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ΨΗΦΙΣΜΑ 19ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΘΙΕΡΩΘΕΙ ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ 

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗ.  

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ. ΜΕΙΩΣΗ ΦΠΑ 

 

 

 

Συνάδελφοι, απαιτούμε να αναδειχθούν στο 19ο συνδικαλιστικό συνέδριο της ΟΛΜΕ και να 

προωθηθούν για άλλη μια φορά τα σοβαρά προβλήματα των εκπαιδευτικών και των σχολείων στην 

περιοχή των Κυκλάδων, καθώς και να καθιερωθεί μόνιμη και ουσιαστική στήριξη σε όλους τους 

συναδέλφους και στα σχολεία της συγκεκριμένης περιοχής. Οι διεκδικήσεις που προβάλλουμε δεν 

αποτελούν στενά αιτήματα του κλάδου αλλά αφορούν τους όρους παροχής του δικαιώματος στη 

μόρφωση για τους μαθητές αυτών των περιοχών. Ταυτόχρονα, αποτελούν και διεκδικήσεις συνολικά 

των κατοίκων των νησιωτικών περιοχών (εργαζόμενοι, μικροεπαγγελματίες, μαθητές κ.ά.) που 

πλήττονται από τη βάρβαρη, μνημονιακή αντιλαϊκή πολιτική όλων των τελευταίων κυβερνήσεων 

μέχρι τώρα.  

 

Οι εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες διαβίωσης και εργασίας για τους εκπαιδευτικούς και 

γενικότερα τους δημοσίους υπαλλήλους στα νησιά των Κυκλάδων, οι ελλιπείς ή και ανύπαρκτες 

δομές εκπαίδευσης, υγείας και άλλων δημόσιων υπηρεσιών στα νησιά, οι πολλές και σοβαρές 

ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού από την περιοχή αναδεικνύουν για άλλη μια φορά τα μόνιμα 

και σοβαρά αιτήματά μας : 

 

Απαιτούμε να ληφθούν άμεσα μέτρα για: 

 

- Μαζικούς μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών και όλου του απαραίτητου βοηθητικού 

προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών όλων των σχολείων και όλων των μαθητών 

- Φθηνές, ασφαλείς, τακτικές δημόσιες συγκοινωνίες, με παροχή έκπτωσης 50% στους 

εκπαιδευτικούς, χωρίς πλαφόν και περιορισμούς, με καράβια, αεροπλάνα και 

ΚΤΕΛ 

- Επιδότηση ενοικίου 50% σε όλους τους εκπαιδευτικούς που νοικιάζουν σπίτι, δωρεάν 

στέγαση εκεί που υπάρχουν οι δυνατότητες και οι υποδομές, επίδομα σίτισης. 

- Επαναφορά του δικαιώματος πρόσβαση σε στέγαση και σίτιση και στους μόνιμους 

εκπαιδευτικούς. 

- Επαναφορά των επιδομάτων παραμεθόριων και προβληματικών περιοχών στο επίπεδο του 

2009 και γενικότερη κάλυψη των απωλειών 

- Παροχή επιδόματος θέρμανσης. Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη βασικής ανάγκης και 

επαναφορά του χαμηλού συντελεστή ΦΠΑ. 

- Να αποτελέσουν βασικό κριτήριο η νησιωτικότητα, το παραμεθόριο και προβληματικό των 

περιοχών στον ανακαθορισμό της μοριοδότησης των σχολείων και στον καθορισμό επιπλέον 
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σχολείων ως δυσπρόσιτων 

- Οικονομική στήριξη (π.χ. ενοικίου, συγκοινωνιών) των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε 

σχολεία της παραμεθορίου 

 

Το 19ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ 
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ΨΗΦΙΣΜΑ 19ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
Για την εξώδικη διαμαρτυρία προς την Α΄ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης 

 

       Αντιμέτωπη βρίσκεται ξανά η Α΄ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης με τον εργοδότη, που αφού απέλυσε 

έγκυο εργαζόμενη, έχει στραφεί εναντίον οποιουδήποτε τόλμησε να στηλιτεύσει το γεγονός. Η Α΄ 

ΕΛΜΕ έχει «πληρώσει» την έκφραση αλληλεγγύης της με συλλήψεις μελών της και μήνυση σε όλο 

το ΔΣ. Αλλά δεν σταματάμε εδώ.  

Αυτή τη φορά με εξώδικη διαμαρτυρία απαιτεί από την Α΄ΕΛΜΕ να αποσύρει τις τέσσερις 

ανακοινώνεις που έχουν προηγηθεί και  που καταγγέλλουν  τόσο την απόλυση της εγκύου όσο και 

την απαράδεκτη  συμπεριφορά του απέναντι σε όλους όσους καταγγέλλουν το συγκεκριμένο συμβάν.  

Είναι αδιανόητο να μας συλλαμβάνουν, να μας στέλνουν στα δικαστήρια με εντολή του 

συγκεκριμένου εργοδότη και ο ίδιος να απαιτεί από το σωματείο να μη βγάλει ούτε μία ανακοίνωση 

για να καταγγείλει τα γεγονότα αυτά. Αυτό στρέφεται ευθέως κατά της ελευθερίας του λόγου και της 

συνδικαλιστικής δράσης.  

    Δηλώνουμε ότι θα υπερασπιζόμαστε τα εργασιακά δικαιώματα  των συναδέλφων μας και 

το δικαίωμά μας ως σωματείο να καταγγέλλουμε οποιαδήποτε επίθεση εναντίον του, εναντίον των 

μελών του και εναντίον οποιουδήποτε εργαζόμενου αδικείται. Ο σκοπός του σωματείου μας είναι η 

προάσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων και στα πλαίσια της συνδικαλιστικής μας ελευθερίας 

εκφράσαμε την αλληλεγγύη μας η οποία δεν εξαντλείται στα στενά όρια του κλάδου των 

εκπαιδευτικών. 

    Θα συνεχίσουμε να καταγγέλλουμε παραβιάσεις εργασιακών δικαιωμάτων και απολύσεις από 

εργοδότες, πολύ περισσότερο εγκύων εργαζομένων, και δηλώνουμε ότι δεν θα αποσύρουμε καμία 

από τις ανακοινώσεις μας. Ούτε φυσικά θα ζητήσουμε συγγνώμη ή θα απολογηθούμε γιατί πράξαμε 

το αυτονόητο. Επιμένουμε στις ανακοινώσεις της ΕΛΜΕ πολύ περισσότερο μετά την αναγνώριση 

και δικαστικά της αλήθειας όσων καταγγέλλουμε.  

To 19o Συνέδριο της ΟΛΜΕ συμπαραστέκεται στην Α' ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης και 

ταυτόχρονα καταδίκης της δίωξης και της προσπάθειας παρεμπόδισης συνδικαλιστικής δράσης από 

την εργοδοσία της Vresnet. 

 

 

 

 

Το 19ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ 
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ΨΗΦΙΣΜΑ 19ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
Διαδικασία εξέτασης στα μουσικά όργανα στις σχολές των Μουσικών Σπουδών 

 

 

Διαμαρτυρόμαστε για τη διαδικασία εξέτασης στα μουσικά όργανα στις Σχολές των 

Μουσικών Σπουδών. 

Συγκεκριμένα λίγο πριν τις πανελλαδικές εξετάσεις, στις 14/5/2019, ήρθε διευκρινιστική 

οδηγία από την ΚΕΕ ότι τα μουσικά θέματα πρέπει να εκτελούνται χωρίς παρτιτούρες, γεγονός που 

αιφνιδίασε τους μαθητές, οι οποίο είχαν προετοιμαστεί ώστε να εξεταστούν με διαφορετικό τρόπο. 

Για μια ακόμη φορά στις φετινές εξετάσεις φάνηκε ότι το ΥΠΑΙΘ αδιαφορεί για την 

ψυχολογία και την καλή επίδοση των μαθητών. 

Σε κάθε περίπτωση οι υπεύθυνοι του ΥΠΑΙΘ και τη ΚΕΕ δεν πρέπει να ξεχνάνε ότι ο τρόπος 

εξέτασης πρέπει να γνωστοποιείται έγκαιρα στους εξεταζόμενους μαθητές, ώστε να μην επιτείνεται 

το ήδη δυσβάσταχτο άγχος των υποψηφίων.  

 

 

 

 

 

 

 Το 19ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ 
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