ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Στις 4/12/2018, η τακτική Γενική Συνέλευση παίρνει αποφάσεις για:
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ
Φέτος πρέπει να είναι χρονιά της πραγματικής διεκδίκησης αυξήσεων σε μισθούς και
συντάξεις, αποκατάστασης όλων των μισθολογικών απωλειών μας…
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.
Κατάργηση ΟΛΩΝ των αντιασφαλιστικών νόμων.
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.
Για την αξιολόγηση, το εκπαιδευτικό κίνημα πρέπει άμεσα να οργανώσει τις αντιστάσεις του
στην προωθούμενη αξιολόγηση – αυτοαξιολόγηση με τη μορφή της Απεργίας – Αποχής. Η
αξιολόγηση είναι η απάντηση των κυρίαρχων στο λάθος ερώτημα: πώς θα απορριφθεί και θα
αποπεμφθεί ένα μέρος των εκπαιδευτικών. Το πραγματικό ερώτημα για μας είναι πώς θα
γίνει το δημόσιο σχολείο καλύτερο ώστε να ανταποκρίνεται στις μορφωτικές ανάγκες και τα
δικαιώματα των μαθητών.
Τμήματα Ένταξης - Παράλληλη στήριξη
Διεκδικούμε 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. 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. Στελέχωση των σχολείων με
εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης από τις 11 Σεπτέμβρη.
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.
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Όμως, 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.
Μόνιμοι διορισμοί σχολικών νοσηλευτών/τριων σε όλα τα σχολεία. Βοηθητικό προσωπικό με
μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας: Σχολικοί φύλακες, γραμματειακή υποστήριξη,
τραπεζοκόμοι, καθαρίστριες/καθαριστές.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
o Οργάνωση νέας πανεκπαιδευτικής κινητοποίησης με αίτημα τους μαζικούς διορισμούς
αποκλειστικά με βάση το πτυχίο και την προϋπηρεσία.
o ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΚΑΛΟΥΜΕ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΣΤΙΣ
10/12/2018 ΣΤΙΣ 18.00 ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΡΑ
25.000 ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΜΕ
ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ!
o 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.
o Άμεση προκήρυξη απεργιακών κινητοποιήσεων σε κάθε περίπτωση ανακοίνωσης και
προσπάθειας εφαρμογής των μνημονιακών αντιεκπαιδευτικών μέτρων (προσοντολόγιο για
τις προσλήψεις, αύξηση ωραρίου, αύξηση μαθητών ανά τμήμα, προώθηση αξιολόγησης)
o Συμβολή σε πανεργατικό αγωνιστικό- απεργιακό συντονισμό σε ισότιμη βάση και με
ανοιχτές δημοκρατικές διαδικασίες, για την ανατροπή των αντεργατικών, αντιλαϊκών
πολιτικών και στήριξη του κινήματος για την προάσπιση του δικαιώματος στη στέγη, την
ενέργεια, το νερό.
Β. Για την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και
εκπαίδευσης
Διεκδικούμε - απαιτούμε την άμεση και καθολική εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής
προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης σε όλους τους Δήμους της χώρας, με την άμεση
υλοποίηση της ίδρυσης επιπλέον νηπιαγωγείων με κατάλληλες υλικοτεχνικές υποδομές –
κτήρια και μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών και την άμεση συνεργασία όλων των
εμπλεκόμενων φορέων (Υπουργείου Παιδείας – κυβέρνησης – Ο.Τ.Α.).
Σε αυτό το πλαίσιο απαιτούμε:
o από το Δήμο Νέας Σμύρνης να μεριμνήσει άμεσα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του,
για τις υλικοτεχνικές υποδομές (αίθουσες) που χρειάζονται για την άμεση εφαρμογή της
Δίχρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης από το Δημόσιο
Νηπιαγωγείο από το σχολικό έτος 2019 – 2020. Να ξεκινήσει άμεσα τη διαδικασία
αναζήτησης και ενοικίασης κατάλληλων χώρων.
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o από τη Δ/νση Π. Ε. Δ΄ Αθήνας να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες (ιδρύσεις
νέων Νηπιαγωγείων, ώστε να εγγραφούν στα Δημόσια Νηπιαγωγεία της περιοχής μας όλα
τα νήπια και προνήπια ηλικίας 4 – 5 ετών το επόμενο σχολικό έτος.
o από το ΥΠΠΕΘ και την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στους αναγκαίους διορισμούς
Νηπιαγωγών και την εξασφάλιση πιστώσεων για την υλικοτεχνική υποδομή των
Νηπιαγωγείων, ώστε να υπάρξει άμεση και καθολική εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής
προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης από το επόμενο σχολικό έτος.
Γ. ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΡΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ! ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!
Ενάντια στις ατομικιστικές λύσεις, τη βαρβαρότητα και την αντι-εκπαιδευτική πολιτική ΟΟΣΑ
και μνημονίων προτάσσουμε τις συλλογικές διεκδικήσεις! Κανείς αναπληρωτής απέναντι
στον άλλον, κανένας μόνος! Μαζικοί μόνιμοι διορισμοί για όλους τους αναπληρωτές με έστω
και μια σύμβαση εργασία με μοναδικό κριτήριο το πτυχίο και την προϋπηρεσία.
Το πτυχίο κατοχυρώνει εργασιακά δικαιώματα! Δεν δεχόμαστε πιστοποιητικά παιδαγωγικήςδιδακτικής επάρκειας και έξτρα προϋποθέσεις – κριτήρια - μοριoδότηση που απαξιώνουν το
πτυχίο, οδηγώντας σε ένα ατελείωτο δαπανηρό κυνήγι προσόντων, στρέφοντας τον έναν
εκπαιδευτικό ενάντια στον άλλον. Ενιαία πτυχία με ενιαία επαγγελματικά δικαιώματα!
Η προϋπηρεσία κατοχυρώνει το αναφαίρετο δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή εργασία: Δεν
μπαίνει σε καμία διαπραγμάτευση. Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, που με αυταπάρνηση
έχουν οργώσει την Ελλάδα, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες του δημοσίου
σχολείου, δεν πρέπει να δεχτούμε καμία απαξίωσή της προϋπηρεσίας και κανένα ταβάνι σε
αυτή. Όχι σε λίστες με μόρια και κριτήρια που αποδέχονται την ανεργία κάποιων έναντι
άλλων, δε θα μοιράσουμε τα ψίχουλα, αλλά, στη βάση των αναγκών του δημόσιου σχολείου
και των μαθητών μας θα παλέψουμε για μαζικούς διορισμούς και μονιμοποίηση όλων των
αναπληρωτών σε ένα σχολείο που θα χωρά όλη τη μόρφωση, όλα τα παιδιά και όλους τους
εκπαιδευτικούς.
Με ενότητα στο περιεχόμενο και στη δράση, συνελεύσεις αγώνα, συντονισμό «από τα κάτω»,
στο δρόμο του Μάρτη, το εκπαιδευτικό κίνημα θα δώσει τις απαντήσεις στο δρόμο και θα
επιβάλει το ΔΙΚΑΙΟ των ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ:
Μονιμοποίηση ΟΛΩΝ των συμβασιούχων-αναπληρωτριών/τών με μοναδικό κριτήριο το πτυχίο και
την προϋπηρεσία. Όχι στο νέο προσοντολόγιο και στη διάσπαση. Μόνιμη και σταθερή εργασία για
όλους.
- Πλήρη εργασιακά, ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα – προστασία της μητρότητας.
Οι αναπληρωτές καλύπτουν ΠΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ. Μαζικοί διορισμοί τώρα:
- Γενναία αύξηση κονδυλίων από τον προϋπολογισμό για την Παιδεία – αυξήσεις για
αξιοπρεπείς μισθούς στους νεοδιόριστους – Πλήρη σύνταξη στα 30 χρόνια εργασίας.
Δ. ΠΛΗΡΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ:

Πλήρη προστασία της κύησης και ακώλυτη χορήγηση άδειας επαπειλούμενης κύησης
με πλήρεις αποδοχές, καταβολή ενσήμων και αναγνώριση της προϋπηρεσίας
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Πλήρη καταβολή μισθού και ενσήμων κατά τη διάρκεια της άδειας τοκετού και λοχείας
δίχως τον περιορισμό των 200 ενσήμων τη διετία-Κανένας αποκλεισμός από παροχές
μητρότητας για τις άνεργες συναδέλφισσες - Αύξηση της άδειας κύησης και λοχείας σε
περιπτώσεις πολύδυμης κύησης και πολυτεκνίας-Συμπερίληψη των περιπτώσεων υιοθεσίας

Πλήρη προστασία της μητρότητας – Εννεάμηνη άδεια ανατροφής για όλους τους
γονείς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς με πλήρεις αποδοχές, καταβολή ενσήμων και
αναγνώριση της προϋπηρεσίας
Υπογραμμίζουμε ότι η κυρίαρχη πολιτική της αδιοριστίας ουσιαστικά καταργεί οποιαδήποτε
συνθήκη εργασιακής ασφάλειας και σταθερότητας για οποιονδήποτε οικογενειακό
προγραμματισμό. Οι αναπληρώτριες δουλεύουν για χρόνια σε καθεστώς εργασιακής ομηρίας
και αντιμετωπίζουν το δίλημμα της μητρότητας ή της συνέχισης της δουλειάς. Σε πολλές
μάλιστα περιπτώσεις οι μητέρες αναπληρώτριες βρεφών οδηγούνται στην παραίτηση, κατ'
ουσίαν απόλυση, λόγω των αυξημένων απαιτήσεων φροντίδας ενός μωρού και σε
συνδυασμό με τις δραματικά αναντίστοιχες θέσεις των βρεφονηπιακών σταθμών. Πλάι στον
αγώνα μας για μαζικούς μόνιμους διορισμούς κι εργασιακά δικαιώματα για όλες και όλους,
οφείλουμε να απαντήσουμε στη βία που βιώνουν χιλιάδες συναδέλφισσες απαιτώντας
ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ.
Ε. Μετακινήσεις και οδοιπορικά εκπαιδευτικών
o
o

Δωρεάν μετακινήσεις για όλους τους εκπαιδευτικούς
Καταβολή των οδοιπορικών ανά μήνα σε μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

ΣΤ. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ ΤΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΤΩΝ
ΕΘΝΙΚΙΣΤΩΝ! ΖΗΤΩ Η ΦΙΛΙΑ ΤΩΝ ΛΑΩΝ!
Με αφορμή την προσπάθεια που κάνουν ορισμένοι εθνικιστικοί κύκλοι το τελευταίο διάστημα
να χύσουν το φασιστικό τους δηλητήριο στους μαθητές, καθώς και ορισμένα κρούσματα
απειλών σε εκπαιδευτικούς για τις σχολικές γιορτές της 28ηΟκτωβρίου και της 17ης Νοέμβρη,
απευθυνόμαστε στους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές, καλώντας τους να
κάνουν δική τους υπόθεση την απομόνωση του φασισμού. Έξω οι δολοφόνοι του Παύλου
Φύσσα από τα σχολεία μας.


Στις εκλογές της 4/12/2018 για ανάδειξη νέου Δ.Σ. τα αποτελέσματα ήταν ως εξής:

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
Αγωνιστική
Συσπείρωση

ΨΗΦΟΙ

ΕΔΡΕΣ

131

4

50

2

32

1

ΑΣΕ (ΠΑΜΕ)

14

---

ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ

14

ΣΥΝΟΛΟ

241

(Παρεμβάσεις-ΚινήσειςΣυσπειρώσεις)

ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΔΑΚΕ

ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ
Μελαμπιανάκη Ζέττα
Καραμπά Σοφία
Ποταμιάνου Νάσια
Πενταγιώτη Αλεξάνδρα
Μαντζαβράκου Ανθή
Κουρκούνη Φωτεινή
Μπογιατζής Φίλιππος
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Στις 6 Δεκεμβρίου κοινοποιήσαμε προς την ΕΣΕΠΕ συλλογικό κείμενο των
συναδέλφων/σσων πληροφορικών που εργάζονται σε όλα τα σχολεία της Νέας
Σμύρνης, με το οποίο εκφράζουν τη διαφωνία τους με το προωθούμενο σχέδιο του
Δήμου Νέας Σμύρνης, αλλά και τις προτάσεις τους για την αναβάθμιση και τον εξοπλισμό
των εργαστηρίων πληροφορικής. Επισημαίνουμε ότι υπάρχουν μεγάλες ανάγκες για
αναβάθμιση. Όπως επισημαίνουν μεταξύ άλλων οι συνάδελφοι/σσες, αυτό που
χρειάζονται τα εργαστήρια είναι υλικό δηλαδή νεότερους υπολογιστές, εκτυπωτές,
εγκατάσταση προβολικού, κλιματισμό. Το σύνολο των θέσεων εργασίας χρειάζεται να
είναι 13 υπολογιστές για τους μαθητές και 1 για τον δάσκαλο, συνολικά 14 υπολογιστές,
διότι υπάρχουν πολλά τμήματα με 25-26 μαθητές.Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Νέας
Σμύρνης, υιοθετεί και στηρίζει πλήρως το κείμενο των συναδέλφων.



Στις 10 Δεκεμβρίου κοινοποιούμε στη Δ Διεύθυνση ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 50 ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ 13ου και 14ου ΜΙΣΘΟΥ και ΤΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ
ΤΟΥ.



Στις 14 Δεκέμβρη, γίνεται η συγκρότηση του ΔΣ:

Το Δ.Σ. που προήλθε απ’ τις εκλογές στις 4/12/2018 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
ΤΗΛ.

ΘΕΣΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μελαμπιανάκη Ζέττα

7ο Δημ. Σχ.

210-9345380

6977 885092

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μαντζαβράκου Ανθή

4ο Δημ.Σχ.

210-9338908

6972 556058

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Καραμπά Σοφία

2ο Δημ. Σχ.

210-9323311

6943 879575

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

ΤΑΜΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Εκπρόσωπος του Συλλόγου στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας ορίστηκε η Μελαμπιανάκη
Ζέττα με αναπληρωματικό τον Μπογιατζή Φίλιππο.
 Στις 12 Δεκέμβρη, εκδίδεται ανακοίνωση σχετικά με το «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ».
θέση του Συλλόγου μας είναι:
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Α. Οι δράσεις αυτές αποφασίζονται χωρίς να ερωτώνται, να προτείνουν και να
συναποφασίζουν οι εκπαιδευτικοί. Πρώτα αποφασίζονται από το Δήμο και στη συνέχεια
καλούνται οι εκπαιδευτικοί να υλοποιήσουν. Αυτό πρέπει να αλλάξει ριζικά.
Β. Δεν συμφωνούμε με τη λογική του ανταγωνισμού στην οποία μπαίνουν τα σχολεία και οι
μαθητές/τριες.
Γ. Δεν είμαστε αντίθετοι με το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, αλλά απαιτούμε να
υπάρχει στήριξη από το Δήμο σε όλα τα θέματα και για όλες τις ανάγκες των σχολείων σε
όλη τη διάρκεια της θητείας της δημοτικής αρχής και να μη γίνεται αυτό περιστασιακά.
 Στις 17 Δεκέμβρη εκδίδεται ανακοίνωση με τίτλο: ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΡΑ ΟΛΩΝ
ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ! Όχι στο νέο προσοντολόγιο και στη διάσπαση. Μόνιμη και σταθερή
εργασία για όλους.
Δυο μόλις μέρες πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων, την Τετάρτη 19/12, η κυβέρνηση και
το Υπ. Παιδείας ετοιμάζονται να παρουσιάσουν το νέο σύστημα διορισμών/προσλήψεων που
δεν θα είναι παρά ένα προσοντολόγιο που θα προωθεί την απαξίωση της προϋπηρεσίας
των αναπληρωτών και την ισοπέδωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχίων.
Επιδιώκουν έτσι, σύμφωνα με την προσφιλή τακτική και αυτής και των προηγούμενων
κυβερνήσεων, να νομοθετήσουν σε νεκρό χρόνο, με τα σχολεία κλειστά, ώστε να αποφύγουν
τις μαζικές κινητοποιήσεις του εκπαιδευτικού κινήματος.
Είναι μια αντιδραστική εξέλιξη που επιτείνει την ομηρία και ανασφάλεια των συναδέλφων της
ελαστικής εργασίας και οδηγεί τους αναπληρωτές σε απολύσεις και πολυδιάσπαση.
Είναι μέτρα που ανατρέπουν το ενιαίο πλαίσιο εργασιακών δικαιωμάτων συνολικά στην
εκπαίδευση, οδηγούν τους εκπαιδευτικούς σε κατηγοριοποίηση και στρώνουν το χαλί στην
αξιολόγηση, την κινητικότητα και τις απολύσεις.
 Στις 7 Γενάρη, εκδίδεται ανακοίνωση-κάλεσμα για την 24ωρη απεργία της 11
Γενάρη,
ΟΧΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ, Άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου απολύσεων και της
ανακύκλωσης της ανεργίας! ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΜΑΧΗΤΙΚΑ ΣΤΗΝ 24ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΓΕΝΑΡΗ
Ύστερα από τις καταιγιστικού χαρακτήρα εξελίξεις σχετικά με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο του
Υπουργείου Παιδείας σχετικά με το νέο σύστημα προσλήψεων των εκπαιδευτικών το οποίο
παρά τις σφοδρές αντιδράσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας, εισάγεται σήμερα (7/1/2019)
στη Βουλή, με τη μορφή τροπολογίας, για ψήφιση μέχρι την προσεχή Παρασκευή 11/1/2019,
αποφασίζουμε:
 Συμμετοχή στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο διαμαρτυρίας, που οργανώνεται από
Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε. - ΕΛΜΕ και Συλλογικότητες Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών την
Τρίτη 8/1/2019 στις 14:00 στη Βουλή.
 Συμμετοχή αμέσως μετά το συλλαλητήριο στη Σύσκεψη Συντονισμού των Συλλόγων Π.Ε.
και των Ε.Λ.Μ.Ε. της Αττικής καθώς και Συλλογικοτήτων Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών στα
γραφεία της Δ.Ο.Ε.
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 Καλούμε το Δ.Σ. της ΔΟΕ να ανακοινώσει ολομέλεια Προέδρων για το Σάββατο 12/01 για
την απόφαση των επόμενων βημάτων κλιμάκωσης του αγώνα.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους/σσες σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 9
ΓΕΝΑΡΗ στις 7.30 μ.μ. στο 4ο –Αγ. Ανδρέας Δημ. Σχ. Νέας Σμύρνης (Κράτητος και
Αποστολάκη)
με βάση την απόφαση του ΔΣ της ΔΟΕ για «πραγματοποίηση έκτακτων Γενικών
Συνελεύσεων των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Π.Ε. όλης της χώρας από Τρίτη 8/1 μέχρι και
Παρασκευή 11/1»
Διεκδικούμε μόνιμους διορισμούς των -τουλάχιστον- 25.000 εκπαιδευτικών που εργάστηκαν
τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση για να καλυφθούν οι στοιχειώδεις ανάγκες των
σχολείων!
Μονιμοποίηση ΟΛΩΝ των συμβασιούχων-αναπληρωτριών/τών με μοναδικό κριτήριο το πτυχίο και
ΟΛΟΚΛΗΡΗ την προϋπηρεσία. Όχι στο νέο προσοντολόγιο και στη διάσπαση.
Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους.


Στις 8 Γενάρη συμμετέχουμε στη σύσκεψη αγώνα και συντονισμού της δράσης

Συλλόγων ΠΕ, ΕΛΜΕ και αναπληρωτών από την οποία εκδίδεται Δελτίο Τύπου με το
οποίο απαιτείται κλιμάκωση για:
 Μόνιμους μαζικούς διορισμούς με βάση τις ανάγκες της εκπαίδευσης, αποκλειστικά με
βάση το πτυχίο και όλη την προϋπηρεσία
 Διορισμός/μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών με έστω και με μία σύμβαση εργασίας
 Ούτε ένας αναπληρωτής να μην απολυθεί
 Στις 8 Γενάρη, εκδίδεται ανακοίνωση/αφισάκι
ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ!

με τίτλο: Στις 11 Γενάρη

ΟΧΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ Άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου απολύσεων και της
ανακύκλωσης της ανεργίας! ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ! Τώρα είναι η ώρα του
αγώνα! Ο αιφνιδιασμός της κυβέρνησης δεν πρέπει να περάσει. Οι αναπληρωτές καλύπτουν
ΠΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ. Μαζικοί διορισμοί τώρα! Μονιμοποίηση ΟΛΩΝ των
συμβασιούχων-αναπληρωτριών/των με μοναδικό κριτήριο το χρόνο λήψης πτυχίου και ΟΛΟΚΛΗΡΗ
την προϋπηρεσία. Όχι στο νέο προσοντολόγιο και στη διάσπαση. Μόνιμη και σταθερή εργασία για
όλους. Πλήρη εργασιακά, ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα
Προστασία της μητρότητας. Γενναία αύξηση κονδυλίων από τον προϋπολογισμό για την
Παιδεία Αυξήσεις για αξιοπρεπείς μισθούς στους νεοδιόριστους Πλήρη σύνταξη στα 30
χρόνια εργασίας.
 Στις 9 Γενάρη εκδίδεται ανακοίνωση-κάλεσμα στην Απεργία 11/1 με τίτλο:
ΑΓΩΝΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ μέχρι να αποσυρθεί το προσοντολόγιο! ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΓΕΝΑΡΗ:
24ωρη πανεκπαιδευτική ΑΠΕΡΓΙΑ! (συγκέντρωση 1.00 μμ στα Προπύλαια) Μαζικοί μόνιμοι
διορισμοί – διορισμός όλων των αναπληρωτών με μοναδικό κριτήριο το πτυχίο και ολόκληρη
την προϋπηρεσία!
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Στις 12 Γενάρη, εκδίδεται ανακοίνωση με τίτλο: Τη Δευτέρα 14 Γενάρη
ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ!

ΟΧΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ Άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου απολύσεων και της
ανακύκλωσης της ανεργίας! ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!

Χιλιάδες διαδηλωτές εκπαιδευτικοί, μόνιμοι και αναπληρωτές διαδήλωσαν μαζικά και
μαχητικά την Παρασκευή 11 Γενάρη στην Αθήνα και σε δεκάδες πόλεις όλης της χώρας στη
μεγαλύτερη πανεκπαιδευτική κινητοποίηση των τελευταίων χρόνων.
Χαιρετίζουμε τη ζωντάνια και τη μαχητικότητα του συλλαλητηρίου, την αποφασιστικότητα και
τον αγώνα των χιλιάδων διαδηλωτών. Χιλιάδες εκπαιδευτικοί διαδήλωσαν στους δρόμους της
Αθήνας και άλλων πόλεων, διεκδικώντας την απόσυρση του νομοσχεδίου και του
προσοντολογίου, μόνιμη και σταθερή εργασία. Καταγγέλλουμε την κρατική καταστολή, τα
ΜΑΤ και τα δακρυγόνα που επιστράτευσε η κυβέρνηση για να σταματήσει την ορμή των
εκπαιδευτικών μπροστά στη Βουλή αλλά και στο Μέγαρο Μαξίμου…
Δηλώνουμε τη στήριξή μας στους συναδέλφους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που αυτή τη
στιγμή και τις επόμενες ημέρες θα βρίσκονται στο κτήριο της Πρυτανείας του ΕΚΠΑ-το οποίο
από το πρωί της Παρασκευής βρίσκεται υπό κατάληψη-, προτάσσοντας τον ανυποχώρητο
αγώνα τους ενάντια στο προσοντολόγιο – έκτρωμα που απολύει χιλιάδες συναδέλφους μας.
Όλοι στην 24ΩΡΗ απεργία της Δευτέρας 14 Γενάρη και στην πορεία στη Βουλή, στις 3 μ.μ.


Στις 15 Γενάρη εκδίδεται ανακοίνωση και αφισάκι με τίτλο:

Πέμπτη 17 Γενάρη: 24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλο το Δημόσιο!
ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ-Ο αγώνας συνεχίζεται και θα δικαιωθεί!

ΟΧΙ ΣΤΟ

Τη Δευτέρα 14/1, πραγματοποιήθηκε η 24ωρη απεργία ΔΟΕ, ΟΛΜΕ με μαζικά συλλαλητήρια
και κινητοποιήσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις. Η διαδήλωση στην Αθήνα είχε
συμμετοχή εκπαιδευτικών από τον Έβρο, την Κρήτη, τη Λέσβο, τη Λήμνο, την Ικαρία, κλπ. Σε
όλη τη χώρα πραγματοποιήθηκαν μαζικές και δυναμικές κινητοποιήσεις. Στα νησιά, όπου η
πλειοψηφία των συναδέλφων είναι αναπληρωτές/τριες, έκλεισαν τα σχολεία. Η μαζικότατη
διαδήλωση της Αθήνας αντιμετωπίστηκε πάλι με βία. Καταγγέλλουμε την κρατική καταστολή,
τα ΜΑΤ και τα δακρυγόνα που επιστράτευσε η κυβέρνηση για να σταματήσει την ορμή των
εκπαιδευτικών, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό συναδέλφισσας.
Συνεχίζουμε! Δυναμικά και αποφασιστικά τον αγώνα μας για την απόσυρση του νομοσχεδίου
με πολύμορφο αγώνα διαρκείας. Η ΑΔΕΔΥ, στηρίζοντας τον αγώνα των εκπαιδευτικών
προκήρυξε 24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλο το Δημόσιο για την Πέμπτη 17 Γενάρη.
 Στις 22 Γενάρη, εκδίδεται ανακοίνωση με τίτλο: Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε – ο
αγώνας συνεχίζεται!
Σάββατο 26/1: πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στις 12μμ στα Προπύλαια Ο αγώνας
συνεχίζεται: για την κατάργηση του νόμου για το προσοντολόγιο, για μαζικούς μόνιμους
διορισμούς με βάση τις ανάγκες της εκπαίδευσης, αποκλειστικά με βάση το πτυχίο και όλη
την προϋπηρεσία, διορισμό όλων των αναπληρωτών με έστω και με μία σύμβαση εργασίας,
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καμιά απόλυση αναπληρωτή. Ενάντια στην αξιολόγηση και την υποβάθμιση της ειδικής
εκπαίδευσης.
Καλούμε όλους και όλες, σε μαζική συμμετοχή στο πανελλαδικό συλλαλητήριο το Σάββατο
26/1 στις 12μμ στα Προπύλαια και στην πανελλαδική συνέλευση αγώνα αμέσως μετά το
συλλαλητήριο στο ΠΤΔΕ.
 Στις 25 Γενάρη, εκδίδεται ενημερωτικό δελτίο, με βάση έγγραφο της ΔΟΕ για τη
διεκδίκηση των αναδρομικών για το 13ο -14ο μισθό. Το δελτίο περιέχει οδηγίες προς τους
συναδέλφους/σσες που επιθυμούν να προχωρήσουν στην προσφυγή. Επίσης ενημερώνει
ότι το ΔΣ αναλαμβάνει την παραλαβή και διεκπεραίωση των δικαιολογητικών, που θα γίνει
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ το απόγευμα, στο 4ο –Αγ. Ανδρέας
Την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου κατέθεσαν τα χαρτιά τους για την προσφυγή 254 συναδέλφισσες
και συνάδελφοι (237 μόνιμοι και 17 αναπληρωτές). Η δικάσιμος αναμένεται να οριστεί μετά
από μια διετία (τουλάχιστον). Η προσφυγή των αναπληρωτών αναμένεται να πάρει δικάσιμο
μέσα στο 2019. Η διαφορά είναι ότι οι μεν μόνιμοι υπάγονται στα διοικητικά δικαστήρια
(Διοικητικό Πρωτοδικείο, Διοικητικό Εφετείο, ΣτΕ) τα οποία αργούν πολύ, ενώ οι
αναπληρωτές στα κανονικά δικαστήρια.
 Στις 27 Γενάρη, εκδίδεται ανακοίνωση . Για τις Ομάδες Εκπαιδευτικής
Υποστήριξης του ν. 4547/2018, στην οποία επισημαίνεται ότι:
Οι μαθητές και οι οικογένειές τους θα πληρώσουν ξανά τα σπασμένα της πολιτικής που
υποβαθμίζει την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση!
Δεν μπορούν οι Σύλλογοι Διδασκόντων να μετατραπούν σε εκπαιδευτικό πολυεργαλείο! Και
Καλούμε:
o Τους Συλλόγους Διδασκόντων να λειτουργήσουν όπως λειτουργούσαν μέχρι σήμερα,
υποστηρίζοντας με υπευθυνότητα τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας και ειδικότερα
των μαθητών με αναπηρίες ή και με ειδικές ανάγκες. Να μη μπουν σε λογικές και πρακτικές
εκπτώσεων των μορφωτικών τους δικαιωμάτων. Να συνεχίσουν να απαιτούν να
εξασφαλίζονται όλες οι προϋποθέσεις δημόσιας και δωρεάν ΕΓΚΑΙΡΗΣ αξιολόγησης και
υποστήριξης των μαθητών με αναπηρίες ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εντός των
εκπαιδευτικών δομών του υπ. παιδείας.
o Τη ΔΟΕ να καλύψει συνδικαλιστικά, με κήρυξη απεργίας-αποχής, ώστε να μη
συμμετέχουν οι συνάδελφοι στις διαδικασίες συγκρότησης και λειτουργίας των Ομάδων
Εκπαιδευτικής Υποστήριξης.
Διεκδικούμε:
Άμεση στελέχωση όλων των αναγκαίων δομών Ειδικής και Γενικής Αγωγής με 30.000
μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών και του αναγκαίου αριθμού ΕΕΠ και ΕΒΠ και σχολικών
νοσηλευτών/τριων, με μονιμοποίηση τώρα όλων των αναπληρωτών -με αποκλειστικό
κριτήριο το πτυχίο και ολόκληρη την προϋπηρεσία- ώστε να μπορεί κάθε παιδί με ειδικές
ανάγκες, να έχει έγκαιρη διάγνωση και άμεση εκπαιδευτική υποστήριξη, στη δομή του
δημόσιου σχολείου που έχει ανάγκη!
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 Την Τετάρτη 30/1, έγινε συνάντηση των ΔΣ των Συλλόγων ΠΕ ΚαλλιθέαςΜοσχάτου, Νέας Σμύρνης και Παρθενώνα με τον Προϊστάμενο του 1ου ΚΕΣΥ Δ
Αθήνας Μ. Αποστολάκη. Παρόντες στη σύσκεψη ήταν και ο Συντονιστής Ειδικής Αγωγής
και Ενταξιακής Εκπαίδευσης του 4ου ΠΕΚΕΣ Α. Μουταβελής και ο Συντονιστής για την Ειδική
Αγωγή και ο Οργανωτικός Συντονιστής του 4ου ΠΕΚΕΣ Ν. Καμήλος. Εκδόθηκε ειδικό
ενημερωτικό.
 Στις 30 Γενάρη, κόβουμε την πίτα του Συλλόγου μας στο στο καφενείο «ΔΕΚΑ 4»,
(Αιγαίου 14 στη Νέα Σμύρνη) με τη συμμετοχή περίπου 70 συναδέλφων.
 Στις 31 Γενάρη, συμμετέχουμε στη σύσκεψη συντονισμού Συλλόγων ΠΕ, ΕΛΜΕ
και αναπληρωτών
Οι προτάσεις της σύσκεψης προς τους Συλλόγους είναι οι παρακάτω:
1. Οργάνωση νέου πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου το Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου, στις
11.30 π.μ., στην πλατεία Κοραή και κοινό αγώνα μαζί με σωματεία του ιδιωτικού τομέα που
οργανώνουν κινητοποίηση.
2. Οργάνωση του αγώνα διαρκείας σε τοπικό επίπεδο με τη συγκρότηση επιτροπών αγώνα
αναπληρωτών σε κάθε Σύλλογο ΠΕ και ΕΛΜΕ, έκδοση αφίσας, γράμματος προς τους γονείς,
πανό στα σχολεία, συσκέψεις και συνεργασία με τις Ενώσεις και τους Συλλόγους Γονέων.
3. Επιδιώκουμε τη διαμόρφωση ευρύτερου πανεκπαιδευτικού μετώπου (εκπαιδευτικών,
φοιτητών, γονέων, μαθητών) ενάντια στις αντιεκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις κυβέρνησης ΕΕ
– ΟΟΣΑ (νέο Λύκειο, αξιολόγηση, αλλαγές στα ΑΕΙ, συγχωνεύσεις, συμπτύξεις, περικοπές
κλπ) καθώς και τη διαμόρφωση ευρύτερου μετώπου ενάντια στην ελαστική εργασία με τους
εργαζόμενους και τους συμβασιούχους στο δημόσιο αλλά και ευρύτερο στον ιδιωτικό τομέα.
4. Καλούμε τις εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες ΔΟΕ και ΟΛΜΕ να κηρύξουν απεργία αποχή από τις διαδικασίες αξιολόγησης που προβλέπει ο ν. 4547/18 και η Υπουργική
Απόφαση 1816 /ΓΔ4/11-1-2019 και από τη συγκρότηση και συμμετοχή στις ομάδες
εκπαιδευτικής υποστήριξης.
5. Οι Σύλλογοι ΠΕ και οι ΕΛΜΕ να κηρύξουν από τώρα απεργία - αποχή από την
αξιολόγηση - αυτοαξιολόγηση. Να προχωρήσουμε σε κοινή διακήρυξη ή έστω μια συνοπτική
δήλωση και μια αφίσα που θα υπογράφεται από όλους τους Συλλόγους ΠΕ και ΕΛΜΕ που
έχουν κηρύξει απεργία – αποχή.
6. Μπλοκάρισμα και ακύρωση κάθε βήματος υλοποίησης της αξιολόγησης με πρώτο το
μπλοκάρισμα των σεμιναρίων επιμόρφωσης των συντονιστών εκπαίδευσης για την
αξιολόγηση και ενεργή παρέμβαση σε κάθε ανάλογο σεμινάριο. Οργάνωση παραστάσεων
διαμαρτυρίας στα ΠΕΚΕΣ.
7. Δεν συναινούμε στην υποβάθμιση της ειδικής αγωγής, δεν συγκροτούμε τις τριμελείς
επιτροπές και τις ομάδες εκπαιδευτικής υποστήριξης αξιοποιώντας όλες τις μορφές
αντίστασης που καταγράφονται στις αποφάσεις Συλλόγων ΠΕ και ΕΛΜΕ (απεργία – αποχή,
πρακτικό του Συλλόγου διδασκόντων, ακύρωση στην πράξη των ομάδων εκπαιδευτικής
υποστήριξης). Καλούμε τους Συλλόγους Διδασκόντων να συνεχίσουν το έργο στήριξης των
παιδιών με αναπηρίες ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως ακριβώς το έκαναν έως
σήμερα. Δηλαδή, με την παραπομπή των γονέων στο ΚΕΣΥ όπου θα γίνεται η διάγνωση των
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μαθητών σε σύντομο χρονικό διάστημα, με μόνο προαπαιτούμενο την παιδαγωγική έκθεση
που θα αποστέλλεται από τη σχολική μονάδα. Προχωράμε σε παραστάσεις διαμαρτυρίας
στα ΚΕΣΥ, στην παραπάνω κατεύθυνση.
8. Προχωρούμε σε ψηφίσματα καταδίκης του προπηλακισμού εκπαιδευτικών στη Σάμο από
μερίδα γονέων.
 Στις 6 Φεβρουαρίου εκδίδεται ψήφισμα συμπαράστασης προς τον συνάδελφο
εκπαιδευτικό Φώτη Μαντζώρο, που μαζί με άλλους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δέχτηκε επίθεση κατά τη διάρκεια σύσκεψης ορισμένων
Συλλόγων Γονέων στη Σάμο στις 28 Ιανουαρίου με θέμα την εκπαίδευση των
προσφυγόπουλων.
Οι ενορχηστρωμένες λεκτικές - και όχι μόνο - επιθέσεις
κλιμακώθηκαν σε βίαιη αφαίρεση του λόγου μόλις ο συνάδελφος διάβασε τον τίτλο του
κειμένου: «Μόρφωση για όλα τα παιδιά». Δηλώνουμε την αμέριστη στήριξή μας στους
συναδέλφους που δεσμεύονται στον αγώνα για τη μόρφωση ΟΛΩΝ των παιδιών.
 Στις 8 Φεβρουαρίου, εκδίδεται κοινή ανακοίνωση της ΕΛΜΕ Καλλιθέας Νέας
Σμύρνης Μοσχάτου, και των Συλλόγων ΠΕ Νέας Σμύρνςη και Παρθενώνα, με την
οποία καλούμε τη Δευτέρα 11 Φλεβάρη, στο τρίτο σεμινάριο επιμόρφωσης των
συντονιστών/ριων στο 4ο ΠΕΚΕΣ. σε παρέμβαση-παράσταση διαμαρτυρίας έξω από
το χώρο πραγματοποίησης των σεμιναρίων ώστε να ακυρωθούν τα σεμινάρια των
Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου που αφορούν την αξιολόγηση και την αυτοαξιολόγηση
της σχολικής μονάδας. Για το λόγο αυτό, κηρύσσουμε τρίωρη διευκολυντική στάση εργασίας
από τις 8 μέχρι τις 11 και καλούμε σε συγκέντρωση στις 8 πμ στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Αγ.
Δημητρίου, Ελ. Βενιζέλου 14.
Τη Δευτέρα 11/2, στις 8 πμ, με κάλεσμα του Συλλόγου μας, του Συλλόγου ΠΕ Ο Παρθενώνας
και της ΕΛΜΕ Καλλιθέας –Νέας Σμύρνης-Μοσχάτου, συγκεντρώθηκαν περίπου 25
συνάδελφοι/σσες
και με πανό κλείσαμε την είσοδο του σχολείου. Οι συντονιστές
αποχώρησαν. Ο συμβολικός αποκλεισμός έληξε στις 10.00 πμ
 Στις 14 Φλεβάρη, εκδίδεται ανακοίνωση με την οποία καλούμε ΚΑΛΟΥΜΕ Καλούμε
σε μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο που διοργανώνουν πρωτοβάθμια εκπαιδευτικά
σωματεία (Σύλλογοι ΠΕ και ΕΛΜΕ) μαζί με σωματεία του ιδιωτικού τομέα, το Σάββατο 16
Φεβρουαρίου στις 11.30 πμ στην πλ. Κοραή. ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΟΛΟΥΣ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ, ΤΟΥ 13ου -14ου ΜΙΣΘΟΥ.ΝΑ
ΖΟΥΜΕ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΣΘΟ ΜΑΣ.ΑΓΩΝΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΝΙΚΗ!
 Στις 15 Φλεβάρη εκδίδεται ανακοίνωση με τις προϋποθέσεις συμμετοχής μέλους
του Συλλόγου μας στο Συνέδριο ΔΟΕ-ΠΟΕΔ που θα γίνει στα Ιωάννινα, τη δεύτερη
εβδομάδα του Πάσχα, από τις 30/4 μέχρι και τις 02/5, με θέμα: «Δομές στήριξης του
εκπαιδευτικού έργου και των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο
πλαίσιο του γενικού σχολείου για την πραγμάτωση μιας παιδαγωγικής της ένταξης και όχι του
αποκλεισμού».
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 Την Παρασκευή 1 Μάρτη γίνεται ο χορός του Συλλόγου μας ΣΤHΝ ΤΑΒΕΡΝΑΜΟΥΣΙΚΟ ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ «ΤΟ ΚΑΡΤΟΥΤΣΟ» Συμμετείχαν 97 άτομα, εκ των οποίων 70
συνάδελφοι/σσες και 27 συνοδοί. Από το ταμείο δόθηκαν συνολικά 400 ευρώ.
 Την 1η Μαρτίου, συνυπογράφουμε με την ΕΛΜΕ Καλλιθέας Νέας Σμύρνης
Μοσχάτου κοινή ανακοίνωση –κάλεσμα σε αντιφασιστική συγκέντρωση για τη
Δευτέρα 4 Μαρτίου, όπου η περιφερειακή παράταξη της νεοναζιστικής οργάνωσης Χρυσή
Αυγή, που εμφανίζεται με τον τίτλο «Ελληνική Αυγή» θα κάνει εκδήλωση με ομιλητή τον
υπόδικο αρχηγό της Μιχαλολιάκο στην Αγ. Κυριακή στο Π. Φάληρο, στα σύνορα με τη Νέα
Σμύρνη. Καλούμε τις Ενώσεις και τους Συλλόγους Γονέων, τα σωματεία και τους φορείς της
περιοχής μας να καταδικάσουν τη νέα φασιστική πρόκληση.
 Ανακοίνωση για τις 8 Μάρτη: Αγώνας για την γυναικεία χειραφέτηση-Πανελλαδική
Στάση Εργασίας από τις 13:00 μέχρι τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση στις 13.30 στην
πλατεία Κλαυθμώνος, με κεντρικό θέμα μεταξύ άλλων και τα ίσα δικαιώματα για τις
αναπληρώτριες συναδέλφους. Η ανακοίνωση καταλήγει: Όλες και όλοι εμείς, εργαζόμενες κι
εργαζόμενοι, που παλεύουμε για προσλήψεις, αυξήσεις, δημόσια και δωρεάν υγεία και
παιδεία για όλους, διαδηλώνουμε στις 8 του Μάρτη, Ημέρα της Γυναίκας διεκδικώντας:
Κατάργηση των ανισοτήτων και διακρίσεων στην εργασία!
Προστασία της μητρότητας, άδειες ανατροφής τέκνων, ίσα δικαιώματα
αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς!

για τις

Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους!
 Στις 7 Μάρτη, εκδίδεται ψήφισμα συμπαράστασης στην Πρόεδρο της ΕΛΜΕ
Εύβοιας και Καταγγελία για την δίωξή της. Δηλώνουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας
στην Πρόεδρο της ΕΛΜΕ Εύβοιας, Χαρά Νίκα, η οποία καλείται σε Ένορκη Διοικητική
Εξέταση μετά από αναφορά-καταγγελία του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ευβοίας, «για κακόβουλη άσκηση κριτικής των πράξεων της προϊσταμένης αρχής».
 Στις 11 Μάρτη εκδίδεται ανακοίνωση με τίτλο: Να καταργηθεί η Υπουργική
Απόφαση «Προγραμματισμός και αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου των Σχολικών
Μονάδων» Που εισάγει την αξιολόγηση σχολείων κι εκπαιδευτικών! ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟ ΔΣ
ΤΗΣ ΔΟΕ ΝΑ ΚΗΡΥΞΕΙ ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚH ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ στην
οποία εκτιμάται ότι: Κάτω από την πίεση του εκπαιδευτικού κινήματος, δεκαετίες τώρα, έχει
ακυρωθεί και «παγώσει» στην πράξη, κάθε προσπάθεια αξιολόγησης είτε του εκπαιδευτικού
είτε της σχολικής μονάδας. Γι αυτό, σήμερα, η κυβέρνηση προχωρά με την περίφημη τακτική
της διαμόρφωσης «κουλτούρας αξιολόγησης» σύμφωνα με τις οδηγίες του ΟΟΣΑ. Η
λεγόμενη αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου της ΥΑ 1861/ΓΔ4, είναι στην ουσία μια
εξονυχιστική και εξοντωτική αξιολόγηση των Συλλόγων Διδασκόντων και των μελών τους,
δηλαδή των εκπαιδευτικών του σχολείου, που καμία σχέση δεν έχει με την ανάγκη να γίνει το
σχολείο καλύτερο, ώστε να καλύψει τις σύγχρονες λαϊκές μορφωτικές ανάγκες, καμία σχέση
δεν έχει με εσωτερικές και ανατροφοδοτικές συλλογικές παιδαγωγικές λειτουργίες. Σύμφωνα
με τον ΟΟΣΑ, «η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, του εκπαιδευτικού καθώς και τα
τυποποιημένα τεστ για την αξιολόγηση των μαθητών σε εθνικό επίπεδο πρέπει να
εξεταστούν μαζί, έτσι ώστε όχι μόνο να είναι αποτελεσματικές οι νέες πολιτικές όσον αφορά
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την επίτευξη των στόχων του πλαισίου αξιολόγησης, αλλά και να δημιουργούν
συμπληρωματικότητες, να αποφεύγεται η αλληλοεπικάλυψη και να προλαμβάνεται η
ασυνέπεια μεταξύ των στόχων». Η λεγόμενη αποτίμηση -αυτοαξιολόγηση θα αρχίσει με
απογείωση του γραφειοκρατικής δουλειάς του εκπαιδευτικού (συμπλήρωση εντύπων,
φορμών, τυποποιημένες πολλαπλές συνεδριάσεις συλλόγων, κλπ) και θα καταλήξει στη
χειραγώγηση, τον επιθεωρητισμό και την απόλυση. Και αυτά αποτελούν διαπιστώσεις της
εκπαιδευτικής κοινότητας σε όλες τις χώρες που υπάρχει η αυτοαξιολόγηση.
Να καταργηθεί η ΥΑ, και όλο το υπάρχον αντιδραστικό νομοθετικό πλαίσιο για την
αξιολόγηση! Όχι στην αξιολόγηση – αυτοαξιολόγηση. Παιδαγωγική ελευθερία και δημοκρατία
στο σχολείο. Καλούμε το ΔΣ της ΔΟΕ να πάρει τώρα απόφαση για ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ από
κάθε διαδικασία αξιολόγησης!
 Στις 11 Μάρτη, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Νέας Σμύρνης καλεί σε συμμετοχή
στο συλλαλητήριο του Σαββάτου 16 Μάρτη, παγκόσμιας ημέρας κατά του ρατσισμού
και του φασισμού. Κοινοποιείται το κάλεσμα των αντιρατσιστικών/αντιφασιστικών
συλλογικοτήτων στο οποίο αναφέρεται: Την 21η Μαρτίου γιορτάζουμε την Παγκόσμια
Ημέρα κατά του ρατσισμού και του φασισμού.
Το Σάββατο 16 Μαρτίου 2019 οι αντιρατσιστικές, αντιφασιστικές, προσφυγικές,
αντιπολεμικές συλλογικότητες της χώρας μας καλούν όλους τους εργαζόμενους σε
συγκέντρωση στην πλατεία Βικτωρίας στις 2 μμ και πορεία μέχρι τη Βουλή και τα γραφεία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να διαδηλώσουμε κατά των πολέμων, των ρατσιστικών και
αντιπροσφυγικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής Κυβέρνησης, κατά
του φασισμού που τρέφεται από αυτές τις πολιτικές, κατά των επεμβάσεων των μεγάλων
δυνάμεων στις διάφορες χώρες σε όλο τον κόσμο. Ζητάμε κατάργηση των Hot spots, των
κέντρων εγκλεισμού και των camps συγκέντρωσης προσφύγων σε όλη τη χώρα και την
ένταξη των προσφύγων στον κοινωνικό ιστό των πόλεων, ελεύθερη μετακίνηση των
προσφύγων στο εσωτερικό της χώρας και στην ΕΕ, Να μπουν όλα τα παιδιά σε σχολεία και
να λειτουργήσουν τάξεις υποδοχής και ένταξης, να καταδικαστούν οι φυσικοί και ηθικοί
αυτουργοί για τις δολοφονίες του Φύσσα και του Λουκμάν αλλά και για όλα τα άλλα
εγκλήματα που έχουν διαπράξει. Καλούμε τα σωματεία και τις συλλογικότητες να
συμμετέχουν στην κινητοποίηση.
 Στις 11 Μάρτη εκδίδεται ανακοίνωση που καλεί σε νέα κινητοποίηση από
Συλλόγους ΠΕ, ΕΛΜΕ και τις συλλογικότητες των αναπληρωτών για μαζικούς
διορισμούς-όχι στην εφαρμογή του προσοντολόγιου στις 14 Μάρτη ώρα 1.00 το
μεσημέρι στα Προπύλαια
 Στις 11 Μάρτη εκδίδεται κοινή καταγγελία με την ΕΛΜΕ Καλλιθέας Νέας Σμύρνης
Μοσχάτου σχετικά με υβριστικά και απειλητικά μηνύματα που έφτασαν στο μειλ του
Συλλόγου μας με αφορμή το κάλεσμα για την αντιφασιστική κινητοποίηση της 4
Μάρτη.
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 Στις 18 Μάρτη εκδίδεται ανακοίνωση σχετικά με την αναγκαιότητα ίδρυσης
τμημάτων ένταξης. Διαβιβάζουμε την ανακοίνωση του Συντονιστικού Νηπιαγωγών σχετικά
με την αναγκαιότητα ίδρυσης τμημάτων ένταξης σε ΟΛΑ τα νηπιαγωγεία. Και ΚΑΛΟΥΜΕ τις
νηπιαγωγούς του Συλλόγου μας να αποστείλουν άμεσα αίτημα για δημιουργία τμήματος
ένταξης μαζί με αντίγραφο πρακτικού συλλόγου διδασκόντων αναφέροντας την αναγκαιότητα
ίδρυσής του, άσχετα από τον αριθμό των γνωματεύσεων, διότι, ως δομή πρώτης υποδοχής
των παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση, δε μπορούμε να γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό
των παιδιών που χρειάζονται εκπαιδευτική υποστήριξη.
 Στις 19 Μάρτη εκδίδεται ανακοίνωση σχετικά με το αίτημα της Κοινωνικής Υπηρεσίας
του Δήμου Νέας Σμύρνης προς τους Διευθυντές/τριες και Προϊσταμένες των Σχολικών
μονάδων της Νέας Σμύρνης στο οποίο ζητά τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας των εκλεγμένων
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου σας
(ονοματεπώνυμο, τηλέφωνα επικοινωνίας και e-mai. Ζητάμε την ανάκληση του αιτήματος.
Δεν είναι αρμοδιότητα αλλά ούτε και υποχρέωση των Διευθυντών/τριων και Προϊσταμένων
των Σχολικών Μονάδων να αποστέλλουν σε όποιον ενδιαφερόμενο στοιχεία γονέων, ακόμα
κι αν πρόκειται για μέλη των ΔΣ.
 Στις 19 Μάρτη, εκδίδεται ανακοίνωση ενημερωτική για τη διαδικασία ίδρυση
τμημάτων ένταξης


Στις 20 Μάρτη εκδίδεται ανακοίνωση με διευκρινήσεις σχετικά με τις εφημερίες.

 Στις 20 Μάρτη, εκδίδεται ανακοίνωση –κάλεσμα με τίτλο 25η Μαρτίου 2019: Ο
φασισμός δεν έχει θέση στις γειτονιές μας! Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Νέας Σμύρνης,
ανταποκρινόμενος στο
αντιφασιστικό κάλεσμα,
στηρίζει
την ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΙΣ 10 ΤΟ ΠΡΩΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ. (Επισυνάπτονται οι ανακοινώσεις της ΕΛΜΕ Καλλιθέας-Νέας ΣμύρνηςΜοσχάτου κα του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ Καλλιθέας-Μοσχάτου)
 Στις 24 Μαρτίου εκδίδεται ανακοίνωση συμπαράστασης στην απολυμένη
εργαζόμενης της VresNET, στην οποία αναφέρεται ότι ο εργοδότης, αφού κατά το έτος
2017 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, προχώρησε και σε μηνύσεις. Εκτός από
τις απανωτές μηνύσεις στην ίδια την εργαζόμενη για πολλούς και διάφορους ψευδείς λόγους,
έχει επίσης καταθέσει: μια μήνυση σε μέλος του ΔΣ του ΣΕΤΗΠ και μια στην συνάδελφο που
κατέθεσε υπέρ της εργαζόμενης εγκύου στην επιθεώρηση εργασίας! Μηνύσεις, οι οποίες δεν
σταματούν ακόμα και όταν εκδικάζεται η υπόθεση και έχει ως αποτέλεσμα τη δικαίωση της
εργαζόμενης και την επιβολή αποζημίωσης από τον εργοδότη προς την απολυμένη.
Καλούμε το δικαστήριο, να δικαιώσει για άλλη μια φορά την εργαζόμενη, η οποία έχει
μαζί της όχι μόνο το δίκιο με το μέρος της, αλλά και την αλληλεγγύη μας. Εκφράζουμε
την αλληλεγγύη μας στην απολυμένη εργαζόμενη και στους εργαζόμενους που
μηνύθηκαν.
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 Στις 26 Μαρτίου εκδίδεται ανακοίνωση σχετικά με το Φεστιβάλ Παιδείας του
Δήμου, στην οποία αναφέρεται ότι: Είναι πλέον «παράδοση» στο Δήμο Νέας Σμύρνης να
αποφασίζονται και να υλοποιούνται δράσεις χωρίς την εμπλοκή της εκπαιδευτικής
κοινότητας, χωρίς να ζητηθεί η άποψη των εκπαιδευτικών και κυρίως χωρίς δημιουργική
συμμετοχή των μαθητών. Ένα ακόμη τέτοιο εγχείρημα, φαίνεται ότι είναι και το «Φεστιβάλ
Παιδείας»…. …Στο φεστιβάλ αυτό, δαπανώνται κάποιες χιλιάδες ευρώ (50.000 κατά
ομολογία του κ. Αντιδημάρχου Παιδείας), ενώ την ίδια ώρα δεν υλοποιούνται τα αιτήματα των
σχολείων για στοιχειώδη εποπτικά μέσα ή για συντήρηση της υλικοτεχνικής υποδομής και
βέβαια δεν δίνονται τα 150 ευρώ μηνιαίως στα σχολεία για την κάλυψη μικροεξόδων.

 Στις 30 Μαρτίου εκδίδεται ανακοίνωση –κάλεσμα σε αντιφασιστικό συλλαλητήριο
στην Καλλιθέα στις 6 Απριλίου. Μαζί με την ΕΛΜΕ Καλλιθέας-Νέας Σμύρνης Μοσχάτου, το
Σύλλογο Εκπαιδευτικών ΠΕ Καλλιθέας –Μοσχάτου και τον Αντιφασιστικό Συντονισμό
Καλλιθέας –Μοσχάτου-Ταύρου, καλούμε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς, εργαζόμενους
και νεολαία, να δώσουμε ηχηρή απάντηση στις φασιστικές προκλήσεις, με τη μαζική
συμμετοχή μας στο αντιφασιστικό συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6
Απρίλη στην Καλλιθέα, στην Πλατεία Κύπρου στις 12.00 το μεσημέρι.
 Στις 6 Απριλίου εκδίδεται ανακοίνωση-τοποθέτηση σχετικά με τον οικονομικό
απολογισμό των Σχολικών Επιτροπών ΠΕ και ΔΕ. Στην ανακοίνωση τίθενται οι
προϋποθέσεις με βάση τις οποίες η εκπρόσωπος του Συλλόγου ψηφίζει ή όχι τους
απολογισμούς και καταλήγει: Εν όψει των συνεδριάσεων για τους οικονομικούς
απολογισμούς, ζητούμε να μας χορηγήσετε άμεσα το σχέδιο οικονομικού απολογισμού
ΕΣΕΠΕ, του έτους 2018 τα έξοδα ανά σχολική μονάδα και κατά είδος (ΔΕΚΟ, αμοιβές
καθαριστριών, σχολικών τροχονόμων, αναλώσιμα, επισκευές κλπ) και τον κατάλογο με τα
χρέη της ΕΣΕΠΕ προς τους προμηθευτές την 31/12/2018.
 Στις 8 Απριλίου, εκδίδεται ανακοίνωση προς τη ΔΟΕ και τους αιρετούς με τίτλο ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΙΔΡΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΑ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Καλούνται να παρέμβουν στο Υπουργείο Παιδείας για να γίνουν δεκτά όλα τα
αιτήματα για ΤΕ στα νηπιαγωγεία, ανεξαρτήτως διαγνώσεων. Έγιναν αιτήσεις από 3
νηπιαγωγεία για ίδρυση ΤΕ. Κατέθεσαν διαγνώσεις αλλά μόνο μία από αυτές είναι τυπικά
εντάξει σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου (διαθέτει εισήγηση για στήριξη από Τμήμα
Ένταξης). Ζητήθηκε ήδη από τη Δ Διεύθυνση να μη μένει στο γράμμα του νόμου, ο οποίος
είναι απολύτως ανεφάρμοστος για τα νηπιαγωγεία. ΖΗΤΑΜΕ από τη ΔΟΕ να παρέμβει
ΑΜΕΣΑ στο Υπ. Παιδείας και να απαιτήσει να γίνουν δεκτά ΟΛΑ τα αιτήματα Νηπιαγωγείων
που έχουν υποβληθεί. Να απαιτήσει τη δημιουργία τμημάτων ένταξης σε κάθε νηπιαγωγείο
και τη στελέχωσή τους με μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό, σύμφωνα με τις θέσεις που
διατυπώθηκαν στην 1η και 2η Πανελλαδική Συνάντηση Νηπιαγωγών αλλά και σύμφωνα με
την ομόφωνη σχεδόν απόφαση του Συνεδρίου της 86ης Γ. Συνέλευσης Αντιπροσώπων της
ΔΟΕ.
Αιτήσεις για ΤΕ έχουν κάνει 3 Νηπιαγωγεία εκ τω οποίων εγκρίνεται το ένα. Μέχρι
σήμερα δεν έχει λειτουργήσει.
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Στις 9 Απρίλιου εκδίδεται ψήφισμα στήριξης στο Δ.Σ. της Ο.Ι.Λ.Ε.

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στρέφεται με αγωγή του εναντίον της
Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (ΟΙΕΛΕ) και του προέδρου της
Μιχάλη Κουρουτού και ζητά 100.000 ευρώ από κάθε μέλος του Δ.Σ. για συκοφαντική
δυσφήμηση σχετικά με την υπόθεση της εκπαιδευτικού Φώφης Μπουλούτα. Η ενέργεια αυτή
αποτελεί επίθεση ενάντια στη συνδικαλιστική δράση και την ελευθερία της έκφρασης.
Θυμίζουμε πως η εκπαιδευτικός Φώφη Μπουλούτα, η οποία είχε απολυθεί το 2012 από το
Κολλέγιο Ψυχικού για τη μονογραφή της κόλλας του γιου του Αντώνη Σαμαρά λόγω
προσπάθειας αντιγραφής σε εξετάσεις, δικαιώθηκε μετά θάνατον και το υπουργείο προέβη
σε ανάκληση της απόλυσης.
Συμπαραστεκόμαστε στους συναδέλφους μέλη του Δ.Σ. της ΟΙΕΛΕ και τον πρόεδρό της. Οι
προσπάθειες εκφοβισμού του συνδικαλιστικού οργάνου των ιδιωτικών εκπαιδευτικών δεν θα
περάσουν. Τέτοιες πρακτικές θα μας βρουν όλους απέναντι.
 Στις 11 Απριλίου, εκδίδεται ανακοίνωση διαμαρτυρίας για τον υποχρεωτικό
«εθελοντισμό» για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ11, στα πλαίσια της εκδήλωσης «Ημέρες
Άθλησης – Σχολικός Αθλητισμός Δ’ Αθήνας - Μάιος 2019 – Αθλητικό Κέντρο Π. Φαλήρου».
Στο έγγραφο αυτό, το σχετικό με τη διοργάνωση των ημερών σχολικού αθλητισμού (8,9,10/5
και 13,14,15/5), ορίζονται εθελοντές οι εκπαιδευτικοί ΠΕ11, για να πραγματοποιηθεί το
πρόγραμμα!!! Καλούμε τους Συλλόγους Διδασκόντων, που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο
παραπάνω πρόγραμμα, να επανεξετάσουν τη συμμετοχή τους σε αυτό, εάν δεν λυθούν τα
παραπάνω προβλήματα. Επισημαίνουμε ότι εφόσον οι εκπαιδευτικοί ΠΕ11 και οι Σύλλογοι
Διδασκόντων των σχολείων δεν ενημερώθηκαν για τις προθέσεις της Δ Διεύθυνσης ΠΕ και
ΔΕ σχετικά με την απαίτηση για «εθελοντική» εργασία, οπωσδήποτε, δικαιούνται να
ανακαλέσουν τις αποφάσεις τους για συμμετοχή στο πρόγραμμα.
 Στις 11 Απριλίου, εκδίδεται ανακοίνωση με τίτλο τοποθέτηση ψήφου της
εκπροσώπου του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Νέας Σμύρνης στη συνεδρίαση της
ΔΕΠ της 11/4/2019, με θέμα την έγκριση του οικονομικού απολογισμού των Σχολικών
Επιτροπών ΠΕ και ΔΕ. Στην οποία αναφέρεται ότι η εκπρόσωπος του Συλλόγου
Εκπαιδευτικών ΠΕ Νέας Σμύρνης στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, αιτιολογεί την
καταψήφιση των οικονομικών απολογισμών των Σχολικών Επιτροπών ΠΕ και ΔΕ. Για τη
συνεδρίαση της ΔΕΠ εκδόθηκε αναλυτική ενημέρωση με το Ενημερωτικό Δελτίο Ν 109.
 Στις 15 Απριλίου εκδίδεται γράμμα ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ, με στόχο να αξιοποιηθεί στις εγγραφές και να ενημερώσει για την
αναγκαίότητα της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης για όλα τα
νήπια 4 έως 6 ετών, αποκλειστικά στο δημόσιο νηπιαγωγείο. Είναι σημαντική τομή
επέκτασης της δημόσιας δωρεάν υποχρεωτικής εκπαίδευσης και ανοίγει τη δυνατότητα να
έχουν όλα τα νήπια 4-6 χρόνων ίσες εκπαιδευτικές αφετηρίες. Τονίζεται ότι: Για την άμεση
εφαρμογή της δημόσιας υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης στο
Δήμο Νέας Σμύρνης από το επόμενο σχολικό έτος πρέπει: να προχωρήσει σήμερα η
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στελέχωση του νηπιαγωγείου που είναι σχεδόν έτοιμο στο Παπαστράτειο, να αναλάβει ο
Δήμος την ενοικίαση άλλων 14 αιθουσών, και να υπάρξει προγραμματισμός για αγορά
οικοπέδων και οικοδόμηση και άλλων 7 σύγχρονων νηπιαγωγείων στην περιοχή μας.
Άμεσα, να προχωρήσει η διαδικασία για ενοικίαση χώρων σαν πρώτη προσωρινή λύση.
Καλούμε σε συστράτευση τους Συλλόγους Γονέων και την Ένωση Γονέων, όλες και όλους
για την εφαρμογή της καθολικής δημόσιας υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής αγωγής και
εκπαίδευσης και στη Νέα Σμύρνη.
 Στις 23 Απριλίου, εκδίδεται ψήφισμα συμπαράστασης στην Οργάνωση Μαχητικού
Αντιφασισμού. Απαιτούμε: Την αθώωση των αντιφασιστών της ΟΡΜΑ και την αυστηρή
καταδίκη της επίθεσης των Χρυσαυγιτών. Το κλείσιμο των γραφείων της ΧΑ καθώς και του
αντίστοιχου δουλεμπορικού γραφείου που λειτουργεί ως γιάφκα της «Χρυσής Αυγής»
Σωματείο «Άγιος Νικόλαος» .
 Στις 7 Μαΐου εκδίδεται ανακοίνωση –πρόσκληση για την τακτική Γενική Συνέλευση
της 6ης Ιουνίου.
 Στις 9 Μαΐου, έγινε με μεγάλη επιτυχία εκδήλωση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.
Ε. Νέας Σμύρνης με θέμα: «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ».
Προσκεκλημένη ομιλήτρια, ήταν η νομική σύμβουλος της ΔΟΕ κ. Μαρία Τσίπρα. Στο πλαίσιο
της συζήτησης οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν και έθεσαν τα ερωτήματά τους
σχετικά με το συνταξιοδοτικό.
 Στις 14 Μαΐου εκδίδεται επικαιροποιημένο ψήφισμα συμπαράστασης στον
αγωνιστή δάσκαλο Ηλία Σμήλιο και καταγγέλλει το γεγονός ότι οδηγείται σε δίκη την
Τετάρτη 15 – 5 – 2019 για τη δράση στα πλαίσια του Συντονισμού Συλλογικοτήτων
Θεσσαλονίκης ενάντια στους πλειστηριασμούς. Πρόκειται για την πρώτη μιας σειράς από
δίκες που έχουν στοχοποιήσει μαζί με άλλους αγωνιστές για τη δράση του, τον συνδικαλιστή
δάσκαλο Η. Σμήλιο, εκλεγμένο δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης,
Θεσσαλονίκης.


Στις 16 Μαΐου εκδίδονται Οδηγίες για την Τακτική Γενική Συνέλευση

 Στις 20 Μαΐου εκδίδεται ανακοίνωση με τίτλο: Όλοι και όλες στην κινητοποίηση
στο Υπουργείο παιδείας την Πέμπτη 23/05 στις 13:30. Συνεχίζουμε δυναμικά –
αγωνιζόμαστε συλλογικά! Μαζικοί μόνιμοι Διορισμοί – Διορισμός όλων των αναπληρωτών

 Στις 8/6, εκδίδεται σε ειδικό ενημερωτικό η Δήλωση της Προέδρου του Συλλόγου
Εκπαιδευτικών ΠΕ Νέας Σμύρνης στην τριμερή επιτροπή (4/6) αναφορικά με την
εφαρμογή της Δίχρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης από
το σχολικό έτος 2019 – 2020 (Ν. 4521/2018). Η δήλωση έχει τίτλο Άμεση εφαρμογή της
υποχρεωτικής 2χρονης υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Απαιτούμε:
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o από το Δήμο Νέας Σμύρνης να μεριμνήσει άμεσα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του,
για τις υλικοτεχνικές υποδομές (αίθουσες) που χρειάζονται για την άμεση εφαρμογή της
Δίχρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης από το Δημόσιο
Νηπιαγωγείο από το σχολικό έτος 2019 – 2020. Να ξεκινήσει άμεσα τη διαδικασία
αναζήτησης και ενοικίασης κατάλληλων χώρων.
o από τη Δ/νση Π. Ε. Δ΄ Αθήνας να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες (ιδρύσεις
νέων Νηπιαγωγείων, ώστε να εγγραφούν στα Δημόσια Νηπιαγωγεία της περιοχής μας όλα
τα νήπια και προνήπια ηλικίας 4 – 5 ετών το επόμενο σχολικό έτος.
o από το ΥΠΠΕΘ και την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στους αναγκαίους διορισμούς
Νηπιαγωγών και την εξασφάλιση πιστώσεων για την υλικοτεχνική υποδομή των
Νηπιαγωγείων, ώστε να υπάρξει άμεση και καθολική εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής
προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης από το επόμενο σχολικό έτος.


Στις 6 Ιουνίου, στη Γενική Συνέλευση, παίρνονται αποφάσεις για:

o Απεργία – Αποχή από κάθε διαδικασία αξιολόγησης/αυτοαξιολόγησης. Μπλοκάρουμε
στις συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων τις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης της σχολικής
μονάδας.
o Συμβολή σε πανεργατικό αγωνιστικό- απεργιακό συντονισμό σε ισότιμη βάση και με
ανοιχτές δημοκρατικές διαδικασίες, για την ανατροπή των αντεργατικών, αντιλαϊκών
πολιτικών και στήριξη του κινήματος για την προάσπιση του δικαιώματος στη στέγη, την
ενέργεια, το νερό.
Για την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης
Διεκδικούμε - απαιτούμε την άμεση και καθολική εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής
προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης σε όλους τους Δήμους της χώρας, με την άμεση
υλοποίηση της ίδρυσης επιπλέον νηπιαγωγείων με κατάλληλες υλικοτεχνικές υποδομές –
κτήρια και μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών και την άμεση συνεργασία όλων των
εμπλεκόμενων φορέων (Υπουργείου Παιδείας – κυβέρνησης – Ο.Τ.Α.).
Διεκδικητικό πλαίσιο
1. Μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση, στα χιλιάδες οργανικά κενά που υπάρχουν. Κατάργηση του Νόμου Γαβρόγλου
για το σύστημα διορισμών.
2. Κατάργηση του Νόμου Κατρούγκαλου για το ασφαλιστικό, που οδηγεί όλους τους
εκπαιδευτικούς να συνταξιοδοτούνται στα 67, λόγω των μειώσεων 40% που προβλέπει, και
δεν αφήνει κανένα περιθώριο για προσλήψεις. Θέσπιση ειδικών διατάξεων για τα όρια
ηλικίας αποχώρησης των εκπαιδευτικών.
3. Αυξήσεις στους μισθούς μας. Αναγνώριση της διετίας 2016 – 2017 για τη μισθολογική
μας
εξέλιξη.
Άμεση
χορήγηση,
με
πολιτική
απόφαση,
του 13ου και του 14ου μισθού. Επανακαθιέρωση των δώρων και του επιδόματος αδείας.
4. Ίδια δικαιώματα μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών
5. Άμεση κατάργηση της «εγκληματικής» ρύθμισης Γαβρόγλου για τη συνένωση του
Π.Τ.Δ.Ε.
Πατρών
με
το
Τμήμα
Κοινωνικής
Εργασίας
Δυτ. Ελλάδος, που αλλοιώνει την ταυτότητα των Παιδαγωγικών Τμημάτων.
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6. Γενίκευση της Δίχρονης Υποχρεωτικής προσχολικής Αγωγής σε όλους τους δήμους.
7. Επαναφορά του δασκάλου-υπεύθυνου του ολοήμερου.
8. Στήριξη των Δ.Υ.Ε.Π., τόσο σε προσωπικό, όσο και σε υλικοτεχνική υποδομή.
Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που καλούνται να τις στελεχώσουν.
9. Όχι στο πρόγραμμα Σταθερότητας της κυβέρνησης, που προβλέπει μείωση των
δαπανών για την Παιδεία από το 2019 ως το 2022. Γενναία αύξηση των δαπανών για την
Παιδεία ΤΩΡΑ.
10. Επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα
11. Ειδική Αγωγή: Τμήματα ένταξης σε όλα τα σχολεία και νηπιαγωγεία
Για την έγκριση εισόδου εκπαιδευτικών στα πρατήρια του στρατού σε όλη την Ελλάδα.
Μετά την αποδοχή από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας του σχετικού
αιτήματος της ΟΛΜΕ, για έγκριση εισόδου εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης στα στρατιωτικά πρατήρια της χώρας, ζητάμε από το ΔΣ της ΔΟΕ να αναλάβει
ανάλογες πρωτοβουλίες άμεσης εφαρμογή της απόφασης αυτής για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ.



Αποτελέσματα εκλογών ΤΗΣ 6 ΙΟΥΝΗ 2019, για Αντιπροσώπους του Συλλόγου
Εκπαιδευτικών Π. Ε. Νέας Σμύρνης στην 88η Γενική Συνέλευση της ΔΟΕ

ΙΟΥΝΗΣ 2019

ΕΔΡΕΣ - 3

ΜΑΗΣ 2017

ΕΔΡΕΣ- 2

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

115-2

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

116-1

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΚΙΝΗΣΕΙΣΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΚΙΝΗΣΕΙΣΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ

ΕΡΑ

68-1

ΕΡΑ

34-0

ΔΑΚΕ

33-0

ΔΑΚΕ

26-0

ΔΗ. ΣΥ.

23-0

ΔΗ.ΣΥ.

35-1

ΑΓ. ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ-ΠΑΜΕ

12-0

-----------------------------

---------------

ΛΕΥΚΑ

2

ΑΚ.-ΛΕΥΚΑ

18

ΣΥΝΟΛΟ

253

ΣΥΝΟΛΟ

229

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ: ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΑΚΗ ΖΕΤΤΑ, ΚΑΡΑΜΠΑ ΣΟΦΙΑ.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΑ: ΜΑΝΤΖΑΒΡΑΚΟΥ ΑΝΘΗ
 Στις 15 Ιουνίου εκδίδεται βεβαίωση για τους εκπαιδευτικούς την οποία θα
χρησιμοποιήσουν στην κλήρωση για τις κατασκηνώσεις της ΔΟΕ.
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 Στις 20 Ιουνίου εκδίδεται ψήφισμα συμπαράστασης για την αναπληρώτρια
εκπαιδευτικό που διώκεται από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Βαθέος Σάμου
γιατί υπερασπίστηκε το δικαίωμα των προσφυγόπουλων στην εκπαίδευση.
Απαιτούμε:
-

Να αποσυρθεί εδώ και τώρα η αγωγή.

Από το Υπουργείο Παιδείας και όλους τους αρμόδιους φορείς του να πάρουν θέση και
να υπερασπιστούν όλους τους εκπαιδευτικούς που στοχοποιούνται ή διώκονται για το
δικαίωμα όλων των παιδιών στην εκπαίδευση
 Την 1η Αυγούστου εκδίδεται ανακοίνωση με τίτλο: «ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΑΣΥΛΟ
ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΛΑΟ! ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ!», στην οποία επισημαίνεται ότι:
Αυτό που λείπει σήμερα στα Πανεπιστήμια και ολόκληρη τη Δημόσια & Δωρεάν Παιδεία δεν
είναι τα ΜΑΤ και οι διμοιρίες καταστολής αλλά η επαρκής χρηματοδότηση, για να λυθούν
προβλήματα όπως π.χ. έλλειψη φωτισμού, συντήρησης και φύλαξης που δίνουν χώρο σε
φαινόμενα εγκληματικότητας όπου αξιοποιούνται υποκριτικά μετά για το χτύπημα του
ασύλου. Με βάση τα παραπάνω οι προθέσεις της κυβέρνησης της Ν. Δ. και του οικονομικού
κατεστημένου είναι βαθιά αντιδραστικές και οπισθοδρομικές, γιατί «κατάργηση του άσυλου»
σημαίνει αποστείρωση του ελληνικού πανεπιστήμιου και μετατροπή του σε επιχειρηματικό
πανεπιστήμιο προσανατολισμένο στην αγορά, δηλ. με απλά λόγια, ένα πανεπιστήμιο που
δεν θα υπηρετεί τις ανάγκες του λαού, αλλά του κεφαλαίου.
Καλούμε σε μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο φοιτητικών συλλόγων και σωματείων που
θα γίνει την ημέρα της ψήφισης
 Στις 11 Σεπτέμβρη, εκδίδεται
Αντιφασιστικό Σεπτέμβρη 2019.

ανακοίνωση-κάλεσμα

συμμετοχής

στον

Στις 18 Σεπτεμβρίου συμπληρώνονται έξι χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από
τη νεοναζιστική οργάνωση Χρυσή Αυγή. Η Οικογένεια Φύσσα διοργανώνει ένα εξαήμερο
φεστιβάλ πολιτισμού, πληροφόρησης κι αντιφασιστικής δράσης, από την Παρασκευή 13
Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί πορεία
από την οδό Παύλου Φύσσα στα γραφεία της ΧΑ στον Πειραιά. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ
«Παύλος Φύσσας» διοργανώνονται συζητήσεις, προβολές, συναυλίες και εκθέσεις σκίτσων,
street art και φωτογραφίας, στο Πρώην Εργοστάσιο Καχραμάνογλου, Κωνσταντινουπόλεως
51, στο Κερατσίνι, με ελεύθερη είσοδο.
Ο Σύλλογος μας στηρίζει τις αντιφασιστικές εκδηλώσεις και καλεί σε μαζική συμμετοχή.
Επισυνάπτεται το Δελτίο τύπου των διοργανωτών.
 Στο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ν. 113, για τις αποφάσεις του ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΣ της
συνεδρίασης της ΤΕΤΑΡΤΗΣ 11-9-2019, με αφορμή τα Προβλήματα Σχολείων και τα
κενά, υπενθυμίζουμε ότι:
Το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών είναι κατ’ ανώτατο 30 ώρες. Το διδακτικό
ωράριο των εκπαιδευτικών είναι απαραβίαστο και καθορίζεται από το Ν. 2470/97. (24
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ώρες για όσους έχουν ως 10 χρόνια υπηρεσίας, 23 ώρες από 10-15 χρόνια, 22 ώρες
από 15-20 χρόνια και 21 ώρες από 20 και πάνω)
Με τη λήξη του διδακτικού του ωραρίου ο εκπαιδευτικός μπορεί να αποχωρήσει, εκτός αν
κάποια φορά (και όχι πάγια) του έχει ανατεθεί από το σύλλογο διδασκόντων άλλο
συγκεκριμένο έργο (εκπαιδευτικού/παιδαγωγικού-πολιτιστικού χαρακτήρα) ή υπάρχει
συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων. Είναι σαφές ότι καμιά οδηγία-εντολή για
υποχρεωτική παραμονή μέχρι τις 2μμ δεν είναι σύννομη. Σε καμία περίπτωση,
επίσης, η πρόσφατη του άρθρου 245 του ν. 4512/2018, δεν θεσπίζει υποχρέωση
παραμονής των εκπαιδευτικών στο σχολείο για τον πέραν του διδακτικού ωραρίου
χρόνο, παρά μόνο όταν η παραμονή συνδέεται με άλλο συγκεκριμένο έργο που έχει ανατεθεί
στους εκπαιδευτικούς από τα αρμόδια συλλογικά όργανα.
Η διαμόρφωση του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος γίνεται με δημοκρατική
συλλογική συζήτηση στο σύλλογο διδασκόντων. Αυτή η συζήτηση και η δημοκρατική
συλλογική κουλτούρα πρέπει να πρυτανεύσει σε κάθε σχολική μονάδα. Καλούμε τους
συλλόγους διδασκόντων και τους συναδέλφους διευθυντές των σχολείων να
συμπράξουν στην υπεράσπιση της δημοκρατίας στο σχολείο και του κυρίαρχου
ρόλου του συλλόγου διδασκόντων.
Σε ό,τι αφορά τις απουσίες εκπαιδευτικών λόγω αδειών, σε περίπτωση που δεν στέλνονται
αναπληρωτές για την κάλυψη των κενών, καλούνται οι σύλλογοι διδασκόντων να
αποφασίσουν ένα πάγιο ή κατά περίπτωση τρόπο για την κάλυψη του κενού που σε καμιά
περίπτωση δε μπορεί να είναι η καταστρατήγηση του διδακτικού ωραρίου κανενός
συναδέλφου.
Στο Ολοήμερο πρόγραμμα του Ενιαίου τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου ορίζεται ανά
ημέρα ο εκπαιδευτικός που έχει την ευθύνη λειτουργίας του ολοήμερου προγράμματος. Η
ημερήσια ευθύνη λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος μπορεί να ανατίθεται σε
εκπαιδευτικό κάθε ειδικότητας καθώς και στον Διευθυντή του σχολείου. Στους εκπαιδευτικούς
που φέρουν την ευθύνη λειτουργίας στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται χορήγηση
επιδόματος. Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, ορίζονται: α) οι εκπαιδευτικοί οι
οποίοι διδάσκουν και συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο στο Ολοήμερο
Πρόγραμμα και β) ανά ημέρα, ο εκπαιδευτικός που έχει την ευθύνη λειτουργίας του
Ολοήμερου Προγράμματος. (ΠΔ 79)
Δεν εφαρμόζουμε καμιά προφορική εντολή της διοίκησης που αφορά καταστρατήγηση
του πλαισίου εργασιακών δικαιωμάτων και σε κάθε περίπτωση να απαιτούμε έγγραφη και
αιτιολογημένη εντολή. Καταγγέλλουμε αμέσως στο Σύλλογο κάθε αυθαιρεσία και
παραβίαση των δικαιωμάτων μας.



Εκδίδεται στις 15 Σεπτέμβρη δελτίο με τα δικαιώματα των αναπληρωτών. Το
δελτίο θα είναι αντίστοιχο της περσινής έκδοσης.



Στις 19 Σεπτέμβρη εκδίδεται ανακοίνωση-κάλεσμα για συμμετοχή στην Απεργία
της 24/9.
Υπερασπίζουμε τη συλλογική οργάνωση και τους αγώνες των εργαζομένων!
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Υπερασπίζουμε τα εργασιακές και συνδικαλιστικές κατακτήσεις μας!
Το δικαίωμα στην απεργία κατακτήθηκε με αγώνες. Τα συνδικάτα έχουν συλλογικές
διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Έχουν Γενικές Συνελεύσεις και εκλεγμένα όργανα. Με βάση
αυτά αποφασίζουν. Με βάση αυτά παλεύουν. Δεν λογοδοτούν στο κεφάλαιο και τις
κυβερνήσεις. Πρέπει να είναι ανεξάρτητα από το κράτος και την εργοδοσία. Λογοδοτούν στα
μέλη τους, στους εργαζόμενους και την κοινωνία.
Καλούμε σε διαρκή συντονισμό της δράσης και αγωνιστικές κινητοποιήσεις με στόχο την
ανατροπή του νομοσχεδίου.
Παλεύουμε για




Μόνιμη σταθερή εργασία για όλους- κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις!
Πλήρη εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα για όλους!
Αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις!

 Στις 19/9, συμμετέχουμε στη σύσκεψη Συλλόγων ΠΕ και ΕΛΜΕ από την οποία
κατατίθενται οι παρακάτω προτάσεις:
- Να στηριχθεί η απεργία της 24ης Σεπτέμβρη ως αφετηρία για την ανατροπή του
«αναπτυξιακού πολυνομοσχεδίου» και των αντισυνδικαλιστικών μέτρων και ως πρώτη
μεγάλη μάχη ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ.
- Να οργανωθεί στις 4 Οκτώβρη αγωνιστική κινητοποίηση απέναντι στη συνεχιζόμενη
αντιεκπαιδευτική πολιτική στην εκπαίδευση που έχει στόχο την συρρίκνωση του δημόσιου
σχολείου και ιδιωτικοποίηση του μέσω των βάουτσερ στην προσχολική αγωγή, της
αξιολόγησης των σχολικών μονάδων, της εφαρμογής του νέου λυκείου κλπ. Απέναντι στην
πολιτική της
αδιοριστίας στο υπουργείο Παιδείας με κεντρικά αιτήματα τους μαζικούς διορισμούς
εκπαιδευτικών αποκλειστικά με το πτυχίο και την προϋπηρεσία, το διορισμό/μονιμοποίηση
όλων των αναπληρωτών, την κατάργηση του προσοντολογίου.
- Να προχωρήσουμε στην κοινή καταγραφή των αποφάσεων για την απεργία – αποχή
ενάντια στην αξιολόγηση που μέχρι στιγμής δεκάδες Σύλλογοι ΠΕ και ΕΛΜΕ έχουν πάρει.
- Να οργανώσουμε μεγάλη εκπαιδευτική κινητοποίηση στο κέντρο της Αθήνας στα μέσα
Οκτώβρη για όλα τα ζητήματα (διορισμοί, δίχρονη, αξιολόγηση, μισθοί/ασφαλιστικό,
αντισυνδικαλιστικός νόμος).
- Να οργανωθούν κατά τόπους δράσεις και πρωτοβουλίες για την άμεση εφαρμογή της
δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Να προχωρήσουμε σε κοινό
δελτίο τύπου όπου θα καταγράφονται, μεταξύ άλλων, οι ευθύνες συγκεκριμένων Δήμων που
αντιτίθενται στην εφαρμογή της δίχρονης. Να οργανωθεί παράσταση διαμαρτυρίας για το
κτιριακό πρόβλημα των νηπιαγωγείων.
- Να επιδιωχθεί συντονισμός της δράσης με τους φοιτητικούς συλλόγους ενάντια στην
κατάργηση του ασύλου και τα αντιεκπαιδευτικά μέτρα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
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 Στις 25/9 εκδίδεται το ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ν.114 με θέμα τη συνεδρίαση της
Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
Στις 25/9 συνεδρίασε η ΔΕΠ με μοναδικό θέμα έγκριση κατανομής και τοποθέτησης
υπολογιστών στα σχολεία. Διατηρούμε τις επιφυλάξεις μας τόσο για την ακρίβεια του
χρονοδιαγράμματος κάλυψης όλων των σχολείων όσο και για την υπόσχεση για ανανέωση
του συνόλου του εξοπλισμού τους. Θεωρούμε ότι θα είναι αντικείμενο διεκδίκησης για την
επόμενη περίοδο. Διευκρινίζουμε ότι η εκπρόσωπος του Συλλόγου ούτε μπορεί ούτε πρέπει
(και ούτε είναι ο ρόλος του Συλλόγου) να μπει στη λογική πρότασης για σειρά
προτεραιότητας των σχολείων (εκτός εάν υπάρχει σε κάποιο σχολείο σοβαρότατο
πρόβλημα). Ρόλος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ Νέας Σμύρνης είναι να διεκδικήσει να
ολοκληρωθεί άμεσα, το συντομότερο δυνατόν, το πρόγραμμα ανανέωσης του εξοπλισμού
ΟΛΩΝ των Σχολείων και Νηπιαγωγείων.
Είμαστε σε αναμονή για την άμεση τοποθέτηση των υπολογιστών στο 3-13, 2ο και 5ο
Δημοτικό, καθώς και για τη δημοσίευση των δύο νέων διαγωνισμών για τον εξοπλισμό των
υπόλοιπων σχολείων.
 Στις 10 Οκτωβρίου, εκδίδεται ανακοίνωση Σχετικά με την απογραφή υλικού των
Σχολικών Μονάδων. Θεωρούμε ότι η ζητούμενη απογραφή δεν έχει κανένα νόημα. Δεν
βοηθά κανένα. Τα σχολεία μας δεν έχουν κάπου κρυμμένο «στοκ» από αναλώσιμα.
Αντίθετα, δυστυχώς, πάρα πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί αναγκάζονται να βάλουν το χέρι
στην τσέπη και να αγοράζουν με δικά τους έξοδα αναλώσιμα, για να μπορούν να κάνουν τη
δουλειά τους. Μια επίσκεψη στις σχολικές μονάδες θα πείσει και τους πιο δύσπιστους.
Καλούμε λοιπόν, τους Διευθυντές/τριες και Προϊσταμένες να μην συμπληρώσουν τους
πίνακες απογραφής, αλλά να διαθέσουν το πολύτιμο χρόνο τους για να συμπληρώσουν ένα
πίνακα με τις ΑΝΑΓΚΕΣ του κάθε σχολείου. Τέλος, ζητάμε άμεσα συνάντηση με το νέο
Πρόεδρο της ΕΣΕ ΠΕ για να τον ενημερώσουμε για τα προβλήματα των σχολείων και να
ενημερωθούμε για τον προγραμματισμό της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής ΠΕ.
 Στις 12 Οκτωβρίου εκδίδεται η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ για
τις 6 Νοέμβρη
 Στις 12 Οκτωβρίου, εκδίδεται ανακοίνωση για πραγματοποίηση έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης στις 17/10. Το ΔΣ της ΔΟΕ πήρε απόφαση για την πραγματοποίηση έκτακτων
Γενικών Συνελεύσεων σε όλους τους Συλλόγους μέχρι τις 18/10 και Ολομέλειας Προέδρων
στις 19/10. Το θέμα των συνελεύσεων είναι ο αγωνιστικός σχεδιασμός μπροστά στα σοβαρά
προβλήματα τη εκπαίδευσης
 Στις 14 Οκτωβρίου εκδίδεται ψήφισμα συμπαράστασης
στον αγωνιστή
συνάδελφο Θανάσης Κούρκουλα. Στις 15 Οκτωβρίου 2019 συνεχίζεται η διακοπείσα δίκη
του Θανάση Κούρκουλα, εκπαιδευτικού και μέλους της «Κίνησης Απελάστε το Ρατσισμό»
μετά από την προκλητική μήνυση μέλους της ακροδεξιάς «επιτροπής κατοίκων» Αγίου
Παντελεήμονα. Ο μηνυτής ήταν επί χρόνια ανοιχτά υποστηρικτής της ναζιστικής Χρυσής
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Αυγής. Απαιτούμε την αθώωση του Θανάση Κούρκουλα.
φασιστικών επιθέσεων, όχι τα θύματά τους.

Στην φυλακή οι δράστες των

 Στις 16 Οκτωβρίου γίνεται αίτημα προς τη ΔΟΕ να παρέμβει στο Δικηγορικό Σύλλογο
σχετικά με την μη τήρηση του πλαφόν ου ορίζει ο νόμος για τις αμοιβές των δικηγόρων
 Στις 17 Οκτωβρίου η έκτακτη ΓΣ δεν έχει συμμετοχή. Το ΔΣ αποφασίζει τη
συνυπογραφή του κειμένου Συλλόγων ΠΕ και ΕΛΜΕ που είχε προταθεί από τον Α Σύλλογο
Αθηνών και το οποίο αναφέρει τα παρακάτω:
Οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών ΠΕ και οι ΕΛΜΕ που υπογράφουμε την παρούσα διακήρυξη, με βάση τις
αποφάσεις των ΔΣ ή/και των ΓΣ μας:
 Κηρύσσουμε απεργία – αποχή από τις διαδικασίες αξιολόγησης στελεχών και
αξιολόγησης/αυτοαξιολόγησης σχολικών μονάδων που προβλέπονται από το νόμο 4547/18 και την
Υπουργική Απόφαση 1816 /ΓΔ4/11-1-2019 με τίτλο «Προγραμματισμός και αποτίμηση του εκπαιδευτικού
έργου των σχολικών μονάδων»
 Δηλώνουμε την αντίθεσή μας στα νέα σχέδια για αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και για ατομική
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και την απόφασή μας να κηρύξουμε απεργία-αποχή από τις διαδικασίες
αυτές με στόχο το μπλοκάρισμά τους
 Καλούμε τα Δ.Σ. της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ να πάρουν αντίστοιχες αποφάσεις απεργίας-αποχής και να
προχωρήσουν σε όλα τα οργανωτικά μέτρα προετοιμασίας του κλάδου για τη μάχη αυτή
 Καλούμε τους Συλλόγους ΠΕ και τις ΕΛΜΕ να πάρουν αντίστοιχες αποφάσεις
Και το οποίο μέχρι τις 19/10 είχε συγκεντρώσει 22 υπογραφές: Α΄ Αθηνών, Αθηνά, Αιγάλεω,
Αμαρουσίου, Άνω Λιoσίων-Ζεφυρίου-Φυλής, Αργοσαρωνικού, Αριστοτέλης, Δ. Αττικής
"Βάρναλης", Δ. Γληνός, Ζ΄ Θεσσαλονίκης, Ικαρίας/Φούρνων, Καλλιθέας-Μοσχάτου,
Κέρκυρας, Κορυδαλλού - Αγίας Βαρβάρας, Κ. Σωτηρίου, Νέας Σμύρνης, Παρθενώνας,
Περικλής, Σύρου-Τήνου-Μυκόνου, Α΄ ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής, Β΄ ΕΛΜΕ Αθηνών, Ε΄ ΕΛΜΕ
Αθηνών

 Στις 18 Οκτωβρίου εκδίδεται Υπόμνημα για την εφαρμογή της 2χρονης
υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στο Δήμο Νέας Σμύρνης. Το
υπόμνημα κοινοποιείται στους Συλλόγους Γονέων, στην Ένωση Γονέων στη ΔΕΠ, και στα
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμιά ανταπόκριση.
 Στις 19 Οκτωβρίου, συμμετέχουμε στην Ολομέλεια Προέδρων. Εφόσον δεν υπήρχε
απαρτία στην έκτακτη ΓΣ της 17/10, αλλά και πανελλαδικά μόνο 3 Σύλλογοι έκαναν ΓΣ με
απαρτία, η Ολομέλεια δεν παίρνει κάποια συγκεκριμένη απόφαση για κινητοποίηση. Στη
συζήτηση που γίνεται τίθεται από μεγάλο αριθμό Προέδρων η ανάγκη να κηρύξει άμεσα η
ΔΟΕ απεργία-αποχή. Εκτός από το κείμενο το οποίο έχουμε υπογράψει, υπάρχει ανάλογη
πρωτοβουλία του Συλλόγου ΠΕ Σωκράτης. Γίνεται έκκληση για ενοποίηση των δύο
πρωτοβουλιών.
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Στις 22 Οκτωβρίου συμμετέχουμε σε σύσκεψη Συντονισμού Συλλόγων ΠΕ και
ΕΛΜΕ. Βασική πρόταση από αυτήν είναι η προώθηση του κοινού κειμένου των
σωματείων ενάντια στην αξιολόγηση και υπέρ της απεργίας – αποχής.

 Στις 27 Οκτωβρίου, με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ, συνυπογράφουμε το κάλεσμα
της ΕΛΜΕ Καλλιθέας-Νέας Σμύρνης-Μοσχάτου που καλεί όλους και όλες στην
αντιφασιστική συγκέντρωση της Δευτέρας 28 Οκτωβρίου στις 9.30 πμ στην πλατεία Κύπρου
στην Καλλιθέα.



Στις 29 Οκτωβρίου εκδίδεται ανακοίνωση Για την υποχρέωση των
αναπληρωτών/τριων σε ετήσιες ιατρικές εξετάσεις. Καλούμε το ΔΣ της ΔΟΕ να
αναδείξει το αίτημα για κατάργηση των επαναλαμβανόμενων ιατρικών εξετάσεων στα
πλαίσια της διεκδίκησης ίσων δικαιωμάτων μόνιμων-αναπληρωτών και να απαιτήσει από
το Υπουργείο Παιδείας να σταματήσει τις πιέσεις προς τις διευθύνσεις για αναβολή
καταβολής μισθοδοσίας.

 Στις 30 Οκτωβρίου, εκτιμώντας θετικά την πρωτοβουλία ενοποίησης των δύο
κειμένων των Συλλόγων ΠΕ Α Αθήνας και Σωκράτη, για την κήρυξη απεργίας –αποχής
από την αξιολόγηση, το ΔΣ αποφασίζει να συνυπογράψει το κοινό κείμενο, το οποίο
έχει ως εξής:
Οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Π.Ε. και οι Ε.Λ.Μ.Ε. που υπογράφουμε το παρακάτω κείμενο, με βάση τις
αποφάσεις των ΔΣ ή/και των ΓΣ μας:
1. Δηλώνουμε την αντίθεσή μας στους σχεδιασμούς για αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και για
ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Η οποιαδήποτε απόπειρα εφαρμογής της αξιολόγησης
χρειάζεται να βρει τον κλάδο ενωμένο και θωρακισμένο με το όπλο της απεργία – αποχής.
2. Αποφασίζουμε απεργία – αποχή από τις διαδικασίες αξιολόγησης στελεχών και
αξιολόγησης/αυτοαξιολόγησης σχολικών μονάδων που προβλέπονται από το νόμο 4547/18 και την
Υπουργική Απόφαση 1816 /ΓΔ4/11-1-2019 με τίτλο «Προγραμματισμός και αποτίμηση του εκπαιδευτικού
έργου των σχολικών μονάδων».
3. Καλούμε τα Δ.Σ. της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ να κηρύξουν ΑΜΕΣΑ απεργία-αποχή στη βάση και της
αντίστοιχης απόφασης της ΑΔΕΔΥ και να προχωρήσουν σε όλα τα οργανωτικά μέτρα προετοιμασίας του
κλάδου για τη μάχη αυτή.
4. Καλούμε τους Συλλόγους ΠΕ και τις ΕΛΜΕ να πάρουν αντίστοιχες αποφάσεις.
 Στις 30 Οκτωβρίου εκδίδεται ανακοίνωση με τις οδηγίες για την τακτική Γενική
Συνέλευση.
 Στις 1 Νοεμβρίου κατατίθενται για τις εκλογές του Συλλόγου τα ψηφοδέλτια των :
Αγωνιστική
Συσπείρωση
(Παρεμβάσεις-Κινήσεις-Συσπειρώσεις),
ΔΑΚΕ,
ΔΗΣΥ,
Εκπαιδευτικοί Ριζοσπαστικής Αριστεράς,.
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