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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Ακραίο αποτέλεσμα μιας τραγελαφικής πολιτικής στην ΤΕΕ: μαθητής των 
ΕΠΑΛ πετυχαίνει σε ΑΤΕΙ, αλλά δεν έχει δικαίωμα εγγραφής 

 

Είναι κοινή διαπίστωση πως οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν όλα αυτά τα 
χρόνια, υποβάθμισαν την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, στέρησαν από τους 
μαθητές της μια σύγχρονη παιδεία, μοίρασαν  υποσχέσεις  και φρούδες ελπίδες 
στους αποφοίτους της για δήθεν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα και 
δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα 
στοιχεία για την απαξίωση του συστήματος της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που 
ισχύει σήμερα είναι καταλυτικά. Η μικρότερη αναλογία μαθητών επαγγελματικής 
προς τη γενική εκπαίδευση της τελευταίας εικοσαετίας παρατηρείται τα 3 
τελευταία χρόνια.  

Καταλυτικά επίσης είναι τα στοιχεία σχετικά με τη δυνατότητα πρόσβασης 
των αποφοίτων των ΕΠΑΛ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Από τους 21.000 
μαθητές της Α΄ Τάξης  των ΕΠΑΛ τη σχολική χρονιά 2006-07, κατόρθωσαν να 
φτάσουν τη σχολική χρονιά 2008-09 στη Γ΄ Τάξη μόνο 16.500, από τους οποίους 
έδωσαν εξετάσεις 10.200 για να πετύχουν μόλις 3.050 και στις δύο ομάδες 
(ποσοστό επιτυχίας μόλις 30%). 

Τα όρια όμως του τραγελαφικού, αποτέλεσμα μιας αλλοπρόσαλλης 
πολιτικής που ασκεί το Υπουργείο Παιδείας, οι μαθητές να δίνουν πρώτα 
πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή σε ΑΤΕΙ-ΑΕΙ και μετά ενδοσχολικές για 
την απόκτηση πτυχίου, είναι η περίπτωση μαθητή στην Πιερία που επιτυγχάνει 
στα ΤΕΙ αλλά δεν έχει δικαίωμα να εγγραφεί σε αυτά. Πώς γίνεται αυτό;   

Ο μαθητής δίνει κανονικά τις πανελλαδικές εξετάσεις στις οποίες 
συγκεντρώνει βαθμολογία ανώτερη του αριθμού των αναγκαίων μορίων (δηλ. 
πάνω από τη βάση). Στις ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις που έπονται, δεν 
προσέρχεται λόγω ασθενείας. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Παιδείας 
εκείνη την μέρα λήγει η εξεταστική περίοδος του Ιουνίου 2009, περίοδο κατά την 
οποία, αυτή και μόνον, επιτρέπεται να εξεταστεί οποιοσδήποτε μαθητής σε ειδική 
εξέταση. Έτσι δεν λαμβάνει απολυτήριο και ως εκ τούτου δεν κατατάσσεται στους 
επιτυχόντες των ΤΕΙ. Ο μαθητής όμως παίρνει το απολυτήριό του στις εξετάσεις 
του Σεπτεμβρίου. Και πάλι με βάση το νόμο δεν μπορεί να εγγραφεί σε κάποιο ΤΕΙ 
γιατί η βαθμολογία του στις πανελλαδικές εξετάσεις ακυρώθηκε και πρέπει να 
ξαναδώσει εξετάσεις τον Ιούνιο του 2010. 
      Ζητάμε να βρεθεί άμεσα λύση για το μαθητή στην Πιερία και να εγγραφεί 
στη σχολή που δικαιούται. 
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 Ζητάμε οι πανελλαδικές εξετάσεις να πραγματοποιούνται μετά τη 
διεξαγωγή των ενδοσχολικών εξετάσεων και να δίνεται το δικαίωμα στους 
μαθητές των ΕΠΑΛ να δίνουν επαναληπτικές (ενδοσχολικές) εξετάσεις σε 
περιπτώσεις ασθένειας όπως και οι συμμαθητές τους των ΓΕΛ. 
 
 
 
 
 

 
 

(ακολουθεί η απάντηση του Υπουργείου στο παραπάνω έγγραφο) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

                            

Μαρούσι, 24 -11-2009    

Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ.  

Φ151/145895/Β6 

Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝ.& ΔΙΕΞ.ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' 

Ανδρέα Παπανδρέου 37 

151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ 

WWW.YPEPTH.GR/EXAMS 

ΕMAIL: OMOGENIS@YPEPTH.GR 

Πληροφορίες: Σ. Γιαννοθανάση 

Τηλ::2103442688 

FΑΧ:2103442077      ΠΡΟΣ: Ο.Λ.Μ.Ε 

Ερμού &Κορνάρου 2 Αθήνα 

ΚΟΙΝ: Δ/νση Σπουδών Δ.Ε του ΥΠΕΠΘ Τμήμα Β 

ΘΕΜΑ: Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτου ΕΠΑΛ(Ομάδα Α) 

Απαντούμε στο έγγραφο σας που μας διαβίβασε η Δ/νση Σπουδών Δ.Ε και σας 
πληροφορούμε ότι με την καθιέρωση των πανελλαδικών εξετάσεων στα ΕΠΑΛ το έτος 2009, 
ο μεγάλος αριθμός μαθημάτων ειδικότητας (τριάντα ένα) τα οποία έπρεπε να εξεταστούν και 
να βαθμολογηθούν πριν από τις θερινές διακοπές περιόδου Ιουλίου -Αυγούστου και η νομική 
υποχρέωση κοινής εξέτασης στα μαθήματα γενικής παιδείας στις πανελλαδικές εξετάσεις 
αποφοίτων Γενικού Λυκείου και Επαγγελματικού Λυκείου (Ομάδα Β) και της κοινής εξέτασης 
στα μαθήματα ειδικότητας ΕΠΑΛ (Α)και ΕΠΑΛ (Ομάδα Β)είχαν ως συνέπεια τη διενέργεια των 
ενδοσχολικων εξετάσεων στα ΕΠΑΛ μετά τις πανελλήνιες εξετάσεις. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα, αν κάποιος μαθητής, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν κατάφερνε να 
αποκτήσει το απολυτήριο εντός του Ιουνίου, να μην έχει δυνατότητα επιλογής στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση του συγκεκριμένου έτους. 

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις η απόκτηση του τίτλου απόλυσης από το Γενικό ή 
Επαγγελματικό Λύκειο είναι απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής 
για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και ο υποψήφιος στον οποίο αναφέρεστε έπρεπε να είχε 
αποκτήσει τον τίτλο απόλυσης από το λύκειο εντός του Ιουνίου του 2009 και όχι το 
Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα εισαγωγής στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση ανακοινώθηκαν στις 25.8.09 και επομένως ήταν αδύνατη η συμμετοχή των 
υποψηφίων που δεν είχαν αποκτήσει το απολυτήριο Λυκείου στη διαδικασία επιλογής του 
ίδιου έτους. Για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος ο υποψήφιος μπορεί να συμπληρώσει 
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μηχανογραφικό δελτίο το Μάρτιο του 2010 σε προθεσμία που θα ανακοινωθεί έγκαιρα και να 
πάρει μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ(Ομάδα Α) του ίδιου έτους. 

Τα προβλήματα που προκύπτουν, με αφορμή τη συγκεκριμένη περίπτωση θα μελετηθούν 
στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του όλου συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν είναι νοητή και νόμιμη η επιλογή υποψηφίου χωρίς 
έγκαιρη απόκτηση του απολυτηρίου Λυκείου. 

Όσον αφορά τις επαναληπτικές (ενδοσχολικές) εξετάσεις που διεξάγονται για περιπτώσεις 
μαθητών που ασθένησαν σε ημερομηνίες που ορίζει με απόφαση του ο σύλλογος των 
Διδασκόντων, αρμόδια να σας απαντήσει είναι η Δ/νση Σπουδών Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης του Υπουργείου. 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

Εσωτερική διανουή: 

Δ/νση Οργ.&Διεξ.Εξετάσεων 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

