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Αξιότιµε κ. Υπουργέ, κ. Υφυπουργέ, 

Καταθέσατε τροπολογία στο Σχέδιο Νόµου «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και 

Καινοτοµία και άλλες διατάξεις» στην οποία περιλαµβάνεται άρθρο µε θέµα «Ρύθµιση 

θεµάτων εγγραφής, φοίτησης και απόλυσης µαθητών Επαγγελµατικού Λυκείου». 

Κατ’ αρχήν θέλουµε να επισηµάνουµε ότι το συγκεκριµένο άρθρο της Τροπολογίας 

κινείται στη σωστή κατεύθυνση όσον αφορά: 

α) στον διαχωρισµό των βαθµών Απολυτηρίου και Πτυχίου Ειδικότητος, 

β) στην κατάργηση του ηλικιακού ορίου εγγραφής στα εσπερινά ΕΠΑ.Λ. 

 

Ωστόσο, θεωρούµε άκρως προβληµατική τη διατύπωση του εδαφίου: 

«…Οι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου που εγγράφονται στη Β΄ τάξη Επαγγελµατικού Λυκείου 

µπορεί να απαλλάσσονται από τα µαθήµατα γενικής παιδείας και να λαµβάνουν µόνο 

πτυχίο.» 

Τα ερωτηµατικά που προκύπτουν είναι τα εξής: 

1. Τι ακριβώς σηµαίνει αυτό το δυνητικό «…µπορεί να απαλλάσσονται…»; Ποιος θα 

τους «απαλλάσσει» τελικά και µε ποια διαδικασία; Οι ίδιοι µε δήλωσή τους; Ο εκάστοτε 

Υπουργός; Ο ∆ιευθυντής του Σχολείου; 

2. Εάν (για οποιονδήποτε λόγο) δεν «απαλλαχθούν» τελικώς από τα µαθήµατα γενικής 

παιδείας, τότε, εκτός από το Πτυχίο, θα τους χορηγείται ΚΑΙ (νέο) Απολυτήριο Λυκείου, 

επιπλέον αυτού που ήδη κατέχουν; 

3. Γιατί η πρόβλεψη αναφέρεται ρητά και µόνο στους «Αποφοίτους Γενικού 

Λυκείου»; Οι απόφοιτοι των Επαγγελµατικών Λυκείων δεν κατέχουν ισότιµο απολυτήριο τίτλο 
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Λυκείου; Με ποιο αιτιολογικό αυτοί αποκλείονται από τη δυνατότητα να λάβουν Πτυχίο κάποιας 

άλλης ειδικότητας;  

4. Με την περιοριστική διατύπωση της Τροπολογίας, αποκλείονται επίσης οι 

κάτοχοι Απολυτηρίου παλαιότερων τύπων Λυκείου (Ενιαίου, Πολυκλαδικού, Τεχνικού, κλπ), 

οι οποίοι επιθυµούν να εγγραφούν στο ΕΠΑ.Λ. για να αποκτήσουν Πτυχίο Ειδικότητας. 

 

Μετά από τα παραπάνω,  

ζ η τ ο ύ µ ε :  

 

Α. Να αναδιατυπωθεί το σχετικό εδάφιο ως εξής: 

«…Οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου και των ισοτίµων µε αυτό Απολυτηρίων 

κάθε τύπου Λυκείου, µπορούν να εγγράφονται στη Β΄ τάξη Επαγγελµατικού Λυκείου 

για να λάβουν µόνο πτυχίο ειδικότητας και απαλλάσσονται από την υποχρέωση 

παρακολούθησης των µαθηµάτων γενικής παιδείας.» 

 

Β. Να προστεθεί εδάφιο ως εξής: 

«Οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου και των ισοτίµων µε αυτό 

Απολυτηρίων κάθε τύπου Λυκείου που εγγράφονται στη Β΄ τάξη Επαγγελµατικού 

Λυκείου και λαµβάνουν µόνο πτυχίο ειδικότητας, µετά την επιτυχή ολοκλήρωση 

των σπουδών τους δικαιούνται να συµµετάσχουν στις ειδικές Πανελλαδικές 

εξετάσεις της Οµάδας Α’ του ΕΠΑ.Λ. για την εισαγωγή τους στα αντίστοιχα 

τµήµατα των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων.» 

 

Παρακαλούµε για την αποδοχή των δίκαιων και αιτιολογηµένων αιτηµάτων µας και 

για τις ενέργειές σας. 

 

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 

 
 
 
 
 

 

 


