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Οινθιεξώζεθαλ κε επηηπρία νη εξγαζίεο ηνπ 16ος Σακηικού ςνεδπίος ηηρ 

Ο.Λ.Σ.Δ.Δ. πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Παξαζθεπή θαη ην άββαην 1 και 2 Ιοςλίος 2016 

ζηην Θεζζαλονίκη, ζην θηήξην ηνπ Σερληθνύ Επηκειεηεξίνπ Ειιάδνο – Σκήκαηνο Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο. 

ύκθσλα κε ην Καηαζηαηηθό ηεο Οκνζπνλδίαο, νη εθιεγκέλνη Αληηπξόζσπνη ησλ 

πξσηνβάζκησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ Ελώζεσλ Λεηηνπξγώλ Σερληθήο Επαγγεικαηηθήο Εθπαίδεπζεο 

(Ε.Λ.Σ.Ε.Ε.) από όιε ηελ Ειιάδα ζπλέξρνληαη θάζε δύν ρξόληα ζε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε 

πξνθεηκέλνπ λα ειέγμνπλ ην έξγν ηνπ απεξρνκέλνπ Δ.., λα ζέζνπλ ηνπο ζηόρνπο γηα ηελ 

επόκελε δηεηία θαη λα εθιέμνπλ λέν Δηνηθεηηθό πκβνύιην πνπ ζα ηνπο πινπνηήζεη. Η Γενική 

ςνέλεςζη ηυν Ανηιπποζώπυν ηυν Δνώζευν «…απνηειεί ην ΑΝΧΣΑΣΟ κςπίαπσο 

όπγανο Γιοικήζευρ ηηρ Ο.Λ.Σ.Δ.Δ. θαη ελέγσος ηηρ πολιηείαρ ηος Γ.…» (άξζξν 38 ηνπ 

Καηαζηαηηθνύ). 

ην Α΄ μέπορ ηνπ πλεδξίνπ παξνπζηάζηεθε ε Έκθεζη Πεππαγμένυν ηνπ 

απεξρνκέλνπ Δ.. (βι.: http://www.oltee.gr/?p=7229) θαζώο θαη ν Οηθνλνκηθόο Απνινγηζκόο 

ηνπ, ηα νπνία εγθξίζεθαλ νκόθσλα.  

Οη ελέξγεηεο θαη νη παξεκβάζεηο πνπ έγηλαλ ηελ πξνεγνύκελε δηεηία αλαθέξνληαη 

επηγξακκαηηθά ζηα 71 ζεκεία πνπ αθνξνύλ ζηα πλδηθαιηζηηθά ζέκαηα θαη ζηα 25 ζεκεία πνπ 

αθνξνύλ ζηα Εθπαηδεπηηθά. Αλάκεζα ζε απηά δηαθξίλνληαη ε ζεζκνζέηεζε ηεο ηαθηηθήο 

ζςνδιάζκετηρ ηνπ Πξνεδξείνπ ηεο Ο.Λ.Σ.Ε.Ε. κε ηνπο πξνέδξνπο ησλ ηνπηθώλ Ελώζεσλ ζε 

κεληαία βάζε, νη ελέξγεηεο γηα ηελ επαναλειηοςπγία ΟΛΧΝ ησλ Σνκέσλ θαη Εηδηθνηήησλ, γηα 

ηελ επαναθοπά ΟΛΧΝ ηυν «Γιαθέζιμυν» ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο 

ησλ ζρνιείσλ καο, γηα ηελ εύξπζκε λειηοςπγία ηυν Δ.Κ. θαη ηε ζπλεξγαζία κε ηα Δ.Ι.Ε.Κ., νη 

έληνλεο θαη εκπεξηζηαησκέλεο παπεμβάζειρ ζηο «Γιάλογο» γηα ην λέν ζρνιείνπ ηεο Σ.Ε.Ε., 

νη ζπλαληήζεηο κε Βοςλεςηέρ, Επηηξνπέο Παηδείαο θνκκάησλ, πνιηηηθνύο θαη Δπιηποπή 
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Μοπθυηικών Τποθέζευν ηηρ Βοςλήρ, ε ζπκκεηνρή ζηηο αγυνιζηικέρ κινηηοποιήζειρ 

ηνπ θιάδνπ θαη ησλ ηξηηνβάζκησλ ελώζεσλ.  

Κοπςθαίερ επιηςσίερ απνηεινύλ ε αλαγλώξηζε ηνπ ρξόλνπ Γιαθεζιμόηηηαρ υρ 

εκπαιδεςηικήρ ςπηπεζίαρ θαη νη εηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηε ζςνηαξιοδόηηζη ηυν 

εκπαιδεςηικών (ζέκαηα ηα νπνία αλέδεημε πξώηε ε Ο.Λ.Σ.Ε.Ε. θαη πεξηιήθζεθαλ ηειηθά ζην 

ηειηθό θείκελν ησλ αληίζηνηρσλ Νόκσλ), νη δικαζηικέρ αποθάζειρ πνπ δηθαίσζαλ ηελ 

Οκνζπνλδία γηα ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο άδεηεο, ε αποζύνδεζη ηος Πηςσίος Διδικόηηηαρ από ηε 

βαζκνινγία ησλ καζεκάησλ Γ.Π., ε δπλαηόηεηα ησλ απνθνίησλ ιπθείνπ θάζε ηύπνπ να 

εγγπάθονηαι ζηη Β΄ ηάξη γηα λα ιάβνπλ μόνο Πηςσίο Εηδηθόηεηαο θαη ε δςναηόηηηα 

ππόζβαζήρ ηοςρ ζηηο αληίζηνηρεο ζρνιέο ησλ Σ.Δ.Ι., ε επαλαιεηηνπξγία ΟΛΧΝ ηυν 

Διδικοηήηυν ηυν καηαπγημένυν ΔΠΑ.. ζηα ΕΠΑ.Λ. 

 

ην Β΄ μέπορ ηνπ πλεδξίνπ παξνπζηάζηεθαλ, ζπδεηήζεθαλ θαη εγθξίζεθαλ νη βάζεηο 

θαη νη ζηόρνη ηνπ αγώλα ηεο επόκελεο ζςνδικαλιζηικήρ πεπιόδος 2016-2018, ηα νπνία ζα 

πινπνηεζνύλ από ην λέν Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Ο.Λ.Σ.Ε.Ε. θαη ζπγθεθξηκέλα: 

α) ην Γιεκδικηηικό Πλαίζιο κε 31 ζεκεία (βι.: http://www.oltee.gr/?p=7177), 

β) ην Ππόγπαμμα Γπάζηρ κε 10 ζεκεία (βι.: http://www.oltee.gr/?p=7169) θαη 

γ) ν Πξνϋπνινγηζκόο  

 

Μεηαμύ ησλ 31 ζεκείσλ ηνπ Δηεθδηθεηηθνύ Πιαηζίνπ δηαθξίλνληαη νη βαζηθνί ππιώλεο: 

1. Η Σ.Δ.Δ. ΜΔΑ ζηη ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΤΠΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΟΥΙ ζηελ 

ΕΝΟΠΟΙΗΗ ηεο κε ηελ ΚΑΣΑΡΣΙΗ. 

2. ΟΥΙ ζηην ενοποίηζη ηυν δύο Σύπυν Λςκείος. Απζύπαξθην 3εηέο Λύθεην ηεο 

Σ.Ε.Ε., πνπ ζα παξέρεη Πηπρίν Εηδηθόηεηαο κε πιήξε επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα θαη 

Απνιπηήξην ηζόηηκν ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ. 

3. Σέηαπηο έηορ επαγγεικαηηθήο Εμεηδίθεπζεο – Πξαθηηθήο άζθεζεο, εληαγκέλν ζην 

ΣΤΠΙΚΟ εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα. Η Μαθηηεία ΔΞΧ από ηο Σςπικό εθπαηδεπηηθό 

ζύζηεκα. 

4. Οςζιαζηικόρ Γιάλογορ γηα ηε Παηδεία. 

5. Επαλαιεηηνπξγία Γπαθείυν Δπαγγελμαηικήρ Δκπαίδεςζηρ αλά Δ.Δ.Ε. 

6. Γιοπιζμοί κνλίκσλ θαη πξόζιεςε αναπληπυηών εθπαηδεπηηθώλ. 

7. ΚΑΜΙΑ ΤΓΥΧΝΔΤΗ Διδικοηήηυν ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ρσξίο ηελ πξνγελέζηεξε 

ζύκθσλε άπνςε ηνπ θιάδνπ. 

8. Καμία αύξηζη ζηηο αζθαλιζηικέρ ειζθοπέρ. Καμία αύξηζη ζηα όπια 

ζςνηαξιοδόηηζηρ. Καμία μείυζη θύξησλ θαη επηθνπξηθώλ ζςνηάξευν θαη 

εθάπαμ. 
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ην Πξνεδξείν ηεο Γ.. θαηαηέζεθε Φήθηζκα ησλ Εθπαηδεπηηθώλ ηνπ 14νπ εζπ. ΕΠΑ.Λ. 

Θεζζαινλίθεο γηα ηε ζςγσώνεςζη Σομέυν κε άιια ΕΠΑ.Λ. Επεηδή ην πξόβιεκα είλαη 

παλειιαδηθό, ζπληάρζεθε θαη εγθξίζεθε ζρεηηθό ΦΗΦΙΜΑ ηηρ Γ.. ππορ ηο Τποςπγείο 

Παιδείαρ, κε ηελ εληνιή πξνο ην λέν Δ.. λα πξνβεί ζε όιεο ηηο λόκηκεο ελέξγεηεο. 

 

Σν 16ν Σαθηηθό πλέδξην ηεο Ο.Λ.Σ.Ε.Ε. έιεμε κε ηε δηελέξγεηα ησλ απσαιπεζιών γηα 

ηελ αλάδεημε ηνπ νέος Γιοικηηικού ηηρ ςμβοςλίος θαη ηεο Δξελεγκηικήρ Δπιηποπήρ γηα 

ηελ επόκελε δηεηία (βι. ηα απνηειέζκαηα ησλ Αξραηξεζηώλ: http://www.oltee.gr/?p=7187). 

ηε λέα ζύλζεζε Δ.. επηηεύρζεθε εςπύηαηη ανανέυζη πποζώπυν σο 

απνηέιεζκα ελζπλείδεηεο επηινγήο ησλ παιαηνηέξσλ, πξνθεηκέλνπ λα εηζέιζνπλ ζηνλ ζηίβν 

ηνπ αγώλα νη λεόηεξνη, λα δνθηκαζηνύλ θαη λα απνδώζνπλ ηα κέγηζηα, κε ηελ πεξαηηέξσ 

ελεξγνπνίεζε θαη δηαξθή ζηήξημε όισλ. 

  

Από ηο Πποεδπείο ηηρ 16ηρ Γενικήρ ςνέλεςζηρ  

ηυν Ανηιπποζώπυν ηυν Δ.Λ.Σ.Δ.Δ. 
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