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Στις 22 Ιουλίου 2013 η Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση δέχθηκε καίριο πλήγµα 

κατάστηθα. 

2.500 εκπαιδευτικοί τέθηκαν σε διαθεσιµότητα, «τιµωρούµενοι» για τον κλάδο 

και την (τεχνική) ειδικότητά τους !! 

26.700 µαθητές πετάχτηκαν στο δρόµο ή εξαναγκάστηκαν να αλλάξουν 

προσανατολισµό σπουδών ! 

109 σχολεία της Τ.Ε.Ε. (οι ΕΠΑ.Σ.) καταργήθηκαν και οι µαθητές εξοβελίζονται 

στην Κατάρτιση και τη Μαθητεία !! 

Το Κοινωνικό Κράτος διαλύεται. Η Παιδεία, η Υγεία, οι κοινωνικές υπηρεσίες της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διαλύονται και παραδίδονται βορά στα ιδιωτικά συµφέροντα. Η 

…«ορθολογική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού» περιλαµβάνει µόνο τυφλά 

χτυπήµατα και ΞΑΦΝΙΚΟΥΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ !! 

Στις 22 Μαρτίου 2013 οι σε διαθεσιµότητα συνάδελφοί µας απολύονται µετά 

από 8 µήνες απάνθρωπης οµηρίας και αδίστακτου εµπαιγµού. 

 

Σ υ µ µ ε τ έ χ ο υ µ ε 

στην 24ωρη Πανελλαδική Απεργία όλου του ∆ηµόσιου τοµέα την 

Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014 

και στην 48ωρη Απεργιακή Κινητοποίηση την 

Τετάρτη 19 και Πέµπτη 20 Μαρτίου 2014 
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Κ α λ ο ύ µ ε 

σύσσωµη την εκπαιδευτική κοινότητα να πάρει δυναµικά µέρος στις 

συγκεντρώσεις, στις πορείες και στα Απεργιακά Συλλαλητήρια που θα πραγµατοποιηθούν 

κατά τόπους και ιδιαίτερα: 

 

την Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014 

στις 11:00 στην Πλατεία Κλαυθµώνος στην Αθήνα µε πορεία προς τη Βουλή 

και το Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

στις 11:30 στο Άγαλµα του Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη 

 

την Τετάρτη 19 Μαρτίου 2014 

στις 11:00 στην Πλατεία Κλαυθµώνος στην Αθήνα  

 

και στις κινητοποιήσεις οργανώνονται σε περιφερειακό επίπεδο από τους κατά 

τόπους συνδικαλιστικούς φορείς. 

 

 

ΟΧΙ στην κατεδάφιση του κοινωνικού κράτους. 

ΟΧΙ στη διαθεσιµότητα και στις απολύσεις. 

ΟΧΙ στην υποβάθµιση της Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης. 

ΟΧΙ στο κλείσιµο των ∆ηµόσιων σχολείων της Τ.Ε.Ε. 

ΟΧΙ στη Μαθητεία – ΝΑΙ στην Παιδεία. 

 

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

 
 


