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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ν. 116
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΣ
της συνεδρίασης της ΤΕΤΑΡΤΗΣ 9-10-2019
1.

Αγωνιστικός

προγραμματισμός

του

κλάδου

–

πραγματοποίηση

κύκλου

γενικών

συνελεύσεων. ’Έκτακτη Γενική Συνέλευση Πέμπτη 17/10
Το ΔΣ της ΔΟΕ πήρε απόφαση για την πραγματοποίηση έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων σε
όλους τους Συλλόγους μέχρι τις 18/10 και Ολομέλειας Προέδρων στις 19/10. Το θέμα των
συνελεύσεων

είναι

ο

αγωνιστικός

σχεδιασμός

μπροστά

στα

σοβαρά

προβλήματα

τη

εκπαίδευσης τα οποία περιγράφονται ως εξής:


Η πολιτική επιλογή της κάλυψης των αναγκών των σχολικών μονάδων σε εκπαιδευτικούς, με την

πρόσληψη αναπληρωτών είναι για μια ακόμη χρονιά παρούσα. Οι χιλιάδες αναγκαίοι διορισμοί μόνιμων
εκπαιδευτικών παραμένουν ζητούμενο. Η πραγματοποίηση των 4.500 διορισμών στην Ειδική Αγωγή
(δίχως καμία διευκρίνιση, μέχρι και σήμερα, για την κατανομή τους) με βάση τον Ν.4589/19 τον οποίο η
Δ.Ο.Ε. καταδίκασε ζητώντας την απόσυρσή του, όπως ήταν ολοφάνερο από τις ίδιες τις διατάξεις του,
παραπέμπεται στο 2020. Όσο για τους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών στη γενική εκπαίδευση, η
σημερινή κυβέρνηση κινείται θολά, αφού εγκαταλείπει ακόμη και τις υποσχεσιολογίες της προηγούμενης
και αρνείται (μιλώντας για ανάγκη να προσδιοριστούν τα πραγματικά κενά) να δει την αναγκαιότητά
τους που προκύπτει, ολοφάνερα, από τις χιλιάδες προσλήψεις αναπληρωτών για την κάλυψη πάγιων
αναγκών.


Η εφαρμογή σε πλήρη έκταση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης

έχει απέναντί της την υπονομευτική στάση της Κ.Ε.Δ.Ε. αλλά και τα τεράστια κτηριακά προβλήματα για
την αντιμετώπιση των οποίων είναι απαραίτητη η λήψη μέτρων από την κυβέρνηση που θα πιέσουν την
ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. να ενεργοποιηθεί σοβαρά και να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της (κάτι που μέχρι σήμερα
δεν έχει συμβεί) αλλά και τους Δήμους (ιδιαίτερα τους 40 για τους οποίους η εφαρμογή έχει προσδιοριστεί
στο σχ. έτος 2020-20121) να προχωρήσουν σε όλες τις κινήσεις που θα δίνουν λύσεις και δε θα ορθώνουν
εμπόδια.


Είναι απαραίτητο να ανατραπεί η παγίωση των αρνητικών, για τη δημόσια εκπαίδευση,

ρυθμίσεων που επέβαλαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις και συνεχίζει η σημερινή, με στόχο την

εξοικονόμηση προσωπικού που οδήγησε στη δημιουργία τεχνητών πλεονασμάτων σε εκπαιδευτικούς,
επιβάρυνση και ελαστικοποίηση ωραρίου και εργασιακών σχέσεων (π.χ. Μαζικές συγχωνεύσεις και
καταργήσεις σχολικών μονάδων, κατάργηση του σταθερού δασκάλου-υπεύθυνου του ολοήμερου
προγράμματος στα δημοτικά, μείωση ωρών σε διδακτικά αντικείμενα χωρίς συνολική αναδιάρθρωση
αναλυτικών προγραμμάτων κ.α.).


Η επίθεση της κυβέρνησης ενάντια στην οργανωμένη συνδικαλιστική δράση των εργαζομένων, με

την παρέμβαση του κράτους στο συνδικαλιστικό γίγνεσθαι με στόχο τον έλεγχο των σωματείων και της
δράσης τους γίνεται πράξη μέσω του «Αναπτυξιακού πολυνομοσχεδίου»

ολοκληρώνοντας το έργο

Αχτσιόγλου.


Το ακαδημαϊκό και επιστημονικό έγκλημα που αποτελεί η απόφαση συγχώνευσης του

Παιδαγωγικού Τμήματος Πάτρας με το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας που
περιλήφθηκε στο πολυνομοσχέδιο «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι…» με τη

μετονομασία του

Παιδαγωγικού Τμήματος σε Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας είναι πολύ
επικίνδυνη για το μέλλον των Παιδαγωγικών Τμημάτων, αφού ανοίγει ο δρόμος για ανάλογες
συγχωνεύσεις στο μέλλον, με ορατό τον κίνδυνο της σύγχυσης των επιστημονικών πεδίων των τμημάτων,
ανακατατάξεων με αρνητικό πρόσημο για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων και δυσοίωνες
προοπτικές για το μέλλον των Παιδαγωγικών Τμημάτων, των επαγγελματικών δικαιωμάτων των
αποφοίτων τους, των επαγγελματικών δικαιωμάτων των εν ενεργεία δασκάλων αλλά και τη δομή και τον
προσανατολισμό του δημοτικού σχολείου. Ενώ η κυβέρνηση ανέλαβε την πολιτική ευθύνη να μην
λειτουργήσει το νέο τμήμα νομικής στην Πάτρα, στο ζήτημα του παιδαγωγικό τμήματος δεν έκανε καμία
απολύτως ενέργεια.


Η παρατεταμένη υποχρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης, η εγκατάλειψη των κτηριακών

υποδομών των σχολείων, η καθήλωση των μισθών και των συντάξεων, η αναπλήρωση των άνισων
δικαιωμάτων μεταξύ αναπληρωτών και μόνιμων συναδέλφων, η εργασιακή ανασφάλεια, η μη λειτουργία
ακόμα των Δ.Υ.Ε.Π. σε συνδυασμό με την κατάργηση του Α.Μ.Κ.Α. στα προσφυγόπουλα και την αδυναμία
πλέον εμβολιασμού τους, ολοκληρώνουν το δυσμενές για τη δημόσια εκπαίδευση και τους λειτουργούς της
τοπίο.
Αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 17
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΩΡΑ 7.00 ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ. Θα εκδοθεί ανακοίνωση.
2.

Τακτική Γενική Συνέλευση

Θα εκδοθεί άμεσα ανακοίνωση-πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση. Έχει δοθεί η άδεια από τη Δ
Διεύθυνση. Θα ρυθμιστούν άμεσα οι λεπτομέρειες για την αίθουσα. Κατάθεση ψηφοδελτίων έως την
Παρασκευή 1 Νοεμβρίου ώρα 2μμ.
Θα σταλεί ερώτημα προς τη ΔΟΕ σχετικά με την αμοιβή των δικηγόρων.
3.

Αίτημα της νέας ΕΣΕΠΕ για απογραφή υλικών των σχολικών μονάδων

Έγινε ενημέρωση σχετικά με τη νέα ΕΣΕ ΠΕ.

Όπως έχει ανακοινωθεί από το Δήμο Νέας

Σμύρνης, η νέα σύνθεση είναι:
Πρόεδρος: Νεκτάριος Σαρδιανός.
Αντιπρόεδρος: Νικήτας Περαθωράκης.
Τακτικά Μέλη: Πολύδωρος Συρίγος, Ιωάννης Δημάκης, Οδυσσέας Νασιμπιάν, Γιώργος Οικονόμου.
Λαϊκά Μέλη: Δημήτρης Πανταζής, Διονυσία Αραβανού, Δημήτρης Παναγάκος, Μαρία – Γαβριέλλα
Αναγνωστοπούλου, Ανθή Ματζαβράκου .
Το 15 μελές Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνεται από δύο Διευθυντές Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, τους Ιωάννη Κλαδάκη, Ιωάννη Μανωλαρά, ένα νηπιαγωγό και μία εκπρόσωπο της
Ένωσης Συλλόγων Γονέων, την Πέρη Κατσάρα.
Παρατηρήθηκε ότι έχει αλλάξει η νομοθεσία που προέβλεπε τη συμμετοχή 5 διευθυντών/τριών
σχολικών μονάδων και έχει επανέλθει στο προηγούμενο καθεστώς με τη συμμετοχή μόνο 2
διευθυντών και μιας νηπιαγωγού.
Την Τρίτη 8/10, ήρθε στο μέιλ των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της Νέας Σμύρνης
από την ΕΣΕ ΠΕ

με αίτημα να συμπληρώσουν οι Διευθυντές/τριες και Προϊσταμένες 5

λεπτομερέστατους πίνακες απογραφής με τα υλικά που έχουν στα σχολεία σήμερα.
Ήδη, είχαν εκφραστεί αντιδράσεις συναδέλφων διευθυντών και προϊσταμένων για την απαιτούμενη
σπατάλη του χρόνου τους και για το υπερβολικό της απαίτησης που δείχνει άγνοια για τη λειτουργία
και την κατάσταση των σχολείων.
Αποφασίστηκε να βγει ανακοίνωση με την οποία:
-Θα κληθούν οι διευθυντές/τριες και προϊσταμένες να μην συμπληρώσουν τους συγκεκριμένους
πίνακες απογραφής αλλά να συμπληρώσουν και να στείλουν πίνακες με τις ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ των
σχολείων.

-Θα ζητηθεί άμεσα συνάντηση με το νέο Πρόεδρο της ΕΣΕ ΠΕ για να τον ενημερώσουμε για τα
προβλήματα των σχολείων και να ενημερωθούμε για τον προγραμματισμό της Ενιαίας Σχολικής
Επιτροπής ΠΕ.
4. Δίχρονη Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση
Θα εκδοθεί υπόμνημα για την ανάγκη εφαρμογής της Δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής
και εκπαίδευσης, το οποίο θα κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, την ΕΣΕ ΠΕ και την Ένωση
Γονέων. Προοπτική μας είναι η στενή συνεργασία με την Ένωση Γονέων για την καταγραφή
συγκεκριμένων προτάσεων χώρων όπου μπορούν να λειτουργήσουν νέα νηπιαγωγεία και την κοινή
διεκδίκηση της εφαρμογής της υποχρεωτικής δίχρονης και στη Νέα Σμύρνη.
4.

Προβλήματα σχολείων/κενά

Διαπιστώνεται ότι υπάρχουν ακόμη πολλές κενές ώρες στα σχολεία με αποτέλεσμα να
υπολειτουργούν τα Ολοήμερα. Για παράδειγμα, στο 2ο Δημοτικό 2 ώρες κενό ΠΕ11 στο πρωινό και
10 ώρες κενό στο Ολοήμερο, στο 1ο Δημοτικό 2 ώρες ΠΕ 11 κενό στο πρωινό και 15 ώρες κενό στο
Ολοήμερο, στο 7ο Δημοτικό 15 ώρες κενό στο Ολοήμερο, Δημ. Σχ. Αγίου Ανδρέα 6 ώρες κενό στο
Ολοήμερο.
Θα ζητηθεί από όλα τα σχολεία να στείλουν τα κενά τους και θα βγει ανακοίνωση διαμαρτυρίας.
5.

Αντιφασιστικές εκδηλώσεις

Αποφασίστηκε η στήριξη στις αντιφασιστικές εκδηλώσεις που θα οργανώσουν η ΕΛΜΕ
Καλλιθέας-Νέας Σμύρνης και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Καλλιθέας –Μοσχάτου την ημέρα της
28ης Οκτωβρίου.

Παρόντες/παρούσες:

Μελαμπιανάκη

Ζέττα,

Πενταγιώτη Αλεξάνδρα, Μπογιατζής Φίλιππος.

Οι αποφάσεις είναι ομόφωνες

Καραμπά

Σοφία,

Μαντζαβράκου

Ανθή,

