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Το νομικό πλαίσιο εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.
ΟΜΑΔΑ Α΄
το ακαδημαϊκό έτος 2014-15

για

- οι κάτοχοι απολυτηρίου Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α΄), καθώς και οι μαθητές της
τελευταίας τάξης
Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α΄)
έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε πανελλαδικές εξετάσεις
και εφόσον αποκτήσουν απολυτήριο εντός του Ιουνίου
συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής για την εισαγωγή τους σε Τμήματα/Εισαγωγικές
Κατευθύνσεις και σε σχολές των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ), της
Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε), των
Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), των Στρατιωτικών Σχολών
Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων της Αστυνομικής
Ακαδημίας (βλ. επισήμανση στο Κεφ. 3) και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού
εξεταζόμενοι σε τέσσερα (4) μαθήματα -δύο (2) γενικής παιδείας και δύο (2) ειδικότηταςκαι σε ποσοστό θέσεων που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων, και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

Τα δύο μαθήματα ειδικότητας της ομάδας Α΄ και της ομάδας Β΄ των ημερησίων ΕΠΑ.Λ
και της ΟΜΑΔΑΣ Β΄ των εσπερινών ΕΠΑ.Λ.
εξετάζονται
σε κοινά θέματα για όλους τους υποψηφίους των ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ.
σε εξεταστικά κέντρα ( ΕΠΑ.Λ.) που θα οριστούν.

- οι κάτοχοι απολυτηρίου εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α΄) καθώς και οι μαθητές της
τελευταίας τάξης
Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α΄)
έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε πανελλαδικές εξετάσεις
και εφόσον αποκτήσουν απολυτήριο εντός του Ιουνίου
συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Τμήματα/Εισαγωγικές
Κατευθύνσεις και τις Σχολές των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ), της
ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) και των Σχολών της
Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού εξεταζόμενοι σε δύο (2) μαθήματα γενικής παιδείας και σε
ποσοστό θέσεων που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

Στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερησίων ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑΔΑ Α΄) μπορούν ακόμα να
συμμετάσχουν:
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- Οι κάτοχοι πτυχίου Β΄ κύκλου ημερησίων ΤΕΕ, πτυχίου ειδικότητας πρώην ημερησίων ΤΕΛ
και ημερησίων Ναυτικών Λυκείων.

- Οι κάτοχοι απολυτηρίου ημερησίων ΕΠΑ.Λ (Ομάδας Β΄) και οι κάτοχοι απολυτηρίου
εσπερινών ΕΠΑΛ που επιλέγουν να είναι υποψήφιοι με την ΟΜΑΔΑ Α΄.

Στις πανελλαδικές εξετάσεις εσπερινών ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑΔΑ Α΄) μπορούν ακόμα να
συμμετάσχουν:

-Οι κάτοχοι πτυχίου Β΄ κύκλου εσπερινών ΤΕΕ, πτυχίου ειδικότητας πρώην εσπερινών ΤΕΛ
και εσπερινών Ναυτικών Λυκείων .

- οι κάτοχοι απολυτηρίου εσπερινών ΕΠΑ.Λ (Ομάδας Β΄) που επιλέγουν να είναι υποψήφιοι
με την ΟΜΑΔΑ Α΄.

Δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν και όσοι έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση
αλλά δεν έχουν αποκτήσει απολυτήριο ΕΠΑ.Λ ή πτυχίο ΤΕΕ, με την προϋπόθεση να
αποκτήσουν το απολυτήριο ή πτυχίο αντίστοιχα τον Ιούνιο, για να μπουν στη διαδικασία
επιλογής.

Επισημαίνεται ότι δυνατότητα συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις έχουν μόνο οι
ανωτέρω υποψήφιοι και όχι οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ.

Περισσότερες λεπτομέρειες στην σχετική εγκύκλιο

Το νομικό πλαίσιο εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.
ΟΜΑΔΑ Β΄
για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15
- οι κάτοχοι απολυτηρίου
ημερησίων
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ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Β΄) καθώς και οι μαθητές της τελευταίας τάξης
Ημερησίων
ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Β΄) έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις
και εφόσον αποκτήσουν απολυτήριο εντός του Ιουνίου συμμετέχουν στη διαδικασία
επιλογής για εισαγωγή σε όλα τα Τμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και τις Σχολές των
Πανεπιστημίων (ΑΕΙ), των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ), της ΑΣΠΑΙΤΕ, των
Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), των Ανώτατων Στρατιωτικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων
Δυνάμεων, των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας (βλ. επισήμανση
στο Κεφ. 3), των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού καθώς και των Ανώτατων
Εκκλησιαστικών Ακαδημιών διεκδικώντας το ίδιο ποσοστό θέσεων με τους υποψηφίους του
ημερήσιου Γενικού Λυκείου, εξεταζόμενοι σε (6) μαθήματα, εκ των οποίων τα τέσσερα (4)
είναι γενικής παιδείας και τα δύο (2) ειδικότητας. Ειδικά για την εισαγωγή σε Σχολές και
Τμήματα του 5
ου

επιστημονικού πεδίου οι υποψήφιοι εξετάζονται σε επτά (7) μαθήματα, πέντε (5) γενικής
παιδείας και δύο (2) ειδικότητας.
Η εξέταση στα μαθήματα γενικής παιδείας είναι κοινή με τους υποψηφίους του
ημερήσιου Γενικού Λυκείου.
Σε αυτές τις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων ΕΠΑΛ-Β΄ μπορούν επίσης να
συμμετέχουν όσοι έχουν αποκτήσει απολυτήριο ημερήσιου ή εσπερινού
ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄ ή Β΄).
- οι κάτοχοι απολυτηρίου Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Β΄) καθώς και οι μαθητές της
τελευταίας τάξης
Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Β΄)
έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις
και εφόσον αποκτήσουν απολυτήριο εντός του Ιουνίου συμμετέχουν στη διαδικασία
επιλογής για εισαγωγή στα Τμήματα και τις Σχολές των Πανεπιστημίων (ΑΕΙ), των
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ), της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανωτέρων Σχολών
Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού καθώς
και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών διεκδικώντας το ίδιο ποσοστό θέσεων με
τους υποψηφίους του εσπερινού Γενικού Λυκείου, εξεταζόμενοι σε (6) μαθήματα, εκ των
οποίων τα τέσσερα (4) είναι γενικής παιδείας και τα δύο (2) ειδικότητας. Ειδικά για την
εισαγωγή σε Σχολές και Τμήματα του 5
ου

επιστημονικού πεδίου οι υποψήφιοι εξετάζονται σε επτά (7) μαθήματα, πέντε (5) γενικής
παιδείας και δύο (2) ειδικότητας.
Η εξέταση στα μαθήματα γενικής παιδείας είναι κοινή με τους υποψηφίους του
εσπερινού Γενικού Λυκείου.
Σε αυτές τις πανελλαδικές εξετάσεις των εσπερινών ΕΠΑΛ-Β? μπορούν επίσης να
συμμετέχουν όσοι έχουν αποκτήσει απολυτήριο εσπερινού
ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄ ή Β΄),
με τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην Φ.251/107032/Β6/14-9-2012
(ΑΔΑ:Β4ΘΕ9-85Υ) εγκύκλιό μας. Δηλαδή για τη συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις
των εσπερινών ΕΠΑΛ-Β? απαιτείται πλήρης φοίτηση 2 ετών στις 2 τελευταίες τάξεις του
εσπερινού ΕΠΑΛ, εκτός των εξαιρέσεων για ένα χρόνο φοίτηση, όπως αυτές

3/4

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α΄ & Β΄)
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all
Τρίτη, 19 Νοέμβριος 2013 10:51 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 20 Νοέμβριος 2013 01:04

περιγράφονται στην Φ251/124197/Β6/11-10-2012 (ΑΔΑ: Β43Ω9-ΕΣ2) εγκύκλιο.

Τα δύο μαθήματα ειδικότηταςτης ομάδας Α΄ και της ομάδας Β΄ των ημερησίων ΕΠΑΛ και
της ΟΜΑΔΑΣ Β΄ των εσπερινών ΕΠΑ.Λ.
θα εξετάζονται
σε κοινά θέματα για όλους τους υποψηφίους των ημερήσιων και εσπερινών
ΕΠΑ.Λ.
σε
εξεταστικά κέντρα ( ΕΠΑ.Λ.) που θα οριστούν.

Περισσότερες λεπτομέρειες στην σχετική εγκύκλιο
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