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Με τη διαδικασία του κατεπείγοντος η Κυβέρνηση έφερε ξαφνικά την Παρασκευή για 
ψήφιση στη Βουλή το νέο «Πολυνοµοσχέδιο». Αγαπηµένες έννοιες: 

– Μέτρα Στήριξης και Ανάπτυξης της οικονοµίας, Εξορθολογισµός, Αξιοποίηση 
Ανθρώπινου ∆υναµικού, Άνοιγµα και Απελευθέρωση, Μεταβατικές 
τροποποιούµενες και καταργούµενες διατάξεις 

– …και άλλες ∆ιατάξεις 

– Κατεπείγουσα ∆ιαδικασία 

– σελίδες διακόσιες είκοσι πέντε (225) 

– λέξεις εξήντα πέντε χιλιάδες (65.000) 

– µισή µέρα (1/2) για µελέτη και µια (1) µέρα για συζήτηση 

– Άρθρο Πρώτο (από 3) 

– Παράγραφος Α, Υποπαράγραφος ΙΓ.8, εδάφιο 1, υποεδάφιο αα), περίπτωση 1, 
υποπερίπτωση 1αα). 

– το είπε η Τρόικα 

– Προαπαιτούµενα 

– να πάρουµε τη δόση 

– Εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ 

– Κατεπείγουσες τροπολογίες της τελευταίας ώρας 

– Νοµοτεχνικές βελτιώσεις της (κυριολεκτικά) τελευταίας στιγµής 

 

Μέσα στο κουρνιαχτό, κάπου µεταξύ της επακριβούς θερµοκρασίας παστερίωσης του 
γάλακτος, του επαγγέλµατος του «αναλογιστή», παρασκευής και διακίνησης του µπετόν, των 
Νοσηµάτων θώρακος, φωτοβολταϊκών, βιοαερίων και Κρεσταίνων, πέρασε και η πλήρης 
«απελευθέρωση» των εργασιακών σχέσεων των Εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα 
Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια… 
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Τώρα πια, οι Σχολάρχες µπορούν να απολύουν ελεύθερα όποιον εκπαιδευτικό δεν 
τους «κάθεται καλά» ή απλώς είναι «πολύ ακριβός» (βλέπε «παλιός» και µε πολλά 
προσόντα)… 

Μέσα στον επόµενο 1,5 χρόνο θα µπορέσουν οι Σχολάρχες να «ανανεώσουν» ΟΛΟ 
το εκπαιδευτικό προσωπικό τους, µε φρέσκους, φτηνούς, φοβισµένους και υπάκουους 
εργαζόµενους. Εµµέσως πλήν σαφώς, θα µπορέσουν να αλλάξουν ίσως ακόµη και τη 
σύνθεση του ∆.Σ. του – τόσο «ενοχλητικού» – Συνδικαλιστικού Οργάνου των Ιδιωτικών 
Εκπαιδευτικών (ΟΙΕΛΕ), απολύοντάς τους από τα σχολεία που δουλεύουν ! Το επόµενο ∆.Σ., 
να µάθει να είναι πιο συνεργάσιµο… 

Η Οµοσπονδία µας έχει βιώσει ακριβώς όµοια επίθεση, καθώς οι εκπαιδευτικοί 
Τεχνικών Ειδικοτήτων που τέθηκαν σε διαθεσιµότητα αποτελούσαν περισσότερο από τα µισά 
µέλη των Ενώσεών µας, ενώ, σε απόλυτο συγχρονισµό, την Ι∆ΙΑ ΑΚΡΙΒΩΣ µέρα της 
«απόλυσής» τους, η κοµµατοκρατούµενη και αδύναµη (;) επί τετράµηνο να συγκροτήσει τα ίδια 
της τα όργανά Α∆Ε∆Υ µας «απέλυσε» κι εµάς (αφού βεβαίως είχε ζητήσει και εισέπραξε 
πρώτα τις συνδροµές των µελών µας)…!! 

 

Οι επόµενες µέρες στην Ιδιωτική Εκπαίδευση είναι: 

ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΑΥΡΕΣ 

(βλέπε και σχετική επιστολή της ΟΙΕΛΕ προς τους βουλευτές) 

http://www.oltee.gr/?attachment_id=2761 

 

Οι επόµενες µέρες στη ∆ηµόσια Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση είναι: 

ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΑΥΡΕΣ 

Οι επόµενες µέρες στο Συνδικαλιστικό κίνηµα είναι: 

ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΑΥΡΕΣ 

∆εν καταθέτουµε τα όπλα ! 

Στις επόµενες µέρες… 

…την απάντηση θα τη δώσει ο Λαός ! 

ΑΠΟΛΥΤΟ ΜΑΥΡΟ ! 

 

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

 


