
ΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΦΟΙΤΗΣΗ ΕΠΑΛ 

Το ΦΕΚ 2005/2019 με τροποποιήσεις από ΦΕΚ 2675/2021 και ΦΕΚ 1415/2022 

Δικαίωμα εγγραφής στο ΕΠΑ.Λ. (ν. 4386/2016, Α΄ 83) έχουν ανά τάξη: 

α) στην Α΄ τάξη: 

α) Οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου. 

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

γ) Οι κάτοχοι Πτυχίου Κατώτερης Τεχνικής ή Επαγγελματικής Σχολής ή άλλου 

ισότιμου τίτλου. 

δ) 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. 

ε) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α΄ και Β΄ Τάξη Α΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. 

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

ζ) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη εσπερινής Τ.Ε.Σ. 

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

θ) Από το σχολικό έτος 2021-2022, όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α΄ και Β΄ 

τάξη των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 4763/2020 (Α΄ 254). 

ι) Από το σχολικό έτος 2021-2022, όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α΄ και Β΄ 

τάξη των Ε.Σ.Κ. του ν. 4763/ 2020 (Α΄ 254). 

β) στη Β΄ τάξη: 

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

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

γ) 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. 



δ) Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και του ν. 4547/2018 (Α΄ 

102) που επιθυμούν να ακολουθήσουν διαφορετικό τομέα του οικείου τίτλου 

σπουδών. 

ε) Από το σχολικό έτος 2018-2019, όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη 

ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (Α΄ 193). 

στ) 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. 

ζ) 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. 

η) 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. 

θ) 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 υπό στοιχεία 79942/ ΓΔ4/21-5-2019 (Β΄2005) υπουργικής απόφασης. 

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

και επιθυμούν να φοιτήσουν σε διαφορετικό τομέα. 

ια) 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 ειδικότητά τους δεν αντιστοιχείται σύμφωνα με τα παραρτήματα της υπό 

στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (Β΄2005) υπουργικής απόφασης 

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

άλλων ισοτίμων σχολείων με αυτά. 

ιγ) 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. 

ιδ) Κάτοχοι Πτυχίου Α΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. 



ιε) Κάτοχοι Πτυχίου Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. και των ισοτίμων με αυτό τίτλων 

σπουδών. 

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

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

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

κ) Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Σ. 

κα) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α ΄τάξη ΕΠΑ.Σ. έως και το σχολικό έτος 

2020-2021. 

κβ) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Σ. έως και το σχολικό έτος 

2021-2022. 

κγ) Από το σχολικό έτος 2023-2024, οι πιστοποιημένοι απόφοιτοι των Ε.Σ.Κ. 

και των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 4763/2020 (Α΄ 254) σε 

αντίστοιχο με την ειδικότητά τους τομέα. 

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

γ) στη Γ΄ τάξη: 

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

σε ειδικότητα του τομέα τους. 

β) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Γ΄ τάξη Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. του ν. 

4386/2016 (Α΄ 83) σε ίδια ή σε διαφορετική ειδικότητα του ίδιου τομέα. 

γ) Οι κάτοχοι πτυχίου του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) 

σε διαφορετική ειδικότητα του ίδιου τομέα. 

δ) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη Ημερήσιου 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 αναφέρεται στο Παράρτημα Ι της 

υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (Β΄2005) υπουργικής απόφασης, 

παρακολουθώντας τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας. 

ε) 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 ειδικότητά τους αντιστοιχείται σύμφωνα με το 



Παράρτημα Ι της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (Β΄2005) υπουργικής 

απόφασης. 

στ) 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 υπό στοιχεία 

79942/ΓΔ4/21-5-2019 (Β΄2005) υπουργικής απόφασης, παρακολουθώντας τα 

μαθήματα Ειδικότητας. 

ζ) 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 υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (Β΄2005) υπουργικής 

απόφασης. 

Προθεσμίες εγγραφής/ανανέωσης εγγραφής 

 

Στα  Επαγγελματικά Λύκεια οι αιτήσεις πραγματοποιούνται εντός του Μαΐου - 

Ιουνίου του προηγούμενου σχολικού έτους σε χρονικά διαστήματα που 

καθορίζονται με εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.  Κατ΄ εξαίρεση πραγματοποιούνται 

εγγραφές τον Σεπτέμβριο πριν την έναρξη των μαθημάτων, σε χρονικό 

διάστημα που καθορίζεται με εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., σε λειτουργούντα 

τμήματα: α) για τους/τις μαθητές/τριες που παραπέμφθηκαν στην εξεταστική 

περίοδο του Σεπτεμβρίου, όπου αυτή προβλέπεται β) για τους/τις απόφοιτους 

Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου οι οποίοι/ες επιθυμούν την 

εγγραφή τους σε Επαγγελματικό Λύκειο για την απόκτηση πτυχίου 

ειδικότητας και οι οποίοι/ες συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 

προηγούμενου σχολικού έτους και γ) για τους/τις μαθητές/τριες που 

αδυνατούσαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας προσκομίζοντας 

επίσημα έγγραφα που αποδεικνύουν την αδυναμία εγγραφής στο 

προβλεπόμενο διάστημα (π.χ. για λόγους υγείας, σοβαρούς οικογενειακούς 

λόγους). 

2) Εκπρόθεσμη εγγραφή πραγματοποιείται ύστερα από έγκριση του/της 

Διευθυντή/ντριας της οικείας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έως επτά (07) 

ημέρες μετά την έναρξη των μαθημάτων, με την προσκόμιση επίσημων 

εγγράφων που αποδεικνύουν την αδυναμία εγγραφής εντός των προθεσμιών 

(π.χ. για λόγους υγείας, σοβαρούς οικογενειακούς λόγους). Οι απουσίες των 



μαθητών/τριών για το χρονικό διάστημα από την έναρξη των μαθημάτων 

μέχρι την εκπρόθεσμη εγγραφή λογίζονται στο ακέραιο. 

3) Σε κάθε περίπτωση εκπρόθεσμων εγγραφών οι μαθητές/τριες 

εντάσσονται σε τμήματα που ήδη λειτουργούν. Αν αυτό δεν είναι εφικτό 

στη σχολική μονάδα στην οποία εντάσσεται ο/η μαθητής/τρια, σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο, ο/η μαθητής/ τρια εγγράφεται σε τμήμα 

που ήδη λειτουργεί σε όμορο σχολείο, με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Γ) Τρόπος εγγραφής-ανανέωσης εγγραφής 

1) Κάθε κηδεμόνας μαθητή/τριας εγγεγραμμένου/ης στο Γυμνάσιο, στο Γενικό 

Λύκειο ή στο Επαγγελματικό Λύκειο καταθέτει με κάθε πρόσφορο τρόπο στη 

Διεύθυνση του σχολείου μέχρι την έναρξη των μαθημάτων του σχολικού 

έτους υπεύθυνη δήλωση ότι είναι νόμιμος κηδεμόνας του/της 

μαθητή/τριας. 

2) Ο κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας, ή ο/η ίδιος/α, αν είναι ενήλικος/η, για 

την εγγραφή σε Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο: 

1. υποβάλλει Ηλεκτρονική Αίτηση, όπως ορίζεται στην παρ. Δ του 

παρόντος άρθρου, 

2. καταθέτει με κάθε πρόσφορο τρόπο εμπρόθεσμα στη Διεύθυνση του 

Επαγγελματικού Λυκείου τα οριζόμενα στην παρ. Ε του παρόντος 

άρθρου δικαιολογητικά. 

3) Οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων είναι υποχρεωμένοι/ες να 

προβαίνουν στην επαλήθευση των τίτλων σπουδών που κατατίθενται για 

την εγγραφή των μαθητών/τριών, εφόσον οι τίτλοι αυτοί δεν έχουν 

διαβιβαστεί από το σχολείο που τους εξέδωσε. 

Δ) Διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής/ανανέωσης 

εγγραφής/μετεγγραφής 

 Εντός του Μαΐου-Ιουνίου, οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να εγγραφούν ή 

να μετεγγραφούν σε Δημόσιο  Επαγγελματικό Λύκειο ή οι κηδεμόνες τους, εάν 

είναι ανήλικοι/ες, οφείλουν να υποβάλουν, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής 

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ηλεκτρονική Αίτηση . 

 α) στην Α΄ τάξη μέχρι τρία (3) ΕΠΑ.Λ. στα οποία επιθυμούν να φοιτήσουν 

κατά σειρά προτίμησης, β) στη Β΄ τάξη τον τομέα που επιθυμούν να 

παρακολουθήσουν και μέχρι τρία (3) ΕΠΑ.Λ. στα οποία επιθυμούν να 



φοιτήσουν κατά σειρά προτίμησης γ) στη Γ΄ τάξη την ειδικότητα που 

επιθυμούν να παρακολουθήσουν και μέχρι τρία (3) ΕΠΑ.Λ. στα οποία 

επιθυμούν να φοιτήσουν κατά σειρά προτίμησης. 

Στην ανωτέρω ηλεκτρονική αίτηση οι ενδιαφερόμενοι/ες δεσμεύονται να 

υποβάλουν τα απαραίτητα κατά την εγγραφή τους δικαιολογητικά. Η 

Ηλεκτρονική Αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά την έννοια και με 

τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75). 

Ε) Δικαιολογητικά εγγραφής 

 Για την εγγραφή μαθητή/τριας στα Επαγγελματικά Λύκεια, οι 

ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται, προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή 

τους, να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) Τίτλο Σπουδών: 

α) Απολυτήριο Γυμνασίου, αν αυτό δεν έχει διαβιβαστεί υπηρεσιακά, ή άλλο 

ισότιμο τίτλο. ή 

β) Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή απολυτηρίου για όλες τις περιπτώσεις όπου 

αυτό απαιτείται, σύμφωνα με την παράγραφο Α του παρόντος άρθρου. Στην 

περίπτωση αυτή, για να ολοκληρωθεί η εγγραφή, το ΕΠΑ.Λ. στο οποίο 

γίνονται οι εγγραφές πρέπει να ζητήσει με έγγραφό του την επαλήθευση του 

τίτλου και ακριβές απόσπασμα του Μητρώου του/της μαθητή/τριας από το 

σχολείο έκδοσης του πτυχίου ή του απολυτηρίου. 

γ) Πιστοποιητικό Σπουδών του/της μαθητή/τριας από το σχολείο στο οποίο 

φοιτούσε ή από το σχολείο στο οποίο φυλάσσονται τα αρχεία σχολείου που 

καταργήθηκε. Στην περίπτωση αυτή, για να ολοκληρωθεί η εγγραφή, το 

σχολείο που εκδίδει το πιστοποιητικό σπουδών στέλνει ηλεκτρονικά το 

Ατομικό Δελτίο του/της μαθητή/ τριας επισημοποιημένο στο σχολείο στο 

οποίο γίνεται η εγγραφή, με την παρατήρηση ότι αυτό επέχει θέση επίσημου 

τίτλου εγγραφής. 

Σε όλες τις περιπτώσεις εγγραφής, αν έχει κατατεθεί πρωτότυπος τίτλος 

Απολυτήριου Γυμνασίου, αυτός δεν επιστρέφεται. 

β) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του/της 

μαθητή/τριας ή Πιστοποιητικό του Δήμου/ Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα 

του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, εφόσον δεν έχει δελτίο 

αστυνομικής ταυτότητας. Στην περίπτωση αυτή, το Πιστοποιητικό 

αναζητείται αυτεπάγγελτα από τον/ τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου, ώστε 



να καταχωρίζονται τα στοιχεία του/της που ορίζονται στο άρθρο 11. Για 

τους/τις μαθητές/τριες, που δεν είναι εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα 

Δήμου/Δημοτικής Ενότητας της χώρας, πρέπει να κατατίθεται στη σχολική 

μονάδα θεωρημένο και επίσημα μεταφρασμένο Πιστοποιητικό από τη χώρα 

τους. 

4) Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής και το αργότερο μέχρι το τέλος 

Σεπτεμβρίου κατατίθεται στο σχολείο το Ατομικό Δελτίο Υγείας του 

Μαθητή, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.6/304/75662/ Γ1/15-

05-2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1296). 

Ζ) Μαθήματα  

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

παρακάτω αναφερόμενους τίτλους σπουδών, παρακολουθούν, κατά 

περίπτωση, τα μαθήματα ως εξής: 

α) 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). 

β) 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: 

αα) 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, 

ββ) είτε να παρακολουθήσουν όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας, Τομέα και 

Ειδικοτήτων για την απόκτηση Πτυχίου Ειδικότητας και Απολυτηρίου του ν. 

4386/2016 (Α΄ 83). 

γ) Οι κάτοχοι Πτυχίου Τ.Ε.Σ. και των ισότιμων με αυτό τίτλων σπουδών και 

οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Σ., 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 Ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. του ν. 



4386/2016 (Α΄ 83), αν δεν είναι κάτοχοι Απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή 

ισότιμων με αυτό τίτλων σπουδών. 

δ) Οι κάτοχοι Πτυχίου Τ.Ε.Σ. και των ισότιμων με αυτό τίτλων σπουδών και 

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), αν είναι κάτοχοι 

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

ε) 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), αν δεν είναι κάτοχοι Απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή 

ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμων με αυτό τίτλων σπουδών. 

στ) 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), 

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

σπουδών. 
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