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Η Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση βρέθηκε από την πρώτη στιγµή στο κέντρο του 

στόχου των απαιτήσεων της τρόικα για άµεσες διαθεσιµότητες και απολύσεις εργαζοµένων, 

µαζί µε τους εργαζόµενους στους Ο.Τ.Α., τη ∆ηµοτική Αστυνοµία, τους Σχολικούς Φύλακες, 

τους εργαζόµενους στην Ε.Ρ.Τ. 

Στην σειρά του χορού του θανάτου ακολουθούν οι εργαζόµενοι στα Α.Ε.Ι. και 

Τ.Ε.Ι., στο ∆ηµόσιο σύστηµα Υγείας, και ακολουθούν και άλλοι… 

Το αδηφάγο τέρας µοιάζει να µη χορταίνει ποτέ !  

Οι ανθρωποθυσίες θα συνεχιστούν, µέχρι να διαλυθεί πλήρως κάθε έννοια 

δηµόσιας παροχής κοινωνικών υπηρεσιών. Η Υγεία, η Παιδεία, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, 

ακόµα και η Εφορία (στο τέλος και η …αστυνοµία και ο στρατός), ΟΛΑ πρέπει να δοθούν 

στους Ι∆ΙΩΤΕΣ, «όπως Αµερική». 

Οι φόροι των Ελλήνων πρέπει να ρίχνονται διαρκώς τη µαύρη τρύπα του Χρέους! 

∆εν περισσεύει τίποτε ως ανταποδοτικό όφελος για τους ίδιους του Έλληνες… 

Η απάντηση στην ιταµή πρόκληση και στην γενικευµένη επίθεση που δέχεται η χώρα, 

δεν µπορεί να είναι ατοµική, ούτε κλαδική.  

Ατοµική σωτηρία σε µια Χώρα που διαλύεται και βουλιάζει, δεν υπάρχει ! 

ΚΑΛΟΥΜΕ 

σύσσωµη την οικογένεια των Εκπαιδευτικών της Τεχνικής Επαγγελµατικής 

Εκπαίδευσης να συµµετάσχει  

την Πέµπτη 14 Νοεµβρίου 2013, στις 12:30 το µεσηµέρι 

στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο στα Προπύλαια  
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Ενιαίο Μέτωπο απέναντι στη ∆ιαθεσιµότητα 
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την Πέµπτη 14 Νοεµβρίου 2013, στις 6:00 το απόγευµα 

στη διαµαρτυρία έξω από το Υπουργείο Παιδείας 

την Παρασκευή 15 Νοεµβρίου 2013, στις 7:00 το πρωΐ 

στη διαµαρτυρία έξω από το Υπουργείο Παιδείας 

 

Για τη διευκόλυνση της συµµετοχής των εργαζοµένων, η Α∆Ε∆Υ έχει κηρύξει στάση 

εργασίας την Πέµπτη 14-11-2012, από τις 12:00 το µεσηµέρι µέχρι τη λήξη του ωραρίου, η 

ΟΛΜΕ την Πέµπτη 14-11-2012, δίωρη στάση εργασίας 12:00-14:00 (και 14:00-16:00 για το 

απογευµατινό ωράριο). 

Προκειµένου να καλυφθούν συνδικαλιστικά οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί που 

επιθυµούν να συµµετέχουν και στις άλλες κινητοποιήσεις, η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., σε εφαρµογή της από 

13-11-2013 συνεδρίασης του ∆.Σ. της 

κηρύσσει  

Τρίωρη στάση εργασίας την Πέµπτη 14-11-2013, από τις 18:00 έως τις 

21:00 για τα σχολεία µε απογευµατινό και εσπερινό ωράριο λειτουργίας, και 

Τρίωρη στάση εργασίας την Παρασκευή 15-11-2013, από τις 11:00 ως τις 

14:00, θεωρώντας ότι ο φετινός εορτασµός του Πολυτεχνείου στα σχολεία πρέπει να 

συνεχιστεί έξω από το Υπουργείο Παιδείας. 

Υπενθυµίζουµε στους συναδέλφους, ότι µε βάση το άρθρο 20 του Ν.1264/1982 

«εργαζόµενοι του κλάδου …που δεν είναι µέλη της συνδικαλιστικής οργάνωσης που κήρυξε 

απεργία, µπορούν να λάβουν µέρος σε αυτήν». Εποµένως, οι εκπαιδευτικοί επιθυµούν να 

συµµετέχουν στις κινητοποιήσεις, καλύπτονται συνδικαλιστικά από τις επικαλυπτόµενες στάσεις 

εργασίας των Εκπαιδευτικών Οµοσπονδιών και της Τριτοβάθµιας οργάνωσης. 

 

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

 


