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ΠΡΟΣ: 

Ηράκλειο 04 / 10 / 2020 
 
Τα σχολεία 

 

Θέμα:  «Αποφάσεις  γενικής συνέλευσης 4-10-2020 - Πρόταση πρακτικού για τις 
συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων» 

 Η Γ.Σ της ΕΛΜΕ Ηρακλείου καλεί τους εκπαιδευτικούς  να αντισταθούν στα 
αυταρχικά μέτρα της Υπουργού της Παιδείας που αφορούν στην Υπουργική 
Απόφαση για την υποχρεωτική Εφαρμογή της Εξ αποστάσεως διδασκαλίας και 
στην εγκύκλιο υπ’ αρ.131451/ΓΔ4/30-9-2020 για τη συγκρότηση προγράμματος 
διαδικτυακών μαθημάτων και την απαγόρευση της συμμετοχής των μαθητών που 
συμμετέχουν στις μαθητικές καταλήψεις. 

Απευθύνεται, με αίσθημα συλλογικής  ευθύνης, σε όλους τους συναδέλφους και 
τους καλεί να προασπιστούν τις θεμελιώδεις συλλογικές, δημοκρατικές 
κατακτήσεις και αρχές της παιδαγωγικής δεοντολογίας και να τηρήσουν τις 
παρακάτω ομόφωνες αποφάσεις της Γ.Σ της ΕΛΜΕ που πραγματοποιήθηκε 
στις  4/10/2020 

  

                        Αποφάσεις-Προτάσεις  της ΓΣ της ΕΛΜΕ Ηρακλείου 

1. Δεν συμμετέχουμε σε συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων που 
πραγματοποιούνται με τηλεδιάσκεψη ή  σε χώρο εκτός του σχολείου. 

2. Σε περίπτωση που ο διευθυντής, ενάντια στις αποφάσεις των συνδικαλιστικών 
οργάνων (ΟΛΜΕ και ΕΛΜΕ), συγκαλέσει συνεδρίαση του συλλόγου με αυτόν τον 
τρόπο και με σκοπό την εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης  για την υποχρεωτική 
Εφαρμογή της Εξ αποστάσεως Διδασκαλίας  και της Εγκυκλίου υπ’ 
αρ.131451/ΓΔ4/30-9-2020- που αφορά  στην συγκρότηση προγράμματος 
διαδικτυακών μαθημάτων και την απαγόρευση της συμμετοχής των μαθητών που 
συμμετέχουν στις μαθητικές καταλήψεις, αλλά και στον αντίστοιχο  χαρακτηρισμό 
της διαγωγής τους- ο εκπαιδευτικός αξιοποιεί  τις στάσεις εργασίας ΕΛΜΕ-ΟΛΜΕ 
(ΟΛΜΕ 8:00-11:00 και ΕΛΜΕ 11:00-14:00 και αντίστοιχα για το ωράριο των 
εσπερινών σχολείων) δηλώνει προφορικά κώλυμα, αδυναμία να συμμετάσχει, 
χωρίς περαιτέρω εξηγήσεις προς  τον διευθυντή. 
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Δηλώνουμε επίσης ότι αντιστεκόμαστε  στον αποκλεισμό των μαθητών μας από 
την Εκπαίδευση και στη μετατροπή των εκπαιδευτικών σε μηχανισμό 
αστυνόμευσης των μαθητών τους. 

3. Σε περίπτωση που συγκληθεί συνεδρίαση  στα  γραφεία  του συλλόγου 
διδασκόντων. οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν και διασφαλίζουν τη δημοκρατική 
λειτουργία του. Μετά τη συζήτηση, καταθέτουμε για ψήφιση την παρακάτω 
πρόταση: 

«Ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου…., συνεδρίασε, μετά από πρόσκληση του 
διευθυντή ή μέσω της υποβολής αιτήματος από το 1/3 των μελών του, και κατόπιν 
διεξοδικής συζήτησης, αποφασίζει: συντάσσεται με τις αποφάσεις των 
συνδικαλιστικών οργάνων σχετικά με την εγκύκλιο υπ’ αρ.131451/ΓΔ4/30-9-
2020 και αποφασίζει ότι δε μπορεί, αδυνατεί να την εφαρμόσει» 

4. Η ΕΛΜΕ Ηρακλείου πραγματοποιεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας και καλεί τους 
συναδέλφους στη ΔΙΔΕ Ηρακλείου τη Δευτέρα  5/10 στις 13:30 για να καταγγείλουμε 
τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου για κάθε ενέργεια που προωθεί την 
εφαρμογή της κατάπτυστης εγκυκλίου ελέγχοντας τους διευθυντές για την εφαρμογή της. 

5. Συμμετέχουμε στην συγκέντρωση  στα δικαστήρια την Τετάρτη 7/10 στις 10:00, 
μέρα απόφασης της δίκης της Χρυσής Αυγής, για την καταδίκη των ναζί -εγκληματιών 
(αξιοποιούμε τις στάσεις εργασίας ΟΛΜΕ  8:00-11:00 και ΑΔΕΔΥ 11:00-14:00 και 
απεργούμε). 

6. Καλούμε σε Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 8/10 και ώρα 18:30 στο προαύλιο χώρο 
του 3ου ΓΕΛ.  

7. Η ΓΣ της ΕΛΜΕ καλεί την ΟΛΜΕ να συγκαλέσει άμεσα ΓΣ Προέδρων ΕΛΜΕ για την 
οργάνωση-κλιμάκωση της πάλης με απεργιακά βήματα. 

 
 

Για το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Ηρακλείου 
 

 
Ο  Πρόεδρος 

 

 
Η Γενική 

γραμματέας 
 

 

 

 

 

Ζαχαρίας Ρηγάκης  Κασσιανή Λάμψα 
 


