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ΠΡΟΣ: 

Ηράκλειο 30 / 09/ 2020 
 
Τα σχολεία 

 
Θέμα:  « Μαζική συμμετοχή μαζί με τους μαθητές μας στο συλλαλητήριο την 

Πέμπτη 1 Οκτωβρίου και ώρα 10:00 στην πλατεία Ελευθερίας» 

 

ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ 3ΩΡΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ  8:00-11:00 ΠΟΥ 

ΠΡΟΚΎΡΥΞΕ Η ΕΛΜΕ ΚΑΙ 3ΩΡΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ 11:00-14:00 ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 

1ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ 

ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΛΑΪΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ.(ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

10ΠΜ) 

ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΞΗΓΓΕΙΛΕ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ 

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ» ΣΤΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΣΧΟΛΕΙΑ 

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗ ΕΡΓΑΣΙΜΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ, ΤΩΝ ΑΡΓΙΩΝ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΟΠΩΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΔΗΘΕΝ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ…ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ 

ΩΡΩΝ  

 

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Ηρακλείου καταδικάζει τα αυταρχικά μέτρα που εξήγγειλε η 

υπουργός της Παιδείας, με τα οποία στοχεύει να  υποχρεώσει τους εκπαιδευτικούς 

να εφαρμόσουν την «εξ αποστάσεως διδασκαλία» στα υπο κατάληψη σχολεία και να 

μετατραπούν σε μηχανισμό υπονόμευσης των μαθητικών κινητοποιήσεων. 

Τονίζει ότι το μαθητικό κίνημα, όπως και το γονεϊκό,  είναι αναπόσπαστο και 

αυτόνομο  τμήμα του εκπαιδευτικού κινήματος και ως τέτοιο αποτελεί βασικό 

πυλώνα του δημοκρατικού μετώπου της παιδείας. 

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ προασπίζεται τις δημοκρατικές και συνδικαλιστικές ελευθερίες και 

καταδικάζει κάθε μέτρο υπονόμευσης, ακύρωσης και ποινικοποίησης των αγώνων 

όλων των φορέων του εκπαιδευτικού και ευρύτερα λαϊκού κινήματος. 

Απαιτούμε εδώ και τώρα: 

 Μείωση των μαθητών ανά τμήμα, το πολύ στους 15 και ανάλογα με το 

μέγεθος της αίθουσας, έτσι ώστε να μπορούν να τηρούνται οι απαραίτητες 

αποστάσεις.  
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 Μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών για την κάλυψη των ελλείψεων στα 

σχολεία, που προκύπτουν από τις αυξημένες ανάγκες της περιόδου. 

 Μαζικά και επαναλαμβανόμενα τεστ με έξοδα και ευθύνη του κράτους. 

Άμεση παρέμβαση σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων σε εργαζόμενο 

στο σχολείο ή σε μαθητή. 

 Αύξηση του προσωπικού καθαριότητας με μόνιμη σχέση εργασίας, ώστε να 

μπορούν να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες των σχολείων. 

 Δημιουργία σχολιατρικής υπηρεσίας που θα έχει την ευθύνη για τον έλεγχο 

λειτουργίας των σχολείων αλλά και τη διαχείριση των κρουσμάτων. 

Για το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Ηρακλείου 
 

 
Ο  Πρόεδρος 

 

 
Η Γενική 

γραμματέας 
 

 

 

 

 

Ζαχαρίας Ρηγάκης  Κασσιανή Λάμψα 
 


