ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15
Στις 11 Νοέμβρη γίνεται η τακτική εκλογοαπολογιστική συνέλευση και η εκλογή του νέου Δ.Σ.
Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα για:
 Ψήφισμα συμπαράστασης στους αιρετούς Π. Βαϊνά και Γ. Χρόνη.
 Ψήφισμα αλληλεγγύης στους εργαζόμενους στον κλάδο του εμπορίου: Ποτέ δουλειά την
Κυριακή!
 Για το κτιριακό πρόβλημα στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Νέα Σμύρνη.
 Καταγγελία: ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ: Ο ΕΥΦΗΜΙΣΜΟΣ(;) ΤΗΣ ΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
Και κατά πλειοψηφία:




Απόφαση για το διεκδικητικό πλαίσιο και το πρόγραμμα δράσης.
ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ που έχει κηρύξει ο κλάδος
ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ για τις προϊσταμένες των
Νηπιαγωγείων.
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: Οργανώνουμε την αντίστασή μας στην αξιολόγηση
συμμετέχοντας καθολικά στην απεργία – αποχή της ΑΔΕΔΥ και της ΔΟΕ.
Το Προεδρείο συγκροτείται στις 18 Νοέμβρη.
Στις 20 Νοέμβρη εκδίδεται ανακοίνωση με τίτλο «ΑΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ» για συμπαράσταση προς τη συναδέλφισσα Αθηνά Κρητικού που παραπέμπεται στο
Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό, με βάση πόρισμα ΕΔΕ, με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος.
Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας μαζί με το Σύλλογο Διδασκόντων του 5ου Δημοτικού
Σχολείου Νέας Σμύρνης, το Σύλλογος Γονέων του 5ου Δημοτικού, και τους γονείς της τάξης της. Και
Ζητάμε από τη ΔΟΕ και τους Συλλόγους Π.Ε. να στηρίξουν άμεσα με ψηφίσματα συμπαράστασης. Και η
ΔΟΕ να στηρίξει οικονομικά.
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 Νοέμβρη: Συνδιοργανώνουμε μαζί με τους συλλόγους Α’ Αθηνών, «Αθηνά», Αιγάλεω,
Αμαρούσιο, Αν. Λιοσίων-Ζεφυρίου-Φυλής, «Αριστοτέλης», «Γληνός», Δυτικής Αττικής, «Κ. Σωτηρίου»,
Καλλιθέα-Μοσχάτο, Κερατσινίου-Περάματος «Ν. Πλουμπίδης», «Παρθενώνας», Α’ Πειραία «Ρ.
Φεραίος», Κορινθίας, ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΙΣ/ΤΟΥΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, για την οργάνωση της
αντίστασης ενάντια στην ατομική αξιολόγηση των προϊσταμένων των νηπιαγωγείων.
Την Πέμπτη 27 Νοέμβρη: συμμετέχουμε στην Πανελλαδική-Πανεργατική απεργία. Εκδίδεται αφισάκιανακοίνωση.
Στις 30 Νοέμβρη: εκδίδεται ενημερωτικό δελτίο Ν. 44 με τίτλο «Σχετικά με τη συμμετοχή μας στην
Απεργία – Αποχή της ΔΟΕ» και περιεχόμενο οδηγίες και διευκρινίσεις για την απεργία αποχή.
Την
1η
Δεκέμβρη:
ανακοινώθηκε
η
νέα
ιστοσελίδα
του
Συλλόγου
μας,
http://syllogospensmyrnis.weebly.com/. Την έφτιαξε και είναι υπεύθυνη διαχείρισης η συν. Λάζαρη
Κατερίνα.
Στις 2 Δεκέμβρη: έγινε παράσταση διαμαρτυρίας στη Δ΄ Διεύθυνση, από τα ΔΣ των Συλλόγων Νέας
Σμύρνης, Καλλιθέας, , Γλυφάδας, Φαλήρου (και με παρουσία εκπροσώπου των νηπιαγωγών από τον Αγ.
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Δημήτριο). Έγινε παράδοση των δηλώσεων της απεργίας-αποχής από τους 3 πρώτους Συλλόγους και
προφορική δήλωση από το Φάληρο και τον Αγ. Δημήτριο.
Σ τη Δ Αθήνας, έχουν δηλώσει απεργία –αποχή 68 προϊσταμένες νηπιαγωγείων σε σύνολο 96 (λείπει η
εικόνα από την Αργυρούπολη). Αναλυτικά:
Σε Καλλιθέα –Μοσχάτο: 19 από 29, Σε Γλυφάδα: 11 από 20, Σε Φάληρο: 9 από 12, Σε Αγ. Δημήτριο: 17
από 19, Σε Ταύρο: 5 από 5, Σε Νέα Σμύρνη 7 από 11 σε Αργυρούπολη 5 από 26. Για την συνάντηση που
ακολούθησε με τον Δ/ντη της Δ Διεύθυνσης, εκδίδεται το Ενημερωτικό Δελτίο Ν. 45.
Στις 2 Δεκέμβρη: Εκδίδουμε ανακοίνωση-ψήφισμα με τίτλο «Στήριξη εκπαιδευτικών 20ου Δημ. Σχολείου
Καλλιθέας», οι οποίοι ταλαιπωρούνται με μηνύσεις με ψευδή στοιχεία και ανυπόστατες καταγγελίες,
εδώ και 5 χρόνια, προσβάλλοντας το έργο τους, ποινικοποιώντας τη σχολική ζωή, υπονομεύοντας εν
τέλει το δημόσιο σχολείο.
Στις 3 Δεκέμβρη: Εκδίδουμε ανακοίνωση συμπαράστασης στον Νίκο Ρωμανό με τίτλο «Να δοθεί ΤΩΡΑ
εκπαιδευτική άδεια στο Νίκο Ρωμανό για να παρακολουθήσει τις σπουδές του!»
Στις 4 Δεκέμβρη: Συμμετέχουμε στο Συντονισμό 55 Συλλόγων ΠΕ και ΕΛΜΕ με στόχο το συντονισμό της
δράσης μας για να μπλοκάρουμε την αξιολόγηση. Εκδίδεται ενημερωτικό υλικό με τίτλο «Πρακτικά
βήματα για τη μη εφαρμογή της αξιολόγησης-αυτοαξιολόγησης-ΑΠΕΡΓΙΑ–ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΚΑΘΕ
ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ».
Στις 5 Δεκέμβρη: Εκδίδεται πρόταση πρακτικού για τους Συλλόγους Διδασκόντων που πρόκειται να
συνεδριάσουν για την άρνηση συμμετοχής τους στην «Υλοποίηση της Αξιολόγησης του Εκπ/κου Έργου
της σχολικής μονάδας».
Στις 8 Δεκέμβρη: Εκδίδεται το ενημερωτικό δελτίο Ν. 46 με τίτλο «Το κύμα αντίστασης έχει ξεκινήσει
και φουσκώνει!» στο οποίο αναφέρεται ότι στο σύνολο της Δ Αθήνας, μέχρι στιγμής έχουν δηλώσει
απεργία –αποχή 73 Προϊσταμένες Νηπιαγωγείων σε σύνολο 122. Και ότι έχουν ξεκινήσει οι συνεδριάσεις
των Συλλόγων Διδασκόντων στα Δημοτικά Σχολεία. Στη Νέα Σμύρνη έχουμε ήδη 3 Σχολεία όπου οι
Σύλλογοι Διδασκόντων έχουν αρνηθεί να πάρουν μέρος στην αξιολόγηση μέσα από τα «σχέδια δράσης»
και την ανάρτησή τους στο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ της ΑΕΕ».
Στις 10 Δεκέμβρη: καλούμε, μαζί με άλλα πρωτοβάθμια σωματεία, συνέλευση αγώνα για τις 15/12, έτσι
ώστε το εργατικό κίνημα να εισβάλει αποφασιστικά στο προσκήνιο ώστε να ανατρέψει τις επιδιώξεις
αυτές και να σφραγίσει με τους αγώνες του τις πολιτικές εξελίξεις.
Στις 10 Δεκέμβρη: εκδίδεται ανακοίνωση διαμαρτυρίας με τίτλο «Γαλλικά και Γερμανικά στο ολοήμερο;»
στην οποία καταδικάζεται η απόπειρα ανάθεσης ωρών φύλαξης ή μελέτης σε εκπαιδευτικούς
ειδικοτήτων στα πλαίσια της συμπλήρωσης του υποχρεωτικού τους ωραρίου στο ολοήμερο, ανάθεση η
οποία –εκτός των προβλημάτων που δημιουργεί στα προγράμματα των σχολείων και στα ωράρια των
εκπαιδευτικών- δεν επιτρέπεται από το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο. Ζητάμε την ακύρωση των
τοποθετήσεων αυτών και την κάλυψη των κενών των Ολοημέρων με βάση τα αιτήματα των σχολείων και
όχι με «ότι περισσεύει».
Στις 12 Δεκέμβρη, επανεκδίδεται με το ενημερωτικό δελτίο Ν. 47 οι «10 ερωτήσεις και απαντήσεις για
τα σχέδια δράσης, και την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας.. Επειδή, η γνώση (του κακού) είναι
δύναμη (αντίστασης)!»
Στις 15 Δεκέμβρη συμμετέχουμε σε σύσκεψη 32 σωματείων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Από τη
σύσκεψη εκδίδεται δελτίο τύπου με το οποίο καλείται κλιμάκωση του αγώνα με μαζικές διαδηλώσεις
και κινητοποιήσεις τις μέρες των ψηφοφοριών για την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας.
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Στις 15 Δεκέμβρη εκδίδεται ανακοίνωση με τίτλο: «Καταγραφή στοιχείων για την απεργία-αποχή», στην
οποία αναφέρεται ότι: σε σύνολο 10 σχολείων, στα 6 έχουμε συντριπτική συμμετοχή στην απεργίααποχή, σε 1 αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η συμμετοχή στα σχέδια δράσης, σε 1 διαλύθηκε η
συνεδρίαση χωρίς απόφαση και σε 2 θα επανεξετασθούν οι αποφάσεις αφού είχαν υποκλαπεί με
παραπληροφόρηση. Σε σύνολο 11 Νηπιαγωγείων, 7 Προϊσταμένες κατέθεσαν δήλωση απεργίας-αποχής
στη γραπτή κλήση για αξιολόγηση, σε 7 Νηπιαγωγεία δεν προχωρά η αυτοαξιολόγηση.
Στις 15 Γενάρη: εκδίδεται ψήφισμα συμπαράστασης στον αιρετό της Γ Αθήνας Π. Βαϊνά που δικάζεται
στις 19/1 μετά από μήνυση του υποψήφιου διευθυντή Χαρ. Αλεξανδράτου, γιατί κατά τις κρίσεις
διευθυντών το 2011 τον είχε βαθμολογήσει αρνητικά. H αρνητική βαθμολογία υπήρξε διότι εναντίον του
υποψηφίου υπήρχαν, από Συλλόγους της Γ΄Αθήνας, καταγγελίες εις βάρος του για αντισυναδελφική
συμπεριφορά.
Στις 15 Γενάρη: εκδίδεται ανακοίνωση με τίτλο «Το εκπαιδευτικό κίνημα θα καταργήσει όλους τους
νόμους της αξιολόγησης», στην οποία παρατίθεται ο πίνακας της Δ Αθήνας και δηλώνεται ότι «Το
σύνολο των εκπαιδευτικών απαιτεί την οριστική και καθολική κατάργηση του θεσμικού πλαισίου της
αξιολόγησης, δηλαδή την οριστική και αμετάκλητη δικαίωση του αγώνα μας.»

Στις 19 Γενάρη: εκδίδεται συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον πρόωρο χαμό σε τροχαίο του αγαπητού
συναδέλφου Κώστα Παπλωματά, Προέδρου του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Περιστερίου «Έλλη Αλεξίου», πρώην μέλος του Δ. Σ. της ΔΟΕ και εκπρόσωπο του ΠΑΜΕ.
Στις 4 Φλεβάρη: εκδίδεται ψήφισμα συμπαράστασης δάσκαλο Θανάση Αγαπητό και στους δημοτικούς
υπαλλήλους Σαράντη Αρβανίτη και Θωμά Κυρατζόπουλο οι οποίοι δικάζονται στις 6 του Φλεβάρη στη
Θεσσαλονίκη επειδή συμμετείχαν στην κινητοποίηση των εργαζομένων ενάντια στη φιέστα του Φούχτελ
με δημάρχους. Οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι πρωτόδικα είχαν αθωωθεί πανηγυρικά, όμως
οδηγούνται σε νέα δίκη, μετά την έφεση που άσκησε ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών.
Στις 5 Φλεβάρη: εκδίδεται ψήφισμα συμπαράστασης και διαμαρτυρίας με τίτλο «Άδικες και
προσβλητικές κατηγορίες εναντίον του εκπαιδευτικού Γ. Αλεβιζόπουλου», στο οποίο αναφέρεται ότι
«Με βάση την εκτίμηση όλων μας προς το συγκεκριμένο πρόσωπο και τον Εκπαιδευτικό, που
διακρίνεται για τη συνέπεια και την αγάπη για τη δουλειά του και τους μαθητές του, εκφράζουμε την
αμέριστη συμπαράστασή μας στο συνάδελφο και την πεποίθησή μας ότι οι κατηγορίες είναι άδικες…Το
συνδικαλιστικό κίνημα διεκδικεί και θεωρεί επιτακτική ανάγκη, την κατάργηση των μνημονιακών νόμων
για το πειθαρχικό δίκαιο των Δημοσίων Υπαλλήλων (Ν.4057/2012 και Ν.4093/12), που έχουν
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διαμορφώσει ένα ασφυκτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο πάρα πολύ συνάδελφοί μας γίνονται θύματα μιας
«βιομηχανίας» πειθαρχικών διώξεων με ασήμαντες αφορμές».
Στις 5 Φλεβάρη: εκδίδεται ψήφισμα συμπαράστασης για την παράνομη και καταχρηστική απόλυση
εγκύου συναδέλφου από την εταιρία MIGATO AE.
Στις 7 Φλεβάρη: εκδίδεται ανακοίνωση με τίτλο: «Απαιτούμε ΤΩΡΑ την ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ όλου του
υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για την αξιολόγηση και όχι μόνο την αναστολή των τρεχουσών
διαδικασιών!»
Στις 12 Φλεβάρη: εκδίδεται ψήφισμα συμπαράστασης στους επτά συλληφθέντες απεργούς του Σωματείου
Υπαλλήλων Βιβλίου Χάρτου Αττικής (ΣΥΒΧΑ), οι οποίοι είχαν συλληφθεί στη διάρκεια απεργιακής φρουράς την
Κυριακή
28
Δεκέμβρη
2014,
έξω
από
το
βιβλιοπωλείο
Ιανός.
Στις 14 Φλεβάρη: έγινε με μεγάλη επιτυχία ο ετήσιος χορός του Συλλόγου μας στο στo μουσικό
μεζεδοπωλείο «Ποσειδών» στην Καλλιθέα.
Στις 8 Μάρτη: εκδίδεται ψήφισμα συμπαράστασης στους εννέα αγωνιστές κατηγορούνται για
συμμετοχή στην κατάληψη του κτηρίου της Αντιπεριφέρειας Χανίων που πραγματοποιήθηκε κατά τη
διάρκεια της 48ωρης Γενικής Απεργίας 10-11 Φλεβάρη 2012.
Στις 8 Μάρτη: συνυπογράφουμε μαζί με Συλλόγους ΠΕ αίτημα για συνάντηση με τον Υπ. Παιδείας.
Στις 10 Μάρτη: εκδίδεται υπόμνημα με τίτλο «Η δημόσια εκπαίδευση σε κατάσταση διάλυσης – ανάγκη
άμεσων μέτρων. Πρόγραμμα αιτημάτων και διεκδικήσεων για την εκπαίδευση», το οποίο θα παραδοθεί
στον Υπ. Παιδείας.
Στις 17 Μάρτη: Συμμετέχουμε στην παράσταση διαμαρτυρίας των Συλλόγων ΠΕ και των ΕΛΜΕ και στη
συνάντηση με τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του ΥΠΟΠΑΙΘ κ. Πιλάλη και τον σύμβουλο του
Αναπληρωτή Υπουργού για θέματα πρωτοβάθμιας, κ. Σκλάβο. Κατατέθηκαν τα υπομνήματα των
Συλλόγων και ζητήθηκαν απαντήσεις στα άμεσα αιτήματα των μόνιμων διορισμών, των δικαιωμάτων
των αναπληρωτών, της επαναπρόσληψης των διαθέσιμων, τις μετατάξεις και την ίδρυση οργανικών, τη
φτωχοποίηση των μαθητών,το πρόβλημα με την ένταση των πειθαρχικών, την κατάργηση του θεσμικού
πλαισίου της αξιολόγησης. Εκδόθηκε αναλυτικό δελτίο τύπου, στο οποίο καταληκτικά διαπιστώνεται ότι
«Η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και του Υπουργείου να θέσει ως κριτήριο για την ικανοποίηση του
οποιουδήποτε αιτήματος του εκπαιδευτικού κινήματος το όριο της δημοσιονομικής προσαρμογής και
του οικονομικού κόστους υπονομεύει την υπεράσπιση και ενίσχυση του δημόσιου δωρεάν σχολείου, την
οικονομική και εργασιακή αποκατάσταση των εκπαιδευτικών μια και αυτά δεν μπορούν να υλοποιηθούν
όσο η κυβέρνηση κινείται κάτω από τα ασφυκτικά όρια που θέτουν Ε.Ε.-ΔΝΤ-δανειστές.
Η ανασυγκρότηση της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης, ακόμα και τα μέτρα άμεσης και επείγουσας
ανάγκης, όπως οι προσλήψεις για την κάλυψη των κενών ή μέτρα αυτονόητης οικονομικής ανακούφισης
όπως η ακώλυτη βαθμολογική/μισθολογική εξέλιξη και πολύ περισσότερο, οι εκπαιδευτικές πολιτικές
που θα κάνουν πράξη το σχολείο των λαϊκών αναγκών και δικαιωμάτων έρχονται σε ευθεία σύγκρουση
και ρήξη με τις μνημονιακές πολιτικές.»
Στις 30 Μάρτη: πραγματοποιείται έκτακτη Γενική Συνέλευση «για να συζητήσουμε για την πολιτική και
εκπαιδευτική συγκυρία αλλά και τα φλέγοντα τοπικά ζητήματα (κτηριακό) και να οργανώσουμε την πάλη
μας.» Η έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας
(παρόντα 14 άτομα).
Ακολούθησε ανοιχτό ΔΣ και συζήτηση στην οποία πήρε μέρος η πλειοψηφία των συμμετεχόντων.
Αποφασίστηκε ότι:
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Είμαστε σε επιφυλακή και θα απαντήσουμε με κινητοποιήσεις σε κάθε προσπάθεια συζήτησης
στη Βουλή ή και υπογραφής νέου μνημονίου – συμφωνίας εις βάρος των λαϊκών συμφερόντων.

Θεωρούμε άμεση ανάγκη να οργανωθούν πολύμορφες δράσεις και κινητοποιήσεις (παραστάσεις
διαμαρτυρίας, συλλαλητήρια, απεργία κ.ά.) με αιτήματα αιχμής την αξιολόγηση (κατάργηση όλου του
νομοθετικού πλαισίου), το μισθολογικό (ακώλυτη μισθολογική εξέλιξη), τις δαπάνες για την παιδεία και
τους διορισμούς-εργασιακές σχέσεις αναπληρωτών, αμέσως μετά τις διακοπές του Πάσχα.

Θα γίνει νέα Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας με την κατάθεση του πολυνομοσχεδίου του
Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. για την εκτίμηση των διατάξεών του και εάν κριθεί απαραίτητο, την οργάνωση
κινητοποιήσεων.
Στις 31 Μάρτη: εκδίδεται ψήφισμα αλληλεγγύης στην Ειρήνη με τα κουλούρια με τίτλο «Πόσα
κουλούρια πρέπει να πουληθούν για να πληρωθεί πρόστιμο 5.000 ευρώ;» όπου ζητάμε διαγραφή του
προστίμου και να δοθούν άδειες στους μικροπωλητές.
Στις 5 Απρίλη: εκδίδεται ανακοίνωση με τίτλο «Το τραγικό κτιριακό πρόβλημα στα σχολεία της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Νέα Σμύρνη, χρειάζεται ριζικές λύσεις και όχι προχειρότητες και
ημίμετρα. Η ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΑ ΝΕΟ 12θεσιο ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΡΑ!». Προτείνεται «στην Ένωση
Γονέων Νέας Σμύρνης να καλέσουμε μαζί, στο τέλος Απρίλιου ή στις αρχές Μαΐου, μια μεγάλη σύσκεψη
Γονέων και Εκπαιδευτικών για να οργανώσουμε αγωνιστικές κινητοποιήσεις για την άμεση λύση του
οξυμένου κτηριακού προβλήματος.»
Στις 20 Απρίλη: εκδίδεται το Ενημερωτικό Δελτίο Ν. 49 με θέμα την ενημέρωση του εκπροσώπου μας
στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Γ. Καραμουσουλή, για την πρόθεση του Δήμου Νέας Σμύρνης με την
πρόθυμη «συμπαράσταση» των «εκπροσώπων» των ΕΒΕΝΣ και του Εμπορικού Συλλόγου, να
καταδικάσει το 6ο Δημοτικό Σχολείο σε συρρίκνωση της ήδη μικρής αυλής του, κατά το 1/3 τουλάχιστον
για να φτιάξει ένα έργο επέκτασης των αιθουσών που ΔΕΝ ΤΟ ΘΕΛΕΙ η Εκπαιδευτική κοινότητα.
Επισημαίνουμε ότι: «Η εκπαιδευτική κοινότητα το επόμενο διάστημα θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί
σαν σύνολο μαζί με τους γονείς και να απαιτήσει τη λύση του προβλήματος. Αν δεν πάρουμε την
κατάσταση στα χέρια μας, η μόνη προοπτική που διαγράφεται μπροστά μας είναι σχολεία–κλουβιά των
350, 400 και 500 μαθητών, γεγονός ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ και ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΕΣ για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
Στα σχολεία της Νέας Σμύρνης, οι μικροί μαθητές στοιβάζονται σε υποτυπώδη προαύλια και ΟΛΑ τα
τμήματα είναι υπερμεγέθη. Έχουν καλυφθεί όλες οι διαθέσιμες αίθουσες διδασκαλίας και δεν υπάρχουν
άλλες για να υποδεχτούν το νέο κύμα μαθητών που έρχεται το Σεπτέμβρη.
Αυτό είναι το μεγάλο κατόρθωμα της πολιτικής που ακολουθεί ο Δήμος! Και, όπως γνωρίζουμε έχουν
ήδη περισσέψει τα υποκριτικά ερωτήματα και τα κροκοδείλια δάκρυα για την επικινδυνότητα των
προαυλίων…».
Στις 29 Απρίλη: εκδίδεται ανακοίνωση με τίτλο: «1η Μάη: ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΤΙΚΕΣ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ! Συγκέντρωση 11.00 πμ στο Μουσείο και πορεία στη Βουλή και στα γραφεία της ΕΕ».
Στις 3 Μάη: εκδίδεται το ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ν.50 με τίτλο «συμμετοχή του Συλλόγου
στην «Κίνηση για τη Διαγραφή του Χρέους Τώρα», Συγκέντρωση – πορεία, στις 11 Μαΐου, στις 6:00 μ.μ.,
στα Προπύλαια». Το δελτίο περιέχει τη διακήρυξη της επιτροπής και κείμενο της ΓΓ του Συλλόγου συν.
Κατερίνας Μαστροδήμου, με τίτλο «ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΔΙΑΓΡΑΨΕΙ ΤΟ ΧΡΕΟΣ;»
Στις 5 Μάη: Εκδίδεται έγγραφο με τίτλο «Προτάσεις του Συλλόγου μας προς το ΔΣ της Ένωσης Γονέων
Νέας Σμύρνης», με το οποίο προτείνεται:
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-

-Να συνδιοργανώσουμε ανοιχτή συνέλευση-συζήτηση των Συλλόγων Γονέων και των Εκπαιδευτικών της
Νέας Σμύρνης, για ενημέρωση και ανάληψη πρωτοβουλιών κινητοποίησης για το κτηριακό. Ενδεικτική
ημερομηνία μπορεί να είναι η Τετάρτη 20 Μάη.
-Έκδοση κοινού ψηφίσματος για το κτηριακό, με συνυπογραφή από Ένωση Γονέων Νέας Σμύρνης,
Σύλλογο Εκπαιδευτικών ΠΕ, ΕΛΜΕ, με ένα απλό και σαφές κείμενο, το οποίο να δηλώνει το πρόβλημα
και να απαιτεί λύσεις.
-Την ανάρτηση πανό με υπογραφή Ένωση Γονέων Νέας Σμύρνης-Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Νέας
Σμύρνης σε όλα τα σχολικά συγκροτήματα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ενδεικτικά, το πανό μπορεί
να αναγράφει το σύνθημα του 6ου Δημοτικού « Όχι σχολεία κελιά-αφήστε χώρο στα παιδιά» με το
συμπλήρωμα «H NEA ΣΜΥΡΝΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΡΑ!».
Στις 8 Μάη: εκδίδεται η πρόσκληση τακτικής ΓΣ για τις 8 Ιούνη.
Στις 17 Μάη: εκδίδεται ανακοίνωση για την απόφαση του Υπ. Παιδείας για ανάκληση όλων των
μετατάξεων, με τίτλο «Η αδικία δεν διορθώνεται με τη διάπραξη μιας ακόμα αδικίας!
Δεν έχει κανείς δικαίωμα να παίζει με τις ζωές μας», με την οποία καλείται στάση εργασίας στις 19/5 και
συμμετοχή στη συγκέντρωση στο Υπ. Παιδείας. Η στάση εργασίας κοινοποιείται στον Δ/ντη της Δ Δ/νσης.
Στις 18 Μάη: εκδίδεται το Ενημερωτικό Δελτίο Ν. 51, για τη συγκέντρωση της 19/5, που έγινε με
κάλεσμα των συντονιστικών και των Συλλόγων ΠΕ και τη συνάντηση με τον αν. Υπουργό Τ. Κουράκη. Στη
συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι της ΟΛΜΕ, εκπρόσωποι της μειοψηφίας της ΔΟΕ, εκπρόσωποι των
Συντονιστικών και οι Πρόεδροι των Συλλόγων ΠΕ που είχαν κηρύξει στάση εργασίας. Το ενημερωτικό
υπογράφεται από την Πρόεδρο του Συλλόγου μας, η οποία ήταν παρούσα στη συνάντηση. Οι
απαντήσεις που δόθηκαν δεν ικανοποίησαν κανένα και το ενημερωτικό καταλήγει ότι:
«Η μόνη νομιμότητα, το μόνο δίκαιο είναι οι ανάγκες του Δημόσιου Σχολείου και τα δικαιώματα των
εκπαιδευτικών του ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ.
Κι αυτή η νομιμότητα και το δίκαιο εξυπηρετούνται με έναν και μόνο τρόπο:
Τη σύσταση ΟΛΩΝ των αναγκαίων οργανικών θέσεων που ζητούν τα ΠΥΣΠΕ, πριν από την
οποιαδήποτε εξέλιξη στο θέμα των μετατάξεων για να υπάρξει και η ελάχιστη διασφάλιση ότι θα έχουμε
εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων στα σχολεία το Σεπτέμβρη (ιδιαίτερα στα σχολεία ΕΑΕΠ, όπου οι
ειδικότητες είναι αναπόσπαστο μέρος). Όλοι εκπαιδευτικοί σε οργανική θέση, δεν περισσεύει κανένας!
Διορισμούς μονίμων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων στις εναπομείνασες κενές οργανικές θέσεις,
ώστε να δοθεί οριστικό τέλος στην κάλυψή τους με μορφές ελαστικών σχέσεων εργασίας.
Να ανακληθεί η απαράδεκτη εισήγηση για επιστροφή όλων των μεταταγμένων στη
δευτεροβάθμια. Να καταργηθεί ο μνημονιακός Ν.4172, αφού κατοχυρωθούν νομοθετικά οι συνάδελφοι
που εργάζονται στην Πρωτοβάθμια ως μεταταγμένοι εκπαιδευτικοί.
Να δοθεί η δυνατότητα ανάκλησης της μετάταξης για όσους συναδέλφους το επιθυμούν.
Άμεση προχώρημα στην ίδρυση οργανικών θέσεων, ώστε να προχωρήσει ομαλά και η διαδικασία
των φετινών μεταθέσεων και τοποθετήσεων καθώς και των διορισμών.
Καλούμε το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. να εγκαταλείψει την τακτική του “Πόντιου Πιλάτου”, και να δρομολογήσει
άμεσα λύσεις στην κατεύθυνση της ανατροπής της μνημονιακής πολιτικής που δημιούργησε τα
συγκεκριμένα προβλήματα και της ικανοποίησης των αναγκών της δημόσιας εκπαίδευσης και των
εκπαιδευτικών της.
Η περιπέτεια των συναδέλφων μεταταγμένων μας αφορά όλους! Το ερώτημα αν θα υπάρχουν
ειδικότητες στα σχολεία μας το Σεπτέμβρη ή οι συνάδελφοι θα υποχρεωθούν φύγουν και να γίνουν για
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μια φορά ακόμα θύματα μιας νέας «κινητικότητας»-μας αφορά όλους! Η αδικία δεν διορθώνεται με τη
διάπραξη μιας ακόμα αδικίας!»
Στις 19 Μάη: με μεγάλη επιτυχία έγινε η μουσική εκδήλωση του Συλλόγου μας με τίτλο «Οι Δάσκαλοι
τραγουδούν τον κυρ-Αλέξανδρο», οργανωμένη από τον συν. Γ. Τζωρτζάκη, με συμμετοχή και χορευτικού
των γονέων του 1ου Δημοτικού.
Στις 20 Μάη: συμμετέχουμε σε κοινή σύσκεψη με την Ένωση Γονέων Νέας Σμύρνης. Και την ΕΛΜΕ για το
κτιριακό. Αποφασίζεται να πάρουμε κοινές πρωτοβουλίες με στόχο να βγει ένα γράμμα προς τους γονείς
για το κτιριακό.
Στις 22 Μάη: εκδίδεται το Ενημερωτικό Δελτίο Ν 52, σχετικά με την καταγγελία που έγινε για το 2 ο
Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης. Στην κοινή σύσκεψη της Ένωσης Γονέων Νέας Σμύρνης, της ΕΛΜΕ και
του Συλλόγου μας στις 20/5, με θέμα το κτιριακό, καταγγέλθηκε από μέλη της Ένωσης Γονέων ότι έχουν
ενημερωθεί ότι στο 2ο Δημοτικό Σχολείο, όπου ενώ σε αυτό λειτουργούν 3 τμήματα Πρώτης Τάξης με
συνολικά 52 μαθητές/τριες, υπάρχει καταγγελία για άρνηση εγγραφής μαθητών στη σημερινή Πρώτη
Τάξη και μάλιστα μαθητών που ανήκαν στα όρια του συγκεκριμένου σχολείου, με την αιτιολογία ότι τα
τμήματα είναι υπερπλήρη. Επειδή η καταγγελία αυτή αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερα σοβαρή και για να μην
μένουν σκιές πάνω στην εκπαιδευτική κοινότητα, διερευνήθηκε άμεσα από το ΔΣ του Συλλόγου μας και
αποδείχθηκε αβάσιμη. Στο ενημερωτικό, τονίσαμε ότι: «Το κτιριακό πρόβλημα της Νέας Σμύρνης ΔΕΝ
θα λυθεί κάνοντας όλα τα τμήματα όπου κι αν βρίσκονται, 26αρια, 27αρια και 28αρια, ούτε με στην
μετατροπή όλων των διαθέσιμων χώρων σε αίθουσες διδασκαλίας... Εμείς οι εκπαιδευτικοί, γι αυτό
παλεύουμε και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε, μέχρι να γίνει κατανοητό σε όλους ποιο ακριβώς είναι το
πρόβλημα, σε ποιους ανήκουν οι ευθύνες και ποια είναι η ΜΟΝΑΔΙΚΗ του λύση.»
Στις 26 Μάη: Εκδίδεται ανακοίνωση συμμετοχής του Συλλόγου μας στο «ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ»: Την Τρίτη 2/6, στις 18.00, στην ΟΛΜΕ (Ερμού και Κορνάρου 2) καλούμε σε
σύσκεψη, μαζί με τους συλλόγους ΠΕ και τις ΕΛΜΕ, όλους τους αναπληρωτές και άνεργους
συναδέλφους για το συντονισμό και την οργάνωση της δράσης μας. Μαζί με το κάλεσμα, επισυνάπτεται
και υπόμνημα με τις διεκδικήσεις και τα δικαιώματα των αναπληρωτών.
Την 1 Ιουνίου: εκδίδεται γράμμα προς τους γονείς των μαθητών μας, που συνυπογράφουν ο Σύλλογός
μας και η ΕΛΜΕ. Στο γράμμα αναφέρονται οι ευθύνες του Δήμου για το κτιριακό, περιγράφεται η
κατάσταση στα σχολεία και καταλήγει ότι: «τα πληθυσμιακά δεδομένα της περιοχής μας δείχνουν ότι ο
αριθμός των μαθητών θα συνεχίσει να αυξάνεται και τα επόμενα χρόνια! Δεν πάει άλλο. Είναι ώρα να
ενώσουμε την αγωνία μας σε κοινό αγώνα! Για ένα καλύτερο μέλλον για μας και τα παιδιά μας! Είναι
ώρα, η Δημοτική Αρχή να ακούσει τη φωνή αγωνίας της Εκπαιδευτικής Κοινότητας: Το τραγικό κτιριακό
πρόβλημα στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Νέα Σμύρνη, χρειάζεται ριζικές λύσεις και
όχι προχειρότητες και ημίμετρα. Η ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΑ ΝΕΟ 12θεσιο ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΕΑ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΩΡΑ! Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ!»
Στις 3 Ιουνίου: εκδίδεται έγγραφο με οδηγίες για την Τακτική Γενική Συνέλευση.
Στις 3 Ιουνίου εκδίδεται Δελτίο Τύπου από τη σύσκεψη συντονισμού των αναπληρωτών με πρωτοβουλία
των Συλλόγων ΠΕ. ΠΕ Άνω Λιοσίων-Ζεφυρίου-Φυλής, «Παρθενώνας», «Αριστοτέλης», Δυτ. Αττικής,
«Κ.Σωτηρίου», Αμαρουσίου, Ν. Σμύρνης, Κερατσινίου-Περάματος, Αιγάλεω, Σαλαμίνας, Α΄ Αθηνών,
«Περικλής», «Πρόοδος» και της Α΄ ΕΛΜΕ Δυτ. Αττικής. Στη σύσκεψη δυναμικό παρόν έδωσαν
συνάδελφοι και μέλη των ΔΣ των παραπάνω συλλόγων, καθώς επίσης και συνάδελφοι αναπληρωτές από
τους συλλόγους ΠΕ Αγ. Βαρβάρας-Κορυδαλλού, «Ρήγας Φεραίος», Αγ. Δημητρίου, Ηλιούπολης,
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«Σωκράτης», «Αθηνά», «Σεφέρης», «Δελμούζος», Περιστερίου, και από τις Δ΄ ΕΛΜΕ Ανατ. Αττικής και Α΄
ΕΛΜΕ Δυτ. Αττικής. Παρεμβάσεις έγιναν από μέλη των ΔΣ των ομοσπονδιών ΔΟΕ και ΟΛΜΕ.
Από τη σύσκεψη προέκυψε η τοποθέτηση ότι «Θεωρούμε αυτονόητη υποχρέωση των Ομοσπονδιών
(ΔΟΕ,ΟΛΜΕ) να θέσουν το ζήτημα των διορισμών και των ελαστικών εργασιακών σχέσεων στην
εκπαίδευση στην ημερήσια διάταξη των επικείμενων συνεδρίων τους, αλλά και να υιοθετήσουν το
σύνολο των αιτημάτων μας. Θα διεκδικήσουμε να γίνει θέση των ομοσπονδιών μας η εξίσωση των
δικαιωμάτων αναπληρωτών-μόνιμων, όπως είναι οι αναρρωτικές άδειες, άδειες κύησης, λοχείας,
ανατροφής, αλλά και της προσμέτρησης της προϋπηρεσίας.
Δίνουμε νέο ραντεβού, και καλούμε όλους τους συλλόγους ΠΕ και ΕΛΜΕ να πάρουν αντίστοιχες
αποφάσεις, για δυναμική πανελλαδική κινητοποίηση για την διεκδίκηση όλων παραπάνω, απαιτώντας
ξεκάθαρες απαντήσεις από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΟΠΑΙΘ, το Σάββατο 13/6 και ώρα 12.00. Την ίδια
μέρα, στις 17.00, καλούμε σε πανελλαδική συνάντηση για την οργάνωση και τον συντονισμό της
παραπέρα δράσης μας. Παράλληλα, την Πέμπτη 5/6 αντιπροσωπεία θα παραδώσει υπόμνημα με τις
αποφάσεις των σωματείων στην προγραμματισμένη σύσκεψη της επιτροπής διορισμών στο ΥΠΟΠΑΙΘ.»
Στις 8 Ιουνίου: Γίνεται η Τακτική ΓΣ και οι εκλογές αντιπροσώπων. Στην ψηφοφορία συμμετέχουν 211
συνάδελφοι/σσες.
Η ΓΣ παίρνει ομόφωνες αποφάσεις για:
Διεκδικητικό πλαίσιο για την Προσχολική Αγωγή
Το τραγικό κτιριακό πρόβλημα στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
στην Νέα Σμύρνη, χρειάζεται ριζικές λύσεις και όχι προχειρότητες και ημίμετρα.
Η ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΕΟ 12θεσιο ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ τουλάχιστον 3 νέα Νηπιαγωγεία ΤΩΡΑ!
Όχι σε νέα συμφωνία-μνημόνιο, Όχι υποταγή σε δανειστές και «θεσμούς», Αγώνας τώρα για όλα όσα
μας έκλεψαν, για όλα όσα δικαιούμαστε! ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ 11/6, ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ, 18.30
Για την Ειδική αγωγή
Οργανικές θέσεις τώρα! Κάλυψη όλων των αναγκών των σχολείων – Διασφάλιση των δικαιωμάτων όλων
των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων από Β΄βάθμια και Α΄βάθμια
Για τα δικαιώματα των αναπληρωτών:
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!
ΚΑΛΥΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΜΕ ΜΑΖΙΚΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ!
Για την η προϋπηρεσία των αναπληρωτών ΠΕ 60.50 και ΠΕ 70.50
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Στην ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 13/6
Θεωρούμε αυτονόητη υποχρέωση των Ομοσπονδιών (ΔΟΕ,ΟΛΜΕ) να θέσουν το ζήτημα των διορισμών
και των ελαστικών εργασιακών σχέσεων στην εκπαίδευση στην ημερήσια διάταξη των επικείμενων
συνεδρίων τους, αλλά και να υιοθετήσουν το σύνολο των αιτημάτων.
Για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Και το ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Στις 13 Ιούνη: Συμμετέχουμε στη συγκέντρωση που διοργανώνουν επιτροπές αναπληρωτών, σύλλογοι
Π.Ε. και ΕΛΜΕ στο ΥΠΟΠΑΙΘ διεκδικώντας μαζικούς μόνιμους διορισμούς και κατοχύρωση των
εργασιακών δικαιωμάτων των αναπληρωτών. Αντιπροσωπεία συναδέλφων με τη συμμετοχή και 3ων
μελών του ΔΣ της ΔΟΕ (Σμήλιος , Πολυχρονιάδης και Δριμάλα) συναντήθηκε με τον διευθυντή του
πολιτικού γραφείου του αναπληρωτή υπουργού, κ. Πιλάλη. Στην συνάντηση αναδείχθηκε η κρίσιμη
κατάσταση των σχολείων και τα σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι αναπληρωτές.
Κατατέθηκε το σύνολο των αιτημάτων για τα ζητήματα των διορισμών και των εργασιακών δικαιωμάτων
των αναπληρωτών, όπως αυτά έχουν διατυπωθεί στις αποφάσεις των σωματείων, και απαιτήσαμε την
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σαφή τοποθέτηση και απάντηση από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας. Στη συνάντηση έγινε σαφές ότι
δεν υπάρχει πολιτική βούληση από την πλευρά της κυβέρνησης για ουσιαστική επίλυση των ζητημάτων
που χρόνια ταλαιπωρούν τους συναδέλφους αναπληρωτές.
Στις 30 Ιούνη: Εκδίδεται ανακοίνωση με τίτλο: « ΟΥΤΕ ΔΝΤ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΕΕ, ΠΑΡΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ
ΣΟΥ ΛΑΕ! ΟΧΙ σε όλα τα σχέδια μνημονίων! ΟΧΙ στα μνημόνια-προτάσεις της κυβέρνησης!», με την οποία
ο Σύλλογός μας καλεί: «Να εισβάλει μαχητικά και αποφασιστικά ο λαός στο προσκήνιο! Η εισβολή του
λαού στις εξελίξεις είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία ώστε το δημοψήφισμα να γίνει πριν την
Κυριακή στους δρόμους και στις διαδηλώσεις. ..Υπάρχει και άλλος δρόμος για το ξεπέρασμα της κρίσης
αρκεί να πληρώσουν αυτοί που τη δημιούργησαν: Αλλαγή πορείας τώρα με τους δρόμους γεμάτους!
Τώρα είναι η ώρα! Δεν θα χαρίσουμε τους μεγάλους αγώνες και τις ελπίδες μας στους δανειστές.
Καλούμε όλα τα συνδικάτα να μπουν στην πρώτη γραμμή της μάχης απαιτώντας τώρα: Καμία αντιλαϊκή
συμφωνία με όποιο «περιτύλιγμα» και όνομα έρθει, ρήξη με ΕΕ-ΔΝΤ, παύση πληρωμών στους
τοκογλύφους, ούτε ένα ευρώ στην εξυπηρέτηση του χρέους, διαγραφή του χρέους. Άμεση ικανοποίηση
των αιτημάτων εργαζομένων, ανέργων και νεολαίας. Αύξηση βασικού μισθού και των μισθών γενικά
τώρα, πλήρης κάλυψη όλων των ανέργων. Μόνο με την πρωταγωνιστική παρουσία του λαϊκού
παράγοντα, μόνο με αγώνες και διεκδίκηση, θα μπει φραγμός στις αντιλαϊκές πολιτικές. Μόνο με
συντονισμένο πανεργατικό αγώνα θα ηττηθεί η πολιτική της υποταγής και της «διαπραγμάτευσης»
εντός των βάρβαρων πλαισίων. Στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΟΧΙ! Εκφράζουμε το
παλλαϊκό ΟΧΙ στην πολιτική Ε.Ε. – ΔΝΤ. ΟΧΙ σε παλιά και νέα μνημόνια!»
Στις 19 Ιούλη: εκδίδουμε ψήφισμα συμπαράστασης στους συλληφθέντες της 15ης Ιουλίου, ημέρα Γενικής
Απεργίας στο δημόσιο. Κατά τη διάρκεια του μεγάλου απογευματινού συλλαλητηρίου ενάντια στην
ψήφιση του τρίτου μνημονίου, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις επιτέθηκαν με αδικαιολόγητη
σφοδρότητα στους διαδηλωτές πνίγοντας το Σύνταγμα και τους γύρω δρόμους στα χημικά,
τραυματίζοντας δεκάδες διαδηλωτές και κάνοντας 40 προσαγωγές εκ των οποίων οι 16 μετατράπηκαν
σε συλλήψεις. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και πρόεδρος του Συλλόγου Υπαλλήλων Βιβλίου –
Χάρτου Μάνθος Ταβουλάρης και ο Μιχάλης Γκουντούμας, κοινωνικός λειτουργός, μέλος του Συλλόγου
Εργαζομένων στο Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος»…Καταγγέλλουμε την βάρβαρη αστυνομική
επίθεση ενάντια στους εργαζόμενους και την νεολαία. Ζητάμε την αθώωση όλων των συλληφθέντων και
την απόσυρση όλων των κατηγοριών εις βάρος τους. Καταγγέλλουμε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ που
ανατρέποντας πραξικοπηματικά το «ΟΧΙ» των εργαζομένων των ανέργων και της νεολαίας και
εξαπατώντας τους αισχρά, έφερε νέο μνημόνιο, συμμαχώντας με τα παλιά μνημονιακά κόμματα και
επιχειρεί ξανά με την καταστολή και την ποινικοποίηση των αγώνων να τρομοκρατήσει τους
εργαζόμενους και τη νεολαία. ΟΧΙ στο νέο Μνημόνιο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗΣ! Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ!
Στις 9 Σεπτέμβρη: Εκδίδουμε ψήφισμα αλληλεγγύης στους 14 συναδέλφους-απεργούς των
Πανεπιστημίων που διώκονται για τη συμμετοχή τους στη μεγάλη απεργία ενάντια στις διαθεσιμότητεςαπολύσεις.
Στις 11 Σεπτέμβρη: εκδίδουμε το Ενημερωτικό Δελτίο Ν.53, για τα Εργασιακά Δικαιώματα των
Εκπαιδευτικών. Μαζί, κοινοποιούμε και το ανάλογο έγγραφο της ΔΟΕ.
Στις 27 Σεπτέμβρη: Ο Σύλλογός μα ς μαζί με το Σύλλογο Διδασκόντων του 6ου Δημοτικού καλεί στο
μνημόσυνο στη μνήμη του αγαπητού μας συναδέλφου Νίκου Τσακωνάκου που έφυγε πρόωρα.
Στις 2 Οκτώβρη: Εκδίδεται ανακοίνωση με τίτλο « ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ» με την οποία
καλούνται οι εκπαιδευτικοί και οι δ/ντες/τριες να μην μετέχουν στην «έρευνα» της ιδιωτικής εταιρείας,
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να μην εκδώσουν κλειδαρίθμους και να μην συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια. Για τη στάση μας αυτή
υπάρχει πλήρης συνδικαλιστική κάλυψη από το Σύλλογο και τη ΔΟΕ.
Στις 5 Οκτώβρη: Συμμετέχουμε στη σύσκεψη Συντονισμού Σωματείων, Φοιτητικών Συλλόγων και
Συλλογικοτήτων για το Προσφυγικό/Μεταναστευτικό. Αποφασίζεται να γίνει την Πέμπτη 15/10 μεγάλο
αντιπολεμικό-αντιιμπεριαλιστικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια, 18.00 και πορεία στην ΕΕ.
Στην ανακοίνωση του Συντονισμού αναφέρεται:
«Αναπτύσσουμε: αντιπολεμικό-αντιιμπεριαλιστικό κίνημα στον αντίποδα των επιδιώξεων ΕΕ, ΝΑΤΟ,
ΗΠΑ, κυβέρνησης και κεφαλαίου
Απαιτούμε:
- Να σταματήσουν τώρα οι πόλεμοι και οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και η συμμετοχή της Ελλάδας
σε αυτούς. Φιλία και αλληλεγγύη με όλους τους λαούς. Έξοδος από το ΝΑΤΟ, κλείσιμο των βάσεων,
απεμπλοκή της Ελλάδας από συμμετοχή στις εμπόλεμες περιοχές, είτε με χρήση του εδάφους είτε με
αποστολή στρατευμάτων
-Κατάργηση του Δουβλίνου Ι και ΙΙ, του Ευρωστρατού, της Frontex, και των δυνάμεων ταχείας
επέμβασης. Να γκρεμιστεί ο φράκτης στον Έβρο. Κλείσιμο κάθε στρατοπέδου συγκέντρωσης και των
hotspot. Να τους δίνονται άμεσα ταξιδιωτικά έγγραφα. Άνοιγμα των επίσημων συνόρων για τη
διευκόλυνση της διέλευσης των προσφύγων/μεταναστών.
Διεκδικούμε:
Δωρεάν στέγαση/σίτιση/περίθαλψη. Να ανοίξουν τώρα κτήρια για την αξιοπρεπή εγκατάσταση των
προσφύγων. -Επαρκής χρηματοδότηση, ενίσχυση των δημόσιων κοινωνικών δομών πρόνοιας και
αλληλεγγύης. Ελεύθερη και δωρεάν μετακίνησή τους εντός της χώρας και προς τις χώρες προορισμού
τους. Δωρεάν μεταφορά τους στα σύνορα
- Μέριμνα για την επανένωση οικογενειών, για την παροχή ασύλου και την ένταξη των παιδιών στα
σχολεία και τους παιδικούς σταθμούς. Χαρτιά για νομιμοποίηση των προσφύγων και μεταναστών.
Αναπτύσσουμε δράσεις αλληλεγγύης, με επίγνωση ότι δεν μπορούμε να καλύψουμε τις τεράστιες
ανάγκες, μακριά από επιχειρηματικά συμφέροντα και χρηματοδοτούμενα προγράμματα, ΜΚΟ κ.λπ.
Συγκεντρώνουμε τρόφιμα, φάρμακα, κλινοσκεπάσματα. Ενισχύουμε τις καταλήψεις που ήδη υπάρχουν.
Δίνουμε ιδιαίτερο βάρος σε νέες καταλήψεις και λειτουργία των κατειλημμένων χώρων από τους
αλληλέγγυους και τους ίδιους τους πρόσφυγες/μετανάστες».
Στις 6 Οκτώβρη: Εκδίδεται ανακοίνωση με τίτλο «Κάτω τα χέρια από τους αγωνιστές» για τη μήνυση της
ΤΡΑΜ ΑΕ κατά μελών του κινήματος ενάντια στην αύξηση της τιμής του εισιτήριου των Μέσων Μαζικής
Μεταφοράς των κινητοποιήσεων του Γενάρη του 2011.
Στις 6 Οκτώβρη: Εκδίδεται ενημερωτικό υπόμνημα προς τον κ. Αφεντουλίδη, δημοτικό Σύμβουλο της
«Πόλης Ανάποδα» με αφορμή την εσφαλμένη πληροφόρηση που είχε σχετικά με δραστηριότητες σε
δημοτικό σχολείο.
Στις 10 Οκτώβρη: συμμετέχουμε στην εκδήλωση-συζήτηση με θέμα «Το καθεστώς έκτακτης ανάγκης των
μνημονίων, η ποινικοποίηση των κοινωνικών και ταξικών αγώνων και η συλλογική μας απάντηση» που
διοργανώθηκε από τη Συνέλευση Ταξικής Αλληλεγγύης στους Απεργούς των Πανεπιστημίων που
Διώκονται στην οποία συμμετέχουμε.
Στις 12 Οκτώβρη: συμμετέχουμε στη σύσκεψη Συντονισμού Συλλόγων Π.Ε. για το ζήτημα της
φτωχοποίησης των μαθητών. Προτείνεται να γίνει συγκέντρωσης των Συλλόγων ΠΕ και ΕΛΜΕ στο
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στις αρχές Νοέμβρη, με τα αιτήματα των ΓΣ και των ΔΣ.
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Στις 13 Οκτώβρη: Πραγματοποιείται συνάντηση με τον Δ/ντη της Δ’ Διεύθυνσης κ. Χατζηδημητρίου. Για
τη συνάντηση εκδίδεται το Ενημερωτικό Δελτίο Ν. 54. Τα θέματα που τέθηκαν ήταν: τα κενά, η
καθυστέρηση προσλήψεων εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης, τα προβλήματα με τη συμπλήρωση
ωραρίου των ειδικοτήτων, το κτιριακό, τα προβλήματα των νηπιαγωγείων.
Στις 15 Οκτώβρη: συμμετέχουμε στην αντιπολεμική συγκέντρωση και πορεία: «ΗΠΑ –ΝΑΤΟ-ΕΕ
Ανεπιθύμητοι. Σπέρνουν βόμβες και φτώχεια. Υψώνουν φράχτες και καταστολή. Η κυβέρνηση συναινεί.
Πρόσφυγες και μετανάστες καλοδεχούμενοι. Να σταματήσει κάθε ελληνική εμπλοκή. Να γκρεμιστεί ο
φράχτης στον Έβρο. Να διευκολυνθεί η ελεύθερη μετακίνηση των προσφύγων. Καμιά συνεργασία με την
FRONTEX.
Στις 19 Οκτωβρίου: εκδίδεται η πρόσκληση για την τακτική εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του
Συλλόγου μας στις 25 Νοέμβρη.
Στις 22 Οκτώβρη: εκδίδεται κάλεσμα συμμετοχής στη συγκέντρωση των αναπληρωτών στο Υπουργείο
Παιδείας στις 8.30 μμ, συγκέντρωση συμπαράστασης και υποστήριξης της κινητοποίησης και της
κατάληψης της 21/10, που κατέληξε σε ορισμό συνάντησης με τον υπ. Παιδείας. Επισυνάπτεται το
Δελτίο Τύπου των αναπληρωτών ειδικοτήτων.
Στις 26 Οκτωβρίου: εκδίδεται ψήφισμα συμπαράστασης στους αιρετούς Π. Βαϊνά και Γ. Χρόνη που
δικάζονται 12, 17 και 23/11 !!!
Στις 29 Οκτωβρίου: εκδίδεται ανακοίνωση διαμαρτυρίας για την υποβάθμιση της παράλληλης στήριξης
με τίτλο Πώς η «παράλληλη στήριξη» έπαψε να είναι «Παράλληλη Στήριξη»!
Στις 29 Οκτωβρίου: Μετά από ομόφωνη απόφαση του ΔΣ του Συλλόγου μας κοινοποιείται στην Ενιαία
Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης το παρακάτω αίτημα « Παρακαλούμε να μας χορηγήσετε
τον αναλυτικό οικονομικό απολογισμό εξόδων της ΕΣΕΠΕ, του πρώτου εξαμήνου του 2015, δηλαδή, τα
έξοδα ανά σχολική μονάδα και κατά είδος (ΔΕΚΟ, αμοιβές καθαριστριών, σχολικών τροχονόμων,
αναλώσιμα, επισκευές κλπ). Επίσης, θα θέλαμε να ενημερωθούμε εάν οι διευθυντές/τριες έχουν στη
διάθεσή τους κάποιο ποσόν για τα αναλώσιμα και σε τι ύψος. Εάν όχι, τότε θα θέλαμε να μας
ενημερώσετε με ποια διαδικασία διεκπεραιώνεται η πληρωμή των προμηθευτών.»
Στις 2 Νοέμβρη: εκδίδεται αναλυτική ανακοίνωση-πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η
καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ψηφοδελτίων ορίζεται η 20 η Νοεμβρίου.
Στις 2 Νοέμβρη: εκδίδεται ανακοίνωση-κάλεσμα συμμετοχής στην 24ωρη πανελλαδική –πανεργατική
απεργία της 12 Νοέμβρη με τίτλο «Όσο δεν αγωνιζόμαστε και δεν τολμούμε, χρεοκοπούμε!»
Στις 3 Νοέμβρη: εκδίδεται ανακοίνωση για τα προβλήματα των Σχολείων. Αναφέρεται ότι «Είναι
εξαιρετικά ανησυχητικό το γεγονός ότι για όλα τα ζητήματα που κάθε χρόνο απασχολούν τον ευαίσθητο
χώρο της εκπαίδευσης, το μόνο που αλλάζει είναι ότι τα προβλήματα διογκώνονται και οι συνθήκες
διαρκώς χειροτερεύουν. Τέλος Οκτώβρη λοιπόν, και, όπως κάθε χρόνο, τα κενά στα σχολεία
παραμένουν.»
Στις 3 Νοέμβρη: αποστέλλεται στα μέλη μας το κάλεσμα των Συλλόγων ΠΕ για παράσταση διαμαρτυρίας
στο Υπ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την φτωχοποίηση των μαθητών στις 5/11. Επισυνάπτεται το
κάλεσμα της ΔΟΕ.
Στις 4 Νοέμβρη: αποστέλλεται στους Δ/ντες-τριες των σχολικών μονάδων σημείωμα με τις παρακάτω
οδηγία: «Ενημερωθήκαμε ότι σας ζητήθηκε από την ΕΣΕΠΕ ο προσωπικός τραπεζικός λογαριασμός των
διευθυντών των σχολικών μονάδων για να σας κατατίθεται ποσόν για τα μικροέξοδα των σχολικών
μονάδων, δίνοντας το IBAN, την τράπεζα και το ονοματεπώνυμο δικαιούχου "για να διευκολυνθεί η
διαδικασία πληρωμών".
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Σας ενημερώνουμε ότι:
1. Δεν είστε υποχρεωμένοι να δώσετε αυτά τα στοιχεία. Είναι προσωπικά σας δεδομένα.
2. Η ΕΣΕΠΕ όφειλε σύμφωνα με το νόμο, να έχει λογαριασμούς στο όνομα των σχολικών μονάδων, με
ορισμένο διαχειριστή τον εκάστοτε Δ/ντη. Σε αυτόν τον λογαριασμό, θα όφειλε να καταθέτει τα χρήματα
που αναλογούν σε κάθε σχολείο για τα μικροέξοδά του.
3. Η κατάθεση σε προσωπικό σας λογαριασμό, λογίζεται ως προσωπικό σας έσοδο.
4. Η ανάληψη του ποσού αυτού, συμπεριλαμβάνεται στα capital control και θα περιορίσει την
προσωπική σας δυνατότητα να κάνετε αναλήψεις για την οικογένειά σας.
Εάν έχετε ήδη δώσει αριθμό λογαριασμού, μπορείτε να τον ανακαλέσετε. Είναι υποχρέωση της ΕΣΕΠΕ να
ανοίξει λογαριασμούς για τις σχολικές μονάδες. Αυτό φυσικά θα γίνει όταν τελειώσουν τα capital
control.»
Στις 6 Νοέμβρη: εκδίδεται δελτίο τύπου των Συλλόγων ΠΕ μετά τη συνάντησή τους με την Υπουργό
Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη φτωχοποίηση των μαθητών, όπου επισημαίνεται ότι: «Για μια ακόμα
σχολική χρονιά, κανένα πρόγραμμα κρατικής μέριμνας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
φτωχοί μαθητές δεν πρόκειται να υλοποιηθεί. Αυτό το βασικό συμπέρασμα προκύπτει από τη
συνάντηση αντιπροσωπείας των Συλλόγων ΠΕ και του ΔΣ της ΔΟΕ με την αν. υπουργό Κοινωνικής
Αλληλεγγύης κα Φωτίου που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της κινητοποίησης των Συλλόγων
Εκπαιδευτικών ΠΕ της Αττικής την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου.»
Στις 6 Νοέμβρη: Εκδίδεται το Ενημερωτικό Δελτίο Ν. 55 για τα Εργασιακά Δικαιώματα των
Αναπληρωτών, όπου με αφορμή το ατύχημα που συνέβη σε συναδέλφισσα αναπληρώτρια σε σχολείο
του Συλλόγου μας, σας στέλνουμε απόσπασμα οδηγιών του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων και
Ανέργων της Γ.Σ.Ε.Ε. σχετικά με τον ορισμό και τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε περίπτωση
εργατικού ατυχήματος για να διασφαλιστούν τα δικαιώματα του εργαζόμενου. Οι οδηγίες αυτές
αφορούν τους αναπληρωτές με ασφάλιση στο ΙΚΑ.
Στις 12 Νοέμβρη: συμμετέχουμε στην 24ωρη απεργία. Το ποσοστό συμμετοχής του συλλόγου μας είναι
περίπου 28%.
Στις 13 Νοέμβρη: εκδίδεται ανακοίνωση για το οξυμμένο κτιριακό πρόβλημα της Νέας Σμύρνης.
Στις 13 Νοέμβρη: κοινοποιείται στα μέλη μας στους Συλλόγους Γονέων και στους Συλλόγους ΠΕ
κάλεσμα του Συντονισμού Αγώνα και Αλληλεγγύης στους πρόσφυγες για Αντιπολεμική Συγκέντρωση και
Συναυλία Αλληλεγγύης στις 21 Νοέμβρη στην πλατεία Νέας Σμύρνης. Διοργανώνεται από τους: ΕΛΜΕ
Καλλιθέας – Νέας Σμύρνης –Μοσχάτου, Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Νέας Σμύρνης, Σύλλογος
Εκπαιδευτικών ΠΕ Καλλιθέας – Μοσχάτου, Εργαζόμενοι ΟΤΑ Καλλιθέας, Εργατική Λέσχη Νέας Σμύρνης,
Λαϊκή Αντίσταση – Αριστερή Αντιιμπεριαλιστική Συνεργασία Νοτίων Προαστίων (ΛΑ.ΑΑΣ), Εργατική
Λέσχη Καλλιθέας, ΚΕΕΡΦΑ Καλλιθέας, Λαϊκή Συνέλευση Πλατείας Νέας Σμύρνης, Ανήσυχοι Γονείς Π.
Φαλήρου – Νέας Σμύρνης.
Στις 15 Νοέμβρη: εκδίδεται κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στην πορεία του Πολυτεχνείου,
Τρίτη 17 Νοέμβρη: στις 15.00. Προσυγκέντρωση εκπαιδευτικών, στην πλ. Κοραή, μετά τα φοιτητικά
μπλοκ.
Στις 17 Νοέμβρη: συμμετέχουμε στην Πορεία του Πολυτεχνείου.
Στις 18 Νοέμβρη: Εκδίδεται ανακοίνωση σχετικά με την Σχετικά με τη σύσκεψη που έχει καλέσει η ΕΣΕΠΕ
την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία επισημαίνεται ότι: «Η χρήση της άδειας για άλλους
σκοπούς, ιδιαίτερα υπηρεσιακούς, ΥΠΟΝΟΜΕΥΕΙ και ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΕΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ τη διαδικασία των
τακτικών Γενικών Συνελεύσεων (με άδεια). Να θυμηθούμε ότι το 2014 το δικαίωμα των Τακτικών
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Συνελεύσεων με άδεια είχε συρρικνωθεί δραματικά. Δεν πρέπει να επιτρέπουμε να υπονομεύονται οι
Γενικές μας Συνελεύσεις. Αντίθετα, πρέπει και οφείλουμε να είμαστε παρόντες και παρούσες.»
Στις 18 Νοέμβρη: εκδίδεται ανακοίνωση σχετικά με τα έργα που γίνονται στο 3-13ο Δημοτικό Σχολείο με
αίτημα Να αποκλειστεί ΠΛΗΡΩΣ ο χώρος του εργοτάξιου με αλουμινένια περιφράγματα και οι εργασίες
να γίνονται εκτός ωραρίου λειτουργίας του σχολείου.
Στις 21 Νοέμβρη: συμμετέχουμε στην αντιπολεμική συγκέντρωση-συναυλία-διαδήλωση στην Πλατεία
της Νέας Σμύρνης.
Στις 22 Νοέμβρη: κοινοποιείται στα μέλη μας, στους Συλλόγους Γονέων και στους Συλλόγους
Εκπαιδευτικών Π.Ε. της Δ Αθήνας, το κάλεσμα του Συντονισμού για το προσφυγικό/μεταναστευτικό
Σωματείων Φοιτητικών Συλλόγων και Συλλογικοτήτων (στον οποίο συμμετέχουμε) με βασικά αιτήματα:
ΕΞΩ Η FRONTEX-Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες-Να επιτραπεί η νόμιμη και ασφαλής είσοδος και έξοδος
προσφύγων και μεταναστών στις χώρες της ΕΕ που καλεί για το Σάββατο 28 Νοέμβρη σε συγκέντρωση
στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και πορεία στα γραφεία της Frontex .
Στις 22 Νοέμβρη: εκδίδεται ανακοίνωση με τίτλο «Οδηγίες για την τακτική Γενική Συνέλευση», στην
οποία επισυνάπτεται και η απόφαση του ΔΣ της ΔΟΕ για μείωση της συνδρομής των αναπληρωτών
συναδέλφων στα 15 ευρώ.
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