
 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,  

Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ,  

σας συγχαίρουμε για το ότι επιλεχθήκατε να προσφέρετε τις υπηρεσίες σας σε ένα 
βαρύνουσας σημασίας τομέα της Διακυβέρνησης της χώρας. Σας ευχόμαστε υγεία, 
δύναμη, τόλμη και καλή επιτυχία στα υψηλά καθήκοντα που μόλις αναλάβατε.  

Ο χώρος της Παιδείας ταλανίζεται από χρόνιες παθογένειες, οι οποίες όμως 
επιτάθηκαν από την οικονομική - κοινωνική κρίση και τις καταστροφικές πολιτικές επιλογές  
στο όνομα της τήρησης των μνημονιακών δεσμεύσεων και επιταγών. 

Η Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση (Τ.Ε.Ε.) – την οποία η 
Ομοσπονδία μας υπηρετεί με συνέπεια και εκφράζει αντιπροσωπευτικά – δέχθηκε στο 
παρελθόν την πλέον άδικη, παράλογη και άκριτη επίθεση, με τραγικές συνέπειες στα 
σχολεία, στους μαθητές μας και στους υπηρετούντες εκπαιδευτικούς λειτουργούς της.  

Ορισμένα από αυτά τα προβλήματα έχουν οδηγήσει την Τ.Ε.Ε. κυριολεκτικά σε 
αδιέξοδο. Έχοντας την ελπίδα ότι οι πραγματικές σας προθέσεις κατατείνουν σε 
ενδυνάμωση της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που αποτελεί μοχλό ανάπτυξης 
για το αύριο της Χώρας μας,   

π α ρ α κ α λ ο ύ μ ε 

να ορίσετε ημερομηνία συνάντησης με αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Ομοσπονδίας μας, προκειμένου να σας εκθέσουμε και δια ζώσης τα κρίσιμα πλέον 
ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί της 
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ΚΟΙΝ : Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
 

 
ΘΕΜΑ: 

 
Συνάντηση αντιπροσωπείας του Δ.Σ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. με την πολιτική 
ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
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Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, καθώς και τις προτάσεις μας για 
την επίλυσή τους.  

Ευελπιστούμε ότι μια τέτοια συνάντηση θα συμβάλλει σε ένα γόνιμο και 
δημιουργικό διάλογο με στόχο την αποκατάσταση της ηρεμίας, της εύρυθμης λειτουργίας 
και της αναβάθμισης της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. 
 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 
 

 


