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ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

Κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι, κ. Δήμαρχε, 

Θεωρούμε απαραίτητο να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω ζητήματα: 

Είναι σε γνώση μας ότι στις 6/5, ο Δήμος Νέας Σμύρνης είχε εκδώσει ανακοίνωση στην οποία 

καλούσε τα προνήπια να γραφτούν στους παιδικούς σταθμούς: «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». 

Αυτή η πρόσκληση, αναιρέθηκε μόλις ξεκίνησε η περίοδος εγγραφών στα νηπιαγωγεία. Τότε, 

τα προνήπια ενημερώθηκαν και από τους παιδικούς σταθμούς ότι σύμφωνα με το νόμο πρέπει 

να εγγραφούν στο νηπιαγωγείο.  

Το Υπουργείο Παιδείας από την πλευρά του δεν έχει δηλώσει τις προθέσεις του σχετικά με την 

επόμενη σχολική χρονιά, περιμένοντας την ολοκλήρωση των εγγραφών και το αποτέλεσμα της 

κινητοποίησης των Δήμων στην κατεύθυνση της εφαρμογής του νόμου χωρίς άλλες αναβολές.  

Από την πλευρά μας, κάναμε καταγραφή των μέχρι στιγμής εγγραφών. Η καταγραφή για τις 

ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ εγγραφές, μέχρι την Τετάρτη 27/5 το μεσημέρι, μας έχει χαροποιήσει 

ιδιαίτερα. Αποδεικνύεται σαφέστατα, με τη διαδικασία των ηλεκτρονικών εγγραφών οι οποίες 

έχουν αυστηρές προϋποθέσεις σχετικά με τον τόπο κατοικίας, ότι είχαμε απόλυτο δίκιο στις 

εκτιμήσεις μας για τον αριθμό των παιδιών τα οποία θα εγγραφούν. Αλλά, και, μας έχει 

θορυβήσει αφού αναδεικνύεται σε όλο του το μέγεθος το πρόβλημα του κτιριακού-και αυτό 

είναι τεράστιο: 

ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΤΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ 

ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 27/5, ΣΤΑ 11 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΧΟΥΝ 

ΕΓΓΡΑΦΕΙ 869 ΠΑΙΔΙΑ (477 ΝΗΠΙΑ ΚΑΙ 392 ΠΡΟΝΗΠΙΑ).   

Η μέγιστη χωρητικότητα των 11 Νηπιαγωγείων, που έχουν συνολικά 23 αίθουσες, είναι: 

22 αίθουσες Χ 22 παιδιά= 484. Σε αυτά προσθέτουμε τα 15 που χωράει η πολύ μικρή 

δεύτερη αίθουσα του 9ου νηπιαγωγείου, άρα ΣΥΝΟΛΙΚΑ χωράνε 499 παιδιά. 



Επομένως, μέχρι στιγμής, δεν έχουμε αίθουσες για 370 παιδιά. Ο  αριθμός αυτός θα 

αυξηθεί μέχρι το τέλος της προθεσμίας εγγραφών (30/5).   

Η εκτίμηση του Συλλόγου μας είναι ότι έχει υπάρξει μεγάλη καθυστέρηση στην επίλυση 

των προβλημάτων του κτιριακού. Η τελευταία τριμερής που έγινε στις 4/6/2019, εκτίμησε 

ότι χρειαζόμαστε 13 επιπλέον αίθουσες. Και αυτή η εκτίμηση, σήμερα, αποδεικνύεται 

κατώτερη των πραγματικών αναγκών. Είχαν προηγηθεί ανάλογες εκτιμήσεις των τριμερών 

στις 3/4/2018 και στις 22/11/2018. Όμως, από το τέλος του 2018 μέχρι τις αρχές του 

2020, καμιά διαδικασία δεν κινήθηκε στο Δήμο Νέας Σμύρνης, ούτε κατατέθηκαν προτάσεις 

από την πλευρά των υπεύθυνων, οι οποίοι κυρίως κατέθεταν τη βεβαιότητά τους ότι δεν 

πρόκειται να εφαρμοστεί η δίχρονη υποχρεωτική αγωγή και εκπαίδευση στη Νέα Σμύρνη.   

Η πρόταση για τις 9 προκατασκευασμένες αίθουσες, τέθηκε σε διαβούλευση στο τέλος 

Φεβρουαρίου του 2020. Στις 7/5, συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, η οποία πήρε 

την παρακάτω ομόφωνη απόφαση:  

«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.» 

Η αποδοχή της απόφασης αυτής έχει παραπεμφθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο της 28/5.  

 

ΟΜΩΣ, ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι οι 9 προκατασκευασμένες αίθουσες θα είναι 

έτοιμες το Σεπτέμβρη και πάλι, είναι φανερό ότι δεν επαρκούν. Με τα νέα δεδομένα, θα 

χρειαστούμε 8 ακόμη αίθουσες. Συνολικά δηλαδή, με βάση τους νέους συγκεκριμένους 

αριθμούς, χρειάζονται συνολικά 17 νέες αίθουσες για να καλυφθούν οι ανάγκες της 

δίχρονης. Και βέβαια, κάποιες από αυτές, πρέπει να βρεθούν στο κέντρο της Νέας Σμύρνης 

για να καλύψουν και το 7ο και 10ο Νηπιαγωγείο.  

Προτείνουμε και ζητάμε, να αναζητηθούν άμεσα χώροι για ενοικίαση. Να αντιμετωπίσουμε 

εγκαίρως το πρόβλημα.   

Επίσης επαναφέρουμε την πρότασή μας να συγκροτηθεί άμεσα από το Δημοτικό Συμβούλιο, 

διαπαραταξιακή επιτροπή για τη λύση του κτιριακού, με συμμετοχή και των φορέων του 

χώρου της εκπαίδευσης,  για να  επισπεύσει το σχεδιασμό και την υλοποίηση της πρόθεσης 

που καταγράφεται στην ομόφωνη απόφαση της ΔΕΠ, ότι δηλαδή, «Θέλουμε την εξασφάλιση 

ποιοτικών και ασφαλών, μόνιμων και σταθερών σχολικών κτιριακών υποδομών για τους 

μαθητές και τους εκπαιδευτικούς της Νέας Σμύρνης». 

Πρέπει να γίνει τώρα σχεδιασμός για το Σεπτέμβρη χωρίς καμιά άλλη αναβολή!  

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τις αποφάσεις σας. 


