ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ν. 85
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της συνεδρίασης της Τετάρτης 7-3-2018
1.

Κινητοποιήσεις για μαζικούς και μόνιμους διορισμούς στην εκπαίδευση-προτάσεις

συνέχειας της κινητοποίησης της 2 Μάρτη.
Έγινε ενημέρωση για την μεγάλη κινητοποίηση της 2 Μάρτη, με κεντρικό αίτημα τους μαζικούς
διορισμούς. Με συμμετοχή χιλιάδων συναδέλφων, η πλειοψηφία των οποίων αναπληρωτών, με
δεκάδες επιτροπές αγώνα από όλη την Ελλάδα, με συλλόγους Π.Ε., ΕΛΜΕ, ΔΟΕ και ΟΛΜΕ,
αγνόησαν επί ώρες τόσο τη βροχή, όσο και το όργιο καταστολής από τις δυνάμεις των Μ.Α.Τ. που
παρέταξε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για να υποδεχθεί τους εκπαιδευτικούς του δημόσιου
σχολείου. Οι διαδηλωτές εκπαιδευτικοί με τη μαχητικότητα και αποφασιστικότητά επέβαλαν την
αποχώρηση των ΜΑΤ και προχώρησαν σε κατάληψη του Υπουργείου Παιδείας πραγματοποιώντας
μαζική συνέλευση αγώνα με τη συμμετοχή εκατοντάδων εκπαιδευτικών-μόνιμων και αναπληρωτών.
Αποφασίστηκε ομόφωνα ότι:
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Συγκροτούμε επιτροπή αγώνα, με πρώτη συνάντηση την Τετάρτη 14 Μαρτίου ώρα 7 μμ

στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης (Ευξείνου Πόντου 73 και Αγ. Σαράντα)


Παρασκευή 16/3 και ώρα 13:00: όλοι και όλες στο Υπουργείο Παιδείας!



Η 16 Μάρτη είναι ημέρα ΑΠΕΡΓΙΑΣ.

Το ΔΣ της ΔΟΕ κήρυξε 3ωρη στάση εργασίας (3 τελευταίες ώρες του πρωινού ή 3 πρώτες
του απογευματινού προγράμματος) για την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018.
Το ΔΣ του Συλλόγου μας προκηρύσσει επιπλέον 3ωρη διευκολυντική στάση εργασίας τις 3
πρώτες ώρες του πρωινού προγράμματος ή τις 3 τελευταίες του απογευματινού. Οι συνάδελφοι
– μέλη του Συλλόγου μας έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση και των δύο στάσεων

εργασίας ως 24ωρη απεργία, για τη συμμετοχή τους στη συγκέντρωση στο Υπουργείο
Παιδείας.
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συγκεκριμένα και συνολικά ως εξής: από 8.15 έως 13.15, είτε από 9.00 έως

κηρύσσεται
15.00, είτε

από 10.00 έως 16.00, ανάλογα με το ωράριο του κάθε συναδέλφου.
Θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση.
2.

Σχολική Επιτροπή-νέα νομοθεσία

Έγινε ενημέρωση ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ310/2-2-2018, τροποποιείται ο Ν. 8440/2011 για τις
Σχολικές Επιτροπές και θα πρέπει στη σύνθεσή τους πλέον να υπάρχει υποχρεωτικά, τουλάχιστον
ένας διευθυντής/προϊστάμενος των νηπιαγωγείων, και τουλάχιστον πέντε διευθυντές των
σχολικών μονάδων. Επίσης, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική
μονάδα, καλείται ο διευθυντής της με δικαίωμα ψήφου. Είχαμε ήδη ενημερωθεί ότι ο Πρόεδρος της
ΕΣΕΠΕ είχε ζητήσει και παραλάβει από τον Διευθυντή της Δ τον κατάλογο των διευθυντών των
σχ. μονάδων. Στη συνεδρίαση, η Αντιπρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ ότι κατόπιν προσφυγής της ΚΕΔΕ
στο ΣτΕ, δεν πρόκειται να εφαρμοστεί άμεσα ο συγκεκριμένος νόμος.
3.

Προβλήματα 1ου Δημοτικού Σχολείου.

Έγινε ενημέρωση για προβλήματα του 1ου Δημοτικού Σχολείου σχετικά με το γηπεδάκι που
αποτελεί τμήμα του αύλιου χώρου του. Αποφασίστηκε, να εκδοθεί ανακοίνωση στήριξης των
αιτημάτων του σχολείου, όταν το κρίνει ο Σύλλογος Διδασκόντων.
4.

Εκπτωτική κάρτα ΔΟΕ

Αποφασίστηκε να απευθυνθούμε στον Εμπορικό Σύλλογο της Νέας Σμύρνης και στην Ένωση
Επαγγελματοβιοτεχνών και να τους κοινοποιήσουμε την επιστολή της ΔΟΕ η οποία αναφέρει ότι
ζητάμε από τα μέλη των Ενώσεων αυτών, η κάρτα μέλους της ΔΟΕ να λειτουργεί σαν εκπτωτική
κάρτα για τους εκπαιδευτικούς.
5.

Συμμετοχή σε αντιφασιστικές-αντιρατσιστικές εκδηλώσεις Σάββατο 17 Μάρτη και 25

Μάρτη.
Αποφασίστηκε να διακινηθεί το κάλεσμα και η αφίσα των Αντιρατσιστικών, αντιφασιστικών,
μεταναστευτικών, προσφυγικών οργανώσεων για τις 17 Μάρτη. Η 17 Μάρτη, είναι Διεθνής μέρα
κατά του ρατσισμού, του φασισμού, του πολέμου και της φτώχειας.

Επίσης, αποφασίστηκε να συγκεντρωθεί υλικό με προτάσεις προς τους συναδέλφους για
αντιρατσιστική διδασκαλία και δραστηριότητες το οποίο θα σταλεί στα σχολεία.
Τέλος, θα συμμετέχουμε εάν χρειαστεί σε κάλεσμα της ΕΛΜΕ για στήριξη αντιφασιστικής
κινητοποίησης στις 25 Μαρτίου στην Καλλιθέα.
6.

Εκδηλώσεις Συλλόγου

Την Τρίτη 29 Μάη, θα γίνει στον Γαλαξία η Μουσική-φιλολογική εκδήλωση του Συλλόγου μας
με αφιέρωμα στον Μάριο Τόκα. Υπεύθυνος για τη διοργάνωση είναι ο συν. Γιάννης
Τζωρτζάκης.
Στο τέλος Απρίλη, θα γίνει δεύτερη ταινιοπροβολή με θέμα τη ριζοσπαστική παιδαγωγική. Η
εκδήλωση θα προσδιοριστεί συγκεκριμένα το επόμενο διάστημα.
7.

Ενημέρωση από Ανδρόγεω

Παραδόθηκε το ποσόν που είχε συγκεντρωθεί. Θα δοθούν στα σχολεία αντίγραφά αποδείξεων.
8.

Αίτημα Θεατρολόγων

Διαμορφώθηκε ομόφωνα κείμενοι απάντηση-τοποθέτηση στα αιτήματα των Θεατρολόγων.
9.

Δίχρονη προσχολική-νηπιαγωγεία Νέας Σμύρνης

Θα εκδοθεί ανακοίνωση για το θέμα, που θα ανοίξει ξανά το κτιριακό πρόβλημα και τη
διεκδίκηση άμεσων λύσεων.
10. Τακτική Γενική Συνέλευση: Θα προταθούν στα Σχολεία οι ημερομηνίες Τετάρτη 6 ή Πέμπτη
7 Ιουνίου και θα επιλεγεί η ημερομηνία στην οποία κανένα σχολείο (σαν σύνολο) δεν έχει
ορίσει εκδρομή.
Στη αρχή της συνεδρίασης, δηλώθηκε η παραίτηση της συν. Πενταγιώτη Αλεξάνδρας από το
ΔΣ, για προσωπικούς λόγους. Τη θέση της καταλαμβάνει η συν. Μαριέττα Αγιοπετρίτη. Θα
εκδοθεί ανακοίνωση με τη νέα σύνθεση του ΔΣ.
Στη συνεδρίαση της 7/3
Παρόντες/παρούσες: Μελαμπιανάκη Ζέττα, Καραμπά Σοφία, Μαντζαβράκου Ανθή, Ποταμιάνου
Νάσια, Κουρκούνη Φωτεινή, Μπογιατζής Φίλιππος.
Όλες οι αποφάσεις είναι ομόφωνες.

