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1. Περιθερειακές Δ/νζεις
Π.Ε. και Δ.Ε. (Έδρες ηοσς)
2. Δ/νζεις Δ.Ε. ηης τώρας ( Έδρες ηοσς)
ΠΡΟ:
3. Γραθεία Ε.Ε. ηης τώρας ( Έδρες ηοσς)
4. ΕΠΑ.Λ.-ΕΠΑ.. ηης τώρας
(μέζω Δ/νζεων ή Γρ. Ε.Ε.)

ΚΟΙΝ.:

Παιδαγωγικό Ινζηιηούηο
Μεζογείων 396
153 41 Αγ. Παραζκεσή

ΘΕΜΑ: «Εγγραυές στα ΕΠΑ.Λ. τολικού Έτοσς 2010-2011»
ΥΕΣ.: οι σπ. αριθ. 117181/Γ2/21-9-2010, 110288/Γ2/08-09-2010 εγκύκλιοι.
Καηόπηλ εξωηεκάηωλ πνπ ηίζεληαη ζηελ ππεξεζία καο ζρεηηθά κε ηηο εγγξαθέο ηωλ
καζεηώλ ζηα ΔΠΑ.Λ. – ΔΠΑ.Σ., ζαο γλωξίδνπκε ηελ κε αξηζ. πξωη. 68100/Γ2/11-62010 εγθύθιην ηνπ Υπ. Παηδείαο Γ.Β.Μ.Θ. «Πξνγξακκαηηζκνύ ιεηηνπξγίαο Σρνιηθνύ
Έηνπο 2010-2011» ζηελ νπνία αλαθέξνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο πεξί εγγξαθώλ ηωλ
καζεηώλ ζηα ΔΠΑ.Λ. – ΔΠΑ.Σ.
Δπηζεκαίλνπκε επίζεο όηη:
1.α. Τν εδάθην 3βi, παξ. 7, άξζξν 47 ηνπ λ.3848/2010 αλαθέξεηαη ζηνπο θαηόρνπο
πηπρίνπ Α΄ Κύθινπ ΤΔΔ νη νπνίνη εγγξάθνληαη

ζηελ Γ΄ Τάμε ΔΠΑ.Λ. ζηελ ίδηα

εηδηθόηεηα ή ζε εηδηθόηεηεο ηωλ νπνίωλ ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ ηεο Β΄ Τάμεο ηνπο
είλαη θνηλά ζε κεγάιν πνζνζηό κε ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ ηεο Β΄ Τάμεο ΔΠΑ.Λ. ηνπ
αληίζηνηρνπ ηνκέα θαη παξαθνινπζνύλ κόλν ηα καζήκαηα εηδηθόηεηαο.
Σηελ πεξίπηωζε όπνπ δελ πιεξνύληαη νη αλωηέξω πξνϋπνζέζεηο νη καζεηέο ηνπ
αλωηέξω εδαθίνπ θαζώο θαη νη πηπρηνύρνη Α΄ Κύθινπ ΤΔΔ (ηνπ λ. 2640/1998) άιιωλ
Υπνπξγείωλ δελ εγγξάθνληαη ζηελ Γ΄ ηάμε ΔΠΑ.Λ.

Ωζηόζν, δύλαληαη λα εγγξαθνύλ ζηελ Β΄ Τάμε ΔΠΑ.Λ. θαη λα παξαθνινπζήζνπλ όια
ηα καζήκαηα εθηόο θαη αλ θαηέρνπλ ήδε απνιπηήξην νπόηε παξαθνινπζνύλ κόλν ηα
καζήκαηα εηδηθόηεηαο.
Δπίζεο δύλαληαη λα εγγξαθνύλ ζηελ Β΄ Τάμε ΔΠΑ.Σ., ζύκθωλα κε ην άξζξν 8 ηνπ
λ.3748/2009.
β. Οη καζεηέο πνπ εγγξάθνληαη ζηα ΔΠΑ.Λ κε απολστήριο Τ.Δ.Λ., Δ.Π.Λ., ΔΠΑ.Λ.,
παξαθνινπζνύλ κόλν ηα καζήκαηα εηδηθόηεηαο θαη απνθηνύλ κόλν πηπρίν.
Όζνη εμ απηώλ νθείινπλ καζήκαηα πηπρίνπ δελ κπνξνύλ λα εγγξαθνύλ πξνο
απόθηεζε ίδηαο εηδηθόηεηαο ηνπ ηνκέα πνπ είραλ παξαθνινπζήζεη.
γ. Οη καζεηέο πνπ εγγξάθνληαη ζηα ΔΠΑ.Λ. κε πτστίο Τ.Δ.Λ., ΔΠΑ.Λ., Δ.Π.Λ.,
Β΄ Κύθινπ Τ.Δ.Δ. παξαθνινπζνύλ όια ηα καζήκαηα θαη απνθηνύλ πηπρίν θαη
απνιπηήξην.
Δθόζνλ όκωο θαηέρνπλ απνιπηήξην

Γ.Δ.Λ., Τ.Δ.Λ., Δ.Π.Λ., ή ΔΠΑ.Λ. ή νθείινπλ

καζήκαηα πξνο απόθηεζε ηνπ, παξαθνινπζνύλ κόλν ηα καζήκαηα εηδηθόηεηαο θαη
απνθηνύλ κόλν πηπρίν (πξνο απνθπγή απόθηεζεο δεύηεξνπ απνιπηεξίνπ).
2. Τν όξην ηωλ απνπζηώλ γηα ηνλ ραξαθηεξηζκό ηεο θνίηεζεο ζηνπο καζεηέο νη νπνίνη
δελ παξαθνινπζνύλ καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο κεηώλεηαη αλαινγηθά κε πξνζαύμεζε
πέληε (5) απνπζηώλ.
3. Πξόζβαζε ζηελ Τξηηνβάζκηα

Δθπαίδεπζε έρνπλ κόλν νη θάηνρνη απνιπηεξίνπ

ΔΠΑ.Λ., ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν .3748/2009.
4. Καηά ηα ινηπά εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.50/2008 θαη νη άιιεο ζρεηηθέο
δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηα ΔΠΑ.Λ.

Η ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ

ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΥΡΙΣΟΦΙΛΟΠΟΤΛΟΤ

Εζωηερική Διανομή:
Δ/νζη Σπουδών Δ.Ε.-Τμήμα Β΄

