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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΕΛΜΕ

Σάββατο, 25/1/2014 στις 10 π.μ. στο Ξενοδοχείο «ΑΜΑΛΙΑ»
(Λεωφ. Αμαλίας 10, τηλ: 210 3237300)

ΘΕΜΑΤΑ Η.Δ.

1. Εισήγηση – Πρόγραμμα δράσης του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ
2. Οριστική διαγραφή της ΕΛΜΕ Προτύπων από τη δύναμη της ΟΛΜΕ

Θέμα 1ο :
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΓΣ ΤΩΝ ΕΛΜΕ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΙΧΜΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

 Όχι στη διαθεσιμότητες - καμία απόλυση εκπαιδευτικού
 Κατάργηση ν.4142/13, ν.3848/10 και ΠΔ 152/13 για την αξιολόγηση

εκπαιδευτικών και σχολείων.
 Αύξηση των δαπανών για την εκπαίδευση (5% ΑΕΠ ή 15% προϋπολ.)
 Κατάργηση  ν.4186/13 (όχι στον εξεταστικό μαραθώνιο, στην ιδιωτικοποίηση,

στην πρόωρη κατάρτιση μετά το γυμνάσιο και στη μαθητεία, επαναφορά
τομέων και ειδικοτήτων που καταργήθηκαν στην ΤΕΕ).

 Καμιά συγχώνευση – κατάργηση σχολείου.
 Ανώτερο όριο 20 μαθητές στο τμήμα, 15 στις κατευθύνσεις και 10 μαθητές

ανά καθηγητή στα εργαστήρια.
 Διασφάλιση των οργανικών θέσεων που απειλούνται από την αύξηση του

διδακτικού ωραρίου. Επαναφορά του ωραρίου στην προηγούμενη κατάσταση.
Κατάργηση του νόμου 4152/13.

 Διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων μονίμων και αναπληρωτών.
 Ουσιαστική οικονομική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών, ειδικά των

νεώτερων. Κατάργηση του ν. 4024/11
 Καμιά μείωση συντάξεων (κύριων, επικουρικών, εφάπαξ)
 Σταμάτημα κάθε συνδικαλιστικής δίωξης.
 Άμεση κατάργηση των νόμων για το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο (ν.4093/12 και

4057/12).
 Παιδεία, υγεία, ασφάλιση, ρεύμα και νερό για όλο το λαό!
 Όχι στη διάλυση – συρρίκνωση – ιδιωτικοποίηση των δημόσιων αγαθών.
 Άμεσα μέτρα ανακούφισης για την ανεργία, την εξαθλίωση και τη μαζική

φτώχεια.



 Να ανατραπεί η πολιτική κυβέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ με μαζικούς
κοινωνικούς αγώνες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
(Με κεντρική αιχμή την αποτροπή των απολύσεων εκπαιδευτικών)

1. Σύγκλιση Γενικών Συνελεύσεων των ΕΛΜΕ από 20-24/1 και ΓΣ προέδρων
ΕΛΜΕ στις 25/1 στην Αθήνα.

2. Στάση εργασίας και συλλαλητήριο την ημέρα συνάντησης της τρόικας με
τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης

3. Συλλαλητήρια σε όλες τις πόλεις την Παρασκευή 31/1/14
4. 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση στις 7/2/14, ημέρα που εκδικάζεται η

υπόθεση της διαθεσιμότητας των εκπαιδευτικών στο Συμβούλιο της
Επικρατείας.

5. Νέες ΓΣ των ΕΛΜΕ και ΓΣ προέδρων μέσα στο Φλεβάρη για εκτίμηση
της κατάστασης και την κλιμάκωση των αγωνιστικών κινητοποιήσεων με
ένταση και διάρκεια, από κοινού με άλλους κλάδους εργαζομένων σε δημόσιο
και ιδιωτικό τομέα, με γονείς και μαθητές.

6. Οι ΕΛΜΕ σε συντονισμό με τα σωματεία εργαζομένων στα νοσοκομεία να
οργανώσουν παρεμβάσεις σε κεντρικά νοσοκομεία των νομών για τη δωρεάν
ιατρική περίθαλψη των μαθητών και των οικογενειών τους μέχρι τις
7/2/14. Κανείς μαθητής και η οικογένειά του χωρίς στέγη, φαγητό, ρεύμα και
περίθαλψη.

7. Την ίδια περίοδο θα πραγματοποιηθούν περιοδείες και συνεντεύξεις τύπου σε
όλη τη χώρα.

8. Παράλληλα, το ΔΣ της ΟΛΜΕ συγκαλεί σύσκεψη ομοσπονδιών για το
συντονισμό των κινητοποιήσεων, τη Δευτέρα 20/1/14 και κοινό αγώνα σε όλο
το δημόσιο ενάντια στις απολύσεις

ΘΕΜΑ 2ο :
(Απόσπασμα από τα πρακτικά του 16ου Συνεδρίου της ΟΛΜΕ)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ του ΔΣ της ΟΛΜΕ ΣΤΟ ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΕΛΜΕ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
ΑΠΟ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΟΛΜΕ

α) Σύμφωνα με το άρθρ. 4 του Καταστατικού της ΟΛΜΕ:
«Η ΟΛΜΕ συγκροτείται από όλες τις ενώσεις λειτουργών Μ.Ε.  που

υπάρχουν ή θα συσταθούν νόµιµα σε όλη τη χώρα και το εξωτερικό. Η κάθε µία
ΕΛΜΕ καλύπτει περιοχή  µέχρι και ενός Νοµού ή Νοµαρχιακού Διαµερίσµατος
και,  όπου ειδικές συνθήκες επικοινωνίας το επιβάλλουν, καλύπτει ανάλογη
περιοχή κατά τον προσφορότερο συνδικαλιστικό τρόπο».

Είναι λοιπόν σαφές από το Καταστατικό της ΟΛΜΕ ότι αφενός προβλέπεται
μόνο η δημιουργία ΕΛΜΕ κατά περιοχή και όχι κατά είδος σχολείων και αφετέρου,
δεν προβλέπεται σε καμιά περίπτωση η δημιουργία Πανελλαδικού Σωματείου.

β) Η πολιτικοσυνδικαλιστική απόφαση του Κλάδου μας όπως αυτή έχει
εκφραστεί και σε παλαιότερα Συνέδρια αλλά και σε πρόσφατη ομόφωνη απόφαση
του Δ.Σ. είναι η εγγραφή όλων των εκπαιδευτικών των «Προτύπων – Πειραματικών»
Σχολείων στις κατά τόπους ΕΛΜΕ.



γ)   Σύμφωνα με το πνεύμα και τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθ. 5
του Καταστατικού της ΟΛΜΕ, και εφαρμόζεται σε ανάλογες περιπτώσεις, η εγγραφή
εκπαιδευτικών από σχολεία που ανήκουν συνδικαλιστικά σε άλλες ΕΛΜΕ, απαιτεί
πρώτα απόφαση της ΕΛΜΕ στην οποία ανήκουν χωροταξικά σήμερα.

Με βάση τα παραπάνω, και με δεδομένο ότι:
1. Η ΕΛΜΕ Προτύπων προχώρησε στην ψήφιση και έγκριση (9-5-2012) νέου

καταστατικού που προβλέπει τη μετατροπή της σε πανελλαδικού τύπου
σωματείου.

2. Το ΔΣ της ΟΛΜΕ είχε προειδοποιήσει, πριν την τροποποίηση του
καταστατικού με έγγραφο στις 3-4-2012, το ΔΣ της ΕΛΜΕ Προτύπων ότι μια
τέτοια ήταν αντικαταστατική και αντίθετη με την ομόφωνη απόφαση για τον
τρόπο συνδικαλιστικής έκφρασης του κλάδου μας.

3. Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Προτύπων δεν προχώρησε σε κάποια διορθωτική ενέργεια
όπως ζήτησε το ΔΣ της ΟΛΜΕ, τόσο στη μεταξύ μας συνάντηση (Νοέμβρης
2012) αλλά και με έγγραφο στις 30-11-2012.

4. Εγγράφει ήδη μέλη εκπαιδευτικούς από όλες τις περιοχές της χώρας.
5. Ψήφισαν στις εκλογές για την ανάδειξη ΔΣ και αντιπροσώπων στο 16ο

συνέδριο της ΟΛΜΕ και εκπαιδευτικοί από σχολεία που ανήκουν στη δύναμη
άλλων ΕΛΜΕ ανά τη χώρα.

Το 16ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ, αποφασίζει τα παρακάτω:

Α. Καλεί την ΕΛΜΕ Προτύπων να προβεί αμέσως σε όλες εκείνες τις
απαιτούμενες ενέργειες για να επανέλθει στο προηγούμενο καταστατικό της και

Β. Εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ να φέρει το θέμα της διαγραφής της ΕΛΜΕ
Προτύπων από τη δύναμη της ΟΛΜΕ, στην πρώτη μετά το συνέδριο Γενική
Συνέλευση Προέδρων ΕΛΜΕ (εφόσον η ΕΛΜΕ Προτύπων δεν προχωρήσει στην
υλοποίηση της παραπάνω απόφασης του Συνεδρίου, βλ. σημείο Α), δεδομένου ότι
έπαυσε να υπάρχει σε αυτήν η απαιτούμενη από το Καταστατικό προϋπόθεση για τη
διατήρηση της ιδιότητας του μέλους.


