ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ν. 97
Ενημέρωση για τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας της 26/10
Την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου έγινε συνεδρίαση της ΔΕΠ με οριακή απαρτία και παρουσία μόνο 4
από τα 8 μέλη της: Σώζος Ηλίας (Εκπρόσωπος Ένωσης Γονέων), Δαμιανοπούλου Ε. (εκπρόσωπος
Δευτεροβάθμιας), Μελαμπιανάκη Ζέττα (Εκπρόσωπος Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ) και Π. Συρίγος
Πρόεδρος ΔΕΠ και Αντιδήμαρχος Παιδείας. Το θέμα ήταν η παραχώρηση σχολικών χώρων
γυμνασίων-λυκείων για αθλητικές και άλλες δραστηριότητες σε Συλλόγους της πόλης.
Στην πραγματικότητα η έγκριση είχε δοθεί εν μέρει από την Ενιαία Σχολική Επιτροπή
Δευτεροβάθμιας για την πλειοψηφία των αιτημάτων. Το αντικείμενο της συνεδρίασης (και επομένως η
εισήγηση της ΔΕΠ προς το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο) ήταν τα σημεία στα οποία ΕΣΕΔΕ είχε
πάρει αρνητική απόφαση, δηλαδή για μη παραχώρηση χώρων για τις ώρες και ημέρες όπου δεν
υπάρχει φύλακας αλλά και απόφαση για τη «μη παραχώρηση του κλειστού γυμναστηρίου του
συγκροτήματος Νικομηδείας σε κανένα από τους αιτούντες συλλόγους, βασισμένη στο έγγραφο της
ΚΤΥΠ (πρώην ΟΣΚ) περί μη καταλληλόλητας του χώρου για αθλοπαιδιές τύπου μπάσκετ, βόλεϊ ή
άλλων συναφών αθλητικών δραστηριοτήτων, καθώς και στην μη έγκριση των τεσσάρων διευθυντών
των σχολείων».
Το έγγραφο που μας παρουσίασε ο κ. Συρίγος ως σχέδιο απόφασης της ΔΕΠ, έβαζε τα
παρακάτω ζητήματα:
«Η παραχώρηση των χώρων θα γίνει εφ’ όσον οι ενδιαφερόμενοι φορείς:


Δεν παρεμποδίζουν την λειτουργία των σχολείων.



Δεσμεύονται για την αποκατάσταση ζημιών ή δαπανών που αφορούν την δική τους χρήση.



Καθαρίζουν και προφυλάσσουν με δική τους ευθύνη τους χώρους που χρησιμοποιούν.



Σέβονται τον χώρο που χρησιμοποιούν.



Εξασφαλίζουν την ασφάλεια των συμμετεχόντων.
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κοινωνικοοικονομικά κριτήρια.


Καταβάλλουν την οικονομική επιβάρυνση που έχει οριστεί από την αρμόδια Σχολική Επιτροπή.



Δεσμεύονται ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους με τα παραπάνω, αυτοδίκαια θα εφαρμόζεται η
ΑΠ 153/567/15/88 του ΥΠΕΠΘ.

Στην περίπτωση που οι σύλλογοι και οι υπόλοιποι φορείς που θα το χρησιμοποιούν δεν ανταποκριθούν στις
παραπάνω απαιτήσεις, δημιουργώντας προβλήματα λειτουργίας ή καθαριότητας θα τους αφαιρείται το
δικαίωμα χρήσης των σχολικών χώρων (Π 153/567/15/88 ΥΠΕΠΘ)
Τέλος, η οικονομική επιβάρυνση των φορέων που θα κάνουν χρήση θα οριστεί από την αρμόδια Ενιαία
Σχολική Επιτροπή.
Οι χρήστες των χώρων δεσμεύονται για τον μη αποκλεισμό παιδιών από τις δραστηριότητες με κριτήρια
οικονομικοκοινωνικά.
Όσον αφορά την αίθουσα Γυμναστικής του σχολικού συγκροτήματος Νικομηδείας και μετά από το ΕΔ3Τ3.1/12205 έγγραφο της Κτ.Υπ. ΑΕ, ο Δήμος Ν. Σμύρνης θα προχωρήσει στην διαμόρφωση των χώρων
σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του παραπάνω φορέα.»

Προφορικά δε, μας ενημέρωσε ότι ο Δήμος προτίθεται να ζητήσει από τους Συλλόγους αυτούς να
αναλάβουν με δικό τους φύλακα τη φύλαξη του χώρου (κάτι που δεν αναφερόταν στο σχέδιο
απόφασης παραπάνω). Και ότι για το κλειστό γυμναστήριο της Νικομηδείας θα εγκριθεί κονδύλι για
ντυθούν όλα τα θερμαντικά σώματα για να μειωθεί η επικινδυνότητα του χώρου. Όμως, μας είπε
επίσης ότι οι μηχανικοί της Κτ. Υπ. ΑΕ (πρών ΟΣΚ) δεν υπογράφουν ότι ο χώρος είναι κατάλληλος
και για το λόγο αυτό, την ευθύνη θα την αναλάβει με απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο.

Στα δύο αυτά ζητήματα, και τα 3 παρόντα μέλη της ΔΕΠ εκφράσαμε την αντίρρησή μας.
Εφόσον δεν υπάρχει διαβεβαίωση από τους αρμόδιους ότι ο χώρος είναι κατάλληλος για
προπονήσεις μπάσκετ, βόλεϊ κλπ τότε εμείς δε μπορούμε εμείς να εισηγηθούμε κάτι τέτοιο. Εξάλλου,
στην απόφαση του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα αυτό, όπου καταγραφόταν ότι
« Ο Δήμος να αναλάβει πρωτοβουλία ώστε να αρθούν οι λόγοι που προκάλεσαν την απαγόρευση
χρήσης των ανοικτών και των κλειστών χώρων αθλοπαιδιών από την ΚΤ.ΥΠ στη συνέχεια να κληθεί η
ΚΤ.ΥΠ για να διαπιστώσει την ασφάλεια του χώρου και να άρει την απαγόρευση» το οποίο δεν έχει
εκπληρωθεί.

Επίσης, σχετικά με το θέμα της παραχώρησης των χώρων χωρίς σαφή δέσμευση για φύλαξη
με φύλακα, υπήρξε ανάλογη αρνητική τοποθέτηση.
Από την πλευρά της εκπροσώπου του Συλλόγου μας τέθηκαν 3 ζητήματα:
1. Δεν μπορούμε να εγκρίνουμε θετική εισήγηση για τη χρήση του κλειστού γυμναστηρίου της
Νικομηδείας για εφόσον δεν εξασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών και δεν υπάρχει
έγκριση της ΚτΥπ.
2. Δεν μπορούμε και δεν πρέπει να εγκρίνουμε θετική εισήγηση σε καμιά περίπτωση όπου
υπάρχει αρνητική γνώμη των διευθυντών/τριων των σχολικών μονάδων. Η ΔΕΠ δεν
πρέπει να παρακάμπτει αυτούς που είναι οι κατ΄ εξοχήν αρμόδιοι να κρίνουν τη δυνατότητα
παραχώρησης χώρων.

3. Από θέση αρχής είμαστε κατά της εμπορευματικής χρήσης των σχολικών υποδομών. Γιατί
δεν πρόκειται για δωρεάν προγράμματα (για τα οποία θα ήμασταν σαφέστατα υπέρ) αλλά
για συλλόγους οι οποίοι χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις των σχολείων (πληρώνοντας
στο Δήμο ένα μικρό αντίτιμο) εισπράττοντας χρήματα από τους συμμετέχοντες
μαθητές/τριες για τη συμμετοχή τους. Ιδιάιτερασε μια πόλη με μηδενικούς ελεύθερους
χώρους, οι αύλιοι χώροι και οι υποδομές των σχολείων θα πρέπει να είναι ανοιχτοί σε
όλους τους νέους και νέες για δωρεάν άθληση, δραστηριότητες και παιχνίδι και όχι να
καταλαμβάνονται για εμπορική χρήση από αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους.
Η εισήγηση δεν εγκρίθηκε, με ψήφους 3 έναντι 1.
Η ΔΕΠ έχει όμως συμβουλευτικό χαρακτήρα και η εισήγηση θα πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο, από το
οποίο, όπως μας ενημέρωσε ο κ. Συρίγος, θα περάσει με ευρεία πλειοψηφία!

