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Κπξίεο θαη θύξηνη Βνπιεπηέο, 

Πξόεδξε, Αληηπξόεδξε, Γξακκαηέα θαη Μέιε ηεο Γηαξθνύο Δπηηξνπήο Μνξθωηηθώλ 

Υπνζέζεωλ ηεο Βνπιήο ηωλ Διιήλωλ, 

Μέιε ηωλ Δπηηξνπώλ Παηδείαο ηωλ Κνηλνβνπιεπηηθώλ Κνκκάηωλ, 
 

Σε ζπλέρεηα: 

 

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 

 
Αζήλα, 22-03-2016 

Αξ. Πξωη.: 121 

ΠΡΟ : 1. κ.κ. Πρόεδρο, Ανηιπρόεδρο και 

Γραμμαηέα 

ηεο Γηαξθνύο Δπηηξνπήο Μνξθωηηθώλ 

Υπνζέζεωλ ηεο Βνπιήο ηωλ Διιήλωλ 

2. κ.κ. Βοσλεσηές 

Μέιε ηεο Γηαξθνύο Δπηηξνπήο 

Μνξθωηηθώλ Υπνζέζεωλ ηεο Βνπιήο 

ηωλ Διιήλωλ 

ΘΟΗΛ : 1. Πνιηηηθή Ηγεζία Υπνπξγείνπ Παηδείαο: 

α. θ. Νίθν Φίιε, Υπνπξγό, 

β. θα Σία Αλαγλωζηνπνύινπ, Αλ. 

Υπνπξγό 

γ. θ. Κώζηα Φωηάθε, Αλ. Υπνπξγό 

δ. θ. Θενδόζε Πειεγξίλε, Υθππνπξγό 

2.  ηνλ Πξόεδξν θαη ηα Μέιε ηεο 

Δπηηξνπήο Δζληθνύ θαη Κνηλωληθνύ 

Γηαιόγνπ γηα ηελ Παηδεία, 

δηα ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο 

θαη Θξεζθεπκάηωλ 

3. Δπηηξνπέο Παηδείαο Κνκκάηωλ 

4. Γ/λζε Δπαγγεικαηηθήο Δθπ/ζεο ΥΠ.Π.Δ.Θ. 

5. Πεξηθεξεηαθέο Γ/λζεηο Δθπ/ζεο 

6. Γ/λζεηο Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο 

7. Δπαγγεικαηηθά Λύθεηα - ΔΠΑ.Λ. & 

Δξγαζηεξηαθά Κέληξα - Δ.Κ. 

8. Δλώζεηο Λεηηνπξγώλ Τερληθήο 

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

9. Δθπαηδεπηηθνύο, MME 

  

ΘΔΚΑ: Τποβολή Προηάζεφν – Θέζεφν ηης ΟΙΣΔΔ και αίηημα πρόζκληζης ζε 

σνεδρίαζη ηης Δπιηροπής Κορθφηικών Τποθέζεφν 
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1. ηεο από 20-10-2015 κε αξ. πξωη. 091 επηζηνιήο καο πνπ ζαο απεπζύλακε κε ζέκα 

«Έληαμε ηεο Ο.Λ.Τ.Δ.Δ. ζηνλ θαηάινγν ηωλ πξνο αθξόαζε εμωθνηλνβνπιεπηηθώλ 

θνξέωλ» (βι. http://www.oltee.gr/?p=4912), 

2. ηεο από 02-02-2016 κε αξ. πξωη. 111  επηζηνιήο καο πνπ επίζεο ζαο απεπζύλακε, 

κε ζέκα «Σπδεηήζεηο ζηε Γηαξθή Δπηηξνπή Μνξθωηηθώλ Υπνζέζεωλ ηεο Βνπιήο, 

ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνύ θαη Κνηλωληθνύ Γηαιόγνπ γηα ηελ Παηδεία», (βι. 

http://www.oltee.gr/?p=5646), 

3. ηνπ από 12-02-2016 κε αξ. 60 δειηίνπ ηύπνπ καο κε ζέκα «Η ΟΛΤΔΔ θαη ν 

«Γηάινγνο» ζηε Βνπιή» (βι. http://www.oltee.gr/?p=5733) ζην νπνίν 

δεκνζηνπνηήζακε όηη: «ΜΔΣΑ ζηε Βνπιή ζσνανηηθήκαμε με ηον Πρόεδρο ηης 

Δπιηροπής κο Θ. Γαβρόγλοσ βοσλεσηή ηοσ ΤΡΗΕΑ ν νπνίνο καο επαλέιαβε ηε 

δέζκεπζή ηνπ όηη ζα καο πξνζθαιέζεη επηζήκωο ζηελ Δπηηξνπή κεηά ηηο 15 

Μαξηίνπ. Τα ίδηα επαλέιαβε δεκόζηα θαη από ην βήκα ηνπ Πξνεδξείνπ ηεο Δπηηξνπήο 

όηη «… κεηά ηηο 15 Μαξηίνπ … ζα ηνπο θαιέζνπκε ζε θαλνληθή δηαδηθαζία …» 

απαληώληαο ζε παξέκβαζε βνπιεπηή ππέξ ηεο παξνπζίαο ηεο Ο.Λ.Τ.Δ.Δ. (βι. 

http://www.oltee.gr/?p=5730). Ο θ. Γαβξόγινπ δήηεζε λα ηνπ ζηείινπκε 

σπόμνημα θέζεφν ζηηο 10 Μαξηίνπ θαη πξνζθέξζεθε λα κεζνιαβήζεη γηα ηε 

ζπκκεηνρή καο ζε Δπηηξνπή ηνπ Υπνπξγείνπ κε αληηθείκελν εξγαζηώλ ηελ Τ.Δ.Δ. 

Αλακέλνπκε ηελ έκπξαθηε επηβεβαίωζε ηωλ δεζκεύζεώλ ηνπ». 
 

 α ς   σ π ο β ά λ ο σ μ ε 

ζπλεκκέλα ην κε αξ. 120/15-3-2016 «ΤΠΟΚΛΖΚΑ Θέζεφν & Προηάζεφν ηης 

Ο.Ι.Σ.Δ.Δ. για ηην Σ.Δ.Δ.» θαη 

π α ρ α κ α λ ο ύ μ ε 

να προζκαλέζεηε ηην Ομοζπονδία Ιειηοσργών Σετνικής Δπαγγελμαηικής 

Δκπαίδεσζης (Ο.Ι.Σ.Δ.Δ.) ζε σνεδρίαζη ηης Γιαρκούς Δπιηροπής Κορθφηικών 

Τποθέζεφν ηης Βοσλής ζηο πλαίζιο ηης διαδικαζίας ηοσ Δθνικού και Θοινφνικού 

Γιαλόγοσ για ηην Παιδεία, προκειμένοσ να ζας εκθέζοσμε ηις απόυεις μας ζτεηικά 

με ηην Σετνική Δπαγγελμαηική Δκπαίδεσζη (Σ.Δ.Δ.). 

Δπηθαινύκελνη ην πεξηερόκελν θαη ηελ νπζία ηωλ ελλνηώλ ηνπ «Αλνηθηνύ» θαη 

«Γεκόζηνπ» «Γηαιόγνπ», είκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε άιιε ζπλάληεζε θξηζεί ζθόπηκε, 

αλαγθαία θαη ρξήζηκε γηα ην έξγν ηεο Δπηηξνπήο. 
 

Για ηο Γιοικηηικό σμβούλιο ηης Ο.Ι.Σ.Δ.Δ. 
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