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          -        ∆ΗΜΟΣΙΑ  ΤΕΕ και ΣΕΚ 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ   
Εισαγωγή  αποφοίτων ΤΕΕ σε στρατιωτικές κ.λπ. σχολές 

 
Με τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση στο σχέδιο νόµου «Ρυθµίσεις 

θεµάτων για το προσωπικό του ∆ηµοσίου κ.λπ.», ρυθµίζονται θέµατα εισαγωγής των 
αποφοίτων του Β΄ Κύκλου των ΤΕΕ σε σχολές Υπαξιωµατικών και Αστυφυλάκων. 

Στην αρχική διατύπωση της τροπολογίας, εξαιρούνταν ουσιαστικά από τη 
δυνατότητα πρόσβασης οι απόφοιτοι των 7 από τους 13 τοµείς του Β΄ Κύκλου. 
Αυτό πρακτικά σήµαινε την αυτόµατη εξαίρεση του 40% περίπου του µαθητικού 
δυναµικού του Β’ Κύκλου των ΤΕΕ. Επίσης, υπήρχαν περιορισµοί στον αριθµό των 
σχολών που δικαιούνταν να είναι υποψήφιοι. Συγκεκριµένα µόνο οι απόφοιτοι 3 
τοµέων είχαν δικαίωµα πρόσβασης σε όλες τις σχολές. 

Το ∆Σ της ΟΛΜΕ θεωρώντας ότι αναβάθµιση της ΤΕΕ δεν µπορεί να γίνει 
χωρίς άρση όλων των εµποδίων στη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών όλων των 
αποφοίτων τους στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, ούτε µε την ύπαρξη νέων επιµέρους 
διακρίσεων, οι οποίες µε τη σειρά τους θα δηµιουργήσουν νέες ανισότητες και 
µεταξύ των µαθητών και αποφοίτων της ΤΕΕ, ζήτησε από το ΥΠΕΠΘ την 
τροποποίηση της παραπάνω τροπολογίας ούτως ώστε: δυνατότητα πρόσβασης σε 
όλες τις σχολές Υπαξιωµατικών και Αστυφυλάκων να έχουν οι απόφοιτοι όλων 
των τοµέων του Β΄ Κύκλου των ΤΕΕ, χωρίς επιµέρους περιορισµούς και 
διακρίσεις, καθώς και οι απόφοιτοι των Εσπερινών Ενιαίων Λυκείων και ΤΕΕ. 

Μετά την παρέµβαση της ΟΛΜΕ (έγγραφο που εστάλη στο ΥΠΕΠΘ και τους 
κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των κοµµάτων στη Βουλή) ο Υφυπουργός Παιδείας 
κατέθεσε µια αναδιατυπωµένη τροπολογία στη Βουλή, η οποία και 
υπερψηφίστηκε, µε την οποία διευρύνεται η δυνατότητα πρόσβασης των 
αποφοίτων Β΄κύκλου ΤΕΕ στις στρατιωτικές και αστυνοµικές σχολές. Έτσι µε την 
τροπολογία που ψηφίστηκε δικαίωµα πρόσβασης σε όλες τις σχολές 
Υπαξιωµατικών (ΣΜΥ, ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ) και Αστυφυλάκων έχουν οι απόφοιτοι 10 
τοµέων των ΤΕΕ.  

Παρά τη θετική εξέλιξη, στην οποία συνέβαλε αποφασιστικά η 
οµοσπονδία µας, παραµένουν χωρίς δυνατότητα πρόσβασης οι απόφοιτοι των 
τοµέων Αισθητικής-Κοµµωτικής, Κλωστοϋφαντουργίας και Καλλιτεχνικών 
Εφαρµογών, καθώς και οι απόφοιτοι των εσπερινών Λυκείων και ΤΕΕ.  

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ θα συνεχίσει τον αγώνα του για την ουσιαστική 
αναβάθµιση της ΤΕΕ και στο πλαίσιο αυτό και για τη διασφάλιση του δικαιώµατος 
πρόσβασης των αποφοίτων και των παραπάνω τοµέων.  
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