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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. της 7ης Σεπτεμβρίου    

Πρώτο Θέμα: Προβλήματα Σχολείων-τρόπος ανοίγματος εν μέσω πανδημίας 
 

Βρισκόμαστε λίγες μέρες πριν το άνοιγμα των σχολείων χωρίς τη λήψη ουσιαστικών 
μέτρων. Δεν έχουν εξασφαλίσει ούτε καν δωρεάν μάσκες, δεν υπάρχουν ακόμη καθαρίστριες, 
δεν έχουν εκδοθεί πρωτόκολλα λειτουργίας δεν έχουν καλυφθεί τα κενά κλπ. Πάμε για άνοιγμα 
σχολείων με 25αρια τμήματα, με μόνο ουσιαστικά προστατευτικό μέτρο την υποχρεωτική χρήση 
μάσκας από όλους. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αναλάβουν την ευθύνη της εφαρμογής 
ανέφικτων οδηγιών. Θα είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά. Είναι φανερό ότι το βασικό 
ζητούμενο είναι η φύλαξη των μαθητών, ώστε να λειτουργήσει απρόσκοπτα η αγορά και η 
«οικονομία». Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας δε δίνουν ούτε ένα ευρώ παραπάνω για τη 
στήριξη των σχολείων εν μέσω πανδημίας, αδιαφορώντας για την ασφαλή πρόσβαση στο σχολείο 
που είναι δικαίωμα του κάθε μαθητή και εκπαιδευτικού, αδιαφορώντας για τα μορφωτικά 
δικαιώματα των παιδιών.  

Τα σχολεία θα ανοίξουν τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου με κενά, με χιλιάδες προβλήματα 
στη λειτουργία τους και οι εκπαιδευτικοί θα αντιμετωπίσουν: 

 την πίεση για την «κανονικοποίηση» της λειτουργίας του σχολείου εις βάρος των εργασιακών 
τους δικαιωμάτων 

 τους περιορισμούς που θέτουν τα (όποια) υγειονομικά πρωτόκολλα  
 τις ελλείψεις προσωπικού, καθαριότητας και μέσων υγιεινής  
 την ανάθεση της πλήρους ευθύνης για την ομαλή λειτουργία σε όλα τα επίπεδα 
 την πλήρη αδιαφορία του Υπουργείου Παιδείας για την υγεία μαθητών και εκπαιδευτικών 
 την άρνηση του ΕΟΔΥ να αναλάβει την ευθύνη του για άμεση διενέργεια τεστ σε περίπτωση 

κρούσματος (όπως φάνηκε στην περίπτωση της Καλλιθέας) πετώντας το μπαλάκι στο 
Υπουργείο-και αντιστρόφως 

 τις παράλογες απαιτήσεις ορισμένων γονέων (υπεύθυνες δηλώσεις για τη μάσκα κλπ) 
Οι Σύλλογοι διδασκόντων θα κληθούν τις αμέσως επόμενες ημέρες να συνεδριάσουν για να 
διαχειριστούν αυτή τη δύσκολη κατάσταση. 
 
Για το θέμα αυτό αποφασίστηκαν τα παρακάτω: 
 



Α. Δεν δεχόμαστε ΚΑΜΙΑ παραβίαση ωραρίου εκπαιδευτικού σε καμιά περίπτωση. Ο τρόπος 
αναπλήρωσης εκπαιδευτικών που θα απουσιάσουν θα αποφασιστεί από τους Συλλόγους 
Διδασκόντων με επιλογές αναμόρφωσης προγράμματος έτσι ώστε να μην παραβιάζεται το 
διδακτικό/εργασιακό μας ωράριο. Καμιά απλήρωτη υπερωρία! Εξάλλου, τα ίδια τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα δεν επιτρέπουν τέτοιες ρυθμίσεις.  
Β. Οι Σύλλογοι διδασκόντων είναι οι μόνοι αρμόδιοι να αποφασίσουν τρόπους διαχείρισης της 
συγκεκριμένης δύσκολης κατάστασης. Για να γίνει αυτό πρέπει να διατηρήσουμε και να 
ενισχύσουμε τη συλλογικότητά μας. Να μην επιτρέψουμε να υπερισχύσουν τεχνητές διαιρέσεις 
(παλιοί-καινούργιοι, ειδικότητες-δάσκαλοι, μόνιμοι –αναπληρωτές κλπ). Είναι απαραίτητο να 
σταθούμε όλοι μαζί απέναντι για να οργανώσουμε τη δουλειά τη ζωή και –κατά το δυνατόν-την 
ασφάλειά μας απέναντι σε μια κυβέρνηση που αδιαφορεί.   
Γ. Σημαντικός τρόπος άμυνας για την επόμενη περίοδο θα είναι η διαρκής δημοσιοποίηση της 
πραγματικής κατάστασης των σχολείων.  Οι διευθυντές/τριες σε εβδομαδιαία βάση (κάθε 
Παρασκευή) καλούνται να ενημερώνουν το ΔΣ του Συλλόγου για: κενά, ελλείψεις σε 
προσωπικό καθαριότητας, υλικών, προβλήματα λειτουργίας, πιθανά κρούσματα κλπ. Η 
εμπειρία της διαχείρισης της κατάστασης στην Καλλιθέα, δείχνει ότι η δημοσιοποίηση του 
προβλήματος είναι ισχυρό όπλο. Αντίστοιχα, και το ΔΣ της ΔΟΕ ζητά από τους Συλλόγους 
στοιχεία λειτουργίας των σχολείων σε εβδομαδιαία βάση.  
 Επίσης:  
 Θα εκδοθεί ιδιαίτερη ανακοίνωση για το θέμα των καθαριστριών/των, την ανεπάρκεια 

και την απαράδεκτη καθυστέρηση πρόσληψης και παρουσίας τους στα σχολεία. 
Υπεύθυνος για την καθυστέρηση αυτή είναι και ο Δήμος Νέας Σμύρνης.  

 Θα εκδοθούν τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών 
 Θα εκδοθεί το Δελτίο Τύπου για την παράσταση διαμαρτυρίας των Συλλόγων της Δ που 

έγινε στη Διεύθυνση στις 4/9 και στην οποία συμμετείχαν 3 μέλη του ΔΣ του Συλλόγου 
μας.  

 Θα εκδοθεί ανακοίνωση για την απαράδεκτη πρόθεση του Υπ. Παιδείας να νομοθετήσει 
τη δυνατότητα τρίμηνων προσλήψεων αναπληρωτών!  

 
Δεύτερο θέμα: Πρωτοβουλίες-Δράσεις –Συντονισμοί με ΣΕΠΕ/ΕΛΜΕ/ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 
 

 Την Τρίτη 8/9 θα συμμετάσχουμε στο Συντονισμό Συλλόγων και ΕΛΜΕ του Λεκανοπέδιου την 
οποία καλούν οι Σύλλογοι Α Αθήνας και Βύρωνα-Καισαριανής «Ρ. Ιμβριώτη».  
 

«Κάλεσμα σε σύσκεψη συντονισμού των Συλλόγων ΠΕ και ΕΛΜΕ της Αττικής την Τρίτη 8/9, στις 18.30, στο 
θεατράκι της Γκράβας 

Στη σημερινή συγκυρία που κλιμακώνεται η αντιλαϊκή, αντιεκπαιδευτική και επικίνδυνη πολιτική της κυβέρνησης, τα 
εκπαιδευτικά σωματεία οφείλουμε να συμβάλουμε στη συσπείρωση και στο συντονισμό των δυνάμεων για ενίσχυση του 
αγώνα με στόχο την ανατροπή της επίθεσης, με συγκεκριμένο αγωνιστικό σχέδιο δράσης και αγώνα. 
Σε συνέχεια των πρωτοβουλιών συντονισμού της δράσης όλου του προηγούμενου διαστήματος, καλούμε σε νέα σύσκεψη 
συντονισμού των Συλλόγων ΠΕ και ΕΛΜΕ της Αττικής,στο θεατράκι της Γκράβας, την Τρίτη 8/9, στις 18.30, για όλα 
τα ζητήματα της συγκυρίας και συγκεκριμένα: 



 Την απόφαση της κυβέρνησης για το άνοιγμα των σχολείων με τη λειτουργία πληθωρικών τμημάτων (έως 25 μαθητές) 
και την ολοφάνερη παραβίαση στοιχειωδών μέτρων προστασίας  

 Τη δυναμική κινητοποίηση της 25ης Αυγούστου και την ανάγκη κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων για το ασφαλές άνοιγμα 
των σχολείων (έως 15 μαθητές στο τμήμα, καθαριότητα, υγειονομικά μέτρα, κλπ.) 

 Την ανάγκη για ουσιαστική στήριξη του δημόσιου σχολείου, αύξηση των δαπανών για την παιδεία,  κάλυψη όλων των 
κενών με μαζικούς διορισμούς, υπεράσπιση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών μας, αναδιάταξη και μείωση 
της ύλης 

 Το μπλοκάρισμα της αξιολόγησης/αυτοαξιολόγησης με απεργία-αποχή από κάθε αξιολογική διαδικασία με βάση το κοινό 
κείμενο των 77 Συλλόγων ΠΕ και ΕΛΜΕ. Την ανάγκη άμεσης λήψης σχετικής απόφασης από τις εκπαιδευτικές 
ομοσπονδίες ΔΟΕ και ΟΛΜΕ 

 Την κατάργηση κάθε νομοθετικής διάταξης (τροπολογία, Π.Ν.Π., κλπ) που επιτρέπει κάμερες και on – line μετάδοση 
των μαθημάτων στα σχολεία 

 Την απαίτηση για μέτρα ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας, εδώ και τώρα, με βάση τα αιτήματα του 
υγειονομικού κινήματος 

 Τον αγώνα για τους μισθούς και τις συντάξεις, για το δικαίωμα όλων στη σταθερή και μόνιμη εργασία  
 Την επίθεση στα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα και ελευθερίες με αποκορύφωμα την αμφισβήτηση του 

στοιχειώδους δημοκρατικού δικαιώματος της συγκέντρωσης και της διαδήλωσης 
Να διεκδικήσουμε αγωνιστικά την ασφαλή λειτουργία των σχολείων 
Όχι στους αποκλεισμούς και τις απολύσεις αναπληρωτ(ρι)ών 
Μπλοκάρουμε την αξιολόγηση-αυτοαξιολόγηση με απεργία-αποχή από κάθε αξιολογική διαδικασία» 
 
 

 Την Τετάρτη 9/9 θα συμμετέχουμε σε σύσκεψη που καλεί η ΕΛΜΕ Νέας Σμύρνης – 
Καλλιθέας-Μοσχάτου, με τους τοπικούς Συλλόγους και Ενώσεις Γονέων.  
«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Νέας Σμύρνης-Καλλιθέας-Μοσχάτου 
σας καλεί 
σε συζήτηση για να οργανώσουμε τις δράσεις και τις διεκδικήσεις μας για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων στην 
κατεύθυνση των αιτημάτων του εκπαιδευτικού και γονεϊκού κινήματος την Τετάρτη, 9/9/2020 και ώρα 18:30 στο 
σχολικό συγκρότημα του Αγ. Νικολάου Καλλιθέας.»                
 

 Θα ζητήσουμε από τη ΔΟΕ να διαμορφώσει ένα πρόγραμμα αγωνιστικής διεκδίκησης των 
αιτημάτων για ασφαλή λειτουργία των σχολείων.  

 Θα απαιτήσουμε από τη Δ Αθήνας και το Υπ. Παιδείας να οριστούν υπεύθυνοι στους οποίους 
να μπορούν να απευθύνονται τα σχολεία για να παίρνουν σαφείς και εφαρμόσιμες οδηγίες για 
τη διαχείριση ενδεχόμενων κρουσμάτων.  
 
Θέμα τρίτο: Δίχρονη υποχρεωτική αγωγή και εκπαίδευση 
 
Έγινε ενημέρωση για τα παρακάτω:  
 
Στις 22/7 έγινε η πρώτη συνεδρίαση της διαπαραταξιακής επιτροπής για το κτιριακό και την 
εφαρμογή της δίχρονης. Συμμετείχαν εκπρόσωποι από όλες οι δημοτικές παρατάξεις και ο 
Πρόεδρος της ΔΕΠ. Αν και η επιτροπή συγκλήθηκε μετά από δικιά μας πίεση, αμφισβητήθηκε από 
το Πρόεδρο της ΔΕΠ η δυνατότητα συμμετοχής του Συλλόγου μας αλλά και της Ένωσης Γονέων. Η 
συμμετοχή επιβλήθηκε στην πράξη.  



Η συζήτηση που έγινε ήταν ιδιαίτερα έντονη, αφού γινόταν υπό το βάρος της απόφασης της 
κυβέρνησης για εξαίρεση του Δήμου Νέας Σμύρνης από την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής 
αγωγής και εκπαίδευσης. Αναδείχτηκαν έντονα από τους/τις εκπροσώπους των δημοτικών 
παρατάξεων της αντιπολίτευσης η ανικανότητα και η αδιαφορία των υπευθύνων του Δήμου για την 
κάλυψη των αναγκών.  
Τέθηκε και το πρόβλημα των παιδικών σταθμών οι οποίοι δεν επαρκούν για να καλύψουν τις 
ανάγκες και με δεδομένη την «επιστροφή» των προνηπίων θα μείνουν έξω πολλές δεκάδες παιδιών 
μικρότερης ηλικίας.  
Έγινε συζήτηση και ασκήθηκε πίεση για να διερευνηθεί άμεσα η δυνατότητα εξεύρεσης κτιρίων 
αφού ακόμη και αν τοποθετηθούν οι 9 ΠΡΟΚΑΤ αίθουσες στα 3 οικόπεδα, δεν επαρκούν για να 
καλυφθούν τα προνήπια. Κατατέθηκαν μάλιστα, από την παράταξη «Ποιότητα Ζωής» επιπλέον 
γραπτές προτάσεις για κτίρια που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν. Στην κριτική που ασκήθηκε και 
τις προτάσεις που κατατέθηκαν, ο Πρόεδρος της ΔΕΠ και Εντεταλμένος Δημοτικό Σύμβουλο Δια 
Βίου Μάθησης, Παιδείας και Σχολικών Υποδομών,  επέμεινε στις θέσεις του ότι δηλαδή ο Δήμος 
Νέας Σμύρνης δεν έχει καμιά ευθύνη για την καθυστέρηση υλοποίησης του νόμου για την 
υποχρεωτικότητα της δίχρονης, αρνήθηκε τις κατηγορίες ότι στην πραγματικότητα περίμενε να 
καταργηθεί/ανασταλεί ο νόμος από τη νέα κυβέρνηση και υπεραμύνθηκε της πρακτικής του δήμου 
λέγοντας ότι όσοι δήμοι βιάστηκαν να προχωρήσουν δεν έχουν εξασφαλίσει τις απαραίτητες 
υποδομές.  
Υποσχέθηκε ότι θα γίνει από την τεχνική υπηρεσία προκήρυξη για ενοικίαση χώρων για να είμαστε 
έτοιμοι την επόμενη χρονιά. Αποδέχτηκε μετά από πιέσεις ότι θα γίνει συνάντηση της επιτροπής με 
κλιμάκιο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για να απαντήσει η ίδια η τεχνική υπηρεσία για το 
εφικτό ή όχι των προτάσεων που έγιναν.  
Δεν υπήρξε ορισμός χρόνου για νέα συνεδρίαση.  
Από την πλευρά του Συλλόγου μας θα ζητηθεί να προχωρήσει άμεσα η λειτουργία της 
επιτροπής.  
 
Θέμα τέταρτο: Ενημερώσεις-ψηφίσματα 
 

 Έγινε ενημέρωση ότι: 
Στη Γενική Συνέλευση Προέδρων της ΟΛΜΕ που έγινε το Σάββατο 5/4, πάρθηκε με μεγάλη 
πλειοψηφία απόφαση για απεργία-αποχή από την αξιολόγηση. Η απόφαση έχει μεγάλη σημασία 
γιατί στέλνει συγκεκριμένο και σαφές μήνυμα προς την κυβέρνηση.  
Αναμένουμε και διεκδικούμε να πράξει το ίδιο και η ΔΟΕ.  
 
Η απόφαση είναι η παρακάτω: 
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΕΛΜΕ (5/9/2020) 
Απεργία – αποχή από τις διαδικασίες αξιολόγησης /αυτοαξιολόγησης του ν. 4692/2020 
 

1. Δηλώνουμε την αντίθεσή μας στους σχεδιασμούς για αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και για 
ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Η οποιαδήποτε απόπειρα εφαρμογής της αξιολόγησης 
χρειάζεται να βρει τον κλάδο ενωμένο και θωρακισμένο με το όπλο της απεργίας – αποχής. 

2. Αποφασίζουμε απεργία – αποχή από τις διαδικασίες αξιολόγησης εκπαιδευτικών και αξιολόγησης / 
αυτοαξιολόγησης σχολικών μονάδων που προβλέπονται από τον νόμο 4692/2020 (ΦΕΚ 12 Ιουνίου 
2020) που αφορούν αξιολόγηση και συγκεκριμένα τα άρθρα 33, 34, 35, 36 καθώς και τις 
εφαρμοστικές Υπουργικές Αποφάσεις και εξουσιοδοτούμε το ΔΣ της ΟΛΜΕ, αμέσως μετά την 
έκδοση των εφαρμοστικών Υ.Α. να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (νομικές) για την 
υλοποίησή της.  

3. Καλούμε το ΔΣ της ΔΟΕ σε κοινή δράση ενάντια στην αξιολόγηση του ν. 4692/20 
4. Καλούμε τους Συλλόγους ΠΕ και τις ΕΛΜΕ να προχωρήσουν σε όλα τα οργανωτικά μέτρα 

προετοιμασίας του κλάδου για τη μάχη αυτή.  
Από τη Γεν. Συνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ 

 
 

 Με δεδομένο ότι στις 4/9 ολοκληρώθηκε η δίκη της ναζιστικής εγκληματικής Χρυσής Αυγής και ότι 
στις 7 Οκτωβρίου το τριμελές Εφετείο θα ανακοινώσει την απόφασή του μετά από 5,5 χρόνια 
διεξαγωγής της διαδικασίας, προτάθηκε και αποφασίστηκε να εκδοθεί ανακοίνωση συμμετοχής στη 
συγκέντρωση και πορεία την Παρασκευή 18 Σεπτέμβρη (ημέρα της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα) 
στις 18:00, στο μνημείο Παύλου Φύσα στο Κερατσίνι και στη συγκέντρωση έξω από την αίθουσα 
του Εφετείου την Τετάρτη 7/10 το πρωί με στάση εργασίας. Θεωρούμε δεδομένο ότι θα βγει 
ανάλογη απόφαση από την ΑΔΕΔΥ.  
Θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση.  
 
Παρόντες/παρούσες: Μελαμπιανάκη Ζέττα, Καραμπά Σοφία, Μαντζαβράκου Ανθή, Κουρκούνη 
Φωτεινή, Αχιλλέας Στεφάνου, Τσαχουρίδου Κυριακή, Μπογιατζής Φίλιππος 
Οι αποφάσεις είναι ομόφωνες.  


