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Ο Νόµος 4186/2013 περιέχει πολλές ασάφειες αναφορικά µε την εισαγωγή των 

αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. 

Απουσιάζουν προφανείς ρυθµίσεις που αφορούν στην πρόβλεψη έκδοσης 

Υπουργικών Αποφάσεων για θέµατα καθορισµού των πανελλαδικώς εξεταζοµένων 

Μαθηµάτων Ειδικότητας και αντιστοίχισης των ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. µε τις σχολές 

και τα τµήµατα των Τ.Ε.Ι. 

Η πρόσβαση στα Πανεπιστήµια «…µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που 

ισχύουν για τους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου» επιεικώς χαρακτηρίζεται από πλήρη 

αοριστία και είναι Α∆ΥΝΑΤΟΝ να εφαρµοστεί. Οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ. δεν είναι δυνατόν 

να εξετάζονται σε τέσσερα (4) πανελλαδικώς εξεταζόµενα µαθήµατα (ανά Επιστηµονικό Πεδίο 

Εξειδίκευσης) τα οποία ∆ΕΝ ∆Ι∆ΑΧΘΗΚΑΝ ΠΟΤΕ. Επίσης, είναι Α∆ΥΝΑΤΟΝ να εξαχθεί για 

αυτούς «Βαθµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση», στον οποίο «…προσµετράται και 

ο βαθµός Προαγωγής και Απόλυσης…», για τον υπολογισµό του οποίου ο ίδιος ο Νόµος ορίζει 

ότι λαµβάνονται υπόψη οι βαθµοί προαγωγής των τάξεων του …Γενικού Λυκείου ! Είναι 

προφανές ότι είτε πρόκειται για σοβαρότατη αβλεψία του συντάκτη του Νόµου, είτε πρόκειται 

για ΕΞΩΦΡΕΝΙΚΗ ΚΟΡΟΪ∆ΙΑ των µαθητών των ΕΠΑ.Λ., στους οποίους δήθεν δίνεται 

…«δικαίωµα πρόσβασης», αλλά τους αποκλείεται ρητά η δυνατότητα …να το 

αποκτήσουν !! 

 

Επίσης, είναι ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΟ να συνεχίζεται η συστηµατική διακριτική µεταχείριση 

σε βάρος των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι για να εισαχθούν στην Τριτοβάθµια 

Εκπαίδευση πρέπει: 

 
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

Ταχ. ∆/νση : Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου 
Τ.Κ. - Πόλη : 104 36 Αθήνα 
τηλέφωνο : 210-5238973 
fax : 210-5202798 
e-mail : oltee.oltee@gmail.com  
 : mail@oltee.att.sch.gr  
ηλεκτρον. σελ. : http://www.oltee.gr 

πληροφορίες : Σταµάτης Σταµατιάδης 
   Πρόεδρος ∆.Σ. Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 
τηλέφωνο  : 6945-752224 

Αθήνα, 20-11-2014 

Αρ. Πρωτ.: 031 

ΠΡΟΣ : 1. κ. Ανδρέα Λοβέρδο 

Υπουργό Παιδείας & Θρησκευµάτων 
  

2. κ. Αλέξανδρο ∆ερµεντζόπουλο 
Υφυπουργό Παιδείας & Θρησκευµάτων 
 
 

ΚΟΙΝ : 1. στους Βουλευτές του Ελληνικού 

Κοινοβουλίου 

2. στα Σχολεία της Β΄βάθµιας Τ.Ε.Ε. 

3. στις Ενώσεις Λειτουργών Τεχνικής 

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

4. στους Εκπαιδευτικούς, στα Μ.Μ.Ε. 

  

ΘΕΜΑ: Πρόσβαση των Αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 
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1. Να συµµετάσχουν σε ∆ΥΟ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ Πανελλαδικές Εξετάσεις, ΜΙΑ για 

την πρόσβαση στα Τ.Ε.Ι. και ΑΛΛΗ ΜΙΑ για την πρόσβαση στα Πανεπιστήµια, τη στιγµή 

που οι συνυποψήφιοί τους των Γενικών Λυκείων συµµετέχουν σε ΜΙΑ και ΜΟΝΟ ΕΞΕΤΑΣΗ !! 

2. Να εξετάζονται σε ΟΚΤΩ (8) ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ Πανελλαδικώς Εξεταζόµενα 

Μαθήµατα, τέσσερα (4) για την πρόσβαση στα Τ.Ε.Ι. και άλλα τέσσερα (4), διαφορετικά, για 

την πρόσβαση στα Πανεπιστήµια, τη στιγµή που οι συνυποψήφιοί τους των Γενικών Λυκείων 

συµµετέχουν εξεταζόµενοι ΜΟΝΟ σε τέσσερα (4) !! 

3. Για την πρόσβασή τους στα Πανεπιστήµια να συµµετέχουν µε «…τους ίδιους 

όρους και προϋποθέσεις…» µε τους συνυποψηφίους τους των Γενικών Λυκείων, εξεταζόµενοι 

σε µαθήµατα που ∆ΕΝ ∆Ι∆ΑΧΘΗΚΑΝ ΠΟΤΕ, ενώ οι µαθητές των ΓΕ.Λ. προετοιµάστηκαν 

σε αυτά επί ∆ΥΟ ΧΡΟΝΙΑ µε µαθήµατα ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ! 

 

Εάν το Υπουργείο Παιδείας στοχεύει µε τις πολιτικές του επιλογές στον πλήρη 

αποκλεισµό των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ. από τα Πανεπιστήµια, υπάρχει πιο έντιµος τρόπος 

να το επιτύχει, απαγορεύοντας ρητά την πρόσβαση και όχι κοροϊδεύοντας το Πανελλήνιο 

και καταρρακώνοντας το κύρος του Κοινοβουλίου που σύρθηκε στην κατεπείγουσα ψήφιση του 

Ν. 4186/2013 !! 

Οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ. πρέπει να συµµετέχουν ΜΟΝΟ σε µία εξέταση, αυτή 

των Ειδικών Πανελλαδικών Εξετάσεων που προβλέπει ο Νόµος και µε τη βαθµολογία αυτή να 

έχουν δυνατότητα πρόσβασης τόσο στα Τ.Ε.Ι. όσο και στα Πανεπιστήµια. 

 

Είναι επίσης αδήριτη ανάγκη ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΤΕΙ νοµοθετικά και οριστικά το ποσοστό 

πρόσβασης των αποφοίτων του ΕΠΑ.Λ. στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. ∆εν είναι δυνατόν 

αυτό να ρυθµίζεται κάθε χρονιά, εκ των ενόντων και ανάλογα µε τις επιθυµίες του εκάστοτε 

Υπουργού. Η επιλογή αυτή είναι ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΗΣ και ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ του Νόµου 

της ίδρυσης του ΕΠΑ.Λ. Εάν η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙ.Θ. εννοεί κυριολεκτικά τους 

«σκοπούς» του ΕΠΑ.Λ., ότι «οι σκοποί του Επαγγελµατικού Λυκείου είναι ιδίως…» (µεταξύ των 

άλλων) «…η δυνατότητα επαγγελµατικής ανέλιξης µέσω σπουδών σε ανώτερη εκπαιδευτική 

βαθµίδα…» (άρθρο 6, παρ. ι) και εάν οι δηλώσεις ΟΛΩΝ των Υπουργών Παιδείας της 

τελευταίας δεκαετίας, ότι στόχος είναι η Επαγγελµατική Εκπαίδευση να καταλάβει τον 

Ευρωπαϊκό µέσο όρο 50%-50% σε σχέση µε τη Γενική, έχουν το παραµικρό ψήγµα 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ, η βούληση αυτή ΠΡΕΠΕΙ να αποτυπωθεί στο 

Νόµο και να κατοχυρωθεί άπαξ και δια παντός! 

 

Οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ. πρέπει να καταλαµβάνουν το 50% των 

διατιθέµενων θέσεων των Τ.Ε.Ι. Υπενθυµίζουµε ότι οι απόφοιτοι αυτοί έχουν πρόσβαση 

ΜΟΝΟ στις Σχολές και τα Τµήµατα που αντιστοιχούν στην κάθε Ειδικότητα και ΟΧΙ σε ΟΛΕΣ τις 

σχολές των Τ.Ε.Ι. Θα πρέπει επίσης να τους δοθεί τουλάχιστον ένα ποσοστό 5% των 

θέσεων στις αντίστοιχες σχολές των Πανεπιστηµίων. 
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Μετά από τα παραπάνω, 

ζ η τ ο ύ µ ε  

να περιληφθεί στο άρθρο «Ρύθµιση θεµάτων εγγραφής, φοίτησης και απόλυσης 

µαθητών Επαγγελµατικού Λυκείου» της Τροπολογίας του Σχέδιο Νόµου «Έρευνα, 

Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις», η αντικατάσταση των 

παραγράφων 1 και 2 του Ν.4186/2013 ως εξής (οι εγγραφές που φέρουν υπογράµµιση 

αποτελούν τις αιτούµενες προσθήκες στο αρχικό κείµενο του Νόµου): 

 

«Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 Πρόσβαση στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση του Ν. 
4186/2013, αντικαθίσταται εξ’ ολοκλήρου ως εξής: 

1. Οι απόφοιτοι του δευτεροβάθµιου κύκλου σπουδών ηµερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ., 

όσοι κατέχουν ισότιµο τίτλο επαγγελµατικού λυκείου, καθώς και όσοι είναι απόφοιτοι κάθε 

τύπου Λυκείου και µετά από φοίτηση απαλλασσόµενη εκ του λόγου αυτού από την 

παρακολούθηση µαθηµάτων Γενικής Παιδείας λαµβάνουν µόνο πτυχίο ΕΠΑ.Λ., έχουν 

δικαίωµα συµµετοχής σε ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή: 

α) σε Σχολές, Τµήµατα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τµηµάτων των Τ.Ε.Ι. και στην 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., σε αντίστοιχες ή συναφείς ειδικότητες του πτυχίου τους και σε ειδικό ποσοστό 

θέσεων, το οποίο ορίζεται σε 50% των διατιθέµενων σε κάθε Σχολή, Τµήµα και Εισαγωγική 

Κατεύθυνση Τµήµατος των Τ.Ε.Ι., ενώ το υπόλοιπο 50% των θέσεων καταλαµβάνεται από 

τους αποφοίτους των Γενικών Λυκείων, 

β) στις Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού, σε ειδικό ποσοστό θέσεων που ορίζεται από τον 

Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, 

γ) στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωµατικών (Α.Σ.Σ.Υ.), σε ειδικό ποσοστό θέσεων 

που ορίζεται από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας και 

δ) στη Σχολή Αστυφυλάκων, σε ειδικό ποσοστό θέσεων που ορίζεται από τον Υπουργό 

∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. 

Κατά την υποβολή του µηχανογραφικού δελτίου, εκτός των αντιστοίχων ή συναφών του 

πτυχίου τους Σχολών, Τµηµάτων και Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τµηµάτων των Τ.Ε.Ι., οι 

απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ. δύνανται να δηλώσουν και δεύτερη οµάδα, τις Σχολές, Τµήµατα και 

Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τµηµάτων Υγείας – Πρόνοιας ή Εφαρµοσµένων Τεχνών. 

Η αντιστοιχία των Ειδικοτήτων του ΕΠΑ.Λ. µε τις Σχολές, τα Τµήµατα και τις Εισαγωγικές 

Κατευθύνσεις των Τµηµάτων των Τ.Ε.Ι., καθώς και τα εξεταζόµενα µαθήµατα ειδικότητας 

των ειδικών πανελλαδικών εξετάσεων των ΕΠΑ.Λ. (δύο για κάθε ειδικότητα), ορίζονται και 

τροποποιούνται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων που δηµοσιεύεται 

στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως όχι αργότερα της 30ης Μαΐου εκάστου διδακτικού έτους 

και ισχύουν για το επόµενο διδακτικό έτος. 

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τέσσερα µαθήµατα της Γ΄ τάξης ηµερήσιου ΕΠΑ.Λ., δύο 

µαθήµατα γενικής παιδείας µε συντελεστή βαρύτητας 1,5 και δύο µαθήµατα ειδικότητας µε 

συντελεστή βαρύτητας 3,5 τα οποία καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και 

Θρησκευµάτων που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Οι εξετάσεις για την 

εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση διεξάγονται, µετά την απόλυση του µαθητή από το 
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Επαγγελµατικό Λύκειο, σε πανελλαδικό επίπεδο µε θέµατα από την εξεταστέα ύλη της τάξης 

αυτής που προκύπτουν: α) κατά ποσοστό 50%, µε κλήρωση από τράπεζα θεµάτων 

διαβαθµισµένης δυσκολίας και β) κατά ποσοστό 50%, από κεντρική επιτροπή εξετάσεων. Οι 

ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις µπορούν να επαναλαµβάνονται κατά το ίδιο σχολικό έτος, µε 

απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, κατόπιν ειδικά αιτιολογηµένης γνώµης 

του Εθνικού Οργανισµού Εξετάσεων. 

 

 «Η παράγραφος 2 του άρθρου 13 Πρόσβαση στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση του Ν. 
4186/2013, αντικαθίσταται εξ’ ολοκλήρου ως εξής: 

2. Οι απόφοιτοι του δευτεροβάθµιου κύκλου σπουδών ηµερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ., 

όσοι κατέχουν ισότιµο τίτλο επαγγελµατικού λυκείου καθώς και όσοι είναι απόφοιτοι κάθε 

τύπου Λυκείου και µετά από φοίτηση απαλλασσόµενη εκ του λόγου αυτού από την 

παρακολούθηση µαθηµάτων Γενικής Παιδείας λαµβάνουν µόνο πτυχίο ΕΠΑ.Λ., εισάγονται µε 

τους βαθµούς που λαµβάνουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις, όπως αυτές ορίζονται 

στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου: 

α) σε αντίστοιχες ή συναφείς του πτυχίου τους Σχολές, Τµήµατα και Εισαγωγικές 

Κατευθύνσεις Τµηµάτων των Πανεπιστηµίων, και σε ειδικό ποσοστό θέσεων, το οποίο 

ορίζεται σε 5% τουλάχιστον των διατιθέµενων σε κάθε Σχολή και Τµήµα, ενώ οι υπόλοιπες 

θέσεις καταλαµβάνονται από τους αποφοίτους των Γενικών Λυκείων, 

β) στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Σ.Ε.Ι.), σε ειδικό ποσοστό θέσεων 

που ορίζεται από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας και 

γ) στη Σχολή Αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας, σε ειδικό ποσοστό θέσεων που 

ορίζεται από τον Υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. 

Η αντιστοιχία των Ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. µε τις Σχολές, τα Τµήµατα και τις Εισαγωγικές 

Κατευθύνσεις Τµηµάτων των Πανεπιστηµίων, καθώς και η αύξηση του ειδικού ποσοστού 

των θέσεων στα Πανεπιστήµια άνω του 5%, ορίζονται και τροποποιούνται µε απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 

όχι αργότερα της 30ης Μαΐου εκάστου διδακτικού έτους και ισχύουν για το επόµενο 

διδακτικό έτος. 

 

Στη σύνταξη της Αιτιολογικής Έκθεσης µπορεί να συµβάλλει το εισαγωγικό µέρος 

της παρούσας επιστολής. 

Παρακαλούµε για την αποδοχή των δίκαιων και αιτιολογηµένων αιτηµάτων µας και 

για τις ενέργειές σας. 

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

 


