ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ν. 111
Αποφάσεις του Τακτικό Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου
μας της συνεδρίασης της ΤΕΤΑΡΤΗΣ 15-5-2019
1. Τακτική Γενική Συνέλευση –εκλογές Αντιπροσώπων 6 ΙΟΥΝΙΟΥ.
Συζητήθηκαν τα πρακτικά ζητήματα οργάνωσης της Γενικής Συνέλευσης.
Θα εκδοθεί ανακοίνωση με τα παρακάτω:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Πέμπτη 6 Ιουνίου
ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 π. μ.
Στην αίθουσα εκδηλώσεων των 4ου και Αγ. Ανδρέα Δημ. Σχολείων Νέας Σμύρνης
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
Θέμα 2ο: Παρουσίαση θεμάτων ημερήσιας διάταξης 88ης Γενικής Συνέλευσης του κλάδου
Α)Έκθεση Πεπραγμένων Δ.Σ. Δ.Ο.Ε. -Κριτική πεπραγμένων,
Β)Διεκδικητικό πλαίσιο -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
Αξιολόγηση εκπαιδευτικών, Προγραμματισμός και Αποτίμηση Εκπαιδευτικού έργου
Η λειτουργία του Δημόσιου Σχολείου (Χρηματοδότηση, κτηριακές υποδομές, εμπλεκόμενοι φορείς, ασφάλεια
χώρων, νομική διασφάλιση πλαισίου λειτουργίας στο εκπαιδευτικό έργο)
Οι δυσοίωνες για τα Παιδαγωγικά Τμήματα εξελίξεις που δρομολογεί η συγχώνευση του Παιδαγωγικού Τμήματος
του Πανεπιστημίου Πατρών με το τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας. Ο ρόλος και το μέλλον
των Παιδαγωγικών Τμημάτων.
Συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, τοποθετήσεις μελών, κατάθεση προτάσεων και ψηφισμάτων.
Θέμα 3ο : ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ,
Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής, ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 88Η ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ.
Κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης θα υπάρχει κατάσταση υπογραφών των παρόντων, για να διαπιστωθεί
η απαρτία.

Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των αντιπροσώπων θα ξεκινήσει αμέσως μετά την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
(γύρω στις 12.30) και θα λήξει στις 16.00.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Η αστυνομική ταυτότητα είναι απαραίτητη για να λάβετε μέρος στις αρχαιρεσίες.


Όσα μέλη δεν είναι οικονομικά τακτοποιημένα θα πρέπει να πληρώσουν στην ταμία του Συλλόγου την
συνδικαλιστική συνδρομή (συνδικ. έτους 2018-19), την ημέρα της Γ.Σ. ΠΡΙΝ ψηφίσουν.
 Οι συνάδελφοι που έχουν υπογράψει υπεύθυνη δήλωση για σταδιακή παρακράτηση της συνδικαλιστικής
συνδρομής τους από το μισθό, είναι οικονομικά τακτοποιημένοι και θα παραλάβουν τις αποδείξεις τους.
 Οι ανανεωμένες κάρτες Εκπαιδευτικού θα δοθούν ΜΟΝΟ στα μέλη του Συλλόγου στο τέλος της Γενικής
Συνέλευσης
ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30 ΜΑΙΟΥ στις 2 μ. μ. ΣΤΟ 7Ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ ΚΑΙ
ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ). Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας ενημερώνουμε ότι: Οι υποψηφιότητες και το λογότυπο της
παράταξης κατατίθενται εγγράφως από έναν αντιπρόσωπο (εκπρόσωπο) του κάθε συνδυασμού. Κάθε
υποψηφιότητα συνοδεύεται από ενυπόγραφη βεβαίωση του υποψήφιου ότι επιθυμεί να συμμετέχει στο
συγκεκριμένο συνδυασμό. (Η ιδιόχειρη υπογραφή δίπλα στο όνομα του υποψήφιου θεωρείται επαρκής βεβαίωση).

2. Δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση
Συζητήθηκε ο νέος νόμος 4610/2019, που αναφέρει στο Άρθρο 220 τα παρακάτω:
«Κατασκευή αιθουσών νηπιαγωγείων για την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής
υποχρεωτικής εκπαίδευσης
1. Για την αντιμετώπιση των άμεσων και επιτακτικών αναγκών της εφαρμογής της προσχολικής
υποχρεωτικής εκπαίδευσης, επιτρέπεται η τοποθέτηση και διατήρηση
για προσωρινό χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών με δυνατότητα παράτασης δύο (2) επιπλέον ετών,
σύμφωνα με την παράγραφο 14, προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών νηπιαγωγείου ελαφριάς
κατασκευής με τους απαιτούμενους βοηθητικούς χώρους. Οι προκατασκευασμένες σχολικές αίθουσες του
προηγούμενου εδαφίου με τους βοηθητικούς χώρους, τοποθετούνται εντός γηπέδων, όπου υφίστανται και
λειτουργούν σχολικές
μονάδες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης σχετικά
με τους ισχύοντες συντελεστές δόμησης και του ποσοστού κάλυψης, με δυνατότητα υπέρβασης αυτών σε
ποσοστό έως δεκαπέντε τοις εκατό (15%), υπό τον προϋπόθεση ότι ο αύλειος χώρος που απομένει μετά την
τοποθέτηση της αίθουσας αντιστοιχεί το λιγότερο σε δύο (2) τ.μ. ανά μαθητή.
2. Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή, σύμφωνα με την παράγραφο 1, η τοποθέτηση των αιθουσών στη
σχολική μονάδα όπου υπάρχει ανάγκη, σύμφωνα με την παράγραφο 5, κατά σειρά τοποθετούνται αίθουσες: α)
σε άλλες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,
β) σε μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οπότε και δημιουργείται χωριστός αύλειος χώρος.»

Είναι γνωστό ότι τόσο ο Σύλλογός μας όσο και οι σύλλογοι γονέων έχουν επανειλημμένα
αντιπαρατεθεί με αρκετή επιτυχία στις προσπάθειες του Δήμου Νέας Σμύρνης να «φυτέψει»
ΠΡΟΚΑΤ στα ανεπαρκή προαύλια των σχολείων μας. Η εφαρμογή της νέας νομοθεσίας, θα
δημιουργήσει πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα στα σχολεία μας.
Το θέμα θα συζητηθεί στη Γενική Συνέλευση.
Αποφασίστηκε να ζητηθεί από τους διευθυντές/τριες και προϊσταμένες να ελέγξουν το μέγεθος
(σε τμ) της αυλής των σχολείων για να δούμε κατ΄αρχήν εάν εξαιρούμαστε ή όχι από το νόμο
ο οποίος βάζει προϋπόθεση ότι ο αύλειος χώρος που απομένει μετά την τοποθέτηση της
αίθουσας αντιστοιχεί το λιγότερο σε δύο (2) τ.μ. ανά μαθητή.

3. Ημέρες Άθλησης – Σχολικός Αθλητισμός Δ’ Αθήνας
Επισημάνθηκε ότι υπήρχαν πολλά παράπονα από τους συμμετέχοντες συνοδούς αλλά και
«εθελοντές» εκπαιδευτικούς για τις οργανωτικές ανεπάρκειες της διοργάνωσης. Επίσης,
δημιουργήθηκαν πολλά προβλήματα στη λειτουργία των σχολείων.
Επαναλαμβάνουμε την τοποθέτησή μας ότι τέτοιες διοργανώσεις, δυνατόν και δεν πρέπει να
στηρίζεται σε δήθεν εθελοντική εργασία. Πρέπει να προσλαμβάνεται το αναγκαίο εξειδικευμένο
προσωπικό για να οργανώνει και να υποστηρίζει τις ημέρες αθλητισμού. Επίσης, θεωρούμε
απαράδεκτο να παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων με τις τακτικές που
ακολουθούνται τελευταία, «διάθεσης» συναδέλφων ΠΕ11 για να διεξαχθούν αγώνες .

4. Κινητοποιήσεις αναπληρωτών
Αποφασίστηκε να εκδοθεί ανακοίνωση για την κινητοποίηση της 23 Μάη στις 13.30 στο
Υπουργείο Παιδείας με κέντρο τις θέσεις του Συλλόγου.

5. Κατασκηνώσεις
Ήρθε από τη ΔΟΕ η ανακοίνωση για τη συμμετοχή στις κατασκηνώσεις
Η προθεσμία είναι αυστηρή. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτησή
τους ηλεκτρονικά (η φόρμα θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Δ.Ο.Ε. σε
ιδιαίτερο πεδίο με την ονομασία «Κατασκηνώσεις 2019») από τη Δευτέρα 13 Μαΐου
μέχρι και την Τετάρτη 29 Μαΐου 2019 και ώρα 12:00. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα
γίνουν δεκτές.

Ενημερώνουμε ότι:
ΟΣΟΙ-ΕΣ ΕΧΟΥΝ ΔΩΣΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΟΥ ΔΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΝ ΕΓΚΑΙΡΩΣ
Παρόντες/παρούσες: Μελαμπιανάκη Ζέττα, Καραμπά Σοφία, Μαντζαβράκου Ανθή,
Πενταγιώτη Αλεξάνδρα, Μπογιατζής Φίλιππος.
Οι αποφάσεις είναι ομόφωνες

