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ΕΓΓΡΑΦΕΣ

 Υποχρεωτική ηλεκτρονική δήλωση (Μάϊος 2018)

 Κατάθεση δικαιολογητικών εγγραφής γίνεται μετά την 

έκδοση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων Μάϊου –

Ιουνίου. (Υποχρεωτική η κατάθεση της ηλεκτρονικής 

δήλωσης).
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ΦΟΙΤΗΣΗ - ΑΠΟΥΣΙΕΣ

 Δεν υπάρχουν δικαιολογημένες – αδικαιολόγητες

(νέο όριο = 114)

 Μόνο για φέτος ισχύει το όριο των 164 εφόσον:

α) Οι άνω των 114 είναι δικαιολογημένες από γιατρό και

β) Ο μέσος όρος που προκύπτει από την βαθμολογία των δυο 

τετραμήνων είναι τουλάχιστον 15 πλήρες

 Από το επόμενο σχολικό έτος ισχύει το όριο των 114 και οι πάνω 

από αυτό και μέχρι 20 ημέρες μόνο με νοσηλεία σε νοσοκομείο.

 Η ενημέρωση των απουσιών θα γίνεται μέσω sms και e-mail.
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ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 Οι εξετάσεις θα γίνονται σε όλες τις τάξεις μόνο για τα 

θεωρητικά μαθήματα και μόνο για το θεωρητικό μέρος 

των μικτών μαθήματων (δεν θα εξετάζονται δηλ. στις 

τελικές εξετάσεις Μάϊου – Ιουνίου τα εργαστήρια)

 Η Γ’ τάξη θα εξεταστεί μόνο στα:

α) Νέα Ελληνικά

β) Άλγεβρα και

γ) στα μαθήματα ειδικότητας (μόνο θεωρητικά 

μαθήματα και θεωρητικό μέρος μικτών μαθημάτων)
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Εισαγωγή στα ΤΕΙ και με 5% στα 

ΑΕΙ

Οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε ειδικές πανελλαδικές

εξετάσεις για την εισαγωγή αποκλειστικά και μόνο σε τμήματα και σε σχολές του 

Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΤΕΙ) (γνωστικών αντικειμένων 

αντιστοίχων με τα γνωστικά αντικείμενα των ειδικοτήτων του ΕΠΑ.Λ), στην Ανώτατη 

Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ),στις Ανώτερες 

Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων (ΑΣΤΕ), στις Στρατιωτικές Σχολές 

Υπαξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων, τις Σχολές Αστυφυλάκων και Πυροσβεστών 

και στις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, σε ποσοστό θέσεων που 

ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (και 

σίγουρα όχι κάτω του 20%) καθώς και σε ποσοστό 5% στα ΑΕΙ.

, 



ΣΧΟΛΕΣ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
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Προϋποθέσεις για Εισαγωγή στα 
ΤΕΙ και με 5% στα ΑΕΙ

 Ειδικές Πανελλαδικές Εξετάσεις 

– Σε δύο Μαθήματα Ειδικότητας  (συντελεστής 

3,5 στο καθένα)

– Στα Μαθηματικά Ι (συντελεστής 1,5)

– Στη Νεοελληνική Γλώσσα (συντελεστής 1,5)
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ΜΑΘΗΤΕΙΑ
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ΜΑΘΗΤΕΙΑ
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ΜΑΘΗΤΕΙΑ

Σχέδιο Νόμου για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Με την παρ. 4 προβλέπεται ότι το Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης, επιπέδου 5 που χορηγείται στους αποφοίτους του «Μεταλυκειακού έτους – τάξης 

μαθητείας» των ΕΠΑ.Λ. μοριοδοτείται με εκατό πενήντα (150) μονάδες στις διαδικασίας διορισμού 

ή πρόσληψης σύμφωνα με το νόμο 2190/1994.

https://www.esos.gr/arthra/54649/shedio-nomoy-gia-tin-idrysi-toy-panepistimioy-dytikis-attikis
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ΜΑΘΗΤΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ



1ο ΕΠΑΛ ΛΑΥΡΙΟΥ 

ΜΑΘΗΤΕΙΑ

α/αΕιδικότητες Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας

1 Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

2 Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

3 Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

4 Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, 

Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

5 Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού

6 Τεχνικός Οχημάτων

7 Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

8 Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

9 Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

10 Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

11 Βοηθός Νοσηλευτή

12 Βοηθός Ιατρικών –Βιολογικών Εργαστηρίων

13 Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

14 Βοηθός Φυσικοθεραπευτή

15 Αισθητικής Τέχνης

16 Γραφικών Τεχνών
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Διετείς δομές των 

Α.Ε.Ι.
Τον τίτλο «Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» φέρουν τα διετή Προγράμματα Σπουδών, 

οι διατάξεις των οποίων είναι ενταγμένες στο Σχέδιο Νόμου για το Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Αττικής.

Άρθρο 46Α

Κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται με τη 

διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 1, ιδρύεται σε κάθε Α.Ε.Ι. Κέντρο Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.), που αποτελεί ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος…………………

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται έως τις 31 

Μαρτίου, καθορίζεται ο μέγιστος αριθμός εισακτέων κατ’ έτος.

9. Η φοίτηση παρέχεται δωρεάν. Οι καταρτιζόμενοι επιλέγονται στο πρόγραμμα βάσει του 

βαθμού του απολυτηρίου από το ΕΠΑ.Λ. ………..Η φοίτηση διαρκεί τέσσερα (4) εξάμηνα 

θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικών ωρών 

σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, πλέον ενός εξαμήνου πρακτικής άσκησης ή 

μαθητείας συνολικής διάρκειας 960 ωρών. Οι σπουδαστές μπορούν να πραγματοποιούν την 

πρακτική άσκηση σε φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και δημόσιες υπηρεσίες…………. 

Οι σπουδαστές που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα 

που εγγράφονται, απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 

8 του ν. 1599/1986 από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου πρακτικής άσκησης ή 

μαθητείας. 

https://www.esos.gr/arthra/54649/shedio-nomoy-gia-tin-idrysi-toy-panepistimioy-dytikis-attikis
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Διετείς δομές των 

Α.Ε.Ι.
Άρθρο 46Α (συνέχεια)

Κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης

Η πρακτική άσκηση και η μαθητεία μπορεί σε όλες τις περιπτώσεις να 

χρηματοδοτείται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε 

φορά διατάξεις.

13. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμονται διπλώματα επιπέδου 5 

του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Επιπλέον, μπορούν να συνδέονται, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό, τα μαθησιακά αποτελέσματα με μονάδες του 

European Credit System for Vocational and Education and Training – ECVET που 

περιγράφεται στη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης 

Ιουνίου 2009 για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού συστήματος πιστωτικών μονάδων για την 

επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.
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Πάρε πληροφορίες για να επιλέξεις σωστά!

Ρώτα..

Ψάξε…

Μάθε…

ΤΕΛΟΣ


