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       ΠΡΟΣ: 

       -τα Δ.Σ. των ΕΛΜΕ 

                                           - τα ΜΜΕ  

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

 

 Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ στη σημερινή του συνεδρίαση (27/8/2013), πήρε τις 

παρακάτω αποφάσεις στην κατεύθυνση της προετοιμασίας του κλάδου για την 

απόκρουση της κυβερνητικής επίθεσης που αναπτύσσεται ενάντια στη δημόσια 

εκπαίδευση, τους εκπαιδευτικούς και όλους τους εργαζόμενους. Παράλληλα, άρχισε 

τη συζήτηση για τη διαμόρφωση της εισήγησης προς τις Γ.Σ. του κλάδου, η οποία θα 

ολοκληρωθεί στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 29/8. Οι Γ.Σ. των ΕΛΜΕ θα 

πραγματοποιηθούν στις 4 και 5/9 και η Γ.Σ. των Προέδρων προγραμματίζεται 

καταρχάς στις 9/9 . Καλούμε τα Δ.Σ. των ΕΛΜΕ να πάρουν όλα τα αναγκαία μέτρα 

για τη μαζική συμμετοχή των συναδέλφων στις Γ.Σ. και στις άλλες αγωνιστικές 

δραστηριότητες των ημερών.  

 

 Οι συγκεκριμένες αποφάσεις είναι οι παρακάτω:  

 

- Κάλεσμα προς τους εκπαιδευτικούς για συμμετοχή στη συγκέντρωση που 

οργανώνει η ΑΔΕΔΥ ενάντια στις απολύσεις την Πέμπτη, 29/8 στις 12.30 

στην Πλατ. Κλαυθμώνος. 

- Σύσκεψη με Ομοσπονδίες και συνδικάτα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 

στις επόμενες μέρες με σκοπό το συντονισμό της δράσης.  

- Συνάντηση με την ΑΣΓΜΕ και την Ομοσπονδία Γονέων Αθήνας για το 

συντονισμό των ενεργειών.  

- Κινητοποίηση ενάντια στην ψήφιση των ν/σχ για το Γενικό και το 

Επαγγελματικό Λύκειο την ημέρα της συζήτησης στη Βουλή (5 ή 6/9) και 

πανελλαδικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα. Στην ίδια συγκέντρωση καλούμε 

και τους αναπληρωτές – ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς για την ανάδειξη των 

ιδιαίτερων ζητημάτων που τους αφορούν. Όσες ΕΛΜΕ δεν οργανώσουν την 

κάθοδό τους στην Αθήνα, να οργανώσουν εκείνη την ημέρα τοπικές 

πρωτοβουλίες διαμαρτυρίας. Η προσυγκέντρωση στην Αθήνα θα είναι στα 

γραφεία της ΟΛΜΕ στις 18.00.  

- Κάλεσμα για συμμετοχή στη μεγάλη διαδήλωση στη ΔΕΘ στις 7/9. Οι 

ΕΛΜΕ του Λεκανοπεδίου θα πρέπει να ενημερώσουν εγκαίρως την ΟΛΜΕ 

για τη συμμετοχή των συναδέλφων, ώστε να εξασφαλιστεί η μετακίνησή τους 

με πούλμαν (Δηλώσεις συμμετοχής στην γραμματεία της ΟΛΜΕ μέχρι την 

Πέμπτη 5/9).  

- Σύσκεψη ΔΣ ΕΛΜΕ και αιρετών Β. Ελλάδας, Θεσσαλίας και Ηπείρου στη 

Θεσσαλονίκη στις 11 π.μ. στην ΕΔΟΘ. 



- Αποφασίστηκε η κατάθεση προσφυγής ενάντια στη διαπιστωτική πράξη 

για τις διαθεσιμότητες του Υπουργού Παιδείας. Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ τονίζει 

ότι η ενέργεια αυτή, είναι επικουρική της πολιτικής και συνδικαλιστικής μας 

δράσης για την ανάκληση αυτών των διαθεσιμοτήτων.  Θα σας ενημερώσουμε 

τις επόμενες ημέρες αναλυτικά. 

- Καλούμε τα ΔΣ των ΕΛΜΕ και τις επιτροπές αγώνα των ΕΛΜΕ, να 

οργανώσουν ενημερωτικές περιοδείες στις 2 και τις 3/9 στα σχολεία 

προετοιμάζοντας τις ΓΣ. 

- Καλούμε τους εκπαιδευτικούς που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα να είναι 

στις σχολικές μονάδες τους από τις 2/9. Δεν αποδεχόμαστε τις αποφάσεις 

της κυβέρνησης και του Υπουργού Παιδείας που θέτουν σε διαθεσιμότητα 

συναδέλφους μας. 

- Τέλος στις 11/9 προτείνουμε να διαβαστεί επιστολή του ΔΣ της ΟΛΜΕ σε 

γονείς και μαθητές κατά τον αγιασμό των σχολείων και να οργανωθούν μετά 

τον αγιασμό, με πρωτοβουλία των ΕΛΜΕ και των συλλόγων διδασκόντων 

συναντήσεις με γονείς και μαθητές. 

 

 

 


