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Αξιότιµε κ. Υπουργέ, κ. Υφυπουργέ, 

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού και µετά από επισηµάνσεις των µελών µας,  

υ π ο β ά λ λ ο υ µ ε :  

συµπληρωµατικό αίτηµα «Γ» (σε συνέχεια των µε στοιχεία «Α» και «Β» 

αιτηµάτων που περιέχονται στη µε αρ. πρωτ. 022/10-11-2014 επιστολή µας) ως εξής: 

Α. …… 

Β. …… 

Γ. Να προστεθεί εδάφιο ως εξής: 

«Οι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΕ (Α΄ και Β΄ κύκλου), ΤΕΛ, ΤΕΣ ή άλλου ισοτίµου πτυχίου 

ειδικότητος (και όχι απολυτηρίου) µπορούν να εγγράφονται στη Β΄ τάξη 

Επαγγελµατικού Λυκείου και δύνανται να επιλέξουν εγγράφως είτε να 

παρακολουθήσουν το σύνολο των µαθηµάτων του ΕΠΑ.Λ. για απόκτηση 

απολυτηρίου και πτυχίου (διαφορετικής ειδικότητας από το εν ισχύ πτυχίο τους), 

είτε να αποκτήσουν µόνο πτυχίο, οπότε απαλλάσσονται από την υποχρέωση 

παρακολούθησης των µαθηµάτων γενικής παιδείας, αφού λάβουν γνώση 

ενυπόγραφα ότι η επιλογή τους αυτή τους στερεί τη δυνατότητα να λάβουν 

µέρος στις Πανελλαδικές εξετάσεις πρόσβασης στα ΑΕΙ/ΤΕΙ.» 

 

Σηµειώνουµε ότι τα ανωτέρω περιλαµβάνονται σχεδόν αυτολεξεί στην παρ. 9 του 

1ου άρθρου του Π∆ 112/2013 (ΦΕΚ 145, τ. Α’, 14-6-2013) που εκδόθηκε µόλις λίγο πριν την 

ψήφιση του Ν. 4186/2013 και ρύθµιζε θέµατα «Φοίτησης και Αξιολόγησης των µαθητών του 

Επαγγελµατικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)».  
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ΠΡΟΣ : 1. κ. Ανδρέα Λοβέρδο 

Υπουργό Παιδείας & Θρησκευµάτων 
 

2. κ. Αλέξανδρο ∆ερµεντζόπουλο 
Υφυπουργό Παιδείας & Θρησκευµάτων 
 

ΚΟΙΝ : 1. στα Σχολεία της Β΄βάθµιας Τ.Ε.Ε. 

2. στις Ενώσεις Λειτουργών Τεχνικής 

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.) 

3. στους Εκπαιδευτικούς, στα Μ.Μ.Ε. 

  

ΘΕΜΑ: Συµπλήρωση τροπολογίας στο Σχέδιο Νόµου του ΥΠΑΙΘ 

Σχετ.: Η µε αρ. πρωτ. 022/10-11-2014 επιστολή µας µε Θέµα: «Τροπολογία στο Σχέδιο Νόµου 
του ΥΠΑΙΘ» 
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Θεωρούµε λοιπόν απολύτως αναγκαίο να περιληφθεί και αυτή η ρύθµιση στις 

διατάξεις της παρούσας τροπολογίας, δεδοµένου ότι µαθητές των ΕΠΑ.Λ. είχαν προσφύγει στο 

Συνήγορο του Πολίτη για το συγκεκριµένο θέµα και στη συνέχεια το Υπουργείο εξέδωσε το 

αναφερόµενο Π∆. 

Παρακαλούµε για τις ενέργειές σας. 

 

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

 
 
 
 
 

 

 


