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Α Ν Α ΚΟ Ι Ν Ω Σ Η
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
ο αγώνας μας συνεχίζεται!

Η  ΕΛΜΕ,  στη  γενική  της  συνέλευση,  αποφάσισε  να  πάρει  όλα  τα  αναγκαία  μέτρα  για  να 
υπερασπιστεί  τον  αγώνα  του  κλάδου,  ενάντια  στις  μεθοδεύσεις  και  την  υπονόμευση.  Στο 
πλαίσιο αυτό, καλούμε όσους διευθυντές και  συναδέλφουs επιλέγουν να επιστρέψουν στα 
σχολεία,  να μην προβούν σε καμία αναμόρφωση, σύμπτυξη ή συμπλήρωση του ωρολογίου 
προγράμματος, πράγμα που συνιστά κατάφορη υπονόμευση του απεργιακού αγώνα μας.

Σε ορισμένα σχολεία της ΕΛΜΕ μας πραγματοποιούνται καταλήψεις. Μερικοί διευθυντές, κατά 
παράβαση  της  κείμενης  νομοθεσίας,  υπερβαίνοντας  ευθύνες  και  καθήκοντα,  αλλά  κυρίως 
ενεργώντας αντιπαιδαγωγικά και αντισυναδελφικά, ζητούν από τους εκπαιδευτικούς, έξω από 
το σχολείο, να δηλώσουν αν είναι απεργοί ή όχι. Η πράξη τους αυτή, είναι μη σύννομη πέρα και 
έξω από τις ευθύνες τους. Θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα συλλογικά όργανα των εκπαιδευτικών 
-ΟΛΜΕ,  ΕΛΜΕ  και  γενικές  συνελεύσεις-  δεν  θα  επιτρέψουν  τέτοιες   αντιπαιδαγωγικές  και 
αντισυναδελφικές  ενέργειες και ότι θα αντιδράσουν άμεσα, δυναμικά και αποφασιστικά.  Οι 
εκπαιδευτικοί δεν δηλώνουν συμμετοχή ή όχι στην απεργία έξω από τα σχολεία τους που 
είναι  υπό  κατάληψη.  Με  απόφαση  της  γενικής  συνέλευσης  της  ΕΛΜΕ  (19/9),  οι  απεργοί 
συνάδελφοι  σε αυτή την περίπτωση  (κατάληψη),  καλούνται  να καταθέτουν τα χρήματα της 
απεργίας στο απεργιακό ταμείο της ΕΛΜΕ:

Λογαριασμός: Εθνική Τράπεζα 469/614486-13
IBAN ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:  GR9101104690000046961448613

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ!

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΧΩΡΑΕΙ 
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ!

Γ ι α  τ ο  Δ . Σ .  τ η ς  Ε Λ Μ Ε
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Β. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Χ. ΣΟΦΗΣ

Επικοινωνία: elme.notias.athinas@gmail.com 
Ενημέρωση: elmenath.wordpress.com
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