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ΠΡΟΣ:Σχολεία 

Ηράκλειο ,28 / 5/ 2020 

 

Θέμα:  Σχέδιο πρακτικού προς συλλόγους διδασκόντων για μη εφαρμογή της 
ζωντανής αναμετάδοσης μαθήματος 
 

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Ηρακλείου καλούμε τους συναδέλφους σε κάθε σχολείο, τους 

συλλόγους διδασκόντων να πάρουν αποφάσεις καταδίκης και μη εφαρμογής της 

ζωντανής αναμετάδοσης των μαθημάτων.  

• Δηλώνουμε την αντίθεσή μας στη δια ζώσης διδασκαλία και την 

ταυτόχρονη ζωντανή αναμετάδοσή της από την τάξη. Οποιαδήποτε 

απόπειρα εφαρμογής της συγκεκριμένης τροπολογίας θα βρει το κλάδο 

ενωμένο και θωρακισμένο και δεν θα την εφαρμόσουμε. 

• Συμμετέχουμε στην  απεργία – αποχή, που κήρυξε το Γ.Σ. της ΑΔΕΔΥ 

στις 20-05-2020, από την εφαρμογή των διατάξεων που περιλαμβάνονται 

στην υπ’ αρ. 57233/Υ1/2020 [ΦΕΚ 1859/Β/15-5-2020] Κοινή Υπουργική 

Απόφαση «Σύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση» σε εφαρμογή της 

διάταξης του άρ. 63 του N. 4686/2020 και των συνακόλουθων 

εφαρμοστικών εγκυκλίων 

• Καλούμε τα Δ.Σ. της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ να κηρύξουν άμεσα απεργία – 

αποχή στη βάση και της αντίστοιχης απόφασης του Γ.Σ. της ΑΔΕΔΥ. 

Καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων να συντάξουν ενδεικτικά  πρακτικά μη 

εφαρμογής της τροπολογίας: 

«Ο Σύλλογος Διδασκόντων του ……. κατά τη συνεδρίαση του αποφάσισε να 

μην εφαρμόσει την υπουργική απόφαση υπ’ αρ. 57233/Υ1/2020 [ΦΕΚ 1859/Β/15-5-

2020 που αφορά την ταυτόχρονη δια ζώσης διδασκαλία, και τη ζωντανή 

αναμετάδοσή της από την τάξη. λαμβάνοντας υπόψη το εκπαιδευτικό πλαίσιο, την 

παιδαγωγική και κοινωνική σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών, 

την παιδαγωγική σχέση που αναπτύσσεται εντός της σχολικής τάξης, και τα 

προσωπικά δεδομένα εκπαιδευτικών-μαθητών. Καμία κάμερα στη σχολική τάξη 

Συμμετέχουμε στην απεργία-αποχή από την εφαρμογή των διατάξεων που 

περιλαμβάνονται στην υπ’ αρ. 57233/Υ1/2020 [ΦΕΚ 1859/Β/15-5-2020] Κοινή 

Υπουργική Απόφαση «Σύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση» σε εφαρμογή της 

διάταξης του άρ. 63 του N. 4686/2020 και των συνακόλουθων εφαρμοστικών 

εγκυκλίων που την διέπουν και οδηγούν στην απαράδεκτη, από κάθε άποψη, 
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διαδικασία της ζωντανής μετάδοσης των μαθημάτων μέσα από την σχολική αίθουσα 

που προκήρυξε το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ στις 20-05-2020.» 

 

 
Για το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Ηρακλείου 

 
 

Ο  Πρόεδρος 

 

 
Η Γενική γραμματέας 

 

 

 
Ρηγάκης Ζαχαρίας Πανταζή Μαρία 

 


