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θ. Υπνπξγέ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάηωλ 

Έγθαηξα, από ηηο 2 Οθηωβξίνπ 2015 θαη εγγξάθωο (επηζηνιή αξ. πξωη. 084, ζέκα: 

«Πξνβιήκαηα ζηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Τ.Δ.Δ.», βι. http://www.oltee.gr/?p=4596), ζαο 

ππνβάιιακε αίηεκα ζρεηηθό κε ην παξαπάλω ζέκα. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ ελόηεηα «ΣΤ. 

Πξόζβαζε ζηελ Τξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε», παξ. 4: «Λα δοθεί και ζηοςρ αποθοίηοςρ 

ΔΠΑ.Ι. (πέξαλ ηνπ ΓΔ.Λ.) η δςναηόηηηα ειζαγωγήρ ζηη σολή Πςποζβεζηών ηηρ 

Πςποζβεζηικήρ Ακαδημίαρ, πνπ από θέηνο ζα πεξηιακβάλεηαη ζην Μεραλνγξαθηθό». 

Γπζηπρώο, ε ρξνληθά θαζπζηεξεκέλε Απόθαζή ζαο γηα ηελ «Πξόζβαζε θαηόρωλ 

απνιπηεξίνπ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ (ΔΠΑΛ) ζηα Τερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ιδξύκαηα (ΤΔΙ), 

ζηελ Αλώηαηε Σρνιή Παηδαγωγηθήο θαη Τερλνινγηθήο Δθπ/ζεο (ΑΣΠΑΙΤΔ), ζηηο Αλώηεξεο 

Σρνιέο Τνπξηζηηθήο Δθπ/ζεο (ΑΣΤΔ), ζηηο Αθαδεκίεο Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ (ΑΔΝ), ζηηο 

Αλώηεξεο Σηξαηηωηηθέο Σρνιέο Υπαμηωκαηηθώλ θαη Σρνιέο Αζηπθπιάθωλ», κε αξηζκ. 

Φ.151/17557/Α5/2-2-2016 ΦΔΚ 290/η.Β’/12-2-2016, δεν πποβλέπει ηη δςναηόηηηα 

ειζαγωγήρ ζηη σολή Πςποζβεζηών ηηρ Πςποζβεζηικήρ Ακαδημίαρ και ζηοςρ 

αποθοίηοςρ ΔΠΑ.Ι. ! 

Παξά ην όηη ην ηζρύνλ λνκνζεηηθό πιαίζην ην επηηξέπεη, δει. ζύκθωλα κε ηε 

δηάηαμε ηνπ Ν. 4249/2014 (ΦΔΚ 73/η.Α’/24-3-2014), άξζξν 69, «12.α. Η εηζαγωγή 

ζπνπδαζηώλ ζηε Σρνιή Ππξνζβεζηώλ ηεο Ππξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο γίλεηαη κε ην ζύζηεκα 

ηωλ απνιπηεξίωλ εμεηάζεωλ ζε εζληθό επίπεδν, ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1351/1983 

(Α΄ 56) θαη ηωλ παξαγξάθωλ 9 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2525/1997 θαη ηνπ π.δ. 60/2006, 

όπωο ηζρύνπλ» θαη ηδηαίηεξα ε αλαθνξά ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1351/1983 (ΦΔΚ 56/η.Α’/28-4-

1983) παξέρεη απηή ηε δπλαηόηεηα, η Τ.Α. εξαιπεί ηοςρ αποθοίηοςρ ηων ΔΠΑ.Ι. από 

ηην ειζαγωγή ζηη σολή Πςποζβεζηών ηηρ Πςποζβεζηικήρ Ακαδημίαρ ! 

 

ΟΚΟΠΟΛΓΗΑ ΙΔΗΣΟΤΡΓΩΛ 
ΣΔΥΛΗΘΖ ΔΠΑΓΓΔΙΚΑΣΗΘΖ 

ΔΘΠΑΗΓΔΤΖ 

Ταρ. Γ/λζε : Αρηιιέωο 37 - 41 & Μπιιέξνπ 
Τ.Κ. - Πόιε : 104 36 Αζήλα 
ηειέθωλν : 210-5238973 
fax : 210-5202798 
e-mail : oltee.oltee@gmail.com  
 : mail@oltee.att.sch.gr  
ειεθηξνλ. ζει. : http://www.oltee.gr 

πιεξνθνξίεο : Σηακάηεο Σηακαηηάδεο 
   Πξόεδξνο Γ.Σ. Ο.Λ.Τ.Δ.Δ. 
ηειέθωλν  : 6932-619808 
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Αξ. Πξωη.: 116 

ΠΡΟ : 1. κ. Λίκο Φίλη 

Υπνπξγό Παηδείαο, Έξεπλαο 

θαη Θξεζθεπκάηωλ 

ΘΟΗΛ : 1. Γ/λζε Δπαγγεικαηηθήο Δθπ/ζεο ΥΠ.Π.Δ.Θ. 

2. Πεξηθεξεηαθέο Γ/λζεηο Δθπ/ζεο 

3. Γ/λζεηο Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο 

4. Δπαγγεικαηηθά Λύθεηα - ΔΠΑ.Λ. & 

Δξγαζηεξηαθά Κέληξα - Δ.Κ. 

5. Δλώζεηο Λεηηνπξγώλ Τερληθήο 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο (Δ.Λ.Τ.Δ.Δ.) 

6. Δθπαηδεπηηθνύο, MME 

  

ΘΔΚΑ: Ππόζβαζη ηων αποθοίηων ΔΠΑ.Ι. ζηη σολή Πςποζβεζηών ηηρ 

Πςποζβεζηικήρ Ακαδημίαρ 
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Λππνύκαζηε γηαηί είλαη ρωξίο ινγηθή ε εηζαγωγή ζηε Σρνιή Ππξνζβεζηώλ 

απνθιεηζηηθά θαη κόλν ηωλ απνθνίηωλ ΓΔ.Λ. (π.ρ. θαηεύζπλζεο αλζξωπηζηηθώλ ζπνπδώλ κε 

αξραία ειιεληθά θαη ιαηηληθά) κε ηελ παξάιιειε ζηέξεζε ηεο πξόζβαζεο θαη απνθιεηζκό ηωλ 

απνθνίηωλ ΔΠΑ.Λ. (π.ρ. εηδηθνηήηωλ Τνκέα Μεραλνινγίαο ή Ηιεθηξνινγίαο ή Γνκηθώλ Έξγωλ 

ή …), πνπ ν θπξίωο θνξκόο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ηνπο κε ηα πεξηζζόηεξα 

δηδαζθόκελα ηερληθά καζήκαηα λα βαζίδνληαη όρη κόλν ζην ζρεδηαζκό – θαηαζθεπή – 

ζπληήξεζε αζθαιώλ εγθαηαζηάζεωλ – εμνπιηζκνύ θαη ζπζηεκάηωλ (ζηε ινγηθή πξνζηαζίαο 

θαη αξρήλ ηωλ αλζξώπωλ θαη ελ ζπλερεία ηεο πεξηνπζίαο από ππξθαγηέο, ζενκελίεο θιπ), 

αιιά θαη ζηε γλώζε ηωλ αηηηώλ πξόθιεζεο ππξθαγηώλ θαη ηωλ ηξόπωλ αληηκεηώπηζεο – 

θαηάζβεζήο ηνπο !!! 

 

Κξίκα γηαηί όια δείρλνπλ, παξά ηηο ππνζρέζεηο, όηη ηο ΔΠΑ.Ι. παπαμένει 

ςποβαθμιζμένο Ιύκειο δεύηεπηρ εςκαιπίαρ και οι απόθοιηοί ηος καηώηεπος Θεού ! 

Ζ καηάθωπη αδικία για ηοςρ αποθοίηοςρ ηων ΔΠΑ.Ι. ππέπει άμεζα να απθεί !!! 

 

Ε Ζ Σ Ο Τ Κ Δ 

Σην ηποποποίηζη ηηρ Τ.Α. με απιθμ. Φ.151/17557/Α5/2-2-2016 ΦΔΘ 

290/η.Β’/12-2-2016, γηα ηελ «Πξόζβαζε θαηόρωλ απνιπηεξίνπ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ 

(ΔΠΑΛ) ζηα Τερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ιδξύκαηα (ΤΔΙ), ζηελ Αλώηαηε Σρνιή Παηδαγωγηθήο 

θαη Τερλνινγηθήο Δθπ/ζεο (ΑΣΠΑΙΤΔ), ζηηο Αλώηεξεο Σρνιέο Τνπξηζηηθήο Δθπ/ζεο (ΑΣΤΔ), 

ζηηο Αθαδεκίεο Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ (ΑΔΝ), ζηηο Αλώηεξεο Σηξαηηωηηθέο Σρνιέο 

Υπαμηωκαηηθώλ θαη Σρνιέο Αζηπθπιάθωλ», ώζηε να καηαζηεί δςναηή η ππόζβαζη ζηη 

σολή Πςποζβεζηών ηηρ Πςποζβεζηικήρ Ακαδημίαρ ζηοςρ αποθοίηοςρ ηων ΔΠΑ.Ι. 

 

Για ηο Γιοικηηικό ςμβούλιο ηηρ Ο.Ι.Σ.Δ.Δ. 

 

 


