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ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ  ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ  ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ  ΤΩΝ  ΜΑΘΗΤΩΝ  ΤΟΥ 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   ΚΑΙ ΤΩΝ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΟΛΩΝ  ΤΩΝ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 

• ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ  3ΩΡΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (11-2μμ)  ΚΑΙ  ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ (11.30πμ) ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (27/1) 

 

Το Δ.Σ της ΕΛΜΕ Ηρακλείου διεκδικεί την κάλυψη όλων των αναγκών της 

καλλιτεχνικής παιδείας. Στηρίζει τον αγώνα των μαθητών, των  εκπαιδευτικών και των 

γονέων, καθώς   και τα δίκαια αιτήματά τους  και απαιτεί  την άμεση ικανοποίησή τους από 

την κυβέρνηση. 

Κηρύσσει τρίωρη στάση εργασίας(11-2μμ) την Παρασκευή (27/1) , ημέρα Πανελλαδικής 

κινητοποίησης όλων των μαζικών φορέων  για την επίλυση των προβλημάτων που αφορούν 

στην καλλιτεχνική παιδεία 

Καλεί σε Μαζική Συμμετοχή στη Συγκέντρωση των Συλλογικών φορέων στις 11.30 πμ 

στην Πλατεία Ελευθερίας 

Το Δ.Σ της ΕΛΜΕ καταδικάζει την αντιλαϊκή πολιτική της υποχρηματοδότησης των 

λαϊκών αναγκών, πολιτική που εξαναγκάζει τους μαθητές του Καλλιτεχνικού Σχολείου 

των Γουβών να  φοιτούν σε κτίρια επισφαλή και ακατάλληλα. Κτίρια που δε διαθέτουν 

ούτε τον απαραίτητο εργαστηριακό εξοπλισμό για τις ανάγκες της καλλιτεχνικής παιδείας. 

Παρά τις επανειλημμένες διεκδικήσεις  για την επίλυση του κτιριακού προβλήματος στο 

εν λόγω σχολείο, αλλά και  σε  όλα τα σχολεία της περιοχής των Γουβών και συνολικότερα  

του  νομού Ηρακλείου, η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι φορείς της Τ. Αυτοδιοίκησης  δεν 

αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους για την κατοχύρωση ασφαλών και κατάλληλων  

σχολικών κτιρίων σε μια περιοχή μάλιστα που έχει πληγεί και πλήττεται καθημερινά από 

τους σεισμούς (πχ ΕΕΕΕΚ-ΕΝΕΓΥΛ,  περιοχή Αρκαλοχωρίου, Θραψανού κ.λπ.). 

Επισημαίνεται ότι η κυβέρνηση δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες της και σε ό,τι αφορά το 

δίκαιο αίτημα των μαθητών μας για την ασφαλή και δωρεάν μεταφορά τους, χωρίς 

χιλιομετρικούς περιορισμούς, ενώ συγχρόνως δεν λαμβάνει τα αναγκαία  μέτρα για τη 

μονιμοποίηση της σίτισης και για την τήρηση της κατάλληλης διαδικασίας σε ειδική 

αίθουσα με προσωπικό σίτισης. 

Στα προβλήματα αυτά προστίθεται η πολιτική της αδιοριστίας και  των ελαστικών 

μορφών απασχολησιμότητας. Πολιτική που   ακυρώνει τις βασικές προϋποθέσεις 
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ουσιαστικής  διεξαγωγής των μαθημάτων,  ενώ την ίδια στιγμή  δε μοριοδοτούνται οι 

απόφοιτοι  των καλλιτεχνικών σχολείων   για την εισαγωγή τους στις καλλιτεχνικές 

σχολές, μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων,  και για την πιστοποίηση του επιπέδου 

σπουδών στα καλλιτεχνικά μαθήματα. 

 Στην ίδια βάση , η κυβέρνηση δεν ικανοποιεί το αίτημα όλων των φορέων των 

καλλιτεχνικών μαθημάτων για επανένταξη στο ωρολόγιο σχολικό πρόγραμμα των 

μαθημάτων της καλλιτεχνικής παιδείας  που με αυταρχικό και αντιπαιδαγωγικό τρόπο 

καταργήθηκαν. 

Το Δ.Σ της ΕΛΜΕ καταγγέλλει την αντιλαϊκή πολιτική της δραματικής υποβάθμισης 

της καλλιτεχνικής παιδείας, των περικοπών των δαπανών , της ελαστικής απασχόλησης 

και της αδιοριστίας και δηλώνει ότι θα συνεχίσει τον αγώνα του μέχρι την πλήρη ικανοποίηση 

των δίκαιων αιτημάτων του  εκπαιδευτικού, του  μαθητικού και  του γονεϊκού κινήματος. 

ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ: 

1. Άμεση επίλυση του Κτιριακού Προβλήματος του Καλλιτεχνικού Σχολείου, καθώς και 

όλων των σχολείων του νομού Ηρακλείου. .Διεκδικούμε ασφαλή και σύγχρονα  σχολικά 

κτίρια και επαρκώς εξοπλισμένα  

2. Δωρεάν μεταφορά και σίτιση των μαθητών. Κανένας χιλιομετρικός περιορισμός στη 

μεταφορά-πρόσληψη ειδικού προσωπικού για τη σίτιση και κατοχύρωση ειδικού χώρου 

σίτισης  

3. Μαζικούς διορισμούς μονίμων εκπαιδευτικών και κάλυψη όλων των κενών  της  

Καλλιτεχνικής  και  της Γενικής Παιδείας  από την αρχή της σχολική χρονιάς. 

4. Κάλυψη των αναγκών της καθαριότητας και της  υγειονομικής προστασίας των 

σχολείων, με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και με  την παροχή όλων των αναγκαίων  

υγειονομικών μέσων. 

5. Να αναγνωριστεί το δικαίωμα απόκτησης Παιδαγωγικής Επάρκειας   στους  καθηγητές 

του  Χορού και του  Κινηματογράφου. Να ενταχθούν οι απόφοιτοι  του τμήματος  του  

κινηματογράφου του ΑΠΘ  με αναγνωρισμένη την παιδαγωγική επάρκεια στα καλλιτεχνικά 

σχολεία 

6. Δωρεάν παροχή νέων συγγραμμάτων   για τη μουσική και καλλιτεχνική παιδεία. 

7. Μοριοδότηση των αποφοίτων των καλλιτεχνικών σχολείων, κατά τη διαδικασία των 

πανελλαδικών εξετάσεων,  για την εισαγωγή τους στις καλλιτεχνικές σχολές και για  την 

αναγνώριση του επιπέδου  των σπουδών τους 

8. Ανώτατες Καλλιτεχνικές Σχολές, Δημόσιες και Δωρεάν. Απόσυρση του ΠΔ 85. 

9. Να καταργηθεί το άρθρο  Θ10α του Ν10491 που επιβάλλει τη διάκριση των μαθητών 

των μουσικών Γυμνασίων, ώστε οι μαθητές τους να προάγονται με τους ίδιους όρους 

προαγωγής των μαθητών στα υπόλοιπα γυμνάσια, δηλ. με μέσο όρο 13 στα μαθήματα της 

γενικής και μουσικής παιδείας. 

 

10. Να εκδοθεί και να παρασχεθεί στους μαθητές των  καλλιτεχνικών και μουσικών 

σχολείων μαθητική ταυτότητα που θα τους κατοχυρώνει τη δυνατότητα της δωρεάν 

πρόσβασης  στις  καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. 

 



Το Δ.Σ της ΕΛΜΕ   καλεί τους συναδέλφους σε επαγρύπνηση και  σε μαζική συμμετοχή  

στη Γ.Σ την Πέμπτη 2/2 και ώρα 7μμ στο 3ο ΓΕΛ, για την οργάνωση και ανάπτυξη της 

συλλογικής πάλης, που είναι ο ΜΟΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ για την ικανοποίηση των αιτημάτων και  

για την κατοχύρωση και  διεύρυνση των μορφωτικών, εργασιακών, κοινωνικο-ασφαλιστικών 

και συνδικαλιστικών κατακτήσεών μας. 

 

 

 Για το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Ηρακλείου 

 

Η Γενική Γραμματέας 

 

 

 

 

 

 

           Οικονομάκη Μαρία  

Η πρόεδρος 

 

                   Σπαχή Αρετή 

 


