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ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ (15/3/14) 

Για τη ματαίωση των σεμιναρίων αξιολόγησης 

 

 Η Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ της χώρας χαιρετίζει τις δεκάδες ΕΛΜΕ και 

Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. καθώς και τις εκατοντάδες εκπαιδευτικούς που 

πραγματοποίησαν αποκλεισμό του Υπουργείου Παιδείας, για να ματαιωθεί το πρώτο 

από τα σεμινάρια των αξιολογητών – στελεχών εκπαίδευσης.  

 Η κυβέρνηση υιοθέτησε για μια ακόμη φορά τη βία και την καταστολή απέναντι 

στο εκπαιδευτικό κίνημα που υπερασπίζεται τη δημόσια δωρεάν εκπαίδευση. Το μόνο 

που κατάφερε ήταν ελάχιστοι, κρυμμένοι μέσα σε ταξί και συνοδευόμενοι από τις 

δυνάμεις καταστολής να τρυπώνουν στο Υπουργείο για να δώσουν άλλοθι στην 

κυβερνητική πολιτική και να εξασφαλίσουν τη συνέχεια της θητείας τους και την 

καριέρα τους, αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις των ενεργειών τους τόσο στην δημόσια 

εκπαίδευση όσο και στις ζωές των εκπαιδευτικών.  

 Η σημερινή κινητοποίηση είναι η αρχή μιας σειράς κινητοποιήσεων για το 

μπλοκάρισμα των διαδικασιών της αξιολόγησης και την ακύρωση των σεμιναρίων της 

ντροπής.  

 Καλούμε όλους τους Σχολ. Συμβούλους να μη συμμετάσχουν στα σεμινάρια 

αξιολόγησης που ξεκινούν από την Παρασκευή, 21/3/14 στο Υπ. Παιδείας.  

Καλούμε τους σχολ. Συμβούλους να αναλογιστούν την κατάσταση που 

δημιουργείται και να μην επιτρέψουν, και με τη δική τους συμβολή, να μετατραπούν 

σε μηχανισμό επιβολής της πολιτικής Κυβέρνησης – Ε.Ε. – ΔΝΤ που διώχνει μαθητές 

και εκπαιδευτικούς από τα σχολεία, που υπονομεύει τη δημόσια δωρεάν παιδεία. Είναι 

η στιγμή να διαλέξουν όχθη. Και δεν θα βρίσκονται πάντοτε τα ΜΑΤ για να μπορεί να 

κρύβεται κάποιος πίσω τους.  

 

ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΚΑΝΕΙΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΚΑΝΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ 

 

 Η Γ.Σ. καλεί όλους τους συναδέλφους, τις ΕΛΜΕ μαζί με τους Συλλ. 

Διδασκόντων να οργανώσουν τον αποκλεισμό του Υπ. Παιδείας την Παρασκευή, 

21/3 στις 3 μ.μ. για να ματαιώσουμε το επόμενο σεμινάριο σχολικών συμβούλων.  
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ (15/3/14)  

 

Κάτω τα χέρια από το συνδικαλιστικό κίνημα. 

Κανένας συνδικαλιστής, κανένα Σωματείο δεν  θα γίνει ρουφιάνος της 

Ασφάλειας. 

Δεν δίνουμε κανένα στοιχείο στην Ασφάλεια, που αφορά τα σωματεία και τη 

συνδικαλιστική τους δράση. 

 

 Η Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ καταδικάζει με το πιο κατηγορηματικό 

τρόπο την ενέργεια της Γεν. Αστυνομικής Δ/νσης Αττικής, να ζητήσει από την ΠΟΕ 

ΟΤΑ, τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας των μελών της ΠΟΕ ΟΤΑ αλλά και 

των μελών των Συλλόγων καθώς και των αντιπροσώπων που απαρτίζουν το σώμα 

των Συνεδρίου.  

Αστικό κράτος, συγκυβέρνηση, Ε.Ε. και ΔΝΤ εντείνουν την τροµοκρατία, τον 

αυταρχισµό και την καταστολή, προκειµένου να σκύψουν οι εργαζόµενοι το κεφάλι, 

να αποδεχτούν τα βάρβαρα µέτρα τους.  

Με λίγα λόγια θέλουν να συνδράµουµε την Ασφάλεια, να τους βοηθήσουµε να 

χτυπήσουν το συνδικαλιστικό κίνηµα, να βγάλουν σε διαθεσιµότητα συναδέλφους µας, 

να γίνουµε καταδότες του κινήµατος.  

Να µην το αφήσουµε αναπάντητο!! 

Καλούµε τις διοικήσεις των συνδικαλιστικών οργάνων να µην δεχτούν να 

παίξουν αυτό το ρόλο, να αρνηθούν να δώσουν οποιαδήποτε τέτοια στοιχεία, να 

παλέψουν µε όλους τους εργαζοµένους για να µην προχωρήσει καµία ποινική δίωξη.  

Καλούµε όλους τους εργαζοµένους να µην φοβηθούν, να µην 

τροµοκρατηθούν. Να βγάλουν συµπεράσµατα για το ρόλο της Τοπικής Διοίκησης και 

των Δηµάρχων του ευρωµονόδροµου, ως θεµατοφύλακα της αντεργατικής πολιτικής.  

Καλούµε όλα τα σωµατεία στον κλάδο των ΟΤΑ, αλλά και σε άλλους 

κλάδους να ενηµερώσουν τους εργαζοµένους, να πάρουν αποφάσεις καταδίκης της 

επέµβασης της κυβέρνησης στις εσωτερικές υποθέσεις του συνδικαλιστικού κινήµατος 

και της τροµοκράτησης των εργαζοµένων.  

Καµιά τροµοκρατία δεν θα σταµατήσει το κίνηµα και τους αγώνες! 

 

 

Από τη Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ 
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ (15/3/14)  

Να αθωωθούν οι συλληφθέντες μαθητές της πορείας στη μνήμη του Αλέξη 

Γρηγορόπουλου 
 

Σε όργιο καταστολής εξελίχθηκε η μαθητική διαδήλωση στο κέντρο της 

Αθήνας, την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2013, 5 χρόνια μετά τη δολοφονία του Αλέξη 

Γρηγορόπουλου. Οι αστυνομικές δυνάμεις έπνιξαν τους μαθητές στα χημικά, τους 

περικύκλωσαν, τους εγκλώβισαν στα Προπύλαια, τους χτύπησαν και προχώρησαν σε 

27 προσαγωγές. Από αυτές οι 8 μετατράπηκαν σε συλλήψεις με κατηγορίες 

ανυπόστατες και κατασκευασμένες. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι μαθητές των 

Λυκείων μας - ένας μαθητής από το 390 Λύκειο Αθήνας και οι 2 μαθητές από το 150 

Λύκειο Αθήνας.  

Η Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ, καταγγέλλει τις αναίτιες συλλήψεις των 

ανήλικων μαθητών. Η αστυνομική επίθεση, οι προσαγωγές και οι συλλήψεις, η 

άσκηση λεκτικής και σωματικής βίας, έχουν ως στόχο την τρομοκράτηση 15χρονων 

παιδιών που το μόνο τους «έγκλημα» είναι η συμμετοχή τους στη μαθητική διαδήλωση.  

Καταγγέλλουμε τις αστυνομικές δυνάμεις αλλά και τους εντολείς τους, που 

χρησιμοποίησαν βία και καταστολή για να φιμώσουν μια ειρηνική μαθητική 

διαδήλωση. Δεν θα επιτρέψουμε στην κυβέρνηση και στους κατασταλτικούς της 

μηχανισμούς να τρομοκρατούν τα παιδιά και να φυλακίζουν τα όνειρά τους.  

Ως εκπαιδευτικοί στεκόμαστε στο πλευρό των μαθητών μας και των 

οικογενειών τους. Η Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ όλης της χώρας θα στηρίξει, με 

κάθε τρόπο, οικονομικά, νομικά και αγωνιστικά, τους διωκόμενους μαθητές μας.  

 

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ 

ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΘΩΩΣΗ ΤΟΥΣ 

 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΒΙΑ 

 

ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΜΑΣ 

 

 

Από τη Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ 
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ΨΗΦΙΣΜΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΓΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ (15/3/14) 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛ. 

ΜΟΝΑΔΩΝ 

 

Η Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ καταγγέλλει την καθυστέρηση πληρωμής 

από το Σεπτέμβρη στη συντριπτική πλειοψηφία των καθαριστριών σχολικών μονάδων.  

Θεωρούμε ότι οι καθαρίστριες αποτελούν μέρος της εκπαιδευτικής κοινότητας, 

στηρίζουν με τη συνεχή παρουσία και προσφορά τους τη λειτουργία του δημόσιου 

σχολείου. Επιπρόσθετα ανήκουν στους πλέον ευάλωτους κλάδους που χτυπήθηκαν με 

βάναυσο τρόπο από τις πολιτικές της μνημονιακής Κυβέρνησης.  

Η Γ.Σ. των Προέδρων απαιτεί την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων στις 

καθαρίστριες σχολικών μονάδων και το σεβασμό στα εργασιακά τους δικαιώματα.  
 

Από τη Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ 
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ΨΗΦΙΣΜΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΓΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ (15/3/14) ΕΝΑΝΤΙΟΝ 

ΤΗΣ ΠΟΙΝ. ΔΙΩΞΗΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΤΗΣ ΕΛΜΕ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ  

 

Η Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ, καταγγέλει την ποινική δίωξη εναντίον 

συναδέλφων εκπαιδευτικών από τη Φωκίδα που στην ουσία κατηγορούνται για 

υποκίνηση καταλήψεων. Η ποινική δίωξη έρχεται σε συνέχεια  αναφοράς  που έγινε 

στον εισαγγελέα από γονέα μαθητή του Λυκείου Ιτέας με βάση την οποία εγκαλούνται 

οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είναι και οι ίδιοι γονείς  για την στάση που 

κράτησαν σε συνέλευση του Συλλόγου Γονέων του Λυκείου Ιτέας και ενώ ο 

Εισαγγελέας έβαλε την υπόθεση στο αρχείο, ο Αντιεισαγγελέας Εφετών επανέφερε την 

υπόθεση.  

Η εξέλιξη αυτή είναι πολύ επικίνδυνη. Είναι ξεκάθαρη προσπάθεια 

τρομοκράτησης των εκπαιδευτικών, των μαθητών- δεν ξεχνάμε ότι στη συγκεκριμένη 

αναφορά αναφέρονται ονόματα και στοχοποιούνται ανήλικοι μαθητές. Στόχος είναι να 

καταστείλουν με τον φόβο οποιονδήποτε αγώνα, οποιαδήποτε κινητοποίηση, 

οποιαδήποτε αντίδραση σε αυτή τη βάρβαρη αντιλαϊκή-αντιεκπαιδευτική 

πολιτική.  Εντάσσεται και εξυπηρετεί  την πολιτική της κυβέρνησης να επιβάλλει το 

δόγμα ¨νόμος και τάξη¨ , να επιβάλλει δηλαδή κλίμα τρομοκρατίας στο λαό για να 

σταματήσει να διεκδικεί. 

Με την συγκεκριμένη ποινική δίωξη όμως διώκεται η άποψη. Διώκεται η στάση 

και η γνώμη των συναδέλφων, η οποία εκφράστηκε σε ΓΣ Συλλόγου Γονέων. Δηλαδή 

όποιος στηρίξει τις αποφάσεις των μαθητικών συλλογικών οργάνων, όποιος  στηρίζει 

το δικαίωμα των μαθητών, όπως και όλης της νεολαίας να διεκδικήσει το μέλλον της 

βαφτίζεται υποκινητής καταλήψεων και διώκεται ποινικά. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: 

Όποιος τολμά σηκώσει κεφάλι, θα έχει μπλεξίματα με τον νόμο! 

Οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές, οι γονείς, όλοι οι εργαζόμενοι καταδικάζουμε 

τέτοιες διώξεις, που στρέφονται συνολικά εναντίον του εργατικού και νεολαιίστικου 

κινήματος. Να μη φοβηθούν, να μη σταματήσουν να αγωνίζονται για το δίκιο τους. Η 

επιχείρηση τρομοκράτησης δεν θα περάσει! 

 

Απαιτούμε να σταματήσει τώρα η ποινική δίωξη εναντίον των 

συναδέλφων! 

Να μην τολμήσουν να εμπλέξουν το όνομα κανενός μαθητή μας! 

Να σταματήσει κάθε δίωξη που στρέφεται εναντίον των αγώνων και του 

κινήματος! 
 

Από τη Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ 
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ (15/3/14) ΣΤΟΥΣ 

ΣΥΝΑΔ/ΦΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

 

 

 

Η ΓΣ των Προέδρων των ΕΛΜΕ εκφράζει την αλληλεγγύη της στο δάσκαλο 

Θανάση Αγαπητό και στους δημοτικούς υπαλλήλους Σαράντη Aρβανίτη και Θωμά 

Κυρατζόπουλο, οι οποίοι δικάζονται στις 2 του Απρίλη 2014 στη Θεσσαλονίκη. Οι 

συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι πανηγυρικά είχαν αθωωθεί, όμως οδηγούνται σε νέα 

δίκη, μετά την έφεση που άσκησε ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών.  

Αν και αποδείχτηκε πως η δίωξη τους έγινε μόνο και μόνο επειδή συμμετείχαν 

στην κινητοποίηση των εργαζομένων ενάντια στη φιέστα του Φούχτελ με δημάρχους, 

παραπέμπονται σε νέα δίκη γιατί η εξουσία τρέμει μπροστά σε ένα συνολικό, μαζικό 

και μαχητικό κίνημα αντίστασης και ανυπακοής και γι' αυτό επιδιώκει να 

τρομοκρατήσει τους εργαζόμενους ώστε να αποδεχθούν σιωπηλά και υποταγμένα την 

πολιτική Kυβέρνησης-E.E. και Δ.Ν.Τ.  

Είναι ολοφάνερο πως η συνέχιση των προκλητικών δικαστικών διώξεων είναι 

μέρος των μηχανισμών άγριας καταστολής που όλο και περισσότερο χρησιμοποιεί η 

κυβέρνηση για να καθυποτάξει τον αγώνα των εργαζομένων ενάντια στην φτώχεια, την 

ανεργία και την εξαθλίωση.  

Ειδικά την εποχή αυτή όπου η συγκυβέρνηση μέσω του μεσοπρόθεσμου και 

των αποφάσεων για απολύσεις-διαθεσιμότητες στο δημόσιο, επιχειρεί να επικρατήσει 

παντού ο φόβoς των δικαστηρίων και της απόλυσης «γιατί αντιτάχθηκες» και ο τρόμος 

των πειθαρχικών «γιατί αντιμίλησες», χρέος του συνδικαλιστικού κινήματος είναι να 

υπερασπιστεί με κάθε τρόπο τους συναγωνιστές. Τώρα που επιχειρούν να 

καταργήσουν και στο δημόσιο τη σταθερή και μόνιμη δουλειά, η στοχοποίηση των 

αγώνων και των αγωνιστών έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις γι' αυτό και οι 

συλλήψεις, οι προσαγωγές και η καταστολή των ΜΑΤ, είναι καθημερινό φαινόμενο.  

Δηλώνουμε ότι δε θα γίνουμε σύγχρονοι δούλοι που θα φoβoύνται να μιλήσουν, 

αλλά συλλογικά θα παλέψουμε ενάντια στην αντεργατική πολιτική, τον αυταρχισμό 

και τις δικαστικές διώξεις. Θα υπερασπιστούμε με κάθε τρόπο τους συναγωνιστές μας 

και όχι μόνο δε θα υποστείλουμε τις σημαίες του αγώνα αλλά θα τις ανεμίσουμε ακόμα 

πιο μαχητικά. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους 3 διωκόμενους. Το πλατύ κύμα 

αλληλεγγύης στην Ελλάδα και το εξωτερικό από εργαζόμενους, συνδικάτα, κοινωνικές 

οργανώσεις, κατάφερε την αθώωση στην πρώτη δίκη. Θα συνεχίσει και τώρα πιο 

δυνατά, πιο αποφασιστικά μέχρι την τελική δικαίωση και το σταμάτημα κάθε δίωξης. 

Δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι οι διώξεις και η κρατική καταστολή δε μας 

τρομοκρατούν, αλλά αντίθετα xαλυβδώνoυν τη θέλησή μας για αντίσταση και αγώνα.  

 Να σταματήσει ο δικαστικός πόλεμος ενάντια στους 3 αθωωμένους 

εργαζόμενους της Θεσσαλονίκης. 
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 Να σταματήσει κάθε συνδικαλιστική και πολιτική δίωξη και να αθωωθούν 

οι τρεις συνάδελφοι. 

 Το δικαίωμα του λαού να αγωνίζεται δεν δικάζεται! 

 Οι αγώνες των εργαζομένων δεν ποινικοποιούνται, δεν καταστέλλονται! 

 

 

Από τη Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ 
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ (15/3/14) 
 

Πριν από 4 χρόνια, μαθητής του 2ου Γυμνασίου Νάξου έχασε τη ζωή του σε 

ατύχημα, όταν κατά τη διάρκεια σχολικού περιπάτου καταπλακώθηκε από 

ποδοσφαιρικό τέρμα στην αυλή του δημοτικού σχολείου της περιοχής στην οποία 

πραγματοποιήθηκε  ο σχολικός περίπατος του σχολείου του. Οι εκπαιδευτικοί που 

συμμετείχαν ως συνοδοί εδώ και 4 χρόνια βιώνουν μια αφάνταστη ψυχική και 

οικονομική ταλαιπωρία. Διώχθηκαν με ΕΔΕ και πειθαρχικά, υπέστησαν το διασυρμό 

από μέρος της κοινής γνώμης της κλειστής τοπικής κοινωνίας που έφτασε μέχρι και 

την κοινωνική τους απομόνωση, και τέλος 13 συνοδοί και η διευθύντρια του σχολείου 

καταδικάστηκαν το Φλεβάρη του 2014 από ποινικό δικαστήριο μετά από 20 δικάσιμες, 

σε βαριές ποινές για συλλογική ευθύνη (10μηνη φυλάκιση με αναστολή για 13 

εκπαιδευτικούς  και 20 μήνες με αναστολή για τη διευθύντρια). 

Το περιστατικό αυτό καταδεικνύει περίτρανα τις ιδιαίτερες απαιτήσεις και την 

επικινδυνότητα του έργου των εκπαιδευτικών, την ασάφεια της νομοθεσίας σε ό,τι 

αφορά σχολικούς περιπάτους και εκδρομές  - την οποία έχουμε από παλιότερα 

επισημάνει-, καθώς και την αυστηροποίηση του νέου πειθαρχικού κώδικα με βάση τον 

οποίο μπορεί να συνθλιβεί η εργασιακή ασφάλεια, η επαγγελματική αξιοπρέπεια και η 

ίδια η ζωή όποιου εκπαιδευτικού έχει την ατυχία να εμπλακεί ακούσια σε παρόμοιο 

περιστατικό.  

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Νοτίων Κυκλάδων και η Γενική Συνέλευση των Προέδρων 

των ΕΛΜΕ, αφού εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους  στην πενθούσα οικογένεια του 

μαθητή, εκφράζουν τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη τους στους συναδέλφους 

και στη διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Νάξου, δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν να 

βρίσκονται πλάι τους μέχρι την τελική τους δικαίωση, και ζητούν από την ΟΛΜΕ: 

 να καλύψει νομικά και οικονομικά όποιους από τους συναδέλφους το 

επιθυμούν, κατά τη διαδικασία της έφεσης την οποία έχουν ήδη ασκήσει. 

 Να καλύψει κατά το δυνατόν τα δικαστικά έξοδα που έχουν κάνει μέχρι τώρα. 

 Να τεθεί το ζήτημα του νέου πειθαρχικού κώδικα σε Γενικές Συνελεύσεις 

των ΕΛΜΕ, ώστε να κινηθούν οι διαδικασίες για την αναθεώρησή του, 

ειδικά τη στιγμή που πολλοί συνάδελφοι διώκονται βάσει του 

συγκεκριμένου κώδικα.  

 

Η Γενική  Συνέλευση των Προέδρων απαιτεί επίσης από το Υπουργείο Παιδείας: 

1. Να δεσμευτεί το Υπουργείο, ότι δε θα  υπάρξει  καμία περαιτέρω 

πειθαρχική ή άλλη υπηρεσιακή δίωξη των συναδέλφων και της 

διευθύντριας του 2ου Γυμνασίου Νάξου. 

Σε διαφορετική περίπτωση είμαστε υποχρεωμένοι να καλέσουμε τους 

συναδέλφους όλου του κλάδου να απέχουν από το να συνοδεύουν σε 
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περιπάτους, εκδρομές και εξωσχολικές δραστηριότητες, για να διαφυλάξουν 

την εργασιακή αλλά και την ψυχική τους ασφάλεια. 

2. Το Υπουργείο Παιδείας να καλύπτει νομικά όλους τους εκπαιδευτικούς 

που ορίζονται συνοδοί σε περιπάτους, εκδρομές και εξωσχολικές 

δραστηριότητες (Θέση της ΟΛΜΕ ήδη από το 1985, 2ο Συνέδριο). 

 

 

Από τη Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


