
Απολογισμός Προέδρου ΔΣ ΕΛΜΕ Ηρακλείου 2019 – 2020
(κατατέθηκε από τους Πρόεδρο - Γραμματέα)

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Στη διάρκεια μιας χρονιάς με έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις και αλλαγές
στο  κεντρικό  πολιτικό  σκηνικό  (δημοτικές  εκλογές,  βουλευτικές,  ευρωεκλογές)  οι
οποίες δυστυχώς επανέφεραν νεοφιλελεύθερες και συντηρητικές (έως ακροδεξιές)
πολιτικές  που  έχουν  ήδη  δώσει  ανησυχητικά  δείγματα  γραφής  για  τους
εργαζόμενους  και  τους  εκπαιδευτικούς,  καλούμαστε  να  δυναμώσουμε τις
διεκδικήσεις, συγκρούσεις και ρήξεις, και να έρθουμε σε ευθεία αντιπαράθεση με
αυτές τις ακραία  νεοφιλελεύθερες πολιτικές

Τα πρώτα δείγματα γραφής δόθηκαν από τα πολλά κενά που υπάρχουν ακόμα στα
σχολεία, σε συνδυασμό με τη μη πραγματοποίηση των 4.500 διορισμών στην ειδική
αγωγή καθώς και το πάγωμα των δρομολογημένων 10.500 στη γενική αγωγή και
εκπαίδευση  για  το  2020.  Παράλληλα,  ψηφίστηκαν  ήδη:  η  κατάργηση  του
πανεπιστημιακού ασύλου, η ισοτιμία τίτλων κολεγίων και δημόσιων πανεπιστημίων
(ιδιωτικοποίηση),  κατάργηση  των  «πράσινων  σχολών»,  αναστολή  διετών
προγραμμάτων  ΚΕΕ,  ρυθμίσεις  για  την  εκπαίδευση των  παιδιών  προσφύγων  και
νέος νόμος για το άσυλο που θέτουν φραγμούς και περιστέλλουν δικαιώματα ως
προς  την  πρόσβασή τους  στις  δομές εκπαίδευσης  και  υγείας,  καθώς και  ο  νέος
«αναπτυξιακός»  νόμος  που  υπονομεύει  τα  συνδικαλιστικά  δικαιώματα  των
εργαζομένων.

Για το επόμενο διάστημα και  σύμφωνα με τον  προγραμματισμό της  κυβέρνησης
αναμένεται  να  ξεδιπλωθεί  η  βασική  επίθεση  στον  χώρο  της  παιδείας  και  τις
δημοκρατικές κατακτήσεις του κλάδου με:

 Παρεμβάσεις στο πλαίσιο της αξιολόγησης (επαναφορά και της ατομικής)
 Ανατροπές στις δομές εκπαίδευσης
 Νέο νόμο για την επιλογή στελεχών
 Αλλαγές στο Λύκειο και τον τρόπο πρόσβασης με επαναφορά της βάσης του

10 και της τράπεζας θεμάτων
 Θέσεις για την αυτονομία (διοικητική, οικονομική και παιδαγωγική) των σχο-

λείων

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Στη νέα αυτή πραγματικότητα που διαμορφώνεται το ζητούμενο για εμάς είναι το
Συνδικαλιστικό Κίνημα να ξεπεράσει  στην  πράξη και  με  τη  δράση του την κρίση
συμμετοχής και τις χρόνιες παθογένειές του ώστε να συσπειρώνει δυναμικά τους
συναδέλφους, να υπερασπίσει τις κατακτήσεις του μέσα από καλά στοχευμένους
και προετοιμασμένους αγώνες και να δημιουργήσει προϋποθέσεις για διεκδικήσεις
βασικών ζητημάτων στα εργασιακά, οικονομικά και συνταξιοδοτικά προβλήματα του
κλάδου.



ΕΛΜΕ ΚΥΤΤΑΡΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ και ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ 
Μέσα από το ΔΣ της ΕΛΜΕ δώσαμε το δυναμικό “παρών” και πρωτοστατήσαμε με
αποφασιστικό τρόπο στις πολλαπλές παρεμβάσεις του Σωματείου με στόχο:

Τη σύσταση τμημάτων με αριθμό μαθητών σύμφωνα με τις θέσεις της ΟΛΜΕ, την
αποτροπή της μετακίνησης των εκπαιδευτικών σε περισσότερα από 2 σχολεία για
την  κάλυψη  του  ωραρίου  τους,  τη  στήριξη  τόσο  των  ΕΠΑΛ,  με  τη  σύσταση
ολιγομελών  τμημάτων,  όσο  και  τη  στήριξη  των  μικρών  σχολείων,  τον  έγκαιρο
διορισμό  αναπληρωτών  τόσο  στη  γενική,  όσο  και  στην  ειδική  εκπαίδευση,  τη
διασφάλιση των  εργασιακών δικαιωμάτων και  της  διαφάνειας  στις  τοποθετήσεις
των εκπαιδευτικών. Την ανάδειξη κτιριακών προβλήματων σχολείων (Καπετανάκειο,
ΕΕΕΕΚ και Ειδικό ΕΠΑΛ, ΣΔΕ).  

Το ΔΣ σε όλη την πορεία της θητείας του στήριξε σθεναρά και με κάθε τρόπο
(παραστάσεις διαμαρτυρίας, συμβουλής, καταγγελίες) τους συναδέλφους όταν και
όπου χρειάστηκε. 

Υποστήριξε  δοκιμαζόμενους  εργαζόμενους  από άλλα πρωτοβάθμια σωματεία  με
ανακοινώσεις αλλά και οικονομική στήριξη.

 Διοργάνωσε ημερίδες με εκπαιδευτικά και κοινωνικά θέματα. 

Με συνεντεύξεις και την παρουσία τους στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τις
εφημερίδες, τα μέλη του ΔΣ ενημέρωσαν καίρια και συστηματικά την κοινή γνώμη,
ενώ συχνότατα «διέλυσαν» παρανοήσεις που εμφανίζονται σε καιρούς ακραίως
δύσκολους και επικίνδυνους.

Η ΕΛΜΕ Ηρακλείου συνεχίζει να στηρίζει πρωτοβουλίες συναδέλφων να
δημιουργούν ομάδες όπως η θεατρική ομάδα, η ομάδα χορού, η ομάδα μπάσκετ και
είναι ανοικτή σε οποιαδήποτε πρόταση δημιουργίας συλλογικής έκφρασης.

Συναδέλφισσες,  συνάδελφοι,  η  αγωνιστική  και  αποτελεσματική  δράση  του
σωματείου μας στηρίζεται στη ενεργό συμμετοχή όλων μας. 
Σταθεροί στην αντίληψή μας ότι μόνο με ενωτικούς μαζικούς αγώνες μπορούμε να
βάλουμε φραγμούς σε αντιδραστικά σχέδια για το δημόσιο σχολείο, αλλά και να
διεκδικήσουμε τα  εργασιακά μας δικαιώματα,  συνεχίζουμε με  βασικό άξονα την
αυτοτέλεια του Συνδικάτου, να παλεύουμε μέσα στο Σωματείο για την υπεράσπιση
των  συμφερόντων  των  εκπαιδευτικών,  των  μαθητών/τριών  και  του  δημόσιου
σχολείου. 
Θεωρώντας  πρώτιστης  σημασίας  την  αναζωογόνηση της  ΕΛΜΕ με τη  συμμετοχή
όλων των συναδέλφων και συναδελφισσών.

 προτείνουμε:
•  Περιοδείες  μελών  ΔΣ  ΕΛΜΕ  –  ενίσχυση  της  ζωντανής  επαφής  με  τα  σχολεία.
Άνοιγμα των ζητημάτων αιχμής για συζήτηση σε κάθε Σύλλογο.
•  Ανάδειξη  και  ενεργοποίηση  του  θεσμού  του  αντιπροσώπου  του  σχολείου.  Σε
βασικά  θέματα,  πριν  από  τα  ΔΣ  ή  τις  ΓΣ  των  ΕΛΜΕ,  επιδιώκουμε  συνεδριάσεις
συλλόγων  για  επεξεργασία  των  εισηγήσεων  και  διαμόρφωση  προτάσεων.



Αξιοποίηση  του  Διαδικτύου  για  συλλογή  προτάσεων  και  σκέψεων  από  τους
συλλόγους των καθηγητών, υλικό που θα εμπλουτίζει τη συζήτηση στα ΔΣ ή στις ΓΣ. 
•  Συνεχίζουμε  να  δίνουμε  βάρος  στα  καθημερινά  εργασιακά  προβλήματα  των
συναδέλφων  και  στην  προσπάθεια  επίλυσής  τους  μέσα  από  παρεμβάσεις  και
αγωνιστικές κινητοποιήσεις στις Διευθύνσεις. 
•  Εκτός  από  τα  κυρίαρχα  ζητήματα,  προσανατολιζόμαστε  και  σε  επιμέρους
διεκδικήσεις  και  πρωτοβουλίες  που  θα  διευκολύνουν  την  καθημερινότητα  των
συναδέλφων  (εξασφάλιση  εκπτωτικών  προσφορών  για  τους  εκπαιδευτικούς  σε
συγκοινωνιακά μέσα, σίτιση, τρόφιμα, θεάματα, κλπ).
•  Ανάπτυξη  της  δράσης  της  ΕΛΜΕ  (πολιτιστικής,  κοινωνικής,  περιβαλλοντικής,
αθλητικής κ.α.)
• Με στόχο την ουσιαστική συμμετοχή και παρέμβαση του κάθε συναδέλφου στη
δημόσια  ζωή  του  σωματείου  (συνέλευση,  ημερίδες,  εκδηλώσεις,  κλπ),  θα
στηρίξουμε  τις  αναγκαίες  προϋποθέσεις  που  θα  ευνοούν  την  εμπλοκή  των
“ανένταχτων” συναδέλφων στη συζήτηση και την επεξεργασία προτάσεων για τη
λύση προβλημάτων, ώστε οι άγονες μικροπαραταξιακές αντιπαραθέσεις να δώσουν
τη θέση τους σε πραγματικά συλλογικές - συμμετοχικές δημοκρατικές διαδικασίες.

Βασικές διεκδικήσεις

 Αύξηση των δαπανών για την παιδεία
 Μόνιμοι διορισμοί σε ειδική και γενική αγωγή και εκπαίδευση για την κάλυψη

όλων των αναγκών
 Αναπληρωτές με πλήρη και ίσα δικαιώματα
 Οικονομική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών
 Μείωση του ωραρίου στα προ του 2013 επίπεδα – Μείωση του ωραρίου κατά

μία ώρα σε εκπαιδευτικούς που πηγαίνουν σε παραπάνω από δύο σχολεία
 Ανώτατο όριο 20 μαθητές ανά τμήμα, 15 στις ομάδες προσανατολισμού και 10

ανά καθηγητή στα εργαστήρια.
 Όχι στην επαναφορά της ατομικής αξιολόγησης και της εξωτερικής αξιολόγη-

σης που οδηγεί στην κατηγοριοποίηση των σχολείων. Διασφάλιση της αποτίμη-
σης του εκπαιδευτικού έργου με αποκλειστικά εσωτερικές διαδικασίες με ευ-
θύνη του συλλόγου.

 Ουσιαστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
 Δημοκρατική λειτουργία του σχολείου και επιλογή στελεχών με κυρίαρχο τον

ρόλο του Συλλόγου Διδασκόντων (κατάργηση καθηκοντολογίου).
 Πλήρης σύνταξη  στους  εκπ/κους  στα 60,  µε  30  χρόνια  υπηρεσίας . Καμιά

μείωση κύριων, επικουρικών συντάξεων και  εφάπαξ, όχι στην ιδιωτικοποίηση
της επικουρικής ασφάλισης

 Λειτουργία και στελέχωση των Τάξεων Υποδοχής και των Δομών Υποδοχής και
Εκπαίδευσης Προσφύγων.

Συνδικαλιστικό κίνημα: 
Αναγκαιότητα η  μαζικότητα,  η έκφραση  της  βάσης (ΓΣ,  Σύλλογοι  διδασκόντων,
έρευνες, ημερίδες κλπ), η δημοκρατική αυτόνομη λειτουργία του συνδικαλιστικού



κινήματος και όχι δια ολιγάριθμων αντιπροσώπων με λογικές αντιπροσώπευσης και
άμαζων Γενικών Συνελεύσεων . Νέες μορφές και τακτικές, με συμμετοχή της βάσης,
σε  μικρά  η  μεγάλα  ζητήματα.  Είμαστε  αντίθετοι στη  στείρα  παραταξιακή  ή
κομματική λογική και στον ξύλινο λόγο, σε τεχνητούς διαχωρισμούς. Στεκόμαστε
κριτικά  βλέποντας  τα  πράγματα  με  ρεαλισμό.  Παλεύουμε  για  σ.κ.  δυναμικό,
ανανεωμένο,  συμμετοχικό, κίνημα  του  δρόμου,  του  δημόσιου  χώρου,  του
διαλόγου και της παρέμβασης σε κάθε πτυχή. Στεκόμαστε απέναντι σε λαϊκισμούς,
μαξιμαλισμούς,  μικροπαραταξιακούς  ανταγωνισμούς  και  σεχταριστική  -
οπορτουνιστική λογική που διώχνει τους συναδέλφους. 

Με συσπείρωση σε ΕΛΜΕ – ΟΛΜΕ,

 ενωτική διεκδίκηση των αιτημάτων,

σοβαρά προετοιμασμένους αγώνες

τεκμηριωμένες και υπεύθυνες προτάσεις,

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ!

     Ο πρόεδρος Ο Γραμματέας

Ρηγάκης Ζαχαρίας          Τζουρμπάκης Σταύρος
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