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Τελ Παξαζθεπή 1 θαη ην άββαην 2 Ινπιίνπ 2016 πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε 

Θεζζαινλίθε ε 16ε Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ηωλ Αληηπξνζώπωλ ηωλ αλά ηελ Διιάδα 

Δ.Λ.Τ.Δ.Δ. (16ν πλέδξην ηεο Ο.Λ.Σ.Δ.Δ.). 

Καηά ηελ πξώηε εκέξα ηωλ εξγαζηώλ ηνπ Σπλεδξίνπ, παξαβξέζεθαλ θαη απεύζπλαλ 

ραηξεηηζκό: 

α) Ο Πεξηθεξεηαθόο Σύκβνπινο θ. σηήξεο Μπάηνο ωο εθπξόζωπνο ηνπ 

Πεξηθεξεηάξρε Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θ. Απόζηνινπ Σδηηδηθώζηα. Ο θ. 

Μπάηνο αλαθέξζεθε ζηε ζεκαζία ηεο Β΄βάζκηαο Τ.Δ.Δ. γηα ηελ Πεξηθεξεηαθή 

Αλάπηπμε ηεο Φώξαο. 

 

 

β) Ο θ. Πέηξνο Κεηηθίδεο, Πξόεδξνο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο 

Έλωζεο Γεκνζηνϋπαιιειηθώλ Σωκαηείωλ Θεζζαινλίθεο - Ννκαξρηαθνύ 

Τκήκαηνο ΑΓΔΓΥ (ΔΓΟΘ - ΝΤ ΑΓΔΓΥ), ν νπνίνο αλαθέξζεθε ζηελ βάλαπζε 

επίζεζε όιωλ ηωλ ηειεπηαίωλ θπβεξλήζεωλ ελάληηα ζηνπο εξγαδόκελνπο, ζηα 

δηθαηώκαηά ηνπο, ζηνπο κηζζνύο θαη ζηηο ζπληάμεηο.  

 

γ) Δθπξόζωπνο ηνπ Γηεπζπληή Β΄βάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο 

Θεζζαινλίθεο θ. Απόζηνινπ Απνζηνιίδε δηάβαζε ην ραηξεηηζκό ηνπ, ζηνλ νπνίν 

αλαθέξζεθε ζηηο πξνζπάζεηεο ηεο Γηεύζπλζεο γηα ζηήξημε ηεο εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηωλ 

ζρνιείωλ ηεο Τ.Δ.Δ. 

 
ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΩΝ 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

Ταρ. Γ/λζε : Αρηιιέωο 37 - 41 & Μπιιέξνπ ΤΚ-Πόιε : 104 36 Αζήλα 
ηειέθωλν : 210-5238973 Πξόεδξνο: 6932-619808 
e-mail : oltee.oltee@gmail.com        & facebook: ζειίδα Ο.Λ.Τ.Δ.Δ. 
ειεθηξνλ. ζει. : http://www.oltee.gr facebook: νκάδα Ο.Λ.Τ.Δ.Δ. 

16ε Γεληθή πλέιεπζε Αληηπξνζώπσλ ησλ Δ.Λ.Σ.Δ.Δ. 

Πιεξνθνξίεο : Φάλεο Ναλνύιεο, Πξόεδξνο Γ.Σ. ηει.: 6973-018495 

   Σνύια Θενδωξίδνπ, Γξακκαηέαο Γ.Σ. ηει.: 6974-251028 

 

Θεζζαινλίθε, 15-7-2016 

Αξ. Γ.Τ.: 001 

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

16ν πλέδξην Ο.Λ.Σ.Δ.Δ. – 1ε Ηκέξα εξγαζηώλ 

mailto:oltee.oltee@gmail.com
https://www.facebook.com/oltee.oltee/
http://www.oltee.gr/
https://www.facebook.com/groups/oltee/
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δ) Ο θ. Γεκήηξεο Βειηηζόο Σρνιηθόο Σύκβνπινο Ηιεθηξνιόγωλ Τ.Δ. θαη 

εθπξόζωπνο ηνπ θ. Γηώξγνπ Σζόηζνπ Σρνιηθνύ Σπκβνύινπ Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ, 

Αξρηηεθηόλωλ, Αγξνλόκωλ θαη Τνπνγξάθωλ. 

ε) Ο Σύκβνπινο Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ θ. Κώζηαο Σζαπνπξλάο, 

ΚΔΣΥΠ Λεπθνύ Πύξγνπ. 

ζη) Δθπξόζωπνο ηεο Οκνζπνλδίαο Καζεγεηώλ Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο (Ο.Κ.Π.Δ.). 

 

δ) Ο θ. Πάξηο Μπίιιηαο, Πξόεδξνο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ηνπ  Τκήκαηνο 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο (ΣΔΔ – ΣΚΜ) 

Ο θ. Μπίιιηαο ηόληζε ηε ζεκαζία κηαο ηζρπξήο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο εληαγκέλεο νξγαληθά κέζα ζηνλ θνξκό ηεο Γεκόζηαο 

Γσξεάλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Δλόο ζρνιείνπ Λπθεηαθνύ ηύπνπ 

θαη δνκήο πνπ ζα παξέρεη ζηνπο απνθνίηνπο ηνπ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΟ ΛΤΚΔΙΟΤ 

θαη ηαπηόρξνλα ΠΣΤΥΙΟ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ κε πιήξε ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ 

ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ. 

Ο θ. Μπίιιηαο επηζήκαλε όηη ζηε δύζθνιε πεξίνδν ηωλ δηαζεζηκνηήηωλ,  

θαηαξγήζεωλ Τνκέωλ θαη Δηδηθνηήηωλ από ηα ΔΠΑΛ θαη ηελ θαηάξγεζε ηωλ ΔΠΑΣ, ην Τερληθό 

Δπηκειεηήξην παξελέβε έληνλα ζηελ ηόηε Κπβέξλεζε ππέξ ησλ ζέζεσλ ηεο Σ.Δ.Δ. Ο θ. 

Μπίιιηαο κεηέθεξε ζηνπο ζπλέδξνπο ηε βνύιεζε ηνπ Τ.Δ.Δ. λα πξνζηξέμεη νιόςπρα ζε 

βνήζεηα ηεο Β΄βάζκηαο Σ.Δ.Δ. όπνηε ηνπ δεηεζεί, ηδηαίηεξα ζηελ ηξέρνπζα ζπγθπξία πνπ ε 

Κπβέξλεζε δηαθεξύζζεη ηνλ εμνβειηζκό ηεο Σ.Δ.Δ. από ηελ Σππηθή Β΄βάζκηα 

Δθπαίδεπζε θαη ηελ εγθαζίδξπζε ελόο «Δληαίνπ Λπθείνπ Θεωξίαο θαη Πξάμεο». 

Σηε ζπλέρεηα ν θ. Μπίιιηαο θήξπμε ηελ έλαξμε ηωλ εξγαζηώλ ηνπ 16νπ 

Σπλεδξίνπ ηεο Ο.Λ.Τ.Δ.Δ. 

 

Από ην Πξνεδξείν ηεο 16εο Γεληθήο πλέιεπζεο  

ησλ Αληηπξνζώπσλ ησλ Δ.Λ.Σ.Δ.Δ. 

 



αξ. Γ.Τ.: 002/23-7-2016, ζει.1/2 

 

Ο Γήκαξρνο Θεζζαινλίθεο θ. Γηάλλεο Μπνπηάξεο δέρζεθε αληηπξνζσπεία από 

ηνπο Σπλέδξνπο πνπ κεηείραλ ζην 16ν πλέδξην ηεο Ο.Λ.Σ.Ε.Ε. πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε 

Θεζζαινλίθε, ζην θηήξην ηνπ Τερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο – Τ.Κ.Μ. Η ζπλάληεζε 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην γξαθείν ηνπ Γεκάξρνπ ηελ Παξαζθεπή 1 Ινπιίνπ 2016. 

Ο Γήκαξρνο θ. Γηάλλεο Μπνπηάξεο πιαηζησλόηαλ από ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ θ. 

Απόζηνιν Σνθηαιίδε, θαζεγεηή ηεο Ννκηθήο Σρνιήο ηνπ ΑΠΘ θαη ηηο θπξίεο Διέλε Σσηεξίνπ θαη 

Βάζσ Παζραιίδνπ. 

Από κέξνπο ησλ Σπλέδξσλ παξαβξέζεθαλ Αληηπξόζσπνη από ηηο Ε.Λ.Σ.Ε.Ε. Α’ θαη 

Γ’ Αζήλαο, Αλαηνιηθήο θαη Δπηηθήο Θεζζαινλίθεο, Ηξαθιείνπ, Κνξηλζίαο, Λάξηζαο, 

Μεζζελίαο, εξξώλ, ηβηηαληδείνπ θαη Υαιθηδηθήο. 

Γήκαξρνο Μπνπηάξεο δελ εμέπιεμε θαλέλαλ από ηνπο Σπλέδξνπο γηα ηελ 

αλακελόκελε ακεζόηεηα ζηελ επηθνηλσλία ηνπ καδί ηνπο, γηα ηε ζεξκή ππνδνρή θαη θηινμελία 

πνπ ηνπο επηθύιαμε θαη γηα ηελ ελ γέλεη ζεκλή θαη ρσξίο «πξόδα» παξνπζία ηνπ. 

Ωζηόζν, νη Σύλεδξνη έκεηλαλ θαηάπιεθηνη γηα ηε βαζεηά γλώζε πνπ είρε ν 

Δήκαξρνο γηα ηα ζέκαηα ηεο Τερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Εθπαίδεπζεο, γηα ηελ Καηάξηηζε θαη 

γηα ηε Μαζεηεία.  

Ο Δήκαξρνο είρε άπνςε γηα ην πεξίθεκν «Dual System» πνπ επηρεηξείηαη λα 

«εηζαρζεί» από ηε Γεξκαλία. «Απηά είλαη αλεθάξκνζηα πξάγκαηα ζηελ Ειιάδα. Γελ 

ππάξρνπλ επηρεηξήζεηο ηέηνηνπ κεγέζνπο πνπ λα κπνξνύλ λα ζηεξίμνπλ ην ζύζηεκα. Δδώ ε 

νηθνλνκία βαζίδεηαη ζηνπο κηθξνκεζαίνπο, ζηνπο κηθξνεπαγγεικαηίεο, ζηηο αηνκηθέο θαη 

νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο. Γελ είκαζηε Γεξκαλία εδώ…». 

Ο Δήκαξρνο είρε άπνςε θαη γηα ε «Μαζεηεία». «Τελ εθάξκνζαλ πηινηηθά ζηελ 

Αζήλα θαη ζην Ηξάθιεην. Μνπ έζηειλαλ θη εκέλα ζην παξειζόλ γηα πξαθηηθή άζθεζε από ηα 

Τ.Δ.Ι. Πξέπεη νη θαηαξηηδόκελνη λα αθνινπζνύλ έλα ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα πνπ ζα ην 

 
ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ 

ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

Ταρ. Γ/λζε : Αρηιιέσο 37 - 41 & Μπιιέξνπ ΤΚ-Πόιε : 104 36 Αζήλα 
ηειέθσλν : 210-5238973 Πξόεδξνο: 6932-619808 
e-mail : oltee.oltee@gmail.com         facebook: ζειίδα Ο.Λ.Τ.Δ.Δ. 
ειεθηξνλ. ζει. : http://www.oltee.gr facebook: νκάδα Ο.Λ.Τ.Δ.Δ. 

16ε Γεληθή πλέιεπζε Αληηπξνζώπσλ ησλ Ε.Λ.Σ.Ε.Ε. 

Πιεξνθνξίεο : Φάλεο Ναλνύιεο, Πξόεδξνο Γ.Σ. ηει.: 6973-018495 

   Σνύια Θενδσξίδνπ, Γξακκαηέαο Γ.Σ. ηει.: 6974-251028 

 

Θεζζαινλίθε, 23-7-2016 

Αξ. Γ.Τ.: 002 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Μπνπηάξεο, ζηαζεξή αμία γηα ηελ Σ.Ε.Ε. 

mailto:oltee.oltee@gmail.com
https://www.facebook.com/oltee.oltee/
http://www.oltee.gr/
https://www.facebook.com/groups/oltee/
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πξνζδηνξίζνπλ νη θαζεγεηέο ηνπο θαη ζα πξέπεη λα ην αθνινπζνύλ νη εξγνδόηεο. Οη 

θαζεγεηέο ζα πξέπεη λα ειέγρνπλ ηε ζπκκόξθσζε ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ πξόνδν ηνπ 

καζεηεπόκελνπ. Έηζη όκσο πνπ εθαξκόδεηαη, θαηαιήγνπλ ηδάκπα εξγαδόκελνη γηα ηε 

“ιάληδα” ηεο επηρείξεζεο ή γηα λα ρηππνύλ θξαπέ ζην αθεληηθό…». 

Δίλαη πεξηηηό λα επηζεκάλνπκε όηη απηέο νη ηνπνζεηήζεηο ηνπ Δεκάξρνπ 

ζπκπίπηνπλ αθξηβώο κε ηηο ζέζεηο ηεο Ο.Λ.Σ.Ε.Ε., αιιά θαη κε ηελ θνηλή ινγηθή ηνπ 

θάζε ζθεπηόκελνπ αλζξώπνπ πνπ έρεη θαζαξό κάηη θαη αλεπεξέαζηε θξίζε ! 

Ο Δήκαξρνο δήισζε όηη πξνσζεί θάζε ζέκα «…όηαλ απηό ππνζηεξίδεηαη από ηε 

Λνγηθή θαη θηλείηαη ζηελ θαηεύζπλζε βειηίσζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο». «Όρη ςέκαηα, 

όρη ραηίξηα…», δήισζε εκθαληηθά. 

Ο Δήκαξρνο ελδηαθέξζεθε γηα ηα πξνβιήκαηα ησλ ζρνιείσλ ηεο Τ.Δ.Δ. πνπ 

βξίζθνληαη ζην Γήκν Θεζζαινλίθεο. Δπηζήκαλε ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ εμέιημε ησλ ππαιιήισλ 

ηνπ Γήκνπ, πνιινί από ηνπο νπνίνπο απνθνίηεζαλ από απηά. Αθόκε, επηζήκαλε ηελ αλάγθε γηα 

δηαξθή επηκόξθσζε ησλ ππαιιήισλ ηνπ Δήκνπ, ε νπνία κπνξεί λα πινπνηεζεί ζε 

ζπλεξγαζία κε ηα Εξγαζηεξηαθά Κέληξα. 

«Θέισ λα κε ελεκεξώλεηε άκεζα γηα θάζε ζέκα ηεο Τ.Δ.Δ. Μπνξεί λα κελ είκαη 

πάληνηε ν αξκόδηνο γηα ηελ επίιπζε ηνπ θάζε πξνβιήκαηνο, εθόζνλ όκσο ζπκβαίλεη θάηη 

ζην Δήκν κνπ, κε αθνξά ΘΕΜΙΚΑ σο Δήκαξρν αιιά θαη πξνζσπηθά…» θαηέιεμε ν 

Δήκαξρνο Θεζζαινλίθεο θαη επρήζεθε θαιή επηηπρία ζηνπο Σπλέδξνπο γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ 

16νπ πλεδξίνπ ηεο Ο.Λ.Σ.Ε.Ε. 

 

Από ην Πξνεδξείν ηεο 16εο Γεληθήο πλέιεπζεο  

ησλ Αληηπξνζώπσλ ησλ Ε.Λ.Σ.Ε.Ε. 

 



αξ. Δ.Σ.: 003/25-7-2016, ζει.1/3 

 

Οινθιεξώζεθαλ κε επηηπρία νη εξγαζίεο ηνπ 16ος Σακηικού ςνεδπίος ηηρ 

Ο.Λ.Σ.Δ.Δ. πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Παξαζθεπή θαη ην άββαην 1 και 2 Ιοςλίος 2016 

ζηην Θεζζαλονίκη, ζην θηήξην ηνπ Σερληθνύ Επηκειεηεξίνπ Ειιάδνο – Σκήκαηνο Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο. 

ύκθσλα κε ην Καηαζηαηηθό ηεο Οκνζπνλδίαο, νη εθιεγκέλνη Αληηπξόζσπνη ησλ 

πξσηνβάζκησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ Ελώζεσλ Λεηηνπξγώλ Σερληθήο Επαγγεικαηηθήο Εθπαίδεπζεο 

(Ε.Λ.Σ.Ε.Ε.) από όιε ηελ Ειιάδα ζπλέξρνληαη θάζε δύν ρξόληα ζε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε 

πξνθεηκέλνπ λα ειέγμνπλ ην έξγν ηνπ απεξρνκέλνπ Δ.., λα ζέζνπλ ηνπο ζηόρνπο γηα ηελ 

επόκελε δηεηία θαη λα εθιέμνπλ λέν Δηνηθεηηθό πκβνύιην πνπ ζα ηνπο πινπνηήζεη. Η Γενική 

ςνέλεςζη ηυν Ανηιπποζώπυν ηυν Δνώζευν «…απνηειεί ην ΑΝΧΣΑΣΟ κςπίαπσο 

όπγανο Γιοικήζευρ ηηρ Ο.Λ.Σ.Δ.Δ. θαη ελέγσος ηηρ πολιηείαρ ηος Γ.…» (άξζξν 38 ηνπ 

Καηαζηαηηθνύ). 

ην Α΄ μέπορ ηνπ πλεδξίνπ παξνπζηάζηεθε ε Έκθεζη Πεππαγμένυν ηνπ 

απεξρνκέλνπ Δ.. (βι.: http://www.oltee.gr/?p=7229) θαζώο θαη ν Οηθνλνκηθόο Απνινγηζκόο 

ηνπ, ηα νπνία εγθξίζεθαλ νκόθσλα.  

Οη ελέξγεηεο θαη νη παξεκβάζεηο πνπ έγηλαλ ηελ πξνεγνύκελε δηεηία αλαθέξνληαη 

επηγξακκαηηθά ζηα 71 ζεκεία πνπ αθνξνύλ ζηα πλδηθαιηζηηθά ζέκαηα θαη ζηα 25 ζεκεία πνπ 

αθνξνύλ ζηα Εθπαηδεπηηθά. Αλάκεζα ζε απηά δηαθξίλνληαη ε ζεζκνζέηεζε ηεο ηαθηηθήο 

ζςνδιάζκετηρ ηνπ Πξνεδξείνπ ηεο Ο.Λ.Σ.Ε.Ε. κε ηνπο πξνέδξνπο ησλ ηνπηθώλ Ελώζεσλ ζε 

κεληαία βάζε, νη ελέξγεηεο γηα ηελ επαναλειηοςπγία ΟΛΧΝ ησλ Σνκέσλ θαη Εηδηθνηήησλ, γηα 

ηελ επαναθοπά ΟΛΧΝ ηυν «Γιαθέζιμυν» ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο 

ησλ ζρνιείσλ καο, γηα ηελ εύξπζκε λειηοςπγία ηυν Δ.Κ. θαη ηε ζπλεξγαζία κε ηα Δ.Ι.Ε.Κ., νη 

έληνλεο θαη εκπεξηζηαησκέλεο παπεμβάζειρ ζηο «Γιάλογο» γηα ην λέν ζρνιείνπ ηεο Σ.Ε.Ε., 

νη ζπλαληήζεηο κε Βοςλεςηέρ, Επηηξνπέο Παηδείαο θνκκάησλ, πνιηηηθνύο θαη Δπιηποπή 

 
ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΧΝ 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

Σαρ. Δ/λζε : Αρηιιέσο 37 - 41 & Μπιιέξνπ ΣΚ-Πόιε : 104 36 Αζήλα 
ηειέθσλν : 210-5238973 Πξόεδξνο: 6932-619808 
e-mail : oltee.oltee@gmail.com         facebook: ζειίδα Ο.Λ.Σ.Ε.Ε. 
ειεθηξνλ. ζει. : http://www.oltee.gr facebook: νκάδα Ο.Λ.Σ.Ε.Ε. 

16η Γενική ςνέλεςζη Ανηιπποζώπυν ηυν Δ.Λ.Σ.Δ.Δ. 

Πιεξνθνξίεο : Φάλεο Ναλνύιεο, Πξόεδξνο Γ.. ηει.: 6973-018495 

   νύια Θενδσξίδνπ, Γξακκαηέαο Γ.. ηει.: 6974-251028 
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Αξ. Δ.Σ.: 003 

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

16ο ςνέδπιο Ο.Λ.Σ.Δ.Δ. – ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
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αξ. Δ.Σ.: 003/25-7-2016, ζει.2/3 

Μοπθυηικών Τποθέζευν ηηρ Βοςλήρ, ε ζπκκεηνρή ζηηο αγυνιζηικέρ κινηηοποιήζειρ 

ηνπ θιάδνπ θαη ησλ ηξηηνβάζκησλ ελώζεσλ.  

Κοπςθαίερ επιηςσίερ απνηεινύλ ε αλαγλώξηζε ηνπ ρξόλνπ Γιαθεζιμόηηηαρ υρ 

εκπαιδεςηικήρ ςπηπεζίαρ θαη νη εηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηε ζςνηαξιοδόηηζη ηυν 

εκπαιδεςηικών (ζέκαηα ηα νπνία αλέδεημε πξώηε ε Ο.Λ.Σ.Ε.Ε. θαη πεξηιήθζεθαλ ηειηθά ζην 

ηειηθό θείκελν ησλ αληίζηνηρσλ Νόκσλ), νη δικαζηικέρ αποθάζειρ πνπ δηθαίσζαλ ηελ 

Οκνζπνλδία γηα ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο άδεηεο, ε αποζύνδεζη ηος Πηςσίος Διδικόηηηαρ από ηε 

βαζκνινγία ησλ καζεκάησλ Γ.Π., ε δπλαηόηεηα ησλ απνθνίησλ ιπθείνπ θάζε ηύπνπ να 

εγγπάθονηαι ζηη Β΄ ηάξη γηα λα ιάβνπλ μόνο Πηςσίο Εηδηθόηεηαο θαη ε δςναηόηηηα 

ππόζβαζήρ ηοςρ ζηηο αληίζηνηρεο ζρνιέο ησλ Σ.Δ.Ι., ε επαλαιεηηνπξγία ΟΛΧΝ ηυν 

Διδικοηήηυν ηυν καηαπγημένυν ΔΠΑ.. ζηα ΕΠΑ.Λ. 

 

ην Β΄ μέπορ ηνπ πλεδξίνπ παξνπζηάζηεθαλ, ζπδεηήζεθαλ θαη εγθξίζεθαλ νη βάζεηο 

θαη νη ζηόρνη ηνπ αγώλα ηεο επόκελεο ζςνδικαλιζηικήρ πεπιόδος 2016-2018, ηα νπνία ζα 

πινπνηεζνύλ από ην λέν Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Ο.Λ.Σ.Ε.Ε. θαη ζπγθεθξηκέλα: 

α) ην Γιεκδικηηικό Πλαίζιο κε 31 ζεκεία (βι.: http://www.oltee.gr/?p=7177), 

β) ην Ππόγπαμμα Γπάζηρ κε 10 ζεκεία (βι.: http://www.oltee.gr/?p=7169) θαη 

γ) ν Πξνϋπνινγηζκόο  

 

Μεηαμύ ησλ 31 ζεκείσλ ηνπ Δηεθδηθεηηθνύ Πιαηζίνπ δηαθξίλνληαη νη βαζηθνί ππιώλεο: 

1. Η Σ.Δ.Δ. ΜΔΑ ζηη ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΤΠΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΟΥΙ ζηελ 

ΕΝΟΠΟΙΗΗ ηεο κε ηελ ΚΑΣΑΡΣΙΗ. 

2. ΟΥΙ ζηην ενοποίηζη ηυν δύο Σύπυν Λςκείος. Απζύπαξθην 3εηέο Λύθεην ηεο 

Σ.Ε.Ε., πνπ ζα παξέρεη Πηπρίν Εηδηθόηεηαο κε πιήξε επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα θαη 

Απνιπηήξην ηζόηηκν ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ. 

3. Σέηαπηο έηορ επαγγεικαηηθήο Εμεηδίθεπζεο – Πξαθηηθήο άζθεζεο, εληαγκέλν ζην 

ΣΤΠΙΚΟ εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα. Η Μαθηηεία ΔΞΧ από ηο Σςπικό εθπαηδεπηηθό 

ζύζηεκα. 

4. Οςζιαζηικόρ Γιάλογορ γηα ηε Παηδεία. 

5. Επαλαιεηηνπξγία Γπαθείυν Δπαγγελμαηικήρ Δκπαίδεςζηρ αλά Δ.Δ.Ε. 

6. Γιοπιζμοί κνλίκσλ θαη πξόζιεςε αναπληπυηών εθπαηδεπηηθώλ. 

7. ΚΑΜΙΑ ΤΓΥΧΝΔΤΗ Διδικοηήηυν ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ρσξίο ηελ πξνγελέζηεξε 

ζύκθσλε άπνςε ηνπ θιάδνπ. 

8. Καμία αύξηζη ζηηο αζθαλιζηικέρ ειζθοπέρ. Καμία αύξηζη ζηα όπια 

ζςνηαξιοδόηηζηρ. Καμία μείυζη θύξησλ θαη επηθνπξηθώλ ζςνηάξευν θαη 

εθάπαμ. 

 

http://www.oltee.gr/?p=7177
http://www.oltee.gr/?p=7169


αξ. Δ.Σ.: 003/25-7-2016, ζει.3/3 

ην Πξνεδξείν ηεο Γ.. θαηαηέζεθε Φήθηζκα ησλ Εθπαηδεπηηθώλ ηνπ 14νπ εζπ. ΕΠΑ.Λ. 

Θεζζαινλίθεο γηα ηε ζςγσώνεςζη Σομέυν κε άιια ΕΠΑ.Λ. Επεηδή ην πξόβιεκα είλαη 

παλειιαδηθό, ζπληάρζεθε θαη εγθξίζεθε ζρεηηθό ΦΗΦΙΜΑ ηηρ Γ.. ππορ ηο Τποςπγείο 

Παιδείαρ, κε ηελ εληνιή πξνο ην λέν Δ.. λα πξνβεί ζε όιεο ηηο λόκηκεο ελέξγεηεο. 

 

Σν 16ν Σαθηηθό πλέδξην ηεο Ο.Λ.Σ.Ε.Ε. έιεμε κε ηε δηελέξγεηα ησλ απσαιπεζιών γηα 

ηελ αλάδεημε ηνπ νέος Γιοικηηικού ηηρ ςμβοςλίος θαη ηεο Δξελεγκηικήρ Δπιηποπήρ γηα 

ηελ επόκελε δηεηία (βι. ηα απνηειέζκαηα ησλ Αξραηξεζηώλ: http://www.oltee.gr/?p=7187). 

ηε λέα ζύλζεζε Δ.. επηηεύρζεθε εςπύηαηη ανανέυζη πποζώπυν σο 

απνηέιεζκα ελζπλείδεηεο επηινγήο ησλ παιαηνηέξσλ, πξνθεηκέλνπ λα εηζέιζνπλ ζηνλ ζηίβν 

ηνπ αγώλα νη λεόηεξνη, λα δνθηκαζηνύλ θαη λα απνδώζνπλ ηα κέγηζηα, κε ηελ πεξαηηέξσ 

ελεξγνπνίεζε θαη δηαξθή ζηήξημε όισλ. 

  

Από ηο Πποεδπείο ηηρ 16ηρ Γενικήρ ςνέλεςζηρ  

ηυν Ανηιπποζώπυν ηυν Δ.Λ.Σ.Δ.Δ. 

 

 

 

http://www.oltee.gr/?p=7187


αξ. Γ.Τ.: 004/28-7-2016, ζει.1/2 

Με ομόθφνη απόθαζή ηεο, ε 16η Γενική σνέλεσζη ησλ Αληηπξνζώπσλ ησλ 

Δ.Λ.Τ.Δ.Δ. απέλεηκε ηιμηηικές διακρίζεις ζηνπο απεξρόκελνπο ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο 

ζπλαδέιθνπο: 

α) θ. εραθείμ Κεραζιώηη, πνπ ππεξέηεζε ηελ Οκνζπνλδία ηα ηειεπηαία 30 ρξόληα 

σο αληηπξόζσπνο ηεο Δ.Λ.Τ.Δ.Δ. Α΄ Αζήλαο, από ζρεδόλ όιεο ηηο ζέζεηο ηνπ Γ.Σ. ηεο θαη από 

απηήλ ηνπ Πξνέδξνπ. Όνομα «βαρύ» ζηελ Δθπαίδεπζε, ραίξεη αλεπηθύιαθηεο εθηίκεζεο ηόζν 

κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δθπαίδεπζεο, όζν θαη ζην ζπλδηθαιηζηηθό 

ρώξν. Φαξαθηεξηζηηθά ηνπ ήηαλ ε εστέρεια «ζηην πένα» θαη ε ήπια δύναμη. Τν όλνκά ηνπ 

ζσνδέθηκε άρρηκηα με ηην Ο.Λ.Σ.Ε.Ε. θαη γηα ην ιόγν απηό ε (αλαγθαζηηθή) απνρώξεζή 

ηνπ αθήλεη δπζαλαπιήξσην θελό. 

β) θ. Κφνζηανηίνο Κφνζηανηίνοσ, πνπ ππεξέηεζε ηελ Οκνζπνλδία επί ζεηξά εηώλ 

σο αληηπξόζσπνο ηεο Δ.Λ.Τ.Δ.Δ. Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο θαη από ζέζεηο ηνπ Γ.Σ. ηεο. Γηαηεξνύζε 

ζηαζεξά ταμηλούς ηόνοσς, πάληνηε όκσο κε καθαρά ζσνδικαλιζηική παροσζία, ζέζεηο 

θαη θαίξηεο παξεκβάζεηο προς όθελος ηεο Σ.Ε.Ε., ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο. 

Τηκεηηθή δηάθξηζε απνλεκήζεθε θαη ζηελ πξώελ ζπλαδέιθηζα Υρσζάνθη ιώπη. 

Η Υρύζα, πξνεξρόκελε από ηελ Δ.Λ.Τ.Δ.Δ. Γξάκαο, δελ ήηαλ ζπλδηθαιίζηξηα 

«πξώηεο γξακκήο». Τν θαινθαίξη ηνπ 2013 ηέζεθε μαθληθά ζε δηαζεζηκόηεηα καδί κε άιινπο 

2.500 ζπλαδέιθνπο. Δμαλαγθάζηεθε ζε πξόσξε παξαίηεζε νδεγνύκελε ζηε ζπληαμηνδόηεζε. 

Θπκσκέλε θαη κε πεηζκσκέλε απνθαζηζηηθόηεηα, αλαγλσξίδνληαο ην ηιηάνιο έργο πνπ 

επηηεινύζε η Ομοζπονδία εθείλεο ηηο δύζκολες ώρες, ζπζηξαηεύζεθε θαηαζέηνληαο όιεο ηηο 

ελεξγέο ηεο δπλάκεηο ζηελ απνηύπσζε θαη ζηνηρεηνζέηεζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο 

δηαζεζηκόηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα νπιηζηεί ν αγώλαο ηεο Ο.Λ.Τ.Δ.Δ. κε όια ηα απαξαίηεηα 

ζηνηρεία θαη ηηο πιεξνθνξίεο, ώζηε νη ζέζεηο θαη ηα αηηήκαηα λα είλαη ζπγθεθξηκέλα θαη 

ζηνρεπκέλα. Δπεηδή ην Υπνπξγείν δελ δεκνζηνπνηνύζε ζηνηρεία, ε Υρύζα αλέιαβε ην κεγάιν 

θαη δύζθνιν έξγν να ζσλλέγει κάθε πληροθορία ποσ δημοζιεσόηαν αποζπαζμαηικά θαη 

λα επηκειείηαη πίνακες, ηνπο νπνίνπο ζηε ζπλέρεηα, κεηά από επεμεξγαζία, δεκνζηνπνηνύζε ε 
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Αξ. Γ.Τ.: 004 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Σιμηηικές Διακρίζεις ζηο 16ο σνέδριο ηης Ο.Λ.Σ.Ε.Ε. 

mailto:oltee.oltee@gmail.com
https://www.facebook.com/oltee.oltee/
http://www.oltee.gr/
https://www.facebook.com/groups/oltee/


αξ. Γ.Τ.: 004/28-7-2016, ζει.2/2 

Οκνζπνλδία. Οη πίνακες ασηοί ήηαν ο οδηγός για όλοσς ηοσς Εκπαιδεσηικούς ζε 

Διαθεζιμόηηηα για όζα τρόνια διήρκεζε ηο ζκοηάδι… Αθόκε θαηέγξαςε θαη παξήγαγε 

video ζε ζπλέρεηεο, γηα ινγαξηαζκό ηεο Ο.Λ.Τ.Δ.Δ., ζεηξά νηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ αλάδεημεο, 

ελεκέξσζεο θαη πξνβνιήο ηνπ «εγθιήκαηνο» ηεο δηαζεζηκόηεηαο. Παξάιιεια, από ηόηε κέρξη 

θαη ζήκεξα, ζπλεξγάζηεθε κε ηνλ ηόηε Αληηπξόεδξν θαη ζηε ζπλέρεηα Γ.Γ. Γεκήηξε Ακπόλε γηα 

ηνλ ζπλερή εκπινπηηζκό θαη ηε ζπληήξεζε ηεο νέας ιζηοζελίδας ηεο Ο.Λ.Τ.Δ.Δ. Αμέηρηηα 

βράδια θαη μελύρηηα αθηέξσζε ζηελ Οκνζπνλδία, κπξνζηά ζηνλ Η/Υ ηεο. Υφρίς καμιά 

απολαβή ή ανηαπόδοζη. Ούηε θαλ πξνζσπηθή πξνβνιή. Με ηελ απνλνκή ηεο δηάθξηζεο 

απηήο, ζεθώλεηαη κεηά από ηξία ρξόληα ην «πέπλο ηοσ μσζηηρίοσ» πνπ θάιππηε ηνλ 

…«admin-02» ηνπ site, γηα λα απνθαιπθζεί ε ανιδιοηελής αγφνίζηρια ζσνάδελθος, 

παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα όινπο. 

Καηά ηε δεύηεξε κέξα ησλ εξγαζηώλ ηνπ Σπλεδξίνπ νη Αληηπξόζσπνη απνθάζηζαλ 

νκόθσλα λα απνδώζνπλ ηηκεηηθέο δηαθξίζεηο θαη ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηαμάηη ηαμαηιάδη 

θαη Δημήηρη Αμπόνη, Πξόεδξν θαη Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ απειζόληνο Γ.Σ., κεηά ηελ 

αλαθνίλσζε ηεο απόθαζήο ηνπο λα κελ ζέζνπλ μαλά ππνςεθηόηεηα. Η επηινγή ηνπο απηή ήηαλ 

ελζπλείδεηε ώζηε λα επηηεπρζεί γελλαία αλαλέσζε πξνζώπσλ θαη λα δνζεί έηζη ε δπλαηόηεηα 

ζε λεώηεξνπο ειηθηαθά θαη ζπλδηθαιηζηηθά λα αλαπηύμνπλ ηηο αγσληζηηθέο ηνπο δπλαηόηεηεο. Οη 

ζπλάδειθνη απηνί εργάζηηκαν ζκληρά και ομαδικά, θξαηώληαο γερά ηο ηιμόνι ηης 

Ομοζπονδίας ζηην πιο κρίζιμη περίοδο ηης ιζηορίας ηης, ηα ηειεπηαία ηέζζεξα ρξόληα. 

Η θφνή ηης Ομοζπονδίας έγινε ζηιβαρή θαη εμπεριζηαηφμένη, ηα θείκελα θαη ηα 

επηρεηξήκαηά ηεο δηαβάζηεθαλ από ηνπο ζπλαδέιθνπο, ηνπο ππεξεζηαθνύο παξάγνληεο, ηνπο 

πνιηηηθνύο θαη ηνπο βνπιεπηέο, δηεκβόιηζαλ ην Διιεληθό Κνηλνβνύιην σο ηελ Δπξσβνπιή, 

θαηαηέζεθαλ ζηηο δηθαζηηθέο αίζνπζεο κέρξη θαη ζην Σπκβνύιην ηεο Δπηθξάηεηαο. Ταπηόρξνλα, η 

θφνή ηης Ο.Λ.Σ.Ε.Ε. απλώθηκε πανηού κέζσ ζπζηεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ ζρνιείσλ, 

ησλ Μ.Μ.Δ., ησλ Βνπιεπηώλ, ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ θαη επαγγεικαηηθώλ θνξέσλ, ηεο ηνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, ησλ Υπνπξγείσλ, ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρώλ. Γεκηνπξγήζεθε ιζηόηοπος κε πνιύ 

κεγάιε αλαγλσζηκόηεηα. Θεζκνζεηήζεθαλ νέες ζσνδικαλιζηικές πρακηικές κε ηακηική 

μηνιαία ζσνδιάζκευη ηνπ πξνεδξείνπ με ηοσς προέδροσς ηφν Ενώζεφν. Οξγαλώζεθαλ 

νη κινηηοποιήζεις πξνκεζεύνληαο γηα πξώηε θνξά ηηο Δλώζεηο κε σλικό αγώνα, θιπ. 

Τέινο, ε 16η Γενική σνέλεσζη απνθάζηζε ομόθφνα λα ανακαλέζει θαη λα άρει 

ηιμηηική διάκριζη πνπ είρε απνλείκεη ην Γ.Σ. ηεο Οκνζπνλδίαο ελώπηνλ ηνπ 12νπ Σπλεδξίνπ. 

Τν πξόζσπν ζην νπνίν είρε απνλεκεζεί, αλ θαη είρε δηαηειέζεη ζην παξειζόλ κέινο θαη 

πξόεδξνο ηνπ Γ.Σ. ηεο Ο.Λ.Τ.Δ.Δ., όηαλ αλειίρζεθε ζηε Γηνίθεζε – θαη ρξεζηκνπνηώληαο ηελ 

ηζρύ πνπ απέξξεε από ηελ ππεξεζηαθή ηνπ ηδηόηεηα – επηηέζεθε νινκέησπα ζηελ ηνπηθή 

Δ.Λ.Τ.Δ.Δ., ζε κεκνλσκέλνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ζηελ Οκνζπνλδία (ζεζκηθά, ζην πξόζσπν ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ Γ.Σ. ηεο). Μάιηζηα, κε πεξηζζή ζξαζύηεηα πξνζθόκηζε ζηα δηθαζηήξηα ηε 

«βξάβεπζή» ηνπ από ηελ Ο.Λ.Τ.Δ.Δ. ελαληίνλ ηεο …Ο.Λ.Τ.Δ.Δ. Η Οκνζπνλδία δηθαηώζεθε 

ηειηθά, αθνύ όκσο εμαλαγθάζηεθε ζε πνιπεηείο θαη πνιπέμνδνπο δηθαζηηθνύο αγώλεο. Με ηελ 

απόθαζή ηεο, ε Γ.Σ. ηνπ αθαηξεί θαη ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηεί ηελ αλαθιεκέλε δηάθξηζε. 
 

Από ηο Προεδρείο ηης 16ης Γενικής σνέλεσζης ηφν Ανηιπροζώπφν ηφν Ε.Λ.Σ.Ε.Ε. 



 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., σας εύχεται καλή σχολική χρονιά και 
σας καλεί σε αγωνιστική εγρήγορση. Μετά την πρόσφατη μεταρρύθμιση η θέση του τεχνικού σχολείου 
έγινε ακόμα πιο δεινή και συγκεκριμένα αφού αγνοήθηκε κάθε πρόταση της εκπαιδευτικής κοινότητας: 
Στην Α’ τάξη: 

Η κατ’ ευφημισμόν ενιαία Α΄ τάξη του νέου ΕΠΑ.Λ, κατέληξε σε επιλογή τριών μαθημάτων από οκτώ 
(56 δυνατοί συνδυασμοί) και εκφυλίζεται τελικά σε επιλογή τριών μαθημάτων μόνον από τους 
διαθέσιμους τομείς του σχολείου που φοιτά ο μαθητής. Επίσης η υποτιθέμενη αναβάθμιση των τεχνικών 
σχολείων είχε σαν αποτέλεσμα να αφαιρεθούν πέντε ώρες μαθημάτων ειδικότητας με συγκεκριμένο 
θεματικό περιεχόμενο και να αντικατασταθούν με την ζώνη δημιουργικών δραστηριοτήτων αφηρημένου 
περιεχομένου, υποβαθμίζοντας το επίπεδο σπουδών. 
Στην Β’ τάξη: 

Έγινε αντικατάσταση των  ειδικοτήτων με υπερμεγέθεις σε κάποιες περιπτώσεις  τομείς και δίχως 
αναλυτικά προγράμματα, όπου ο μαθητής αντί να διδάσκεται τα μαθήματα της ειδικότητας που επέλεξε, 
πελαγοδρομεί στα μαθήματα των ειδικοτήτων του τομέα που τον αναγκάζουν να ακολουθήσει. Επίσης, 
δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό, το σκεπτικό του υπουργείου ότι ο δεκαεπτάχρονος μαθητής δεν είναι σε 
θέση να επιλέξει την ειδικότητα που θα ακολουθήσει ενώ από την άλλη πλευρά είναι ικανός να ψηφίζει. 
Στην Γ΄ τάξη: 

Η διδασκαλία της ειδικότητας έχει περιορισθεί μόνο στην Γ΄ τάξη με συνέπεια, να μην επαρκεί ο 
χρόνος ώστε να διδαχθούν τα θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα τα οποία προβλέπονται στα 
αντίστοιχα Προεδρικά Διατάγματα της κάθε ειδικότητας. Αυτό θα έχει σαν συνέπεια  τα επαγγελματικά 
δικαιώματα των αποφοίτων αυτού του τύπου ΕΠΑ.Λ, αναγκαστικά να είναι υποδεέστερα αυτών των 
επαγγελματικών δικαιωμάτων που ως τώρα κατείχαν οι απόφοιτοι όλων των τύπων τω τεχνικών 
σχολείων που ως τώρα λειτούργησαν στη Ελλάδα.   
Το τέταρτο έτος «μαθητείας» δεν ανήκει στην τυπική εκπαίδευση και εξελίσσεται σε παρωδία. 
Οι ενδεικτικά αναφερόμενες παραπάνω αλλαγές σε συνδυασμό με την διοικητική ανεπάρκεια (τέσσερις 
διαφορετικές εγκύκλιοι σε δύο μήνες για τον τρόπο εγγραφής των μαθητών στα ΕΠΑ.Λ όπου  ορίζεται 
καταληκτική ημερομηνία εγγραφών πριν την έκδοση αποτελεσμάτων ανεξεταστέων μαθητών 
Γυμνασίου), έχουν προκαλέσει ως τώρα:  

• Μαθητική διαρροή. 
• Καταργήσεις τμημάτων. 
• Συγχωνεύσεις τομέων και καταργήσεις ειδικοτήτων. 
• Υπεραριθμίες και μετακινήσεις εκπαιδευτικών. 
• Την παραχώρηση των ΕΠΑ.Σ. στον ΟΑΕΔ που αποδεικνύεται σήμερα το πλέον 

δυναμικό του κομμάτι. 
• Συρρίκνωση σχολείων της ΔΤΕΕ. 

Συνάδελφοι, η μία ακόμη χαλιναγωγημένη από ευρωπαϊκό πακέτο μεταρρύθμιση,  έχει επιφέρει 
σύγχυση στην ελληνική κοινωνία, αβεβαιότητα στους μαθητές και εργασιακή ανασφάλεια σε όλους μας 
και γι’ αυτό σας καλούμε να στηρίξετε την προσπάθεια της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., της μοναδικής δύναμης που 
αντιστέκεται σε κάθε προσπάθεια υποβάθμισης της ΔΤΕΕ. Διατηρώντας αυτή την πορεία η Ελλάδα θα 
είναι η μοναδική χώρα της Ευρώπης που εκτοπίζει την Τεχνική Εκπαίδευση από το τυπικό εκπαιδευτικό 
της σύστημα.  

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

 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Ταχ. Δ/νση : Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου ΤΚ-Πόλη : 104 36 Αθήνα 
Τηλέφωνο : 210-5238973 Πρόεδρος: 6932-619808 
E-mail : oltee.oltee@gmail.com         Facebook: σελίδα Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 
Ηλεκτρ. σελ. : http://www.oltee.gr Facebook: ομάδα Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 

 
Αθήνα, 01-09-2016 
Αρ. Δ.Τ.: 006 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Καλή σχολική χρονιά, το νέο ΕΠΑ.Λ είναι εδώ. 
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….. Εμείς δεν μοιράσαμε φωτοτυπίες …… 
 
Α. Τσίπρας:  Εμείς δεν μοιράσαμε φωτοτυπίες, τόνισε ο πρωθυπουργός και πρόεδρος 

του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ στις 18 

Σεπτεμβρίου 2016 ( http://www.esos.gr/arthra/46241/tsipras-emeis-den-moirasame-fototypies ) 

ΟΛΤΕΕ:  Εσείς δεν μοιράσατε ούτε βιβλία (στα μαθήματα Τομέων και Ειδικοτήτων των 

ΕΠΑ.Λ). 

 Εσείς δεν εκδώσατε Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (στα μαθήματα Τομέων 

και Ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ). 

 Εσείς δεν εκδώσατε οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων στην Α΄ και στην 

Β΄ τάξη των ΕΠΑ.Λ. . 

 Εσείς δεν φροντίσατε να καλυφθούν οι κενές οργανικές θέσεις.  

 Εσείς συγχωνεύσατε Τομείς και καταργήσατε Ειδικότητες. 

 Εσείς δυσκολέψατε την εγγραφή των μαθητών στα ΕΠΑ.Λ εκδίδοντας τέσσερις 

διαφορετικές εγκυκλίους σε δύο μήνες για τον τρόπο εγγραφής των μαθητών στα 

ΕΠΑ.Λ. όπου ορίζεται καταληκτική ημερομηνία εγγραφών πριν την έκδοση 

αποτελεσμάτων των ανεξεταστέων μαθητών του Γυμνασίου. 

 Εσείς παραχωρήσατε τις 106 ΕΠΑ.Σ. σε άλλο Υπουργείο. 

 Εσείς δημιουργήσατε υπεραριθμίες εκπαιδευτικών. 

 Εσείς δεν ενημερώσατε τους μαθητές και τους γονείς τους για την συντελούμενη 

αλλαγή στα ΕΠΑ.Λ. και για την νέα δομή τους.  

 Εσείς υποχρεώνετε τους μαθητές μας να παρακολουθούν μαθήματα που ήδη 

έχουν διδαχθεί, αναγκάζοντας τους πτυχιούχους ΕΠΑ.Λ παρελθόντων ετών να 

εγγράφονται στην Β’ τάξη. 

 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ταχ. Δ/νση : Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου ΤΚ-Πόλη : 104 36 Αθήνα 
Τηλέφωνο : 210-5238973 Πρόεδρος: 6932-619808 
E-mail : oltee.oltee@gmail.com         Facebook: σελίδα Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 
Ηλεκτρ. σελ. : http://www.oltee.gr Facebook: ομάδα Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 

 
Αθήνα, 21-9-2016 

Αρ. Δ.Τ.: 007 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
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                                                    αρ. Δ.Τ.: 007/21-09-2016, σελ.2/2 

 Εσείς δεν πραγματοποιήσατε μεταθέσεις εκπαιδευτικών ειδικοτήτων. 

 Εσείς δεν πραγματοποιήσατε μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών για την κάλυψη 

των οργανικών κενών. 

 Εσείς αλλάζετε την αντιστοιχία βιβλίων (που ενδεχομένως θα δώσουμε στους 

μαθητές μας) και μαθημάτων κάθε βδομάδα.  

  Εσείς οδηγήσατε σε πλάνη 130 εκπαιδευτικούς  σε πρόωρη συνταξιοδότηση. 

  Εσείς μετατρέπετε τους εκπαιδευτικούς σε εκπαιδευτές των Ι.Ε.Κ., οδηγώντας 

τους στην κατάρτιση. 

 Εσείς αφαιρέσατε την δυνατότητα από τους εκπαιδευτικούς να αναγνωρίσουν 

την προϋπηρεσία τους από τον ιδιωτικό τομέα, όπως μπορούν να κάνουν όλοι οι 

υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι. 

 Εσείς αφαιρέσατε πέντε ώρες μαθημάτων ειδικότητας με συγκεκριμένο 

θεματικό περιεχόμενο και τα αντικαταστήσατε με την ζώνη δημιουργικών 

δραστηριοτήτων αφηρημένου περιεχομένου, υποβαθμίζοντας το επίπεδο 

σπουδών. 

 Εσείς δεν αναστείλατε την υποχρηματοδότηση των Σχολείων. 

 Εσείς υποχρηματοδοτείτε τους δήμους με συνέπεια η συντήρηση των 

σχολικών κτηρίων να είναι ελλιπής. 

 Εσείς δεν φροντίζετε για την εφαρμογή της αυτοτελούς  χρηματοδότησης των 

Ε.Κ.. 

 Εσείς δεν εξοπλίζετε τα Εργαστηριακά Κέντρα με τον απαιτούμενο σύγχρονο 

εξοπλισμό. 

 Εσείς δεν ενεργοποιείτε θεσμούς που υποστηρίζουν τη διαδικασία της μάθησης 

και τη σύνδεση με την αγορά εργασίας (ΓΡΑ.Σ.Υ., ΓΡΑ.Σ.Ε.Π. κλπ) 

 

τονίζει η ΟΛΤΕΕ απευθυνόμενη στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων και στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και Πρωθυπουργό. 

 

 

 

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



 
“ … και ιδού εισιν έσχατοι οι έσονται πρώτοι … ” 

 

Στην απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με Αρ. Πρωτ. 
Κ1/122418/29-08-2016,  που υπογράφει ο Γ.Γ. Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς , με 
θέμα: «Κριτήρια και διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Δημόσια 
Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) και στις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (Δ.ΣΕΚ) του ν. 4186/2013 (Α’ 193)» και συγκεκριμένα στην παράγραφο  Γ’ και 
στην περίπτωση 7 αυτής, ορίζει ότι:  

«7. Οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι κατατάσσονται στο τέλος των 
αξιολογικών πινάκων»,  

διαπιστώνεται δηλαδή δυσμενής διάκριση μεταξύ των ιδιωτικών υπαλλήλων, 
ελευθέρων επαγγελματιών και δημοσίων υπαλλήλων, σε βάρος των εκπαιδευτικών 
δημοσίων υπαλλήλων, κατατάσσοντας τους τελευταίους ανεξαρτήτως μορίων .  

Αν ο στόχος του Υπουργείου είναι η διασφάλιση του καλύτερου επιπέδου σπουδών 
των Δ.Ι.Ε.Κ. και Δ.Σ.Ε.Κ., με την  προσέλκυση ατόμων με αποδεδειγμένη εμπειρία στο 
γνωστικό αντικείμενο, κάλλιστα μπορεί να πριμοδοτήσει τους εργαζομένους  με 
επαγγελματική εμπειρία σε συναφή εργασία με ανάλογα  ποσοστά και σε καμία περίπτωση 
δεν θα πρέπει να υιοθετήσει την λογική των αποκλεισμών, αλλά την λογική της 
μοριοδότησης των πραγματικών προσόντων, που οδηγούν στην επιλογή των πλέον 
κατάλληλων, καταρτισμένων και πιστοποιημένων  εκπαιδευτών. 

Σε περίπτωση που σκοπός της επιλογής είναι  να πριμοδοτήσει τους αποκλεισμένους 
από την αγορά εργασίας (ανέργους) οφείλει να  αυξήσει την μοριοδότησή τους και όχι 
όπως λάθος έκανε να την μειώσει . 

 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ταχ. Δ/νση : Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου ΤΚ-Πόλη : 104 36 Αθήνα 
Τηλέφωνο : 210-5238973 Πρόεδρος: 6932-619808 
E-mail : oltee.oltee@gmail.com         Facebook: σελίδα Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 
Ηλεκτρ. σελ. : http://www.oltee.gr Facebook: ομάδα Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 

 
Αθήνα, 28-09-2016 

Αρ. Δ.Τ.: 008 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
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                                                    αρ. Δ.Τ.: 008/28-09-2016, σελ.2/2 

Επιπλέον να προσθέσουμε ότι στο θέμα της οργάνωσης και  ασφαλής λειτουργίας 
των εργαστηρίων, θα πρέπει να τηρηθεί η πρόβλεψη  της Υ.Α. με Αρ. Πρωτ.9493/Δ4/20-
01-2015/ΥΠΑΙΘ και ειδικά το άρθρο 4 που αναφέρει:  

«Στα στελέχη διοίκησης του Ε.Κ. που διατίθενται για τη λειτουργία των εργαστηρίων 
των Δ.Ι.Ε.Κ. και Δ.Σ.Ε.Κ. σύμφωνα με την παράγραφο 3, δύναται να ανατίθενται από τους 
Δ/ντές των Δ.Ι.Ε.Κ./Δ.Σ.Ε.Κ. μέχρι (10) δέκα διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως εις έκαστον.»  

Είναι  θεσμοθετημένη λοιπόν  η κατά προτεραιότητα ανάθεση στους Υπευθύνους 
εργαστηρίων και Τομεαρχών του ΕΚ ώστε να διασφαλίζεται η πληρέστερη οργάνωση και 
επαρκέστερη διδασκαλία των μαθημάτων στα Δ.ΙΕΚ. 

Συμπληρωματικά αναφέρουμε ότι στην Υπουργική Απόφαση  με Αρ. Πρωτ. 
96004/Δ4/17-6-2015 (ΦΕΚ 1318/τ.Β΄/1-7-2015), που καθορίζει την λειτουργία των Ε.Κ. 
υπάρχει το άρθρο 10 που ορίζει την συνεργασία Ε.Κ. με Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ ,  που προβλέπει :  

«4. Στο ωράριο που εκπαιδεύονται οι σπουδαστές των Δ.Ι.Ε.Κ. και οι μαθητές των 
Σ.Ε.Κ. , όταν αυτό δεν συμπίπτει με το ωράριο λειτουργίας του Ε.Κ κατά το οποίο 
εξυπηρετούνται τα  ΕΠΑ.Λ, ορίζεται υπεύθυνος του Ε.Κ. εκπαιδευτικός από τα στελέχη 
διοίκησης του, με πρόταση του Διευθυντή του Ε.Κ. και απόφαση της Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένα διδακτικό έτος. Ο παραπάνω υπεύθυνος, μπορεί να 
είναι διαφορετικός για κάθε ημέρα … 

…. Επιπλέον για την διασφάλιση του εξοπλισμού των εργαστηρίων και την εύρυθμη 
λειτουργία των εργαστηριακών μαθημάτων προσλαμβάνεται, κατά προτεραιότητα, ένας (1) 
τουλάχιστον εκπαιδευτικός του Ε.Κ για κάθε εργαστηριακό μάθημα  ». 

 
Μετά από τα παραπάνω, ζητούμε την άρση του αποκλεισμού των Εκπαιδευτικών 

δημόσιων υπάλληλων και την σύννομη κατάταξή τους σύμφωνα με τα προσόντα τους.  

 

 

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

 

 

 



 

 

Στάση Εργασίας στις 5-10-2016 
 

Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. συμμετέχει στις κινητοποιήσεις των Εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών και 
στη στάση εργασίας της Τετάρτης 5-10-2016. 

Καλούμε τα μέλη μας να εκφράσουν δυναμικά και μαζικά με την παρουσία τους την 
κατηγορηματική αντίθεσή μας: 

• Στο κλείσιμο των ολιγομελών τμημάτων των σχολείων της Τ.Ε.Ε.. 
• Στην αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος και στην μετακίνηση μαθητών. 
• Στην περαιτέρω υποβάθμιση της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. 
• Στους επιπλέον φραγμούς και κοινωνικούς αποκλεισμούς των ευπαθών κοινωνικών 

ομάδων. 
• Στις συγχωνεύσεις των σχολικών μονάδων της Τ.Ε.Ε. που στοχεύουν στη 

συρρίκνωση της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. 
• Στις συγχωνεύσεις εκπαιδευτικών ειδικοτήτων. 

 

ΟΛΟΙ οι εκπαιδευτικοί της Τ.Ε.Ε. στα κατά τόπους ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ. 
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ να τους ΧΑΛΑΣΟΥΜΕ τα ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ που 

έχουν στο στόχαστρο την Τ.Ε.Ε. και τους Εκπαιδευτικούς της. 

Την ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ και ώρα 13:30 

Όλοι στο Υπουργείο Παιδείας (για την Αθήνα) 
 
Στάση εργασίας για διευκόλυνση των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στα 

συλλαλητήρια 11:00-14:00 για τον πρωινό κύκλο και 14:00-17:00 για τον απογευματινό 
κύκλο. 

 

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

 

 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ταχ. Δ/νση : Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου ΤΚ-Πόλη : 104 36 Αθήνα 
Τηλέφωνο : 210-5238973 Πρόεδρος: 6932-619808 
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Τα όμορφα ΕΠΑ.Λ. όμορφα καίγονται 
 

Από την ψήφιση του 4386/2016 , του πρόσφατου νόμου για την Τ.Ε.Ε. και τις 
εξαγγελίες που προηγήθηκαν και ακολούθησαν είχαμε αντιληφθεί τι θα επακολουθήσει. 
Αρχικά είχαμε το “μάζεμα” σε “δόσεις” των τομέων που ξεκίνησε με την Υπουργική 
Απόφαση με αριθμό Φ20/105925/Δ4/29-06-2016 , που τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με την  Υπουργική Απόφαση με αριθμό Φ20/120403/Δ4/21-07-2016 και παίρνοντας την 
τελική (?) μορφή με την εγκύκλιο  με αρ. πρωτ. Φ20/122938/Δ4/26-7-2016 ) 

Σήμερα έχουμε τον “εξορθολογισμό” των ολιγομελών. Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. και οι τοπικές 
Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. απεύθυναν επιστολές στον Υπουργό αλλά και στους Περιφερειακούς Διευθυντές 
Εκπαίδευσης ζητώντας να δουν την πραγματική και ουσιαστική διάσταση του θέματος 
(ενδεικτικά βλ.: http://www.oltee.gr/?p=7386 στις 25-8-2016, 
http://www.oltee.gr/?p=7446 στις 14-09-2016, http://elteekor.blogspot.com/2016/09/normal-0-false-false-
false-el-x-none-x.html στις 19-09-2016). 

Όμως η παλινδρόμηση μεταξύ εγκρίσεων  και απ-εγκρίσεων, άλλοτε από τους 
Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης και άλλοτε από τον Υπουργό, για την λειτουργία 
ολιγομελών τμημάτων των ΕΠΑ.Λ., δείχνει την έλλειψη σοβαρής προσέγγισης κομβικών 
ζητημάτων της Τ.Ε.Ε..Συγκεκριμένα αρκετοί Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης δεν 
ενέκριναν ολιγομελή τμήματα , ενώ άλλοι που αρχικά ενέκριναν άλλαξαν τις αποφάσεις 
τους λαμβάνοντας εντολές άνωθεν. 

Ενδεικτικά παρακάτω αναφέρουμε κάποιες αποφάσεις που τροποποιήθηκαν, 
αφαιρώντας τμήματα που αρχικά είχαν εγκριθεί: 
• στην Δ.Δ.Ε. Πιερίας η αρχική απόφαση : 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%A7%CE%9B94653%CE%A0%CE%A3-
%CE%9C%CE%A4%CE%9D 

τροποποιήθηκε στην : 
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A964%CE%964653%CE%A0%CE%A3-
%CE%94%CE%974 

• στην Δ.Δ.Ε.  Χαλκιδικής η αρχική απόφαση: 
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9E9%CE%9B4653%CE%A0%CE%A3-
%CE%987%CE%A1?inline=true 

τροποποιήθηκε στην : https://diavgeia.gov.gr/doc/75304653%CE%A0%CE%A3-
9%CE%9F%CE%9B?inline=true 

• στην Δ.Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης η αρχική απόφαση: 
https://diavgeia.gov.gr/doc/64%CE%97%CE%964653%CE%A0%CE%A3-
%CE%A1%CE%97%CE%A7?inline=true 

τροποποιήθηκε στην : https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A91%CE%9704653%CE%A0%CE%A3-
02%CE%9E?inline=true 

• Δ.Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης η αρχική απόφαση: 
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A96%CE%9544653%CE%A0%CE%A3-97%CE%91?inline=true 
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                                                    αρ. Δ.Τ.: 010/07-10-2016, σελ.2/2 
τροποποιήθηκε στην : 

https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%A8%CE%9A%CE%A34653%CE%A0%CE%A3-
31%CE%95?inline=true 
Η επιφανειακή ενασχόληση με το θέμα, καθώς οι πρόσφατες αλλαγές είναι τόσο 

νωπές που έχουν ως αποτέλεσμα το ράβε- ξήλωνε στην Τεχνική εκπαίδευση. Λαμβάνοντας 
υπόψη και τις πρόσφατες προτάσεις της Επιτροπής Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για 
την Παιδεία, της “επιτροπής Λιάκου” με τίτλο “ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΑ ΑΕΙ- ΤΕΙ  ” 
(βλ. http://www.oltee.gr/?p=7703) περί διετούς Λυκείου, ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ., προϊόν ενός 
διαλόγου που έγινε (;) – που τελείωσε (;) – που δεν τελείωσε (;) – που συνεχίζεται (;), 
συμπεραίνει  κανείς την προχειρότητα των αλλαγών , χωρίς να υπάρχει κάποιο 
στοιχειωδώς σχεδιασμένο μεταβατικό στάδιο.  

Είναι ηλίου φαεινότερο πως οι αλλαγές που έγιναν στα ΕΠΑ.Λ. δεν ήταν προϊόν 
ουσιαστικού  διαλόγου αλλά ενός κατ’ επίφαση διαλόγου , με μόνο κριτήριο την οικονομία 
χρήματος και δεν έλαβε διόλου υπόψη τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί. Καλούνται 
οι εκπαιδευτικοί να ξελασπώσουν τις «αλλαγές επί χάρτου», μην έχοντας ούτε αναλυτικά 
προγράμματα ούτε οδηγίες αλλά να τους προτείνεται να χρησιμοποιήσουν  αναχρονιστικά 
βιβλία δεκαπενταετίας (που ακόμα δεν έχουν διανεμηθεί).  

Ας καταλάβουν επιτέλους πως στην εκπαίδευση  δεν υπεισέρχονται  μόνο λογιστικά 
αριθμητικά δεδομένα, αλλά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της είναι αυτά που θα 
μεταστρέψουν το μορφωτικό αποτέλεσμα από αρνητικό σε θετικό.  
Με όλες αυτές τις αλλαγές καλλιεργείται και επαυξάνεται η άποψη της κοινωνίας πως τα 
ΕΠΑ.Λ. είναι σχολεία πρόχειρα σχεδιασμένα και σχολεία δεύτερης επιλογής . Συνοψίζοντας  

δη λ ώ ν ο υ μ ε 
την κατηγορηματική αντίθεσή μας: 

I. Στην κατάργηση των ολιγομελών τμημάτων των σχολείων της Τ.Ε.Ε. 
II. Στην αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος και στην μετακίνηση μαθητών. 
III. Στους επιπλέον φραγμούς και κοινωνικούς αποκλεισμούς των ευπαθών 
κοινωνικών ομάδων. 
IV. Στην περαιτέρω υποβάθμιση της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. 

Δεν μπορούμε να ΦΟΡΤΩΝΟΥΜΕ συνεχώς τις ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ του ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ στις ΠΛΑΤΕΣ των ΜΑΘΗΤΩΝ, ούτε να παίζουμε με τις ζωές τους ! 
 
Κύριε Φίλη ας τελειώνουμε με τους αιωρούμενους μαθητές, ήρθε η ώρα να 
εγκρίνετε την λειτουργία όλων των ολιγομελών τμημάτων σήμερα διότι στις 15 
Οκτωβρίου εκπνέει και η προθεσμία των μετεγγραφών. 

Καλούμε 
τους εκπαιδευτικούς που  πιστεύουν στην αξία της Τ.Ε.Ε. να συσπειρωθούν γύρω από την 
Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., η οποία είναι η μόνη ανεξάρτητη – ακομμάτιστη – μη χειραγωγούμενη 
ομοσπονδία που αγωνίζεται για την εγκαθίδρυση των ΕΠΑ.Λ.  σε σχολεία πρώτης επιλογής. 

 

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

Συνάδελφοι ο αρμαγεδώνας δεν έρχεται αλλά είναι εδώ. 

  Ο Λιάκος συνεχίζει το καταστροφικό του έργο έχοντας όλους εμάς τους καθηγητές, υποτίθεται 
αυτόφωτες και αυτόνομες προσωπικότητες, να κοιτάμε μουδιασμένοι ή να δηλώνουμε άγνοια 
παριστάνοντας τους ‘κουφούς’ και τους ‘τυφλούς’. Το χρονικό της καταστροφής έχει ως εξής: 

Βήμα 1ο : Πριν από ένα χρόνο μια ομάδα υποτιθέμενων αγανακτισμένων φοιτητών για το χάλι της 
Παιδείας (η ομάδα REN), σαν γνήσιοι αρουραίοι που πρώτα βρωμίζουν και μετά εξαφανίζονται, 
υποτίθεται έδωσαν τη σπίθα προβληματισμού για μια νέα μεταρρύθμιση στη πολύπαθη Τ.Ε.Ε., που 
είχε σύμφωνα με τους εμπνευστές της στόχο με ορίζοντα 5ετίας, την κατάργηση των Σχολείων  της 
Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης από το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα.    

Βήμα 2ο : Τη βρώμικη δουλειά αναλαμβάνει να εκτελέσει το Ι.Ε.Π., συστήνοντας επιτροπές χωρίς να 
υπάρχει η στοιχειώδης αξιοκρατική και διαφανής διαδικασία. Βέβαια κύριοι ενορχηστρωτές είναι 
υποτίθεται ‘συνάδελφοι’ από τον χώρο της Τ.Ε.Ε., σε θέσεις συμβούλων και άλλες . 

Βήμα 3ο : Ξεκινάει με την κατάλληλη προπαγάνδα στα ΜΜΕ ο περιβόητος Εθνικός διάλογος για την 
Παιδεία όπου προβλεπόταν να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2016, αφού θα είχαν ακουστεί και 
ληφθεί υπόψη οι φωνές των κοινωνικών ομάδων (καθηγητές, μαθητές, γονείς). Όμως τον Μάιο του 
2016, έχουν ήδη τυπωθεί και εκδοθεί τα Φ.Ε.Κ. που «καλούπωναν» τη νέα μεταρρύθμιση με 
μοναδικό φαινόμενο οι μαθητές της Γ΄τάξης να συνεχίζουν τις σπουδές τους με τον νόμο 
Αρβανιτόπουλου, οι της Α΄τάξης με τον νόμο Φίλη και οι μαθητές της Β΄τάξης και με τους δύο 
νόμους (Μέχρι τον Ιούνιο ο νόμος του Αρβανιτόπουλου και μετά ο νόμος Φίλη). 

Βήμα 4ο : Τα σχολεία ξεκινάνε τη νέα σχολική χρονιά σε πολλές περιπτώσεις με τεράστια κενά και 
παραδόξως σε άλλες περιπτώσεις με τεχνητές υπεραριθμίες, καταργήσεις τμημάτων και ειδικοτήτων, 
συγχωνεύσεις Τομέων και μετακινήσεις μαθητών και καθηγητών.    

Κατά καιρούς ο πρόεδρος του Εθνικού Διαλόγου Λιάκος έχυνε όπου μπορούσε τη χολή του για 
τα Σχολεία της Τ.Ε.Ε., με δηλώσεις, «Τα ΕΠΑ.Λ. έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους» ή «είναι απλά 
αποθετήρια ψυχών». 

Μέχρι και την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η εκπαιδευτική κοινότητα αντιμετωπίζει τον 
Λιάκο σαν έναν ‘πανεπιστημιακό’  εκτός πραγματικότητας που τα κείμενα του και οι δημόσιες 
δηλώσεις του, προκαλούσαν θυμηδία προβάλλοντας με την αστοχία τους την ανικανότητα του να 
καταλάβει τη σπουδαιότητα για την ελληνική κοινωνία που έχει διαδραματίσει η Τεχνική εκπαίδευση 
από την εποχή του Καποδίστρια που την ίδρυσε έως και σήμερα στην Ελλάδα της κρίσης.   
Βήμα 5ο : Ο Λιάκος που φαίνεται να συνεχίζει το «θεάρεστο έργο» Ρεπούση, με εμπρηστικές 
δηλώσεις για τον ποντιακό ελληνισμό, αλλά και πράξεις που προσβάλουν το φρόνημα του λαού και 
με χειρουργική ακρίβεια ακρωτηριάζει μαθήματα, όπως τα Αρχαία Ελληνικά, τα Θρησκευτικά, την 
Ιστορία, έρχεται τώρα να βάλει την ταφόπλακα στην Δημόσια Τ.Ε.Ε., κοινοποιώντας τις απαράδεκτες 
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και προκλητικές θέσεις του με την μορφή «Υπομνήματος…» για την αναβάθμιση της Δημόσιας 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Κύριοι/ες Συνάδελφοι θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. της μοναδικής σοβαρής 
δύναμης που υπερασπίζεται τη Δημόσια Δευτεροβάθμια Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση  ο 
λεπτομερής σχολιασμός του υπομνήματος Λιάκου, του οποίου τα κύρια σημεία είναι: 

1. Τετραετές Γυμνάσιο και διετές Λύκειο. Μόνο με αυτή την αλλαγή σύμφωνα με το υπόμνημα 
θα κλείσει το 1/3 των σχολείων. Μόνο τα ΕΠΑ.Λ. είναι 400 σχολεία. Αν υποτεθεί  ότι σε κάθε 
ευνομούμενη πολιτεία υπάρχει προβληματισμός όταν ένα σχολείο σταματά να λειτουργεί, εύκολα 
καταλαβαίνει κανείς ότι είναι ανυπολόγιστο το κόστος όχι μόνο για τη νέα γενιά αλλά και για όλη 
την ελληνική κοινωνία όταν στις ήδη κατηργημένες εκατόν έξι (106) κατηργημένες ΕΠΑ.Σ. 
προστεθούν περισσότερα από εκατόν τριάντα (130) ΕΠΑ.Λ.. 

2. Το νέο Τεχνικό σχολείο θα είναι διετές αλλά το 1ο έτος του θα είναι παρόμοιο με του ΓΕ.Λ.. 
Δηλαδή το υπάρχον κουτσουρεμένο τριετές ΕΠΑ.Λ., πολύ σύντομα, πιστεύουμε αν δεν υπάρξει η 
αναγκαία αντίδραση, από τον προσεχή Σεπτέμβριο,  θα εκφυλιστεί σε μονοετές. Αυτό θα έχει 
ως συνέπεια να μην μπορεί ο απόφοιτος να έχει τα επαγγελματικά δικαιώματα που είχε ως σήμερα, 
και το ‘Τεχνικό’ Σχολείο να οδηγείται στην ανυποληψία, στην παρακμή και νομοτελειακά στο 
κλείσιμο του. 

3. Στο συγκεκριμένο υπόμνημα  ο φωστήρας της μεταρρύθμισης Λιάκος δηλώνει ανερυθρίαστα ότι οι 
απόφοιτοι της Γ΄τάξης δεν θα παίρνουν πτυχίο. Δηλαδή επαναφέρει το εκπαιδευτικό σύστημα 
όπως ήταν πριν 50 χρόνια. Πριν ακόμα και από τη μεταρρύθμιση Παπανούτσου που είχε ιδρύσει 
και εντάξει τις Τεχνικές Σχολές (Κατώτερες, Μέσες, Ανώτερες Τεχνικές Σχολές), στο τυπικό 
εκπαιδευτικό σύστημα. Έτσι θα επιτευχθεί ο διακαής πόθος των εμπνευστών της μεταρρύθμισης, 
ότι «με ορίζοντα πενταετίας, οι δύο τύποι Λυκείων ΓΕ.Λ. –ΕΠΑ.Λ., να γίνουν ένας».  

ΚΥΡΙΟΙ/ΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ, ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΑΣΑΝ ΟΥΤΕ ΑΠΕΞΩ ΑΠΟ 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΡΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ. Ακόμα και αν υποτεθεί ότι το 
δυναμικό των καθηγητών με τις υπάρχουσες ειδικότητες του, είναι απλοί αριθμοί που πρέπει η 
«πρώτη φορά Αριστερά» να τους μειώσει, το εγκληματικό στη συγκεκριμένη περίπτωση με το 
κλείσιμο των σχολείων είναι ότι μεθοδευμένα επιχειρούν να  αποστερήσουν από τα παιδιά των λαϊκών 
τάξεων που αποτελούν την πλειοψηφία των μαθητών που στελεχώνουν τα ΕΠΑ.Λ. και τα τελευταία 
τους εφόδια, που είναι τα Γράμματα και η Τέχνη της επιλογής τους.  

Αγαπητοί συνάδελφοι, τα προσωπεία έπεσαν και με τα όσα συμβαίνουν στο χώρο της 
Παιδείας, δεν υπάρχουν δικαιολογίες για κανένα από εμάς. Ως καθηγητές που επενδύσαμε τη ζωή μας 
στην Τ.Ε.Ε. και στα προβλήματα της, πιστεύουμε ότι η αντίληψη Λιάκου, θέλει να μετατρέπονται οι 
απόφοιτοι των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολείων σε ανειδίκευτους, ανεπάγγελτους και  διαχρονικά 
κομματικά εξαρτώμενους αντί να προορίζονται ως οι μελλοντικοί επαγγελματίες που θα καλύψουν τις 
ανάγκες της κοινωνίας, ενώ παράλληλα θα είναι ελεύθεροι δημοκρατικοί πολίτες με άποψη. 

ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ. ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΗΣ Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.. 
ΔΕΝ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΣ.  

Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ Τ.Ε.Ε. ΣΤΟ ΤΥΠΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΑ ΑΠΟ 
ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ. ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΕΘΝΙΚΟ.  

ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ 

 

 

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 
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Άμυνα κρατερά επί των θέσεών μας μέχρις εσχάτων 
 

Στις 28 Οκτωβρίου 1940, ο Φασισμός ζήτησε από την Ελλάδα «..το δικαίωμα να 
καταλάβει δια των ενόπλων αυτής δυνάμεων …ορισμένα στρατηγικά σημεία του 
ελληνικού εδάφους.… Τα στρατεύματα ταύτα δεν παρουσιάζονται ως εχθροί του 
ελληνικού λαού και η Ιταλική Κυβέρνησις δεν προτίθεται ποσώς, δια της προσωρινής 
κατοχής στρατηγικών τινών σημείων… να θίξει οπωσδήποτε την κυριαρχίαν και την 
ανεξαρτησίαν της Ελλάδος. Η Ιταλική Κυβέρνησις ζητεί από την Ελληνικήν Κυβέρνησιν 
όπως δώσει αυθωρεί… τας αναγκαίας διαταγάς ίνα η κατοχή αύτη δυνηθεί να 
πραγματοποιηθεί κατά ειρηνικόν τρόπον...»  (απόσπασμα από τη «διακοίνωση-
τελεσίγραφο» του Ιταλού πρεσβευτή Εμμανουέλε Γκράτσι).  
Alors, c'est la guerre: «Λοιπόν, αυτό σημαίνει πόλεμος» ήταν η απάντηση του Μεταξά 
στο τελεσίγραφο. 
Ο Μεταξάς, αν και δικτάτορας, απάντησε « ΟΧΙ ». Το ΟΧΙ που πήγαζε από τη βούληση 
σύσσωμου του Ελληνικού Λαού. 
Σήμερα «γιορτάζουμε» την επέτειο του «ΟΧΙ», σε μια χώρα: 
 που έχει δεχθεί ένα νέο «τελεσίγραφο» (από τους δανειστές της αυτή τη φορά), 
 που έχει εκχωρήσει «ορισμένα στρατηγικά σημεία του ελληνικού εδάφους», 
 και όλα αυτά «κατά ειρηνικόν τρόπον», 
 από «δυνάμεις» που «δεν παρουσιάζονται ως εχθροί του ελληνικού λαού». 

Η επέτειος του «ΟΧΙ» γιορτάστηκε για πρώτη φορά στα χρόνια της Κατοχής, το 
1941, στον προαύλιο χώρο του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο καθηγητής Κωνσταντίνος 
Τσάτσος (μετέπειτα Πρόεδρος της Δημοκρατίας) αρνήθηκε να κάνει μάθημα εκείνη την 
ημέρα, με αποτέλεσμα να απολυθεί από το Πανεπιστήμιο. Το 1942, ο εορτασμός έγινε 
στην Πλατεία Συντάγματος με πρωτοβουλία των οργανώσεων ΕΠΟΝ και ΠΕΑΝ. Σύμφωνα 
με τον Ηλία Βενέζη, το 1943 η επέτειος γιορτάστηκε στο κτίριο της Εθνικής Τράπεζας 
στην πλατεία Κοτζιά. Κατέφθασαν όμως οι Γερμανοί, που είχαν πλέον την ευθύνη της 
αστυνόμευσης, υποχρέωσαν όσους συμμετείχαν να σταθούν με τα χέρια ψηλά μέχρι το 
βράδυ, ενώ έστειλαν περίπου είκοσι από τους συμμετέχοντες σε στρατόπεδα 
συγκέντρωσης. Κάποιοι δεν επέστρεψαν ποτέ… 
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Η …«ειρήνη» στη Χώρα μπορούσε να διασφαλιστεί με …«μικρές παραχωρήσεις» 
προς τις χώρες του Φασιστικού Άξονα: «μερικά εδάφη» μέχρι την Πρέβεζα στους Ιταλούς 
και «ολίγη» Μακεδονία και Θράκη στους Βουλγάρους… Ο Καγκελάριος της Γερμανίας 
Αδόλφος Χίτλερ, «ως εραστής του ελληνικού πνεύματος», ζήτησε μόνο αυτά ! Ο Μεταξάς 
αρνήθηκε, αν και «ομοϊδεάτης» του. Ο Λαός ξεσηκώθηκε με ενθουσιασμό σε ένα 
«παράλογο» αγώνα, στα βουνά της Αλβανίας και στα οχυρά του Ρούπελ, που από χρόνια 
κατασκεύαζε μυστικά ο Μεταξάς, προετοιμάζοντας έγκαιρα τη χώρα να αποκρούσει τις 
ορέξεις των «φίλων» του… 

Η σύγκριση του τότε και του τώρα, μόνο θλίψη και απελπισία προκαλεί. 
Η δική τους καγκελάριος, 
Οι δικοί μας πρωθυπουργοί, 
Οι «εταίροι», 
Η δημόσια περιουσία, γη, αεροδρόμια, λιμάνια, δίκτυα, υποδομές, φυσικοί πόροι, 

ορυκτός πλούτος, που … «αξιοποιούνται» κοψοχρονιάς. 
Η χωρίς όρους παράδοσή τους, που από χρόνια μυστικά προετοιμαζόταν… 
Ο Λαός που επιτέλους «σωφρονίστηκε» να επιδιώκει το εφικτό κι όχι το 

«παράλογο», την ατομική καλοπέραση κι όχι το συλλογικό συμφέρον. 
Την Ελλάδα σήμερα δεν την κυβερνά ούτε η συγκυβέρνηση, ούτε η Τρόικα. Την 

κυβερνά ο ΦΟΒΟΣ !! Ένας Φόβος που δεν γνώριζαν οι αγωνιστές του 1940… 
Το σημερινό μας ΟΧΙ, πρέπει να ξεκινήσει από τις συνειδήσεις.  

ΟΧΙ στο Φόβο ! 

Τα «νούμερα» ΗΤΑΝ και ΕΙΝΑΙ συντριπτικά εναντίον μας.Και το ’40 και σήμερα ! 
Το δίδαγμα όμως του ’40 είναι οτι τα «νούμερα» αυτά μηδενίζονται μπροστά σε ένα 
αποφασισμένο λαό που δε γνωρίζει Φόβο. 

Κι ο Φόβος εξοβελίζεται μόνο με τη Γνώση και την Παιδεία ! 

Και Φόβο δεν μπορεί να νοιώθει αυτός που του τα έχουν πάρει ΟΛΑ! 
Αυτός που δεν έχει πια τίποτε να χάσει, εκτός από την Ψυχή του… 

Σε αυτή την Ψυχή, την ελεύθερη, αδούλωτη, ατρόμητη ελληνική Ψυχή του ’40, σε 
αυτήν έχουν στοχεύσει και ΑΥΤΗ είναι που ΔΕ ΘΑ ΤΟΥΣ ΤΗ ΧΑΡΙΣΟΥΜΕ !! 

 
……Νικούμε. Νικούμε. 
Πάντα νικάει το δίκιο! 

Μια μέρα θα νικήσει ο άνθρωπος. 
Μια μέρα η λευτεριά θα νικήσει τον πόλεμο. 

Μια μέρα θα νικήσουμε για πάντα. 
Αθήνα, Νοέμβριος 1940, Γιάννης Ρίτσος 

 

 

 

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



Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά 
Συμβούλια 

 
Ενόψει των αρχαιρεσιών για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων των 

εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Β/θμιας Εκπ/σης, που θα πραγματοποιηθούν 
στις 2 Νοεμβρίου, 

υ π ε ν θ υ μ ί ζ ο υ μ ε : 
1. Ότι ΔΕΝ πρόκειται για εκλογές συνδικαλιστικής εκπροσώπησης και έκφρασης 
των εκπαιδευτικών. 
2. Ότι τα θέματα που απασχολούν τα Υπηρεσιακά Συμβούλια είναι καθαρώς 
υπηρεσιακά (υπηρεσιακές μεταβολές, λειτουργικά θέματα σχολείων, κλπ) και οφείλουν να 
περιορίζονται στο ρόλο που προβλέπει για αυτά ο Νόμος. 
3. Ότι ΔΕΝ νοείται η άσκηση «πολιτικής» μέσα σε αυτά, ούτε να 
χρησιμοποιούνται με οποιοδήποτε τρόπο για εφαρμογή ή στήριξη πολιτικών επιλογών. 
4. Ότι η συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια 
αποτελεί ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ του Κλάδου και έχει στόχο τον έλεγχο των πράξεων της Διοίκησης 
και τη συμμετοχή των εργαζομένων στις υπηρεσιακές Αποφάσεις ΔΙΑ της ΨΗΦΟΥ 
των αιρετών τους εκπροσώπων. 
5. Ότι οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών στα Συμβούλια οφείλουν να διασφαλίζουν 
τη νομιμότητα των Αποφάσεων της Διοίκησης εξ’ ονόματος και για λογαριασμό ΟΛΩΝ των 
εργαζομένων, ασχέτως πολιτικών πεποιθήσεων, ιδεολογίας και κομματικής προτίμησης. 

 
Θεωρούμε λοιπόν ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ το γεγονός ότι οι εκλογές πραγματοποιούνται με 

«παραταξιακά» ψηφοδέλτια με πολιτική – κομματική ταυτότητα που βρίσκονται 
σε ευθεία επικοινωνία, σχέση και εξαρτήσεις με τα Κόμματα, που είτε κυβερνούν, είτε 
αντιπολιτεύονται. 

Κοντά σε όλα αυτά, αποτελεί μόνιμο πρόβλημα της Τ.Ε.Ε. ότι μετά την ενοποίηση 
της Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης καταργήθηκαν τα Υπηρεσιακά Συμβούλια Τεχνικής 
Εκπαίδευσης. Από τότε, τα πολύπλοκα και ειδικά θέματα της Τ.Ε.Ε. αντιμετωπίζονται 
μέσα από τα Συμβούλια της γενικής Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης. Μόνο τυχαίως και εντελώς 
συμπτωματικά μπορεί να βρεθεί σε αυτά υπηρεσιακό στέλεχος ή αιρετός που να έχει 
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υπηρετήσει στα σχολεία της Τ.Ε.Ε. και να γνωρίζει τα θέματά μας. Η ισχύουσα νομοθεσία 
δεν προβλέπει την αντιπροσώπευση των εκπαιδευτικών της Τ.Ε.Ε. ΟΥΤΕ στα θέματα 
που αφορούν ΕΙΔΙΚΑ και ΜΟΝΟ σε αυτήν ! 

Μετά από όλα τα παραπάνω, 
κ α λ ο ύ μ ε 

όλους τους συναδέλφους της Τ.Ε.Ε. να στηρίξουν υποψηφιότητες αιρετών που 
υπηρετούν στα σχολεία της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, ή γνωρίζουν 
τις ιδιαιτερότητες λειτουργίας και τα προβλήματα των πολύπαθων σχολείων μας και των 
εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτά, ασχέτως κλάδου και ειδικότητας. 

 

 

 

 

 

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



“Λαέ πεινάς, γιατί τους προσκυνάς” 
 

ήταν ένα από τα συνθήματα που κυριάρχησαν 43 χρόνια πριν, το Νοέμβριο του 
1973, από τους ηρωικά εξεγερμένους φοιτητές, σπουδαστές, μαθητές και πολίτες, στις 
σχολές της Αθήνας με αποκορύφωμα τη Νομική Σχολή και το Πολυτεχνείο. 

Η εξέγερση στο Πολυτεχνείο είναι το πιο πρόσφατο γεγονός της νεότερης Ιστορίας 
μας και είναι μια μοναδική ιστορική στιγμή. Είναι κάθε είδους αντίσταση και αφοσίωση. 
Είναι εξέγερση συνειδήσεων. Είναι επαναπροσδιορισμός αξιών και αρχών.  

Το Πολυτεχνείο ζει και θα ζει πάντα , μιας και πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που θα 
αγωνίζονται για το καλύτερο! 

Η επέτειος του Πολυτεχνείου δεν είναι το μνημόσυνο μιας τραγικής νύχτας, αλλά η 
υπενθύμιση για ένα διαρκή αγώνα για ψωμί, παιδεία, δημοκρατία και ελευθερία, ενάντια σε 
κάθε είδους χούντα, είτε οικονομική, είτε ιδεολογική. 

Σήμερα, 

 ταπεινοί εμείς προσκυνητές στη μνήμη των αγωνιστών του Πολυτεχνείου ,ας 
αναλογιστούμε πόσο μεγάλο είναι το χρέος μας να διαφυλάξουμε τα αγαθά της 
δημοκρατίας και της ελευθερίας. 

Σήμερα, 

• που η πλασματική ευμάρεια της δεκαετίας του ’80 και του ’90 έχει καταρρεύσει, 

• που η αυτοδιάθεση της Χώρας «κουρεύεται» από το Χρέος που της φόρτωσαν, 

• που το φάσμα της πείνας πλανιέται πάνω από κάθε ελληνική οικογένεια, 

• που η Παιδεία αγωνίζεται για …«την επάρκεια και όχι για την πληρότητα», 

• που η Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση παραδίδεται σταδιακά στην Κατάρτιση 
και στη Μαθητεία του εισαγόμενου «δυϊκού μοντέλου» ΜΗ τυπικής ΜΑΘΗΣΗΣ, 

Σήμερα, 

το αίτημα ΨΩΜΙ – ΠΑΙΔΕΙΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ αποκτά και πάλι ουσιαστικό περιεχόμενο. 
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Δίχως τουφέκι και σπαθί, με το ήλιο στο μέτωπο, 
υπήρξατε ήρωες και ποιητές μαζί. Είστε το Ποίημα. 

Απλώνοντας το χέρι μου δεν φτάνει ως εκεί 
που ωραία λουλούδια τις μορφές σας 

Λιτανεύει ο αέρας της αρετής. Ω παιδιά μου, 
Μπροστά σ’ αυτό το ποίημα μετράει μόνο η σιωπή. 

                                   Νικηφόρος Βρεττάκος 

 
 

 

 

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

 

 



 

 

Γενική Απεργία την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016 
 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 
την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016 η ΑΔΕΔΥ πραγματοποιεί Απεργία διεκδικώντας: 
1. Δημόσιες υπηρεσίες που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας και των 

Πολιτών. 
2. Το σταμάτημα των διαδικασιών αξιολόγησης δομών κι εργαζομένων. 
3. Την κατάργηση της ενοικιαζόμενης εργασίας, της μερικής απασχόλησης, της ελαστικής 

και εκ περιτροπής εργασίας. 
4. Γενναία αύξηση των δαπανών σε Παιδεία, Υγεία, Κοινωνική Ασφάλιση και για Δημόσιες 

επενδύσεις. 
5. Κατάργηση όλων των νόμων που μείωσαν μισθούς – συντάξεις – κοινωνικά επιδόματα. 
6. Να σταματήσει η καταλήστευση του εισοδήματός μας από τη φορολογική επιδρομή. 
7. Όχι στη ληστεία του τραπεζικού κεφαλαίου και στις Δημόσιες χρηματοδοτήσεις στον 

τραπεζικό τομέα.  
8. Δωρεάν, Δημόσια και υψηλής ποιότητας Παιδεία, Υγεία, Περίθαλψη, Ασφάλιση, Κοινωνική 

Πρόνοια και Πολιτισμό για όλους.  
9. Κατοχύρωση του δικαιώματος των ελεύθερων Συλλογικών Διαπραγματεύσεων στο 

Δημόσιο. 
Οι ομοσπονδίες και τα συνδικάτα διαδηλώνουν στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 11:00, 

κόντρα στα νέα μέτρα που προετοιμάζονται για την κοινωνία και τον λαό. 
Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. καλεί τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στα συλλαλητήρια που 

διοργανώνονται σε όλη την Ελλάδα. 
 

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 
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Αθήνα, 21-11-2016 

Αρ. Δ.Τ.: 015 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
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Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Π.Δ. 69/2016 (ΦΕΚ 127/τ.Α΄/13-7-2016) 

 
Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2365/οικ.21426 του Υπουργείου 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  που εκδόθηκε στις 9 Αυγούστου 2016 
ορίζεται η διαδικασία που δίνει το δικαίωμα αναγνώρισης προϋπηρεσίας έως 7 ετών 
στους  δημοσίους και δημοτικούς υπαλλήλους που η εργασιακή τους σχέση  διέπεται 
από τον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.3528/2007 - ΦΕΚ 26 τ.Α΄/9-2-2007). 

Για τους εκπαιδευτικούς της Π.Ε. και Δ.Ε. δεν υπάρχουν συνταγματικές ειδικές 
διατάξεις για την αναγνώριση προϋπηρεσίας για βαθμολογική κατάταξη ενώ οι ειδικές 
νομοθετικές διατάξεις ρυθμίζουν μόνο την ένταξη και την προαγωγή των 
εκπαιδευτικών σε βαθμούς (Α', Β' και Γ)  στα άρθρα 12, 13 και 14 παρ. 2  του Νόμου 
1566/1985. Με την ρύθμιση που εισάγεται με το ΠΔ.69/2016 αλλάζει κατ ουσία το 
άρθρο 98  του Ν.3528/2007 στον καθορισμό της εκάστοτε προσμετρούμενης 
προϋπηρεσίας για την ένταξη σε βαθμό, διατηρώντας σε ισχύ τις ρυθμίσεις του 
1566/1985 .     

Καθώς ισχύει η συνταγματική αρχή της ισότητας και της χρηστής διοίκησης θα 
πρέπει να επιτραπεί και στους εκπαιδευτικούς η αναγνώριση συναφούς προϋπηρεσίας 
προς το διδακτικό τους έργο.  Δεν νοείται να αναγνωρίζεται προϋπηρεσία για 
μερικούς υπαλλήλους και όχι για τους υπόλοιπους όπως οι εκπαιδευτικοί.  

Να τονίσουμε ότι ως συνάφεια στην περίπτωση των εκπαιδευτικών θα πρέπει 
να λογιστεί τόσο η διδακτική τους προϋπηρεσία, όσο και η προϋπηρεσία στην 
τεχνική-επαγγελματική ειδικότητα τους, ειδικά για τους εκπαιδευτικούς όλων των 
κλάδων και ειδικοτήτων που υπηρετούν στην Τεχνική και Επαγγελματική εκπαίδευση. 
Ακόμα θεωρούμε εύλογο να μην τίθεται χρονικός περιορισμός στην κατάθεση των 
δικαιολογητικών για την αναγνώριση της παραπάνω προϋπηρεσίας, καθώς αυτό δεν 
προβλέπεται από το ΠΔ69/2016 ,αλλά να ακολουθείται πρακτική ανάλογη  με αυτή 
της απόδοσης δεύτερης ειδικότητας η οποία γίνεται καθ όλη την διάρκεια του έτους. 
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Επιπρόσθετα  η συναφής προϋπηρεσία αυτή να προσμετρείται και για την 
μισθολογική εξέλιξη, με την έννοια πως η εμπειρία που αποκτήθηκε χρησιμοποιείται 
στην άσκηση των διδακτικών καθηκόντων των εκπαιδευτικών.  

 
Αναμένουμε από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. να προβεί άμεσα στις δέουσες ενέργειες για την 

αποκατάσταση των παραπάνω.   

 

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



Κοινωνικός Αυτοματισμός 
 

Η σύγχρονη έννοια του κοινωνικού αυτοματισμού ορίζει μία από τις πρακτικές 
βάσει των οποίων τα εκάστοτε εξουσιαστικά συστήματα κυριαρχούν έναντι της μάζας. 
Πιο συγκεκριμένα, αφορά στη μέθοδο αποπροσανατολισμού από τη ρίζα του 
προβλήματος με μετατόπιση του ‘κατηγορώ’ σε κοινωνικές ομάδες που λειτουργούν ως 
εξιλαστήρια θύματα. Πρόκειται ουσιαστικά για μια στρατηγική αλληλοεξόντωσης που δρα 
προς όφελος της άρχουσας τάξης, καθώς η ίδια ισχυροποιείται χωρίς να ‘λερώσει τα χέρια 
της’. Το φαινόμενο αυτό βρίσκει τον προκάτοχό του στη μέθοδο του “διαίρει και 
βασίλευε”. Πρόκειται μέσες άκρες για την ακόλουθη φιλοσοφία και πρακτική 
διακυβέρνησης: όταν μια επαγγελματική ομάδα ή κοινωνική τάξη αντιδρά (δίκαια ή άδικα) 
σε μια ρύθμιση που την αφορά, η κυβέρνηση προσπαθεί να στρέψει την υπόλοιπη 
κοινωνία εναντίον της ή περιμένει να συμβεί αυτό, λόγω των προβλημάτων και της 
ταλαιπωρίας που δημιουργούν στους υπόλοιπους πολίτες, τυχόν κινητοποιήσεις της 
επαγγελματικής ομάδας. 

Η επίθεση του κεφαλαίου, η οποία εντάθηκε από τις αρχές της δεκαετίας του '90, 
μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, έχει ως έναν από τους βασικούς της στόχους την 
πλήρη απορρύθμιση των συστημάτων προστασίας της εργασίας. Μη ξεχνάμε ότι για την 
οικονομία της αγοράς, η εργασία συνιστά έναν από τους τρεις συντελεστές παραγωγής 
(οι άλλοι δυο είναι το κεφάλαιο και οι πρώτες ύλες). Με δεδομένο, λοιπόν, ότι η κεντρική 
ιδέα του καπιταλισμού δεν είναι το κέρδος αλλά  η μεγιστοποίηση του κέρδους, όπως 
κάθε εταιρεία αναζητά φτηνές πρώτες ύλες και φτηνό δανεισμό, έτσι αναζητά και φτηνή 
εργασία.  
Η κρατική εξουσία, θέλει μεν να βοηθήσει σ' αυτή την κατεύθυνση αλλά, παράλληλα, 
πρέπει να διασφαλίζει εκείνες τις συνθήκες που θα ελαχιστοποιούν την πιθανότητα 
ανατροπής της. Υπ' αυτή την έννοια, η εξουσία αντιλαμβάνεται ότι μια γενικευμένη 
επίθεση κατά ενός συμπαγούς μετώπου εργαζομένων ενέχει μεγάλο κίνδυνο αντίδρασης, 
η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ανατροπές. Συνεπώς, αυτό το μέτωπο πρέπει να 
διαρραγεί. Και ο απλούστερος τρόπος για να το πετύχει αυτό η εξουσία, είναι να 
στοχοποιήσει ένα τμήμα των εργαζομένων, στρέφοντας τους υπόλοιπους εναντίον του. 
Τα σχετικά παραδείγματα είναι πάμπολλα: 
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Ας πάρουμε, για αρχή, τους εκπαιδευτικούς που τεμπελιάζουν τρεις μήνες τον 
χρόνο, τους γιατρούς του ΕΣΥ με τα φακελάκια, τους τελωνειακούς που συναλλάσσονται 
με τους λαθρέμπορους, τους διαδηλωτές που κλείνουν τους δρόμους με τις πορείες τους 
και πάει λέγοντας. Και, φυσικά, μπράβο στην κυβέρνηση που κλείνει σχολεία και 
νοσοκομεία και ξε-πουλάει λιμάνια κι αεροδρόμια. 

Τα ίδια και χειρότερα με το άλλο κηφηναριό, εκείνο της ΔΕΗ. Αν παρακολουθήσει 
κανείς τις δηλώσεις των πολιτικών και τις αναλύσεις των μεγαλοδημοσιογράφων, θα 
νομίζει ότι στην ΔΕΗ δουλεύουν μόνο συνδικαλιστές και βολεμένοι καρεκλοκένταυροι, 
όλοι τους αδρά αμειβόμενοι. Δεν υπάρχουν ούτε εναερίτες, ούτε λιγνιτωρύχοι, ούτε 
τεχνίτες και εργάτες. Προφανώς, οι υποδομές που φτάσανε στο πιο μακρινό χωριό και 
στο πιο απομονωμένο νησί της χώρας, φτιάχτηκαν με επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος 
από κάποιο γραφείο και το κάρβουνο που καίνε τα εργοστάσια παραγωγής ρεύματος, 
πέφτει από τον ουρανό κατ' ευθείαν στους κλιβάνους. Πώς να μην αγανακτήσουμε ως 
κοινωνία; Πάνω και στους Δεητζήδες, λοιπόν, να τους φάμε κι αυτούς! Και μπράβο στην 
κυβέρνηση που ξε-πουλάει και την ΔΕΗ! 

Κάπως έτσι δουλεύει ο κοινωνικός αυτοματισμός και με τους δημοσίους 
υπαλλήλους. Αφού πρώτα υπεστήκαμε πλύση εγκεφάλου και πειστήκαμε ότι το κράτος 
είναι υδροκέφαλο και οι υπάλληλοί του υπεράριθμοι και καλοπληρωμένοι, πέσαμε πάνω 
τους να τους φάμε. Εδώ η δουλειά έγινε ευκολότερα γιατί ο κοινωνικός αυτοματισμός 
λειτούργησε και ανάμεσα στους ίδιους τους υπαλλήλους: να διώξεις αυτόν που παίρνει το 
χι επίδομα κι όχι εμένα που δεν το παίρνω, να διώξεις αυτόν που δεν έχει κάνει 
μεταπτυχιακό γιατί εγώ έχω, να διώξεις αυτόν που διορίστηκε από το παράθυρο γιατί εγώ 
μπήκα με ΑΣΕΠ κλπ.  
Θυμίζω ότι τρόικα και κυβερνήσεις μιλούν επί επτά χρόνια για την ανάγκη μεταρρύθμισης 
του δημόσιου τομέα, με κλείσιμο οργανισμών, κλείσιμο και συγχώνευση υπηρεσιών και 
παράλληλη μείωση των δημοσίων υπαλλήλων. Από τόσα και τόσα που έχεις ακούσει ή 
έχεις διαβάσει, μπορείς να μου πεις τι θα εξοικονομήσουμε ως κράτος από την υλοποίηση 
όλων αυτών; Ποιά θα είναι η ωφέλεια, βρε αδερφέ, αν ρημάξουμε αυτό το "υδροκέφαλο" 
δημόσιο και απολύσουμε μερικές δεκάδες χιλιάδες άχρηστων υπαλλήλων; 

Αν δεν ξέρεις ήδη την απάντηση, σε διαβεβαιώνω ότι θα εκπλαγείς. Αντιγράφω 
από το ηλεκτρονικό "Βήμα", της 16/6/2014: 

Έγγραφο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα που 
διαβιβάστηκε στη Βουλή στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου για 
προβλέψεις στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής αναφέρει 
ότι για την περίοδο 2013-2018 θα υπάρξει καθαρή δημοσιονομική εξοικονόμηση 
ύψους 100 εκατ. ευρώ με παρεμβάσεις που ενσωματώνουν τα εξής στοιχεία: 
Την ένταξη 25.669 υπαλλήλων σε καθεστώς διαθεσιμότητας. 
Την αποχώρηση 15.000 υπαλλήλων από τον Δημόσιο Τομέα. 
Την υλοποίηση 15.000 νέων προσλήψεων από την εφαρμογή του κανόνα μια 
πρόσληψη για κάθε μια υποχρεωτική αποχώρηση. 

Ορίστε η απάντηση, λοιπόν: απολύουμε 25.669 εργαζόμενους και κάνουμε εκατό 
εκατομμύρια ευρώ οικονομία σε βάθος εξαετίας! Αν απολύαμε 250.000, θα κάναμε 

http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=606351
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οικονομία ένα δισεκατομμύριο. Κι αν απολύαμε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, σε έξι 
χρόνια θα εξοικονομούσαμε σχεδόν δύο από τα τριακόσια ογδόντα δισεκατομμύρια που 
χρωστάμε, οπότε σε περίπου χίλια χρόνια θα ξεχρεώναμε τελείως. Αν, βεβαίως, στο 
μεταξύ δεν πάρουμε καινούργια δάνεια και δεν επιβαρυνθούμε με νέους τόκους. 

Δίκαιη η οργή οποιουδήποτε χάνει την δουλειά του. Εκτονώνεται, όμως, η οργή 
του αν χάσει την δουλειά του κι ο διπλανός του; Ικανοποιείται το παράπονό του με το 
"καλά σου κάνανε και σένα"; Χορταίνει την πείνα του αν πεινάσει και κάποιος άλλος; 
Μήπως είναι ώρα να συνειδητοποιήσουμε ότι ο εχθρός όλων όσων χάσανε τις δουλειές 
τους δεν είναι εκείνοι που δουλεύουν ακόμη αλλά εκείνοι που τους πέταξαν στην ανεργία 
και το σύστημα που αυτοί υπηρετούν; 

Πως λειτουργεί ο κοινωνικός αυτοματισμός 
Συνήθως, χρονικά, προ της ανακοίνωσης των όποιων μέτρων που προκαλούν τις 

αντιδράσεις των εργαζομένων, προηγείται μία περίοδος όπου τα ΜΜΕ αναλαμβάνουν να 
απαξιώσουν ηθικά και κοινωνικά, αναδεικνύοντας  ως προνομιούχο και παρασιτικά βιούσα 
την ομάδα των εργαζομένων που πρόκειται να τεθεί σε στοχοποίηση. Ακολουθούν 
διαρροές των υπό νομοθέτηση μέτρων για να αξιολογηθούν οι αντιδράσεις. Τα μέτρα 
αυτά παρουσιάζονται από τα ΜΜΕ ως εκσυγχρονιστικές τομές και βαθιές μεταρρυθμίσεις 
που σπάζουν στεγανά ετών και εμπεδώνουν τη διαφάνεια, ενώ οι αναμενόμενες 
αντιδράσεις των εργαζομένων που τυχόν θίγονται κατατάσσονται στην κατηγορία της 
συντεχνίας (όρα δηλώσεις Γαβρόγλου). Οποιοσδήποτε πλέον αγωνίζεται για τα 
επαγγελματικά του δικαιώματα, λοιδορείται ως εχθρός της κοινωνίας. 
Η εύκολη στοχοποίηση στα μάτια των πολιτών οιουδήποτε αντιδρά (ανεξαρτήτως του 
βάσιμου των αιτιάσεων του) είναι ακόμη ευκολότερη σε μια κοινωνία σαν την ελληνική, 
που απαρτίζεται από πολίτες που πολύ συχνά αντιμετωπίζουν τους συμπολίτες τους όχι 
μόνο με καχυποψία, αλλά και φθόνο. Ο κοινωνικός αυτοματισμός απευθύνεται μεταξύ 
άλλων στο ταπεινότερο των ενστίκτων: στην χαιρεκακία. 

Κάπως έτσι και σε συνθήκες πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης και ύφεσης 
δημιουργούνται προϋποθέσεις κοινωνικής αποσυσπείρωσης και αποσάθρωσης: Ο 
κοινωνικός αυτοματισμός μετατρέπεται κυριολεκτικά σε κοινωνικό κανιβαλισμό. 

Η ευθύνη των πολιτικών ηγεσιών είναι μεγάλη. Δεν είναι δυνατόν να υποδαυλίζουν 
τις κοινωνικές αντιπαλότητες για να μπορούν να άρχουν. Δεν είναι δυνατόν να επιλέγεται 
η λογική του ‘divide et impera’ , την στιγμή ακριβώς που χρειάζεται η μεγαλύτερη δυνατή 
κοινωνική και εθνική συσπείρωση. Πραγματικοί εθνικοί ηγέτες είναι αυτοί που ενώνουν 
τους πολίτες, τους εμπνέουν και υπηρετούν κοινωνικά και εθνικά οράματα και όχι αυτοί 
που επιβάλουν διχαστικές λογικές.  

 
 

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

 

https://www.minedu.gov.gr/eidiseis/25204-07-11-16-h-omilia-tou-ypourgoy-paideias-erevnas-kai-thriskevmaton-kosta-gavroglou-stin-teleti-paradosis-paralavis


 

Πανεργατική  Απεργία την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016 
 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 

την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016 η Γ.Σ.Ε.Ε. με την συμπαράσταση της  Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 

πραγματοποιεί Πανεργατική  Απεργία και καλεί σε συμμετοχή όλους τους εργαζόμενους, 

τους ανέργους και τους συνταξιούχους, απαιτώντας: 

1. Σταθερή και πλήρη εργασία για όλους με ίσα δικαιώματα.  

2. Άμεση κατάργηση του συνόλου των αντεργατικών και αντιασφαλιστικών 

μνημονιακών διατάξεων. 

3. Άμεση κατάργηση της εμπλοκής της κρατικής εξουσίας στον προσδιορισμό του 

κατώτατου μισθού και ημερομισθίου 

4. Σεβασμό στους δημοκρατικούς θεσμούς και διαδικασίες. 

5. Ενίσχυση της προστασίας από τις απολύσεις (ατομικές και ομαδικές). 

 

Οι ομοσπονδίες και τα συνδικάτα διαδηλώνουν: 

στην Αθήνα στο Πεδίον του Άρεως στις 11:00,  

 στην Θεσσαλονίκη στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης  στις 11:30,  

 στο Ηράκλειο στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου στις 11:00 

 

Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. καλεί τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στα συλλαλητήρια που 

διοργανώνονται σε όλη την Ελλάδα. 

 

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

 

 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ταχ. Δ/νση : Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου ΤΚ-Πόλη : 104 36 Αθήνα 
Τηλέφωνο : 210-5238973 Πρόεδρος: 6932-619808 
E-mail : oltee.oltee@gmail.com         Facebook: σελίδα Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 
Ηλεκτρ. σελ. : http://www.oltee.gr Facebook: ομάδα Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 

 
Αθήνα, 5-12-2016 

Αρ. Δ.Τ.: 018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

mailto:oltee.oltee@gmail.com
https://www.facebook.com/oltee.oltee/
http://www.oltee.gr/
https://www.facebook.com/groups/oltee/


 

Παράλληλη ασφάλιση εκπαιδευτικών από 1-1-2017 
 

O νόμος 4387/2016 (Φ.Ε.Κ. 85/τ.Α΄/12-5-2016), «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας 
– Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας 
εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις»,  γνωστός και ως το «Νέο Ασφαλιστικό 
ή νόμος Κατρούγκαλου», άλλαξε σημαντικά τα δεδομένα για το ασφαλιστικό καθεστώς των  
εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με τον νέο νόμο όλοι οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, άρα και οι 
εκπαιδευτικοί  θα υπάγονται για κύρια σύνταξη στο ασφαλιστικό καθεστώς του Ενιαίου Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.). Βάση αυτού οι εκπαιδευτικοί που έχουν υπαχθεί σε 
καθεστώς είτε υποχρεωτικής ασφάλισης, είτε προαιρετικής ασφάλισης σε δύο ή περισσότερους 
φορείς ή τομείς ασφάλισης (π.χ. ασφάλιση στο Δημόσιο και στο ΤΣΜΕΔΕ ή το ΤΣΑΥ ή το 
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ή αντίστροφα) μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016, μπορούν (από 1-
1-2017) προαιρετικά να εξακολουθήσουν την καταβολή των εισφορών τους στο δεύτερο 
ταμείο. Στην περίπτωση αυτή θα καταβάλλουν το συνολικό ποσοστό εισφοράς δηλαδή θα 
επωμίζονται εξολοκλήρου και τις εργοδοτικές εισφορές της δεύτερης ασφάλισής 
τους. Για τη προαιρετική συνέχεια της παράλληλης ασφάλισης οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί και 
διοικητικοί υπάλληλοι των σχολικών μονάδων οφείλουν να υποβάλουν σχετική αίτηση στην 
υπηρεσία τους με την οποία να γνωστοποιούν εάν επιθυμούν ή όχι την συνέχεια της 
παράλληλης ασφάλισή τους. 

Επομένως οι συνάδελφοι που είναι παράλληλα ασφαλισμένοι αν παραμείνουν στο 
καθεστώς της διπλής ασφάλισης θα πρέπει να πληρώσουν και την εισφορά του εργοδότη ένα 
ποσό περίπου 290 Ευρώ μηνιαίως. Εάν δεν θέλουν να πληρώνουν το ποσό αυτό να καταθέσουν 
αίτηση διακοπής της παράλληλης ασφάλισης το αργότερο έως το τέλος του χρόνου. 

 

 

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

 

 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ταχ. Δ/νση : Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου ΤΚ-Πόλη : 104 36 Αθήνα 
Τηλέφωνο : 210-5238973 Πρόεδρος: 6932-619808 
E-mail : oltee.oltee@gmail.com         Facebook: σελίδα Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 
Ηλεκτρ. σελ. : http://www.oltee.gr Facebook: ομάδα Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 

 
Αθήνα, 12-12-2016 

Αρ. Δ.Τ.: 019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

mailto:oltee.oltee@gmail.com
https://www.facebook.com/oltee.oltee/
http://www.oltee.gr/
https://www.facebook.com/groups/oltee/


 

Ευχές Χριστουγέννων 2016 
 

Ἡ παρθένος σήμερον  τὸν ὑπερούσιον τίκτει, 
καὶ ἡ γῆ τὸ σπήλαιον  τῷ ἀπροσίτῳ προσάγει· 
ἄγγελοι μετὰ ποιμένων  δοξολογοῦσι, 
μάγοι δὲ μετὰ ἀστέρος  ὁδοιποροῦσι· 
δι᾿ ἡμᾶς γὰρ  ἐγεννήθη 
παιδίον νέον,  ὁ πρὸ αἰώνων Θεός. 

 
ΡΩΜΑΝΟΥ ΤΟΥ ΜΕΛΩΔΟΥ, ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ - ΚΟΝΤΑΚΙΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

      Το ΔΣ της ΟΛΤΕΕ σας εύχεται Καλά Χριστούγεννα  
και Χρόνια Πολλά 

 

 

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

 

 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ταχ. Δ/νση : Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου ΤΚ-Πόλη : 104 36 Αθήνα 
Τηλέφωνο : 210-5238973 Πρόεδρος: 6932-619808 
E-mail : oltee.oltee@gmail.com         Facebook: σελίδα Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 
Ηλεκτρ. σελ. : http://www.oltee.gr Facebook: ομάδα Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 

 
Αθήνα, 21-12-2016 

Αρ. Δ.Τ.: 020 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

mailto:oltee.oltee@gmail.com
https://www.facebook.com/oltee.oltee/
http://www.oltee.gr/
https://www.facebook.com/groups/oltee/


«Μεταλυκειακό έτος − τάξη μαθητείας». Ναι….. ‘σε όλα’; 

 
Η Ομοσπονδία μας έχει επανειλημμένα ταχθεί υπέρ της Πρακτικής Άσκησης – 

“Μαθητείας”,  με συγκεκριμένους όμως και απαράβατους όρους και προϋποθέσειςi που 
αναφέρονται σε προηγούμενες ανακοινώσεις μας. Τις τελευταίες ημέρες  παρατηρούμε 
μια κινητικότητα από τη  πλευρά του  ΥΠ.Π.Ε.Θ. αλλά και έντονο προβληματισμό από 
την πλευρά των εκπαιδευτικών. Μελετώντας τους πρόσφατους νόμους, υπουργικές 

αποφάσειςii κ.α., που αναφέρονται στο «Μεταλυκειακό έτος − τάξη μαθητείας» έχουμε 
πολλά να πούμε, συνοπτικά αναφέρουμε τα παρακάτω. 

 

Συμφωνούμε και λέμε Ναι: 

 Στο Δ΄ έτος του Επαγγελματικού Λυκείου. 

 Να απευθύνεται στους ενήλικες πτυχιούχους, αποφοίτους του 
Επαγγελματικού Λυκείου. 

 Σε ένα τέταρτο έτος που περιλαμβάνει μικτά μαθήματα (θεωρητικό και 
πρακτικό μέρος) και το ονομάζουμε για συγκυριακούς λόγους «Μεταλυκειακό 
έτος - τάξη μαθητείας», για την αφομοίωση απαραίτητων επαγγελματικών 
γνώσεων και δεξιοτήτων. 

 Στα μαθήματα Ειδικότητας και στα Προπαρασκευαστικά Μαθήματα αλλά αυτά 
να καλύπτουν τουλάχιστον το ένα τρίτο των ωρών εβδομαδιαίως και τα 
οποία οργανώνονται και διδάσκονται αποκλειστικά στη σχολική μονάδα του 
ΕΠΑ.Λ. και του Ε.Κ. από το εκπαιδευτικό τους προσωπικό. 

 Στην ασφάλιση και αμοιβή του εκπαιδευομένου. 

 Στην άμεση ανάπτυξη και υλοποίηση των Πιλοτικών προγραμμάτων του 
τέταρτου έτους χωρίς ηλικιακό όριο, με εφαρμογή σε όλες τις ειδικότητες που 
παρέχονται σήμερα και για όλες τις περιφέρειες. 

 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ταχ. Δ/νση : Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου ΤΚ-Πόλη : 104 36 Αθήνα 
Τηλέφωνο : 210-5238973 Πρόεδρος: 6932-619808 
E-mail : oltee.oltee@gmail.com         Facebook: σελίδα Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 
Ηλεκτρ. σελ. : http://www.oltee.gr Facebook: ομάδα Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 

 
Αθήνα, 18-1-2017 

Αρ. Δ.Τ.: 021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

http://www.oltee.gr/
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 Την ευθύνη υλοποίησης αλλά και τη διοικητική διαχείριση του τέταρτου -
«Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας» να την έχουν αποκλειστικά  τα 
σχολεία μας και απαιτούμε άμεση επαναλειτουργία των Γραφείων 
Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας (ΓΡΑ.ΣΥ.) – Παρατηρητήρια 
Εργασίας. 

Προτείνουμε: 

 Το  Δ΄  έτος να είναι πλήρως ενταγμένο στο τυπικό εκπαιδευτικό 
σύστημα, αφού υλοποιείται από εκπαιδευτικό φορέα του τυπικού 
συστήματος.  

 Το επιπλέον έτος να απονέμει Δίπλωμα - Πτυχίο Ειδικότητος 
επιπέδου 5, μετά από επιτυχή παρακολούθηση και συμμετοχή σε 
ενδοσχολικές πτυχιακές εξετάσεις. Τα επαγγελματικά δικαιώματα 
των νέων πτυχιούχων τους πρέπει να ρυθμιστούν άμεσα. Δεν 
συμφωνούμε με την ολοκλήρωση του «Μεταλυκειακού έτους − τάξης 
μαθητείας» να χορηγείται στον απόφοιτο από τη σχολική μονάδα βεβαίωση 
παρακολούθησης για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης. 

 Η  ασφάλιση να είναι πλήρης, συντάξιμη και η αμοιβή να είναι ίση με 
τα 4/5 του ημερομισθίου του πτυχιούχου με προσόντα επιπέδου 4 
(τεχνίτη) και  τα ημερομίσθια να προσμετρούνται στην εργασιακή 
προϋπηρεσία. Δεν συμφωνούμε η αμοιβή να είναι ίση με το 75% επί του 
κατωτάτου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (εφόσον αφορά ήδη 
πτυχιούχους). 

 Σημαντικό είναι να δοθούν κίνητρα στους εργοδότες για τη 
πρόσληψη των μαθητευομένων μετά το πέρας της μαθητείας. 
Σημαντικό είναι να δοθούν κίνητρα στους εργοδότες για τη πρόσληψη των 
μαθητευομένων μετά το πέρας της μαθητείας.  

 Επιβάλλεται η προβολή του θεσμού μέσω των Μ.Μ.Ε., στην αγορά 
εργασίας στα επιμελητήρια, τους συνδέσμους και στην κοινωνία. 

 Σωστή αποτίμηση και αξιολόγηση των πιλοτικών προγραμμάτων και 
πλήρη εφαρμογή του Δ΄ έτους από τον Σεπτέμβριο του 2017 δίχως 
άλλες καθυστερήσεις. Κάθε ΕΠΑ.Λ. να μπορεί να λειτουργήσει τάξη 
μαθητείας για όλες τις ειδικότητες του. Η πραγματοποίηση του 4ου έτους 
δεν πρέπει να οδηγήσει σε κατηγοριοποιήσεις και διακρίσεις μεταξύ των 
ΕΠΑ.Λ. και σε απόπειρες καταργήσεων και συγχωνεύσεων.  

 Να έχουμε αρχικά μηδενική επιβάρυνση του εργοδότη με ολική 
επιδότηση του και να εξεταστεί η δυνατότητα παροχής κινήτρων 
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συμμετοχής στις πολύ μικρές επιχειρήσεις καθώς και στις 
παραμεθόριες και νησιωτικές περιοχές της χώρας. 

 Μέρος των κονδυλίων να διατεθεί για την συμπλήρωση και τον 
εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού των Εργαστηρίων και την 
δημιουργία μόνιμου θεσμού περιοδικής επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών. 

 

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

i Απαράβατοι όροι και προϋποθέσεις: 

• Να αφορά αποφοίτους της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

• Να αφορά Ενήλικες μαθητές (ετών 18+). 

• Να εκτελείται στα πλαίσια της Τυπικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και να τελεί 
υπό την άμεση εποπτεία, έλεγχο, συμμετοχή, παρουσία και καθοδήγηση του 
Εκπαιδευτικού της αντίστοιχης Ειδικότητας. 

• Απεμπλοκή του Υπουργείου Εργασίας (ΟΑΕΔ) από την όλη διαδικασία. 

• Καμία εμπλοκή σε διαδικασίες πιστοποίησης 

• Να τηρούνται οι όροι εργασίας ειδικευμένου τεχνίτη (ασφάλιση έναντι ατυχήματος, 
ένσημα, ημερομίσθιο τεχνίτη, κλπ), με τη αντίστοιχη στήριξη των επιχειρήσεων από το 
κράτος, μέσω προγραμμάτων, επιδοτήσεων, κλπ. 

 
ii Οι πρόσφατοι νόμοι, υπουργικές αποφάσεις κ.α. που αναφέρονται στο 
«Μεταλυκειακό έτος − τάξη μαθητείας» είναι: 

• ο νόμος 4186/2013(Φ.Ε.Κ. 193/τ.Α΄/17-9-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει), 

• ο νόμος όμος υπ΄ αρ. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 83/τ.Α΄ /11-5-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις»  (όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει), 

• η Κ.Υ.Α. 20405/373/5-5-2016 ”(Φ.Ε.Κ.  1371/ τ.Β’/17-5-2016 ) «Υλοποίηση της 
Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας», 

• η Υ.Α. Φ7/179513/Δ4/26-10-2016 (Φ.Ε.Κ.  3529/ τ.Β’/1-11-2016)  «Οργάνωση και 
λειτουργία τμημάτων «Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας» των αποφοίτων 
ΕΠΑ.Λ.», 

• το «Σχέδιο οδηγού εφαρμογής Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας» για την 
υλοποίηση του κατά το σχολικό έτος 2016-17  (1η έκδοση Δεκέμβριος 2016), 

• η  πρόσκληση 18208/16-12/2016 με τίτλο «Υλοποίηση πιλοτικής τάξης μαθητείας 
αποφοίτων ΕΠΑΛ» (Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΔΒΜ 37 Α/Α ΟΠΣ: 1962 Έκδοση: 1/0) και 
ΑΔΑ:Ψ2ΦΜ4653Ο7-6ΨΝ, 

• η Κ.Υ.Α.  462/6/4-1-2017 (Φ.Ε.Κ. 16/τ.Β΄ /12-1-2017) «Καθορισμός αριθμού μαθητών 
της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Σ, ΕΠΑ.Λ - Μεταλυκειακό έτος - 
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τάξη Μαθητείας, ΙΕΚ και ΣΕΚ), οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν Μαθητεία - Πρακτική 
Άσκηση στο Δημόσιο Τομέα, κατά το σχολικό έτος 2016-2017». 

 

                                                         



 

Τριών Ιεραρχών 2017 

 
Διαπιστώνουμε ότι αντί να δοθεί νόημα στο περιεχόμενο εορτασμού των Τριών 

Ιεραρχών,  το Υπουργείο Παιδείας για άλλη μία φορά κατάφερε να δοθεί περισσότερη 
προσοχή στο αν η ημέρα των Τριών Ιεραρχών είναι εργάσιμη ή αν θα γίνουν 
εκδηλώσεις . Μετά το αλαλούμ των αλλεπάλληλων «απαντήσεων», «διευκρινήσεων» 
όπως αυτά αποτυπώθηκαν στα Φ1/12189/Δ2/25-01-2017, Φ1/14180/Δ2/27-01-2017 και 
14235 /Δ4/27 /01/2017  καταλαβαίνει κανείς πως για τα Επαγγελματικά Λύκεια 
(ΕΠΑ.Λ.), Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια, Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια και Ε.Ε.Ε.ΕΚ. 
δεν είναι αργία όπως στα υπόλοιπα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά 
εργάσιμη (καθότι στο Π.Δ. 56/2016 για τα ΕΠΑ.Λ. δεν αναφέρεται ως επίσημη αργία) 
και πως ισχύουν δύο  μέτρα και δύο σταθμά. 
  Δεν θα σχολιάσουμε την ουσία του θέματος καθώς είναι καταφανές πως τα 
ΕΠΑ.Λ. υπάγονται στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, αλλά δεν μπορούμε να 
παραλείψουμε το ότι για ένα τόσο απλό θέμα δεν μπορεί να υπάρξει μια ξεκάθαρη και 
έγκαιρη απόφαση του Υπουργείου που να δίνει λύση. Πόσο μάλλον για δυσκολότερα 
προβλήματα που καλείται να επιλύσει ανά περιόδους.   

Θεωρούμε ότι οι Σύλλογοι Διδασκόντων είναι ικανοί να λάβουν την πρέπουσα 
απόφαση για την ημέρα αυτή που άπτεται της πνευματικής καθοδήγησης για τους 
μαθητές, ημέρα βέβαια αργίας για τους εκπαιδευτικούς σύμφωνα με την νομοθεσία 
(Ν.1157/1981 - ΦΕΚ τ.Α΄/126/12-5-1981). 
 

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

 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ταχ. Δ/νση : Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου ΤΚ-Πόλη : 104 36 Αθήνα 
Τηλέφωνο : 210-5238973 Πρόεδρος: 6932-619808 
E-mail : oltee.oltee@gmail.com         Facebook: σελίδα Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 
Ηλεκτρ. σελ. : http://www.oltee.gr Facebook: ομάδα Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 

 
Αθήνα, 27-1-2017 

Αρ. Δ.Τ.: 022 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

mailto:oltee.oltee@gmail.com
https://www.facebook.com/oltee.oltee/
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Η ΟΛΜΕ μέσω του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. βάζει πλάτη για την κατάργηση των ΕΠΑ.Λ. 

 
Συνάδελφοι οι καιροί είναι εξόχως κρίσιμοι και δεν αφήνουν το παραμικρό περιθώριο για 

ανάπαυση και εφησυχασμό. Απαιτούν ευαισθητοποίηση, δραστηριοποίηση, συστράτευση 

όλων μας στον κοινό βασικό στόχο, την διατήρηση και αναβάθμιση της Τεχνικής 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο χώρο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο αγώνας 

προβλέπεται δύσκολος, επίπονος και μακρύς. Σας καλούμε σε διαρκή επαγρύπνηση, 

συμπόρευση και δράση και σας γνωστοποιήσουμε τα ακόλουθα: 

• Το Ι.Ε.Π. κατάθεσε κείμενο στο Υπ.Π.Ε.Θ. και τη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών 

Υποθέσεων (Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΛΥΚΕΙΟ), το οποίο θα οδηγήσει σε άμεσα νομοθετήματα. Πολλά σημεία του κειμένου 

είναι ιδιαιτέρως ανησυχητικά για την συνέχεια των σχολείων μας (ΕΠΑ.Λ.) αλλά και 

τη διατήρηση τους. Εάν σταθούμε έστω και σε ένα σημείο, στην αναφορά για την 

ενοποίηση της Α΄ Λυκείου αρχικά και της γρήγορης επέκτασης και στις άλλες δύο 

τάξεις όπως περιγράφεται και  εάν προσπεράσουμε το γεγονός ότι έρχεται σε 

αντίθεση με προηγούμενες εκθέσεις και πορίσματα του Ι.Ε.Π. και του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου ( π.χ. ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΔΥΟ ΚΥΡΙΩΝ ΤΥΠΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ), 

αντιλαμβάνεστε τις επιπτώσεις που θα επιφέρει στα σχολεία της Τ.Ε.Ε.. 

• Η εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης δήλωσε 

ευθαρσώς σε συνεδρίαση της Διαρκής Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της 

 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ταχ. Δ/νση : Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου ΤΚ-Πόλη : 104 36 Αθήνα 
Τηλέφωνο : 210-5238973 Πρόεδρος: 6932-619808 
E-mail : oltee.oltee@gmail.com         Facebook: σελίδα Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 
Ηλεκτρ. σελ. : http://www.oltee.gr Facebook: ομάδα Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 

 
Αθήνα, 5-2-2017 

Αρ. Δ.Τ.: 023 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Οι μάσκες έπεσαν 

https://www.esos.gr/arthra/48717/voyli-i-tehniki-ekpaideysi-tha-svisei-giati-den-tha-ehei-mathites
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http://docplayer.gr/2978940-Ypoyrgeio-ethnikis-pai-eias-kai-thriskeymaton-pai-agogiko-institoyto-ekthesi-gia-tin-kathierosi-yo-kyrion-typon-lykeioy.html
http://www.oltee.gr/?p=8099
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                                                    αρ. Δ.Τ.: 023/5-2-2017, σελ.2/2 

Βουλής με θέμα την «Αναβάθμιση του Λυκείου – Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση» ότι οραματίζονται ένα και μοναδικό τύπο Λυκείου, το Ενιαίο Λύκειο. 

• Επίσης το Κέντρο Μελετών και Τεκμηρίωσης της παραπάνω Ομοσπονδίας προχωρά 

στη συγκρότηση ομάδων εργασίας με ένα από τα θέματα ( το κείμενο είναι αυτούσιο 

και το έχουμε αντλήσει από την επίσημη ανακοίνωση):  

«Κάλεσμα για τη συγκρότηση Ομάδων Εργασίας…….  
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα θέματα των ομάδων αυτών …….  
• Τομείς και ειδικότητες στα ΕΠΑ.Λ.. 
Κάποιοι πιθανοί άξονες είναι: τομείς στο μεταβατικό στάδιο – τρόπος λειτουργίας 
των τομέων – πώς φτάνουμε στο Ενιαίο Λύκειο ……..» 
 
 

Οι μάσκες έπεσαν πριν καν αρχίσει το Τριώδιο. Όλοι συντονισμένοι δουλεύουν για 

την σταδιακή μετάβαση σε ένα και μόνο τύπο Λυκείου, το Ενιαίο Λύκειο, με την κατάργηση 

της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και τον μετασχηματισμό της σε 

Κατάρτιση, που σε παγκόσμια πρωτοτυπία θα λειτουργεί μετά το Ενιαίο Λύκειο. 

 
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ. 

 
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ. ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΗΣ Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.. 

ΔΕΝ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΣ. 

Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ Τ.Ε.Ε. ΣΤΟ ΤΥΠΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ. 

ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ 

 

 

 

 

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

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=forums&srcid=MDAyNDk5NjI1OTI1OTc1NDY3NTEBMDc0NjAzOTQ0MTA2MTEzMDE2NDYBNjFPeU5wV19Bd0FKATAuMQEBdjI
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=forums&srcid=MDAyNDk5NjI1OTI1OTc1NDY3NTEBMDc0NjAzOTQ0MTA2MTEzMDE2NDYBNjFPeU5wV19Bd0FKATAuMQEBdjI
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=forums&srcid=MDAyNDk5NjI1OTI1OTc1NDY3NTEBMDc0NjAzOTQ0MTA2MTEzMDE2NDYBNjFPeU5wV19Bd0FKATAuMQEBdjI
https://www.esos.gr/arthra/48717/voyli-i-tehniki-ekpaideysi-tha-svisei-giati-den-tha-ehei-mathites
http://www.oltee.gr/


 

 

Στάση Εργασίας στις 23-2-2017 
 

 
Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. συμμετέχει στις κινητοποιήσεις των Εκπαιδευτικών και στη στάση 

εργασίας της Πέμπτης 23-2-2017 για τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών που θα 
συμμετάσχουν στα συλλαλητήρια, 12:00-14:00 για τον πρωινό κύκλο και 14:00-16:00 
για τον απογευματινό κύκλο. 

Καλούμε τα μέλη μας να εκφράσουν με την παρουσία τους τις  θέσεις  μας: 

• Διατήρηση της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στη 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ του Υπουργείου Παιδείας. 

• Αυθύπαρκτο 3ετές Λύκειο της Τ.Ε.Ε. που θα παρέχει Πτυχίο Ειδικότητας και 

Απολυτήριο ισότιμο του Γενικού Λυκείου , με αυξημένα ποσοστά 

πρόσβασης στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

• Όχι στην κοινή  Α΄ Λυκείου. 

• Όχι στις συγχωνεύσεις των σχολικών μονάδων της Τ.Ε.Ε. που στοχεύουν 

στη συρρίκνωση της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. 

 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ να τους ΧΑΛΑΣΟΥΜΕ τα ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ που 
έχουν στο στόχαστρο την Τ.Ε.Ε. και τους Εκπαιδευτικούς της. 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ.  
ΔΕΝ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΣ. 

Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ Τ.Ε.Ε. ΣΤΟ ΤΥΠΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ. 

ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΘΝΙΚΗ. 
ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ 

 

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

 

 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ταχ. Δ/νση : Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου ΤΚ-Πόλη : 104 36 Αθήνα 
Τηλέφωνο : 210-5238973 Πρόεδρος: 6932-619808 
E-mail : oltee.oltee@gmail.com         Facebook: σελίδα Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 
Ηλεκτρ. σελ. : http://www.oltee.gr Facebook: ομάδα Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 

 
Αθήνα, 22-2-2017 

Αρ. Δ.Τ.: 024 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
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Ομαδοποιήσεις κλάδων και Ωρολόγια Προγράμματα 

 
 

Η Ομοσπονδία Λειτουργών Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο 

της διαβούλευση για τα ωρολόγια Πρόγραμμα των Ειδικοτήτων της Γ’ τάξη Ημερησίου 

και Γ’ & Δ’ Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83Α΄/11-5-2016), που προτείνεται 

να εφαρμοστεί κατά το μεταβατικό στάδιο από το προσεχές σχολικό έτος 2017-18 και 

για την πρόταση ομαδοποίησης των κλάδων των εκπαιδευτικών, έχει να δηλώσει τα 

παρακάτω.  

Λόγω του περιορισμένου χρόνου της διαβούλευσης και της εκφρασμένης 

μεταβατικότητας του ισχύοντος νόμου άρα και των αναθέσεων των μαθημάτων και των 

ωρολογίων προγραμμάτων σπουδών, η Ομοσπονδία μας αδυνατεί να καταθέσει με 

αυτόν τον τρόπο και σε αυτόν τον χρόνο πλήρεις και τεκμηριωμένες προτάσεις επί 

αυτών των θεμάτων. Σε συνάντησή μας και αφού γνωρίσουμε και κατανοήσουμε το 

σκεπτικό σας για το νέο σχολείο που προγραμματίζετε - οραματίζεσθε για την Τεχνική 

και Επαγγελματική Εκπαίδευση, θα σας καταθέσουμε τις αναλυτικές προτάσεις μας. 

Συνοπτικά όμως τα σχόλια μας για τα θέματα που  μας ρωτάτε είναι τα παρακάτω. 

 

• Για τα Ωρολόγια Προγράμματα Σπουδών. 
 

Η Ομοσπονδία μας είναι αντίθετη με την γενικότερη θέσπιση εργαστηριακών 

μαθημάτων μιας ώρας είτε αυτά είναι μέρος μικτών μαθημάτων είτε αμιγώς 

εργαστηριακά είτε θεωρητικά. Σε όλα τα εργαστηριακά μαθήματα ο μέσος χρόνος 

διδασκαλίας τους για λόγους πρακτικούς , παιδαγωγικούς και μαθησιακούς οφείλει να 

έχει την στόχευση των τριών ωρών με ελάχιστες εξαιρέσεις τις δύο. Στο χρόνο της μιας 

διδακτικής ώρας δεν μπορεί να ολοκληρωθεί εργαστηριακά καμία διδακτική ενότητα. 

 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ταχ. Δ/νση : Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου ΤΚ-Πόλη : 104 36 Αθήνα 
Τηλέφωνο : 210-5238973 Πρόεδρος: 6932-619808 
E-mail : oltee.oltee@gmail.com         Facebook: σελίδα Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 
Ηλεκτρ. σελ. : http://www.oltee.gr Facebook: ομάδα Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 

 
Αθήνα, 14-3-2017 

Αρ. Δ.Τ.: 025 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
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                                                    αρ. Δ.Τ.: 025/14-03-2017, σελ.2/3 

Εάν προσθέσουμε και ότι με το ισχύον πλαίσιο αναθέσεων των εργαστηριακών 

μαθημάτων που το εργαστηριακό και το θεωρητικό μέρος  δεν μπορεί να το διδάξει ο 

ίδιος εκπαιδευτικός, η θεωρητική και η εργαστηριακή ανάπτυξη ενός αντικειμένου είναι 

αδύνατη. Συνεπώς προτείνουμε την αναμόρφωση των ωρολογίων προγραμμάτων 

σπουδών ώστε να επαλειφθούν τα μαθήματα της μίας ώρας γενικότερα οπότε και στα 

πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και προτείνουμε στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα 

μαθήματα να μην υφίσταται καθόλου εργαστηριακό μέρος.   

Στην αναμόρφωση να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και να συνυπολογισθούν όλες οι 

παρατηρήσεις διότι το προσχέδιο έχει και παρεκκλίσεις που εύκολα μπορούν να 

διορθωθούν. Ως παράδειγμα να αναφέρουμε ότι στο ωρολόγιο πρόγραμμα της 

ειδικότητας "Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, 

Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών'' του τομέα Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και 

Αυτοματισμού  (σελ. 15 του αντίστοιχου συνημμένου εγγράφου σας), το πανελλαδικώς 

εξεταζόμενο μάθημα, Δίκτυα Υπολογιστών έχει και εργαστηριακό μέρος μίας ώρας, 

παρόλο που υπάρχει εργαστηριακό μάθημα  με παρόμοιο αντικείμενο, το Εγκατάσταση 

και Διαχείριση Δικτύων – Συντήρηση,  όπου θα μπορούσε  να ενσωματωθεί αυτή την 

ώρα και το εργαστηριακό μάθημα Εγκατάσταση και Διαχείριση Δικτύων – Συντήρηση 

 να γίνει 3 ώρες.  

 

• Για τον Πίνακα Ομαδοποιημένων Κλάδων και Ειδικοτήτων Εκπαιδευτικών. 
 

Εάν και μερικώς κατανοούμε τις επιδιώξεις της Διοίκησης όπως περιγράφονται 

στο εισαγωγικό σημείωμα, η πρόταση όπως μας έχει δοθεί και χωρίς να συνοδεύεται 

από τα προγράμματα σπουδών και από τις αντίστοιχες αναθέσεις μαθημάτων δεν μας 

βρίσκει σύμφωνους. Εάν ακολουθηθεί η προτεινόμενη ομαδοποίηση θα προκύψει 

έλλειμμα στη παροχή εξειδικευμένης διδασκαλίας εκεί που χρειάζεται, με υποβάθμιση 

μαθησιακού περιεχομένου και απώλεια ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής γνώσης. 

Παρατηρούμε ότι κλάδοι και ειδικότητες που υπάρχουν σήμερα απουσιάζουν, 

κλάδοι που ίσως θα μπορούσαν να ομαδοποιηθούν να μένουν εκτός κάδρου και άλλους 

κλάδους, όπως ο νέος κλάδος ΠΕ14.04, νέος κλάδος ΤΕ01.02 και άλλοι, να ομαδοποιούν 

ειδικότητες με διαφορετικά γνωστικά πεδία και από ευρύ φάσμα επιστημονικών 

αντικειμένων, που η ομαδοποίηση τους θα επιφέρει προβλήματα και δυσλειτουργίες 



                                                    αρ. Δ.Τ.: 025/14-03-2017, σελ.3/3 

στην καθημερινότητα των σχολείων με αρνητικά εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά 

αποτελέσματα. 

Η Ομοσπονδία μας προτείνει ουσιαστικό και εκτεταμένο διάλογο για όλα τα 

θέματα της Τεχνικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης όπου θα προκύψουν στέρεες 

αποφάσεις που θα αντέξουν σε βάθος χρόνου , και όχι όπως διαφαίνεται πρόχειρες, 

βεβιασμένες και αποσπασματικές διαχειρίσεις θεμάτων με βραχυπρόθεσμες λύσεις που 

επιφέρουν μόνο αναστάτωση. 

 

 

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



 

 

Στάση Εργασίας στις 22-3-2017 
 

 
Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. αλληλέγγυα με  τις κινητοποιήσεις των μαθητών  θα πραγματοποιήσει 

στάση εργασίας την  Τετάρτη 22-3-2017 , 12:00-14:00 για τον πρωινό κύκλο και 14:00-
16:00 για τον απογευματινό κύκλο, για τη διευκόλυνση των μαθητών και των εκπαιδευτικών 
που θα συμμετάσχουν στα συλλαλητήρια 

Καλούμε τα μέλη μας να εκφράσουν με την παρουσία τους τις  θέσεις  μας: 

• Επαναφορά των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων.  

• Αύξηση των ποσοστών πρόσβασης στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για 

τους μαθητές των ΕΠΑ.Λ.. 

• Όχι στην κοινή  Α΄ Λυκείου. 

• Αυθύπαρκτο 3ετές Λύκειο της Τ.Ε.Ε. που θα παρέχει Πτυχίο Ειδικότητας 

και Απολυτήριο ισότιμο του Γενικού Λυκείου. 

• Διατήρηση της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στη 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ του Υπουργείου Παιδείας. 

• Όχι στις συγχωνεύσεις ειδικοτήτων, τομέων και  σχολικών μονάδων της 

Τ.Ε.Ε. που στοχεύουν στη συρρίκνωση της Τεχνικής Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης. 

 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ να τους ΧΑΛΑΣΟΥΜΕ τα ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ που 
έχουν στο στόχαστρο την Τ.Ε.Ε., τους Μαθητές και τους Εκπαιδευτικούς της. 

 
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ  

 

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

 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ταχ. Δ/νση : Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου ΤΚ-Πόλη : 104 36 Αθήνα 
Τηλέφωνο : 210-5238973 Πρόεδρος: 6932-619808 
E-mail : oltee.oltee@gmail.com         Facebook: σελίδα Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 
Ηλεκτρ. σελ. : http://www.oltee.gr Facebook: ομάδα Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 

 
Αθήνα, 20-3-2017 

Αρ. Δ.Τ.: 026 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
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https://www.facebook.com/groups/oltee/


 

 

Στάση Εργασίας στις 28-3-2017 και 29-3-2017 
 

 
Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. εκφράζει τη δυσαρέσκεια της καθώς σε νομοσχέδιο του Υπουργείου 

Οικονομικών κατατέθηκε αιφνιδιαστικά και αδικαιολόγητα, τροπολογία που αφορά τους 

αναπληρωτές και την Ειδική Αγωγή, χωρίς προηγουμένως να πραγματοποιηθεί δημόσια 

διαβούλευση ή διάλογος με τους επιστημονικούς ή συνδικαλιστικούς φορείς των 

εκπαιδευτικών. 

 Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. συμμετέχει στις κινητοποιήσεις των Εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών και 

στη διευκολυντική στάση εργασίας στις 28-3-2017 και 29-3-2017 που ψηφίζεται η επίμαχη 

διάταξη στη Βουλή. Η στάση εργασίας για τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών που θα 

συμμετάσχουν στα συλλαλητήρια αφορά τις ώρες  11:00-14:00 για τον πρωινό κύκλο και 

14:00-17:00 για τον απογευματινό κύκλο  . 

 
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ 

 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ να τους ΧΑΛΑΣΟΥΜΕ τα ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 

 
 
 

 

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

 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ταχ. Δ/νση : Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου ΤΚ-Πόλη : 104 36 Αθήνα 
Τηλέφωνο : 210-5238973 Πρόεδρος: 6932-619808 
E-mail : oltee.oltee@gmail.com         Facebook: σελίδα Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 
Ηλεκτρ. σελ. : http://www.oltee.gr Facebook: ομάδα Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 

 
Αθήνα, 27-3-2017 

Αρ. Δ.Τ.: 027 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
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Στάση Εργασίας στις 5-4-2017 
 

Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. συμμετέχει στις κινητοποιήσεις των Εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών και 
στη στάση εργασίας στις 5-4-2017. Η στάση εργασίας για τη διευκόλυνση των 
εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στα συλλαλητήρια αφορά τις ώρες  11:00-14:00 για 
τον πρωινό κύκλο και 14:00-17:00 για τον απογευματινό κύκλο  . 

 Καλούμε τους εκπαιδευτικούς της Τ.Ε.Ε. να συμμετέχουν στα συλλαλητήρια που θα 
πραγματοποιηθούν στις 5-4-2017, στις 1 μ..μ., στην Αθήνα στα Προπύλαια, στη 
Θεσσαλονίκη στο Άγαλμα Βενιζέλου, στο Ηράκλειο στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης 
καθώς και στα συλλαλητήρια που θα πραγματοποιηθούν σε όλη την Ελλάδα.  

Διεκδικούμε: 
• Άμεση κάλυψη των υφισταμένων κενών σε εκπαιδευτικό προσωπικό.  
• Μόνιμο διορισμό των αναπληρωτών ειδικής αγωγής με το βασικό πτυχίο.  
• Πλήρη εργασιακά, ασφαλιστικά, συνδικαλιστικά δικαιώματα για όλους τους 

αναπληρωτές. 
• Πλήρη στελέχωση όλων των δομών ειδικής αγωγής.  
• Τμήματα μέχρι δεκαπέντε (15) μαθητών στα μαθήματα γενικής παιδείας και στο 

θεωρητικό μέρος των τεχνικών μαθημάτων, μέχρι δέκα (10) μαθητών στο εργαστηριακά 
μαθήματα με δεύτερο εκπαιδευτικό από 11 έως 15 μαθητές. Λειτουργία ολιγομελών 
τμημάτων. 

• Διαρκής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μέσω συνεχών ενδοσχολικών και εξωσχολικών 
προγραμμάτων, με παράλληλη απαλλαγή από τα διδακτικά τους καθήκοντα. 

• Γενναία αύξηση των δαπανών για την Παιδεία με στόχο το 5% του Α.Ε.Π. 
 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ 

 
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ να τους ΧΑΛΑΣΟΥΜΕ τα ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 

 
 

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

 
 

 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ταχ. Δ/νση : Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου ΤΚ-Πόλη : 104 36 Αθήνα 
Τηλέφωνο : 210-5238973 Πρόεδρος: 6932-619808 
E-mail : oltee.oltee@gmail.com         Facebook: σελίδα Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 
Ηλεκτρ. σελ. : http://www.oltee.gr Facebook: ομάδα Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 

 
Αθήνα, 3-4-2017 

Αρ. Δ.Τ.: 028 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

mailto:oltee.oltee@gmail.com
https://www.facebook.com/oltee.oltee/
http://www.oltee.gr/
https://www.facebook.com/groups/oltee/


 

Γενική Απεργία την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 
 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 η ΑΔΕΔΥ και η 

ΓΣΕΕ πραγματοποιούν Απεργία διεκδικώντας: 

• Να ακυρωθεί και να μην ψηφιστεί, από τη Βουλή, το 4ο μνημόνιο. 

• Αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα. 

• Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη αναγκών και 

επαρκή χρηματοδότηση σε Υγεία, Παιδεία, Τοπική Αυτοδιοίκηση, 

Ασφαλιστικά Ταμεία και σε όλες τις Κοινωνικές Υπηρεσίες με κατάργηση 

όλων των ελαστικών μορφών εργασίας. 

• Να σταματήσει η καταλήστευση του εισοδήματός μας από τη φορολογική 

επιδρομή και τη μείωση του αφορολόγητου. 

• Το σταμάτημα της εκποίησης του δημόσιου πλούτου. 

 

Οι ομοσπονδίες και τα συνδικάτα διαδηλώνουν στην πλατεία Κλαυθμώνος 

στις 11:00, κόντρα στα νέα μέτρα. 

Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. καλεί τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στα 
συλλαλητήρια που διοργανώνονται σε όλη την Ελλάδα. 

 

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

 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ταχ. Δ/νση : Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου ΤΚ-Πόλη : 104 36 Αθήνα 
Τηλέφωνο : 210-5238973 Πρόεδρος: 6932-619808 
E-mail : oltee.oltee@gmail.com         Facebook: σελίδα Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 
Ηλεκτρ. σελ. : http://www.oltee.gr Facebook: ομάδα Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 

 
Αθήνα, 10-5-2017 

Αρ. Δ.Τ.: 029 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
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Σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες η εγγραφή στα ΕΠΑ.Λ. 

  
Οι εκπαιδευτικοί της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης κάθε χρόνο την ίδια 

εποχή καλούμαστε να παρακολουθούμε τη συνέχεια του σπονδυλωτού έργου «Μείωση 

του μαθητικού δυναμικού των ΕΠΑ.Λ.»  και δυστυχώς η φετινή εκδοχή είναι η 

χειρότερη. Το Υπουργείο Παιδείας παρά τις ανακοινώσεις του περί στήριξης της 

Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Εκπαίδευσης σκοπίμως πράττει τα αντίθετα. Με τις πρόσφατες 

εγκυκλίους που παρανόμως υποκαθιστούν τις ισχύουσες υπουργικές αποφάσεις και 

προεδρικά διατάγματα αλλά και την συνήθη τακτική που ακολουθείται στα υπόλοιπα 

σχολεία και γνωρίζει η ελληνική κοινωνία, δείχνει σαφή πρόθεση να αποτρέψει τις 

εγγραφές των μαθητών στα ΕΠΑ.Λ.. 

Με λίγα και απλά λόγια οι ελεγχόμενες ως προς τη νομιμότητα εγκύκλιοι αλλά και 

αναφορές κύκλων του υπουργείου προτείνουν ότι οι εγγραφές των μαθητών 

αποκλειστικά και μόνο στα ΕΠΑ.Λ. : 

• θα γίνονται ηλεκτρονικά με έναν απροσδιόριστο τρόπο, σε μία 

ανύπαρκτη ηλεκτρονική πλατφόρμα, με αδιευκρίνιστη διαδικασία και 

δικαιολογητικά.  

• θα γίνεται μάλλον με τους κωδικούς του ΤΑΧΙSNET. 

• θα γίνεται σε ασφυκτική προθεσμία ΜΟΝΟ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΩΝ σε 

αντίθεση με τα ΓΕ.Λ. όπου δεν ισχύει το ίδιο και το χρονικό διάστημα των 

εγγραφών είναι υπερδιπλάσιο. 

• Δηλαδή, ενώ για ΟΛΑ τα ΑΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι 

εγγραφές γίνονται μέχρι 30/6, στα ΕΠΑ.Λ. γίνονται ΜΟΝΟ ΜΕΧΡΙ τις 23/6 και ΜΟΝΟ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (και …ολοκληρώνονται μέχρι τις 30/6). Άρα αφαιρείται από τα 

 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ταχ. Δ/νση : Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου ΤΚ-Πόλη : 104 36 Αθήνα 
Τηλέφωνο : 210-5238973 Πρόεδρος: 6932-619808 
E-mail : oltee.oltee@gmail.com         Facebook: σελίδα Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 
Ηλεκτρ. σελ. : http://www.oltee.gr Facebook: ομάδα Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 

 
Αθήνα, 09-6-2017 

Αρ. Δ.Τ.: 030 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
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https://www.facebook.com/groups/oltee/


                                                    αρ. Δ.Τ.: 030/09-07-2017, σελ.2/3 

ΕΠΑ.Λ. μια εβδομάδα εγγραφών και μάλιστα αυτή που η κοινωνία μας εθιμικά 

χρησιμοποιεί για την εγγραφή των παιδιών. 

Επιπρόσθετα στις εγκυκλίους αποτυπώνεται ότι ΔΕΝ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ τα 

τμήματα ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ τον ελάχιστο αριθμό μαθητών  αφού όπως 

αναφέρεται «…Μέχρι τις 10 Ιουλίου 2017 οι Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης πρέπει να 

έχουν σαφή εικόνα για όλα τα τμήματα που θα λειτουργήσουν το σχολικό έτος 2017-

2018…». Με ποιο δικαίωμα ένα έγγραφο ΔΙΝΕΙ ΕΝΤΟΛΗ στις Δ.Δ.Ε. να …σχηματίσουν 

«σαφή εικόνα» τη στιγμή η ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ λειτουργίας ολιγομελών 

τμημάτων ΑΝΗΚΕΙ στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο οποίος αποφασίζει 

«… το αργότερο 5 (πέντε) ημέρες μετά την έναρξη των μαθημάτων» (αρ. 1, 

παρ. 1, ΦΕΚ 2627/2016 τ. Β΄); 

Ακόμα αναφέρεται στα έγγραφα ότι οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ. που επιθυμούν να 

εγγραφούν στη Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας «…δύνανται να 

εγγραφούν έως τις 30 Ιουνίου 2017 …σύμφωνα με τον καθορισμό αντιστοιχιών των 

…Τομέων και Ειδικοτήτων του Ν. 3475/2006 με τους Τομείς και τις Ειδικότητες του Ν. 

4386/2016…». Μόνο που τέτοια ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ μέχρι σήμερα. 

 

Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. απαιτεί να αποσυρθούν άμεσα οι εγκύκλιοι με αρ. 

Πρωτ. : 89047/ΓΔ4 /26-5-2017 και με αρ. Πρωτ. : Φ1α/ 91085 /Δ4 /31-5-

2017  διότι: 

• Εφαρμόζεται για πρώτη φόρα μια διαδικασία εγγραφής στα σχολεία μας, σε 

σχολεία της τυπικής εκπαίδευσης, που είναι αυτή που ακολουθείται σε δομές της 

κατάρτισης. Επιχειρείται να θεσπιστεί μία ακολουθία ενεργειών που αποτρέπει τους 

γονείς να εγγράψουν τα παιδιά τους στην Τεχνική και Επαγγελματική εκπαίδευση και τα 

οδηγεί ως μονόδρομο στην γενική εκπαίδευση. 

• ΔΕΝ ενημέρωσαν τους μαθητές και τους γονείς για την μεγάλη αυτή αλλαγή, 

παρά έστειλαν τις εγκυκλίους στο ΤΕΛΟΣ ΜΑΪΟΥ (και σε περίοδο εξετάσεων);  

• Πολλά τμήματα των ΕΠΑΛ συμπληρώνουν τον απαιτούμενο αριθμό 

μαθητών τον Σεπτέμβριο, με τις εγγραφές των αποφοίτων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. που δεν 

πέρασαν στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το έγγραφο όμως ορίζει ότι «…Ειδικά, οι 

απόφοιτοι ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ. του σχολικού έτους 2016-2017, οι οποίοι επιθυμούν να 

εγγραφούν στη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας ΕΠΑ.Λ., 

δύνανται να εγγραφούν και από 1η έως 11η Σεπτεμβρίου 2017 στα ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ 



                                                    αρ. Δ.Τ.: 030/09-07-2017, σελ.3/3 

ΤΜΗΜΑΤΑ». Δηλαδή ΠΡΩΤΑ θα ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ τα ΤΜΗΜΑΤΑ μέχρι τις 10 

Ιουλίου, και το ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ θα γραφούν οι ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ σε ΟΣΑ ΕΠΕΖΗΣΑΝ, 

ασχέτως αν υπάρχει ειδικότητα της επιλογής τους, ή πόσο μακριά βρίσκεται το ΕΠΑΛ 

στο οποίο αυτή λειτουργεί ! 

• Η ρύθμιση αυτή αποτελεί εμπρόθετη ΕΥΘΕΙΑ ΕΠΙΘΕΣΗ στα ΕΣΠΕΡΙΝΑ 

ΕΠΑ.Λ. στα οποία εγγράφονται ΚΥΡΙΩΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ Λυκείων για απόκτηση ΠΤΥΧΙΟΥ 

Ειδικότητας, εκδιώκοντας τους αποφοίτους έξω από την δημόσια ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 

• Οδηγούν σε επικίνδυνη συρρίκνωση τα ημερήσια ΕΠΑ.Λ. και σε 

κλείσιμο τα εσπερινά ΕΠΑ.Λ., διότι μεγάλο μέρος των υποψηφίων μαθητών τους την 

περίοδο των εγγραφών, δεν θα είναι απόφοιτοι Γυμνασίου  (π.χ. οι απόφοιτοι των 

Σ.Δ.Ε. που θα ολοκληρώσουν την φοίτηση τους, όχι βέβαια από δική τους υπαιτιότητα, 

τον Ιούλιο).  Οι απόφοιτοι δε των ΓΕ.Λ.  και ΕΠΑ.Λ. που δεν πέτυχαν στην Τριτοβάθμια 

εκπαίδευση δεν θα έχουν την δυνατότητα να σπουδάσουν την ειδικότητα που 

επιθυμούν,  αλλά σε όποια ειδικότητα έχει απομείνει, αφού θα λειτουργήσουν μόνον 

όσες καθορίσει η αρχική περίοδος εγγραφών με χρονικό ορόσημο την 10/7/2017. 

• Η αρχή της ισότητας, που επιβάλει στην Δημόσια Διοίκηση, την ίση μεταχείριση 

όμοιων περιπτώσεων καταπατάται κατάφορα από τα παραπάνω έγγραφα διότι 

διαφοροποιεί την χρονική περίοδο, την διαδικασία, τη Νομοθεσία κ.α., σε σχέση με τις 

εγγραφές στα ΓΕ.Λ. και στα ΕΠΑ.Λ.. 

  

ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ. 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ. ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΗΣ 

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.. ΔΕΝ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΣ. Η Δ.Τ.Ε.Ε. 

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙΡΙΟ ΠΛΗΓΜΑ .  

ΚΑΘΑΡΟ ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΡΑ!!! 

Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ Τ.Ε.Ε. ΣΤΟ ΤΥΠΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ. 

ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ. 

 

 

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



                                        Μαύρη σελίδα 

«Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης για τα 
ΕΠΑ.Λ.»

Μια ακόμη μαύρη σελίδα προστίθεται στην 
ιστορία της δευτεροβάθμιας Τεχνικής και 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

 

Όλοι μαζί στη διαμαρτυρία στο Υπουργείο Παιδείας την Τετάρτη 14 Ιουνίου και 

ώρα 1 το μεσημέρι. 

 

            Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 
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Έντονοι κοινοί προβληματισμοί μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών 

για το νέο τρόπο εγγραφών στα ΕΠΑ.Λ.  

 
H εκπαιδευτική οικογένεια της δευτεροβάθμιας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 
έχει πλέον “γευτεί” για τα καλά το νέο σύστημα εγγραφών, για την επερχόμενη σχολική 
χρονιά. 
Οι κυριότεροι προβληματισμοί μαθητών, εκπαιδευτικών, γονιών όπως τους βιώσαμε μέσα 
στα σχολεία μας είναι οι παρακάτω:  

• Γιατί το Υπουργείο παιδείας επέλεξε ένα τόσο ασφυκτικά μικρό διάστημα για τις 
προεγγραφές – δηλώσεις προτίμησης  (μόνο πέντε ημέρες) όταν μάλιστα τις δύο 
ημέρες από αυτές τα  ΕΠΑ.Λ  ήταν επιφορτισμένα με τις Πανελλήνιες εξετάσεις; 

• Δεν ήταν αναμενόμενο να καθυστερεί και να “κολλάει” ο εξυπηρετητής (server) της 
νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όταν δέχεται χιλιάδες αιτήσεις σε τόσο μικρό χρονικό 
διάστημα, με άμεση συνέπεια την ταλαιπωρία χιλιάδων μαθητών, εκπαιδευτικών και 
γονιών; 

• Γιατί κάποιοι γονείς να έχουν αγωνία αν θα δοθεί παράταση στις προεγγραφές, για να 
γράψουν τα παιδιά τους και δεν δινόταν εξ’ αρχής μεγαλύτερο διάστημα 
προεγγραφών; 

• Γιατί δεν έγιναν μαζί με τις προεγγραφές και οι εγγραφές ώστε οι εργαζόμενοι γονείς 
που προέγραψαν τα παιδιά τους στο σχολείο, να μην χρειάζεται να πάρουν δυο και 
τρεις φορές άδεια, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα από τη δουλειά τους; Αν 
κάποιος τομέας η τμήμα δεν δημιουργηθεί θα γίνει “μεταφορά” μαθητών σε γειτονικό 
σχολείο. 

• Γιατί κόπηκαν (άτυπα) δεκαπέντε μέρες άδειας σε εκπαιδευτικούς και διευθυντές σε 
πολλά σχολεία, αφού πρέπει να απασχολούνται εκπαιδευτικοί μέσα στον Ιούλιο για 
να καλύψουν τις ανάγκες του νέου συστήματος εγγραφών ενώ βρίσκονται σε άδεια; 

• Αν το παραπάνω είναι ως ένα σημείο ανεκτό, την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου, τι θα 
μπορούσε να πει κανείς, για το διάστημα 10-17 Ιουλίου; 
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                                                    αρ. Δ.Τ.: 032/12-07-2017, σελ.2/2 

• Αφού υπήρχε ήδη η βάση δεδομένων myschool, γιατί δεν αποθηκεύονταν οι 
προεγγραφές εκεί, ώστε να γλιτώσουν οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί χρόνο και κόπο 
για να εισάγουν για δεύτερη φορά τα ίδια δεδομένα (η δουλειά τους είναι να 
διδάσκουν και όχι να κάνουν data entry). 

• Αφού ήθελε το Υπουργείο παιδείας να ορίσει ένα τόσο μικρό διάστημα για τις 
προεγγραφές (φαινόμενο πρωτοφανές για τα Ελληνικά δεδομένα ίσως και τα 
παγκόσμια), δεν έπρεπε να οργανώσει και ένα αυστηρό σύστημα ενημέρωσης 
γονέων; Πολλοί γονείς αποφοίτων μαθητών Γυμνασίου, δεν γνώριζαν για το 
διάστημα προεγγραφών, λόγω ελλιπούς ενημέρωσης και πολλοί ενημερώθηκαν μετά 
από πρωτοβουλίες που πήραν εκπαιδευτικοί της τεχνικής εκπαίδευσης. 

• Δεν γνώριζε το Υπουργείο παιδείας, ότι οι απόφοιτοι Γυμνασίων και Λυκείων, 
βρίσκονται σε σταυροδρόμι κρίσιμων αποφάσεων για το μέλλον τους και το καλοκαίρι 
είναι μια ιδανική περίοδος για να σκεφθούν καλά τις υποψήφιες επιλογές τους, χωρίς 
την πίεση των μαθημάτων; Ειδικά το διάστημα μετά το τέλος των εξετάσεων μέσα 
στον Ιούνιο είναι κατάλληλο για αναζήτηση στοιχείων, σε διάφορους οργανισμούς 
δημόσιους και ιδιωτικούς όπως τα ΚΕΣΥΠ, αλλά και αλλού. 

• Γιατί οι παραπάνω, τόσο σημαντικές διαδικασίες για τους μαθητές, να πρέπει να 
γίνουν σε ελάχιστες μέρες, από κάποιους μαθητές; 

• Τώρα που το υπουργείο γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα το δυναμικό του κάθε 
σχολείου, να προγραμματίσει την λειτουργία της νέας χρονιάς, ώστε να παραμείνει η 
περίοδος όλων των εγγραφών, μέχρι την έναρξη των μαθημάτων και των 
μετεγγραφών μέχρι τις αρχές του Οκτώβρη, όπως γινόταν τόσα χρόνια έως και 
σήμερα; Πόσο ριζικές αλλαγές θα δημιουργήσουν αυτές οι εγγραφές. 

 
 
 

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

 



 

Κινητοποίηση στις 14-9-2017 
 

 
Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. συμμετέχει στις κινητοποιήσεις των Εκπαιδευτικών της 

Πέμπτης 14-9-2017 στην Περιφέρεια Αττικής (Τσόχα) στις 13:30. 

Καλούμε τα μέλη μας να εκφράσουν με την παρουσία τους τις  θέσεις  μας: 

• Διατήρηση της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στη ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΤΥΠΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ του Υπουργείου Παιδείας. 

• Αυθύπαρκτο 3ετές Λύκειο της Τ.Ε.Ε. που θα παρέχει Πτυχίο Ειδικότητας και 

Απολυτήριο ισότιμο του Γενικού Λυκείου, με αυξημένα ποσοστά πρόσβασης στη 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Ζητούμε 

1. Τα τμήματα των ΕΠΑ.Λ. να οριστικοποιηθούν, με την ολοκλήρωση των 

εγγραφών-μετεγγραφών. 

2. Έγκριση λειτουργίας  όλων των ολιγομελών τμημάτων  των ΕΠΑ.Λ.. 

 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ να τους ΧΑΛΑΣΟΥΜΕ τα ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ που 
έχουν στο στόχαστρο την Τ.Ε.Ε. και τους Εκπαιδευτικούς της. 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ.  
ΔΕΝ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΣ. 

Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ Τ.Ε.Ε. ΣΤΟ ΤΥΠΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ. 

ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΘΝΙΚΗ. 
ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ 

 

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 
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Εκδήλωση στις 18-10-2017 
 

 
Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.  διοργανώνει την ημερίδα  με θέμα «Η Ελληνική Α.Ο.Ζ. 

και οι  επαγγελματικές προοπτικ ές» . Ομιλητές της εκδήλωσης θα είναι 

ο Δρ. Νίκος Λυγερός   και ο Δρ.  Ηλίας Κονοφάγος . 

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη  18/10/2017 και  ώρα  

6:30 μ.μ. στο αμφιθέατρο της Ραλλείου Σχολής. Η εκδήλωση είναι 

ανοικτή σε όλους. 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της 

ημερίδας στο http://oltee2017.weebly.com/ 

Οι συμμετέχοντες που επιθυμούν να παραλάβουν βεβαίωση 

 παρακολούθησης της ημερίδας, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή εδώ. 

 

 

 

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 
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Παγκόσμια Ημέρα των Εκπαιδευτικών  

 
 

Η Παγκόσμια Ημέρα των Εκπαιδευτικών καθιερώθηκε το 1994 από την UNESCO και 

σήμερα πλέον γιορτάζεται επίσημα σε πάνω από 100 χώρες σε όλο τον Κόσμο.  

Η Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί 

πρέπει να ενδυναμωθούν ως ένα κρίσιμο βήμα προς την κατεύθυνση της ποιότητας της 

εκπαίδευσης και τις βιώσιμες κοινωνίες. Καλούμε τους εκπαιδευτικούς να «γιορτάσουν» την 

Παγκόσμια Ημέρα των Εκπαιδευτικών, διοργανώνοντας σχετικές εκδηλώσεις.  

Χρόνια πολλά σε όλους ! 

Παράλληλα η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς να στηρίξουν με 

τη συμμετοχή τους το Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο, την Πέμπτη, 5 

Οκτωβρίου 2017, στις 18.00, στα Προπύλαια. Για τη διευκόλυνση συμμετοχής των 

συναδέλφων στο συλλαλητήριο, το ΔΣ της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. κηρύσσει 3ωρη στάση εργασίας 

για τα απογευματινά και εσπερινά σχολεία (από 5 μ.μ. έως 8 μ.μ.). 

Αγωνιζόμαστε για: 

• Διατήρηση της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στη ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΤΥΠΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ του Υπουργείου Παιδείας. 

• Αυθύπαρκτο 3ετές Λύκειο της Τ.Ε.Ε. που θα παρέχει Πτυχίο Ειδικότητας και 

Απολυτήριο ισότιμο του Γενικού Λυκείου, με αυξημένα ποσοστά πρόσβασης στη 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ταχ. Δ/νση : Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου ΤΚ-Πόλη : 104 36 Αθήνα 
Τηλέφωνο : 210-5238973 Πρόεδρος: 6932-619808 
E-mail : oltee.oltee@gmail.com         Facebook: σελίδα Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 
Ηλεκτρ. σελ. : http://www.oltee.gr Facebook: ομάδα Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 

 
Αθήνα, 2-10-2017 

Αρ. Δ.Τ.: 035 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Η Ελληνική Α.Ο.Ζ. και οι επαγγελματικές προοπτικές 
 

 

Με εξαιρετική επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή κόσμου, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες 

της ημερίδας «Η Ελληνική Α.Ο.Ζ. και οι επαγγελματικές προοπτικές» , που 

πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017 στο αμφιθέατρο της Ραλλείου Σχολής. 

Η ημερίδα διοργανώθηκε από την Ομοσπονδία Λειτουργών Τεχνικής 

και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.), με την υποστήριξη της Διεύθυνσης 

Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Πειραιά και την αιγίδα του Δήμου Πειραιά. 

Ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο Δρ. Νίκος Λυγερός  και ο Δρ.  Ηλίας Κονοφάγος. 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ημερίδας στο 

http://oltee2017.weebly.com/ 

Μετά το τέλος των εισηγήσεων, τοποθετήθηκε το ακροατήριο επί συγκεκριμένων 

ζητημάτων. Τις εισηγήσεις της ημερίδες μπορείτε να τις δείτε ΕΔΩ, καθώς και φωτογραφικό 

υλικό ΕΔΩ. 

Η Ομοσπονδία Λειτουργών Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 

θέλει να ευχαριστήσει θερμά όλους τους συμμετέχοντες . 

 

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

 

 

 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ταχ. Δ/νση : Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου ΤΚ-Πόλη : 104 36 Αθήνα 
Τηλέφωνο : 210-5238973 Πρόεδρος: 6932-619808 
E-mail : oltee.oltee@gmail.com         Facebook: σελίδα Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 
Ηλεκτρ. σελ. : http://www.oltee.gr Facebook: ομάδα Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 

 
Αθήνα, 23-10-2017 

Αρ. Δ.Τ.: 036 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

https://www.lygeros.org/
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“… 44 χρόνια μετά …” 
 

Η απόσταση της σημερινής Ελλάδας από τα γεγονότα του 1973 μοιάζει ιλιγγιώδης.  

Η εποχή μας είναι εξαντλητική και στο χρηματιστήριο της μνήμης η αναμνηστική αξία 

ανήκει στις λεγόμενες δευτερεύουσες αγορές. 

Η εξέγερση του Πολυτεχνείου το 1973 ως επέτειος της νεοελληνικής κοινωνίας, 

σήμερα, τέσσερις και πλέον δεκαετίες κληροδοτεί ένα μερίδιο μνήμης στις επερχόμενες 

γενιές. 

Η επέτειος του Πολυτεχνείου δεν είναι μνημόσυνο μιας τραγικής νύχτας, αλλά, 

υπενθύμιση για ένα διαρκή αγώνα - για παιδεία, δημοκρατία, ελευθερία, ανάπτυξη που να 

ακουμπά τις ανάγκες των πολλών- ενάντια σε κάθε είδους χούντα, είτε οικονομική, είτε 

ιδεολογική. 

“Όποιος καταλύσει το δημοκρατικό πολίτευμα στην Αθήνα ή ασκήσει 

οποιαδήποτε αρχή μετά την κατάλυση της δημοκρατίας, να θεωρηθεί 

εχθρός των Αθηναίων και να φονευθεί ατιμωρητί, η δε περιουσία του 

να δημευθεί και το ένα δέκατο να περιέλθει στην θεά (Αθηνά). Αυτός 

που θα φονεύσει τον τύραννο ή τον συνεργό, καθώς και ο ηθικός 

αυτουργός, να είναι απαλλαγμένοι από το μίασμα (που επιφέρει η 

ανθρωποκτονία). Να ορκισθούν όλοι οι Αθηναίοι, κατά φυλές και 

κατά δήμους, επάνω από ακέραια θυσιάσματα, ότι θα φονεύσουν τον 

τύραννο ή τον συνεργό” 

Ψήφισμα του Δημοφάντους κατά των τυράννων, 
410/409 π,Χ. Ανδοκίδης, Περί Μυστηρίων (Ι) 

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

 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ταχ. Δ/νση : Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου ΤΚ-Πόλη : 104 36 Αθήνα 
Τηλέφωνο : 210-5238973 Πρόεδρος: 6932-619808 
E-mail : oltee.oltee@gmail.com         Facebook: σελίδα Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 
Ηλεκτρ. σελ. : http://www.oltee.gr Facebook: ομάδα Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 

 
Αθήνα, 15-11-2017 

Αρ. Δ.Τ.: 037 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
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Πανελλαδική Γενική Απεργία την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2017 
 

Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. συμμετέχει στην Πανελλαδική – Πανεργατική Γενική Απεργία 
που κήρυξαν η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και η Γ.Σ.Ε.Ε. για την Πέμπτη 14-12-2017. Καλούμε τα 
μέλη μας να εκφράσουν δυναμικά και μαζικά, με την συμμετοχή τους, την 
αντίθεσή μας στις μνημονιακές πολιτικές που αποτυπώνονται και στον νέο 
προϋπολογισμό, έναν προϋπολογισμό κοινωνικής ισοπέδωσης και ανακύκλωσης 
της ύφεσης. Έναν προϋπολογισμό λιτότητας, δυσβάσταχτης φορολόγησης, όπου 
για μια φορά ακόμη οι μισθωτοί, και οι συνταξιούχοι, καλούνται να σηκώσουν τα 
βάρη των Δημοσίων εσόδων. 

Διεκδικούμε 
1. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, για να καλυφθούν όλα τα οργανικά κενά 

στην εκπαίδευση. 
2. Καμία αλλαγή στον συνδικαλιστικό Νόμο. Θα υπερασπίσουμε με όλες μας τις 

δυνάμεις το δικαίωμα στην απεργία, που κατακτήθηκε με αγώνες και θυσίες. 
3. Κατάργηση του Νόμου Κατρούγκαλου (Ν.4387/2016) για το συνταξιοδοτικό, 

που περικόπτει τις κύριες και επικουρικές συντάξεις μέχρι και 40% για 
παλαιούς και νέους ασφαλισμένους. 

4. Κατάργηση του Νόμου 4442/2017 (τέταρτο μνημόνιο) που μειώνει το 
αφορολόγητο από 9.545 ευρώ στα 5.681 ευρώ, που συνεπάγεται αφαίμαξη 
ενός μισθού ετησίως. 

5. Μισθούς και συντάξεις αξιοπρέπειας. Αύξηση των μισθών των νέων 
συναδέλφων. Ξεπάγωμα της μισθολογικής εξέλιξης. 

Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. καλεί τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στα 
συλλαλητήρια που διοργανώνονται σε όλη την Ελλάδα. 

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

 
 

 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ταχ. Δ/νση : Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου ΤΚ-Πόλη : 104 36 Αθήνα 
Τηλέφωνο : 210-5238973 Πρόεδρος: 6932-619808 
E-mail : oltee.oltee@gmail.com         Facebook: σελίδα Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 
Ηλεκτρ. σελ. : http://www.oltee.gr Facebook: ομάδα Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 

 
Αθήνα, 6-12-2017 

Αρ. Δ.Τ.: 038 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
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Εκλογές στις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις 
 

Οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προσέρχονται αυτές τις μέρες στις κάλπες για 
την εκλογή των εκπροσώπων τους στις Πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές Ενώσεις. Οι Ενώσεις 
Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.) και η Ομοσπονδίας μας, 
μαχόμαστε επί 30 χρόνια για μια αναβαθμισμένη Τ.Ε.Ε., μέσα στην ανώτερη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του Τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, με συγκεκριμένες 
προτάσεις και ρεαλιστικές θέσεις.  

Συνάδελφοι: 

• Η Ελευθερία συγκρότησης ανεξάρτητων συνδικαλιστικών Ενώσεων αποτελεί 
θεμελιώδη πρόβλεψη του Δημοκρατικού μας Πολιτεύματος και κατοχυρώνεται από το 
Σύνταγμα της Χώρας. 

• Ο Νόμος για το Συνδικαλιστικό Κίνημα και τις συνδικαλιστικές ελευθερίες των 
εργαζομένων, προβλέπει ρητά τη λειτουργία ανεξάρτητων Ενώσεων. 

• Οι πάγιες θέσεις άλλων Ομοσπονδιών που αποφασίστηκαν σε επάλληλα Συνέδριά, για 
Ενιαίο Δωδεκάχρονο (ή 14χρονο) Σχολείο «Θεωρίας και Πράξης», Κατάργηση του διαχωρισμού 
των δύο τύπων Λυκείου (ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ.) και …«Μεταλυκειακή ΤΕΕ», όχι μόνο δεν μας 
καλύπτει συνδικαλιστικά, αλλά μας βρίσκει ΚΑΘΕΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΟΥΣ ! 

• Η ΟΛΤΕΕ και οι ΕΛΤΕΕ απέδειξαν ότι στους μεγάλους και συνολικούς αγώνες 
συστρατεύτηκαν με όλες τις δυνάμεις του συνδικαλιστικού κινήματος.  

Κ Α Λ Ο ΥΜΕ 

όλους του Εκπαιδευτικούς Γενικών και Τεχνικών Ειδικοτήτων που υπηρετούν στα 
σχολεία της Τ.Ε.Ε., που πιστεύουν στην αναβάθμιση της Τ.Ε.Ε. στην Ελλάδα και παλεύουν για 
τη διατήρησή της ΜΕΣΑ στο ΤΥΠΙΚΟ Εκπαιδευτικό Σύστημα, 

• Να προσέλθουν μαζικά στις αρχαιρεσίες, 
• Να στηρίξουν τα Ενωτικά μη παραταξιακά ψηφοδέλτια των Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. 
• Να ενισχύσουν τη φωνή της Λογικής, της Ευρωπαϊκής εμπειρίας και πρακτικής, το 

στόχο για πρόοδο και ανάπτυξη της Χώρας μέσα από μια ισχυρή Τ.Ε.Ε. 
 

ΔΕΝ θα δώσουμε τη ΨΗΦΟ μας σε αυτούς που θέλουν να μας ΚΑΤΑΡΓΗΣΟΥΝ, 
από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του Τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος ! 

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ στις Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. 
 

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

 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ταχ. Δ/νση : Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου ΤΚ-Πόλη : 104 36 Αθήνα 
Τηλέφωνο : 210-5238973 Πρόεδρος: 6932-619808 
E-mail : oltee.oltee@gmail.com         Facebook: σελίδα Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 
Ηλεκτρ. σελ. : http://www.oltee.gr Facebook: ομάδα Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 

 
Αθήνα, 8-12-2017 

Αρ. Δ.Τ.: 039 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
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Πρόταση Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. για το πρόγραμμα ‘Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ’. 

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας στην σύγχρονη εποχή δημιουργεί την 

αναγκαιότητα να προσεγγίσουμε τα  τεχνικά σχολεία με διαφορετικό τρόπο. 

Η εφαρμογή των γνώσεων των γενικών μαθημάτων γλώσσας και μαθηματικών στα 

τεχνικά μαθήματα αποκαλύπτει τα κενά που έχουν οι μαθητές από το Γυμνάσιο. 

Συνυπολογίζοντας και το γεγονός ότι στα μαθήματα γενικής παιδείας υπάρχει υποστήριξη 

με τα τμήματα ένταξης ενώ στα τεχνικά μαθήματα δεν προβλέπεται καμία υποστήριξη, 

τελικά το μαθησιακό αποτέλεσμα στα τεχνικά μαθήματα εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο 

από την προσπάθεια των καθηγητών των τεχνικών μαθημάτων, αφού καλούνται χωρίς 

καμία βοήθεια να αναπτύξουν ο καθένας τον τομέα του. Καθώς η επιτυχής λειτουργία 

ενός επαγγελματικού σχολείου κρίνεται από τα  αποτελέσματα του κάθε τομέα, είναι 

απαραίτητο να προσεγγίσουμε συνολικά το πρόβλημα που δημιουργείται. 

Συνεπώς, τα μαθησιακά κενά σε γλώσσα και μαθηματικά γίνονται τροχοπέδη στα 

τεχνικά μαθήματα.  

Για την αντιμετώπιση αυτού του θέματος, προτείνουμε: 

Στη θέση της πρότασης να διδαχθούν ξανά οι μαθητές τα μαθηματικά και την 

γλώσσα  με συνδιδασκαλία των δύο αυτών ειδικοτήτων, προτείνουμε να γίνει 

συνδιδασκαλία ενός καθηγητή γενικού μαθήματος με ένα τεχνικού μαθήματος. Αυτό θα 

έχει σαν αποτέλεσμα όταν παρουσιάζεται η νέα γνώση σε ένα τεχνικό μάθημα, να 

υπάρχει καθηγητής γενικών μαθημάτων μέσα στην τάξη (π.χ. ένας μαθηματικός με ένα 

καθηγητή ηλεκτρολογίας), έτσι ώστε τα κενά που εμφανίζονται στους μαθητές να 

υποστηρίζονται από αυτόν. Έτσι, δε θα  παρουσιαστεί ξανά στους μαθητές η θεωρητική  

πλευρά των μαθηματικών, αλλά η εφαρμοζόμενη και άμεσα συσχετιζόμενη με τον τομέα 

τους. 

 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ταχ. Δ/νση : Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου ΤΚ-Πόλη : 104 36 Αθήνα 
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Ηλεκτρ. σελ. : http://www.oltee.gr Facebook: ομάδα Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 

 
Αθήνα, 10-1-2018 

Αρ. Δ.Τ.: 041 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
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Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές θα μπορούν να προσεγγίσουν το ίδιο αντικείμενο 

των μαθηματικών με έναν άλλο τρόπο, ένα τρόπο πιο εφαρμοσμένο, ο οποίος μπορεί να 

καλύψει και διαφορετικό τύπο μαθητών. Έτσι, θα κατανοήσουν την αναγκαιότητα και την  

χρησιμότητα των γενικών μαθημάτων τόσο στην καθημερινότητα τους, όσο και στην 

προσωπική τους εξέλιξη. Το ίδιο συμβαίνει και στο τομέα στης γλώσσας, και αυτό θα έχει 

σαν αποτέλεσμα να δίνεται κίνητρο για εξέλιξη και αναβάθμιση του μαθητή, 

προσφέροντας ικανοποίηση σε μαθητές και εκπαιδευτική κοινότητα. 

Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, ζητάμε οι επιπλέον διορισμοί που θα 

γίνουν για την στήριξη των ΕΠΑ.Λ. στο τομέα των γενικών μαθημάτων, να προβλέπουν 

την συνεργασία τους και με τους καθηγητές των τεχνικών ειδικοτήτων. 

Επιπρόσθετα προτείνουμε, μέρος της χρηματοδότησης που έχει εξασφαλιστεί, να 

διατεθεί για την αναβάθμιση του εξοπλισμού των Εργαστηρίων. 

 
 

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

 



 

Διαμαρτυρία στις 15 Ιανουαρίου 2017 
 
Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. συμμετέχει  στη στάση εργασίας και στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας 

ενάντια στα προς ψήφιση μέτρα, που κήρυξε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για τη Δευτέρα 15-1-2018.  
Καλούμε τα μέλη μας στη συγκέντρωση στην Πλατεία Κλαυθμώνος στις 12.30 το 

μεσημέρι και πορεία προς τη Βουλή, ώστε να εκφράσουν δυναμικά, με την συμμετοχή τους, την 
αντίθεσή μας στις μνημονιακές πολιτικές. 
 

Διεκδικούμε 
1. Αύξηση της χρηματοδότησης για την παιδεία. 
2. Καμία αλλαγή στον συνδικαλιστικό Νόμο. 
3. Κατάργηση του Νόμου 4387/2016 για το συνταξιοδοτικό, που περικόπτει τις κύριες και 

επικουρικές συντάξεις μέχρι και 40% για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους. 
4. Κατάργηση του Νόμου 4442/2017 (τέταρτο μνημόνιο) που μειώνει το αφορολόγητο από 

9.545 ευρώ στα 5.681 ευρώ, που συνεπάγεται αφαίμαξη ενός μισθού ετησίως. 
5. Την επαναφορά του ωραρίου μας στα προ του 2013 επίπεδα,  
6. Τη μείωση των μαθητών ανά τμήμα. 
7. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. 
8. Μισθούς και συντάξεις αξιοπρέπειας.  
9. Καμία συγχώνευση σχολικών μονάδων, με μόνη εξαίρεση την περίπτωση αυτό να 

προτείνεται από την ίδια την εκπαιδευτική κοινότητα.  
10. Εφαρμογή του Νόμου 1566/1985 και μόνο όσον αφορά το εργασιακό μας ωράριο, και τη 

στελέχωση όλων των σχολείων με διοικητικό, βοηθητικό και επιστημονικό προσωπικό. 
 
 

Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. καλεί τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στα 
συλλαλητήρια που διοργανώνονται σε όλη την Ελλάδα. 

 
 

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

 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 
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Αθήνα, 11-1-2018 

Αρ. Δ.Τ.: 041 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
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Α.Φ.Μ. Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων 
 

Η Ομοσπονδία Λειτουργών Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης  

(Ο.Λ.Τ.Ε.Ε) στηρίζει την Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας και 

Ομοσπονδία Γονέων & Κηδεμόνων Αττικής, σχετικά με τα θέματα που εγείρονται από 

την ΠΟΛ. 1168/ 06-11-2017 ‘Παροχή διευκρινίσεων στις Δ.Ο.Υ. για Συλλόγους Γονέων 

και Κηδεμόνων, Σωματεία, Πολιτιστικούς Συλλόγους κ.λπ. που έχουν παραλείψει να 

εγγραφούν στο Φορολογικό Μητρώο’, που επιβάλλει  στους Συλλόγους, Ενώσεις και 

Ομοσπονδίες Γονέων να αποκτήσουν Α.Φ.Μ., απειλούμενες με πρόστιμα, αν δεν το 

κάνουν. 

Οι Σύλλογοι Γονέων είναι νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με 

αποκλειστικό έσοδο τις συνδρομές των μελών τους, που το τελευταίο μάλιστα 

διάστημα έχουν φτάσει μέχρι και 5 ευρώ τον χρόνο. Αποκλειστικός τους σκοπός, όπως 

αναγράφεται στα καταστατικά τους, είναι η υπεράσπιση των μορφωτικών δικαιωμάτων 

όλων των μαθητών, η διασφάλιση της αποκλειστικά δημόσιας και δωρεάν παιδείας, η 

προαγωγή των αξιών της εθνικής ανεξαρτησίας, δημοκρατίας και της ελευθερίας, η 

στήριξη της ερασιτεχνικής πρωτοβουλίας και η ανάδειξη του λαϊκού πολιτισμού μέσα 

από δραστηριότητες, εκδηλώσεις, παρεμβάσεις. Εκτιμούμε πως η προσπάθεια που 

γίνεται, να εξισωθούν οι σύλλογοι γονέων με κάθε είδους νομικά πρόσωπα εντάσσεται 

στη λογική της ενσωμάτωσης και της συνευθύνης για την χρηματοδότηση της Παιδείας 

από τη μια και της διάλυσης του αγωνιστικά προσανατολισμένου κινήματος από την 

άλλη. Έχει στόχο να απομακρύνει τους γονείς από την συμμετοχή τους στα όργανα 

του γονεϊκού κινήματος, μέσω της απειλής επιβολής προστίμων από φορολογικές 

παραλείψεις ακόμα και προηγούμενων διοικήσεων. 

 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 
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Αθήνα, 26-1-2018 
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
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Αλληλέγγυοι με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων καλούμε την 

κυβέρνηση: 

• Να πάρει άμεσα μέτρα με εγκύκλιο που θα αποσταλεί σε όλες τις Δ.Ο.Υ. για τη 

διαγραφή όλων των προστίμων προς τους Συλλόγους γονέων. 

• Να πάρει άμεσα μέτρα με νομοθετική ρύθμιση για: 

1. την μη υποχρεωτικότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης από τους 

Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων. 

2. την εξαίρεσή των Συλλόγων Γονέων από την υποχρέωση απόκτησης 

Α.Φ.Μ.. 

 
 

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



Χαρακτηρισμός μαθητή/τριας ως μη παρακολουθών/ούσα 
 

Στην πρόσφατη Υ.Α. 14184/Δ4/26-01-2018 «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση 
και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης» η οποία θα ενσωματωθεί αλλά και ανατρέπει την 
αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Φ.Ε.Κ. 120/τ. Β’/ 23-1-2018) Υπουργική Απόφαση με 
θέμα «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα 
σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» και δεν μνημονεύεται στην 
13963/ΓΔ4/26-01-2018 «Ενημέρωση σχολικών μονάδων σχετικά με την με αρ. πρωτ. 
10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β΄ 120) Υ.Α.», γίνεται η χρήση του όρου «μη 
παρακολουθών/ούσα». Ο όρος αυτός από εμάς κρίνεται αδόκιμος και ως προς 
την εφαρμογή του χρειάζεται αρκετές αποσαφηνίσεις. 

Η Ομοσπονδία μας ανατρέχοντας στις αντίστοιχες αποφάσεις ”Εγγραφών – 
Μετεγγραφών – Φοίτησης” για τους  άλλους τύπους  σχολείων της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης δηλαδή τα Γυμνάσια και τα Γενικά Λύκεια αλλά και στην πρόσφατα 
εκδοθείσα  Υπουργική Απόφαση με αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Φ.Ε.Κ. 120/τ. Β’/ 23-
1-2018)  με θέμα «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της 
σχολικής ζωής στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» δεν βρήκε αυτές τις 
διευκρινήσεις. Και δεν τις βρήκε διότι δεν υπήρχαν. Και δεν υπήρχαν διότι δεν 
χρησιμοποιείται πουθενά αλλού ο όρος «μη παρακολουθών/ούσα».  

Παράλληλα διαβάζουμε και στο δελτίο τύπου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (24-01-18 
Επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου για την οργάνωση και τη λειτουργία της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), που αναφερόταν στην πρόσφατη Υ.Α. ότι « …….Είναι η 
πρώτη φορά που ρυθμίζονται με ενιαίο τρόπο θέματα που αφορούν τα Γυμνάσια, 
καθώς και τα  Λύκεια (Γενικά και Επαγγελματικά)…….» 

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι ο όρος «μη παρακολουθών/ούσα» είναι 
εφεύρημα μόνο για τους μαθητές των ΕΠΑ.Λ., που χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά 
επίσημα στην Υ.Α. 103539/Δ4/24-6-2016 η οποία ενσωματώθηκε στην Υ.Α. 

 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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Αθήνα, 31-1-2018 

Αρ. Δ.Τ.: 043 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
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133381/Δ4/12-8-2016 (Φ.Ε.Κ./τ.Β΄/2427/24-8-2016) «Εγγραφές - Μετεγγραφές - 
Φοίτηση μαθητών/τριών στα Επαγγελματικά Λύκεια.» και πάλι αφορούσε μόνο τους 
μαθητές των ΕΠΑ.Λ.. 

Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. αδυνατεί να δεχθεί δύο μέτρα και δύο σταθμά, ειδικά τώρα 
που αφορά μαθητές. Προσπαθούμε συνεχώς να εξαλείψουμε αυτή την ‘ρατσιστική’ και 
άνιση αντιμετώπιση απέναντι στους μαθητές μας και στους εκπαιδευτικούς και καλούμε 
το Υπουργείο να εφαρμόσει την αρχή της ισότητας, που επιβάλει την ίση 
μεταχείριση όμοιων περιπτώσεων. 

Καλούμε τον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων να αποσύρει 
άμεσα την Υ.Α. 14184/Δ4/26-01-2018 «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα 
οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 

Την περίοδο αυτή που η Τ.Ε.Ε., προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της και να βρει 
τον βηματισμό της και χωρίς σημαίνοντα λόγο προκαλείται: 

• αναστάτωση στη λειτουργία των σχολείων με ανακατανομή τμημάτων 
και αλλαγές αναθέσεων των μαθημάτων, 

• συγχωνεύσεις και καταργήσεων τμημάτων, 

• απογύμνωση και αύξηση τις επικινδυνότητας των εργαστηρίων, 

• εκδίωξη-μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών από σχολείο σε 
σχολείο, 

• διόγκωση των τμημάτων, με συνέπεια την υποβάθμιση της ποιότητας 
της εκπαίδευσης. 
 

 

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

 



Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
Δομές Διετούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και  Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Αττικής 
 

Η Ομοσπονδία Λειτουργών Τεχνικής και Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης  (Ο.Λ.Τ.Ε.Ε) είμαστε επιφυλακτικοί απέναντι στην 
προσπάθεια για τη φαινομενική αναβάθμιση της Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης με την δημιουργία του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής 
(Π.Δ.Α.), χωρίς να προϋπάρχει η σχετική μελέτη σκοπιμότητας, χωρίς να 
υπάρχει κανένας ουσιαστικός λόγος για τη κατάργηση των δύο πλέον 
σημαντικών και μοναδικών στην Αττική Τ.Ε.Ι. της Ελλάδας. Ποιο 
αναπτυξιακό, κοινωνικό και οικονομικό μοντέλο της χώρας, προάγει η 
συγκεκριμένη αλλαγή; Το συγκεκριμένο εγχείρημα επιφέρει μια σειρά από 
παρενέργειες όπου ουσιαστικά στοχοποιούνται τα Τ.Ε.Ι. της χώρας, τα 
Ι.Ε.Κ. αλλά και τα ΕΠΑ.Λ.. Στην ουσία πλήττεται καίρια κάθε δομή 
Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. 

Το πλέον σημαντικό για εμάς είναι η έλλειψη μέριμνας και δίκαιας 
αντιμετώπισης των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ., όσον αφορά την συνέχιση 
των σπουδών τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Συγκεκριμένα τώρα που 
η Αττική μένει χωρίς Τ.Ε.Ι., τα ΕΠΑ.Λ. σύμφωνα με την τρέχουσα 
νομοθεσία και όσα αναφέρονται στο Σχέδιο Νόμου «Ίδρυση 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και λοιπές διατάξεις», δεν θα δίνουν 
επαρκή δυνατότητα στους απόφοιτούς τους την δυνατότητα 
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σπουδών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στον τόπο τους!  
Ορισμένοι  μόνο θα μπορούν - οι ελάχιστοι που έχουν ακόμη την 
οικονομική δυνατότητα - να σπουδάσουν σε κάποια σχολή της επαρχίας ή 
να γραφτούν, στα υπό ίδρυση Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης τα 
οποία όμως ουσιαστικά δεν ανήκουν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Αυτό δημιουργεί μαθητές ΕΠΑ.Λ. πολλών ταχυτήτων για τους 
ακόλουθους λόγους: 

1. Οι μαθητές της τρέχουσας  Β΄και Γ΄ Τάξης που είχαν εγγραφεί 
στο ΕΠΑ.Λ. και επρόκειτο να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στα Τ.Ε.Ι. 
Αθήνας και Πειραιά με πολλές πιθανότητες επιτυχίας και με μεγάλο 
ποσοστό πρόσβασης (πρόσβαση με ποσοστό 20%), γεγονός που είχε 
ληφθεί υπόψη για την εγγραφή τους, τώρα θα έχουν ελάχιστες 
πιθανότητες για την εισαγωγή τους. Πιο συγκεκριμένα, αν απόφοιτος 
ΕΠΑ.Λ. από την Αττική θέλει να σπουδάσει, για ευνόητους κοινωνικούς 
λόγους στον τόπο του ή σε κάποιο αντικείμενο που ως τώρα υπήρχε μόνο 
στα δύο αυτά Τ.Ε.Ι. (π.χ. Βιοϊατρικών Μηχανικών, Γραφιστικής) είναι 
σχεδόν σίγουρο ότι δεν θα μπορέσει διότι το ποσοστό εισαγωγής στα 
πανεπιστήμια από τα ΕΠΑ.Λ. εξακολουθεί να είναι μικρό.  

Το πιο σημαντικό από όλα όμως είναι πως η συντριπτική πλειοψηφία 
των μαθητών των ΕΠΑ.Λ., δεν βρίσκει τόσο ελκυστική την συνέχιση των 
σπουδών τους σε κάποιο Πανεπιστήμιο ή Πολυτεχνείο, με σκοπό να 
συνεχίσουν σε ένα κατά το πλείστον θεωρητικό επίπεδο, όσο στα Τ.Ε.Ι.. 
Ουσιαστικά περιορίζεται περεταίρω το κίνητρο για την εγγραφή μαθητών 
στα ΕΠΑ.Λ., αφού δεν θα υπάρχει συνέχεια στις σπουδές τους όπως την 
επιθυμούν. 

2. Στην απόκτηση πτυχίου επιπέδου 5 θα μπορεί ο απόφοιτος των 
ΕΠΑ.Λ. να πάρει με τους ακόλουθους τρόπους: 

• από τα ΕΠΑ.Λ. μετά από 9 μήνες μαθητείας, με αμοιβή και 
ασφάλιση. 

• από τα Ι.Ε.Κ. επίσης μετά από 1 και ½ χρόνο σπουδών και 
πρόγραμμα μαθητείας ή πρακτικής άσκησης και 
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• από τα νέα Κ.Ε.Ε. εντός πανεπιστημίου μετά από δύο χρόνια. 
Φυσικά μετά και την επιτυχή συμμετοχή σε σχετικές εξετάσεις 
πιστοποίησης. 

Είναι ανεξήγητο γιατί η πολιτεία επιλέγει τη λύση των Κ.Ε.Ε.  και 
αποδυναμώνοντας τον θεσμό της νεοϊδρυθείσας και πολλά υποσχόμενης 
Μαθητείας. 

Οι επιπτώσεις από τα παραπάνω θα είναι απρόσμενες και 
πιθανώς αρνητικές ως προς το μαθητικό δυναμικό των ΕΠΑ.Λ.. 
Μέχρι σήμερα, όλοι οι γονείς έκαναν εγγραφή των παιδιών τους στα 
ΕΠΑ.Λ. για την απόκτηση ειδικότητας αλλά και γιατί υπήρχε η δυνατότητα 
να συνεχίσουν τις σπουδές τους και στα Τ.Ε.Ι.. Στις επόμενες χρονιές, με 
το τέλος του Γυμνασίου, θα κληθούν να επιλέξουν ανάμεσα σε ένα 
σχολείο με όλες τις δυνατότητες συνέχισης των σπουδών τους ανοιχτές 
(ΓΕ.Λ.), και σε ένα σχολείο αδιέξοδο (ΕΠΑ.Λ.).  

Προκαλείται αναίτιος αιφνιδιασμός στους φοιτούντες μαθητές και 
στις οικογένειές τους και απαξίωση της Δευτεροβάθμιας Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης. 

Γίνεται κατανοητό πλέον ότι στο πλαίσιο της αναβάθμισης της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης,  το τμήμα της που αναπτύσσεται στην 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση πλήττεται καίρια και θα συρρικνωθεί 
περεταίρω εκ των πραγμάτων, ανεξάρτητα από τις εξαγγελίες του 
Υπουργείου. 

 Επιπρόσθετες παρατηρήσεις στο Σχέδιο Νόμου «Ίδρυση 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και λοιπές διατάξεις»  και αφορούν τα 
Κ.Ε.Ε. είναι οι παρακάτω: 

• Να δοθεί η δυνατότητα για τους παλιούς πτυχιούχους 
επιπέδου 3 και 4 να μπορούν να εισαχθούν στις δομές των Κ.Ε.Ε. για 
αναβάθμιση πτυχίου συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στη βελτίωση της 
παρεχόμενης εργασίας και την δυνατότητα παροχής Δια βίου Μάθησης. 
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• Να δοθεί επίσης η δυνατότητα στους αποφοίτους, της συνέχισης 
σπουδών σε συναφή σχολή του Πανεπιστημίου αναγνωρίζοντας 
τους τις σχετικές διδακτικές μονάδες. 

• Να υπάρχει πρόβλεψη ώστε να δημιουργηθούν οι ειδικότητες 
διετούς φοίτησης κατ΄αντιστοιχία με αυτές των ΕΠΑΛ που υπάρχουν 
στη περιοχή.  

• Οι σπουδαστές των  Κ.Ε.Ε. να έχουν τα πλήρη δικαιώματα των 
φοιτητών όπως στέγαση, διατροφή, Δελτίο Σπουδαστή με έκπτωση 
στην μετακίνηση, συγγράμματα κ.α.. 

• Να δοθούν έγκαιρα τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης, τα 
προγράμματα σπουδών και τα συγγράμματα ώστε να εντοπιστούν 
αδυναμίες και παραλήψεις.  

Τελειώνοντας αναρωτιόμαστε, ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια για 
την εισαγωγή των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ. στις διετής δομές, όταν μετά 
από δύο χρόνια, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Ι.Ε.Π., θα υπάρχει στη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μόνο το Εθνικό Απολυτήριο. Ποιοι πτυχιούχοι 
θα μπορούν να εισάγονται; 

 

 
 

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



Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ  
 

Σύσσωμος ο κόσμος των εκπαιδευτικών έχει εκφράσει τον έντονο προβληματισμό 
του, για την ρύθμιση που περιέχεται στο νέο ν. 4512/2018 ‘Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των 
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες 
διατάξεις.’, όπου προβλέπεται (κατά μία ερμηνεία), η υποχρεωτική παραμονή των 
εκπαιδευτικών, στο σχολείο ακόμη και μετά το πέρας των διδακτικών, διοικητικών και των 
άλλων  καθηκόντων τους.  

Είναι γνωστό ότι οι εκπαιδευτικοί μοιράζονται συνήθως ένα ακατάλληλο γραφείο 
καθηγητών,  όπου πρέπει να εξυπηρετήσει δεκάδες εκπαιδευτικούς. Αποτελεί κανόνα η 
απουσία από το γραφείο των καθηγητών η στοιχειώδης υποδομή γραμματειακής 
υποστήριξης αλλά και ενός μόνον ηλεκτρονικού με πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επίσης 
γνωρίζουμε ότι πολλά σχολεία δεν διαθέτουν βιβλιοθήκη, και ούτε διαφαίνεται στις 
δύσκολες οικονομικά εποχές που  περνάει ο τόπος, η προοπτική να δημιουργηθούν νέες, 
ούτε και να ανανεωθεί το υλικό όσων υπάρχουν ήδη αλλά και η οργανωτική υποδομή που 
απαιτείται. Έτσι εφόσον «πιεστούν» οι εκπαιδευτικοί απ’ τις διατάξεις  του νέου νόμου να 
προετοιμάζουν το μάθημα τους στον σχολικό χώρο με τις γνωστές ελλείψεις, θα υπάρξει 
σαφής υποβάθμιση στην παραπάνω διαδικασία με άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα 
διδασκαλίας. 

Ιδιαίτερα στην Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση που οι εκπαιδευτικοί οφείλουν 
να ενημερώνονται και για τις νέες τεχνολογίες που βρίσκονται σε διαρκή εξέλιξη, κάτι που 
προϋποθέτει εκτός από πολύωρη έρευνα στο διαδίκτυο και έρευνα στην αγορά εργασίας, οι 
εκπαιδευτικοί  θα έχουν μια επιπλέον σημαντική επιβάρυνση στο έργο τους με τη «νέα 
νομοθεσία». 

Εξάλλου είναι γνωστό ότι η διδασκαλία και η διεκπεραίωση διοικητικού έργου 
απαιτούν πνευματική καταπόνηση και είναι απαραίτητη η πνευματική ανάπαυλα για να 
μπορέσει ο εκπαιδευτικός να ασχοληθεί με την προετοιμασία-μελέτη μαθημάτων της 
επόμενης μέρας. 

Αν τα τρία καθήκοντα του εκπαιδευτικού, η διδασκαλία, το διοικητικό έργο και η 
μελέτη-προετοιμασία της διδασκαλίας, συνυπάρξουν στο ίδιο διάστημα της ημέρας είναι 
πολύ πιθανόν το ένα καθήκον να επιβαρύνει το άλλο, κυρίως όταν δεν υπάρχει και το 
κατάλληλο υπόβαθρο σε εξοπλισμό. 

 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ταχ. Δ/νση : Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου ΤΚ-Πόλη : 104 36 Αθήνα 
Τηλέφωνο : 210-5238973 Πρόεδρος: 6932-619808 
E-mail : oltee.oltee@gmail.com         Facebook: σελίδα Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 
Ηλεκτρ. σελ. : http://www.oltee.gr Facebook: ομάδα Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 

 
Αθήνα, 20-2-2018 

Αρ. Δ.Τ.: 045 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
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Πως θα υπάρξει κατανομή εργασιών στη μηχανογράφηση των σχολείων όταν 
υπάρχει ελλιπής εξοπλισμός σε κάθε σχολική μονάδα; 

Έτσι για παράδειγμα για να υπάρξει κατανομή εργασίας στην εισαγωγή των απουσιών 
των μαθητών στην βάση δεδομένων του υπουργείου Παιδείας, αντί οι εκπαιδευτικοί να 
περιμένουν να ελευθερωθεί κάποιος από τους λίγους υπολογιστές του σχολείου, μπορούν να 
ενημερώνουν τις απουσίες και απ’ το δικό τους υπολογιστή στο χώρο τους. 

Αναμένοντας την στιγμή που η πολιτεία θα εξασφαλίσει για κάθε εκπαιδευτικό τον 
προσωπικό χώρο του στο σχολείο, άρτια εξοπλισμένο ώστε να μπορεί να μελετήσει-
εργασθεί καλύτερα από το σπίτι του, ας του δώσει τη διακριτική ευχέρεια να επιλέξει μόνος 
του τον καταλληλότερο χώρο. 

Ακόμη είναι γνωστό ότι η κυβέρνηση της χώρας δέχεται πιέσεις να ικανοποιήσει τα 
πρότυπα του Ο.Ο.Σ.Α., αλλά και τις οικονομικές δεσμεύσεις στους θεσμούς, που οδηγούν σε 
αύξηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών και ενδεχομένως και αύξηση του αριθμού των 
μαθητών ανά τάξη, με συγχωνεύσεις αλλά και καταργήσεις τμημάτων και σχολείων. 

Οι  μελέτες για να προκύψουν τα παραπάνω πρότυπα δεν έχουν λάβει υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες κάποιων χωρών όπως την γεωγραφική ιδιομορφία της χώρας μας, με τα 
πολλά μικρά νησιά, και τα απομονωμένα ορεινά χωριά ,όπου η μετακίνηση των μαθητών 
είναι εξαιρετικά δύσκολη.   

Επίσης δεν έχει ληφθεί υπόψη ότι οι ευνοϊκές συνθήκες που υπάρχουν στα σχολεία 
άλλων κρατών, που διαθέτουν επιπλέον μη εκπαιδευτικό προσωπικό για την κάλυψη των 
αναγκών τους , αλλά και ειδικές αίθουσες για την δημιουργική ενασχόληση των μαθητών, 
δεν υπάρχουν για όλες τις χώρες. Μια τέτοια αλλαγή εκκινεί κατά την άποψή μας από τον 
εκσυγχρονισμό των κτηριακών υποδομών. 

Στη χώρα μας τα περισσότερα σχολεία δεν διαθέτουν εργαζόμενους για 
γραμματειακή ή άλλη υποστήριξη , ακόμη και οι σχολικοί φύλακες απολύθηκαν κάτω από 
την πίεση μνημονιακών δεσμεύσεων, επέστρεψαν μετά από δικαστικές διεκδικήσεις και 
οποιαδήποτε πρόταση για νέες προσλήψεις σχολικών γραμματέων και φυλάκων ανήκει στην 
σφαίρα του αστείου.  

Τώρα που τα εισοδήματα των εκπαιδευτικών έχουν μειωθεί δραματικά και ιδιαίτερα 
τα εισοδήματα των νέων εκπαιδευτικών δεν επαρκούν ούτε για τα στοιχειώδη προσωπικά 
τους έξοδα, για να υπηρετήσουν μακριά απ’ το σπίτι τους, τώρα που οι εκπαιδευτικοί 
διδάσκουν γνωρίζοντας ότι πρέπει να κάνουν μάθημα με το ίδιο ωράριο ως το εξηκοστό 
έβδομο έτος της ηλικίας τους για να πάρουν «πλήρη» σύνταξη, τώρα η πολιτεία πρέπει να 
τους στηρίξει, και όχι να τους θέτει περιορισμούς, που επιβαρύνουν τους ίδιους και το έργο 
τους.   

Θα προτρέπαμε τους αρμοδίους αντί να νομοθετούν για τα ‘μάτια’ των θεσμών, όπως 
διατείνονται, να στοχοθετήσουν την σύγχρονη οργανωτική δομή των σχολείων της χώρας, 
να σχεδιάσουν, χρηματοδοτήσουν, να οργανώσουν να επανδρώσουν και να εξοπλίσουν τα 
σχολεία, ώστε να γίνουν πραγματικές κοιτίδες διαπαιδαγώγησης και μάθησης. 

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

 



 

                      Κινητοποίηση στις  2-3-2018 
 

Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. στηρίζει τους αναπληρωτές/ριες και ωρομισθίους/ίες 

εκπαιδευτικούς και συμμετέχει στις κινητοποιήσεις των Εκπαιδευτικών της Παρασκευής 

2 Μαρτίου 2018,  για την Αθήνα στο Υπουργείο Παιδείας στις 13:00  και για τη 

Θεσσαλονίκη στο Άγαλμα Βενιζέλου στις 12:00 με πορεία στο Υπουργείο Μακεδονίας – 

Θράκης. 

Καλούμε τα μέλη μας να εκφράσουν με την παρουσία τους την στήριξη στα 

αιτήματα των «ευέλικτων» συναδέλφων μας για :  

 

• Μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών/τριών σε Ειδική και 

Γενική Αγωγή για την άμεση κάλυψη των 25.000 τουλάχιστον κενών 

στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

• Εξίσωση δικαιωμάτων αναπληρωτών με αυτά των μόνιμων σε 

όλα τα επίπεδα. 

 

Διεκδικούμε το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή εργασία. 

 

 

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

 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 
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Αθήνα, 23-2-2018 

Αρ. Δ.Τ.: 046 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
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Απλήρωτοι οι εκπαιδευτικοί της Πρόσθετης Διδακτικής 
Στήριξης (Π.Δ.Σ.) 

 
 

 Έχουν περάσει σχεδόν δέκα χρόνια από τότε που οι εκπαιδευτικοί που 
εργάστηκαν ως Σχεδιαστές - Αξιολογητές στα προγράμματα της Πρόσθετης Διδακτικής 
Στήριξης (Π.Δ.Σ.) τα σχολικά έτη 2008-2009 & 2009-2010 και ακόμη παραμένουν 
απλήρωτοι. 

Η ευθύνη βαρύνει κατά αρχήν προσωπικά τους Υπουργούς Παιδείας των ετών 
2008-2009-2010 που με τις αποφάσεις τους λειτούργησε η Πρόσθετη Διδακτική 
Στήριξη (Π.Δ.Σ.) στα Λύκεια της χώρας, ωφελήθηκαν χιλιάδες μαθητές που 
παρακολούθησαν τα μαθήματα σε ωράριο εκτός του κανονικού ωρολογίου 
προγράμματος, δίδαξαν χιλιάδες εκπαιδευτικοί που εν τέλει πληρώθηκαν, αλλά δεν 
πληρώθηκαν ποτέ οι εκπαιδευτικοί που τα οργάνωσαν και είχαν την ευθύνη 
λειτουργίας ενός δεύτερου σχολείου που λειτουργούσε σε απογευματινή βάρδια, 
παρότι οι αποφάσεις των υπουργών προέβλεπαν συγκεκριμένη αμοιβή όπως άλλωστε 
συνέβαινε όλα τα προηγούμενα χρόνια. 

Η «κακή όμως συνεννόηση» των υπουργών Παιδείας και Οικονομικών με το 
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ήταν αρκετή για τους 1700 περίπου 
εκπαιδευτικούς να μην πάρουν για την περίοδο 2008-2009-2010 ούτε ένα ευρώ από 
την αμοιβή τους. Αρκετοί  μάλιστα εξ αυτών δήλωσαν την ανείσπρακτη αμοιβή τους 
στην φορολογική δήλωση πληρώνοντας τον αντίστοιχο φόρο ως νομοταγείς πολίτες. 

Για τους Υπουργούς Παιδείας και Οικονομικών όμως ούτε γάτα ούτε ζημιά. 
Τέλεσαν μνημόσυνο με ξένα κόλλυβα. Δηλαδή λειτούργησαν τα τμήματα της Π.Δ.Σ. 
για τρία χρόνια 2008-2009-2010 χωρίς να πληρωθούν δεκάδες εκατομμύρια εις βάρος 
των εκπαιδευτικών που εργάστηκαν ως Αξιολογητές – Σχεδιαστές στα τμήματα της 
Π.Δ.Σ.. 

Αλλά και οι υπουργοί που ακολούθησαν, παρ όλες τις επερωτήσεις που 
κατατέθηκαν στη Βουλή από δεκάδες βουλευτές από όλα τα κόμματα, δεν 
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συγκινήθηκαν αλλά ούτε μπήκαν στη διαδικασία να επιλύσουν το θέμα νομοθετικά και 
να κλείσει η οικονομική εκκρεμότητα εις βάρος των 1700 περίπου εκπαιδευτικών. 
Καμιά κυβέρνηση δεν έλυσε το πρόβλημα από το 2008 μέχρι σήμερα το 2018 και οι 
υπουργοί Παιδείας και Οικονομικών έριχναν και ρίχνουν την ευθύνη ο ένας στον άλλο, 
όπως «από τον Άννα στον Καϊάφα». 

Η αναλγησία των υπουργών παιδείας και οικονομικών για τα χρόνια 2008-2018 
καλά κρατεί με το μεγαλύτερο μέρος της αναλγησίας να ανήκει  στους υπουργούς των 
ετών 2008-2009-2010.  

Με το πλήρωμα του χρόνου άρχισαν να εκδικάζονται οι αγωγές των 
εκπαιδευτικών που κατατέθηκαν πανελλαδικά στα δικαστήρια. Οι αποφάσεις των 
δικαστηρίων ποικίλουν. Υπάρχουν αποφάσεις που δικαιώνουν τους εκπαιδευτικούς και 
θα εισπράξουν τα χρήματα των αμοιβών τους, υπάρχουν όμως και δικαστικές 
αποφάσεις  απορριπτικές λόγω της παραγραφής του χρόνου που μεσολάβησε από την 
οφειλή μέχρι την κατάθεση της αγωγής, αφού κάποια δικαστήρια θεώρησαν ως χρόνο 
παραγραφής τα δύο χρόνια και όχι τα πέντε που θα έπρεπε μιας και η αγωγή 
κατατέθηκε σε χρόνο πρωθύστερο από την νομοθετική ρύθμιση της δίχρονης 
παραγραφής . 

Καλείται η πολιτική ηγεσία του Υπ.Π.Ε.Θ., με νομοθετική ρύθμιση να 
διευθετήσει  το θέμα των απλήρωτων εκπαιδευτικών Σχεδιαστών – Αξιολογητών  και 
να δώσει τέρμα στην κατάφορη άδικη αντιμετώπιση των 1700 εκπαιδευτικών 
που βλέπουν να χάνουν ακόμα και τα  δεδουλευμένα τους.  

Άμεση λύση τώρα, να πληρωθούν οι Σχεδιαστές – Αξιολογητές της 
Π.Δ.Σ. των σχολικών ετών 2008-2009-2010. Έχει τεράστια ευθύνη η 
πολιτική ηγεσία του υπουργείου παιδείας γιατί το κράτος έχει συνέχεια. 

 

 

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



Οι συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί σε διαρκές ηλεκτροσόκ 

Του κ. Σεραφείμ Κερασιώτη, 
π. Προέδρου της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 

 

Οι συντάξεις μειώθηκαν από το 2010 με πολλούς μνημονιακούς και όχι μόνο 
νόμους. Οι διαδοχικές μνημονιακές κυβερνήσεις υλοποίησαν άριστα το σχέδιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των μισθών και συντάξεων (προπαντός των 
συντάξεων) στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ολοκλήρωσης. Ο τρόπος με τον 
οποίο πέρασε η εξουσία από την Εθνική Κυβέρνηση της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή, 
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα είναι τόσο προκλητικός και 
εμφανής που δεν κρατήθηκαν ούτε καν τα προσχήματα του σεβασμού προς μια 
κυβέρνηση ανεξάρτητου κράτους. Οι Ελληνικές κυβερνήσεις έρμαιες των καταστάσεων 
που δημιούργησε η τεχνητή κρίση του 2009 -2010 υπέκυψαν αμαχητί στα κελεύσματα 
της Τρόικα. 

  Η διαδοχή των κυβερνήσεων ώστε να μην υπάρχει καθυστέρηση των 
επιβεβλημένων σκληρών οικονομικών μέτρων στις πλάτες του Ελληνικού Λαού, έγινε 
με χειρουργικό τρόπο. Όλα τα αστικά κόμματα ενεπλάκησαν στους κυβερνητικούς 
σχηματισμούς έτσι ώστε η μια κυβέρνηση να παίρνει την σκυτάλη από την 
προηγούμενη χωρίς να αγγίζει τα σκληρά οικονομικά και όχι μόνο μέτρα της 
προηγούμενης, υιοθετώντας τα στην πραγματικότητα  και θεσπίζοντας νέα σκληρά 
μέτρα που της υπεδείκνυε η Τρόικα. Έτσι μέσα στα επτά χρόνια (άλλη μια σκληρή 
επταετία) θεσπίστηκαν μέτρα που εξαθλίωσαν τους συνταξιούχους σε βαθμό που τους 
κατέστησαν ανήμπορους να αντιδράσουν.  

Οι προηγούμενες κυβερνήσεις άρχισαν τον χορό των περικοπών των συντάξεων 
ξεκινώντας από τις υψηλότερες και μεσαίες και σταδιακά από τις μεσαίες και 
κατώτερες. Η τωρινή κυβέρνηση βαρύνεται με μεγάλες ευθύνες γιατί παρ΄ όλες τις 
δεσμεύσεις για κατάργηση των περικοπών και την επαναφορά των συντάξεων στην 
προ του 2010 εποχή, αθέτησε τις υποσχέσεις της και στην πορεία όχι μόνο υιοθέτησε 
όλες τις περικοπές του διαστήματος 2010 – 2015, αλλά θεσμοθέτησε επιπλέον σκληρές 
περικοπές που οι μεγαλύτερες με την μέθοδο της προσωπικής διαφοράς, θα ισχύσουν 
σε μελλοντικό χρόνο από το 2019 οδηγώντας τους συνταξιούχους στα Τάρταρα. 
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Έτσι η σημερινή κυβέρνηση κατηγορείται στα μάτια των συνταξιούχων για το 
σύνολο των περικοπών των συντάξεων και των τριών μνημονίων (των δύο πρώτων με 
την υιοθέτηση των μέτρων)  από το 2010 μέχρι το 2019. Οι συνταξιούχοι 
καταλαβαίνουν σήμερα περισσότερα από ότι χθες και δεν ξεγελιούνται πλέον εύκολα. 
Τιμώρησαν τα κόμματα των μνημονιακών χρόνων 2010-2015 στέλνοντας άλλα 
κόμματα εκτός βουλής και άλλα σε ποσοστά πάρα πολύ μικρά σε σχέση με τα πολύ 
υψηλά που είχαν την προ του 2010 εποχή. 

 Είναι περισσότερο από βέβαιο ότι ανάλογη στάση θα κρατήσουν οι 
συνταξιούχοι και με την τωρινή κυβέρνηση και ενδεχομένως η στάση τους να είναι 
περισσότερη σκληρή γιατί η σημερινή κυβέρνηση εκλέχτηκε με αυξημένες προσδοκίες 
από το λαό. Όποιος συνταξιούχος ήλπιζε ότι θα σταματήσουν οι σκληρές συνέπειες 
των μνημονικών νόμων, έχασε και τις τελευταίες του ελπίδες και περιμένει με την 
πλάτη στον τοίχο τις νέες περικοπές των συντάξεων το 2019 και την μείωση του 
αφορολογήτου από το 2020. 

Οι νόμοι που αφορούν τις περικοπές των συντάξεων από το 2010 
μέχρι σήμερα τελειωμό δεν έχουν. Όλοι τους λειτουργούν εις βάρος των 
συνταξιούχων και διαδέχονται ο ένας τον άλλο με  συμπληρωματικά και καταστροφικά 
μέτρα για τις  συντάξεις σαν να είναι ο καθένας μέρος ενός ενιαίου νόμου που 
γράφεται με δόσεις και σκοπό έχει την συρρίκνωση των συντάξεων σε 
επιδοματικά ποσά. 

1. Με το ν. 3845/10 περικόπτονται τα δώρα, δηλαδή η 13η και 14η σύνταξη. 
Υποκαθίστανται με επιδόματα, 800 συνολικά ευρώ, με εξαιρέσεις. Τα επιδόματα αυτά 
έμελλε να καταργηθούν πλήρως, τρία χρόνια αργότερα. 

2. Με τους ν. 3863/10 και 3865/10 άλλαξε ο τρόπος υπολογισμού των 
συντάξεων, φέρνοντας κλιμακωτές μειώσεις από το 2015. Στο στόχαστρο μπήκαν οι 
κύριες άλλα και οι επικουρικές συντάξεις. 

3. Οι ν. 3986/11 και 4002/11 επιβάλλουν μειώσεις σε συνταξιούχους κάτω 
των 60 ετών 6%. Για κύριες συντάξεις μεγαλύτερες από 1700 που φτάνουν το 10% 
για κύριες συντάξεις υψηλότερες των 3.000 ευρώ. Η μείωση είναι μεγαλύτερη καθώς 
επιβάλλεται επί του συνολικού ποσού και όχι επί του τμήματος που υπερβάλει το όριο 
των 1700 ευρώ. 

4. Επιβάλλεται Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων με αναδρομική 
ισχύ από το 2010. Αφορά τις κύριες συντάξεις, με κλιμακωτές μειώσεις 3% για ποσά 
άνω των 1.400 ευρώ έως 13% για συντάξεις άνω των 3.500 ευρώ. Επίσης, προέβλεπε 
μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις, κλιμακωτά, από 3% για ποσά άνω των 300 έως 
10% για επικουρικές συντάξεις άνω των 650. 

5. Ο ν. 4024/11 φέρνει περαιτέρω μειώσεις για τους νέους συνταξιούχους. Οι 
συνταξιούχοι κάτω των 55 ετών υπέστησαν περικοπή 40% επί της κύριας σύνταξης για 
ποσά άνω των 1000 ευρώ. Οι συνταξιούχοι κάτω των 60 ετών υπέστησαν μείωση 20% 
επί της κύριας σύνταξης για ποσά άνω των 1200 ευρώ. Σε ότι αφορά τις επικουρικές 
συντάξεις για τους συνταξιούχους του ETEAΜ επιβάλλεται μείωση 30% για ποσά άνω 
των 150 ευρώ. Για τα υπόλοιπα επικουρικά του ιδιωτικού τομέα, οι μειώσεις ήταν 15%, 
ενώ για τους δημοσίους υπαλλήλους υπήρξε μείωση της δεύτερης επικουρικής κατά 
20%. 

6. Με το ν. 4051/12 επιβάλλονται νέες περικοπές σε κύριες και επικουρικές 
συντάξεις. Ο νόμος είχε αναδρομική ισχύ από τον Ιανουάριο του 2012. Μειώνονται 
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12% οι κύριες συντάξεις άνω των 1300 ευρώ. Σε ότι αφορά τις επικουρικές, συντάξεις 
κάτω των 250 ευρώ αυτές μειώθηκαν κατά 10%. Για ποσά από 251 έως 300 ευρώ η 
μείωση ήταν 15% και για ποσά άνω των 300 ευρώ η μείωση ήταν 20%. 

7. Ο ν. 4093/12 φέρνει μειώσεις τόσο σε κύριες όσο και σε επικουρικές 
συντάξεις. Ο νόμος τέθηκε σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2013. Αυτήν τη φορά η 
μείωση υπολογίστηκε επί του συνόλου του εισοδήματος του συνταξιούχου από κύρια 
και επικουρικές συντάξεις. Τα ποσά από 1.000 - 1.500 ευρώ υπέστησαν μείωση 5%, 
1.500 - 2.000 μείωση 10%, από 2.000-3.000 μείωση 15% και ποσά από 3.000 ευρώ 
και άνω μείωση 20%. Επίσης, καταργήθηκαν οριστικά τα επιδόματα δώρων στις κύριες 
και τα δώρα στις επικουρικές. 

8. Εφαρμόζεται διάταξη του ν. 4254/12 που προέβλεπε τη ρήτρα μηδενικού 
ελλείμματος στις επικουρικές συντάξεις του ΕΤΕΑ. Όσοι είχαν ενταχθεί τότε στο 
υπερεπικουρικό ταμείο υπέστησαν οριζόντιες μειώσεις της τάξης του 5,2%. 
 9. Με το ν. 4336/2015 επήλθε σημαντική μείωση σε κύριες και επικουρικές 
συντάξεις, μέσω της αύξησης των εισφορών υπέρ ΕΟΠΥΥ στις  κύριες συντάξεις από 
4% σε 6%  και της επιβολής εισφοράς 6% για πρώτη φορά στις επικουρικές. 
 10. Σταδιακή κατάργηση του  ΕΚΑΣ  από 1-1-2016 μέχρι 31-12-2019 και ολική 
κατάργηση από 1-1-2020  αφαιρώντας εισόδημα 900 εκατομμύρια ευρώ από 370.000 
χαμηλοσυνταξιούχους και μέλη ορφανικών οικογενειών, που έπαιρναν μια χαμηλή 
σύνταξη. 
 11. Μειώσεις στα εφάπαξ για τα έτη ασφάλισης μέχρι 31/12/2013 κατά 15%  
τουλάχιστον με το νέο τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ. Για τα έτη ασφάλισης από 
1/1/2014  έχουμε άτοκη επιστροφή εισφορών. 
 12. Μείωση του αφορολόγητου από 9.545 € σε 8.636 € που επιβάρυνε το 
μισθωτό και το συνταξιούχο κατά 200 € ετησίως και περαιτέρω μείωση στα 5.681 € 
από 1-1-2020 σύμφωνα με το άρ. 10 του ν. 4442/2017. 
 13. Επανυπολογισμός των επικουρικών συντάξεων από 1/6/2016 και περικοπές σε 
συνταξιούχους με άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης στα 1.170 ευρώ καθαρά 
(1.300€ μικτά). 
 14.  Αύξηση του κόστους εξαγοράς των πλασματικών ετών από 1-1-2017 και 
στους δημόσιους υπάλληλους. Συγκεκριμένα το ποσοστό εισφοράς από 6,67% επί των 
συντάξιμων αποδοχών, που ήταν μέχρι 31-12-2016, για αιτήσεις εξαγοράς  που 
υποβάλλονται  από 1-1-2017 διαμορφώνεται ως εξής: 
Για το 2017           
10%                                                                                                               
Για το 2018           
13,34%                                                                                                         
Για το 2019           
16,67%                                                                                                        
και από το 2020     20%  (καταβάλλεται από τον ασφαλισμένο συνολικά η εισφορά 
ασφαλισμένου και εργοδότη, που ισχύει στον ιδιωτικό τομέα.) 
 15. Μείωση της κατώτατης σύνταξης του πρώην  ΙΚΑ από 486 ευρώ σε 392,7 
ευρώ. (αφορά και υπαλλήλους  που εργάζονται στο Δημόσιο  και είχαν επιλέξει τις 
συνταξιοδοτικές διατάξεις του ΙΚΑ). 
 16. Αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών για την επικουρική σύνταξη (ETEA) 
κατά 1 ποσοστιαία μονάδα συνολικά (από 3% για ασφαλισμένο και 3% για εργοδότη, 
σε 3,5% για ασφαλισμένο και 3,5% για εργοδότη). 
 17. Αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών για το μέρισμα του Μετοχικού Ταμείου 
Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ) σε 4,5% από 4%, με αναδρομική ισχύ από 1-1-2017. 
 18. Με το ν. 4387/2016, γνωστό και ως νόμο Κατρούγκαλου, οι νέοι 
συνταξιούχοι, που θα υποβάλλουν αίτηση από 13-5-2017, έχουν μείωση μέχρι 25% 
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λόγω της αλλαγής του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων. Συγκεκριμένα ένας 
εκπαιδευτικός που θα αποχωρήσει 31-12-2018 με 35 έτη ασφάλισης η κύρια σύνταξη 
δεν θα ξεπερνά τα 820 € καθαρά  αντί των 992 € που ήταν με το προηγούμενο 
καθεστώς  με όλες τις μνημονιακές κρατήσεις που επιβάλλονταν  (μείωση 21%, η 
οποία θα γίνει μεγαλύτερη από 1-1-2020 με την περαιτέρω μείωση του 
αφορολόγητου). 
 19. Με τον ίδιο ν. 4387/2016 οι συντάξεις χηρείας που εκδίδονται μετά την 
13-5-2016, πέραν των ηλικιακών ορίων που για πρώτη φορά τίθενται για τη λήψη της 
σύνταξης από τους επιζώντες συζύγους (αν είναι 55 ετών και άνω θα παίρνουν 
κανονικά τη σύνταξη χηρείας, αν είναι 52 έως 55 ετών θα εισπράττουν τη σύνταξη για 
μια τριετία και θα επαναχορηγείται η σύνταξη στα 67 και αν είναι κάτω των 52 ετών θα 
χορηγείται η σύνταξη μόνο για 3 έτη και μετά θα διακόπτεται οριστικά) μειώνονται και 
το ποσοστό αναπλήρωσης από 70% της σύνταξης του θανόντος,  που ήταν με την 
προηγούμενη νομοθεσία  σε 50% και αν εργάζεται ή αυτοαπασχολείται σε 25% μετά 
την τριετία. 
 20. Μειώσεις από 1/1/2016  στα μερίσματα του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών 
υπαλλήλων μεσοσταθμικά κατά 35% και επιβολή ρήτρας βιωσιμότητας στο Ταμείο. Το 
μέρισμα του ΜΤΠΥ έγινε φιλοδώρημα αφού με 32 χρόνια ασφάλισης το μηνιαίο 
μέρισμα είναι κάτω των 100 €. Ακόμη μπαίνουν  ηλικιακά όρια και στις συντάξεις 
χηρείας του Ταμείου για τους επιζώντες συζύγους όπως και για την κύρια σύνταξη. 
 21. Στις περιπτώσεις απασχόλησης συνταξιούχων η κύρια και η επικουρική 
σύνταξη περικόπτεται κατά 60%, χωρίς καμιά πρόβλεψη για μικρότερο ποσοστό στις 
περιπτώσεις χαμηλοσυνταξιούχων. Με τον προηγούμενο συνταξιοδοτικό ν. 
3865/2010, οι άνω των 55 ετών συνταξιούχοι αν εργάζονταν είχαν μείωση 70%  
στην κύρια σύνταξή τους μόνο για το ποσό που ξεπερνούσε τα 991 €. 
 22. Για όσους συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του ν. 4387/2016 η 
οικογενειακή παροχή  δεν συγκαταβάλλεται με τη σύνταξη σύμφωνα με τις οικείες 
διατάξεις όπως ίσχυαν μέχρι την ψήφιση του ν. 4387/2016 αλλά καταβάλλεται 
σύμφωνα με το ν.4093/2012 και  καθορίζεται ανάλογα με το συνολικό οικογενειακό 
εισόδημα και τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων. 
 23. Οι ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις των παλιών συνταξιούχων,  όσων 
συνταξιοδοτήθηκαν μέχρι 12-5-2016 επανυπολογίζονται σύμφωνα με το ν. 
4387/2016 για να εξισωθούν προς τα κάτω με αυτούς που  συνταξιοδοτούνται μετά 
την 13-5-2016. Από 1-1-2019 θα υπάρξει μείωση έως 18% των καταβαλλόμενων 
συντάξεων των παλιών συνταξιούχων. Καταβαλλόμενη σήμερα κύρια σύνταξη παλιού 
συνταξιούχου 1080 € με 35 έτη υπηρεσίας, θα έχει μείωση περίπου160 - 170 €, που θα 
γίνει μεγαλύτερη από 1-1-2020 με τη μείωση του αφορολόγητου. Η επιπλέον του 18% 
μείωση θα συνεχίσει να καταβάλλεται ως προσωπική διαφορά για να περικοπεί σε 
κάποια άλλη ενδεχόμενη μείωση. 
 24. Για τους παλιούς συνταξιούχους που συγκαταβάλλεται με τη σύνταξή τους 
το επίδομα συζύγου των 35 €, το επίδομα αυτό περικόπτεται από 1-1-2019. 

 

 

 



 

                      Κινητοποίηση στις  16-3-2018 
 

Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. στηρίζει τους/τις αναπληρωτές/ριες εκπαιδευτικούς και συμμετέχει 

στις κινητοποιήσεις των Εκπαιδευτικών της Παρασκευής 16 Μαρτίου 2018,  για την 

Αθήνα στο Υπουργείο Παιδείας στις 13:00  και για τη Θεσσαλονίκη στο Άγαλμα 

Βενιζέλου στις 13:00. 

Καλούμε τα μέλη μας να εκφράσουν με την παρουσία τους την στήριξη 

στα αιτήματα των «αόρατων» συναδέλφων μας για:  

• Μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών/τριών σε Ειδική και 

Γενική Αγωγή για την άμεση κάλυψη των 25.000 τουλάχιστον κενών 

στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

• Εξίσωση δικαιωμάτων αναπληρωτών με αυτά των μόνιμων σε 

όλα τα επίπεδα. 

• Καμία συγχώνευση σχολικών μονάδων, με μόνη εξαίρεση την περίπτωση 

αυτό να προτείνεται από την ίδια την εκπαιδευτική κοινότητα.  

• Την επαναφορά του ωραρίου στα προ του 2013 επίπεδα,  

• Τη μείωση των μαθητών ανά τμήμα.  

• Την αύξηση της χρηματοδότησης για την παιδεία.  

 

Διεκδικούμε το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή εργασία. 

 

 

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

 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ταχ. Δ/νση : Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου ΤΚ-Πόλη : 104 36 Αθήνα 
Τηλέφωνο : 210-5238973 Πρόεδρος: 6932-619808 
E-mail : oltee.oltee@gmail.com         Facebook: σελίδα Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 
Ηλεκτρ. σελ. : http://www.oltee.gr Facebook: ομάδα Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 

 
Αθήνα, 9-3-2018 

Αρ. Δ.Τ.: 049 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

mailto:oltee.oltee@gmail.com
https://www.facebook.com/oltee.oltee/
http://www.oltee.gr/
https://www.facebook.com/groups/oltee/


 

                      Κινητοποίηση στις  30-3-2018 
 

Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. στηρίζει τους/τις αναπληρωτές/ριες εκπαιδευτικούς και συμμετέχει 
στις κινητοποιήσεις των Εκπαιδευτικών της Παρασκευής 30 Μαρτίου 2018:   
• για την Αθήνα στα Προπύλαια στις 13:30 με πορεία προς τη Βουλή και το 

Προεδρικό Μέγαρο, 
• για τη Θεσσαλονίκη στο Άγαλμα Βενιζέλου στις 13:30, 

•  Για την υπόλοιπη Ελλάδα έξω από τα Γραφεία των Διευθύνσεων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Περιφερειακών Διευθύνσεων 
Εκπαίδευσης. 
Καλούμε τα μέλη μας να εκφράσουν με την παρουσία τους την στήριξη στα 

αιτήματα των «αόρατων» συναδέλφων μας για:  

• Μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών/τριών σε Ειδική και 

Γενική Αγωγή για την άμεση κάλυψη των 25.000 τουλάχιστον κενών 

στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

• Εξίσωση δικαιωμάτων αναπληρωτών με αυτά των μόνιμων σε 

όλα τα επίπεδα. 

• Τη τροχοπέδηση του υφιστάμενου καθεστώτος εργασίας και την 

ομηρεία των «μόνιμων» αναπληρωτών και 

• Την αύξηση της χρηματοδότησης για την παιδεία.  

• Αυθύπαρκτο 3ετές Λύκειο της ΤΕΕ. 

• Την επαναφορά του ωραρίου στα προ του 2013 επίπεδα.  

• Τη μείωση των μαθητών ανά τμήμα.  

 

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

 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ταχ. Δ/νση : Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου ΤΚ-Πόλη : 104 36 Αθήνα 
Τηλέφωνο : 210-5238973 Πρόεδρος: 6932-619808 
E-mail : oltee.oltee@gmail.com         Facebook: σελίδα Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 
Ηλεκτρ. σελ. : http://www.oltee.gr Facebook: ομάδα Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 

 
Αθήνα, 23-3-2018 

Αρ. Δ.Τ.: 050 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

mailto:oltee.oltee@gmail.com
https://www.facebook.com/oltee.oltee/
http://www.oltee.gr/
https://www.facebook.com/groups/oltee/


ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 
 

Εκατόν τριάντα δύο χρόνια μετά την εξέγερση των εργατών στο Σικάγο, οι 

αγώνες της εργατικής τάξης για εργασιακά δικαιώματα και κοινωνική δικαιοσύνη 

παραμένουν πάντα επίκαιροι. Σήμερα, που η κυριαρχία των “αγορών” και οι 

νεοφιλελεύθερες πολιτικές επιτίθενται με σφοδρότητα στα εργασιακά δικαιώματα και 

στην εργασία γενικότερα, ακυρώνοντας στην πράξη κατακτήσεις ενός ολόκληρου 

αιώνα, η Εργατική Πρωτομαγιά αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία. 

Σε μια εποχή που οι εξελίξεις της σύγχρονης τεχνολογίας παρέχουν τη 

δυνατότητα για καλύτερους όρους και συνθήκες εργασίας για όλους, οι κυρίαρχες ελίτ 

προσπαθούν να διαλύσουν εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα με στόχο τη βίαιη 

αναδιανομή του παραγόμενου πλούτου προς όφελός τους, διευρύνοντας τις κοινωνικές 

ανισότητες. Στη χώρα μας η επίθεση των παγκόσμιων, ευρωπαϊκών και εγχώριων ελίτ 

με την αρωγή του πολιτικού προσωπικού  απέκτησε ιδιαίτερη ένταση και αποτέλεσε 

πεδίο πειραματισμού για τη διάλυση  κοινωνικών δικαιωμάτων σε ολόκληρη την 

Ευρώπη. 

Το Συνδικαλιστικό Κίνημα της χώρας δίνει  τεράστια μάχη  για την επαναφορά 

των  εργασιακών δικαιωμάτων  για την ύπαρξη και τη διεύρυνση του ευρωπαϊκού 

κοινωνικού κεκτημένου στην Ελλάδα. 

Η Ομοσπονδία Λειτουργών Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, τιμά την 

Εργατική Πρωτομαγιά και αγωνίζεται για μια κοινωνία των πολλών, με πρόσβαση στην 

παιδεία, στην υγεία και  στην  εργασία για όλες και όλους. 

 

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

 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ταχ. Δ/νση : Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου ΤΚ-Πόλη : 104 36 Αθήνα 
Τηλέφωνο : 210-5238973 Πρόεδρος: 6932-619808 
E-mail : oltee.oltee@gmail.com         Facebook: σελίδα Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 
Ηλεκτρ. σελ. : http://www.oltee.gr Facebook: ομάδα Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 

 
Αθήνα, 27-4-2018 

Αρ. Δ.Τ.: 051 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

mailto:oltee.oltee@gmail.com
https://www.facebook.com/oltee.oltee/
http://www.oltee.gr/
https://www.facebook.com/groups/oltee/


 

                      Κινητοποίηση στις  11-5-2018 
 

Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. στηρίζει την συγκέντρωσης διαμαρτυρίας, την Παρασκευή 11 

Μαΐου 2018 και ώρα 13.00 στα Προπύλαια και πορεία, για το θέμα των ελαστικών 

σχέσεων εργασίας (αναπληρωτές, συμβασιούχοι κλπ) στο Δημόσιο. 

Καλούμε τα μέλη μας να εκφράσουν με την παρουσία τους την στήριξη στα 

αιτήματα για:  

• Μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών/τριών σε Ειδική και 

Γενική Αγωγή για την άμεση κάλυψη των 25.000 τουλάχιστον κενών 

στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

• Εξίσωση δικαιωμάτων αναπληρωτών με αυτά των μόνιμων σε 

όλα τα επίπεδα. 

• Τη τροχοπέδηση του υφιστάμενου καθεστώτος εργασίας και την 

ομηρεία των «μόνιμων» αναπληρωτών. 

• Την αύξηση της χρηματοδότησης για την παιδεία.  

• Αυθύπαρκτο 3ετές Λύκειο της ΤΕΕ. 

• Την επαναφορά του ωραρίου στα προ του 2013 επίπεδα.  

• Τη μείωση των μαθητών ανά τμήμα.  

 
 
 

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

 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ταχ. Δ/νση : Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου ΤΚ-Πόλη : 104 36 Αθήνα 
Τηλέφωνο : 210-5238973 Πρόεδρος: 6932-619808 
E-mail : oltee.oltee@gmail.com         Facebook: σελίδα Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 
Ηλεκτρ. σελ. : http://www.oltee.gr Facebook: ομάδα Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 

 
Αθήνα, 9-5-2018 

Αρ. Δ.Τ.: 052 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

mailto:oltee.oltee@gmail.com
https://www.facebook.com/oltee.oltee/
http://www.oltee.gr/
https://www.facebook.com/groups/oltee/


                      Κινητοποίηση στις  30-5-2018 
 

 Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, την Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και η 

Γ.Σ.Ε.Ε. πραγματοποιούν Απεργία διεκδικώντας:  

• Κατάργηση του ν.4387/2016 - Κατρούγκαλου για το συνταξιοδοτικό. 

• Κατάργηση της τροπολογίας Γεροβασίλη για την αξιολόγηση.  

• Μισθούς και συντάξεις αξιοπρέπειας. Γενναία αύξηση των μισθών των νέων 

συναδέλφων. Υπολογισμό της διετίας 2016-2017 για τη μισθολογική μας εξέλιξη. 

• Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, για να καλυφθούν όλα τα οργανικά κενά 

(Παιδεία, Υγεία, Αυτοδιοίκηση, Ασφαλιστικά Ταμεία, Κοινωνικές Υπηρεσίες κτλ). 

Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων – μέσω του ΑΣΕΠ – που καλύπτουν πάγιες 

και διαρκείς ανάγκες με γενναία μοριοδότηση της προϋπηρεσίας. 

• Κανένας πλειστηριασμός, για την πρώτη κατοικία, για τους εργαζόμενους που 

αδυνατούν να πληρώσουν. 

• Να σταματήσει η φορολογική επιδρομή και η καταλήστευση του εισοδήματός μας. 

Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. 

• Καμία αλλαγή στον συνδικαλιστικό νόμο. Κατάργηση των περιορισμών στην 

άσκηση του απεργιακού δικαιώματος.  

 
 Οι ομοσπονδίες και τα συνδικάτα διαδηλώνουν στην πλατεία Κλαυθμώνος 
στις 11:00.  
 

Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. καλεί τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στα 
συλλαλητήρια που διοργανώνονται σε όλη την Ελλάδα. 

 
 

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

 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ταχ. Δ/νση : Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου ΤΚ-Πόλη : 104 36 Αθήνα 
Τηλέφωνο : 210-5238973 Πρόεδρος: 6932-619808 
E-mail : oltee.oltee@gmail.com         Facebook: σελίδα Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 
Ηλεκτρ. σελ. : http://www.oltee.gr Facebook: ομάδα Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 

 
Αθήνα, 16-5-2018 

Αρ. Δ.Τ.: 053 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

mailto:oltee.oltee@gmail.com
https://www.facebook.com/oltee.oltee/
http://www.oltee.gr/
https://www.facebook.com/groups/oltee/


Για  την συρρίκνωση του 3ου Ε.Κ. της Γ΄ Αθήνας 
 

Πρόσφατα με μεγάλη έκπληξη αλλά και αγανάκτηση 

πληροφορηθήκαμε ότι επίκειται μεταφορά των Ηλεκτρολογικών 

Εργαστηρίων από το 3ο Ε.Κ. Γ΄ Αθήνας (Περιστερίου) στο 4ο Ε.Κ Γ΄ 

Αθήνας (Περιστερίου). Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. είναι αντίθετη σε μια τέτοια 

μεταφορά.  

Το 3ο Ε.Κ. στεγάζεται σε δημόσιο  σχολικό συγκρότημα ενώ το 4ο 

Ε.Κ. σε σχολικό συγκρότημα κατασκευασμένο  με Σ.Δ.Ι.Τ. (Σύμπραξη 

Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα) και ανήκει σε ιδιωτική εταιρεία, στην οποία 

το δημόσιο πληρώνει ενοίκιο.  

Είναι μη αποδεκτό, ειδικά αυτή την περίοδο, μία δύσκολη οικονομικά 

εποχή, να εκκενώνονται δημόσια σχολικά κτίρια και να μεταφέρονται σε 

ιδιωτικά, στα οποία μάλιστα δεν υπάρχει και η ανάλογη υποδομή που για 

να αποκτηθεί θα πρέπει να δαπανηθούν δυσεύρετοι οικονομικοί πόροι. 

Επιπρόσθετα τα Ηλεκτρολογικά Εργαστήρια του 3ο Ε.Κ. έχουν μόλις 

πρόσφατα ανακαινισθεί, με μη μεταφερόμενες υποδομές, με προσωπική 

εργασία συναδέλφων και την δαπάνη αρκετών χρημάτων τα οποία 

κινδυνεύουν τελικά να χαθούν. Μια τέτοια μεταφορά εκτός από το 

οικονομικό κόστος θα δημιουργήσει και πολλά σοβαρά προβλήματα στην 

εκπαίδευση των μαθητών του 2ου ΕΠΑ.Λ. που συστεγάζεται με το 3ο Ε.Κ., 

 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ταχ. Δ/νση : Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου ΤΚ-Πόλη : 104 36 Αθήνα 
Τηλέφωνο : 210-5238973 Πρόεδρος: 6932-619808 
E-mail : oltee.oltee@gmail.com         Facebook: σελίδα Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 
Ηλεκτρ. σελ. : http://www.oltee.gr Facebook: ομάδα Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 

 
Αθήνα, 30-5-2018 

Αρ. Δ.Τ.: 054 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

mailto:oltee.oltee@gmail.com
https://www.facebook.com/oltee.oltee/
http://www.oltee.gr/
https://www.facebook.com/groups/oltee/


                                                    αρ. Δ.Τ.: 054/30-5-2018, σελ.2/2 

καθώς δεν θα έχουν εργαστήρια για την εκπαίδευση τους ή στην 

καλύτερη περίπτωση θα αναζητηθούν εξισορροπητικές λύσεις που θα 

υποβαθμίσουν την παρεχόμενη εργαστηριακή εκπαίδευση.  

Επιπλέον μια ακόμη ενέργεια που θα οδηγήσει στην συρρίκνωση και 

στην υποβάθμιση του 3ου Ε.Κ. σε σχολικό εργαστήριο είναι και η 

κατάργηση του Τομέα Πληροφορικής από το συστεγαζόμενο 2ο ΕΠΑ.Λ. 

Περιστερίου, ο οποίος αιφνιδιαστικά, και χωρίς καμία επίσημη απόφαση 

καταργήθηκε από το ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφών (e-

εγγραφές)ολόκληρος ο Τομέας Πληροφορικής και  η ειδικότητα Υπάλληλος 

Τουριστικών Επιχειρήσεων στον Τομέα Οικονομίας Διοίκησης πριν καν 

ξεκινήσουν οι εγγραφές, αναγκάζοντας τους μαθητές τόσο της Β΄ όσο και 

της Γ΄ Τάξης να αναζητήσουν άλλο σχολείο.  

Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. αντιτίθεται στην αποδόμηση και στην μεταφορά 

«κομμάτι - κομμάτι» του 3ου Ε.Κ. σε άλλο και μάλιστα ιδιωτικό σχολικό 

συγκρότημα. 

 
 
 

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



 

 

                       

Συλλαλητήριο  στις  7-6-2018 
 

 Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, την Πέμπτη 7 Ιουνίου 2018 η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 

συμμετέχει στο εκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια στις 18:00 με πορεία προς 
τη Βουλή. 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, ένα κατά βάση πολυνομοσχέδιο που αφορά την 
Παιδεία και τροποποιεί την ραχοκοκαλιά της, οφείλει να είναι προϊόν ευρύτατου και 
διεξοδικότατου διαλόγου και φυσικά πλήρως αναγκαία και τεκμηριωμένη η κάθε 
αλλαγή που εισάγει. 

Καλούμε τα μέλη μας να εκφράσουν με την παρουσία τους την αντίθεση μας 
στην άμεση ψήφιση, με την διαδικασία του επείγοντος, του σχεδίου νόμου 
«Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», αφού εβδομήντα (70) από τα εκατόν είκοσι ένα 
(121)  άρθρα του, δεν είχαν γνωστοποιηθεί στην διαβούλευση, δεν έχει γίνει η 
ώσμωση ώστε να έχουμε τις απαραίτητες βελτιώσεις και προσθήκες.  
 
  
 

 
Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 
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Αθήνα, 4-6-2018 
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
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17ο Συνέδριο Αντιπροσώπων της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 
 

 

Tην Παρασκευή 31 Αυγούστου και το Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου 2018 θα 

πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το 17ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Λειτουργών 

Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.), της πιο αντιπροσωπευτικής 

δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση στον τομέα της τεχνικής και επαγγελματικής 

εκπαίδευσης. 

Στο Συνέδριο θα παρουσιαστούν τα Πεπραγμένα και ο Οικονομικός Απολογισμός 

του απερχόμενου Δ.Σ., θα συζητηθούν κρίσιμα θέματα της Τ.Ε.Ε. και θα αποφασιστεί 

το διεκδικητικό πλαίσιο για το παρόν και το μέλλον της Τ.Ε.Ε., καθώς και για το ρόλο 

και τη θέση των Εκπαιδευτικών Λειτουργών που την υπηρετούν. 

Οι εργασίες του Συνεδρίου και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου 

Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας για τη συνδικαλιστική περίοδο 2018-2020 θα 

πραγματοποιηθούν  στις Κτιριακές Εγκαταστάσεις Κ.Υ.Β.Ε. Περιστερίου, στο Περιστέρι 

Αττικής (Εθνάρχου Μακαρίου 1 & Λεωφόρος Κηφισού), με έναρξη την Παρασκευή 31 

Αυγούστου 2018 και ώρα 17:00. 

  
 
 

 
Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 
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Αθήνα, 27-6-2018 
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
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Φασισμός: «Ο πιο θρασύς, δόλιος, ωμός καπιταλισμός»  
                                                                                  Μ. Μπρεχτ 

Η εργασία απελευθερώνει,  έγραφαν οι ναζί στην είσοδο του Άουσβιτς. Η 
κυβέρνηση του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος (ÖVP), του ακροδεξιού κόμματος των 
Ελεύθερων (FPÖ) και του νεοφιλελεύθερου κόμματος (ΝΕΟΣ) της Αυστρίας, με 
επιχείρημα  "οι αλλαγές στην εργατική νομοθεσία είναι απαραίτητες για να έχουν οι 
εταιρείες μεγαλύτερη ευελιξία", υπερψήφισε το αντεργατικό νομοσχέδιο που προβλέπει 
την αύξηση των εργασίμων ωρών, έως και 12 την ημέρα, ή 60 την εβδομάδα. 

Όλοι μαζί, νεοφιλελεύθεροι, ακροδεξιοί και φασίστες προχώρησαν στη 
νομοθέτηση της εργασιακής ημέρας των 12 ωρών επαναφέροντας συνθήκες 
εργασιακού μεσαίωνα για τους εργαζομένους της χώρας! Το επόμενο βήμα 
ενδέχεται είναι η επαναφορά της ... δουλείας. 

Για πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή ιστορία το οκτάωρο, καθώς και οι διακοπές με 
αποδοχές, ψηφίστηκαν από την κυβέρνηση του Λαϊκού Μετώπου της Γαλλικής 
Αριστεράς του σοσιαλιστή Λέον Μπλουμ το 1936. Από τότε,  το οκτάωρο ως ημερήσια 
εργασία, εφαρμόστηκε σχεδόν σε  όλες τις δημοκρατικές κοινωνίες της Ευρώπης και 
στη συνέχεια όλης  της υφηλίου. Σήμερα, εν έτει 2018,  η αυστριακή κυβέρνηση 
ψήφισε ένα νόμο που φέρνει ογδόντα χρόνια πίσω την ευρωπαϊκή ιστορία. 

Ο Καγκελάριος Σεμπάστιαν Κούρτς, γοήτευσε τους "πατριώτες" της χώρας του, 
τάζοντας τους "ευημερία και ανάπτυξη". Μια "ευημερία και ανάπτυξη" που θα 
πραγματοποιηθεί, με τους σύγχρονους κωπηλάτες της πατριωτικής γαλέρας. Ο 
Καγκελάριος ζήτησε θυσίες για τη πατρίδα, ζήτησε από το λαό, να μπει  μπροστά για 
τη πατρίδα και να αφήσει στην άκρη  ζωή, οικογένεια, αξιοπρέπεια. Δεν μετράνε αυτά 
μπροστά στη μεγάλη – αλλά καλά  περιχαρακωμένη στα σύνορά της - Αυστρία. 

Όλες τις προηγούμενες μέρες στην Αυστρία οι σύνδεσμοι των βιομηχάνων και 
των επιχειρηματιών πανηγύριζαν για την ψήφιση του νόμου, επειδή σύμφωνα με 
μερίδα του Αυστριακού Τύπου έγινε «όπως παραγγέλθηκε»!!! Η εθνικιστική 
συγκυβέρνηση της Αυστρίας εξυπηρετώντας τα συμφέροντα του κεφαλαίου,  άνοιξε 
το δρόμο για την άγρια εκμετάλλευση των εργαζομένων.  
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Αθήνα, 11-7-2018 
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Τα επόμενα χρόνια, λόγω του «ανταγωνισμού»,  διαφαίνεται ότι θα ανοίξει το  
θέμα σε όλη την Ευρώπη και για την τυπική κατάργηση του οκτάωρου και την 
εφαρμογή εργασιακών συνθηκών ρωμαϊκής γαλέρας, με όσες ώρες εργασίας απαιτήσει 
το μεγάλο κεφάλαιο,  για τον σύνολο των εργαζομένων. 

Η αποδιάρθρωση  των εργασιακών σχέσεων θα έχει σαν αποτέλεσμα την 
υποβάθμιση των κοινωνικών-ασφαλιστικών παροχών  και  την ανατροπή των 
σημερινών όρων και προϋποθέσεων για τη συνταξιοδότηση. Εργασιακές  συνθήκες, 
που κατακτήθηκαν με αγώνες, με συγκρούσεις, με αίμα, χάνονται.  

Καλή επιστροφή στον εργασιακό μεσαίωνα. 

 

 
 
 

 
 

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



 

Πυρκαγιές 
 

 

Το Δ.Σ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. εκφράζει τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες 

των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους και την αμέριστη  συμπαράστασή του στους 

τραυματίες και τους πυροπαθείς. 

Παρά τις τιτάνιες προσπάθειες των πυροσβεστών, των εναέριων μέσων 

κατάσβεσης αλλά και των εθελοντών που ρίχτηκαν με αυταπάρνηση  στη μάχη της 

φωτιάς, δυστυχώς οι απώλειες ήταν και συνεχίζουν να είναι μεγάλες. 

Στις δύσκολες στιγμές που περνά η χώρα και η κοινωνία, τώρα όσο ποτέ 

άλλοτε, είναι ανάγκη να επικρατήσει ψυχραιμία και να δείξουμε, έμπρακτα όλοι μας 

αλληλεγγύη στους συνανθρώπους των πληγέντων περιοχών του νομού Αττικής, από 

τις φονικές πυρκαγιές.   

Τούτη τη στιγμή, αυτό που προέχει είναι η ανθρώπινη ζωή, η στήριξη 

στις οικογένειες των θυμάτων και η ενότητα όλων για την αντιμετώπιση 

αυτής της ανείπωτης τραγωδίας. Η απόδοση ευθυνών και οι αλληλοκατηγορίες δεν 

έχουν θέση  τούτη τη δύσκολη στιγμή για τη χώρα. 

Το Δ.Σ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. καλεί τα μέλη της Ομοσπονδίας να συνδράμουν με όποιο 

μέσο τους πληγέντες συνανθρώπους μας που δίνουν μάχη για επιβίωση.  

  
 

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 
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Αθήνα, 24-7-2018 
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Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής στις 30/07/2018 

 

Στις 30/07/2018 η Ομοσπονδία Λειτουργών Τεχνικής και Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης  (Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.) προσκλήθηκε και εκπρόσωποι της μίλησαν στη Διαρκή Επιτροπή 
Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες 
διατάξεις». 

Τα κύρια σημεία της ομιλίας και του υπομνήματος που καταθέσαμε είναι τα 
παρακάτω: 

Τα νομοσχέδια σκούπα και οι διαδικασίες του κατεπείγοντος ή επειγόντως,  ιδιαίτερα 
για το χώρο της Παιδείας, η συζήτηση και ψήφιση νόμων στην καρδία του καλοκαιριού δεν 
δικαιολογούνται. Πάντα τέτοιες διαδικασίες εγκυμονούν λάθη και κινδύνους. Στο 
συγκεκριμένο νομοσχέδιο στη διαβούλευση ήταν τα 17 από τα 37 άρθρα. Στο 
προηγούμενο νομοσχέδιο «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΤΗΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», η 
κατάσταση ήταν ακόμα χειρότερη. Τι συμβαίνει κάθε φορά και τα νομοσχέδια δεν 
κατατίθενται έγκαιρα και με τις πλήρεις διαδικασίες? 

Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. είμαστε επιφυλακτικοί απέναντι στην προσπάθεια για τη φαινομενική 
αναβάθμιση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την δημιουργία νέων Πανεπιστήμιων, χωρίς 
να προϋπάρχει η σχετική μελέτη σκοπιμότητας. Ποιο αναπτυξιακό, κοινωνικό και 
οικονομικό μοντέλο της χώρας, προάγει η συγκεκριμένη αλλαγή;  

Το συγκεκριμένο εγχείρημα επιφέρει μια σειρά από παρενέργειες όπου ουσιαστικά 
στοχοποιούνται τα Τ.Ε.Ι. της χώρας, τα Ι.Ε.Κ. αλλά και τα ΕΠΑ.Λ.. Στην ουσία πλήττεται 
καίρια κάθε δομή Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευση στην Ελλάδα. 

Το πλέον σημαντικό για εμάς είναι η έλλειψη μέριμνας και δίκαιας αντιμετώπισης 
των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ., όσον αφορά την συνέχιση των σπουδών τους στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Συγκεκριμένα η Αττική έμεινε χωρίς Τ.Ε.Ι. κάτι που τώρα 
επεκτείνετε, και τα ΕΠΑ.Λ. σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία δεν θα δίνουν επαρκή 
δυνατότητα στους απόφοιτούς τους την δυνατότητα σπουδών στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση στον τόπο τους !!  Ορισμένοι  μόνο θα μπορούν - οι ελάχιστοι που έχουν 
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ακόμη την οικονομική δυνατότητα - να σπουδάσουν σε κάποια σχολή της επαρχίας ή να 
γραφτούν, στα υπό ίδρυση Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης τα οποία όμως 
ουσιαστικά δεν ανήκουν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Οι επιπτώσεις από τα παραπάνω θα είναι απρόσμενες και πιθανώς 
αρνητικές ως προς το μαθητικό δυναμικό των ΕΠΑ.Λ.. Μέχρι σήμερα, όλοι οι γονείς 
έκαναν εγγραφή των παιδιών τους στα ΕΠΑ.Λ. για την απόκτηση ειδικότητας αλλά και γιατί 
υπήρχε η δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους και στα Τ.Ε.Ι.. Στις επόμενες 
χρονιές, με το τέλος του Γυμνασίου, θα κληθούν να επιλέξουν ανάμεσα σε ένα σχολείο με 
όλες τις δυνατότητες συνέχισης των σπουδών τους ανοιχτές (ΓΕ.Λ.), και σε ένα σχολείο 
πιθανόν αδιέξοδο (ΕΠΑ.Λ.).  

Γίνεται κατανοητό πλέον ότι στο πλαίσιο της αναβάθμισης της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης,  το τμήμα της που αναπτύσσεται στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση πλήττεται 
καίρια και θα συρρικνωθεί περεταίρω εκ των πραγμάτων, ανεξάρτητα από τις εξαγγελίες 
του Υπουργείου. 

Άλλες Παρατηρήσεις μας και διατάξεις που πρέπει να προστεθούν: 

 Στο Άρθρο 13 - Νόμος 4452/2017 - Ρύθμιση θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση 
• Η Ομοσπονδίας μας προτείνει για το υπάρχον σύστημα, το  ποσοστό 
εισαγωγής αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. στην τριτοβάθμια εκπαίδευση να καθοριστεί 
τουλάχιστον 20 % για τα Πανεπιστήμια και  
• 50 % για τα Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερων Σχολών Τουριστικής 
Εκπαίδευσης, Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), 
Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), Σχολών της 
Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθώς και της Ακαδημίας Εμπορικού 
Ναυτικού Ανωτάτων, Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, της Ακαδημίας Εμπορικού 
Ναυτικού κ.α.  

 Στο Άρθρο 18 - Νόμος 4452/2017 - Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης και 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.) 
«Στη παράγραφο 2, του άρθρου 18, Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης και 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.), να προστεθεί υποπαράγραφος: 
ζ) Ένας (1) εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών από την Ομοσπονδία 
Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.) 

 Στο Άρθρο 79 - Νόμος 4485/2017 - Σύσταση Εθνικής Επιτροπής και Τεχνικής 
Επιτροπής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.) 
Στα Μέλη της Εθνικής Επιτροπής Ε.Ε.Κ. να προστεθεί: Ένας (1) εκπρόσωπος των 
εκπαιδευτικών από την Ομοσπονδία Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής  
Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.). 

Επιπρόσθετες παρατηρήσεις, προσθήκες: 
I. Στο νόμο   4521/18  “Ίδρυση Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις”, 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΔΟΜΕΣ ΔΙΕΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, Άρθρο 8 Κέντρα 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και αφορούν τα Κ.Ε.Ε. είναι οι παρακάτω: 
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• Να δοθεί η δυνατότητα για τους παλιούς πτυχιούχους επιπέδου 3 και 4 να 
μπορούν να εισαχθούν στις δομές των Κ.Ε.Ε. για αναβάθμιση πτυχίου 
συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στη βελτίωση της παρεχόμενης εργασίας και την 
δυνατότητα παροχής Δια βίου Μάθησης. 
• Να δοθεί επίσης η δυνατότητα στους αποφοίτους, της συνέχισης σπουδών σε 
συναφή σχολή του Πανεπιστημίου αναγνωρίζοντας τους, τις σχετικές διδακτικές 
μονάδες. 
• Οι σπουδαστές των  Κ.Ε.Ε. να έχουν τα πλήρη δικαιώματα των φοιτητών 
όπως στέγαση, διατροφή, Δελτίο Σπουδαστή με έκπτωση στην μετακίνηση, 
συγγράμματα κ.α.. 

Αναρωτιόμαστε, ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια για την εισαγωγή των 
αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ. στις διετής δομές, όταν μετά από δύο χρόνια, σύμφωνα με 
τον Πρόεδρο του Ι.Ε.Π., θα υπάρχει στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μόνο το Εθνικό 
Απολυτήριο. Ποιοι πτυχιούχοι θα μπορούν να εισάγονται; 

 
II. Στην πρόσφατη Υ.Α. 14184/Δ4/26-01-2018 «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και 

θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης», γίνεται η χρήση του όρου «μη παρακολουθών/ούσα». Ο όρος 
αυτός από εμάς κρίνεται αδόκιμος και ως προς την εφαρμογή του χρειάζεται 
αρκετές αποσαφηνίσεις. 
Ο όρος «μη παρακολουθών/ούσα» είναι εφεύρημα μόνο για τους μαθητές 
των ΕΠΑ.Λ., που χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά επίσημα στην Υ.Α. 103539/Δ4/24-
6-2016 η οποία ενσωματώθηκε στην Υ.Α. 133381/Δ4/12-8-2016 
(Φ.Ε.Κ./τ.Β΄/2427/24-8-2016) «Εγγραφές - Μετεγγραφές - Φοίτηση μαθητών/τριών 
στα Επαγγελματικά Λύκεια.» και πάλι αφορούσε μόνο τους μαθητές των ΕΠΑ.Λ.. 
Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. αδυνατεί να δεχθεί δύο μέτρα και δύο σταθμά, ειδικά τώρα που 
αφορά μαθητές. Προσπαθούμε συνεχώς να εξαλείψουμε αυτή την ‘ρατσιστική’ και 
άνιση αντιμετώπιση απέναντι στους μαθητές μας και στους εκπαιδευτικούς και 
καλούμε το Υπουργείο να εφαρμόσει την αρχή της ισότητας, που επιβάλει την ίση 
μεταχείριση όμοιων περιπτώσεων. 
Καλούμε τον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων να αποσύρει 
άμεσα το συγκεκριμένο εδάφιο από την Υ.Α. 14184/Δ4/26-01-2018 «Εγγραφές, 
μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 

III. Μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών/τριών σε Ειδική και Γενική Αγωγή για την 
άμεση κάλυψη των κενών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

IV. Τμήματα μέχρι δεκαπέντε (15) μαθητών στα μαθήματα γενικής παιδείας και στο 
θεωρητικό μέρος των τεχνικών και επαγγελματικών μαθημάτων, μέχρι δέκα (10) 
μαθητών στο εργαστηριακά μαθήματα με δεύτερο εκπαιδευτικό από 11 έως 15 
μαθητές.  

V. ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ.  Προτείνουμε:  
• Το Δ΄ έτος να είναι πλήρως ενταγμένο στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, 
αφού υλοποιείται από εκπαιδευτικό φορέα του τυπικού συστήματος.  
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• Το επιπλέον έτος να απονέμει Δίπλωμα - Πτυχίο Ειδικότητος επιπέδου 5, μετά 
από επιτυχή παρακολούθηση και συμμετοχή σε ενδοσχολικές πτυχιακές εξετάσεις. 
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των νέων πτυχιούχων τους πρέπει να ρυθμιστούν 
άμεσα. Δεν συμφωνούμε με την ολοκλήρωση του «Μεταλυκειακού έτους − τάξης 
μαθητείας» να χορηγείται στον απόφοιτο από τη σχολική μονάδα βεβαίωση 
παρακολούθησης για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.  
• Η ασφάλιση να είναι πλήρης, συντάξιμη και η αμοιβή να είναι ίση με τα 4/5 
του ημερομισθίου του πτυχιούχου με προσόντα επιπέδου 4 (τεχνίτη - 
εφόσον αφορά ήδη πτυχιούχους).  
• Σωστή αποτίμηση και αξιολόγηση των πιλοτικών προγραμμάτων και πλήρη 
εφαρμογή του δίχως άλλες καθυστερήσεις. Κάθε ΕΠΑ.Λ. να μπορεί να λειτουργήσει 
τάξη μαθητείας για όλες τις ειδικότητες του. Η πραγματοποίηση του 4ου έτους δεν 
πρέπει να οδηγήσει σε κατηγοριοποιήσεις και διακρίσεις μεταξύ των ΕΠΑ.Λ. και σε 
απόπειρες καταργήσεων και συγχωνεύσεων.  
• Να έχουμε αρχικά μηδενική επιβάρυνση του εργοδότη με ολική επιδότηση 
του και να εξεταστεί η δυνατότητα παροχής κινήτρων συμμετοχής στις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις καθώς και στις παραμεθόριες και νησιωτικές περιοχές της χώρας.  
• Μέρος των κονδυλίων να διατεθεί για την συμπλήρωση και τον 
εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού των Εργαστηρίων και την δημιουργία μόνιμου 
θεσμού περιοδικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.  
• Θεσμοθέτηση δωρεάν μεταφοράς  των μαθητευομένων στο σχολείο και στην 
εργασία  

 
VI. Τέλος  Ζητούμε  από τον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: 

A. Τα τμήματα που θα λειτουργήσουν ανά ΕΠΑ.Λ. το σχολικό έτος 2018-2019, 
να οριστικοποιηθούν, με την ολοκλήρωση των εγγραφών-μετεγγραφών, 
ώστε να υπάρχει σαφή εικόνα του μαθητικού δυναμικού κάθε τάξης, τομέα και 
ειδικότητας. Θα ήταν άδικο και για τα σχολεία και για τους μαθητές και τις 
οικογένειες τους, να «κοπούν» τμήματα που θα μπορούσαν να συμπληρωθούν με 
τις εγγραφές-μετεγγραφές του Σεπτεμβρίου. 
B. Να εξορθολογήσετε τη με αριθμ. Φ.12/134644/Δ4/08-08-2017 Υ.Α. του 
ΥΠΠΕΘ (ΦΕΚ 2891/τ.Β’/21-08-2017), με θέμα: «Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη 
δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της Α’ Τάξης, τμήματος Τομέα της Β΄ Τάξης 
και τμήματος Ειδικότητας της Γ’ Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)», 
μειώνοντας τον ελάχιστο αριθμό  μαθητών σε ειδικές περιπτώσεις (πχ. 
Μοναδικό τμήμα σε Καλλικρατικό Δήμο, μεγάλη απόσταση μεταξύ σχολείων, ειδικές 
εισηγήσεις για τοπικούς λόγους, κ.α.). 
C. Να δείξει την ίδια με πέρσι ευαισθησία και να εγκρίνει τη λειτουργία 
 όλων των ολιγομελών τμημάτων  των ΕΠΑ.Λ.. 
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Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 
 



 

Ημερίδα Διάχυσης  στις 31-08-2018 

“Ημερίδα Διάχυσης ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+” 

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018 και ώρα 17.00 θα 
πραγματοποιηθεί Ημερίδα Διάχυσης ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, στις Κτιριακές 
Εγκαταστάσεις Κ.Υ.Β.Ε. Περιστερίου, στο Περιστέρι Αττικής (Εθνάρχου Μακαρίου 1 & 
Λεωφόρος Κηφισού). 

Σκοπός της Ημερίδας είναι η διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος 
Erasmus+, που υλοποίησε η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.. 

Η δράση είχε θέμα «Κατάρτιση σε συστήματα Laser, Μ ικροηλεκτρονικής και 
Οπτοηλεκτρονικής, για την υποστήριξη προηγμένων εφαρμογών Ψηφ ιακής 
Πληροφορίας, Τηλεπικοινωνιών και Ιατρικής» και περιλάμβανε ροή 10 
εκπαιδευτικών στο Southampton της Αγγλίας, που υλοποιήθηκε  από 17/7/2018 έως και 
23/7/2018. 

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε εξολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με 
Εθνική Μονάδα Συντονισμού για την Ελλάδα το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.). 

 

 

Ημερίδα Διάχυσης ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ - Παρασκευή 31 
Αυγούστου 2018 και ώρα 17.00 

 
 

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

 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Ταχ. Δ/νση : Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου ΤΚ-Πόλη : 104 36 Αθήνα 
Τηλέφωνο : 210-5238973 Πρόεδρος: 6932-619808 
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Αθήνα, 1-8-2018 

Αρ. Δ.Τ.: 060 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
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ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
 

Σήμερα 28-8-2018, την ημέρα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των πανελλαδικών 

εξετάσεων του 2018, που έχουμε και 2.008 επιτυχόντες στα Πανεπιστήμια και 4.184 

επιτυχόντες στα Τ.Ε.Ι. από τα ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑ.Λ.,  έχουμε και την 

κατάργηση του Υφυπουργείου που είχε στην αρμοδιότητα του την Τεχνική και 

Επαγγελματική Εκπαίδευση.  

Η ονοματοθεσία, η ιεράρχηση και η σύσταση των υπουργείων και υφυπουργείων, 

υποδεικνύουν τους κύριους τομείς δραστηριοτήτων της κάθε κυβέρνησης καθώς και την 

πολιτική άποψη που έχει η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός για τον τρόπο της λειτουργίας 

τους. 

Η κατάργηση ενός υφυπουργείου υπονοεί την εγκατάλειψη της πολιτικής 

που εξυπηρετούσε η λειτουργία του. Είναι σαφέστατος υποβιβασμός που συνεπιφέρει 

τον περιορισμό των αρμοδιοτήτων και των πολιτικών που εξυπηρετούσε.  

Γνωρίζοντας πως ο χρόνος αργά η γρήγορα αποκαλύπτει τις πραγματικές προθέσεις 

των ανθρώπων, θα αναμένουμε τις ακριβείς (και αναβαθμισμένες) αρμοδιότητες του 

Υφυπουργείου για την Τεχνική και Επαγγελματική εκπαίδευση. Τα επιχειρήματα, που 

επιτάσσουν όχι μόνο τη διατήρηση αλλά και την αναβάθμιση του υφυπουργείου για την 

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση, δεν χρειάζονται ιδιαίτερη ανάλυση. Ακόμη και ένας 

αδαής  θα τα καταλάβαινε. 

Περιμένουμε από τον Υπουργό και τον Υφυπουργό να ορίσουν ημερομηνία 

συνάντησης με αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας μας, 

προκειμένου να σας εκθέσουμε και δια ζώσης τα πλέον κρίσιμα ζητήματα που 

αντιμετωπίζουν τα σχολεία, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής 

 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 
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Ταχ. Δ/νση : Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου ΤΚ-Πόλη : 104 36 Αθήνα 
Τηλέφωνο : 210-5238973 Πρόεδρος: 6932-619808 
E-mail : oltee.oltee@gmail.com         Facebook: σελίδα Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 
Ηλεκτρ. σελ. : http://www.oltee.gr Facebook: ομάδα Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 

 
Αθήνα, 28-8-2018 

Αρ. Δ.Τ.: 061 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
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Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, καθώς και τις προτάσεις μας για την επίλυσή τους. 

Ευελπιστούμε ότι η συνάντηση θα είναι η συνέχεια ενός γόνιμου και δημιουργικού 

διαλόγου με το Υπουργείο, σε μια κοινή προσπάθεια για την αποκατάσταση της ηρεμίας και 

της εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων της Τ.Ε.Ε.. 

 
 

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