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1.  Πραγματοποίηση κύκλου έκτακτων γενικών συνελεύσεων. Αγωνιστικός 

σχεδιασμός του κλάδου  

Α. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΟΕ:  

«Καλούμε τους συλλόγους εκπαιδευτικών όλης της χώρας σε πραγματοποίηση κύκλου  έκτακτων Γενικών 

Συνελεύσεων από 4/2/2019 μέχρι και 21/2/2020 με σκοπό τη χάραξη των επόμενων αγωνιστικών βημάτων 

διεκδίκησης των αιτημάτων του κλάδου… Για να παρθούν αποφάσεις για σχεδιασμό αγώνων που θα 

έχουν μαζικότητα, θα εκφράζουν όλους τους συναδέλφους, θα απηχούν στην κοινωνία θα 

οδηγήσουν σε λύσεις, θα περιφρουρήσουν τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας αλλά και τα 

εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών. Είναι, επίσης, σαφές ότι έχει εξαιρετικά μεγάλη σημασία η 

οργανωμένη στάση όλου του δημοσιοϋπαλληλικού κινήματος απέναντι στο νέο αντιασφαλιστικό 

νομοσχέδιο της κυβέρνησης, σε συνέχεια των μνημονιακών αντιασφαλιστικών νόμων που 

ψηφίστηκαν την περίοδο 2010 – 2019 και είχαν ως συνέπεια τη μείωση των συντάξεων από 20% έως και 

60%. Καλούμε, όλους τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να συμμετέχουν δυναμικά στην 

24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχει αποφασίσει η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. μόλις το  αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο 

κατατεθεί στη Βουλή.» 

Β. Έχει προκηρυχτεί 24ωρη απεργία με απόφαση της ΕΕ της ΑΔΕΔΥ την Τρίτη 18 

Φεβρουαρίου 2020 για τον αντιασφαλιστικό νόμο της Κυβέρνησης που κατατίθεται στη Βουλή 

στις 18/2.Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ:   

«Το νομοσχέδιο που η Κυβέρνηση καταθέτει για ψήφιση δεν είναι τίποτα άλλο παρά η συνέχιση των 

μνημονιακών αντιασφαλιστικών νόμων που ψηφίστηκαν την περίοδο 2010 – 2019 και είχαν ως συνέπεια τη 

μείωση των συντάξεων από 20% έως και 60%. 

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όχι μόνο δεν τήρησε τις προεκλογικές της υποσχέσεις για πλήρη 

κατάργηση του Νόμου Κατρούγκαλου (Ν4387/16), ο οποίος επέφερε μειώσεις μέχρι και 350€ στις κύριες 

συντάξεις, αλλά αντίθετα τον εφαρμόζει πλήρως και τον ισχυροποιεί ακόμα περισσότερο. 

Οι όποιες παρεμβάσεις γίνονται στα ποσοστά αναπλήρωσης, μετά τα 

30 χρόνια υπηρεσίας, σε εκτέλεση των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την επιστροφή ενός 

ελάχιστου ποσού, σε καμία περίπτωση δεν αναπληρώνουν ούτε στο ελάχιστο τις τεράστιες μειώσεις που 



είχαν οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι με τον Νόμο Κατρούγκαλου και τους προηγούμενους 

μνημονιακούς αντιασφαλιστικούς νόμους. 

Έτσι με τον Νέο Νόμο: 

 Διατηρούνται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης στα 67 για όλους ή στα 62 με 40 χρόνια υπηρεσίας, 

που ψηφίστηκαν με τον Ν4336/15 (τρίτο μνημόνιο). Καμία εξαίρεση δεν υπάρχει για καμία κατηγορία 

εργαζομένων. 

 Διατηρούνται οι μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις, που έφτασαν στο 50%, καθώς και στο εφάπαξ 

όπου αθροιστικά οι περικοπές ξεπέρασαν το 40%. 

 Το ΕΤΕΑΕΠ (επικουρική ασφάλιση) ενσωματώνεται στον ΕΦΚΑ κι ανοίγει έτσι ο δρόμος για την 

πιθανή πλήρη κατάργησή του μελλοντικά. Ταυτόχρονα ενσωματώνονται στον ΕΦΚΑ στο σύστημα και τα 7 

δις αποθεματικά που έχει το ΕΤΕΑΕΠ. 

 Διατηρείται η λεηλασία, που έγινε διαχρονικά στα ασφαλιστικά ταμεία και καμία πρόβλεψη δεν 

υπάρχει για επιστροφή των κλεμμένων. 

 Διατηρούνται τα εξευτελιστικά ποσοστά αναπλήρωσης του Νόμου Κατρούγκαλου, ιδιαίτερα για 

όσους έχουν μέχρι 30 χρόνια υπηρεσίας. 

 Καμία πρόβλεψη δεν υπάρχει για καθιέρωση της 13ης και της 14ης σύνταξης, που περικόπηκε με 

τους με τους προηγούμενους αντιασφαλιστικούς Νόμους του 2010-2012. 

 Καμία πρόβλεψη δεν υπάρχει για τους εργαζόμενους στα ΒΑΕ, για μείωση των ορίων ηλικίας τους, 

ούτε για τους εκπαιδευτικούς που είχαν ειδικές συνταξιοδοτικές διατάξεις (Ν3075/02). 

Είναι προφανές, από τα παραπάνω, ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιλέγει να «λύσει» για τα 

επόμενα 50 χρόνια μια και καλή το ασφαλιστικό, παγιώνοντας με τον Νόμο που φέρνει για ψήφιση τις 

μνημονιακές περικοπές όλων των προηγούμενων αντιασφαλιστικών νόμων, καταδικάζοντας έτσι τους 

συνταξιούχους της χώρας μας στη φτώχεια και στην εξαθλίωση στο διηνεκές. 

Απέναντι σε αυτή την πολιτική και σε αυτό το νομοσχέδιο οφείλουμε να αντιδράσουμε. Η κοινωνική 

ασφάλιση αφορά, συνολικά, τη ζωή των εργαζομένων, τον κόπο και τον μόχθο ολόκληρου του εργασιακού 

τους βίου και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να την λεηλατήσει. Γι’ αυτό και ο μόνος δρόμος που μας 

απομένει για να ανατρέψουμε τις νέες αντιασφαλιστικές ρυθμίσεις είναι ο δρόμος του αγώνα. 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ: 

 Κατάργηση του Νόμου Κατρούγκαλου (Ν4387/16) και όλων των αντιασφαλιστικών μνημονιακών 

Νόμων. 

 Επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης 

 Πλήρη κρατική εγγύηση όλων των συντάξεων 

 Δημόσια, καθολική, υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση. Καμία ιδιωτικοποίηση της Κοινωνικής 

Ασφάλισης. 

 

Με αυτά τα δεδομένα αποφασίστηκαν τα εξής: 

 

Α. Θα γίνει έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας τη Δευτέρα 17 Φλεβάρη, ώρα 7.30 

μμ στο 4ο –Αγ. Ανδρέας Δημ. Σχ. με θέμα τον αγωνιστικό σχεδιασμό του κλάδου. 

 

Β. Θα εκδοθεί ανακοίνωση του Συλλόγου –κάλεσμα για την απεργία.  

 

 



2. Απολογισμός-προγραμματισμός δράσεων για τη δίχρονη υποχρεωτική 

προσχολική αγωγή και εκπαίδευση 

Α. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει οι παρακάτω συναντήσεις του ΔΣ με Δημοτικές 

Παρατάξεις 

 Στις 15/1, με την παράταξη Μια Πόλη –Ανάποδα, Αριστερή παρέμβαση στους 

δρόμους της Νέας Σμύρνης (Γ. Φραγκούλης) 

 Στις 21/1,με την παράταξη Λαϊκή Συσπείρωση (Γ. Κιουλάνης) 

 Στις 27/1, με την παράταξη  Νέα Σμύρνη Ποιότητα Ζωής (Γ. Κουτελάκης) 

 Στις 3/2, με την παράταξη Πρωτοβουλία για τη Νέα Σμύρνη (Γ. Λαρίσης) 

 Στις 4/2, με την παράταξη Στροφή Νέας Σμύρνης (Θ. Παυλόπουλος) 

 Στις 10/2 προγραμματίζεται συνάντηση με την παράταξη Ανατροπή στην πόλη (Γ. 

Οικονόμου) 

 Εκκρεμεί ορισμός συνάντησης με το Δήμαρχο. 

Όλες οι δημοτικές παρατάξεις συμφώνησαν με την αναγκαιότητα της εφαρμογής 

της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπήρξαν 

διαφοροποιήσεις στις προτάσεις τους.  

Θα εκδοθεί αναλυτική ενημέρωση μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων. 

 

Β. Στις 22/1 έγινε συγκέντρωση των νηπιαγωγών του Συλλόγου μας με θέμα τον 

προγραμματισμό δράσεων για την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής αγωγής 

και εκπαίδευσης. Στη συγκέντρωση συμμετείχαν 20 νηπιαγωγοί, η κ. Σαλαγιάννη 

και δύο εκπρόσωποι του Συντονιστικού Νηπιαγωγών. Έγινε ενημέρωση για την 

κατάσταση στη Νέα Σμύρνη και σε άλλες περιοχές, τις προθέσεις του Υπουργείου 



αλλά και τα οφέλη για τον κλάδο και την κοινωνία παό την εφαρμογή της 

δίχρονης.  

Αποφασίστηκε, να βγει φυλλάδιο με κείμενα νηπιαγωγών αλλά και γονέων για την 

υποστήριξη του αιτήματος. 

Να γίνει μια ανοιχτή εκδήλωση μέσα Μαρτίου. 

Στη συνεδρίαση του ΔΣ αποφασίστηκε ότι ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΕΧΟΥΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ.  

Μέχρι στιγμής έχουν υπάρξει 7 συμμετοχές για το φυλλάδιο. Από το 1ο Νηπ, το 3ο Νηπ, το 

4ο Νηπ, το 5ο Νηπ, το 6ο Νηπ, 8 Νηπ, και της κ. Σαλαγιάννη. Περιμένουμε και άλλες!!! 

3. Εκδηλώσεις Συλλόγου (αποκριάτικο εργαστήρι, χορός) 

Συζητήθηκαν πρακτικά ζητήματα σχετικά με την οργάνωση των εκδηλώσεων.  

Σχετικά με το χορό του Συλλόγου που θα γίνει την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου στο 

«Καρτούτσο». Η προσέλευση θα είναι 9-9.30. Η κοπή πίτας θα γίνει αυστηρά στις 10.00 

για να ξεκινήσει το πρόγραμμα. Στην πίτα των σχολείων θα υπάρχει ένα φλουρί με 

δωροεπιταγή των 50 ευρώ, ενώ στην πίτα των συναδέλφων ΠΟΛΛΑ φλουριά με διάφορα 

δωράκια.  

Η πρώτη δήλωση αριθμού συμμετοχής θα πρέπει να γίνει τη Δευτέρα 17/2 ενώ η τελική 

δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να γίνει την Τετάρτη 19/2. 

Σχετικά με το αποκριάτικο εργαστήρι: Κυριακή 9/2. Το κόστος είναι 5 ευρώ για το κάθε 

παιδί.  

4. Για τα μέτρα πρόληψης της εποχικής γρίπης και την καθαριότητα των 

σχολικών μονάδων. 

Αποφασίστηκε να βγει ανακοίνωση, με κέντρο:  



 -Να σταματήσει η μετακύληση του κόστους της απολύμανσης στους Συλλόγους Γονέων ή ατομικά 

στους γονείς.    

-Να διατεθεί έκτακτο κονδύλι από το Δήμο για την άμεση αγορά επαρκών και ποιοτικών υλικών.  

-Να δοθεί άμεσα έκτακτη κρατική επιχορήγηση σε όλους του Δήμους για να αντιμετωπιστεί η 

κατάσταση.  

Επίσης, να τεθεί το θέμα των εργασιακών σχέσεων των καθαριστριών και της ανάγκης για 

μονιμοποίηση έτσι ώστε να υπάρχουν στα σχολεία με πλήρες ωράριο, και να καλέσουμε  

-το Δήμο Νέας Σμύρνης να μετατρέψει τις συμβάσεις των καθαριστριών των Σχολικών Κτιρίων σε 

συμβάσεις Αορίστου Χρόνου. Επιπλέον, να προσλάβει άμεσα περισσότερες καθαρίστριες  

-Τη ΔΟΕ να πάρει άμεσα πρωτοβουλία για να γίνουν ΜΟΝΙΜΕΣ οι καθαρίστριες/τές στα Σχολεία 

μας.  

-Την ΚΕΔΕ και την ΠΟΕ-ΟΤΑ να πάρουν θέση και να απαιτήσουν ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ καθαριστριών/των ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ.  

 

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

Φωτεινή, Αχιλλέας Στεφάνου. Οι αποφάσεις είναι ομόφωνες. 

 


