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Τακτικό Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας

Αποφάσεις της συνεδρίασης της 3-4-2019
1.

Τακτική Γενική Συνέλευση –εκλογές Αντιπροσώπων.

Αποφασίστηκε ότι η τακτική Γενική Συνέλευση και οι εκλογές αντιπροσώπων για το Συνέδριο
της ΔΟΕ θα γίνουν την Πέμπτη 6 Ιουνίου στο 4ο –Αγ. Ανδρέας Δημ. Σχ. Νέας Σμύρνης.
2.

Τμήματα Ένταξης στα Νηπιαγωγεία.

Έγιναν αιτήσεις από 3 νηπιαγωγεία για ίδρυση ΤΕ. Κατέθεσαν διαγνώσεις αλλά μόνο μία από
αυτές είναι τυπικά εντάξει σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου (διαθέτει εισήγηση για
στήριξη από Τμήμα Ένταξης). Ζητήθηκε ήδη από τη Δ Διεύθυνση να μη μένει στο γράμμα του
νόμου, ο οποίος είναι απολύτως ανεφάρμοστος για τα νηπιαγωγεία, αλλά να βοηθήσει να
προωθηθούν στο Υπ. Παιδείας. Θα παρακολουθήσουμε το θέμα και ανάλογα με την εξέλιξη θα
αποδοθούν και οι ευθύνες. Θα εκδοθεί ανακοίνωση προς τη ΔΟΕ που θα την καλεί να
παρέμβει στο Υπουργείο Παιδείας για να γίνουν δεκτά όλα τα αιτήματα για ΤΕ στα
νηπιαγωγεία, ανεξαρτήτως διαγνώσεων. Η ανακοίνωση θα έχει ως βάση την τοποθέτησης του
Συντονιστικού Νηπιαγωγών για το ζήτημα αυτό.
3.

Περιγραφική Αξιολόγηση Μαθητών

Έγινε ενημέρωση σχετικά με τα σεμινάρια των διευθυντών/τριων. Τα σεμινάρια, είναι η
διαδικασία ολοκλήρωσης του πιλοτικού προγράμματος που είχε ξεκινήσει το 2016.Η θέση του
Συλλόγου μας για τη συμμετοχή στο πιλοτικό πρόγραμμα ήταν σαφώς αρνητική (ανακοίνωση
«Με αφορμή την εγκύκλιο για την «Περιγραφική αξιολόγηση μαθητών», 18/12/2016). Θα
εκδοθεί νέα ανακοίνωση με τοποθέτηση στα νέα δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση, εάν ζητηθεί
από τα σχολεία να γίνει Σύλλογος Διδασκόντων για ενημέρωση από τους διευθυντές/τριες για
το θέμα αυτό, καλούνται οι συνάδελφοι/σσες να καταγράψουν τις αντιρρήσεις/επιφυλάξεις τους
για να μην καταγραφεί σε πρακτικό γενική συμφωνία σχολείου με την περιγραφική αξιολόγηση
των μαθητών.

4. Ενημέρωση από την Ενιαία Σχολική Επιτροπή ΠΕ.
Για τη Σχολική Επιτροπή έγιναν οι παρακάτω παρατηρήσεις:


Παραμένουν τα προβλήματα λειτουργίας της ΕΣΕΠΕ. Η μετάθεση της ευθύνης από τη

Σχολική Επιτροπή προς τις Τεχνικές Υπηρεσίες ταλαιπωρεί τους διευθυντές/τριες και δυσκολεύει
την αντιμετώπιση των προβλημάτων των σχολείων


Είναι θετικό ότι εξοφλήθηκαν επιτέλους τα χρωστούμενα του 2018 και κατατέθηκαν

επιπλέον 300 ευρώ για το 2019 σε κάθε λογαριασμό σχολείου. Όμως, απ΄ ότι φαίνεται, το συνολικό
ποσόν για μια σχολική χρονιά ανέρχεται στα 450 ευρώ, ποσόν ιδιαίτερα ανεπαρκές για να καλύψει
τις άμεσες ανάγκες των σχολείων.


Οι συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής δεν διευκολύνουν τη συζήτηση, αντίθετα την

αποτρέπουν. Δεν συζητιούνται τα αιτήματα των σχολείων και δεν καλούνται οι διευθυντές/τριες να
τοποθετηθούν.


Το αίτημα για συνάντηση των διευθυντών/τριων και προϊσταμένων με τον Πρόεδρο της

ΕΣΕΠΕ για να συζητηθούν τα αιτήματα των σχολείων απορρίφθηκε και αυτό δεν το θεωρούμε
καθόλου θετικό.


Απορρίφθηκε επίσης το αίτημα για ενημέρωση των σχολείων με κατάσταση εξόδων ανά

σχολείο και ανά κατηγορία δαπάνης.


Αντίθετα, προκρίθηκε από τον Πρόεδρο της ΕΣΕΠΕ, η κατ’ ιδίαν επικοινωνία με κάθε

διευθυντή/τρια και προισταμένη για να γίνει απολογισμός/προγραμματισμός. Ίδωμεν.
Από το ΔΣ, αποφασίστηκε να αποσταλεί έγγραφο του Συλλόγου προς την ΕΣΕΠΕ και
τη ΔΕΠ σχετικά με τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής ΠΕ με
το οποίο θα ζητείται οι οικονομικοί απολογισμοί να δίνονται στα μέλη της ΕΣΕΠΕ και στα μέλη
της ΔΕΠ σε αναλυτική μορφή, δηλαδή, τα έξοδα και ανά

σχολική μονάδα και κατά είδος

(ΔΕΚΟ, σχολικών τροχονόμων, αναλώσιμα, επισκευές κλπ) και ότι πρέπει να δίνονται
εγκαίρως στα μέλη των ΕΣΕ και της ΔΕΠ και όχι τα μέλη των επιτροπών που έχουν και την
ευθύνη (νομική και ηθική) της έγκρισης τους, να ενημερώνονται για τον οικονομικό απολογισμό
στην ίδια τη συνεδρίαση.
5.

Απάντηση Αντιδημάρχου Παιδείας σε έγγραφο του Συλλόγου

Το ΔΣ έλαβε γνώση για την απάντηση του Αντιδημάρχου στο έγγραφο μας σχετικά με το
Φεστιβάλ Παιδείας. Η απάντηση δεν κρίνεται επαρκής.

6.

Αποφασίστηκε έκδοση ψηφίσματος στήριξης στο Δ.Σ. της Ο.Ι.Λ.Ε.

Σχετικά με ενέργεια πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας να στραφεί με αγωγή

εναντίον της

Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. και του Προέδρου της, με την οποία ζητά την καταβολή 100.000 ευρώ τόσο από τον
Πρόεδρο όσο και από τα μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. Η ενέργεια αυτή αποτελεί επίθεση
ενάντια στη συνδικαλιστική δράση και την ελευθερία της έκφρασης.
Η υπόθεση της εκπαιδευτικού του Κολλεγίου Αθηνών Φώφης Μπουλούτα που απολύθηκε από το
σχολείο της μετά από 21 έτη υπηρεσίας, επειδή παρατήρησε μαθητή της, γιο πολιτικού, προκάλεσε
αίσθηση στην κοινή γνώμη ως ένα ισχυρό παράδειγμα αδικίας και καταπάτησης στοιχειωδών
εργασιακών δικαιωμάτων.
7.

Αποφασίστηκε να εκδοθεί κάλεσμα-στήριξη για το αντιφασιστικό συλλαλητήριο της 6/4,

ώρα 12 στην πλ. Κύπρου στην Καλλιθέα, το οποίο καλούν η ΕΛΜΕ Καλλιθέας-Νέας ΣμύρνηςΜοσχάτου, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Καλλιθέας-Μοσχάτου και ο Αντιφασιστικός
Συντονισμός Καλλιθέας Μοσχάτου Ταύρου. Το συλλαλητήριο γίνεται για διαμαρτυρία στην
απόπειρα ομάδας της Χρυσής Αυγής/Ελληνικής Αυγής να εισβάλλει στην παρέλαση της 25ης
Μαρτίου.
8. Σχετικά με το αίτημα μέλους μας για προώθηση ερωτήματος/καταγγελίας προς τη νομική
σύμβουλο της ΔΟΕ, αποφασίστηκε να εκδοθεί και τρίτο έγγραφο απάντησης προς το μέλος
μας, το οποίο θα εστιάζει στο ότι:
Δεν είναι ούτε θεμιτό ούτε ηθικό, ένας Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ να αντιπαρατίθεται με σε
μια απόφαση ενός Συλλόγου Διδασκόντων μπαίνοντας στη διαδικασία ερωτήματος προς τη νομική
σύμβουλο της ΔΟΕ σχετικά με τη νομιμότητα μιας απόφασης, προωθώντας ερώτημα/καταγγελία,
για την οποία επιπλέον, ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν είναι ενημερωμένος.
Ιδιαίτερα μάλιστα όταν πρόκειται για μια απόφαση Συλλόγου Διδασκόντων σχετικά με την
εφαρμογή ίσων δικαιωμάτων των αναπληρωτών συναδέλφων.
Και ιδιαίτερα μάλιστα, όταν διεκδικούμε να είναι οι Σύλλογοι Διδασκόντων αποφασιστικά όργανα
για όλα τα ζητήματα λειτουργίας του σχολείου.
Σε κάθε περίπτωση όμως, η απόφαση αυτή, είναι σαφέστατα μέσα στα πλαίσια των
αρμοδιοτήτων του Συλλόγου Διδασκόντων.
9. Εκδήλωση του Συλλόγου για το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό
Την Πέμπτη 9 Μαΐου, ώρα 6μμ, στο 4ο-Αγ. Ανδρέας Δημ. Σχ. Νέας Σμύρνης θα γίνει
εκδήλωση για το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό. Θα μιλήσει η νομική σύμβουλος της ΔΟΕ κ.
Μαρία Τσίπρα. Οι συνάδελφοι/σσες μπορούν να υποβάλουν ερωτήματα σχετικά με το
συνταξιοδοτικό τους.
Παρόντες/παρούσες: Μελαμπιανάκη Ζέττα, Καραμπά Σοφία, Μαντζαβράκου Ανθή,
Πενταγιώτη Αλεξάνδρα, Μπογιατζής Φίλιππος.
Οι αποφάσεις είναι ομόφωνες εκτός από το θέμα ν. 6

