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ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΕΛΜΕ  

(6/6/20) 

Για τα σχολεία των φυλακών 

 

 Η Γεν. Συνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ λαμβάνοντας υπόψη την 

ανακοίνωση της ΟΛΜΕ της 11/12/2019 σε σχέση με τα σχολεία των φυλακών και με 

βάση τη δυνατότητα που παρέχει ο υπάρχων νόμος 4521/2018 ζητάει την ίδρυση 

σχολικών μονάδων και άλλων εκπαιδευτικών δομών σε όλα τα σωφρονιστικά 

καταστήματα της χώρας.  

 

 

 

Από τη Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ 
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΕΛΜΕ 

(6/6/20) 

Αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό Λαό 

 

Φέτος συμπληρώνονται 72 χρόνια από τη μέρα της Νάκμπα (της καταστροφής 

της Παλαιστίνης το 1948), όταν  μετά την επίθεση του Ισραήλ καταστράφηκαν 

ολοσχερώς 415 παλαιστινιακά χωριά, σκοτώθηκαν πάνω από 10.000 Παλαιστίνιοι 

και δεκάδες χιλιάδες τραυματίστηκαν, ενώ 760.000 Παλαιστίνιοι εκτοπίστηκαν διά 

της βίας από την πατρίδα τους για να καταλήξουν πρόσφυγες στις γύρω περιοχές. 

Σήμερα, 72 χρόνια μετά την καταστροφή, η επιθετικότητα του Ισραήλ 

συνεχίζεται και κλιμακώνεται ιδιαίτερα υπό το πρίσμα των πρόσφατων εξαγγελιών 

του για περαιτέρω προσάρτηση των κατεχόμενων παλαιστινιακών εδαφών με την 

πλήρη υποστήριξη των ΗΠΑ. 

 

Δυναμώνουμε την αλληλεγγύη μας στον Παλαιστινιακό Λαό 

 

 

Από τη Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ 
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΕΛΜΕ 
(6/6/20) 

Αλληλεγγύη στον αγώνα των εργαζομένων των ΗΠΑ 
 

Η δολοφονία του George Floyd ήταν μια ακόμη στις χιλιάδες των νεκρών 

στην πιο πλούσια χώρα του κόσμου. Δολοφονημένοι είτε από τον ρατσισμό είτε από 

τη φτώχεια. Ο πόνος και η δυστυχία εκατομμυρίων φτωχών Αμερικανών είναι κοινός 

με αυτόν των χιλιάδων Ελλήνων μεταναστών στην Αμερική, όπως και των χιλιάδων 

προσφύγων και μεταναστών σήμερα στην Ελλάδα που βίωσαν και βιώνουν τον 

ρατσισμό. 

Χαιρετίζουμε με περηφάνια και ταξική αλληλεγγύη τους εργαζόμενους που 

αυτές τις δύσκολες και κρίσιμες ώρες στέκονται στο πλευρό των διαδηλωτών και 

εναντιώνονται πολύμορφα και οργανωμένα στην καταστολή και τις συλλήψεις 

αγωνιστών. 

Ο ρατσισμός και η καταστολή εναντίον των φτωχών, των έγχρωμων ή των 

μεταναστών και των προσφύγων είναι εκδήλωση της σαπίλας ενός συστήματος που 

δολοφονεί και καταπιέζει τους πολλούς για τα κέρδη των λίγων. Ο ιός είναι ο 

καπιταλισμός και δολοφονεί είτε με τη βία είτε με τη φτώχεια. 

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη και τη στήριξή μας στον αγώνα των λαών, 

των εργαζομένων όλου του κόσμου που ενώνουν τις φωνές τους ενάντια στην 

αδικία και τον ρατσισμό, για έναν κόσμο όπου οι εργάτες θα ζουν αδελφωμένοι, 

χωρίς εκμετάλλευση. 

 
 

 

Από τη Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ 
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΕΛΜΕ 

(6/6/20) 

Για την εξέταση των ειδικών μαθημάτων σε τοπικό επίπεδο 

 

Η Γεν. Συνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ, μετά από ομόφωνη απόφαση, 

στηρίζει τους μαθητές και τους γονείς ή κηδεμόνες τους, στο δίκαιο αίτημα τους στο 

οποίο ζητούν από το ΥΠΑΙΘ να αποφασιστεί άμεσα η εξέταση των ειδικών 

μαθημάτων σε τοπικό επίπεδο, όπως ακριβώς συμβαίνει με τα υπόλοιπα 

πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των Γενικών και των Επαγγελματικών 

Λυκείων. 

Το ήδη υπάρχον θεσμικό πλαίσιο αυτών των εξετάσεων που υποχρεώνει τους 

μαθητές της περιφέρειας που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και 

εξετάζονται σε ειδικά μαθήματα να μεταβούν στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη είναι 

άδικο και εξοντωτικό, καθώς πρέπει να υποστούν την ταλαιπωρία ενός πολυήμερου 

ταξιδιού, που επιτείνει το άγχος και την πίεση που δέχονται και επιδεινώνει τις 

συνθήκες εξέτασης τους. Στις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε, λόγω της πανδημίας 

του κορωνοϊού, τα παραπάνω προβλήματα μεγαλώνουν. Γίνεται φανερό ότι το 

θεσμικό αυτό πλαίσιο πλέον γίνεται επισφαλές για την ίδια την υγεία των μαθητών 

που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές, όπως τα νησιά μας, και θα χρειαστεί να 

ταξιδέψουν. 

 

Ζητάμε από το Υπουργείο Παιδείας να ανταποκριθεί άμεσα στο δίκαιο αίτημά 

του.  

 

 

Από τη Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ 
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΕΛΜΕ 

(6/6/20) 

Για την απόφαση δίωξης του εκπαιδευτικού Μηλιαζήμ Τζεμαλή 

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση ΠΕ & ΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 

ξεκίνησε Δίωξη σε βάρος του Τζεμαλή Μηλιαζίμ, αναπληρωτή εκπαιδευτικού ειδικής 

αγωγής, μέλους του ΣΕΠΕ Ξάνθης με την μορφή της "Προκαταρκτικής Εξέτασης",  

προκειμένου, όπως επικαλείται, να διαπιστωθεί αν τελέστηκε πειθαρχικό παράπτωμα 

από αυτόν, εξαιτίας αναρτήσεων στο “facebook” με αντιρατσιστικό περιεχόμενο που 

έγιναν τον Μάρτιο.  

Ο Τζεμαλή Μηλιαζίμ είναι ένας εκπαιδευτικός που συμμετέχει σε όλους τους 

εκπαιδευτικούς αγώνες, αλλά και σε όλες τις μεγάλες κινηματικές μάχες στο 

αντιπολεμικό και στο αντιφασιστικό κίνημα, και στο κίνημα υπεράσπισης 

προσφύγων και μεταναστών.  

 

 Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον Τζεμαλή Μηλιαζήμ  

 Να μην περάσει η στοχοποίηση της αντιφασιστικής και αντιρατσιστικής 

δράσης  

 Καταδικάζουμε απερίφραστα την επιχείρηση φίμωσης του  

 Απαιτούμε το σταμάτημα της δίωξης του. 

 

 

Από τη Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ 
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΕΛΜΕ 

(6/6/20) 

ΕΞΩ ΟΙ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΝΟ 

Η κοινωνία της Τήνου τους προηγούμενους μήνες έδωσε δυναμικά και 

ξεκάθαρα το στίγμα της ενάντια στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο νησί, 

μπαίνοντας στην πρωτοπορία του κινήματος κατά των αιολικών πάρκων  και της 

“πράσινης ανάπτυξης” στις Κυκλάδες, που σκοπό έχουν την ενίσχυση του κεφαλαίου 

αδιαφορώντας για τις επιβαρυντικές συνέπειες προς τη φύση και το λαό. 

Η κοινωνία της Τήνου όλο το προηγούμενο διάστημα ενώθηκε, κλείνοντας το 

δρόμο στις εργασίες της εταιρείας, οι οποίες εποπτεύονταν από ΜΑΤ και τοπική 

αστυνομία, με σκοπό  φυσικά  να καμφθούν οι  αντιστάσεις του Τηνιακού 

λαού. Αποκορύφωμα ήταν την Τετάρτη 20 Μάη, για άλλη μια φορά, η άγρια 

καταστολή, με ξυλοδαρμούς, σοβαρούς τραυματισμούς και συλλήψεις, που υπέστη ο 

λαός της Τήνου. 

Η ψήφιση του αντιπεριβαλλοντικού νομοσχέδιου, εν μέσω καραντίνας, 

συντελεί στην προώθηση παρόμοιων επιλογών, που έρχονται σε σύγκρουση με τις 

τοπικές κοινωνίες.  

Συντασσόμαστε με τον αγώνα των Τηνιακών να διασώσουν την 

φυσιογνωμία του και το φυσικό περιβάλλον του νησιού τους και συναισθανόμαστε 

τον κίνδυνο που διατρέχουν όλα τα νησιά, για τα οποία έχει σχεδιαστεί η 

αντίστοιχη εκμετάλλευση. 
 

Από τη Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ 
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(6/6/20) 

Όχι στις εξώσεις προσφύγων 

 

Με απόφαση της Κυβέρνησης ξεκίνησε την 1η Ιουνίου η αποχώρηση από το 

σύστημα υποδοχής περίπου 9.000 αναγνωρισμένων προσφύγων που έχουν πάρει 

άσυλο. Οι εξώσεις αυτές αφορούν τα camps και τα σπίτια στα οποία φιλοξενούνταν. 

Υπολογίζεται ότι τους επόμενους μήνες άλλοι 11.000 πρόσφυγες θα πρέπει να 

μεταβούν από τη βοήθεια που λαμβάνουν ως αιτούντες άσυλο στο γενικό σύστημα 

κοινωνικής πρόνοιας, μόλις αναγνωριστούν ως πρόσφυγες από τις Ελληνικές αρχές 

ασύλου, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ.  

Στο δρόμο θα βρεθούν και γυναίκες μόνες με παιδιά, πολλά από τα οποία 

φοιτούν σε σχολεία, καθώς και ανάπηροι.  

Η πολιτική αυτή είναι μια σκληρή ρατσιστική πολιτική που έχει αρχίσει να 

γεμίζει τις πλατείες και τα πάρκα με άστεγους και φτωχούς. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα οι πρόσφυγες που εκδιώχθηκαν από ακόμη μια αναγκαστική κατάληψη 

στέγης στα Εξάρχεια. Οικογένειες καθ' όλα νόμιμες, πάνω από 50 άτομα, βρέθηκαν 

στον δρόμο και εγκαταλείφθηκαν εκεί!... Η ένταξη των προσφύγων σημαίνει 

πρόσβαση στο δικαίωμα στην εργασία, την παιδεία και την υγεία και όχι εγκατάλειψη 

στο δρόμο. Αντί να σπαταλάει η κυβέρνηση και η ΕΕ εκατοντάδες εκατομμύρια για 

επιχειρήσεις σκούπα της ΕΛΑΣ, την απομόνωση στα νησιά με νέα στρατόπεδα 

συγκέντρωσης, τις καταδιώξεις προσφύγων στο Αιγαίο και τον Έβρο, οδηγώντας σε 

πνιγμούς προσφύγων, είναι ώρα να δοθούν λεφτά για να ζουν αξιοπρεπώς στις 

γειτονιές μας, για να πάνε όλα τα προσφυγόπουλα στα σχολεία και να έχουν όλοι 

πρόσβαση στη υγεία. 

Διεκδικούμε: 

 Να ακυρωθούν οι μαζικές εξώσεις & να κλείσουν οι Μόριες και οι 

Αμυγδαλέζες.  

 Να εξασφαλιστεί στέγαση για όλους σε σπίτια και σε δομές μέσα στις 

γειτονιές, αξιοποιώντας τα κτίρια του ΕΦΚΑ, των Δήμων και του Δημοσίου. 

 O Δήμος της Αθήνας και οι άλλοι Δήμοι στη χώρα να ανοίξουν τώρα 

προγράμματα κοινωνικής κατοικίας για όλους, άστεγους, πρόσφυγες, Ρομά. 

Στηρίζουμε και συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις που οργανώνονται από 

συλλογικότητες αντιρατσιστικές και υποστήριξης προσφύγων, μεταναστών και 

βασικών δικαιωμάτων, από επιτροπές προσφύγων στα camps, κοινότητες 

μεταναστών και εργαζόμενους στο άσυλο και στο προσφυγικό. 

 

Από τη Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ 
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΕΛΜΕ 

(6/6/20) 
Για τις σχολικές καθαρίστριες 

 

Η Γενική συνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ ζητά τη μονιμοποίηση όλων των 

σημερινών και νέες προσλήψεις σχολικών καθαριστριών/στών που θα καλύπτουν τις 

πραγματικές, αυξημένες ανάγκες των σχολικών μονάδων.  

Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι βρέθηκαν και βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της 

μάχης κατά της πανδημίας. Είναι γνωστό ότι εργάζονται για χρόνια με απαράδεκτες 

εργασιακές σχέσεις (συμβάσεις έργου), χωρίς τα ελάχιστα δικαιώματα (άδεια – ασθένεια) και 

μισθούς – ψίχουλα (150-300 ευρώ) που ανταποκρίνονται σε μέρος μόνο της πραγματικής 

εργασίας τους.  Οι συμβάσεις τους λήγουν την 30.6.2020 και θα βρεθούν πάλι στην 

ανασφάλεια ενώ ήδη έχει τεθεί ζήτημα για «εργολαβοποίηση» και της καθαριότητας των 

σχολείων προς ζημία των εργαζόμενων, του δήμου και του δημοσίου.  

Η απλή ανανέωση των συμβάσεων για ένα χρόνο παρατείνει την ανασφάλεια, 

διαιωνίζει το πρόβλημα, συντηρεί «στο τραπέζι» τη λύση της εργολαβοποίησης. Η ένταξη 

των σημερινών σχολικών καθαριστριών/στών σε διαδικασίες διαγωνισμού οδηγεί τη 

πλειοψηφία τους σε απώλεια τη εργασίας (όπως αποδείχθηκε σε άλλες περιπτώσεις) μετά από 

10 και 20 χρόνια δουλειάς με ψίχουλα.  

Σήμερα:  

 Σε συνθήκες πανδημίας του κορονοϊού,  

 Σε σχολεία όπου συνωστίζονται χιλιάδες νέοι μαθητές και εκπαιδευτικοί,       

 Με τα επίσημα πρωτόκολλα υγιεινής να απαιτούν σχολαστικό και διαρκή 

καθαρισμό όλων των σχολικών εγκαταστάσεων (όχι μόνο στο τέλος του ωραρίου και 

μόνο των αιθουσών για τις οποίες πληρώνονται οι καθαρίστριες). 
Δεν αρκεί να εφευρίσκονται πρόσκαιρες, ανεπαρκείς λύσεις «εκ των ενόντων» και  

πολύ περισσότερο να γίνουν απολύσεις ή να μη μονιμοποιούνται οι σχολικοί καθαριστές 

όταν αποδεικνύεται περίτρανα ότι καλύπτουν όχι μόνο πάγιες και διαρκείς αλλά 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ κοινωνικές ανάγκες προστασίας της υγείας μαθητών και διδασκόντων. Δεν 

αρκεί ο σημερινός αριθμός των σχολικών καθαριστών και πρέπει άμεσα να κινηθούν 

διαδικασίες πρόσληψης νέων. 

   Η Γενική συνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ ζητά από την κυβέρνηση : 

 Άμεση νομοθετική ρύθμιση για τη μονιμοποίηση όλων των σχολικών 

καθαριστριών/στών.  

 Την άμεση πρόσληψη και άλλων μόνιμων εργαζόμενων στο τομέα αυτό 

καθώς η νέα σχολική χρονιά, το φθινόπωρο, με όποιους κινδύνους αυτό 

συνεπάγεται (κατά τους ειδικούς) είναι πολύ κοντά και η πρόληψη αποδείχθηκε ότι 

είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης κρίσιμων, επικίνδυνων 

καταστάσεων όπως η πανδημία.  
 

Από τη Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ 
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΕΛΜΕ 

(6/6/20) 
Για το άρθρο 55 του νόμου 4653/2020 

 

Η Υπουργός Παιδείας στο Νόμο 4653/2020 «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, 

Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις» με το άρθρο 55 τροποποίησε 

το Π.Δ 50/1996 ως εξής: 

Άρθρο 55 Τροποποίηση του π.δ. 50/1996 (Α΄45) Στο άρθρο 13 του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45) 

προστίθεται δεύτερη παράγραφος ως εξής:  

«Η προτεραιότητα για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών της προηγούμενης παραγράφου 

ισχύει τόσο για τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης όσο και για τις 

μεταθέσεις και τοποθετήσεις εντός της ίδιας περιοχής.». 

Η τροποποίηση αυτή δημιούργησε έντονα προβλήματα λίγους μήνες αργότερα στις 

κρίσεις υπεραρίθμων καθώς συνάδελφοι με περισσότερα έτη προϋπηρεσίας από τους 

πολύτεκνους εκπαιδευτικούς και συνάδελφοι που κατέχουν παλαιότερες οργανικές στα 

σχολεία από τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς κρίθηκαν υπεράριθμοι, γεγονός που οδηγεί 

του παλαιότερους συναδέλφους να αναζητούν νέα οργανική. Το πρόβλημα θα διογκωθεί 

ακόμη περισσότερο στις υπεραριθμίες επί των λειτουργικών κενών. Οι παλαιότεροι 

συνάδελφοι θα αναγκαστούν να αναζητούν ωράριο σε γειτονικά ή και μακρινότερα σχολεία.  

Μάλιστα, με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας 25894/E2/21-02-2020 

διευκρινίζεται ότι: «οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί …… προτάσσονται και κατά τη 

διαδικασία μεταθέσεων και τοποθετήσεων εντός της ίδιας περιοχής, ενώ εξαιρούνται 

από την κρίση υπεραριθμίας.» 

Ένα προνόμιο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται περισσότερες από μία φορές. Η 

προτεραιότητα ισχύει ήδη για μετάθεση από περιοχή σε περιοχή.  

Απαιτούμε την άμεση κατάργηση αυτής της διάταξης (άρθρο 55, Νόμος 4653/2020), 

η οποία έρχεται σε πλήρη αντίθεση με κεκτημένα δικαιώματα ετών - η παλαιότητα των 

συναδέλφων, τα μόρια δυσμενών συνθηκών που διασφαλίζουν την ισορροπία, την ισονομία 

και τη δικαιοσύνη.    

Από τη Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ 
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΕΛΜΕ 

(6/6/20) 

Για τη μετατροπή του ΓΕΛ Ζωσιμαίας σε Πρότυπο Λύκειο 

 

 

 

 

Η Γενική Συνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ λαμβάνοντας υπόψη την 

θέση της ΟΛΜΕ εναντίον του θεσμού των Προτύπων σχολείων και τις θέσεις της 

ΕΛΜΕ Ιωαννίνων ζητάει τη μη μετατροπή του ΓΕΛ Ζωσιμαίας σε Πρότυπο Λύκειο.  

 

 

Από τη Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ 
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