
Σε προγραμματισμένη συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας ο Διευθυντής του 2ου 

ΕΠΑΛ Τρικάλων 
 
Σε προγραμματισμένη συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων κ. Γεώργιο Βούτσινο παρέστησαν οι Διευθυντές των Πρότυπων 
Επαγγελματικών Λυκείων.  

Η συνάντηση διεξήχθη στην Αίθουσα «Ι. Παντής» του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων  την Τετάρτη 07 Ιουλίου 2021 και παρόντες η Υπουργός Παιδείας κ. 
Νίκη Κεραμέως, η Υφυπουργός κ Ζέτα Μακρή, ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής κ. Ιωάννης Αντωνίου, ο  Αναπληρωτής Προϊστάμενος της 
Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων κ. Ιωάννης Καπουτσής, η Διευθύντρια του ιδιαίτερου Γραφείου του 
Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και 
Νεολαίας του Υ.ΠΑΙ.Θ κ. Πισλή Κωνσταντίνα, δυο σύμβουλοι από το Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής  και οι κ.κ. Νικόλαος Τσιπιανίτης, Ελένη Νικολαΐδου, Μάριος 
Μουρατίδης, Αθανάσιος Τερζόγλου, Νικόλαος Τζάνης και Παυσανίας Νταράλας, 
διευθυντές των Προτύπων ΕΠΑΛ Άργους, Επανομής, Περάματος, Ξάνθης, 
Ηγουμενίτσας και Τρικάλων αντίστοιχα. 

 Η κ. Κεραμέως αναφέρθηκε στην ίδρυση νέων μοντέλων δομών, όπως τα Πρότυπα 
ΕΠΑΛ,  και τις αλλαγές που θα προκύψουν. Στη συνέχεια έγινε ενημέρωση από τον κ. 
Βούτσινο και την κ. Πισλή για τις υφιστάμενες δομές, όπου το 2ο ΕΠΑΛ Τρικάλων 
έλαβε εξαιρετικά σχόλια. Ακολούθησαν ερωτήσεις από τους Διευθυντές των σχολείων.   

 Στόχος του Υπουργείου είναι η συνολική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, του 
εξοπλισμού, των προγραμμάτων σπουδών και του ανθρώπινου δυναμικού του συνόλου 
των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ). Τόνισε ότι 
εξασφαλίζονται πηγές χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης. Το 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων χαράζει και συνδιαμορφώνει πολιτική με τους 
κοινωνικούς εταίρους, τους πλέον αρμόδιους να μεταφέρουν τις πραγματικές ανάγκες 
της ελληνικής αγοράς, που πρέπει να αποτυπωθούν σε σύγχρονες ειδικότητες 
προσφερόμενες από την ΕΕΚ. Συμπράττει με Πανεπιστήμια, συνεργάζεται με 
Επιμελητήρια, με επιχειρήσεις, αξιοποιεί την τεχνογνωσία άλλων ευρωπαϊκών κρατών, 
πρωτοπόρων στον τομέα της ΕΕΚ, και βρίσκεται κοντά στους συντελεστές της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, ακούγοντας –αφουγκραζόμενο– τις ανάγκες και τα 
προβλήματά τους, αναζητώντας ευέλικτες λύσεις και βγαίνοντας φυσικά έξω από το 
παραπλανητικό και ασφαλές περιβάλλον του γραφείου, ακόμη και εν μέσω πανδημίας. 

Η ΕΕΚ δεν έτυχε μέχρι τώρα της δέουσας προσοχής της πολιτείας, αλλά βρίσκεται 
στην κορυφή του ενδιαφέροντος της σημερινής κυβέρνησης τόνισε ο Γενικός 
Γραμματέας. Κάποιες εκ των προαναφερόμενων αλλαγών θα φανούν από τον 
Σεπτέμβριο, κάποιες θέλουν τον χρόνο τους, αλλά έχουν μπει τα θεμέλια και έχουν 
δρομολογηθεί. Ένα είναι σίγουρο: το τοπίο αλλάζει, οι ευκαιρίες πληθαίνουν, το 
χρωστάμε στους νέους και στην ελληνική κοινωνία και οικονομία. 
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