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ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟ
Η ψήφιση του λεγόμενου αναπτυξιακού νόμου με τη διάλυση εργασιακών σχέσεων και συλλογικών
συμβάσεων, οι αντισυνδικαλιστικές διατάξεις του, οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για το ασφαλιστικό , η
πολυετής αδιοριστία και το προσοντολόγιο, το αναμενόμενο πολυνομοσχέδιο για την εκπαίδευση και η
αξιολόγηση που με χίλιους δυο τρόπους έχει ανακοινώσει ότι θα φέρει το επόμενο διάστημα η
κυβέρνηση, οι ιδιωτικοποιήσεις, τα συνεχή κατασταλτικά μέτρα, τα δεκαετή μνημόνια όλων των
κυβερνήσεων που έχουν εξαντλήσει οικονομικά την κοινωνία και τους εργαζόμενους είναι πολύ
σοβαρά πλήγματα για τους εργαζόμενους και τη νεολαία.
Χρειάζεται αγώνας διαρκείας για να αποτρέψουμε τις επιθέσεις και να διεκδικήσουμε ξανά όλα όσα
μας ανήκουν.
Καλούμε σε ΑΓΩΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ και πανεκπαιδευτικό συντονισμό με τα αγωνιζόμενα κομμάτια των
εκπαιδευτικών/φοιτητών/μαθητών που βρίσκονται στο δρόμο, με τα αγωνιζόμενα κομμάτια των
εργαζόμενων σε δημόσιο κι ιδιωτικό τομέα.
Αγωνιζόμαστε για πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς.
Επαναφορά του 13ου, 14ου μισθού. Αναπλήρωση όλων των μισθολογικών απωλειών.
Αγωνιζόμαστε για αξιοπρεπείς συντάξεις σε όλους τους εκπαιδευτικούς στα 30 χρόνια υπηρεσίας και
χωρίς όριο ηλικίας, πραγματικές αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις. Κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου
και όλων των αντιασφαλιστικών-αντισυνταξιοδοτικών νόμων που ισχύουν σήμερα. Όχι στην
ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης, που προωθεί η κυβέρνηση της ΝΔ.
Άμεση κατάργηση του Ν.4589/2019 κατάργηση του προσοντολογίου των απολύσεων και του
ανταγωνισμού.
Αγωνιζόμαστε για Μαζικούς Μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών/Μονιμοποίηση
αναπληρωτών αποκλειστικά με το πτυχίο και τη συνολική προϋπηρεσία.

όλων

των

Με βάση τις αποφάσεις δεκάδων ΣΕΠΕ και ΕΛΜΕ ενάντια στην αξιολόγηση, και την εφαρμογή της
ατομικής αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης σχολικής μονάδας, καλούμε σε
απεργία-αποχή.
Κατάργηση του Ν.4547/2018 για τις «νέες δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου» και της ΥΑ
Γαβρόγλου, ΦΕΚ 1816/ΓΔ4/11-1-2019 για τον «προγραμματισμό και αποτίμηση του εκπαιδευτικού
έργου».
Με απεργία-αποχή σταματάμε κάθε νομοθετική πρωτοβουλία του ΥΠΑΙΘ για τη λεγόμενη αυτονομία
των σχολικών μονάδων και τη νέα κατηγοριοποίησή τους με την κατάργηση του ενιαίου των
αναλυτικών προγραμμάτων και της χρηματοδότησης.

Απαιτούμε από τα ΔΣ των εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών να κηρύξουν απεργία-αποχή από την
αξιολόγηση.
Υπογράφουμε το κοινό ψήφισμα Συλλόγων-ΕΛΜΕ
Αγώνας για υποχρεωτική δίχρονη προσχολική αγωγή κι εκπαίδευση. Άμεση χρηματοδότηση για
ανέγερση νέων νηπιαγωγείων, ενοικίαση όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, μαζικούς μόνιμους διορισμούς
νηπιαγωγών για να τα στελεχώσουν, έκτακτη χρηματοδότηση για την κάλυψη όλων των αναγκών
τους. Μείωση του ωραρίου των νηπιαγωγών όπως των εκπαιδευτικών 6θεσίων και πάνω, μειούμενη
ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και υπολογιζόμενη σε διδακτικές ώρες όπως των εκπαιδευτικών
δημοτικών/γυμνασίων/λυκείων.
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, επιβεβαιώνει την συνυπογραφή του παρακάτω κειμένου,
το οποίο προτάθηκε από κοινού από τον Α Σύλλογο ΠΕ Αθηνών και το Σύλλογο ΠΕ Σωκράτης:
 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
απεργίας – αποχής.
 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».
 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.
 Καλούμε τους Συλλόγους ΠΕ και τις ΕΛΜΕ να πάρουν αντίστοιχες αποφάσεις.
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Απλήρωτοι παραμένουν οι αναπληρωτές!
Σήμερα, 6 Νοέμβρη, η μισθοδοσία του μήνα Οκτωβρίου δεν έχει καταβληθεί ακόμα σε
κανέναν αναπληρωτή ΕΣΠΑ, οποιουδήποτε προγράμματος. Για την ακρίβεια δεν έχουν
καν υπογραφεί και αποσταλεί οι εντολές μισθοδοσίας από το ΥΠΑΙΘ στις Δ/νσεις
Εκπ/σης. Οι αναπληρωτές έχουν να λάβουν ολόκληρο μισθό από το μήνα Μάιο και
πέρα από τα μειωμένα εργασιακά δικαιώματα πλέον αντιμετωπίζουν σοβαρά
προβλήματα ακόμα και διαβίωσης. Συνυπολογιζομένων και μετακομίσεων, εξόδων,
μεταφορικών οι συνάδελφοι έχουν πραγματικά γονατίσει οικονομικά.
Δεν μπορεί οι δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί των μαθητών να αντιμετωπίζονται σαν
άνθρωποι δεύτερης κατηγορίας, να εμπαίζονται σε καθημερινό βαθμό. Ένα από τα πιο
στοιχειώδη και αυτονόητα αιτήματα είναι τουλάχιστον μια σταθερή ημερομηνία
πληρωμών. Το ζήτημα της άμεσης και σταθερής καταβολής των δεδουλευμένων έχει
γίνει και παλαιότερα επίδικο κινητοποιήσεων, όταν οι ωρομίσθιοι παρέμεναν απλήρωτοι
για μήνες! Η ίδια αντιεκπαιδευτική πολιτική που προωθεί το μοντέλο της ελαστικής
εργασίας στην εκπαίδευση, ευθύνεται για τα απαράδεκτα αυτά φαινόμενα.
Καλούμε τη Δ.Ο.Ε. πρέπει να παρέμβει άμεσα για το ζήτημα απαιτώντας από την
πολιτική ηγεσία και τους υπεύθυνους υπηρεσιακούς παράγοντες να δοθεί άμεσα λύση
με κάθε δυνατό τρόπο. Το πρόβλημα είναι πλέον πολύ σοβαρό και ζωτικής σημασίας
για χιλιάδες συναδέλφους.
ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ
ΕΓΚΑΙΡΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
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ΠΛΗΡΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
Η απαράδεκτες συνθήκες εργασίας
των ελαστικά εργαζόμενων γονέων συνεχίζονται!
Να στήσουμε δίχτυ προστασίας
απέναντι στην εργοδοτική τρομοκρατία και ασυδοσία!
Τον προηγούμενο Μάρτη, μετά και από την πίεση του εκπαιδευτικού κινήματος, δόθηκε με
νόμο μόνο στις αναπληρώτριες μητέρες αλλά όχι στους αναπληρωτές πατέρες, άδεια ανατροφής 3.5
μηνών επιπλέον. Οι ελάχιστοι αυτοί μήνες συνοδεύονται από όρους: θα πρέπει να ξεκινήσουν να
μετράνε σαν άδεια αμέσως μετά την άδεια κύησης και να είναι μέσα στο διάστημα της σύμβασης
εργασίας της αναπληρώτριας, δηλαδή δεν μετατίθενται και δεν έχουν αναδρομική ισχύ. Δεν μπορεί
δηλαδή να την πάρει μια γυναίκα που γεννάει στο τέλος της σύμβασής της (π.χ. Μάιο) ή μέσα στο
καλοκαίρι. Πράγμα που μειώνει κατά πολύ το ποσοστό των αναπληρωτριών που μπορούν να τη
λάβουν.
Στην ουσία, οι 3.5 μήνες άδειας ανατροφής είναι εξαιρετικά λίγοι και οι αναπληρωτές/τριες
συνεχίζουν να έχουν να διαλέξουν ανάμεσα σε άδειες άνευ αποδοχών, ενσήμων και προϋπηρεσίας
και στην παραίτηση αν αποφασίσουν να γίνουν γονείς ή αν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στη διάρκεια
της κύησης, αφού οι έγκυες αναπληρώτριες δεν δικαιούνται άδεια επαπειλούμενης κύησης. Στερούνται
ακόμα και την άδεια ασθένειας τέκνου σε μια κατεύθυνση πραγματικής τιμωρίας της μητρότητας. Οι
αναπληρωτές γονείς οδηγούνται εκβιαστικά στην οικονομική εξαθλίωση, στερούνται το επίδομα
ανεργίας το καλοκαίρι και έγκαιρη πρόσληψη την επόμενη χρονιά.
Όλα αυτά δείχνουν την απαράδεκτη στάση που συνεχίζουν να κρατούν τα υπουργεία και οι
ηγεσίες τους απέναντι στους αναπληρωτές γονείς, στερώντας τους το αναφαίρετο δικαίωμά τους σε
προστατευόμενη κύηση, λοχεία αλλά και ανατροφή των παιδιών τους. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί,
οι συμβασιούχοι και ελαστικά εργαζόμενοι εκπαιδευτικοί δηλαδή, κρατούνται όμηροι με την
«ελαστικής» σχέση εργασίας που διαιωνίζει το υπουργείο παιδείας ακολουθώντας πιστά τις επιταγές
της ΕΕ και του ΟΟΣΑ. Στην ΕΕ μάλιστα έχει θεσπιστεί η απόλυση των εγκύων γυναικών. Είναι
έκδηλη λοιπόν η πολιτική κατεύθυνση ότι οι εργαζόμενες γυναίκες θα ανακυκλώνονται και θα
χρησιμοποιούνται μόνο όσο είναι παραγωγικές.
Η ίδια κατάσταση ισχύει και στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα στους συμβασιούχους
εργαζόμενους/ες.
Στον ιδιωτικό τομέα τα πράγματα είναι σε πολλές περιπτώσεις ακόμα πιο δύσκολα για τους
ελαστικά εργαζόμενους γονείς. Αν μείνεις έγκυος μπορεί και να απολυθείς! Οι νέες μητέρες και
πατέρες στον ιδιωτικό τομέα που δουλεύουν με μπλοκάκι (Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών) δεν έχουν
κανένα δικαίωμα στη μητρότητα-πατρότητα και δεν δικαιούνται καμία άδεια. Οι νέοι γονείς
στερούνται τα εργασιακά τους δικαιώματα, στην ευχέρεια του κάθε αφεντικού, που συνήθως
αρκείται στο μικρό επίδομα των 200€ για 4 μήνες!
Η σύμβαση εργασίας δεν μπορεί να ορίζει τον οικογενειακό προγραμματισμό των
εργαζομένων!
Στην ατελείωτη λίστα με δικαιώματα που στερούνται οι επισφαλώς και ελαστικά
εργαζόμενοι, όπως άδειες επαπειλούμενης κύησης, άδειες ασθένειας τέκνου, συνδικαλιστικά
δικαιώματα κ.ά. εμείς οφείλουμε να απαντήσουμε δυναμικά!
Η Καμπάνια για την Προστασία της Μητρότητας σε συνέχεια των αγώνων της, ενεργοποιήθηκε
δυναμικά την προηγούμενη χρονιά και μαζί με εκπαιδευτικά σωματεία, σωματεία του δημόσιου και του
ιδιωτικού τομέα οργάνωσε συσκέψεις, κινητοποιήσεις και μια συνέντευξη τύπου.
Συνεχίζουμε δυναμικά τις δράσεις μας, ενωμένοι και συντονισμένοι με τον δημόσιο και τον ιδιωτικό
τομέα και αντιμαχόμαστε τις επιταγές της κάθε εργοδοσίας, υπερασπιζόμενοι/ες το δικαίωμα κάθε
ανθρώπου να γίνει γονιός με δικαιώματα και αξιοπρεπείς όρους.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ:
 Σύσκεψη συντονισμού με σωματεία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα τέλη Νοέμβρη
 Συμμετοχή σε κινητοποιήσεις του ιδιωτικού τομέα για την προστασία της μητρότητας
 Κινητοποίηση -αρχές Δεκεμβρίου στο Υπουργείο Εργασίας και Υπ. Πολιτισμού
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
• Πλήρη προστασία της μητρότητας – 9μηνη άδεια ανατροφής για όλους τους γονείς
αναπληρωτές εκπαιδευτικούς με πλήρεις αποδοχές, καταβολή ενσήμων και αναγνώριση της
προϋπηρεσίας
• Πλήρη προστασία της κύησης, ακώλυτη χορήγηση γονικών αδειών και άδειας ασθένειας
τέκνου και 5μηνης άδειας επαπειλούμενης κύησης με πλήρεις αποδοχές, καταβολή ενσήμων
και αναγνώριση της προϋπηρεσίας
• 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
• Αναδρομική προσμέτρηση της προϋπηρεσίας και των ενσήμων για όσες/ όσους
εξαναγκάστηκαν σε χρήση των αδειών άνευ αποδοχών
ΕΜΕΙΣ ΟΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ!
ΠΛΗΡΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΑΜΕ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΟΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΙΚΑ ΜΑΣ ΑΝΗΚΟΥΝ!
ΠΛΗΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ!

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΟΜΟΦΩΝΑ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Για την εφαρμογή της 2χρονης υποχρεωτικής
Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στο Δήμο Νέας Σμύρνης.
Να αναλάβουν ΟΛΟΙ τις ευθύνες τους
Δύο χρόνια μετά την ψήφιση του Ν 4521/2018 για την υποχρεωτική εφαρμογή της 2χρονης
Προσχολικής Αγωγής και εκπαίδευσης τα δεδομένα είναι τα εξής.


Με το περιθώριο που άφησε στους Δήμους η προηγούμενη κυβέρνηση να την εφαρμόσουν σε
βάθος τριετίας, σήμερα, 27 Δήμοι που έχουν περίπου το 50% των νηπίων ηλικίας 4-6 ετών,
βρίσκονται ακόμη εκτός της υποχρεωτικότητας. Ταυτόχρονα, δεν υπήρξε προγραμματισμός,
σχεδιασμός και χρονοδιάγραμμα για να καλυφθούν οι τεράστιες ανάγκες σε κτιριακή υποδομή ούτε για
να γίνει διορισμός των περίπου 2.000 νηπιαγωγών που χρειάζονται για την πλήρη εφαρμογή της
δίχρονης προσχολικής Αγωγής.



Η ΚΕΔΕ ζήτησε την αναστολή του νόμου και Δήμοι ζήτησαν εξαίρεση από την υποχρεωτικότητα. Είναι
γνωστό ότι τα ιδιωτικά σχολεία και παιδικοί σταθμοί προκρίνουν την εφαρμογή των vouchers ώστε να
μετατραπεί σε εμπορεύσιμο είδος το δημόσιο δικαίωμα για προσχολική αγωγή. Τα ιδιωτικά
συμφέροντα και σχολάρχες, περιμένουν και πιέζουν για την αναστολή του νόμου.



Μέσα στο καλοκαίρι, (13 – 8 – 2019) η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ και η κυβέρνηση της Ν. Δ.
προχώρησαν στην έκδοση ΚΥΑ με την οποία εξαιρούν από την εφαρμογή της Δίχρονης
Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σε 13 Δήμους της χώρας (Αμαρουσίου,
Ηρακλείου – Αττικής, Κεντρικής Κέρκυρας, Κηφισιάς, Κομοτηνής, Κω, Λυκόβρυσης – Πεύκης,
Μαλεβιζίου, Μαραθώνα, Παιανίας, Ραφήνας – Πικερμίου, Ρόδου, Σαρωνικού) από το σύνολο των 116
Δήμων στους οποίους είχε νομοθετηθεί (με βάση το νόμο 4521/2018) η εφαρμογή της Δίχρονης
Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019 – 2020.



Ο Δήμος Νέας Σμύρνης, οφείλει σύμφωνα και με την τελευταία εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας να
εφαρμόσει τη Δίχρονη Υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση από το επόμενο σχολικό
έτος 2020-21. Δεν έχει υπάρξει η παραμικρή προετοιμασία γι αυτό. Αντίθετα, υπάρχει πλήρης
αδιαφορία.
. Επειδή θεωρούμε ότι:
Σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές απόψεις το Νηπιαγωγείο είναι η πρώτη και ίσως η
σημαντικότερη βαθμίδα της εκπαίδευσης. Είναι ένας από τους βασικότερους μετά την οικογένεια
θεσμούς κοινωνικοποίησης και η πρώτη στη ζωή του παιδιού επαφή με τον θεσμό του σχολείου. Είναι
η σχολική βαθμίδα στην οποία το νήπιο έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με τη γλώσσα, τους
αριθμούς και τη χρήση τους, τη φύση και γενικά το περιβάλλον καθώς και τα σύμβολα της γνώσης. Για
τους λόγους αυτούς έχει σχεδόν αποφασιστικές για το μέλλον του παιδιού επιπτώσεις, καθορίζει εάν
το παιδί των 4-6 χρόνων θα αποκτήσει θετική ή αρνητική σχέση με τον σχολικό θεσμό.
H θεσμοθέτηση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης για όλα τα νήπια 4
έως 6 ετών, αποκλειστικά στο δημόσιο νηπιαγωγείο, αποτελεί κομβικής σημασίας αίτημα της
εκπαιδευτικής κοινότητας. Το 2006, κατακτήσαμε τον ένα χρόνο υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής
και εκπαίδευσης. Σήμερα, όπως και το 2006, η ψήφιση του άρθρου 33 του ν 4521/2018 αποτελεί μια
εξέλιξη που διαμορφώνει ένα νέο πεδίο δυνατοτήτων και διεκδικήσεων σε σχέση με το αίτημα της
υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης.
Το αίτημα για θεσμοθέτηση και η εφαρμογή της 2χρονης αποκλειστικά Δημόσιας Υποχρεωτικής
Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, δεν είναι συντεχνιακό αίτημα των εκπαιδευτικών. Είναι

σημαντική τομή επέκτασης της δημόσιας δωρεάν υποχρεωτικής εκπαίδευσης για να έχουν όλα τα
νήπια 4-6 χρόνων ίσες εκπαιδευτικές αφετηρίες.
ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ στην αναγκαιότητα της υλοποίησης της δίχρονης υποχρεωτικής αγωγής και
εκπαίδευσης ΚΑΙ στη Νέα Σμύρνη.
Στη Νέα Σμύρνη, το κτιριακό πρόβλημα είναι ήδη έντονο.
Στα 11 Δημόσια Νηπιαγωγεία μας, οι μετακινήσεις νηπίων από το ένα νηπιαγωγείο στο άλλο
έχουν γίνει πλέον καθεστώς, αφού, τα Νηπιαγωγεία μας χωράνε ίσα ίσα τα Νήπια. Το σχολικό έτος
2019-20 φοιτούν 495 μαθητές/τριες σε 23 αίθουσες, εκ των οποίων 416 νήπια και μόλις 79 προνήπια,
ενώ είναι άγνωστος ο αριθμός νηπίων και προνηπίων που «κατέφυγε» είτε σε ιδιωτικά Νηπιαγωγεία
είτε σε άλλους Δήμους, αφού δεν βρήκε χώρο στα Δημόσια Νηπιαγωγεία της Νέας Σμύρνης. (οι
αιτήσεις εγγραφής ήταν 153). Σύμφωνα με τη νομοθεσία, από το σχολικό έτος 2019-20, ο αριθμός
των παιδιών ανά τμήμα για τα νηπιαγωγεία (και την Α Δημοτικού) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα
22.
Κάθε χρόνο, η Νέα Σμύρνη τροφοδοτεί σταθερά με προνήπια αλλά και νήπια τους γειτονικούς
Δήμους εφόσον δεν χωράνε τα παιδιά στο νηπιαγωγείο της γειτονιάς τους αλλά ούτε στα όμορα.


Στο Δήμο Νέας Σμύρνης καταγράφονται σε λειτουργία 23 αίθουσες διδασκαλίας νηπιαγωγείου
για τις οποίες έχουμε τις παρακάτω παρατηρήσεις:



Στο 4ο Νηπιαγωγείο το ένα από τα τρία τμήματα στεγάζεται σε κοντέινερ.



Το 7ο Νηπιαγωγείο λειτουργεί μέσα στο 4ο-Αγ. Ανδρέας Δημοτικά Σχολεία και στερείται οποιουδήποτε
βοηθητικού χώρου πέρα από τις δύο αίθουσες διδασκαλίας που έχει στη διάθεσή του (δεν έχει ούτε
προθάλαμο, ούτε κουζίνα, ούτε δικιές του τουαλέτες, ούτε γραφείο νηπιαγωγών).



Στο 9ο Νηπιαγωγείο, στην πραγματικότητα υπάρχει 1,5 αίθουσα και όχι 2, αφού η μια αίθουσα είναι
πάρα πολύ μικρή.



Στο 10ο Νηπιαγωγείο το ένα τμήμα του στεγάζεται σε άλλο χώρο, σε απόσταση από το κυρίως κτίριο,
σε κτίριο της ΓΕΧΑ.
Δηλαδή, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην ήδη υπάρχουσα υποδομή
Β. Σε ποια κατάσταση πρέπει να πάμε:

Για να εφαρμοστεί η δημόσια υποχρεωτική δίχρονη προσχολική αγωγή και εκπαίδευση στο Δήμο
Νέας Σμύρνης χρειάζονται περίπου διπλασιασμός των υπαρχόντων υποδομών. Υπολογίζοντας κατά
προσέγγιση ότι με την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής αγωγής και εκπαίδευσης θα έχουμε
διπλάσιο αριθμό μαθητών/τριων σε σχέση με τα σημερινά φοιτούντα νήπια (φοιτούντα νήπιαΧ2)
δηλαδή 416Χ2= 832 μαθητές/τριες, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε τουλάχιστον 38 αίθουσες διδασκαλίας.
Επομένως χρειάζονται κατ’ ελάχιστον 15 νέες αίθουσες δηλαδή 7-8 νέα Νηπιαγωγεία.
Ο στόχος αυτός είναι εφικτός αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση.
Θεωρούμε 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 ίδρυση και η στελέχωση του νηπιαγωγείου που είναι σχεδόν έτοιμο
στο Παπαστράτειο



Να εξετασθεί ξανά η περίπτωση του κτιρίου της πλατείας Ζαρίφη



να φτιαχτεί κανονική δεύτερη αίθουσα στο 9ο Νηπιαγωγείο



να αναλάβει ο Δήμος την ενοικίαση άλλων 13 αιθουσών,



και να υπάρξει προγραμματισμός για αγορά οικοπέδων και κτιρίων και οικοδόμηση 6-7
σύγχρονων νηπιαγωγείων στην περιοχή μας.
Η πολιτεία και το Υπουργείο Παιδείας οφείλουν επίσης να αναλάβουν τις ευθύνες τους
παρέχοντας την όποια επιπλέον χρηματοδότηση απαιτείται για να υλοποιηθεί η δημόσια
υποχρεωτική δίχρονη προσχολική αγωγή και εκπαίδευση στο Δήμο Νέας Σμύρνης.
Επισημαίνουμε τέλος ότι:
Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει ψηφίσει ήδη από τις 6/6/2012 και 24/7/2012 απόφαση με την οποία
αποδέχεται την πρόταση της σχολικής κοινότητας για την ανέγερση ενός νέου σχολείου στο
μοναδικό ελεύθερο οικόπεδο της περιοχής. Στην απόφαση αυτή αναφέρεται ότι: «Μετά την
ολοκλήρωση της πράξης εφαρμογής της περιοχής Δέγλερη που αναφέρεται στο συγκεκριμένο
οικόπεδο, θα αποφασίσουμε με τη σύμφωνη γνώμη της Σχολικής Κοινότητας, την ανέγερση
του Σχολικού Συγκροτήματος με ή χωρίς Σχολικό Γυμναστήριο, ανάλογα με τις ανάγκες της
περιοχής.»
Η απόφαση αυτή έχει μείνει στα χαρτιά…



Διεκδικούμε να υλοποιηθεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και να χτιστεί στο συγκεκριμένο
οικόπεδο ένα νέο Δημοτικό Σχολείο και τουλάχιστον ένα Νηπιαγωγείο.



Διεκδικούμε να κινηθεί ο Δήμος Νέας Σμύρνης για άμεση εξεύρεση και ενοικίαση κτιρίων για να
εφαρμοστεί άμεσα η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση.



Διεκδικούμε 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



Καλούμε την Ένωση Γονέων και τους Συλλόγους Γονέων σε συστράτευση για την υλοποίηση
της εφαρμογής της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης.
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Να παραχωρηθεί τώρα ο χώρος του 144ου ΔΣ Αθήνας για να ξεκινήσει
το κυριακάτικο σχολείο για τα παιδιά της πακιστανικής κοινότητας «η Ενότητα»
για την εκμάθηση της μητρικής τους γλώσσας
Στο δημοτικό συμβούλιο στις 31/10, η δημοτική αρχή Μπακογιάννη, προχώρησε σε μια
πρωτοφανή ρατσιστική απόφαση, απορρίπτοντας το αίτημα για τη λειτουργία του κυριακάτικου
σχολείου της Πακιστανικής κοινότητας για την εκμάθηση της μητρικής τους γλώσσας στο 144ο ΔΣ
Αθήνας. Να σημειώσουμε ότι η παραχώρηση του χώρου είχε εγκριθεί ομόφωνα από τη σχολική
επιτροπή της Α’ βάθμιας και ήταν στην αρχική εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο. Παρ’ όλα αυτά,
η εντεταλμένη σύμβουλος της δημοτικής αρχής, στη διάρκεια του δημοτικού συμβουλίου απέσυρε την
εισήγησή της χρησιμοποιώντας ανυπόστατες δικαιολογίες, προσφέροντας δώρο στη Χρυσή Αυγή που
δύο χρόνια, το 2017 είχε προσπαθήσει να παρεμποδίσει τη λειτουργία του σχολείου της Πακιστανικής
Κοινότητας με απολύτως οργανωμένο και συντονισμένο τρόπο.
Τότε η Χρυσή Αυγή, προσπάθησε να δημιουργήσουν ρατσιστικό, ξενοφοβικό κλίμα στα πλαίσια
της φασιστικής και ναζιστικής της ιδεολογίας με διάφορους τρόπους, ψέματα κι απειλές. Όλες οι
προσπάθειές τους έπεσαν στο κενό από την αντιφασιστική κι αντιρατσιστική δράση του εργατικού κι
εκπαιδευτικού κινήματος, καθώς και όλων των συλλογικοτήτων γειτονιάς, συντονισμών και
πρωτοβουλιών. Ο Σύλλογός μας είχε στηρίξει με ανακοίνωσή του την αντιρατσιστικήαντιφασισστική κινητοποίηση.
Καταγγέλλουμε την απόφαση της δημοτικής αρχής Μπακογιάννη.
Τα σχολεία μας είναι ανοιχτά για να συμβάλλουν στην μόρφωση και την εκπαίδευσή όλων των
παιδιών. Όλα τα παιδιά, είναι ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΠΑΙΔΙΑ, ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή, φύλο, θρησκεία ή
εθνικότητα. Είναι αναφαίρετο δικαίωμα των παιδιών αυτών να μάθουν τη μητρική τους γλώσσα.
Καλούμε εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές και εργαζόμενους να υψώσουν τείχος προστασίας απέναντι
σε ρατσιστικές και φασιστικές επιθέσεις.
Απαιτούμε από το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων να αναιρέσει την προηγούμενη
απόφαση του και να παραχωρήσει το χώρο του 144ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών για να
ξεκινήσει πάλι το κυριακάτικο σχολείο για τα παιδιά της πακιστανικής κοινότητας.
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ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»!
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΩΞΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΝΑ ΑΝΑΚΛΗΘΟΥΝ ΤΩΡΑ ΟΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ!
Προσυπογράφουμε την ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου «Ο Άγιος
Σάββας», που καταγγέλλει την πολιτική δίωξη του προέδρου του, Κώστα Καταραχιά και απαιτεί την
άμεση ανάκληση των απολύσεων των 6 επικουρικών γιατρών μεταξύ των οποίων καθόλου τυχαία
συμπεριλαμβάνεται και ο πρόεδρος του σωματείου.

Ο Διοικητής αυθαίρετα, αγνοώντας τα αιτήματα των 6 συντονιστών διευθυντών για ανανέωση των
συμβάσεων επικουρικών τους γιατρών, χωρίς την έγκριση του Επιστημονικού Συμβουλίου, του
Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας και των Τομεαρχών, στα κρυφά αποφάσισε, χωρίς κανένα
επιστημονικό κριτήριο, να απολύσει 6 από τους 12 επικουρικούς γιατρούς, των οποίων λήγουν οι
συμβάσεις.
Είναι απαράδεκτο στο μεγαλύτερο αντικαρκινικό νοσοκομείο της Ελλάδας, με τα τεράστια κενά στις
οργανικές θέσεις και τις συνταξιοδοτήσεις, να απολύει ο Διοικητής κι ουσιαστικά να κλείνει 6 θέσεις
γιατρών! Είναι υπεύθυνος για την υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας του νοσοκομείου
μας και θα πρέπει να λογοδοτήσει σε όλους τους συναδέλφους, σε εκείνους που διώχνει, και φυσικά
στους ασθενείς.
Δε θα το επιτρέψουμε! Δεν θα περάσει ούτε η πολιτική δίωξη του Προέδρου του Σωματείου,
ούτε οι απολύσεις!!


Μόνιμοι μαζικοί διορισμοί σε Υγεία, Εκπαίδευση και παντού για την κάλυψη όλων των αναγκών.



Μονιμοποίηση ΤΩΡΑ όλων των συμβασιούχων!
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ΨΗΦΙΣΜΑ
Για το απαράδεκτο πρόστιμο στον περιφερειακό Σύμβουλο Θ. Αγαπητό

Η Επιτροπή Ελέγχου δαπανών και εκλογικών παραβάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας-Θράκης επέβαλλε το εξοντωτικό πρόστιμο των 50.000 Ευρώ (!), στον περιφερειακό
σύμβουλο Θανάση Αγαπητό και στην περιφερειακή κίνηση Ανταρσία στην Κεντρική Μακεδονία –
Αντικαπιταλιστική Αριστερά». Η αφορμή ήταν τρία πανό που υποτίθεται ότι τοποθετήθηκαν στις
Σέρρες, χωρίς να αναφέρεται από ποιους και σε ποιο χρόνο.
Το υπέρογκο αυτό πρόστιμο δεν αφορά μόνο την περιφερειακή κίνηση «Ανταρσία», ούτε μόνο
τον επικεφαλής της Θανάση Αγαπητό που έχει την υποχρέωση καταβολής του ενώ είναι ένας
εργαζόμενος δάσκαλος με μοναδικό εισόδημα τον πετσοκομμένο από τις μνημονιακές
περικοπές μισθό του. Το πρόστιμο αυτό δημιουργεί τις προϋποθέσεις στέρησης της ελεύθερης
πολιτικής έκφρασης στην πράξη.
Αποδεικνύεται ότι ο «Καλλικράτης», με βάση τον οποίο επιβάλλεται το πρόστιμο, συγκροτεί ένα
αντιδημοκρατικό πλαίσιο, λειτουργώντας ως μοντέλο οικονομικού στραγγαλισμού και ομηρίας κάθε
διαφορετικής φωνής και αγωνιστικής δράσης.


Καταδικάζουμε την απαράδεκτη δίωξη, υπερασπίζουμε τα δημοκρατικά δικαιώματα και

ελευθερίες και εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας.


Απαιτούμε την άμεση ακύρωση του εξοντωτικού προστίμου στην «Ανταρσία στην Κεντ.

Μακεδονία» και τον περιφερειακό σύμβουλο, συνάδελφο Θανάση Αγαπητό


Καλούμε την κυβέρνηση να προχωρήσει σε άμεση νομοθετική ρύθμιση για την

κατάργηση των σχετικών αντιδημοκρατικών διατάξεων


Καλούμε κάθε κοινωνικοπολιτική συλλογικότητα και πολίτη που νοιάζεται για την

ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, να τοποθετηθεί και να καταδικάσει αυτή τη μεθόδευση.
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Συμπαράσταση στους δύο αγωνιστές φοιτητές που διώκονται για τη συμμετοχή
τους στις κινητοποιήσεις στο άγαλμα του Τρούμαν στις 16 Απρίλη 2016.
Την Πέμπτη 7 Νοέμβρη, θα πραγματοποιηθεί η δίκη των δύο αγωνιστών φοιτητών που διώκονται για
τη συμμετοχή τους στην αντιιμπεριαλιστική-αντιπολεμική κινητοποίηση φοιτητικών συλλόγων,
μαθητών και εργαζομένων στις 26/4/2016.
Απαιτούμε να αποσυρθούν όλες οι κατηγορίες.
Να δυναμώσουμε την πάλη μας ενάντια στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις.
Καμιά εμπλοκή της χώρας μας.
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Επαναφορά της επιλογής σημαιοφόρων και παραστατών με κλήρωση
μεταξύ όλων των μαθητών/τριων που αποτελούν το σώμα μάθησης.
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Κάτω τα χέρια από το ΚΕΘΕΑ
Mε μια αιφνιδιαστική, «εξαιρετικά επείγουσα», πράξη νομοθετικού περιεχομένου η κυβέρνηση της
ΝΔ τόλμησε να καταργήσει το κεκτημένο μέσα από αγώνες δημοκρατικό δικαίωμα του Κέντρου
Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (KEΘEA), να διοικείται από ένα ΔΣ με μέλη άμισθα και εκλεγμένα
από τη Γενική Συνέλευση των μελών του, δηλαδή εκείνων που συμμετέχουν στα θεραπευτικά
προγράμματά του, των γονέων, των εργαζομένων και των εθελοντών του. H απαράδεκτη αυτή πράξη
νομοθετικού περιεχομένου ορίζει ότι το επταμελές ΔΣ θα διορίζεται από τον υπουργό Υγείας.
Πρόκειται για προκλητική ενέργεια που επιχειρεί να αλλάξει το χαρακτήρα του ΚΕΘΕΑ που επί
σειρά ετών εφαρμόζει με συνέπεια τα «στεγνά» του θεραπευτικά προγράμματα απεξάρτησης, έχει
δώσει ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους-σκιές και στις οικογένειές τους και έχει συμβάλει να ενταχθούν
στην κοινωνική ζωή και δράση χιλιάδες νέοι.
Όλο αυτό το δύσκολο έργο επιτελέστηκε από τους θεραπευτές και όλους όσους συμμετείχαν σ’
αυτό, με βάση τον μέχρι χθες τρόπο δημοκρατικής λειτουργίας του, μέσα από τη γενική συνέλευση
των μελών και την εκλογή της διοίκησής του.
Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση της ΝΔ επιδιώκει να επιβάλει τον έλεγχο του μεγαλύτερου
πανελλαδικά οργανισμού στο χώρο των εξαρτήσεων, στο πεδίο της θεραπείας, της κοινωνικής
επανένταξης, της εκπαίδευσης, της οικογένειας. M’ αυτόν τον τρόπο σκοπεύει να εναρμονίσει την
πολιτική της, διαμέσου των διορισμένων τοποτηρητών της, με την πολιτική της Ε.Ε που υποβαθμίζει
τα «στεγνά» θεραπευτικά προγράμματα.
H αυθαίρετη αυτή απόφαση δεν εκφράζει μόνο τον αυταρχισμό της κυβέρνησης της ΝΔ, δεν
καταφέρει μόνο σοβαρό πλήγμα στη δημοκρατική λειτουργία ενός θεραπευτικού οργανισμού, αλλά
απαξιώνει εν τέλει όλα τα μέλη της θεραπευτικής κοινότητας.
Δηλώνουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας και την αλληλεγγύη μας στις θεραπευτικές
κοινότητες, στους θεραπευόμενους και τους θεραπευτές του ΚΕΘΕΑ που υπερασπίζονται τις αρχές
λειτουργίας του. Στεκόμαστε πλάι τους στον αγώνα για μια κοινωνία ελεύθερη από κάθε είδους
εξάρτηση.
Απαιτούμε:
-

Να ανακληθεί άμεσα η προκλητική πράξη νομοθετικού περιεχομένου για το ΚΕΘΕΑ.
Να διαφυλαχθεί ο μέχρι τώρα χαρακτήρας του ΚΕΘΕΑ και η απρόσκοπτη λειτουργία του και να
ενισχυθεί η δράση του με νέες μονάδες, με επαρκές μόνιμο προσωπικό, με πλήρη και επαρκή
χρηματοδότηση από το δημόσιο.
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