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Αποφάσεις Τακτικού Διοικητικό Συμβουλίου της 18-4-2018
1. Έγινε ενημέρωση για τη συνεδρίαση της τριμερούς επιτροπής για την εφαρμογή της δίχρονης
υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης στα νηπιαγωγεία.
Η επιτροπή (συνεδρίασε τη Μ. Τρίτη) είχε αναμενόμενο αρνητικό αποτέλεσμα λόγω του έντονου
κτιριακού προβλήματος της Νέας Σμύρνης. Δεν παρευρέθηκε ο Δήμαρχος αλλά ήρθε στη θέση του
ο Αντιδήμαρχος Παιδείας. Από την πλευρά του Συλλόγου μας, ήταν η Πρόεδρος.
Ο Δ/ντης της Δ’ ήταν θετικός. Η εικόνα όμως για τη Νέα Σμύρνης είναι ότι χρειάζονται άλλα 10
νηπιαγωγεία -επιπλέον 20 τμήματα για τα 450 επιπλέον παιδιά που θα έρθουν αν εγγραφούν τα
προνήπια. Τα υπάρχοντα 11 νηπιαγωγεία είναι γεμάτα με νήπια και ελάχιστα προνήπια.
Ο Αντιδήμαρχος παρά την πίεση που υπήρξε από την πλευρά μας να λειτουργήσουν άμεσα δύο ή
τρία νηπιαγωγεία που μας υπόσχεται εδώ και δυο χρόνια, ή να ψάξει για ενοικίαση χώρων, για
οικόπεδα

κλπ δεν δεσμεύτηκε συγκεκριμένα για τίποτα. Είπε μόνο ότι εντός των ημερών θα

καταθέσει την πρόταση του Δήμου για την υλοποίηση του νόμου στα περιθώρια που δίνονται δηλαδή
στην τριετία και ότι δεν υπάρχει καμιά δυνατότητα για φέτος.
Άρχισε επίσης να λέει ότι θα προτείνει να πάρουμε αίθουσες από τη δευτεροβάθμια-το ένα ΕΠΑΛ
ή να φτιαχτεί ένα νηπιαγωγείο μέσα στο 6ο δημοτικό, ενώ ήξερε ότι οι συνάδελφοι και ο σύλλογος
γονέων το είχαν αντιπαλέψει. Εμείς ξεκαθαρίσαμε ότι δε θα δεχτούμε προτάσεις που φέρνουν σε
εμφύλια αντιπαράθεση τη σχολική κοινότητα.
Προσπαθήσαμε να αποσπάσουμε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αλλά δεν υπήρξε ανταπόκριση.
Ούτε για τα 2 –περίπου έτοιμα- νέα νηπιαγωγεία (Παπαστράτειο –Πλ. Ζαρίφη) δόθηκε κάποια
συγκεκριμένη υπόσχεση.
Αντίθετα, υπήρχε από την πλευρά του αντιδημάρχου και μια αμφισβήτηση αν πράγματι θα το
προχωρήσει η κυβέρνηση στα αστικά κέντρα.
Θεωρούμε θετικό ότι δεν τέθηκε κανένα θέμα αμφισβήτησης-άρνησης της αναγκαιότητας της
δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Επίσης αξιολογήθηκαν ως αβάσιμοι
οι φόβοι άλλων δημάρχων και εργαζομένων των Δήμων στους παιδικούς σταθμούς ότι θα
κινδυνέψει η δουλειά τους εφόσον μένουν έξω κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες παιδιά από τους
δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Όμως, στην πράξη η επιτροπή δεν κατέληξε πουθενά
συγκεκριμένα. Η Πρόεδρος κατέθεσε υπόμνημα με προτάσεις και δήλωσε ότι είναι θέμα πολιτικής
βούλησης η άμεση εφαρμογή και μπορούν να ψάξουν να νοικιάσουν χώρους.
Στο πρακτικό που έγινε γράφτηκαν περίπου τα παρακάτω:


Συμφωνήθηκε η ανάγκη στήριξης της δίχρονης και η ανάγκη υλοποίησής της



Εκτιμάται ότι θα υπάρξουν επιπλέον 450 μαθητές/τριες δηλαδή ανάγκη για περίπου 20 αίθουσες.



Ο Δήμος δε δεσμεύεται για την εφαρμογή της δίχρονης για φέτος. Δεσμεύεται να καταθέσει
πρόταση για τα επόμενα έτη και την εφαρμογή στην τριετία όπως ορίζει ο νόμος.



Διαπιστώνεται αδυναμίας εφαρμογής, με διαχωρισμό της Προέδρου του Συλλόγου μας η οποία
κατέθεσε υπόμνημα και δήλωσε ότι εάν υπάρχει πολιτική βούληση από πολιτεία και δήμο μπορεί να
εφαρμοστεί από φέτος.
Μετά την ενημέρωση αποφασίστηκαν ομόφωνα από το ΔΣ τα παρακάτω:



Να ζητηθεί η πρόταση του Δήμου, η οποία δεν έχει κατατεθεί ακόμη.



Να βγει γράμμα για τους γονείς νηπίων-προνηπίων και να μοιράζεται στις εγγραφές που θα γίνουν
τον Μάιο.



Να εξετάσουμε μετά τις εγγραφές την προοπτική κινητοποίησης μαζί με Συλλόγους Γονέων για το
κτιριακό.



Να έρθουμε σε επαφή με την Ένωση Γονέων για να συζητήσουμε ποια είναι η θέση τους για το
ζήτημα.

2. Συμμετοχή σε αντιφασιστικές-αντιρατσιστικές-αντιπολεμικές εκδηλώσεις.
Αποφασίστηκαν ομόφωνα τα παρακάτω:


Συμμετοχή στο αντιφασιστικό συλλαλητήριο που οργανώνει ο Αντιφασιστικός Συντονισμός
Καλλιθέας-Μοσχάτου-Ταύρου, για την επίθεση της Χρυσής Αυγής σε μέλη της Κίνησης Ενωμένοι
Ενάντια στο Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή (ΚΕΕΡΦΑ) στις 25 Μαρτίου στην Καλλιθέα. Θα βγει
κοινό κείμενο από όλα τα εκπαιδευτικά σωματεία της περιοχής.



Συμμετοχή στα αντιπολεμικά συλλαλητήρια. Θα εκδοθεί ιδιαίτερη ανακοίνωση όταν υπάρξει η
επόμενη διοργάνωση.

3. Καταγγελία κατεδάφισης του Σχολείου στη Γάζα.
Έγινε ενημέρωση για την ιστορία της καμπάνιας «ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΖΑ»
Τον Μάρτιο του 2009, ξεκίνησε καμπάνια από 29 Συλλόγους ΠΕ και ΕΛΜΕ με τίτλο «Ένα Σχολείο
για τη Γάζα» και στόχο την συγκέντρωση οικονομικής βοήθειας για την ανοικοδόμηση ενός
συγκεκριμένου σχολείου στη Γάζα που χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών. Η
καμπάνια, δούλεψε στα σχολεία με αντιπολεμικό υλικό, ημερολόγια, κουπόνια. Ένα μέρος των
χρημάτων που συγκεντρώθηκαν παραδόθηκε από αντιπροσωπεία εκπαιδευτικών το 2010. Στη
συνέχεια, λόγω πλήρους αποκλεισμού της λωρίδας της Γάζας από το Ισραήλ, δεν υπήρξε και δεν
υπάρχει ακόμη δυνατότητα παράδοσης των χρημάτων από αντιπροσωπεία.
Για το λόγο αυτό, τα υπόλοιπα χρήματα (80.000 ευρώ) παραδόθηκαν με επίσημο και διαφανή τρόπο
στην Διπλωματική Αντιπροσωπεία της Παλαιστίνης στην Αθήνα η οποία δεσμεύτηκε επίσημα ότι θα
φροντίσει για την διοχέτευση του ποσού σε οικοδόμηση σχολικών διδακτηρίων στην Παλαιστίνη. Ο
Σύλλογος μας, όπως και τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά σωματεία, ενημερωθήκαμε για τη διαδικασία και
εγκρίναμε τη μεταφορά χρημάτων στο λογαριασμότ ης Παλαιστινιακής Αρχής.
Στις 14 Απριλίου, ενημερωθήκαμε από τον Σύλλογο ΠΕ «Η Πρόοδος», ο οποίος είχε παίξει
κεντρικό ρόλο στην καμπάνια, ότι τη νύχτα της Δευτέρας 9 Απρίλη 2018, οι Ισραηλινές δυνάμεις
κατοχής κατεδάφισαν το Δημοτικό Σχολείο «Al-Tahadi» στο Παλαιστινιακό χωριό Zanuta, νότια

της Χεβρώνας. Αυτό ήταν το Δημοτικό Σχολείο «Al-Tahadi»

χτίστηκε

με

τα χρήματα που

συγκεντρώθηκαν από τα σωματεία, τις συλλογικότητες και τους χιλιάδες πολίτες από όλη την
Ελλάδα μέσα από την πρωτοβουλία «ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΖΑ». Το Σχολείο μόλις είχε
τεθεί σε πλήρη λειτουργία.
Στη συνέχεια συζητήθηκε το κείμενο –πρόταση των Συλλόγων ΠΕ και ΕΛΜΕ για καταγγελία της
κατεδάφισης του Σχολείου και ομόφωνα αποφασίστηκε η συνυπογραφή του και η συμμετοχή σε
όποια άλλη διαμαρτυρία γίνει από τα σωματεία.
4. 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.
Θα προγραμματιστεί προβολή ταινίας με θέμα τη ριζοσπαστική παιδαγωγική το επόμενο διάστημα.
5. Κινητοποιήσεις για μόνιμους μαζικούς διορισμούς (πρόταση για 25/4) -γράμμα προς τους
γονείς.
Με βάση τις αποφάσεις της Συνέλευσης Αγώνα των Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών που έγινε στις
30/3 στο παιδαγωγικό, θα στηρίξουμε όποια κινητοποίηση αποφασιστεί (υπάρχει πρόταση για
συλλαλητήριο στις 25/4 ). Εν όψει της κινητοποίησης θα σταλεί ξανά, επικαιροποιημένο το γράμμα
προς τους γονείς.
6. Θα σταλεί από το Σύλλογο υλικό για την Πρωτομαγιά, για να αξιοποιηθεί από τους
συναδέλφους/σσες.
7. Ενημερώνουμε ότι ο Σύλλογος απέκτησε γραφείο στο 1 ο Δημοτικό (Κοραή 20, δίπλα στο γήπεδο του
Πανιωνίου). Η επίσημη παραχώρηση του χώρου αναμένεται.

