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Αξιότιµε κ. Υπουργέ, 

Αξιότιµε Κύριε Πρόεδρε, 

Αξιότιµοι Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, 

 

Αύριο 3-9-2014, συζητείται στο Γ΄ Θερινό Τµήµα της Βουλής η Τροπολογία µε αρ. 

1774/202/29-8-2014 στο Σχέδιο Νόµου «Ίδρυση και οργάνωση Συµβουλίου Εθνικής Πολιτικής 

για την Παιδεία και άλλες διατάξεις». 

Επί των άρθρων της Τροπολογίας και κατά ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ σειρά, θέτουµε υπόψιν 

σας τις θέσεις µας και ζητούµε να ικανοποιήσετε τα αιτήµατά µας. 

 

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

Ταχ. ∆/νση : Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου 
Τ.Κ. - 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 

πληροφορίες : Σεραφείµ Κερασιώτης 
   Πρόεδρος ∆.Σ. Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 
τηλέφωνο  : 6936-449284 
 
 

Αθήνα, 2-9-2014 

Αριθµ. Πρωτ.: 341 

ΠΡΟΣ : 1. κ. Ανδρέα Λοβέρδο 

 Υπουργό Παιδείας & Θρησκευµάτων 

 

2. κ. Απόστολο Κακλαµάνη 

 Βουλευτή, πρώην Πρόεδρο της Βουλής 

 

3. κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη 

4. κα Νάντια Βαλαβάνη 

5. κ. Τάσο Κουράκη 

6. κ. Γιώργο Πάντζα 

7. κ. Πάνο Καµµένο 

8. κα Σταυρούλα Ξουλίδου 

9. κα Μαρία Ρεπούση 

10. κα Αλεξάνδρα Παπαρήγα 

11. κ. Βασίλη Καπερνάρο 

Βουλευτές που µετέχουν των εργασιών 

του Γ΄ Θερινού Τµήµατος της Βουλής 

 

ΚΟΙΝ : 1. στα Σχολεία Τεχνικής Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ. – Ε.Κ. 

2. στις Ενώσεις Λειτουργών Τεχνικής 
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.) 

3. στους Εκπαιδευτικούς 

4. στα Μ.Μ.Ε. 

  

ΘΕΜΑ: Τροπολογία µε αρ. 1774/202/29-8-2014 στο Σχέδιο Νόµου «Ίδρυση 

και οργάνωση Συµβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και 

άλλες διατάξεις» 
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Άρθρο 1, παράγραφος 5:  

∆ηµόσιες ΕΠΑ.Σ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

Τροποποιείται η παράγραφος 4 του άρθρου 46 του Ν. 4186/2013. 

Η µόνη διαφοροποίηση από το άρθρο το οποίο τροποποιεί είναι ότι προστίθεται η 

λέξη «…∆ηµόσιες…» πριν από τις λέξεις «…ΕΠΑ.Σ. του Υπουργείου Παιδείας…». ∆ηλαδή, 

ΜΟΝΟ οι ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΑ.Σ. καταργούνται τη 14η Σεπτεµβρίου 2014, ενώ οι υπόλοιπες 

(ποιες;  οι …Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ;) καταργούνται ένα χρόνο αργότερα, την 15η Σεπτεµβρίου 

2015 ! 

Επί πλέον, «Η διάταξη του άρθρου 51 του Ν. 4262/2014 εξακολουθεί να ισχύει», 

δηλαδή, «Παρατείνεται η λειτουργία των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του ν. 3475/2006 

(Α΄ 146) για τα σχολικά έτη 2014−2015 και 2015−2016 και η λειτουργία τους παύει τη 15η 

Σεπτεµβρίου 2016». 

Ακόµη περισσότερο, στο Ν. 4282/2014 ΦΕΚ 182 Α΄/29-8-2014 «Ανάπτυξη 

Υδατοκαλλιεργιών και άλλες διατάξεις», που µόλις πριν από µερικές µέρες ψηφίστηκε από τη 

Βουλή, στο άρθρο 30, παρ. 4.β), προβλέπεται ότι  «Η λειτουργία των Επαγγελµατικών 

Σχολών (ΕΠΑΣ) του ν. 3475/2006 (Α΄146), αρµοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων, παρατείνεται για τα σχολικά έτη 2014−2015 και 2015−2016 και 

παύει τη 15η Σεπτεµβρίου 2016». 

 

Η ρύθµιση λοιπόν που προτείνει το ΥΠΑΙ.Θ. για τις ∆ΙΚΕΣ του ∆ΗΜΟΣΙΕΣ 

ΕΠΑ.Σ. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, είναι επιεικώς  

Σ Κ Α Ν ∆ Α Λ Ω ∆ Η Σ 

 

ΟΛΕΣ οι άλλες ΕΠΑ.Σ., ΟΛΩΝ των ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ, θα εξακολουθούν 

να λειτουργούν µέχρι το 2016,  

Οι Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΑ.Σ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. θα λειτουργούν έως το 2015, 

 

και οι ΜΟΝΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ Ε∆Ω ΚΑΙ ΤΩΡΑ είναι: 

οι ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΑ.Σ. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ !!! 

 

Το Υ.ΠΑΙ.Θ. «τρώει τα παιδιά του» για να ζήσουν «τα παιδιά» των άλλων 

Υπουργείων, της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης και της Ιδιωτικής Κατάρτισης !! 
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ΖΗΤΟΥΜΕ: 

1. Να παραταθεί η λειτουργία των ∆ηµόσιων ΕΠΑ.Σ. του Υπουργείου Παιδείας 

και Θρησκευµάτων µέχρι την 15η Σεπτεµβρίου 2016. 

2. Να ανασταλεί η λειτουργία των Σ.Ε.Κ. του Ν. 4186/2013 µέχρι την 15η 

Σεπτεµβρίου 2016. 

 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ: 

Το Υ.ΠΑΙ.Θ. είναι παντελώς ανέτοιµο να λειτουργήσει τις νέες Σ.Ε.Κ. ∆εν 

λειτούργησαν πέρσι, δεν θα λειτουργήσουν ούτε και φέτος, για αντικειµενικούς λόγους:  

–  Πού βρίσκονται αυτά τα σχολεία;  

–  Ποιες είναι οι εγκαταστάσεις τους, οι αίθουσες, τα εργαστήρια, ο εξοπλισµός τους;  

–  Με ποια ωρολόγια προγράµµατα;  

–  Με ποια αναλυτικά προγράµµατα;  

–  Με ποια βιβλία;  

–  Με ποιες αναθέσεις µαθηµάτων και σε ποιους; (Εκπαιδευτικοί, Εκπαιδευτές Ενηλίκων, 

Επιτηδευµατίες της αγοράς…). 

–  Ποιοι είναι οι ∆ιευθυντές και το εκπαιδευτικό προσωπικό τους;  

–  Ποιες ∆ιευθύνσεις ∆ια Βίου Μάθησης (∆∆ΒΜ) θα εποπτεύουν τις λειτουργία τους; 

Υπάρχουν; Που βρίσκονται; Έχουν έδρα; Είναι στελεχωµένες;  

Σ.Ε.Κ. – ΣΧΟΛΕΣ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ  !   ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΕ   !!! 

 

Αντίθετα, οι ΕΠΑ.Σ. είναι πλήρως συγκροτηµένες και έτοιµες να λειτουργήσουν, µε 

ΟΛΟ τους τον ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, τις ∆ΟΜΕΣ, την ΟΡΓΑΝΩΣΗ, τα ωρολόγια και αναλυτικά 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, τα ΒΙΒΛΙΑ, τους ∆ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ. Το απαραίτητο ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

βρίσκεται ήδη διαθέσιµο µετά την αυτοδίκαιη τοποθέτησή του στα ΕΠΑ.Λ., και θα αποσπαστεί 

σε αυτές για να καλύψει τις ανάγκες τους, όπως έγινε στη χρονιά που µας πέρασε. Τα κενά των 

καταργηµένων ειδικοτήτων θα καλυφθούν από τους Εκπαιδευτικούς σε ∆ιαθεσιµότητα που θα 

τοποθετηθούν στις ∆∆ΒΜ και θα αποσπαστούν οµοίως. 

 

Ακόµη, και µόνο για λόγους ίσης µεταχείρισης προς τις ΕΠΑ.Σ. του ΟΑΕ∆ και του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι ΑΠΟΛΥΤΑ ∆ΙΚΑΙΟ και ΑΝΑΓΚΑΙΟ να λειτουργήσουν οι 

ΕΠΑ.Σ. για τα επόµενα δύο χρόνια και για το ίδιο χρονικό διάστηµα να ανασταλεί η λειτουργία 

των Σ.Ε.Κ. 
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Άρθρο 7:  

Λήξη θητείας ∆/ντών & Υποδ/ντων ΕΠΑ.Σ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

Τροποποιείται η παράγραφος 7 του άρθρου 46 του Ν. 4186/2013. 

Η θητεία των ∆ιευθυντών και Υποδιευθυντών των «καταργουµένων ΕΠΑ.Σ.»  (δλδ. 

ΜΟΝΟ των ∆ηµοσίων ΕΠΑ.Σ. του Υπουργείου Παιδείας) λήγει στις 15-9-2014. ∆ηλαδή σε λίγες 

µέρες. Ενώ ο Ν. 4186/2013 προέβλεπε να εξαντλήσουν τη θητεία τους. 

Το άρθρο αυτό δηµιουργεί ανυπέρβλητα προβλήµατα στα σχολεία και σοβαρές 

αδικίες σε βάρος αυτών των στελεχών της Εκπαίδευσης.  

ΖΗΤΟΥΜΕ: 

 Να αποσυρθεί εξολοκλήρου. 

 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ: 

Α. Προβλήµατα στη λειτουργία των καταργουµένων ΕΠΑ.Σ. 

Μέσα στο ασφυκτικό χρονικό περιθώριο των ολίγων ηµερών µέχρι τη λήξη της 

θητείας τους, θα πρέπει οι ∆ιευθυντές ΜΟΝΟΙ τους και ΧΩΡΙΣ τη συνδροµή ΚΑΝΕΝΟΣ 

εκπαιδευτικού (οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί ήδη στα ΕΠΑ.Λ.): 

1.  Να διεξάγουν επαναληπτικές εξετάσεις για τους µετεξεταστέους. 

2.  Με εκπαιδευτικό προσωπικό (εισηγητές εξεταζοµένων µαθηµάτων) που δεν τους έχει 

διατεθεί για τη φετινή χρονιά. 

3.  Να συντάξουν και να εκδώσουν τα Αποτελέσµατα των εξετάσεων. 

4.  Να εκδώσουν τα Πτυχία και να τα παραδώσουν στους µαθητές. 

5.  Να εξυπηρετούν καθηµερινά τους µαθητές που ζητούν Βεβαιώσεις και Πιστοποιητικά 

σπουδών, αντίγραφα Πτυχίων, κλπ. 

6.  Να ενηµερώσουν τα Μητρώα και τις καρτέλες των µαθητών. 

7.  Να κλείσουν τα Βιβλία και το Αρχείο του σχολείου. 

8.  Να κλείσουν εκκρεµότητες µε λογαριασµούς, τράπεζες, τη σχολική επιτροπή, κ.λπ. 

9.  Να απογράψουν τον Πάγιο Εξοπλισµό, τα Υλικά, την ακίνητη και κινητή Περιουσία του 

σχολείου. 

10.  Να παραδώσουν το Σχολείο µε Πρωτόκολλο Παράδοσης – Παραλαβής (σε ΠΟΙΟΝ 

άραγε;). 

11.  Να υποβάλλουν αιτήσεις για τοποθέτηση σε τυχόν κενές θέσεις ∆/ντών άλλων 

σχολείων, και τέλος, 
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12.  Στις 16 Σεπτεµβρίου 2014, να βρίσκονται …«ετοιµοπόλεµοι» να διδάξουν στο σχολείο 

της οργανικής τους θέσης!! 

Προφανέστατα, είναι φύσει αδύνατον να πραγµατοποιηθούν ΟΛΑ τα παραπάνω, 

από …ένα ή δύο στελέχη, στον …διατιθέµενο (!) χρόνο. 

 

Β. Κενό ∆ιοίκησης 

∆εν έχει καθοριστεί ποιος θα παραλάβει το Αρχείο και τον πάγιο Εξοπλισµό, τα 

Υλικά, την ακίνητη και κινητή Περιουσία των καταργουµένων ΕΠΑ.Σ. Πώς θα παρουσιαστούν 

στα σχολεία τους οι ∆/ντές και Υποδ/ντές την 16η Σεπτεµβρίου, χωρίς να έχουν παραδώσει; Θα 

κλειδώσουν το σχολείο, θα το αφήσουν έρηµο και θα φύγουν; Εποµένως, δεν υπάρχει 

πρόβλεψη: 

1.  Για την ασφάλεια του έρηµου – εγκαταλελειµµένου Σχολείου και της ∆ηµόσιας 

Περιουσίας. 

2.  Για τη φύλαξη του Αρχείου του Σχολείου και τη δυνατότητα χρήσης του για την 

εξυπηρέτηση των Μαθητών - πολιτών, η οποία δε διακόπτεται µε το κλείσιµο του Σχολείου. 

 

Γ. Μη σύννοµη, διακριτική µεταχείριση σε βάρος Στελεχών της Εκπ/σης 

1.  Τα στελέχη αυτά της Εκπαίδευσης, είχαν καταταχθεί σε ενιαίο Αξιολογικό Πίνακα µε 

βάση τα κριτήρια του Νόµου. Όταν δήλωναν επιθυµία τοποθέτησης σε κάποιες από τις θέσεις 

Στελεχών, δεν γνώριζαν ότι οι θέσεις των ∆/ντών των ΕΠΑ.Σ. επρόκειτο να καταργηθούν ΠΡΙΝ 

από τη λήξη της θητείας τους. Αν αυτό ήταν γνωστό ΤΟΤΕ, προφανώς ∆ΕΝ θα δήλωναν 

προτίµηση στις θέσεις αυτές, αλλά σε άλλες.  

2.  Ακόµη και πολύ πρόσφατα, µόλις τον Ιούλιο του 2014, κενώθηκαν πάµπολλες θέσεις 

∆/ντών από συνταξιοδοτήσεις. Εάν το Υπουργείο είχε πρόθεση να διακόψει τη θητεία των 

∆/ντών των ΕΠΑ.Σ., γιατί δεν το έκανε έστω από τον Ιούλιο, µε την ακροτελεύτια διατύπωση 

του επίµαχου άρθρου, ότι «…όσοι επιλεγούν θα ασκούν παράλληλα και τα καθήκοντα του 

διευθυντή της καταργούµενης ΕΠΑ.Σ.»; Αυτή τη στιγµή, έχουν Η∆Η τοποθετηθεί νέοι 

∆ιευθυντές στις κενωθείσες θέσεις, από στελέχη ΠΟΥ ΕΠΟΝΤΑΙ στον Αξιολογικό Πίνακα. 

3.  Οι ∆ιευθυντές των καταργουµένων ΕΠΑ.Σ. που δεν θα καταλάβουν τυχόν 

υφιστάµενες (ακόµη) κενές θέσεις ∆/ντών, θα στερηθούν: 

3α. των αποδοχών τους για ένα χρόνο.  

3β. της µοριοδότησής τους για ένα χρόνο, εποµένως ζηµιώνεται η επαγγελµατική τους 

εξέλιξη.  

 

Θεωρούµε λοιπόν ότι το άρθρο 7, ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΣΥΝΝΟΜΟ, θα προσβληθεί από 

τους θιγοµένους και ζητούµε να αποσυρθεί εξολοκλήρου. 
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Άρθρο 1, παράγραφος 6:  

Τοποθέτηση των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Σ. στα ΕΠΑ.Λ. 

Τροποποιείται η παράγραφος 5 του άρθρου 46 του Ν. 4186/2013. 

Προβλέπεται ότι «…Αν η τοποθέτηση γίνεται σε ΕΠΑ.Λ. της ίδιας οµάδας 

σχολείων, κατά την έννοια του άρθρου 5 πδ 50/96, αυτή ανατρέχει στο χρόνο της µε 

οποιοδήποτε τρόπο αρχικής οργανικής τοποθέτησής τους σε ΤΕ.Λ., ΤΕ.Σ., Ε.Π.Λ., Τ.Ε.Ε, από 

την µετατροπή ή την κατάργηση των οποίων προέκυψε η καταργούµενη ΕΠΑ.Σ.». 

ΖΗΤΟΥΜΕ: 

1. Να απαλειφθούν από την τελευταία πρόταση οι λέξεις: «Αν…» «…γίνεται σε 

ΕΠΑ.Λ. της ίδιας οµάδας σχολείων, κατά την έννοια του άρθρου 5 πδ 50/96,…» και 

2. Να διαµορφωθεί η τελευταία πρόταση στο ορθό ως εξής: «Η τοποθέτηση αυτή 

ανατρέχει στο χρόνο της µε οποιοδήποτε τρόπο αρχικής οργανικής τοποθέτησής τους 

σε ΤΕ.Λ., ΤΕ.Σ., Ε.Π.Λ., Τ.Ε.Ε, από την µετατροπή ή την κατάργηση των οποίων 

προέκυψε η καταργούµενη ΕΠΑ.Σ.». 

 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ: 

Στο πρώτο εδάφιο το ίδιου άρθρου, αναφέρεται ότι: «Το εκπαιδευτικό προσωπικό 

των ΕΠΑ.Σ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων εντάσσεται οργανικά αυτοδικαίως στο 

εκπαιδευτικό προσωπικό των, εντός της ίδιας ∆ιεύθυνσης, ΕΠΑ.Λ.…» 

Γιατί λοιπόν γίνεται διακριτική µεταχείριση των εκπαιδευτικών, όσων τοποθετούνται 

«στην ίδια οµάδα σχολείων» και όσων τοποθετούνται «σε άλλη οµάδα σχολείων»; Με δεδοµένο 

ότι αυτές οι αυτοδίκαιες τοποθετήσεις ΕΧΟΥΝ Η∆Η ΓΙΝΕΙ, προκύπτουν αµείλικτα οι 

παρακάτω αντινοµίες: 

1.  Μήπως οι Εκπαιδευτικοί ΕΠΕΛΕΞΑΝ το ΠΟΥ θα τοποθετηθούν; ∆εν έγινε µε 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ της ∆ιεύθυνσης Β΄βάθµιας Εκπαίδευσης; Γιατί πρέπει να πληρώσουν 

αυτοί τις επιλογές της ∆ιοίκησης; 

2.  Είναι δυνατόν να υπάρχει νοµική αντίφαση ΜΕΣΑ στο Ι∆ΙΟ ΑΡΘΡΟ; 

3. Πώς αιτιολογείται αυτή η διακριτική µεταχείριση; 

4. Οι εκπαιδευτικοί χάνουν ξαφνικά την «αρχαιότητά τους» αν η ∆ιεύθυνση τους 

τοποθέτησε «σε άλλη οµάδα σχολείων»; 

 

Θεωρούµε ότι η παραπάνω διατύπωση του άρθρου 1, παρ. 6, ΕΙΝΑΙ ΜΗ 

ΣΥΝΝΟΜΗ, περιέχει ΠΡΟΦΑΝΗ εσωτερική ΑΝΤΙΝΟΜΙΑ, θα προσβληθεί από τους 

θιγοµένους και ζητούµε να τροποποιηθεί. 



αρ. πρ. 341 / 2-9-2014, σελ.7/7 

Κύριε Υπουργέ, 

Θεωρούµε ότι τα άρθρα που προσβάλλουµε ∆ΕΝ συντάχθηκαν µε δική σας ευθεία 

βούληση. Αντιθέτως, από την πρόσφατη συνάντησή µας στο γραφείο σας, αποκοµίσαµε σαφή 

εικόνα ότι ενδιαφέρεστε πραγµατικά για την Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση και για την 

επίλυση των προβληµάτων της. 

Παρακαλούµε να κάνετε δεκτά τα αιτήµατά µας. 

 

Κύριε Πρόεδρε, 

Αποτελείτε τεράστιο Κεφάλαιο και διαχρονική Αξία για την Τεχνική Επαγγελµατική 

Εκπαίδευση (Τ.Ε.Ε.). Έχετε συνδέσει άρρηκτα το όνοµά σας µε το Ν. 1566/85 (ο γνωστός ως 

«Νόµος Κακλαµάνη»), ο οποίος αποτελεί το «Ιερό ∆ισκοπότηρο της Τ.Ε.Ε.» και τη στέρεα Βάση 

πάνω στην οποία αυτή οικοδοµήθηκε και αναπτύχθηκε επί δεκαετίες. 

Η συγκυρία να µετέχετε στις εργασίες του Γ΄ Θερινού Τµήµατος της Βουλής, δεν 

είναι απλώς ευτυχής, αλλά κυριολεκτικά «θεόσταλτη» και ιστορικώς «µοιραία».  

Παρακαλούµε να µετέλθετε του τεράστιου ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ σας, τόσο σε 

Πολιτικό, όσο και σε Ηθικό επίπεδο, αλλά και των ειδικών γνώσεων που κατέχετε πάνω στα 

θέµατα της Τ.Ε.Ε., και να στηρίξετε τα αιτήµατά µας. 

 

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, 

που µετέχετε στις εργασίες του Γ΄ Θερινού Τµήµατος της Βουλής. ∆εν 

απευθυνόµαστε τυχαίως σε εσάς και µόνο. Γνωρίζουµε το πολιτικό σας Ήθος, αλλά και την 

ευαισθησία σας για τα θέµατα της Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης. Η κατεπείγουσα 

διαδικασία που ακολουθήθηκε στην κατάθεση της υπόψιν Τροπολογίας και η µη κλήση 

εκπροσώπων των Φορέων να διατυπώσουν άποψη στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, 

δεν άφησε κανένα περιθώριο για την αναλυτική εξέταση των θεµάτων που διαλαµβάνονται. 

Όλα εξαρτώνται από την αυριανή, µονοήµερη συζήτηση στη Βουλή. 

Τα θέµατα όµως που εξετάζονται και αφορούν στην Τ.Ε.Ε. είναι ΤΕΡΑΣΤΙΑ. Το ίδιο 

και οι επιπτώσεις τους στα σχολεία µας, στους γονείς, µαθητές και εκπαιδευτικούς ! 

Παρακαλούµε να στηρίξετε ενεργά, δια λόγου και µε την ψήφο σας, τα 

αιτήµατά µας. 

 

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

 

 


