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Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. - ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 12-9-2013
Αριθµ. ∆.Τ.: 078

Προσκλητήριο Αγώνων
Το ∆.Σ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., αφού έλαβε υπόψη τα ιδιαίτερα αγωνιστικά µηνύµατα –
οµόφωνες και καθολικές αποφάσεις που µας µετέφεραν, δια των Προέδρων τους,
όλες οι τοπικές Ενώσεις Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης –
Ε.Λ.Τ.Ε.Ε., οι οποίες συζήτησαν και εξέτασαν το προτεινόµενο από την Οµοσπονδία
πλαίσιο αγώνα,
κα λ εί
σύσσωµη την οικογένεια των καθηγητών της Ανώτερης ∆ευτεροβάθµιας Τεχνικής
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης να συµµετάσχει στην
ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
από τη ∆ευτέρα 16 µέχρι και την Παρασκευή 20 Σεπτεµβρίου 2013
στις συγκεντρώσεις, στις πορείες και στα Συλλαλητήρια που θα διοργανωθούν κατά τόπους,
και διοργανώνουν τα Συνδικάτα και οι Οµοσπονδίες Εκπαιδευτικών και Εργαζοµένων, και
ιδιαίτερα:
την ∆ευτέρα 16 Σεπτεµβρίου 2013
στις 12:00 στα Προπύλαια στην Αθήνα
στις 11:30 στο Άγαλµα του Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη
την Τρίτη 17 Σεπτεµβρίου 2013
στις 18:30 στην πλατεία Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη
την Τετάρτη 18 Σεπτεµβρίου 2013
στις 11:30 στην Πλατεία Κλαυθµώνος στην Αθήνα,
στις 10:30 στο Άγαλµα του Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη,
και στις άλλες πόλεις σύµφωνα µε τις κατά τόπους ανακοινώσεις των σωµατείων.
Επιπλέον,
την Τρίτη 17 Σεπτεµβρίου, από ώρα 11:00 µέχρι 11:15 π.µ.
υλοποιούµε µε πρωτοβουλία των τοπικών Ενώσεων – Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. και σε συνεργασία µε
τοπικούς φορείς, ταυτόχρονα και πανελλαδικά
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΛΥΣΙ∆Α ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ
καθηγητών, γονέων και µαθητών, σε µια συµβολική και σηµειολογική ενέργεια,
στέλνοντας παντού το µήνυµα της ακλόνητης απόφασής µας να προστατεύσουµε
τα σχολεία µας από βάρβαρη επίθεση που δέχονται.

Στον Αγώνα αυτό δεν είµαστε µόνοι! Στις κινητοποιήσεις συµµετέχουν µαζικά:
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Η Α∆Ε∆Υ µε 48ωρη Γενική Απεργία στις 18 και 19 Σεπτέµβρη.
Η ΠΟΕ-ΟΤΑ µε 48ωρη Απεργία στις 18 και 19 Σεπτέµβρη.
Η ∆ΟΕ µε 3ωρη στάση εργασίας στις 16/9 και 48ωρη στις 18 και 19/9.
Η ΟΛΜΕ µε 5νθήµερες επαναλαµβανόµενες Απεργίες από 16/9.
Η ΟΙΕΛΕ µε 48ωρη στις 16 και 17/9.
Η ΟΛΤΕΕ µε 5νθήµερη από 16 έως 20/9.
Η ΟΚΠΕ (Οµοσπονδία Καθηγητών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης) µε 48ωρη στις 18 και 19/9.
Η Ο∆ΠΤΕ (Οµοσπονδία ∆ιοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης) µε 5νθήµερη
Απεργία από 16 έως 20/9.
Η ΟΕ-ΟΑΕ∆ (Οµοσπονδία Εργαζοµένων στον ΟΑΕ∆)
Η ΠΟΣΕ-ΙΚΑ (Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλ.
επαναλαµβανόµενες Απεργίες από 16 Σεπτέµβρη.

Εργαζοµένων

ΙΚΑ)

µε

5νθήµερες

Η ΠΟΠΟΚΠ (Πανελλήνια Οµοσπονδία Προσωπικού Οργανισµών Κοινωνικής Πολιτικής),
5ήµερη απεργία από 16 έως 20/9.

Συνάδελφοι,
Οι εργαζόµενοι όλων των κλάδων έχουν πια συνειδητοποιήσει ότι η γενικευµένη επίθεση
που δέχονται δεν αντιµετωπίζεται µε αποσπασµατικές κλαδικές κινητοποιήσεις.
Η Ελληνική Κοινωνία διαλύεται κάτω από το βάρος των Μνηµονιακών δεσµεύσεων, που
διαλύουν όλες τις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες (Παιδεία, Υγεία, Τοπική Αυτοδιοίκηση κλπ) και
οδηγούν σε απόλυση χιλιάδες εργαζόµενους.
Η ∆ηµόσια ∆ωρεάν Εκπαίδευση βάλλεται, ο Μαθητής και ο Γονιός πλήτονται βάναυσα, ο
Εκπαιδευτικός στοχοποιείται, η Ανώτερη ∆ευτεροβάθµια Τεχνική Επαγγελµατική
Εκπαίδευση (Τ.Ε.Ε.) καταστρέφεται και παραδίδεται βορά στην Κατάρτιση και στη
Μαθητεία.
ΑΠ ΑΙ ΤΟΥ Μ Ε
Καθολική ανατροπή των Μνηµονιακών Πολιτικών της Κυβέρνησης.
∆ιασφάλιση της ∆ηµόσιας ∆ωρεάν Παιδείας και µάλιστα η ενδυνάµωση της
Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης ΜΕΣΑ στην Τυπική Ανώτερη ∆ευτεροβάθµια
Εκπαίδευση
Όχι στις διαθεσµότητες – απολύσεις στην Υγεία, στους ΟΤΑ, στην Παιδεία.
Λειτουργία ΟΛΩΝ των ΤΟΜΕΩΝ και ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ στα ΕΠΑΛ και στις ΕΠΑΣ.
Οι 26.700 µαθητές που φοιτούσαν σε αυτά να συνεχίσουν
Τοµέα – Ειδικότητα της επιλογής τους.

να σπουδάζουν τον

Επιστροφή στο εκπαιδευτικό τους Λειτούργηµα των 2.122 εκπαιδευτικών που
τέθηκαν σε διαθεσιµότητα και των 302 που µετατάχθηκαν σε διοικητικές θέσεις.
Να σταµατήσει η διακριτική µεταχείριση σε βάρος των Γυναικών Εκπαιδευτικών
(73% των σε διαθεσιµότητα) και των Κοριτσιών µαθητριών (81% των µαθητών που
φοιτούσαν στις υπό κατάργηση ειδικότητες).
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Να γυρίσουν πίσω στις δουλειές τους οι Σχολικοί Φύλακες και οι εργαζόµενοι
στην ∆ηµοτική Αστυνοµία.

Συνάδελφοι,
σας καλούµε να εργαστούµε όλοι µαζί ώστε:
Α) Η απεργία να είναι πραγµατικά µαζική και σε όλα τα σχολεία της Β΄βάθµιας Εκπ-σης
(Γυµνάσια, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ).
Β) Ταυτόχρονα, να µην εµποδιστούν οι εγγραφές µαθητών στα σχολεία της ΤΕΕ που
γράφονται αυτή την περίοδο στα σχολεία µας.
Γ) Τις ηµέρες της απεργίας να οργανώσουµε κάθε είδους εκδηλώσεις στα σχολεία µας,
ώστε να δηµιουργήσουµε σε αυτά εστίες αγωνιστικότητας, προοπτικής και ελπίδας. Οι
απεργοί εκπαιδευτικοί µαζί µε τους σε διαθεσιµότητα συναδέλφους, κρατούν καθ’ όλη τη
διάρκεια της απεργίας τα σχολεία µας ανοικτά. Με αφετηρία τα σχολεία µας, µέσα και
έξω απ’ αυτά προγραµµατίζονται – οργανώνονται και πραγµατοποιούνται καθηµερινές
δράσεις και εκδηλώσεις, µε πρόσκληση όλων των τοπικών φορέων, οργανώσεων,
συλλόγων, σωµατείων, κλπ, για την πληροφόρηση της κοινωνίας αναφορικά µε τον
ακρωτηριασµό που επέφερε στην Τ.Ε.Ε. η κατάργηση των 49 ειδικοτήτων, τον
αποκεφαλισµό των 2.122 σε διαθεσιµότητα εκπαιδευτικών, τον παροπλισµό και
εκπαιδευτική αποµόνωση µε την υποχρεωτική µετάταξη άλλων 302 συναδέλφων σε
διοικητικές θέσεις, την καταστροφή της Τ.Ε.Ε. που επιφέρει ο Νόµος για την
«αναδιάρθρωση» της Β΄/θµιας Εκπ/σης, κλπ.

Συνάδελφοι,
Οι µόνες δυνάµεις στις οποίες µπορούµε να στηριχθούµε είναι οι δικές µας!
Μόνοι (αλλά Πανίσχυροι) σύµµαχοί µας ο Λαός και οι Εργαζόµενοι, το Προφανές και η
∆ηµοκρατία, η Αποφασιστικότητα και το Πείσµα µας.

Καλούµε τις Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. να µεθοδεύσουν – οργανώσουν κάθε κινητοποίηση στην
κατεύθυνση της επίτευξης των παραπάνω στόχων.
Το βράδυ της Πέµπτης 19 Σεπτεµβρίου σε άµεση επικοινωνία των Προέδρων µε το ∆.Σ. της
Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., στα πλαίσια έκτακτης συνεδρίασης, θα παραγµατοποιηθεί αξιολόγηση
πεπραγµένων, ανασκόπηση εξελίξεων, εκτίµηση της κατάστασης και θα ληφθεί απόφαση
για την περαιτέρω συνέχιση του αγώνα.
Όλοι µαζί µπορούµε και θα τους νικήσουµε !
Από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Ταχ. ∆/νση: Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου, 104 36 Αθήνα
τηλέφωνο: 210-5238973, fax: 210-5202798
e-mail: oltee.oltee@gmail.com & mail@oltee.att.sch.gr
ηλεκτρον. σελ.: http://www.oltee.gr, facebook: group Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
πληροφορίες: Σεραφείµ Κερασιώτης, Πρόεδρος ∆.Σ. Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., τηλ.: 6936-449284

