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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ 15/6/2016 

Εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για τη συνεχιζόμενη αποσπασματική και 

αδιέξοδη πολιτική του Δήμου στο έντονο κτιριακό πρόβλημα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  

Εκφράζουμε την απογοήτευσή μας γιατί η δημοτική αρχή επιμένει στην ίδια –εδώ 

και 10 χρόνια – λανθασμένη κατεύθυνση ότι το κτιριακό πρόβλημα είναι προσωρινό και θα 

«ξεφουσκώσει» ή θα «λυθεί» με 2-3 φορτώνοντας ένα σχολείο με ακόμα 2-3 αίθουσες.  

Αυτή τη φορά, το σχολείο που θίγεται είναι το 6ο Δημοτικό.   

Σήμερα, ο Δήμος σε συνεργασία με την «ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» προχωρούν 

στην υλοποίηση  ενός ακόμα αποσπασματικού έργου κατασκευής 2 αιθουσών και μιας αίθουσας 

πολλαπλών χρήσεων στην αυλή του 6ου Δημοτικού, με τέτοιο τρόπο ώστε να καταλάβει μεγάλο 

χώρο από την ήδη μικρή αυλή του και θα δημιουργήσει ασφυκτικές συνθήκες προαυλισμού για 

τους μικρούς μαθητές. Η Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων θα καταλαμβάνει ολόκληρη σχεδόν την 

πίσω αυλή και η προσθήκη των 2 αιθουσών θα μικρύνει κατά πολύ το χώρο στην μπροστά αυλή 

του σχολείου την ώρα που προσθέσει περίπου 50 μαθητές. Το αντιστάθμισμα των 120 τμ που 

παραχωρείται από τους Προσκόπους δεν μπορεί να θεωρηθεί άξιο λόγου. Και πάλι, οι  

αντιδράσεις της  Εκπαιδευτικής Κοινότητας είναι έντονες, αλλά και πάλι δεν βρίσκουμε 

ανταπόκριση.    

Εδώ και μια δεκαετία τουλάχιστον, τα Σωματεία των Εκπαιδευτικών, οι 

Σύλλογοι Γονέων και η Ένωση Γονέων Νέας Σμύρνης, εντόπισαν και προέβλεψαν το 

πρόβλημα που θα προέκυπτε λόγω της οικοδόμησης εκατοντάδων νέων πολυκατοικιών 

ιδιαίτερα στην Άνω Νέα Σμύρνη, και πρότειναν την οικοδόμηση ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.  

Δυστυχώς όμως, η Δημοτική Αρχή, αρνήθηκε να αναγνωρίσει το πρόβλημα και δεν προνόησε να 

δεσμεύσει εγκαίρως οικόπεδα για οικοδόμηση νέου σχολείου. Από το 2012 και μετά, όταν 

φάνηκε καθαρά πόσο έντονο είναι πλέον το κτιριακό πρόβλημα, η Δημοτική Αρχή 

αναγνωρίζοντάς το εν μέρει, κατευθύνεται σε «μπαλώματα» και προχειρότητες που δείχνουν 

σαφώς έλλειψη σχεδιασμού. Αντί να προσανατολιστεί στην κατασκευή νέου σχολείου, 

προσανατολίστηκε στην προσθήκη αιθουσών στα υπάρχοντα σχολεία με τα ανεπαρκή 

προαύλια, με τη δικαιολογία της ανάγκης για άμεση λύση. Στην πραγματικότητα, ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ 

ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ, επρόκειτο για πλήρη άρνηση να υπάρξει σοβαρός σχεδιασμός. 

Έτσι, το 2012 έγινε προσθήκη 3 αιθουσών στο 7ο Δημοτικό, το 2014 μιας αίθουσας 

στο 12ο δημοτικό και σήμερα, γίνεται σχεδιασμός για προσθήκη 2 αιθουσών στο 6ο Δημοτικό. 

Αυτές οι επιλογές, έχει αποδειχτεί στην πράξη ότι δεν λύνουν κανένα απολύτως πρόβλημα, 

απλώς το αναβάλλουν, ενώ δημιουργείται κάθε χρόνο ανασφάλεια στα Πρωτάκια για το ποιο θα 

είναι το σχολείο εγγραφής τους. Παράλληλα, με αυτό τον τρόπο, επιβαρύνονται τα σχολικά 

συγκροτήματα τα οποία έχουν γίνει ΥΠΕΡΜΕΓΕΘΗ σε απαράδεκτο βαθμό για τα δεδομένα της 

Πρωτοβάθμιας, με το μικρότερο να έχει 321 μαθητές/τριες να συνωστίζονται το διάλειμμα στην 

ανεπαρκή αυλή του.  

Τα πληθυσμιακά δεδομένα της περιοχής μας δείχνουν ότι ο αριθμός των 

μαθητών θα συνεχίσει να αυξάνεται και τα επόμενα χρόνια!     

Το Σεπτέμβρη του 2015, φτιάχτηκαν 3 νέα τμήματα Πρώτης τάξης, ένα 

καταλαμβάνοντας την αίθουσα του Τμήματος Ένταξης του 3-13 Δημοτικού, ένα 
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καταλαμβάνοντας την μοναδική αίθουσα Ξένης Γλώσσας του 2ου Δημοτικού και ένα 

καταλαμβάνοντας την αίθουσα της Βιβλιοθήκης του Δημ. Σχ. Του Αγ. Ανδρέα!  

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ πλέον ελεύθερες αίθουσες ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ για να 

γίνουν αίθουσες διδασκαλίας.  

Σήμερα στη Νέα Σμύρνη τα όρια των Δημοτικών Σχολείων έχουν καταργηθεί 

στην πράξη και τα παιδιά δεν μπορούν – όπως κανονικά δικαιούνται –  να φοιτήσουν στο 

σχολείο της γειτονιάς τους γιατί είναι υπερπλήρες και είναι υποχρεωμένα να ψάχνουν 

θέση σε διπλανά και παραδιπλανά σχολεία ακόμα και στο διπλανό Δήμο.  

Σε όλα τα σχολεία της Νέας Σμύρνης έχει καλυφθεί το σύνολο των ελεύθερων 

αιθουσών. Τα σχολεία έχουν αίθουσες για ξένη γλώσσα, καλλιτεχνικά, θεατρική αγωγή, 

μουσική όπως θα έπρεπε, (εργαστήρια φυσικής δεν είχαμε κι από πριν) και το μέλλον 

διαγράφεται ζοφερό. Για μια χρονιά ακόμη, η Νέα Σμύρνη έχει τη θλιβερή «πρωτιά», με το 

μέσο όρο μαθητών ανά τμήμα στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να είναι από τους 

ψηλότερους πανελλαδικά, φτάνοντας στο 23,75.  

Στο μεταξύ, τα σχολεία της Νέας Σμύρνης υποβαθμίζονται διαρκώς, τα τμήματα 

είναι πολυπληθή, τα προαύλια είναι υπερπλήρη και τα σχολεία αντιμετωπίζονται ως ένας τομέας 

που πρέπει να γίνουν περικοπές. 

Μήπως έχει έρθει η ώρα να αντιμετωπιστεί από τους αρμόδιους σοβαρά το κτιριακό 

πρόβλημα; 

Μήπως έχει έρθει η ώρα της παραδοχής από τη δημοτική αρχή ( και άλλους 

αρμόδιους) του τεράστιου λάθους που έχουν διαπράξει, εθελοτυφλώντας, λοιδορώντας και 

κωφεύοντας, ενώ η εκπαιδευτική κοινότητα έχει κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου από το 2007; 

Μήπως έχει έρθει η ώρα, να πούμε δυνατά ότι «ο βασιλιάς είναι γυμνός» δηλαδή ότι 

τα σχολεία της Νέας Σμύρνης είναι πλέον υποβαθμισμένα, ότι δεν υπάρχουν πια ελεύθερες 

αίθουσες ούτε για δείγμα και ότι στα προαύλια τα διαλείμματα συνωστίζονται –αντί να παίζουν- 

εκατοντάδες παιδιά;   

  Ζητάμε από το σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου να καταψηφίσει τα θέματα 10 και 13 

της Ημερήσιας Διάταξης.  Απορρίπτουμε τις σχεδιαζόμενες κατασκευές στο προαύλιο του 

6ου Δημοτικού Σχολείου μας και την  προσθήκη Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων 

(χωρητικότητας 170 μαθητών περίπου) και δύο σχολικών αιθουσών. Οποιαδήποτε αλλαγή 

στην υφιστάμενη κατάσταση του οικοπέδου και του κτηρίου θα πρέπει να έχει τη σύμφωνη 

γνώμη της Σχολικής Κοινότητας.  

Καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να υλοποιήσει την απόφασή του της 6/6/2012 

και 24/7/2012 στις οποίες αναφέρεται ότι: «Μετά την ολοκλήρωση της πράξης εφαρμογής 

της περιοχής Δέγλερη που αναφέρεται στο συγκεκριμένο οικόπεδο, θα αποφασίσουμε με 

τη σύμφωνη γνώμη της Σχολικής Κοινότητας, την ανέγερση του Σχολικού Συγκροτήματος 

με ή χωρίς Σχολικό Γυμναστήριο, ανάλογα με τις ανάγκες της περιοχής.»  

Καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο και να υλοποιήσει αυτό που χρειάζεται η Νέα Σμύρνη: 

Η ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ  ΕΝΑ ΝΕΟ 12θεσιο ΣΧΟΛΕΙΟ  

και τουλάχιστον 3 ΝΕΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ. 

ΟΧΙ ΑΛΛΟ «ΦΥΤΕΜΑ» ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ! 

ΟΧΙ ΑΛΛΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΑΣ! 

 


