ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-16
Στις 25 Νοέμβρη του 2015, η τακτική εκλογοαπολογιστική συνέλευση του Συλλόγου μας,
παίρνει αποφάσεις:
Α. ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Συμμετέχουμε σε απεργιακή κινητοποίηση με κέντρο το
ασφαλιστικό και προσπαθούμε να τη μετατρέψουμε σε διαρκείας ενόψει της κατάθεσης του
ασφαλιστικού με στόχο την ανατροπή του. Κινούμαστε σε συνεργασία με άλλους Συλλόγους ΠΕ
και σωματεία για συντονισμό του αγώνα. Ζητάμε και από την ΔΟΕ να πρωταγωνιστήσει σε μια
τέτοια προοπτική, σε συντονισμό με συνδικάτα και σωματεία και του δημοσίου αλλά και του
ιδιωτικού τομέα για τη συγκρότηση ενός πανεργατικού-παλλαϊκού μετώπου. Συγκροτούμε
επιτροπή αγώνα.
Β. Για υπεράσπιση στα συλλογικά συνδικαλιστικά κι εργασιακά δικαιώματα των αναπληρωτών
και των ελαστικά εργαζόμενων με αφορμή, την εκλογή της συναδέλφισσας αναπληρώτριας Κικής
Γιαννάτου στο ΔΣ της ΟΛΜΕ.
Γ. Για το κτιριακό και τη διεκδίκηση νέου σχολείου και νέου νηπιαγωγείων.
Δ. Για την ίδρυση οργανικών θέσεων -Κάλυψη όλων των αναγκών των σχολείων – Διασφάλιση
των δικαιωμάτων όλων των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων από Β’ βάθμια και Α’ βάθμια.
Ε. Καταγγελία για την σύλληψη 5 αγωνιστών από την Αγία Παρασκευή και την επιχείρηση
έκδοσής τους στις ιταλικές αρχές.
ΣΤ. Επίσης ψηφίζεται ομόφωνα, με πρόταση συναδέλφων του Συντονιστικού Νηπιαγωγών
Διεκδικητικό πλαίσιο για την Προσχολική Αγωγή.
Ακολουθούν εκλογές για ανάδειξη νέου Δ.Σ. τα αποτελέσματα ήταν ως εξής:
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

ΨΗΦΟΙ

ΕΔΡΕΣ

Αγωνιστική Συσπείρωση
(Παρεμβάσεις-ΚινήσειςΣυσπειρώσεις)

138

6

ΔΑΚΕ

28

1

Εκπ. Ριζοσπαστικής
Αριστεράς (Ε.Ρ.Α.)-ΜΕΤΑ

13

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

ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ

24

ΣΥΝΟΛΟ

203

ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ
Μελαμπιανάκη Ζέττα
Πενταγιώτη Αλεξάνδρα
Ποταμιάνου Νάσια
Πετρίτης Σπύρος
Ηλιάδου Όλγα
Βλάχου Βούλα
Μπογιατζής Φίλιππος

Το Δ.Σ. που προήλθε απ’ τις εκλογές στις 25/11/15 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΗΛ.
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Μελαμπιανάκη Ζέττα

7ο Δημ. Σχ.

210-9345380

6977 885092

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Πετρίτης Σπύρος

12ο Δημ. Σχ.

210-9420888

6941410086

Γ. ΓΡΑΜ Μ ΑΤ ΕΑΣ

Βλάχου Βούλα

5ο Νηπιαγ.

210-9350505

6972827442

210-9345760

6994209376

ΘΕΣΗ
ΠΡΟ ΕΔΡΟ Σ

Τ ΑΜΙ ΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Ποταμιάνου Νάσια

5ο Δημ. Σχ.

ΜΕΛΟΣ

Ηλιάδου Όλγα

4ο Δημ.Σχ.

210-9338908

6932451131

ΜΕΛΟ Σ

Πενταγιώτη Αλεξάνδρα

7ο Δημ. Σχ.

210-9345380

6944 907547

ΜΕΛΟ Σ

Μπογιατζής Φίλιππος

3ο Δημ.Σχ.

210-9336779

6977 314641

Εκπρόσωπος του Συλλόγου στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας ορίστηκε ο ΚΑΡΑΜΟΥΣΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Την 1η Δεκεμβρίου, εκδίδεται ανακοίνωση – κάλεσμα για συμμετοχή στην Πανελλαδικήπανεργατική απεργία της 3 Δεκέμβρη, με τίτλο «Έρχεται θύελλα!».
Στις 3 Δεκεμβρίου: εκδίδεται ανακοίνωση για συγκρότηση επιτροπής αγώνα των αναπληρωτών
του Συλλόγου μας. Η συνάντηση ορίζεται στις 10 Δεκέμβρη.
Στις 7 Δεκεμβρίου: Κοινοποιείται στη Δ Διεύθυνση και στους αιρετούς υπόμνημα των
εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας σχετικά με τα προβλήματα που έχουν
δημιουργηθεί στη συμπλήρωση ωραρίου και το Δελτίο Τύπου μεταταγμένων εκπαιδευτικών
σχετικά με τη συνάντηση της 30/11 με εκπροσώπους του Υπ. Παιδείας. Ζητάμε: Να παρθούν
άμεσα υπόψη οι προτάσεις των συναδέλφων για τον προγραμματισμό της Δ Δ/νσης. Ενημέρωση
για το πότε επιτέλους θα καλυφθούν ΟΛΑ τα κενά και θα μπορέσουν τα σχολεία να έχουν οριστικό
πρόγραμμα. Ποιος είναι ο σχεδιασμός της Δ Δ/νσης σχετικά με τη σύσταση και απόδοση
οργανικών θέσεων στους συναδέλφους.
Στις 8 Δεκεμβρίου: Κηρύσσεται από το Σύλλογο Στάση Εργασίας για την Παρασκευή 11
Δεκέμβρη για τη συμμετοχή των μελών μας σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή
Διεύθυνση Αττικής με διεκδικήσεις για προσλήψεις αναπληρωτών, έγκριση προσλήψεων για
παράλληλη στήριξη και τμήματα ένταξης, σύσταση οργανικών θέσεων για όλες τις ειδικότητες και
τους μεταταχθέντες συναδέλφους, ισότιμη αντιμετώπιση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών-Άμεση
καταβολή των μισθών- διαφάνεια και έγκαιρη καταγραφή και κοινοποίηση των λειτουργικών
κενών-πλήρης υπολογισμός ενσήμων και προϋπηρεσίας σε αναρρωτικές άδειες και άδειες
εγκυμοσύνης-άμεση κατάργηση του ενδεχομένου απόλυσης των αναπληρωτών σε περίπτωση
εξάντλησης της δεκαπενθήμερης αναρρωτικής άδειας λόγω ασθένειας ή προβλημάτων υγείας
κλπ. Το τελευταίο αίτημα έχει αναδειχθεί και από το Σύλλογό μας, με αφορμή σοβαρό
εργατικό ατύχημα συναδέλφισσας αναπληρώτριας Παράλληλης Στήριξης, όπου είχαμε
παρέμβει για να μην υπάρξει πρόβλημα ασφάλισης και αναρρωτικής άδειας.
Στις 10 Δεκεμβρίου: γίνεται η πρώτη συνάντηση της επιτροπής αναπληρωτών. Γίνεται συζήτηση
και ενημέρωση για τα εργασιακά δικαιώματα.

Στις 16 Δεκεμβρίου: αποστέλλεται στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Π.Ε. Αίτημα για αναλυτική
ενημέρωση επί του οικονομικού απολογισμού, υπενθυμίζοντας ότι το αίτημα αυτό έχει τεθεί από
τις 29ης Οκτωβρίου.
Στις 17 Δεκεμβρίου: κοινοποιείται στα μέλη η ανακοίνωση του Συντονισμού για το ΠροσφυγικόΜεταναστευτικό Σωματείων, Φοιτητικών Συλλόγων και Συλλογικοτήτων στον οποίο συμμετέχουμε,
με τίτλο: «Με θάνατο από το κρύο κινδυνεύουν οι πρόσφυγες, ανάμεσά τους και δεκάδες παιδιάνα ανοίξει η κυβέρνηση τώρα θερμαινόμενους χώρους για να ζεσταθούν όλοι!»
Στις 28 Δεκεμβρίου: εκδίδεται ψήφισμα συμπαράστασης στους συλληφθέντες στο αντιπολεμικό
συλλαλητήριο της 18/12, φοιτητές της Θεσσαλονίκης.
Στις 18 Ιανουαρίου: εκδίδεται ανακοίνωση-πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση για τις 26/1
και συμμετοχή στη Γενική Απεργία της 4 Φλεβάρη. Ο τίτλος της ανακοίνωσης είναι « Να
σταματήσουμε το αντι-ασφαλιστικό τερατούργημα!». Εκδίδεται και αφισάκι του Συλλόγου για την
απεργία και τη συνέλευση.
Στις 20 Ιανουαρίου: κοινοποιείται στα μέλη η ανακοίνωση του Συντονισμού για το ΠροσφυγικόΜεταναστευτικό Σωματείων, Φοιτητικών Συλλόγων και Συλλογικοτήτων στον οποίο συμμετέχουμε,
με τίτλο: «23-24 ΓΕΝΑΡΗ ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ- ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΕΙΣΟΔΟ-ΕΞΟΔΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥΣ».
Στις 27 Ιανουαρίου: εκδίδεται το ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ν. 56 με κάλεσμα στη Γενική Απεργία
της 4 Φλεβάρη και αναλυτικό αφιέρωμα στο ασφαλιστικό και αναλυτική παρουσίαση –αποδόμηση
των επιχειρημάτων και της παραπληροφόρησης την οποία επιχειρούν κυβέρνηση-ΜΜΕ.
Την Κυριακή 31 Ιανουαρίου: πραγματοποιείται με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή η κοπή πίτας
του Συλλόγου μας, στο καφενείο «ΔΕΚΑ 4».
Στις 5 Φεβρουαρίου: εκδίδεται το Ενημερωτικό Δελτίο Ν. 57 με απολογισμό της μεγάλης
πανεργατικής κινητοποίησης της 4 Φλεβάρη, με τίτλο «Στα μπλόκα, στα μπλόκα και στην
απεργία, ο λαός θα γράψει και πάλι ιστορία»! Η συμμετοχή στην απεργία στο Σύλλογό μας ήταν
44% επί των μελών (37% επί του συνόλου των εργαζομένων).
Στις 11 Φεβρουαρίου: εκδίδεται ανακοίνωση με τίτλο «Λευκή Νύχτα στη Νέα Σμύρνη; Όχι
ευχαριστώ!», ενάντια στην κατάργηση της κυριακάτικης αργίας, και στο νέο εργασιακό μεσαίωνα
που μας επιβάλλουν καταπατώντας εργασιακά δικαιώματα, την αξιοπρέπεια και τη ζωή μας. Μετά
από αντιδράσεις πολλών φορέων, η «Λευκή Νύχτα» ακυρώνεται.
Στις 22 Φεβρουαρίου: έγινε συνάντηση του ΔΣ του Συλλόγου μας με τον νέο Διευθυντή
Εκπαίδευσης της Δ Αθήνας κ. Γιώργο Κέντρο. Η συνάντηση έγινε μετά από δικό μας αίτημα, για
να ενημερώσουμε το νέο δ/ντη για το ιδιαίτερο πρόβλημα της Νέας Σμύρνης που είναι το
εξαιρετικά οξυμμένο κτιριακό πρόβλημα. Στη συνάντηση ήταν παρόντα 5 μέλη του ΔΣ.
Ενημερώσαμε το δ/ντη Εκπαίδευσης και του παραδώσαμε αναλυτικό φάκελο για το κτιριακό
πρόβλημα. Για τη συνάντηση εκδόθηκε το ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ν. 58

Στις 23 Φεβρουαρίου :εκδίδεται ανακοίνωση για τα ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, όπου γίνεται
καταγραφή των κενών.
Στις 24 Φεβρουαρίου: εκδίδεται ανακοίνωση με τίτλο: «Όχι άλλες αλλαγές στα ωρολόγια
προγράμματα! Διορίστε εκπαιδευτικούς για να λειτουργήσουν τα σχολεία και σταματήστε τις
μνημονιακές αλχημείες!» όπου αναφέρεται στο ότι Ο Υπουργός Παιδείας με την εγκύκλιο
1109/Υ1/15-2 2016, διέταξε «τους Σχολικούς Σύμβουλους ΠΕ & ΔΕ, σε συνεργασία με τους
Διευθυντές Εκπαίδευσης ΠΕ & ΔΕ και τους Διευθυντές σχολικών μονάδων, να αναμορφώσουν τα
Εβδομαδιαία Ωρολόγια Προγράμματα (Ε.Ω.Π.) διδασκαλίας των σχολικών μονάδων παιδαγωγικής
ευθύνης τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν οι πλεονάζουσες
διδακτικές ώρες για την κάλυψη υφιστάμενων κενών σε εκπαιδευτικό προσωπικό.»
Μετά από αντιδράσεις η προσπάθεια του Υπουργείου ακυρώνεται.
Στις 24 Φεβρουαρίου: εκδίδεται ανακοίνωση σχετικά με την εγκύκλιο για τη συμμετοχή των
Συλλόγων Διδασκόντων στον «Διάλογο» για την εκπαίδευση. Επισημαίνεται ότι το Υπουργείο δεν
ενδιαφέρεται για το τι θα γράψει όποιος εκπαιδευτικός ή σύλλογος διδασκόντων θελήσει να
ανταποκριθεί στο κάλεσμά του, αλλά να αξιοποιήσει τη συμμετοχή αυτή ως μια επίφαση
δημοκρατίας και διαλόγου που προηγήθηκε πριν, για να επιβάλλει χωρίς πολλές αντιστάσεις τα
μέτρα που ετοιμάζει μετά. Και καλούνται οι σύλλογοι διδασκόντων να μη συναθροιστούν σε
αυτήν την κακόγουστη φάρσα διαλόγου.
Στις 24 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση των Δ.Σ. της Δ’ Διεύθυνση με το νέο
Διευθυντή Εκπαίδευσης Γ. Κέντρο. Στη συνάντηση τέθηκαν από τους Συλλόγους μια σειρά
οξυμένα ζητήματα που αφορούν τα προβλήματα και τη λειτουργία των σχολείων , που είναι
άρρηκτα δεμένα με τη γενικότερη εκπαιδευτική αλλά και οικονομική πολιτική της συγκυβέρνησης
και της ΕΕ. αλλά και των κατευθύνσεων του ΟΟΣΑ.
Αναλυτικά αναφέρθηκαν τα ζητήματα των κενών σε εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων με έμφαση
στην παράλληλη Στήριξη ,στην λειτουργία των ολοήμερων, των δηλώσεων του Υπουργού
Παιδείας για την ύπαρξη πλασματικών κενών στα σχολεία και πλεοναζουσών ωρών και τις
πιθανές μετακινήσεις εκπαιδευτικών , των οξυμμένων προβλημάτων λειτουργίας των
Νηπιαγωγείων, τις «αλλαγές» στον τρόπο λειτουργίας των τμημάτων ένταξης, προβλημάτων στις
κτιριακές υποδομές, το θέμα των μεταβολών των σχολικών μονάδων και της ανάγκης ίδρυσης
νέων σχολείων και νηπιαγωγείων, αλλά και οργανικών θέσεων για τις ειδικότητες, προβλήματα
λειτουργίας του ΠΥΣΠΕ αλλά κυρίως την αναγκαιότητα μόνιμων διορισμών και ικανού αριθμού
συναδέλφων για αναπλήρωση τόσο στα δημοτικά όσο και στα Νηπιαγωγεία.
Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης περιορίστηκε να καταθέσει την κατανόησή του για την ύπαρξη των
προβλημάτων και την διάθεση να συμβάλει στην καλύτερη δυνατή διαχείριση της κατάστασης,
εντός του δεδομένου πλαισίου και τίποτε άλλο. Δεν δεσμεύτηκε σε τίποτα συγκεκριμένο.
Στις 27 Φεβρουαρίου: γίνεται με μεγάλη επιτυχία ο ετήσιος χορός του Συλλόγου μας στο
μουσικό μεζεδοπωλείο το «ΜΥΣΤΙΚΟ»!
Την 1η Μαρτίου: εκδίδεται το ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ν. 59, που περιέχει τον απολογισμό
3μηνο απολογισμό του Συλλόγου.
Στις 8 Μαρτίου: Γίνεται συνάντηση του ΔΣ με τον Πρόεδρο της ΕΣΕ ΠΕ. Τίθενται τα ζητήματα της
εγκυκλίου «Έκδοση διαπιστωτικών αποφάσεων μεταβίβασης ακίνητης και κινητής περιουσίας
σχολείων», για τα ζητήματα υγιεινής-ασφάλειας-απολύμανσης των σχολείων, αίτημα για

πρόσληψη πρωινών καθαριστριών και τραπεζοκόμων. Παραδόθηκε υπόμνημα για το κτιριακό,
υπόμνημα με τα προβλήματα των σχολείων όπως είχαν προκύψει από την καταγραφή που έγινε
από τους δ/ντες, έγινε υπενθύμιση του αιτήματος μας να μας δοθεί αναλυτικός οικονομικός
απολογισμός της ΕΣΕ ΠΕ και υποβλήθηκε αίτημα για παρακολούθηση των συνεδριάσεων της
ΕΣΕ ΠΕ από εκπρόσωπο του Συλλόγου μας. Οι απαντήσεις ήταν αόριστες. Εκδόθηκε το
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ν. 60 με αναλυτική καταγραφή της συνάντησης.
Στις 10 Μαρτίου: Εκδίδεται ανακοίνωση με τίτλο «Σχετικά με την εγκύκλιο «Θεσμική δικτύωση
φορέων για την αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού» που εκδόθηκε στις
18/2/2016». Σε αυτήν επισημαίνεται ότι: και από την εγκύκλιο της 18/2 καθώς και από
προηγούμενες σχετικά με το ίδιο θέμα, ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΥΤΕΙ από πουθενά η υποχρεωτικότητα στο
πρόγραμμα. Επισημαίνουμε επίσης ότι η δομή που θέλει να διαμορφώσει το Υπ. Παιδείας (Δίκτυα
πρόληψης, υπεύθυνοι δικτύων, ηλεκτρονικό «φακέλωμα», ιεραρχικός έλεγχος των δεδομένων,
μετατροπή της σχέσης με τους γονείς σε εν δυνάμει καταγγελτική πρακτική) καταργεί το σχολείο
και το Σύλλογο Διδασκόντων ως ουσιαστικό και επιστημονικά καταρτισμένο φορέα της επίλυσης
των εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών ζητημάτων. Είναι αυτονόητο ότι ο Σύλλογος καλύπτει
συνδικαλιστικά συναδέλφους και Συλλόγους Διδασκόντων που δεν συμμετέχουν στις ΟΔΠ.
Στις 10 Μαρτίου: Εκδίδεται ανακοίνωση με τίτλο «Για την εγκύκλιο με θέμα «Οδηγίες για την
καταγραφή δεδομένων κτιριακής υποδομής σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης». Σε αυτήν επισημαίνεται ότι η καταγραφή των προβλημάτων των
οικοδομικών στοιχείων των κτισμάτων και των υποδομών (δικτύων, ηλεκτρομηχανολογικών
εγκαταστάσεων, κ.ο.κ.) αποτελεί αντικείμενο τεχνικής φύσης, για την ορθή αποτύπωσή τους είναι
απαραίτητη η συνδρομή μηχανικών. Είναι αδύνατον να γίνει από εκπαιδευτικούς. Προτείνουμε
λοιπόν, να αποσταλεί στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας
επιστολή, με την οποία ζητείται να αναλάβει ο Δήμος την καταγραφή αυτή.
Στις 14 Μαρτίου: Εκδίδεται ανακοίνωση με τίτλο: «Για την καταγραφή της κτιριακής υποδομής
στα 1ο, 3ο, 5ο, 6ο, 8ο, 10ο, και 11ο Νηπιαγωγεία Νέας Σμύρνης.», όπου επισημαίνεται ότι κατόπιν
της ενημέρωσης από το Δήμο (Πρόεδρο ΕΣΕ ΠΕ), καλούμε να αποσταλεί ΑΜΕΣΑ στην Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου, στην ΕΣΕΠΕ, στον Αντιδήμαρχο Παιδείας, τη ΔΕΠ και την Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας επιστολή, με την οποία θα ζητάτε να αναλάβει ο Δήμος την καταγραφή των
στοιχείων του κτιρίου.
Στις 14 Μαρτίου: Εκδίδεται ανακοίνωση-κάλεσμα προς τα μέλη μας για συμμετοχή στην
ομάδα αλληλεγγύης εκπαιδευτικών στο λιμάνι του Πειραιά, η οποία μέσα από δραστηριότητες
παιδαγωγικού χαρακτήρα – ζωγραφική, μουσική, χορό, θεατρικό παιχνίδι, κατασκευές, γυμναστική
κλπ- παρευρίσκεται τις απογευματινές ώρες στο λιμάνι του Πειραιά και απασχολεί δημιουργικά τα
μικρά παιδιά των προσφύγων και των μεταναστών. Η προσπάθεια αυτή, οργανώνεται με
πρωτοβουλία των Συλλόγων ΠΕ του Πειραιά. Το ραντεβού είναι την Τετάρτη 16 Μαρτίου στις 3 το
μεσημέρι στην Πύλη Ε1.
Στις 16 Μαρτίου: Εκδίδεται ανακοίνωση – κάλεσμα για το επόμενο ραντεβού στο Λιμάνι για την
Τετάρτη 23/3, 15.00-17.00. Ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 16 Μαρτίου στις 3 το μεσημέρι
βρεθήκαμε στην Πύλη Ε1, μαζί με συναδέλφους από το Σύλλογο ΠΕ Κερατσινίου-Περάματος «Ν.
Πλουμπίδης» και του Συλλόγου ΠΕ Πειραιά «Η Πρόοδος». ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ. Καλούμε όλες όλους τους εκπαιδευτικούς, γονείς και αλληλέγγυους που
επιθυμούν να συμβάλουν, να στηρίξουν και να συμμετέχουν στην προσπάθεια αυτή, με όποιον

δημιουργικό τρόπο επιθυμούν, στο καθημερινό ραντεβού των Συλλόγων είναι στην είσοδο της Ε1
στις 15.00-17.00.
Στις 26 Μαρτίου: Εκδίδεται ανακοίνωση με τίτλο «ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΥΜΕ! ΣΑΒΒΑΤΟ 2/4 - 11:00 π.μ.
στην πλατεία Ν. Σμύρνης και στη συνέχεια πορεία στο Ν. Κόσμο ενάντια στη συμφωνία ΕΕ Κυβέρνησης–Τουρκίας.
Αλληλεγγύη
στους
πρόσφυγες!
Όχι στην Ευρώπη φρούριο - όχι στην Ελλάδα φυλακή!». Επισυνάπτεται αφίσα, με τις υπογραφές
των φορέων που οργανώνουν: Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Νέας Σμύρνης, ΕΛΜΕ Καλλιθέας –
Νέας Σμύρνης-Μοσχάτου, Ε΄ΕΛΜΕ, Συντονισμός για το Προσφυγικό-Μεταναστευτικό, Εργατική
Λέσχη Νέας Σμύρνης, Κίνηση Απελάστε το Ρατσισμό, ΚΕΕΡΦΑ Ν. Σμύρνης, Λαϊκή Συνέλευση
Κουκακίου –Νέου Κόσμου, Λαϊκή Συνέλευση Πλατείας Νέας Σμύρνης, Λέσχη Αλληλεγγύης Νέου
Κόσμου.
Στις 30 Μαρτίου: Εγκρίνεται η «ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΝΑΜΕΣΑ
ΣΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΜΑΣ», η οποία
προτείνεται σε συνδικάτα και φορείς από Συνδικαλιστικά Εργατικά Σωματεία, Φοιτητικούς
Συλλόγους και Συλλογικότητες Τουρκίας και Ελλάδας που συναντήθηκαν στην Κεσσάνη στις
24/1/2016.
Στις 30 Μαρτίου: Εκδίδεται ψήφισμα συμπαράστασης στον συνάδελφο Άρη Τσίτσο, Πρόεδρος
του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ιεράπετρας «Μ. Λιουδάκη», αιρετό στο ΠΥΣΠΕ, ο οποίος έχει
στοχοποιηθεί άδικα από ομάδα γονέων.
Την 1η Απριλίου: εκδίδεται ανακοίνωση με τίτλο: «Πέμπτη 7 Απρίλη ΑΠΕΡΓΙΑ! ΝΑ ΜΗ ΦΤΑΣΕΙ
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΚΤΡΩΜΑ! Όλοι μαζί να δώσουμε τη μάχη για την
ανατροπή των αντιασφαλιστικών σχεδίων κυβέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ».
Στις 2 Απριλίου: Συμμετέχουμε στην επιτυχημένη εκδήλωση –διαδήλωση αλληλεγγύης στους
πρόσφυγες. Η διαδήλωση συνδυάζεται με μουσικό-θεατρικό δρώμενο ξεκινά από την Πλατεία της
Νέας Σμύρνης και στη συνέχεια γίνεται πορεία προς το Νέο Κόσμο.
Στις 3 Απριλίου: αποστέλλεται ενημερωτικό σημείωμα με αποδελτίωση-σχολιασμό της εγκυκλίου
εφαρμογής του νέου Ενιαίου Μισθολογίου, μαζί με πίνακες υπολογισμού των νέων αποδοχών.
Στις 8 Απριλίου: Εκδίδεται ανακοίνωση για δήλωση συμμετοχών στη θεατρική παράσταση «Το
όνομά μου είναι Rachel Corrie», που θα γίνει στις 20 Απριλίου.
Στις 8 Απριλίου: Εκδίδεται έγγραφο προς τον κ. Διευθυντή Εκπαίδευσης της Δ΄ Δ/νσης Αθηνών
με το οποίο του ζητείται να καλέσετε άμεσα συνάντηση Διευθυντών/τριών και Προϊσταμένων όλων
των Σχολικών Μονάδων της Νέας Σμύρνης με μοναδικό θέμα το κτιριακό, με συμμετοχή και του
Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ. Στη συνάντηση αυτή θα καταγραφεί το πρόβλημα και οι προτάσεις
για την επίλυσή του (τόσο οι άμεσες όσο και οι μακροπρόθεσμες). Με βάση αυτές τις προτάσεις,
θα αναλάβουμε όλοι (διεύθυνση, διευθυντές, σύλλογος) με συντονισμένο και ενιαίο τρόπο να
απευθυνθούμε στο Δήμο (αλλά και στην Ένωση Γονέων) για να μπει επιτέλους το θέμα σε μια
πορεία επίλυσης.
Στις 8 Απριλίου: αποστέλλεται αίτημα για συνάντηση με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας.

Στις 11 Απριλίου: Κηρύσσεται ΔΙΑΡΚΗΣ στάση εργασίας για τη συνδικαλιστική κάλυψη
συναδέλφων/σσων, λόγω του ότι, διαπιστώσαμε τα έντονα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται
σε Σχολεία αλλά ιδιαίτερα σε ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ της περιοχής ευθύνης μας, λόγω της παντελούς
έλλειψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών η οποία οδηγεί σε εντονότατες πιέσεις για παραβιάσεις
ωραρίου. Η ΔΙΑΡΚΗΣ στάση εργασίας, ενεργοποιείται και ανανεώνεται κάθε φορά που προκύπτει
ζήτημα παραβίασης ωραρίου συναδέλφου/ισσας. Μετά από αυτή την απόφαση, το
συγκεκριμένο πρόβλημα λύθηκε.
Στις 13 Απριλίου: Εκδίδεται ανακοίνωση για ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΟΕ την Παρασκευή 15
Απριλίου 2016 από 11.00 πμ έως 2.00 μμ και συγκέντρωση στο Υπ. Παιδείας στις 11.30 πμ. Και
κήρυξη συμπληρωματικής στάση εργασίας του Συλλόγου μας από 10.00 πμ έως 11.00 πμ Η
στάση εργασίας γίνεται για τα σχέδια του Υπουργείου για νέο κατάπτυστο σύστημα προσλήψεων
αναπληρωτών με το οποία μπαίνει πλαφόν στον υπολογισμό της προϋπηρεσίας κλπ και για τη
διάταξη που αλλάζει την οργανικότητα των νηπιαγωγείων και διπλασιάζει αυθαίρετα τον

ελάχιστο αριθμό παιδιών για λειτουργία Νηπιαγωγείου (από 7 σε 14).
Στις 14 Απριλίου: Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας. Για τη συνεδρίαση αυτή,
στην οποία έγινε ενημέρωση για την Ίδρυση και λειτουργία ΚΔΑΠ (Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών), εκδόθηκε αναλυτική ενημέρωση με το ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ν. 61.
Διαπιστώνεται επίσης, η παρουσία συνταξιοδοτημένου συναδέλφου, στην 8μελή σύνθεση
της ΔΕΠ, πράγμα καταφανώς παράνομο!

Στις 18 Απριλίου: Εκδίδεται ανακοίνωση για εκδήλωση αλληλεγγύης στους Πρόσφυγες την
Κυριακή 24 Απριλίου. Σωματεία και Συλλογικότητες των περιοχών Ν. Σμύρνης – Ν. Κόσμου –
Καλλιθέας διοργανώνουν στην κεντρική πλατεία Ν. Σμύρνης εκδήλωση με θέμα «Καλοδεχούμενοι
οι πρόσφυγες». Η εκδήλωση περιλαμβάνει μουσικοθεατρικά δρώμενα και παραδοσιακούς χορούς
μαζί με πρόσφυγες. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα γίνεται συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης.
Διεκδικούμε : Ανοιχτά σύνορα για πρόσφυγες και μετανάστες Άσυλο και πλήρη δικαιώματα για
όλες & όλους Να σταματήσουν οι πόλεμοι Να φύγουν το ΝΑΤΟ και η FRONTEX από το Αιγαίο.
Οργανώνουν: Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Νέας Σμύρνης, ΕΛΜΕ Καλλιθέας –Νέας ΣμύρνηςΜοσχάτου, Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Νέας Σμύρνης, Ε΄ΕΛΜΕ, Συντονισμός για το
Προσφυγικό-Μεταναστευτικό, Εργατική Λέσχη Νέας Σμύρνης, Κίνηση Απελάστε το Ρατσισμό,
ΚΕΕΡΦΑ Ν. Σμύρνης, Λαϊκή Συνέλευση Κουκακίου –Νέου Κόσμου, Λαϊκή Συνέλευση Πλατείας
Νέας Σμύρνης, Λέσχη Αλληλεγγύης Νέου Κόσμου.
Στις 18 Απριλίου: εκδίδεται ανακοίνωση για έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 20 Απριλίου και
συμμετοχή στην κινητοποίηση της 21/4 στο Υπουργείο Παιδείας με κήρυξη επιπλέον
συμπληρωματικής 3ωρης στάσης εργασίας. Η κινητοποίηση γίνεται γιατί το Υπουργείο επιμένει
στην κατάθεση και ψήφιση των αντιεκπαιδευτικών ρυθμίσεων που: Δεν προβλέπουν, για μια
ακόμη φορά, μόνιμους διορισμούς καταδικάζοντας χιλιάδες εκπαιδευτικούς στην ανεργία.
Ανατρέπουν τους πίνακες των αναπληρωτών, κλέβουν την προϋπηρεσία τους και απαξιώνουν το
πτυχίο και τα εργασιακά δικαιώματα που απορρέουν απ’ αυτό. Οδηγούν σε κατάργηση
εκατοντάδες τμήματα νηπιαγωγείων σε όλη τη χώρα και υποβαθμίζουν τραγικά την προσχολική
αγωγή.
Στις 18 Απριλίου: εκδίδεται το ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ν. 62, στο οποίο υπάρχει αναλυτική
ενημέρωση για τις τροπολογίες για τους αναπληρωτές και τα νηπιαγωγεία, τη μεγάλη
συγκέντρωση της 15/4, τη συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας στις 15/4 και τις κινητοποιήσεις

της επόμενης εβδομάδας. Επίσης περιλαμβάνεται και ενημέρωση από τη Συνέλευση
αναπληρωτών που έγινε μετά τη συγκέντρωση στο Υπουργείο Παιδείας.
Στις 20 Απριλίου: Εκδίδεται έγγραφο προς την ΕΣΕ ΠΕ, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Δήμαρχο και τον
Δ/ντη της Δ Διεύθυνσης στην οποία ενημερώνουμε ότι: στην 15μελή σύνθεση της ΕΣΕ ΠΕ
εξακολουθεί να αναφέρεται ο ………….ως διευθυντής Σχολείου, παρόλο που ο συνάδελφος έχει
συνταξιοδοτηθεί από 1/7/2015. Η παρουσία και η συμμετοχή του σε συνεδριάσεις της ΕΣΕ ΠΕ με
αυτήν την ιδιότητα είναι ενδεχόμενο να εγείρει ζητήματα νομιμότητας των αποφάσεών της,
ιδιαίτερα εάν υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η παρουσία του είναι καθοριστική για τον
σχηματισμό απαρτίας. Παρακαλούμε να προχωρήσετε στην ΑΜΕΣΗ αντικατάσταση του καθώς και
να ελέγξετε εάν υπάρχουν αποφάσεις τις ΕΣΕ ΠΕ οι οποίες έχουν ληφθεί με απαρτία εξαρτώμενη
από την παρουσία του.
Στις 20 Απριλίου: Εκδίδεται έγγραφο προς ΔΕΠ, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Δήμαρχο και τον Δ/ντη
της Δ Διεύθυνσης στην οποία ενημερώνουμε ότι στην 8μελή σύνθεση της ΔΕΠ εξακολουθεί να
υπάρχει ο ……… ως διευθυντής Σχολείου ΠΕ διορισμένος από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας,
παρόλο που ο συνάδελφος έχει συνταξιοδοτηθεί από 1/7/2015. Η παρουσία και η συμμετοχή του
σε συνεδριάσεις της ΔΕΠ είναι ενδεχόμενο να εγείρει ζητήματα νομιμότητας των αποφάσεών της,
ιδιαίτερα εάν υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η παρουσία του είναι καθοριστική για τον
σχηματισμό απαρτίας. Παρακαλούμε να προχωρήσετε στην ΑΜΕΣΗ αντικατάσταση του καθώς και
να ελέγξετε εάν υπάρχουν αποφάσεις τις ΔΕΠ οι οποίες έχουν ληφθεί με απαρτία εξαρτώμενη από
την παρουσία του.
Κατόπιν αυτής της παρέμβασης, επαναλαμβάνονται οι συνεδριάσεις της ΕΠΕ ΠΕ και της
ΔΕΠ για την έγκριση του οικονομικού απολογισμού.
Στις 2 Μαΐου: Εκδίδεται ανακοίνωση-κάλεσμα στην απεργία και την κινητοποίηση 6, 7 και 8 Μάη
για να μην ψηφιστεί το αντιασφαλιστικό έκτρωμα. Παρασκευή 6 Μάη, απεργιακή
συγκέντρωση 12.00 Πλ. Κλαυθμώνος Σάββατο 7 Μάη, 6 μμ στο Σύνταγμα, Κυριακή 8 Μάη, 9.30
πμ στην αρχή της Ερμού-Σύνταγμα, Συμμετέχουμε στην απεργιακή συγκέντρωση των σωματείων
του εμπορίου Κυριακή 8 Μάη 6 μμ παλλαϊκό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα.
Στις 8 Μαΐου: Εκδίδεται ανακοίνωση-κάλεσμα για Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 11 Μάη με θέμα
ενημέρωση - από εδώ και πέρα δράσεις μας σχετικά με τη διαλυτική τροπολογία για τα
Νηπιαγωγεία, το «νέο τύπο σχολείου» που θα σημάνει απολύσεις αναπληρωτών και μετακινήσεις
μονίμων, το ασφαλιστικό-φορολογικό.
Στις 11 Μαΐου: Εκδίδεται ψήφισμα συμπαράστασης στον Παύλο Αντωνόπουλο πρώην μέλους
της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ και μέλους της Ε΄ ΕΛΜΕ Αθήνας και του ΚΕΜΕΤΕ της
Ο.Λ.Μ.Ε., που έλαβε κλήση σε προκαταρκτική εξέταση από την ασφάλεια του Λιμεναρχείου
Πειραιά μετά από παραγγελία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά λόγω δημοσιευμάτων
εφημερίδων κατά της δράσης του Συντονισμού Πρωτοβάθμιων Σωματείων, συλλογικοτήτων και
φοιτητικών συλλόγων για τη στήριξη και ενημέρωση των προσφύγων για τα δικαιώματα τους,
όπως αυτά κατοχυρώνονται από τις Διεθνείς συμβάσεις. Ψήφισμα συμπαράστασης εκδίδει και η
ΕΕ της ΑΔΕΔΥ.
Στις 15 Μαΐου: αποστέλλεται η πρόσκληση για τη Μουσική Εκδήλωση του Συλλόγου μας. Ο τίτλος
είναι «Οι Δάσκαλοι αναθυμούνται τον Νίκο Ξυλούρη».

Στις 15 Μαΐου: εκδίδεται το ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ν. 63, με όλη τη συζήτηση και την
ενημέρωση που έγινε στην έκτακτη Γενική Συνέλευση για: Α) Το ΦΕΚ 1324/11 Μαΐου 2016
για το Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο. Β) Το άρθρο 35 για τα Νηπιαγωγεία Γ) Τα
τμήματα Ένταξης.
Στη συνέλευση συμφωνήθηκε ότι διεκδικούμε:

Κατάργηση της υπουργικής απόφασης για το φερόμενο ως "Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου
Δημοτικού Σχολείου".

Κατάργηση της διάταξης για τα νηπιαγωγεία και την ειδική αγωγή.

Να γίνουν Μαζικοί Μόνιμοι Διορισμοί στην Ειδική Αγωγή αλλά και σε όλες τις ειδικότητες
ώστε να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες του δημόσιου σχολείου! Καμία απόλυση
αναπληρωτών! Όχι στην ελαστική εργασία. Μόνιμος διορισμός όλων των αναπληρωτών.

Σύσταση οργανικής θέσης για όλες τις ειδικότητες σε όλα τα σχολεία.

Κάθε διδακτικό αντικείμενο να καλύπτεται από εκπαιδευτικούς της αντίστοιχης ειδικότητας
με βάση το βασικό πτυχίο. Η όποια συμπλήρωση ωραρίου να γίνεται σε υποστηρικτικές δομές οι
οποίες είναι απαραίτητες και πρέπει να λειτουργήσουν (ενισχυτική, υποδοχής κλπ).

Ενιαίο 12χρονο δημόσιο, δωρεάν σχολείο με 2χρονη προσχολική αγωγή

Θα πρέπει να υπάρχει και απόλυτος συντονισμός και συνεργασία στα Νηπιαγωγεία της
περιοχής μας έτσι ώστε να μην επιτρέψουμε να καταργηθεί τμήμα.
Στις 17 Μαΐου: γίνεται συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας Γ.
Συρίγο. Στη συζήτηση τίθενται από την πλευρά μας όλα τα θέματα: κτιριακό, θέμα υποδομών,
χρηματοδότησης σχολείων, λειτουργίας ΔΕΠ, συντήρηση σχολικών κτιρίων κλπ. Οι απαντήσεις
είναι ασαφείς και καθόλου συγκεκριμένες. Ιδιαίτερα για το θέμα του κτιριακού, υπάρχει
επανάπαυση, ότι «θα βρεθεί λύση» για τα επιπλέον πρωτάκια.
Στις 25 Μαΐου: Εκδίδεται η πρόσκληση στην τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 7 Ιουνίου.
Στις 26 Μαΐου: Γίνεται με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή, στο Δημοτικό Πολυχώρο Πολιτισμού
«Γαλαξίας», η Μουσική Εκδήλωση του Συλλόγου μας. Οργανώνουν-συμμετέχουν οι
συνάδελφοι/σσες, Γιάννης Τζωρτζάκης, Γαρουφαλλιά Παναγιωτοπούλου, η Ζωζώ Μαλαπάνη
Γιάννης Κοκόλης ( συμμετέχουν και οι μουσικοί Γιάννης Μπαξεβάνης, Δημήτρης Κανέλλος,
Γιάννης Λογοθέτης). Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του συναδέλφου μας Νίκου
Τσακωνάκου.
Στις 29 Μαΐου: εκδίδεται ανακοίνωση με τίτλο: «Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε Νέας Σμύρνης
συμμετέχει και καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας, τη Δευτέρα 30 Μαΐου, έξω από τη Δημοτική
Πινακοθήκη Καλλιθέας, (Λασκαρίδου & Φιλαρέτου) στις 6:30 μ.μ. όπου θα μιλήσει ο υπουργός
Παιδείας Ν. Φίλης».
Στις 30 Μαΐου: συμμετέχουμε στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Καλλιθέα, μαζί με τους
εκπαιδευτικούς από την Καλλιθέα, το Μοσχάτο, τον Ταύρο και τον Αριστοτέλη και κάνουμε
αισθητή την παρουσία μας έξω από το Λασκαρίδειο, σε μια σημαντική συγκέντρωση διαμαρτυρίας
κατά της παρουσίας του Υπουργού Ν. Φίλη.
Την 1η Ιουνίου: Εκδίδεται Δελτίο με τις θέσεις του Συλλόγου για «Το Νηπιαγωγείο που βιώνουμεΤο νηπιαγωγείο που οραματιζόμαστε». Το κείμενο αυτό αποτελεί συμβολή στον κύκλο
συζητήσεων – εκδηλώσεων της ΔΟΕ με θέμα «Το σχολείο που βιώνουμε – το σχολείο που
οραματιζόμαστε». Αξιοποιεί και επικαιροποιεί παλιότερες αποφάσεις ΓΣ του Συλλόγου καθώς και

θέσεις και αιτήματα που έχει διαμορφώσει το Συντονιστικό Νηπιαγωγών. Θα κατατεθεί και στην
ημερίδα για το Νηπιαγωγείο της 4/6/2016, από την εκπρόσωπο του Συλλόγου στην ημερίδα.
Την 1η Ιουνίου: Εκδίδεται Γράμμα για τους Γονείς των Μαθητών μας, με θέμα το κτιριακό και με
στόχο την ενημέρωση κυρίως των νέων εγγραφών σε Δημοτικό και Νηπιαγωγειο, για το μεγάλο
αυτό πρόβλημα της σχολικής στέγης και τις συνέπειές του στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Στις 1η Ιουνίου: Συμμετέχουμε σε παράσταση διαμαρτυρίας των Συλλόγων ΠΕ στη Δ Διεύθυνση.
Η διαμαρτυρία έχει στόχο τη δέσμευση του Δ/ντη Εκπαίδευσης σχετικά με την εισήγηση που θα
κάνει προς την Περιφέρεια, για τα κενά που υπάρχουν. Ζητείται να δεσμευτεί ότι δεν θα υπάρξει
καμιά μετακίνηση συναδέλφου. Ο Δ/ντης Εκπαίδευσης δηλώνει ότι θα κάνει το καλύτερο αλλά δεν
αναλαμβάνει καμιά συγκεκριμένη δέσμευση.
Στις 2 Ιουνίου: εκδίδεται ανακοίνωση με τίτλο «Έξω ο φασισμός από τα συνδικάτα» όπου
δηλώνουμε την αντίθεσή μας και τον αποτροπιασμό του για την εξαγγελία «εργατικής»
συνδιάσκεψης από τη νεοναζιστική φασιστική οργάνωση Χρυσή Αυγή στις 4/6. Ανάλογη
ανακοίνωση εκδίδει στη συνέχεια και η ΕΕ της ΑΔΕΔΥ.
Στις 4 Ιουνίου: εκδίδεται ανακοίνωση για τις 7 Ιουνίου, με τίτλο «Οδηγίες Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης».
Στις 4 Ιουνίου: Συμμετέχουμε στην ημερίδα της ΔΟΕ για το Νηπιαγωγείο, όπου κατατίθεται το
κείμενο-συμβολή και γίνεται παρέμβαση από την Γενική Γραμματέα, που είναι εκπρόσωπος του
Συλλόγου μας.
Στις 7 Ιουνίου: Η Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, παίρνει ομόφωνα αποφάσεις για:
Α. ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑ
Β. Ψήφισμα συμπαράστασης στον εκπαιδευτικό Σεραφείμ Ρίζο.
Γ. Ψήφισμα συμπαράστασης στους θεατρολόγους
Δ. ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ για την επιβολή του προστίμου που επιβλήθηκε στον Πανελλήνιο
Επιστημονικό Σύλλογο Θεατρολόγων (Π.Ε.ΣΥ.Θ.)
Ε. Ενάντια στην απόφαση για την κατάργησης της ελεύθερης επιλογής της Β’ Ξένης Γλώσσας στην
Ε’ Δημοτικού και αντικατάστασής της με την «πλειοψηφική» επιλογή
ΣΤ. Για τη Συνδικαλιστική Συνδρομή
Ζ. Για το «νέο σχολείο» του Φίλη, το σχολείο των αναγκών μας και το πρόγραμμα δράσης.
Στις 8 Ιουνίου: Εκδίδεται ανακοίνωση με τίτλο «Πρόωρη αποχώρηση νηπίων από το Ολοήμερο
Νηπιαγωγείο» όπου ζητάμε διευκρινίσεις για το νομικό πλαίσιο και έγκαιρη παράλληλη στήριξη.
Στις 14 Ιουνίου: εκδίδεται υπόμνημα προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 15/6, στο οποίο θα
συζητηθεί το θέμα του 6ου Δημοτικού Σχολείου. Στο υπόμνημα αναφέρεται ότι: «Εκφράζουμε την
απογοήτευσή μας γιατί η δημοτική αρχή επιμένει στην ίδια –εδώ και 10 χρόνια – λανθασμένη
κατεύθυνση ότι το κτιριακό πρόβλημα είναι προσωρινό και θα «ξεφουσκώσει» ή θα «λυθεί»
φορτώνοντας ένα σχολείο με ακόμα 2-3 αίθουσες. Αυτή τη φορά, το σχολείο που θίγεται είναι
το 6ο Δημοτικό. Σήμερα, ο Δήμος σε συνεργασία με την «ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»
προχωρούν στην υλοποίηση ενός ακόμα αποσπασματικού έργου κατασκευής 2 αιθουσών και
μιας αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στην αυλή του 6ου Δημοτικού, με τέτοιο τρόπο ώστε να
καταλάβει μεγάλο χώρο από την ήδη μικρή αυλή του και θα δημιουργήσει ασφυκτικές συνθήκες

προαυλισμού για τους μικρούς μαθητές. Η Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων θα καταλαμβάνει
ολόκληρη σχεδόν την πίσω αυλή και η προσθήκη των 2 αιθουσών θα μικρύνει κατά πολύ το χώρο
στην μπροστά αυλή του σχολείου την ώρα που θα προσθέσει περίπου 50 μαθητές. Το
αντιστάθμισμα των 120 τμ που παραχωρείται από τους Προσκόπους δεν μπορεί να θεωρηθεί άξιο
λόγου. Και πάλι, οι αντιδράσεις της Εκπαιδευτικής Κοινότητας είναι έντονες, αλλά και πάλι δεν
βρίσκουμε ανταπόκριση.».
Στις 15 Ιουνίου: Στο Δημοτικό Συμβούλιο, παρευρίσκονται, ο Σύλλογος Γονέων του 6ου
Δημοτικού, η Διευθύντρια και αντιπρόσωποι του Συλλόγου Διδασκόντων και εκ μέρους του
Συλλόγου μας η Πρόεδρος. Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει την εισήγηση της πλειοψηφίας,
κατηγορώντας με απαξιωτικό τρόπο την εκπαιδευτική κοινότητα για στενόμυαλη και ελιτίστικη
αντιμετώπιση, επειδή δεν θέλει να γίνει το συγκεκριμένο έργο. Οι αντιπροτάσεις που κατατίθενται
δεν βρίσκουν καμιά ανταπόκριση. Η πρότασή που καταθέτουμε ως Σύλλογος είναι: «Καλούμε το
Δημοτικό Συμβούλιο να υλοποιήσει την απόφασή του της 6/6/2012 και 24/7/2012 στις
οποίες 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.»
Στις 16 Ιουνίου: Συμμετέχουμε στην ημερίδα της ΔΟΕ «Το σχολείο που θέλουμε-το Σχολείο που
οραματιζόμαστε» όπου καταθέτουμε την ομόφωνη απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της
7 Ιουνίου. Γίνεται τοποθέτηση από την εκπρόσωπο του Συλλόγου.
Στις 29 Ιουνίου: Συμμετέχουμε σε παράσταση διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή Διεύθυνση
Εκπαίδευσης Αττικής, για να ζητήσουμε την εκτίμηση του Π. Δ/ντη για τον προσδιορισμό των
κενών και εάν θα γίνουν δεκτές οι εισηγήσεις των Διευθύνσεων. Ο Π. Δ/ντης δήλωσε
απερίφραστα ότι ο προσδιορισμός των κενών, όπως τα εξέδωσαν τα κατά τόπους ΠΥΣΠΕ και
διευθύνσεις εκπαίδευσης της Αττικής, δε θα συμπίπτουν με εκείνες της Περιφέρειας. Όπως
επέμεινε ότι η περιφέρεια διαμορφώνει τις εκτιμήσεις της, όχι μόνο με βάση τις εκτιμήσεις και τα
στοιχεία από τις Δ/νσεις, αλλά και με απευθείας συγκέντρωση στοιχείων από τα σχολεία! Όταν
του ζητήθηκε να μας παραθέσει τα αριθμητικά στοιχεία που ετοίμασε για το υπουργείο είπε ότι
δεν πρόκειται να μας δώσει τα στοιχεία. Στην επιμονή των εκπροσώπων των συλλόγων και των
αναπληρωτών για τα κριτήρια με τα οποία διαμόρφωσε την πρόταση της περιφέρειας και στο τι
διαφοροποιεί από τις εκτιμήσεις των Δ/νσεων και στην επισήμανση ότι οφείλει να απαντήσει
συγκεκριμένα και να δώσει την εικόνα, γιατί διακυβεύεται τόσο το μέλλον και η εργασία χιλιάδων
αναπληρωτών όσο και η λειτουργία του δημόσιου σχολείου και νηπιαγωγείου,
επέμεινε να
απαντάει γενικόλογα και να μη δίνει στοιχεία. Μας κάλεσε μάλιστα να περιμένουμε, άμεσα εντός
του καλοκαιριού, μία "ευνοϊκή νομοθετική ρύθμιση" για τα νηπιαγωγεία υπονοώντας τον ενιαίο
τύπο ολοήμερου νηπιαγωγείου! Η στάση του περιφερειακού, η σκοπούμενη δημιουργική του
ασάφεια και το ύφος του προδιαγράφουν τις επικείμενες και προβλεπόμενες αρνητικές εξελίξεις
για τα όσα θα ζήσουμε στο αμέσως προσεχές διάστημα.
Στις 24 Ιουλίου: Εκδίδεται ψήφισμα συμπαράστασης στο ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων του
Δήμου Καλλιθέας που έχει μηνυθεί από τον Αντιδήμαρχο για το πανό για το Πολυτεχνείο που
ανάρτησε στο Δημαρχείο στις 13 Νοέμβρη του 2014. Μετά τις ανακοινώσεις συμπαράστασης
Σωματείων, Ομοσπονδιών και Συλλογικοτήτων, η δίωξη σταμάτησε.
Στις 29 Αυγούστου: Συμμετέχουμε στην παράσταση διαμαρτυρίας των Συλλόγων Π.Ε. της Δ
Αθήνας ενάντια στις υποχρεωτικές μετακινήσεις συναδέλφων εκτός Δ Αθήνας, και απαιτούμε:

1. ένας/μία δάσκαλος/α για κάθε τμήμα του σχολείου
2. ένας/μία δάσκαλος/α ανά 50 μαθητές στο ολοήμερο
3. δύο νηπιαγωγοί για κάθε τμήμα ολοήμερου νηπιαγωγείου
4. ένας/μία δάσκαλος/α σε κάθε τμήμα ένταξης
5. ένας/μία δάσκαλος/α σε κάθε τμήμα υποδοχής
6. οργανικές θέσεις και διορισμοί εκπαιδευτικών ειδικοτήτων
7. οι απαραίτητες ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας στα σχολεία
Στις 2 Σεπτεμβρίου: Καλούμε σε παράσταση διαμαρτυρίας στη Δ Διεύθυνση για την αποτροπή
της κοινής συνεδρίασης ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ και για να αποτρέψουμε τις υποχρεωτικές μετακινήσεις
εκπαιδευτικών. Η κοινή συνεδρίαση ακυρώνεται.
Στις 2 Σεπτεμβρίου: εκδίδεται ανακοίνωση με τίτλο «Για τη λειτουργία των Νηπιαγωγείων», όπου
ζητάμε από το Δ.Σ της Δ.Ο.Ε να καλύψει συνδικαλιστικά και νομικά τις/τους νηπιαγωγούς ώστε να
μην εφαρμόσουν την Υ.Α για το «Νέο ενιαίο τύπο νηπιαγωγείου».















Στις 3 Σεπτεμβρίου: Καλούμε σε έκτακτη Γενική Συνέλευση για τις 7/9. Τονίζεται ότι: Το
Υπουργείο Παιδείας, όπως ακριβώς είχαμε περιγράψει, επιχειρεί να «λειτουργήσουν» φέτος
«πλήρως» κι από την πρώτη μέρα τα σχολεία, με δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικούς λιγότερους
Μόνος στόχος του υπουργείου είναι το φτηνό και ευέλικτο σχολείο, με εκπαιδευτικούς που θα
μετακινούνται από τον πρωινό κύκλο στο ολοήμερο, από το ένα σχολείο στο άλλο, με πολλαπλές
αναθέσεις, έτσι ώστε να καλυφθούν τα δεκάδες χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών χωρίς τους
αναγκαίους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών και τις προσλήψεις αναπληρωτών. Να δηλώσουμε
προς κάθε κατεύθυνση ότι για μας απαράβατος όρος για τη λειτουργία κάθε δημοτικού σχολείου
είναι να υπάρχουν:
1 εκπαιδευτικός ΠΕ70 για κάθε τμήμα
Επιπλέον εκπ/κοί ΠΕ70 για το ολοήμερο, ανάλογα με τα τμήματα που δημιουργούνται με όλους
τους μαθητές/ριες που έκαναν αίτηση (με βάση την αναλογία 1 εκπαιδευτικός ανά 50
μαθητές/τριες). .
Εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων για τη διδασκαλία κάθε διδακτικού αντικειμένου από τον εκπαιδευτικό
του και για το πρωινό και για το ολοήμερο πρόγραμμα
Ενισχυτική διδασκαλία για κάθε μαθητή/τρια που τη χρειάζεται, η οποία και θα παρέχεται από
τους/τις εκπ/κούς στις υπολειπόμενες ώρες μέχρι τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού
τους ωραρίου.
Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής για όλα τα Τμήματα Ένταξης και την Παράλληλη Στήριξη.
Δύο νηπιαγωγοί σε κάθε τμήμα ολοήμερου νηπιαγωγείου.
Ταυτόχρονα καλούμε τα μέλη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. και ιδιαίτερα τους αιρετούς του ΠΥ.Σ.Π.Ε. να μη
νομιμοποιήσουν τις πραξικοπηματικές αυτές ενέργειες του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Για το Νηπιαγωγείο: Δηλώνουμε: ‘Όχι στο νέο ενιαίο τύπου Ολοήμερο Νηπιαγωγείο!
Διεκδικούμε:
Ενιαία Δημόσια Δωρεάν Υποχρεωτική Δεκατετράχρονη Εκπαίδευση (Δίχρονη Υποχρεωτική
Δημόσια Δωρεάν Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση και Ενιαίο 12χρονο Υποχρεωτικό Δημόσιο
Δωρεάν Σχολείο).
Ολοήμερο Νηπιαγωγείο που θα ανταποκρίνεται στις παιδαγωγικές και κοινωνικές ανάγκες και θα
έχει αντισταθμιστικό ρόλο για όλα τα παιδιά χωρίς περιορισμούς και προϋποθέσεις.
Θεσμοθέτηση του διδακτικού ωραρίου των Νηπιαγωγών στη βάση του αντίστοιχου ωραρίου όλων
των εκπαιδευτικών (45λεπτες διδακτικές ώρες, μείωση ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας), που θα



λαμβάνει υπ΄ όψιν τις ιδιαιτερότητες λειτουργίας του Νηπιαγωγείου και θα έχει καθολικό
χαρακτήρα.
Ανέγερση νέων κτηριακών υποδομών, ικανών να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες της
προσχολικής αγωγής. Ίδρυση νέων Νηπιαγωγείων και άμεσο μόνιμο διορισμό των απαιτούμενων
Νηπιαγωγών.
Στις 10 Σεπτεμβρίου: Αποστέλλεται στα Νηπιαγωγεία γράμμα προς τους Γονείς των Νηπίων και
Προνηπίων (ο γράμμα, προέρχεται από το Συντονιστικό Νηπιαγωγών), στο οποίο εξηγείται ποια
είναι φέτος η κατάσταση με το «Νέο Ενιαίο Τύπο Νηπιαγωγείου» και τονίζεται ότι: «Η κυβέρνηση
εφαρμόζει τη μνημονιακή πρακτική και ουσιαστικά ΔΙΑΛΥΕΙ το Ολοήμερο νηπιαγωγείο. Το χωρίζει
σε 2 μέρη, το ένα είναι το υποχρεωτικό μέχρι τις 13:00 και το άλλο από τις 13:00 έως τις 16:00 το
βαφτίζει προαιρετικό. Επίσης δεν επιτρέπει πλέον σε όλους τους γονείς να εγγράφουν τα παιδιά
τους στο Ολοήμερο διαχωρίζοντας τους σε εργαζόμενους και μη. Με αυτό τον τρόπο καταργεί το
πρόγραμμα του Ολοήμερου και υποβαθμίζει πλήρως τις παιδαγωγικές δραστηριότητες της
απογευματινής ζώνης. Τα παιδιά σας με λίγα λόγια θα βρίσκονται όχι σε Νηπιαγωγείο ,αλλά σε
ένα χώρο φύλαξης και απόθεσης νηπίων. ..»
Στις 11 Σεπτεμβρίου: εκδίδεται δελτίο με κάλεσμα στην 24ωρη απεργία της 15ης Σεπτέμβρη και
στην έκτακτη (επαναληπτική) Γενική Συνέλευση στις 21/9.
Στις 19 Σεπτέμβρη: εκδίδεται ανακοίνωση-κάλεσμα στην έκτακτη Γενική Συνέλευση. Σε αυτό
αναφέρεται ότι:
«Στη διάρκεια του καλοκαιριού είχαμε τις απόπειρες για συνεδριάσεις των ΠΥΣΠΕ για να
υπολογιστούν οι ανάγκες των σχολείων σε προσωπικό με βάση όχι τις πραγματικές ανάγκες των
μαθητών (ολοήμερα, ενισχυτική διδασκαλία, υποστηρικτές δομές) αλλά για τη δημιουργία
τεχνητών πλεονασμάτων ή μηδενικών κενών. Οι απόπειρες αυτές αντιμετώπισαν τις οργισμένες
κινητοποιήσεις μας και σε μεγάλο βαθμό δεν «απέδωσαν» τα αναμενόμενα «πλεονάσματα».
Την προηγούμενη εβδομάδα, οι Νηπιαγωγοί σε όλη τη χώρα, και στη Δ Αθήνας,
αντιπαρατέθηκαν έντονα στις ημερίδες των Σχολικών Συμβούλων για ενημέρωση για το νέο
τύπου Νηπιαγωγείου. Είχαμε να ζήσουμε τέτοιες δυναμικές αντιδράσεις από το 2013-14 που οι
Νηπιαγωγοί ξεσηκώθηκαν πανελλαδικά και είχαν ιστορικά ποσοστά αποχής από την αξιολόγηση
Η ΔΟΕ (απόφαση 791-6/9/2016), και ο Σύλλογός μας παρέχουν συνδικαλιστική κάλυψη
στις Νηπιαγωγούς. Προτείνουμε να υιοθετηθεί από όλους τους Συλλόγους Διδασκόντων των
Νηπιαγωγείων άμεσα το σχέδιο πρακτικού της ΔΟΕ και διεκδικούμε και εφαρμόζουμε ενιαίο
πρόγραμμα και στόχους και Ελευθερία στο Σύλλογο Διδασκόντων να αποφασίζει την εναλλαγή
του ωραρίου ανάμεσα στις νηπιαγωγούς του βασικού και του προαιρετικού προγράμματος.
Μετά την απόφαση της ΔΟΕ (απόφαση 791-6/9/2016), και του Συλλόγου μας, οι
Σύλλογοι Διδασκόντων των Νηπιαγωγείων κλήθηκαν να υιοθετήσουν το σχέδιο πρακτικού της
ΔΟΕ διεκδικώντας και εφαρμόζοντας ενιαίο πρόγραμμα και στόχους και την ελευθερία στο
Σύλλογο Διδασκόντων να αποφασίζει την εναλλαγή του ωραρίου ανάμεσα στις
νηπιαγωγούς του βασικού και του προαιρετικού προγράμματος.
Στο Σύλλογό μας, την οδηγία αυτή ακολούθησαν 9 από τους 11 Συλλόγους Διδασκόντων
(ένας ακόμη δεν είχε δυνατότητα να κάνει το πρακτικό γιατί δεν είναι Ολοήμερο το Νηπιαγωγείο).
Στις 15 Σεπτεμβρίου: συμμετέχουμε στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση του κλάδου. Αν και το
συνολικό ποσοστό συμμετοχής είναι χαμηλό, η μεγάλη πλειοψηφία των Νηπιαγωγείων του
Συλλόγου «έκλεισαν». Ανάλογο φαινόμενο παρατηρείται και σε άλλες περιοχές.

Στις 20 Σεπτεμβρίου: Τα πρακτικά και τα αντίστοιχα ωρολόγια προγράμματα των Νηπιαγωγείων,
παραδόθηκαν στις Συμβούλους της Δ Αθήνας σε μαζική παράσταση διαμαρτυρίας που έγινε την
Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου και στην οποία συμμετείχαν όλοι οι Σύλλογοι ΠΕ της Δ Αθήνας. Οι
Σύμβουλοι παρέλαβαν τα πρακτικά, και μας ενημέρωσαν ότι θα προωθήσουν τα προγράμματα
προς την Περιφέρεια από την οποία αναμένουν οδηγίες.
Στις 21 Σεπτεμβρίου: Έγινε έκτακτη Γενική Συνέλευση (χωρίς απαρτία) για την οποία εκδίδεται
ενημερωτική ανακοίνωση για τη συζήτηση και τις αποφάσεις, οι οποίες θα κατατεθούν στην
Ολομέλεια Προέδρων στις 24/9. Στο ενημερωτικό δελτίο επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι:
«Σημαντικότατο στοιχείο της συγκυρίας (όπως είχαμε επισημάνει ήδη από τον Ιούνιο με την
απόφαση της ΓΣ), είναι ότι το «Ενιαίο Ολοήμερο Σχολείο» του Φίλη σχεδιάστηκε προσεκτικά για
να επιτευχθεί ένας σημαντικός στόχος τον οποίον όλες οι κυβερνήσεις έθεταν, αλλά καμία δεν είχε
καταφέρει: να διασπάσει τον κλάδο και να τον διαλύσει σε πολλά και αντιτιθέμενα μεταξύ τους
συντεχνιακά «συμφέροντα». Η κυβέρνηση επιχειρεί να διαλύσει τη συλλογική δύναμη του
μεγαλύτερου και καλύτερα οργανωμένου κλάδου του Δημοσίου, που αντιστέκεται ακόμα στις
αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις που επιχειρούνται. Η σημερινή πραγματικότητα στα σχολεία, είναι
«καμπανάκι κινδύνου». Δάσκαλοι εναντίον ειδικοτήτων, ειδικότητες εναντίον δασκάλων, δάσκαλοι
εναντίον δασκάλων. Προϋπόθεση για την ανατροπή της επίθεσης, προϋπόθεση για όποιο
επιτυχημένο αγώνα, είναι η ενότητα ΟΛΩΝ μας.»
Στις 24 Σεπτεμβρίου: Η Πρόεδρος του Συλλόγου μας καταθέτει την απόφαση του ΔΣ στην
Ολομέλεια Προέδρων και τοποθετείται για το Νέο Σχολείο του Φίλη, το Νηπιαγωγείο και το
Πρόγραμμα Δράσης του κλάδου. Η πλειοψηφία των Συλλόγων είναι χωρίς απαρτία και η
Ολομέλεια δεν καταλήγει σε αποφάσεις.
Στις 26 Σεπτεμβρίου: εκδίδεται ψήφισμα συμπαράστασης στους Αγωνιστές Δασκάλους του
Συνδικάτου Egitim Sen στην Τουρκία.
Στις 26 Σεπτεμβρίου: εκδίδεται ανακοίνωση «Για την αποστολή επιπλέον στοιχείων σε ότι αφορά
τη λειτουργία των τμημάτων ολοήμερου και πρωινής ζώνης των δημοτικών σχολείων.» Καλούμε
το Δ. Σ. της Δ. Ο. Ε. να επιληφθεί του θέματος απαιτώντας να σταματήσει από την πλευρά του
ΥΠ.Π.Ε.Θ. η προσπάθεια περικοπής ωρών, τμημάτων ή μετακινήσεων εκπαιδευτικών από τα
σχολεία και η «καταιγίδα» διαρκών απαιτήσεων εκ μέρους της διοίκησης που αναστατώνουν
συνεχώς την ήδη δύσκολη λειτουργία των σχολείων.
Στις 17 Οκτωβρίου: συμμετέχουμε στη συνάντηση των Συλλόγων Καλλιθέας-Μοσχάτου, Νέας
Σμύρνης, Αργυρούπολης-Αλίμου –Ελληνικού με τον Δ/ντή της Δ Διεύθυνσης. Η συνάντηση είχε
χαρακτήρα ενημέρωσης και διαμαρτυρίας για την κατάσταση των σχολείων. Τέθηκαν τα θέματα
για την ειδική αγωγή και την παράλληλη στήριξη(έχουν έρθει 82 στη Δ’ Διεύθυνση, στις 201
εγκρίσεις και έχουμε επίσης 31 νέες αιτήσεις), τις ειδικότητες, τις μετακινήσεις συναδέλφων, τους
διορισμούς, τις αναπληρώσεις, τη λειτουργία του ολοήμερου, το θέμα της σίτισης(διεύρυνση της
απλήρωτης εργασίας), ασάφειες και δυσκολίες στην υλοποίηση του προγράμματος για την
κολύμβηση, το ωράριο και τα προγράμματα των νηπιαγωγείων, την «πίεση» που ασκείται προς
τους συναδέλφους αλλά και τους διευθυντές-ες των σχολείων-νηπιαγωγείων, προβλήματα σε
πρώτες τάξεις (μη χωρισμοί τμημάτων κλπ) .Βάλαμε για άλλη μια φορά ζήτημα για την άμεση
απόσυρση της νομοθετικής ρύθμισης για το ενιαίου τύπου ολοήμερο σχολείο , ως προέκταση
του σχολείου της αγοράς των προηγούμενων κυβερνήσεων.

Για τη συνάντηση αυτή, η οποία δεν απέδωσε ιδιαίτερα αποτελέσματα, εκδόθηκε το
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ν. 64.
Στις 23 Οκτωβρίου: εκδίδεται ανακοίνωση «Για το θέμα της κολύμβησης». Επισημαίνεται ότι
υπάρχουν σοβαρά αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με το ποιος θα πληρώσει για τη μεταφορά και
τον εξοπλισμό των μαθητών, αλλά και σχετικά με το ωράριο των συναδέλφων που εμπλέκονται με
οποιοδήποτε τρόπο στη διαδικασία. Καλούμε όλους τους συναδέλφους και τους Συλλόγους
διδασκόντων: Να μην αποδεχτούν καμία καταστρατήγηση του εργασιακού και διδακτικού τους
ωραρίου. Να εξετάσουν αν πληρούνται οι προϋποθέσεις της δωρεάν συμμετοχής. Να εξετάσουν
τα δεδομένα της ασφάλειας του προγράμματος και της ποιότητας του μαθήματος. Και
επισημαίνουμε ότι ακόμα κι αν ένα σχολείο δήλωσε συμμετοχή στο πρόγραμμα, αλλά εκτιμήσουν οι
συνάδελφοι μέσω του συλλόγου διδασκόντων, ότι οι όροι είναι χειρότεροι των αρχικών
προβλέψεων ή διαπιστωθεί ότι υπάρχει οικονομική επιβάρυνση των γονέων, μπορεί να αποσύρει
τη συμμετοχή του με νεώτερη απόφασή του.
Στις 23 Οκτωβρίου: εκδίδεται Ψήφισμα συμπαράστασης στον αγώνα της Ισπανικής Νεολαίας
Στις 31 Οκτωβρίου: εκδίδεται ανακοίνωση με τίτλο «Κατάθεση αιτήσεων στη Δ Διεύθυνση για το
θέμα της σίτισης». Για το θέμα της σίτισης (ΔΟΕ 23/9/2016 Αρ. Πρωτ. 831), προχωράμε σε
συγκέντρωση αιτήσεων στα πλαίσια της διεκδίκησης να υπολογίζεται η ώρα της σίτισης σε όλους
τους εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται με αυτή. Καταθέτουμε μαζικά μέσω του συλλόγου, το
αίτημα-ερώτημα που επισυνάπτουμε προς το Διευθυντή Εκπαίδευσης και τη/ο σχολική/ό
σύμβουλο. Καταληκτική ημερομηνία για τη συγκέντρωση των αιτήσεων είναι η Δευτέρα 14
Νοεμβρίου οπότε και θα γίνει κοινή παράσταση διαμαρτυρίας και κατάθεση σε συντονισμό με τους
άλλους Συλλόγους ΠΕ της Δ Αθήνας. Επισυνάπτεται η αίτηση.
Στις 7 Νοεμβρίου: εκδίδεται ψήφισμα συμπαράστασης για τους αιρετούς της Γ΄ Αθήνας,
συναδέλφους, Παντελή Βαϊνά και Γ. Χρόνη οι οποίοι δικάζονται στις 14/11/16 (Π. Βαϊνάς) και στις
2/2/17( Π. Βαϊνάς και Γ. Χρόνης).
Στις 8 Νοεμβρίου: εκδίδεται η Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για την Τρίτη 22
Νοεμβρίου.
Στις 8 Νοεμβρίου: Διαβιβάζεται προς τα μέλη του ΠΥΣΠΕ υπόμνημα της συναδέλφισσας Α.Κ.
από το 5ο Δημοτικό Σχολείο με το οποίο τεκμηριώνει την άποψή της ότι η ενδεχόμενη μετακίνησή
της θα είναι βλαπτική μεταβολή. Ο Σύλλογος, στηρίζει τη συναδέλφισσα και επισημαίνει επιπλέον,
ότι: «Υπενθυμίζουμε την σαφή και κάθετη διαφωνία μας στις υποχρεωτικές μετακινήσεις
συναδέλφων. Σας καλούμε να πάρετε υπόψη σας την αναστάτωση που θα δημιουργηθεί, 2 μήνες
μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, σε περίοδο που μόλις έχουν ομαλοποιηθεί τα ιδιαίτερα
σύνθετα προγράμματα των ιδιαίτερα μεγάλων σχολείων της Νέας Σμύρνης. Μια μετακίνηση
συναδέλφου από το 5ο Δημοτικό είναι ενδεχόμενο να επηρεάσει και να αναστατώσει τα
προγράμματα σχολείων με τα οποία «μοιράζεται» το 5ο Δημοτικό εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων
όπως: 7ο, 2ο, 1ο 3ο (ομάδα ΠΕ07), 2ο, 7ο, 13ο, 3ο (ομάδα ΠΕ05), 4ο (ΠΕ 19-20), 7ο (ΠΕ16). Σας
καλούμε να μην προχωρήσετε στη μετακίνηση της συναδέλφισσας.».
Στις 13 Νοεμβρίου: αποστέλλεται εξειδίκευση για τα σχολεία, της διευκολυντικής στάσης εργασίας
της ΑΔΕΔΥ για τις 14/11 που γίνεται για συμπαράσταση στη δίκη του συναδέλφου Π. Βαϊνά. Ο
συνάδελφος αθωώθηκε.

Στις 14 Νοεμβρίου: αποστέλλεται κάλεσμα για τις διαδηλώσεις κατά της επίσκεψης Ομπάμα και
την πορεία του Πολυτεχνείου. Επισυνάπτεται η ανακοίνωση και η αφίσα του Συντονισμού για το
Προσφυγικό-Μεταναστευτικό, Σωματείων, Φοιτητικών Συλλόγων και συλλογικοτήτων στον οποίο
συμμετέχει ο Σύλλογός μας.
Στις 16 Νοεμβρίου: έγινε παράσταση διαμαρτυρίας στη Δ Διεύθυνση από τους Συλλόγους Νέας
Σμύρνης, Καλλιθέας και Φαλήρου όπου κατατέθηκαν οι αιτήσεις για το θέμα της σίτισης. Από το
Σύλλογό μας κατατέθηκαν 96 αιτήσεις, συνοδευόμενες από Υπόμνημα στο οποίο τονίζεται ότι:
«Θεωρούμε ότι, η μη προσμέτρηση της ώρας της σίτισης στους εκπαιδευτικούς που δεν είναι
υπεύθυνοι ολοήμερου, αποτελεί αυθαίρετη πράξη που μοναδικό στόχο έχει την εξοικονόμηση
προσωπικού στα πλαίσια των μνημονιακών περικοπών. Διαμορφώνει όρους διάκρισης μεταξύ
εργαζομένων που εκτελούν το ίδιο έργο. Υπενθυμίζουμε ότι το συνολικό πλαίσιο εργασιακών
δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών της Π.Ε και ιδιαίτερα οι νόμοι 1586/85 και 2517/97 που ρυθμίζουν
το εργασιακό και διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών της Π.Ε, οριοθετούν ταυτόχρονα και τα
εξωδιδακτικά καθήκοντα των εκπαιδευτικών εντός του εργασιακού τους ωραρίου. Σε αυτά τα
εξωδιδακτικά καθήκοντα σε καμιά περίπτωση δεν είναι η σίτιση των μαθητών. Άρα η σίτιση πρέπει
να λογίζεται ως διδακτικό έργο που ανάγεται στο διδακτικό ωράριο όλων των εκπαιδευτικών που
εμπλέκονται με αυτήν, όπως και κάθε άλλη δραστηριότητα που συμπεριλαμβάνεται στο ωρολόγιο
πρόγραμμα. Αυτό το δικαίωμα που προκύπτει από συγκεκριμένους νόμους, δεν μπορεί να
καταστρατηγηθεί από την Υ.Α. ούτε από το ΦΕΚ για τη λειτουργία του νέου ενιαίου τύπου
ολοήμερου σχολείου.»
Επίσης, τέθηκαν από τους Συλλόγους τα θέματα των κενών και της αναπλήρωσης
εκπαιδευτικών, της παράλληλης στήριξης, της ειδικής αγωγής και της στελέχωσης τμημάτων
ένταξης, του φόρτου εργασίας των σχολείων και των δ/ντων και το θέμα της κολύμβησης. Σχετικά
με το τελευταίο, ο Δ/ντής μας ενημέρωσε ότι έχει εγκριθεί ένα κονδύλι 150.000 ευρώ για τη
μεταφορά των μαθητών/τριων, το οποίο θα κατανεμηθεί ανά σχολείο με κριτήριο τον αριθμό
μαθητών και την απόσταση, αλλά θα το διαχειριστούν οι Σχολικές Επιτροπές. Με αφορμή το
τελευταίο, τέθηκε από τους Συλλόγους το πρόβλημα της αδιαφάνειας στη λειτουργία των Σχολικών
Επιτροπών. Σχετικά με το θέμα της αναπλήρωσης και την αντίθεση των Συλλόγων στις
υποχρεωτικές μετακινήσεις συναδέλφων, ο Δ/ντής απάντησε ότι θα κάνει το καλύτερο δυνατόν.
Για το θέμα του υπολογισμού της ώρας της σίτισης ως διδακτικής, δεσμεύτηκε ότι θα
διαβιβάσει το αίτημά μας στην Περιφέρεια και στο Υπουργείο.
Στις 19 Νοεμβρίου: εκδόθηκε έγγραφο με τις Οδηγίες για την Τακτική Γενική Συνέλευση, με
επισύναψη την Υπεύθυνη Δήλωση για τη σταδιακή παρακράτηση συνδρομής από τη μισθοδοσία.
Στις 19 Νοεμβρίου: εκδόθηκε ανακοίνωση με τίτλο «Υπερασπίζουμε τις αποφάσεις των
Συλλόγων Διδασκόντων των Νηπιαγωγείων», με αφορμή έγγραφο της Σχολικής Συμβούλου, στο
οποίο αναφέρεται ότι: «Το Δ.Σ του Συλλόγου μας θα είναι δίπλα στις συναδέλφους νηπιαγωγούς,
τους παρέχει συνδικαλιστική κάλυψη και τις καλεί να συνεχίσουν να κρατούν αταλάντευτα την ίδια
στάση παρά τις όποιες προτροπές ή έγγραφες υποδείξεις για το αντίθετο δεχθούν από τις
Σχολικές Συμβούλους. Καλούμε το ΔΣ της ΔΟΕ να πάρει ανάλογη απόφαση στήριξης και
συνδικαλιστικής κάλυψης των νηπιαγωγών και να ανανεώσει την προηγούμενη απόφασή του ως
συλλογική και πανελλαδική απάντηση στις νέες πιέσεις που ασκούν οι μηχανισμοί του υπουργείου
και οι σχολικοί σύμβουλοι.»

Στις 20 Νοεμβρίου: Εκδίδεται αφισάκι –κάλεσμα για την 24ωρη απεργία της 24 Νοέμβρη και
κοινοποιείται μαζί με την ανακοίνωση και την αφίσα της ΑΔΕΔΥ.

