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ΠΡΟΣ: 

Ηράκλειο 16/01/2023 

 

Συναδέλφους ΕΛΜΕ Ηρακλείου, 

ΜΜΕ 

 

ΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ  ΠΑΝΤΑ  ΣΕ  ΕΡΓΑΣΙΜΗ  

ΗΜΕΡΑ  ΚΑΙ  ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ(8πμ-14μμ) 

 

Το Δ.Σ της ΕΛΜΕ Ηρακλείου  δηλώνει ότι  οι  θεμελιώδεις  συνδικαλιστικές  και  δημοκρατικές  κατακτήσεις  

του εκπαιδευτικού κινήματος-  όπως είναι ο χρόνος και οι συνθήκες σύγκλησης  των συνεδριάσεων  των 

συλλόγων  διδασκόντων- πρέπει να είναι σεβαστές από όλους τους συναδέλφους. 

Τονίζει ότι  κλάδος μας κατάκτησε –με πολύχρονους αγώνες -το δικαίωμα της σύγκλησης των συλλόγων 

διδασκόντων  για όλα τα εκπαιδευτικά, παιδαγωγικά και εργασιακά θέματα  σε εργάσιμη ημέρα και εντός 

του εργασιακού ωραρίου(8πμ-2μμ) και κατοχύρωσε θεσμικά αυτή την κατάκτησή του (ν 1566/85) 

Στη βάση αυτή, θεωρείται αυτονόητο ότι  όλοι  οι  διευθυντές και  όλες οι διεθύντριες   των σχολείων πρέπει να 

συγκαλούν το σύλλογο διδασκόντων του σχολείου τους   δια ζώσης  εντός του πανθημέρου   και εντός του  

εργασιακού ωραρίου (μέχρι τις 2μμ) και όχι πέραν αυτού. 

Επισημαίνεται επίσης   ότι το καθεστώς της υποχρηματοδότησης και   της ελαστικής απασχόλησης -που 

εξαναγκάζει τους συναδέλφους αναπληρωτές ή και  τους μόνιμους να εργάζονται σε δυο ή  τρία ή και περισσότερα  

σχολεία-  αποτελεί τη βασική αιτία της αδυναμίας διασφάλισης της απαρτίας του συλλόγου διδασκόντων.  

Ωστόσο, το πρόβλημα  της  ελαστικής απασχόλησης και της τοποθέτησης των συναδέλφων σε πολλά σχολεία- 

που θα αντιμετωπιστεί μόνο με συλλογικούς  και ανυποχώρητους αγώνες για μαζικούς διορισμούς μονίμων-

δε μπορεί να αποτελεί τη βάση για την ακύρωση άλλων θεμελιωδών  κατακτήσεων, όπως είναι η σύγκληση 

του συλλόγου διδασκόντων με τους όρους που έχει κατακτήσει το εκπαιδευτικό κίνημα. 

 Το Δ.Σ της ΕΛΜΕ καλεί  όλους τους διευθυντές και τις διεθύντριες  να  τηρήσουν  αυτές τις  εργασιακές, 

συνδικαλιστικές και θεσμικές  κατακτήσεις  του κλάδου μας και να μην ασκούν πίεση στους συναδέλφους για 

συμμετοχή σε διαδικτυακές συνεδρίες, είτε δια ζώσης εκτός του εργασιακού ωραρίου,  σε μη εργάσιμη ημέρα 

ή κατά τις αργίες,  είτε  τις ημέρες των απεργιών, των στάσεων εργασίας και γενικώς των συνδικαλιστικών 

κινητοποιήσεων 

Δηλώνει   ότι θα υπερασπιστεί τις εργασιακές και δημοκρατικές συλλογικές κατακτήσεις, σε κάθε περίπτωση   

υπονόμευσής τους. 

Για το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Ηρακλείου 
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