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Αξιότιμη κ. Υπουργέ, 

Αξιότιμη κ. Υφυπουργέ, 

τα μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ζητούν να ορίσετε άμεσα τηλεσυνάντηση ώστε 

να σας εκφράσουμε τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς μας με την άμεση 

εφαρμογή της διαδικασίας του Συλλογικού Προγραμματισμού – Εσωτερική και 

Εξωτερική Αξιολόγηση του έργου της Σχολικής Μονάδας.  

Η Εκπαίδευση και οι Εκπαιδευτικοί βρίσκονται σε κρίσιμη καμπή, πιέζονται 

ψυχολογικά με την υγειονομική κρίση που βιώνει η χώρα.  

Η Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση (Τ.Ε.Ε.) - την οποία η 

Ομοσπονδία μας υπηρετεί με συνέπεια και εκφράζει αντιπροσωπευτικά – 

μπαίνει σε νέες οδούς μετά την ψήφιση του νόμου 4763/2020 (ΦΕΚ 254/Α/21-12-2020) 

για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και βλέπουμε ότι βάλλονται οι 

θεμελιώδεις αρχές που πρεσβεύουμε και υπηρετούμε. 

Για τα παραπάνω αλλά και λόγω της ύπαρξης πολλών προβλημάτων που 

συνεχίζουν να υφίστανται,  της συνεχόμενης αναστάτωσης από την έναρξη του νέου 

σχολικού έτους, ορισμένα από αυτά τα προβλήματα έχουν φτάσει σε κρίσιμο σημείο 

όπως τα πολλαπλά προβλήματα των εργαστηριακών μαθημάτων, 

π α ρ α κ α λ ο ύ μ ε 

 να ορίσετε ημερομηνία τηλεσυνάντησης με αντιπροσωπεία του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Ομοσπονδίας μας, προκειμένου να σας εκθέσουμε τα πλέον κρίσιμα 

ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί της 

Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, καθώς και τις προτάσεις 
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ΘΕΜΑ: Συνάντηση αντιπροσωπείας του νέου Δ.Σ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. με την Ηγεσία 

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
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μας για την επίλυσή τους. Ειδικότερα πρέπει να συζητηθούν άμεσα θέματα που 

σχετίζονται με τα παρακάτω:  

• Εσωτερική και Εξωτερική Αξιολόγηση του έργου της Σχολικής Μονάδας. 

• Εφαρμογή του νόμου 4763/2020 για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 

και τη Δια Βίου Μάθηση. 

• Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Ευελπιστούμε ότι μια τέτοια συνάντηση θα είναι η συνέχεια ενός γόνιμου και 

δημιουργικού διαλόγου με το Υπουργείο, σε μια κοινή προσπάθεια για την ήρεμη και 

εύρυθμη λειτουργία των σχολείων της Τ.Ε.Ε. 

 

 

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

 

 

 
 


