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Κάζε κέξα, όιν θαη πεξηζζόηεξνη εθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνύλ ζηα ΕΠΑ.Κ. 

(Γεληθώλ θαη Τερληθώλ καζεκάησλ), ζηα Ε.Ι., θαζώο θαη νη Εθπαηδεπηηθνί Σερληθώλ 

Εηδηθνηήησλ πνπ ππεξεηνύλ ζηε Γεληθή Εθπαίδεπζε, ζπλεηδεηνπνηνύλ ηελ 

αλαγθαηόηεηα πξνάζπηζεο ηεο Σερληθήο Επαγγεικαηηθήο Εθπαίδεπζεο θαη ησλ 

εξγαζηαθώλ ηνπο ζπκθεξόλησλ κέζα από απηόλνκεο, αδέζκεπηεο, κε παξαηαμηαθέο 

πλδηθαιηζηηθέο Πξσηνβάζκηεο Ελώζεηο, εμαζθώληαο ηα πληαγκαηηθά 

θαηνρπξσκέλα δηθαηώκαηά ηνπο γηα ηελ ειεπζεξία ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο έθθξαζεο θαη 

εθπξνζώπεζεο. 

Από θάζε γσληά ηεο Ειιάδαο ιακβάλνπκε ελαγώληα κελύκαηα ζπλαδέιθσλ πνπ 

δεηνύλ βνήζεηα θαη νδεγίεο γηα ην ηη λα πξάμνπλ πξνθεηκέλνπ λα ακπλζνύλ ζηελ 

θαιπάδνπζα απζαηξεζία ηεο Δηνίθεζεο θαη ηελ εγθαηάιεηςή ηνπο από ηνλ 

«επαγγεικαηηθό ζπλδηθαιηζκό» θαη ηνπο εθθξαζηέο ηνπ. 

ηελ Πηεξία, νη ζπλάδειθνη πήξαλ απνθαζηζηηθά ηηο ηύρεο ηνπο ζηα ίδηα ηνπο ηα 

ρέξηα. 

Η ΟΚΣΕΕ εθπξνζσπνύκελε θαηά λόκν από ηνλ Πξόεδξν θαη ην Γεληθό Γξακκαηέα 

ηνπ Δ.Σ. θθ ηακάηε ηακαηηάδε θαη Δεκήηξε Ακπόλε, ζπλέηαμε θαη πξνζππέγξαςε ην 

Πξσηόθνιιν παξάδνζεο – παξαιαβήο από ηνλ πξόεδξν ηνπ ηειεπηαίνπ Δ.Σ. ηεο Έλσζεο θ. 

Γηώξγν αξαληίδε ζηελ πξνζσξηλή λέα Δηνηθνύζα Επηηξνπή ηεο ΕΚΣΕΕ Πηεξίαο πνπ 

απνηειείηαη από ηνπο ζπλαδέιθνπο Λαξία Ινθθίλνπ σο Πξόεδξν, Ζήζε Καδόπνπιν σο 

Γεληθό Γξακκαηέα θαη Γηώξγν Ιεζθηλίδε σο Τακία. Η Δηνηθνύζα Επηηξνπή ζα νδεγήζεη ηελ 

Έλσζε ζε αξραηξεζίεο γηα ηε αλάδεημε λένπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ζύκθσλα κε ην 

Καηαζηαηηθό ελώ κέρξη ηόηε εθπξνζσπεί λόκηκα ηελ Έλσζε θαη ππεξαζπίδεηαη ηα 

δηθαηώκαηα ησλ κειώλ ηεο. 

Υ Α Θ Ρ Ε Σ Θ Ζ Ο Τ Λ Ε 

ηνπο ζπλεηδεηνπνηεκέλνπο ζπλαδέιθνπο πνπ αλέιαβαλ κπξνζηάξεδεο ζηνλ 

αγώλα θαη ηνπο δηαβεβαηώλνπκε όηη ζα είκαζηε πάληα ζπκπαξαζηάηεο ηνπο. Έρνπκε απνδείμεη 

όηη κέζα από ηηο ζθιεξέο κάρεο καο, πεηπραίλνπκε ζπληξηπηηθέο Μίθεο ! 

 
ΟΛΟΠΟΜΔΘΑ ΚΕΘΣΟΤΡΓΩΜ 

ΣΕΥΜΘΙΗ ΕΠΑΓΓΕΚΛΑΣΘΙΗ ΕΙΠΑΘΔΕΤΗ 

Ταρ. Δ/λζε : Αρηιιέσο 37 - 41 & Μπιιέξνπ ΤΚ-Πόιε : 104 36 Αζήλα 
ηειέθσλν : 210-5238973 fax : 210-5202798 

e-mail : oltee.oltee@gmail.com        & mail@oltee.att.sch.gr 
ειεθηξνλ. ζει. : http://www.oltee.gr facebook: group Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 
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Εθπαηδεπηηθνί ελσκέλνη ΠΟΣΕ ληθεκέλνη !! 

ηηβαξή Δεκόζηα Σερληθή Επαγγεικαηηθή Εθπαίδεπζε νξγαληθά εληαγκέλε ζηε 

Δεπηεξνβάζκηα Εθπαίδεπζε. 

Δελ ηξώκε ηε «θόια» ηεο «Θεσξίαο θαη Πξάμεο». 

Πηπρίν Εηδηθόηεηαο ζηα 18 κε αλαγλσξηζκέλα Επαγγεικαηηθά Δηθαηώκαηα. 

Σηε ιάζπε πεξί «δηάζπαζεο» νξζώλνπκε ην ύληαγκα. 

Δε δηαπξαγκαηεπόκαζηε ην δηθαίσκά καο λα πξναζπίζνπκε ηελ εξγαζία καο. 

 

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζα «θαηεβάζνπλ ηα ξνιά» ησλ ΕΠΑ.Κ. 

…δελ έρνπλ πξνζιεθζεί αθόκε… 

 

Από ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Ο.Κ.Σ.Ε.Ε. 

 


