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Διευκρινίσεις για θέματα που αφορούν στην πρόσβαση των υποψηφίων για εισαγωγή στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 απέστειλε
η Διεύθυνση Πιστοποιήσεων και Εξετάσεων προς τα ΕΠΑΛ.

Σε αυτές αναφέρονται τα ακόλουθα:

Με το Άρθρο 5 του Ν. 4186/2013 ιδρύονται τα νέου τύπου Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.),
διαφορετικά από τα ΕΠΑ.Λ. του Ν. 3475/2006. Όπου λοιπόν στο Νόμο αυτό, αλλά και στους
μεταγενέστερους αναφέρεται ο όρος ΕΠΑ.Λ., αυτός αντιστοιχεί μόνο στα ΕΠΑ.Λ. του Ν.
4186/2013. Το Άρθρο 13 αναφέρεται στην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με το
Άρθρο 58 του Ν. 4310/2014 γίνεται τροποποίηση της παραγράφου 1 του Άρθρου 13 σχετικά
με την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ειδικότερα, αναφέρεται στο παραπάνω
άρθρο,? οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, εφόσον κατέχουν και πτυχίο ειδικότητας
ΕΠΑ.Λ. ? εννοώντας το ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013.

Επιπλέον, στο Άρθρο 1 του Ν. 3748/2009 «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των
κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» (ΕΠΑ.Λ. του Ν.
3475/2006) αναφέρονται οι κάτοχοι απολυτηρίου ημερησίου ΕΠΑ.Λ. Δηλαδή, στο ΕΠΑ.Λ.
του Ν. 3475/2006 μόνο κάτοχος απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ., όχι μόνο πτυχίου ΕΠΑ.Λ., είχε
δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια, με τις ειδικές διατάξεις που προβλέπονταν για
τους αποφοίτους ΕΠΑ.Λ.

Τέλος, σύμφωνα με το Άρθρο 40 του Ν. 4342/2015, ? Απόφοιτοι ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. ή άλλου
τύπου Λυκείου, οι οποίοι είχαν δικαίωμα συμμετοχής στις πανελλαδικού τύπου εξετάσεις
για την εισαγωγή στις Σχολές, στα Τμήματα και στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων
των Πανεπιστημίων, των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των Τ.Ε.Ι. ? με το σύστημα
που ισχύει το σχολικό έτος 2014 - 2015 μπορούν, εάν το επιθυμούν, να διαγωνιστούν με το
ίδιο σύστημα εισαγωγής κατά το 2015 ? 2016 ή εναλλακτικά να συμμετάσχουν σύμφωνα με
το σύστημα του Ν. 4327/2015.

Το έγγραφο.
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Πηγή: ΥΠΠΕΘ
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