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    ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  

ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 25/5 

Στην έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας συμμετείχαν 33 συναδέλφισσες και 

συνάδελφοι. Έγινε πλούσια και μεγάλη συζήτηση για το σχέδιο νόμου για την παιδεία, την 

τροπολογία για τη ζωντανή μετάδοση του μαθήματος από την τάξη, την εμπειρία μας το διάστημα 

με κλειστά σχολεία.  

Ανεξάρτητα από τη διαφορετική εμπειρία και προσέγγιση, ομόθυμη ήταν η άποψη  

-αντίθεσης με το νέο σχέδιο νόμου για την παιδεία και ανάγκη συμμετοχής στις κινητοποιήσεις 

-αντίθεσης με την τροπολογία που δίνει τη δυνατότητα για ζωντανή μετάδοση του μαθήματος μέσα 

από τη σχολική τάξη.  

-η εξ αποστάσεως σε όλες της μορφές της σε καμιά περίπτωση δε μπορεί να υποκαταστήσει τη 

ζωντανή διδασκαλία, δεν συμμετείχαν όλοι οι μαθητές.  

-με το άνοιγμα των σχολείων, σταματάμε κάθε μορφή εξ αποστάσεως.  

Επίσης, από όλους σχεδόν τους ομιλητές/ομιλήτριες, έγινε κριτική στην εξ αποστάσεως 

σύγχρονη από πολλές πλευρές, όπως: 

-στην πλατφόρμα webex, έχει δοθεί η δυνατότητα επεξεργασίας των δεδομένων που 

συγκεντρώνονται (αριθμός μαθημάτων, αριθμός συμμετεχόντων κλπ) όπως αναφέρεται στην 

τροπολογία για τις κάμερες και ανοίγει το δρόμο για την κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων.   

-υπάρχει μικρή δυνατότητας ελέγχου και εποπτείας των μαθητών στη διαδικασία του 

τηλεμαθήματος (αναφέρθηκαν πολλά παραδείγματα και προσωπικές εμπειρίες), ενώ ο/η 

εκπαιδευτικός εξακολουθεί να έχει την ευθύνη της διαδικασίας. 

-Δεν συμμετέχουν όλοι οι μαθητές και παραβιάζεται το συνταγματικό δικαίωμα στην υποχρεωτική 

εκπαίδευση. Αναφέρθηκε έρευνα που έγινε από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σε εκπαιδευτικούς 

ΠΕ και ΔΕ, με βάση την οποία, «Οι μισοί και πλέον εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι δεν υπήρξε ή 

υπήρξε μικρή αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών, και περίπου εννέα στους 10 εκπαιδευτικούς 

(87,6%) θεωρούν ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δημιούργησε νέες μορφές ανισοτήτων ενώ, το 



72,2% των εκπαιδευτικών πιστεύει ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση συμβάλλει στην 

αναπαραγωγή των κοινωνικών ανισοτήτων». 

-Η προαιρετικότητα του «δύναται» και η έλλειψη σαφούς κατεύθυνσης από τα συνδικαλιστικά 

όργανα για το τι κάνουμε και τι όχι, οδήγησε στο χάος όπου ο καθένας έκανε ό,τι καταλάβαινε. 

-Από δω και πέρα, ανεξάρτητα με το τι έκανε ο καθένας και η καθεμιά, να χαραχτούν σαφείς 

κόκκινες γραμμές σχετικά με τη σύγχρονη. Είναι επικίνδυνη για τα δικαιώματά μας (άδειες, 

ωράριο, προσλήψεις αναπληρωτών).  

-Εκφράστηκε προβληματισμός για το σύνολο των πλατφορμών του Υπουργείου (σύγχρονη-

ασύγχρονη), μέσα από τις οποίες έχει δυνατότητα συγκρισιμότητας των σχολικών μονάδων και η 

άποψη ότι πρέπει να αποφασιστεί σήμερα από τους Συλλόγους Διδασκόντων η μη υλοποίηση 

σύγχρονης σε καμιά περίπτωση (με ανοιχτά αλλά και κλειστά σχολεία).  

ΟΜΟΦΩΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΓΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ: 

Οι Σύλλογοι διδασκόντων, στην πρώτη τους συνεδρίαση, θα φτιάξουν πρακτικό (θα 

αποσταλεί σχέδιο) με το οποίο, θα δηλώσουν ότι δε θα υλοποιήσουν τη «δυνατότητα» για 

live streaming μέσα από τις σχολικές τάξεις, συμμετέχοντας στην απεργία-αποχή που έχει 

κηρύξει το ΓΣ της ΑΔΕΔΥ.  

Επιπλέον, με το άνοιγμα των σχολείων, αποφασίζεται ότι σταματάει η εξ αποστάσεως. Κάθε 

σχολείο, θα επιλύσει με παραδοσιακό τρόπο το (ενδεχόμενο) πρόβλημα που θα παρουσιαστεί 

με μαθητές/τριες που πράγματι έχουν στο σπίτι τους άτομο υψηλού κινδύνου.  

Επίσης: 

- Την πρώτη μέρα λειτουργίας των σχολείων, να μοιραστεί στους γονείς το γράμμα της ΔΟΕ 

-Να φτιαχτούν πανό με θέμα την αντίθεση στο νομοσχέδιο και τις κάμερες και να μπουν έξω από 

τα σχολεία 

-Θα γίνει συνάντηση με την Ένωση Γονέων (την Τρίτη καλεί η ΕΛΜΕ σε σύσκεψη με τις Ενώσεις 

Γονέων) 

-Συντονιζόμαστε με την τοπική ΕΛΜΕ  

-Κατεβαίνουμε στη διαδήλωση της 26/5 ώρα 7μμ 

-Περιφρουρούμε τα εργασιακά μας δικαιώματα (εργασιακό και διδακτικό ωράριο, άδειες κλπ).  

 

 

 



Έγινε ενημέρωση σχετικά με το άνοιγμα των σχολείων 

Περιμένουμε τις σχετικές εγκυκλίους που θα ρυθμίζουν μια σειρά ζητήματα. Υποχρεωτική 

παρουσία των εκπαιδευτικών από Πέμπτη 28/5. Όχι νωρίτερα.  

Όσοι/ες εκπαιδευτικοί δικαιούνται άδεια, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1856/15-5-2020, πρέπει να 

αναπληρωθούν. Αυτές είναι:  

 Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών. 

 Άτομα με βαριά καρδιοπάθεια, ή και άτομα με χρόνια καρδιαγγειακά νοσήματα, που 

εμφανίζουν την ακόλουθη συμπτωματολογία: κλάσμα εξώθησης αριστερός κοιλίας: <40%, ενεργό 

ισχαιμία του μυοκαρδίου, άνω του μετρίου βαθμού στένωση ή ανεπάρκεια μιτροειδούς ή αορτικής 

βαλβίδας, πνευμονική υπέρταση, ιστορικό πρόσφατης καρδιοχειρουργικής επέμβασης (προ 

τριμήνου), καθώς και οι μυοκαρδιοπάθειες, ή και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία άλλης 

καρδιαγγειακής πάθησης. 

 Άτομα με ανθεκτική αρτηριακή υπέρταση παρά τη μέγιστη αγωγή. 

 Άτομα με βαριά πνευμονοπάθεια ή και με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα μέτριου προς 

σοβαρού βαθμού που εμπίπτουν στην ακόλουθη ή και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία: 

ασθενείς με άσθμα με 2 παροξύνσεις κατά το τελευταίο έτος, παρά τη μέγιστη αγωγή (με β-

διεγέρτη και εισπνεόμενο κορτικοειδές), ασθενείς με ΧΑΠ που βρίσκονται σε οξυγονοθεραπεία 

κατ’ οίκον ή παρουσίασαν 2 παροξύνσεις κατά το τελευταίο έτος ή/και μία νοσηλεία σε 

νοσοκομείο, ασθενείς σε μόνιμη οξυγονοθεραπεία για άλλες αναπνευστικές παθήσεις, ή και 

ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία άλλης πνευμονικής πάθησης. 

 Άτομα με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη. Ιδίως ως προς τα άτομα με αρρύθμιστο 

σακχαρώδη διαβήτη ως ενδεικτικές τιμές λαμβάνονται οι ακόλουθες: HbA1c του τελευταίου 

3μήνου: ≥8.0% ή Μ.Ο. τιμών γλυκόζης αίματος ≥200 mg/dL τις τελευταίες 7 ημέρες και 

ασθενείς με μικρο/μακρο αγγειακές επιπλοκές, ή και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία. 

 Άτομα που παρουσιάζουν βαριές νευρολογικές / νευρομυϊκές παθήσεις. 

 Άτομα με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, που υποβάλλονται σε εξωνεφρική 

κάθαρση. 

 Άτομα με χρόνια ηπατική ανεπάρκεια (κίρρωση). 

 Άτομα με υψηλό δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ>40). 

 Άτομα που παρουσιάζουν σοβαρή ανοσοκαταστολή (συγγενή ή επίκτητη) σύμφωνα με τη 

γνώμη του θεράποντος ιατρού – Μεταμοσχευμένοι που λαμβάνουν 2 ή περισσότερα 

ανοσοκατασταλτικά φάρμακα – HIV ασθενείς με CD4≤200/μL. 

 Ασθενείς με διάγνωση νεοπλασίας κατά την τελευταία πενταετία ή που βρίσκονται υπό 

χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, ή ανοσοθεραπεία. 

 Ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες, δρεπανοκυτταρική αναιμία και πολυμεταγγιζόμενα 

άτομα. 

 Γυναίκες που κυοφορούν. 

 

Ο Σύλλογος έχει από 6/5 εκδώσει ανακοίνωση που έχει κοινοποιηθεί στη ΔΕΠ και την ΕΣΕΠΕ. 

Επιπλέον, θα προχωρήσουμε σε νέο υπόμνημα προς το Δημοτικό Συμβούλιο, μόλις έχουμε τις 

οδηγίες του ΕΟΔΥ. Οπωσδήποτε πρέπει:  



-Να διεκδικήσουμε με όλους τους τρόπους αύξηση των καθαριστριών στα σχολεία. Δεν είναι 

δυνατόν να λειτουργήσουν με το υπάρχον προσωπικό και μόνο.  

-Να διεκδικήσουμε με όλους τους τρόπους να εφαρμοστούν με ευθύνη του Δήμου όλες οι οδηγίες 

που θα έρθουν από τον ΕΟΔΥ, χωρίς να πληρώσουν οι γονείς.  

Ενημερώνουμε άμεσα το Σύλλογο για όλα τα προβλήματα που προκύπτουν.  

 

Σχετικά με το θέμα της εφαρμογής της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής αγωγής και 

εκπαίδευσης στο Δήμο Νέας Σμύρνης 

 

 Στις 6/5, ο Δήμος Νέας Σμύρνης είχε βγάλει ανακοίνωση στην οποία έλεγε «Τονίζεται ότι ο 

Δήμος Νέας Σμύρνης δεν έχει ακόμη υλοποιήσει την υποχρέωση για «Διετή Νηπιακή 

Εκπαίδευση». Ως εκ τούτου τα προνήπια (γεννηθέντα 01-01-2016 ως 31-12-2016) θα εγγραφούν 

στους παιδικούς σταθμούς για την περίοδο 2020-2021». 

Αυτό, αναιρέθηκε μόλις ξεκίνησαν οι εγγραφές. Πήραν τηλέφωνο στα προνήπια και τους είπαν να 

γραφτούν στο νηπιαγωγείο. Ήδη, στα νηπιαγωγεία έχει γραφτεί μεγάλος αριθμός μαθητών.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο θα συζητήσει την Πέμπτη 28/5 την έγκριση των 9 προκατασκευασμένων  

αιθουσών, που θα τοποθετηθούν σε 3 μικρά οικόπεδα. Η τοποθέτηση της Δημοτικής Επιτροπής 

Παιδείας είναι ομόφωνη και λέει τα παρακάτω: 

 

«ΑΠΟΦΑΣΗ   5 

4η  Τακτική  Συνεδρίαση της 7ης -5-2020 

  

Παρόντες                                                                                Απόντες 

Πολύδωρος Συρίγος- Πρόεδρος                               Αν και κλήθηκαν νόμιμα 

Μελαμπιανάκη Ζέττα                                                      Μιχάλης Σκουλάτος 

Γεώργιος Γουρναρόπουλος                                                Πρίμη Μαίρη         

Μαρίνα Δεκούλου                                                            Νικολάου Γεώργιος 

                                                                                        Ασημάκος Γεώργιος 

 Κατά την 4η Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας την 7η  Μαΐου  2020  και ώρα 10.00,  η 

οποία έγινε στο στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (2ας Μαΐου 8, Κεντρική Πλατεία, 3ος όροφος)  στο 

θέμα της συνεδρίασης:  «Εφαρμογή Διετούς Προσχολικής Εκπαίδευσης στον Δήμο Νέας Σμύρνης και 

έγκριση Τεχν. Δελτίου χρηματοδότησης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων». 

Ο Πρόεδρος της ΔΕΠ  ενημέρωσε τα μέλη για τα εξής: 

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης έχει εκφραστεί επισήμως ότι είναι υπέρ των μονίμων και σταθερών κατασκευών 

για σχολική χρήση. Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται τόσο ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης της πόλης μας, όσο και η Ένωση Γονέων Ν. Σμύρνης. 

Το Υπουργείο Παιδείας κ’ Θρησκευμάτων σύμφωνα με την παρ. 17 του αρ. 220 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 

70 Α) και σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 14235/06-02-2020 (ΑΔΑ: ΨΟ7Ε46ΜΤΛΡ-0ΒΛ) εγκύκλιο οδηγιών 

που αφορά στην έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2020 και στον προγραμματισμό δαπανών του ΠΔΕ 

2021-2023 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΥΠΑΝΕΠ) δήλωσε την πρόθεση να 

χρηματοδοτήσει την τοποθέτηση και λειτουργία προκατασκευασμένων αιθουσών, ελαφρού τύπου, για την 



εφαρμογή της Δίχρονης Υποχρεωτικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σε χώρους που θα προταθούν από τον 

Δήμο Ν. Σμύρνης. 

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης, με Τεχνικό Δελτίο που υπεβλήθη από την Τεχνική του Υπηρεσία, αιτήθηκε την 

προμήθεια, τοποθέτηση και λειτουργία 9 σχολικών αιθουσών, με τους βοηθητικούς τους χώρους σε 3  

διαφορετικούς χώρους όπως: α) το οικόπεδο της περιοχής Δέγλερη, β) το οικόπεδο ιδιοκτησίας ΕΛΤΑ 

στην περιοχή Αγ. Αναργύρων και γ) μέρος του ελεύθερου χώρου στο σχολικό Συγκρότημα Παπαστράτου. 

Το αίτημα αυτό εγκρίθηκε την Τρίτη 11.5.2020 (ΑΔΑ 6ΑΡ346ΜΤΛΡ-Σ37). 

Η λειτουργία των αιθουσών αυτών, εφόσον λυθούν από την η πολιτεία λύσει τα όποια γραφειοκρατικά και 

πολεοδομικά προβλήματα, προβλέπεται από το Νόμο να είναι για 4 έτη (+2 έτη εφόσον ο Δήμος, πριν τη 

λήξη της προθεσμίας των τεσσάρων ετών, έχει βρει κατάλληλο ακίνητο) . 

Κοινή μας θέση είναι η εξασφάλιση μόνιμων και σταθερών κατασκευών το συντομότερο δυνατό. Ο Δήμος 

Ν. Σμύρνης διεκδικεί το καλύτερο για το θέμα αυτό και έχει ήδη καταθέσει προτάσεις στους αρμόδιους του 

Υπ, Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναμένοντας τις ενέργειές τους αφού είναι σαφής η έλλειψη πολλών 

ελεύθερων χώρων για τον σκοπό αυτό. 

Δεσμευόμαστε  να εξασφαλίσουμε την λειτουργία της Δίχρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Εκπαίδευσης. 

Θέλουμε την εξασφάλιση ποιοτικών και ασφαλών, μόνιμων και σταθερών σχολικών κτιριακών υποδομών 

για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς της Νέας Σμύρνης. 

 Η ΔΕΠ του Δήμου Ν. Σμύρνης μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες θα προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο 

την συμμετοχή και άλλων φορέων στην προσπάθεια να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση στο κτιριακό θέμα 

έτσι ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των νηπιαγωγείων ακόμη και για το 7ο και 10ο 

νηπιαγωγείο, που δεν περιλαμβάνονται στον αρχικό σχεδιασμό. 

Οι προσωρινές και οι μόνιμες και σταθερές σχολικές δομές δεν θα αναζητηθούν σε χώρους των 

Δημοτικών Σχολείων της Ν. Σμύρνης που χρησιμοποιούνται για άλλες χρήσεις. 

Στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και με τις παραπάνω προϋποθέσεις εγκρίνουμε ομόφωνα την αίτηση 

προμήθειας και εγκατάστασης 9 (εννέα) σχολικών αιθουσών και των βοηθητικών χώρων τους στις 

τοποθεσίες που προτάθηκαν  από τον Δήμο Ν. Σμύρνης.» 

 

 

Σήμερα, ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι οι 9 αίθουσες θα είναι έτοιμες το Σεπτέμβρη, (το οποίο 

είναι μάλλον απίθανο), και πάλι δεν επαρκούν. Χρειαζόμαστε και άλλες 5-6 επιπλέον, εφόσον το 

όριο των 22 ανά τμήμα παραμένει και δεν αυξάνεται. Και βέβαια, αυτές πρέπει ναβρίσκονται στο 

κέντρο της Νέας Σμύρνης για να καλύψουν το 7ο και 10ο Νηπιαγωγείο.  

Επομένως, την Τετάρτη θα σταλεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο αίτημα για άμεση ενοικίαση 

συμπληρωματικών αιθουσών. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται μια σαφής εικόνα των μέχρι στιγμής 

εγγραφών. Όλες οι προϊσταμένες, παρακαλούνται να δώσουν αυτή την εικόνα την Τετάρτη 27/5.  

Τέλος, παρόλο που στην απόφαση της ΔΕΠ υπάρχει σαφής διατύπωση ότι « Οι προσωρινές και οι 

μόνιμες και σταθερές σχολικές δομές δεν θα αναζητηθούν σε χώρους των Δημοτικών Σχολείων 

της Ν. Σμύρνης που χρησιμοποιούνται για άλλες χρήσεις.»,  

 

καλούμε τα σχολεία σε επιφυλακή για τυχόν παραβίαση αυτής της απόφασης.  

 

 

  


