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 Συναδέλφους ΕΛΜΕ Ηρακλείου 

 

 

ΘΕΜΑ:  

• ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 2 ΦΛΕΒΑΡΗ 2023 ΣΤΟ 3ο ΓΕΛ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: αιτήματα & πρόγραμμα δράσης 

• ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ 

ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ -ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ -ΚΑΜΙΑ 

ΑΝΑΜΟΝΗ –ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΦΗΣΥΧΑΣΜΟΣ . ΜΟΝΗ ΕΛΠΙΔΑ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ! 

ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΛΜΕ ΜΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΑΠΟ 

ΟΜΟΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ  

 

Το ΥΠΑΙΘ και η κυβέρνηση της ΝΔ παίρνουν αποφάσεις ενάντια στις θεμελιώδεις 

κατακτήσεις μας και τα δικαιώματά μας και επιχειρούν  τετελεσμένα. Να μην τους  

επιτρέψουμε  -με την τακτική του αιφνιδιασμού και του κατακερματισμού -να 

ολοκληρώσουν το καταστροφικό έργο τους ενάντια στο δημόσιο σχολείο, τους μαθητές 

και τους εκπαιδευτικούς.  

ΕΜΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ  160.000 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  ΕΧΟΥΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ ΤΟΥΣ 

ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ , ΟΠΩΣ ΚΑΝΟΥΜΕ  ΕΔΩ ΚΑΙ 41 ΧΡΟΝΙΑ. 

Με παρατεταμένο, πολύμορφο, αποφασιστικό απεργιακό αγώνα, που θα περιλαμβάνει ενημερώσεις, 

εκδηλώσεις, απεργία, συγκεντρώσεις, συλλαλητήρια, καταλήψεις, μπορούμε να αναγκάσουμε την 

κυβέρνηση να υποχωρήσει και να δώσουμε ηχηρό μήνυμα αντίστασης σε οποιονδήποτε επόμενο κυβερνητικό 

διαχειριστή. Τονίζουμε ότι μόνο με τον ενωτικό  λαϊκό και ανυποχώρητο αγώνα μπορούμε να κλείσουμε την 

πόρτα στους επιθεωρητές και να ανατρέψουμε τα αντιδραστικά μέτρα της αξιολόγησης. Η ολομέτωπη 

επίθεση της κυβέρνησης και του κεφαλαίου στις κατακτήσεις και τα δικαιώματά μας επιβεβαιώνουν ότι για 

τους εργαζόμενους δεν υπάρχει άλλος δρόμος από τη συλλογική οργάνωση και  τη μαζική αντίσταση. Στη 

βάση αυτή, θεωρούμε απαραίτητη προϋπόθεση για τη νικηφόρα έκβαση του αγώνα μας τη μαζική συμμετοχή 

στις Γενικές Συνελεύσεις και σε όλες τις συλλογικές λειτουργίες του σωματείου μας. 

 Η Γενική συνέλευση ΕΛΜΕ Ηρακλείου έλαβε με συντριπτική πλειοψηφία (2/2/2023) τις εξής 

αποφάσεις υπερψηφίζοντας την εισήγηση της  ΟΛΜΕ με κάποιες προσθήκες : 
ΑΙΤΗΜΑΤΑ: 

• ΚΑΜΙΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. ΑΜΕΣΗ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ  των ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ χωρίς καμία 

αξιολόγηση. 

• Αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις, ώστε να ζούμε με αξιοπρέπεια.  Επαναφορά του 13ου και 

14ου μισθού. Άμεση καταβολή του καταργημένου ΜΚ. 

• Κάτω ο αντισυνδικαλιστικός νόμος ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ-Καμία εφαρμογή. Τα συνδικαλιστικά δικαιώματα και 

οι  ελευθερίες, είναι αδιαπράγματευτες. 

• Γνήσια Συλλογική Σύμβαση εργασίας εφ’ όλης της ύλης (για μισθό, σύνταξη, εργασιακές σχέσεις, περίθαλψη 

και ασφάλιση). 

• Διορισμούς μονίμων εκπαιδευτικών τώρα – μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών. Όχι στο 

προσοντολόγιο και σε διαγωνισμό ΑΣΕΠ – πλήρη δικαιώματα στους αναπληρωτές. 

• Επαναφορά του ωραρίου στα προ του 2013 επίπεδα. 

• Αύξηση των δαπανών για την εκπαίδευση και την υγεία.  Έκτακτη επιχορήγηση τώρα στα σχολεία για 

να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες ανάγκες. 

• Άμεση επίλυση των προβλημάτων της σχολικής στέγης ( Καπετανάκειο, Γυμνάσιο Αλικαρνασσού, 

ΕΝΕΕΓΥΛ, ΕΕΕΚ, Γυμνάσιο Αρκαλοχωρίου, Θραψανό κ.λπ.) 

• Σταθερή και μόνιμη δουλειά για όλους  
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• 20 μαθητές στην τάξη 

• Υγειονομική θωράκιση των σχολείων 

• Ικανοποίηση όλων των αναγκών αδειών συναδέλφων 

• Κατάργηση όλων των αντιεκπαιδευτικών μέτρων (ΕΒΕ, Τράπεζα θεμάτων , εξετάσεις PISA,κα ) 

• Καμία ιδιωτικοποίηση των μουσείων. Στήριξη του αγώνα των εργαζομένων στα μουσεία. 

• Υποστήριξη του αγροτικού κινήματος ενάντια στη Κ.Α.Π. και στη διάλυση της αγροτικής παραγωγής 

• Δημόσιο δωρεάν καθολικό σύστημα υγείας, περίθαλψης, πρόνοιας, σύνταξης. Καμία κατάργηση-

συγχώνευση νοσοκομείου 

Για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: 

1) ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ  από κάθε μορφής αξιολόγηση,  ατομική και σχολικής μονάδας από την 

ΕΛΜΕ. 

• Η ΓΣ προέδρων να κηρύξει απεργία-αποχή, όχι μόνο από την ατομική αξιολόγηση, αλλά από 

κάθε μορφής αξιολόγηση που προωθούν (σχολικής μονάδας, ομάδες δράσης, συντονιστές, 

μέντορες )των ν. 4823/21 και 4692/20 και τις εφαρμοστικές εγκυκλίους. Τώρα πρέπει να 

σταματήσουν όλες οι διεργασίες της αξιολόγησης που θα αξιοποιηθούν για την ατομική. Αν η 

ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ  που θα κηρύξει η ΟΛΜΕ βγεί παράνομη η ΕΛΜΕ θα την 

επαναπροκηρύξει. 

• Το Δ.Σ δηλώνει ότι θα επικαιροποιεί την απόφασή του, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες αντιλαϊκές 

τροπολογίες του ΥΠΑΙΘ  

• Με μαζική συμμετοχή στην απεργία αποχή και αποφάσεις των συλλόγων διδασκόντων 

συλλογικά, σταματάμε την αξιολόγηση σε κάθε σχολείο. Κανείς μόνος του απέναντι σε κάθε 

αξιολογητή – επιθεωρητή. 

• Κανένας δεν συμπληρώνει ηλεκτρονικό φάκελο και δεν καταθέτει στοιχεία στους ατομικούς 

φακέλους αξιολόγησης, δηλώνοντας συμμετοχή στην απεργία-αποχή. 

 

2) ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ , (1ωρη,2ωρη,3ωρη) για να καλυφθούν οι συνάδελφοι σε 

κάθε περίπτωση παρουσίας του νέου επιθεωρητή στην τάξη. Καλούμε όλο το σύλλογο κάθε σχολείου 

να στηρίξει κάθε νεοδιόριστο προς αξιόλογηση, συμμετέχοντας στη στάση εργασίας.  

3) 48ωρη απεργία την εβδομάδα 13-17/2 με τοπικές και πανελλαδικές συγκεντρώσεις, για το σύνολο των 

εκπαιδευτικών αιτημάτων, με ιδιαίτερη αιχμή το μπλοκάρισμα της αξιολόγησης, την ΑΜΕΣΗ 

ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ των νεοδιόριστων χωρίς καμία αξιολόγηση, αυξήσεις στους μισθούς και τις 

συντάξεις, μέτρα ενάντια στην ακρίβεια, τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, για μαζικές προσλήψεις 

εκπαιδευτικών , ενάντια στα αντιεκπαιδευτικά μέτρα (ΕΒΕ, Τράπεζα θεμάτων , εξετάσεις PISA,κα ) 

Αύξηση των δαπανών για την εκπαίδευση και την υγεία.  Αμέσως μετά η ΟΛΜΕ  να καλέσει νέο γύρο 

Γενικών Συνελεύσεων για κλιμάκωση.   

4) Καλούμε το Δ.Σ της ΟΛΜΕ να επιδιώξει το συντονισμό με τη ΔΟΕ και με  άλλες ομοσπονδίες και 

σωματεία καθώς και με κάθε συλλογικό φορέα του λαϊκού κινήματος. 

5) Συντονισμό με τις άλλες ΕΛΜΕ και ΣΕΠΕ  Κρήτης για το μπλοκάρισμα της αξιολόγησης και κάλεσμα 

για τη διοργάνωση ενός μεγάλου ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΥ με 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ στην ΠΔΕ Κρήτης. 

6)  Δηλώνουμε ότι θα επιδιώξουμε το συντονισμό και με τις άλλες ΕΛΜΕ που αντιστέκονται στα 

αντιδραστικά μέτρα της αξιολόγησης καθώς και με το γονεικό και το μαθητικό κίνημα. 

7) Με βάση το παραπάνω καλούμε σε συνάντηση  τους συλλόγους γονέων και τους μαθητές , τη Δευτέρα 

20/2 στις 7.00 μ.μ. στο 3ο ΓΕΛ για ενημέρωση και δημιουργία πανεκπαιδετικού μετώπου 

αντίστασης.  

8) Καλεί όλους τους  συλλόγους να εκλέξουν συνδέσμους των σχολείων, που θα αναλάβουν την σύνδεση, 

την ενημέρωση και την επικοινωνία κάθε σχολείου με την ΕΛΜΕ 

 

 



ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΛΜΕ 

ΜΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΑΠΟ  ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ. 

Το Δ.Σ της ΕΛΜΕ Ηρακλείου, σε συνέχεια των επιδιώξεων του  να μαζικοποιηθεί ο αγώνας και να 

ενημερωθούν οι συνάδελφοι, διοργανώνει τις παρακάτω ενημερωτικές συναντήσεις στην επαρχία τις 

επόμενες ημέρες: 

 

Δευτέρα   6/2 στο ΓΕΛ Μοιρών : Ομάδα σχολείων της Μεσαράς (12.40 -14.00 μ.μ., 6η και 7η διδακτική 

ώρα) :  

Γυμνάσιο Μοιρών, Λύκειο Μοιρών, ΕΠΑΛ Μοιρών, Γυμνάσιο Αγίων Δέκα, ΓΕΛ Αγίων Δέκα,  Γυμνάσιο 

Τυμπακίου, ΓΕΛ Τυμπακίου, EEEK Τυμπακίου, Εσπερινό Γυμνάσιο Τυμπακίου,  Γυμνάσιο Πόμπιας, ΓΕΛ 

Πόμπιας,  Γυμνάσιο Βαγιονιάς, Γυμνάσιο Ζαρού, Γυμνάσιο Γέργερης, Γυμνάσιο Βενεράτου, Γυμνάσιο Ασημίου, 

ΓΕΛ Ασημίου, Γυμνάσιο Χάρακα, ΓΕΛ Χάρακα, Γυμνάσιο Πύργου.  

 

Παρακαλούμε  τους διευθυντές και τις διευθύντριες  των σχολείων να ενημερώσουν τους συλλόγους και 

να  διευκολύνουν τους συναδέλφους να παρευρεθούν στις συναντήσεις με τη βάση του κλάδου 

 

Η Πρόεδρος : Αρετή Σπαχή ,τηλ. 6932430197 & 6974493769 

Ο Αντιπρόεδρος : Γιάννης Καταλαγαριανάκης , τηλ. 6978893279 

Η Γενική Γραμματέας : Μαρία Οικονομάκη, τηλ 6972272685 

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

 

Η πρόεδρος 
 

 

Σπαχή Αρετή 

Η Γενική Γραμματέας 
 

 

Οικονομάκη Μαρία 

  


