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                  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΣ  

της συνεδρίασης της ΤΕΤΑΡΤΗΣ 11-12-2019 

 

Θέμα 1ο : Δράσεις για την εφαρμογή της δίχρονης 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 ζήτημα 

της εκπαιδευτικής κοινότητας. Με την ψήφιση του άρθρου 33 του ν 4521/2018, θεσμοθετήθηκε η 

εφαρμογή σε βάθος τριετίας. Για την επόμενη σχολική χρονιά, που είναι η τελευταία, απομένουν 40 

Δήμοι μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Νέας Σμύρνης.  

Με δεδομένο ότι βρισκόμαστε πλέον στο σημείο μηδέν και αν δεν αλλάξουν ριζικά τα 

δεδομένα σε σχέση με τη σχολική στέγη των νηπιαγωγείων, το επόμενο σχολικό έτος 2020-

21, ο Δήμος Νέας Σμύρνης θα είναι ένας από τους ελάχιστους Δήμους, ίσως και ο μοναδικός 

πανελλαδικά, που δεν θα εφαρμόζεται η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και 

εκπαίδευση, αποφασίστηκαν τα παρακάτω: 

-Θα εκδοθεί αναλυτικό υπόμνημα για το θέμα το οποίο θα κατατεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο 

και θα σταλεί στα τοπικά μέσα. Το υπόμνημα θα περιέχει και συγκεκριμένες προτάσεις για το 

κτιριακό.  

-Στις αρχές Γενάρη θα γίνει σύσκεψη νηπιαγωγών του Συλλόγου μας. Στόχος της συνάντησης 

η ενεργοποίηση όλων των νηπιαγωγών για τη διεκδίκηση της εφαρμογής της δίχρονης. Θα 

ζητήσουμε να παρευρεθεί και η συντονίστρια κ. Μ. Σαλαγιάννη. Ενδεικτική ημερομηνία 

Δευτέρα 13 ή Τετάρτη 15 Γενάρη.  

- Θα φτιαχτεί φάκελος για την παιδαγωγική και την κοινωνική αναγκαιότητα της δίχρονης 

υποχρεωτικής αγωγής και εκπαίδευσης. 

- Προγραμματισμός ανοιχτής εκδήλωσης στις αρχές Φλεβάρη με συμμετοχή εκπροσώπων της 

διοίκησης και του Προέδρου της ΔΟΕ.   

-Συναντήσεις με την Ένωση Γονέων και όλες τις δημοτικές παρατάξεις. Ενημέρωση των 

γονέων.  

-Συνάντηση με το Δήμαρχο και υπεύθυνο Παιδείας του Δήμου.  

-Αίτημα να γίνει έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο με αποκλειστικό θέμα την εφαρμογή της 

δίχρονης.  

-Κινητοποίηση όλων των εκπαιδευτικών του συλλόγου μας για τη στήριξη της εφαρμογής της 

δίχρονης.  



Η λογική με την οποία κινούμαστε είναι ότι: η θεσμοθέτηση και η εφαρμογή της  2χρονης 

αποκλειστικά Δημόσιας Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, δεν είναι 

συντεχνιακό ζήτημα των εκπαιδευτικών. Είναι σημαντική τομή επέκτασης της δημόσιας δωρεάν 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης για να έχουν  όλα τα νήπια 4-6 χρόνων ίσες εκπαιδευτικές αφετηρίες. 

Και σαν τέτοιο, θα πρέπει να στηριχτεί από όλη την εκπαιδευτική κοινότητα.  

Θέμα 2ο : Εκδηλώσεις του Συλλόγου 

1. Αποφασίστηκε ότι φέτος η κοπή πίτας και ο χορός του Συλλόγου θα γίνουν μαζί, με 

προσανατολισμό για την Παρασκευή 18 Φλεβάρη (η Καθαρή Δευτέρα είναι 2 Μάρτη). Είμαστε σε 

αναζήτηση χώρου, τον οποίο μπορούμε να έχουμε μόνοι μας, χωρίς να αποκλείουμε και το 

Καρτούτσο.  

2. Θα γίνει μια εκδήλωση για τα παιδιά των συναδέλφων. 

3. Υπάρχει προοπτική δημιουργίας θεατρικής ομάδας στο Σύλλογο. Μόλις γίνουν οι πρώτες 

συνεννοήσεις θα ανακοινωθεί ημερομηνία πρώτης συνάντησης. 

4. Οργάνωση ενημερωτικού σεμιναρίου για τους εκπαιδευτικούς του Συλλόγου μας με θέμα τη χρήση 

μεθόδων της θεατρικής αγωγής για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. 

Θέμα 3ο : Συνεδρίαση ΔΕΠ 

Την Τετάρτη 18 Δεκέμβρη, ώρα 14.00, λίγο πριν από το Δημοτικό Συμβούλιο υπάρχει Δημοτική 

Επιτροπή Παιδείας με τα παρακάτω θέματα: 

1.    Παραχώρηση σχολικών χώρων για δραστηριότητες σε 1ο,2ο,3ο, 4ο 5ο, 6ο, 7ο, 12ο, 13ο, Αγ. 

Ανδρέας Δημοτικά Σχολεία Ν. Σμύρνης 

2.    Ενημέρωση για οικονομικά θέματα Σχολικών Επιτροπών 

3.    Ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής 

εκπαίδευσης σε σχολεία Δήμου Ν. Σμύρνης. 

 

Α. Για το πρώτο θέμα, αποφασίστηκε να ζητηθεί η άποψη των διευθυντών/τριων για την 

παραχώρηση του χώρου του σχολείου τους και να τοποθετηθούμε βάζοντας τα παρακάτω 

κριτήρια:  

1. Οι δραστηριότητες αυτές να μην παρεμποδίζουν τη λειτουργία του σχολείου, ούτε του 

πρωινού ούτε του ολοήμερου προγράμματος, να γίνονται δηλαδή μετά τις 4μμ.  

2. Οι παραχωρήσεις να έχουν τη σύμφωνη γνώμη των Διευθυντών/τριών και των Συλλόγων 

Διδασκόντων και να μην παρεμποδίζουν είτε απογευματινές εκδηλώσεις-συγκεντρώσεις-αθλητικές 

δραστηριότητες της σχολικής κοινότητας δηλαδή του σχολείου, των εκπαιδευτικών και των  

Συλλόγων Γονέων.  

3. Να μην υπεισέρχεται σε αυτές τις παραχωρήσεις ιδιώτης που ασκεί ιδιωτικό κερδοσκοπικό 

έργο και, εκμεταλλευόμενος τις εγκαταστάσεις του σχολείου, εισπράττει «δίδακτρα». Να μην 

παραχωρούνται  οι χώροι των σχολείων μας για προγράμματα, τα οποία απευθύνονται επιλεκτικά 

σε μεμονωμένους μαθητές ή σε ομάδες μαθητών, με κριτήρια οικονομικοκοινωνικά και αποκλείουν 

άλλους μαθητές που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. 



4. Να κατατίθεται αντίγραφο του Καταστατικού και συγκρότησης ΔΣ του  αθλητικού φορέα, 

καθώς και βεβαίωση εγγραφής στην αρμόδια, ανάλογα με το άθλημα, Ομοσπονδία, όπως ορίζει ο 

σχετικός νόμος.  

5. Να υπάρχει ρήτρα αποκατάστασης των τυχόν ζημιών που θα προκύψουν από τη χρήση των 

χώρων του σχολείου. 

6. Να διατεθεί όπου ζητείται φύλακας για να επιτηρεί το συγκρότημα τις ώρες αυτές. Να 

υπάρχει μέριμνα για την ασφάλεια των μαθητών/τριων κατά τη διάρκεια του προγράμματος  

7. Να μην επιτρέπεται η υλοποίηση των προγραμμάτων των εν λόγω συλλόγων πριν την 

απόφαση παραχώρησης χώρων από τη Σχολική Επιτροπή. 

8. Να υπάρξει μια ισομερής κατανομή των αθλητικών δραστηριοτήτων των συλλόγων στα 

σχολεία του δήμου ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες όλων των μαθητών της περιοχής. 

9. Η παραχώρηση χώρων των σχολείων μας σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να αφορά 

οργανώσεις και συλλογικότητες με ρατσιστική και φασιστική δράση και ιδεολογία.   

 

Β. Για το δεύτερο θέμα, είναι γνωστή η θέση μας ότι οι οικονομικοί απολογισμοί θα πρέπει να 

δίνονται στα μέλη της ΔΕΠ και των ΕΣΕ σε αναλυτική μορφή, δηλαδή, τα έξοδα και ανά  σχολική 

μονάδα και κατά είδος (ΔΕΚΟ, σχολικών τροχονόμων, αναλώσιμα, επισκευές κλπ) και να μπορεί να 

γίνει ουσιαστικός έλεγχος των εξόδων των σχολείων με δυνατότητα αντιπαραβολής των ποσών των 

ομαδοποιημένων εξόδων από τις ίδιες τις σχολικές μονάδες. Θα πρέπει δηλαδή,  οι 

διευθυντές/τριες και προϊσταμένες των σχολικών μονάδων, έχοντας πλήρη εικόνα των εξόδων του 

σχολείου τους  να έχουν το χρόνο για να κάνουν τον έλεγχο.  

Γ. Για το τρίτο θέμα θα καταθέσουμε το υπόμνημα με τις θέσεις μας, το οποίο βγήκε με βάση 

την απόφαση της ΓΣ της 6/11.  

 

Παρόντες/παρούσες: Μελαμπιανάκη Ζέττα, Καραμπά Σοφία, Μαντζαβράκου Ανθή, Κουρκούνη 

Φωτεινή, Μπογιατζής Φίλιππος. Οι αποφάσεις είναι ομόφωνες. 

 


