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Μετά την επιτυχηµένη συµµετοχή στην 78η ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στο 4ο 

Φεστιβάλ Βιοµηχανικής Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. στην Καβάλα, η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. προγραµµάτισε 

και οργανώνει τη συµµετοχή της στη 16η ∆ιεθνή Έκθεση για την Εκπαίδευση και την 

Εργασία, µε σκοπό να αναδείξει και να προβάλλει στο ευρύ κοινό την Ανώτερη ∆ευτεροβάθµια 

∆ηµόσια Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση – Τ.Ε.Ε. και να αναδείξει τα σχολεία της και 

τις ειδικότητες που διδάσκονται σε αυτά. Ευχαριστούµε θερµά την διοργανώτρια εταιρία 

EuroPartners που ανταποκρίθηκε στο αίτηµα της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. και παραχώρησε χωρίς χρέωση 

προβεβληµένο εκθετήριο χώρο (περίπτερο 105) στην είσοδο της Έκθεσης. 

Η Έκθεση διοργανώνεται στην Αθήνα µε µεγάλη επιτυχία τα τελευταία 16 χρόνια. 

Συµµετέχουν 150 εκθέτες από 14 χώρες και έχει µεγάλη επισκεψιµότητα (15.000 επισκέπτες 

κάθε χρόνο).  

 

16η ∆ιεθνής Έκθεση για την Εκπαίδευση και την Εργασία 

στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), στο Νέο Φάληρο 

από την Παρασκευή 14 έως και την Κυριακή 16 Μαρτίου 2014 

 

Η Έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας (Γενική Γραµµατεία Νέας 

Γενιάς), του ∆ήµου Αθηναίων και του ∆ήµου Πειραιά. Το Υ.ΠΑΙ.Θ. απέστειλε σχετική 

εγκύκλιο στα σχολεία και προτρέπει να διοργανώσουν εκπαιδευτική επίσκεψη στην Έκθεση (βλ. 

το υπ’ αρ. 28018/Γ7/26-2-2014 σχετικό έγγραφο): 

https://drive.google.com/file/d/0BwpQjqVmdNegeFk5SHotRXR3OE0/edit?usp=sharing 

 
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

Ταχ. ∆/νση : Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου ΤΚ-Πόλη : 104 36 Αθήνα 
τηλέφωνο : 210-5238973 fax : 210-5202798 
e-mail : oltee.oltee@gmail.com        & mail@oltee.att.sch.gr 
ηλεκτρον. σελ. : http://www.oltee.gr facebook: group Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 
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Η Τ.Ε.Ε. στην 16η ∆ιεθνή Έκθεση για την Εκπαίδευση & την Εργασία  
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Ώρες λειτουργίας της Έκθεσης: 

Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014:  10:00-20:00  

Σάββατο 15 & Κυριακή 16 Μαρτίου 2014: 12:00-20:00  

Η είσοδος είναι ελεύθερη (δωρεάν). 

Επικοινωνία: κα Ειρήνη Παύλου 

τηλ. 2109221254 fax: 2109221589 e-mail στο support@europartners.gr 

Ιστοσελίδα: http://www.ekpaidefsi.gr/ 

Η διοργανώτρια εταιρία προσφέρεται να διευκολύνει τη µετακίνηση των µαθητών των 

σχολείων της Αττικής µε διάθεση µεταφορικού µέσου (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας). 

 

Η προβολή των σχολείων της Τ.Ε.Ε. στην ∆ιεθνή αυτή διοργάνωση, έρχεται να 

καλύψει το τεράστιο κενό ενηµέρωσης και πληροφόρησης γονέων και µαθητών για τα 

σχολεία της Τ.Ε.Ε. και τις ειδικότητες που διδάσκονται σε αυτά, να προβάλλει το έργο τους και 

να ενισχύσει. Το Υπουργείο Παιδείας, παρά τις στοµφώδεις δηλώσεις για ανάπτυξη της 

Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, δεν συµβάλλει στην προβολή των 

σχολείων µας, κατάργησε δηµοφιλείς Τοµείς και Ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ., έκλεισε τις ΕΠΑ.Σ., 

απολύει στις 22 Μαρτίου τους εκπαιδευτικούς Τεχνικών Ειδικοτήτων που έβγαλε σε 

διαθεσιµότητα και προωθεί δοµές της µη Τυπικής Κατάρτισης και Μαθητείας.  

Η ανάδειξη της Τ.Ε.Ε., µέσω του παραπάνω χώρου προβολής της, θα περιλαµβάνει: 

έκθεση εργαστηριακών κατασκευών – δοκιµίων – έργων των µαθητών, ηλεκτρονική 

παρουσίαση και προβολή οπτικοακουστικού υλικού, διανοµή φυλλαδίων και άλλου 

ενηµερωτικού υλικού σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή, δια ζώσης παροχή πληροφοριών και ότι 

άλλο κριθεί πρόσφορο για την ανάδειξη του έργου, του ρόλου και της προσφοράς της Τ.Ε.Ε. 

στην εκπαίδευση και την κοινωνία. 

Κ α λ ο ύ µ ε 

α) τους Εκπαιδευτικούς και ολόκληρη την Εκπαιδευτική Κοινότητα, 

β) τα Σχολεία της Τ.Ε.Ε. (ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ., Σ.Ε.Κ., Τ.Ε.Ε. Β΄βαθµίδας και τα 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) του Λεκανοπεδίου της Αττικής,  

να στηρίξουν µε την παρουσία, τη συµµετοχή, µε κάθε τρόπο και µέσον την 

προσπάθεια αυτή της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., που αποσκοπεί στην προβολή και ανάδειξη της Τ.Ε.Ε., την 

ενηµέρωση, την καταγραφή και αποτύπωση των προβληµάτων της για την εξεύρεση 

λύσεων, τη διαµαρτυρία για τα µέτρα – επιλογές – αποφάσεις που την καταστρέφουν, την 

παρουσία και επαφή των ανθρώπων της µε την κοινωνία, 

να στηρίξουν το έργο της Οργανωτικής Επιτροπής για την επιτυχηµένη 

παρουσία των σχολείων της Τ.Ε.Ε. στην Έκθεση. 
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Συντονιστής Έκθεσης, ο Πρόεδρος του ∆.Σ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.: 

Σεραφείµ Κερασιώτης,  τηλ.: 6936-449284  

Οργανωτική Επιτροπή Έκθεσης, τα µέλη των ∆.Σ. των Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Αθήνας: 

Τάσος Πασσάς,  τηλ.: 6976-648396 

Τάσος Πέππας, τηλ.: 6999-989699 

Αλκιβιάδης Ανδριανός,  τηλ.: 6945-415731 

Χρήστος Μπακαβέλλος,  τηλ.: 6937-316303 

∆ιαρκής ενηµέρωση για τη δράση: http://www.oltee.gr 

 

Η Έκθεση πλαισιώνεται από το Σταδιοδρόµιο (Job Festival), ένα παράλληλο 

γεγονός που προσφέρει στους νέους µια πιο ολοκληρωµένη προσέγγιση των θεµάτων που 

αφορούν στην εργασία. Έχει πλούσια θεµατολογία, οµιλίες καταξιωµένων προσώπων του 

χώρου και παρέχει πολύτιµη ενηµέρωση σε καίρια θέµατα, όπως η εργασία σε Ελλάδα και 

εξωτερικό, οι τάσεις της αγοράς, ο επαγγελµατικός προσανατολισµός κ.α. 

 

Από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 

 

  

 

 


