 3.2, 
ε θξάζε: «Μέζνδνη νινθιήξσζεο» αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Μέζνδνη νινθιήξσζεο 
ρωξίο ηηο απνδείμεηο ηωλ ηύπωλ ηεο νινθιήξωζεο θαηά παξάγνληεο θαη ηεο 
νινθιήξωζεο κε αληηθαηάζηαζε». 

5) ην κάζεκα «Μαζεκαηηθά θαη ηνηρεία ηαηηζηηθήο» (Γ’ ηάμε εζπεξηλνύ ΔΠΑ.Λ.), 
θεθ.1, ε θξάζε: «Κεθ.1ν: ηνηρεία Γηαθνξηθνύ Λνγηζκνύ» αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
«Κεθ.1ν: Γηαθνξηθόο Λνγηζκόο» 

6) ην κάζεκα «Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο» (Γ’ ηάμε εκεξεζίνπ ΔΠΑ.Λ.), ε θξάζε: 
«...έθδνζε Ο.Δ.Γ.Β. 2007...» αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  «...έθδνζε Ο.Δ.Γ.Β. 2009...» 

7) ην κάζεκα «Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο» (Γ’ ηάμε εζπεξηλνύ ΔΠΑ.Λ.), ε θξάζε: 
«...έθδνζε Ο.Δ.Γ.Β. 2007...» αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  «...έθδνζε Ο.Δ.Γ.Β. 2009...» 

8) ην κάζεκα «Βηνινγία Η» (Γ’ ηάμε εκεξεζίνπ ΔΠΑ.Λ.), θεθ.2 ελόηεηα 2.4, ε θξάζε: 
«ηελ ελόηεηα 2.4. (εηζαγσγή)...» αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  «ηελ ελόηεηα 2.4. (εηζαγσγή 
92-94)...». 



9) ην κάζεκα «Βηνινγία Η» (Γ’ ηάμε εζπεξηλνύ ΔΠΑ.Λ.), θεθ.2 ελόηεηα 2.4, ε θξάζε: 
«ηελ ελόηεηα 2.4. (εηζαγσγή)...» αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  «ηελ ελόηεηα 2.4. (εηζαγσγή 
92-94)...». 

 

Ζ Απόθαζε απηή ηζρύεη γηα ην ρνιηθό έηνο 2009 – 2010.  

Καηά ηα ινηπά ε ππ’ αξηζκ. πξση. 139093/Γ2 Τπνπξγηθή απόθαζε (ΦΔΚ 2348/η.Β΄/18-11-
09) ηζρύεη σο έρεη. 

 

Η Απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεωο 

 

 

 

 

 

Η ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 
ΠΑΙΓΔΙΑ, ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ 

ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΥΡΙΣΟΦΙΛΟΠΟΤΛΟΤ 


