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Και δεύτερη διευκρινιστική εγκύκλιο εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας που αφορά στις
εγγραφές στα Επαγγελματικά Λύκεια η οποία έχει ως σχετική την προηγούμενη (110288/Γ
2/08-09-2010)
.

Η εγκύκλιος η οποία φέρει την υπογραφή της Υφυπουργού κας Παρασκευής
Χριστοφιλοπούλου αναφέρει τα εξής:

Οι αναφερόμενοι στο εδάφιο 2β και 3β της παραγράφου 7 του άρθρου 47 του Νόμου 3848/2
010 (ΦΕΚ 71Α')
,
εφόσον κατέχουν απολυτήριο
Γ.Ε.Λ., Τ.Ε.Λ., Ε.Π.Λ. και ΕΠΑ.Λ., παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα ειδικότητας. Όσοι δεν
είναι κάτοχοι απολυτηρίου - με Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 - και επιθυμούν την
απόκτησή του παρακολουθούν όλα τα μαθήματα της τάξης στην οποία εγγράφονται στο
ΕΠΑ.Λ.

Εξαιρούνται οι αναφερόμενοι στο εδάφιο 3βi, (σ. ΚΕΣΥΠ. δηλαδή κάτοχοι πτυχίου Α΄
Κύκλου Τ.Ε.Ε., αντίστοιχης ειδικότητας
)
παράγραφο 7 του άρθρου 47 του ανωτέρω νόμου, οι οποίοι εγγράφονται στη Γ' τάξη ΕΠΑ.Λ.
μόνο προς απόκτηση πτυχίου. Όσοι εξ αυτών επιθυμούν να αποκτήσουν απολυτήριο εφόσον δεν είναι κάτοχοι άλλου απολυτηρίου με Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 εγγράφονται στην Β' τάξη ΕΠΑ.Λ. ίδιου τομέα αντίστοιχης ή άλλης ειδικότητος και
παρακολουθούν όλα τα μαθήματα.

Διαβάστε την εγκύκλιο εδώ

Τα εδάφια 2β και 3β αναφέρονται στους:

2β) Στην ίδια τάξη (Β ΕΠΑΛ) εγγράφονται επίσης:
i) οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή τίτλου ισότιμου προς αυτό,
ii) οι κάτοχοι πτυχίου Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.), Επαγγελματικού Λυκείου
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(ΕΠΑ.Λ.), Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.), Α΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. και Β΄ Κύκλου Τ.Ε.Ε.,
προκειμένου να αποκτήσουν ειδικότητα άλλου Τομέα από αυτή του οικείου τίτλου σπουδών
τους.

3β) Στην ίδια τάξη (Γ ΕΠΑΛ) εγγράφονται επίσης:
i) Οι κάτοχοι πτυχίου Α΄ Κύκλου Τ.Ε.Ε., αντίστοιχης ειδικότητας.
ii) Οι κάτοχοι πτυχίου Β΄ Κύκλου Τ.Ε.Ε., άλλης ειδικότητας του ίδιου Τομέα.
iii) Οι κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Λ. άλλης ειδικότητας του ίδιου Τομέα.
iv) Οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ. άλλης ειδικότητας του ίδιου Τομέα.
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