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                  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΣ  

της συνεδρίασης της ΤΕΤΑΡΤΗΣ 8-1-2020 

 

Θέμα 1ο: Δράσεις-ενημερώσεις για την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής αγωγής και 

εκπαίδευσης. 

Έγινε ενημέρωση και συζήτηση για τα παρακάτω: 

Α. Το υπόμνημα που βγήκε στις 15/12, έχει σταλεί στη ΔΟΕ, στο Δημοτικό Συμβούλιο, στη 

ΔΕΠ και στην Ένωση Γονέων.  

Β. Έγινε συνάντηση με το ΔΣ της Ένωσης Γονέων για το θέμα, στις 17/12. Υπάρχει στήριξη 

από το ΔΣ της Ένωσης για τη διεκδίκηση της δίχρονης όλοι αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα. 

Περιμένουν όμως τις δικιές μας κινήσεις σχετικά με τις πρακτικές δυσκολίες. Από την πλευρά τους 

βγήκε σχετική ανακοίνωση. Δεν θέλουν να μπουν σε συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με τους 

χώρους, θεωρούν ότι αυτό είναι υποχρέωση του Δήμου να το κάνει.  

Γ. Στη ΔΕΠ που έγινε 18/12: 

Ο κ. Συρίγος ενημέρωσε ότι στα πλαίσια της υποχρέωσης του Δήμου Νέας Σμύρνης να 

εφαρμόσει τη δίχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση από το 2020-21, είναι σε επικοινωνία με το 

Υπουργείο για το θέμα. Το Υπουργείο εκτιμά ότι χρειάζονται 5- 6 επιπλέον αίθουσες. Τους έχει 

δώσει το πρακτικό της τριμερούς που υπογράψαμε το καλοκαίρι. Υπάρχει μια επίσημη αλληλογραφία, 

έχει γίνει μια συνάντηση, διερευνούν λύσεις που είναι περίπου αυτές που έχουν ήδη διατυπωθεί στο 

παρελθόν μαζί με κάποιες νέες προτάσεις. Στις αρχές του χρόνου θα είναι σε θέση να μας 

ενημερώσει για τη λύση ή μη λύση του προβλήματος αυτού.  Και ότι είναι κατά της λύσης για 

τοποθέτηση ΠΡΟΚΑΤ σε ήδη υπάρχοντα σχολεία. Κάποιες από τις λύσεις είναι και αυτές που 

διατυπώνονται στο υπόμνημα του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ και κάποιες άλλες.  
 

Υπήρξε έντονη αντίδραση από τη δικιά μας πλευρά σχετικά με την αποδοχή της εκτίμησης 

ότι επαρκούν 5-6 αίθουσες επιπλέον. Τα πορίσματα των τριμερών είναι σαφέστατα. Και έχουν 

υπογραφεί στις τριμερείς, από τον κ. Συρίγο η ανάγκη 12-13 επιπλέον αιθουσών (4/6/2019), και 

15-18 επιπλέον αιθουσών (22/11/2018) από τον κ. Δήμαρχο.  

 Του παραδόθηκαν ξανά τα πορίσματα των τριμερών (που έχει υπογράψει και ο ίδιος) για να τα 

ξαναστείλει στο Υπουργείο.   



Από την πλευρά μας επίσης τέθηκαν επιπλέον προτάσεις για οικόπεδα (πχ Αιγαίου και Ευξείνου 

Πόντου) και για το Παλλάδιο. Μας απαντήθηκε ότι είναι όλα υπόψη τους αλλά είναι μπερδεμένες 

ιδιοκτησίες, όπως πχ το κτήμα Δέγλερη, που εδώ και 18 χρόνια δεν έχει ξεκαθαρίσει το 

ιδιοκτησιακό καθεστώς. Για το Παλλάδιο δεν υπήρχε κάποια επιπλέον πιο συγκεκριμένη 

ενημέρωση. 

Σε ερώτηση όμως για τον ακριβή αριθμό των αιθουσών που θα μπορέσει ο Δήμος να έχει έτοιμες 

το Σεπτέμβρη, η απάντηση ήταν «καμία», «ίσως δύο», χωρίς καμιά συγκεκριμένη δέσμευση.  

 

Σημείωση: Σε επικοινωνία με τον κ. Κέντρο την επόμενη μέρα, υπήρχε σαφής διαβεβαίωση ότι από 

τη Δ Διεύθυνση προς το Υπουργείο δόθηκαν τα στοιχεία των τριμερών και μόνο αυτά.  

 

Επιφυλασσόμαστε για την ενημέρωση που θα γίνει από τον κ. Συρίγο στις αρχές του 2020.  

 

Γ. Ξεκινάει από τις 15/1 ο κύκλος συναντήσεων με τις Δημοτικές Παρατάξεις με στόχο την 

ενημέρωσή τους για το θέμα.  

Δ. Την Τετάρτη 22 Γενάρη και ώρα 7.30 μμ θα γίνει σύσκεψη Νηπιαγωγών του Συλλόγου μας 

για τον προγραμματισμό των δράσεων μας σχετικά με τη διεκδίκηση της δίχρονης 

υποχρεωτικής αγωγής και εκπαίδευσης στη Νέα Σμύρνης. Μέχρι τότε, θα είναι καλό να 

ετοιμαστούν κείμενα για τον ενημερωτικό φάκελο από τις συναδέλφισσες νηπιαγωγούς που 

έχουν αναλάβει, αλλά και από όποια άλλη νηπιαγωγό θέλει να συμβάλλει.  

Θέμα 2ο: Εκδηλώσεις Συλλόγου 

Α. Ο χορός του Συλλόγου θα γίνει την «τσικνο-παρασκευή» στις 21 Φεβρουαρίου. Ο χώρος 

δεν έχει κλείσει ακόμη (το Καρτούτσο είναι η πρώτη επιλογή). 

Β. Στις 16 Φεβρουαρίου θα γίνει εκδήλωση για τα παιδιά των συναδέλφων. Θα βγει ιδιαίτερη 

ανακοίνωση. 

Γ. Θα οργανωθούν το επόμενο διάστημα οι υπόλοιπες δράσει που είχαν προταθεί.  

 

Θέμα 3ο : Ψηφίσματα 

Αποφασίστηκε να εκδοθούν τα παρακάτω ψηφίσματα: 

Α. Κάλεσμα συμμετοχής στη διαδήλωση για τα 29 χρόνια από τη δολοφονία του 

αγωνιστή καθηγητή Νίκου Τεμπονέρα που έπεσε νεκρός στις 9 Γενάρη του 1991 κτυπημένος με 

λοστό στο κεφάλι από το στέλεχος της τότε ΟΝΝΕΔ Γ. Καλαμπόκα, μετά από εισβολή ομάδας 

ροπαλοφόρων μέσα στο σχολικό συγκρότημα του τότε 3ου & 7ου Γυμνασίου και Λυκείου Πάτρας, 

που τελούσε υπό μαθητική κατάληψη, με τη συμπαράσταση γονιών και καθηγητών. Η επίθεση αυτή 



είχε σαν στόχο την καταστολή του μαζικού εκπαιδευτικού κινήματος που είχε αναπτυχθεί σε 

ολόκληρη τη χώρα με πολύμορφο αγώνα μαθητών, εκπαιδευτικών, φοιτητών, ενάντια στο 

αντιδραστικό νομοσχέδιο του τότε Υπουργού Παιδείας Β. Κοντογιαννόπουλου και είχε  σαν 

αποτέλεσμα τον μεγάλο λαϊκό ξεσηκωμό που ακολούθησε ενάντια στον αυταρχισμό και την κρατική 

καταστολή, την παραίτηση του υπουργού και την απόσυρση όλων των επίμαχων νομοθετημάτων 

(λειτουργία ιδιωτικών ΑΕΙ, κατάργηση της δωρεάν παροχής συγγραμμάτων, επιβολή χρονικού ορίου 

στις σπουδές, απόπειρα περιορισμού του πανεπιστημιακού ασύλου, επιβολή ομοιόμορφης 

ενδυμασίας, έπαρση της σημαίας κ.ά.) 

Β. Ψήφισμα συμπαράστασης στην απεργία των εργαζομένων στον ΟΤΕ που παλεύουν για 

την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και άρση της διάκρισης μεταξύ παλιών και νέων 

εργαζόμενων, «επινοικιαζόμενων» ή μη. Επίσης, απαιτούν να μην ισχύσει η πρόθεση του ομίλου να 

προβεί σε απολύσεις με τη λήξη της παρούσας σύμβασης και να ανακληθούν όσες έγιναν την 

παραμονή πρωτοχρονιάς. 

     Γ. Ψήφισμα για τη δίκη της ΧΑ  

Διαμαρτυρόμαστε για την πρόταση της εισαγγελέως Αδαμαντίας Οικονόμου στη δίκη της Χ.Α., 

που επιρρίπτει την ευθύνη για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα αποκλειστικά και μόνο στον 

Ρουπακιά, ως αποτέλεσμα ενός τυχαίου συμβάντος και όχι ως μια προμελετημένη δολοφονία των 

ταγμάτων εφόδου της Χ.Α. πρόταση που αποτελεί πρόκληση για το αντιφασιστικό κίνημα και τα 

δημοκρατικά δικαιώματα.  

 

 Οι αποφάσεις είναι ομόφωνες 

 

Παρόντες/παρούσες: Μελαμπιανάκη Ζέττα, Καραμπά Σοφία, Μαντζαβράκου Ανθή, Κουρκούνη 

Φωτεινή, Αχιλλέας Στεφάνου. Οι αποφάσεις είναι ομόφωνες. 

 


