
 

….. Εμείς δεν μοιράσαμε φωτοτυπίες …… 
 
Α. Τσίπρας:  Εμείς δεν μοιράσαμε φωτοτυπίες, τόνισε ο πρωθυπουργός και πρόεδρος 

του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ στις 18 

Σεπτεμβρίου 2016 ( http://www.esos.gr/arthra/46241/tsipras-emeis-den-moirasame-fototypies ) 

ΟΛΤΕΕ:  Εσείς δεν μοιράσατε ούτε βιβλία (στα μαθήματα Τομέων και Ειδικοτήτων των 

ΕΠΑ.Λ). 

 Εσείς δεν εκδώσατε Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (στα μαθήματα Τομέων 

και Ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ). 

 Εσείς δεν εκδώσατε οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων στην Α΄ και στην 

Β΄ τάξη των ΕΠΑ.Λ. . 

 Εσείς δεν φροντίσατε να καλυφθούν οι κενές οργανικές θέσεις.  

 Εσείς συγχωνεύσατε Τομείς και καταργήσατε Ειδικότητες. 

 Εσείς δυσκολέψατε την εγγραφή των μαθητών στα ΕΠΑ.Λ εκδίδοντας τέσσερις 

διαφορετικές εγκυκλίους σε δύο μήνες για τον τρόπο εγγραφής των μαθητών στα 

ΕΠΑ.Λ. όπου ορίζεται καταληκτική ημερομηνία εγγραφών πριν την έκδοση 

αποτελεσμάτων των ανεξεταστέων μαθητών του Γυμνασίου. 

 Εσείς παραχωρήσατε τις 106 ΕΠΑ.Σ. σε άλλο Υπουργείο. 

 Εσείς δημιουργήσατε υπεραριθμίες εκπαιδευτικών. 

 Εσείς δεν ενημερώσατε τους μαθητές και τους γονείς τους για την συντελούμενη 

αλλαγή στα ΕΠΑ.Λ. και για την νέα δομή τους.  

 Εσείς υποχρεώνετε τους μαθητές μας να παρακολουθούν μαθήματα που ήδη 

έχουν διδαχθεί, αναγκάζοντας τους πτυχιούχους ΕΠΑ.Λ παρελθόντων ετών να 

εγγράφονται στην Β’ τάξη. 
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                                                    αρ. Δ.Τ.: 007/21-09-2016, σελ.2/2 

 Εσείς δεν πραγματοποιήσατε μεταθέσεις εκπαιδευτικών ειδικοτήτων. 

 Εσείς δεν πραγματοποιήσατε μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών για την κάλυψη 

των οργανικών κενών. 

 Εσείς αλλάζετε την αντιστοιχία βιβλίων (που ενδεχομένως θα δώσουμε στους 

μαθητές μας) και μαθημάτων κάθε βδομάδα.  

  Εσείς οδηγήσατε σε πλάνη 130 εκπαιδευτικούς  σε πρόωρη συνταξιοδότηση. 

  Εσείς μετατρέπετε τους εκπαιδευτικούς σε εκπαιδευτές των Ι.Ε.Κ., οδηγώντας 

τους στην κατάρτιση. 

 Εσείς αφαιρέσατε την δυνατότητα από τους εκπαιδευτικούς να αναγνωρίσουν 

την προϋπηρεσία τους από τον ιδιωτικό τομέα, όπως μπορούν να κάνουν όλοι οι 

υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι. 

 Εσείς αφαιρέσατε πέντε ώρες μαθημάτων ειδικότητας με συγκεκριμένο 

θεματικό περιεχόμενο και τα αντικαταστήσατε με την ζώνη δημιουργικών 

δραστηριοτήτων αφηρημένου περιεχομένου, υποβαθμίζοντας το επίπεδο 

σπουδών. 

 Εσείς δεν αναστείλατε την υποχρηματοδότηση των Σχολείων. 

 Εσείς υποχρηματοδοτείτε τους δήμους με συνέπεια η συντήρηση των 

σχολικών κτηρίων να είναι ελλιπής. 

 Εσείς δεν φροντίζετε για την εφαρμογή της αυτοτελούς  χρηματοδότησης των 

Ε.Κ.. 

 Εσείς δεν εξοπλίζετε τα Εργαστηριακά Κέντρα με τον απαιτούμενο σύγχρονο 

εξοπλισμό. 

 Εσείς δεν ενεργοποιείτε θεσμούς που υποστηρίζουν τη διαδικασία της μάθησης 

και τη σύνδεση με την αγορά εργασίας (ΓΡΑ.Σ.Υ., ΓΡΑ.Σ.Ε.Π. κλπ) 

 

τονίζει η ΟΛΤΕΕ απευθυνόμενη στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων και στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και Πρωθυπουργό. 

 

 

 

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 
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