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Ο Γήκαξρνο Θεζζαινλίθεο θ. Γηάλλεο Μπνπηάξεο δέρζεθε αληηπξνζσπεία από 

ηνπο Σπλέδξνπο πνπ κεηείραλ ζην 16ν πλέδξην ηεο Ο.Λ.Σ.Ε.Ε. πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε 

Θεζζαινλίθε, ζην θηήξην ηνπ Τερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο – Τ.Κ.Μ. Η ζπλάληεζε 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην γξαθείν ηνπ Γεκάξρνπ ηελ Παξαζθεπή 1 Ινπιίνπ 2016. 

Ο Γήκαξρνο θ. Γηάλλεο Μπνπηάξεο πιαηζησλόηαλ από ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ θ. 

Απόζηνιν Σνθηαιίδε, θαζεγεηή ηεο Ννκηθήο Σρνιήο ηνπ ΑΠΘ θαη ηηο θπξίεο Διέλε Σσηεξίνπ θαη 

Βάζσ Παζραιίδνπ. 

Από κέξνπο ησλ Σπλέδξσλ παξαβξέζεθαλ Αληηπξόζσπνη από ηηο Ε.Λ.Σ.Ε.Ε. Α’ θαη 

Γ’ Αζήλαο, Αλαηνιηθήο θαη Δπηηθήο Θεζζαινλίθεο, Ηξαθιείνπ, Κνξηλζίαο, Λάξηζαο, 

Μεζζελίαο, εξξώλ, ηβηηαληδείνπ θαη Υαιθηδηθήο. 

Γήκαξρνο Μπνπηάξεο δελ εμέπιεμε θαλέλαλ από ηνπο Σπλέδξνπο γηα ηελ 

αλακελόκελε ακεζόηεηα ζηελ επηθνηλσλία ηνπ καδί ηνπο, γηα ηε ζεξκή ππνδνρή θαη θηινμελία 

πνπ ηνπο επηθύιαμε θαη γηα ηελ ελ γέλεη ζεκλή θαη ρσξίο «πξόδα» παξνπζία ηνπ. 

Ωζηόζν, νη Σύλεδξνη έκεηλαλ θαηάπιεθηνη γηα ηε βαζεηά γλώζε πνπ είρε ν 

Δήκαξρνο γηα ηα ζέκαηα ηεο Τερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Εθπαίδεπζεο, γηα ηελ Καηάξηηζε θαη 

γηα ηε Μαζεηεία.  

Ο Δήκαξρνο είρε άπνςε γηα ην πεξίθεκν «Dual System» πνπ επηρεηξείηαη λα 

«εηζαρζεί» από ηε Γεξκαλία. «Απηά είλαη αλεθάξκνζηα πξάγκαηα ζηελ Ειιάδα. Γελ 

ππάξρνπλ επηρεηξήζεηο ηέηνηνπ κεγέζνπο πνπ λα κπνξνύλ λα ζηεξίμνπλ ην ζύζηεκα. Δδώ ε 

νηθνλνκία βαζίδεηαη ζηνπο κηθξνκεζαίνπο, ζηνπο κηθξνεπαγγεικαηίεο, ζηηο αηνκηθέο θαη 

νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο. Γελ είκαζηε Γεξκαλία εδώ…». 

Ο Δήκαξρνο είρε άπνςε θαη γηα ε «Μαζεηεία». «Τελ εθάξκνζαλ πηινηηθά ζηελ 

Αζήλα θαη ζην Ηξάθιεην. Μνπ έζηειλαλ θη εκέλα ζην παξειζόλ γηα πξαθηηθή άζθεζε από ηα 

Τ.Δ.Ι. Πξέπεη νη θαηαξηηδόκελνη λα αθνινπζνύλ έλα ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα πνπ ζα ην 
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πξνζδηνξίζνπλ νη θαζεγεηέο ηνπο θαη ζα πξέπεη λα ην αθνινπζνύλ νη εξγνδόηεο. Οη 

θαζεγεηέο ζα πξέπεη λα ειέγρνπλ ηε ζπκκόξθσζε ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ πξόνδν ηνπ 

καζεηεπόκελνπ. Έηζη όκσο πνπ εθαξκόδεηαη, θαηαιήγνπλ ηδάκπα εξγαδόκελνη γηα ηε 

“ιάληδα” ηεο επηρείξεζεο ή γηα λα ρηππνύλ θξαπέ ζην αθεληηθό…». 

Δίλαη πεξηηηό λα επηζεκάλνπκε όηη απηέο νη ηνπνζεηήζεηο ηνπ Δεκάξρνπ 

ζπκπίπηνπλ αθξηβώο κε ηηο ζέζεηο ηεο Ο.Λ.Σ.Ε.Ε., αιιά θαη κε ηελ θνηλή ινγηθή ηνπ 

θάζε ζθεπηόκελνπ αλζξώπνπ πνπ έρεη θαζαξό κάηη θαη αλεπεξέαζηε θξίζε ! 

Ο Δήκαξρνο δήισζε όηη πξνσζεί θάζε ζέκα «…όηαλ απηό ππνζηεξίδεηαη από ηε 

Λνγηθή θαη θηλείηαη ζηελ θαηεύζπλζε βειηίσζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο». «Όρη ςέκαηα, 

όρη ραηίξηα…», δήισζε εκθαληηθά. 

Ο Δήκαξρνο ελδηαθέξζεθε γηα ηα πξνβιήκαηα ησλ ζρνιείσλ ηεο Τ.Δ.Δ. πνπ 

βξίζθνληαη ζην Γήκν Θεζζαινλίθεο. Δπηζήκαλε ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ εμέιημε ησλ ππαιιήισλ 

ηνπ Γήκνπ, πνιινί από ηνπο νπνίνπο απνθνίηεζαλ από απηά. Αθόκε, επηζήκαλε ηελ αλάγθε γηα 

δηαξθή επηκόξθσζε ησλ ππαιιήισλ ηνπ Δήκνπ, ε νπνία κπνξεί λα πινπνηεζεί ζε 

ζπλεξγαζία κε ηα Εξγαζηεξηαθά Κέληξα. 

«Θέισ λα κε ελεκεξώλεηε άκεζα γηα θάζε ζέκα ηεο Τ.Δ.Δ. Μπνξεί λα κελ είκαη 

πάληνηε ν αξκόδηνο γηα ηελ επίιπζε ηνπ θάζε πξνβιήκαηνο, εθόζνλ όκσο ζπκβαίλεη θάηη 

ζην Δήκν κνπ, κε αθνξά ΘΕΜΙΚΑ σο Δήκαξρν αιιά θαη πξνζσπηθά…» θαηέιεμε ν 

Δήκαξρνο Θεζζαινλίθεο θαη επρήζεθε θαιή επηηπρία ζηνπο Σπλέδξνπο γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ 

16νπ πλεδξίνπ ηεο Ο.Λ.Σ.Ε.Ε. 

 

Από ην Πξνεδξείν ηεο 16εο Γεληθήο πλέιεπζεο  

ησλ Αληηπξνζώπσλ ησλ Ε.Λ.Σ.Ε.Ε. 

 


