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ΠΡΟΣ: 

Ηράκλειο 12 / 10 / 2020 
 
Τα σχολεία 

 

Θέμα: «ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ» 

 

ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΟΥ ΚΗΡΥΞΕ Η ΑΔΕΔΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 15 
ΟΚΤΩΒΡΗ 

·       ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΝΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 10πμ 

 Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Ηρακλείου καλεί τους εκπαιδευτικούς σε μαζική συμμετοχή στην 
πανδημοσιο-υπαλληλική απεργία την Πέμπτη (15 Οκτώβρη) και στην Συγκέντρωση 
Διαμαρτυρίας  στην Πλατεία Ελευθερίας στις 10 πμ. 

Η κυβέρνηση της ΝΔ, ενώ συνεχίζει την πολιτική της αδιοριστίας και της 
υπολειτουργίας των σχολείων, λόγω της δραματικής περικοπής των δαπανών, και 
δεν παίρνει κανένα ουσιαστικό μέτρο υγειονομικής προστασίας των 
σχολείων, θεσπίζει καθημερινά μέτρα ενάντια στις εργασιακές σχέσεις και  τα 
μορφωτικά δικαιώματα της νεολαίας. Μάλιστα με την πρόσφατη Υ.Απόφαση  για την 
υποχρεωτική εξ αποστάσεως διδασκαλία και τη συνακόλουθη εγκύκλιο επιδιώκει να 
μετατρέψει τους εκπαιδευτικούς σε μηχανισμό υπονόμευσης των μαθητικών 
αγώνων και αστυνόμευσης των μαθητών,   στοχεύοντας στη  διάσπαση του μετώπου 
της παιδείας. 

Στην κατεύθυνση της αποδυνάμωσης των σωματείων και της περιστολής των 
συνδικαλιστικών ελευθεριών επιβάλλει την ηλεκτρονική ψηφοφορία στην εκλογές 
για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, ενώ ήδη έχει ψηφίσει το νόμο για την απαγόρευση 
των συγκεντρώσεων και ετοιμάζεται να καταθέσει ένα νέο ακόμη πιο αντιδραστικό , 
αντισυνδικαλιστικό  νομοσχέδιο, με στόχο τη διάλυση της δημοκρατικά 
οργανωμένης πάλης του λαϊκού κινήματος και την Υποταγή του λαού στις 
απαιτήσεις  της οικονομικής ολιγαρχίας. 

Για τους παραπάνω λόγους, την ΠΕΜΠΤΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΗ ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΚΑΙ 
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ: 

Ø Μαζικούς διορισμούς μονίμων εκπαιδευτικών 

Ø Κάλυψη όλων των κενών άμεσα 
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Ø Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων υγειονομικής θωράκισης των σχολείων 

Ø 15 μαθητές στο τμήμα-Μαζικά και δωρεάν test 

Ø Πρόσληψη του αναγκαίου και μόνιμου προσωπικού καθαριότητας 

Ø Κάλυψη όλων των αναγκών τους ΕΣΥ(Προσλήψεις προσωπικού-ΜΕΘ κλπ) 

Ø Απόσυρση της αντιδραστικής Υ.Απόφασης για την υποχρεωτική Εξ αποστάσεως 
διδασκαλία στα υπό κατάληψη σχολεία και της συνακόλουθης τροπολογίας 

Ø Κατάργηση όλου του αντιλαϊκού θεσμικού πλαισίου στην εκπαίδευση 

Ø Καμία Αξιολόγηση-Διαβάθμιση-Πειθάρχηση 

Ø Καμία σύνδεση της εκπαίδευσης με τους νόμους της αγοράς 

Ø Σταθερή και μόνιμη δουλειά για όλους 

Ø Επανακατάκτηση όλων των οικονομικών και εργασιακών κατακτήσεων που 
ισοπέδωση η μνημονιακή καταιγίδα 

Ø Μισθούς και συντάξεις στο επίπεδο των λαϊκών αναγκών 

Ø Κατάργηση των κοινωνικών ανισοτήτων στη μόρφωση 

Ø Κατοχύρωση των συνδικαλιστικών και πολιτικών ελευθεριών 

Ø Καμία αποδοχή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στα σωματεία 

Ø Καμία καταστολή των μαθητικών και εκπαιδευτικών κινητοποιήσεων και γενικώς 
των λαϊκών αγώνων-Οι συνδικαλιστικές και πολιτικές ελευθερίες είναι 
αδιαπραγμάτευτες. 

  

ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΥΠΟΧΩΡΗΤΟ ΑΓΩΝΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΚΡΟΥΣΟΥΜΕ ΤΑ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΕΕ-ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. 

  

 
 

Για το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Ηρακλείου 
 

 
Ο  Πρόεδρος 

 
Η Γενική 

γραμματέας 



 

 
 

 

 

 

Ζαχαρίας Ρηγάκης  Κασσιανή Λάμψα 

 


