Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Η τακτική Γ. Σ. του Συλλόγου μας αποτελεί την κορυφαία στιγμή της εκδήλωσης της βούλησης των
μελών του συλλόγου, οι οποίοι αποτελούν τη βάση του συλλόγου μας, και έχουν τον πρώτο και τον
τελευταίο λόγο αναφορικά με τα πεπραγμένα της δράσης του.
Στα πλαίσια αυτά σας καταθέτουμε τον απολογισμό της δράσης του Δ. Σ. του συλλόγου μας κατά τη
διάρκεια του συνδικαλιστικού έτους 2017 – 2018 προς έγκριση.
Το Δ. Σ. του Συλλόγου μας, το οποίο προέκυψε από τις εκλογές της 07 – 12 – 2016, συγκροτήθηκε στις
15 – 12 – 2016 σε σώμα σε βάση αντιπροσωπευτική – αναλογική.
Το Δ. Σ. του συλλόγου από τις πρώτες του συνεδριάσεις ανέθεσε στα μέλη του την ενημέρωση των
Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων του Συλλόγου μας (αναλογικά κατά περιοχές).
Με σημαία τα αιτήματα των Γενικών Συνελέυσεων και κατεύθυνση την πλατιά ενότητα των
εργαζομένων και τη συγκρότηση του κοινωνικού – πολιτικού μετώπου των δυνάμεων της εργασίας και
έχοντας ως σταθερή πεποίθηση ότι η μόνη ελπίδα βρίσκεται στους αγώνες μας, με τις μικρές μας
δυνάμεις, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη ενός πολύμορφου κινήματος, τόσο σε κεντρικό όσο και σε
τοπικό επίπεδο, προχωρήσαμε στα εξής:
1. Από κοινού με εκπαιδευτικά σωματεία διοργανώσαμε κινητοποιήσεις στην Α΄ και Δ΄ Διεύθυνση, στην
Περιφέρεια και στο Υπουργείο Παιδείας με κύρια θέματα:










Προσμέτρηση της ώρας της σίτισης σε όλους όσους εμπλέκονται
Έγκριση των προγραμμάτων των νηπιαγωγείων με βάση τις αποφάσεις της ΔΟΕ και των Συλλόγων
Να γίνουν όλες οι απαραίτητες προσλήψεις αναπληρωτών
Να γίνουν όλες οι απαραίτητες προσλήψεις παράλληλης στήριξης ώστε να έχουμε έναν/μία δάσκαλο/α
παράλληλης για κάθε παιδί
Στελέχωση όλων των τμημάτων ένταξης
Να συσταθούν όλες οι απαραίτητες οργανικές θέσεις όλων των ειδικοτήτων και να αποδοθούν σε
σχολικές μονάδες
Καμία σύμπτυξη τμήματος
Ένας/μία δάσκαλος/α ανά 50 μαθητές στο ολοήμερο
Όχι στην προωθούμενη αξιολόγηση – χειραγώγηση

2. προσπαθήσαμε, στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας, να ενημερώνουμε όσο μπορούσαμε καλύτερα τα
σχολεία και τα νηπιαγωγεία του συλλόγου μας για τις δράσεις του Δ. Σ. του Συλλόγου μας και για τις
δράσεις και τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις της Δ. Ο. Ε. και της ΑΔΕΔΥ
3. προχωρήσαμε στην οργάνωση και διεξαγωγή των τακτικών και έκτακτων Γ. Σ. του Συλλόγου μας του
συνδικαλιστικού έτους 20167– 2018

4. κινητοποιηθήκαμε ιδιαίτερα για το θέμα της διεκδίκησης της προσμέτρησης της ώρας σίτισης για όλους
τους εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται στο ολοήμερο με συλλογή υπογραφών και παραστάσεις
διαμαρτυρίας με αίσια κατάληξη στο θέμα της διεκδίκησής μας αυτής
5. αντιμετωπίσαμε, ως Δ. Σ., κατά την έναρξη της τρέχουσας σχολικής χρονιάς 2017 – 2018 τα
προβλήματα των κενών και ελλείψεων στα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία του Συλλόγου μας με
αλλεπάλληλες κινητοποιήσεις – παραστάσεις διαμαρτυρίας και έκδοση ανακοινώσεων ανάδειξης του
προβλήματος και καταγγελιών των ενεργειών της διοίκησης της εκπαίδευσης, όταν αυτές στρέφονταν
ενάντια στα εργασιακά δικαιώματα και τις κατακτήσεις μας, υπονομεύοντας την ποιοτική λειτουργία
του Δημόσιου Σχολείου
6. συμμετείχαμε και συμμετέχουμε στο συντονισμό συλλόγων Π. Ε. & ΕΛΜΕ Αττικής προχωρώντας σε
σειρά αγωνιστικών δράσεων
7. προχωρήσαμε στη διοργάνωση θεατρικής παράσταση για τα παιδιά των συναδέλφων
8. Είχαμε μαζική συμμετοχή στα απεργιακά συλλαλητήρια και τις Γενικές Απεργίες, στα απογευματινά
συλλαλητήρια, στο Συντονισμό Συλλόγων και τις παραστάσεις διαμαρτυρίας και συγκεντρώσεις που
οργανώθηκαν στο Υπουργείο Παιδείας
9. Στηρίξαμε την κινητοποίηση της 24ης Νοέμβρη (με αιτήματα τη Δίχρονη Δημόσια Δωρεάν Υποχρεωτική
Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση και Ενάντια στην ενοποίηση των τμημάτων ΑΤΕΙ Βρεφονηπιοκόμων
με τα Πανεπιστημιακά Τμήματα των Νηπιαγωγών) κηρύσσοντας συμπληρωματική στάση εργασίας και
διοργανώσαμε συνάντηση – συζήτηση με τις/τους νηπιαγωγούς του συλλόγου μας
10. Σχετικά με τα νηπιαγωγεία πρέπει να σημειώσουμε ότι ενώ την περσινή σχολική χρονιά αρκετά
νηπιαγωγεία του συλλόγου μας ακολούθησαν το πρόγραμμα της ΔΟΕ και του συλλόγου, την φετινή
σχολική χρονιά δυστυχώς, η εγκατάλειψη της στήριξης αυτής της μορφής αγώνα από τη ΔΟΕ, συνέβαλε
στη φθίνουσα πορεία και τελικά στην επικράτηση του προγράμματος του υπουργείου που υποβαθμίζει
το ρόλο του νηπιαγωγείου.
11. Συντονίσαμε αποτελεσματικά την απεργία-αποχή των συναδέλφων από τη διαδικασία αξιολόγησης των
υποψηφίων διευθυντών με αποτέλεσμα το σύνολο των δημοτικών του συλλόγου μας να μην
εμπλακούν στη διαδικασία αποτίμησης
12. Στηρίξαμε το αίτημα αιχμής του κλάδου για μαζικούς μόνιμους διορισμούς. Ταυτόχρονα, διεκδικήσαμε
μαζικές προσλήψεις αναπληρωτών ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες των σχολείων και κανένας από
τους αναπληρωτές συναδέλφους των δύο προηγούμενων ετών να μη μείνει άνεργος. Επίσης,
διεκδικήσαμε και διεκδικούμε την εξίσωση των εργασιακών, ασφαλιστικών και συνδικαλιστικών
δικαιωμάτων των αναπληρωτών με τους μόνιμους συναδέλφους.
13. Στηρίξαμε την ειδική εκπαίδευση (τμήματα ένταξης-παράλληλη στήριξη) απέναντι στην πολιτική
διάλυσης των δομών της, καταστρατήγησης των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών και των
εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών.
14. Βρεθήκαμε δίπλα σε κάθε δίκαιο αγώνα, αρωγοί, αλληλέγγυοι και υποστηρικτές. Συμπαραστάτες στους
διωκόμενους συναδέλφους για τη συνδικαλιστική τους δράση ή για την επιλογή τους να υπερασπίσουν
το δημόσιο σχολείο. Σε αγωνιζόμενους κλάδους και σωματεία, στην αγωνιζόμενη νεολαία. Με δεκάδες
ψηφίσματα αλληλεγγύης. Με την καμπάνια για τη Γάζα όπου αποδόθηκε το ποσό των 80.000 ευρώ που
είχαμε συγκεντρώσει όλοι οι Σύλλογοι ΠΕ και ΕΛΜΕ στην Διπλωματική Αντιπροσωπεία της Παλαιστίνης.

15. Ο Σύλλογος στάθηκε δίπλα σε κάθε παιδί αλλά και σε κάθε συνάδελφο που αντιμετώπισε σοβαρό
πρόβλημα. Με πλήρη διακριτικότητα αλλά και με ειλικρινή αίσθηση αλληλεγγύης.
16. Αφού πρώτα καταδικάσαμε την επίθεση της Χρυσής Αυγής σε γονείς και εκπαιδευτικούς του Νέου
Ικονίου Περάματος, συμμετείχαμε στην αντιφασιστική πορεία που διοργανώθηκε στο Πέραμα μαζί και
με άλλα εκπαιδευτικά σωματεία και δώσαμε μαζικό παρόν στις συγκεντρώσεις αλληλεγγύης που
πραγματοποιήθηκαν από το εκπαιδευτικό και εργατικό κίνημα την ημέρα της πρώτης εγκατάστασης
των προσφυγόπουλων στα νέα σχολεία που είχαν επιλεγεί στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά.
17. Καταδικάσαμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο το οργανωμένο σχέδιο της εγκληματικής οργάνωσης
της Χρυσής Αυγής για διάχυση ρατσιστικού δηλητηρίου με αφορμή την παραχώρηση από το Δήμο
Αθηναίων σχολικού κτηρίου τις Κυριακές για μαθήματα εκμάθησης της πακιστανικής γλώσσας σε
παιδιά της πακιστανικής κοινότητας.
18. Συμμετείχαμε σε παραστάσεις διαμαρτυρίας και σε συναντήσεις με την σχολική επιτροπή
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αθηναίων διεκδικώντας:
 Γενναία αύξηση της κρατικής επιχορήγησης.
 Έκτακτη επιχορήγηση από το δήμο για την αντιμετώπιση των παλαιότερων χρεών και των προβλημάτων
δημοτικών και νηπιαγωγείων της πόλης μας.
 Απόδοση των χρημάτων των δόσεων στις σχολικές κοινότητες και διαχείρισή τους από αυτές όπως
ακριβώς ορίζει ο σχετικός αλγόριθμο.
 Άμεση χρηματοδότηση και με έκτακτη επιχορήγηση των οξυμένων αναγκών των νηπιαγωγείων με το
ποσό των 500-700 ευρώ ανά νηπιαγωγείο και αντίστοιχα των τμημάτων ένταξης και του ολοήμερου
δημοτικού σχολείου!
 Να αναλάβει μόνιμα ο Δήμος την πληρωμή των λογαριασμών ΔΕΚΟ και θέρμανσης των Νηπιαγωγείων
του Δήμου μας, όπως 500 λίτρα πετρέλαιο ανά έτος και λογαριασμούς ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ, γιατί τα
νηπιαγωγεία αδυνατούν αντικειμενικά να καλύπτουν τις ανάγκες αυτές.
 Απαιτούμε την αύξηση της επιχορήγησης στα σχολεία τώρα, τη δίκαιη κατανομή των πιστώσεων και την
επιστροφή της οικονομικής διαχείρισης των σχολείων στους πλέον αρμόδιους, στους εκπαιδευτικούς,
τους γονείς και τους μαθητές της κάθε σχολικής μονάδας, την παραπέρα ανάπτυξη των αρμοδιοτήτων
των ΔΕΠ.
19. Συντονίσαμε τη δράση μας με την Ένωση Γονέων του 3 ου και του 1ου Διαμερίσματος του Δήμου
Αθηναίων
Σίγουρα η δράση του Δ. Σ. του Συλλόγου μας είχε αδυναμίες και δυσλειτουργίες, όμως ό, τι έγινε
πρέπει να μας αναγνωριστεί ότι έγινε με στόχο την υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων και
κατακτήσεων μας ως εργαζόμενων εκπαιδευτικών. Βασική αδυναμία στη δράση μας είναι η λογική της
ανάθεσης και της χαμηλής συμμετοχής στην ενεργό δράση και τις πρωτοβουλίες του Συλλόγου. Η
χαμηλή συμμετοχή σε αρκετές Γενικές Συνελεύσεις αποτελεί τη βασικότερη αδυναμία και είναι ευθύνη
όλων.
Στην κρίση των μελών του Συλλόγου μας θα πρέπει να βαραίνει η συνείδηση του γεγονότος ότι το
πρωτοβάθμιο σωματείο μας είναι το κύτταρο της δημοκρατίας και ο κατ’ εξοχήν τόπος συνάντησης και
αλληλεγγύης των εργαζομένων, καθώς επίσης και το γεγονός ότι σε όλη τη διάρκεια της θητείας μας
δεν αρνηθήκαμε ποτέ και σε κανένα μέλος του συλλόγου μας τη βοήθεια ή τη συμπαράστασή μας.

