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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ν. 96
Ενημέρωση για τη συνεδρίαση της διαδημοτικής επιτροπής για το κτιριακό
που έγινε τη Δευτέρα 15/10 στις 6μμ στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου.
Στη συζήτηση της διαδημοτικής επιτροπής, πήγαμε «απρόσκλητοι», περίπου 20 εκπαιδευτικοί και
γονείς από σχολεία και νηπιαγωγεία, 2 εκπρόσωποι του Συλλόγου μας και 1 εκπρόσωπος της
ΕΛΜΕ.
Από την πλευρά του Συλλόγου μας, μοιράσαμε στους παρόντες/παρούσες το Υπόμνημα για το
κτιριακό καθώς και την απόφαση κατά των ΠΡΟΚΑΤ του Σχολικού Συμβουλίου του 4ου –Αγ. Ανδρέας
και 7ου Νηπιαγωγείου.
Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας κ. Συρίγος στην εισήγησή του αλλά και στη διάρκεια της συζήτησης,
αναγνώρισε ότι:
1. Υπάρχει κτιριακό πρόβλημα στα Δημοτικά Σχολεία. Από το έγγραφο της Διεύθυνσης ΠΕ Δ
Αθήνας, το οποίο κατέγραφε το μαθητικό πληθυσμό, αποδεικνυόταν ότι 18 πρωτάκια
μετακινήθηκαν εκτός Νέας Σμύρνης αλλά και ότι περίπου 25 αναγκάστηκαν να μετακινηθούν από
το σχολείο της γειτονιάς τους σε όμορα σχολεία.
2. Υπάρχει ανάγκη για ένα νέο δημοτικό σχολείο στη Νέα Σμύρνη. Για το λόγο αυτό πρότεινε να
γίνει συγχώνευση των δύο ΕΠΑΛ και να χρησιμοποιηθεί το κτίριο που θα «περισσέψει» ως
δημοτικό.
3. Η σχολική κοινότητα είναι αντίθετη να στηθούν νέα ΠΡΟΚΑΤ. Δεσμεύτηκε λοιπόν ότι ο Δήμος
δεν ζητά πλέον να έρθουν αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ και να στηθούν στο προαύλιο του 4ου-Αγ. Ανδρέα,
αλλά αντίθετα έχει ήδη στείλει αρνητικό έγγραφο προς το Υπουργείο.
4. Σύμφωνα με το νόμο πρέπει να εφαρμοστεί η δίχρονη υποχρεωτική αγωγή και εκπαίδευση σε
βάθος τριετίας. Όμως, οι δράσεις του Δήμου Νέας Σμύρνης γι αυτό το θέμα εξακολουθούν να
βρίσκονται στο μηδέν, ευελπιστώντας ότι θα υπάρξει παράταση. Υπάρχει ένα έγγραφο του Δήμου
με ημερομηνία 23/4 το οποίο κοινοποιήθηκε στην περιφέρεια, αλλά το οποίο δεν περιέχει
συγκεκριμένες προτάσεις παρά μόνο γενικές κατευθύνσεις, για τις δυσκολίες που υπάρχουν, την
ανάγκη ενοικίασης χώρων και επιπλέον χρηματοδότησης.

Ο εκπρόσωπος της ΕΛΜΕ τοποθετήθηκε κατά της κατάργησης-συγχώνευσης των ΕΠΑΛ.
Το ίδιο και οι εκπρόσωποι του Συλλόγου μας.

Στη συζήτηση πήραν μέρος τρείς Δημοτικές Παρατάξεις: η Στροφή, η Πόλη Ανάποδα και η Λαϊκή
Συσπείρωση. Από όλους ζητήθηκε να γίνει άμεσα σοβαρός σχεδιασμός με διάλογο με την
εκπαιδευτική κοινότητα για να καταλήξουμε σε προτάσεις που να λύνουν προβλήματα. (οι δύο
τελευταίες παρατάξεις πήραν καθαρή θέση κατά της κατάργησης-συγχώνευσης του ΕΠΑΛ).
Η κατάληξη της συζήτησης-παρά την αντίδραση του εκπροσώπου της ΕΛΜΕ - ήταν ότι θα γίνει
διερεύνηση για το ΕΠΑΛ και θα γίνει νέα σύσκεψη.
Υπήρξε επίσης δέσμευση να γίνει μια ημερίδα για το κτιριακό για να μιλήσουν και να καταθέσουν
τις προτάσεις τους οι άμεσα ενδιαφερόμενοι.

Συμπέρασμα:


Πετύχαμε την εγκατάλειψη του σχεδίου να «φυτευτούν νέα ΠΡΟΚΑΤ στην αυλή του 4ου –Αγ.
Ανδρέας.



Η λύση του κτιριακού της Νέας Σμύρνης είναι πάρα πολύ μακριά…Δεν «κομίζουμε γλαύκα εις
Αθήνας» λέγοντας ότι η πολιτική βούληση να ασχοληθεί σοβαρά ο Δήμος με τη λύση του
προβλήματος, δεν υπάρχει…

