
 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ν. 134 
 

Όλες και όλοι την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου,  

ώρα 13:00, στο Υπουργείο Παιδείας 

Παράσταση διαμαρτυρίας Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι στην Δ΄ Διεύθυνση 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ!  
Διεκδικούμε αγωνιστικά την ασφαλή λειτουργία των σχολείων,  

 την κάλυψη όλων των κενών   

και τα εργασιακά δικαιώματα αναπληρωτών και μονίμων συναδέλφων! 
 

ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 7 Σεπτεμβρίου 7.30 μμ   

Στο 4ο-Αγ. Ανδρέας Δημ. Σχ. Νέας Σμύρνης 

(Κράτητος και Αποστολάκη-στάση τραμ Αιγαίου) 

ΘΕΜΑΤΑ: 

1. Προβλήματα Σχολείων 

2. Πρωτοβουλίες και δράσεις /Συντονισμοί με ΣΕΠΕ/ΕΛΜΕ/Ένωση Γονέων 

3. Δίχρονη υποχρεωτική αγωγή και εκπαίδευση 

4. Ψηφίσματα-Ενημερώσεις  

 Στη συνεδρίαση μπορούν να προστεθούν και άλλα θέματα εάν υπάρξει ανάγκη.  

Οι συνεδριάσεις του ΔΣ είναι ανοιχτές για όλα τα μέλη του Συλλόγου 

 

 

 



Σύντομο ενημερωτικό 

Α. Τοποθετήσεις νέων διευθυντριών/διευθυντών 
Χτες (1/9) τοποθετήθηκαν από το ΠΥΣΠΕ διευθυντές/τριες σε κενές θέσεις.  
Στη Νέα Σμύρνη: 
Στο 5ο Δημοτικό ήρθε η κ. Διακομανώλη Μαρία στη θέση του συναδέλφου Γ. Μανωλαρά που 
συνταξιοδοτήθηκε.    
Στο 6ο Δημοτικό ήρθε ο κ. Κατσίμπας Άγγγελος στη θέση του συναδέλφου Δ. Φερεντίνου που 
παραιτήθηκε.  
Τους καλωσορίζουμε στη Νέα Σμύρνη και στο Σύλλογό μας.  
 
Β. Πιθανό Χρονοδιάγραμμα ΠΥΣΠΕ:  
 

1. Την Πέμπτη θα δοθεί ο αριθμός των υπεραρίθμων ανά σχολείο, και, μάλλον, τη Δευτέρα τα 
ονόματα των υπεραρίθμων, οι άδειες και τα κενά των Σχολείων 

2. Την Τρίτη θα γίνουν τοποθετήσεις υπεραρίθμων 
3. Τετάρτη λοιπές τοποθετήσεις μονίμων από μεταθέσεις/αποσπάσεις  

Τοποθετήσεις των Αναπληρωτών θα γίνουν προς το τέλος της εβδομάδας (επόμενη 
Πέμπτη/Παρασκευή) 

4. Μετά τις 20/9 Υποδιευθυντές 
 
Γ. Σχετικά με τις/τους καθαρίστριες/ες. 
( Η ενημέρωση προέρχεται από Πρόεδρο της ΔΕΠ και εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Διά 
βίου μάθησης, Παιδείας και Σχολικών Υποδομών κ. Συρίγο) 

 Έχουν προσληφθεί 21 πλήρους ωραρίου και 18 μειωμένου για πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια. Σήμερα τελείωσαν οι ενστάσεις. Τη Δευτέρα θα συνεδριάσουν για να 
τους τοποθετήσουν στα σχολεία.  Εκτιμά ότι η κάλυψη θα είναι ίδια με το Μάιο.  

 Η διαχείριση έχει φύγει από τις Σχολικές Επιτροπές και το ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Έχει δοθεί 
κονδύλι στους Δήμους για τη μισθοδοσία τους κατά 30% περισσότερο από πέρσι αλλά 
αυτό το επιπλέον ποσόν θα διατεθεί στην ασφάλισή τους, αφού έχει αλλάξει το 
καθεστώς εργασίας τους και πλέον θεωρούνται κανονικοί εργαζόμενοι και όχι 
εργολάβοι.  

 Υπεύθυνη για τους εργαζόμενους/ες στην καθαριότητα των Σχολείων θα είναι η κ. 
Μόσκοβα. 

 Εάν υπάρχει ανάγκη επιπλέον ωρών θα δοθούν υπερωρίες τις οποίες θα καλύψει ο 
Δήμος.Θα πρέπει να δούμε στην πράξη πώς θα δουλέψουν οι συνδυασμοί 
πλήρους/μειωμένου και αν χρειάζεται να δούμε διορθωτικές κινήσεις.  

 Θα έρθουν στα σχολεία την επόμενη Τετάρτη το αργότερο.  
 Απολυμαντικά/καθαριστικά έχει αρχίσει η διανομή τους. Οι μάσκες, εκτιμά, θα είναι 

εγκαίρως στα σχολεία. 



 Εργαζόμενοι Γενικών Καθηκόντων από 1η Οκτωβρίου. 
 
Συναδέλφισσες-συνάδελφοι 

Η επόμενη εβδομάδα θα είναι κρίσιμη.  

Από τη μεριά του ΔΣ χρειαζόμαστε άμεση ενημέρωση για οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει στα 

σχολεία και τα νηπιαγωγεία για να μπορούμε να παρεμβαίνουμε. 

Να ελέγχουμε εάν και πότε θα υλοποιηθούν τα παραπάνω χρονοδιαγράμματα και υποσχέσεις. 

Να διεκδικήσουμε την –κατά το δυνατόν-ασφαλή λειτουργία από όλους τους υπευθύνους!  

Να συστρατευθούμε με τους Συλλόγους Γονέων !  

Σας καλούμε, να επικοινωνείτε ΑΜΕΣΑ με τα μέλη του ΔΣ  

για οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει. 

  

Καλή σχολική χρονιά και καλή δύναμη σε όλες και όλους. 
 
 
 

 

       
   
 
 
 

Όλοι  την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, ώρα 13:00, στο Υπουργείο Παιδείας  

 

Εδώ και τώρα μέτρα για την ασφάλεια και υγιεινή στα σχολεία. Μείωση του αριθμού 

μαθητών ανά τμήμα– μαζικοί διορισμοί εκπαιδευτικών. 

                

 

Αρ. Πρωτ. 860 Αθήνα 2/9/2020 
  
Προς 
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. 
 



 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε, απέναντι στην απαράδεκτη ασκούμενη κυβερνητική πολιτική, σε συνέχεια των 

κινητοποιήσεων της προηγούμενης εβδομάδας, καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, ώρα 13:00, στο Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να 

δώσουμε  μια ακόμα μαζική και μαχητική απάντηση σε όσα απαράδεκτα και επικίνδυνα συμβαίνουν 

στην εκπαίδευση. Να απαιτήσουμε τα σχολεία να ανοίξουν με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια για 

μαθητές και εκπαιδευτικούς. Να προστατέψουμε το αγαθό της υγείας για όλους τους εμπλεκόμενους 

στην εκπαίδευση, για όλη την κοινωνία καθώς και να προασπίσουμε το αναφαίρετο δικαίωμα της 

μόρφωσης για όλα τα παιδιά.  

Διεκδικούμε: 

 Μείωση αριθμού μαθητών ανά τμήμα με ανώτατο όριο τους 15 μαθητές. Μαζικούς – μόνιμους 

διορισμούς εκπαιδευτικών. Κατάργηση του νόμου Γαβρόγλου (ν.4589/19) . Κατάργηση του νόμου 

Κεραμέως (ν.4692/20) 

 Εύρεση χώρων για να λειτουργήσουν ως σχολικές αίθουσες 

 Αυξημένες προσλήψεις αναπληρωτών για την κάλυψη όλων των απαραίτητων εκπαιδευτικών 

αναγκών. Άμεση πραγματοποίηση της δεύτερης φάσης προσλήψεων αναπληρωτών, για την  κάλυψη 

όλων των κενών σε όλες τις ειδικότητες και σε όλες τις δομές εκπαίδευσης. 

 Κανένας συνάδελφος απολυμένος, κανένας εκτός πινάκων. 

 Μείωση - αναδιάταξη της ύλης 

 Ίσα δικαιώματα μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Πλήρη 9μηνη άδεια ανατροφής σε 

νεοδιόριστους και αναπληρωτές. Άμεση ανάκληση της σχετικής εγκυκλίου που επιχειρεί να πλήξει το 

δικαίωμα αυτό.  

 Αυξημένη χρηματοδότηση για κάλυψη όλων των αναγκαίων μέσων προστασίας και 

καθαριότητας από το κράτος (δωρεάν μέσα ατομικής προστασίας πχ μάσκες, αντισηπτικά κλπ) 

 Διενέργεια μαζικών επαναλαμβανόμενων τεστ σε όλους τους συναδέλφους αλλά και στους 

μαθητές, ώστε να υπάρξει άμεση παρέμβαση σε περίπτωση που χρειαστεί, και να ελέγχεται η 

διάδοση του ιού 

 Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού καθαριότητας για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες λόγω 

covid-19 

 Κατάργηση κάθε νομοθετικής διάταξης (τροπολογία, Π.Ν.Π., κλπ) που επιτρέπει κάμερες στα 

σχολεία και on – line μετάδοση των μαθημάτων 

 
 

 


