
Φοίτηςη -  Εγγραφή 

Οι μακθτζσ/-τριεσ:  

 Στθν Α' ΤΑΞΗ διδάςκονται μακιματα γενικισ παιδείασ (22 ϊρεσ), 
προςανατολιςμοφ (7 ϊρεσ) και επιλογισ (6 ϊρεσ), ϊςτε να ζχουν τθ δυνατότθτα 
να διερευνήςουν τισ εκπαιδευτικζσ και επαγγελματικζσ επιλογζσ τουσ. 

 Στθ Β' ΤΑΞΗ επιλζγουν ζναν από τουσ 8 τομείσ ςπουδϊν οι οποίοι λειτουργοφν 
ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Ιωαννίνων  και διδάςκονται 12 ϊρεσ μακιματα 
γενικισ παιδείασ και 23 ϊρεσ κεωρθτικά και εργαςτθριακά μακιματα. 

 Στθ Γ' ΤΑΞΗ επιλζγουν μία από τισ ειδικότθτεσ του τομζα ςπουδϊν τον οποίο  
επζλεξαν ςτθ Β' τάξθ και διδάςκονται 12 ϊρεσ μακιματα γενικισ παιδείασ και 23 
ϊρεσ κεωρθτικά και εργαςτθριακά μακιματα.  

Στουσ απόφοιτουσ ΕΠΑ.Λ. χορηγείται:  

 Απολυτιριο Λυκείου. 

 Επαγγελματικό πτυχίο ειδικότητασ, επιπζδου 4 του Εκνικοφ Πλαιςίου Προςόντων 
(αντίςτοιχο των Ευρωπαϊκϊν). 

Παράλλθλα με τα Ημεριςια ΕΠΑΛ λειτουργοφν: 

- Εςπερινά ΕΠΑΛ ςτα οποία θ φοίτθςθ διαρκεί  4 χρόνια με αντίςτοιχθ μείωςθ των 
διδακτικϊν ωρϊν εβδομαδιαία. 

- Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάςια και Λφκεια  ςτα οποία θ φοίτθςθ διαρκεί 
τζςςερα (4) ζτθ για το Γυμνάςιο και τζςςερα (4) ζτθ για το Λφκειο και  θ εγγραφι 
των μακθτϊν γίνεται με γνωμάτευςθ των  ΚΕΔΔΥ. 

Στθ Β' Τάξθ των ΕΠΑΛ μποροφν να εγγράφονται: 
 απόφοιτοι όλων των τφπων Λυκείων, οι οποίοι ζχουν τθ δυνατότθτα να 

αποκτιςουν πτυχίο ειδικότθτασ, αφοφ παρακολουκιςουν ςτθ Β' τάξθ μόνο τα 
μακιματα του τομζα, ςτθ Γ' τάξθ τα μακιματα τθσ ειδικότθτασ, ενϊ με αυτόν τον 
τρόπο κα ζχουν μια δεφτερθ ευκαιρία για τθν ειςαγωγι τουσ ςτθν Τριτοβάκμια 
Εκπαίδευςθ με τισ ειδικζσ εξετάςεισ των ΕΠΑΛ . 

 απόφοιτοι ΤΕΕ με δυνατότθτα απόκτθςθσ πτυχίου και απολυτθρίου 
παρακολουκϊντασ όλο το πρόγραμμα. 

 επίςθσ προαχθζντεσ μαθητζσ τησ Α΄  τάξησ Γενικοφ Λυκείου. 
 

Δυνατότητεσ επανεγγραφήσ: 
 ςτθ Γϋ τάξθ ΕΠΑΛ για τθν απόκτθςθ και δεφτερου πτυχίου άλλησ ειδικότητασ του 

ίδιου Τομζα παρακολουκϊντασ μόνο τα μακιματα ειδικότθτασ - δθλαδι με 
φοίτθςθ ενόσ ςχολικοφ ζτουσ ςτα Ημεριςια και δφο ςτα Εςπερινά ΕΠΑΛ. 

 ςτθ Βϋ τάξθ ΕΠΑΛ διαφορετικοφ Τομζα απ’ αυτόν που ζχει αποφοιτιςει, για 

απόκτθςθ Πτυχίου ειδικότθτασ, παρακολουκϊντασ μόνο μακιματα τομζα – 
ειδικότθτασ ςτθ  Βϋ και Γϋ τάξθ αντίςτοιχα, δθλαδι με φοίτθςθ δφο ςχολικϊν ετϊν 
ςτα Ημεριςια και τριϊν ςτα Εςπερινά ΕΠΑΛ. 

Δυνατότητεσ μετά την αποφοίτηςη 

 Απευκείασ ζνταξθ ςτθν αγορά εργαςίασ. 
 Με το νζο κεςμό του «Προαιρετικοφ Μεταλυκειακοφ Ζτουσ - Τάξησ Μαθητείασ», 

δίνεται θ δυνατότθτα αςφαλοφσ ζνταξησ ςε πραγματικό εργαςιακό περιβάλλον 
υπό την εποπτεία του ςχολείου,  (με πλιρθ εργαςιακά δικαιϊματα, μιςκό ςτο 
75% του κατϊτατου μιςκοφ και αςφάλιςθ) και ςυμπλθρωματικισ εργαςτθριακισ 
εκπαίδευςθσ ςτο ςχολείο. Με εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ απόκτηςη πτυχίου 
επιπζδου 5 του Εκνικοφ Πλαιςίου Προςόντων. 

 Συνζχιςη Σπουδών ςτα ΙΕΚ με φοίτθςθ 3 εξαμινων ςτθν ίδια ειδικότθτα ι 5 
εξαμινων για τθν απόκτθςθ νζασ ειδικότθτασ. Με εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ 
απόκτηςη πτυχίου επιπζδου 5 του Εκνικοφ Πλαιςίου Προςόντων. 

 Πρόςβαςη ςε 2ετή τμήματα επαγγελματικήσ εκπαίδευςησ των Πανεπιςτημίων 
και των ΤΕΙ μόνο για αποφοίτουσ ΕΠΑ.Λ. χωρίσ εξετάςεισ και χορήγηςη πτυχίου 
επιπζδου 5 του Εκνικοφ Πλαιςίου Προςόντων.  

 
Ειςαγωγή ςτην Τριτοβάθμια Εκπαίδευςη  
Ειςαγωγι ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ μζςω Πανελλαδικϊν εξετάςεων ςε τζςςερα 
μακιματα (Νζα Ελλθνικά, Μακθματικά και 2 μακιματα τομζα): 
 Ειςαγωγή ςτα Πανεπιςτήμια  ςε ποςοςτό επιπλζον θζςεων 5%  και  για το ςχολικό 

ζτοσ 2017-2018, 10% ςτο Πανεπιςτήμιο Δυτικήσ Αττικήσ. 
 Ειςαγωγή ςτα ΤΕΦΑΑ 
 Ειςαγωγή ςτα ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ και ΑΣΤΕ ςε μεγάλο αρικμό ςχολϊν αντίςτοιχων του 

τομζα που ζχουν επιλζξει. Το ποςοςτό των κζςεων των ειςακτζων  από τα ΕΠΑΛ ςτα 
ΑΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ είναι αναλογικό του αρικμοφ των υποψθφίων ςε ΕΠΑΛ και ΓΕΛ. 

 Ειςαγωγή ςτισ Ανώτερεσ Σχολζσ Υπαξιωματικών Αεροπορίασ (ΣΥΔ, ΣΤΥΑ) – 
Στρατοφ (ΣΜΥ) – Ναυτικοφ (ΣΜΥΝ),  ςτισ Ανώτερεσ Σχολζσ Εμπορικοφ Ναυτικοφ 
Πλοιάρχων και Μηχανικών, ςτισ Σχολζσ Αςτυφυλάκων και Πυροςβεςτών. 

Γιατί επιλζγω την Επαγγελματική Εκπαίδευςη 
Η Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ αλλάηει ςελίδα, τα ΕΠΑΛ αποκτοφν μια νζα και πιο ελκυςτικι δομι. 

 Οι ηλεκτρονικζσ δηλώςεισ προτίμηςησ ξεκινοφν τον Μάιο 
 Οι εγγραφζσ ςτα ΕΠΑΛ γίνονται από 20 - 30 Ιουνίου και από 1 ζωσ 12 

Σεπτεμβρίου 
Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ επιςκεφτείτε το site 

http://dide.ioa.sch.gr/ ή ςε οποιοδήποτε ΕΠΑΛ 


