
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΛ  

Το σχολικό έτος 2018 – 19 οι μαθητές-τριες εγγράφονται σε τάξεις του ΕΠΑ.Λ ως εξής: 

 

• Οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου. 

• Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. 

• Οι κάτοχοι Πτυχίου Κατώτερης Τεχνικής ή Επαγγελματικής Σχολής ή άλλου 

ισότιμου τίτλου. 

• Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α΄ τάξη παρελθόντων ετών των Τ.Ε.Λ., 

Λ.Ε.Ν., Ε.Π.Λ. και άλλων ισοτίμων σχολείων με αυτά. 

• Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α΄ και Β΄ τάξη του Α΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. 

• Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α΄ και Β΄ τάξη των Τ.Ε.Σ. 

• Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α΄ και Β΄ τάξη εσπερινής Τ.Ε.Σ.  

• Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α΄ τάξη εσπερινού Τ.Ε.Λ. 

 

 

 

• Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. 

• Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. 

• Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 

83) και επιθυμούν να ακολουθήσουν διαφορετικό τομέα του οικείου τίτλου 

σπουδών. 

• Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) που επιθυμούν να 

ακολουθήσουν διαφορετικό τομέα του οικείου τίτλου σπουδών. 

• Από το σχολικό έτος 2018 – 2019, όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη 

ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (Α΄ 193). 

• Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) σε ίδιο τομέα, 

προκειμένου να αποκτήσουν στη Γ΄ τάξη διαφορετική ειδικότητα από αυτή του 

πτυχίου τους ή σε διαφορετικό τομέα του οικείου τίτλου σπουδών τους. 

• Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Γ΄ τάξη εσπερινού ή ημερησίου ΕΠΑ.Λ. του 

ν. 4186/2013 (Α΄ 193) και επιθυμούν να ακολουθήσουν τον ίδιο ή διαφορετικό 

τομέα. 

• Κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) 

του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) και των ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών καθώς 

και οι κάτοχοι αντίστοιχου Απολυτηρίου Λυκείου της αλλοδαπής, μόνο για 

λήψη Πτυχίου και όχι Απολυτηρίου. 

• Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) σε άλλο τομέα από αυτόν 

του οικείου τίτλου σπουδών τους ή στον ίδιο τομέα προκειμένου να 

αποκτήσουν άλλη ειδικότητα εκτός από αυτές για τις οποίες μπορούν να 

εγγραφούν στη Γ΄ τάξη, σύμφωνα με τις αντιστοιχίες των παραρτημάτων Ι και 

ΙΙ της παρούσας Υ.Α.. 

• Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) 

και επιθυμούν να φοιτήσουν σε διαφορετικό τομέα. 

Στην Α’ Τάξη εγγράφονται: 

Στην Β’ Τάξη εγγράφονται: 



• Μαθητές/τριες της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) 

ανεπαρκούς φοίτησης, εγγράφονται στη Β΄ τάξη στις περιπτώσεις εκείνες που 

η ειδικότητα τους δεν αντιστοιχείται σύμφωνα με τα παραρτήματα της 

παρούσας Υ.Α..   

• Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη των Τ.Ε.Λ., Λ.Ε.Ν., Ε.Π.Λ. και 

άλλων ισοτίμων σχολείων με αυτά. 

• Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Β΄ και Γ΄ τάξη των Τ.Ε.Λ., Λ.Ε.Ν., Ε.Π.Λ. 

και άλλων ισοτίμων σχολείων με αυτά. 

• Κάτοχοι Πτυχίου Α΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. 

• Κάτοχοι Πτυχίου Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. και των ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών. 

• Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στο Β΄ κύκλο Τ.Ε.Ε. 

• Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Γ΄ τάξη εσπερινού Τ.Ε.Λ. 

• Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Β΄ τάξη εσπερινού Τ.Ε.Λ. 

• Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Σ. 

• Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α΄, Β΄ τάξη ΕΠΑ.Σ. 

• Κάτοχοι Πτυχίου Τ.Ε.Σ. και των ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών. 

 

 

 

• Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) 

σε ειδικότητα του τομέα τους. 

• Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) σε 

ίδια ή σε διαφορετική ειδικότητα του ίδιου τομέα. 

• Οι κάτοχοι πτυχίου του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) σε διαφορετική ειδικότητα του 

ίδιου τομέα. 

• Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) 

μπορούν να εγγραφούν στη Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), για την 

απόκτηση Απολυτηρίου και Πτυχίου, σε ειδικότητα του τομέα που 

παρακολούθησαν, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας, 

παρακολουθώντας τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας. Μετά την 

απόκτηση του Πτυχίου, μπορούν να εγγραφούν εκ νέου για απόκτηση άλλου 

Πτυχίου μόνο στις ειδικότητες του τομέα που παρακολούθησαν και 

αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας, παρακολουθώντας τα μαθήματα 

Ειδικότητας. 

• Μαθητές/τριες της Δ΄ Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) 

ανεπαρκούς φοίτησης, εγγράφονται στη Γ΄ τάξη Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. στις 

περιπτώσεις εκείνες που η ειδικότητα τους αντιστοιχείται σύμφωνα με το 

Παράρτημα Ι της παρούσας Υ.Α.. 

• Οι κάτοχοι Απολυτηρίου και Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) 

μπορούν να εγγραφούν στη Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) για 

απόκτηση άλλου Πτυχίου μόνο στις ειδικότητες του τομέα που 

παρακολούθησαν και αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας, 

παρακολουθώντας τα μαθήματα Ειδικότητας. 

Στην Γ’ Τάξη εγγράφονται: 



• Οι κάτοχοι μόνο Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) μπορούν να 

εγγραφούν στη Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) για απόκτηση 

Απολυτηρίου και άλλου Πτυχίου, οπότε παρακολουθούν τα μαθήματα Γενικής 

Παιδείας και Ειδικότητας ή για την απόκτηση άλλου Πτυχίου και μόνο στις 

ειδικότητες του τομέα που παρακολούθησαν και αναφέρονται στο Παράρτημα 

ΙΙ της παρούσας υπουργικής απόφασης. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Αποκλειστικά για το σχολικό έτος 2018-2019 όσοι/ες εντάσσονται 

στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 4473/2017 (Α΄ 78) εγγράφονται 

στη  Δ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Όσοι/ες μαθητές/τριες έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ.  του ν. 3475/2006 (Α΄ 

146) ή μαθητές/τριες της Δ΄ Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) ανεπαρκούς 

φοίτησης, εγγράφονται στη Γ΄ τάξη των ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) σε 

ειδικότητα του ίδιου ή αντίστοιχου τομέα ως εξής: 

Β΄ ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. ν. 3475/2006 (Α΄ 146) Γ΄ ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. ν. 4386/2016 (Α΄ 83) 

 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ 

Προαχθέντες από τη Β΄ τάξη Εγγράφονται στη Γ΄ τάξη σε ειδικότητα ως εξής: 

Κύκλος: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ  

Τομέας: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τομέας: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών 

 Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού 

Τομέας: ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τομέας: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 Τεχνικός Οχημάτων 

Τομέας: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 
Τομέας: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 
Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και 

Δικτύων 

Τομέας: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
Τομέας: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 
Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, 

Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών 

Τομέας: ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Τομέας: ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

 Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής 

Τομέας: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Τομέας: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 

 Γραφικών Τεχνών 

Κύκλος: ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Τομέας: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τομέας: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής 

 Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ 

Τομέας: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τομέας: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών 

 Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων 



Τομέας: ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Τομέας: ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ 

 Βοηθός Νοσηλευτή 

 Βοηθός Ιατρικών-Βιολογικών Εργαστηρίων 

 Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων 

Τομέας: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, 

ΤΡΟΦΙΜΩΝΚΑΙΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Τομέας: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών 

 Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής 

 Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής 

Κύκλος: ΝΑΥΤΙΚΟΣ  

Τομέας: ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ  Τομέας: ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 

 Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού 

Τομέας: ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  Τομέας: ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 

 Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Οι κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) εγγράφονται στη Γ΄ τάξη των 

ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) σε διαφορετική ειδικότητα από αυτή του οικείου 

τίτλου σπουδών τους, του ίδιου ή αντίστοιχου τομέα, ως εξής: 

ΚΑΤΟΧΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.  

ν. 3475/2006 (Α΄ 146) 
Γ΄ ΕΠΑ.Λ. ν. 4386/2016 (Α΄ 83) 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ 

Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. Εγγράφονται στη Γ΄ τάξη σε άλλη ειδικότητα ως εξής: 

Κύκλος: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ  

Τομέας: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τομέας: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και 

Κατασκευών 
Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού 

Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και 

Κλιματισμού 
Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών 

Τομέας: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
Τομέας: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών 

Συστημάτων και Δικτύων 

Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, 

Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών 

Ηλεκτρονικών Συστημάτων 

Επικοινωνιών 

Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, 

Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών 

Κύκλος: ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Τομέας: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τομέας: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών 

Υπηρεσιών 
Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων 

Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών 

Τομέας: ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Τομέας: ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ 

Βοηθών Νοσηλευτών 
Βοηθός Ιατρικών-Βιολογικών Εργαστηρίων 

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων 

Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών 

Εργαστηρίων 

Βοηθός Νοσηλευτή 

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων 

Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων Βοηθός Νοσηλευτή 



Βοηθός Ιατρικών-Βιολογικών Εργαστηρίων 

Τομέας: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, 

ΤΡΟΦΙΜΩΝΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Τομέας: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων 
Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής 

Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής 

Έργων Τοπίου και Περιβάλλοντος 

Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής 

Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής 

Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών 

Σύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίας 
Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών 

Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής 

 

Ένταξη μαθητών/τριών σε τάξεις – Οριστικοποίηση τμημάτων 

1. Μετά την εγγραφή τους, τη μετεγγραφή τους ή την ανανέωση της εγγραφής τους 

στο Γενικό Λύκειο ή στο Επαγγελματικό Λύκειο, οι μαθητές/τριες εντάσσονται σε 

τάξεις ως εξής: 

Μαθητές/τριες που μετεγγράφονται σε Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο 

εντάσσονται στην τάξη στην οποία είχαν ενταχθεί στο ιδίου τύπου σχολείο από το 

οποίο μετεγγράφηκαν, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων των άρθρων 17 και 18. 

Ειδικότερα:  

β. Ημερήσια Γενικά Λύκεια 

αα) στην Α΄ τάξη ημερήσιου ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες: 

1) εγγράφηκαν στην τάξη αυτή, σύμφωνα με την παρούσα Υ.Α., 

2) δεν έχουν προαχθεί από την τάξη αυτή, 

3) μετεγγράφηκαν από την Α΄ τάξη άλλου ημερήσιου ή εσπερινού Γενικού Λυκείου, 

4) μετεγγράφηκαν από την Α΄ τάξη ημερήσιου ή εσπερινού Επαγγελματικού 

Λυκείου, 

5) μετεγγράφηκαν από τη Β΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου και είχαν 

αποφοιτήσει από την Α΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου σχολικών ετών μέχρι και το 

2016-17  

 

ββ) στη Β΄ τάξη ημερήσιου ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες: 

1) έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου, 

2) έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου, σχολικού έτους 

2017-2018 και εφεξής, 

3) δεν έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου, 

4) μετεγγράφηκαν από τη Β΄ τάξη άλλου ημερήσιου ή τη Γ΄ τάξη εσπερινού 

Γενικού Λυκείου,  

5) μετεγγράφηκαν από τη Β΄ ή Γ΄ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου, 

6) μετεγγράφηκαν από τη Β΄ ή Γ΄ ή Δ΄ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου 

 

γγ) στη Γ΄ τάξη ημερήσιου ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:  

1) έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου,  



2) υποχρεώνονται να επαναλάβουν τη φοίτηση στη Γ΄ τάξη ημερήσιου Γενικού 

Λυκείου, 

3) μετεγγράφηκαν από τη Γ΄ τάξη άλλου ημερήσιου ή τη Δ΄ τάξη εσπερινού 

Γενικού Λυκείου.  

γ. Εσπερινά Γενικά Λύκεια 

αα) στην Α΄ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες: 

1) εγγράφηκαν στην τάξη αυτή, σύμφωνα με την παρούσα, 

2) δεν έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ., 

3) μετεγγράφηκαν από την Α΄ τάξη άλλου εσπερινού Γενικού Λυκείου, 

4) μετεγγράφηκαν από τη Β΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου σχολικών ετών 

μέχρι και το 2017-18,  

5) μετεγγράφηκαν από την Α΄ τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου, 

6) μετεγγράφηκαν από την Α΄ τάξη ημερήσιου ή εσπερινού Επαγγελματικού   

    Λυκείου 

 

ββ) στη Β΄ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες: 

1) έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου,  

2) δεν έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου,  

3) μετεγγράφηκαν από τη Β΄ τάξη άλλου εσπερινού Γενικού Λυκείου,  

 

γγ) στη Γ΄ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:  

1) έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου,  

2) δεν έχουν προαχθεί από τη Γ΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου,  

3) μετεγγράφηκαν από τη Γ΄ τάξη άλλου εσπερινού Γενικού Λυκείου, 

4) μετεγγράφηκαν από τη Β΄ τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου, 

    5) μετεγγράφηκαν από τη Β΄ τάξη ημερήσιου ή εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,  

6) μετεγγράφηκαν από τη Γ΄ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου, 

7) μετεγγράφηκαν από τη Γ΄ ή Δ΄ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου 

 

δδ) στη Δ΄ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες: 

1) έχουν προαχθεί από τη Γ΄ τάξη εσπερινού  Γενικού Λυκείου,  

2) υποχρεώνονται να επαναλάβουν τη φοίτηση στη Δ΄ τάξη εσπερινού Γενικού 

Λυκείου,  

3) μετεγγράφηκαν από τη Δ΄ τάξη άλλου εσπερινού Γενικού Λυκείου,  

4) μετεγγράφηκαν από τη Γ΄ τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου.  

 

δ. Ημερήσια Επαγγελματικά Λύκεια 

αα) στην Α΄ τάξη ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:  

1) εγγράφονται στην τάξη αυτή σύμφωνα με την περίπτ. 9 της παρ. Α του άρθρου 

9, λαμβανομένων υπόψη και των υπολοίπων παραγράφων του ιδίου άρθρου,         

2) δεν έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου,  

3) μετεγγράφηκαν από την Α΄ τάξη άλλου ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου, 

4) μετεγγράφηκαν από την Α΄ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,  

5) μετεγγράφηκαν από την Α΄ τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου,  



6) μετεγγράφηκαν από την Α΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου, 

7) μετεγγράφηκαν από την Β΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου έως το σχολικό 

έτος 2017-2018 

ββ) στη Β΄ τάξη ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες: 

1) εγγράφονται στην τάξη αυτή σύμφωνα με την περίπτ. 9 της παρ. Α του άρθρου 

9, λαμβανομένων υπόψη και των υπολοίπων παραγράφων του ιδίου άρθρου,         

2) έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου, 

3) δεν έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου, 

4) μετεγγράφηκαν από τη Β΄ τάξη άλλου ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου, 

5) μετεγγράφηκαν από τη Β΄ ή Γ΄ τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου, 

6) μετεγγράφηκαν από τη Β΄ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου  

7) μετεγγράφηκαν από τη Γ΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου, 

8) μετεγγράφηκαν από τη  Δ΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου, 

9) μετεγγράφηκαν από τη Β΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου και είχαν 

αποφοιτήσει από την Α΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου κατά το σχολικό έτος 

2017-18. 

γγ) στη Γ΄ τάξη ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες: 

1) εγγράφονται στην τάξη αυτή σύμφωνα με την περιπτ. 9 της παρ. Α του άρθρου 

9, λαμβανομένων υπόψη και των υπολοίπων παραγράφων του ιδίου άρθρου,         

2) έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου, 

3) δεν έχουν προαχθεί από τη Γ΄ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου, 

4) μετεγγράφηκαν από τη Γ΄ τάξη άλλου ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου, 

5) μετεγγράφηκαν από τη Γ΄ ή Δ΄ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου, 

 

ε. Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια 

αα) στην Α΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες: 

1) εγγράφονται στην τάξη αυτή σύμφωνα με την περιπτ. 9 της παρ. Α του άρθρου 

9, λαμβανομένων υπόψη και των υπολοίπων παραγράφων του ιδίου άρθρου,         

2) δεν έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου, 

3) μετεγγράφηκαν από την Α΄ τάξη άλλου εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου, 

4) μετεγγράφηκαν από την Α΄ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου,  

5) μετεγγράφηκαν από την Α΄ τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου, 

6) μετεγγράφηκαν από την Α΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου, 

7) μετεγγράφηκαν από την Β΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου έως το σχολικό 

έτος 2017-2018 

 

ββ) στη Β΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες: 

1) εγγράφονται στην τάξη αυτή σύμφωνα με την περιπτ. 9 της παρ. Α του άρθρου 

9, λαμβανομένων υπόψη και των υπολοίπων παραγράφων του ιδίου άρθρου,         

2) έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,  

3) δεν έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου, 

4) μετεγγράφηκαν από τη Β΄ τάξη άλλου εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου, 

5) μετεγγράφηκαν από τη Β΄ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου,  

6) μετεγγράφηκαν από τη Β΄ ή Γ΄ τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου, 

7) μετεγγράφηκαν από τη Γ΄ ή Δ΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου  



8) μετεγγράφηκαν από τη Β΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου και είχαν 

αποφοιτήσει από την Α΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου κατά το σχολικό έτος 

2017-18.  

 

γγ) στην Γ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες: 

1) εγγράφονται στην τάξη αυτή σύμφωνα με την περιπτ. 9 της παρ. Α του άρθρου 

9, λαμβανομένων υπόψη και των υπολοίπων παραγράφων του ιδίου άρθρου,         

2) έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου, 

3) δεν έχουν προαχθεί από τη Γ΄ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου, 

4) μετεγγράφηκαν από τη Γ΄ τάξη άλλου εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου, 

5) μετεγγράφηκαν από τη Γ΄ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου. 

δδ) στη Δ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες: 

1) έχουν προαχθεί από την Γ΄ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου, 

2) δεν έχουν προαχθεί από τη Δ΄ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου, 

3) μετεγγράφηκαν από τη Δ΄ τάξη άλλου εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου. 

4) αποκλειστικά για το σχολικό έτος 2018-2019 όσοι/ες εντάσσονται στις διατάξεις 

της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4473/2017 (Α΄ 78)  
 

θ. Οι μαθητές/τριες που εγγράφονται στα Επαγγελματικά Λύκεια, με τους παρακάτω 

αναφερόμενους τίτλους σπουδών, παρακολουθούν, κατά περίπτωση, τα μαθήματα ως 

εξής: 

 

αα) Οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.), Τεχνικού Επαγγελματικού 

Λυκείου (Τ.Ε.Λ.), Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.), Επαγγελματικού 

Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή άλλου ισότιμου Απολυτηρίου Λυκείου ή αντίστοιχου 

Απολυτηρίου Λυκείου της αλλοδαπής, οι οποίοι/ες εγγράφονται στη Β΄ τάξη του 

ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέα και Ειδικότητας για την 

απόκτηση μόνο Πτυχίου Ειδικότητας του ν. 4386/2016 (Α΄ 83). 

ββ) Οι κάτοχοι Πτυχίου Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου ή άλλου ισότιμου Πτυχίου (και όχι 

Απολυτηρίου) οι οποίοι/ες εγγράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. δύνανται να 

επιλέξουν εγγράφως: α) είτε την απόκτηση μόνο Πτυχίου Ειδικότητας του ν. 

4386/2016 (Α΄ 83), διαφορετικής  από εκείνη που αναγράφεται στο εν ισχύ πτυχίο της 

ειδικότητάς τους, οπότε απαλλάσσονται από την παρακολούθηση των μαθημάτων 

Γενικής Παιδείας, β) είτε να παρακολουθήσουν όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας, 

Τομέα και Ειδικοτήτων για την απόκτηση Πτυχίου Ειδικότητας και Απολυτηρίου του 

ν. 4386/2016 (Α΄ 83). 

γγ) Οι κάτοχοι Πτυχίου Τ.Ε.Σ. και των ισότιμων με αυτό τίτλων σπουδών, οι 

κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Σ., οι οποίοι/ες εγγράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ., 

παρακολουθούν όλα τα μαθήματα Γενικής ΠαιδείαςΤομέα και Ειδικότητας για την 

απόκτηση Απολυτηρίου και Πτυχίου Ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 

83), εφόσον δεν είναι κάτοχοι Απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμων με αυτό 

τίτλων σπουδών. 

δδ) Οι κάτοχοι Πτυχίου Τ.Ε.Σ. και των ισότιμων με αυτό τίτλων σπουδών, οι 

κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Σ., οι οποίοι/ες εγγράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ., 



παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέα και Ειδικότητας για την απόκτηση μόνο 

Πτυχίου Ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), εφόσον είναι κάτοχοι 

Απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμων με αυτό τίτλων σπουδών. 

εε) Οι κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι/ες εγγράφονται στη Β΄ τάξη του 

ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας, Τομέα και 

Ειδικότητας για την απόκτηση Απολυτηρίου και Πτυχίου άλλης Ειδικότητας 

ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), εφόσον δεν είναι κάτοχοι Απολυτηρίου ΓΕ.Λ. 

ή ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμων με αυτό τίτλων σπουδών. 

στστ) Οι κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι/ες εγγράφονται στη Β΄ τάξη του 

ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέα και Ειδικότητας για την 

απόκτηση μόνο Πτυχίου άλλης Ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), 

εφόσον είναι κάτοχοι Απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμων με αυτό τίτλων 

σπουδών. 

 


