
 

 Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. .   

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ – ∆ΡΑΣΕΙΣ 

Συνδικαλιστικής περιόδου 2014 

Α. ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ 

� Συµµετοχή στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις. 

� Καταγγελίες για παράνοµες πράξεις και αυθαιρεσίες της ∆ιοίκησης.  

� ∆ιαρκής στήριξη των Εκπαιδευτικών σε ∆ιαθεσιµότητα και των Συντονιστικών. 

� Συναντήσεις µε τον Υπουργό και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. 

� Συναντήσεις µε πολιτικά κόµµατα, Επιτροπές Παιδείας, Βουλευτές. Τα αιτήµατά µας 

γίνονται συνεχώς Ερωτήσεις Βουλευτών και τα έγγραφά µας κατατίθενται στα Πρακτικά της 

Βουλής. Συνεχείς παρεµβάσεις στις ∆ιαρκείς Επιτροπές της Βουλής. 

� Παραστάσεις σε στελέχη και ∆/ντές της Εκπ/σης, Σχολικούς Συµβούλους, κλπ. 

� Συναντήσεις µε ∆ηµάρχους, κοινωνικούς εταίρους, CEDEFOP, κλπ. Ενεργός συµµετοχή µε 

θέσεις σε Συνέδρια, Ηµερίδες, κλπ, µε παρεµβάσεις για θέµατα της Τ.Ε.Ε. 

Β. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 

� Ολοκληρωµένη πρόταση για το νέο Τεχνικό Επαγγελµατικό Λύκειο – Τ.Ε.Λ. 

� Προσφυγή στο Σ.τ.Ε. µε 172 γονείς και κηδεµόνες για τη λειτουργία των ΕΠΑ.Σ. 

� ∆ιοργάνωση ∆ΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΩΝ για την Τ.Ε.Ε., ∆ίκτυο εκπαιδευτικών της Τ.Ε.Ε. για το 

Άρθρο 16 του Συντάγµατος. 

� Παρεµβάσεις για την Αξιολόγηση – Οδηγός για τους εκπαιδευτικούς. 

� Επιτυχείς νοµοθετικές πρωτοβουλίες για τους µαθητές της Τ.Ε.Ε. µε στόχο την πληθυσµιακή 

τόνωση των σχολείων µας (∆ιαχωρισµός βαθµού απολυτηρίου και πτυχίου, Απαλλαγή των 

αποφοίτων Λυκείου από παρακολούθηση µαθηµάτων ΓΠ, Πρόσβασή τους στην Τριτοβάθµια). 

Γ. ΠΡΟΒΟΛΗ της Τ.Ε.Ε.  

� Συµµετοχή στη 16η ∆ιεθνή Έκθεση για την Εκπαίδευση και την Εργασία. 

� Νέα ιστοσελίδα της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. µε στόχο να αποτελέσει µια πραγµατική «ΠΥΛΗ της Τ.Ε.Ε.».  

� Οµάδα της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. στο facebook µε πάνω από 4.000 µέλη. 

� Προβολή της Τ.Ε.Ε. στα Μ.Μ.Ε., στην TV και στον τύπο, µε παρουσιάσεις, συνεντεύξεις, κλπ. 

 
 

 

Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. µαζικές, δυναµικές, ΑΚΟΜΑΤΙΣΤΕΣ, κάτω από τη στέγη της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.  

Εκπαιδευτικός ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ, ΟΧΙ ΑΠΑΞΙΩΜΕΝΟΣ & εξαθλιωµένος 
   



 

 Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. .   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ράσης – ∆ιεκδικητικό ΠΛΑΙΣΙΟ  

Συνδικαλιστικής περιόδου 2015 

Α. ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ 

� Κατάργηση των Ν. 4172 & 4174 /2013 για τις διαθεσιµότητες και επαναφορά ΟΛΩΝ των 

Εκπαιδευτικών των καταργηµένων Τεχνικών Ειδικοτήτων στις Οργανικές τους θέσεις.  

� ∆ιορισµοί µονίµων εκπαιδευτικών σε όλα τα οργανικά κενά. 

� ΟΧΙ στην τιµωρητικού χαρακτήρα «αξιολόγηση» των Εκπαιδευτικών. Κατάργηση των 

αυθαίρετων «ποσοστώσεων» και αποσύνδεσή της από το Μισθολόγιο – Βαθµολόγιο. 

� Κατάργηση των τροµονόµων 4057 και 4093 του 2012. 

� Επιστροφή των αιρετών εκπροσώπων στα πειθαρχικά συµβούλια. 

� Εκλογή των αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συµβούλια µε ενιαία, µη 

παραταξιακά, ψηφοδέλτια. 

� Εκλογή και συµµετοχή αιρετών εκπροσώπων της Τ.Ε.Ε. στη σύνθεση των ΠΥΣ∆Ε όταν 

συζητούνται θέµατα που αφορούν στους εκπαιδευτικούς της. 

� Ειδική κατηγορία µεταθέσεων των εκπαιδευτικών στα σχολεία της ∆/θµιας Τ.Ε.Ε. 

� Στελέχωση της ∆/νσης Ε.Ε. στην Κ.Υ. – Ανασύσταση των Γραφείων Ε.Ε. 

Β. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 

� Κατάργηση του Νόµου 4186/2013. Νέος Νόµος ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για την Τ.Ε.Ε. µε 

ουσιαστική αναβάθµισή της και αναλογία µαθητών τουλάχιστον 50 – 50 % µε τα ΓΕ.Λ.  

� ΟΧΙ 15χρονα παιδιά ΕΚΤΟΣ Τυπικής Εκπαίδευσης, στην Κατάρτιση και στη «Μαθητεία». 

� Υιοθέτηση της πρότασης της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. για το νέο Τεχνικό Επαγγελµατικό Λύκειο. 

Σύγχρονα Προγράµµατα Σπουδών και συγγραφή νέων βιβλίων. Ίδρυση και λειτουργία 

νέων σχολείων της Τ.Ε.Ε. Εκσυγχρονισµός των Υποδοµών και προµήθεια σύγχρονου 

εργαστηριακού εξοπλισµού. Ως τότε: 

� Άµεση επαναλειτουργία των ΕΠΑ.Σ. και όλων των Τοµέων και Ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ.  

� 4ο Έτος Εµβάθυνσης, Εξειδίκευσης και πρακτικής άσκησης των ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ της Τ.Ε.Ε. 

� Επαγγελµατικά δικαιώµατα στους αποφοίτους όλων των ειδικοτήτων. 

� ΟΧΙ στην υφιστάµενη «αυτοαξιολόγηση» µε κατηγοριοποίηση των σχολείων. 

� ΟΧΙ στην τράπεζα θεµάτων και στο διαρκές εξεταστικό κέντρο, δήθεν «σχολείο». 

� Επαναλειτουργία όλων των υποστηρικτικών δοµών εκπαίδευσης (ΓΡΑΣΥ, ΓΡΑΣΕΠ, κλπ). 
 

 

 

Άµεση έναρξη ΘΕΣΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΛΟΓΟΥ για όλα τα θέµατα της Τ.Ε.Ε.  

Σύσταση ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ – Τριτοβάθµιου συνδικαλιστικού οργάνου  

των Εκπαιδευτικών ΟΛΩΝ των ΒΑΘΜΙ∆ΩΝ  
 


