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Ο Υπουργός Παιδείας & Θρησκευµάτων κ. Ανδρέας Λοβέρδος δέχθηκε στο γραφείο 

του αντιπροσωπεία του ∆.Σ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. την Παρασκευή 22 Αυγούστου 2014. Με εντολή του 

Υπουργού, στη σύσκεψη συµµετείχαν επίσης ο ∆/ντης του Γραφείου του κ. Τάσος Χρηστάκης 

και ο Σύµβουλος του Υπουργού για θέµατα Β΄/βάθµιας Εκπ/σης κ. ∆ηµήτρης Νικηφόρος. 

Το ∆.Σ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο κ. Σεραφείµ Κερασιώτη, 

τον Αντιπρόεδρο κ. ∆ηµήτρη Αµπόνη, το Γενικό Γραµµατέα κ. Σταµάτη Σταµατιάδη και τον 

Ειδικό Γραµµατέα κ. Παναγιώτη Μεγαρίτη.  

Η συνάντηση διήρκεσε πέραν των δύο ωρών. Παρουσιάστηκε πλήθος σηµαντικών 

προβληµάτων που ταλαιπωρούν την Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση (Τ.Ε.Ε.), παρακωλύουν 

τη λειτουργία των σχολείων της, ταλανίζουν τους εκπαιδευτικούς και βασανίζουν τους µαθητές. 

 
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 
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Ταχ. ∆/νση : Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου ΤΚ-Πόλη : 104 36 Αθήνα 
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Αθήνα, 23-8-2014 
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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συνάντηση του Υπουργού Παιδείας & Θρησκευµάτων 

κ. Ανδρέα Λοβέρδου  

µε αντιπροσωπεία του ∆.Σ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 
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Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. παρέδωσε στον κ. Υπουργό συνοπτικό Υπόµνηµα µε τις θέσεις, τις 

απόψεις και τις προτάσεις της, πάνω στο οποίο διεξήχθη γόνιµος, δηµιουργικός και 

εποικοδοµητικός διάλογος. 

βλ.:  http://www.oltee.gr/?attachment_id=3221  

 

Μαζί µε την Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. και κατόπιν προσκλήσεώς της, στη σύσκεψη συµµετείχε και ο 

Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής – ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α. –

κ. Γιώργιος Ναούµης, ο οποίος παρουσίασε αυτοτελώς τα αιτήµατα της Ένωσης για τα θέµατα 

που αφορούν στην Ειδική Επαγγελµατική Εκπαίδευση. Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. υπέβαλε τα αιτήµατα 

αυτά στον κ. Υπουργό δηλώνοντας την πλήρη στήριξή της, τα περιέλαβε αυτούσια στο 

Υπόµνηµά της και ως δικά της αιτήµατα, του ζήτησε να ικανοποιηθούν και να συµπεριληφθούν 

στο Σχέδιο Νόµου για την Ε.Α.Ε. πριν από την κατάθεσή του για ψήφιση στη Βουλή. 

βλ.: http://www.oltee.gr/?attachment_id=3211 

βλ.: http://www.oltee.gr/?attachment_id=3212 

 

Μετά τα παραπάνω αναµένουµε τις ενέργειες του Υπουργείου στην κατεύθυνση της 

επίλυσης των προβληµάτων της Τ.Ε.Ε., προκειµένου να καταστεί εφικτή η λειτουργία των 

σχολείων της. 

 

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

 


