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                   ΠΡΟΣ: ΣΧΟΛΕΙΑ  

                               ΜΜΕ        

 

 

Θέμα:                 Απόφαση στήριξης των μαθητικών κινητοποιήσεων  

 

                                 Η ΕΛΜΕ Ηρακλείου χαιρετίζει τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις των μαθητών, 
Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ σε όλη τη χώρα ενάντια στην εκπαιδευτική πολιτική της 
Κυβέρνησης – ΕΕ -  ΔΝΤ και την υποχρηματοδότησή της.      

                                 Η αποδόμηση του κοινωνικού κράτους και των κοινωνικών αγαθών, οι ανατροπές στα 
εργασιακά, ασφαλιστικά, μισθολογικά και κοινωνικά δικαιώματα, -  η δραματική μείωση στο εισόδημα των 
μισθωτών και ιδιαίτερα των νέων, η ανεργία και η υποαπασχόληση έχουν διαλύσει τον κοινωνικό ιστό της 
χώρας.  

                                 Στο πλαίσιο των εφαρμοζόμενων αντιλαϊκών μέτρων το δημόσιο σχολείο, οι 
εκπαιδευτικοί,  οι μαθητές και οι γονείς δέχθηκαν βάναυση επίθεση με καταλυτικές συνέπειες. Η κατάργηση 
σημαντικών τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ και η παράδοσή τους σε ιδιωτικά συμφέροντα, η κατάργηση 
των ΕΠΑΣ, οι διαθεσιμότητες /απολύσεις χιλιάδων εκπαιδευτικών, η απαξίωση των δομών ειδικής αγωγής και 
μουσικών, καλλιτεχνικών σχολείων, η κατάργηση των αθλητικών σχολείων, η κατάργηση όλων των 
υποστηρικτικών δομών και ο η εφαρμογή του νόμου για το ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ-ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ που ωθεί 
χιλιάδες μαθητές στην πρόωρη κατάρτιση ( μεταγυμνασιακά ΣΕΚ)  και τη μαθητεία υποβαθμίζοντας τόσο τη 
γενική παιδεία όσο και την επαγγελματική εκπαίδευση.  

Ταυτόχρονα επιχειρείται μέσω της αξιολόγησης/χειραγώγησης να κατηγοριοποιηθούν σχολεία με στόχο πολλά 
από αυτά να καταργηθούν και οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε αυτά να οδηγηθούν στην απόλυση και οι 
μαθητές σπίτια τους…. 

                                   Δείχνουμε εμπιστοσύνη στη συλλογική πάλη των μαθητών μας και υπερασπιζόμαστε τις 
μορφές αγώνα που υιοθετούν με σκοπό να υπερασπιστούν το δικαίωμά τους στη μόρφωση, υγεία, δουλειά. 

Αυτή η αντιλαϊκή πολιτική μπορεί να ανατραπεί με το μέτωπο της συλλογικής πάλης των εκπαιδευτικών, των 
γονέων, των μαθητών, φοιτητών, εργαζομένων και ανέργων. 

                                    Στην κατεύθυνση αυτή καλούμε σε συντονισμό τους φορείς του εκπαιδευτικού, 
δημοσιο-υπαλληλικού και εργατικού κινήματος εν όψει και της γενικής απεργίας στις 27 Νοέμβρη .   

 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ   

 Μόρφωση – εκπαίδευση για όλα τα παιδιά, ουσιαστική, δημόσια και δωρεάν!  

 Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο για την αντιδραστική «αναδιάρθρωση» της εκπαίδευσης, γενικής και 
τεχνικής. Όχι! στο σχολείο της αγοράς (όχι! στον εξεταστικό μαραθώνιο, στη μαθητεία, στην 
ιδιωτικοποίηση και στην πρόωρη κατάρτιση μετά το γυμνάσιο). 



 Άμεσα μέτρα ενίσχυσης για να λειτουργήσουν όλα τα σχολεία. 

 Καμιά συγχώνευση – κατάργηση σχολείου! 

 Ανώτερο όριο 20 μαθητές στο τμήμα, 15 στις κατευθύνσεις και 10 μαθητές ανά καθηγητή στα 
εργαστήρια. Αύξηση  των δαπανών για την εκπαίδευση. 

 Απόσυρση του ΠΔ για την αξιολόγηση και του νόμου 4142/13 για τη  Αρχή Διασφάλισης  Ποιότητας. 

 Ενιαίο 12χρονο σχολείο, υποχρεωτικό, δημόσιο και δωρεάν, ποιοτικά αναβαθμισμένο για όλα τα 
παιδιά.  Ουσιαστική στήριξη της τεχνικής εκπαίδευσης . 

 

Κανένα παιδί και κανένας εκπαιδευτικός δεν περισσεύει από το σχολείο!  

 

Σταθερή και μόνιμη δουλειά για όλους!  

 Καμιά διαθεσιμότητα – υποχρεωτική μετάταξη – απόλυση, υποχρεωτική μετάθεση! 

 Κατάργηση του νόμου για τις μετατάξεις  και του ΠΔ για τις υποχρεωτικές μετακινήσεις (μεταθέσεις 
και αποσπάσεις). 

 Να ανακληθούν τώρα οι διαθεσιμότητες – υποχρεωτικές μετατάξεις. 

 Να επανέλθουν οι τομείς και οι ειδικότητες της ΤΕΕ που καταργήθηκαν. 

 Διασφάλιση των οργανικών θέσεων που απειλούνται από την αύξηση του διδακτικού ωραρίου. 
Επαναφορά του ωραρίου στην προηγούμενη κατάσταση. Κατάργηση του νόμου 4152/13. 

 Διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων μονίμων και αναπληρωτών. 

 Μαζικοί διορισμοί μονίμων εκπαιδευτικών τώρα, για τη λειτουργία των σχολείων. 

 Ουσιαστική οικονομική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών, ειδικά των νεώτερων. Κατάργηση του ν. 
4024/11 

 Καμιά μείωση συντάξεων (κύριων, επικουρικών, εφάπαξ) 

 

Δημόσια και δωρεάν όλα τα κοινωνικά αγαθά, 

 

 Παιδεία, υγεία, ασφάλιση, ρεύμα και νερό για όλο το λαό! 

 Όχι στη διάλυση – συρρίκνωση – ιδιωτικοποίηση των δημόσιων αγαθών. 

 Άμεσα μέτρα ανακούφισης για την ανεργία, την εξαθλίωση και τη μαζική φτώχεια. 

 

Ελευθερία, δικαιοσύνη, δημοκρατικά δικαιώματα στα σχολειά και στους τόπους εργασίας  

 

 Να καταργηθεί το καθεστώς της πολιτικής επιστράτευσης απεργών. 

 Σταμάτημα κάθε συνδικαλιστικής δίωξης. 

 Καμιά δίωξη ενάντια στους αγωνιζόμενους. 



 Άμεση κατάργηση των νόμων για το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο (ν.4093/12 και 4057/12). 

 

                                               Για το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Ηρακλείου 

 
 
 
 
 

Πρόεδρος 

 
Μάρκου Λάζαρος 

    Γενικός Γραμματέας 
 

   
 
 

Οικονομάκη Μαρία 


