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Αθήνα, 28-9-2013
Αριθµ. ∆.Τ.: 082

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Ταχ. ∆/νση
:
τηλέφωνο
:
e-mail
:
ηλεκτρον. σελ.:

Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου
210-5238973
oltee.oltee@gmail.com
&
http://www.oltee.gr

πληροφορίες : Σεραφείµ Κερασιώτης
: Σταµάτιος Σταµατιάδης
: Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

ΤΚ-Πόλη : 104 36 Αθήνα
fax
: 210-5202798
mail@oltee.att.sch.gr
facebook: group Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
Πρόεδρος ∆.Σ. Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
τηλ.: 6936-449284
Γενικός Γραµµατέας
τηλ.: 6945-752224
Έφορος ∆ηµοσίων Σχέσεων τηλ.: 6974-251028

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ή µε τον Υπουργό ή µε το ΝΟΜΟ !
Ανοικτή επιστολή στους Γονείς, Μαθητές και Εκπαιδευτικούς
των σχολείων της Τ.Ε.Ε. (ΕΠΑ.Λ.-ΕΠΑ.Σ.)

Αγαπητοί µας και καταταλαιπωρηµένοι γονείς και µαθητές,
Ήρωες Συναδέλφισες & Συνάδελφοι, σε διαθεσιµότητα ή εξαιρούµενοι αυτής
µεταταχθέντες, υπεράριθµοι – πλεονάζοντες, λοιποί εν υπηρεσία µε …προσωρινή Οργανική,
Οι µη σύννοµες ενέργειες του Υπουργού Παιδείας δεν έχουν τέλος !
Οι σπασµωδικές κινήσεις του Υπουργείου, οι αλληλοαναιρούµενες εγκύκλιοι, τα
«∆ελτία Τύπου» του Υπουργείου και ∆ιευθύνσεων Β΄βάθµιας Εκπ/σης, οι «non-paper»
Υπουργικές Αποφάσεις που διαρρέουν στο διαδίκτυο και µετά τροποποιούνται, οι
αλληλοσυγκρουόµενες διατάξεις Νόµων που εισηγείται ο Υπουργός και ψηφίζονται στη Βουλή,
δίνουν και παίρνουν, και προδίδουν το απόλυτο αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει ο
Υπουργός, υπό την καθοδήγηση άτυπων «συµβούλων» που έχουν εξειδίκευση στις Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις, αλλά, όπως φαίνεται, δεν έχουν καµία γνώση και εµπειρία
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και παραγωγής Νοµοθετικού και Κυβερνητικού έργου.
Αποτέλεσµα όλων των παραπάνω είναι να έχει δηµιουργηθεί το ΑΠΟΛΥΤΟ ΧΑΟΣ
στα σχολειά µας, µε τους γονείς και τους µαθητές να είναι σε απόλυτη σύγχυση και
τους ∆ιευθυντές να µη ξέρουν τι να πράξουν, να µη λαµβάνουν σαφείς εντολές, να τους
µεταφέρονται «προφορικές συστάσεις», «διευκρινήσεις» και «ενηµερώσεις» από τους
ανωτέρους τους και να έχουν κυριολεκτικά συνθλιβεί υπό το βάρος των περιστάσεων,
του ελλείµµατος και της ανοργανωσιάς της ∆ιοίκησης, και των πιέσεων που δέχονται από κάθε
κατεύθυνση (γονείς, µαθητές, εκπαιδευτικούς, Υπουργείο) !
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Το «χρονολόγιο» των έργων και των ηµερών του Υπουργείου περιγράφεται
αναλυτικά στο µε αρ. 081/27-9-2013 ∆ελτίο Τύπου µας «Ο απόλυτος ορισµός του ΧΑΟΥΣ !!».
Όλη αυτή η κατάσταση, καθώς και όλη η αρνητική δηµοσιότητα της Τ.Ε.Ε. που
έλαβε χώρα επί µήνες µε ευθύνη του Υπουργείου, όλο το καλοκαίρι, αλλά και µε την
ψήφιση του Νόµου 4186/2013, ώρες πριν τον αγιασµό κατά την έναρξη της σχολικής
χρονιάς και των εγγραφών του Σεπτεµβρίου, έχει ως αποτέλεσµα την πλήρη
ΑΠΑΞΙΩΣΗ και ΚΑΤΑΣΥΚΟΦΑΝΤΙΣΗ των σχολείων µας. Κανένας γονιός δεν θέλει να
γράψει, ή να συνεχίσει το παιδί του να σπουδάζει, σε ένα σχολείο «που κλείνει», που Τοµείς
και Ειδικότητες είναι «υπό κατάργηση», που έχει αβέβαιο καθεστώς λειτουργίας και δεν έχει
καθηγητές να διδάξουν τα µαθήµατα ειδικότητας.
Πάρα πολλοί γονείς µαθητών της Α΄ τάξης, εµφανίστηκαν στα σχολεία και ζήτησαν
τη µετεγγραφή των παιδιών τους στα ΓΕ.Λ., αφού δεν θα λειτουργήσουν πλέον στη Β΄
τάξη οι Τοµείς Υγείας – Πρόνοιας και Εφαρµοσµένων Τεχνών. Οι µαθητές της Α΄ ΕΠΑ.Σ.
απογοητεύονται και εξωθούνται στην εγκατάλειψη του σχολείου, αφού δεν τους δίνεται
καµιά δυνατότητα φοίτησης. Άλλοι ζητούν να εγγραφούν τουλάχιστον στις νέες
Επαγγελµατικές σχολές (Σ.Ε.Κ.), που όµως δεν έχουν ιδρυθεί ακόµη !!
Πέραν της ανυπαρξίας των ΕΠΑ.Σ., η δραµατική µείωση στις εγγραφές των
µαθητών στα ΕΠΑ.Λ. θα έχει ως αναπόδραστη συνέπεια, τη συγχώνευση και την
κατάργηση πολλών Σχολικών Μονάδων, µε αποτέλεσµα την περαιτέρω συρρίκνωση
της Τ.Ε.Ε., µαθητές να διανύουν, µε µεταφορά ή όχι, µεγάλες αποστάσεις σε νέα πολυπληθών
τµηµάτων σχολεία και χιλιάδες εκπαιδευτικοί να βρεθούν υπεράριθµοι, ή (µε το «δωράκι –
έκπληξη» του Υπουργού, να συνδέσει την Οργανικότητα των Εκπαιδευτικών µε το Σχολείο
που υπηρετούν) να τεθούν άµεσα σε καθεστώς διαθεσιµότητας – απόλυσης …
Οι πρώτες δροµολογηµένες – νοµοθετηµένες συγχωνεύσεις θα γίνουν
φέτος µεταξύ των ΕΠΑ.Λ. και των ΕΠΑ.Σ. Όσοι έχουν οργανική θέση σε ΕΠΑ.Σ. δεν
γνωρίζουν σε ποιο ΕΠΑ.Λ. θα ανήκουν πλέον, αν θα «µοιραστούν» σε πολλά ΕΠΑ.Λ. ή σε ένα
µόνο, ενώ είναι βέβαιο ότι µετά τη λήξη της µεταβατικής λειτουργίας των ΕΠΑ.Σ. θα
προκύψουν επιπλέον χιλιάδες υπεράριθµοι στα ΕΠΑ.Λ. !
ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ και ολική ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ της Β΄βάθµιας Τ.Ε.Ε. !!

Αγαπητοί µας και καταταλαιπωρηµένοι γονείς και µαθητές,
Ήρωες Συναδέλφισες & Συνάδελφοι, σε διαθεσιµότητα ή µε …προσωρινή Οργανική,
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΘΥΜΩΣΤΕ !!
∆εν µπορεί ολόκληρη η Τ.Ε.Ε., τα σχολειά µας και οι άνθρωποί της, να
γινόµαστε όλοι µπαίγνιο στα χέρια µαθητευόµενων µάγων της συµφοράς !!
Για όλα αυτά, φέρει ακέραια την Πολιτική Ευθύνη ο Υπουργός «µας» !
Πέραν αυτής όµως, προκύπτουν και σοβαρότατες ∆ιοικητικές ευθύνες, που µπορεί να
λαµβάνουν και Ποινικές και Αστικές προεκτάσεις.
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Τέρµα πια οι επιστολές και τα «εξώδικα» !
Τέρµα τα τηλεφωνήµατα, οι «ενηµερώσεις» και οι «διευκρινήσεις» !
Το λόγο πλέον έχει Ο ΝΟΜΟΣ !!
Με βαθύτατη επίγνωση της κρισιµότητας των στιγµών, αλλά και µε συναίσθηση ότι
τούτη την ώρα, µε τις προσωπικές και τις συλλογικές µας επιλογές, όλοι µας ΓΡΑΦΟΥΜΕ
ΙΣΤΟΡΙΑ και µένει να αποδείξουµε ο καθένας προσωπικά αλλά και από κοινού, µε τις
πράξεις ή την απραξία µας, ποια θέση λάβαµε, µε ποιους συνταχθήκαµε, αν σκύψαµε και
προσκυνήσαµε ή αν ΣΗΚΩΣΑΜΕ ΑΝΑΣΤΗΜΑ και βροντοφωνάξαµε
ΦΤΑΝΕΙ ! ΩΣ Ε∆Ω !!
το ∆.Σ. της Οµοσπονδίας µας αποφάσισε στην από 25-9-2013 συνεδρίασή του
να κινηθεί δικαστικά κατά του Υπουργείου Παιδείας, κατά του ιδίου του Υπουργού αλλά
και όσων αποδειχθεί ότι συνέπραξαν σε αυτό το έγκληµα σε βάρος της Τ.Ε.Ε. και των
ανθρώπων της.
Στόχος είναι να προασπίσουµε τα Συνταγµατικώς κατοχυρωµένα δικαιώµατα
των µαθητών µας για ΜΟΡΦΩΣΗ και των Εκπαιδευτικών µας για ΕΡΓΑΣΙΑ, η οποία
διακυβεύεται ή την έχουν απολέσει ήδη και βρίσκονται σε διαθεσιµότητα.
Για το σκοπό αυτό,
ΚΑΛΟΥΜΕ
όλους τους Εκπαιδευτικούς, τους Γονείς και Κηδεµόνες των µαθητών και τους
(αυτοκηδεµονευόµενους) Ενήλικους µαθητές των σχολείων ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ. να
αναλάβουν άµεσα δράση, ώστε να λειτουργήσουν φέτος ΟΛΟΙ οι Τοµείς στη Β΄ τάξη
των ΕΠΑ.Λ. και ΟΛΕΣ οι Ειδικότητες στην Α΄τάξη των ΕΠΑ.Σ., προβαίνοντας στις εξής
ενέργειες:
α) Οι Εκπαιδευτικοί να έρθουν σε επαφή µε τους Συλλόγους Γονέων και
Κηδεµόνων των σχολείων µας και να τους ενηµερώσουν σχετικά µε το µε αρ. 276/5-9-2013
εξώδικο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. κατά του Υπουργού Παιδείας, καθώς και για τα δικαιώµατά τους:
https://docs.google.com/file/d/0BwpQjqVmdNegM2dhV0NYYVl4bFE/edit?usp=drive_web

β) Οι Γονείς και Κηδεµόνες, καθώς και οι (αυτοκηδεµονευόµενοι) Ενήλικες
µαθητές, οι οποίοι επιθυµούν να λειτουργήσουν οι Τοµείς και οι Ειδικότητες της επιλογής
τους, και να φοιτήσουν σε αυτές, να συµπληρώσουν και να πρωτοκολλήσουν στο
σχολείο τους τα παρακάτω έγγραφα:
Για τη Β΄ τάξη των ΕΠΑ.Λ.:
https://docs.google.com/file/d/0BwpQjqVmdNegaFREaFVmYVdSTWM/edit?usp=sharing

Για την Α΄ τάξη των ΕΠΑ.Σ.:
https://docs.google.com/file/d/0BwpQjqVmdNegRDJCYVBEQ2tBRTg/edit?usp=sharing

αριθµ. ∆.Τ.: 082 / 28-9-2013, σελ.4/4

γ) Στη συνέχεια να σκανάρουν την Αίτηση – ∆ήλωση – ∆ιαµαρτυρία – Ανάθεση
Εντολής, µε τον αριθµό πρωτοκόλλου του σχολείου και να την αποστείλουν στην
ηλεκτρονική διεύθυνση της Οµοσπονδίας µας (oltee.oltee@gmail.com).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ λεπτοµέρειες - ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ:
1. Τα ήδη δηµιουργηµένα τµήµατα Τοµέων Υγείας – Πρόνοιας και
Εφαρµοσµένων Τεχνών στα ΕΠΑ.Λ. πρέπει να διατηρηθούν. Εάν όµως έχουν διαλυθεί και
έχουν µοιρασθεί οι µαθητές σε άλλα τµήµατα, µην πιέζετε άλλο, δεν υπάρχουν περιθώρια
για επιπλέον πίεση… Απλώς ΑΠΑΙΤΗΣΤΕ την πρωτοκόλληση της Αίτησή σας. ΣΕ
ΑΥΤΟ ΘΑ ΕΠΙΜΕΙΝΕΤΕ !! Έχουν υποχρέωση να την πρωτοκολλήσουν και να σας
χορηγήσουν αντίγραφο µε τον αριθµό πρωτοκόλλου επάνω στην Αίτηση.
2. Αυτό δεν αποµειώνει καθόλου την θέση µας. Αντίθετα την ενισχύει, γιατί
προκύπτει ακριβώς αυτή η βίαιη και εκβιαστική αλλαγή επιλογής που καταγγέλλουµε !
3. Η ηµεροµηνία 30-9-2013 δεν είναι δεσµευτική για την υποβολή της παραπάνω
Αίτησης. Καταθέσετε την µέχρι και την Πέµπτη 3-10-2013, αρκεί να την αποστείλετε
στο e-mail της Οµοσπονδίας (oltee.oltee@gmail.com) το αργότερο µέχρι το
µεσηµέρι της Πέµπτης 2-10-2013, και ώρα 15:00. Μετά, θα κλείσει ο κατάλογος,
προκειµένου να προβούµε στα ένδικα µέσα, την Παρασκευή 4-10-2013 !
4. Είναι σκόπιµο (από νοµικής απόψεως) να υπάρχει τουλάχιστον ένας (1)
ενδιαφερόµενος για κάθε Τοµέα σε κάθε ΕΠΑ.Λ. και ένας (1) ενδιαφερόµενος για
κάθε Ειδικότητα σε κάθε ΕΠΑ.Σ. Ο λόγος είναι ότι εάν εκδοθεί ευνοϊκή - θετική απόφαση
κατά την διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων (που θα εκδικαστούν άµεσα), µπορεί το
δικαστήριο να διατάξει τη λειτουργία ΜΟΝΟ των ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ Τοµέων – Ειδικοτήτων και
ΜΟΝΟ στα σχολεία για τα οποία εκδηλώθηκε ενδιαφέρον !! Φυσικά, αν υπάρχουν
περισσότεροι του ενός προσφεύγοντες για κάθε τοµέα σε κάθε ΕΠΑ.Λ. ή ΕΠΑ.Σ., τόσο το
καλύτερο …
5. Προκειµένου να καλυφθεί η δικαστική δαπάνη, καλούµε και παρακαλούµε
Οργανώσεις, Φορείς και Συλλόγους Γονέων και Κηδεµόνων ή µεµονωµένους
ενδιαφεροµένους, να συνδράµουν – στο µέτρο του δυνατού – οικονοµικά τον αγώνα µας. Οι
οικογένειες των µαθητών µας, στην πλειοψηφία τους, βρίσκονται σε δυσχερή οικονοµική
κατάσταση και δεν είναι δυνατή η επιβάρυνσή τους, ούτε µε ένα ευρώ !!
Αγαπητοί µας και καταταλαιπωρηµένοι γονείς και µαθητές,
Ήρωες Συναδέλφισες & Συνάδελφοι, σε διαθεσιµότητα ή µε …προσωρινή Οργανική,
Σωτηρία ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ, µόνο για αυτόν που ∆ΕΝ ΘΕΛΕΙ να σωθεί !!
ΨΗΛΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ !
Όλοι µαζί µπορούµε και θα τους νικήσουµε !

Από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

