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ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΕΛΜΕ ΓΙΑ ΤΟ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 30ωρο 

 

 

 Η ΓΣ των Προέδρων των ΕΛΜΕ θεωρεί απαράδεκτες τις νέες ρυθμίσεις 

του 30ωρου για την επιβολή της υποχρεωτικής παραμονής των εκπαιδευτικών στο 

σχολείο, και αποφασίζει τη μη εφαρμογή του.  

 Καλούμε τους συνάδελφους να συνεχίσουν να εργάζονται στο σχολείο 

όπως μέχρι τώρα. Αν επιχειρηθεί με οποιονδήποτε τρόπο να επιβληθεί το 30ωρο, 

δεν θα το εφαρμόσουμε με την κάλυψη των ΕΛΜΕ και της ΟΛΜΕ.  

 

 

 

 

 

Από τη Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ 
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΕΛΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ (20/1/2018) 

 

 

 

 Η ΓΣ της ΟΛΜΕ απορρίπτει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την 

προώθηση νέων συγχωνεύσεων που ετοιμάζεται με βάση διάταξη του 

πολυνομοσχεδίου που ψηφίστηκε στη Βουλή.  

 Σύσσωμος ο κλάδος των εκπαιδευτικών θα αποτρέψει κάθε προσπάθεια 

συγχώνευσης – κατάργησης σχολικής μονάδας με κάθε πρόσφορο τρόπο σε 

συνεργασία με τους συλλόγους γονέων και τους μαθητές μας, ανεξάρτητα απ’ τις 

όποιες αποφάσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης.  

 Καταγγέλλουμε την εφαρμογή των ηλεκτρονικών εγγραφών με την επιλογή 

τριών σχολείων, σε ΕΠΑΛ, ΓΕΛ, και Γυμνάσια που μεταξύ των άλλων στοχεύει 

στη μείωση του αριθμού των τμημάτων, την αύξηση του αριθμού των παιδιών σε 

τμήματα και σχολεία διευκολύνοντας τις διαδικασίες συγχώνευσης.  

 Απορρίπτουμε την πρόταση του ΥΠΠΕΘ για την αναμοριοδότηση των 

σχολικών μονάδων που δημιουργεί το πλαίσιο και τις προϋποθέσεις για τις 

συγχωνεύσεις των σχολείων.  

 Να καταργηθούν οι προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων ΓΕΛ – ΕΠΑΛ με 

βάση τη μοριοδότηση του σχολείου.  

 

 

 

Από τη Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ 
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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΓΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΕΛΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΔΕ  

Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

 

Η ΓΣ των Προέδρων των ΕΛΜΕ καταγγέλλει τον Διευθυντή της Διεύθυνσης 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αρκαδίας. Ο εν λόγω Διευθυντής αρνείται να 

χορηγήσει συνδικαλιστική άδεια και τις προβλεπόμενες διευκολύνσεις στο ωράριο 

εδώ και 4 μήνες στα μέλη του Προεδρείου του ΔΣ της ΕΛΜΕ Αρκαδίας. Είναι 

προφανές ότι δεν εφαρμόζει τα ισχύοντα που αξιοποιούν τα προεδρεία των ΕΛΜΕ 

σε όλη την Ελλάδα. Οι συνδικαλιστικές άδειες δεν είναι παραχώρηση της 

Διοίκησης αλλά δικαίωμα που κατακτήθηκε. 

 

Από τη Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ 
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΗΣ ΓΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΕΛΜΕ ΣΤΟ 

ΔΙΚΑΙΟ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟΥ ΛΑΟΥ (20/1/18) 

 

 

Η ΓΣ των Προέδρων των ΕΛΜΕ θεωρεί πως η απόφαση της κυβέρνησης 

Τραμπ να μεταφέρει την πρεσβεία της στην Ιερουσαλήμ, αναγνωρίζοντας επί της 

ουσίας την Ιερουσαλήμ σαν πρωτεύουσα του Ισραήλ, έδωσε "αέρα στα πανιά" της 

καταστολής του ισραηλινού κράτους. Οι δίκαιες αντιδράσεις του παλαιστινιακού 

λαού αντιμετωπίζονται για ακόμη μια φορά με βαρβαρότητα, δολοφονίες 

διαδηλωτών, συλλήψεις και διωγμούς. 

Οι δυνάμεις καταστολής του Ισραήλ δεν διστάζουν να τα βάλουν ακόμα και 

με παιδιά και έφηβους, όπως η 16χρονη Άχεντ Ταμίμι που συνέλαβαν μέσα στο 

σπίτι της με την κατηγορία της αντίστασης κατά των αρχών, ενώ στην συνέχεια της 

απήγγειλαν 12 κατηγορίες για την δράση της ενάντια στην κατοχή των 

παλαιστινιακών εδαφών από τον ισραηλινό στρατό. Η Άχεντ Ταμίμι είναι μία από 

τους χιλιάδες νέους της Παλαιστίνης που παλικαρίσια παλεύουν ενάντια στην 

βαρβαρότητα του ισραηλινού κράτους για το αυτονόητο, δηλαδή για το δικαίωμα 

τους να ζουν στη δίκη τους πατρίδα χωρίς ξένους δυνάστες. 

Ο αγώνας που διεξάγεται στη χώρα μας ενάντια στην αδικία, την φτώχεια, 

την καταπίεση και τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, είναι αγώνας διεθνιστικός, αγώνας 

που έχει ως συστατικό του στοιχείο την αλληλεγγύη με τον αγώνα των λαών 

ενάντια στην αδικία και την καταπίεση όπου γης. 

Καλούμε κάθε συνάδελφο και συναδέλφισσα να καταδικάσει το 

συνεχιζόμενο έγκλημα κατά του παλαιστινιακού λαού, να το συζητήσει με τους 

μαθητές και να καταγγείλει την νέα ένταση της βαρβαρότητας. Καταδικάζουμε το 

συνεχιζόμενο έγκλημα και απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση της Άχεντ Ταμίμι 

και όλων των Παλαιστινίων πολιτικών κρατουμένων. Δείχνουμε έμπρακτα την 

αλληλεγγύη μας στο δίκαιο αγώνα του παλαιστινιακού λαού. 

 

 

Από τη Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ 
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΕΛΜΕ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΒΙΟΜΕ (20/1/18) 
 

 

Ανανεώνουμε την συμπαράσταση και την αλληλεγγύη μας στον αγώνα που 

δίνουν οι εργαζόμενοι του εργατο-υπαλληλικού σωματείου της ΒΙΟΜΕ για άλλη μια 

φορά ενάντια στους πλειστηριασμούς που διεξάγονται στις 11, 18 και 25 Ιανουάριου, 

οι οποίοι θα τους στερήσουν την εργασιακή στέγη. 

Είμαστε αλληλέγγυοι δίκαια στα εργασιακά αιτήματα της ΒΙΟΜΕ ώστε να 

εξασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας τους (αποδεδειγμένα, άλλωστε, η συνεργατική 

δείχνει αυξητικές τάσεις απασχόλησης) και αναγνωρίζουμε το δικαίωμά τους να 

αγωνίζονται ενάντια στους πλειστηριασμούς, ώστε να περάσουν άμεσα σε κανονική 

λειτουργία. 

 

 

 

 

 

Από τη Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.olme.gr/


6 

 

 

 

   Ο.Λ.Μ.Ε.       

Ερμού & Κορνάρου 2 

ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255 

FAX: 210 33 11 338 

www.olme.gr 

e-mail:olme@otenet.gr       Αθήνα, 25/1/2018 

 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΕΛΜΕ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ 

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ 

ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (20/1/18) 
 

 

Η ΓΣ των Προέδρων των ΕΛΜΕ στηρίζει την προστασία της πρώτης 

κατοικίας που απειλείται από τους συνεχιζόμενους πλειστηριασμούς για χρέη προς 

τις τράπεζες και σύμφωνα με τα μέτρα της 3ης αξιολόγησης, για χρέη προς την 

εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Ανάμεσα στα μέτρα της 3ης αξιολόγησης 

περιλαμβάνονται και νέες διατάξεις, όπως η επέκταση των ηλεκτρονικών 

πλειστηριασμών και για χρέη άνω των 500 ευρώ προς το Δημόσιο (εφορίες και 

ταμεία). 

Καταγγέλλουμε ως απαράδεκτη τη ψήφιση από την κυβέρνηση της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας διεξαγωγής των πλειστηριασμών με ταχύτατες διαδικασίες 

και του ιδιώνυμου για την καταστολή των αγώνων του κινήματος κατά των 

πλειστηριασμών και την αυτεπάγγελτη δίωξη των αγωνιστών/-τριών. 

Εφαρμόζοντας τις εντολές της Ε.Ε. και των «θεσμών», ετοιμάζονται μέσα στη 

νέα χρονιά για καταιγισμό πλειστηριασμών. 

Καταγγέλλουμε τις κατασχέσεις λογαριασμών μισθών και συντάξεων για 

χρέη προς τις τράπεζες και το κράτος. 

Απαιτούμε: 

 Απόλυτη προστασία της πρώτης κατοικίας. 

 Κατάργηση πλειστηριασμών για χρέη των ασθενέστερων οικονομικά 

οικογενειών. 

 Κατάργηση του νέου ιδιώνυμου ενάντια στους αγωνιστές κατά των 

πλειστηριασμών  Όχι στις κατασχέσεις σε μισθούς και συντάξεις 

Καλούμε τους συναδέλφους να πάρουν μέρος στις κινητοποιήσεις για την 

αποτροπή πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας και ενδεχόμενων εξώσεων. 

 

 

Από τη Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ 
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