
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά  και  τη  σχετική  ανακοίνωση  της  Ένωσης  Καθηγητών  Γαλλικής  Γλώσσας  Δημόσιας
Εκπαίδευσης Ημαθίας το ΔΣ της ΕΛΜΕ έχει να παρατηρήσει τα εξής: 

 Εδώ και ένα χρόνο, εξαιτίας της πανδημίας, οι εκπαιδευτικοί έχουν μετατρέψει τα σπίτια
τους σε εργασιακούς χώρους και έχουν απολέσει μεγάλο μέρος  τόσο από την ιδιωτική τους
ζωή όσο και από τον προσωπικό τους χρόνο και το χρόνο που αφιέρωναν στην οικογένειά
τους.  Το  ωράριο  εργασίας  τους  και  οι  όροι  που  αυτή  παρέχεται  έχουν  καταπονήσει
εργασιακά το σύνολο του κλάδου. 

 Είναι  απαράδεκτο,  με  αφορμή  την  πανδημία  και  τη  χρήση  μέσων  τηλεδιάσκεψης,  να
εμφανίζονται  φαινόμενα  παραβίασης  του  εργασιακού  ωραρίου,  τα  οποία  είχαν  εδώ και
χρόνια  εξαλειφθεί. Το γεγονός της χρήσης ηλεκτρονικών πλατφορμών τηλεδιασκέψεων δε
δίνει το δικαίωμα σε στελέχη της εκπαίδευσης να πραγματοποιούν συνεδριάσεις συλλόγων
διδασκόντων σε ώρες εκτός εργασιακού ωραρίου. Στις περιπτώσεις που αυτό επιχειρηθεί
καλούμε τους εκπαιδευτικούς να ενημερώσουν το ΔΣ της ΕΛΜΕ προκείμενου να υπάρξει
άμεση παρέμβαση. 

 Το  διάστημα  αυτό  εντάθηκαν  οι  εκτός  ωραρίου  και  επιμορφωτικού  χαρακτήρα
ενημερώσεις,  ημερίδες,  διημερίδες,  σεμινάρια,  παρουσιάσεις  προγραμμάτων  κτλ.  Πολλά
από αυτά όπως και στο παρελθόν είναι  επί πληρωμή από την πλευρά των εκπαιδευτικών
ενώ δεν είναι καν βεβαιωμένη η χρησιμότητα και η αναγκαιότητά τους. Επιτέλους πρέπει να
μπει ένα τέλος σε όλα αυτά μιας και η επιμόρφωση αφορά όλους τους εκπαιδευτικούς και
πρέπει  να  παρέχεται  σε όλους.  Δεν  είναι  δυνατόν να καταβάλλονται  χρήματα από τους
εκπαιδευτικούς  για την παρακολούθηση επιμορφωτικών  σεμιναρίων που υποτίθεται είναι
απαραίτητα  για  την  παροχή  εργασίας  μας.  Δεν  είναι  δυνατόν  να  απαιτείται  από
εργαζόμενους  να θυσιάζουν προσωπικό χρόνο για την εργασία τους  χωρίς  καν αυτό να
θεωρείται  υπερωριακή  απασχόληση.  Επαναφέρουμε  λοιπόν  τη  διαχρονική  θέση  της
Ομοσπονδίας  μας  και  διεκδικούμε  τη  δωρεάν,  δημόσια,  με  ευθύνη των  Πανεπιστημίων
επιμόρφωση για όλους τους  εκπαιδευτικούς  με ταυτόχρονη απαλλαγή από τα διδακτικά
τους καθήκοντα για όσο διάστημα αυτή διαρκεί.   
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