ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Για την εφαρμογή της 2χρονης υποχρεωτικής
Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στο Δήμο Νέας Σμύρνης.
Να αναλάβουν ΟΛΟΙ τις ευθύνες τους
Δύο χρόνια μετά την ψήφιση του Ν 4521/2018 για την υποχρεωτική εφαρμογή της 2χρονης
Προσχολικής Αγωγής και εκπαίδευσης τα δεδομένα είναι τα εξής.
 Με το περιθώριο που άφησε στους Δήμους η προηγούμενη κυβέρνηση να την
εφαρμόσουν σε βάθος τριετίας, σήμερα, 27 Δήμοι που έχουν περίπου το 50% των
νηπίων ηλικίας 4-6 ετών, βρίσκονται ακόμη εκτός της υποχρεωτικότητας. Ταυτόχρονα,
δεν υπήρξε προγραμματισμός, σχεδιασμός και χρονοδιάγραμμα για να καλυφθούν οι
τεράστιες ανάγκες σε κτιριακή υποδομή ούτε για να γίνει διορισμός των περίπου 2.000
νηπιαγωγών που χρειάζονται για την πλήρη εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής
Αγωγής.
 Η ΚΕΔΕ ζήτησε την αναστολή του νόμου και Δήμοι ζήτησαν εξαίρεση από την
υποχρεωτικότητα. Είναι γνωστό ότι τα ιδιωτικά σχολεία και παιδικοί σταθμοί προκρίνουν
την εφαρμογή των vouchers ώστε να μετατραπεί σε εμπορεύσιμο είδος το δημόσιο
δικαίωμα για προσχολική αγωγή. Τα ιδιωτικά συμφέροντα και σχολάρχες, περιμένουν και
πιέζουν για την αναστολή του νόμου.
 Η τροποποίηση του πλαισίου κατασκευής αιθουσών νηπιαγωγείων, με το Ν. 4610/2019,
αρ. 220, θεσμοθέτησε τα παρακάτω:
«1. Για την αντιμετώπιση των άμεσων και επιτακτικών αναγκών της εφαρμογής της προσχολικής
υποχρεωτικής εκπαίδευσης, επιτρέπεται η τοποθέτηση και διατήρηση για προσωρινό χρονικό
διάστημα τεσσάρων (4) ετών με δυνατότητα παράτασης δύο (2) επιπλέον ετών, σύμφωνα με την
παράγραφο 14, προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών νηπιαγωγείου ελαφριάς
κατασκευής με τους απαιτούμενους βοηθητικούς χώρους. Οι προκατασκευασμένες σχολικές
αίθουσες του προηγούμενου εδαφίου με τους βοηθητικούς χώρους, τοποθετούνται εντός γηπέδων,
όπου υφίστανται και λειτουργούν σχολικές μονάδες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά
παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης σχετικά με τους ισχύοντες συντελεστές
δόμησης και του ποσοστού κάλυψης, με δυνατότητα υπέρβασης αυτών σε ποσοστό έως
δεκαπέντε τοις εκατό (15%), υπό τον προϋπόθεση ότι ο αύλειος χώρος που απομένει μετά
την τοποθέτηση της αίθουσας αντιστοιχεί το λιγότερο σε δύο (2) τ.μ. ανά μαθητή.

2. Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή, σύμφωνα με την παράγραφο 1, η τοποθέτηση των
αιθουσών στη σχολική μονάδα όπου υπάρχει ανάγκη, σύμφωνα με την παράγραφο 5, κατά
σειρά τοποθετούνται αίθουσες: α) σε άλλες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,
β) σε μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οπότε και δημιουργείται χωριστός αύλειος
χώρος.»
Η διάταξη αυτή είναι ανεφάρμοστη στη Νέα Σμύρνη, αφού η Νέα Σμύρνη έχει ήδη μια
θλιβερή «πρωτιά», με το μέσο όρο μαθητών ανά τμήμα στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης να είναι από τους ψηλότερους πανελλαδικά. 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 αύλειου χώρου και θα επιβαρύνουν τα
σχολεία ή τα νηπιαγωγεία. Δεν είναι τυχαίο ότι τόσο ο Σύλλογός μας όσο και σύλλογοι γονέων
έχουν επανειλημμένα αντιπαρατεθεί με αυτή τη λογική, διεκδικώντας νέα σχολικά κτίρια.
Επιπλέον, συνολικά πανελλαδικά, ελάχιστες ΠΡΟΚΑΤ αίθουσες τοποθετήθηκαν ακόμα και στις
περιοχές εκείνες που είχαν οικόπεδα και χώρους και είχαν ζητήσει την τοποθέτησή τους.


Μέσα στο καλοκαίρι, (13 – 8 – 2019) η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ και η κυβέρνηση της Ν.
Δ. προχώρησαν στην έκδοση ΚΥΑ με την οποία εξαιρούν από την εφαρμογή της Δίχρονης
Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης13 Δήμους της χώρας (Αμαρουσίου,
Ηρακλείου – Αττικής, Κεντρικής Κέρκυρας, Κηφισιάς, Κομοτηνής, Κω, Λυκόβρυσης –
Πεύκης, Μαλεβιζίου, Μαραθώνα, Παιανίας, Ραφήνας – Πικερμίου, Ρόδου, Σαρωνικού) από
το σύνολο των 116 Δήμων στους οποίους είχε νομοθετηθεί (με βάση το νόμο 4521/2018) η
εφαρμογή της Δίχρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης από το
σχολικό έτος 2019 – 2020.



Ο Δήμος Νέας Σμύρνης, οφείλει σύμφωνα και με την τελευταία εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας
να εφαρμόσει τη Δίχρονη Υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση από το
επόμενο σχολικό έτος 2020-21. Δεν έχει υπάρξει η παραμικρή προετοιμασία γι αυτό.
Αντίθετα, υπάρχει πλήρης αδιαφορία.
.

Επειδή θεωρούμε ότι:
Σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές απόψεις το Νηπιαγωγείο είναι η πρώτη και ίσως η
σημαντικότερη βαθμίδα της εκπαίδευσης. Είναι ένας από τους βασικότερους μετά την οικογένεια
θεσμούς κοινωνικοποίησης και η πρώτη στη ζωή του παιδιού επαφή με τον θεσμό του σχολείου.
Είναι η σχολική βαθμίδα στην οποία το νήπιο έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με τη γλώσσα,
τους αριθμούς και τη χρήση τους, τη φύση και γενικά το περιβάλλον καθώς και τα σύμβολα της
γνώσης. Για τους λόγους αυτούς έχει σχεδόν αποφασιστικές για το μέλλον του παιδιού
επιπτώσεις, καθορίζει εάν το παιδί των 4-6 χρόνων θα αποκτήσει θετική ή αρνητική σχέση με τον
σχολικό θεσμό.

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, όπως και το 2006, 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.
ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ στην αναγκαιότητα της υλοποίησης της δίχρονης υποχρεωτικής αγωγής
και εκπαίδευσης ΚΑΙ στη Νέα Σμύρνη.
Στη Νέα Σμύρνη, το κτιριακό πρόβλημα είναι ήδη έντονο.
Στα 11 Δημόσια Νηπιαγωγεία μας, οι μετακινήσεις νηπίων από το ένα νηπιαγωγείο στο
άλλο έχουν γίνει πλέον καθεστώς, αφού, τα Νηπιαγωγεία μας χωράνε ίσα ίσα τα Νήπια. Το
σχολικό έτος 2019-20 φοιτούν 495 μαθητές/τριες σε 23 αίθουσες, εκ των οποίων 416 νήπια και
μόλις 79 προνήπια, ενώ είναι άγνωστος ο αριθμός νηπίων και προνηπίων που «κατέφυγε» είτε σε
ιδιωτικά Νηπιαγωγεία είτε σε άλλους Δήμους, αφού δεν βρήκε χώρο στα Δημόσια Νηπιαγωγεία
της Νέας Σμύρνης.

(οι αιτήσεις εγγραφής ήταν 153). Σύμφωνα με τη νομοθεσία, από το

σχολικό έτος 2019-20, ο αριθμός των παιδιών ανά τμήμα για τα νηπιαγωγεία (και την Α
Δημοτικού) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 22.
Κάθε χρόνο, η Νέα Σμύρνη τροφοδοτεί σταθερά με προνήπια αλλά και νήπια τους γειτονικούς
Δήμους εφόσον δεν χωράνε τα παιδιά στο νηπιαγωγείο της γειτονιάς τους αλλά ούτε στα όμορα.


Στο Δήμο Νέας Σμύρνης καταγράφονται σε λειτουργία 23 αίθουσες διδασκαλίας
νηπιαγωγείου για τις οποίες έχουμε τις παρακάτω παρατηρήσεις:



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, ούτε κουζίνα, ούτε δικιές του τουαλέτες, ούτε γραφείο
νηπιαγωγών).



Στο 9ο Νηπιαγωγείο, στην πραγματικότητα υπάρχει 1,5 αίθουσα και όχι 2, αφού η μια αίθουσα
είναι πάρα πολύ μικρή.



Στο 10ο Νηπιαγωγείο το ένα τμήμα του στεγάζεται σε άλλο χώρο, σε απόσταση από το κυρίως
κτίριο, σε κτίριο της ΓΕΧΑ.
Δηλαδή, υπάρχουν 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. Υπολογίζοντας
κατά προσέγγιση ότι με την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής αγωγής και εκπαίδευσης θα
έχουμε διπλάσιο αριθμό μαθητών/τριων σε σχέση με τα σημερινά φοιτούντα νήπια (φοιτούντα
νήπιαΧ2) δηλαδή 416Χ2= 832 μαθητές/τριες, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε τουλάχιστον 38
αίθουσες διδασκαλίας. Επομένως χρειάζονται κατ’ ελάχιστον 15 νέες αίθουσες δηλαδή 7-8
νέα Νηπιαγωγεία.
Ο στόχος αυτός είναι εφικτός αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση.
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 του νηπιαγωγείου που είναι σχεδόν
έτοιμο στο Παπαστράτειο



Να εξετασθεί ξανά η περίπτωση του κτιρίου της πλατείας Ζαρίφη



να φτιαχτεί κανονική δεύτερη αίθουσα στο 9ο Νηπιαγωγείο



να αναλάβει ο Δήμος την ενοικίαση άλλων 13 αιθουσών,



και να υπάρξει προγραμματισμός για αγορά οικοπέδων και κτιρίων και οικοδόμηση 6-7
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.
Επισημαίνουμε τέλος ότι:
Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει ψηφίσει ήδη 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 άμεσα η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση.

