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Η κατάσταση που έχει διαµορφωθεί τον τελευταίο χρόνο στο χώρο της 

∆ευτεροβάθµιας Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, µε αποκλειστική ευθύνη του 

Υπουργείου Παιδείας, δεν έχει προηγούµενο στην ιστορία της χώρας. 

Μέσα στο κατακαλόκαιρο, ο Υπουργός «µας» «εξαφάνισε» 2.424 

εκπαιδευτικούς 50 τεχνικών ειδικοτήτων, απορφανίζοντας χιλιάδες µαθητές από τους 

δασκάλους τους. Ακολούθησε σωρεία παράνοµων ενεργειών του προκειµένου να «κλείσει» 

Τοµείς και Ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ., όπου σπούδαζαν 26.000 παιδιά, πριν καν ψηφίσει 

το νέο Νόµο για την Τ.Ε.Ε. Ακόµη και µετά την ψήφιση του Ν. 4186/2013, ο Υπουργός «µας» 

εξακολουθεί να παρανοµεί σε σχέση µε αυτά που ο ίδιος νοµοθέτησε. 

Το χειρότερο όλων είναι ότι αυτή η πολιτική πλήρους απορρύθµισης και 

κατεδάφισης της Τ.Ε.Ε. αποτελεί ενσυνείδητη πολιτική επιλογή του Υπουργού και 

των ακολούθων του, ∆ΕΝ περιέχεται ούτε καν στις «µνηµονιακές δεσµεύσεις» της 

Κυβέρνησης, και για την επιβολή της ο Υπουργός µετέρχεται αυταρχικές, απολυταρχικές, 

εκβιαστικές και παράνοµες µεθόδους, πρωτοφανείς για δηµοκρατικό καθεστώς 

κοινοβουλευτικής ∆ηµοκρατίας και διακυβέρνησης. 

Όλα τα παραπάνω τα «σερβίρει» µε ωραιότατες και εξοργιστικές «αιτιολογικές 

εκθέσεις» για δήθεν «αναβάθµιση της Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα». 

Ακόµη και σήµερα, τολµά να προβαίνει σε κατάπτυστες ανακοινώσεις και δηλώσεις ότι 

δήθεν εξασφάλισε την εύρυθµη λειτουργία των σχολείων και την τύχη των 1.991 

εκπαιδευτικών τους οποίους συνεχίζει να κρατάει σε παρατεταµένη οµηρία διαθεσιµότητας. 

Η σκληρή πραγµατικότητα που βιώνουµε καθηµερινά στα σχολεία µας 

βρίσκεται στον αντίποδα της «εικονικής πραγµατικότητας» που παρουσιάζει ο 

Υπουργός! Τα σχολεία της Τ.Ε.Ε. και της Ειδικής Αγωγής, αγωνίζονται να επιβιώσουν: 

 
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

Ταχ. ∆/νση : Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου ΤΚ-Πόλη : 104 36 Αθήνα 
τηλέφωνο : 210-5238973 fax : 210-5202798 
e-mail : oltee.oltee@gmail.com        & mail@oltee.att.sch.gr 
ηλεκτρον. σελ. : http://www.oltee.gr facebook: group Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 

 

Αθήνα, 8-11-2013 
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πληροφορίες : Σεραφείµ Κερασιώτης Πρόεδρος ∆.Σ. Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. τηλ.: 6936-449284 
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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

∆ίκτυο εκπαιδευτικών της Τ.Ε.Ε. για το Άρθρο 16 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ 
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α) Στα «νέα» ΕΠΑ.Λ., όπου στη Β’ τάξη ο Υπουργός «κατάργησε» µε το «έτσι θέλω» 

τον Τοµέα Υγείας – Πρόνοιας, ενώ έδωσε προσχηµατική «δυνατότητα λειτουργίας» τελευταίας 

στιγµής στον Τοµέα Εφαρµοσµένων Τεχνών. 

β) Στις ΕΠΑ.Σ. που τις κατάργησε και δεν επέτρεψε ούτε την λειτουργία της Α΄ 

τάξης για το τρέχον µεταβατικό σχολικό έτος, πράγµα ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ στα χρονικά ΟΛΩΝ των 

εκπαιδευτικών µεταρρυθµίσεων της Ελλάδας. 

γ) Στα σχολεία της Ειδικής Αγωγής (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., Τ.Ε.Ε. Α΄ και Β΄ βαθµίδας) που 

«κατάργησε» τους εκπαιδευτικούς Τεχνικών Ειδικοτήτων, αλλά όχι και τα εργαστήρια, ούτε τις 

διδασκόµενες ειδικότητες, τα οποία όµως δεν µπορούν να λειτουργήσουν ελλείψει προσωπικού, 

επειδή δεν προσλαµβάνει ούτε αναπληρωτές που µάλιστα πληρώνονται από το ΕΣΠΑ !! 

δ) Στα δηµόσια Ι.Ε.Κ. που όρισε µόνο διευθυντές, προκήρυξε θέσεις µόνο 

ωροµισθίων και ∆ΕΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕ τις θέσεις του µόνιµου προσωπικού που ο Ι∆ΙΟΣ δηµοσίευσε 

σε Φ.Ε.Κ., την ίδια στιγµή που τα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. λειτουργούν και βασιλεύουν και τον κόσµο 

κυριεύουν. 

ε) Στις «νέες» δηµόσιες Σ.Ε.Κ. που θα αντικαθιστούσαν τις δήθεν «αποτυχηµένες» 

ΕΠΑ.Σ., που όµως ∆ΕΝ τις ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ φέτος, ενώ κατάργησε τις ΕΠΑ.Σ. σε µια νύχτα. 

στ) Στα Κ.Ε.∆.∆.Υ. και τα σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας, που εγκαταλείφθηκαν. 

ζ) Σε όλα τα σχολεία της Τ.Ε.Ε. (ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ., Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., Τ.Ε.Ε. Α΄ και Β΄ 

βαθµίδας) µε αδυναµία να ανταπεξέλθουν οικονοµικά στις βασικές λειτουργικές τους ανάγκες 

και µε εγκληµατικά τραγικές ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό, οι οποίες δεν επιτρέπουν τη 

διδασκαλία των Πανελλαδικώς εξεταζόµενων µαθηµάτων αλλά και των βασικών µαθηµάτων 

ειδικότητας, αφήνοντας κυριολεκτικά «ξεκρέµαστους» χιλιάδες µαθητές της Τ.Ε.Ε. Οι µαθητές 

αυτοί, είτε δεν θα λάβουν ποτέ πτυχίο, είτε θα το λάβουν µε υποβαθµισµένο το επίπεδο των 

γνώσεων και θα προσέλθουν στις προσεχείς Πανελλαδικές εξετάσεις χωρίς καν τη βασική 

διδασκαλία των µαθηµάτων, σε αντίθεση µε τους συν-διαγωνιζόµενους συνοµηλίκους τους, 

µαθητές της Γενικής Εκπαίδευσης… 

 

Επειδή η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο! 

Επειδή η ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ και η ΑΠΑΞΙΩΣΗ της Τεχνικής Επαγγελµατικής 

Εκπαίδευσης από την ηγεσία του Υπουργείου παιδείας είναι πρωτοφανής, προκλητική, 

απαράδεκτη και ΠΑΡΑΝΟΜΗ. 

Επειδή η κατάσταση που έχει δηµιουργηθεί είναι απόρροια µιας σειράς 

εγκληµατικών ενεργειών κατά της εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού 

(διαθεσιµότητες, κινητικότητες, αναγκαστικές µετατάξεις και µεταθέσεις, αναταραχή, ανωµαλία 

και αναστάτωση) και τώρα πια ήρθε η ώρα της αποτίµησης των ζηµιών σε βάρος των µαθητών 

(ιδιαίτερα αυτών της Τ.Ε.Ε.), των οικογενειών τους και, τελικά, σε βάρος ολόκληρης της 

κοινωνίας. 

Επειδή εµείς που υπηρετούµε την Τ.Ε.Ε. ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ να ΑΠΟ∆ΕΧΤΟΥΜΕ την 

εξευτελιστική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει εξ’ αιτίας των χειρισµών του Υπουργού. 
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Επειδή είµαστε αποφασισµένοι να παλέψουµε µέχρι να δούµε την Τ.Ε.Ε. να 

ορθοποδεί και µέχρι να πάψει ο εµπαιγµός των σε διαθεσιµότητα συναδέλφων µας, που ενώ 

είναι αναγκαίοι και απολύτως απαραίτητοι στις αίθουσες διδασκαλίας, παραµένουν όµηροι, 

δέσµιοι και παροπλισµένοι, ενώ ταυτόχρονα τους στερείται και το δικαίωµα για εργασία, 

εξαθλιώνοντάς τους ακόµη περισσότερο, εν µέσω οικονοµικής κρίσης. 

Επειδή ο Υπουργός προκαλεί, εκδίδοντας εγκυκλίους για την «αναπλήρωση» των 

µαθηµάτων που «χάθηκαν» από καταλήψεις µαθητών, την ίδια στιγµή που αδιαφορεί 

πλήρως για την ίδια την διεξαγωγή των µαθηµάτων που ∆ΕΝ πραγµατοποιούνται 

ΕΞΑΙΤΙΑΣ του Ι∆ΙΟΥ, την ίδια στιγµή που κρατάει σε διαθεσιµότητα 2.000 

συναδέλφους εκείνων ΑΚΡΙΒΩΣ των Τεχνικών Ειδικοτήτων που υπάρχουν ελλείψεις! 

Επειδή ο Υπουργός συνεχίζει να προκαλεί, δηµιουργώντας ηλεκτρονικό 

πληροφοριακό σύστηµα καταχώρησης «παρουσίας του εκπαιδευτικού προσωπικού» (µε δαπάνη 

από τον ήδη πενιχρό προϋπολογισµό του Υπουργείου Παιδείας), την ίδια στιγµή που µε δική 

του ΕΥΘΥΝΗ, ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ αυτό το προσωπικό στα σχολεία της Τ.Ε.Ε. 

Επειδή αυτές οι πράξεις και παραλείψεις του Υπουργού, συνιστούν πράξεις ΒΙΑΣ, 

και µάλιστα ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ, αποτελούν διακριτική µεταχείριση σε βάρος Ελλήνων 

Πολιτών, και µάλιστα των πιο αδύναµων από αυτούς, και ΚΑΤΑΛΥΟΥΝ τις βασικές ΑΡΧΕΣ 

και ΕΠΙΤΑΓΕΣ του ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ της Χώρας. 

Ε Π Ι Κ Α Λ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε  

την Ακροτελεύτια ∆ιάταξη του Συντάγµατος: 

Άρθρο 120  

2. Ο σεβασµός στο Σύνταγµα και τους νόµους που συµφωνούν µε αυτό και η 

αφοσίωση στην Πατρίδα και τη ∆ηµοκρατία αποτελούν θεµελιώδη υποχρέωση 

όλων των Ελλήνων. 

4. Η τήρηση του Συντάγµατος επαφίεται στον πατριωτισµό των Ελλήνων, 

που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται µε κάθε µέσον 

εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει µε τη βία. 

Π Ρ Ο Σ Φ Ε Υ Γ Ο Υ Μ Ε 

στον πατριωτισµό των Ελλήνων και µάλιστα των εκπαιδευτικών της Τ.Ε.Ε., 

για την υπεράσπιση του Συντάγµατος και ιδιαίτερα για το: 

Άρθρο 16 

1. Η τέχνη και η επιστήµη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες. η 

ανάπτυξη και η προαγωγή τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους… 

2. Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, 

πνευµατική, επαγγελµατική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της 

εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και 

υπεύθυνους πολίτες. 
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4. Όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωµα δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθµίδες 

της στα κρατικά εκπαιδευτήρια. 

Σ Υ Σ Τ Η Ν Ο Υ Μ Ε 

∆ίκτυο εκπαιδευτικών της Τ.Ε.Ε. για το Άρθρο 16, µε 

ηλεκτρονικό σύστηµα καταχώρησης Ελλείψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού µε στόχο τη 

σύνταξη του Β.Ε.Ε.Π. (Βιβλίου ΕΛΛΕΙΨΗΣ Εκπαιδευτικού Προσωπικού) που 

προαναγγείλαµε στο µε αρ. 088/14-10-2013 ∆ελτίο Τύπου µας. 

Μέσω της διαδικτυακής αυτής εφαρµογής επιδιώκουµε να δηµιουργήσουµε ένα 

∆ίκτυο συλλογής και επακριβούς αποτύπωσης όλων των ελλείψεων εκπαιδευτικών, αναλυτικά 

ανά τοµέα και ειδικότητα, σε κάθε σχολείο της Τ.Ε.Ε. και της Ειδικής Αγωγής, προκειµένου να 

ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΜΕ την κάλυψή τους, µετερχόµενοι κάθε µέσου ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ και 

διεκδίκησης, προασπιζόµενοι τις προβλέψεις και επιταγές του Συντάγµατος της Χώρας. 

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε 

τους εκπαιδευτικούς της Τ.Ε.Ε. να συµµετάσχουν στο ∆ίκτυο και να 

συµβάλλουν στη στοιχειοθέτηση των προβληµάτων των σχολείων µας µε: 

Α. Καταχώριση των ελλείψεων – κενών 

1. για τα ΕΠΑ.Λ. στο σύνδεσµο: 

https://docs.google.com/forms/d/1Pv2O8ALIyNWLV6eIB5FdQ0mjtN11pbORauO_vGqsNDk/viewform 

2. για τις ΕΠΑ.Σ. στο σύνδεσµο: 

https://docs.google.com/forms/d/1ONzNTG0q_IXttxe_FdUlo9K7WhPKHtMHc-gK1ocrwTs/viewform 

3. για τα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. στο σύνδεσµο: 

https://docs.google.com/forms/d/12oWNMfdXmDFkFamLRt4NBPtIzvceku9P29NOXWofyHU/viewform 

4. για τα Τ.Ε.Ε. Α΄ και Β΄ Βαθµίδας στο σύνδεσµο: 

https://docs.google.com/forms/d/1XD4RP45-NOP9MJRvV2GdTRdpqI7B3kQUCK-cTjw8CVY/viewform 

(Αναλυτικές οδηγίες καταχώρισης δίνονται σε κάθε σύνδεσµο). 

Β. Καταχώριση κάθε είδους προτάσεων για τον τρόπο που επιθυµείτε να 

συνεχιστεί ο αγώνας µας στον ακόλουθο σύνδεσµο: 

https://docs.google.com/document/d/1Lu9M3Xr4H2TSIYvVE7awHOvyEVMzzfIfWAByzO_-KOg/edit?pli=1 

Φτάνει πια η απαξίωση και ο εµπαιγµός ! 

Οι µαθητές µας είναι ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ – ∆ΕΝ είναι παιδιά ενός ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΘΕΟΥ ! 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΜΕ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ 

ΤΩΡΑ ! 

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


