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1o ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΕΛΜΕ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

(27/11/2010) 
 
 
 

Επειδή δε, δημιουργούνται επιπρόσθετα και ζητήματα άνισης μεταχείρισης 
των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών τόσο προς όλους τους άλλους νεοδιόριστους 
πολιτικούς υπαλλήλους, όσο και προς όσους διορίστηκαν τα προηγούμενα χρόνια, 

Η Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ ζητά: 
Την κατάργηση της παρ. 4. του άρθρου 4 , του Ν. 3848/2010 για την 

υποχρεωτική παραμονή των νεοδιόριστων στη σχολική μονάδα πρώτης τοποθέτησης 
τους. 

Να δίνεται η δυνατότητα μετάθεσης στους εκπαιδευτικούς μετά από ένα 
χρόνο πραγματικής υπηρέτησης της οργανικής τους θέσης. 

Να   δοθεί   και   φέτος   η   δυνατότητα   μετάθεσης   στους   νεοδιόριστους 
εκπαιδευτικούς, αφού παραταθεί η προθεσμία υποβολής αίτησης. 

Αντί να εξαναγκάζονται, να δίνονται κίνητρα στους εκπαιδευτικούς για την 
παραμονή τους στον τόπο διορισμού τους.  
 Να υποβάλλουν αίτηση μετάθεσης οι νεοδιόριστοι με κάλυψη της ΟΛΜΕ.  
 
 
 
 
 
 
 

  Από τη Γ.Σ. των Προέδρων των  
ΕΛΜΕ της χώρας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.olme.gr
mailto:olme@otenet.gr
http://www.pdffactory.com


Ο.Λ.Μ.Ε. 
Ερμού & Κορνάρου 2 
ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255 
FAX: 210 32 27 382 
www.olme.gr 
email: olme@otenet.gr      Αθήνα, 29/11/2010 
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Η Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ της 27ης Νοεμβρίου καταγγέλλει την 
τυπική κατάργηση του προγράμματος της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης για 
όλους τους μαθητές της χώρας και την ουσιαστική κατάργηση της, ακόμα και στις 
προβληματικές περιοχές. Καταγγέλλει την πολιτική της μονόπλευρης λιτότητας 
που πλήττει τους μαθητές, ιδιαίτερα από τα φτωχά λαϊκά στρώματα, τους 
εκπαιδευτικούς και την ίδια τη Δημόσια Εκπαίδευση. 

 
Η Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ απαιτεί: 

1. Την επαναλειτουργία του προγράμματος της ΠΔΣ, με την άμεση και 
ουσιαστική χρηματοδότηση του από το Υπουργείο Παιδείας. 

2. Την εγκατάλειψη κάθε προσπάθειας να χρησιμοποιηθεί η ΠΔΣ για 
συμπλήρωση ωραρίου, γεγονός που πλήττει τα εργασιακά δικαιώματα 
τοτν εκπαιδευτικών, αφού το πρόγραμμα λειτουργεί πέραν του 
εργασιακού ωραρίου. 

3. Την έναρξη των μαθημάτων της ΠΔΣ ταυτόχρονα με την έναρξη των 
μαθημάτων του σχολείου στην αρχή της σχολικής χρονιάς. 

4. Την αύξηση της ωριαίας αντιμισθίας, τουλάχιστον 18 Ευρώ μεικτά (όσο 
περίπου του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού). 

5. Την πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων για τη λειτουργία του 
προγράμματος, τη μοριοδότηση της προϋπηρεσίας τους και την 
αναγνώριση της σαν πρόσθετη προϋπόθεση για το διορισμό τους στο 
δημόσιο σχολείο. 

6. Να πληρωθούν χωρίς καμία άλλη καθυστέρηση οι ωρομίσθιοι και μόνιμοι 
εκπαιδευτικοί (καθώς και οι Σχεδιαστές - Αξιολογητές) τα περσινά και 
προπέρσινα δεδουλευμένα τους στην ΠΔΣ.  

 
 

Από τη Γ.Σ. των Προέδρων των  
ΕΛΜΕ της χώρας 
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Η Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ της χώρας διαμαρτύρεται για την κατάληξη 
της παραπάνω περιπέτειας που αφορά την συνάδελφο κ. Παναγιώτογλου Μαρία η 
οποία αποσπάστηκε νομίμως στην Δ.Δ.Ε Ν. Δράμας σύμφωνα με την Αρ. πρωτ. 
103441/Δ2/31-8-2010 απόφαση του ΥΠΔΒΜΘ και την 105854/Δ1/30-8-2010 
διευκρινιστική εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΔΒΜΘ κ. Κουλαϊδή 
Βασιλείου η οποία ορίζει ρητά ότι οι αποσπασμένοι υπάλληλοι θα παρουσιαστούν 
στις θέσεις στις οποίες αποσπάσθηκαν και η υπηρεσία θα μεριμνήσει για την τυχόν 
πλήρωση των οργανικών τους θέσεων. 

Η εν λόγω εκπαιδευτικός υπηρετούσε νομίμως από της 7-9-2010 με πλήρες 
ωράριο στο Γενικό Λύκειο Προσοτσάνης Ν. Δράμας όπου τοποθετήθηκε με απόφαση 
του οικείου ΠΥΣΔΕ. 

Από το ΠΥΣΔΕ Ν. Έβρου αποσπάσθηκαν 8 συνάδελφοι κλ. ΠΕ 19-20 και 
ήρθαν με απόσπαση 9 συνάδελφοι, δηλαδή ένας επιπλέον εκπαιδευτικός, με βάση τις 
αποφάσεις 62315/Δ2/26-7-2010 και 103441/Δ2/31-8-2010 του Υπουργείου Παιδείας. 

Επίσης διατέθηκαν στην Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Έβρου , 
προφανώς ως πλεονάζοντες 9 (εννέα) συνάδελφοι κλ. ΠΕ 19-20 όπως προκύπτει από 
την σχετική απόφαση της ΔΔΕ Ν. Έβρου με θέμα «Τοποθέτηση εκπαιδευτικών» και 
από τον πίνακα διάθεσης εκπ/κών στην Δ/σηΠ.Ε Ν. Έβρου. 

Επομένως θεωρούμε ότι η επίκληση από το ΔΔΕ Έβρου της παρ. 1 του 
άρθρου 31 του ν. 3848/2010 με το έγγραφο του Β'7110/13-10-2010 προς την κ. 
Παναγιώτογλου Μαρία με το οποίο την καλεί να επιστρέψει στην οργανική της θέση 
στις 13-10-2010 είναι άνευ αντικειμένου διότι: 

1. Ο νόμος εφαρμόστηκε και το κενό θα μπορούσε να καλυφθεί. 
2. Από τις 1-9-2010 η κ. Παναγιώτογλου Μαρία λόγω της απόσπασης της 
περιήλθε στη δικαιοδοσία της ΔΔΕ Δράμας. 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας & 
Θράκης κ. Κελεσίδης Γεώργιος με το έγγραφο του Φ. 11.4/6185 18-11-2010 προς τον 
ΔΔΕ Δράμας επικαλείται το έγγραφο Β'7110/13-10-2010 του ΔΔΕ Έβρου και τον 
καλεί να αποδεσμεύσει εντός της ημέρας την κ. Παναγιώτογλου Μαρία από τα 
διδακτικά της καθήκοντα. 

Στη συνέχεια ο ΔΔΕ Δράμας με το έγγραφο ΦΙ  1,9/7293 18-11-2010 
αποδέσμευσε από καθήκον την κ. Παναγιώτογλου Μαρία από τα διδακτικά της 
καθήκοντα. Θεωρώντας ωστόσο ότι η ανάκληση της απόσπασης της πρέπει να γίνει 
μόνο με Υπουργική Απόφαση. Επίσης αναφέρει ότι για τη μετακίνηση της κ. 
Παναγιώτογλου Μαρίας μεσούσης της σχολικής χρονιάς εκφράζουν, επιπροσθέτως 
τη ζωηρή διαφωνία τους και τον έντονο προβληματισμό τους, θεωρώντας ότι 
διαπράττεται μια ξεκάθαρη αδικία οι εξής: ΠΥΣΔΕ Δράμας, ΕΛΜΕ Δράμας, 
Σύλλογος Διδασκόντων Γ. Λ Προσοτσάνης, Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Γ.Λ 
Προσοτσάνης. 
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Η μη πλήρωση της οργανικής θέσης της καθηγήτριας κλ.ΠΕ19 κ. 
Παναγιώτογλου Μαρίας βαρύνει εξ ολοκλήρου το Δ.Δ.Ε Ν.Έβρου. 

Δηλώνουμε ότι θα υπερασπιστούμε την συνάδελφο μας απέναντι σε κάθε 
μορφής αυθαιρεσία της διοίκησης. Θα βρεθούμε απέναντι σε κάθε προσπάθεια τυχόν 
τρομοκράτησης της. 

 
 
 
 
 
 

Από τη Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ της χώρας 
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(27/11/2010) 

 
Η Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ καταγγέλλει τη συνέχιση της δίωξης, μετά από δυο 
αθωωτικές αποφάσεις, του συναδέλφου Νίκου Γαλιατσάτου, αιρετού στο ΠΥΣΔΕ 
Κεφαλονιάς - Ιθάκης. 

Ο συνάδελφος Ν. Γαλιατσάτος διώκεται γιατί υπεράσπισε το δίκαιο 
συναδέλφου, ενάντια στα κελεύσματα της διοίκησης για απόλυση και 
«παραδειγματική τιμωρία». 

Στην ουσία διώκεται γιατί εφάρμοσε τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων, όπως 
κάθε αιρετός του κλάδου οφείλει να κάνει, και δε συμπεριφέρθηκε σαν αυλοκόλακας 
και γρανάζι της διοίκησης. 

Τέλος, καταγγέλλουμε την απόπειρα που γίνεται στο πρόσωπο του Ν. 
Γαλιατσάτου για την ουσιαστική ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης, των 
αγώνων και της υπεράσπισης των κατακτήσεων του κλάδου. 

 
ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΔΕΝ ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ! 

 
 
 
 

Από τη Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ της χώρας 
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(27/11/2010) 

 
 

Σαράντα καθηγητές που είτε ανήκαν είτε συνεχίζουν - στη συντριπτική τους 
πλειονότητα - να ανήκουν στο εκπαιδευτικό προσωπικό του 2ου Γενικού Λυκείου 
Γιαννιτσών και ο Προϊστάμενος του Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας 
καλούνται την Τετάρτη 1η Δεκεμβρίου να λογοδοτήσουν ενώπιον του Τριμελούς 
Πλημμελειοδικείου Γιαννιτσών για αποφάσεις των θεσμικών τους οργάνων, ύστερα 
από καταγγελία του πρώην διευθυντή του σχολείου, ατ Μιχαήλ Λούση. 

Μπροστά στη δικαστική αυτή δοκιμασία εκφράζουμε την αμέριστη 
συμπαράσταση μας με τη συνείδηση ότι, σε αντίθεση με τις σε βάρος τους 
καταγγελίες, όλες οι αποφάσεις και όλες οι ενέργειες τους κινήθηκαν στο πλαίσιο της 
κείμενης νομοθεσίας και στο πνεύμα της παιδαγωγικής τους ιδιότητας και 
υλοποιήθηκαν με αποκλειστικό γνώμονα την προστασία των μαθητών. 
 
 
 
 
 
 

Από τη Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ  
της Χώρας 
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6o ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΕΛΜΕ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

(27/11/2010) 
 
 
Σε μια περίοδο που οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και οι μικρές επιχειρήσεις 

πλήττονται από την πολιτική της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, του ΔΝΤ, της ΕΕ και 
«των συμμάχων» τους (μείωση μισθών, συντάξεων και επιδομάτων, μαζικές 
απολύσεις ανεργία, αύξηση φορολογίας, ακρίβεια κτλ) και ενώ καταργείται το ήδη 
υποβαθμισμένο κοινωνικό κράτος (υποχρηματοδότηση, ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια 
ή ξεπούλημα σε ιδιώτες σε υπηρεσίες στην Παιδεία, την Υγεία, την Πρόνοια κ.α. 
κοινωνικές παροχές), επιβάλλονται νέοι κεφαλικοί φόροι με την παραχώρηση και των 
δημόσιων δρόμων στο ντόπιο και στο πολυεθνικό κεφάλαιο (απόφαση κυβέρνησης 
ΝΔ με ψήφους ΠΑΣΟΚ και ΛΑΟΣ). Στους εργαζόμενους λιτότητα και ανεργία και 
στο κεφάλαιο νέα προνόμια, νέες φοροαπαλλαγές, νέα κέρδη και νέες παραχωρήσεις 
δημόσιας περιουσίας (γη, δάση, δρόμοι, παραλίες, ενέργεια, νερό, κρατικές 
επιχειρήσεις και υπηρεσίες και σε λίγο και τον αέρα που αναπνέουμε). 
 

«Χωρίς περίσκεψιν, χωρίς λύπην, χωρίς αιδώ μεγάλα κ' υψηλά τριγύρω μου έκτισαν τείχη. 
Και κάθομαι και απελπίζομαι τώρα εδώ. Αλλο δεν σκέπτομαι: τον νουν μου τρώγει αυτή η 

τύχη· 
διότι πράγματα πολλά έξω να κάμω είχον. Όταν έκτιζαν τα τείχη πώς να μην προσέξω. 

Αλλά δεν άκουσα ποτέ κρότον κτιστών ή ήχον. Ανεπαισθήτως μ' έκλεισαν από τον κόσμον 
έξω.» 

Κωνσταντίνος Καβάφης 
Αρνούμαστε να πληρώσουμε την κρίση τους. 
Αρνούμαστε να δεχτούμε την παράνομη παραχώρηση των δημόσιων δρόμων στο 
διεθνές και ντόπιο κεφάλαιο και στις τράπεζες. 
Αρνούμαστε τις ΜΠΑΡΕΣ στους δρόμους και στη ζωή μας. 

 
ΣΗΚΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΜΠΑΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ 

 
Η ΓΣ των Προέδρων ΕΛΜΕ αποφάσισε να στηρίξουν οι ΕΛΜΕ και η ΟΛΜΕ 

το κίνημα ενάντια στα διόδια και γιατί ένα σημαντικό κομμάτι των εκπαιδευτικών 
μετακινείται σε σχολεία που περικυκλώθηκαν από διόδια αλλά και για να εκφράσει 
έμπρακτα την αλληλεγγύη της σε όλους όσους αγωνίζονται να ρίξουν τα τείχη που 
μας περικυκλώνουν. Καλούμε τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς να σηκώσουν τις 
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μπάρες, να μην πληρώνουν τα διόδια και να συμμετέχουν στο κίνημα για την 
κατάργηση τους.  

 
      ˃   Κατάργηση ΟΛΩΝ των διοδίων 

> Να καταργηθούν οι συμβάσεις παραχώρησης που επιβάλει η ΕΕ 
> Ασφαλείς δρόμοι χωρίς διόδια για όλους 

 
 
 
 
 

Από τη Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ της χώρας 
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