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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ν.58
Συνάντηση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας με τον νέο Διευθυντή
Εκπαίδευσης της Δ’ Αθήνας
Τη Δευτέρα 22/2, έγινε συνάντηση του ΔΣ του Συλλόγου μας με τον νέο Διευθυντή
Εκπαίδευσης της Δ Αθήνας κ. Γιώργο Κέντρο. Η συνάντηση έγινε μετά από δικό μας αίτημα,
για να ενημερώσουμε το νέο δ/ντη για το ιδιαίτερο πρόβλημα της Νέας Σμύρνης που είναι το
εξαιρετικά οξυμμένο κτιριακό πρόβλημα. Στη συνάντηση ήταν παρόντα 5 μέλη του ΔΣ.
Ενημερώσαμε το δ/ντη Εκπαίδευσης και του παραδώσαμε αναλυτικό φάκελο για τα
παρακάτω:
ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ:
Α. Ο μαθητικός πληθυσμός της Νέας Σμύρνης έχει ανοδική πορεία:
Το 2011-2012 ο αριθμός μαθητών/τριων στα δημοτικά σχολεία ήταν 2.793
Το 2012-2013 ο αριθμός μαθητών/τριων στα δημοτικά σχολεία ήταν 2.814
Το 2013-2014, ο αριθμός μαθητών/τριων στα δημοτικά σχολεία ήταν 2.868
Το 2015-2016 ο αριθμός των μαθητών/τριων στα δημοτικά σχολεία ήταν 2.992
Το 2015-2016 ο αριθμός των μαθητών/τριων στα δημοτικά σχολεία είναι 3.040.
Η Νέα Σμύρνη χρειάζεται νέο 12θεσιο σχολείο. Η ταχύτατη οικοδόμηση της περιοχής έγινε χωρία
να υπάρξει σχεδιασμός από την πλευρά του Δήμου, αντίθετα υπήρχε πλήρης αδιαφορία και
άρνηση της πραγματικότητας. Ο Σύλλογός μας έχει θέσει το θέμα από το 2007.
Β. Το ιστορικό:
Μόλις το 2012, ο Δήμος Νέας Σμύρνης αντιλαμβάνεται ότι η κατάσταση έφτασε στο
απροχώρητο. Κατευθύνεται τότε σε μπαλώματα. Αντί να προσανατολιστεί στην κατασκευή νέου
σχολείου και νηπιαγωγείου στην Άνω Νέα Σμύρνη, αποφάσισε να στήσει 3 ΠΡΟΚΑΤ αίθουσες σε
ένα τμήμα του οικοπέδου του 7ου Δημοτικού Σχολείου. Επισημάναμε έγκαιρα ότι μια τέτοια
επιλογή, δεν θα έλυνε κανένα απολύτως πρόβλημα, απλώς θα το ανέβαλλε. Διατυπώσαμε την
πρόταση: «Μαζί με το Σύλλογο Γονέων του 7ου Δημοτικού Σχολείου, το Σύλλογο Διδασκόντων
του 7ου Δημοτικού Σχολείου, μαζί με τους γονείς και τις εκπαιδευτικούς του 2ου Νηπιαγωγείου,
και την Ένωση Γονέων (θυμίζουμε ότι είχαν κατατεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο πάνω από 500
υπογραφές διαμαρτυρίας) απαιτούμε, να παρθεί ΤΩΡΑ η πολιτική απόφαση ότι η Άνω Νέα
Σμύρνη πρέπει να αποκτήσει ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ και να δεσμευτεί το παραπάνω
οικόπεδο. Καλούμε όλους τους αρμόδιους φορείς να πάρουν θέση. Να συμπαραταχθούμε

διεκδικώντας ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ της περιοχής «ΤΟΥ ΚΑΤΣΙΟΥ» ΓΙΑ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ και
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ.»
Απευθυνόμασταν σε ώτα μη ακουόντων. Οι αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ φτιάχτηκαν παρά τις
αντιδράσεις μας. Οι υποσχέσεις ότι θα χρησιμοποιηθούν ως επιπλέον αίθουσες ειδικοτήτων
αποδείχτηκαν χωρίς αντίκρισμα.
Πράγματι, τον Σεπτέμβρη του 2014, λειτουργούν πλήρως και οι 3 ΠΡΟΚΑΤ και το 7ο
Δημοτικό Σχολείο έχει 4 τμήματα Πρώτης και συνολικά 380 μαθητές! Και, ακόμα χειρότερα, τα
πληθωρικά τμήματα και ο μεγάλος αριθμός μαθητών, δεν περιορίζεται πλέον στην Άνω Νέα
Σμύρνη αλλά επεκτείνεται σε όλα τα σχολεία.
Γ. Σήμερα:
Σε όλα τα σχολεία της Νέας Σμύρνης έχει καλυφθεί το σύνολο των ελεύθερων αιθουσών.
Τα σχολεία ΕΑΕΠ δεν έχουν αίθουσες για αγγλικά, γαλλικά-γερμανικά, καλλιτεχνικά,
θεατρική αγωγή, μουσική όπως θα έπρεπε, (εργαστήρια δεν είχαμε κι από πριν) και το
μέλλον διαγράφεται ζοφερό. Επίσης, τα όρια των Σχολείων έχουν καταργηθεί στην πράξη
και τα παιδιά δεν δικαιούνται να φοιτήσουν στο σχολείο της γειτονιάς τους γιατί είναι
υπερπλήρες και ψάχνουν θέση σε διπλανά και παραδιπλανά σχολεία ακόμα και στο διπλανό
Δήμο.
Δ. Για το 6ο Δημοτικό:
Το σχολικό έτος 2014-15, και ενώ ήταν φανερό ότι η ανοδική πορεία του αριθμού
των μαθητών συνεχίζεται, η δημοτική αρχή και πάλι όχι μόνο δεν ασχολείται να λύσει το
πρόβλημα της στέγασης των μαθητών ΠΟΥ φαινόταν ότι ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΝΟΤΑΤΟ το
Σεπτέμβρη

του

2015,

αλλά

επιχείρησε

να

προχωρήσει

σε

υλοποίηση

ενός

ακόμα

αποσπασματικού έργου για ανέγερση 2 αιθουσών διδασκαλίας και 1 αίθουσας τελετών στο 6 ο
Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης, μειώνοντας δραματικά τον ήδη μικρό αύλιο χώρο του!!!
Και πάλι, η δημοτική αρχή, αγνόησε τις φωνές διαμαρτυρίας τόσο του Συλλόγου
Γονέων του 6ου Δημοτικού όσο και του Συλλόγου Διδασκόντων που έχουν ταχθεί ομόφωνα
ΚΑΤΑ μιας τέτοιας προοπτικής που θα αυξήσει τον αριθμό των μαθητών ενώ ταυτόχρονα θα
μειώνει την αυλή που έχουν στη διάθεσή τους!
Ε. Για τη φετινή χρονιά:
Ήδη από τον περασμένο Ιούνιο (2015) επισημάναμε ότι: «Για τη χρονιά που έχουμε μπροστά
μας, το πρόβλημα στα Δημοτικά Σχολεία της Νέας Σμύρνης είναι πλέον συνολικό και ιδιαίτερα
έντονο. Οι αίθουσες που «αδειάζουν» από τους μαθητές/τριες που αποφοιτούν είναι 20
(αποφοιτούν 463 παιδιά), ενώ την προηγούμενη σχολική χρονιά, τα προηγούμενα Πρωτάκια ήταν
556 και είχαν λειτουργήσει 23 αίθουσες για την Α τάξη. Το πιθανότερο είναι ότι και φέτος θα
έχουμε ανάλογο αριθμό μαθητών που θα εγγραφεί στην Πρώτη Δημοτικού.»

Αλλά, το Σεπτέμβρη του 2015, …ω του θαύματος, το πρόβλημα «λύθηκε» για φέτος!
Φτιάχτηκαν 3 νέα τμήματα Πρώτης τάξης, ένα… καταλαμβάνοντας την αίθουσα του Τμήματος
Ένταξης του 3-13 Δημοτικού, ένα …καταλαμβάνοντας την μοναδική αίθουσα Ξένης Γλώσσας
του 2ου Δημοτικού και ένα …καταλαμβάνοντας την αίθουσα της Βιβλιοθήκης του Δημ. Σχ.
Του Αγ. Ανδρέα! Με αυτόν τον ρυθμό, είμαστε σίγουροι ότι την επόμενη σχολική χρονιά η
δημοτική αρχή θα μας προτείνει να γίνουν αίθουσες διδασκαλίας τα υπόγεια και οι αποθήκες!
Την τρέχουσα σχολική

χρονιά, (2015-16) λειτουργούν 23 τμήματα Α τάξης με 513

παιδιά, ενώ ακόμη 10 παιδιά μετακινήθηκαν σε σχολεία άλλων Δήμων (κυρίως του Αγ.
Δημητρίου)-άρα τα παιδιά που ζήτησαν να εγγραφούν στην Α τάξη ήταν 523.

Το είχαμε

προβλέψει με ακρίβεια, καθώς τα στοιχεία αποφοίτησης (του 2014-15) από τα Δημόσια
Νηπιαγωγεία της Νέας Σμύρνης έδειχναν 464 αποφοιτήσεις,

αλλά, μαζί με τα νήπια που

αποφοίτησαν από τα ιδιωτικά, έγιναν 523 εγγραφές στην Πρώτη Τάξη. Τα στοιχεία αυτά είχαν
δοθεί εγκαίρως στους αρμόδιους φορείς, με αίτημα να υπάρξει μόνιμη λύση για το κτιριακό.
Λύση δεν υπήρξε.

ΣΤ. Επισημάναμε ιδιαίτερα ότι το πρόβλημα της επόμενης σχολικής χρονιάς είναι μπροστά
μας:
Την επόμενη σχολική χρονιά τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, δείχνουν ότι θα
αντιμετωπίσουμε ακριβώς το ίδιο πρόβλημα:
Στο τρέχον σχολικό έτος 2015-16, στα Δημόσια Νηπιαγωγεία της Νέας Σμύρνης
φοιτούν 516 παιδιά (εκ των οποίων μόνο 23 είναι προνήπια και 493 είναι νήπια). Σε αυτά
πρέπει να προσθέσουμε και τα 18 νήπια από το 2ο Νηπιαγωγείο Νέας Σμύρνης που
μετεγγράφηκαν με απόφαση του Προϊστάμενου Δ/νσης στο 17ο Αγίου Δημητρίου επειδή ήταν
υπεράριθμα και επίσης 3 νήπια από το 11ο Νέας Σμύρνης που μετεγγράφηκαν στο 3ο
Νηπ/γείο Δάφνης. Το επισημαίνουμε ιδιαίτερα, αφού τα τελευταία χρόνια ακούμε συνέχεια τον
αβάσιμο ισχυρισμό της δημοτικής αρχής ότι τα σχολεία είναι αρκετά για τα παιδιά της Νέας
Σμύρνης και ότι το πρόβλημα είναι ότι παίρνουμε παιδιά από γειτονικούς Δήμους.
Το πρόβλημα της επόμενης σχολικής χρονιάς:
Από τα Δημόσια Νηπιαγωγεία θα αποφοιτήσουν 514 (493+18+3) νήπια και θα
χρειαστούν τουλάχιστον 23 αίθουσες για Α τάξη, ενώ και πάλι αποφοιτούν μόνο 20 ΣΤ΄
τάξεις δηλαδή αδειάζουν ΜΟΝΟ 20 αίθουσες.
Πρέπει επίσης να υπάρξει εγκαίρως μέριμνα για να αντιμετωπιστεί η μεγάλη πίεση που
δέχεται κάθε χρόνο το 7ο Δημοτικό, από το οποίο φέτος έπρεπε να μετακινηθούν 38
μαθητές/τριες της Α τάξης προς όμορα σχολεία αφού δεν έχει άλλες ελεύθερες αίθουσες.
ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ:
Στα 11 Νηπιαγωγεία μας, γίνονται κληρώσεις νηπίων ενώ τα προνήπια έχουν εξοριστεί. Ο
μαθητικός πληθυσμός (531 για το 2015-16) δεν ανταποκρίνεται ακριβώς στον αριθμό των
μαθητών που περνούν στην Α τάξη, καθώς υπάρχουν και παιδιά που φοιτούν σε ιδιωτικά. Η πίεση

κάθε χρόνο είναι ασφυκτική και τα τμήματα υπερπλήρη. Συνέπεια της υπερπληρότητας των
Νηπιαγωγείων είναι και η όξυνση των προβλημάτων υποδομών όπως η ανεπάρκεια των
τουαλετών, η πιεστική έλλειψη τραπεζοκόμων και καθαριστριών.
Ενημερώσαμε επίσης ότι, μας έχει αγανακτήσει η τακτική της δημοτικής αρχής η οποία
δίνει υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα (όπως η προοπτική για λειτουργία 3 νέων νηπιαγωγείων ένα
στις πρώην εγκαταστάσεις του ΙΕΚ Νέας Σμύρνης Παπαστράτειο που η ίδρυσή του έχει εγκριθεί
από Δημοτικό Συμβούλιο αλλά δεν έχει προχωρήσει καθόλου, ένα στην πλατεία Ζαρίφη και ένα
στην Αιγαίου που δεν έχουν προχωρήσει καθόλου), απορρίπτει όλες τις προτάσεις που έχουν
γίνει για νέο δημοτικό σχολείο (Κτήμα Κατσιού, Προσκοπείο κα), επιχειρεί να στρέψει τη μια
βαθμίδα της εκπαίδευσης εναντίον της άλλης (θα πάρουμε αίθουσες από τη δευτεροβάθμια που
είναι άχρηστες αφού εκεί κάνουν μόνο ξένη γλώσσα), δεν έχει την διάθεση να κινηθεί προς μια
ριζική λύση, αλλά επιμένει στην ίδια –εδώ και 10 χρόνια – λανθασμένη κατεύθυνση ότι το
πρόβλημα είναι προσωρινό και θα «ξεφουσκώσει».
ΓΙΑ ΤΗΝ Ενιαία Σχολική Επιτροπή Π.Ε.
Ενημερώσαμε για το πρόβλημα που υπάρχει με την ΕΣΕ ΠΕ, ο Πρόεδρος της οποίας, αντί
να κινηθεί για να ξανανοίξουν οι λογαριασμοί για κάθε σχολική μονάδα στους οποίους θα
κατατίθενται χρήματα για τα αναλώσιμα (ακολουθώντας κάποια σταθερά κριτήρια όπως πχ ο
αριθμός των μαθητών κλπ). δηλαδή αυτό που είναι το νόμιμο, ζήτησε από τους διευθυντές/τριες
και τις προϊσταμένες να του δώσουν τον προσωπικό τους λογαριασμό για να τους βάλει χρήματα
που χρωστούσε, που είναι και επικίνδυνο για τους ίδιους.
Επισημάναμε την αδιαφάνεια που υπάρχει στα έξοδα όσο δεν είναι γνωστό σε όλους και
ορισμένο με αντικειμενικά κριτήρια τι καταναλώνει το κάθε σχολείο. Τέλος, ενημερώσαμε τον
Δ/ντη Εκπαίδευσης ότι έχουμε κάνει αίτημα εδώ και 3 μήνες να μας δοθεί ο αναλυτικός (ανά
σχολείο και ανά είδος) αλλά δεν μας έχει δοθεί ακόμη.
Καταθέσαμε το έγγραφο διαμαρτυρίας για τα έργα που έγιναν στο 3-13ο Δημοτικό, έργα που
γινόταν σε ημέρες λειτουργίας του σχολείου και συζητήσαμε να βοηθήσει για να σταματήσει αυτή η
επικίνδυνη πρακτική.
Καταθέσαμε το έγγραφο –υπόμνημα των συναδέλφων των Γαλλικών/Γερμανικών (7 Δεκεμβρίου
2015) με το οποία κατέθεταν προτάσεις και ζητούσαν: Να παρθούν άμεσα υπόψη οι προτάσεις
των συναδέλφων για τον προγραμματισμό της Δ Δ/νσης. Να ενημερωθούν για το πότε επιτέλους
θα καλυφθούν ΟΛΑ τα κενά και θα μπορέσουν τα σχολεία να έχουν οριστικό πρόγραμμα και ποιος
είναι ο σχεδιασμός της Δ Δ/νσης σχετικά με τη σύσταση και απόδοση οργανικών θέσεων στους
συναδέλφους.
Τέλος, τον ενημερώσαμε για τα επείγοντα κενά ΠΕ70 στο 4ο, 12ο και 5ο Δημοτικά
Σχολεία, και υποσχέθηκε ότι θα στείλει αναπληρωτή στο 5ο Δημοτικό όπου λείπει η δασκάλα της
Πρώτης.
Από την πλευρά του ο νέος Διευθυντής Εκπαίδευσης μας ευχαρίστησε για την
ενημέρωση και ζήτησε τη συνεργασία μας για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων.

