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Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. - ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα, 24-8-2013 

 Αριθµ. ∆.Τ.: 070 

Η Τ.Ε.Ε. πάει (για πρώτη φορά) στη ∆.Ε.Θ. – ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Η Οµοσπονδία Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης – Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., 

µε πρωτοβουλίες του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου, προγραµµάτισε και οργανώνει τη 

συµµετοχή της στη ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης – ∆.Ε.Θ. HELEXPO 2013, µε 

σκοπό προβάλλει στο ευρύ κοινό την Ανώτερη ∆ευτεροβάθµια ∆ηµόσια Τεχνική 

Επαγγελµατική Εκπαίδευση – Τ.Ε.Ε. και αναδείξει τα σχολεία της και τις ειδικότητες που 

διδάσκονται σε αυτά. Είναι η πρώτη φορά στα 79 χρόνια λειτουργίας της ∆.Ε.Θ. που 

παρουσιάζεται και προβάλλεται κεντρικά η Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση στην 

Ελλάδα! 

Ο εκθετήριος χώρος για την προβολή της Τ.Ε.Ε., κατά το διάστηµα 07–15/09/2013 

λειτουργίας της 78ης ∆ΕΘ, µας παραχωρήθηκε δωρεάν, σε απάντηση σχετικού αιτήµατος 

του ∆.Σ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., µε οµόφωνη απόφαση του ∆.Σ. της ∆.Ε.Θ.-HELEXPO την οποία 

ευχαριστούµε θερµά από τη θέση αυτή. 

Η συγκρότηση και προετοιµασία του χώρου έκθεσης, όσον αφορά το τεχνικό – 

κατασκευαστικό µέρος, τελεί υπό την αιγίδα της Αντιδηµαρχίας Παιδείας και ∆ιά Βίου 

Μάθησης του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, όπου απευθύνουµε, επίσης, τις θερµές ευχαριστίες 

µας. 

Την επιµέλεια της παρουσίασης και προβολής της Τ.Ε.Ε. αναλαµβάνουν οι Α’ και Β’ Ενώσεις 

Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης – Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Θεσσαλονίκης, δια των 

Προέδρων τους, υπό την ευθύνη και καθοδήγηση του ∆.Σ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. δια του 

Οργανωτικού της Γραµµατέα. 

Η ανάδειξη της Τ.Ε.Ε., µέσω του παραπάνω χώρου προβολής της, θα περιλαµβάνει: έκθεση 

εργαστηριακών κατασκευών – δοκιµίων – έργων των µαθητών, ηλεκτρονική παρουσίαση 

και προβολή οπτικοακουστικού υλικού, διανοµή φυλλαδίων και άλλου ενηµερωτικού υλικού 

σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή, δια ζώσης παροχή πληροφοριών και ότι άλλο κριθεί 

πρόσφορο για την ανάδειξη του έργου, του ρόλου και της προσφοράς της Τ.Ε.Ε. στην 

εκπαίδευση και την κοινωνία. 

Η συµµετοχή µας στην ∆.Ε.Θ. προετοιµάστηκε σε χρόνο που ο µοναδικός µας στόχος ήταν 

να ενισχύσουµε τα σχολεία της Τ.Ε.Ε. και να προβάλλουµε το έργο τους, κάτι που δεν 

έκανε ποτέ το Υπουργείο Παιδείας σε κεντρικό επίπεδο. 

Υπό τις παρούσες όµως συνθήκες, η παρουσία και συµµετοχή της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. στη 

∆.Ε.Θ. σηµατοδοτεί και αποτελεί µια συνεχή, διαρκή, ισχυρή και µε κάθε τρόπο 

έκφραση διαµαρτυρίας, ενταγµένη στο συνολικό πλέγµα δράσεων και 

αγωνιστικών κινητοποιήσεων των εκπαιδευτικών, για τις συνέπειες της κατάργησης 

49 τεχνικών ειδικοτήτων καθηγητών µε το άρθρο 82 του Ν. 4172, που είχε ως αποτέλεσµα: 

– τον «αποκεφαλισµό» 2.449 εκπαιδευτικών (2.122 σε διαθεσιµότητα και 327 

µε µετάταξη σε διοικητικές θέσεις) και  

– τον ακρωτηριασµό της Τ.Ε.Ε. µε τη διακοπή της λειτουργίας 2 Τοµέων των 

ΕΠΑ.Λ. και 9 ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Σ. 

Κ α λ ο ύ µ ε 
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τα Σχολεία της Τ.Ε.Ε. (ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ., Σ.Ε.Κ., Τ.Ε.Ε. Β΄βαθµίδας και τα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.), τους 

Εκπαιδευτικούς και ολόκληρη την Εκπαιδευτική Κοινότητα, 

να στηρίξουν µε την παρουσία, τη συµµετοχή, µε κάθε τρόπο και µέσον την 

προσπάθεια αυτή της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., που αποσκοπεί στην προβολή και ανάδειξη της Τ.Ε.Ε., 

την ενηµέρωση, την καταγραφή και αποτύπωση των προβληµάτων της για την 

εξεύρεση λύσεων, τη διαµαρτυρία για τα µέτρα – επιλογές – αποφάσεις που την 

καταστρέφουν, την επικοινωνία και επαφή των ανθρώπων της µε την κοινωνία. 

Για κάθε λόγο η επικοινωνία είναι εφικτή και µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε: 

Αχιλλέα Πέττα, Οργανωτικό Γραµµατέα Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., τηλ. 6947-261971, 

email: ach.pettas@gmail.com  

Αλέξανδρο Σαχπεκίδη, Πρόεδρο Α’ Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Θεσ/νίκης, τηλ. 6946-036367, 

email: eltee.a.thess@gmail.com  

Μιλτιάδη Θεολόγου, Πρόεδρο Β’ Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Θεσ/νίκης, τηλ. 6932-429887, 

email: belteeth@gmail.com  

Υπεύθυνος για την χωροθέτηση των εκθεµάτων και την οργάνωση του stand: Αντώνης 

Καταβέλος, Εκπαιδευτικός (σε διαθεσιµότητα !!), ∆ιακοσµητής και Αρχιτέκτων µηχανικός 

(2η ειδικότητα). 

∆ιαρκής ενηµέρωση για τη δράση: www.belteeth.gr  

Οι εκπαιδευτικοί που θα συµµετέχουν, θα περιληφθούν σε ονοµαστικό κατάλογο και θα 

έχουν ελεύθερη πρόσβαση στους χώρους της ∆.Ε.Θ. 

Από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 

 

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

Ταχ. ∆/νση: Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου, 104 36 Αθήνα 

τηλέφωνο: 210-5238973, fax: 210-5202798 

e-mail: oltee.oltee@gmail.com & mail@oltee.att.sch.gr 

ηλεκτρον. σελ.: http://www.oltee.gr, facebook: group Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 

πληροφορίες: Σεραφείµ Κερασιώτης, Πρόεδρος ∆.Σ. Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., τηλ.: 6936-449284 


