
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΕΠΑΛ)

Από το 2006 και μετά η δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, διέπεται 
από το Ν,3475/2006 (146Α). Η δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαιδευση αποβλέπει 
στο συνδυασμό της γενικής παιδείας (Ν.1566/1985) με την τεχνική επαγγελματική 

γνώση, με ειδικότερους σκοπούς:

• την ανάπτυξη των ικανοτήτων, της πρωτοβουλίας, της δημιουργικότητας 
και της κριτικής σκέψης των μαθητών

• τη μετάδοση των απαιτούμενων τεχνικών και επαγγελματικών γνώσεων 
και την ανάπυξη των συναφών δεξιοτήτων τους

• την παροχή στους μαθητές των απαραίτητων γνώσεων και εφοδίων για τη 
συνέχιση των σπουδών τους στην επόμενη εκπαιδευτικη βαθμίδα.

ΔΟΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΏΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
Τα Επαγγελματικά Λύκεια διακρίνονται σε Ημερήσια και σε Εσπερινά

Η φοίτηση στα Ημερήσια ΕΠΑΛ είναι τριετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α', Β' και Γ'
Στα Εσπερινά φοιτούν εργαζόμενοι μαθητές. 

Η Φοίτηση είναι τετραετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α', Β', Γ' και Δ'

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΛ
Στην Α' τάξη εγγράφονται χωρίς εξετάσεις οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή 

άλλου ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής. Οι απόφοιτοι της Α' τάξης συνεχίζουν στη Β' τάξη 
των ΕΠΑΛ ή μπορούν να εγγραφούν στη Β' τάξη των Γενικών Λυκείων

Στη Β' τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι στη Β' τάξη του Επαγγελματικού ή Γενικού 
Λυκείου και οι κάτοχοι πτυχίου Α' κύκλου ΤΕΕ. (Απόφοιτοι Α' τάξης ΕΠΑΛ, Γενικών 

Λυκείων και Α' κύκλου ΤΕΕ)
Στη Γ' τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι στη Γ' τάξη του ΕΠΑΛ. (απόφοιτοι της Β' τάξης 

των ΕΠΑΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Τα προγράμματα διδασκαλίας περιλαμβάνουν μαθήματα γενικής παιδείας, τεχνικά, 

επαγγελματικά και εργαστηριακές ασκήσεις.
Στην Α' τάξη οι μαθητές επιλέγους επαγγελματικό κύκλο. Το πρόγραμμα 

διδασκαλίας περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας και κύκλους μαθημάτων των 
συναφών επαγγελματικών τομέων. Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθούν τα 
κοινά μαθήματα γενικής παιδείας και όλα τα μαθήμτα του κύκλου που επιλέγουν.
Η Β' τάξη χωρίζεται σε επαγγελματικούς τομείς. Το πρόγραμμα διδασκαλίας της 

Β' τάξης περιλαμβάνει κοινά για όλους του μαθητές μαθήματα γενικής παιδείας και 
μαθήματα των επαγγελματικών τομέων. Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθούν 

τα κοινά μαθήματα γενικής παιδείας καθώς και όλα τα μαθήματα του τομέα που 
επικλεγουν

Η Γ' τάξη χωρίζεται σε ειδικότητες. Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Γ' τάξης 
περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας και μαθήματα ειδικοτήτων. Οι μαθητές 

υποχρεούνται να παρακολουθούν τα μαθήματα της ειδικότητας που επιλέγουν καθώς 
και τα οριζόμενα από το πεδίο μαθήματα γενικής παιδείας (ομάδα Α ή Β)

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΑΛ
Στους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων χορηγούνται με ενδοσχολικές 

εξετάσεις:
Α. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ.

Είναι ισότιμο με το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου, τόσο για την πρόσβαση στην 
Τριτόβαθμια Εκπαίδευση, όσο και για την πρόσληψη στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.



Β. ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Παρέχει το δικαίωμα της απόκτησης άδειας άσκησης επαγγέλματος και πρόσβαση στην 

αγορά εργασίας.
Σημείωση: Οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ έχουν τη δυνατότητα να εγγράφονται στα ΙΕΚ 

και κατά προτεραιότητα σε τμήματα ανάλογης ειδικότητας με αυτήν του πτυχίου τους

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ εισάγονται στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκαπίδευσης μετά 

από συμμετοχή σε Πανελλαδικές Εξετάσεις. Στην Γ' τάξη έχουν δικαίωμα να 
ακολουθούν μαθήματα γενικής παιδείας που ανήκουν σε δύο ομάδες (Ομάδες Α και Β)

ΟΜΑΔΑ Α : Οι μαθητές-απόφοιτοι της ομάδας Α, έχουν τη δυνατότητα με 
συμμετοχή σε ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις (σε μαθήματα της ειδικότητας) να 

εισαχθούν μόνο σε ΤΕΙ ώς ποσοστό.
ΟΜΑΔΑ Β : Οι μαθητές απόφοιτοι της ομάδας Α' έχουν τη δυνατότητα, με 

συμμετοχή σε πανελλαδικές εξετάσεις κοινές με τους αποφοίτους των γενικών Λυκείων, 
να εισαχθούν σε Πανεπιστήμια (ΑΕΙ) και σε ΤΕΙ.

Γαι την εισαγωγή σε ορισμένες Σχολές ή Τμήματα Σχολών απαιτούνται επιπλέον 
(και για τις δύο ομάδες)εξετάσεις σε ειδικά μαθήματα (ξένες γλώσσες, σχέδιο...) 

προκαταρκτικές εξετάσεις (σε στρατιωτικές αστυνομικές σχολές) πρακτικές δοκιμασίες - 
Αγωνίσματα ( Γυμναστική Ακαδημία -ΤΕΦΑΑ)

ΣΧΟΛΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΛ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΠΑΛ

ΟΜΑΔΑ Α ΟΜΑΔΑ Β

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (ΤΕΙ)
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΑΣΠΑΙΤΕ)
ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΣΤΕ)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΣΧΟΛΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 

ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ (ΑΕΙ)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (ΤΕΙ)

 
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΑΣΠΑΙΤΕ)
ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΣΤΕ)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 

ΚΑΙ
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΣΧΟΛΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΕΠΑΛ

ΟΜΑΔΑ Α ΟΜΑΔΑ Β

 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (ΤΕΙ)

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΑΣΠΑΙΤΕ)

ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΣΤΕ)

ΣΧΟΛΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΝΑΥΤΙΚΟΥ

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ (ΑΕΙ)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (ΤΕΙ)

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΑΣΠΑΙΤΕ)

ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΣΤΕ)

ΣΧΟΛΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ 
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
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