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Ηράκλειο, 26 /6/ 2020
ΠΡΟΣ:Σχολεία

ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΣΤΙΣ 12:00
ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΙΣ 12:00 ΣΤΟ 3Ο ΓΕΛ

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Ηρακλείου συνεδρίασε μετά την κινητοποίηση της
Πέμπτης 25/6 στην Πλατεία Ελευθερίας και εκτίμησε την αναγκαιότητα
νέας κινητοποίησης τη Δευτέρα 29/6 στις 12:00 έξω από τη Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ενάντια
Α) στις απολύσεις για άλλη μια χρονιά 40.000 περίπου συναδέλφων
αναπληρωτών, των οποίων η εργασιακή ομηρία και περιπλάνηση καλά
κρατεί.
Β) στις αντιδραστικές αλλαγές στα ωρολόγια προγράμματα που
συρρικνώνουν ή και εξαφανίζουν τις Kοινωνικές Eπιστήμες και την
Kαλλιτεχνική παιδεία από το σχολείο, οδηγούν τους μαθητές που
δίνουν ειδικά μαθήματα, όπως το σχέδιο, αποκλειστικά στα
φροντιστήρια και σε αναβρασμό χιλιάδες συναδέλφους αυτών των
ειδικοτήτων που οδηγούνται σε απώλεια οργανικών θέσεων και
εργασιακή ανασφάλεια, στη γραμμή της ΕΕ και του ΟΟΣΑ για
αντικατάσταση της ουσιαστικής μόρφωσης των μαθητών με χρήσιμες
για το κεφάλαιο δεξιότητες.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους να δώσουν το παρών στην
κινητοποίηση, διαψεύδοντας τις προσπάθειες της κυβέρνησης να μας
διασπάσει, σπέρνοντας την αυταπάτη ότι κάποιοι θίγονται και
κάποιοι όχι.
Θίγεται συνολικά η μόρφωση των μαθητών μας και οι εργασιακές μας
σχέσεις. Ιδιαίτερα στο φόντο της συνολικής επίθεσης από όλες τις

κυβερνήσεις, με τελευταία πράξη τον πρόσφατο νόμο Κεραμέως σε
συνέχεια αντίστοιχων (Γαβρόγλου κ.ά).
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
• Καμία απόλυση αναπληρωτή. Τώρα μόνιμοι διορισμοί όλων των
αναπληρωτών-ωρομισθίων που δούλεψαν τα τελευταία χρόνια
στην εκπαίδευση χωρίς όρους και προϋποθέσεις, ώστε να
καλυφθούν τα σχολεία στοιχειωδώς με μόνιμο προσωπικό.
• Απόσυρση τώρα των αντιδραστικών αλλαγών στα ωρολόγια
προγράμματα.
Για όλα τα παραπάνω, προκειμένου να συζητηθεί το πλαίσιο των
θέσεών μας και η οργάνωση της πάλης σύσσωμων των εκπαιδευτικών
από εδώ και πέρα, το ΔΣ της ΕΛΜΕ καλεί όλους τους συναδέλφους να
συγκροτήσουμε μια μαζική και δυναμική, με αγωνιστικό παλμό Γενική
Συνέλευση στις 19:30 στο 3ο ΓΕΛ Ηρακλείου, και να καθορίσουμε εκεί τα
επόμενα βήματά μας.
Για το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Ηρακλείου
Ο Πρόεδρος

Η Γ. γραμματέας

Ρηγάκης Ζαχαρίας

Πανταζή Μαρία

