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Μέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία από ηηο 10 ωο ηηο 25 Φεβξνπαξίνπ 2015, 

νη ππνςήθηνη ησλ ΔΠΑ.Λ. (Οκάδαο Α΄) πξέπεη λα ππνβάινπλ αίηεζε – δήιωζε γηα ηελ 

εηζαγσγή ηνπο ζηηο ζρνιέο ησλ Σ.Δ.Ι. πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο εηδηθόηεηεο πνπ ζπνύδαζαλ ζην 

ΔΠΑ.Λ. (βι. ην αλσηέξσ «β» ζρεηηθό). 

Απνιύησο έγθαηξα είρακε ζέζεη ζηελ πξνεγνύκελε πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ, 

ην δήηεκα ηεο θαηάθνξεο αδηθίαο πνπ πθίζηαληαη γηα αθόκε κηα θνξά νη καζεηέο ηωλ 

ΕΠΑ.Λ. (βι. ην αλσηέξσ «α» ζρεηηθό). 

πγθεθξηκέλα, κε ηελ αηθληδηαζηηθή θαη θαηαζηξνθηθά απαξάδεθηε 

θαηάξγεζε ησλ πνιππιεζέζηεξσλ θαη δεκνθηιέζηεξσλ Σνκέωλ Τγείαο - Πξόλνηαο θαη 

Δθαξκνζκέλσλ Σερλώλ ην επηέκβξην ηνπ 2013, θαη ελώ είρε ήδε μεθηλήζεη ε θνίηεζε 

ησλ καζεηώλ ζηε Β΄ ηάμε ησλ Σνκέσλ απηώλ, νη καζεηέο απηνί εμαλαγθάζηεθαλ είηε λα 

αιιάμνπλ Σνκέα (παληειώο δηάθνξν κε απηόλ ηεο πξνηίκεζήο ηνπο), είηε λα αιιάμνπλ ηύπν 

ζρνιείνπ θαη λα κεηεγγξαθνύλ ζε ΓΔ.Λ. 

Καηά ην ηξέρνλ ζρνιηθό έηνο 2014-15, νη καζεηέο απηνί (ηνπ παιαηνύ ηύπνπ 

ΕΠΑ.Λ.) είλαη ηειεηόθνηηνη θαη πξνεηνηκάδνληαη γηα ηηο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο ζηελ 

Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Οη ππνςήθηνη, ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνλόηεηα ηεο «Οκάδαο Α’», 

κε ηηο Δηδηθέο Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο ησλ ΔΠΑ.Λ. δηεθδηθνύλ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηηο 

αληίζηνηρεο ησλ εηδηθνηήησλ ηνπο ζρνιέο ησλ Σ.Δ.Ι. 
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ΠΡΟ : 1. θ. Αξηζηείδε Μπαιηά 

Τπνπξγό Πνιηηηζκνύ, Παηδείαο θαη 
Θξεζθεπκάησλ 
 

2. θ. Σάζν Κνπξάθε 
Αλαπιεξσηή Τπνπξγό Παηδείαο 

ΚΟΙΝ : 1. Γ/λζε Δπαγγεικαηηθήο Δθπ/ζεο Κ.Τ. 

2. Δπαγγεικαηηθά Λύθεηα (ΔΠΑ.Λ.) 

3. Δλώζεηο Λεηηνπξγώλ Σερληθήο 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο (Δ.Λ.Σ.Δ.Δ.) 

4. Δθπαηδεπηηθνύο, MME 

  

ΘΕΜΑ: Πξόζβαζε θεηηλώλ απνθνίηωλ ΕΠΑ.Λ. (Οκάδα Α΄) ζηηο ζρνιέο ηωλ 

Σ.Ε.Ι. πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο εηδηθόηεηεο πνπ θαηάξγεζε ν Ν.4186/13 

ρεη: α) Η κε αξ. πξση. 030/19-11-2014 επηζηνιή καο κε ζέκα «Πξόζβαζε ζηελ Σξηηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε Απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ. ζρνιηθνύ έηνπο 2014-15 (Οκάδα Α΄)». 

β) Η κε αξ. πξση. Φ.151/12113/Α5/23-1-2015 εγθύθιηνο ηνπ Τ.ΠΑΙ.Θ. κε ζέκα «Τπνβνιή 

αίηεζεο – δήισζεο ππνςεθίσλ Δπαγγεικαηηθώλ Λπθείσλ (Οκάδα Α΄) γηα εηζαγσγή ζηελ 

Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε». 
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Πιελ όκσο, κε ην ππάξρνλ λνκνζεηηθό πιαίζην, 

ΟΤΣΕ ΕΝΑ 

θεηηλόο απόθνηηνο ηωλ ΕΠΑ.Λ. δελ κπνξεί λα έρεη πξόζβαζε ζηηο ζρνιέο ηωλ 

Σ.Ε.Ι. πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνπο ΚΑΣΑΡΓΗΜΕΝΟΤ Σνκείο 

Τγείαο - Πξόλνηαο θαη Εθαξκνζκέλωλ Σερλώλ. 

Οη ζέζεηο απηέο ζα θαηαιεθζνύλ ΔΞΟΛΟΚΛΗΡΟΤ από ηνπο απνθνίηνπο ησλ ΓΔ.Λ. 

 

Με όια απηά, νη ζπγθεθξηκέλνη καζεηέο: 

α) πθίζηαληαη γηα δεύηεξε θνξά βηαζκό ηεο βνύιεζήο ηνπο ζρεηηθά κε ην 

επάγγεικα πνπ επηζπκνύλ λα ζπνπδάζνπλ, 

β) πθίζηαληαη δηαθξηηή ζε βάξνο ηνπο κεηαρείξηζε ζε ζρέζε κε ηνπο 

ζπλππνςεθίνπο ηνπο καζεηέο ησλ ΓΔ.Λ., θαη 

γ) θαηαζηξαηεγείηαη πιήξσο ην γξάκκα θαη ην πλεύκα ηνπ Νόκνπ σο πξνο ηελ 

πνζόζηωζε εηζαγσγήο ηωλ καζεηώλ ηωλ ΕΠΑ.Λ. ζηα Σ.Ε.Ι. δηόηη, αζρέησο ηνπ γεληθνύ 

πνζνζηνύ εηζαγσγήο, νη δηαηηζέκελεο ζέζεηο ηωλ Σ.Ε.Ι. γηα ηνπο απνθνίηνπο ηωλ 

ΕΠΑ.Λ. ΜΕΙΩΝΟΝΣΑΙ ζε απόιπηνπο αξηζκνύο αθνύ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΣΑΙ ΟΛΕ νη ζρνιέο 

θαη ηα ηκήκαηα πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνπο θαηαξγεκέλνπο Σνκείο ! 

 

Θεσξνύκε απνιύησο απαξάδεθην, εμνξγηζηηθό θαη εμόθζαικα αληηζπληαγκαηηθό 

απηόλ ηνλ ηδηόηππν ΑΠΟΚΛΕΙΜΟ ηωλ απνθνίηωλ ΕΠΑ.Λ. από θάζε είδνπο επθαηξία θαη 

πξννπηηθή Δθπαίδεπζεο, πνπ νθείιεη ε Πνιηηεία λα παξέρεη ΙΟΣΙΜΑ ζε ΟΛΟΤ ηνπο Έιιελεο 

Πνιίηεο. Σνλ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟ απηό πθίζηαληαη ζπζηεκαηηθά νη καζεηέο καο θαη πνιύ 

πεξηζζόηεξν 

Οη ζπγθεθξηκέλνη απόθνηηνη ηεο ηξέρνπζαο ζρνιηθήο ρξνληάο, βίσζαλ ΩΡΕΙΑ 

παξάλνκωλ δηνηθεηηθώλ απνθάζεωλ ηνπ ηόηε Τπνπξγνύ Παηδείαο θ. Αξβαληηόπνπινπ, 

γηα ηηο νπνίεο έρνπκε πξνζθύγεη ελαληίνλ ηνπ ζην πκβνύιην ηεο Επηθξάηεηαο θαη (κε 

ηνπο ξπζκνύο πνπ θηλείηαη ε Γηθαηνζύλε) πεξηκέλνπκε ηε δηθαίσζε ζηε …Γεπηέξα Παξνπζία… 

Δπίζεο, δελ ππάξρεη λνκνζεηηθή πξόβιεςε γηα ην ηη ζα απνγίλνπλ νη παιαηνί 

απόθνηηνη ηωλ ΕΠΑ.Λ., Σ.Δ.Δ., ΣΔ.Λ. θαη Δ.Π.Λ. ησλ θαηαξγεκέλσλ Σνκέσλ Τγείαο - 

Πξόλνηαο θαη Δθαξκνζκέλσλ Σερλώλ, ζρεηηθά κε ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηα αληίζηνηρα ηκήκαηα 

ησλ Σ.Δ.Ι. Δλώ νη απόθνηηνη ησλ άιισλ εηδηθνηήησλ ησλ ΔΠΑ.Λ. έρνπλ δηθαίσκα λα 

ζπκκεηέρνπλ μαλά ζην κέιινλ ζηηο εηδηθέο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ησλ ΔΠΑ.Λ., εμεηαδόκελνη 

ζηα καζήκαηα ηεο εηδηθόηεηάο ηνπο, ε δπλαηόηεηα απηή δελ παξέρεηαη ζηνπο απόθνηηνπο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ Σνκέσλ. 

 

ε όζνπο ζα ζέζνπλ ην εύινγν εξώηεκα, πσο είλαη δπλαηόλ λα εηζαρζνύλ ζε ζρνιέο 

Σ.Δ.Ι. Τγείαο - Πξόλνηαο θαη Δθαξκνζκέλσλ Σερλώλ, νη ππνςήθηνη ηεο Οκάδαο Α’ άιισλ 
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εηδηθνηήησλ πνπ εμεηάδνληαη ζε δύν καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο θαη ζε δύν ηεο Δηδηθόηεηάο 

ηνπο (πνπ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζα είλαη δηάθνξε από ηηο θαηαξγεκέλεο), απαληνύκε: 

α) Οη ππνςήθηνη ησλ ΓΔ.Λ. εμεηάδνληαη ζε καζήκαηα ΠΑΝΣΕΛΩ ΑΥΕΣΑ κε ηηο 

εηδηθόηεηεο ησλ Σ.Δ.Ι., θαη ΟΜΩ ΕΙΑΓΟΝΣΑΙ ζε απηά θαη κάιηζηα ζα θαηαιάβνπλ 

ζρεδόλ ην ΤΝΟΛΟ ηωλ ΘΕΕΩΝ ! 

β) Η δεηνύκελε ξύζκηζε έρεη πεξηνξηζκέλε ρξνληθή εθαξκνγή (κόλν γηα 

θέηνο), εηδηθή ζηόρεπζε (κόλν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε «θνπξληά» ππνςεθίσλ) θαη πιήξε 

αηηηνιόγεζε (απνθαηάζηαζε ηεο αδηθίαο θαη ηνπ απνθιεηζκνύ πνπ ππέζηε ε ζπγθεθξηκέλε 

θαηεγνξία καζεηώλ). 

 

Μεηά από ηα παξαπάλσ θαη ιόγσ ηνπ θαηεπείγνληα ραξαθηήξα ηνπ ζέκαηνο, 

δ ε η ν ύ κ ε  

λα πξνβείηε ΑΜΔΑ ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο Ννκνζεηηθέο θαη Δηνηθεηηθέο 

πξάμεηο ώζηε: 

Οη καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 2014-15 ησλ Ηκεξεζίσλ ΔΠΑ.Λ. 

ηνπ Ν.3475/2006, ππνςήθηνη εηζαγσγήο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηηο Δηδηθέο Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο (Οκάδα Α΄), θαηά ηελ ππνβνιή 

ηνπ κεραλνγξαθηθνύ δειηίνπ, εθηόο ησλ αληηζηνίρσλ ή ζπλαθώλ ηνπ πηπρίνπ ηνπο 

ρνιώλ, Σκεκάησλ θαη Δηζαγσγηθώλ Καηεπζύλζεσλ Σκεκάησλ ησλ Σ.Δ.Ι., λα 

δύλαληαη λα δειώζνπλ θαη δεύηεξε νκάδα, ηηο ρνιέο, Σκήκαηα θαη 

Δηζαγσγηθέο Καηεπζύλζεηο Σκεκάησλ Τγείαο – Πξόλνηαο ή Δθαξκνζκέλσλ Σερλώλ. 

 

Σν αίηεκά καο πεξηνξίδεηαη ΜΟΝΟ γηα ηνπο απνθνίηνπο ηεο θεηηλήο ρξνληάο, 

ζεσξώληαο όηη κε ηελ έλαξμε ηνπ επόκελνπ ζρνιηθνύ έηνπο 2015-16 ζα 

ΞΑΝΑΛΕΙΣΟΤΡΓΗΟΤΝ ζηα ζρνιεηά καο νη ΚΑΣΑΡΓΗΜΕΝΟΙ Σνκείο θαη Εηδηθόηεηεο, 

ζύκθσλα κε ηηο πξνεθινγηθέο δεζκεύζεηο ηεο Κπβέξλεζεο. 

 

Παξαθαινύκε γηα ηελ απνδνρή ησλ δίθαησλ θαη αηηηνινγεκέλσλ αηηεκάησλ καο θαη 

γηα ηηο θαηεπείγνπζεο ελέξγεηέο ζαο. 

 

Γηα ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Ο.Λ.Σ.Ε.Ε. 

 
 
 
 
 

 


