ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ
Ηράκλειο, 29.11.2013, Αρ. πρωτ. 204860
ΠΡΟΣ:
κ. Αρβανιτόπουλο Κωνσταντίνο,
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων
Κοινοποίηση: κ. Κεδίκογλου Συµεών,
Υφυπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων

«Απολύσεις Εκπαιδευτικών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης»
Κύριε Υπουργέ,
Πρόσφατα, και µε τρόπο που δεν συνάδει µε τις βασικές αρχές µιας
ευνοµούµενης και ∆ηµοκρατικής πολιτείας, καταργήθηκαν σηµαντικές ειδικότητες
της επαγγελµατικής εκπαιδευσης και ετέθηκαν σε διαθεσιµότητα εκπαιδευτικοί
που διέθεταν όλα τα προσόντα και είχαν προσληφθεί µε καθαρά αξιοκρατικές
διαδικασίες.
Η ενέργεια αυτή συνιστά κατάφωρη αδικία, γιατί ανατρέπει βίαια τον
προγραµµατισµό της ζωής, ανθρώπων που έχουν προσφέρει σηµαντικές
υπηρεσίες στην εκπαίδευση, αλλά και στην κοινωνία, ενώ στερεί από τους
µαθητές τη δυνατότητα της επαγγελµατικής τους αποκαταστάσης, όπως αυτοί
την είχαν σχεδιάσει.
Αποδεικνύεται επίσης όπως προκύπτει από τις συνέπειες που ακολούθησαν
την απόφαση ότι έγινε χωρίς µελέτη και χωρίς να εξεταστεί σε βάθος το
γενικότερο πρόβληµα της τεχνικής – επαγγελµατικής εκπαιδευσης.
Η επίκληση του εξορθολογισµού που γίνεται, είναι προφανές ότι επιχειρεί
να καλύψει άλλες σκοπιµότητες, που δεν έχουν σχέση µε την ποιότητα της
τεχνικής εκπαίδευσης. Ούτε όµως και οι προβαλόµενοι οικονοµικοί λόγοι
ευσταθούν, γιατί µακροπρόθεσµα η επιλογή αυτή θα έχει αρνητικές συνέπειες
στην προσπάθεια ανάταξης της οικονοµίας µε αύξηση των ανέργων και
οικονοµική επιβάρυνση οικογενειών χαµηλής εισοδηµατικής ικανότητος, που
µοιραία, θα στραφούν στον ιδιωτικό τοµέα για να αναζητήσουν επαγγελµατική
αποκατάσταση.
Τα παραπάνω, θα επιτείνουν ασφαλώς το υπαρκτό κοινωνικό πρόβληµα
που βιώνουµε όλοι και που έχει οδηγήσει σε απόγνωση ένα µεγάλο αριθµό
συµπολιτών µας.
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Παρακαλούµε συνεπώς να προχωρήσετε άµεσα στη λήψη µέτρων για
την αποκατάσταση της αδικίας που έχει συντελεστεί µε την επιστροφή
των εκπαιδευτικών στο έργο τους. Σας γνωρίζουµε οτί η Τοπική
Αυτοδιοίκηση ως η πλησιέστερη προς τον πολίτη αρχή, είναι αλληλέγγυα στον
αγώνα των εκπαιδευτικών, των γονέων και των µαθητών γιατί θεωρούµε ότι δεν
πρέπει σε καµία περίπτωση να υποβαθµίζεται η ∆ηµόσια ∆ωρεάν εκπαιδευση, που
αποτελεί κατάκτηση των πολιτών, αλλά και βασική υποχρέωση κάθε
∆ηµοκρατικής Πολιτείας.
Θα ήταν µάλιστα σηµαντικό αν εσείς, ως Ακαδηµαϊκός ∆άσκαλος,
αναλάµβάνατε πρωτοβουλία για τη διευθέτηση του ζητήµατος και την
εξάλειψη των αρνητικών συνεπειών της απόφασης που πλήττει ευθέως
µαθητές, εκπαιδευτικούς, και γονείς.
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