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Αποφάσεις Τακτικού Διοικητικό Συμβουλίου της 7-5-2018

1. Τακτική Γενική Συνέλευση Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνει στο 4ο –Αγ. Ανδρέας. Η άδεια έχει δοθεί για τα
μέλη του Συλλόγου. Την ημέρα εκείνη θα δοθούν οι αποδείξεις εξόφλησης της
συνδικαλιστικής συνδρομής στους συναδέλφους/σσες που είχαν δώσει υπεύθυνη δήλωση
για σταδιακή παρακράτηση συνδρομής από τη μισθοδοσία.
Συζητήθηκε και το ζήτημα της προσθήκης θέματος στην ημερήσια διάταξη του Συνεδρίου
της ΔΟΕ. Αποφασίστηκε να προταθεί η προσθήκη του θέματος για τη Δίχρονη δημόσια
υποχρεωτική αγωγή και εκπαίδευση. (ΟΜΟΦΩΝΑ)
2. Απεργία 30 Μάη.
Συζητήθηκε το πλαίσιο της απεργίας της 30 Μάη και διαπιστώθηκε διαφωνία με το
πλαίσιο της Κοινωνικής Συμμαχίας την οποία έχουν συστήσει οι ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ με
εργοδοτικές οργανώσεις. Θα εκδοθεί ανακοίνωση με την οποία καλούμε την ΑΔΕΔΥ να
αποχωρήσει από την Κοινωνική Συμμαχία (ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ).
Θα εκδοθεί και ανακοίνωση συμμετοχής στην απεργία με το πλαίσιο του Συλλόγου μα και
της ΔΟΕ. (ΟΜΟΦΩΝΑ)
3. Νομοσχέδιο για τις Δομές στην Εκπαίδευση
Θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση.
4. Συμμετοχή σε αντιφασιστικές-αντιρατσιστικές-αντιπολεμικές εκδηλώσεις.
Αποφασίστηκε η συνυπογραφή του Συλλόγου μας σε κάλεσμα για αντιφασιστική διαδήλωση
στις 12 Μάη που θα γίνει από την Καλλιθέα προς τη Νέα Σμύρνη με αφορμή έντονη
«δραστηριότητα» της νεοναζιστικής Χρυσής Αυγής στις περιοχές μας. (ΟΜΟΦΩΝΑ)

5. Μουσική εκδήλωση στο Γαλαξία: Την Τρίτη 29 Μάη, θα γίνει στον Γαλαξία η Μουσικήφιλολογική εκδήλωση του Συλλόγου μας με αφιέρωμα στον Μάριο Τόκα. Θα εκδοθεί η
σχετική πρόσκληση. (ΟΜΟΦΩΝΑ)
6. Κινητοποιήσεις για μόνιμους μαζικούς διορισμούς. Με αφορμή την ημέρα Δράσης για την
ελαστική εργασία που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ για τις 11 Μάη και τις διαδοχικές στάσεις
εργασίας, αποφασίστηκε να επικαιροποιηθεί το γράμμα προς τους γονείς και να σταλεί
ξανά για μοίρασμα στα σχολεία. (ΟΜΟΦΩΝΑ)
7. Εκδηλώσεις Συλλόγου: Θα ζητηθεί από την Εργατική Λέσχη Νέας Σμύρνης να
παραχωρηθεί η ταράτσα-θερινός κινηματογράφος για να προβληθούν τρείς ταινίες στο
τέλος Μαΐου-αρχές Ιουνίου. Θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση. (ΟΜΟΦΩΝΑ)
8. Γραφεία Συλλόγου: Ο Σύλλογός μας στεγάζεται πλέον στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας
Σμύρνης (Κοραή 20, δίπλα στο γήπεδο του Πανιωνίου).
9. Εκδόθηκε ψήφισμα συμπαράστασης για τη νέα δίωξη ενάντια στο συνάδελφο Ηλία Σμήλιο
για τη δράση του στα πλαίσια του Συντονισμού Συλλογικοτήτων Θεσσαλονίκης για την
αποτροπή πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας. (ΟΜΟΦΩΝΑ)

Παρόντες/παρούσες:

Μελαμπιανάκη

Ζέττα,

Καραμπά

Σοφία,

Ποταμιάνου

Μαντζαβράκου Ανθή, Κουρκούνη Φωτεινή, Μπογιατζής Φίλιππος.
Όλες οι αποφάσεις είναι ομόφωνες, εκτός από την απόφαση στο σημείο 2.

Νάσια,

