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ΠΡΟΣ: 

τον Υπουργό Εργασίας 
και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

∆. Ρέππα 

τον Υπουργό Εθν. 
Παιδείας και 

Θρησκευµάτων 

κ. Π. Ευθυµίου 

τον Υφυπουργό Εθν. 
Παιδείας 

και Θρησκευµάτων 

κ. Ν. Γκεσούλη 

ΚΟΙΝ: 

Κόµµατα της Βουλής των 

Ελλήνων 

∆.Σ. ΕΛΜΕ 

Μ.Μ.Ε. 

ΘΕΜΑ: Λειτουργία Β΄ κύκλου ΤΕΕ στα ΤΕΕ Μαθητείας του ΟΑΕ∆ 

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στην απόφαση της Κυβέρνησης, µε την 
οποία παραχωρείται ένα ακόµη τµήµα της δευτεροβάθµιας τεχνικής - επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης σε φορείς εκτός του Υπουργείου Παιδείας.  

Ειδικότερα, µε τη διάταξη του άρθρ. 17 του ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 τ. Α΄, 29-12-2000), 
τροποποιήθηκε το άρθρ. 6 του ν. 2640/98, που προέβλεπε, τη δυνατότητα ίδρυσης ΤΕΕ Α΄ κύκλου 
σπουδών ή τη µετατροπή σε ΤΕΕ σχολικών µονάδων Τ.Ε. Εκπαίδευσης ή ΙΕΚ “που λειτουργούν 
υπό την εποπτεία άλλων υπουργείων” µε αποτέλεσµα στον ΟΑΕ∆ να είναι, πλέον, δυνατή η 
λειτουργία Β΄ κύκλου σπουδών, ύστερα από κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Εργασίας. 
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Σηµειώνουµε ότι η εν λόγω απόφαση έχει ήδη εκδοθεί. 

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ θεωρεί την εξέλιξη αυτή ιδιαίτερη αρνητική και αντίθετη µε τις επανειληµµένα
εκφρασµένες θέσεις της Οµοσπονδίας µας για την Τ.Ε. Εκπαίδευση. 

Ύστερα από τα παραπάνω, απαιτούµε: 

1. Όλες οι εκτός ΥΠΕΠΘ “σχολικές µονάδες” που παρέχουν Τεχνική Επαγγελµατική 
Εκπαίδευση να ενταχθούν στο ΥΠΕΠΘ και κατά συνέπεια, από την εποµένη σχολική 
χρονιά να αρθεί η λειτουργία του Β΄ κύκλου στα ΤΕΕ του ΟΑΕ∆. 

2. Να ξεκινήσει ουσιαστικός διάλογος του ΥΠΕΠΘ µε την ΟΛΜΕ για όλα τα ζητήµατα της 
Τεχνικής - Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης. 

Για το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 

Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραµµατέας 

  

Νίκος Τσούλιας Κώστας Μπόικος
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