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ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΠΡΟΚΑΤ ΣΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
Ενημερωθήκαμε ότι στις 5/7/2018, η Δ Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης απέστειλε προς
τις Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων της Δ Αθήνας, έγγραφο στο οποίο ανέφερε τα
εξής:
«Παρακαλούνται όσοι από τους Δήμους διαθέτουν χώρο στις σχολικές μονάδες του Δήμου τους
και επιθυμούν την άμεση τοποθέτηση λυόμενων προκατασκευασμένων αιθουσών για την
ικανοποίηση αναγκών στέγασης μαθητών-τριων, να αποστείλουν εντός της ημέρας στο Γραφείο
του Υπ. Παιδείας το ακόλουθο κείμενο, κοινοποιώντας το στη Δ/νση ΠΕ Δ Αθήνας, τη Διεύθυνση
Σπουδών Α/θμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΕΘ και τη Σχολική Επιτροπή.
Θέμα: Αίτημα για αίθουσες σε σχολικά κτίρια του Δήμου………………
Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν επίσκεψης κλιμακίου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών σε
σχολικά κτίρια του Δήμου …………διαπιστώθηκε ότι στις θέσεις στις οποίες στεγάζονται τα κτίρια
των……………….υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης ελαφράς λυόμενης προκατασκευασμένης
αίθουσας εμβαδού 45τμ για χρήση της από τις ως άνω σχολικές μονάδες».
Επειδή είναι προφανές ότι:
Α. Το έγγραφο αυτό απευθύνεται μεν στις Τεχνικές Υπηρεσίες, αλλά το ζήτημα δεν είναι μόνο
τεχνικό αλλά και –κυρίως-πολιτικής επιλογής.
Β. Οι Τεχνικές Υπηρεσίες έχουν πολιτικό προϊστάμενο ο οποίος αποφασίζει.
Γ. Το έγγραφο ανέφερε σαφέστατα «όσοι από τους Δήμους διαθέτουν χώρο στις σχολικές
μονάδες του Δήμου τους και επιθυμούν».
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Από την πλευρά μας θεωρήσαμε ότι ο Δήμος Νέας Σμύρνης, του οποίου τα σχολεία πάσχουν ήδη
από υπερπληθυσμό και τα προαύλιά τους είναι ήδη ανεπαρκή, δεν θα προχωρούσε σε κάποια
πρόταση, ιδιαίτερα χωρίς να ενημερώσει τη σχολική κοινότητα, η οποία έχει εκφραστεί
πολλές φορές και με πολλούς τρόπους κατά του «φυτέματος» και άλλων ΠΡΟΚΑΤ στα σχολεία
μας.
Με έκπληξη λοιπόν πληροφορηθήκαμε στις 19/7, ότι ήδη από τις 11/7 η Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Νέας Σμύρνης κατ’ εντολή του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου Παιδείας
και Προέδρου της ΔΕΠ, έχει προτείνει να τοποθετηθούν ΠΡΟΚΑΤ αίθουσες στα παρακάτω
σχολεία:
3 ΠΡΟΚΑΤ αίθουσες στο 4ο –Αγ. Ανδρέας (!!!), 2 ΠΡΟΚΑΤ αίθουσες στο 6ο Δημοτικό (!!!) και 1
ΠΡΟΚΑΤ αίθουσα στο 12ο Δημοτικό (!!!) Εννοείται ότι ΟΥΔΕΠΟΤΕ ενημερώθηκε η ΔΕΠ!
Επιπλέον, σε επικοινωνία μας με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας στις 20 Ιουλίου,
ενημερωθήκαμε ότι έχει γίνει ήδη επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Παιδείας,
όπου τους εξηγήθηκε ότι το έγγραφο αυτό δεν αφορούσε τα Δημοτικά αλλά τα Νηπιαγωγεία, στα
πλαίσια της επέκτασης της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης.
Μάλιστα, το Υπουργείο, είχε ήδη απορρίψει το 6ο και το 12ο Δημοτικό εφόσον δεν συστεγάζονται
με νηπιαγωγείο και ο Δήμος Νέας Σμύρνης τροποποιεί την πρότασή του την οποία πρόκειται να
αποστείλει άμεσα όπου θα ζητά ΠΡΟΚΑΤ αίθουσες για να τοποθετηθούν σε Νηπιαγωγεία! Μια
στον αύλιο χώρο του το 2ου Νηπιαγωγείου, μια στον αύλιο χώρο του 4ου Νηπιαγωγείου και
άγνωστος αριθμός για το 7ο Νηπιαγωγείο το οποίο εφόσον συστεγάζεται με το 4ο –Αγ. Ανδρέας
Δημοτικά Σχολεία οι ΠΡΟΚΑΤ θα τοποθετηθούν στην αυλή των Δημοτικών. Στην έντονη
διαμαρτυρία μας, αναφέραμε για μια φορά ακόμη ότι ο Δήμος Νέας Σμύρνης θα πρέπει να
αντιμετωπίσει επιτέλους σοβαρά το εντονότατο κτιριακό πρόβλημα το οποίο έχει εδώ και
μια δεκαετία. Η απάντηση του αρμόδιου αντιδημάρχου και Προέδρου της ΔΕΠ ήταν ότι αν
δεν θέλουμε τα ΠΡΟΚΑΤ τότε δε θα εφαρμοστεί ποτέ η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική
αγωγή και εκπαίδευση και ότι ο Δήμος Νέας Σμύρνης δεν έχει κανένα πρόβλημα με αυτό, μια που
όλα τα προνήπια του Δήμου έχουν φέτος βολευτεί είτε στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς είτε
στους ιδιωτικούς με τα voucher!!!
Από αυτές τις επικοινωνίες, κατανοήσαμε πλήρως ότι τελικά, η πρόταση του Δήμου Νέας
Σμύρνης για την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής αγωγής και εκπαίδευσης, μια
πρόταση την οποία περιμένουμε να διατυπωθεί γραπτά από τις 3 Απριλίου (για τη μη
κατάθεση της πρότασης αυτής διαμαρτυρηθήκαμε στις 29/5), είναι απλώς να μπουν
ΠΡΟΚΑΤ στις αυλές των υπαρχόντων νηπιαγωγείων!!!
Δυστυχώς, μας είναι γνωστή η στάση του Δήμου Νέας Σμύρνης διαχρονικά. Εδώ και μια δεκαετία,
ενημερώνουμε, τεκμηριώνουμε, διεκδικούμε, διαμαρτυρόμαστε για το εντονότατο κτιριακό
πρόβλημα, αλλά, ο πλεονασματικός Δήμος Νέας Σμύρνης δεν ενδιαφέρεται για μια σοβαρή και
ριζική λύση. Αντίθετα, κάνει διαρκώς μπαλώματα με ΠΡΟΚΑΤ με αποτέλεσμα ΟΛΑ τα σχολεία της
Νέας Σμύρνης να είναι πλέον υπερμεγέθη και με ανεπαρκή προαύλια.
Κατόπιν όλων αυτών, το ΔΣ του Συλλόγου μας αποφάσισε να ενημερώσει άμεσα τους
συναδέλφους, τους Συλλόγους Γονέων, την Ένωση Γονέων, τη Δ Διεύθυνση αλλά και άμεσα το
Υπουργείο Παιδείας για την ιδιόμορφη και πέραν κάθε λογικής κατάσταση που επικρατεί στο Δήμο
Νέας Σμύρνης. Καλούμε σε επιφυλακή γονείς και εκπαιδευτικούς, καθώς, με την κουλτούρα
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έλλειψης διαλόγου και ενημέρωσης που υπάρχει στο Δήμο μας, δεν είμαστε σε θέση να
θεωρήσουμε δεδομένο ότι δεν θα έχουμε αιφνιδιασμούς μέσα στο καλοκαίρι.

Ακολουθεί υπόμνημα
για την κατάσταση των σχολείων και των Νηπιαγωγείων της Νέας Σμύρνης.
Α. Για την κατάσταση των νηπιαγωγείων της Νέας Σμύρνης και την τοποθέτησή μας
σχετικά με την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και
εκπαίδευσης.
H θεσμοθέτηση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης για όλα τα
νήπια 4 έως 6 ετών, αποκλειστικά στο δημόσιο νηπιαγωγείο, αποτελεί κομβικής σημασίας αίτημα
της εκπαιδευτικής κοινότητας. Το 2006, κατακτήσαμε τον ένα χρόνο υποχρεωτικής προσχολικής
αγωγής και εκπαίδευσης. Σήμερα, η ψήφιση του άρθρου 33 του ν 4521/2018 αποτελεί μια εξέλιξη
που διαμορφώνει ένα νέο πεδίο δυνατοτήτων και διεκδικήσεων σε σχέση με το αίτημα της
υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης.
Το αίτημα για θεσμοθέτηση και η εφαρμογή της 2χρονης αποκλειστικά Δημόσιας
Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, δεν είναι συντεχνιακό αίτημα των
εκπαιδευτικών. Είναι σημαντική τομή επέκτασης της δημόσιας δωρεάν υποχρεωτικής εκπαίδευσης
για να έχουν όλα τα νήπια 4-6 χρόνων ίσες εκπαιδευτικές αφετηρίες.
Η στάση του υπουργείου μας δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες για τις πραγματικές του προθέσεις,
καθώς η θεσμοθέτηση της δίχρονης προϋποθέτει να μην υπάρξει καμιά υποχρέωση δαπάνης για
το δημόσιο (π.χ σε διορισμούς νηπιαγωγών, νέες υποδομές). Το υπουργείο δεν δείχνει να
δεσμεύεται για το δημόσιο νηπιαγωγείο, αλλά παραπέμπει τα πάντα σε βάθος χρόνου μετά από
διαβούλευση με την τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία αναγορεύεται σε ρυθμιστή των θεμάτων
παιδείας.
Η εφαρμογή της όμως, απαιτεί άμεσα: ενίσχυση των κτηριακών υποδομών και της υλικοτεχνικής
υποδομής, υλοποίηση των απαραίτητων μόνιμων διορισμών, ίδρυση νέων νηπιαγωγείων (κάτι
που από το 2010 μέχρι σήμερα δεν συμβαίνει εξ αιτίας της πολιτικής των μνημονίων και των
περικοπών) και είναι θέμα πολιτικής βούλησης.
Διεκδικούμε - απαιτούμε την άμεση και καθολική εφαρμογή της δημόσιας δίχρονης
υποχρεωτικής
προσχολικής
αγωγής και
εκπαίδευσης,
με
την
άμεση
υλοποίηση της ίδρυσης επιπλέον νηπιαγωγείων με κατάλληλες υλικοτεχνικές υποδομές
και
μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών και την άμεση συνεργασία όλων των
εμπλεκόμενων φορέων (Υπουργείου Παιδείας – κυβέρνησης – Ο.Τ.Α.) και να δοθεί όποια
επιπλέον χρηματοδότηση απαιτείται.
Στο σημείο αυτό θεωρούμε υποχρέωσή μας να τονίσουμε ότι η καθολική και άμεση υλοποίηση της
υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης σε καμία περίπτωση δεν θίγει τα
εργασιακά δικαιώματα των βρεφονηπιοκόμων αφού ήδη χιλιάδες παιδιά ηλικίας 1 έως 4 ετών
μένουν έξω από τους παιδικούς σταθμούς. Για την ακρίβεια, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της
ΕΛΣΤΑΤ ο μέσος όρος γεννήσεων τα τελευταία έτη στην Ελλάδα (2013-2017) είναι περίπου
90.000 ανά έτος. Οι γεννήσεις παιδιών από 1-4 ετών ανέρχονται στις 276.894 χιλιάδες, ενώ οι
θέσεις στους παιδικούς/ βρεφικούς σταθμούς πανελλαδικά είναι 88.396 χιλιάδες (79.229 στους
παιδικούς και 9.167 στους βρεφικούς). Μένουν, δηλαδή, εκτός δομών αγωγής και φροντίδας
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188.498 παιδιά ηλικίας 1- 4 ετών». Οι εργαζόμενοι στους Δήμους, σε συνεργασία με τους
εκπαιδευτικούς, πρέπει να αγωνιστούμε ώστε οι βρεφονηπιακοί σταθμοί να είναι δημόσιοι και να
καλύπτουν όλα τα παιδιά από 0-4 ετών, των εργαζόμενων και ανέργων που το επιθυμούν, ώστε
όλοι οι εργαζόμενοι των παιδικών σταθμών να εξασφαλίσουν σταθερή και μόνιμη εργασία.
Στην περιοχή της Νέας Σμύρνης, χρειάζεται αυξημένη προσπάθεια και πολιτική βούληση
εφόσον το κτιριακό πρόβλημα είναι ήδη έντονο.
Α. Ποια είναι η σημερινή κατάσταση:
Η Νέα Σμύρνη έχει σήμερα 11 Νηπιαγωγεία στα οποία το σχολικό έτος 2017-18 φοίτησαν 538
μαθητές/τριες σε 24 αίθουσες.
Ο Μ.Ο. είναι ήδη ψηλός, 22,41 μαθητές ανά τμήμα.
Στα 538 παιδιά, μόνο 43 ήταν προνήπια και 495 νήπια. Έμειναν απέξω και κατευθύνθηκαν σε
άλλες δομές περίπου 100 προνήπια που έκαναν αίτηση για εγγραφή αλλά δεν «χώρεσαν» στα
νηπιαγωγεία μας.
Η αναλυτική εικόνα των νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2017-18 είναι η παρακάτω:

ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ
1ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

48

2

2ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

62

3

3ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

50

2

4ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

61

3

5ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

48

2

6ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

50

2

7ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

47

2
4



8ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

45

2

9ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

40

2

10ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

39

2

11ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

48

2

ΣΥΝΟΛΟ

538

24

Θα πρέπει να επισημάνουμε επίσης ότι:
Η Νέα Σμύρνη τροφοδοτεί σταθερά με προνήπια αλλά και νήπια τους γειτονικούς Δήμους.
Συγκεκριμένα, τροφοδοτεί τα νηπιαγωγεία του Αγ. Δημητρίου, εφόσον δεν χωράνε τα παιδιά στο
νηπιαγωγείο της γειτονιάς τους αλλά και στα όμορα. Εάν εφαρμοστεί από τον επόμενο Σεπτέμβρη
η υποχρεωτική δίχρονη σε όμορους Δήμους, τότε ο Δήμος Νέας Σμύρνης θα αντιμετωπίσει το
πρόβλημα για το οποίο ο Σύλλογός μας προειδοποιεί εδώ και μια δεκαετία.
Υπενθυμίζουμε σε αυτό το σημείο την πιο πρόσφατη ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
του Συλλόγου μας, στις 8 Νοεμβρίου του 2017:
«Στη Νέα Σμύρνη, τον πιο πυκνοκατοικημένο Δήμο της Αττικής, το κτιριακό πρόβλημα των
σχολείων μας παραμένει έντονο. Παρά τις υποσχέσεις –εδώ και δύο χρόνια-του σημερινού
Αντιδημάρχου Παιδείας ότι θα φτιαχτούν 3 νέα νηπιαγωγεία, δεν έχει υλοποιηθεί απολύτως τίποτε.
Και όμως, κάθε χρόνο μερικές εκατοντάδες παιδιά μένουν έξω από τους Δημοτικούς παιδικούς
σταθμούς, ενώ στα 11 νηπιαγωγεία της Νέας Σμύρνης «χωράνε» με το ζόρι τα νήπια και ελάχιστα
προνήπια. Η απαράδεκτη αυτή κατάσταση στο Δήμο Νέας Σμύρνης πρέπει να σταματήσει. Η
Δημοτική Αρχή πρέπει να σταματήσει να αντιμετωπίζει το κτιριακό πρόβλημα ως «προσωρινό»
γιατί «σταμάτησαν να γεννάνε λόγω κρίσης». Καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο, τη ΔΕΠ και τον κ.
Δήμαρχο να αναλάβουν τις ευθύνες τους.»



Στο Δήμο Νέας Σμύρνης το 2017-18, καταγράφηκαν σε λειτουργία 24 αίθουσες διδασκαλίας
νηπιαγωγείου για τις οποίες έχουμε τις παρακάτω παρατηρήσεις:
Στο 2ο Νηπιαγωγείο, το τρίτο τμήμα δεν στεγάστηκε σε κανονική αίθουσα αλλά λειτούργησε στον
προθάλαμο του νηπιαγωγείου.
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Στο 4ο Νηπιαγωγείο το ένα από τα τρία τμήματα στεγάζεται σε κοντέινερ.
Το 7ο Νηπιαγωγείο λειτουργεί μέσα στο 4ο-Αγ. Ανδρέας Δημοτικά Σχολεία και στερείται
οποιουδήποτε βοηθητικού χώρου πέρα από τις δύο αίθουσες διδασκαλίας που έχει στη διάθεσή
του (δεν έχει ούτε προθάλαμο).
Στο 9ο Νηπιαγωγείο, υπάρχει 1,5 αίθουσα και όχι 2, αφού η μια αίθουσα είναι πάρα πολύ μικρή.
Στο 10ο Νηπιαγωγείο το ένα τμήμα στεγάζεται σε άλλο χώρο, σε απόσταση από το κυρίως κτίριο,
σε κτίριο της ΓΕΧΑ.
Επισημαίνουμε δηλαδή τα σοβαρά προβλήματα στην ήδη υπάρχουσα υποδομή

Β. Σε ποια κατάσταση πρέπει να πάμε:
Για να εφαρμοστεί η δημόσια υποχρεωτική δίχρονη προσχολική αγωγή και εκπαίδευση στο Δήμο
Νέας Σμύρνης χρειάζονται περίπου διπλασιασμός των υπαρχόντων υποδομών.
Οι όποιες προτάσεις προσωρινής λύσης γίνονται σήμερα, αφορούν σε τμήματα νηπιαγωγείων
που δεν υπερβαίνουν τον αριθμό των 22-23 παιδιών ανά τμήμα (η και των 20 παιδιών λόγω
μικρών αιθουσών) ώστε να εξασφαλίζονται στοιχειωδώς οι παιδαγωγικοί όροι λειτουργίας του
νηπιαγωγείου και χωρίς να απεμπολούμε το αίτημα της νομοθετικής μείωσης της αναλογίας
μαθητών/τμήμα.
Επομένως θεωρούμε ότι για την άμεση εφαρμογή της δημόσιας υποχρεωτικής δίχρονης
προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης στο Δήμο Νέας Σμύρνης από το επόμενο σχολικό
έτος πρέπει:
να προχωρήσει σήμερα η ίδρυση και η στελέχωση των δύο (2) νηπιαγωγείων που είναι
σχεδόν έτοιμα στο Παπαστράτειο και στην Πλατεία Ζαρίφη,
να αναλάβει ο Δήμος την ενοικίαση άλλων 16 αιθουσών,
να φτιαχτεί κανονική δεύτερη αίθουσα στο 9ο Νηπιαγωγείο
και να υπάρξει προγραμματισμός για αγορά οικοπέδων και οικοδόμηση και άλλων 10
σύγχρονων νηπιαγωγείων στην περιοχή μας.
Η πολιτεία και το Υπουργείο Παιδείας οφείλουν επίσης να αναλάβουν τις ευθύνες τους
παρέχοντας την όποια επιπλέον χρηματοδότηση απαιτείται για να υλοποιηθεί η δημόσια
υποχρεωτική δίχρονη προσχολική αγωγή και εκπαίδευση στο Δήμο Νέας Σμύρνης.
Η καθολική δημόσια υποχρεωτική δίχρονη προσχολική αγωγή και εκπαίδευση θα είναι μεγάλη
κοινωνική κατάκτηση και δηλώνουμε ότι θα αγωνιστούμε για την εφαρμογή της. Καλούμε για το
σκοπό αυτό, σε συστράτευση τους Συλλόγους Γονέων και την Ένωση Γονέων, για να καμφθούν οι
όποιες αντιρρήσεις και κωλυσιεργίες.
Δηλώνουμε τέλος την ταύτισή μας με το κοινωνικό αίτημα να γίνουν δεκτά όλα τα παιδιά 0-4
χρόνων που οι γονείς τους το επιθυμούν σε δημόσιους/δημοτικούς δωρεάν
παιδικούς/βρεφονηπιακούς σταθμούς και τασσόμαστε αλληλέγγυοι στον αγώνα των εργαζόμενων
στην Τ.Α. για προσλήψεις μόνιμων βρεφονηπιοκόμων και όλου του αναγκαίου για τη λειτουργία
των παιδικών σταθμών προσωπικού.
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Τέλος, θέλουμε να επισημάνουμε ότι υπάρχει τεράστια απροθυμία του Δήμου Νέας Σμύρνης να
κινηθεί σε οποιαδήποτε κατεύθυνση επίλυσης του χρόνιου κτιριακού προβλήματος της Δημόσιας
Εκπαίδευσης. Έχει εκφραστεί επανειλημμένα δε και δημόσια, η άποψη του Δημάρχου ότι η λύση
στο κτιριακό είναι η προοπτική της μείωσης των γεννήσεων λόγω κρίσης!!!
Ακολουθεί η ομόφωνη απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου μας της
6ης Ιουνίου του 2018.
H θεσμοθέτηση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης για όλα τα
νήπια 4 έως 6 ετών, αποκλειστικά στο δημόσιο νηπιαγωγείο, με την ψήφιση του άρθρου 33 του ν
4521/2018 αποτελεί μια σημαντική επιτυχία των αγώνων του εκπαιδευτικού κινήματος και
διαμορφώνει ένα νέο πεδίο δυνατοτήτων και διεκδικήσεων. Η άμεση εφαρμογή της όμως, απαιτεί
ενίσχυση των κτηριακών υποδομών και της υλικοτεχνικής υποδομής, υλοποίηση των απαραίτητων
μόνιμων διορισμών, ίδρυση νέων νηπιαγωγείων.
Η πολιτεία και το Υπουργείο Παιδείας οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους παρέχοντας την
όποια επιπλέον χρηματοδότηση απαιτείται για να υλοποιηθεί η δημόσια υποχρεωτική δίχρονη
προσχολική αγωγή και εκπαίδευση.
Στην περιοχή της Νέας Σμύρνης, χρειάζεται αυξημένη προσπάθεια και πολιτική βούληση εφόσον
το κτιριακό πρόβλημα είναι ήδη έντονο. Οι νέες εγγραφές του Μαΐου Ιουνίου του 2018, στα 11
Νηπιαγωγεία της Νέας Σμύρνης αποκαλύπτουν ξανά το πρόβλημα:
Φέτος (Μάιος 2018) έχουν μέχρι στιγμής εγγραφεί 452 παιδιά εκ των οποίων μόνο τα 128 είναι
προνήπια. Για να εφαρμοστεί λοιπόν η δίχρονη υποχρεωτική δημόσια προσχολική αγωγή και
εκπαίδευση στην περιοχή μας, χρειάζεται να πολλαπλασιαστεί ο αριθμός των νηπιαγωγείων μας.
Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η Νέα Σμύρνη τροφοδοτεί σταθερά με προνήπια τους γειτονικούς
Δήμους. Συγκεκριμένα, τροφοδοτεί τα νηπιαγωγεία του Αγ. Δημητρίου, εφόσον δεν χωράνε τα
προνήπια στο νηπιαγωγείο της γειτονιάς τους αλλά και στα όμορα.
Ο εκπρόσωπος του Δήμου Νέας Σμύρνης, δεσμεύτηκε στις 3 Απριλίου (Μ. Τρίτη), στη
συνεδρίαση της τριμερούς επιτροπής για την πρόταση εφαρμογής της δίχρονης
υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης στα νηπιαγωγεία του Δήμου μας, ότι
εντός των ημερών θα καταθέσει πρόταση για την υλοποίηση του νόμου στα περιθώρια που
δίνονται (δηλαδή στην τριετία) εφόσον ο Αντιδήμαρχος είχε εκτιμήσει ότι δεν υπάρχει καμιά
δυνατότητα για φέτος. Μέχρι στιγμής τέτοια πρόταση δεν έχει κατατεθεί.
Ζητάμε να κατατεθεί άμεσα και να μας κοινοποιηθεί η πρόταση του Δήμου Νέας Σμύρνης
για το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και
εκπαίδευσης στα νηπιαγωγεία του Δήμου μας.
Διεκδικούμε την άμεση διαμόρφωση και λειτουργία τριών νέων Νηπιαγωγείων που έχει
υποσχεθεί ο Δήμος εδώ και δύο χρόνια (Παπαστράτειο, Πλ. Ζαρίφη, Κτήριο που πωλείται
στην Ελ. Βενιζέλου Ν. 4).
Η πολιτεία και το Υπουργείο Παιδείας οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους παρέχοντας την
όποια επιπλέον χρηματοδότηση απαιτείται για να υλοποιηθεί η δημόσια υποχρεωτική δίχρονη
προσχολική αγωγή και εκπαίδευση στο Δήμο Νέας Σμύρνης.
Η καθολική δημόσια υποχρεωτική δίχρονη προσχολική αγωγή και εκπαίδευση θα είναι μεγάλη
κοινωνική κατάκτηση και δηλώνουμε ότι θα αγωνιστούμε για την εφαρμογή της. Καλούμε για το
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σκοπό αυτό, σε συστράτευση τους Συλλόγους Γονέων και την Ένωση Γονέων, για να καμφθούν οι
όποιες αντιρρήσεις και κωλυσιεργίες.

Β. Για το έντονο κτιριακό πρόβλημα στα Δημοτικά Σχολεία της Νέας Σμύρνης.
Παραθέτουμε την ομόφωνη απόφαση της Τακτικής Γενικής συνέλευσης της 6 Ιουνίου 2018:
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Το τραγικό κτιριακό πρόβλημα στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
στην Νέα Σμύρνη, χρειάζεται ριζικές λύσεις και όχι προχειρότητες και ημίμετρα.
Η ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΡΑ!
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.
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. 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 με αποτέλεσμα το πρόβλημα να
έρχεται ξανά.
Σήμερα, στη Νέα Σμύρνη 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.
Σήμερα, τον Ιούνιο του 2018, στη Νέα Σμύρνη, θα μετακινηθούν 50 πρωτάκια σε άλλα σχολεία από
αυτά της γειτονιάς τους γιατί δεν υπάρχουν αίθουσες για να στεγαστούν. Τα μισά από αυτά θα
αναζητήσουν θέση σε σχολεία άλλων Δήμων!
Σήμερα στη Νέα Σμύρνη, οι αυλές των σχολείων είναι επικίνδυνα γεμάτες, δεν υπάρχει πλέον
ΠΟΥΘΕΝΑ ελεύθερη αίθουσα για να γίνει νέα αίθουσα διδασκαλίας.
Ως πότε θα κωφεύει ο Δήμος στο αίτημα όλη της σχολικής κοινότητας για την οικοδόμηση
ενός νέου σχολείου; Υποθέτουμε πως πάλι θα ακούσουμε δικαιολογίες όπως «δεν
προλαβαίνουμε τώρα, δεν έχουμε λεφτά τώρα, θα δούμε..» ή …«κάποτε θα σταματήσουν να
γεννάνε»!!!
Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια!
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Η Σχολική Κοινότητα πρέπει να πάρει την κατάσταση στα χέρια της. Οι Σύλλογοι Γονέων
και η Ένωση Γονέων μαζί με τους Εκπαιδευτικούς πρέπει να υποχρεώσουν το Δήμο Νέας
Σμύρνης να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες του!

Η απόφαση αυτή είναι μια ακόμη σε μια σειρά αποφάσεων, εγγράφων, διαμαρτυριών και
τεκμηριώσεων του προβλήματος, με ιστορία μια τουλάχιστον δεκαετία.

ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ:
Α. Ο μαθητικός πληθυσμός της Νέας Σμύρνης:
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.
Το 2016-2017 ο αριθμός των μαθητών/τριων στα δημοτικά σχολεία είναι 3.044.
Το 2017-18 ο αριθμός των μαθητών/τριων στα δημοτικά σχολεία είναι 3.023

Β. Το ιστορικό:
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 ενός 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, ο Δήμος Νέας Σμύρνης, αναγνωρίζοντάς
το εν μέρει, κατευθύνθηκε σε «μπαλώματα» και προχειρότητες.
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.
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
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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. Από το Σεπτέμβρη του 2014, λειτουργούν πλήρως και οι 3
ΠΡΟΚΑΤ ως αίθουσες διδασκαλίας.
Το πρόβλημα δεν λύθηκε, βεβαίως.
Το 2014 έγινε προσθήκη μιας ακόμα αίθουσας στο 12ο δημοτικό.
Το Σεπτέμβρη του 2015, έγιναν 3 επιπλέον αίθουσες διδασκαλίας: η αίθουσα του Τμήματος
Ένταξης του 3-13 Δημοτικού, η μοναδική στη Νέα Σμύρνη αίθουσα Ξένης Γλώσσας του 2ου
Δημοτικού και η αίθουσα της Βιβλιοθήκης του Δημ. Σχ. του Αγ. Ανδρέα!
Το 2016, αποτράπηκε με κινητοποίηση του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητα η προοπτική για
τοποθέτηση 2 ΠΡΟΚΑΤ στο 6ο Δημοτικό Σχολείο.
Το πρόβλημα ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΥΘΕΙ.
Οι εγγραφές του 2018, αποκάλυψαν ξανά, ότι 25 πρωτάκια μετακινήθηκαν υποχρεωτικά σε
άλλα σχολεία εντός Νέας Σμύρνης αφού το σχολείο της γειτονιάς τους ήταν πλήρες ενώ
άλλα 25 μετακινήθηκαν υποχρεωτικά σε σχολεία εκτός Νέας Σμύρνης!
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ πλέον ελεύθερες αίθουσες ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ για να γίνουν αίθουσες
διδασκαλίας. Σε όλα τα σχολεία της Νέας Σμύρνης έχει καλυφθεί το σύνολο των ελεύθερων
αιθουσών. Τα σχολεία δεν έχουν αίθουσες για ξένη γλώσσα, καλλιτεχνικά, θεατρική αγωγή,
μουσική όπως θα έπρεπε.
Τα όρια των Δημοτικών Σχολείων έχουν καταργηθεί στην πράξη εδώ και πολλά χρόνια 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.
Η Νέα Σμύρνη έχει θλιβερή «πρωτιά», με το μέσο όρο μαθητών ανά τμήμα στα σχολεία της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να είναι από τους ψηλότερους πανελλαδικά, φτάνοντας το 2017-18
στο 23,05.
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.
Στη Νέα Σμύρνη, «ο βασιλιάς είναι γυμνός»: τα σχολεία είναι πλέον υποβαθμισμένα, ότι δεν
υπάρχουν ελεύθερες αίθουσες ούτε για δείγμα και στα προαύλια τα διαλείμματα συνωστίζονται –
αντί να παίζουν- εκατοντάδες παιδιά.

Τα 8 σχολικά συγκροτήματα της Νέας Σμύρνης είναι ήδη υπερμεγέθη.
Συγκεκριμένα με βάση τα στοιχεία της σχ. Χρονιάς 2017-2018:
10

Το 1ο Δημοτικό Σχολείο, 373 παιδιά και 16 τμήματα (ΜΟ 23,3).
Το 2ο Δημοτικό Σχολείο, 371 παιδιά και 17 τμήματα (ΜΟ 21,8).
Το 3ο Δημοτικό Σχολείο, μαζί με το 13ο που συστεγάζονται, 464 παιδιά και 20 τμήματα (ΜΟ
23,2).
Το 4ο Δημοτικό Σχολείο, μαζί με το Δημοτικό Σχολείο του Αγ. Ανδρέα που συστεγάζονται,
488 παιδιά και 20 τμήματα (ΜΟ 24,4).
Το 5ο Δημοτικό Σχολείο, 332 παιδιά και 15 τμήματα (ΜΟ 22,1).
Το 6ο Δημοτικό Σχολείο, 303 παιδιά και 13 τμήματα (ΜΟ 23,3).
Το 7ο Δημοτικό Σχολείο, 366 παιδιά και 16 τμήματα (ΜΟ 22,9).
Το 12ο Δημοτικό Σχολείο, 325 παιδιά και 14 τμήματα (ΜΟ 23,2).
Σε όλα τα σχολικά συγκροτήματα, ουσιαστικά συνωστίζεται τα διαλείμματα ένας πολύ
μεγάλος αριθμός μαθητών/τριων. Είναι πέρα από κάθε λογική, να προτείνεται σήμερα στη
Νέα Σμύρνη να μπουν ΠΡΟΚΑΤ αίθουσες στα προαύλια, οι οποίες και θα δεσμεύσουν
τμήματα του αύλιου χώρου και θα επιβαρύνουν το σχολείο με μεγαλύτερο αριθμό παιδιών.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, θεωρούμε ότι οι προτάσεις του Δήμου Νέας Σμύρνης
για νέα ΠΡΟΚΑΤ είναι απαράδεκτες.
Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει ψηφίσει από τις 6/6/2012 και 24/7/2012 απόφαση με την οποία
αποδέχεται την πρόταση της σχολικής κοινότητας για την ανέγερση ενός νέου σχολείου
στο μοναδικό ελεύθερο οικόπεδο της περιοχής. Στην απόφαση αυτή 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.» Η απόφαση αυτή έχει μείνει στα χαρτιά…


Διεκδικούμε
να υλοποιηθεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και να χτιστεί στο
συγκεκριμένο οικόπεδο ένα νέο Δημοτικό Σχολείο και τουλάχιστον ένα Νηπιαγωγείο.



Διεκδικούμε να κινηθεί ο Δήμος Νέας Σμύρνης για άμεση εξεύρεση και ενοικίαση κτιρίων για να
εφαρμοστεί η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση.
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