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1.
Στις 8 Νοεμβρίου 2017 η Τακτική ΓΣ του Συλλόγου μας, παίρνει ομόφωνες
αποφάσεις για διεκδικήσεις όπως:
●
Άμεση απόδοση των συσταθεισών οργανικών για όλες/όλους τις/τους μεταταχθέντες
συναδέλφους μας. Ίδρυση όλων των αναγκαίων οργανικών θέσεων για να καλυφθούν όλοι οι
συνάδελφοι ειδικοτήτων «νέων» και «παλαιών» που «περιφέρονται» καλύπτοντας μόνιμα κενά
που χαρακτηρίζονται εδώ και χρόνια «λειτουργικά».
●
Να αποσυρθεί - καταργηθεί άμεσα η υπουργική απόφαση της 30 – 5 – 2016 που
απαγορεύει τη λειτουργία παράλληλων τμημάτων γαλλικής – γερμανικής στα Δημοτικά Σχολεία.
Να διδάσκεται η β’ ξένη γλώσσα (γαλλικά και γερμανικά) χωρίς τον περιορισμό της
«πλειοψηφίας του τμήματος».
●
Μείωση του διδακτικού ωραρίου όλων των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας στα
επίπεδα των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας.
●
Να αποδίδονται οδοιπορικά στους εκπαιδευτικούς που υποχρεώνονται σε μετακινήσεις
για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου, με υπαιτιότητα της υπηρεσίας.
●
Να διατίθενται σε διοικητικό έργο οι όποιες πλεονάζουσες ώρες εκπαιδευτικών
ειδικοτήτων, εάν μετακινούνται σε περισσότερα από 3 σχολεία για τη συμπλήρωση του
υποχρεωτικού τους ωραρίου.
●
Διαφάνεια στις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών (με βάση τα μόρια μετάθεσης, έτη
υπηρεσίας κλπ.).
●
Κάλυψη όλων των κενών εκπαιδευτικών με μαζικούς μόνιμους διορισμούς. Καμπάνια για
τη διεκδίκηση μόνιμων μαζικών διορισμών για την κάλυψη όλων των αναγκών. Με μοναδικό
κριτήριο την προϋπηρεσία και την ημερομηνία λήψης πτυχίου. Πλήρη εργασιακά,
συνδικαλιστικά, εκπαιδευτικά και ασφαλιστικά δικαιώματα στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.
●
ΟΧΙ στην απόπειρα υποβάθμισης της επετείου του Πολυτεχνείου από το ΠΔ79, που
αναφέρει ότι «οι εκπαιδευτικοί δύναται να παραμένουν στο σχολείο προκειμένου να
συμμετέχουν σε έκτακτες ή τακτικές συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων…». Καλούμε
τους διευθντές/τριες να μην συγκαλέσουν Συλλόγους Διδασκόντων στις 17 Νοεμβρίου.
Κηρύσσουμε την 17η Νοεμβρίου 2017, τρίωρη διευκολυντική στάση εργασίας από 11πμ έως
2μμ για να μην υποχρεωθεί κανένας συνάδελφος να παραμείνει στο σχολείο.
●
Καταγγελία για τον «κόφτη» της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής ΠΕ Νέας Σμύρνης όπου τα
αναλώσιμα συνεχίζουν να έρχονται με το σταγονόμετρο.
●
Για το κτιριακό:
Παρά τις υποσχέσεις –εδώ και δύο χρόνια-του σημερινού
Αντιδημάρχου Παιδείας ότι θα φτιαχτούν 3 νέα νηπιαγωγεία, δεν έχει υλοποιηθεί απολύτως
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τίποτε. Και όμως, κάθε χρόνο μερικές εκατοντάδες παιδιά μένουν έξω από τους Δημοτικούς
παιδικούς σταθμούς, ενώ στα 11 νηπιαγωγεία της Νέας Σμύρνης «χωράνε» με το ζόρι τα νήπια
και ελάχιστα προνήπια. Καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο, τη ΔΕΠ και τον κ. Δήμαρχο να
αναλάβουν τις ευθύνες τους.

ΟΧΙ στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. Συμμετέχουμε στην Πρωτοβουλία
Κατοίκων Νέας Σμύρνης «Λαϊκή Στέγη SOS». Στηρίζουμε το κίνημα κατά των
πλειστηριασμών, συμπαραστεκόμαστε στις διώξεις αγωνιστών του κινήματος.
Αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε:
Την κατάργηση όλου του νομοθετικού πλαισίου για τους ηλεκτρονικούς
πλειστηριασμούς.
Τη θεσμοθέτηση πραγματικής προστασίας της λαϊκής κατοικίας με μέτρα όπως το
ακατάσχετο της μοναδικής κατοικίας και τη διαγραφή χρεών προς τράπεζες, εφορία, ταμεία και
δήμους.
Την κατάργηση των διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που περιορίζουν τα
δικαιώματα του οφειλέτη και δίνουν προτεραιότητα στις τράπεζες έναντι των εργαζομένων και
των ασφαλιστικών ταμείων.
Την άμεση παύση κάθε δίωξης των αγωνιστών του κινήματος ενάντια στους
πλειστηριασμούς των κατοικιών εργαζομένων και ανέργων.
Στηρίζουμε την αντίσταση και τη συμμετοχή στις κινητοποιήσεις στα Ειρηνοδικεία της
χώρας, ώστε να αποτραπούν οι πλειστηριασμοί σε βάρος των λαϊκών νοικοκυριών, της λαϊκής
περιουσίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ
ΤΗΝ
ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ
ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΝΑ ΑΝΑΚΛΗΘΟΥΝ ΑΜΕΣΩΣ ΟΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ για λόγους υγείας. Απαιτούμε την ανάκληση των απολύσεων , την
άμεση επιστροφή στην εργασία τους, με ταυτόχρονη προσμέτρηση όλης της προϋπηρεσίας
από την ημέρα που διορίστηκαν, χωρίς καμιά διακοπή, καθώς και την πληρωμή των
ημερομισθίων που έχασαν.
2.

Στις εκλογές που ακολουθούν τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
Αγωνιστική
Συσπείρωση
(ΠαρεμβάσειςΚινήσειςΣυσπειρώσεις)

ΨΗΦΟΙ

113

ΕΔΡΕΣ

4

Εκπ. Ριζοσπαστικής
46
Αριστεράς (Ε.Ρ.Α.)

2

ΔΑΚΕ

29

1

ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ

36

ΣΥΝΟΛΟ

224

ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ
Μελαμπιανάκη Ζέττα
Πενταγιώτη
Αλεξάνδρα
Καραμπά Σοφία
Ποταμιάνου Νάσια
Μαντζαβράκου Ανθή
Κουρκούνη Φωτεινή
Μπογιατζής
Φίλιππος

Το Δ.Σ. που προήλθε απ’ τις εκλογές στις 8/11/17 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

2

ΘΕΣΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΗΛ.
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μελαμπιανάκη Ζέττα

7ο Δημ. Σχ.

210-9345380

6977 885092

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μαντζαβράκου Ανθή

4ο Δημ.Σχ.

210-9338908

6972 556058

Γ. ΓΡ ΑΜΜ ΑΤΕ ΑΣ

Καραμπά Σοφία

2ο Δημ. Σχ.

210-9323311

6943 879575

ΤΑΜΙ ΑΣ

Ποταμιάνου Νάσια

1ο Δημ. Σχ.

210-9420888

6994209376

ΜΕΛΟΣ

Κουρκούνη Φωτεινή

6ο Δημ. Σχ.

210-9334200

6972 504113

ΜΕΛΟΣ

Πενταγιώτη Αλεξάνδρα

7ο Δημ. Σχ.

210-9345380

6944 907547

ΜΕΛΟΣ

Μπογιατζής Φίλιππος

3ο Δημ.Σχ.

210-9336779

6977 314641

Εκπρόσωπος του Συλλόγου στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας ορίστηκε η Μελαμπιανάκη
Ζέττα με αναπληρωματικό τον Μπογιατζή Φίλιππο.

3.
Στις 20 Νοέμβρη, εκδίδεται ψήφισμα συμπαράστασης στους αγωνιστές του
κινήματος κατά των πλειστηριασμών, όπου καταδικάζονται οι νέες δικαστικές διώξεις σε
βάρος μελών του κινήματος κατά των πλειστηριασμών στη Θεσσαλονίκη και προσωπικά
ενάντια στα μέλη του ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, στον δάσκαλο
Ηλία Σμήλιο, Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ζ΄ Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θεσ/νίκης και Δημοτικό
Σύμβουλο Αμπελοκήπων-Μενεμένης και στον δικηγόρο Ζήση Κλεισιάρη, πρ. μέλος του Δ.Σ.
του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.
4.
Στις 23 Νοεμβρίου εκδίδεται απόφαση με τίτλο «ερωτήματα σχετικά με το πρόγραμμα
του Δήμου Νέας Σμύρνης για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού», όπου
διατυπώνεται διαμαρτυρία σχετικά με την «εντολή» του Γραφείο Παιδείας του Δήμου για
αποφασίζει την εφαρμογή προγράμματος σε ώρα λειτουργίας των σχολείων. Δηλώνεται ότι ο
Δήμος δεν αποφασίζει για λογαριασμό των σχολικών μονάδων, αλλά ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ στους
Συλλόγους Διδασκόντων οι οποίοι είναι και οι αποκλειστικά αρμόδιοι και υπεύθυνοι για
να αποφασίσουν εάν θα εκτελεστεί ή όχι ένα πρόγραμμα. Επίσης, εφόσον για τον
προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου των σχολείων αρμόδιοι είναι οι Σύλλογοι
Διδασκόντων, ο Δήμος θα πρέπει να ξεκινάει από τις προτάσεις των σχολείων για τις δράσεις
που αυτά θεωρούν αναγκαίες να υλοποιηθούν, σε συνεργασία με το Δήμο.
Μετά την ανακοίνωση του Συλλόγου δίνονται από το Γραφείο Παιδείας του Δήμου οι
απαραίτητες διευκρινίσεις σχετικά με την μη υποχρεωτικότητα του προγράμματος και τον
δωρεάν χαρακτήρα του.
5.

Συλλυπητήριο για το χαμό των δύο μικρών μαθητών του 5ου Δημοτικού.

6.
Στις 5 Δεκέμβρη εκδίδεται ενημερωτικό δελτίο: «Πέμπτη 14 Δεκέμβρη Πανελλαδική
Πανεργατική απεργία. Απεργούμε και διαδηλώνουμε: Όχι στο νέο προϋπολογισμό
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λιτότητας και περικοπών, όχι στις νέες μνημονιακές συμφωνίες για την τρίτη
αξιολόγηση! Κατεβαίνουμε στο δρόμο για να μην αφήσουμε να γίνουν «κανονικότητα» οι
περικοπές και η λιτότητα!... Αυτή η πολιτική δεν έχει τέλος. Δε θα σταματήσει αν δεν τη
σταματήσουμε εμείς. Όλοι μαζί οι εργαζόμενοι. Αναπτύσσονται παντού διάσπαρτες
αγωνιστικές πρωτοβουλίες, ρυάκια αντίστασης που οφείλουμε να τα μετατρέψουμε σε
«μεγάλο ποτάμι φουσκωμένο».
Εκδίδεται και αφισάκι του Συλλόγου με κάλεσμα στις απεργιακές συγκεντρώσεις.
7.

Στις 7 Δεκεμβρίου εκδίδεται ανακοίνωση με τίτλο «Για τον Ανδρόγεω».

8.
Την Κυριακή 17 Δεκέμβρη, σε εκδήλωση του Συλλόγου στο 9ο Νηπιαγωγείο Νέας
Σμύρνης η συνάδελφος νηπιαγωγός και συγγραφέας Εύη Τσιτιρίδου – Χριστοφορίδου
παρουσίασε σε μαθητές και γονείς το βιβλίο της «Ο θησαυρός της Εβίτας».

9.
Στις 10 Γενάρη εκδίδεται ανακοίνωση: «ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΑΪΚΑ –
ΑΝΤΙΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ! ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ! Δευτέρα 15 Γενάρη: 24ωρη απεργία».
Απέναντι στην αντιλαϊκή/αντιεκπαιδευτική πολιτική κυβέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ – ΟΟΣΑ,
πρέπει να οργανώσουμε το κίνημα και τους αγώνες, με όρους ανατροπής των νέων και
παλιών μνημονιακών μέτρων και όχι απλώς με όρους διαμαρτυρίας. Καλούμε όλους
τους συναδέλφους σε συνεχή αγωνιστική επαγρύπνηση. Συμμετέχουμε στα
συλλαλητήρια και την απεργιακή κινητοποίηση της Δευτέρας 15 Γενάρη.
Προετοιμαζόμαστε για μακροχρόνιο αγώνα διαρκείας. Αυτή η πολιτική δεν έχει τέλος. Δε
θα σταματήσει αν δεν τη σταματήσουμε!

10.
Στις 10 Γενάρη, εκδίδεται ανακοίνωση με τίτλο « Η τσάντα στο σχολείο: Μια ακόμα
τρύπα στο νερό!», όπου επισημαίνεται ότι: Εμείς λέμε ότι η παραμονή της τσάντας των
μαθητών στο σχολείο δεν έχει να προσφέρει απολύτως τίποτα στην εκπαιδευτική διαδικασία
εάν δε συνοδεύεται από τις απαραίτητες αλλαγές στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών και
κυρίως την αναγκαία μείωση της διδακτέας ύλης των μαθημάτων και την αντικατάσταση
απαράδεκτων σχολικών βιβλίων… Εμείς λέμε ότι για την αναβάθμιση σχολείου απαιτούνται:
αύξηση δαπανών για την παιδεία, μαζικοί μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών, μείωση αναλογίας
μαθητών ανά τμήμα, στήριξη του ολοήμερου σχολείου που σήμερα λειτουργεί με περισσεύματα
ωρών, μείωση της διδακτέας ύλης, πραγματική παράλληλη στήριξη των μαθητών που την
χρειάζονται, λειτουργία όλων των υποστηρικτικών δομών, δίχρονη δημόσια υποχρεωτική
προσχολική αγωγή και εκπαίδευση.
11.
Στις 21 Γενάρη εκδίδεται ανακοίνωση για τα προβλήματα των Νηπιαγωγείων,
προς διευκόλυνση των διεκδικήσεων του Συλλόγου Γονέων του 5ου Νηπιαγωγείου.

12.
Στις 26 Γενάρη, εκδίδεται κάλεσμα για έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 5 Φλεβάρη,
με θέμα ΝΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΟΥΜΕ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ στο πλαίσιο κύκλου Γενικών Συνελεύσεων που
καλείται από τη ΔΟΕ από 22-1-2018 έως 8-2-2018.
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13.
Στις 29 Γενάρη εκδίδεται ψήφισμα συμπαράστασης στους συναδέλφους Μάρκο
Σκούφαλο, Δημοτικό Σύμβουλο, επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Δ. Χίου, αιρετό του
ΠΥΣΠΕ Ν. Χίου και μέλους του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Δ. Χίου και Γιώργη
Αμπαζή, Πρόεδρο του Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ Δ. Χίου, υποψήφιο αντιπεριφερειάρχη Χίου στο Β.
Αιγαίο με τη ΛΑ.Σ. και ταμία του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Δ. Χίου, που
συνεχίζουν να διώκονται από τον πρώην ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας Chiospress και εκπρόσωπο
της ΚΟΙΝΣΕΠ ΑΚΜΗ, ποινικοποιώντας έτσι την πολιτική ζωή και διασύροντάς τους ως κοινούς
εγκληματίες.
14.
Στις 29 Γενάρη εκδίδεται ψήφισμα συμπαράστασης και καταγγελία για το
πρωτοφανές γεγονός της επίδοσης εξώδικης δήλωσης προς τη συνάδελφο Αγγελική
Σακελλαρίου, από τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του
19ου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου με την οποία απαιτεί να ανακαλέσει εγγράφως το
περιεχόμενο της παραίτησής της από το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του
ομώνυμου σχολείου. Καλούμε όλους τους φορείς του γονεϊκού κινήματος να καταδικάσουν
ακραίες ενέργειες και αντιλήψεις ποινικοποίησης του δικαιώματος έκφρασης γνώμης. Να
απομονώσουν τέτοιες επιλογές που προσβάλλουν όλη τη σχολική κοινότητα, δυναμιτίζουν το
παιδαγωγικό κλίμα στα σχολεία και επιπλέον, υπονομεύουν την απαραίτητη ενότητα του
πανεκπαιδευτικού μετώπου ενάντια στην αντιεκπαιδευτική πολιτική.

15.
Στις 7 Φλεβάρη, εκδίδεται ψήφισμα συμπαράστασης στους Αθηνά Αλεξανδρή και
Βανέσσα Πεντογάλου, μέλη του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου
Αθηνών και τον Παναγιώτη Σωτήρη, διδάσκοντα στο ΕΑΠ, πρώην μέλος της
Εκτελεστικής Γραμματείας της ΠΟΣΔΕΠ οι οποίο δικάζονται στις 13 Μαρτίου. Η υπόθεση
ξεκίνησε από τον τέως Πρύτανη του ΕΚΠΑ, ο οποίος δε δίστασε να κατηγορήσει τους
συναδέλφους, πάντα παρόντες στους αγώνες φοιτητών, εργαζομένων και διδασκόντων, σαν
υποκινητές “επεισοδίων” στις 30/10/2014. ΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΙ στους τρεις
διωκόμενους και στον τότε φοιτητή του Ιδρύματος Χρήστο Ξαγοράρη, ο οποίος δικάζεται στις
29/3 για γεγονότα της ίδιας περιόδου. ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ την παραγωγή διώξεων ενάντια σε
κινηματικές πρακτικές. ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ ότι δε θα επιτρέψουμε την
ποινικοποίηση των απεργιακών αγώνων και της συνδικαλιστικής δράσης. Υπερασπιζόμαστε
σθεναρά και αποφασιστικά το δικαίωμά στην ελεύθερη λειτουργία των συλλογικών οργάνων.

16.
Στις 7 Φλεβάρη εκδίδεται ανακοίνωση με τίτλο «Τα εργασιακά μας δικαιώματα
είναι αδιαπραγμάτευτα» και θέμα το «νέο υποχρεωτικό 30ωρο των εκπαιδευτικών».
Επισημαίνεται ότι είναι σαφές ότι εξελίσσεται μια επιχείρηση τρομοκράτησης του
κλάδου με στόχο να «παραδώσουμε» από μόνοι μας τα εργασιακά μας δικαιώματα.
Δηλώνουμε ότι:
Κάθε προσπάθεια για υποχρεωτική 30ωρη παραμονή στο σχολείο, όπως και στο
παρελθόν έτσι και σήμερα, θα μας βρει κάθετα αντίθετους και θα ακυρωθεί στην πράξη.
Κανείς/καμιά δεν είναι υποχρεωμένος/η να μένει στο σχολείο πέραν του διδακτικού
ωραρίου εφόσον ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν του/της έχει αναθέσει κάποια επιπλέον
εξωδιδακτική εργασία. Καλούμε όλους τους συναδέλφους/ισσες να συνεχίσουν να
ασκούν τα καθήκοντα τους με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που τα ασκούσαν όλα τα
προηγούμενα χρόνια, δηλαδή να παραμένουν μετά την λήξη του διδακτικού
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ωραρίου μόνο και όταν τους ανατεθεί συγκεκριμένο έργο από τα όργανα διοίκησης του
σχολείου.
Καλούμε τους Δ/ντές – Δ/ντριες και Προϊστάμενες των Νηπιαγωγείων της περιοχής
ευθύνης του συλλόγου μας να τηρήσουν απαρέγκλιτα τις αποφάσεις του Συλλόγου μας
και της ΔΟΕ.
17.
Στις 7 Φλεβάρη εκδίδεται δελτίο με τις Προτάσεις της Έκτακτης Γ.Σ. της 5
Φλεβάρη, προς το ΔΣ της ΔΟΕ. Η ΓΣ ήταν χωρίς απαρτία και έχουν καταγραφεί όλες οι
προτάσεις των συναδέλφων:

Συμφωνούμε με την εισήγηση της ΔΟΕ. Υπάρχει όμως προβληματισμός για την
αποτελεσματικότητα των 24ωρων απεργιών. Πιστεύουμε ότι πρέπει να οργανωθεί
πανεκπαιδευτικό μέτωπο, αγώνας διαρκής με όλα τα αιτήματα και όχι αποσπασματικές
κινήσεις.

Θεωρούμε ότι πρέπει να προταχθεί επίμονα το θέμα των διορισμών, των υποδομών των
σχολείων και η δημόσια δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση.

Προτείνουμε να σταλεί γράμμα προς τους γονείς για το 30ωρο, το οποίο να επικεντρώνει
στη σημασία και τη δυσκολία του έργου της διδασκαλίας, για να γίνει κατανοητό ότι το διδακτικό
μας ωράριο δεν πρέπει να αυξηθεί ούτε το εργασιακό, με κέντρο να είναι ότι η αύξηση ωραρίου
και η εντατικοποίηση των εκπαιδευτικών είναι εις βάρος των μαθητών.

Κάθε προσπάθεια για υποχρεωτική 30ωρη παραμονή στο σχολείο, όπως και στο
παρελθόν έτσι και σήμερα, θα μας βρει κάθετα αντίθετους και θα ακυρωθεί στην πράξη. Η
συσπείρωση γύρω από τα σωματεία μας, η ενότητα και η αποφασιστικότητα των Συλλόγων
Διδασκόντων και η οργάνωση μαζικών διεκδικητικών αγώνων, είναι η μόνη εγγύηση για το
μέλλον μας.

Προτείνουμε στο ΔΣ της ΔΟΕ να απευθύνει σε όλους τους συναδέλφους πανελλαδικά,
ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις που θα βοηθήσουν να αναδειχτούν τα προβλήματα της
εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών, όπως: ο βαθμός ικανοποίηση από τη δουλειά τους,
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία και
στο έργο τους, έτσι όπως υφίσταται αυτή τη στιγμή με βάση το νέο Π.Δ 79, αλλά και την έλλειψη
κρατικών υποστηρικτικών δομών στις σχολικές μονάδες της χώρας, η οικονομική τους
κατάσταση τα χρόνια των μνημονίων, οι προσδοκίες τους, η συμμετοχή τους σε απεργίεςκινητοποιήσεις, οι λόγοι της (ενδεχόμενης) μη συμμετοχής, οι προτάσεις τους για την ιεράρχηση
αιτημάτων, προτάσεις για τρόπους διεκδίκησης, ο βαθμός ικανοποίησης από το συνδικάτο,
προτάσεις για δράσεις του συνδικάτου και βελτίωση της κατάστασης κλπ.

Να
προσληφθεί
νομικός/η
σύμβουλος
της
ΔΟΕ
για
το
συνταξιοδοτικό/ασφαλιστικό/μισθολογικό, που θα παρέχει πληροφορίες στους συναδέλφους για
το συνταξιοδοτικό και θα ενημερώνει άμεσα και με λεπτομέρεια την ιστοσελίδα της ΔΟΕ για όλα
τα ζητήματα των νόμων που μας αφορούν πχ κρατήσεις, αλλαγή τρόπου υπολογισμού
σύνταξης, περικοπή αποδοχών απεργίας, τροποποιήσεις νόμων κλπ.

Να αναρτάται ο ετήσιος οικονομικός απολογισμός της Ομοσπονδίας στην ιστοσελίδα της
ΔΟΕ , καθώς και οι εκθέσεις και τα πορίσματα των συνεδρίων στα οποία μετείχαν εκπρόσωποι
της ΔΟΕ, ούτως ώστε να ενημερώνονται, ανά πάσα στιγμή, τα μέλη της Ομοσπονδίας για
οτιδήποτε καινούριο προκύπτει.
18.
Στις 9 Φλεβάρη γίνεται με μεγάλη επιτυχία ο ετήσιος χορός του Συλλόγου μας,
στην ταβέρνα-μεζεδοπωλείο «Το Καρτούτσο». Συμμετέχουν 128 άτομα.
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19.
Στις 10 Φλεβάρη συμμετείχαμε στην ολομέλεια Προέδρων, όπου κατατέθηκαν οι
αποφάσεις της Έκτακτης ΓΣ . Στη συνέχεια, εκδόθηκε ενημερωτικό για την Ολομέλεια, στο
οποίο επισημαίνεται ότι η Ολομέλεια παρέπεμψε την απόφαση στο ΔΣ της ΔΟΕ, επειδή το
σώμα δεν είχε καταστατική απαρτία, αφού οι περισσότεροι Πρόεδροι δεν είχαν δικαίωμα ψήφου
λόγω έλλειψης απαρτίας στις Γενικές Συνελεύσεις των Συλλόγων τους. Θεωρείται δεδομένη η
έγκριση της εισήγησης της ΔΟΕ, με σημείο επανεξέτασης τη μορφή και το χρόνο της
απεργιακής κινητοποίησης.
20.
Στις 18 Φλεβάρη εκδίδεται κάλεσμα στις κινητοποιήσεις για:
Μόνιμους Μαζικούς διορισμούς όλων των αναπληρωτών/τριών για την άμεση κάλυψη
των 25.000 τουλάχιστον κενών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, χωρίς
όρους και προϋποθέσεις με μοναδικό κριτήριο την προϋπηρεσία και το πτυχίο.
Εξίσωση δικαιωμάτων με αυτά των μόνιμων, ο απόλυτος διαχωρισμός στη λήψη αδειών με
τους μόνιμους είναι απαράδεκτός, ειδικότερα η αντιμετώπιση των εγκύων συναδελφισσών.
Βελτίωση και μέριμνα των συνθηκών πρόσληψης/ ενημέρωση για τον τόπο πρόσληψης
τουλάχιστον 2 βδομάδες νωρίτερα από την μέρα τοποθέτησης στο σχολείο/ μέριμνα για την
στέγαση (να μην επαναληφθούν οι εικόνες ντροπής του Σεπτέμβρη με τους αναπληρωτές σε
sleeping bag)/ αυξήσεις στους μισθούς/ επίδομα θέρμανσης, ενοικίου, μετακίνησης.
Καλούμε σε:

Παρασκευή 23 Φλεβάρη: Κινητοποίηση στην Περιφέρεια Αττικής, ώρα 1.00 μ.μ.

Παρασκευή 2 Μάρτη ώρα 1.00 μ.μ. Πανελλαδική Κινητοποίηση και συγκέντρωση στο
Υπουργείο Παιδείας Καλούμε τη ΔΟΕ να καλύψει απεργιακά την κινητοποίηση. Σε περίπτωση
που το Δ.Σ. της ΔΟΕ δεν ανταποκριθεί, ο Σύλλογός μας θα κηρύξει διευκολυντική στάση
εργασίας.

Παρασκευή 2 Μάρτη στις 5μ.μ. Καλούμε, μετά το πέρας της κινητοποίησης, στην
πανελλαδική συνέλευση αγώνα συλλογικοτήτων, συλλόγων, συναδέλφων, που θα γίνει στο
Μαράσλειο, για την οργάνωση και την παραπέρα πορεία της δράσης ενάντια στην αδιοριστία,
την κλιμάκωση του αγώνα για τη σύγκρουση με τις μνημονιακές πολιτικές και στόχο τη νίκη!
Επισυνάπτεται το κάλεσμα του Συντονιστικού Αναπληρωτών-Αδιόριστων Εκπαιδευτικών.
21.
Την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου, ώρα 11.00 π.μ. έγινε στο 2ο Δημοτικό Σχολείο, με
επιτυχία η προβολή της ταινίας «Révolution école» (Όταν η Ουτοπία πήγαινε σχολείο)
σε συνεργασία με την Παιδαγωγική Ομάδα «Το Σκασιαρχείο-πειραματικοί ψηλαφισμοί για
ένα σχολείο της κοινότητας » . Προλόγισαν οι εκπαιδευτικοί Δέσποινα Καρακατσάνη και
Παυλίνα Νικολοπούλου. Ακολούθησε συζήτηση.
22.
Στις 26 Φλεβάρη συνυπογράφουμε με Συλλόγους ΠΕ αφίσα –κάλεσμα για την
κινητοποίηση της 2 Μαρτίου στο Υπ. Παιδείας.
23.
Στις 28 Φλεβάρη κηρύσσεται 3ωρη διευκολυντική στάση εργασίας για την
Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018 για τις 3 πρώτες ώρες του πρωινού προγράμματος ή τις 3
τελευταίες τους απογευματινού για να αξιοποιηθεί από όσους συνάδελφους τη
χρειάζονται ώστε να συμμετέχουν στη συγκέντρωση στο Υπουργείο Παιδείας. Εκδίδεται
και ανακοίνωση, στην οποία επισημαίνεται ότι, με αίτημα αιχμής τους μόνιμους, μαζικούς
διορισμούς στην εκπαίδευση καθώς και το σύνολο των σοβαρών ζητημάτων του κλάδου
ανοικτά, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.: κήρυξε 3ωρη στάση εργασίας (3 τελευταίες ώρες του πρωινού και 3
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πρώτες του απογευματινού προγράμματος) για την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018. Το ΔΣ του
Συλλόγου μας προκηρύσσει επιπλέον 3ωρη διευκολυντική στάση εργασίας τις 3 πρώτες ώρες
του πρωινού προγράμματος ή τις 3 τελευταίες του απογευματινού. Οι συνάδελφοι – μέλη του
Συλλόγου μας μπορούν να κάνουν χρήση και των δύο στάσεων εργασίας ως 24ωρης
απεργίας, εφόσον τη χρειάζονται για τη συμμετοχή τους στη συγκέντρωση στο Υπουργείο
Παιδείας, ή μόνο της μιας τρίωρης στάσης εργασίας.
Καλούμε την Παρασκευή 2/3 στην πανελλαδική συνέλευση Επιτροπών Αγώνα Αναπληρωτών
και Συλλόγων ΠΕ και ΕΛΜΕ, στις 5 το απόγευμα στο Παιδαγωγικό (Ναυαρίνου).
24.
Στις 7 Μαρτίου εκδίδεται ανακοίνωση με τίτλο: «Η 2 Μάρτη ήταν μόνο η αρχή!
Κλιμακώνουμε τον αγώνα και συνεχίζουμε!». Καλούμε: Παρασκευή 9/3, ώρα 13:30, νέα
κινητοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας. Κηρύσσουμε 2ωρη διευκολυντική στάση εργασίας.
Τετάρτη 14 Μαρτίου συγκρότηση Επιτροπής Αγώνα Αναπληρωτών-Αδιόριστων
εκπαιδευτικών. Παρασκευή 16/3 και ώρα 13:00: όλοι και όλες στο Υπουργείο Παιδείας!
Το ΔΣ της ΔΟΕ κήρυξε 3ωρη στάση εργασίας. Το ΔΣ του Συλλόγου μας
προκηρύσσει επιπλέον 3ωρη διευκολυντική στάση εργασίας τις 3 πρώτες ώρες του πρωινού
προγράμματος ή τις 3 τελευταίες του απογευματινού. Οι συνάδελφοι – μέλη του Συλλόγου μας
έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση και των δύο στάσεων εργασίας ως 24ωρη απεργία,
για τη συμμετοχή τους στη συγκέντρωση στο Υπουργείο Παιδείας.
25.
Στις 13 Μαρτίου, εκδίδεται ανακοίνωση-απάντηση με την τοποθέτηση του
Συλλόγου μας στα αιτήματα του ΠΕΣΥΘ, όπου επισημαίνεται ότι: Εκτός των άλλων
προβλημάτων που δημιουργεί το λεγόμενο «νέο Ολοήμερο Σχολείο», δημιουργείται επίσης
εύφορο έδαφος για τη διάλυση και τη διάσπαση του συλλογικού υποκειμένου που μπορεί να
διεκδικήσει και να επιβάλλει την κατάργηση του σχολείου της αγοράς. Η ενότητα του κλάδου
των εκπαιδευτικών βρίσκεται σε κίνδυνο… Αν επικρατήσει αυτή η λογική, τότε βαδίζουμε προς
τη διάλυση της συλλογικότητας και την υποταγή του σώματος των εκπαιδευτικών και επομένως
της εκπαίδευσης στις απαιτήσεις των εκάστοτε κυβερνώντων.
Σαν σύλλογος έχουμε τοποθετηθεί καθαρά ότι:
Δεν υποχωρούμε στη διεκδίκησή μας, ότι οι ώρες που ενδεχομένως «πλεονάζουν» από τους
μόνιμους εκπαιδευτικούς μιας σχολικής μονάδας να ανατίθενται ως ενισχυτική διδασκαλία και
γραμματειακή υποστήριξη των σχολείων μας. Δεν υποχωρούμε από τη διεκδίκησή μας να
προσληφθούν σε όλα τα σχολεία όλοι οι απαραίτητοι συνάδελφοι ειδικοτήτων.
Διεκδικούμε κάλυψη του Ολοήμερου με όλες τις αναγκαίες ειδικότητες. Δεν πρόκειται για ένα
αίτημα που αφορά μόνο την εργασία των συναδέλφων, αφορά πρώτα απ’ όλα τις ανάγκες των
μαθητών μας.
Είμαστε αντίθετοι στις αναγκαστικές μετακινήσεις εκπαιδευτικών. Διεκδικούμε λειτουργία
δημιουργικών δραστηριοτήτων (χορωδία, αθλητική, εικαστική, θεατρική ομάδα, εργαστήριο
πληροφορικής κ.ά.) ώστε να καλύπτονται ολόπλευρα οι ανάγκες των μαθητών και όλοι οι
εκπαιδευτικοί να μείνουν στο σχολείο χωρίς μετακινήσεις και να αποκτούν ουσιαστική σχέση με
αυτό και με τους μαθητές του.
Σε αντίθεση με τη λογική του ανταγωνισμού, υπερασπιζόμαστε την ενότητα των εκπαιδευτικών
και των εργασιακών δικαιωμάτων. Υπερασπιζόμαστε τα επαγγελματικά δικαιώματα που
απορρέουν από το βασικό πτυχίο. Όλοι μαζί, δάσκαλοι, γυμναστές, μουσικοί, ξένων γλωσσών,
πληροφορικοί, εικαστικοί, θεατρολόγοι, διαφυλάσσουμε την ενότητά μας, που είναι η μόνη
εγγύηση για νικηφόρους αγώνες.
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26.
Στις 13 Μαρτίου, σε ανακοίνωση με θέμα «Σχετικά με το ειδικό εκπαιδευτικό και
ειδικό βοηθητικό προσωπικό που υπηρετεί στα σχολεία μας.», ενημερώνουμε ότι οι
συνάδελφοι/σσες του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού προσωπικού, που
εργάζονται στα σχολεία της Νέας Σμύρνης, εφόσον δεν έχουν εγγραφεί στο Σύλλογο
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠΕΑ) Αττικής, έχουν τη δυνατότητα εάν
επιθυμούν να εγγραφούν στο Σύλλογό μας.
27.
Στις 17 Μαρτίου εκδίδεται Ενημερωτικό Δελτίο για: Τη συγκρότηση Επιτροπής
Αγώνα για τη διεκδίκηση μόνιμων Μαζικών διορισμών. Για την κινητοποίηση της
Παρασκευής 16 Μάρτη τη συνάντηση με το Γαβρόγλου και την ανακοίνωση της ΔΟΕ.
Μετά την είσοδο στον περίβολο του Υπουργείου μιας μεγάλης ομάδας φοιτητών των
καθηγητικών σχολών, έγινε για δεύτερη φορά μαζική είσοδος των συγκεντρωμένων και
συνέλευση αγώνα μέσα στο Υπουργείο. Η συνέλευση αγώνα κατέληξε στις παρακάτω
προτάσεις προς τα σωματεία, συλλόγους και συλλογικότητες για τη
συνέχεια των
κινητοποιήσεων για:

19/3 στις 2μ.μ. στο Υπ. Εργασίας για την εξίσωση των εργασιακών δικαιωμάτων
μόνιμων-αναπληρωτών

22/3 πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια στις 1.30 μ.μ.

29/3 πανελλαδική μέρα δράσης με κατά τόπους κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα

30/3 πανελλαδικό πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια και πορεία προς τη
Βουλή και το Μέγαρο Μαξίμου. Συνέλευση αγώνα αμέσως μετά την κινητοποίηση.
28.
Στις 18 Μαρτίου εκδίδεται ανακοίνωση με τίτλο «Αίτημα αναβολής της
συνεδρίασης της ΔΕΠ», με θέμα την έγκριση οικονομικών απολογισμών, στην οποία
επισημαίνονται ότι:
Οι πίνακες που έχουν σταλεί δεν είναι ο αναλυτικός οικονομικός απολογισμός του 2017. Το
πάγιο αίτημά μας είναι να μας δίνεται ο αναλυτικός οικονομικός απολογισμός δηλαδή, τα έξοδα
και ανά σχολική μονάδα και κατά είδος (ΔΕΚΟ, σχολικών τροχονόμων, αναλώσιμα, επισκευές
κλπ). Δηλαδή, πιο συγκεκριμένα, ζητάμε να έχει ο οικονομικός απολογισμός τη μορφή του
πίνακα που εστάλη από την ΕΣΕ ΠΕ για τις δαπάνες των Σχολικών Μονάδων από Σεπτέμβριο
του 2017 έως Ιανουάριο του 2018.
Με δεδομένο ότι η αρμοδιότητα της ΔΕΠ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είναι η εισήγηση
προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση των απολογισμών, με επισήμανση τυχόν
διοικητικών αστοχιών, τυχόν τυπικών ελλείψεων ή τυχόν ουσιαστικών παραβάσεων στην
οικονομική διαχείριση, ζητάμε να είναι παρόντες στη συνεδρίαση η Λογίστρια των ΕΣΕ ΠΕ και
ΔΕ, καθώς και οι Πρόεδροι των ΕΣΕ ΠΕ και ΔΕ, για να γίνει και ο όποιος αναγκαίος έλεγχος.

29.
Στις 20 Μαρτίου εκδίδεται ανακοίνωση-καταγγελία για για το όργιο αυταρχισμού
από την εργοδοσία της εταιρείας VresNET. Σε αυτήν επισημαίνεται ότι:
Καταδικάζουμε τον εργοδότη της εταιρείας VresNET (εταιρεία τηλεφωνικού καταλόγου στην
Καλλιθέα), ο οποίος απέλυσε έγκυο εργαζόμενη στον έβδομο μήνα εγκυμοσύνης και στην
συνέχεια απέλυσε τρεις ακόμα εργαζόμενους από την εταιρεία που τόλμησαν να μιλήσουν για
το αυτονόητο, υπερασπιζόμενοι τη συνάδελφό τους.
Στη συνέχεια, και σε ένα όργιο αυταρχισμού, ο εργοδότης πρόσφατα προχώρησε και σε
μηνύσεις. Μια σε συνάδελφο μέλος του ΔΣ του ΣΕΤΗΠ και μια στην συνάδελφο που κατέθεσε
υπέρ της εργαζόμενης εγκύου στην επιθεώρηση εργασίας! Οι δύο εργαζόμενοι που μηνύονται
9

για την αυτονόητη συμπαράστασή τους στην απολυμένη, είναι μέλη της πρωτοβουλίας
RADICAL IT και συμμετέχουν στο συνδικάτο ΣΕΤΗΠ. Ταυτόχρονα μήνυσε και την απολυμένη
εργαζόμενη επειδή αντιστάθηκε στην εργοδοτική αυθαιρεσία
Αλλά δεν σταμάτησε εδώ! Άσκησε μήνυση και εναντίον ολόκληρου του ΔΣ της Α΄ ΕΛΜΕ
Θεσσαλονίκης, ενός εκ των δεκάδων σωματείων που εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους. Αυτό το
γεγονός είχε ως αποτέλεσμα την κράτηση στο Α.Τ. Τούμπας της προέδρου της Α’ ΕΛΜΕ
Θεσσαλονίκης και του αντιπροέδρου για ώρες, ενώ αναζητούνταν τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ.
Είναι απαράδεκτο κάθε φορά που ένας αυταρχικός εργοδότης μηνύει για “συκοφαντική
δυσφήμιση” όσους διαμαρτύρονται και καταγγέλλουν τις αυθαιρεσίες του, να βρίσκονται
συνδικαλιστές στα κρατητήρια!
30. Στις 20 Μαρτίου ανακοινώνεται έκτακτη ΓΣ του Συλλόγου μας, για τις 26 Μαρτίου, με
βάση απόφαση του ΔΣ της ΔΟΕ με θέμα την καλύτερη οργάνωση της κινητοποίησης
της 30 Μάρτη και των κινητοποιήσεων διαρκείας, για:

ΓΙΑ
ΜΑΖΙΚΟΥΣ
ΜΟΝΙΜΟΥΣ
ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ.
Μονιμοποίηση
όλων
των
συμβασιούχων-αναπληρωτριών/τών με μοναδικό κριτήριο το πτυχίο και την
προϋπηρεσία. Όχι στο νέο προσοντολόγιο και στη διάσπαση. Μόνιμη και σταθερή
δουλειά για όλους.

ΓΙΑ Πλήρη εργασιακά, ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα. Εξίσωση
δικαιωμάτων (π.χ.αδειών) μόνιμων και αναπληρωτών. Προστασία κύησης και
μητρότητας. Επίδομα ανεργίας για όλους.

ΓΙΑ εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης στο δημόσιο
Νηπιαγωγείο με ίδρυση νέων νηπιαγωγείων και άμεσες λύσεις για κτιριακές και
υλικοτεχνικές υποδομές.
31. Στις 20 Μαρτίου εκδίδεται ανακοίνωση για την τοποθέτηση ψήφου της εκπροσώπου
του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Νέας Σμύρνης στη συνεδρίαση της ΔΕΠ της 20/3/2018,
με θέμα την έγκριση του οικονομικού απολογισμού των Σχολικών Επιτροπών ΠΕ και ΔΕ.
Οι οικονομικοί απολογισμοί καταψηφίζονται γιατί:
Η άποψη (και η διεκδίκησή μας) είναι ότι οι οικονομικοί απολογισμοί θα πρέπει να δίνονται στη
ΔΕΠ σε αναλυτική μορφή, δηλαδή, τα έξοδα και ανά σχολική μονάδα και κατά είδος (ΔΕΚΟ,
σχολικών τροχονόμων, αναλώσιμα, επισκευές κλπ). Για να μπορεί όμως να γίνει ουσιαστικός
έλεγχος των εξόδων των σχολείων, πρέπει μπορεί να γίνει η αντιπαραβολή των ποσών των
ομαδοποιημένων εξόδων από τις ίδιες τις σχολικές μονάδες. Θα πρέπει δηλαδή, οι
διευθυντές/τριες και προϊσταμένες των σχολικών μονάδων να έχουν πλήρη εικόνα των εξόδων
του σχολείου τους. Για να γίνεται αυτό, πρέπει να τους δίδονται (και να κρατούν) στο αρχείο του
σχολείου αντίγραφα όλων των παραστατικών με όλες τις αγορές/έξοδα αφορούν τη σχολική
τους μονάδα. Εφόσον αυτό δεν συμβαίνει, καταψηφίζεται ο απολογισμός.
32.
Στις 21 Μαρτίου, κατατίθεται στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Αίτημα διευκρινίσεων
σχετικά με τον αναλυτικό πίνακα εξόδων του τελευταίου πενταμήνου του 2017, στο οποίο
περιγράφονται μια σειρά από ανακολουθίες και ανεξήγητα νούμερα στα φάρμακα, σε
αναλώσιμα και με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό : « Στη στήλη ΜΟΚΕΤΕΣ, σε ορισμένα νηπιαγωγεία
υπάρχει καταγραφή μεγάλων εξόδων. Στο 5ο Νηπιαγωγείο υπάρχει καταγραφή δαπάνης
2.052,88 ευρώ. Το ποσόν αυτό είναι πολύ μεγάλο. Αν σε αυτό αθροίζεται και η τοποθέτηση
περσίδων σε 4 παράθυρα επειδή είναι ο ίδιος προμηθευτής, αυτό πρέπει να διευκρινιστεί.
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Στο 4ο Νηπιαγωγείο υπάρχει καταγραφή δαπάνης 2.721,60 ευρώ. Στο νηπιαγωγείο δεν έχει
γίνει καμιά δαπάνη για σίτες ή κάτι παρόμοιο. Αγοράστηκε μοκέτα αλλά το ποσόν είναι ιδιαίτερα
μεγάλο. Πρέπει να διευκρινιστεί από πού προκύπτει αυτό το ποσόν.
Στο 9ο Νηπιαγωγείο, καταγράφεται δαπάνη 497,90 ευρώ ενώ δεν αγοράστηκε καμία μοκέτα.
Το ποσόν των 167,20 ευρώ που αναφέρεται σε 7 ακόμη Νηπιαγωγεία, αντιστοιχεί σε καθαρισμό
μοκέτας ανεξάρτητα από το μέγεθος των χαλιών αυτών;».
Και επαναφέρουμε την τοποθέτησή μας ότι: θεωρούμε απαραίτητο να μπορεί να ελέγχει
ο κάθε διευθυντής/τρια και προϊσταμένη αν πράγματι το σχολείο πήρε τα ανάλογα
υλικά/εργασίες με αυτά που αναγράφονται στους απολογισμούς και επομένως πρέπει
να έχει τα αντίγραφα όλων των παραστατικών που αφορούν έξοδα που έχουν γίνει για
τη σχολική του/της μονάδα.
33. Στις 21 Μαρτίου εκδόθηκε ενημερωτικό δελτίο για τη συνεδρίαση τηα ΔΕΠ που έγινε
στις 20 Μαρτίου με παρουσία της λογίστριας, όπως είχε ζητηθεί, τα ερωτήματα που
τέθηκαν από την πλευρά μας και τις απαντήσεις που δόθηκαν από τη λογίστρια και τον
αντιδήμαρχο Παιδείας. Για δύο ιδιαίτερα σοβαρά ζητήματα εξόδων, δόθηκαν οι παρακάτω
απαντήσεις:
1. Η στήλη ΦΑΡΜΑΚΑ, παραξενεύει ιδιαίτερα με την ομοιομορφία της. Έχει χρεώσει σε όλα τα
σχολεία 175,20 ευρώ (εκτός του 1ου Νηπιαγωγείου που έχει χρεωθεί με 122,49 ευρώ).
Υπάρχουν δε διαμαρτυρίες από σχολεία ότι τα φάρμακα που πήραν έχουν αξία περίπου 30
ευρώ και όχι παραπάνω! Μάλιστα, ένα σχολείο δεν πήρε καθόλου!
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πρόκειται μάλλον για επιμερισμό ενός συνολικού τιμολογίου. Θα απαντηθεί άμεσα
και στα ίδια τα σχολεία.
2. Στη στήλη ΜΟΚΕΤΕΣ, υπάρχουν δύο νηπιαγωγεία με υπερβολικές καταναλώσεις των 2721
και των 2052 ευρώ, που είναι τελείως απίθανες τιμές για αγορά μοκετών ενώ υπάρχει και
δαπάνη 497 ευρώ για αγορά μοκέτας που δεν έγινε ποτέ!
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εκτός από τις αγορές μοκέτας η στήλη αυτή περιλαμβάνει και πλύσιμο (αντιστοιχεί
στο ποσόν των 167,20 ευρώ) και ΣΙΤΕΣ-ΠΕΡΣΙΔΕΣ που τυχόν τοποθετήθηκαν. Αν σε αυτά
έχουν μπει παλαιότερα τιμολόγια θα διευκρινιστούν.
(Στην περίπτωση του 4ου Νηπ. Διευκρινίστηκε στη συνέχεια ότι επρόκειτο για λάθος εγγραφή
εξόδων!).
34.
Στις 20 Μαρτίου, εκδίδεται κοινή ανακοίνωση-διαμαρτυρία για την παρουσία της
Χρυσής Αυγής στις εκδηλώσεις για την επέτειο της 25ης Μαρτίου στο Δήμο Καλλιθέας,
από τα εκπαιδευτικά σωματεία:
ΕΛΜΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ –ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ-ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ»
Σε αυτήν επισημαίνεται ότι «Τα Σωματεία των Εκπαιδευτικών, εκφράζουμε προς την Δημοτική
Αρχή, το Δήμαρχο Καλλιθέας και το Δημοτικό Συμβούλιο, την σαφή τοποθέτησή μας ότι οι
φασιστικές και ναζιστικές ιδέες, με όποιο μόρφωμα εκπροσωπούνται, είναι ανεπιθύμητες στην
περιοχή μας. Η προσπάθεια νομιμοποίησης της παρουσίας τους μέσα από τη συμμετοχή τους
στις εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου θα πρέπει να καταδικαστεί από όλη την κοινωνία και τον
Δήμο Καλλιθέας.»
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35.
Στις 23 Μαρτίου κηρύσσεται στάση εργασίας για τις 30 Μαρτίου, επιπλέον 3ωρη
διευκολυντική αυτής που έχει κηρύξει η ΔΟΕ. Οι συνάδελφοι – μέλη του Συλλόγου μας
έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση και των δύο στάσεων εργασίας ως 24ωρη
απεργία, για τη συμμετοχή τους στη συγκέντρωση στο Υπουργείο Παιδείας.
Επισημαίνεται ότι:
«Ένα μήνα τώρα ο κόσμος της εκπαίδευσης συσπειρωμένος, με μαχητικότητα και
αποφασιστικότητα στα συλλαλητήρια κάθε εβδομάδας, 23/2, 2/3, 9/3, 16/3 αμφισβήτησε την
κυρίαρχη αφήγηση ότι οι εργαζόμενοι δεν δικαιούνται να διεκδικούν μόνιμη και σταθερή δουλειά,
γιατί κάτι τέτοιο συγκρούεται με τις επιταγές της τρόικα, των θεσμών, της ΕΕ και του ΟΟΣΑ.
Σήκωσε το ανάστημα του και 2 φορές πραγματοποίησε μαζική Συνέλευση Αγώνα μέσα στο
υπό κατάληψη Υπουργείο Παιδείας 2 και 16 Μάρτη. Ούτε τα ΜΑΤ ούτε τα κάθε είδους μέτρα
ασφαλείας (αστυνομικές δυνάμεις, κλειδωμένες πόρτες, δακρυγόνα, καταστολή) ούτε οι κούφιες
υποσχέσεις του Υπ. Παιδείας κατάφεραν να ανακόψουν τη μαζική συμμετοχή των συναδέλφων
– μονίμων και κυρίως αναπληρωτών – που βγήκαν αποφασιστικά στον αγώνα….
Στηρίζουμε τις αποφάσεις των συνελεύσεων αγώνα που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της
κατάληψης του Υπ. Παιδείας στις 2 και 16 Μάρτη
Αγωνιζόμαστε και απαιτούμε εδώ και τώρα:

ΜΑΖΙΚΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχωναναπληρωτριών/τών με μοναδικό κριτήριο το πτυχίο και την προϋπηρεσία. Όχι στο νέο
προσοντολόγιο και στη διάσπαση. Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.

Πλήρη εργασιακά, ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα. Εξίσωση δικαιωμάτων
(π.χ. αδειών) μόνιμων και αναπληρωτών. Προστασία κύησης και μητρότητας. Επίδομα ανεργίας
για όλους.

Εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης στο δημόσιο
Νηπιαγωγείο με ίδρυση νέων νηπιαγωγείων και άμεσες λύσεις για κτιριακές και υλικοτεχνικές
υποδομές.

Σύσταση οργανικών θέσεων για τις υπάρχουσες ειδικότητες.

Δημιουργία δύο Τμημάτων Ένταξης σε κάθε σχολείο. Ενίσχυση των Ειδικών Σχολείων
και όλων των δομών Ειδικής Αγωγής.

Ένας εκπαιδευτικός Παράλληλης Στήριξης για όλες τις ώρες που αντιστοιχούν σε κάθε
μαθητή με γνωμάτευση.

Υπεράσπιση του διδακτικού μας ωραρίου και της ώρας σίτισης.

Αγώνας ενάντια στην ελαστική εργασία και τις μνημονιακές περικοπές, ενάντια στα
σχέδια του ΟΟΣΑ για ένα φτηνό, ευέλικτο σχολείο της αγοράς.
35. Στις 28 Μαρτίου, εκδίδεται γράμμα προς τους γονείς των μαθητών μας, με τίτλο: «Ας
φανταστούμε λοιπόν ότι μια μέρα, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί «εξαφανίζονται» και
δεν υπάρχουν στα σχολειά μας. Τι θα γίνει; Είναι πολύ απλό: δεν θα λειτουργεί κανονικά
ούτε ένα σχολείο!»
36. Στις 29 Μαρτίου, τα εκπαιδευτικά σωματεία:
ΕΛΜΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ –ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ-ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ»
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«Καταγγέλλουμε την επίθεση οργανωμένης φασιστικής ομάδας που πραγματοποιήθηκε την
25η Μαρτίου 2018, μετά το τέλος της παρέλασης, στην Καλλιθέα. Πιο συγκεκριμένα, μετά το
τέλος της παρέλασης, στην οδό Δαβάκη και Θησέως, πραγματοποιήθηκε φασιστική επίθεση
από ομάδα που έδρασε με συντεταγμένο τρόπο, εναντίον μελών της «ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΩΜΕΝΟΙ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ». Τα μέλη της ΚΕΕΡΦΑ είχαν
τραπεζάκι με αντιφασιστικό υλικό. Η οργανωμένη και συντεταγμένη φασιστική ομάδα
τραυμάτισε τέσσερα άτομα, έσπασε το τραπεζάκι και κατέστρεψε το υλικό που μοιραζόταν
στους πολίτες της Καλλιθέας.Άμεσα πραγματοποιήθηκε πορεία προς το αστυνομικό τμήμα,
όπου υποβλήθηκαν μηνύσεις εναντίον όσων ευθύνονται για την επίθεση.
Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας και τη συμπαράστασή μας στα θύματα της επίθεσης.
Καλούμε την κοινωνία να καταδικάσει και να απομονώσει κάθε εγκληματική-ναζιστική
συμμορία. Σε αυτά τα πλαίσια πρέπει να ολοκληρωθεί η δίκη της Χρυσής Αυγής και να
τιμωρηθούν παραδειγματικά οι δολοφόνοι του Παύλου Φύσσα.»
37. Στις 5 Μαρτίου εκδίδεται ανακοίνωση συμπαράστασης-καταγγελία για δίωξη ενάντια σε
δύο αντιφασίστες φοιτητές που είχαν καταγγείλει φασιστική δράση στα Σεπόλια.
Στις 12 Νοέμβρη 2017, με αφορμή την παραχώρηση από το Δήμο Αθηναίων σχολικού κτιρίου
του 144ου ΔΣ, για μαθήματα εκμάθησης γλώσσας σε παιδιά της πακιστανικής κοινότητας τις
Κυριακές, εκπονήθηκε οργανωμένο σχέδιο της Χρυσής Αυγής με στόχο να διαχυθεί ρατσιστικό
δηλητήριο στις γειτονιές και τα σχολεία. Απέναντί τους βρήκαν την αποφασιστική
αντίδραση του λαού και της νεολαίας: Μια μεγάλη συγκέντρωση υποδοχής των μαθητών
από μαζικούς φορείς, καθώς και δεκάδες ψηφίσματα από Εκπαιδευτικά Σωματεία,
εργατικές συλλογικότητες και συλλογικότητες γειτονιάς, αντιφασιστικές και
αντιρατσιστικές οργανώσεις, λαϊκές συνελεύσεις και εργατικές λέσχες, φοιτητικούς
συλλόγους και μαθητικά συμβούλια, τη ΔΟΕ, την ΟΛΜΕ, την ΑΔΕΔΥ, το ΕΚΑ, κόμματα
και δημοτικές παρατάξεις έστειλαν μήνυμα ότι στις γειτονιές μας δεν περνάει ο
φασισμός. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Νέας Σμύρνης, με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ
στις 6/11/2017, στήριξε αυτή την αντιφασιστική-αντιρατσιστική συγκέντρωση
καλωσορίσματος και υποδοχής των μικρών μαθητών/τριων της πακιστανικής
κοινότητας και των γονέων τους. Στη συνέχεια, ενημερωθήκαμε ότι το μεσημέρι της ίδιας
μέρας, υπήρξαν θρασύδειλες απειλές με όπλα από κατοίκους διαμερίσματος πολυκατοικίας
εναντίον ομάδας αντιφασιστών, λίγες ώρες μετά το μαζικό καλωσόρισμα των παιδιών της
πακιστανικής κοινότητας κι ενώ στην περιοχή υπήρχαν ακόμα διμοιρίες των ΜΑΤ και δυνάμεις
ΔΙΑΣ. Σε αυτές τις δυνάμεις καταγγέλθηκε από μέλη της Λαϊκής Συνέλευσης και του Συλλόγου
Εκπαιδευτικών ΠΕ «Αριστοτέλης» το περιστατικό και ζητήθηκε η άμεση επέμβασή τους,
πράγμα που δεν έγινε. Για το γεγονός αυτό κατατέθηκε ένορκη καταγγελία στις 14/11 στην
Ασφάλεια Αθηνών.
Τέσσερις μήνες μετά η Ασφάλεια, όχι μόνο δεν έχει ολοκληρώσει τη διερεύνηση της
σοβαρότατης καταγγελίας για τα όπλα, απεναντίας έσπευσε να μετατρέψει τους καταγγέλλοντες
σε εγκαλούμενους. Προέκρινε να ασχοληθεί με τις καταγγελίες των θυτών και επιδιώκει να
ενοχοποιήσει δύο νεολαίους που επώνυμα, μαζί άλλους τρεις αγωνιστές, κατήγγειλαν το
περιστατικό. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
Να σταματήσει τώρα κάθε απόπειρα δίωξης των δύο νέων
Να τιμωρηθούν οι ένοχοι που απείλησαν με όπλα τους αντιφασίστες
38. Στις 20 Απριλίου, εκδίδεται ενημερωτικό δελτίο με θέματα:
13

Για τη συνεδρίαση της τριμερούς επιτροπής για την εφαρμογή της δίχρονης
υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης στα νηπιαγωγεία.
Η επιτροπή (συνεδρίασε τη Μ. Τρίτη) είχε αναμενόμενο αρνητικό αποτέλεσμα λόγω του έντονου
κτιριακού προβλήματος της Νέας Σμύρνης. Δεν παρευρέθηκε ο Δήμαρχος αλλά ήρθε στη θέση
του ο Αντιδήμαρχος Παιδείας. Από την πλευρά του Συλλόγου μας, ήταν η Πρόεδρος.
Ο Δ/ντης της Δ’ ήταν θετικός. Η εικόνα όμως για τη Νέα Σμύρνης είναι ότι χρειάζονται άλλα 10
νηπιαγωγεία -επιπλέον 20 τμήματα για τα 450 επιπλέον παιδιά που θα έρθουν αν εγγραφούν
τα προνήπια. Τα υπάρχοντα 11 νηπιαγωγεία είναι γεμάτα με νήπια και ελάχιστα προνήπια.
Ο Αντιδήμαρχος παρά την πίεση που υπήρξε από την πλευρά μας να λειτουργήσουν άμεσα
δύο ή τρία νηπιαγωγεία που μας υπόσχεται εδώ και δυο χρόνια, ή να ψάξει για ενοικίαση
χώρων, για οικόπεδα κλπ δεν δεσμεύτηκε συγκεκριμένα για τίποτα. Είπε μόνο ότι εντός των
ημερών θα καταθέσει την πρόταση του Δήμου για την υλοποίηση του νόμου στα περιθώρια που
δίνονται δηλαδή στην τριετία και ότι δεν υπάρχει καμιά δυνατότητα για φέτος.
Προσπαθήσαμε να αποσπάσουμε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αλλά δεν υπήρξε
ανταπόκριση. Ούτε για τα 2 –περίπου έτοιμα- νέα νηπιαγωγεία (Παπαστράτειο –Πλ. Ζαρίφη)
δόθηκε κάποια συγκεκριμένη υπόσχεση.
Η Πρόεδρος κατέθεσε υπόμνημα με προτάσεις και δήλωσε ότι είναι θέμα πολιτικής βούλησης η
άμεση εφαρμογή και μπορούν να ψάξουν να νοικιάσουν χώρους.
Στο πρακτικό που έγινε γράφτηκαν περίπου τα παρακάτω:
Συμφωνήθηκε η ανάγκη στήριξης της δίχρονης και η ανάγκη υλοποίησής της
Εκτιμάται ότι θα υπάρξουν επιπλέον 450 μαθητές/τριες δηλαδή ανάγκη για περίπου 20
αίθουσες.
Ο Δήμος δε δεσμεύεται για την εφαρμογή της δίχρονης για φέτος. Δεσμεύεται να καταθέσει
πρόταση για τα επόμενα έτη και την εφαρμογή στην τριετία όπως ορίζει ο νόμος.
Διαπιστώνεται αδυναμίας εφαρμογής, με διαχωρισμό της Προέδρου του Συλλόγου μας η οποία
κατέθεσε υπόμνημα και δήλωσε ότι εάν υπάρχει πολιτική βούληση από πολιτεία και δήμο
μπορεί να εφαρμοστεί από φέτος.


 Συμμετοχή σε αντιφασιστικές-αντιρατσιστικές εκδηλώσεις.
Συμμετοχή στο αντιφασιστικό συλλαλητήριο που οργανώνει ο Αντιφασιστικός Συντονισμός
Καλλιθέας-Μοσχάτου-Ταύρου, για την επίθεση της Χρυσής Αυγής σε μέλη της Κίνησης
Ενωμένοι Ενάντια στο Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή (ΚΕΕΡΦΑ) στις 25 Μαρτίου στην
Καλλιθέα. Θα βγει κοινό κείμενο από όλα τα εκπαιδευτικά σωματεία της περιοχής.
 Καταγγελία κατεδάφισης του Σχολείου στη Γάζα.
Τον Μάρτιο του 2009, ξεκίνησε καμπάνια «ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΖΑ» από 29 Συλλόγους
ΠΕ και ΕΛΜΕ με τίτλο «Ένα Σχολείο για τη Γάζα» και στόχο την συγκέντρωση οικονομικής
βοήθειας για την ανοικοδόμηση ενός συγκεκριμένου σχολείου στη Γάζα που χτυπήθηκε κατά τη
διάρκεια των βομβαρδισμών. Η καμπάνια, δούλεψε στα σχολεία με αντιπολεμικό υλικό,
ημερολόγια, κουπόνια. Ένα μέρος των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν παραδόθηκε από
αντιπροσωπεία εκπαιδευτικών το 2010. Στη συνέχεια, λόγω πλήρους αποκλεισμού της λωρίδας
της Γάζας από το Ισραήλ, δεν υπήρξε και δεν υπάρχει ακόμη δυνατότητα παράδοσης των
χρημάτων από αντιπροσωπεία.
Για το λόγο αυτό, τα υπόλοιπα χρήματα (80.000 ευρώ) παραδόθηκαν με επίσημο και διαφανή
τρόπο στην Διπλωματική Αντιπροσωπεία της Παλαιστίνης στην Αθήνα η οποία δεσμεύτηκε
επίσημα ότι θα φροντίσει για την διοχέτευση του ποσού σε οικοδόμηση σχολικών διδακτηρίων
στην Παλαιστίνη. Ο Σύλλογος μας, όπως και τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά σωματεία,
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ενημερωθήκαμε για τη διαδικασία και εγκρίναμε τη μεταφορά χρημάτων στο λογαριασμότ ης
Παλαιστινιακής Αρχής.
Στις 14 Απριλίου, ενημερωθήκαμε από τον Σύλλογο ΠΕ «Η Πρόοδος», ο οποίος είχε παίξει
κεντρικό ρόλο στην καμπάνια, ότι τη νύχτα της Δευτέρας 9 Απρίλη 2018, οι Ισραηλινές δυνάμεις
κατοχής κατεδάφισαν το Δημοτικό Σχολείο «Al-Tahadi» στο Παλαιστινιακό χωριό Zanuta, νότια
της Χεβρώνας. Αυτό ήταν το Δημοτικό Σχολείο «Al-Tahadi» χτίστηκε με τα χρήματα που
συγκεντρώθηκαν από τα σωματεία, τις συλλογικότητες και τους χιλιάδες πολίτες από όλη την
Ελλάδα μέσα από την πρωτοβουλία «ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΖΑ». Το Σχολείο μόλις είχε
τεθεί σε πλήρη λειτουργία.
Συνυπογράφουμε κείμενο των Συλλόγων ΠΕ και ΕΛΜΕ για καταγγελία της κατεδάφισης του
Σχολείου. Συνυπογράφουν οι
ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.:
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΙΓΑΛΕΩ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ, ΓΛΗΝΟΣ,
ΓΛΥΦΑΔΑΣ, Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ, Κ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
«Ν. ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ», ΠΕΙΡΑΙΑ «Η ΠΡΟΟΔΟΣ», ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, ΦΥΛΗΣ – ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ –
ΖΕΦΥΡΙΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Κ. ΒΑΡΝΑΛΗΣ»
ΕΛΜΕ:
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ- ΖΕΦΥΡΙΟΥ- ΦΥΛΗΣ, Β’ ΕΛΜΕ ΑΘΗΝΑΣ, Α’ ΕΛΜΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
(ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ), ΠΕΙΡΑΙΑ

Κινητοποιήσεις για μόνιμους μαζικούς διορισμούς (πρόταση για 25/4) -γράμμα
προς τους γονείς.
Με βάση τις αποφάσεις της Συνέλευσης Αγώνα των Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών που έγινε
στις 30/3 στο παιδαγωγικό, θα στηρίξουμε όποια κινητοποίηση αποφασιστεί (υπάρχει πρόταση
για συλλαλητήριο στις 25/4 ). Εν όψει της κινητοποίησης θα σταλεί ξανά, επικαιροποιημένο το
γράμμα προς τους γονείς.


39. Στις 28 Απριλίου, εκδίδεται γράμμα προς τους γονείς Νηπίων και Προνηπίων, για
ενημέρωσή τους για τη διεκδίκηση άμεσης και καθολικής εφαρμογής της δημόσιας
δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης σε όλους τους Δήμους
της χώρας, με την άμεση υλοποίηση της ίδρυσης επιπλέον νηπιαγωγείων με κατάλληλες
υλικοτεχνικές υποδομές και μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών και την άμεση συνεργασία
όλων των εμπλεκόμενων φορέων (Υπουργείου Παιδείας – κυβέρνησης – Ο.Τ.Α.) και να δοθεί
όποια επιπλέον χρηματοδότηση απαιτείται.
Επισημαίνεται ότι στην περιοχή της Νέας Σμύρνης, χρειάζεται αυξημένη προσπάθεια και
πολιτική βούληση εφόσον το κτιριακό πρόβλημα είναι ήδη έντονο.
Δηλώνουμε ότι η εφαρμογή της καθολικής δημόσιας υποχρεωτικής δίχρονης
προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης θα είναι μεγάλη κοινωνική κατάκτηση και θα
αγωνιστούμε για την εφαρμογή της και στον Δήμο Νέας Σμύρνης.
Καλούμε για το σκοπό αυτό, σε συστράτευση τους Συλλόγους Γονέων και την Ένωση
Γονέων, για να καμφθούν οι όποιες αντιρρήσεις και κωλυσιεργίες.

40. Στις 28 Απριλίου εκδίδεται νέο ψήφισμα συμπαράστασης για νέα δίωξη κινήματος κατά
πλειστηριασμών. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Νέας Σμύρνης καταγγέλλει τη νέα δίωξη
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ενάντια στο κίνημα κατά των πλειστηριασμών με το σχηματισμό δικογραφίας για το δάσκαλο
Ηλία Σμήλιο, πρόεδρο του Ζ΄ Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θεσ/νίκης και δημοτικό σύμβουλο
Αμπελοκήπων-Μενεμένης, ο οποίος καλείται σε προκαταρκτική εξέταση για «παρακώλυση
διενέργειας πλειστηριασμού από κοινού».
Η νέα δικογραφία που σχηματίσθηκε αυτεπάγγελτα αλλά παρέμενε μυστική για 1,5 χρόνο,
αφορά την κινητοποίηση του ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στις 28
Σεπτέμβρη 2016, μετά την έκκληση του Μιχάλη Π., πατέρα πολυμελούς οικογένειας (με τον ίδιο
κι ένα παιδί ΑΜΕΑ), με την οποία ζητούσε να μην επιτρέψουμε να αρπάξει η Τράπεζα το σπίτι
της οικογένειάς του.

Απαιτούμε την άμεση παύση κάθε προκαταρκτικής εξέτασης, κάθε δίωξης και την
απόσυρση όλων των κατηγοριών σε βάρος του Ηλία Σμήλιου

Συμπαρατασσόμαστε στον αγώνα για την κατάργηση των ηλεκτρονικών
πλειστηριασμών και κατασχέσεων και την προστασία της λαϊκής κατοικίας και
περιουσίας, με την καθιέρωση του ακατάσχετου της πρώτης κατοικίας και τη διαγραφή
χρεών των λαϊκών νοικοκυριών προς τράπεζες και κράτος.
Λέμε ΟΧΙ στο ΙΔΙΩΝΥΜΟ, τις διώξεις και την καταστολή του κινήματος
41. Στις 8 Μαΐου, εκδίδεται επικαιροποιημένο το γράμμα προς τους γονείς με θέμα την ελαστική
εργασία, εν όψει της κινητοποίησης της 11 Μάη. Καλούμε σε συστράτευση για Μόνιμη και
Σταθερή δουλειά για όλους, κατάργηση των ελαστικών μορφών εργασίας!
42. Το Σάββατο 12 Μαΐου καλούμε και συμμετέχουμε σε αντιφασιστική συγκέντρωση
στην Καλλιθέα-Πλατεία Κύπρου και πορεία προς τη Νέα Σμύρνη. Καλούν
ΕΛΜΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ –ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ-ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ»
Με αφορμή ότι «Την ημέρα της Πρωτομαγιάς επέλεξαν φασιστοειδή να εισέλθουν μέσα
στο σχολικό συγκρότημα του Αγίου Νικολάου στην Καλλιθέα και να μαγαρίσουν τους τοίχους με
τα συνθήματα και τα εμβλήματά τους. Να λερώσουν ένα σχολικό συγκρότημα το οποίο με
ενέργειες των συλλόγων, των εκπαιδευτικών, των διευθυντών και των μαθητών είχε γίνει μια
σημαντική εικαστική παρέμβαση. Το ίδιο βράδυ επέλεξαν οι φασίστες της Χρυσής Αυγής να
εισβάλλουν σε (άδεια εκείνη την ώρα) σχολεία στην Καλλιθέα (και στη συνέχεια πέρασαν στη
Νέα Σμύρνη) και να μαγαρίσουν τους τοίχους με τα συνθήματα και τα εμβλήματά τους.
Την Παρασκευή 4 Μάη, μια μοτοπορεία μελών της ΧΑ, βρόμισε τους δρόμους της
Καλλιθέας και της Νέας Σμύρνης με χρυσαυγίτικα τρικάκια.»…
«Δε θ’ αφήσουμε τους φασίστες να ξαναεμφανιστούν στις γειτονιές μας. Εκπαιδευτικοί και
μαθητές μαζί με το δημοκρατικό κόσμο της περιοχής, παλεύοντας μαζί για κοινωνική
δικαιοσύνη, για τα δημοκρατικά και εργατικά μας δικαιώματα, θα στείλουμε το φασισμό εκεί που
ακριβώς ανήκει: Στο σκοτεινό παρελθόν. Δε θα επιτρέψουμε στους υπόδικους νεοναζί να
σηκώσουν κεφάλι! Να συλληφθούν και να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι της επίθεσης στους
αντιφασίστες.»
43. Στις 14 Μάη, αποστέλλεται προς το ΔΣ της ΔΟΕ πρόταση για προσθήκη θέματος στην
Ημερήσια διάταξη της 87ης ΓΣ του κλάδου, σχετικά με την εφαρμογή της δίχρονης δημόσιας
υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Μαζί με την τοποθέτηση του Συλλόγου,
επισυνάπτουμε την απόφαση του Συντονιστικού Νηπιαγωγών σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις
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καταγγελίας της μη εφαρμογής της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής από την
επόμενη σχολική χρονιά σε μια σειρά Δήμους στους οποίους υπήρχε η δυνατότητα.
44. Στις 21 Μάη, εκδίδεται ανακοίνωση με τίτλο: «ΝΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙ Η ΑΔΕΔΥ ΑΠΟ ΤΗ
ΛΕΓΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ» στην οποία επισημαίνεται ότι:
Είναι σαφές ότι αυτή η πρωτοβουλία εξυπηρετεί συγκεκριμένες πολιτικές σκοπιμότητες
και, το κυριότερο, εκφράζει ταξικά συμφέροντα ανταγωνιστικά με εκείνα των
εργαζομένων. Η προσχώρηση της ΑΔΕΔΥ και της ΓΣΕΕ σε αυτήν, υπονομεύει την ίδια
την ύπαρξη, το παρόν και το μέλλον των συνδικάτων.
Σήμερα οι εργαζόμενοι χρειάζεται να συσπειρωθούν στα σωματεία τους, να οργανώσουν
την πάλη τους, να συγκροτήσουν τις αντιστάσεις και τους αγώνες τους με διαδικασίες
βάσης και να διεκδικήσουν πίσω όλα όσα χάθηκαν την προηγούμενη οκταετία σε
μισθούς, συντάξεις, δικαιώματα.
Καλούμε την ΑΔΕΔΥ να αποσύρει την υπογραφή της από αυτή την ανακοίνωση και να
αποχωρήσει άμεσα από την «Κοινωνική Συμμαχία».
Καλούμε το ΔΣ της ΔΟΕ να πάρει άμεσα αντίστοιχη απόφαση.
Συμμετέχουμε στην απεργία της 30 Μάη με το πλαίσιο διεκδικήσεων του Συλλόγου και
της Ομοσπονδίας μας.
Συντονιζόμαστε με άλλα σωματεία και Ομοσπονδίες για να εκφραστεί στις 30 Μάη η
πραγματική φωνή των εργαζομένων και οι διεκδικήσεις τους.
45. Στις 25 Μάη εκδίδεται αφισάκι-κάλεσμα συμμετοχή στην απεργία της 30 Μάη.
Απεργούμε για:
 ΜΑΖΙΚΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχωναναπληρωτριών/τών με μοναδικό κριτήριο το πτυχίο και την προϋπηρεσία. Μόνιμη και σταθερή
δουλειά για όλους. Πλήρη εργασιακά, ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα. Εξίσωση
δικαιωμάτων (π.χ. αδειών) μόνιμων και αναπληρωτών. Προστασία κύησης και μητρότητας.
Επίδομα ανεργίας για όλους.
 Άμεση εφαρμογή της δημόσιας δωρεάν δίχρονης προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης με
ίδρυση όλων των αναγκαίων νέων νηπιαγωγείων, άμεσες λύσεις για κτιριακές και υλικοτεχνικές
υποδομές, μόνιμοι μαζικοί διορισμοί νηπιαγωγών.
 Σύσταση οργανικών θέσεων για τις υπάρχουσες ειδικότητες.
 Δημιουργία δύο Τμημάτων Ένταξης σε κάθε σχολείο. Ενίσχυση των Ειδικών Σχολείων και όλων
των δομών Ειδικής Αγωγής. Ένας εκπαιδευτικός Παράλληλης Στήριξης για όλες τις ώρες που
αντιστοιχούν σε κάθε μαθητή με γνωμάτευση.
 Υπεράσπιση του διδακτικού μας ωραρίου και της ώρας σίτισης.
 Αυξήσεις στους μισθούς, τις συντάξεις, τις κοινωνικές παροχές. Γενναία αύξηση των
μισθών των νέων συναδέλφων. Υπολογισμό της διετίας 2016-2017 για τη μισθολογική
μας εξέλιξη.
Κατάργηση όλων των αντεργατικών αντιλαϊκών νόμων των 3 μνημονίων.
Κανένας πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας
Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ.– να πληρώσει το μεγάλο κεφάλαιο
Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, των χαρατσιών, της φοροληστείας
 Κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου για το συνταξιοδοτικό (ν. 4387/2016).
 Καμία αλλαγή στον συνδικαλιστικό νόμο. Κατάργηση των περιορισμών στην άσκηση του
απεργιακού δικαιώματος.
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Πάνω απ’ όλα απεργούμε και διαδηλώνουμε γιατί δε θέλουμε να είμαστε υποταγμένοι
και σκυφτοί! Δε θέλουμε να εκπαιδεύουμε μια νέα γενιά που θα ζήσει χειρότερα από
μας, με σκυμμένο κεφάλι, χωρίς δικαιώματα.
46. Στις 29 Μαΐου αποστέλλουμε προς το Δήμο Νέας Σμύρνης αίτημα να μας δοθεί το
χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και
εκπαίδευσης στα νηπιαγωγεία του Δήμου μας για την οποία είχαν δεσμευτεί από τις 3
Απριλίου ότι θα κατατεθεί άμεσα.
47. Την Τρίτη 29 Μαΐου, στις 7.30 μμ, στο Δημοτικό Πολυχώρο Πολιτισμού «Γαλαξίας» έγινε
με μεγάλη επιτυχία η μουσική εκδήλωση του Συλλόγου μας «Σκηνές από το βίο και το
έργο του Μάριου Τόκα. Συμμετείχαν: στο τραγούδι, η Γαρουφαλλιά Παναγιωτοπούλου, ο
Γιάννης Κοκκόλης και ο Γιάννης Τζωρτζάκης, στην απαγγελία ο Γιώργος
Κωνσταντινίδης, στο πιάνο ο Αντώνης Λογοθέτης στο μπουζούκι
ο Γιάννης
Μπαξεβάνης. Υπεύθυνος για την επιτυχημένη εκδήλωση, ο συνάδελφος Γ. Τζωρτζάκης.
48. Στις 6 Ιουνίου πραγματοποιείται η Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, η
οποία έχει μεγάλη μαζικότητα. Ομόφωνες αποφάσεις είναι οι παρακάτω:
Α. Για τη θεσμοθέτηση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και
εκπαίδευσης και το κτιριακό πρόβλημα της Νέας Σμύρνης.
Β. Να σταματήσουν οι άδικες και ανυπόστατες κατηγορίες εναντίον εκπαιδευτικών!
Σχετικά με την ανυπόστατη και άδικη καταγγελία γονέα ο οποίος στοχοποιεί εκπαιδευτικό του
2ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Σμύρνης και απαξιώνει όλο τον Σύλλογο Διδασκόντων του
ΣχολείουΣτηρίζουμε τον συνάδελφο, στη μάχη που δίνει ενάντια σε άδικες και ανυπόστατες
κατηγορίες, ηθικά, νομικά και οικονομικά.
 Στηρίζουμε τον Σύλλογο Διδασκόντων του 2ου Δημοτικού Σχολείου, για την υπεράσπιση της
αξιοπρέπειας των εκπαιδευτικών και του έργου τους.
Γ. Για τα θέματα της Ημερήσιας διάταξης-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:
Στο δρόμο των μεγάλων κινητοποιήσεων αναπληρωτών και μόνιμων, του Μάρτη,
αποφασίζουμε να κλιμακώσουμε τον αγώνα από τη μεριά των εργαζόμενων. Απέναντι στα νέα
μνημόνια, απέναντι στα νέα αντιεκπαιδευτικά μέτρα, πρέπει να ανοίξει ένας νέος κύκλος
αγώνων, ένας νέος κύκλος άνθισης των εκπαιδευτικών, των εργατικών και λαϊκών αγώνων και
διεκδικήσεων. Γιατί ό,τι εφαρμόζεται δύσκολα ανατρέπεται, γιατί ό,τι χάνεται είναι κομμάτι της
ζωής μας. Στη μνημονιακή οχταετία, μόνο η λαϊκή κινητοποίηση έφερε απονομιμοποίηση,
ρωγμές, φραγμούς, καθυστερήσεις κι έστω κάποιες μικρές νίκες απέναντι στην επίθεση των
κυβερνήσεων. Στην εκπαίδευση το ξέρουμε καλά, με το μπλοκάρισμα της εφαρμογής της
αξιολόγησης, τη νίκη του αγώνα των απολυμένων εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας, την
αποτροπή των υποχρεωτικών μετακινήσεων, την προσμέτρηση της ώρας σίτισης ως διδακτικής
για όλους τους εκπαιδευτικούς. Να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας, να συγκροτήσουμε
ένα πλατύ, ενωτικό, κοινωνικοπολιτικό και αγωνιστικό μέτωπο με στόχους και πρόγραμμα
ανατροπής για την ανατροπή των μνημονίων, έξοδο από τον «μηχανισμό» στήριξης, ανατροπή
του Συμφώνου για το Ευρώ, παύση πληρωμών του χρέους – μη αναγνώριση του χρέους, ρήξη
με την Ε.Ε.
Διορισμοί – δικαιώματα αναπληρωτών
 Μαζικούς, μόνιμους διορισμούς για την κάλυψη όλων των αναγκών. Διορισμοί με βάση την
προϋπηρεσία και την ημερομηνία λήψης πτυχίου. Διορισμός όλων των αναπληρωτών. Πλήρη
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εργασιακά, εκπαιδευτικά, ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα στους αναπληρωτές.
Καμιά απόλυση – κανένας αναπληρωτής χωρίς δουλειά. Πρόσληψη σε μία φάση, πριν την
έναρξη των μαθημάτων, όλων όσων εργάστηκαν ήδη και έχει ανάγκη η εκπαίδευση (δάσκαλοι,
δάσκαλοι ειδικής αγωγής, νηπιαγωγοί, αγγλικών, γαλλικών, γερμανικών, φυσικής αγωγής,
μουσικής, εικαστικών, θεατρικής αγωγής, πληροφορικής).
 Δημιουργία οργανικών θέσεων για όλες τις υπάρχουσες ειδικότητες εκπαιδευτικών. Πρόσληψη
– τοποθέτηση εκπαιδευτικών των υπαρχουσών ειδικοτήτων σε όλα τα σχολεία. Εξασφάλιση
πιστώσεων τώρα για προσλήψεις. Όχι στην ελαστική εργασία.
Πλήρης εξομοίωση όλων των αδειών σε σχέση με τους μόνιμους εκπαιδευτικούς (κανονικές,
αναρρωτικές, μητρότητας, επαπειλούμενης κύησης, φοιτητικές κλπ) με αποδοχές, προσμέτρηση
της προϋπηρεσίας και των ενσήμων. Επίδομα ανεργίας για όλους μετά τη λήξη της σύμβασής
τους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Ακώλυτη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη των
αναπληρωτών με αναγνώριση του συνόλου της προϋπηρεσίας τους και πέρα από τα 7 έτη.
Πλήρη υπολογισμό ενσήμων σε ημέρες απεργίας, αναρρωτικές άδειες και άδειες εγκυμοσύνης.
Προστασία της μητρότητας των αναπληρωτριών συναδελφισσών με πλήρη καταβολή του
μισθού τους.
Τμήματα ένταξης και εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης για την κάλυψη των αναγκών ΟΛΩΝ
των μαθητών που τα χρειάζονται. Λειτουργία 2ου τμήματος ένταξης μετά τα 12 παιδιά. Έναν
εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης για κάθε μαθητή. Προώθηση των μοιρασμένων
παράλληλων ως κενά.
Ίδρυση τμημάτων ένταξης στα Νηπιαγωγεία. Έγκαιρη στελέχωσή τους με μόνιμο προσωπικό.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
 Απεργία – Αποχή από κάθε διαδικασία αξιολόγησης/αυτοαξιολόγησης. Μπλοκάρουμε στις
συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων τις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης της σχολικής
μονάδας που προβλέπονται από το ν/σχ για τις νέες δομές.
 Άμεση προκήρυξη απεργιακών κινητοποιήσεων σε κάθε περίπτωση ανακοίνωσης και
προσπάθειας εφαρμογής των μνημονιακών αντιεκπαιδευτικών μέτρων (αύξηση ωραρίου,
αύξηση μαθητών ανά τμήμα, προώθηση αξιολόγησης κλπ.)
 Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, καλούμε τους Συλλόγους Διδασκόντων στα νηπιαγωγεία
και τα δημοτικά σχολεία, να συνεδριάσουν, να αποτυπώσουν όλα τα κενά των σχολείων τους,
σε νηπιαγωγούς, νηπιαγωγούς ειδικής αγωγής, καθώς και δασκάλους, δασκάλους ειδικής
αγωγής (τμήματα ένταξης, παράλληλη στήριξη), εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων (αγγλικών,
γαλλικών, γερμανικών, φυσικής αγωγής, μουσικής, εικαστικών, θεατρικής αγωγής,
πληροφορικής), ενισχυτική διδασκαλία και ολοήμερο και να διεκδικήσουν από τις Διευθύνσεις
Εκπαίδευσης την πλήρη κάλυψη τους με τις αντίστοιχες προσλήψεις εκπαιδευτικών.
 Συμβολή σε πανεργατικό αγωνιστικό- απεργιακό συντονισμό για την ανατροπή των
αντεργατικών, αντιλαϊκών πολιτικών και στήριξη του κινήματος για την προάσπιση του
δικαιώματος στη στέγη, την ενέργεια, το νερό.
49. Στις 19 Ιουνίου, εκδίδεται ανακοίνωση στήριξης εκπαιδευτικού του 2ου Δημοτικού
Σχολείου Νέας Σμύρνης, με βάση την ομόφωνη απόφαση της ΓΣ και το κείμενο της
συντριπτικής πλειοψηφίας των συναδέλφων του 2ου Δημοτικού, καλούμε το ΔΣ της ΔΟΕ
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να εκδώσει άμεσα ψήφισμα συμπαράστασης για το συνάδελφο και να παραστεί στη
διαμαρτυρία του Συλλόγου μας στη Δ Διεύθυνση.
50. Στις 20 Ιουνίου αποστέλλεται πρόταση προς Διευθυντές/τριες και Προϊσταμένες για τη δική
τους διευκόλυνση, αλλά και για την ουσιαστική πίεση πάνω στις τεχνικές υπηρεσίες και το δήμο,
να στείλουν προς τις τεχνικές υπηρεσίες το προτεινόμενο έγγραφο πιστοποίησης της ασφάλειας
των σχολικών κτιρίων.

51. Στις 31 Ιουλίου, καταθέτουμε στο Δήμο Νέας Σμύρνης, στο Υπ. Παιδείας και σε όλους τους
αρμόδιους φορείς, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ για την πρόταση και ΠΡΟΘΕΣΗ του ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ
ΣΜΥΡΝΗΣ για τοποθέτηση αιθουσών ΠΡΟΚΑΤ ΣΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
και ΥΠΟΜΝΗΜΑ 12 σελίδων για το ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ στη ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ.
Σε αυτό, αναφέρεται ότι: Κατανοήσαμε πλήρως ότι τελικά, η πρόταση του Δήμου Νέας Σμύρνης
για την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής αγωγής και εκπαίδευσης, μια πρόταση την οποία
περιμένουμε να διατυπωθεί γραπτά από τις 3 Απριλίου (για τη μη κατάθεση της πρότασης
αυτής διαμαρτυρηθήκαμε στις 29/5), είναι απλώς να μπουν ΠΡΟΚΑΤ στις αυλές των
υπαρχόντων νηπιαγωγείων!!!
Δυστυχώς, μας είναι γνωστή η στάση του Δήμου Νέας Σμύρνης διαχρονικά. Εδώ και μια
δεκαετία, ενημερώνουμε, τεκμηριώνουμε, διεκδικούμε, διαμαρτυρόμαστε για το εντονότατο
κτιριακό πρόβλημα, αλλά, ο πλεονασματικός Δήμος Νέας Σμύρνης δεν ενδιαφέρεται για μια
σοβαρή και ριζική λύση. Αντίθετα, κάνει διαρκώς μπαλώματα με ΠΡΟΚΑΤ με αποτέλεσμα ΟΛΑ
τα σχολεία της Νέας Σμύρνης να είναι πλέον υπερμεγέθη και με ανεπαρκή προαύλια.
Κατόπιν όλων αυτών, το ΔΣ του Συλλόγου μας αποφάσισε να ενημερώσει άμεσα τους
συναδέλφους, τους Συλλόγους Γονέων, την Ένωση Γονέων, τη Δ Διεύθυνση αλλά και άμεσα το
Υπουργείο Παιδείας για την ιδιόμορφη και πέραν κάθε λογικής κατάσταση που επικρατεί στο
Δήμο Νέας Σμύρνης. Καλούμε σε επιφυλακή γονείς και εκπαιδευτικούς, καθώς, με την
κουλτούρα έλλειψης διαλόγου και ενημέρωσης που υπάρχει στο Δήμο μας, δεν είμαστε σε θέση
να θεωρήσουμε δεδομένο ότι δεν θα έχουμε αιφνιδιασμούς μέσα στο καλοκαίρι.
52. Στις 3 Σεπτέμβρη, εκδίδεται ανακοίνωση με τίτλο «Σχετικά με τη συμπλήρωση του My
School και τις συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων», στην οποία επισημαίνεται ότι:
Η συμπλήρωση του My School δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να γίνεται με παραβίαση
στοιχειωδών εργασιακών δικαιωμάτων και βασικών αρχών λειτουργίας του σχολείου. Σε κάθε
περίπτωση συμπληρώνονται τα στοιχεία που μπορούν να συμπληρωθούν. Δεν παραβιάζουμε
για κανένα λόγο το πλαίσιο δημοκρατικής λειτουργίας του Συλλόγου Διδασκόντων.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με πάγια απόφασή του τονίζει ότι οι εντολές προς τους Συλλόγους
Διδασκόντων να συνεδριάσουν με αντικείμενο την κατανομή από την πρώτη ημέρα του
σχολικού έτους «είναι, όπως έχουμε επισημάνει και στο παρελθόν, προτροπή σε
παράνομη πράξη και καλούμε τους Συλλόγους Διδασκόντων να μην την υλοποιήσουν
εάν δεν έχουν τοποθετηθεί οι απαραίτητοι εκπαιδευτικοί, αφού οι συνεδριάσεις του
Συλλόγου διδασκόντων πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 1566/85,
όπου ορίζεται ρητά ότι «Ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολείου αποτελείται από
όλους τους διδάσκοντες στο σχολείο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας».
Με βάση τα παραπάνω, οι σύλλογοι διδασκόντων δεν μπορούν να συνεδριάσουν αν με την
έναρξη της σχολικής χρονιάς δεν υπάρχει όλο το απαιτούμενο προσωπικό.
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53. Στις 11 Σεπτέμβρη, εκδίδεται ενημερωτικό, με θέματα για τα προβλήματα των
σχολείων, ερωτήματα συναδέλφων/σσων σχετικά με το εργασιακό μας ωράριο,
συμμετοχή των συναδέλφων στην πορεία για τα 5 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου
Φύσσα, που θα γίνει την Τρίτη 18 Σεπτέμβρη, για τη συνάντηση με το νέο πρόεδρο της
ΕΣΕΠΕ, στις 20/6/2018, όπου παραθέτουμε τα ζητήματα που έθεσε ο ίδιος ο Πρόεδρος
της ΕΣΕΠΕ όσο και τα ζητήματα που τέθηκαν από την πλευρά του ΔΣ του Συλλόγου μας
και τις απαντήσεις που δόθηκαν.
54. Στις 12 Σεπτέμβρη, συμμετέχουμε σε σύσκεψη Συντονισμού Συλλόγων ΠΕ και ΕΛΜΕ.
Το δελτίο τύπου επισημαίνει ότι: Η φετινή χρονιά πρέπει να ανοίξει με ένα νέο γύρο
αποφασιστικών αγώνων με συνέχεια και απεργιακή κλιμάκωση και αποφασιστικότητα για Νίκη.
Να πιάσουμε το νήμα των αγώνων ενάντια στην ελαστική εργασία για μόνιμους
διορισμούς της περσινής χρονιάς και να ενώσουμε τον αγώνα αυτό με τον αγώνα για
πραγματικές αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις για ζωή με αξιοπρέπεια για όλους καθώς
και με τον αγώνα με όλη την κοινωνία ενάντια στην αντιδραστική εκπαιδευτική
μεταρρύθμιση.
55. Στις 15 Σεπτέμβρη, εκδίδεται ανακοίνωση «Σχετικά με την απόδοση οργανικών
θέσεων και τη διαμόρφωση ομάδων σχολείων για τους συναδέλφους ειδικοτήτων β
ξένης γλώσσας». Σε αυτήν επισημαίνεται ότι: Tο ζήτημα που έχει προκύψει στη Δ
Διεύθυνση σχετικά με τις τοποθετήσεις για συμπλήρωση ωραρίου των συναδέλφων ΠΕ05,
χωρίς την προηγούμενη δημοσιοποίηση των κενών ωρών ανά σχολείο και χωρίς να κληθούν οι
συνάδελφοι/σσες να δηλώσουν προτίμηση, είναι σοβαρό. Στην περίπτωση αυτή, τίθεται εκτός
των άλλων ζήτημα ίσης μεταχείρισης, και τήρησης της πάγιας διαδικασίας σύμφωνα με την
οποία σε περιπτώσεις ανάγκης συμπλήρωσης υποχρεωτικού ωραρίου καλούνται οι
εκπαιδευτικοί να συμπληρώσουν δηλώσεις προτιμήσεις και τοποθετούνται βάσει κριτηρίων. Το
γεγονός ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορούν να δοθούν μόνο οι ώρες ανά σχολείο
αλλά πρέπει να συσταθούν ομάδες σχολείων δεν συνεπάγεται την κατάργηση του δικαιώματος
επιλογής…. Σε κάθε περίπτωση, δεν αποδεχόμαστε αδιαφανή και άνευ κριτηρίων τοποθέτηση.
Το ζήτημα αυτό δεν αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς ΠΕ05 αφορά όλους μας. Τα δικαιώματα
μας πρέπει να περιφρουρηθούν από όλο τον κλάδο, για όλο τον κλάδο. Καλούμε το ΠΥΣΠΕ να
αποδεχτεί τις προτάσεις τις οποίες θα καταθέσουν συλλογικά οι συνάδελφοι/σσες.
56. Στις 3 Οκτωβρίου, εκδίδεται ειδικό ενημερωτικό, προς τους αναπληρωτές
συναδέλφους, με τα δικαιώματα των αναπληρωτών/τριων και ενημέρωση πάνω σε
βασικά ζητήματα για το σωματείο, σημαντικά ιδιαίτερα για όσους/ες δουλεύουν πρώτη
φορά.
57. Στις 10 Οκτωβρίου καλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, με βάση την
απόφαση του Δ. Σ. της Δ. Ο. Ε. (αρ. πρ. 888 της 14/9/2018) με θέμα: «Αγωνιστικός
προγραμματισμός του κλάδου – πραγματοποίηση κύκλου γενικών συνελεύσεων». Από
τις 2 Οκτωβρίου έχει εκδοθεί η σχετική ανακοίνωση.

21

58. Στις 10 Οκτωβρίου, και πάλι σχετικά με τη διαμόρφωση ομάδων σχολείων για τους
συναδέλφους ειδικοτήτων β΄ ξένης γλώσσας, επισημαίνεται ότι: Στις 3 Οκτωβρίου
οριστικοποιήθηκε ο τελικός πίνακας συμπλήρωσης ωραρίου εκπαιδευτικών ειδικοτήτων. Το
σοβαρό ζήτημα που έχει προκύψει στη Δ Διεύθυνση σχετικά με τις τοποθετήσεις για
συμπλήρωση ωραρίου των συναδέλφων ΠΕ05, και ΠΕ07 χωρίς την προηγούμενη
δημοσιοποίηση των κενών ωρών ανά σχολείο και χωρίς να κληθούν οι συνάδελφοι/σσες να
δηλώσουν προτίμηση, ΔΕΝ επιλύθηκε, παρά τις διαμαρτυρίες των συναδέλφων, με
αποτέλεσμα να δημιουργηθούν στρεβλώσεις και δυσαρέσκειες.
Η πλειοψηφία του ΠΥΣΠΕ προχώρησε στην επικύρωση της πρότασης της διοίκησης. Οι
δύο αιρετοί –προς τιμήν τους –ΑΠΕΙΧΑΝ. Το μόνο θετικό αποτέλεσμα της διαμαρτυρίας ήταν ότι
υπήρξε δημόσια δέσμευση από το Δ/ντη Εκπαίδευσης ότι την επόμενη χρονιά θα ληφθούν
υπόψη οι προτάσεις που θα διαμορφωθούν από σχετική ομάδα εργασίας των
συναδέλφων/ισσων.
Κατόπιν αυτών, ο Σύλλογος μας, εμμένοντας στη θέση ότι «δεν αποδεχόμαστε αδιαφανή και
άνευ κριτηρίων τοποθέτηση. Το ζήτημα αυτό δεν αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς ΠΕ05 αφορά
όλους μας. Τα δικαιώματα μας πρέπει να περιφρουρηθούν από όλο τον κλάδο, για όλο τον
κλάδο», καλεί τις συναδέλφους των ειδικοτήτων γαλλικών/γερμανικών να διαμορφώσουν
κοινές προτάσεις για τη διαμόρφωση των ομάδων και τα κριτήρια προτεραιότητας, τις
οποίες θα καταθέσουν μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς και τις οποίες θα στηρίξει ο
Σύλλογος. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να διαιωνιστεί η κατάργηση του δικαιώματος επιλογής
και η τοποθέτηση με ανάθεση όσες και να είναι οι πρακτικές δυσκολίες που προκύπτουν.
59. Στις 11 Οκτωβρίου εκδίδεται δελτίο με τις προτάσεις της Έκτακτης ΓΣ (χωρίς
απαρτία) προς το ΔΣ της ΔΟΕ. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται:
Α. Καλούμε το Δ.Σ. της ΔΟΕ να πάρει άμεσα απόφαση για απεργία-αποχή από τις διαδικασίες
που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του ν.4547/18. Δεν δικαιολογείται καμία
καθυστέρηση και δεν υπάρχει λόγος αναμονής. Πρέπει ο κλάδος να είναι έτοιμος απέναντι σε
οποιαδήποτε απόπειρα αιφνιδιασμού..
Β. Απαιτούμε μαζικούς, μόνιμους διορισμούς για την κάλυψη όλων των αναγκών.
Διορισμούς με μοναδικό κριτήριο την προϋπηρεσία και την ημερομηνία λήψης πτυχίου.
Διορισμό όλων των αναπληρωτών.
Γ. Πλήρη εργασιακά, εκπαιδευτικά, ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα στους
αναπληρωτές. .
Δ. Δ. Για τη δημόσια δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση.

Διεκδικούμε απαιτούμε την άμεση και καθολική εφαρμογή της δημόσιας δίχρονης
υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης, με την άμεση υλοποίηση της ίδρυσης
επιπλέον νηπιαγωγείων με κατάλληλες υλικοτεχνικές υποδομές και μόνιμους διορισμούς
εκπαιδευτικών και την άμεση συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων (Υπουργείου
Παιδείας – κυβέρνησης – Ο.Τ.Α.) και να δοθεί όποια επιπλέον χρηματοδότηση απαιτείται.
Ε. Τμήματα Ένταξης - Παράλληλη στήριξη
Διεκδικούμε Τμήματα Ένταξης και εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης για την κάλυψη των
αναγκών ΟΛΩΝ των μαθητών που τα χρειάζονται.
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Ίδρυση τμημάτων ένταξης σε όλα τα Νηπιαγωγεία. Έγκαιρη στελέχωσή τους με μόνιμο
προσωπικό.
Έναν εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης για κάθε μαθητή. Επέκταση της παράλληλης στήριξης
και στο Ολοήμερο.
ΣΤ. Για την ενισχυτική διδασκαλία:
Ο ν. 4386/2016 στο αρ. 33 προβλέπει ότι οι εκπαιδευτικοί που δεν συμπληρώνουν το
υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο μπορούν να απασχολούνται μέχρι και της συμπληρώσεως
του υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου σε προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας ή
πρόσθετης διδακτικής στήριξης, και σε γραμματειακή υποστήριξη.
Επίσης γράφει σαφώς ότι «η ανωτέρω διαδικασία ανάθεσης και έγκρισης για τη συμπλήρωση
του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών ολοκληρώνεται υποχρεωτικά εντός
του Σεπτεμβρίου εκάστου διδακτικού έτους.»
Παρά τα γεγονός ότι η συγκεκριμένη διάταξη έχει δεχθεί σκληρή κριτική από τους Συλλόγους
ΠΕ αφού, μέχρι τέλος Σεπτέμβρη δεν έχουν καλυφθεί τα κενά και δεν υπάρχει πρακτικά
περίσσευμα ωρών, αλλά και είναι πρακτικά αδύνατον ένας Σύλλογος Διδασκόντων να κάνει
πλήρη εκτίμηση των αναγκών σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, η διάταξη αυτή παραμένει
και εφαρμόζεται. Η εφαρμογή αυτής της διάταξης έχει οδηγήσει σε δραματική συρρίκνωση έως
εξαφάνιση της ενισχυτικής διδασκαλίας στα σχολεία μας. Η διάταξη αυτή πρέπει να καταργηθεί.
ΣΤ. Μόνιμοι διορισμοί σχολικών νοσηλευτών/τριων σε όλα τα σχολεία. Βοηθητικό προσωπικό
με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας: Σχολικοί φύλακες, γραμματειακή υποστήριξη,
τραπεζοκόμοι, καθαρίστριες/καθαριστές..
Η. Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις με κάλυψη των απωλειών από τα
Μνημόνια. Επιστροφή του 13 και 14ου μισθού και της 13ης και 14ης σύνταξης. Υπολογισμό της
διετίας 2016 και 2017 στη μισθολογική εξέλιξη.
60. Στις 13 Οκτωβρίου και μετά από ενημέρωση ότι συγκαλείται διαδημοτική επιτροπή για
το κτιριακό, αποφασίζεται να παρευρεθούμε –απρόσκλητοι- να ενημερώσουμε για τις
θέσεις του Συλλόγου και να καταθέσουμε υπόμνημα. Εκδίδεται 8έλιδο ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ
ΚΤΙΡΙΑΚΟ. Μοιράζεται στα μέλη της επιτροπής στην οποία γίνεται επιτυχημένη
παρέμβαση από εκπαιδευτικούς και γονείς.
61.Στις 15 Οκτωβρίου, μετά τη συνεδρίαση της επιτροπής για το κτιριακό, εκδόθηκε
Ενημερωτικό για την παρέμβαση, στο οποίο επισημαίνεται ότι:
«Στη συζήτηση της διαδημοτικής επιτροπής, της 15/10, πήγαμε «απρόσκλητοι», περίπου 20
εκπαιδευτικοί και γονείς από σχολεία και νηπιαγωγεία, 2 εκπρόσωποι του Συλλόγου μας και 1
εκπρόσωπος

της

ΕΛΜΕ.

Από

την

πλευρά

του

Συλλόγου

μας,

μοιράσαμε

στους

παρόντες/παρούσες το Υπόμνημα για το κτιριακό καθώς και την απόφαση κατά των ΠΡΟΚΑΤ
του Σχολικού Συμβουλίου του 4ου –Αγ. Ανδρέας και 7ου Νηπιαγωγείου.
Από τη συνάντηση έγινε σαφές ότι: Πετύχαμε την εγκατάλειψη του σχεδίου να «φυτευτούν νέα
ΠΡΟΚΑΤ στην αυλή του 4ου –Αγ. Ανδρέας. Αλλά, η λύση του κτιριακού της Νέας Σμύρνης είναι
πάρα πολύ μακριά…Δεν «κομίζουμε γλαύκα εις Αθήνας» λέγοντας ότι η πολιτική βούληση να
ασχοληθεί σοβαρά ο Δήμος με τη λύση του προβλήματος, δεν υπάρχει…
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62. Στις 18 Οκτωβρίου, εκδίδεται ανακοίνωση με τίτλο: «Ο συνδικαλισμός είναι
δικαίωμα ΟΛΩΝ των εργαζόμενων», με αφορμή το ότι το Υπ. Παιδείας με απόφασή του στις
17/9 απάντησε στο αίτημα για χορήγηση συνδικαλιστικής άδειας στην αναπληρώτρια
συνάδελφο Ευαγγγελία Δινοπούλου, εκλεγμένη στο Δ.Σ. της ΔΟΕ, χωρίς να έχει λύσει
την τιμωρητική διάταξη της ΜΗ προσμέτρησης της προϋπηρεσίας για το διάστημα που η
συναδέλφισσα θα αποτελεί μέλος του ΔΣ. Το υπουργείο στην πράξη τιμωρεί κάθε αναπληρωτή,
αφού απειλείται με μη αναγνώριση της προϋπηρεσίας για το σχολικό έτος που κάνει χρήση της
άδειας, με αποτέλεσμα την εκδικητική κατάταξη στους μελλοντικούς πίνακες σε χαμηλότερες
θέσεις, με κίνδυνο την αδυναμία πρόσληψης, δηλαδή την ΑΠΟΛΥΣΗ - ΑΝΕΡΓΙΑ στο μέλλον.
Είναι μια κίνηση που ποινικοποιεί και απαγορεύει την ελεύθερη συνδικαλιστική δράση των ίδιων
των αναπληρωτών και την προάσπιση των δικαιωμάτων του κόσμου της αδιοριστίας…
Η ΔΟΕ πρέπει να πάρει άμεσα και ξεκάθαρα θέση. Ίσα εργασιακά, ασφαλιστικά και
συνδικαλιστικά δικαιώματα όλων των εκπαιδευτικών, μόνιμων και αναπληρωτών.
63. Στις 20 Οκτωβρίου, εκδίδεται ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ για τη δικαστική διεκδίκηση 13ου
-14ου μισθού, στο οποίο επισημαίνεται ότι:
Η διεκδίκηση της κάλυψης των μισθολογικών απωλειών πρέπει να γίνει υπόθεση κάθε
Σωματείου, κάθε εργαζόμενου. Κανείς συμβιβασμός με την λογική, ότι έγινε – έγινε, ούτε
με τις αυταπάτες ότι η όποια ανάκαμψη της οικονομίας θα φέρει από μόνη της πίσω
απώλειες, μισθούς και δικαιώματα. Μόνη λύση είναι η συσπείρωση στα συνδικάτα, ο
οργανωμένος αγώνας για την ανατροπή αυτής της πολιτικής…
Τέλος προκειμένου να καθησυχάσουμε τυχόν φόβους συναδέλφων, ενημερώνουμε ότι:
ύστερα από συνεννόηση με την οικονομική υπηρεσία της Δ/νσης Π. Ε. Δ΄ Αθήνας όσοι
συνάδελφοι/σσες επιθυμούν, μπορούν να καταθέσουν αίτηση η οποία αποσκοπεί στη
μη παραγραφή, σύμφωνα με το πρότυπο που επισυνάπτεται και αφού συμπληρωθεί
από κάθε έναν/μία εκπαιδευτικό ατομικά. Οι αιτήσεις κατατίθενται στη διεύθυνση είτε
ατομικά, είτε ανά σχολείο (με διαβιβαστικό) είτε μπορούν να παραδοθούν στα μέλη του
ΔΣ. Προς αποφυγή παρεξηγήσεων: Η αίτηση αυτή, αποτρέπει την παραγραφή του
δικαιώματος διεκδίκησης αναδρομικών σε βάθος διετίας. Δεν είναι προσφυγή.
64. Στις 23 Οκτωβρίου εκδίδεται ψήφισμα συμπαράστασης (επικαιροποίηση) –καταγγελία
για την παραπομπή σε δίκη στις 15/5/2019 του αγωνιστή εκπαιδευτικού και δημοτικού
συμβούλου Αμπελοκήπων-Μενεμένης Ηλία Σμήλιου για τη συμμετοχή του σε κινητοποίηση του
Συντονισμού Συλλογικοτήτων Θεσσαλονίκης ενάντια σε πλειστηριασμούς. Ο συνάδελφος Η.
Σμήλιος κατηγορείται ως «υποκινητής» της μαζικής λαϊκής κινητοποίησης με την επίκληση του
μισού ποινικού κώδικα. Στήνεται έτσι ένα σκηνικό δικαστικής ομηρίας και απειλών για βαριές
ποινές, ενώ το αντιλαϊκό νομικό πλαίσιο των πλειστηριασμών που θεσμοθέτησε η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ μένουν στο απυρόβλητο.
Απαιτούμε:
·
Πραγματική προστασία της λαϊκής κατοικίας και περιουσίας με τη θεσμοθέτηση
του ακατάσχετου της πρώτης λαϊκής κατοικίας και τη διαγραφή χρεών των λαϊκών
οικογενειών προς τράπεζες και κράτος
·
Κατάργηση των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και των κατασχέσεων
·
Κατάργηση του "Ιδιώνυμου" και άμεση παύση κάθε δίωξης για τους αγωνιστές
του κινήματος κατά των πλειστηριασμών.
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65. Στις 26 Οκτωβρίου συνεδρίασε η ΔΕΠ. Εκδόθηκε Ενημερωτικό Δελτίο, στο οποίο
επισημαίνεται ότι: Το θέμα ήταν η παραχώρηση σχολικών χώρων γυμνασίων-λυκείων για
αθλητικές και άλλες δραστηριότητες σε Συλλόγους της πόλης.
Από την πλευρά της εκπροσώπου του Συλλόγου μας τέθηκαν 3 ζητήματα:
1.
Δεν μπορούμε να εγκρίνουμε θετική εισήγηση για τη χρήση του κλειστού γυμναστηρίου
της Νικομηδείας για εφόσον δεν εξασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών και δεν υπάρχει
έγκριση της ΚτΥπ.
2.
Δεν μπορούμε και δεν πρέπει να εγκρίνουμε θετική εισήγηση σε καμιά περίπτωση όπου
υπάρχει αρνητική γνώμη των διευθυντών/τριων των σχολικών μονάδων. Η ΔΕΠ δεν πρέπει να
παρακάμπτει αυτούς που είναι οι κατ΄ εξοχήν αρμόδιοι να κρίνουν τη δυνατότητα παραχώρησης
χώρων.
3.
Από θέση αρχής είμαστε κατά της εμπορευματικής χρήσης των σχολικών υποδομών.
Γιατί δεν πρόκειται για δωρεάν προγράμματα (για τα οποία θα ήμασταν σαφέστατα υπέρ) αλλά
για συλλόγους οι οποίοι χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις των σχολείων (πληρώνοντας στο
Δήμο ένα μικρό αντίτιμο) εισπράττοντας χρήματα από τους συμμετέχοντες μαθητές/τριες για τη
συμμετοχή τους. Ιδιαίτερα σε μια πόλη με μηδενικούς ελεύθερους χώρους, οι αύλιοι χώροι και οι
υποδομές των σχολείων θα πρέπει να είναι ανοιχτοί σε όλους τους νέους και νέες για δωρεάν
άθληση, δραστηριότητες και παιχνίδι και όχι να καταλαμβάνονται για εμπορική χρήση από
αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους.
Η εισήγηση του Προέδρου δεν εγκρίθηκε, με ψήφους 3 έναντι 1.

66. Στις 28 Οκτωβρίου, εκδίδεται ανακοίνωση Σχετικά με την εγκύκλιο για τη διαδικασία
επιλογής υποδιευθυντών/τριών, στην οποία,
Καταγγέλλουμε ως απαράδεκτη τη ρύθμιση του ισχύοντος νόμου 4547/2018 με την οποία
αποκλείονται από τη διαδικασία λήψης απόφασης, (σχετικά με την πρόταση που θα
καταθέσει ο σύλλογος διδασκόντων για τους υποψήφιους υποδιευθυντές/υποδιευθύντριες), οι
αναπληρωτές/τριες συνάδελφοί μας. Οι αναπληρωτές/τριες συνάδελφοί μας αποτελούν
οργανικό και συστατικό κομμάτι των Συλλόγων Διδασκόντων και επιβάλλεται να έχουν λόγο για
όλα τα θέματα που συζητά και αποφασίζει ο Σύλλογος Διδασκόντων.
Επισημαίνεται ότι: Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΑΚΟΜΗ
ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΟΤΙ ΔΙΕΞΑΓΕΙ ΜΥΣΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ.
67. Την 1η Νοεμβρίου, εκδίδεται ανακοίνωση με τίτλο: «Καταγγελία φασιστικής επίθεσης
στο Νέο Κόσμο», στην οποία επισημαίνεται ότι:
Το απόγευμα της 28 Οκτωβρίου, διάλεξαν τρία φασιστοειδή για να στήσουν ενέδρα και
να επιτεθούν σε φοιτητή, μέλος της Εργατικής Λέσχης Νέας Σμύρνης. Λίγη ώρα πριν από
προγραμματισμένη εξόρμηση στο Νέο Κόσμο για την πανεκπαιδευτική κινητοποίηση της
Δευτέρας 29/10, επιτέθηκαν εναντίον του και τον χτύπησαν.
Το πρωί της 28ης Οκτωβρίου, ομάδα νεοναζί επιχείρησε να αμαυρώσει με την παρουσία
της το γιορτασμό της αντιφασιστικής επετείου στην Καλλιθέα αλλά η μαζική αντιφασιστική
συγκέντρωση των τοπικών φορέων την ανάγκασε σε αποχώρηση.
Η χρονική στιγμή της επίθεσης δεν είναι τυχαία. Την ίδια στιγμή που φαίνεται το κίνημα
να «ξανασηκώνεται» στα πόδια του, να ξεσπούν μαθητικές και φοιτητικές κινητοποιήσεις και να
προετοιμάζονται απεργιακές μάχες, το σύστημα επιχειρεί να τρομοκρατήσει το λαό και τους
αγωνιστές. Αν νομίζουν ωστόσο ότι θα κάμψουν τις λαϊκές αντιστάσεις είναι βαθιά γελασμένοι!
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Δε θα επιτρέψουμε στους υπόδικους νεοναζί να σηκώσουν κεφάλι! Να συλληφθούν και να
τιμωρηθούν οι υπαίτιοι της επίθεσης! Στηρίζουμε την αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία το
ΣΑΒΒΑΤΟ
3/11,
ώρα
12:00
στην
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΙΚΑ
στο
Ν.
ΚΟΣΜΟ

68. Στις 4 Νοεμβρίου εκδίδεται ανακοίνωση (επικαιροποίηση) με τίτλο «ΨΗΦΙΣΜΑ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟ ΝΙΚΟ ΚΑΛΛΙΔΩΝΗ», επτά και πλέον χρόνια πέρασαν από την
15/6/2011, μέρα πανεργατικής πανελλαδικής απεργίας, Τότε είναι που σε μια καταδρομική
επιχείρηση ομάδας ΔΕΛΤΑ που επιτίθεται για να διαλύσει το μπλοκ του Σωματείου Μισθωτών
Τεχνικών και του συντονισμού Πρωτοβάθμιων Σωματείων στη λεωφόρο Αμαλίας,
συλλαμβάνεται μαζί με άλλους απεργούς και διαδηλωτές ο Νίκος Καλλιδώνης, μέλος του
σωματείου, κατηγορούμενος ότι ανάτρεψε τη μηχανή του επικεφαλής της ομάδας με σκοπό να
του προκαλέσει σωματική βλάβη… Πέντε και μισό χρόνια πέρασαν από την αθωωτική
απόφαση του ποινικού δικαστηρίου στις 28/5/2013 που έκρινε ότι ο Νίκος Καλλιδώνης δεν είχε
καμία ευθύνη για την ανατροπή της αστυνομικής μηχανής και του αναβάτη της. Παραμένει,
όμως, κατηγορούμενος και προσάγεται σε δίκη για να αποζημιώσει το δημόσιο για τις φθορές
και τις ζημιές που η μηχανή υπέστη... Απαιτούμε εδώ και τώρα να σταματήσει κάθε δίωξη
ενάντια στο Νίκο Καλλιδώνη. Να αποσυρθούν όλες οι κατηγορίες που του αποδίδονται. Είναι
ανάγκη το λαϊκό κίνημα να κινητοποιηθεί, να καταδικάσει την ομηρία των αγωνιστών, να
υπερασπιστεί το δικαίωμα στη διαδήλωση και στον αγώνα.
69. Στις 5 Νοεμβρίου, αποστέλλεται Επείγον ερώτημα προς τη Νομική Σύμβουλο της
ΔΟΕ, σχετικά με τη διαδικασία επιλογής υποδιευθυντών/ριών των σχολικών μονάδων,
όπου ζητάμε γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου της ΔΟΕ επί του ερωτήματος: Είναι νόμιμο
να συμμετέχει συνάδελφος/σσα, με πλήρη δικαιώματα, σε περισσότερους από ένα Συλλόγους
Διδασκόντων με το αιτιολογικό ότι συμπληρώνει ωράριο σε περισσότερα από ένα σχολεία;
Υπάρχει ή όχι νομικό κενό επί του θέματος;




70. Στις 8 Νοεμβρίου, εκδίδεται δελτίο με τίτλο «Στις 14 Νοέμβρη ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ!» όπου
επισημαίνεται ότι: Σε μια κρίσιμη συγκυρία για τα συμφέροντα των εργαζομένων, όπου για μια
φορά ακόμα διακυβεύονται κατακτήσεις και απειλούνται δικαιώματα, αλλά ταυτόχρονα η μικρή
ανάκαμψη του κινήματος των εργαζομένων μας δίνει ελπίδες για μια νέα περίοδο μαχητικών
διεκδικήσεων, σας καλούμε σε:
Μαζική συμμετοχή στην ΑΠΕΡΓΙΑ και την απεργιακή συγκέντρωση!
Μαζική συμμετοχή στην πορεία του Πολυτεχνείου στις 17 Νοέμβρη!

71. Στις 12 Νοεμβρίου εκδίδεται η Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 4
Δεκέμβρη.
72. Στις 15 Νοεμβρίου κατατίθενται στη Δ Διεύθυνση με διαβιβαστικό του Συλλόγου 97
αιτήσεις για το 13ο-14ο μισθό.
73. Στις 15 Νοεμβρίου εκδίδεται ανακοίνωση για το Πολυτεχνείο, στην οποία
επισημαίνεται ότι:
Τότε λοιπόν που η χούντα φάνταζε ανίκητη και αιώνια, μπήκε ορμητικά στην ιστορία η
κατάληψη του Πολυτεχνείου, που άλλαξε τη πραγματικότητα περιγελώντας τον χουντικό
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«μονόδρομο». Το μήνυμα της εξέγερσης εκείνου του Νοέμβρη έρχεται να μας υπενθυμίσει ότι
και στα νέα «There Is No Alternative», στους απελπιστικούς μονόδρομους που μας
προτάσσουν, θα υπάρχουν πάντα οι δρόμοι που ανοίγουν οι λαοί με τη πάλη τους. Μια τέτοια
εξέγερση σήμερα αντιστοιχεί στη πάλη για την ανατροπή της κοινωνικής βαρβαρότητας.
74. Στις 15 Νοέμβρη συνεδριάζει η Τριμερής για τα Νηπιαγωγεία. Κατατίθεται «δήλωση
της Προέδρου του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ Νέας Σμύρνης στην τριμερή επιτροπή
αναφορικά με την εφαρμογή της Δίχρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019 – 2020 (Ν. 4521/2018)». Εκδίδεται ενημερωτικό δελτίο.
75. Στις 25 Νοεμβρίου εκδίδονται «Οδηγίες για την τακτική Γενική Συνέλευση»
78. Στις 29 Νοεμβρίου, εκδίδεται ανακοίνωση με τίτλο «Καταγγελία για τις απειλές
ακροδεξιών νοσταλγών της χούντας απέναντι σε μέλη του Συλλόγου «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»
όπου καταγγέλλεται ότι, «Διάφοροι ακροδεξιοί και φασιστικοί κύκλοι, ξαναχτύπησαν απέναντι
στην

εκπαιδευτική

κοινότητα

και

στον

εορτασμό

του

Πολυτεχνείου,

με

αναρτήσεις

στο facebook βίντεο με μέρος από την γιορτή που πραγματοποίησαν εκπαιδευτικοί του
Συλλόγου Αριστοτέλης, με τα τμήματά τους της Στ’ τάξης, με τίτλο «Δάσκαλοι-σκουπίδια,
γιορτές-σκουπίδια, η Παιδεία μια απέραντη χωματερή». Κάποιοι άλλοι, ανέβασαν με
πρωτοβουλία τους το συγκεκριμένο βίντεο στο youtube βρίζοντας τους εκπαιδευτικούς γιατί
πραγματοποιούν γιορτές για το Πολυτεχνείο μέσα σε κλίμα εθνικιστικής υστερίας και
φασιστικών απειλών. Με τον τρόπο αυτό η εκπαιδευτικός Ρέππα Ντίνα, πρόεδρος του
Συλλόγου, μία από τις δασκάλες που πραγματοποίησε τη γιορτή καθώς και ο διευθυντής της
μίας σχολικής μονάδας Κλουκίνας Λεωνίδας, βρέθηκαν στο στόχαστρο των ακροδεξιών
επιθέσεων με ύβρεις και απειλές.»
79. Στις 30 Νοεμβρίου κατατίθενται για τις εκλογές του Συλλόγου τα ψηφοδέλτια των :
Αγωνιστική Συσπείρωση-Παρεμβάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις, ΔΑΚΕ, Ενωτική Κίνηση
Εκπαιδευτικών, Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών-ΠΑΜΕ
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