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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016-17 

 

 

Στις 22 Νοέμβρη 2016, η ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ παίρνει αποφάσεις:  

 Για τη λειτουργία της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Π.Ε. 

Επειδή διαπιστώνουμε ότι η ΕΣΕ ΠΕ δεν απαντά στο αίτημά μας (που έχει υποβληθεί γραπτά 

29/10/2015, 16/12/2015 και προφορικά 17/5/2016) «Παρακαλούμε όπως  μας  χορηγήσετε τον 

αναλυτικό οικονομικό απολογισμό εξόδων της ΕΣΕΠΕ, του πρώτου εξαμήνου του 2015, δηλαδή, 

τα έξοδα ανά  σχολική μονάδα και κατά είδος (ΔΕΚΟ, αμοιβές καθαριστριών, σχολικών 

τροχονόμων, αναλώσιμα, επισκευές κλπ… Επειδή η ΕΣΕΠΕ Νέας Σμύρνης δεν διατηρεί ως 

οφείλει από το νόμο, χωριστό λογαριασμό για κάθε σχολική μονάδα ούτε παρέχει όπως επίσης 

οφείλει μικροποσόν μετρητών στους δ/ντες/τριες και τις προϊσταμένες… Η Γενική Συνέλευση του 

Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ Νέας Σμύρνης εξουσιοδοτεί το νέο ΔΣ να δημοσιοποιήσει το 

πρόβλημα και να ασκήσει κάθε νόμιμο μέσο για να υπάρξει διαφάνεια στα οικονομικά της ΕΣΕΠΕ.   

 ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 

1. Το Υπουργείο Παιδείας υλοποιεί το «Ενιαίο Ολοήμερο Σχολείο» που μοναδικό στόχο έχει 

να είναι φτηνό και ευέλικτο σχολείο, με εκπαιδευτικούς που θα μετακινούνται από τον πρωινό 

κύκλο στο ολοήμερο, από το ένα σχολείο στο άλλο, με πολλαπλές αναθέσεις, έτσι ώστε να 

καλυφθούν τα δεκάδες χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών χωρίς τους αναγκαίους διορισμούς μόνιμων 

εκπαιδευτικών και χωρίς τις ανάλογες προσλήψεις αναπληρωτών… Είμαστε αντίθετοι με το νέο 

«Ενιαίο Ολοήμερο Σχολείο» και ζητάμε την κατάργηση του νόμου (ΦΕΚ 1324/11-5-2016). Είμαστε 

αντίθετοι και στην επαναφορά των ΕΑΕΠ. Διεκδικούμε ένα σχολείο που να ανταποκρίνεται στις 

σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες των μαθητών μας, που θα σχεδιάζεται με βάση αυτές τις ανάγκες 

και όχι με την περιφρόνηση αυτών των αναγκών. Το σημερινό σχολείο, για μια φορά ακόμα, 

σχεδιάστηκε με βάση τη λογιστική προσέγγιση των περικοπών δαπανών.  

 

2. ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ  

Διεκδικούμε την κατάργηση της διάταξης αυτής και τη χρέωση της ώρας αυτής ως διδακτικής για 

όλους τους εκπαιδευτικούς που παρευρίσκονται στη σίτιση (έχουν ήδη κατατεθεί από 14/11, 96 

αιτήσεις).  

Καλούμε όλους τους συναδέλφους/σσες να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση του Συλλόγου μας. 

Στις 16 Νοεμβρίου 2016 κατατέθηκε από το Σύλλογό μας στην Δ Διεύθυνση Υπόμνημα 

Διαμαρτυρίας, συνοδευόμενο από 93 αιτήσεις συναδελφισσών/φων που ζητούσαν: «η ώρα της 

σίτισης να λογίζεται ως διδακτικό έργο που ανάγεται στο διδακτικό ωράριο όλων των 

εκπαιδευτικών που εμπλέκονται με αυτήν, όπως και κάθε άλλη δραστηριότητα που 

συμπεριλαμβάνεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα». Η Δ Διεύθυνση μας απάντησε με έγγραφο με 
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ημερομηνία 13/12/2016  (το οποίο μας κοινοποιήθηκε στις 21/2/2017) με το οποίο ουσιαστικά 

μας ενημερώνει ότι το αίτημά μας είναι εκτός θεσμικού πλαισίου  

 

3. Για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου: 

Αξιοποιούμε αυτή τη διάταξη για να απαιτήσουμε έγκριση ενισχυτικής διδασκαλίας και διοικητικού 

έργου για όλες τις «πλεονάζουσες» ώρες των εκπαιδευτικών. Το Π.Δ. 462/1991 αρ. 5- Ενισχυτική 

διδασκαλία, δίνει δυνατότητα για 6 ώρες την εβδομάδα ανά μαθητή (ή ομάδα),  ζητάμε 

αιτιολογημένα, και με βάση τις πραγματικές δυσκολίες των εξαιρετικά μεγάλων σχολείων μας, 

όσες ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας κρίνει ο Σύλλογος Διδασκόντων ως απαραίτητες. Το ίδιο 

κάνουμε και για την γραμματειακή υποστήριξη. Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, 

διατυπώνουμε τεκμηριωμένα αιτήματα με όσες ώρες κρίνεται ότι είναι απαραίτητες. Τα 

προγράμματα υποβάλλονται στην Περιφέρεια, η οποία θα έχει και την ευθύνη της έγκρισής τους.  

Δ. Δεν υποχωρούμε από τη διεκδίκησή μας να προσληφθούν σε όλα τα σχολεία όλοι οι 

απαραίτητοι  συνάδελφοι ειδικοτήτων. Σε αντίθεση με τη λογική του ανταγωνισμού, 

υπερασπιζόμαστε την ενότητα των εκπαιδευτικών και των εργασιακών δικαιωμάτων. 

Υπερασπιζόμαστε τα επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από το βασικό πτυχίο. Όλοι μαζί, 

δάσκαλοι, γυμναστές, μουσικοί, ξένων γλωσσών, πληροφορικάριοι, εικαστικοί, θεατρολόγοι, 

διαφυλάσσουμε την ενότητά μας και απορρίπτουμε συντεχνιακές λογικές σε βάρος κλάδων.  

Ε. Λέμε ΟΧΙ στην επαναφορά του ΕΑΕΠ και της 7ης διδακτικής ώρας.  

ΣΤ. Διεκδικούμε την άμεση επαναφορά του θεσμού του Υπεύθυνου Ολοήμερου με αναλογία ένας 

εκπαιδευτικός ανά 50 μαθητές/τριες.  

Ζ. Διεκδικούμε τη δημιουργία θέσης 1 εκπαιδευτικού σε κάθε σχολείο με έργο αποκλειστικά την 

ενισχυτική διδασκαλία. 

Η. Διεκδικούμε την ίδρυση πολλών μικρών και ανθρώπινων σχολικών μονάδων. Είμαστε αντίθετοι 

με τα υπερμεγέθη και υπερπλήρη σχολεία της περιοχής μας και την πολιτική της διαρκούς 

αύξησης των υπαρχουσών αιθουσών με δέσμευση των ήδη μικρών αύλιων χώρων των σχολείων 

μας.  

4. Η κυβέρνηση ναρκοθετεί την προσχολική αγωγή. 

Ο νέος «ενιαίος  τύπος  νηπιαγωγείου», θα διαλύσει  την παιδαγωγική αντισταθμιστική δομή του 

Ολοήμερου Νηπιαγωγείου μετατρέποντας το σε προαιρετικό πρόγραμμα… Διεκδικούμε άμεση 

εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά 4 

έως 6 στο δημόσιο Νηπιαγωγείο, με την επαρκή υλικοτεχνική υποδομή και στελέχωση με όλο το 

αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό. 

5. Για το Πρόγραμμα Δράσης 

Αξιοποιούμε όλες τις μορφές πάλης. Στοχεύουμε στην οργάνωση ενός παρατεταμένου αγώνα με 

κινητοποιήσεις διαρκείας, με επαναλαμβανόμενες μορφές, με εβδομάδες δράσης, καταλήψεις και 

πολύμορφες πρωτοβουλίες. Το μοναδικό κριτήριο για να προχωρήσουμε είναι οι αποφάσεις 

κλιμάκωσης να παίρνονται από τις ίδιες τις Γενικές μας Συνελεύσεις. Ο Σύλλογός μας να κινηθεί με 

εξωστρέφεια προς την κοινωνία, με ευαισθησία προς όλες τις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Εάν 

υπάρχει δυνατότητα, να οργανωθεί εκδήλωση στις 5 Δεκέμβρη που είναι η παγκόσμια ημέρα 

ατόμων με αναπηρία. 

 

 Ακολουθούν εκλογές  για ανάδειξη νέου  Δ.Σ. Τα αποτελέσματα ήταν ως  εξής: 
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ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ 

Αγωνιστική Συσπείρωση 
(Παρεμβάσεις-Κινήσεις-
Συσπειρώσεις)  

126 5 

Μελαμπιανάκη Ζέττα 
Ηλιάδου Όλγα 
Ποταμιάνου Νάσια 
Βλάχου Βούλα 
Πενταγιώτη Αλεξάνδρα 
 

Εκπ. Ριζοσπαστικής 
Αριστεράς (Ε.Ρ.Α.) 

42 2 
Καραμουσουλής 
Γιώργος 
Λαμπρίδου Μαρία 

ΔΑΚΕ 25 0  

ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ 17   

ΣΥΝΟΛΟ 210   

Το Δ.Σ. που προήλθε   απ’ τις εκλογές στις 22/11/16  συγκροτήθηκε σε  σώμα ως  εξής: 

ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΤΗΛ. 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Μελαμπιανάκη Ζέττα 7ο Δημ. Σχ. 210-9345380 6977 885092 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Καραμουσουλής Γιώργος 5ο Δημ.Σχ.   210-9816958 6973 708660 

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   Βλάχου Βούλα 5ο Νηπιαγ. 210-9350505 6972827442 

 
ΤΑΜΙΑΣ  
 

Ηλιάδου Όλγα 4ο Δημ.Σχ. 210-9338908 6932451131 

ΜΕΛΟΣ Ποταμιάνου Νάσια 1ο Δημ. Σχ. 210-9420888 6994209376 

ΜΕΛΟΣ   Πενταγιώτη  Αλεξάνδρα 7ο Δημ. Σχ.  210-9345380 6944 907547 

ΜΕΛΟΣ  Λαμπρίδου Μαρία 2ο Δημ. Σχ.  210-9323311 6932 318259 

Εκπρόσωπος του Συλλόγου στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας ορίστηκε ο ΚΑΡΑΜΟΥΣΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.  

 

 Στις 28 Νοέμβρη, εκδίδεται ανακοίνωση με τίτλο: «Ψήφισμα για την πλήρη 

προστασία της μητρότητας για τις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς», όπου αναφέρεται ότι:  

«Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Νέας Σμύρνης, στα πλαίσια του αγώνα για την κάλυψη όλων των 

αναγκών και των δικαιωμάτων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, της διεκδίκησης ισοτιμίας στους 

όρους εργασίας τους με τους μόνιμους συναδέλφους και την εξασφάλιση της μόνιμης κι σταθερής 

δουλειάς για όλους στηρίζει αποφασιστικά το ψήφισμα του Συντονιστικού Αναπληρωτών που 

ακολουθεί για την πλήρη προστασία της μητρότητας για τις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς». Η 

απόφαση κατατίθεται στο Υπ. Παιδείας μαζί με αποφάσεις πολλών άλλων Συλλόγων στα πλαίσια 

παράστασης διαμαρτυρίας. 

 

 Στις 29 Νοέμβρη εκδίδεται ανακοίνωση και αφίσα για την πανελλαδική-πανεργατική 

απεργία της 8 Δεκέμβρη.  «Και το ερώτημα γεννιέται αμείλικτο: Πόσο ακόμα θα τους 

παρακολουθούμε ακίνητοι και αμήχανοι να κλέβουν τις ζωές μας; Πόσο ακόμα θα τους 

επιτρέπουμε να ισχυρίζονται ότι «δεν υπάρχει άλλος δρόμος»; Μη μένεις αμέτοχος! Η ανοχή, η 
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αδράνεια, θα αξιοποιηθεί για να σε εμφανίσουν σύμφωνο και υποστηρικτή της άγριας 

αντεργατικής πολιτικής. Δεν έχουμε τίποτα να περιμένουμε από τη "διαπραγμάτευση". Δεν θα 

γυρίσουν πίσω δικαιώματα, μισθούς και συντάξεις. Αντίθετα, θα αφαιρούν συνεχώς και άλλα. 

Επιστρέφουμε ως απαράδεκτα πορίσματά τους, τις συμφωνίες τους.» 

 

 Στις 2 Δεκεμβρίου, εκδίδεται ψήφισμα συμπαράστασης με τίτλο «Η ποινικοποίηση 

της συνδικαλιστικής δράσης και των αγώνων δε θα περάσει! Να παύσει ΤΩΡΑ κάθε δίωξη 

της Ελισάβετ Παπαδοπούλου». Στις 7.12.2016 ορίστηκε η εκδίκαση της εξέτασης σε δεύτερο 

βαθμό της υπόθεσης της συναδέλφισσας  Παπαδοπούλου Ελισάβετ, αιρετής στο ΠΥΣΠΕ 

Λακωνίας και πρώην προέδρου του Συλλόγου εκπαιδευτικών ΠΕ Μολάων. Μετά από 2 χρόνια 

εκδικάζεται η ένστασή της στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο. 

 

 Στις 11 Δεκεμβρίου πραγματοποιείται με επιτυχία η εκδήλωση-συζήτηση με αφορμή την 

Παγκόσμια μέρα Ατόμων με Αναπηρίες, με ομιλητές εκπροσώπους οργανώσεων και 

συλλογικοτήτων Ατόμων με Αναπηρία και προβολή της ταινίας “Άκουσε Με” της Μαριάννας 

Οικονόμου, που παρακολουθεί τη διλημματική κατάσταση που δημιουργεί η μετάβαση ενός 

μαθητή με ειδικές ανάγκες από το Δημοτικό στο Ειδικό ή στο Τυπικό Γυμνάσιο.  

 

 Ερωτήματα για το συνταξιοδοτικό: Από τις 11 Δεκέμβρη μέχρι τις 24 Μάη έχουν 

διεκπεραιωθεί και απαντηθεί από τη νομική σύμβουλο της ΔΟΕ, 13 ερωτήματα συναδέλφων για το 

συνταξιοδοτικό.  

 

 Στις 18 Δεκέμβρη εκδίδεται ανακοίνωση με τίτλο: Με αφορμή την εγκύκλιο για την 

«Περιγραφική αξιολόγηση μαθητών» στην οποία καλούνται οι Σύλλογοι Διδασκόντων να μην 

συναινέσουν  στην προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας και να μην  μπουν σε μια διαδικασία της 

οποίας ούτε το πλαίσιο ούτε το περιεχόμενο γνωρίζουν. Σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή είναι 

εθελοντική, και κανένας δεν μπορεί να υποχρεώσει το Σύλλογο Διδασκόντων να αποφασίσει γι’ 

αυτήν.   

 

 Στις 11 Γενάρη, εκδίδεται ανακοίνωση –καταγγελία για χαλασμένο καλοριφέρ στο 2
ο
 

Δημοτικό Σχολείο, όπου, αμέσως μετά τις γιορτές, το μάθημα έγινε σε συνθήκες κατάψυξης.  

Το καλοριφέρ επισκευάστηκε ένα μήνα μετά.  

 

 Στις 11 Γενάρη εκδίδεται ανακοίνωση –καταγγελία για κενό ενάμιση μήνα στη Β τάξη στο 7ο 

Δημοτικό Σχολείο.  

Το κενό καλύφθηκε μία βδομάδα μετά την ανακοίνωση.   

 

 Στις 23 Γενάρη, εκδίδεται ψήφισμα συμπαράστασης στους αγωνιστές του κινήματος κατά 

των πλειστηριασμών, μέλη του Συντονισμού Συλλογικοτήτων Θεσ/νίκης, το δάσκαλο Ηλία Σμήλιο, 

δημοτικό σύμβουλο Αμπελοκήπων-Μενεμένης και πρ. μέλος του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. και το δικηγόρο 

Ζήση Κλεισιάρη, μέλος της Εναλλακτικής Πρωτοβουλίας και πρ. μέλος του Δ.Σ. του Δικηγορικού 

Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Ανάλογο ψήφισμα είχαν εκδώσει πολλοί Σύλλογοι ΠΕ, καθώς και η ΔΟΕ 

αλλά και η ΑΔΕΔΥ.  

Οι διώξεις συνεχίζονται μέχρι σήμερα.  
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 Στις 29 Γενάρη, εκδίδεται ψήφισμα συμπαράστασης στο συνάδελφο Σεραφείμ Ρίζο, μέλος 

του Δ.Σ του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων που δικάζεται στις 31 

Γενάρη έπειτα από μήνυση του χρυσαυγίτη, Βολουδάκη Στυλιανού. Ο συνάδελφος κατηγορείται 

ότι παρακίνησε άγνωστα άτομα να χτυπήσουν δήθεν το χρυσαυγίτη κατά τη διάρκεια της 

προεκλογικής περιόδου του Ιουνίου του 2012. Ανάλογα ψηφίσματα είχαν εκδώσει και πολλοί 

Σύλλογοι ΠΕ καθάς και η ΔΟΕ και ΑΔΕΔΥ.  

Ο συνάδελφος Σεραφείμ Ρίζος αθωώθηκε τελικά στις 24 Οκτωβρίου 2017. 

 

 Στις 31 Γενάρη, εκδίδεται ανακοίνωση με τίτλο «Όχι στη διάλυση της ειδικής αγωγής». Σε 

αυτήν επισημαίνεται ότι : «Η αιφνιδιαστική απόφαση της κυβέρνησης, να επιβάλλει την ένταξη της 

Ειδικής Αγωγής στον ΕΟΠΥΥ, σημαίνει κόφτη και κλειστούς προϋπολογισμούς, κατ’ επιταγή των 

μνημονίων, με μοναδικό στόχο την συρρίκνωση των ήδη χαμηλών πόρων που διατίθενται στον 

τομέα της Υγείας και Πρόνοιας. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ήδη δήλωσε ότι ο 

κλειστός προϋπολογισμός του 2017 θα είναι 60 εκατομμύρια ευρώ, όταν πέρυσι τα ασφαλιστικά 

ταμεία έδωσαν 109 εκατομμύρια, μιλάμε δηλαδή για 45% μείωση.» 

 

 Στις 10 Φλεβάρη εκδίδεται ανακοίνωση-υπόμνημα για το πρόβλημα της καθαριότητας των 

Σχολικών μονάδων της Νέας Σμύρνης, στην οποία επισημαίνεται ότι: «Στη συντριπτική 

πλειοψηφία των σχολείων μετά τη συνταξιοδότηση των μόνιμων καθαριστριών (που βρισκόταν 

στο σχολείο και το πρωί) έχει γίνει αντικατάστασή τους όχι από μόνιμες αλλά από συμβασιούχους 

(που πληρώνονται με την αίθουσα) που βρίσκονται στο σχολείο μετά τη λήξη του ωραρίου του. Το 

πρόβλημα αυτό αφορά σχεδόν όλα τα σχολεία και έχει σαν συνέπεια να μην υπάρχει καθαρίστρια 

στη διάρκεια της πρωινής λειτουργίας των σχολείων και να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα 

με την καθαριότητα. Ιδιαίτερα στα νηπιαγωγεία το πρόβλημα είναι έντονο λόγω της ηλικίας των 

μικρών μαθητών. Το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό, και πρέπει να λυθεί με πρόσληψη του 

αναγκαίου προσωπικού, όχι με επιβάρυνση των γονέων ή/και των εκπαιδευτικών. Η ακόμη, να 

εξετασθεί η δυνατότητα της επέκταση της σύμβασης των συμβασιούχων καθαριστριών έτσι ώστε 

να είναι δυνατόν να έρχονται και το πρωί.» 

 

 Στις 15 Φλεβάρη, παρευρεθήκαμε στη συνάντηση που είχε καλέσει η Ένωση Γονέων Νέας 

Σμύρνης «για το θέμα της καθαριότητας και της φύλαξης των Σχολικών Συγκροτημάτων Α/βαθμιας 

και Β/βαθμιας εκπαίδευσης». Παρεμβήκαμε στη σύσκεψη, μοιράσαμε το υπόμνημα του Συλλόγου 

για την καθαριότητα και απαιτήσαμε διαφάνεια στη διάθεση των χρημάτων των σχολείων και να 

επιλυθεί το πρόβλημα της πρωινής καθαριότητας των Σχολικών μονάδων.  Από την πλευρά των 

εκπροσώπων του Δήμου, ζητήθηκε από τους γονείς να πιέσουν τις υπάρχουσες καθαρίστριες να 

δουλέψουν σε «εθελοντική βάση» για τα επόμενα δυο χρόνια επιπλέον πρωινό ωράριο με 60 

ευρώ το μήνα, απαίτηση που ξεσήκωσε τη γενική αγανάκτηση.  

Αυτή η ρύθμιση αποτράπηκε και απαιτήθηκε να δοθεί λύση σε πλαίσια αξιοπρέπειας και 

αποτελεσματικότητας. Για τη σύσκεψη και την παρέμβασή μας εκδόθηκε ειδικό ενημερωτικό 

δελτίο.  

 

 Στις 17 Φλεβάρη, εκδίδεται ψήφισμα συμπαράστασης σε απολυμένη εργαζόμενη του 

Βιβλιοπωλείου Πρωτοπορία., όπου,  «Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στην 

απολυμένη εργαζόμενη του βιβλιοπωλείου ''Πρωτοπορία'', Α.Σ. που υπέστη βλαπτική-εκδικητική 

μεταβολή των όρων της συμβάσεως εργασίας της και η οποία έχει προσφύγει με αγωγή στα 

αρμόδια δικαστήρια, απαιτώντας την προβλεπόμενη από το νόμο αποζημίωση απόλυσης». Η 
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υπόθεση αναβλήθηκε. Την Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017 εκδικάστηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο 

Αθηνών η αγωγή για την αποζημίωση της απολυμένης. Η απόφαση του Δικαστηρίου αναμένεται 

να ανακοινωθεί μέσα στους επόμενους μήνες. Δεχτήκαμε ευχαριστήριο σημείωμα από το 

Σωματείο Βιβλίου-Χάρτου Αττικής, που ευχαριστούσε θερμά «τους συναδέλφους και τις 

συναδέλφισσες από τα αλληλέγγυα εργατικά σωματεία και τις συλλογικότητες που βρίσκονται 

σταθερά δίπλα μας στον αγώνα αυτό».  

 

 Στις 17 Φλεβάρη πραγματοποιείται με επιτυχία ο ετήσιος χορός του Συλλόγου μας στο 

μουσικό μεζεδοπωλείο «Οι γεύσεις του Διογένη». Συμμετείχαν 129 άτομα.  

 

 Στις 20 Φλεβάρη εκδίδεται ανακοίνωση ενημερωτικού χαρακτήρα για τις προϋποθέσεις 

συμμετοχής και εκπροσώπησης του Συλλόγου στο Συνέδριο ΔΟΕ-ΠΟΕΔ το οποίο θα διεξαχθεί 

στη Λευκωσία της Κύπρου, τη δεύτερη εβδομάδα του Πάσχα. Δεν υπήρξε ενδιαφέρον για 

συμμετοχή από τα μέλη που πληρούσαν τις προϋποθέσεις.   

 

 Στις 21 Φλεβάρη εκδίδεται ανακοίνωση-κάλεσμα για έκτακτη ΓΣ στις 2 Μαρτίου, με θέμα 

ενημέρωση και δράσεις σχετικά με το σχεδιασμό  του Υπουργείου Παιδείας για την 

«αναδιάρθρωση» της δημόσιας εκπαίδευσης».  

 

 Στις 22 Φεβρουαρίου συναντηθήκαμε στον Άγιο Δημήτριο εκπρόσωποι από τα διοικητικά 

συμβούλια των συλλόγων εκπαιδευτικών Π.Ε. Αγίου Δημητρίου, Αργυρούπολης, Ν. Σμύρνης, 

Καλλιθέας, Φαλήρου και Γλυφάδας, προκειμένου να συζητήσουμε τα προβλήματα της ειδικής 

αγωγής στον κλάδο μας και στην περιφέρεια της Δ’ Αθήνας. Εκδόθηκε κοινή ανακοίνωση, στην 

οποία μεταξύ άλλων τονίζεται ότι διεκδικούμε: 

 Να υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την πρώιμη παρέμβαση, την ίδρυση ΤΕ, με παραπάνω 

της μίας οργανικής θέσης σε κάθε σχολική μονάδα-γενικών και ειδικών σχολείων όλων των 

βαθμίδων (στην ευθύνη του Υπ. Παιδείας)-  με απαραίτητο εξοπλισμό και εποπτικό υλικό. 

 Στελέχωση των σταθερών δομών με μόνιμο προσωπικό και θεσμοθέτηση μείωσης μαθητών 

ανά τμήμα. 

 Κανείς εκπαιδευτικός χωρίς τυπικά προσόντα ειδικής αγωγής να μην αναλαμβάνει τμήμα 

ένταξης και παράλληλη στήριξη, είτε εξ’ ολοκλήρου είτε για συμπλήρωση ωραρίου. 

 Σε κάθε σχολική μονάδα, να υπάρχουν όλες οι ειδικότητες υποστήριξης των παιδιών με 

ειδικές ανάγκες και των γονέων τους (ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί κλπ) με 

μόνιμη και σταθερή σχέση εργασίας. 

 Ανάπτυξη των δομών ειδικής παρέμβασης αγωγής και στα ολοήμερα τμήματα των 

σχολείων. 

 

 

 Στις 28 Φλεβάρη, εκδίδεται ψήφισμα συμπαράστασης σε 4 αγωνιστές της περιοχής μας, 

σχετικά με μήνυση της ΤΡΑΜ ΑΕ εναντίον τους  λόγω της συμμετοχής τους στις κινητοποιήσεις 

για δωρεάν εισιτήριο για τους άνεργους το 2011. Η δίκη είχε οριστεί για τις 9 Μάρτη. Είχαν εκδοθεί 

παλαιότερες αποφάσεις για το θέμα αυτό, στις 23/2/2011 και στις 6/10/2015. Η δίκη έγινε και οι 4 

αγωνιστές αθωώθηκαν.  
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 Στις 5 Μαρτίου κηρύσσεται διευκολυντική στάση εργασίας για τη συμμετοχή στη 

κινητοποίηση Συλλόγων ΠΕ και ΕΛΜΕ στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής 

(Τσόχα 15), την Παρασκευή 10 Μαρτίου, στις 1.30 μ.μ. Τα βασικά αιτήματα της κινητοποίησης 

είναι: «Κατάργηση των υπουργικών αποφάσεων για το δημοτικό και το νηπιαγωγείο. 

Προσμέτρηση της ώρας της σίτισης σε όλους όσους εμπλέκονται. Έγκριση των προγραμμάτων 

των νηπιαγωγείων του Συλλόγου μας με βάση τις αποφάσεις ΔΟΕ και Συλλόγων Διδασκόντων. 

Ένας/μία δάσκαλος/α ανά 50 μαθητές στο ολοήμερο. Να συσταθούν όλες οι απαραίτητες 

οργανικές θέσεις όλων των ειδικοτήτων και να αποδοθούν σε σχολικές μονάδες.» Στην 

παράσταση διαμαρτυρίας, οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν εξαιρετικά ασαφείς, με εξαίρεση ότι το 

υπουργείο που μελετά τα όποια προβλήματα παρουσιάστηκαν φέτος και το ενδεχόμενο 

παρεμβάσεων (π.χ. για το θέμα της ώρας της σίτισης), και ότι το Υπουργείο είναι εξοργισμένο με 

την πολιτική αυθαιρεσίας και αδιαφάνειας που ακολουθούν αρκετοί Δήμοι και τον τρόπο που 

λειτουργούν οι σχολικές επιτροπές που δεν αποδίδουν τα χρήματα στα σχολεία και διερευνά 

τρόπους παρέμβασης, ωστόσο η νομική μεταβολή είναι δύσκολη. 

 

 Στις 15 Μαρτίου εκδίδεται με έκτακτο ενημερωτικό δελτίο το κάλεσμα του Συντονισμού 

Σωματείων Φοιτητικών Συλλόγων και Συλλογικοτήτων για το Προσφυγικό-Μεταναστευτικό, στον 

οποίο συμμετέχουμε, για τις 18 Μάρτη, σε μαζική, ενωτική συγκέντρωση στην Ομόνοια στις 15:00 

και διαδήλωση προς τη Βουλή και τα γραφεία της ΕΕ.  

 

 Στις 20 Μαρτίου έγινε συνάντηση του ΔΣ του Συλλόγου μας με τους διευθυντές και τις 

προϊσταμένες των σχολικών μονάδων. Παρευρέθηκαν 6 διευθυντές/τριες 1 υποδιευθύντρια και 5 

προϊσταμένες. Στη συζήτηση που έγινε αναδείχτηκαν τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν 

σχετικά με τη λειτουργία της ΕΣΕ ΠΕ και της ΔΕΠ και έγινε συζήτηση για το θέμα της 

καθαριότητας. Τέθηκε ξανά το θέμα της ανάγκης για δημοσιοποίηση του αναλυτικού οικονομικού 

απολογισμού της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής, ο οποίος έχει καταντήσει επτασφράγιστο μυστικό, 

παρά τα επανειλημμένα αιτήματά μας και το ότι είναι απαραίτητη η διαφανής και νόμιμη λειτουργία 

των νομικών προσώπων των δύο Σχολικών Επιτροπών. Καταλήξαμε σε κατεύθυνση δράσης. 

Εκδόθηκε ειδικό ενημερωτικό δελτίο με τις αποφάσεις της σύσκεψης.  

 

 Στις 26 Μαρτίου, εκδίδεται ανακοίνωση προς τη Δ Διεύθυνση και τους αιρετούς, για τα 

προβλήματα λειτουργίας ΔΕΠ και Σχολικής Επιτροπής, με τίτλο «ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ  ΕΝΙΑΙΑΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ». Σε αυτήν περιγράφονται οι παρανομίες και παρατυπίες στη 

λειτουργία της Σχ. Επιτροπής και ζητείται η παρέμβαση  και η συνεργασία του Δ/ντη της Δ 

Διεύθυνσης για να τερματιστεί η απαράδεκτη κατάσταση στο Δήμο Νέας Σμύρνης. 

 
 

 Την Παρασκευή 31 Μαρτίου, πήγαμε στο Λιόσπορο, στην Αφεντούλα μας! Θα ξαναπάμε 

(στην Αφεντούλα) με πρώτη ευκαιρία! 

 

 Στις 31 Μαρτίου, σε έκτακτο ενημερωτικό Δελτίο, καλούμε όλους τους συναδέλφους σε 

μαζική συμμετοχή στα συλλαλητήρια ΔΟΕ-ΟΛΜΕ για την εκπαίδευση στις 4/4 στις 1μμ στο Υπ. 

Παιδείας, στις 5/4 στις 1 μμ στα Προπύλαια με πορεία στο Υπ. Εργασίας και στη Βουλή, στο 

πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο με 3ωρη στάση εργασίας (11π.μ.-2μ.μ.), τις 6/4 στις 6:30 μμ στα 
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Προπύλαια στο παλλαϊκό συλλαλητήριο – την παραμονή του νέου Eurogroup, που οργανώνει η 

Πρωτοβουλία Πρωτοβάθμιων Σωματείων για Συντονισμό. Διεκδικούμε: 

1. Μόνιμους και μαζικούς διορισμούς σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και στην ειδική 

αγωγή, με βάση το χρόνο λήψης του πτυχίου και την προϋπηρεσία. Διορισμός ΟΛΩΝ των 

αναπληρωτών όλων των κλάδων και κατηγοριών (και των ΠΕ71 και ΠΕ61).  

2. Απόσυρση της τροπολογίας και της Υπουργικής Απόφασης για την ειδική αγωγή.  

3. Ενιαία κριτήρια υπηρεσιακών μεταβολών σε όλη την εκπαίδευση.  

4. Διετή μετεκπαίδευση με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα – να ξανανοίξουν τα 

διδασκαλεία.  

5.  Άμεση κάλυψη με μόνιμους διορισμούς, όλων των αναγκών στις δομές ειδικής 

εκπαίδευσης. 

6. Παροχή παράλληλης στήριξης από ΕΝΑΝ εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής, για ΚΑΘΕ 

ΜΑΘΗΤΗ που την έχει ανάγκη. 

 

 

 Στις 5 Απριλίου, στα πλαίσια της καμπάνιας για τα εργασιακά δικαιώματα των 

αναπληρωτών, εκδίδουμε ανακοίνωση με τίτλο: «Στηρίζουμε, συμμετέχουμε στη συλλογική 

δράση για τα εργασιακά δικαιώματα των αναπληρωτών, τη σταθερή και μόνιμη δουλειά για 

όλους. Διεκδικούμε μαζικούς μόνιμους διορισμούς σε όλη την εκπαίδευση!» Στηρίζουμε τις 

δράσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων και βαθμίδων ενάντια στην 

ελαστική απασχόληση, την αδιοριστία και τη μόνιμη εργασιακή περιπλάνηση από σχολείο σε 

σχολείο και από περιοχή σε περιοχή. Συμμετέχουμε στην καμπάνια για τα εργασιακά, 

ασφαλιστικά, συνδικαλιστικά δικαιώματα των αναπληρωτών, στη συνέχιση του αγώνα για σταθερή 

και μόνιμη δουλειά για όλους με πλήρη εργασιακά, ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα για 

όλους, για μαζικούς μόνιμους διορισμούς σε όλη την εκπαίδευση. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. 

Νέας Σμύρνης, με πρώτο σταθμό τα πλήρη εργασιακά δικαιώματα για όλους,  συμμετέχει και 

στηρίζει την ενωτική πρωτοβουλία για συντονισμό που πήραν οι αναπληρωτές συνάδελφοι μας  

και την καμπάνια για την ελαστική εργασία και όλα τα αιτήματα των αναπληρωτών/τριών. 

Οι αποφάσεις των Συλλόγων Π.Ε. παραδόθηκαν στο Υπ. Παιδείας.  

 

 Στις 24 Απριλίου σε συνεδρίαση της ΔΕΠ, δεν εγκρίνεται ο οικονομικός απολογισμός της 

Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής ΠΕ. Η επανάληψη της συνεδρίασης στις 25 Απριλίου, καταλήγει και 

πάλι σε καταψήφιση. Η συνεδρίαση αυτή έγινε με τη νέα σύνθεση. Η νέα σύνθεση της ΔΕΠ (μετά 

τον ορισμό στις 27/3/2017 από τη Δ Δ/νση των συναδέλφων Γ. Γουρναρόπουλου –τακτικού και Γ. 

Πίχλιαβα αναπληρωματικού). Οι δύο συνάδελφοι (Γουρναρόπουλος-Καραμουσουλής) που 

εκπροσωπούσαν την Πρωτοβάθμια επέμειναν ότι δεν είναι δυνατόν να ψηφιστεί ο οικονομικός 

απολογισμός  

-εφ όσον δεν έχουν έρθει ο πρόεδρος και η λογίστρια για να απαντήσουν σε ερωτήσεις,  

-εφόσον δεν δίνονται τα παραστατικά για έλεγχο,  

-εφόσον δεν δίνονται αναλυτικά οι δαπάνες ανά σχολική μονάδα και ανά είδος,  

-εφόσον δεν ξέρουμε ποια είναι τα χρέη της σχολικής επιτροπής σε προμηθευτές, εφόσον δεν 

τηρούνται πρακτικά των συνεδριάσεων και δεν υπάρχει σωστή λειτουργία,  

-εφ όσον δεν έχει λειτουργήσει η Ενιαία Σχολική Επιτροπή της Πρωτοβάθμιας νομότυπα, δεν είναι 

δυνατόν να ψηφιστεί οικονομικός απολογισμός.  

Ο οικονομικός απολογισμός της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής της Πρωτοβάθμιας πέρασε στις 26/4 

από το Δημοτικό Συμβούλιο με τις ψήφους της πλειοψηφίας 
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Εκδόθηκε αναλυτικό ενημερωτικό δελτίο στο οποίο επισημαίνεται ότι «ο δρόμος για τη σωστή και 

νόμιμη λειτουργία της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής θα είναι μακρύς. Περιμένουμε την έναρξη της 

λειτουργίας της με τη νέα σύνθεση για να καταθέσουμε τα αιτήματά μας.» 

.  

 Στις 29 Απριλίου - 18:30 στην κεντρική πλατεία Ν. Σμύρνης, στηρίζουμε-συνδιοργανώνουμε 

και συμμετέχουμε  σε εκδηλώσεις αλληλεγγύης στους πρόσφυγες που οργανώνουν σωματεία, 

λέσχες, αντιρατσιστικές συλλογικότητες και λαϊκές συνελεύσεις της περιοχής, με τίτλο «Στον καιρό 

της φτώχειας και των πολέμων είμαστε όλες και όλοι πρόσφυγες.» 

 

 Την 1η Μαΐου, απαντώντας σε επείγουσα πρόταση –έκκληση από το Συντονιστικό των 

Νηπιαγωγών συνυπογράψαμε μαζί με άλλους Συλλόγους σποτάκι υπέρ της δίχρονης 

υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης.  

 

 Στις 4 Μαΐου, εκδίδεται ανακοίνωση για την υποβάθμιση της ειδικής αγωγής με τίτλο: Η 

«παράλληλη στήριξη» έπαψε να είναι «Παράλληλη Στήριξη»! 

 

 Στις 4 Μαΐου, συμμετέχουμε στη συνάντηση για την Ειδική Αγωγή που καλούν οι Σύλλογοι 

ΠΕ με Σχ. Συμβούλους και Διευθυντή Δ΄ Διεύθυνσης για να εκθέσουμε τις θέσεις μας για 

τα  προβλήματα της ειδικής αγωγής σύμφωνα με τις θέσεις του εκπαιδευτικού κλάδου. Για τη 

συνάντηση εκδόθηκε το ενημερωτικό Δελτίο Ν. 70. 

 

 Στις 8 Μαΐου, εκδίδεται ανακοίνωση-αίτημα προς την ΕΣΕ ΠΕ για αναλυτική 

ενημέρωση επί του οικονομικού απολογισμού.  «Παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε τον 

αναλυτικό οικονομικό απολογισμό εξόδων της ΕΣΕΠΕ, του έτους 2015 και του έτους 2016 δηλαδή, 

τα έξοδα ανά σχολική μονάδα και κατά είδος (ΔΕΚΟ, αμοιβές καθαριστριών, σχολικών 

τροχονόμων, αναλώσιμα, επισκευές κλπ). Επίσης, θα θέλαμε να ενημερωθούμε εάν οι 

διευθυντές/τριες έχουν στη διάθεσή τους κάποιο ποσόν για τα αναλώσιμα και σε τι ύψος. Εάν όχι, 

τότε θα θέλαμε να μας ενημερώσετε με ποια διαδικασία διεκπεραιώνεται η πληρωμή των 

προμηθευτών».  

 

 Στις 9 Μαΐου εκδίδεται ανακοίνωση –αφίσα για την 24ωρη πανελλαδική-πανεργατική 

απεργία της 17 Μάη: «Δεν υπάρχει ελπίδα έξω από ένα μαζικό κίνημα ανατροπής και ένα μέτωπο 

πραγματικών αγώνων ενάντια σε Μνημόνια –Κυβέρνηση-ΕΕ και ΔΝΤ!Η συμμετοχή μας στην 

24ωρη Πανεργατική-Πανελλαδική απεργία είναι προϋπόθεση για να οργανωθεί μέτωπο 

αντίστασης. Η συμμετοχή στη απεργία είναι 25%.  

 

 Στις 9 Μαΐου, εκδίδεται με τη σφραγίδα του Συλλόγου γράμμα προς τους γονείς νηπίων-

προνηπίων για να μοιραστεί στις εγγραφές. Το γράμμα είναι πρόταση του Συντονιστικού 

Νηπιαγωγών.  

 

 Στις 10 Μαΐου εκδίδεται ψήφισμα συμπαράστασης σε 4 μέλη της Εργατικής Λέσχης Νέας 

Σμύρνης που δικάζονται με την κατηγορία της διακεκριμένης φθοράς δημόσιας περιουσίας λόγω 

της αναγραφής συνθημάτων για την προπαγάνδισης  της αντιφασιστικής συγκέντρωσης που είχε 

καλεστεί από σωματεία, ομοσπονδίες, φορείς, αντιρατσιστικές και αντιφασιστικές οργανώσεις στις 

26/9/2013 στην Αθήνα. 
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 Στις 11 Μαΐου εκδίδεται ανακοίνωση για τις εγγραφές στα Ολοήμερα, στην οποία τονίζεται 

ότι «είναι παιδαγωγικά και κοινωνικά σωστό, και έχει μεγάλη σημασία, να δοθεί η δυνατότητα  σε 

όλους τους γονείς  που το επιθυμούν, να φοιτήσουν τα παιδιά τους στο ολοήμερο. Οι αιτήσεις 

όλων ανεξαιρέτως θα πρέπει να γίνουν δεκτές, με κριτήρια την κοινωνική και παιδαγωγική 

ευαισθησία του κλάδου μας, ανεξάρτητα αν πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις». Ο Σύλλογός 

μας καλύπτει συνδικαλιστικά τη διαδικασία παραλαβής των αιτήσεων και εγγραφής όλων των 

μαθητών/τριών που οι γονείς τους επιθυμούν, ανεξάρτητα από τις τυπικές  προϋποθέσεις. Το Δ.Σ. 

της Δ.Ο.Ε. με πρόσφατη ανακοίνωσή του καλύπτει όλες τις ενέργειες των Προϊσταμένων 

Νηπιαγωγείων και των Συλλόγων Διδασκόντων που γίνονται στην κατεύθυνση της δυνατότητας 

για φοίτηση όλων των μαθητών στο ολοήμερο νηπιαγωγείο. Καλούμε το ΔΣ της ΔΟΕ να πάρει 

ανάλογη απόφαση συνδικαλιστικής κάλυψης και των Διευθυντών/τριων των Δημοτικών Σχολείων. 

 

 Στις 11 Μαΐου, εκδίδεται ανακοίνωση για τη διεκδίκηση της δίχρονης υποχρεωτικής 

προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Καλούμε το Υπουργείο να υλοποιήσει άμεσα την 

υποχρεωτική διετή φοίτηση στο Δημόσιο νηπιαγωγείο, στα πλαίσια της 14χρονης υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης, προχωρώντας σε μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτικών και δημιουργώντας τις 

αναγκαίες κτιριακές και υλικοτεχνικές υποδομές. Κανένα νηπιαγωγείο σε δήμους και ιδιώτες. 

Καλούμε τη ΔΟΕ να κινηθεί άμεσα,  να οργανώσει τον αγώνα και  να υπερασπιστεί αποφασιστικά 

την απόφαση της 85ης ΓΣ του κλάδου για την προσχολική Αγωγή  ώστε να γίνει πραγματικότητα η 

δημόσια δίχρονη προσχολική αγωγή και εκπαίδευση.  

 
 

 Στις 15 Μαΐου, αποστέλλεται προς τη ΔΟΕ αίτημα για κατασκηνώσεις για τα παιδιά 

των συναδέλφων: Προτείνουμε στο ΔΣ της ΔΟΕ να ακολουθήσει την πρακτική που ακολουθεί 

εδώ και μερικά χρόνια το ΔΣ της ΟΛΜΕ και να εξασφαλίσει έκπτωση ή να επιδοτήσει ή να 

εξασφαλίσει δωρεάν πρόσβαση σε κατασκηνώσεις για παιδιά συναδέλφων. Επίσης, προτείνουμε 

να διερευνηθεί η δυνατότητα συμμετοχής των παιδιών των εκπαιδευτικών στις κατασκηνώσεις του 

Αγίου Ανδρέα, στις οποίες διατίθενται για τα παιδιά των υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας.    

Το ΔΣ της ΔΟΕ ανταποκρίθηκε στο αίτημα. Όρισε εκπρόσωπο στην επιτροπή του Υπ. Παιδείας 

για τις κατασκηνώσεις του Αγ. Ανδρέα και αποφασίζει να χρηματοδοτήσει φέτος, για πρώτη φορά, 

τη φιλοξενία 500 παιδιών ηλικίας 6-14 ετών για περίοδο 11 ημερών, σε παιδικές κατασκηνώσεις 

σε όλη την Ελλάδα με το ποσό των 200 ευρώ ανά παιδί. Οι αιτήσεις έγιναν μέχρι και τη Δευτέρα 

12 Ιουνίου 2017 και εγκρίθηκαν από 200 ευρώ για 506 παιδιά.  

 

 Στις 16 Μαΐου, συνυπογράψαμε τη διαμαρτυρία του Συλλόγου ΠΕ Π. Φαλήρου για 

εκδήλωση-ενημέρωση την οποία συνδιοργάνωνε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Δ΄ Αθήνας και ο 

Δήμος Παλ. Φαλήρου την Τετάρτη 17 Μαΐου, ημέρα πανελλαδικής απεργίας ΓΣΕΕ –ΑΔΕΔΥ. 

 

 Στις 16 Μαΐου, αποστέλλουμε στη ΔΟΕ πρόταση για προσθήκη θέματος στην 86η Γενική 

Συνέλευση του κλάδου, για τη ΔΙΧΡΟΝΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, μαζί με τις θέσεις του Συλλόγου μας. 

 Πολλοί Σύλλογοι είχαν ζητήσει το ίδιο, και το θέμα έγινε αποδεκτό.  
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 Στις 16 Μαΐου εκδίδουμε ανακοίνωση –διαμαρτυρία για την κατάργηση της ελεύθερης 

επιλογής στη Δεύτερη ξένη γλώσσα όπου, αφαιρείται και από τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής Β’ Ξένης Γλώσσας, όπως έγινε πέρυσι με την 

Υπουργική Απόφαση 70691/Δ1/26-4-2016 για τους μαθητές που φοιτούν φέτος στην Ε΄ Δημοτικού 

και είχε σαν αποτέλεσμα άνω του ενός τρίτου των μαθητών/μαθητριών της Ε’ τάξης να μην 

διδαχθούν την ξένη γλώσσα της επιλογής τους. Η επιλογή της δεύτερης ξένης Γλώσσας που 

γίνεται στην Ε΄ τάξη του Δημοτικού θα ισχύει πλέον έως και την Γ΄ τάξη του Γυμνασίου. Ζητάμε να 

προστεθεί ως θέμα στην 86η Γενική Συνέλευση του κλάδου και να διεκδικηθεί η απόσυρση των 

Υπ. Αποφάσεων..  

 

 Στις 30 Μαΐου πραγματοποιείται η τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου. Παίρνονται 

αποφάσεις οι οποίες θα μεταφερθούν στην 86η Γενική Συνέλευση του κλάδου. Οι αποφάσεις είναι: 

Πλαίσιο για τη Δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή. Καλούμε στη μεγάλη πανεκπαιδευτική 

κινητοποίηση για τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή, την Παρασκευή 16 Ιουνίου.  

Δωρεάν κατασκηνώσεις για τα παιδιά των συναδέλφων 

Για τη μείωση της συνδικαλιστικής συνδρομής 

Για μαζικούς μόνιμους διορισμούς-στήριξη δικαιωμάτων και κινητοποίησης αναπληρωτών 

Για το κτιριακό πρόβλημα της Νέας Σμύρνης 

Στις εκλογές που ακολουθούν τα αποτελέσματα είναι: 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΚΙΝΗΣΕΙΣ-

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ 

116-1 Εκλέγεται: Μελαμπιανάκη Ζέττα  

ΔΗ. ΣΥ. 35-1 Εκλέγεται: Ξυλόκοτα Τασία 

ΕΡΑ 34-0 

ΔΑΚΕ 26-0 

ΑΚ.-ΛΕΥΚΑ 18 

ΣΥΝΟΛΟ 229 

 

 Στις 7 Ιουνίου, εκδίδονται από το ΔΣ προτάσεις που δεν μπήκαν σε ψηφοφορία στη ΓΣ 

αλλά παραπέμφθηκαν στο ΔΣ. καθώς και απόφαση-πλαίσιο για την Ειδική Αγωγή. Και αυτές θα 

μεταφερθούν στην 86η Γενική συνέλευση των αντιπροσώπων του κλάδου.  

 

 Στις 7 Ιουνίου εκδίδεται ανακοίνωση διαμαρτυρίας για την παραλαβή βιβλίων μέσα στο 

καλοκαίρι στην οποία τονίζεται ότι «Δεν πρέπει να δεχτούμε καμιά παραβίαση του χρόνου της 

άδειας μας. Το Υπουργείο Παιδείας οφείλει να βρει τρόπο να διανείμει τα βιβλία σε χρόνο που τα 

σχολεία είναι ανοιχτά. Δηλαδή, είτε μέχρι τις 21 Ιουνίου, είτε από την 1 έως 10 Σεπτεμβρίου. 

Καλούμε τη ΔΟΕ να παρέμβει άμεσα για να λυθεί το ζήτημα.»  

 

 Στις 7 Ιουνίου εκδίδεται ψήφισμα συμπαράστασης στους μαθητές του 1ου γυμνασίου 

Ρεθύμνου με τίτλο «Όχι στην ποινικοποίηση των μαθητικών αγώνων» με το οποίο απαιτούμε να 

παρθεί πίσω η απαράδεκτη απόφαση επιβολής ποινής αναμορφωτικών μέτρων στους μαθητές 

του 1ου γυμνασίου Ρεθύμνου, να μην ποινικοποιούνται οι αγώνες των μαθητών, να καταργηθεί 

άμεσα το νομοθετικό πλαίσιο που επιτρέπει την ποινικοποίηση των μαθητικών κινητοποιήσεων.  
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 Στις 12 Ιουνίου εκδίδεται ανακοίνωση με θέμα το νέο τρόπο επιλογής διευθυντών με τίτλο 

«Η αξιολόγηση ξανά ante  portas! Δεν μετατρέπουμε τον Σύλλογο Διδασκόντων σε όργανο 

αξιολόγησης!» Καλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση για την υλοποίηση της Απεργίας –Αποχής που 

έχουν κηρύξει ΔΟΕ και ΑΔΕΔΥ, για τις 19 Ιουνίου. 

  

 Στις 17 Ιουνίου εκδίδεται συμπληρωματική ανακοίνωση για το ίδιο θέμα με τίτλο 

«Διευκρινίσεις για την απεργία – αποχή από τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων 

διευθυντών» 

Στην Απεργία-Αποχή από τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων διευθυντών συμμετείχαν 4 

από τα 10 δημοτικά σχολεία της Νέας Σμύρνης.  

 

 Στις 19 Ιουνίου αποστέλλεται προς τον Πρόεδρο της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής ΠΕ και 

Πρόεδρο της ΔΕΠ μεγάλο υπόμνημα με τα προβλήματα των σχολείων και τα προβλήματα στη 

λειτουργία της Σχολικής Επιτροπής και ζητείται άμεσα συνάντηση. Τα προβλήματα που 

αναφέρονται είναι: Η κατανομή πιστώσεων, η έλλειψη λογαριασμών των σχολικών μονάδων, 

αίτημα για χορήγηση αναλυτικού οικονομικού απολογισμού, αίτημα για χορήγηση πρακτικών ΔΕΠ, 

αίτημα για ενίσχυση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου για να εξυπηρετούνται τα σχολεία,  αίτημα 

για ενημέρωση σχετικά με τις εργασίες συντήρησης-βαψίματος σχολικών κτιρίων, αίτημα για 

επίλυση του προβλήματος της πρωινής καθαριότητας των σχολείων, τι συμβαίνει με τα ΚΔΑΠ και 

τον τρόπο λειτουργίας τους, το κτιριακό και οι δεσμεύσεις του για 3 νέα νηπιαγωγεία, ανεπάρκεια 

σε τουαλέτες στα νηπιαγωγεία, πολιτισμένο και φερέγγυο τρόπο επικοινωνίας των 

διευθυντών/τριων και προϊσταμένων με τη σχολική επιτροπή.  

Η συνάντηση έγινε στις 26 Ιουνίου. Εκδόθηκε αναλυτική ενημέρωση με το ενημερωτικό δελτίο Ν. 

74. 

 

 Στις 20 Ιουνίου, εκδίδεται απόφαση για τη συνδικαλιστική κάλυψη των Συλλόγων 

Διδασκόντων να μην ορίσουν υπεύθυνο για την παραλαβή των σχολικών βιβλίων μέσα στο 

καλοκαίρι.  

 

 Στις 27 Ιουνίου, και μετά από τη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ενιαίας Σχολικής 

Επιτροπής ΠΕ, αποστέλλεται αίτημα για την κοινοποίηση στο Σύλλογό μας του πορίσματος του 

Ελεγκτή Δημόσιας Διοίκησης  το σχετικό με τον έλεγχο που διεξήχθη στην Ενιαία Σχολική 

Επιτροπή Π.Ε., το οποίο ζητούμε ως φορέας που εκπροσωπεί τους εκπαιδευτικούς ΠΕ Νέας 

Σμύρνης, προκειμένου να καλυφθούν τα έννομα συμφέροντα τους. Επίσης υπενθυμίζουμε το 

αίτημά μας για παρουσία ως παρατηρητή, μιας εκπροσώπου του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ 

Νέας Σμύρνης στις συνεδριάσεις της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Το Πόρισμα του Ελεγκτή Δημόσιας Διοίκησης ΔΕΝ μας κοινοποιήθηκε, χωρίς αιτιολόγηση από 

πλευράς του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής. Επίσης, το αίτημα για παρουσία εκπροσώπου-

παρατηρητή στις συνεδριάσεις της ΕΣΕ ΠΕ δεν απαντήθηκε, ούτε ποτέ ενημερωθήκαμε για τόπο 

συνεδρίασης και ημερήσια διάταξη.  

Ενημερωθήκαμε όμως τον Οκτώβριο, (όχι από το Δήμο), ότι το Πόρισμα του Ελεγκτή περιέχει 

όλες τις παρατηρήσεις και όλα τα ζητήματα τα οποία και εμείς σαν Σύλλογος είχαμε 

επανειλημμένα επισημάνει, δηλαδή ότι η ΕΣΕΠΕ δεν εφαρμόζει το νόμο (ΦΕΚ 318-25/2/2011-

Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών) και 
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παρανομούσε σχετικά με τον αριθμό συνεδριάσεων, τη θεματολογία, μη τήρηση πρακτικών, μη 

λειτουργία των λογαριασμών των σχολείων οι οποίοι υπήρχαν και δεν είχαν κλείσει (!!!), παράνομη 

χρήση των προσωπικών λογαριασμών των διευθυντών των σχολείων, τη διάθεση κονδυλίων σε 

δραστηριότητες εκτός λειτουργικών εξόδων των σχολείων, λάθος παραστατικά από τα οποία 

πιθανότατα προκύπτει φοροδιαφυγή κλπ. Ο Ελεγκτής, παραπέμπει την ΕΣΕΠΕ στη ΔΟΥ Νέας 

Σμύρνης και κάνει αυστηρές συστάσεις για τη λειτουργία της. Θεωρούμε ότι το πόρισμα αυτό 

αποτελεί μια πρώτη δικαίωση των προσπαθειών μας.  

 

 Στις 3 Σεπτέμβρη, συμμετείχαμε σε παράσταση διαμαρτυρίας των Συλλόγων στο ΠΥΣΠΕ 

της Δ Αθήνας, το οποίο θα συνεδρίαζε για να προχωρήσει στον ονομαστικό προσδιορισμό των 

υπεράριθμων.   

Επισημάνθηκαν πολλά προβλήματα στις υπεραριθμίες και τα πλεονάσματα των ΠΕ70 που έχουν 

αναρτηθεί στο σάιτ της Δ τόσο για το γεγονός ότι έχουν μείνει σχολεία χωρίς να τους υπολογίζεται 

δάσκαλος ολοήμερου, όσο και για προβλήματα στα πλεονάσματα ειδικοτήτων.  

Επισημάνθηκε ιδιαίτερα ότι τα σχολεία δεν κλήθηκαν να δώσουν τα επικαιροποιημένα στοιχεία για 

τις ανάγκες τους. 

Ζητήθηκε να δεχτεί η διεύθυνση να γίνει σπάσιμο τμημάτων εκεί που υπάρχουν παιδιά με 

διαγνώσεις, όπως λέει ο νόμος.   

Ζητήθηκε να μην προχωρήσει το ΠΥΣΠΕ στον ονομαστικό προσδιορισμό των υπεράριθμων αλλά 

να ζητήσει από τους Συλλόγους Διδασκόντων να συνεδριάσουν άμεσα και να αποτυπώσουν τις 

ανάγκες του σχολείου τους.  

Ζητήθηκε να έχουν δυνατότητα τροποποιητικής δήλωσης οι συνάδελφοι που έκαναν αίτηση για 

απόσπαση εντός χωρίς να ξέρουν τα κενά γιατί δεν είχαν βγει ακόμα.  

Ζητήθηκε οι ειδικότητες που έχουν πλεόνασμα και θέλουν να παραμείνουν στο σχολείο τους για 

να πάνε στο ολοήμερο να έχουν τη δυνατότητα να το δηλώσουν.  

Η διαδικασία για τις υπεραριθμίες επαναλήφθηκε, αλλά το γενικό συμπέρασμα ήταν ότι η έλλειψη 

αναπληρωτών θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. 

 

 

 Στις 5 Σεπτέμβρη, εκδίδεται ψήφισμα συμπαράστασης ενάντια στην εκδικητική δίωξη του 

συναδέλφου μέλους του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Καλλιθέας, Παρασκευόπουλου 

Γιώργου, με αβάσιμες, αναληθείς, ανυπόστατες και αναπόδεικτες κατηγορίες, από τους 

εντεταλμένους της διοίκησης του Δήμου Καλλιθέας την περίοδο 2011.  

Μετά από καταιγισμό αντιδράσεων και ψηφισμάτων, η υπόθεση μπαίνει στο αρχείο.   

 

 Στις 5 Σεπτέμβρη εκδίδεται ομόφωνη απόφαση του ΔΣ με την οποία ζητάμε την απόσυρση 

του ΠΔ 79/2017. Και καλούμε το Δ. Σ. της Δ. Ο. Ε. να πάρει άμεσα ανάλογη απόφαση και να 

διεκδικήσει από το Υπουργείο την απόσυρσή του. Η απόφαση δίνει επίσης συνδικαλιστική κάλυψη 

στις νηπιαγωγούς του Συλλόγου να εφαρμόσουν και φέτος το εναλλασσόμενο ωράριο, προτείνεται 

πρακτικό, και καλείται η ΔΟΕ να δώσει την ανάλογη κάλυψη. Καλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση 

για τις 13 Σεπτέμβρη.  

Τρία νηπιαγωγεία του Συλλόγου μας εφάρμοσαν το εναλλασσόμενο ωράριο, και έκαναν το 

πρακτικό που πρότεινε ο Σύλλογος.  
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 Στις 12 Σεπτέμβρη, εκδίδεται ενημερωτικό δελτίο για την Ενισχυτική Διδασκαλία, τη 

νομοθεσία που ισχύει και τις διεκδικήσεις μας. Επισημάνεται ότι: «Καλούμε λοιπόν, τους 
Συλλόγους Διδασκόντων να προσδιορίσουν άμεσα τις ώρες Ενισχυτικής Διδασκαλίας που 

χρειάζονται τα σχολεία με βάση τις ανάγκες των μαθητών μας και να διατυπώσουν γραπτά πριν τη 

λήξη της προθεσμίας τα ανάλογα αιτήματα προς τη Δ Διεύθυνση και τους Σχολικούς Συμβούλους. 

Η προθεσμία είναι αυστηρά ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ και είναι σοβαρό το ενδεχόμενο να μην 

εγκριθούν ώρες που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα.»  

Ακολουθώντας την οδηγία του Συλλόγου, οι Σύλλογοι Διδασκόντων υποβάλλουν εγκαίρως και 

μέσα στην προθεσμία τα αιτήματα για ενισχυτική διδασκαλία. Όμως αυτά δεν γίνονται αποδεκτά, 

αφού «δεν έχουν συμπληρωθεί ακόμα τα κενά στα σχολεία και άρα δεν περισσεύουν ώρες για 

ενισχυτική διδασκαλία»!!! Η επισήμανση του παραλογισμού που εφαρμόζεται, αντιμετωπίζει από τη 

διοίκηση συμπάθεια μεν, αδράνεια δε.  

 Στις 13 Σεπτέμβρη, γίνεται έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα το Π.Δ. 79. Η συνέλευση δεν έχει 

απαρτία. Αποφασίζεται να εκδοθεί κείμενο υπογραφών για την απόσυρσή του. Το κείμενο είναι το 

παρακάτω:  

«Ζητάμε την απόσυρση του Π.Δ. 79 

Καλούμε το Δ. Σ. της Δ. Ο. Ε. να διεκδικήσει από το Υπουργείο την άμεση απόσυρσή του. Το νέο 

Π.Δ. 79 για την Οργάνωση και Λειτουργία Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων: 

 Ενσωματώνει τις υπουργικές αποφάσεις Φίλη για το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο 

 καθώς και τα ωρολόγια προγράμματα.  

 Συγκροτεί νέο μηχανισμό περικοπών με τις τριμελείς επιτροπές σε επίπεδο κάθε 

Διεύθυνσης Π. Ε. για τη διενέργεια εγγραφών.   

 Ενσωματώνει τις διατάξεις της εγκυκλίου για τον ασφυκτικό ηλεκτρονικό έλεγχο 

λειτουργίας του ολοήμερου με στόχο να περικόπτονται τμήματα.  

 Αφαιρεί αρμοδιότητες από το Σύλλογο Διδασκόντων εκχωρώντας τη διαμόρφωση του 

ωρολογίου προγράμματος στο διευθυντή.  

 Για τη θεματολογία των Συνεδριάσεων των Συλλόγων Διδασκόντων επαναλαμβάνει το 

ασφυκτικό αντιδημοκρατικό πλαίσιο λειτουργίας των ΠΔ 200 και 201, το οποίο είχε σπάσει στην 

πράξη  (πχ. ευέλικτη ζώνη, αξιολόγηση κλπ.) από τη δράση του εκπαιδευτικού κινήματος.  

 Διατηρεί -παρά το μισό βήμα της αποσύνδεσης της επιλογής σημαιοφόρων από τις 

βαθμολογικές επιδόσεις- τον μιλιταριστικού χαρακτήρα (και επιβεβλημένο από τον δικτάτορα Ι. 

Μεταξά) το θεσμό των μαθητικών παρελάσεων.  

 Επιχειρεί να καταργήσει την αργία της 17ης Νοεμβρίου, αναφέροντας ότι: «οι 

εκπαιδευτικοί δύναται να παραμένουν στο σχολείο προκειμένου να συμμετέχουν σε έκτακτες ή 

τακτικές συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων…»  

Για όλους τους παραπάνω λόγους, ζητάμε την απόσυρση του ΠΔ 79/2017.» 

Το κείμενο αυτό συγκέντρωσε μέχρι τις 19 Οκτώβρη, 140 υπογραφές συναδέλφων και 

κατατέθηκε στην Ολομέλεια Προέδρων της ΔΟΕ.  

Μεγάλος αριθμός Συλλόγων ΠΕ έχει πάρει ήδη θέση για απόσυρση του ΠΔ 79.  
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 Στις 20 Σεπτέμβρη, γίνεται συνάντηση με τους Διευθυντές/τριες και Προϊσταμένες των 

Σχολικών Μονάδων. Συμμετέχουν 8 διευθυντές/τριες και 3 προϊσταμένες. Η συζήτηση 

επικεντρώνεται στα προβλήματα λειτουργία των σχολείων λόγω αδράνειας και κακής λειτουργίας 

της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής ΠΕ Νέας Σμύρνης, που, παρά τις υποσχέσεις οι οποίες είχαν 

δοθεί στις 7 Σεπτέμβρη, λειτουργεί και πάλι με πολιτική «μετακύλησης» των υποχρεώσεών της, 

«διαίρει και βασίλευε» ανάμεσα στους διευθυντές και τα σχολεία ενώ εμφανίζονται σιγά σιγά και 

πάλι κρούσματα άσχημης αντιμετώπισης απέναντι σε διευθυντές/τριες και προϊσταμένες.  Επίσης, 

επισημαίνεται η κακή κατάσταση των σχολείων σχετικά με τη (μη) λειτουργία του Ολοήμερου.  

 

 Στις 21 Σεπτέμβρη, εκδίδεται ανακοίνωση για τα προβλήματα των σχολείων με τίτλο «Καλή 

σχολική χρονιά…χωρίς αναλώσιμα στα σχολεία!», στην οποία επισημαίνεται ότι: «Ενημερώνουμε 

λοιπόν τους υπεύθυνους ότι τα σχολεία λειτουργούν ήδη 10 μέρες. Ότι δεν είναι σε φάση 

χαλάρωσης αλλά στην πιο δύσκολη περίοδό τους, Ότι οι δάσκαλοι, οι διευθυντές/τριες και οι 

Προϊσταμένες έχουν να ασχοληθούν με εκατοντάδες ζητήματα διοικητικού και κυρίως 

παιδαγωγικού χαρακτήρα. Και σε μια τέτοια περίοδο, είναι πάρα πολύ βαρύ να υποχρεώνονται οι 

εκπαιδευτικοί να ψάχνουν μαρκαδόρους και χαρτί φωτοτυπικού και αναλώσιμα και να παρακαλάνε 

για να συμπληρωθεί το φαρμακείο του σχολείου να κοπούν κλαδιά και να κλείσουν τρύπες.  

Και ενώ δεν έχουν ακόμα εγκριθεί τα τροφεία των παιδιών των οικονομικά αδύναμων οικογενειών, 

μαθαίνουμε ότι η Σχολική Επιτροπή ενέκρινε κονδύλι για να αγοραστούν σχολικές τσάντες (!!!) για 

όλα (!!!) τα πρωτάκια της Νέας Σμύρνης! Ευελπιστούμε στην άμεση ανάκληση της παράλογης και 

παράνομης αυτής απόφασης.» 

Η ανακοίνωση αυτή, προκάλεσε αντιδράσεις από την πλευρά του Δήμου. Όμως μέχρι και σήμερα η 

«ροή» των αναλώσιμων προς τα σχολεία γίνεται με πολύ αργούς ρυθμούς.  

Επίσης, μετά από παρέμβαση της Ένωσης Γονέων και του Συλλόγου μας, ξεκαθαρίστηκε ότι το 

κονδύλι για τις δωρεάν τσάντες για όλα τα Πρωτάκια, ΔΕΝ θα είναι από χρήματα της Σχολικής 

Επιτροπής. Εξάλλου, αναφέρεται σαφώς και στο Πόρισμα του Ελεγκτή Δημόσιας Διοίκησης, ότι η 

Σχολική Επιτροπή σύμφωνα με το νόμο, μπορεί να διαθέτει χρήματα ΜΟΝΟ για αναλώσιμα των 

σχολείων και όχι για γενικού χαρακτήρα δαπάνες.   

 

 Στις 22 Σεπτέμβρη, συμμετέχουμε σε σύσκεψη που καλεί η ΕΛΜΕ Καλλιθέας-Νέας 

Σμύρνης-Μοσχάτου με θέμα τρόπους αντίδρασης για το περιβαλλοντικό έγκλημα στο Σαρωνικό. 

Στη σύσκεψη αποφασίζεται να γίνει διαδήλωση από το κέντρο του Πειραιά προς το Υπουργείο 

Εμπορικής Ναυτιλίας στις 7 Οκτώβρη.  

 

 Στις 28 Σεπτεμβρίου, καλούμε και συμμετέχουμε σε παράσταση διαμαρτυρίας των 

Συλλόγων ΠΕ στη Δ Διεύθυνση Αθήνας με αίτημα να καλυφθούν τα κενά στα Σχολεία. Σε 

ανακοίνωση που εκδίδεται στις 26 Σεπτέμβρη, επισημαίνεται ότι: «Στις 25 Σεπτεμβρίου, η 

κατάσταση στα σχολεία της Νέας Σμύρνης καταγράφεται ως ιδιαίτερα προβληματική. Λείπουν 

ακόμη 192 ώρες για να λειτουργήσουν τα Ολοήμερα, αλλά και πρωινά τμήματα. Τα Ολοήμερα δεν 

μπορούν να λειτουργήσουν σε πλήρη ανάπτυξη. Υπάρχουν ελλείψεις στο Πρωινό πρόγραμμα. Οι 

παράλληλες στηρίξεις μοιράζονται και δεν καλύπτουν πλήρως όλους τους μαθητές. Εξαφανίζονται 

οι ενισχυτικές διδασκαλίες, ως συνέπεια της έλλειψης ωρών. Διαλύεται η Μελέτη στο Ολοήμερο 

και οι εκπαιδευτικοί μετατρέπονται σε λάστιχο μεταξύ πρωινού και ολοήμερου προγράμματος για 

να «λειτουργήσει» το σχολείο. Δεν έχουν υπολογιστεί οι πάγιες ανάγκες σε μακροχρόνιες άδειες, 

ούτε οι αναμενόμενες αποσπάσεις στο εξωτερικό και σε άλλους φορείς.  Σε δύο Νηπιαγωγεία της 



  

16 

 

Νέας Σμύρνης υπάρχει κενό (στο 5ο Νηπιαγωγείο από την αρχή της χρονιάς λόγω απόσπασης και 

στο 2ο από 25/9 λόγω ατυχήματος) και τα τμήματα συμπτύσσονται!  Δεν έχει στελεχωθεί ακόμη το 

Τμήμα Ένταξης στο 6ο Νηπιαγωγείο. Στο 13ο Δημοτικό Σχολείο δεν έχει καλυφθεί θέση ΠΕ11 με 

μακροχρόνια άδεια!» 

Στην παράσταση διαμαρτυρίας τέθηκε το θέμα για τα κενά, την υπολειτουργία του ολοήμερου τις 

παράλληλες, την ενισχυτική διδασκαλία και τα τμήματα υποδοχής. 

Οι απαντήσεις ήταν ότι περιμένουμε πότε θα γίνουν οι επόμενες προσλήψεις αναπληρωτών και 

δεν ξέρουμε πότε ακριβώς θα γίνουν. Περιμένουμε να μας πουν πότε θα ανοίξει το σύστημα για να 

δηλώσουμε τα κενά μας. Δεν έχει νόημα να πιέσουμε νωρίτερα. Στην πρωινή ζώνη έχουμε 

ελάχιστα. Οι διευθυντές έχουν κάνει λάθη και καθυστερούμε. Περιμένουμε επικαιροποιήσεις του 

αριθμού των μαθητών του ολοήμερου. Θα υπάρξει συρρίκνωση τμημάτων. Ήδη διευθυντής στη Ν 

Σμύρνη πήρε τηλέφωνα τους 140 εγγεγραμμένους μαθητές και του έμειναν 110. Όταν έρθουν και 

οι ειδικότητες που περιμένουμε θα απελευθερωθούν ώρες ΠΕ70 για να καλυφθεί το ολοήμερο. 

Σήμερα λειτουργεί το 50% των ολοήμερων σε πλήρη ανάπτυξη.  

Η κατεύθυνση της πολιτικής ηγεσίας είναι κάτι παραπάνω από προφανής!  

 

 Στις 28 Σεπτεμβρίου, εκδίδεται ψήφισμα συμπαράστασης στους συναδέλφους Μάρκο 

Σκούφαλο, Δημοτικό Σύμβουλο, επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Δ. Χίου, αιρετό του ΠΥΣΠΕ 

Ν. Χίου και μέλους του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Δ. Χίου και Γιώργη Αμπαζή,  

Πρόεδρο του Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ Δ. Χίου, υποψήφιο αντιπεριφερειάρχη Χίου στο Β. Αιγαίο με τη 

ΛΑ.Σ. και  ταμία του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Δ. Χίου,  που συνεχίζουν να διώκονται 

από τον πρώην ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας για την πολιτική τους άποψη και στάση ενάντια στις 

λεγόμενες «Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις» (ΚΟΙΝΣΕΠ). 

Η δίκη που είχε οριστεί για τις 2/10, αναβλήθηκε για τον Ιανουάριο του 2018. Ο Σύλλογός μας 

έλαβε ευχαριστήρια επιστολή από  τη Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Χίου.  

 

 Στις 2 Οκτωβρίου, αποστέλλεται ερώτημα προς τη νομική Σύμβουλο της ΔΟΕ και ζητείται 

γνωμοδότηση σχετικά με τον ισχυρισμό του Προέδρου της ΕΣΕΠΕ ότι «Αν δώσουν τα στοιχεία 

τους στην τράπεζα οι διευθυντές/τριες και προϊσταμένες νηπιαγωγείων και κάνουν αναλήψεις 

χρημάτων από τους ανάλογους λογαριασμούς που υπάρχουν «στο όνομα της σχολικής επιτροπής 

με προσθήκη του ονόματος της αντίστοιχης σχολικής μονάδας», τότε υποχρεούνται να κάνουν 

Δήλωση Πόθεν Έσχες».  

Ήδη, ο ίδιος ο Πρόεδρος της ΕΣΕΠΕ, έχει δηλώσει στη συνεδρίαση της  Σχολικής Επιτροπής της 

21/9, ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα και έγινε λάθος στην ενημέρωση που έκανε ο ίδιος στις 7/9. 

Παρόλα αυτά κρίθηκε αναγκαίο να ζητηθεί γνωμοδότηση, εφόσον η ενημέρωση της 7/9 

προκάλεσε αναστάτωση σε διευθυντές/τριες και προϊσταμένες.  

 

 Στις 7 Οκτωβρίου, συμμετέχουμε και συνδιοργανώνουμε τη διαδήλωση που γίνεται στον 

Πειραιά για το περιβαλλοντικό έγκλημα στο Σαρωνικό. Τη διαδήλωση στηρίζουν και καλούν 27 

Σύλλογοι ΠΕ και ΕΛΜΕ. Απαιτούμε: «τον πραγματικό καθαρισμό απ΄ την πετρελαιοκηλίδα και την 

πλήρη απορρύπανση των ακτών,  την απομάκρυνση κάθε βιομηχανικής δραστηριότητας από 

κατοικημένες περιοχές  και, στο πλευρό των ναυτεργατών, δουλειά με δικαιώματα ενάντια στον 

εργασιακό μεσαίωνα που επιβάλουν κυβέρνηση - κεφάλαιο - ΕΕ - ΔΝΤ. Ανθρώπινες συνθήκες 

ζωής, πράσινο, καθαρό αέρα, ελεύθερους χώρους στις παραλίες και στις κατοικημένες περιοχές , 

ενάντια στην ασύδοτη επιχειρηματική δράση που καταστρέφει ανθρώπινες ζωές και φυσικό 

περιβάλλον. Πλάι στη διεκδίκηση του δικαιώματος στη δουλειά!» 
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 Στις 8 Οκτωβρίου, εκδίδεται ψήφισμα συμπαράστασης με τίτλο: «Να σταματήσει άμεσα 

κάθε απόπειρα δίωξης των συναδέλφων του 5ου Δημοτικού Σχολείου Κερατσινίου και του 

Νηπιαγωγείου Ικονίου», με θέμα την κλήση σε απολογία μετά από καταγγελίες γονέων, για θέματα 

που αφορούν στην περσινή επιλογή και λειτουργία ΔΥΕΠ (Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση 

Προσφύγων), στις αντίστοιχες  σχολικές μονάδες, κατά τις απογευματινές ώρες. Για το θέμα 

γίνεται παρέμβαση της ΔΟΕ.  

 

 Στις 10 Οκτωβρίου εκδίδεται η ανακοίνωση για την Τακτική εκλογοαπολογιστική Γενική 

Συνέλευση, που θα γίνει στις 8 Νοεμβρίου.  

 

 Στις 12 Οκτωβρίου εκδίδεται ανακοίνωση συμπαράστασης και καταδίκης της φασιστικής 

επίθεσης σε μέλη της ΠΕΝΕΝ που δέχθηκαν οργανωμένη επίθεση τα ξημερώματα της Τετάρτης 

11/10/2017 την ώρα που τοποθετούσαν σε διάφορα σημεία του Πειραιά αφίσες που έχει βγάλει η 

ΠΕΝΕΝ προκειμένου να ενημερώσει τους εργαζόμενους και τον λαό του Πειραιά σχετικά με την 

εκδήλωσή της για την μεγάλη Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση στην Ρωσία του 1917. 

 
 

 Στις 15 Οκτώβρη, εκδίδεται αναλυτική ανακοίνωση για τα προβλήματα των σχολείων, με 

τίτλο «Οκτώβρης 2017-τα σχολεία εκπέμπουν sos» και καλείται έκτακτη ΓΣ στις 18 Οκτώβρη. Η 

ανακοίνωση αναφέρεται στα Ολοήμερα στα σχολεία της Νέας Σμύρνης υπολειτουργούν στην 

πλειοψηφία τους,  στα πρωινά κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν από την αρχή της χρονιάς,  

για την τραγική κατάσταση με την έλλειψη αναπληρωτών, στην κοροϊδία της διοίκησης και του 

υπουργείου για το μεγάλο θέμα της ενισχυτικής διδασκαλίας,  για το μοίρασμα και την έλλειψη 

παράλληλης στήριξης, για την κατάργηση της ελεύθερης επιλογής στη β ξένη γλώσσα, για την 

συνεχιζόμενη λειτουργία του «κόφτη» στη Σχολική Επιτροπή.  

Η Γενική Συνέλευση δεν έχει απαρτία.  

 

 Στις 17 Οκτώβρη, καλούμε Συλλόγους Διδασκόντων, διευθυντές/τριες και Προϊσταμένες να 

αποστείλουν προτάσεις προς την ΕΣΕΠΕ για βελτιώσεις και παρεμβάσεις στα προαύλια και τα 

κτίρια των σχολείων, εφόσον ενημερωθήκαμε από φυλλάδιο του Δήμου ότι θα διατεθούν γι αυτά 

400.000 ευρώ και επιπλέον 241.800 ευρώ για επισκευές σχολικών προαυλίων από την 

περιφέρεια. 

 

 Στις 20 Οκτωβρίου συμμετέχουμε και καλούμε μαζί με τους Συλλόγους ΠΕ της Δ,  σε νέα 

παράσταση διαμαρτυρίας στη Δ Διεύθυνση, για τα κενά των Σχολείων. Τις επόμενες ημέρες, 

καλύπτονται τα πρωινά κενά της Νέας Σμύρνης. Τα προβλήματα στη λειτουργία των Ολοήμερων 

συνεχίζονται… 

 

 Στις 21 Οκτωβρίου στα πλαίσια της Ολομέλειας Προέδρων της ΔΟΕ, κατατίθεται το 

κείμενο του Συλλόγου μας με τις 141 υπογραφές μελών, με το οποίο ζητάμε να πάρει θέση η ΔΟΕ 

για απόσυρση του ΠΔ 79.  

 Στις 25 Οκτωβρίου εκδίδεται σύντομο ενημερωτικό δελτίο για τον βαρύ τραυματισμό του 

μαθητή Ανδρόγεω Σαμψάκη-Μπακόπουλου, γιού συναδέλφισσάς μας. Είμαστε σε αναμονή 

σχετικά με τη διαδικασία απόδοσης συγκεντρωθέντων χρημάτων στην οικογένεια.  



  

18 

 

 

 Στις 25 Οκτωβρίου, εκδίδεται απόφαση του Συλλόγου για το μεγάλο ζήτημα της Ενιαίας 

Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.  «Καλούμε: Την κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας να  

αποσύρουν τα σχέδια με τις συγχωνεύσεις  των ΑΕΙ - ΤΕΙ και να υλοποιήσουν άμεσα την 

υποχρεωτική διετή φοίτηση στο νηπιαγωγείο, στα πλαίσια της ενιαίας 14χρονης υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης(12χρονο δημόσιο δωρεάν υποχρεωτικό σχολείο και δίχρονη υποχρεωτική 

προσχολική αγωγή και εκπαίδευση), προχωρώντας σε μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτικών και 

δημιουργώντας τις αναγκαίες κτιριακές και υλικοτεχνικές υποδομές. 

Τα Παιδαγωγικά Τμήματα να σταματήσουν κάθε συζήτηση για συνενώσεις - συγχωνεύσεις 

τμημάτων των Πανεπιστημίων. Οι Πανεπιστημιακοί δάσκαλοι να σταθούν "ασπίδα", σε κάθε 

προσπάθεια υποβάθμισης της εκπαίδευσης και ανακατατάξεων στα επαγγελματικά δικαιώματα.   

 Τη ΔΟΕ να κινηθεί άμεσα,  να οργανώσει τον αγώνα και  να υπερασπιστεί αποφασιστικά την 

απόφαση του κλάδου για την προσχολική Αγωγή,  ώστε να γίνει πραγματικότητα η Ενιαία δημόσια 

δωρεάν δεκατετράχρονη εκπαίδευση (ενιαίο δωδεκάχρονο δημόσιο δωρεάν υποχρεωτικό σχολείο 

και δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση για όλα τα παιδιά 4 έως 6 στο 

δημόσιο Νηπιαγωγείο) 85
η
 και 86

η
  Γ. Σ. Αντιπροσώπων της ΔΟΕ. 

 Τις/τους συναδέλφους νηπιαγωγούς να υπερασπιστούμε όλοι μαζί το δικαίωμα των παιδιών 4-6 

στην απρόσκοπτη φοίτησή τους στο Νηπιαγωγείο αλλά και τα εργασιακά μας δικαιώματα . 

 Τους αρμόδιους φορείς να δημιουργήσουν θέσεις για όλα τα παιδιά 0-4 ετών (των οποίων οι 

γονείς επιθυμούν) στους παιδικούς σταθμούς χωρίς τροφεία και κουπόνια και με μόνιμο 

προσωπικό.» 

Η ΔΟΕ ανταποκρίνεται στο κάλεσμα και ξεκινά καμπάνια ενημέρωσης των Παιδαγωγικών 

Τμημάτων, των φοιτητικών Συλλόγων και της κοινωνίας.  

 

 Στις 26 Οκτωβρίου, συνυπογράφουμε μαζί με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών ΠΕ Καλλιθέας-

Μοσχάτου, το Σύλλογο Εκπαιδευτικών ΠΕ «Ο Παρθενώνας» και την ΕΛΜΕ Καλλιθέας –Νέας 

Σμύρνης Μοσχάτου, κοινή ανακοίνωση –καταγγελία για την απαίτηση κατάθεσης στεφάνου από 

νεοναζί στις εκδηλώσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στο Δήμο Καλλιθέας.  Μετά την 

παρέμβαση των εκπαιδευτικών σωματείων αλλά και πολλών φορέων της περιοχής, το Δημοτικό 

Συμβούλιο Καλλιθέας, σε συνεδρίασή του στις 27 Οκτωβρίου, αποφασίζει ότι δεν επιθυμεί την 

παρουσία της Χρυσής Αυγής στις εκδηλώσεις. Η μαζική παρουσία αντιφασιστικών φορέων, 

σωματείων και οργανώσεων στις 28 Οκτωβρίου αποτρέπει την εμφάνιση των νεοναζί.  

 

 Στις 31 Οκτωβρίου εκδίδεται ανακοίνωση με τις οδηγίες για την τακτική Γενική Συνέλευση. 

 

 Στις 3 Νοεμβρίου κατατίθενται για τις εκλογές του Συλλόγου τα ψηφοδέλτια των :  

Αγωνιστική Συσπείρωση-Παρεμβάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις, ΔΑΚΕ, ΕΡΑ.  

 

 Στις 6 Νοεμβρίου, εκδίδεται ψήφισμα συμπαράστασης για τα παιδιά της πακιστανικής 

κοινότητας, όπου τονίζεται ότι: «Το ΔΣ του Συλλόγου μας, ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα του 

Συλλόγου ΠΕ «Αριστοτέλη», του Συλλόγου Διδασκόντων  και του Συλλόγου Γονέων του 144 Δ.Σχ. 

Αθηνών, καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο το οργανωμένο σχέδιο της εγκληματικής 

οργάνωσης της Χρυσής Αυγής για διάχυση  ρατσιστικού δηλητηρίου με αφορμή την παραχώρηση 

από το Δήμο Αθηναίων σχολικού κτηρίου τις Κυριακές για μαθήματα εκμάθησης της πακιστανικής 

γλώσσας σε παιδιά της πακιστανικής κοινότητας.» 


