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1.

Προβλήματα Σχολείων

Έγινε ενημέρωση, σχετικά με την κάλυψη των κενών και τις τοποθετήσεις. Στη Νέα Σμύρνη
έχουν καλυφθεί τα κενά δασκάλων και νηπιαγωγών ενώ υπάρχουν ακόμη 9 κενά ΠΕ 60 και 8
κενά ΠΕ70 στη Δ Αθήνας. Μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο θα γίνουν και οι τοποθετήσεις
των ειδικοτήτων και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας οι παράλληλες στηρίξεις. Ο αριθμός
των εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης που έχει προσληφθεί είναι στο 50% αυτών που
ζητήθηκαν από τη Δ Αθήνας. Για το Ολοήμερο, έχει υπολογιστεί σε όλα τα σχολεία ένας
επιπλέον εκπαιδευτικός για να καλύψει τις ανάγκες. Εάν υπάρχουν επιπλέον ανάγκες, (όπως
στο 7ο Ν. Σμύρνης), θα εξεταστούν σε δεύτερη φάση.
Είμαστε σε αναμονή μέχρι να γίνουν όλες οι τοποθετήσεις και να καταγραφούν οι τελικές
ελλείψεις.
Με αφορμή προβλήματα σχολείων, υπενθυμίζουμε ότι:



Το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών είναι κατ’ ανώτατο 30 ώρες. Το διδακτικό

ωράριο των εκπαιδευτικών είναι απαραβίαστο και καθορίζεται από το Ν. 2470/97. (24 ώρες
για όσους έχουν ως 10 χρόνια υπηρεσίας, 23 ώρες από 10-15 χρόνια, 22 ώρες από 15-20
χρόνια και 21 ώρες από 20 και πάνω)



Με τη λήξη του διδακτικού του ωραρίου ο εκπαιδευτικός μπορεί να αποχωρήσει, εκτός αν

κάποια φορά (και όχι πάγια) του έχει ανατεθεί από το σύλλογο διδασκόντων άλλο συγκεκριμένο
έργο (εκπαιδευτικού/παιδαγωγικού-πολιτιστικού χαρακτήρα) ή υπάρχει συνεδρίαση του συλλόγου
διδασκόντων. Είναι σαφές ότι καμιά οδηγία-εντολή για υποχρεωτική παραμονή μέχρι τις 2μμ δεν
είναι σύννομη. Σε καμία περίπτωση, επίσης, η πρόσφατη του άρθρου 245 του ν. 4512/2018,
δεν θεσπίζει υποχρέωση παραμονής των εκπαιδευτικών στο σχολείο για τον πέραν του
διδακτικού ωραρίου χρόνο, παρά μόνο όταν η παραμονή συνδέεται με άλλο συγκεκριμένο έργο που
έχει ανατεθεί στους εκπαιδευτικούς από τα αρμόδια συλλογικά όργανα.



Η διαμόρφωση του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος γίνεται με δημοκρατική συλλογική

συζήτηση στο σύλλογο διδασκόντων. Αυτή η συζήτηση και η δημοκρατική συλλογική κουλτούρα
πρέπει να πρυτανεύσει σε κάθε σχολική μονάδα. Καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων και τους

συναδέλφους διευθυντές των σχολείων να συμπράξουν στην υπεράσπιση της δημοκρατίας στο
σχολείο και του κυρίαρχου ρόλου του συλλόγου διδασκόντων.



Σε ό,τι αφορά τις απουσίες εκπαιδευτικών λόγω αδειών, σε περίπτωση που δεν στέλνονται

αναπληρωτές για την κάλυψη των κενών, καλούνται οι σύλλογοι διδασκόντων να αποφασίσουν ένα
πάγιο ή κατά περίπτωση τρόπο για την κάλυψη του κενού που σε καμιά περίπτωση δε μπορεί να
είναι η καταστρατήγηση του διδακτικού ωραρίου κανενός συναδέλφου.



Στο Ολοήμερο πρόγραμμα του Ενιαίου τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου ορίζεται ανά

ημέρα ο εκπαιδευτικός που έχει την ευθύνη λειτουργίας του ολοήμερου προγράμματος. Η ημερήσια
ευθύνη λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος μπορεί να ανατίθεται σε εκπαιδευτικό κάθε
ειδικότητας καθώς και στον Διευθυντή του σχολείου. Στους εκπαιδευτικούς που φέρουν την
ευθύνη λειτουργίας στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται χορήγηση επιδόματος. Με απόφαση
του Συλλόγου Διδασκόντων, ορίζονται: α) οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διδάσκουν και συμπληρώνουν
το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο στο Ολοήμερο Πρόγραμμα και β) ανά ημέρα, ο
εκπαιδευτικός που έχει την ευθύνη λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος. (ΠΔ 79)



Δεν εφαρμόζουμε καμιά προφορική εντολή της διοίκησης που αφορά καταστρατήγηση του

πλαισίου εργασιακών δικαιωμάτων και σε κάθε περίπτωση να απαιτούμε έγγραφη και αιτιολογημένη
εντολή. Καταγγέλλουμε αμέσως στο Σύλλογο κάθε αυθαιρεσία και παραβίαση των δικαιωμάτων
μας.

2.

Για τα δικαιώματα των αναπληρωτών

Αποφασίστηκε να εκδοθεί το δελτίο με τα δικαιώματα των αναπληρωτών και να μοιραστεί σε
όλους/ες. Το δελτίο θα είναι αντίστοιχο της περσινής έκδοσης.

3.

Δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση

Από την επόμενη σχολική χρονιά, ο Δήμος Νέας Σμύρνης είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει
τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση. Ενώ υπάρχει παραδοχή από την
πλευρά τους ότι απαιτούνται 13 επιπλέον αίθουσες, δεν έχει γίνει καμιά απολύτως
προετοιμασία. Οι όποιες προσπάθειες έγιναν από την πλευρά του Συλλόγου μας την
προηγούμενη σχολική χρονιά (τελευταία τριμερής έγινε στις 4/6), έπεσαν στο κενό. Η
προσπάθειά μας να βγει κοινό ενημερωτικό γράμμα προς τους γονείς των νηπίων/προνηπίων
μαζί με την Ένωση Γονέων δεν απέδωσε με τη δικαιολογία (από την πλευρά τους) της
προεκλογικής περιόδου.
Μέσα στο καλοκαίρι, είχαμε τη δυσάρεστη εξέλιξη να εξαιρεθούν 13 Δήμοι από την εφαρμογή
της δίχρονης, με ΚΥΑ, που εκδόθηκε στις 13-8-2019 που έθετε ότι «εφόσον, τελικά, διαπιστωθεί
ότι σε κάποιους Δήμους υπάρχουν ανυπέρβλητα προβλήματα που αφορούν την εξεύρεση αιθουσών,
θα εισηγηθεί στον Πρωθυπουργό νομοθετική ρύθμιση ένταξής τους στο τρίτο έτος εφαρμογής…» .

Στο Δήμο Νέας Σμύρνης, χρειάζεται αυξημένη προσπάθεια και πολιτική βούληση εφόσον το
κτιριακό πρόβλημα είναι ήδη έντονο.
H θεσμοθέτηση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης για όλα τα νήπια
4 έως 6 ετών, αποκλειστικά στο δημόσιο νηπιαγωγείο, με την ψήφιση του άρθρου 33 του ν
4521/2018 αποτελεί μια σημαντική επιτυχία των αγώνων του εκπαιδευτικού κινήματος και πρέπει
να εφαρμοστεί.
Απαιτούμε:


από το Δήμο Νέας Σμύρνης να μεριμνήσει άμεσα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, για

τις υλικοτεχνικές υποδομές (αίθουσες, ενοικίαση κλπ) που χρειάζονται για την άμεση εφαρμογή
της Δίχρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης από το Δημόσιο Νηπιαγωγείο
από το σχολικό έτος 2019 – 2020. Να ξεκινήσει άμεσα τη διαδικασία αναζήτησης και ενοικίασης
κατάλληλων χώρων.
από τη Δ/νση Π. Ε. Δ΄ Αθήνας να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες (ιδρύσεις νέων
Νηπιαγωγείων, ώστε να εγγραφούν στα Δημόσια Νηπιαγωγεία της περιοχής μας όλα τα νήπια και
προνήπια ηλικίας 4 – 5 ετών το επόμενο σχολικό έτος.


από το ΥΠΠΕΘ και την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στους αναγκαίους διορισμούς

Νηπιαγωγών και την εξασφάλιση πιστώσεων για την υλικοτεχνική υποδομή των Νηπιαγωγείων,
ώστε να υπάρξει άμεση και καθολική εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής
και εκπαίδευσης από το επόμενο σχολικό έτος.


Να δοθούν άμεσες λύσεις στο κτιριακό πρόβλημα των νηπιαγωγείων με ενοικίαση

κατάλληλων χώρων και να προχωρήσει άμεσα σχεδιασμός/προγραμματισμός για εύρεση οικοπέδων
και ανέγερση κτιρίων. Κανένα προκατ στα υπερπλήρη προαύλια των σχολείων μας.
Σε αυτό το πλαίσιο, θα εκδοθεί ενημερωτικό υπόμνημα προς τις δημοτικές παρατάξεις, τη ΔΕΠ
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Θα επιδιώξουμε συνάντηση με το νέο Πρόεδρο της ΔΕΠ και της ΕΣΕΠΕ.
4.

Αντιφασιστικός Σεπτέμβρης

Στις 18 Σεπτεμβρίου συμπληρώνονται έξι χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από τη
νεοναζιστική οργάνωση Χρυσή Αυγή. Η Οικογένεια Φύσσα διοργανώνει ένα εξαήμερο φεστιβάλ
πολιτισμού, πληροφόρησης κι αντιφασιστικής δράσης, από την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου έως και
την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί πορεία από την οδό Παύλου Φύσσα
στα γραφεία της ΧΑ στον Πειραιά. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «Παύλος Φύσσας» διοργανώνονται
συζητήσεις, προβολές, συναυλίες και εκθέσεις σκίτσων, street art και φωτογραφίας, στο Πρώην
Εργοστάσιο Καχραμάνογλου, Κωνσταντινουπόλεως 51, στο Κερατσίνι, με ελεύθερη είσοδο.

Αποφασίστηκε να στηρίξουμε τις αντιφασιστικές εκδηλώσεις και να καλέσουμε σε μαζική
συμμετοχή.
5.

Συντονισμός Συλλόγων ΠΕ και ΕΛΜΕ

Το επόμενο διάστημα, θα υπάρξουν πρωτοβουλίες συντονισμού Συλλόγνω ΠΕ και ΕΛΜΕ, για τα
ζητήματα διορισμών αναπληρωτών, της αξιολόγησης και του νέου νόμου για το συνδικαλιστικό.
Αποφασίστηκε η συμμετοχή του Συλλόγου μας σε αυτές, με βάση τις αποφάσεις της Γενικής
Συνέλευσης.
6.

Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019.

(μοναδικός λόγος αναβολής, ενδεχόμενη εξαγγελία απεργίας)

Παρόντες/παρούσες: Μελαμπιανάκη Ζέττα, Καραμπά Σοφία, Μαντζαβράκου Ανθή, Ποταμιάνου
Νάσια, Μπογιατζής Φίλιππος.

Οι αποφάσεις είναι ομόφωνες

