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Τετάρτη 3 Σεπτεµβρίου 2014. 

Συζητείται στη Βουλή η Τροπολογία – Ταφόπλακα για τις ΕΠΑ.Σ. Κλείνουν 

οριστικά και «ξηλώνονται» επί τόπου οι ∆ιευθυντές τους. Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. δίνει λυσσαλέα µάχη 

για τη διατήρηση των 106 ∆ηµόσιων Σχολείων της Τ.Ε.Ε., στο τελευταίο µετερίζι, ΜΕΣΑ στη 

Βουλή. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος, µε αντιπροσωπεία εκπαιδευτικών, επιχειρεί να πείσει 

τους βουλευτές να προτείνουν διετή παράταση των ΕΠΑ.Σ. Οι προσπάθειές µας να 

επισκεφθούµε τους Βουλευτές στα γραφεία τους εµποδίζονται από την αστυνοµία. 

Κυκλοφορούµε «φρουρούµενοι» και µε …«συνοδεία» !! Κάποιοι µας δέχονται, άλλοι όχι… 

Η Σταυρούλα Ξουλίδου υποστηρίζει µε µαχητικότητα τις θέσεις µας από το Βήµα 

της Βουλής και καταθέτει τα έγγραφά µας στα Πρακτικά (βλ.: http://www.oltee.gr/?p=3271). Ο 

Απόστολος Κακλαµάνης εισηγείται τη παράταση λειτουργίας των ∆ηµόσιων ΕΠΑ.Σ. κατ’ 

αναλογία προς τις Ιδιωτικές και των άλλων Υπουργείων. Η Μαρία Ρεπούση αναφέρεται στην 

κατάργηση των Τοµέων και Ειδικοτήτων. 

 

 

 

 

 

 

Η Τροπολογία ψηφίζεται τελικά µε ελάχιστες διορθωτικές διαφοροποιήσεις. Τα σχολειά 

µας έκλεισαν! Χιλιάδες εκπαιδευτικοί Τεχνικών Ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. µαζί µε αυτούς που 

αυτοδίκαια τοποθετήθηκαν από τις ΕΠΑ.Σ. κινδυνεύουν να βγουν τεχνητά άµεσα ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ. 

Οι σε ∆ιαθεσιµότητα συνάδελφοί µας δεν θα έχουν σχολεία να δουλέψουν: οι νέες 

Σ.Ε.Κ. δεν λειτουργούν, τα ∆.Ι.Ε.Κ. ολοκληρώνουν τις προσλήψεις ωροµισθίων … 

Μόνο ΕΜΕΙΣ βλέπουµε το ΤΣΟΥΝΑΜΙ που ΕΡΧΕΤΑΙ; 

Άλλος ΚΑΝΕΙΣ; Κάποια αντίδραση; Καν-είς !! Ούτε ΕΝΑΣ ! 
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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

∆ιαθέσιµες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε «ΑΠΟΡΙΕΣ» ∆ιαθέσιµων (;) 
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Τετάρτη 3 Σεπτεµβρίου 2014. 

∆ηµοσιεύεται στα διαδικτυακά µέσα κείµενο µε τίτλο «ΑΠΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΟΛΤΕΕ στη συνάντηση µε τον Υπουργό Παιδείας». Ενδεικτικά, βλ: 

http://www.avatonpress.gr/2014/09/blog-post_348.html 

Υποτίθεται ότι αποτελεί επιστολή που απευθύνεται στην Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.  

∆εν στάλθηκε ΠΟΤΕ σε µας ! Ούτε µε ταχυδροµείο, ούτε ηλεκτρονικά ! Είναι 

άγνωστες οι διευθύνσεις µας; Τα τηλέφωνά µας; 

Αντί για υπογραφή, διαβάζουµε: «Γ.Σ - Θεσσαλονίκη 3/9/2014, Οι σε διαθεσιµότητα 

εκπαιδευτικοί της Θεσσαλονίκης». Κανένα άλλο στοιχείο, λογότυπο, όνοµα, διεύθυνση, 

τηλέφωνο… ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ και η ένδειξη «ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ». Αναζητούµε 

σχετική ανάρτηση στο blog της Συντονιστικής Επιτροπής Εκπαιδευτικών σε ∆ιαθεσιµότητα 

Θεσσαλονίκης: ∆ΕΝ έχει ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ούτε ΕΚΕΙ !!  (βλ.: http://diathess.blogspot.gr/). 

 

Τετάρτη 3 Σεπτεµβρίου 2014. 

Την ίδια ώρα που η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. δίνει την Ύστατη Μάχη στη Βουλή για τη 

διατήρηση των ∆ηµόσιων Τεχνικών Σχολείων, κάποιοι δηµοσιεύουν τις «απορίες» τους, αλλά 

∆ΕΝ τις στέλνουν στην Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. Και επιπλέον, ∆ΕΝ έχουν καµιά «απορία» για τη διάλυση 

των ΕΠΑ.Σ., καµιά θέση, καµιά διαµαρτυρία! Ειδικά εκείνη την µέρα, Τετάρτη 3 Σεπτεµβρίου! 

Τυχαίο; ∆εν ήξεραν; ∆εν γνώριζαν; 

∆εν ενδιαφέρονται για τα ∆ηµόσια Σχολεία της Τ.Ε.Ε.; 

Μήπως το µόνο που ενδιέφερε ήταν να προβοκάρουν άγρια τη µάχη της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.; 

Κάτι θυµίζουν αυτές οι «συµπτώσεις» … 

Μήπως την άθλια «σύµπτωση» της διαγραφής της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. από την Α.∆.Ε.∆.Υ. 

στις 22 Ιουλίου 2013, την Ι∆ΙΑ µέρα που η πλειοψηφία των µελών µας τέθηκε σε 

«διαθεσιµότητα»; Τότε, τουλάχιστον, το αίτηµα διαγραφής είχε υπογραφή: «Ο.Λ.Μ.Ε.» ! 

Το άθλιο και συκοφαντικό δηµοσίευµα όµως είναι και ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΟ ! 

Ο όγκος λάσπης, ψεύδους, θράσους και υποκρισίας του «ανώνυµου» συντάκτη 

του δηµοσιεύµατος προκαλεί σκόπιµη και ηθεληµένη σύγχυση και παραπληροφόρηση στην 

εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και ευρύτερα στην κοινή γνώµη. 

Μέσα από το δυσφηµιστικό, απαξιωτικό και προσβλητικό αυτό δηµοσίευµα, 

επιχειρείται η «διαγραφή» των αγώνων που δίνει η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. επί 27 χρόνια για τη 

∆ευτεροβάθµια Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς που την υπηρετούν, 

ιδιαίτερα µάλιστα για τους σε ∆ιαθεσιµότητα συναδέλφους, είτε είναι µέλη µας, είτε όχι. 

Αν πραγµατικά υπήρχαν «απορίες», γιατί ∆ΕΝ επιδιώχθηκε να «απαντηθούν» ΠΡΙΝ 

δηµοσιευθούν; Αφού λοιπόν δεν ξέρουµε σε ΠΟΙΟΝ να απαντήσουµε και για την αποκατάσταση 

της αλήθειας, θεωρούµε υποχρέωσή µας να απαντήσουµε δηµόσια, όπως δηµόσια τέθηκαν οι 

«απορίες» και αναλυτικά, σε µία προς µία. 
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Στο µεταξύ, η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, δηµοσίευσε 

«Υπόµνηµα» το οποίο ΤΑΥΤΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ µε τις θέσεις µας και αποτελεί την 

καλύτερη ΑΠΑΝΤΗΣΗ – ΚΟΛΑΦΟ στο επαίσχυντο δηµοσίευµα. 

 

Α. Μεταταχθέντες και Εξαιρεθέντες Εκπαιδευτικοί 

«ΑΠΟΡΙΑ» : 

«…πού ακριβώς στοχεύει… Η πρόταση… της ΟΛΤΕΕ, για «συγκέντρωση δηλώσεων 

αποδοχής της νέας θέσης»…? Μήπως να δώσει «κάλυψη» στην κυβέρνηση… για να ελαττωθεί 

το κόστος από τις τραγικές επιλογές της κατάργησης ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ ? Τι ακριβώς 

προβλέπει η ΟΛΤΕΕ για τους «πεισµατάρηδες» εκπαιδευτικούς που δεν βολεύονται στις νέες 

θέσεις και δεν υπογράφουν δήλωση αποδοχής ? Την αυτοδίκαιη απόλυσή τους…? » 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ του ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Θεσσαλονίκης : 

«…Στα πλαίσια του θεσµού της κινητικότητας, …σωρεία έντεχνων χειρισµών, όπως η έκδοση 

τριών προκηρύξεων αντί για µια ενιαία, …ο ανορθολογικός, άδικος και άνισος τρόπος 

κατανοµής θέσεων ανά ειδικότητα και ανά περιοχή κ.ά., οδηγούν αφενός, σε απόλυση 

πλήθος εκπαιδευτικών και αφετέρου, στον εξοβελισµό ενός µεγάλου µέρους 

εκπαιδευτικών σε διαθεσιµότητα, από το Υπουργείο Παιδείας προς το Υπουργείο 

Υγείας, Εργασίας και ΟΤΑ… 

…Υπό την απειλή της απόλυσης και καθώς δεν είχαν προκηρυχθεί επιπλέον θέσεις στο Υπ. 

Παιδείας για τις ειδικότητές µας εξαναγκαστήκαµε να υποβάλλουµε αίτηση σε άλλα 

Υπουργεία. Αυτή η αναγκαστική «µετάταξη» από τη θέση του εκπαιδευτικού σε άλλη θέση, 

σε άλλο υπουργείο, ουσιαστικά αποτελεί απόλυση από το Υπουργείο Παιδείας. 

…Ζητάµε να δοθεί η δυνατότητα µε την προκήρυξη νέων θέσεων, για όσους το 

επιθυµούν, να διεκδικήσουν την τοποθέτησή τους σε δοµές του Υπουργείου Παιδείας, 

σε µόνιµες οργανικές θέσεις στον τόπο διαµονής τους…» 

(βλ.: http://www.ipaideia.gr/ipomnima-tis-sintonistikis-epitropis-kathigiton-se-diathesimotita-

thes-nikis.html) 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ της ΟΛΤΕΕ (πιστή αντιγραφή από το ΥΠΟΜΝΗΜΑ προς τον Υπουργό) : 

 «…Η προκήρυξη των θέσεων έγινε τµηµατικά, αποσπασµατικά και αλλοπρόσαλλα, µε 

αποτέλεσµα πολλοί συνάδελφοι να εξαναγκαστούν σε επαχθείς επιλογές, υπό 

καθεστώς τρόµου, µπροστά στην επικείµενη απόλυση. Επίσης, οι «ευσπλαχνικές» 

εξαιρέσεις απέσπασαν βίαια από τις αίθουσες διδασκαλίας λαµπρούς εκπαιδευτικούς µε 

προσόντα και πτυχία, που κατέληξαν να αρχειοθετούν έγγραφα και να «πατούν σφραγίδες». Η 

«∆ήλωση αποδοχής» των θέσεων από τους επιτυχόντες, είναι απαραίτητη για να θεραπευθούν 

οι αδικίες αυτές σε βάρος των συναδέλφων και προς όφελος της Εκπαίδευσης και του 

∆ηµοσίου συµφέροντος … 

… Ανακοίνωση µε ΜΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ τόσων θέσεων σε αριθµό, όσοι 

και οι ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΙ Εκπαιδευτικοί, κατά ΕΙ∆ΟΣ (εκπαιδευτικές, διοικητικές, κλπ), 

κατά ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ και κατά ΠΕΡΙΟΧΗ (της ∆ιεύθυνσης ∆.Ε. που υπηρετούσαν) …» και 
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«…Οι νέες θέσεις που θα προκηρυχθούν θα πρέπει να επαρκούν σε αριθµό και να έχουν 

ορθολογική, αξιοποιήσιµη και ρεαλιστική κατανοµή, κατά είδος και τόπο…» «Η κατάταξη σε 

ενιαίο πίνακα κατά σειρά µοριοδότησης και προτίµησης, εξασφαλίζει τουλάχιστον την ισότιµη 

µεταχείριση, σε µια διαδικασία που από τη γένεσή της υπήρξε άδικη και αναίτια. Επίσης, 

διατηρεί τους συναδέλφους που το επιθυµούν µέσα στο Υπουργείο Παιδείας, ώστε να 

µπορεί να υλοποιηθεί ο στόχος στον οποίο µένουµε σταθερά προσανατολισµένοι, να 

επαναλειτουργήσουν οι καταργηµένοι Τοµείς και Ειδικότητες και να επιστρέψουν οι 

εκπαιδευτικοί των καταργηµένων ειδικοτήτων στα σχολεία µας». 

Τι ακριβώς ∆ΕΝ καταλαβαίνεις ; 

 

Β. Επαναλειτουργία των ΕΠΑΣ και εκπαιδευτικοί σε διαθεσιµότητα 

«ΑΠΟΡΙΑ» : 

«…Στην πρόταση για επαναλειτουργία των ΕΠΑΣ για άλλα δύο χρόνια περιλαµβάνεται 

και το αίτηµα για «κάλυψη των κενών των καταργηµένων ειδικοτήτων από τους εκπαιδευτικούς 

σε διαθεσιµότητα». Σε ποιά ακριβώς κενά αναφέρεται η ΟΛΤΕΕ, όταν οι ειδικότητές µας έχουν 

οριστικά καταργηθεί µε το νόµο 4172/2013 σε ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ ? ». 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ της ΟΛΤΕΕ (πιστή αντιγραφή από το ΥΠΟΜΝΗΜΑ) : 

 «…Τα κενά των καταργηµένων ειδικοτήτων θα καλυφθούν από τους Εκπαιδευτικούς 

σε ∆ιαθεσιµότητα που θα τοποθετηθούν στις ∆∆ΒΜ και θα αποσπαστούν…». Το 

προβλέπουν και οι Νόµοι που ψήφισαν !! 

Τι ακριβώς ∆ΕΝ καταλαβαίνεις ; 

 

Ότι η άµεση επαναλειτουργία των ΕΠΑΣ, έστω και προσωρινή (για δύο χρόνια), θα 

αποτελούσε ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΜΟΧΛΟ ΠΙΕΣΗΣ στο Υπουργείο να καλύψει άµεσα τα κενά και 

να προσλάβει ΑΜΕΣΑ τους σε ∆ιαθεσιµότητα εκπαιδευτικούς; 

Ότι ∆ΕΝ ΝΟΟΥΝΤΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ; 

Ότι το Υπουργείο ΕΜΠΑΙΖΕΙ και ΚΩΛΥΣΙΕΡΓΕΙ ; Ότι στελεχώνει τις δοµές 

της ∆ια Βίου Μάθησης ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ µε ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥΣ ; 

 

Γ. «Υπόγειες επαφές» και «Γνωριµίες» 

«ΑΠΟΡΙΑ» : 

Η ΟΛΤΕΕ …«Τι φοβάται περισσότερο την οργή των απολυµένων ή την έκθεση των 

θέσεών της σε δηµόσια και ανοιχτή κριτική ? …Μήπως γιατί θεωρεί ότι οι υπόγειες επαφές µε 

κυβερνητικούς παράγοντες και οι «γνωριµίες» είναι πιο αποτελεσµατικές από τους 

µαζικούς αγώνες ? … Η «δηµοκρατία» της ΟΛΤΕΕ δεν αντέχει την παρουσία εκπροσώπων των 

διαθεσίµων στη συνάντηση µε τον υπουργό Παιδείας, ούτε περιλαµβάνει, έστω, ενηµέρωσή 

τους γι’ αυτήν ? ». 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ της ΟΛΤΕΕ : 

Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. εκθέτει ΠΑΝΤΑ τις θέσεις της ∆ΗΜΟΣΙΑ και είναι ανοιχτή σε κάθε 

κριτική, ακόµη και στην πλέον κακόπιστη, που διαστρεβλώνει σκόπιµα την αλήθεια. 

Η Οµοσπονδία µας, όχι µόνο δεν εισπράττει ΚΑΜΙΑ οργή από ΚΑΝΕΝΑ απολυµένο, 

αλλά αντίθετα, γινόµαστε αποδέκτες µηνυµάτων πλήρους αποδοχής και ευγνωµοσύνης για τις 

τεκµηριωµένες θέσεις, τις καίριες παρεµβάσεις και την ολόθυµη στήριξή µας στους σε 

∆ιαθεσιµότητα συναδέλφους. 

Τις ευθείες βολές για «…υπόγειες επαφές µε κυβερνητικούς παράγοντες…» και για 

«…γνωριµίες», τις επιστρέφουµε ευθέως στον άθλιο συκοφάντη που τις διατύπωσε ! ∆εν 

αγγίζουν και δεν αφορούν την Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 

Η ΟΛΤΕΕ πραγµατοποίησε ΜΟΝΟ θεσµικές συναντήσεις, µε ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ 

εκπροσώπους του Υπουργείου ! Πάντα στο ΦΩΣ της ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ! Με Υποµνήµατα 

και ∆ελτία Τύπου που πάντα δηµοσιεύονταν στα ΜΜΕ. ΠΟΤΕ στο σκοτάδι, ΠΟΤΕ µε 

εξωθεσµικούς, ΠΟΤΕ στα γνωστά …«γραφεία ευρέσεως εργασίας», ΠΟΤΕ σε 

«διαδρόµους» και «παραµάγαζα». 

Σε ότι αφορά τους σε ∆ιαθεσιµότητα Εκπαιδευτικούς, επιδιώξαµε επαφές στις οποίες 

παραβρίσκονταν ΠΑΝΤΑ εκπρόσωποι της Συντονιστικής Επιτροπής Αθηνών. ∆εν 

πήγαµε ΠΟΤΕ ΜΟΝΟΙ, ΠΟΤΕ ΕΡΗΜΗΝ των άµεσα ενδιαφεροµένων. 

Η συγκεκριµένη συνάντηση µε τον Υπουργό Παιδείας στις 22-8-2014, αφορούσε 

πλήθος θεµάτων «εφ’ όλης της ύλης». Στο Υπόµνηµα που καταθέσαµε, περιλαµβάνονται 

επιγραµµατικά πάνω από τριάντα (30) καυτά ζητήµατα για την Τεχνική Επαγγελµατική 

Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή.  

Προτάξαµε ως πρώτο τη «διαθεσιµότητα». Πράξαµε κακώς; 

Ζητήσαµε κάτι που ∆ΕΝ ζητούν τα Συντονιστικά; 

Η ΕΠΙΣΗΜΗ και ∆ΗΜΟΣΙΑ συνάντηση µιας Οµοσπονδίας µε τον Υπουργό, 

εντάσσεται στις «…υπόγειες επαφές µε κυβερνητικούς παράγοντες» και στις «…γνωριµίες»; 

Την εποµένη της συνάντησης µε τον Υπουργό, η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. διένειµε στα ΜΜΕ ∆ελτίο 

Τύπου (βλ.: http://www.oltee.gr/?p=3213). ∆εν ήταν αρκετό; Χρωστάµε «προσωπική 

ενηµέρωση» σε κάποιον; Γιατί διαµαρτύρεται ΜΟΝΟ ο συντάκτης του ρυπαρογραφήµατος και 

∆ΕΝ ΠΑΡΑΠΟΝΕΘΗΚΑΝ τα ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΑ ανά την Ελλάδα; 

ΕΛΕΟΣ… 

 

∆. Προτάσεις και τρόποι που «προσβάλλουν την αξιοπρέπεια του δασκάλου» 

∆ήλωση «ΑΠΟΡΟΥΝΤΟΣ» : 

«…δεν εξουσιοδοτούµε κανέναν να …«διαπραγµατεύεται» για εµάς µε προτάσεις και 

τρόπους που προσβάλλουν την αξιοπρέπεια του επαγγέλµατος του δασκάλου, που επί πολλά 

χρόνια υπηρετήσαµε». 
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ΑΠΟΡΙΑ της ΟΛΤΕΕ : 

Ποια πρότασή µας και ποιοί «τρόποι» µας προσβάλλουν «…την αξιοπρέπεια του 

επαγγέλµατος του δασκάλου…» ; 

Αντίθετα, το «ύφος» και το «ήθος» του δηµοσιεύµατος αποκαλύπτει ότι ο συνάκτης 

είναι πράγµατι «επαγγελµατίας» (στο …είδος του), αλλά σε καµιά περίπτωση «∆άσκαλος», το 

έργο του οποίου (παρεµπιπτόντως) εµείς εµµένουµε να χαρακτηρίζουµε ως «Λειτούργηµα» 

και όχι «επάγγελµα» !! 

 

Ε. Ποιους «διαθέσιµους» εκφράζει η ΟΛΤΕΕ 

«ΑΠΟΡΙΑ» : 

«Ποιούς «διαθέσιµους» εκφράζει η ΟΛΤΕΕ και ποιόν νοµιµοποιείται να 

εκπροσωπεί κατά τη συνάντησή της µε τον υπουργό Παιδείας, όταν θέτει θέµατα που 

αφορούν τους εκπαιδευτικούς σε διαθεσιµότητα ? » «…δεν εξουσιοδοτούµε κανέναν να µας 

«εκπροσωπεί» χωρίς να µας ρωτήσει, ούτε να «διαπραγµατεύεται» για εµάς…» «…Παλεύουµε 

για τη δικαίωσή µας µέσα από τα συνδικάτα µας και στο φώς της συλλογικής δράσης και της 

δηµοκρατικής πολιτικής αντιπαράθεσης, έντιµα και καθαρά». 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ της ΟΛΤΕΕ : 

Η ΟΛΤΕΕ είναι το ∆ευτεροβάθµιο Συνδικαλιστικό Όργανο των κατά τόπους 

Πρωτοβάθµιων Ενώσεων ΕΛΤΕΕ. Μέλη των ΕΛΤΕΕ είναι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα 

σχολεία της Τ.Ε.Ε. Όσοι από αυτούς βρέθηκαν από τις 22 Ιουλίου 2013 υπό καθεστώς 

διαθεσιµότητας, εξακολουθούν να είναι µέλη µας. Ακόµη και µέσα στο ∆ιοικητικό της Συµβούλιο 

η …«δηµοκρατία της ΟΛΤΕΕ» διαθέτει δύο (2) εκπαιδευτικούς σε «διαθεσιµότητα» (βλ.: 

http://www.oltee.gr/?p=202). Κατά τον συντάκτη του επαίσχυντου δηµοσιεύµατος, ΟΥΤΕ 

ΑΥΤΟΥΣ δεν µπορεί να εκφράζει η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. όταν θέτει θέµατα που αφορούν τους 

εκπαιδευτικούς σε διαθεσιµότητα; 

Πέραν αυτών, η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. και οι Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. λειτουργούν νόµιµα, µε Καταστατικά 

εγκεκριµένα από τα Πρωτοδικεία της έδρας τους, είναι καταχωρηµένες στα «Βιβλία 

Αναγνωρισµένων Σωµατείων», τα ∆.Σ. τους συγκροτούνται από τους εκλεγµένους µε 

αρχαιρεσίες εκπροσώπους των εκπαιδευτικών της Τ.Ε.Ε. και εκφράζουν αντιπροσωπευτικά την 

Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε αυτήν. 

Νόµιµα, συντεταγµένα και Καταστατικά ! 

Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. νοµιµοποιείται ΑΠΟΛΥΤΑ να εκπροσωπεί, κατά τη συνάντησή της 

µε τον Υπουργό Παιδείας, τους εκπαιδευτικούς της Τ.Ε.Ε. µεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται 

και τα ΜΕΛΗ µας που βρίσκονται υπό καθεστώς διαθεσιµότητας ! 

Αντιστρόφως, ο ανώνυµος συντάκτης των «αποριών», µέσα από ποια «…συνδικάτα 

µας…» παλεύει  για τη δικαίωσή του; Η «Γ.Σ. 3-9-2014» είναι «ΣΥΝ∆ΙΚΑΤΟ» ;; Λειτουργεί 

συντεταγµένα, έχει καταστατικό; Ποιος είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος; 

Έντιµα και καθαρά ! 
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Στ. Στήριξη των ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΩΝ από την ΟΛΤΕΕ 

«ΑΠΟΡΙΑ» : 

«…Σε κάθε πόλη, από τον Αύγουστο του 2013, δηµιουργήθηκαν συντονιστικές 

επιτροπές από τους εκπαιδευτικούς που τέθηκαν σε διαθεσιµότητα…» «Γιατί η ΟΛΤΕΕ απέχει 

συστηµατικά από τις Γενικές µας Συνελεύσεις, αν και καλείται επίσηµα να συµµετέχει 

σ’ αυτές ? …Αφού κόπτεται τόσο για την ΤΕΕ γιατί δεν στηρίζει τις δράσεις µας, ούτε 

συµµετέχει σ’ αυτές ? ». 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ της ΟΛΤΕΕ : 

Το αν και κατά πόσο «κόπτεται» η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. για την Τ.Ε.Ε., για την στήριξη, την 

προβολή και την ανάπτυξή της, το έχει αποδείξει µε έργα και δεν το διαπραγµατεύεται µε το 

συντάκτη του κατάπτυστου δηµοσιεύµατος (βλ: ενδεικτικά http://www.oltee.gr/?p=646, 

http://www.oltee.gr/?p=713, http://www.oltee.gr/?p=2598, http://www.oltee.gr/?p=1532, 

http://www.oltee.gr/?p=1356, http://www.oltee.gr/?p=670, http://www.oltee.gr/?p=1479, 

http://www.oltee.gr/?p=1350, κ.α.). 

Θυµίζουµε επίσης στον «ακατονόµαστο» ότι ήµασταν η ΜΟΝΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ που 

κινητοποίησε 172 γονείς και κηδεµόνες µαθητών από ΟΛΗ την Ελλάδα και προσφύγαµε 

στο Συµβούλιο της Επικράτειας (µε εξολοκλήρου δική µας δαπάνη) για την επαναλειτουργία 

ΟΛΩΝ των Τοµέων και Ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ (βλ: http://www.oltee.gr/?p=751, 

http://www.oltee.gr/?p=1116, http://www.oltee.gr/?p=622, http://www.oltee.gr/?p=943). 

 

«…Σε κάθε πόλη …δηµιουργήθηκαν Συντονιστικές Επιτροπές…». 

Σε ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ; Όχι βέβαια. Μόνο στις µεγάλες. Οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί, 

διασκορπισµένοι σε όλη την Ελλάδα, πώς «συντονίζονται» ; 

Και τον Ιούλιο του 2013; 

Μέσα στη δίνη των γεγονότων δεν έγινε κανένας αγώνας; 

 

Σκόπιµα ο συντάκτης αποσιωπά το γεγονός ότι οι ΠΡΩΤΟΙ αγωνιστικοί πυρήνες 

των εκπαιδευτικών σε ∆ιαθεσιµότητα δηµιουργήθηκαν στη Θεσσαλονίκη από τις 

συντονισµένες δράσεις των τοπικών Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. 

Το blog της Β΄ Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Θεσσαλονίκης αποτέλεσε το πρώτο σηµείο αναφοράς 

και συντονισµού των δράσεων (βλ.: http://www.belteeth.gr/index.php/list-menu-nomikou-

agona/160-draseis) Η πρώτη συντονιστική επιτροπή αγώνα συστάθηκε από τους 

Προέδρους των Ε.Λ.Τ.Ε.Ε., τον Αντιπρόεδρο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. και µέλη των Ενώσεών µας. Οι δύο 

πρώτες γενικές συνελεύσεις έγιναν στο συγκρότηµα ΕΠΑ.Λ. Νεάπολης µε πρωτοβουλία των 

δύο Ενώσεών µας. Στην πρώτη διαδήλωση και πορεία (10-7-2014) στη Θεσσαλονίκη 

υπήρχαν ΜΟΝΟ τα δικά µας πανό και της ΟΚ∆Ε (βλ.: http://www.oltee.gr/?p=1439). 
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Προτείναµε Συντονιστικό Αγώνα µε συµµετοχή των Προέδρων Ε.Λ.Μ.Ε. – Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. 

Ξεκινήσαµε κοινές δράσεις (βλ.: http://www.avgi.gr/article/683428/elme-thessalonikis-den-

tha-mpoume-sta-sxoleia-ton-septembri). Παλέψαµε για την ενότητα του αγώνα (βλ.: 

http://www.avatonpress.gr/2013/07/blog-post_9383.html, κ.α.).  

 

Όταν, στη συνέχεια, ανέλαβαν τα Συντονιστικά των Εκπαιδευτικών σε διαθεσιµότητα, 

στηρίξαµε µε όλες µας τις δυνάµεις τη αυτόνοµη λειτουργία και δράση τους. 

Πάµπολλες είναι οι δράσεις, πρωτοβουλίες και προσκλήσεις της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. σε 

κινητοποιήσεις στήριξης των Συντονιστικών, όπως προκύπτει από τα δελτία τύπου: 

http://www.oltee.gr/?p=637, http://www.oltee.gr/?p=620, http://www.oltee.gr/?p=627, 

http://www.oltee.gr/?p=631, http://www.oltee.gr/?p=677, http://www.oltee.gr/?p=697, 

http://www.oltee.gr/?p=722, http://www.oltee.gr/?p=730, http://www.oltee.gr/?p=2061, 

http://www.oltee.gr/?p=2503, http://www.oltee.gr/?p=2586, http://www.oltee.gr/?p=2688, 

http://www.oltee.gr/?p=3129, http://www.oltee.gr/?p=484,..., 

από τα δηµοσιευµένα έγγραφα: 

http://www.oltee.gr/?p=867, http://www.oltee.gr/?p=869, http://www.oltee.gr/?p=865, 

http://www.oltee.gr/?p=863, http://www.oltee.gr/?p=861, http://www.oltee.gr/?p=848, 

http://www.oltee.gr/?p=851, http://www.oltee.gr/?p=843, http://www.oltee.gr/?p=943, 

http://www.oltee.gr/?p=841, http://www.oltee.gr/?p=839, http://www.oltee.gr/?p=834, 

http://www.oltee.gr/?p=377, http://www.oltee.gr/?p=380, http://www.oltee.gr/?p=830, 

http://www.oltee.gr/?p=2291, http://www.oltee.gr/?p=2312, http://www.oltee.gr/?p=3242,... 

και πλήθος άλλων. 

 

Στις 29-10-2013 πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. κοινή συνεδρίαση 

του ∆.Σ. της Οµοσπονδίας µε ΟΛΑ τα µέλη (σε απαρτία) της Συντονιστικής Επιτροπής 

Εκπαιδευτικών ∆.Ε. σε ∆ιαθεσιµότητα. Το έπραξε αυτό κάποια άλλη Οµοσπονδία; 

Στις 14-11-2013 προκαλέσαµε συνάντηση µε τον Υφυπουργό Παιδείας στην οποία 

παραβρέθηκε µετά από πρόσκλησή µας αντιπροσωπεία της Συντονιστικής Επιτροπής Αθηνών 

(βλ: http://www.oltee.gr/?p=727). 

Στις 21-1-2014 προκαλέσαµε συνάντηση µε τον Τοµέα Παιδείας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην 

οποία παραβρέθηκε µετά από πρόσκλησή µας αντιπροσωπεία της Συντονιστικής Επιτροπής 

Αθηνών (βλ: http://www.oltee.gr/?p=1000). 

Στις 5-12-2013 το ένα από τα δύο σε διαθεσιµότητα µέλη του ∆.Σ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 

συµµετείχε στη συνάντηση µε τον Υπουργό Παιδείας που προκάλεσε η Ο.Λ.Μ.Ε. (βλ: 

http://www.oltee.gr/?p=730). 

Στις συνελεύσεις της Συντονιστικής Επιτροπής Αθηνών συµµετείχε ο ίδιος σε 

διαθεσιµότητα συνάδελφος, µέλος του ∆.Σ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 
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Ο Αντιπρόεδρος της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. παραβρέθηκε σε τρείς τουλάχιστον συνελεύσεις της 

Συντονιστικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης, στον Ευκλείδη, στην αίθουσα συνελεύσεων της 

Ε∆ΟΘ-Α∆Ε∆Υ και στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. 

Μέλη των τοπικών Ενώσεών µας (Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.) που βρίσκονται σε διαθεσιµότητα 

συµµετέχουν στις συνελεύσεις των Συντονιστικών Επιτροπών. 

Κατά τα άλλα «…η ΟΛΤΕΕ απέχει συστηµατικά από τις Γενικές µας Συνελεύσεις, αν 

και καλείται επίσηµα να συµµετέχει σ’ αυτές…» !! 

 

Πρ οκαλ ούµε  

τον άθλιο συκοφάντη του δηµοσιεύµατος να δώσει στη δηµοσιότητα ΕΣΤΩ και 

ΜΙΑ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ» προς την Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. από οποιοδήποτε 

Συντονιστικό στην Ελλάδα, την οποία να …«αγνοήσαµε» !! 

 

Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. στήριξε και στηρίζει ανεπιφύλακτα ΟΛΑ τα αιτήµατα των Συντονιστικών. 

Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. ήταν και παραµένει πάντα ανοιχτή σε κάθε µορφής συνεργασία µε τα 

Συντονιστικά. 

Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – πάρα τον ανοµολόγητο πόθο κάποιων – βρίσκεται και θα βρίσκεται 

πάντα στις επάλξεις υπερασπιζόµενη τα ∆ηµόσια Τεχνικά Επαγγελµατικά σχολεία της 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και τους Εκπαιδευτικούς τους (σε διαθεσιµότητα και µη). 

Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. θα παραµείνει µια ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ και ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ από κοµµατικά 

συµφέρονται αγωνιστική δύναµη, όσο υπάρχουν Αγωνιστές Εκπαιδευτικοί που θα την τιµούν µε 

την παρουσία και µε την ψήφο τους. 

ΑΥΤΟΙ, οι Αγωνιστές Εκπαιδευτικοί, µας δίνουν τη δύναµη να υψώνουµε διαρκώς 

ΦΩΝΗ και ΑΝΑΧΩΜΑ αντίστασης και αυτή τη φωνή δεν θα την χρωµατίσει κανένας 

µηχανισµός προς ίδιον όφελος και, πολύ δε περισσότερο, δεν θα την φιµώσει κανείς και 

µάλιστα …«ΑΚΑΤΑΝΟΜΑΣΤΟΣ» ! 

 

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

 


