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Οι εκπαιδευτικοί Β’βάθµιας Εκπαίδευσης προσέρχονται αυτές τις µέρες στις κάλπες για 

την εκλογή των εκπροσώπων τους στις Πρωτοβάθµιες συνδικαλιστικές Ενώσεις.  

Τα τελευταία δυο χρόνια, η Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση (Τ.Ε.Ε.) δέχθηκε 

τεράστιο πλήγµα µε την κατάργηση των ΕΠΑ.Σ., τον εξοβελισµό των πλέον ανθηρών 

Τοµέων και Ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. στην Μη Τυπική Μάθηση και στην Κατάρτιση και τη 

διαθεσιµότητα 2.500 εκπαιδευτικών Τεχνικών Ειδικοτήτων. 

Οι Ενώσεις Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.) και η 

Οµοσπονδίας µας, µαχόµαστε επί 30 χρόνια για µια αναβαθµισµένη Τ.Ε.Ε., µέσα στην 

ανώτερη Β’βάθµια Εκπαίδευση του Τυπικού εκπαιδευτικού συστήµατος, µε συγκεκριµένες 

προτάσεις και ρεαλιστικές θέσεις. Μαχόµαστε λυσσαλέα για την ανατροπή του Ν. 4186/13 

για το νέο ΕΠΑ.Λ. και την κατάργηση των Νόµων 4172 & 4174 /13 για τις διαθεσιµότητες. 

Ο απολογισµός Πεπραγµένων, το Πρόγραµµα ∆ράσης, προεκλογικό υλικό και η 

Πρόταση της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. για το νέο ΤΕ.Λ. είναι δηµοσιευµένα στους παρακάτω συνδέσµους: 

– Εκλογές πρωτοβάθµιων ενώσεων Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. 2014 – Αφίσα  

http://www.oltee.gr/?p=3765 

– Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Πεπραγµένα 2014 – Πρόγραµµα ∆ράσης 2015 

http://www.oltee.gr/?p=3771 

– Η Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση στην Ελλάδα 

http://www.oltee.gr/?p=3778 

– Η Πρόταση της ΟΛΤΕΕ για το Τεχνικό Επαγγελµατικό Λύκειο 

http://www.oltee.gr/?page_id=284 

Οι καρεκλοκένταυροι του κοµµατικού συνδικαλισµού, «φιλοκυβερνητικού» και 

«αντιπολιτευόµενου», µιλούν για …«διάσπαση» του συνδικαλιστικού κινήµατος…  

Τους απαντούµε: 

 
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
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1. Η Ελευθερία συγκρότησης ανεξάρτητων συνδικαλιστικών Ενώσεων αποτελεί 

θεµελιώδη πρόβλεψη του ∆ηµοκρατικού µας Πολιτεύµατος και κατοχυρώνεται από το 

Σύνταγµα της Χώρας ! 

2. Ο Νόµος 1264/82 για το Συνδικαλιστικό Κίνηµα και τις συνδικαλιστικές 

ελευθερίες των εργαζοµένων, προβλέπει ρητά τη λειτουργία ανεξάρτητων Ενώσεων. 

3. Οι πάγιες θέσεις της ΟΛΜΕ που αποφασίστηκαν σε επάλληλα Συνέδριά της για 

Ενιαίο ∆ωδεκάχρονο (ή 14χρονο) Σχολείο «Θεωρίας και Πράξης», Κατάργηση του 

διαχωρισµού των δύο τύπων Λυκείου (ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ.) και …«Μεταλυκειακή ΤΕΕ», όχι µόνο 

δεν µας καλύπτει συνδικαλιστικά, αλλά µας βρίσκει ΚΑΘΕΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΟΥΣ ! 

4. Η ΟΛΤΕΕ και οι ΕΛΤΕΕ απέδειξαν ότι στους µεγάλους και συνολικούς αγώνες 

συστρατεύτηκαν µε όλες τις δυνάµεις του συνδικαλιστικού κινήµατος. Αντίθετα, η ΟΛΜΕ 

ζήτησε και πέτυχε την αντικαταστατική διαγραφή της Οµοσπονδίας µας από την Α∆Ε∆Υ... 

5. Η µόνη …«ενότητα» που έχει να επιδείξει η κοµµατιασµένη παραταξιακά ΟΛΜΕ 

είναι στο στόχο της για κατάργηση της Β΄βάθµιας Τ.Ε.Ε. 

  

Είναι προφανές ότι «ενοχλούµε» το Σύστηµα ! 

∆εν µπορούν να µας ελέγξουν µέσω των κοµµατικών µηχανισµών ! 

ΕΤΣΙ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ, κόντρα στο κοµµατικό παραταξιακό κατεστηµένο, και 

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε  

όλους του Εκπαιδευτικούς Γενικών και Τεχνικών Ειδικοτήτων που υπηρετούν στα 

σχολεία της Τ.Ε.Ε., που πιστεύουν στην αναβάθµιση της Τ.Ε.Ε. στην Ελλάδα και παλεύουν 

για τη διατήρησή της ΜΕΣΑ στο ΤΥΠΙΚΟ Εκπαιδευτικό Σύστηµα,  

– Να  προσέλθουν µαζικά στις αρχαιρεσίες, 

– Να  στηρίξουν τα Ενωτικά µη παραταξιακά ψηφοδέλτια των Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. 

– Να  ενισχύσουν τη φωνή της Λογικής, της Ευρωπαϊκής εµπειρίας και 

πρακτικής, το στόχο για πρόοδο και ανάπτυξη της Χώρας µέσα από µια ισχυρή Τ.Ε.Ε. 

∆ΕΝ θα δώσουµε τη ΨΗΦΟ µας σε αυτούς που θέλουν να µας ΚΑΤΑΡΓΗΣΟΥΝ ! 

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ στις Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. 

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

 


