
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συνάντηση Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. με τον Υφυπουργό Εσωτερικών για 

θέματα Μακεδονίας Θράκης 

Μέλη του Δ.Σ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. συναντήθηκαν με τον κ. Σταύρο Καλαφάτη 

Υφυπουργό Εσωτερικών για θέματα Μακεδονίας Θράκης, την Τετάρτη 21/09/2022. Από 

την πλευρά της ΟΛΤΕΕ συμμετείχαν ο πρόεδρός της κ. Χιονάς Παπαδόπουλος και η 

Οργανωτική Γραμματέας κ. Γιολάντα Παζάρσκη.  

Στη συνάντηση η οποία έγινε σε πολύ καλό κλίμα συζητήθηκαν όλα τα καίρια 

προβλήματα που απασχολούν τη Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση 

καθώς και τα κτιριολογικά θέματα της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Αναλυτικότερα, τέθηκαν από την πλευρά μας μισθολογικά θέματα και η 

επιστροφή του 25% στους εκπαιδευτικούς της διαθεσιμότητας, προσλήψεις προσωπικού 

καθαριότητας και φύλαξης σχολικών κτιρίων. Ζητήσαμε έκτακτη χρηματοδότηση και 

αύξηση των ποσών που χρηματοδοτούνται οι σχολικές επιτροπές με παράλληλο έλεγχο 

στις κατανομές, για να διασφαλιστεί η επάρκεια σε ρεύμα, πετρέλαιο και φυσικό αέριο 

των σχολικών μονάδων και να καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες και ανάγκες των 

εργαστηρίων.  

Κυρίως όμως συζητήθηκε το πρόβλημα των κληρώσεων μαθητών Α’ και Β’ τάξης 

ΕΠΑ.Λ. καθώς η Θεσσαλονίκη αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα στέγασης ΕΠΑ.Λ.. Κάθε 

χρόνο εκατοντάδες μαθητές δεν μπορούν να εγγραφούν σε ΕΠΑ.Λ. και καταλήγουν να 

φοιτούν σε ΓΕ.Λ.. Φέτος μόνο στην πόλη της Θεσσαλονίκης περισσότεροι από 500 

μαθητές δεν κατάφεραν να βρουν μια θέση σε ΕΠΑ.Λ.. Αναφέρθηκε η καθυστέρηση που 

υπάρχει στο ΣΔΙΤ σχολικής στέγης της Κεντρικής Μακεδονίας το οποίο περιλαμβάνει 17 

νέες σχολικές μονάδες κόστους 160 εκ. ευρώ εκ των οποίων μόνο 1 κτίριο είναι ΕΠΑ.Λ. 
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και αναζητήθηκαν τρόποι άμεσης αποσυμφόρησης των μεγάλων συγκροτημάτων με 

εγκρίσεις ειδικοτήτων στα περιφερειακά ΕΠΑ.Λ., πιθανή συστέγαση με άλλα σχολεία τα 

οποία έχουν κενές αίθουσες και με προσωρινή αξιοποίηση εγκαταστάσεων της Δημόσιας 

Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) Ωραιοκάστρου – Νεάπολης – Σταυρούπολης. 

Καταθέσαμε και υπόμνημα με σχεδιασμό 7 νέων ΕΠΑ.Λ. ώστε να υπάρχει 

τουλάχιστον ένα ανά δήμο και ίδρυση νέων στις πυκνοκατοικημένες περιοχές.  

Το επόμενο διάστημα θα υπάρχει σύσκεψη δημάρχων νομού Θεσσαλονίκης για 

να βρεθεί λύση στο κτιριολογικό των ΕΠΑ.Λ και να προλάβουν να κατατεθούν προτάσεις 

σχολικών μεταβολών για το νέο έτος. 

Ολοκληρώθηκε αυτή η συνάντηση και δόθηκε η υπόσχεση να γίνουν τα πρώτα 

βήματα και να μπουν οι βάσεις ώστε φέτος να δοθεί μια νέα ώθηση στην Επαγγελματική 

Εκπαίδευση. 

Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. γνωρίζει τα προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες της Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και προσέρχεται σε τέτοιες συναντήσεις με υπεύθυνες και αξιόπιστες 

προτάσεις για την επίλυσή τους. 

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

 


