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ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΕ «∆ΟΣΕΙΣ» ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΛ 
 

 Με δόσεις αλλά και µε απαράδεκτη καθυστέρηση ανακοινώνει το Υπουργείο 
Παιδείας το σύστηµα πρόσβασης των αποφοίτων Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) στην 
τριτοβάθµια εκπαίδευση.  
 Έτσι και ενώ η σχολική χρονιά πλησιάζει προς το µέσον της, οι µαθητές της Γ΄ 
τάξης των ΕΠΑΛ, δεν γνωρίζουν πλήρως τους όρους και τις λεπτοµέρειες του συστήµατος 
µε το οποίο θα διαγωνιστούν τον ερχόµενο Ιούνη. Το σύστηµα πρόσβασης των αποφοίτων 
των ΕΠΑΛ στην τριτοβάθµια εκπαίδευση παραµένει κυριολεκτικά στον αέρα, επειδή 
εκκρεµεί η νοµοθετική του ρύθµιση, που έχει εξαγγελθεί από την προηγούµενη Υπουργό κ. 
Γιαννάκου, το Φεβρουάριο του 2007, και τον σηµερινό Υπουργό κ. Στυλιανίδη, τον Ιούνιο 
του 2008.  
 Με δελτίο τύπου της 30.11.08 το ΥΠΕΠΘ ανακοινώνει κάποιες ακόµη λεπτοµέρειες 
του συστήµατος πρόσβασης (µαθήµατα, συντελεστές βαρύτητας, τµήµατα στα οποία 
µπορούν να έχουν πρόσβαση οι απόφοιτοι ΤΕΕ κ.λπ.), αλλά αποκρύπτει το σηµαντικότερο, 
που είναι το ποσοστό των θέσεων στα ΑΤΕΙ για τις οποίες θα διαγωνιστούν οι µαθητές των 
ΕΠΑΛ. Έτσι, δεν είναι ακόµη γνωστό, αν θα είναι αναλογικό µε το µαθητικό δυναµικό τους 
ή θα είναι περιορισµένο στο ύψος των προηγούµενων ετών.  
 Από τις ρυθµίσεις που ανακοινώθηκαν προκύπτουν ορισµένα  ερωτήµατα, όπως: 

 Γιατί τα τµήµατα στα οποία θα έχουν πρόσβαση οι µαθητές/- τριες είναι 
περιορισµένα και γιατί όχι σε περισσότερα επιστηµονικά πεδία;  

 Γιατί η θετική, κατά τα άλλα, ρύθµιση για τους παλαιότερους αποφοίτους του Β΄ 
κύκλου ΤΕΕ, δηλαδή ότι θα διαγωνιστούν στα µαθήµατα και την ύλη που 
διδάχθηκαν ανακοινώνεται τώρα και όχι από τον περασµένο Ιούνιο, ώστε να είχαν 
τη δυνατότητα να προετοιµαστούν µε σοβαρές πιθανότητες επιτυχίας;  

 
Απαιτούµε, έστω και τώρα, το ΥΠΕΠΘ να προχωρήσει άµεσα στις νοµοθετικές 

ρυθµίσεις για το σύστηµα πρόσβασης αλλά και σε όλες τις αναγκαίες παρεµβάσεις που 
απαιτούνται, όπως έχει επανειληµµένα προτείνει η ΟΛΜΕ.  

Συγκεκριµένα, ζητούµε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, να 
προχωρήσει άµεσα στις εξής, τουλάχιστον, µεταβατικού χαρακτήρα, διορθωτικές 
νοµοθετικές ρυθµίσεις: 

1. Να προβλέπεται διευρυµένο ποσοστό εισαγωγής αποφοίτων της ΤΕΕ στην 
τριτοβάθµια εκπαίδευση. Για την πρόσβαση των αποφοίτων των ΕΠΑΛ στην τριτοβάθµια 
εκπαίδευση πρέπει να προβλέπεται συγκεκριµένο ποσοστό, που θα αντιστοιχεί στο 
µαθητικό δυναµικό τους. Συγχρόνως, πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα πολλών 
επιλογών σε διαφορετικά επιστηµονικά πεδία (όχι µόνο σε ορισµένα τµήµατα που 
αντιστοιχούν στη συγκεκριµένη ειδικότητα του µαθητή / της µαθήτριας, όπως ισχύει 
σήµερα).  

Αν πραγµατικά το ΥΠΕΠΘ πιστεύει ότι το ΕΠΑΛ παρέχει λυκειακού επιπέδου 
εκπαίδευση, αυτή δεν µπορεί παρά να οδηγεί τους αποφοίτους του στη δυνατότητα 
επιλογής ενός  διευρυµένου κύκλου επιστηµονικών πεδίων για την Τριτοβάθµια 
Εκπαίδευση. Και είναι αντιφατικό, ενώ παράλληλα συνιστά και ανεπίτρεπτη διάκριση 
µεταξύ των µαθητών, το γεγονός ότι αυτοί που επιλέγουν τον κύκλο µαθηµάτων που οδηγεί 
αποκλειστικά σε πρόσβαση στην τεχνολογική ανώτατη εκπαίδευση (ΑΤΕΙ) δεν έχουν τις 



διευρυµένες επιλογές, τουλάχιστον θεωρητικά,  µε τους  µαθητές της ίδιας τάξης του ίδιου 
τύπου σχολείου (ΕΠΑΛ) που επιλέγουν τον άλλο κύκλο µαθηµάτων, ο οποίος  οδηγεί στις 
γενικές πανελλαδικές εξετάσεις για ΑΕΙ – ΑΤΕΙ. Αν, τελικώς, αυτό εξακολουθήσει να 
συµβαίνει, θα συνεχιστεί το απαράδεκτο φαινόµενο, χιλιάδες απόφοιτοι της ΤΕΕ να µένουν 
εκτός των ΑΤΕΙ, ακόµα και αν συµπληρώνουν τη βαθµολογική βάση του «10».  

2. Μεταβατική ρύθµιση µε διετή ισχύ, για να έχουν οι απόφοιτοι των ΤΕΕ, που 
καταργήθηκαν, δικαίωµα συµµετοχής στις ειδικές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα 
ΑΤΕΙ µε τα µαθήµατα και την ύλη στην οποία διαγωνίστηκαν εφέτος. 

3. Να έχουν δικαίωµα µετεγγραφής, µε το πλαίσιο που κάθε φορά ισχύει, και οι 
φοιτητές που προέρχονται από τα ΤΕΕ και τα ΕΠΑΛ (αλλά και τα εσπερινά Λύκεια όλων 
των τύπων). 

4. Να καταργηθεί η βάση του 10 ως προαπαιτούµενο για την εισαγωγή στην 
τριτοβάθµια εκπαίδευση των αποφοίτων όλων των τύπων λυκείων. 

5. Να δηµιουργηθεί δηµόσιο Μεταλυκειακό Έτος Ειδίκευσης, το οποίο θα 
αξιοποιεί την υποδοµή και το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΕΠΑΛ, και θα 
περιλαµβάνει το σύνολο των ειδικοτήτων που παρέχονται σήµερα στην ΤΕΕ, αλλά και 
όποια άλλη κριθεί αναγκαίο να δηµιουργηθεί µε βάση τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, 
µε ταυτόχρονη κατάργηση και ενσωµάτωση σε αυτό κάθε άλλης µορφής επαγγελµατικής 
µεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΙΕΚ κ.λπ.). 

6. Σε κάθε περίπτωση, να συµπεριληφθούν στο ΕΠΑΛ τουλάχιστον όλες εκείνες 
οι ειδικότητες για τις οποίες υπάρχουν αντίστοιχα τµήµατα στην τριτοβάθµια 
εκπαίδευση. 

7. Κατάργηση της διάταξης του νόµου που απαγορεύει στους αποφοίτους 
Λυκείων να εγγράφονται στο ΕΠΑΛ για απόκτηση ειδικότητας. 

8. Υπαγωγή όλων των σχολικών µονάδων που παρέχουν σήµερα δευτεροβάθµια 
τεχνικο-επαγγελµατική εκπαίδευση και ανήκουν σε άλλα υπουργεία (ΟΑΕ∆, ΟΤΕΚ, 
Υγείας, Γεωργίας) στο ΥΠΕΠΘ. Σε κάθε περίπτωση, απαιτούµε την ακύρωση όλων των 
αποφάσεων που δηµιουργούν ίδιες ειδικότητες µε τα ΕΠΑΛ του ΥΠΕΠΘ στις ΕΠΑΣ 
των διαφόρων εκτός ΥΠΕΠΘ Υπουργείων. 

9. Τοποθέτηση των εκπαιδευτικών στα νέα σχολεία σύµφωνα µε την πρόταση 
της Οµοσπονδίας µας (το σύστηµα να στηρίζεται στην αρχαιότητα της τοποθέτησής 
τους στα ΤΕΕ που καταργήθηκαν). Συγκεκριµένα, οι εκπαιδευτικοί να τοποθετηθούν στο 
πλησιέστερο ΕΠΑΛ ή ΕΠΑΣ στο οποίο προβλέπεται η αντίστοιχη ειδικότητα, ανεξάρτητα 
από το αν υπάρχει οργανικό κενό ή όχι, και η χρονική αφετηρία τοποθέτησής τους στη νέα 
οργανική θέση τους να ανατρέχει στο χρόνο που είχαν τοποθετηθεί στα ΤΕΕ από τα οποία 
προέρχονται. 

10. Αξιοποίηση όλων των κλάδων και ειδικοτήτων ώστε ουδείς εκπαιδευτικός να 
µείνει έξω από την εκπαιδευτική διαδικασία. Να µειωθεί η αναλογία εκπαιδευτικού ανά 
µαθητές σε 1:10 για όλα τα εργαστηριακά µαθήµατα. Να µειώνεται το ωράριο των 
εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων µε συνυπολογισµό ολόκληρης της δηµόσιας 
προϋπηρεσίας, εφόσον έχει προσφερθεί µε το ίδιο πτυχίο, ανεξάρτητα από το αν αυτή είναι 
εκπαιδευτική ή όχι. Οι 3 ώρες του µειωµένου ωραρίου των υπευθύνων εργαστηρίων σε 
όλους τους τύπους σχολείων να αφαιρούνται από το ωράριο που έχει ήδη ο εκπαιδευτικός 
σύµφωνα µε τα χρόνια υπηρεσίας του. 
 

 


