
 

 

 

 

Πέμπτη 22/9/2022 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς την υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Θέμα: Εισαγωγή αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

Το 2017 το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έδωσε το δικαίωμα στους 

απόφοιτους της  Επαγγελματικής Εκπαίδευσης να διεκδικούν θέσεις στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση σε ποσοστό  1%. Από το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 το ποσοστό αυτό έγινε 5% 

για τα πανεπιστήμια, 10% για τις σχολές των πρώην ΑΤΕΙ, 20% για την ΑΣΠΑΙΤΕ , ΑΣΤΕ και 

την ακαδημία εμπορικού ναυτικού ενώ εισάγονται με ειδικό ποσοστό στις ανώτερες 

σχολές των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Οι απόφοιτοι των 

εσπερινών ΕΠΑ.Λ με αυτή τη ρύθμιση εισάγονται σε ποσοστό 1% του συνολικού αριθμού 

των θέσεων. 

Η Ομοσπονδία Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης-  ΟΛΤΕΕ ζητά να 

εξομαλυνθούν οι στρεβλώσεις που υφίστανται οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ-Π.ΕΠΑΛ και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ 

όσον αφορά την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τις στρατιωτικές σχολές, 

ως εξής: 

 Να αυξηθεί το ποσοστό εισαγωγής των υποψηφίων της Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης στα Πανεπιστήμια σε 15% και σε 20% στις υπόλοιπες σχολές, να 

καθιερωθεί ένα δίκαιο και αναλογικό σύστημα εισαγωγής (σύμφωνα με το 

ποσοστό υποψηφίων ανάμεσα στους δύο τύπους λυκείων). 

 Να επιτραπεί η εισαγωγή αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. σε όλες τις σχολές 

αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. 

 Οι θέσεις στα Πανεπιστήμια που προορίζονται για αποφοίτους των ΓΕ.Λ και δεν 

καλύπτονται, να προσφέρονται στους υποψηφίους της Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης που πληρούν τα κριτήρια, καθ’ υπέρβαση των ποσοστών εισαγωγής 

τους. 

 Οι υποψήφιοι των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ  να έχουν αποκλειστικά δικό τους ποσοστό 

εισαγωγής στα Πανεπιστήμια. 

 Να υπάρχουν περισσότερα Εξεταστικά Κέντρα αποφοίτων της Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα σε κάθε νομό. 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
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Βάσει όλων των ανωτέρω στοιχείων, 

 

 

 

 

 

 

Ερωτάται η υπουργός: 

 

Θα ανταποκριθείτε στα αιτήματα της ΟΛΤΕΕ, ώστε να αυξηθεί το ποσοστό εισαγωγής 

αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων στα Πανεπιστήμια της χώρας και σε σχολές ενόπλων 

δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας; 

 

Η ερωτώσα βουλεύτρια 

 

 

 

 

Μαρία Απατζίδη 

 

 

 

 




