
Α΄  Ε.Λ.Τ.Ε.Ε - Θ.  20/9/2013,   Σελίδα 1 από 2 

 

Η πενθήµερη απεργία των εκπαιδευτικών (∆ευτέρα 16 – Παρασκευή 20 Σεπτεµβρίου 

2013) ήταν ιδιαίτερα επιτυχηµένη και εµφάνισε πρωτόγνωρα ποσοστά συµµετοχής των 

συναδέλφων (καταγράφηκε πάνω από 90% συµµετοχή). Μετά από την επικοινωνία µας µε 

τους Προέδρους των Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. και σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό του µε αρ. 078/12-9-

2013 ∆ελτίο Τύπου µας, το ∆.Σ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. συγκλήθηκε σήµερα σε έκτακτη συνεδρίαση 

για ανασκόπηση των εξελίξεων, αξιολόγηση των πεπραγµένων και εκτίµηση της κατάστασης 

που έχει διαµορφωθεί για την περαιτέρω συνέχιση του αγώνα. Αποφασίστηκαν τα εξής: 

1. Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. στηρίζει και συµπαραστέκεται στις αποφάσεις των τοπικών 

Πρωτοβάθµιων Ενώσεων σχετικά µε τις µορφές του Αγώνα που θα επιλέξουν. 

2. Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. συµµετέχει σε όλες τις κινητοποιήσεις που θα αποφασιστούν από 

τα Τριτοβάθµια συνδικαλιστικά όργανα σε Πανελλαδικό Πανδηµοσιοϋπαλληλικό 

Πανεργατικό επίπεδο. 

3. Καταθέτουµε δηµόσια και καλούµε για την υιοθέτησή της από όλες τις 

Οµοσπονδίες και τις Ενώσεις Εκπαιδευτικών, την πρόταση για την πραγµατοποίηση µιας 

µηνιαίας πενθήµερης απεργίας, (την πρώτη ολοκληρωµένη ηµερολογιακά εβδοµάδα κάθε 

µήνα, από ∆ευτέρα έως Παρασκευή), µε σύνθηµα ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΣΕ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ.  

Μια απεργία µε αυτό το σύνθηµα και µήνυµα, έχει πολλαπλά περιεχόµενα: 

α) Συµπαραστεκόµαστε ολόπλευρα στους σε διαθεσιµότητα συναδέλφους µας και 

διατρανώνουµε το αίτηµά µας για την οριστική επάνοδό τους στα σχολεία µας, 

β) Με την περικοπή του 25% των αποδοχών µας (λόγω της συµµετοχής µας στην 

απεργία), Βιώνουµε, έστω και εικονικά, την κατάσταση του να βρεθείς ξαφνικά σε 

διαθεσιµότητα, ερχόµαστε και εµείς στη θέση τους και καταλαβαίνουµε από πρώτο χέρι 

πώς είναι να ζεις µε το 75% των αποδοχών σου !! 
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γ). Μόνο έτσι ισχυροποιούµαστε στην διεκδίκησή µας να αρθούν ΤΩΡΑ οι 

διαθεσιµότητες, οι οποίες αύριο θα χτυπήσουν ανεξέλεγκτα τον καθένα από εµάς. 

4. Οι εργαζόµενοι όλων των κλάδων έχουν πια συνειδητοποιήσει ότι η γενικευµένη 

επίθεση που δέχονται δεν αντιµετωπίζεται µε αποσπασµατικές κλαδικές κινητοποιήσεις. Οι 

όποιες κινητοποιήσεις αποφασιστούν λοιπόν, πρέπει να είναι διακλαδικές. Με αυτή τη βάση, 

δεν θα δεχθούµε να περιοριστούν οι απεργίες στα σχολεία της Τ.Ε.Ε. και µόνο.  

5. ∆ΕΝ συνηγορούµε καθόλου στις καταλήψεις σχολείων από µαθητές. Την 

τοπική κοινωνία, τους γονείς και τους µαθητές, τους θέλουµε ενεργά µαζί µας, σε καµία 

περίπτωση όµως δεν µπορούν να χρησιµοποιούνται τυχόν µαθητικές κινητοποιήσεις ως 

«άλλοθι» για να µην συµµετέχουν οι συνάδελφοι στις απεργίες !! Αντίθετα, θα πρέπει να 

οργανώνουµε κάθε είδους εκδηλώσεις στα σχολεία µας, ώστε να δηµιουργούµε σε 

αυτά εστίες αγωνιστικότητας, προοπτικής και ελπίδας.  

6. Εννοείται ότι οι σε κάθε φάση κινητοποιήσεων, δεν θα πρέπει να εµποδιστούν 

οι εγγραφές µαθητών στα σχολεία της Τ.Ε.Ε. που πραγµατοποιούνται αυτές τις µέρες !! Η 

τυχόν παρεµπόδισή τους θα πλήξει καίρια τα σχολεία µας και τους εκπαιδευτικούς που 

υπηρετούµε σε αυτά, καθώς θα βρεθούµε πρώτοι στο στόχαστρο των συγχωνεύσεων και των 

καταργήσεων, τη στιγµή που τα άλλα σχολεία της Β΄βάθµιας Εκπ/σης έχουν ολοκληρώσει ήδη 

επιτυχώς τις εγγραφές τους από τον Ιούνιο !! 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ 

Καθολική ανατροπή των Μνηµονιακών Πολιτικών της Κυβέρνησης. 

∆ιασφάλιση της ∆ηµόσιας ∆ωρεάν Παιδείας και µάλιστα η ενδυνάµωση της 

Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης ΜΕΣΑ στην Τυπική Ανώτερη ∆ευτεροβάθµια 

Εκπαίδευση. 

Όχι στις διαθεσµότητες – απολύσεις στην Υγεία, στους ΟΤΑ, στην Παιδεία. 

Λειτουργία ΟΛΩΝ των ΤΟΜΕΩΝ και ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ στα ΕΠΑΛ και στις ΕΠΑΣ. 

Οι 26.700 µαθητές που φοιτούσαν σε αυτά να συνεχίσουν  να σπουδάζουν 

τον Τοµέα – Ειδικότητα της επιλογής τους. 

Επιστροφή στο εκπαιδευτικό τους Λειτούργηµα των 2.122 εκπαιδευτικών 

που τέθηκαν σε διαθεσιµότητα και των 302 που µετατάχθηκαν σε διοικητικές θέσεις. 

Να σταµατήσει η διακριτική µεταχείριση σε βάρος των Γυναικών 

Εκπαιδευτικών (73% των σε διαθεσιµότητα) και των Κοριτσιών µαθητριών (81% των 

µαθητών που φοιτούσαν στις υπό κατάργηση ειδικότητες). 

Να γυρίσουν πίσω στις δουλειές τους οι Σχολικοί Φύλακες και οι 

εργαζόµενοι στην ∆ηµοτική Αστυνοµία. 

Όλοι µαζί µπορούµε και θα τους νικήσουµε ! 

 

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


