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    ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ 7ης Μαΐου 2020 

(από την εκπρόσωπο του Συλλόγου μας Μελαμπιανάκη Ζέττα) 

Παρόντες: Εκπρόσωπος Ένωσης Γονέων Δεκούλου Μ. εκπρόσωπος Συλλόγου 

Εκπαιδευτικών ΠΕ Μελαμπιανάκη Ζ., εκπρόσωπος Δ’ Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Γουρναρόπουλος Γ. και ο Πρόεδος της ΔΕΠ Π. Συρίγος.  

 

Πρώτο Θέμα: Έκτακτη επιχορήγηση 7.000 χιλιάδων ευρώ για τις απολυμάνσεις.  

Εισήγηση Προέδρου ΔΕΠ: Το κονδύλι κατανέμεται  ισόποσα στις Σχολικές Επιτροπές, για να 

πληρωθούν οι απολυμάνσεις σχολείων που έγιναν μέχρι σήμερα. Εάν χρειαστούν νέες 

απολυμάνσεις θα δοθεί και άλλο κονδύλι.  

  

Τοποθέτηση της εκπροσώπου του Συλλόγου μας: Οπωσδήποτε θα χρειαστούν και άλλες 

απολυμάνσεις και θα πρέπει να εγκριθεί άμεσα νέο  κονδύλι.   

 

Η έκτακτη επιχορήγηση εγκρίθηκε ομόφωνα. 

  

Δεύτερο θέμα: Γιατί δεν έχουν πληρωθεί οι Σχολικές τροχονόμοι.  

Το θέμα τέθηκε από τους δύο εκπροσώπους της Πρωτοβάθμιας.  

 

Ενημέρωση Προέδρου: Ο πρόεδρος της ΔΕΠ μας ενημέρωσε ότι  οι σχολικές τροχονόμοι 

πληρώθηκαν για το μήνα Μάρτιο αλλά δεν πληρώθηκαν για τον Απρίλιο. Αυτό έγινε γιατί, δεν 

θεωρούνται από το κράτος εργαζόμενοι, θεωρούνται ότι κάνουν εθελοντική εργασία και παίρνουν 

150 ευρώ το μήνα ως έξοδα κίνησης για αυτή την εθελοντική εργασία που προσφέρουν.  Με 

κλειστά τα σχολεία δεν δικαιολογούνται έξοδα κίνησης.  Η πολιτεία δεν έδωσε τα χρήματα. Σε 

κάθε περίπτωση, περιμένουμε ότι το επόμενο διάστημα οι τακτικές επιχορηγήσεις θα είναι πολύ 

κουτσουρεμένες αφού τα σχολεία ήταν κλειστά. Δεν θα εισπράξουν επίσης χρήματα από τα 

κυλικεία. Και ούτε θα έρθει το βοήθημα για τους σχολικούς τροχονόμους. Επομένως τα 

οικονομικά των Σχολικών Επιτροπών είναι πιο στενά.  



Ειδικά όμως για τις Σχολικές τροχονόμους, επειδή το ποσόν δεν είναι μεγάλο -είναι συνολικά 

2.500 ευρώ το μήνα και η σκέψη που έχει γίνει είναι ότι, ναι μεν για τον Απρίλιο δεν θα 

πληρωθούν αλλά να γίνει πρόταση στη Σχολική Επιτροπή, για το Μάιο, να αναλάβουν να κάνουν 

μία άλλη εργασία όπως για παράδειγμα να ανοίγουν τα σχολεία για μερικές ώρες το απόγευμα για 

τα παιδιά και με αυτό τον τρόπο να πάρουν τα 150 ευρώ για το Μάιο.  

Πρόταση Προέδρου: Να εισηγηθεί η Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας  προς τη Σχολική Επιτροπή 

να απασχοληθούν σε μια δομή το Μάιο –πχ το άνοιγμα των σχολείων- και με αυτόν τον τρόπο να 

πληρωθούν.  

Πρόταση της εκπροσώπου του Συλλόγου μας: Να βρεθεί τρόπος να πληρωθούν οι σχολικές 

τροχονόμοι και το ποσόν για τον Απρίλιο.  Για παράδειγμα θα μπορούσαν να απασχολούνται 

περισσότερες ώρες (πχ 4ωρο) για να κρατούν στις αυλές των σχολείων ανοιχτές και με αυτό τον 

τρόπο να πληρωθούν διπλάσιο ποσόν το Μάιο.   

Η πρόταση έγινε δεκτή και  εγκρίθηκε ομόφωνα η εισήγηση προς τη Σχολική Επιτροπή της 

Πρωτοβάθμιας για το θέμα αυτό.  

 

 (Σχετικά με τους εργαζόμενους γενικών καθηκόντων που έπρεπε να έχουν  ήδη  προσληφθεί ο 

Πρόεδρος της ΔΕΠ μας ενημέρωσε ότι δεν έχει ανοίξει ακόμα η πλατφόρμα για να γίνουν οι 

αιτήσεις.) 

 

 Τρίτο θέμα: Σχολικές εκδρομές. 

 Εισήγηση Προέδρου ΔΕΠ: Σε πολλά σχολεία της δευτεροβάθμιας έχει προκύψει σοβαρό 

πρόβλημα επειδή υπάρχει άρνηση των τουριστικών γραφείων να επιστρέψουν τα χρήματα τα οποία 

είχαν εισπράξει ως προκαταβολές για σχολικές εκδρομές στο εξωτερικό, οι οποίες ακυρώθηκαν 

λόγω της πανδημίας. Πρόταση: να προσκληθούν την επόμενη εβδομάδα οι Σύλλογοι Γονέων και οι 

διευθυντές  των σχολείων που αφορά το θέμα για να υπάρξει κοινή γραμμή και δράση.  

 

Ενημέρωση της εκπροσώπου της Ένωσης Γονέων: Το θέμα είναι πολύ σοβαρό, τα πρακτορεία 

εκμεταλλεύονται την πρόσφατη νομοθεσία που τους δίνει τη δυνατότητα  είτε να επιστρέψουν τα 

χρήματα είτε να δώσουν voucher διαρκείας 18 μηνών. Τα πρακτορεία επιλέγουν να δίνουν 

υποχρεωτικά voucher και όχι χρήματα. Οι γονείς θέλουν όμως να εισπράξουν τα χρήματα αφού 

δεν γνωρίζουν εάν και πότε θα πραγματοποιηθούν ξανά σχολικές εκδρομές στο εξωτερικό.  

Υπάρχει και η περίπτωση όπου ενώ τα εισιτήρια είχαν επιστραφεί από τις αεροπορικές εταιρείες 

το πρακτορείο δεν επιστρέφει τα χρήματα. Το ποσόν είναι μεγάλο μπορεί να είναι μέχρι και 500 

ευρώ το κάθε παιδί.  Πρέπει να γίνει κάτι ομαδικό.  Γίνεται πανελλαδικά το ίδιο έχει παρέμβει και 

η ΑΣΓΜΕ. Το πρόβλημα αφορά πέντε σχολεία της Νέας Σμύρνης. 

 

Ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει πρόσκληση την επόμενη εβδομάδα σε Συλλόγους Γονέων και 

διευθυντές για να ασκηθεί πίεση και τοπικά στα πρακτορεία.  

 

4ο Θέμα: Δίχρονη  υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση. 



 Εισήγηση Προέδρου: 

 Όλοι μας έχουμε τοποθετηθεί  επίσημα ότι θέλουμε μόνιμες και σταθερές δομές. Το Υπουργείο 

Παιδείας για τους 40 δήμους σε όλη την Ελλάδα που δεν έχουν ενταχθεί ακόμα στη δίχρονη 

προσχολική αγωγή και εκπαίδευση έστειλε στις 31/3, το δικό του σενάριο, δηλαδή την 

τοποθέτηση ΠΡΟΚΑΤ  τύπου Α αίθουσες, για 4+2 χρόνια.   Ζήτησε να υποβάλουμε τεχνικό 

δελτίο μέχρι τις 4/4 και να προτείνουμε χώρους και αριθμό αιθουσών. Στις 27/4 έγινε δεύτερη 

υποβολή από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου με μελέτη για το πώς θα γίνουν οι αίθουσες. Αν 

πάρουμε υπόψη μας το πρόβλημα των χωρών που έχει  η πόλη, οι πιο εύκολοι χώροι για να γίνουν 

εργασίες ήταν το οικόπεδό του Ταχυδρομείου στους Αγίους Αναργύρους, η περιοχή Δέγλερη και 

το οικόπεδο στο σχολικό συγκρότημα Παπαστράτου. Έγινε αίτημα για εννέα αίθουσες και 

βοηθητικούς χώρους δηλαδή γραφεία και τουαλέτες που αντιστοιχούν σε αυτές τις 9 αίθουσες.  

Το Υπουργείο καλύπτει 22.000 ευρώ ανά αίθουσα επιπλέον 14.000 ευρώ για τους βοηθητικούς 

χώρους και 7.000 για τα λειτουργικά έξοδα. Πέρα από αυτά, υπάρχουν τα έξοδα για τις 

διαμορφώσεις των οικοπέδων, που βαρύνουν το Δήμο.  

Έχουμε τα εξής προβλήματα: Περιμένουμε μία τροπολογία από τη Βουλή για το πολεοδομικό. Δεν 

υπάρχει αυτή τη στιγμή δυνατότητα η πολεοδομία να δώσει άδεια ούτε στη Δέγλερη ούτε το 

Ταχυδρομείο. Η νομοθεσία που έχει περάσει για τις κατ’ εξαίρεση αδειοδοτήσεις αφορά μόνο 

οικοδόμηση από την ΚΤΥΠ. Η κυρία Ζαχαράκη έχει υποσχεθεί ότι θα περάσει η τροπολογία που 

θα μπορεί να γίνει το ίδιο όταν υπάρχει οικοδόμηση από τους δήμους. Παράλληλα πρέπει να 

λυθούν προβλήματα όπως πρέπει να πιεστούν από το Υπουργείο τα ΕΛΤΑ να δοθεί η 

συγκατάθεση για το οικόπεδο στους Αγίους Αναργύρους. Στη Μηδείας, που είναι το τμήμα 

οικοπέδου του Παπαστράτειου, σήμερα λειτουργεί σαν πάρκινγκ και πρέπει να υπάρξει ανάλογη 

συνεννόηση με τα σχολεία. Επιπλέον, οι αίθουσες αυτές θα είναι παραρτήματα υπαρχόντων 

νηπιαγωγείων, για να παρακάμψουμε το πρόβλημα της ίδρυσης νέων νηπιαγωγείων το οποίο είναι 

πιο χρονοβόρο. Υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα.  Ο διαγωνισμός που θα κάνουν οι δήμοι είναι για 

μεγάλα ποσά, 700 με 800.000 ευρώ. Διαδικαστικά με τις κανονικές διαδικασίες των διαγωνισμών, 

είναι αδύνατο να υπάρξει ανάδοχος μέχρι 1η Σεπτέμβρη.  Θα γίνει, περιμένουμε, παρέμβαση 

κρατική για να δοθεί το δικαίωμα στους δήμους για απευθείας αναθέσεις.  Αν γίνει ο διαγωνισμός 

κανονικά θα καταλήξει να υπάρχει ανάδοχος τον Δεκέμβριο. Με την απευθείας ανάθεση, 

μπορούμε να έχουμε ανάδοχο στα μέσα Ιουλίου.    

Πρόταση: Να επιμείνουμε ότι ο Δήμος Νέας Σμύρνης ζητά μόνιμες και σταθερές κατασκευές για 

νηπιαγωγεία και σχολεία. Δεχόμαστε προσωρινά τις προκάτ αίθουσες με στόχο  ότι σε τέσσερα 

χρόνια συν δύο θα πάμε σε σταθερές δομές.  Ψάχνουμε από τώρα και άλλες εκδοχές 

χρηματοδότησης. Εμείς έχουμε πει 9 αίθουσες, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών μιλάει για 15. Αν 

γίνουν πράγματι 26 τα παιδιά ανά τμήμα, τότε θα δούμε πόσες αίθουσες χρειάζονται. Η πρόθεση 

μας είναι για μόνιμες κατασκευές.  Το Υπουργείο μας έλεγε απαράδεκτα πράγματα όπως να 

βάλουμε αίθουσες σε προαύλια δημοτικών. Η ίδια η υφυπουργός και η γενική γραμματέας κυρία 

Γκίκα από την πρώτη μέρα έλεγε ότι θα περισσέψουν αίθουσες από τα δημοτικά με τη μείωση των 

γεννήσεων και τα 26άρια τμήματα.  

 



Τοποθέτηση εκπροσώπου του Συλλόγου μας:  

Το νέο σχέδιο νόμου προβλέπει για πρώτη φορά ελάχιστο όριο 20 μαθητές/τριες ανά τμήμα για 

τα δημοτικά τα γυμνάσια και τα λύκεια και 16 για τα νηπιαγωγεία και μέγιστο 24 +10% δηλαδή 26. 

Αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό και να λογαριάζουμε με 26αρια παντού.   

Από το έγγραφο-πρόταση του Δήμου λείπουν τελείως το 7 και το 10ο νηπιαγωγείο δηλαδή δύο 

νηπιαγωγεία του κέντρου της Νέας Σμύρνης.  Ακόμα και στο καλό σενάριο, ότι δηλαδή έρχονται 

γρήγορα οι αίθουσες και πάλι το κέντρο της Νέας Σμύρνης δεν καλύπτεται. Επομένως θα πρέπει 

επειγόντως να βρεθεί μία λύση για το κέντρο της Νέας Σμύρνης. Πού θα πάνε δηλαδή τα 

επιπλέον τα παιδιά αυτών των δύο νηπιαγωγείων.   

Δε θα δεχτούμε να επιχειρηθεί να δεσμευτούν προσωρινά ή μόνιμα αυλές σχολείων, βιβλιοθήκες  

αίθουσες διδασκαλίας δημοτικών σχολείων, γραφεία δασκάλων, αίθουσες εκδηλώσεων. Θα 

υπάρξουν μεγάλες αντιδράσεις και δικαίως.  

Πρέπει να γίνει μία ισομερής κατανομή νηπίων/προνηπίων στο σύνολο της Νέας Σμύρνης. Να 

είναι ανθρώπινα τα τμήματα και όχι να δεχτούμε να υπολογίζουμε με 26 παιδιά ανά τμήμα.  

Επίσης πρέπει να σχεδιάσουμε από τώρα που θα χτιστούν οι αίθουσες.  Ζητάμε να φτιαχτεί από 

το δημοτικό συμβούλιο επιτροπή φορέων για το κτιριακό, αν είναι δυνατόν διαπαραταξιακή. Για να 

παρακολουθεί και να προωθεί την μόνιμη λύση του κτιριακού. 3 χρόνια δεν είχε γίνει τίποτα. 

Τώρα επιτέλους ξεκινήσαμε, θετικό το ότι ξεκινήσαμε αλλά να μην επαναληφθεί η αδράνεια. 

  

Στο ίδιο πνεύμα τοποθετήθηκαν και η εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων και ο εκπρόσωπος 

της Δ Διεύθυνσης.  

 

 Απάντηση Προέδρου στα ζητήματα που τέθηκαν:  

Χρειαζόμαστε και άλλες αίθουσες εκτός από τις 9 που ζητάμε.   

Υπάρχουν και κάποιες άλλες λύσεις που ψάχνουμε όπως ότι πχ υπάρχει μία αίθουσα στη ΓΕΧΑ 

που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί.  Η λύση του κτιριακού μπορεί να είναι μόνο η αγορά του 

σχολείου που έχουμε πει.  

Αν μπουν τώρα ΠΡΟΚΑΤ σε αυτά τα οικόπεδα, πώς θα χτιστούν μόνιμες κατασκευές στη 

συνέχεια; Μήπως πρέπει να χτίσουμε κατευθείαν εκεί και να μη μπουν καθόλου τα 

ΠΡΟΚΑΤ;  

Πρέπει να δοθεί άδεια, και στους συγκεκριμένους χώρους αυτή τη στιγμή δεν δίνεται άδεια παρά 

μόνο για ΠΡΟΚΑΤ. Οι τρείς χώροι που θα γίνουν τα ΠΡΟΚΑΤ, θα γίνουν με την κατ΄εξαίρεση 

αδειοδότηση. Μιλάμε για το μέλλον, που ίσως μπορούν να χτιστούν στο βαθμό που πετύχουμε 

άδεια, για να χρησιμοποιηθούν και για μόνιμες αίθουσες. Αν για παράδειγμα, σε 2-3 χρόνια 

καταφέρουμε να έχουμε τη δυνατότητα να χτίσουμε μόνιμη δομή στη Δέγλερη, τότε θα βρούμε 

λύση για προσωρινή μετακίνηση-μεταστέγαση των μαθητών που θα είναι εκεί.  

Σήμερα, δεν υπάρχουν καθόλου έτοιμα κτίρια για να μετατραπούν σε νηπιαγωγεία άμεσα από το 

Σεπτέμβρη. 

Σχετικά με τη χρήση παιδικών σταθμών: Απαγορεύεται η συστέγαση νηπιαγωγείων και παιδικών 

σταθμών.  



Άλλα οικόπεδα, άμεσης χρήσης. Δεν υπάρχουν. Η τεχνική υπηρεσία βρήκε ότι τα μόνα 

οικόπεδα θα μπορούσαν να προχωρήσουν οι προσωρινές κατασκευές ήταν αυτά που βάλαμε στην 

πρότασή μας. Επιπλέον, υπάρχει ένα οικόπεδο στην οδό Πλαπούτα  που είχε 20 δέντρα πάνω και 

στη Ραιδεστού ένα παρκάκι. Και στα δύο πρέπει να γίνει αποχαρακτηρισμός. Εκεί όμως ανοίγει 

συζήτηση με τους περίοικους τους με τους κατοίκους οι οποίοι δεν θα δεχτούν να χάσουν το 

πράσινο από τη γειτονιά τους.  

Μόνιμες δομές: Η θέση είναι σταθερή, η πρόταση για μόνιμα κτίρια είναι απαραίτητη.   

 

Μετά από αυτές τις διευκρινίσεις, η ΔΕΠ αποφάσισε τα παρακάτω:  

Απόφαση ΔΕΠ:  

Με τις προϋποθέσεις ότι: 

Θα ενεργοποιηθεί άμεσα επιτροπή για να βρούμε λύσεις για μόνιμη οικοδόμηση και να 

δρομολογηθούν οριστικές λύσεις όσο γίνεται πιο γρήγορα. 

 Ότι θα υπάρξει μέριμνα για  σωστή χωροταξική κατανομή νηπίων/προνηπίων. 

Ότι δεν θα αναζητηθούν προσωρινές ή μόνιμες λύσεις στέγασης στους χώρους των δημοτικών 

σχολείων.  

Εγκρίνουμε ομόφωνα την αίτηση προμήθειας και εγκατάστασης 9 (εννέα) σχολικών αιθουσών και 

των βοηθητικών χώρων τους στις τοποθεσίες που προτάθηκαν  από τον Δήμο Ν. Σμύρνης. 

 

5ο θέμα:  Άνοιγμα των σχολείων 

Ενημέρωση Προέδρου: 

Πριν ανοίξουν τα σχολεία έχει γίνει η τελευταία απολύμανση.  Προτείνω να εισηγηθεί η ΔΕΠ στις 

σχολικές επιτροπές να μπούνε σε κάθε αίθουσα μόνιμοι μηχανισμοί για αντισηπτικό, με πλαστική 

θήκη που ξαναγεμίζει. Θα μπει ειδική σήμανση σε κάθε αίθουσα, πώς φοράμε τη μάσκα κλπ, 

υπάρχουν ειδικές πινακίδες που δίνουν οδηγίες.  Είμαστε έτοιμοι να τα κάνουμε όλα αυτά. Θα 

έχουμε από τη Δευτέρα και πρωινή και απογευματινή σταθερή καθαριότητα στα γυμνάσια και στα 

λύκεια. Οι καθαρίστριες των δημοτικών έχουν πάει σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού 

περιεχομένου στα γυμνάσια στα λύκεια. Προχωράμε σε προμήθεια στολών για τις καθαρίστριες 

μία χρήσης, όπως προβλέπεται από το νόμο μάσκες γάντια και λοιπά είμαστε σε μεγάλο βαθμό 

έτοιμοι να υποδεχτούμε αυτή την πραγματικότητα.  Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τα 

δημοτικά.  

Τοποθέτηση εκπροσώπου του Συλλόγου μας: 

Καταθέσαμε τη θέση του Συλλόγου με τις προϋποθέσεις για το άνοιγμα των σχολείων, όπως 

διατυπώνονται στο έγγραφο με αρ.πρ. 179, 6/5/2010, και το αντίστοιχο κείμενο της ΕΛΜΕ. 

Επιμείναμε ότι υπάρχουν προϋποθέσεις και είναι σοβαρές.  Μέσα σε αυτές, οπωσδήποτε είναι  και 

τα ζητήματα υγείας των εκπαιδευτικών μεγάλης ηλικίας, με υποκείμενα νοσήματα, εγκύων, κλπ. 

Πολλά από αυτά αφορούν το Υπουργείο Παιδείας. Τα ζητήματα που αφορούν τους δήμους και 

συγκεκριμένα το δήμο Νέας Σμύρνης είναι: 

Πρώτο να διορθωθούν αν υπάρχουν προβλήματα σε τουαλέτες και σε βρύσες στα σχολεία. 



Δεύτερο να υπάρξουν περισσότερες καθαρίστριες στα σχολεία. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι ο 

δήμος θα πάρει καθαρίστριες από αλλού, από το δρόμο για παράδειγμα ακόμα και αν ο νόμος το 

επιτρέπει. Και εκεί είναι απαραίτητες. Στα σχολεία χρειαζόμαστε διπλάσιο αριθμό από ότι έχουν 

αυτή τη στιγμή, δηλαδή όπου είναι δύο χρειάζονται τέσσερις όπου είχε μια χρειάζονται δύο όπου 

δεν είχε κανέναν μόνιμα όπως τα νηπιαγωγεία ή μοιράζεται, έναν/μία μόνιμα. Άρα χρειάζεται 

επιπλέον προσλήψεις. 

Τρίτο, επειδή η τοποθέτηση του Υπουργείου ότι όλα αυτά θα τα καλύψουν τα πλεονάσματα των 

σχολικών επιτροπών είναι τουλάχιστον αστεία και επειδή δεν πρέπει να φτάσουμε στο 

συνηθισμένο, δηλαδή για μια φορά ακόμη να πληρώσουν οι γονείς τα αντισηπτικά και μέσα 

προστασίας, να προταθεί στο δημοτικό συμβούλιο να ζητήσει ο Δήμος τώρα να δοθεί έκτακτη 

κρατική επιχορήγηση. Θα χρειαστεί να αγοραστούν αναλώσιμα άμεσα. Αυτά που έστειλαν από το 

Υπουργείο δεν φτάνουν ούτε για την πρώτη βδομάδα λειτουργίας. Πρέπει να έχουμε μάσκες, 

θερμόμετρα και όλα τα αναλώσιμα τα οποία χρειάζονται.  

Τέταρτο, όσα σχολεία δεν έχουν σχολικούς νοσηλευτές να τα καλύψει ο δήμος.   

Πέμπτο, όπως κάθε εβδομάδα γίνεται απολύμανση σε πολλά δημόσια κτίρια και υπουργεία, το ίδιο 

πρέπει να γίνεται και με τα σχολεία να απολυμαίνονται κάθε Σαββατοκύριακο. 

Έκτο, να ζητήσουμε από το κράτος, να γίνονται δωρεάν τεστ για μαθητές/τριες και 

εκπαιδευτικούς. 

  

Απαντήσεις Προέδρου: 

Σχετικά με τις καθαρίστριες: όταν ανοίξουν τα δημοτικά οι καθαριστές/τριες θα γυρίσουν στις 

θέσεις τους. Το μεσοδιάστημα που είναι ανοιχτά και γυμνάσια και λύκεια και δημοτικά, θα γίνει 

μετακίνηση καθαριστριών από άλλες δομές του Δήμου, και αυτό το διάστημα είναι μικρό. Για τις 

δέκα μέρες δηλαδή, που θα είναι ταυτόχρονα ανοιχτά και τα δημοτικά και τα γυμνάσια λύκεια θα 

πάνε οι καθαρίστριες από την καθαριότητα του δήμου για να καθαρίζουν τα σχολεία.  

 

Το Σεπτέμβρη, εκτίμησε ότι θα έχει βρεθεί φάρμακο και άρα δεν θα χρειαζόμαστε ενίσχυση στην 

καθαριότητα. Εκτίμησε επίσης, ότι αφού η πολιτική που ακολούθησε ο ΕΟΔΥ στην Ελλάδα ήταν 

πετυχημένη και τώρα, έχει δίκιο με τον τρόπο που ανοίγουν τα σχολεία και τις οδηγίες που δίνει 

είναι σωστές άρα δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για επιπλέον μέτρα.  

 

Από την πλευρά μας θεωρήσαμε τουλάχιστον ανεπαρκείς τις διαβεβαιώσεις του Δήμου. 

Τονίσαμε ότι δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός. Ότι μπροστά μας έχουμε μεγάλο πρόβλημα, 

γιατί 40 μέρες που υπήρχε καραντίνα, το κράτος δεν έκανε τίποτα για να στηρίξει το 

δημόσιο σύστημα υγείας. Η γραμμή που υπάρχει είναι αφήστε τον πληθυσμό να αρρωστήσει  

σταδιακά και να επιτευχθεί ανοσία αγέλης. Ανοίγοντας τα σχολεία με τέτοια προχειτρότητα, 

μόνο η άνοδοε της θερμοκρασίας θα σώσει προς το παρόν την κατάσταση. Πρέπει να 

πάρθούν μέτρα όχι για 15 μέρες, αλλά και για τον Σεπτέμβρη και αυτό το σχεδιασμό δεν το 

βλέπουμε. Καλέσαμε την εκπρόσωπο της ένωσης γονέων σε συστράτευση, για να μην 

πληρώσουν και αυτή τη φορά οι γονείς.  



 

Στο ζήτημα της ανάγκης έγκαιρου σχεδιασμού, συμφώνησαν και η εκπρόσωπος της Ένωσης 

Γονέων και ο εκπρόσωπος της Δ Διεύθυνσης.  

Για το θέμα αυτό, δεν υπήρχε ζήτημα συγκεκριμένης απόφασης.   

 

Έκτο θέμα: Ενημέρωση για το θέμα του ηλεκτρονικού εξοπλισμού των σχολείων.   

Το θέμα τέθηκε από τον εκπρόσωπο της Δ Διεύθυνσης ΠΕ: Με ποια κριτήρια θα 

αποφασίσουν οι διευθυντές/τριες για τη διάθεση των λίγων υπολογιστών που θα διατεθούν;  

 

Ενημέρωση Προέδρου: Τα σχολεία πρέπει να κάνουν αίτημα για υπολογιστές ανάλογα με τις 

ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες που έχουν, για παράδειγμα τα παιδιά που είναι δηλωμένα στα 

τροφεία.  

Σχετικά με την προμήθεια υπολογιστών: η ένωση εφοπλιστών έστειλε σε όλη την Ελλάδα από 4 

laptop σε κάθε γυμνάσιο και λύκειο. Ήταν μία χορηγία προς στο Υπουργείο Παιδείας. Στα 

γυμνάσια και στα λύκεια αφού θα ανοίξουν δεν υπάρχει θέμα τηλεκπαίδευσης πλέον.   

Για τα Δημοτικά: Στο τέλος του μήνα αν δεν ανοίξουν τα δημοτικά, θα κάνει ο δήμος μία 

πρόσκληση για δηλώσεις με βάση τα κοινωνικά κριτήρια. Ξέρουμε πχ ότι σε γυμνάσια-λύκεια 

υπάρχουν 215 παιδιά στις ευπαθείς ομάδες, που είναι καταγραμμένα στο δήμο. Είναι ωφελούμενοι 

από το κοινωνικό παντοπωλείο και τις δομές βοήθειας. Άλλο κριτήριο  πέραν του εισοδήματος 

δεν προβλέπει το κράτος Δεν προβλέπει κριτήριο πολυτέκνων πχ. Εξάλλου δεν χρειάζονται όλοι 

laptop, αφού δεν κάνουν όλοι  οι εκπαιδευτικοί τηλεκπαίδευση. Η πρότασή μου είναι οι εξοπλισμοί 

που έρχονται να είναι στο σχολείο μόνιμα στη διάθεση του διευθυντή.  

Η τοποθέτηση όλων των υπόλοιπων μελών ήταν ότι:  

θα πρέπει να μπουν από το Δήμο τα κριτήρια και να είναι ενιαία για όλα τα σχολεία και όχι να 

πετάει το μπαλάκι στους διευθυντές/τριες.    

Όμως πρέπει να διευρυνθούν τα κριτήρια, υπάρχουν πολύτεκνες οικογένειες οι οποίες δεν 

μπορούν να τα βγάλουν πέρα, ενώ δεν έχουν τα εισοδηματικά κριτήρια τα οποία απαιτούνται.  

Η δεύτερη πρόταση αυτή δεν έγινε αποδεκτή, γιατί η νομοθεσία δεν επιτρέπει πιο ελαστικά 

κριτήρια. Επομένως η απόφαση του Προέδρου ήταν να έρθει στο σχολείο αριθμός ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού ανάλογος με τον αριθμό των παιδιών που είναι γραμμένα στις κοινωνικές υπηρεσίες 

και σε αυτή τη βάση να τα διαχειριστεί ο διευθυντής. Θα κάνει πρόσκληση ο δήμος, με βάση 

κοινωνικά κριτήρια αναλαμβάνοντας ο ίδιος την ευθύνη γι αυτή τη διαδικασία. 

 

Το συμπέρασμα είναι ότι σε αυτό το θέμα το τοπίο είναι πολύ θολό. Σε καμιά περίπτωση δεν 

πρόκειται να καλυφθούν όλες οι πραγματικές ανάγκες. 

 

Επισυνάπτονται: 

Η θέση του Συλλόγου μας με τις προϋποθέσεις για το άνοιγμα των σχολείων 

Η θέση της ΕΛΜΕ για το ίδιο θέμα 

Η τοποθέτηση της Ένωσης Γονέων για το θέμα των εκδρομών. 


