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ΘΕΜΑ: «Εγγραφές-φοίτηση μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια για το σχολικό έτος
2014-2015 και εφεξής.»

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 7, του εδαφίου ζ παρ.2 του άρθρου 43, το
τελευταίο εδάφιο του άρθρου 11, τις παρ.1,2 του άρθρου 46 του ν.4186/2013
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄193) όπως
τροποποιήθηκε με την παρ.17 του άρθρου 45 του Ν.4264/2014 (Α΄ 118).
2. Τις διατάξεις της περ.2βi της παρ.7 του άρθρου 47 του ν.3848/2010 «Αναβάθμιση του
ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην
εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 71).
3. Τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 1 του Π.Δ. 112/2013 (Α΄ 145) «Τροποποίηση και
συμπλήρωση του Π.Δ. 50/2008 (Α΄81) «Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του
Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το
Π.Δ. 43/2010 (Α΄ 86) και το Π.Δ. 61/2012 (Α΄112).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
5. Το Π.Δ.89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α΄134).
6. Τις διατάξεις της με αρ.πρωτ.80033/Γ2/04-08-2006 Υ.Α. (Α΄ 1286) «Σχολικό και
διδακτικό έτος, διακοπές και αργίες, υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εγγραφέςμετεγγραφές-φοίτηση μαθητών, διαγωγή και τιμητικές διακρίσεις μαθητών, που
αφορούν στα Επαγγελματικά Λύκεια.».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της αριθμ.94654/ΣΤ5/19-06-2014 Απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Α. Λοβέρδου (Β΄1618)
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων ,
Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο».
8. Την αριθμ.35/03-06-2014 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
(Ι.Ε.Π.).
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού,

Αποφασίζουμε
Την εγγραφή-φοίτηση των μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια για το σχολικό έτος 2014-2015
και εφεξής ως ακολούθως:
1. Στις σχολικές μονάδες Ημερήσιας φοίτησης εγγράφονται μαθητές οι οποίοι δεν έχουν
ο
υπερβεί το 24 έτος της ηλικίας τους με εξαίρεση τους μαθητές που εγγράφονται στην
Ομάδα Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων, Τομέας Πλοιάρχων, Μηχανικών οι
οποίοι μπορούν να εγγράφονται και πέραν του ως άνω ορίου.
2. Για το σχολικό έτος 2014-2015 και εφεξής εγγράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. οι κάτοχοι
απολυτηρίου Γενικού Λυκείου και των ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών προκειμένου να
αποκτήσουν Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 3 του ν.4186/2013 (Α΄193).
3. Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) και των ισοτίμων με αυτό τίτλων
σπουδών οι οποίοι εγγράφονται στα ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν όλα τα μαθήματα Γενικής
Παιδείας και Ειδικότητας.
Για το σχολικό έτος 2014-2015 για την Γ΄ τάξη Ημερησίων και Γ΄, Δ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.
ισχύουν οι διατάξεις του εδαφίου 3 της παρ.7 του άρθρου 47 του ν.3848/2010 (Α΄71) καθώς
και η υπ’αριθμ.80033/Γ2/04-08-2006 Υ.Α. (Α΄ 1286).
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2014-2015 για την Α΄,Β΄ τάξη Ημερησίων
και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
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