
Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης

Νομού Ηρακλείου ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19/6/2019

Ερωτοκρίτου 3 ΠΡΟΣ: Σχολεία

Τ.Κ. 71201 – Ηράκλειο 

Τηλ & Φαξ.: 2810 226557 

E-mail: elme@elmeher.gr

Ιστοσελίδα: www.elmeher.gr

Θέμα:  Παράσταση διαμαρτυρίας 20/6 στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Κρήτης

  Το Δ.Σ της Ε.Λ.Μ.Ε Ηρακλείου, στο πλαίσιο των δράσεων που αποφασίστηκαν από την
ΟΛΜΕ,  αποφάσισε  παράσταση  διαμαρτυρίας  την  Πέμπτη  20/6 στην  Περιφερειακή
Διεύθυνση  Εκπαίδευσης  Κρήτης  στις  13:00μ.μ.  και  καλεί  τους  συναδέλφους  να
συμμετέχουν για να διεκδικήσουν:

 Μαζικούς διορισμούς Μονίμων Εκπαιδευτικών, όχι στη λογική των διορισμών
μέσω των δικαστηρίων

 Κάλυψη  όλων  των  κενών  της  Ε.Α.Ε  και  της  Γενικής  Αγωγής  με  διορισμούς
μονίμων

 Καμία «Αξιολόγηση»-Διαβάθμιση –Απόλυση

 Επανακατάκτηση  όλων  των  Δικαιωμάτων  και  Κατακτήσεων  που  σάρωσε  η
μνημονική λαίλαπα

 Εξίσωση δικαιωμάτων μονίμων και αναπληρωτών.  

 Κάλυψη όλων των κενών από την αρχή της επόμενης σχολικής χρονιάς, ώστε 
να λειτουργήσουν όλα τα σχολεία –σε πόλη και επαρχία- με πλήρες 
πρόγραμμα και να μη χάνονται διδακτικές ώρες. 

 Καμιά συγχώνευση – κατάργηση τμήματος,-«ολιγομελούς» ,ομάδας 
προσανατολισμού, τομέα ή ειδικότητας στα ΕΠΑΛ ή σχολείου. 

 Κάλυψη όλων των αναγκών για κάθε Τμήμα Ένταξης, και παράλληλης στήριξης.
Δημιουργία Τ.Ε. σε κάθε σχολείο

 Όχι στην κινητικότητα και τις υποχρεωτικές μετακινήσεις. Οργανικές θέσεις για
όλους.

 Επαναφορά του διδακτικού ωραρίου στα προ του 2013 επίπεδα.

 Αύξηση  των  δαπανών  για  την  Παιδεία.  Άμεση  έκτακτη  επιχορήγηση των
σχολείων  και  ιδιαίτερα  των  Σχολείων  Δεύτερης  Ευκαιρίας,  Μουσικών  και
Καλλιτεχνικών που αντιμετωπίζουν πρόσθετα προβλήματα.

 Επαναλειτουργία με ουσιαστικούς όρους της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης
και  της  Ενισχυτικής  Διδασκαλίας  σε  όλα  τα  σχολεία,  με  διορισμούς
εκπαιδευτικών και προσλήψεις αναπληρωτών.

 Ένταξη όλων των παιδιών των προσφύγων στο πρωινό σχολείο με πρόβλεψη
για  τη  δωρεάν  μεταφορά  τους  στα  σχολεία,  ίδρυση  ολιγομελών  τάξεων



υποδοχής και τμημάτων ένταξης παντού, πρόσθετες υποστηρικτικές δομές για
τις ευπαθείς ομάδες. 

 Κατάργηση του αντιασφαλιστικού νόμου –λαιμητόμου και όλων των 
αντιασφαλιστικών/αντισυνταξιοδοτικών νόμων. 

 Αγωνιζόμαστε για Ενιαίο δωδεκάχρονο δημόσιο δωρεάν υποχρεωτικό σχολείο
και δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση για όλα τα παιδιά
4 έως 6 αποκλειστικά   στο δημόσιο Νηπιαγωγείο στα πλαίσια του 14χρονου
εκπαιδευτικού  σχεδιασμού,  για  το  σχολείο  των  όλων,  των  ίσων  και  των
διαφορετικών.  Με στόχο τη βαθιά και ολοκληρωμένη γνώση, την καλλιέργεια
της  κριτικής  σκέψης  κόντρα  στις  δεξιότητες  και  τον  κατακερματισμό  της
γνώσης.


