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    ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ 22ης Ιουνίου 2020 

(από την εκπρόσωπο του Συλλόγου μας Μελαμπιανάκη Ζέττα) 

Παρόντες: Εκπρόσωποι Ένωσης Γονέων Δεκούλου Μ. Λαμπαδαρίου Κ., εκπρόσωπος 
Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ Μελαμπιανάκη Ζ., εκπρόσωπος Δ’ Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Γουρναρόπουλος Γ. και ο Πρόεδος της ΔΕΠ Π. Συρίγος.  
 

Η συνεδρίαση προκλήθηκε από έγγραφο αίτημα μελών της ΔΕΠ που είχε κατατεθεί στις 
10/6 και ήταν το παρακάτω: 

Κ. Πρόεδρε της ΔΕΠ 

Στις 5 Ιουνίου, αναρτήθηκε στη σελίδα του Γραφείου Τύπου του Δήμου Νέας Σμύρνης η παρακάτω 
ανακοίνωση: 

 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΧΡΟΝΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης μαζί με άλλους 24 αστικούς Δήμους της χώρας μας, καλούνται από την Πολιτεία να 
μην εγγράψουν τα παιδιά που έχουν γεννηθεί το έτος 2016 στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς. Απόφαση 
του ΥΠΑΙΘ είναι να εφαρμόσει την Δίχρονη Υποχρεωτική Προσχολική Εκπαίδευση σε πρόχειρες σχολικές 
δομές μέχρι να βρει λύση με μόνιμες και σταθερές εγκαταστάσεις. 
Ο Δήμος Νέας Σμύρνης έχει προτείνει εγγράφως στην Πολιτεία λύσεις, για μίσθωση, κατασκευή και αγορά 
χώρων που θα μπορούσαν να στεγάσουν την Προσχολική Εκπαίδευση πάντα σε μόνιμες και σταθερές 
σχολικές δομές. 
Ταυτόχρονα η ΔΕΠ με ομόφωνη απόφασή της δέχτηκε την εγκατάσταση πρόχειρων σχολικών δομών μέχρι 
να βρεθεί η αναμενόμενη μόνιμη λύση. 
Θεωρούμε δεδομένο, παρά τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις, ότι η εξυπηρέτηση των παιδιών της 
προσχολικής εκπαίδευσης δεν θα είναι δυνατή το 2020-21 αφού πέραν των υπολοίπων θεμάτων δεν υπάρχει 
από τα αρμόδια υπουργεία σαφής εικόνα για τον αριθμό παιδιών που πρόκειται να εγγραφούν σε κάθε Δήμο. 
Οι Δήμοι έχουν εικόνα μόνο για τα προνήπια που εξυπηρετούν στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς αφού 
τα στοιχεία για δημότες και κατοίκους στην Απογραφή του 2011 δεν δίνουν την πραγματική εικόνα. 
Είναι αδιανόητο την νομοθετική προχειρότητα στην εφαρμογή του νέου αυτού προγράμματος να καλούνται να 
υποστηρίξουν οι ΟΤΑ της χώρας. Ήδη η ΚΕΔΕ και η ΠΕΔΑ έχουν προχωρήσει στις απαραίτητες επισημάνσεις 
προς την Πολιτεία. 
Εμείς ως Δήμος Ν. Σμύρνης επαναλαμβάνουμε την πάγια θέση μας: 
-Ναι στη Δίχρονη Υποχρεωτική Προσχολική Εκπαίδευση αλλά σε μόνιμες και σταθερές σχολικές δομές 
-Όχι στην προχειρότητα των σχολικών αιθουσών που υποβαθμίζουν την Δημόσια Εκπαίδευση. 
Μέχρι να βρεθούν οι κατάλληλες λύσεις θα στηρίζουμε τις οικογένειες φιλοξενώντας τα παιδιά της πόλης μας, 
σε σύγχρονες και κατάλληλες δομές, όπως αυτές των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών μας. 

 Κατόπιν αυτού, ζητάμε την άμεση σύγκληση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για:    



Α. Να μας ενημερώσετε τι έχετε «προτείνει εγγράφως στην Πολιτεία, για μίσθωση, κατασκευή και 
αγορά χώρων που θα μπορούσαν να στεγάσουν την Προσχολική Εκπαίδευση πάντα σε μόνιμες και 
σταθερές σχολικές δομές». 

Θα θέλαμε να μας κοινοποιήσετε τα σχετικά έγγραφα των προτάσεων που έχετε κάνει, ποιο είναι το 
χρονοδιάγραμμα και η προοπτική τους. 

Β. Να μας ενημερώσει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ, για τη σαφέστατη εικόνα που έχουμε πλέον 
σχετικά με αριθμό των προνηπίων που έχουν εγγραφεί στο Δήμο μας.  

Γ. Να μας ενημερώσετε ποιες είναι οι επισημάνσεις στις οποίες  η ΚΕΔΕ και η ΠΕΔΑ έχουν 
προχωρήσει, προς την Πολιτεία; Τι ενημέρωση υπάρχει από τις συνεχείς διασκέψεις του Δημάρχου 
με την Περιφέρεια με θέμα τη δίχρονη, όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του Γραφείου Τύπου στις 9/6; 

Δ. Να μας ενημερώσετε για το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της δίχρονης υποχρεωτικής αγωγής και 
εκπαίδευσης στο Δήμο μας (πότε θα είναι έτοιμες οι 9 αίθουσες, ποιες άλλες και πότε θα 
ενοικιαστούν, υπάρχει ή όχι ο προγραμματισμός για μόνιμες δομές κλπ). 

Μελαμπιανάκη Ζέττα, εκπρόσωπος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Νέας Σμύρνης 

Γουρναρόπουλος Γ. εκπρόσωπος της Δ Διεύθυνσης ΠΕ 

Δεκούλου Μαρίνα, Λαμπαδαρίου Κατερίνα, εκπρόσωποι της Ένωσης Γονέων Νέας Σμύρνης 

Γεωργούτσος Τ. Εκπρόσωπος της ΕΛΜΕ Καλλιθέας –Νέας Σμύρνης-Μοσχάτου 

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 10/6/2020 

Η συνεδρίαση της ΔΕΠ έγινε στις 22/6. 

Στην αρχή της συνεδρίασης, από την εκπρόσωπο του Συλλόγου μας τέθηκαν επιπλέον τα 
παρακάτω ζητήματα: 

Σε έγγραφο του Δήμου Νέας Σμύρνης προς τη Δ Διεύθυνση με ημερομηνία 15/6/2020 και 
θέμα «Εφαρμογή Δίχρονης Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης», με υπογραφή του κ. Δημάρχου 
αναφέρονται τα παρακάτω:  

Α. Η ύπαρξη του υπ. αρ. πρωτ. 10162/23/4/2018 εγγράφου του Δήμου Νέας Σμύρνης 
προς τη Δ Διεύθυνση με το οποίο προτείνει συγκεκριμένες λύσεις για την αγορά, μίσθωση 
και κατασκευή αιθουσών φοίτησης των προνηπίων. 

Ζητάμε να μας κοινοποιηθεί το έγγραφο αυτό και να ενημερωθούμε για τις λύσεις που είχαν 
προταθεί. 

Β. Η ύπαρξη του υπ.αρ. πρωτ. 29908/15/12/19 εγγράφου προς το ΥΠΑΙΘ, με το 
οποίο προτείνεται συμπληρωματικά μια επιπλέον λύση (αγορά ή μίσθωση έτοιμης 
εκπαιδευτικής μονάδας) για την εξυπηρέτηση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Ζητάμε να μας κοινοποιηθεί το έγγραφο αυτό και να ενημερωθούμε για την απάντηση που 
δόθηκε. 



Γ. Ζητάμε διευκρινίσεις για την αναφορά που υπάρχει στο εν λόγω έγγραφο που λέει 
ότι «οι παραπάνω αλλαγές-αύξηση μαθητών ανά τμήμα- πιθανόν να δημιουργήσουν 
ελεύθερους χώρους σε άλλα σχολικά συγκροτήματα της πόλης μας». Τι σημαίνει αυτό;  
Θεωρούμε ότι είναι παραβίαση της ομόφωνης απόφασης της ΔΕΠ της 7-5-2020 η οποία, 
σχετικά με την εφαρμογή της δίχρονης, ανέφερε σαφώς ότι : «Οι προσωρινές και οι μόνιμες 
και σταθερές σχολικές δομές δεν θα αναζητηθούν σε χώρους των Δημοτικών Σχολείων της Ν. 
Σμύρνης που χρησιμοποιούνται για άλλες χρήσεις.»  

Δ. Τέλος, ζητάμε χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του έργου των 9 αιθουσών και μια 
σαφή απάντηση εάν θα είναι έτοιμες την 1η Σεπτέμβρη. 

 Σχετικά με την αναφορά που περιέχει το έγγραφο του Δήμου προς τη Δ Διεύθυνση 
(15/6/2020) για αναζήτηση χώρων για τη δίχρονη σε άλλα σχολικά συγκροτήματα της νέας 
Σμύρνης, ο Πρόεδρος της ΔΕΠ μας είπε ότι:  

Η ομόφωνη απόφαση της ΔΕΠ 7-5-2020, ότι «Οι προσωρινές και οι μόνιμες και σταθερές 
σχολικές δομές δεν θα αναζητηθούν σε χώρους των Δημοτικών Σχολείων της Ν. Σμύρνης που 
χρησιμοποιούνται για άλλες χρήσεις.»,  αφορά τη δέσμευση ότι δεν θα μπει καμιά ΠΡΟΚΑΤ 
αίθουσα σε αυλές Δημοτικών Σχολείων, ούτε θα μπουν αίθουσες οι νηπιαγωγείου σε 
αίθουσες πολλαπλών χρήσεων ή πληροφορικής.  

Μετά από επιμονή των μελών της ΔΕΠ για τη διευκρίνιση του θέματος, τοποθετήθηκε τελικά 
ότι: το έγγραφο δεν εννοεί κάποιες μεμονωμένες αίθουσες δημοτικών που θα «περισσέψουν» 
φέτος. Ότι είναι παραδεκτό πως δεν είναι σωστό να συστεγάζονται νηπιαγωγεία με δημοτικά 
όπως γίνεται στην περίπτωση του 4ου-Αγ. Ανδρέα με το 7ο Νηπιαγωγείο. Στα άλλα σχολεία δεν 
υπάρχει καμιά τέτοια δυνατότητα έτσι κι αλλιώς. Αυτό που εννοείται στη φράση αυτή είναι χώροι 
από γυμνάσια και λύκεια όπου μπορεί να περισσεύει ολόκληρο κτίριο όπως για παράδειγμα 
υπάρχουν πληροφορίες ότι στο ένα ΕΠΑΛ δεν υπάρχουν καθόλου εγγραφές.  

Από την πλευρά μας, ξεκαθαρίσαμε επιπλέον ότι στα (υπερμεγέθη) 4 Δημοτικά που 
«αδειάζουν» 4 αίθουσες, ισχύουν τα παρακάτω ζητήματα: 

-Η αίθουσα που «αδειάζει» στο 2ο Δημοτικό (το οποίο θα έχει 355 μαθητές/τριες), είναι 
πολύ μικρή, σε όροφο και μπορεί να φιλοξενήσει μόνο ένα πολύ μικρό τμήμα 15 μαθητών. Γι 
αυτό το λόγο θα επανέλθει η προηγούμενη χρήση της που ήταν η λειτουργία ως αίθουσα για 
τμήμα γερμανικών/γαλλικών. 

-Η αίθουσα που «αδειάζει» στο 1ο Δημοτικό (το οποίο θα έχει 351 μαθητές/τριες), θα 
γίνει αίθουσα μουσικής. 

-Η αίθουσα που «αδειάζει» στο 5ο Δημοτικό (το οποίο θα έχει 301 μαθητές/τριες) είναι 
μικρή, μακρόστενη και ακατάλληλη για κανονική αίθουσα διδασκαλίας. Θα γίνει αίθουσα 
μουσικής/καλλιτεχνικών. 



-Η αίθουσα που «αδειάζει» στο Δημ. Σχ. του Αγίου Ανδρέα το οποίο συστεγάζεται με το 4ο 
Δημοτικό, θα γίνει αίθουσα μουσικής για όλο το συγκρότημα, αφού η σημερινή αίθουσα 
μουσικής είναι μικρή και ακατάλληλη για μεγάλο αριθμό μαθητών και προορίζεται για τμήμα 
υποδοχής. Το συγκρότημα θα έχει συνολικά 303+139=442 μαθητές/τριες.  

Επομένως, ΟΛΕΣ οι αίθουσες, που «αδειάζουν» θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες των 
σχολείων και σύμφωνα με την απόφαση της ΔΕΠ δεν πρέπει να υπάρχει ούτε σκέψη 
χρησιμοποίησής τους σαν αίθουσες νηπιαγωγείου. Εξάλλου, η ίδρυση ή (και η επέκταση) μιας 
αίθουσας νηπιαγωγείου μέσα σε δημοτικό είναι από μόνη της μια άκρως αντιπαιδαγωγική 
ενέργεια.   

Τέλος, επισημάναμε ότι, μπορεί φέτος οι εγγραφές για την Α Δημοτικού να είναι 415 
παιδιά, αλλά τα ΝΗΠΙΑ που έχουν εγγραφεί και θα είναι η επόμενη Α τάξη, είναι 504. 
Επομένως δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι οι αίθουσες αυτές «περισσεύουν».  

Θεωρούμε ότι έγινε αποδεκτή η αυτή η παραδοχή. (ΙΔΩΜΕΝ…) 

 Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των 9 αιθουσών:  

Από την πλευρά του Συλλόγου μας, ενημερώσαμε τη ΔΕΠ ότι στα 11 Νηπιαγωγεία της 
Νέας Σμύρνης έχουν εγγραφεί συνολικά 915 παιδιά, 504 νήπια και 411 προνήπια. Είναι 
προφανές ότι τα παιδιά δεν χωράνε στα νηπιαγωγεία.  

Ο Πρόεδρος της ΔΕΠ συμφώνησε περίπου με τα στοιχεία αυτά. Ο ίδιος είχε στοιχεία για 
503 νήπια και 407 προνήπια και 9 εκπρόθεσμα. Είπε επίσης, ότι από τη Δ Διεύθυνση 
ενημερώθηκε ότι μπορούν να γίνουν 24 τμήματα από 25 μαθητές και άρα χωράνε 600 
παιδιά.   

Από την πλευρά μας ενημερώσαμε για την ακριβή χωρητικότητα:  

21 αίθουσες Χ 25 παιδιά= 525.  

Σε αυτά προσθέτουμε τα 15 που χωράει η πολύ μικρή δεύτερη αίθουσα του 9ου 
νηπιαγωγείου, και άλλα 15 παιδιά που χωράει η μικρή αίθουσα του 4ου νηπιαγωγείου, άρα 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ χωράνε 555 παιδιά.  

Ακόμα και αν προσθέσουμε σε αυτές μία ακόμη, την αίθουσα υποδοχής του 2ου 
νηπιαγωγείου, και πάλι πάμε στα 580.  

Επομένως, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 
ΑΝΤΙΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ σε 25, ακόμη και με τη 
χρήση ως αίθουσας του χώρου υποδοχής στο 2ο Νηπιαγωγείο και πάλι, ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ 
ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΓΙΑ 335 ΠΡΟΝΗΠΙΑ!!! 
Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Γονέων τόνισαν ότι οι γονείς είναι αναστατωμένοι και κανείς δε 
μπορεί να τους απαντήσει τι θα γίνει το Σεπτέμβρη. 



Όσον αφορά το θέμα των ευθυνών, και γιατί φτάσαμε ως εδώ:   

Ο Πρόεδρος της ΔΕΠ ισχυρίστηκε ότι ο Δήμος έχει κάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες 
και προτάσεις. Η περιγραφή από την πλευρά του ήταν η παρακάτω: 

Α. Μας διάβασε το υπ. Αρ. πρωτ. 10162/23/4/2018 εγγράφου του Δήμου Νέας Σμύρνης 
προς τη Δ Διεύθυνση, (το οποίο μας κοινοποίησε στη συνέχεια) με το οποίο ζητείται να 
δοθούν χρήματα από το Υπουργείο για να αγοραστούν/νοικιαστούν/διαμορφωθούν χώροι. Δεν 
υπήρξε απάντηση. (Το έγγραφο αυτό περιγράφεται και σχολιάζεται στο τέλος του 
ενημερωτικού δελτίου). 

Β. Με τη νέα κυβέρνηση, 

-Έγιναν συσκέψεις στο Υπουργείο Εσωτερικών στις αρχές Δεκέμβρη, όπου 54 δήμοι 
ζήτησαν αναβολή του προγράμματος αφού υπήρχαν και πολεοδομικά και άλλα εμπόδια.  

-Στις 15/12/19, στάλθηκε μια νέα επιστολή από το Δήμο Νέας Σμύρνης το υπ. αρ. πρωτ. 
29908/15/12/19 έγγραφο προς το Υπουργείο και την κ. Ζαχαράκη στην οποία επιπλέον 
των προηγούμενων αιτημάτων (Αιγαίου 47, 12ο νηπιαγωγείο κλπ) ζητείται από το Υπουργείο 
να αγοράσει το «Παλλάδιο». Δεν υπήρξε απάντηση. (Το έγγραφο αυτό δεν μας 
κοινοποιήθηκε ακόμη). 

-Τον Ιανουάριο του 2020, σε νέα σύσκεψη η ΚΤΥΠ ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει προσωπικό και 
δε μπορεί να ανταπεξέλθει.  

-Το Φεβρουάριο του 2020 στο Υπ. Εσωτερικών, ανακοινώνεται ότι ο μοναδικός τρόπος για 
να εφαρμοστεί το πρόγραμμα είναι οι προκατασκευασμένες αίθουσες τύπου Α. Υπήρχαν όμως 
δύο αγκάθια, επειδή η ΚΤΥΠ αποσύρθηκε: χωροθέτηση, άδεια οικοδομής. 

-Τον Απρίλιο-Μάιο, με νομοθετικές ρυθμίσεις λύνονται ζητήματα όπως η χωροθέτηση, οι 
άδειες οικοδομής με ποιο τρόπο θα δίνονται κατ΄εξαίρεση για τις περιπτώσεις αυτές.  

-Η αίτηση για 9 αίθουσες και βοηθητικούς χώρους έγινε από το Δήμο Νέας Σμύρνης τον 
Απρίλιο.   

Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα για τις 9 ΠΡΟΚΑΤ αίθουσες:  

Οι αίθουσες αυτές, που είναι α) 4 για στο οικόπεδο της περιοχής Δέγλερη, β) 3 το 
οικόπεδο ιδιοκτησίας ΕΛΤΑ στην περιοχή Αγ. Αναργύρων και γ) 2 στο μέρος του ελεύθερου 
χώρου στο σχολικό Συγκρότημα Παπαστράτου. Το αίτημα αυτό εγκρίθηκε την Τρίτη 
11.5.2020 (ΑΔΑ 6ΑΡ346ΜΤΛΡ-Σ37). Έχει μπει στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. 
Έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση. Μάλιστα έχει εγκριθεί και επιπλέον κονδύλι για τη 
διαμόρφωση του χώρου που είναι συνολικά 770.000 ευρώ.  



Βρίσκεται στη διαδικασία του «διαγωνισμού» που είναι στην πραγματικότητα 
«διαπραγμάτευση» γιατί υπάρχει πλέον νομικά η δυνατότητα για απευθείας ανάθεση. Έχει 
δοθεί τώρα σε 5 ενδιαφερόμενους που είναι αξιόπιστοι να ετοιμάσουν μια μελέτη-πρόταση 
κατασκευής για να γίνει επιλογή. Οι αίθουσες θα είναι καλύτερες από τις τύπου Α. Θα γίνει 
προσπάθεια να τις έχουμε αρχές Σεπτέμβρη. Αλλά, αρμόδιο για τις εγγραφές είναι το 
Υπουργείο και η Δ Διεύθυνση.  

Υπήρξε επιμονή των μελών της ΔΕΠ για πιο συγκεκριμένη δέσμευση και χρονοδιάγραμμα, 
αφού, η Δ Διεύθυνση δεν μπορεί να βγάλει πίνακες εγγραφών όσο εξακολουθεί και να ισχύει 
η υποχρεωτικότητα και να μην είναι σαφές πόσες αίθουσες θα έχουμε 1η Σεπτέμβρη. 

Η τοποθέτηση του Προέδρου της ΔΕΠ ήταν ότι: αυτό είναι θέμα του Υπουργείου και της Δ 
Διεύθυνσης. Θα γίνουν προσπάθειες να είναι έτοιμες οι αίθουσες στις αρχές Σεπτέμβρη 
αλλά αυτό δεν αποτελεί δέσμευση. Από 54 Δήμους δεν μπορεί κανένας να υλοποιήσει τη 
δίχρονη. Ο κ. Μπακογιάννης στην Αθήνα έχει ζητήσει αναστολή και για φέτος. Η κατάσταση 
αυτή, που δεν είναι σαφής, δημιουργεί πρόβλημα και στο Δήμο, γιατί θα χαθούν 230 παιδιά 
από τους παιδικούς, τα οποία παίρνανε voucher χρηματοδότησης. Αν ανασταλεί το 
πρόγραμμα εννοείται ότι αυτά τα 230 παιδιά θα γυρίσουν στους παιδικούς, έχει διασφαλιστεί 
ότι μπορούν να πάνε πίσω στους παιδικούς.   

Ζητήθηκε από τα μέλη της ΔΕΠ, εφόσον δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε σαφώς την 
ημερομηνία παράδοσης των 9 αιθουσών σήμερα, να δούμε ορισμένες ημερομηνίες-κόμβους 
στις οποίες θα μπορεί να γίνει εκτίμηση. Πχ πότε θα λήξει η διαδικασία με τους 
εργολάβους. 

Απαντήθηκε από τον Πρόεδρο ότι αυτό θα γίνει αρχές Ιουλίου. Και ότι μετά, η διαδικασία 
χρειάζεται περίπου ένα μήνα για να περάσει από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Επανέλαβε την  
εκτίμηση του, ότι θα ανασταλεί για 54 δήμους. Και διαβεβαίωσε ότι θα γίνει μεν η 
προσπάθεια αλλά είναι δύσκολο να στηθούν οι αίθουσες σε δύο μήνες. Επίσης μας 
ενημέρωσε ότι έχει προκύψει ένα πρόβλημα με το οικόπεδο που ανήκει στο Ταχυδρομείο, ότι 
η υπηρεσία αρνείται να το παραχωρήσει για να γίνει νηπιαγωγείο και έχει γίνει επιστολή από 
το Δήμο για να γίνει παρέμβαση από το Υπουργείο.   

Επιμείναμε από την πλευρά μας: Σε περίπτωση που γίνει αρχές Ιουλίου τριμερής επιτροπή 
για να εκτιμήσει την κατάσταση, τι απάντηση θα δοθεί από την πλευρά του Δήμου; Πόσες 
αίθουσες θα έχουμε αρχές Σεπτέμβρη; 

Απάντηση του Προέδρου της ΔΕΠ: Έχουμε κάνει τα απαραίτητα. Η εγκύκλιος (του 
Υπουργείου) που έχουμε στα χέρια μας λέει, την 1η Σεπτέμβρη να έχουμε υπογράψει με 
ανάδοχο, δε λέει να έχουν κατασκευαστεί οι αίθουσες. Δε θα φτάσουμε βέβαια μέχρι 
Δεκέμβρη, αλλά θα δούμε πότε θα είναι έτοιμες.  



Απόφαση-δέσμευση Προέδρου ΔΕΠ: Αρχές Ιούλη θα γίνει μια νέα συνάντηση της ΔΕΠ για 
να ενημερωθεί για την πρόοδο της κατάστασης. Σε αυτή τη συνάντηση θα καλέσουμε και την 
επιτροπή (εκπροσώπους παρατάξεων) που φτιάχτηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Να 
εξετάσουμε και να προγραμματίσουμε την προοπτική επόμενων μόνιμων λύσεων, και για τις 
υπόλοιπες απαιτούμενες αίθουσες πέραν των 9 αιθουσών. 

Ζητήθηκε επίσης έκτακτη επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές για τις ανάγκες των 
σχολείων που είναι μεγάλες. Χρωστάει η σχολική επιτροπή Να ζητηθεί άμεσα επιχορήγηση 
50.000 ευρώ.  

Έκτακτο θέμα: για την πληρωμή των σχολικών τροχονόμων. Η ΕΣΕΠΕ δεν τις πληρώνει. 
Να βγει έκτακτη επιχορήγηση από το Δημοτικό Συμβούλιο, μια μισθοδοσία σχολικών 
τροχονόμων (2.500 ευρώ) για τη σχολική επιτροπή της πρωτοβάθμιας για να πληρωθούν. 
Ομόφωνη απόφαση.  

Προτάθηκε να βγει μια ανακοίνωση της ΔΕΠ για να ενημερώσει τι θα γίνει με τα παιδιά στα 
νηπιαγωγεία.  

Για την επιστροφή χρημάτων από τις σχολικές εκδρομές (δευτεροβάθμιας): έγινε ενημέρωση 
ότι αν δεν δοθούν τα χρήματα από τα πρακτορεία θα γίνει αγωγή. Έχει γίνει ήδη ένα 
εξώδικο. Υπάρχει εκτίμηση ότι θα γίνει νομοθετική ρύθμιση. 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗ Δ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

Σχετικά με το πρώτο έγγραφο, το οποίο μας κοινοποιήθηκε και έχει αρ. πρωτ. 
10162/23/4/2018, έγγραφο του Δήμου Νέας Σμύρνης προς τη Δ Διεύθυνση με το οποίο 
ισχυρίζεται ότι προτείνει συγκεκριμένες λύσεις για την αγορά, μίσθωση και κατασκευή 
αιθουσών φοίτησης των προνηπίων, έχουμε να παρατηρήσουμε τα παρακάτω:  

Πρόκειται για το έγγραφο στο οποίο αναφέρεται ο κ. Συρίγος στις 3/4/2018 (και το οποίο 
ο Σύλλογός μας ουδέποτε είχε παραλάβει), στην πρώτη τριμερή επιτροπή που έγινε, για να 
εκτιμήσει την δυνατότητα εφαρμογής για το 2018-19  όπου η τοποθέτηση του ήταν: 

 
 

Στο έγγραφο αυτό (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ), με υπογραφή Π. Συρίγου, αφιερώνονται 2 
ολόκληρες σελίδες στην απαξίωση της εφαρμογής της δίχρονης υποχρεωτικής αγωγής και 
εκπαίδευσης και στην αιτιολόγηση γιατί δεν μπορεί (και δεν πρέπει) να εφαρμοστεί.  



Η τελευταία παράγραφος, περιέχει «προτάσεις» οι οποίες είναι οι παρακάτω: 

 

 

 

Σχετικά με τις «προτάσεις» αυτές, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: 

1. Για το κτίσμα στην οδό Αιγαίου 48.  

Σαν πρόταση έχει «χρονίσει». Έχει κατατεθεί από το Σύλλογό μας, εδώ και τρία 
χρόνια. Μέχρι στιγμής, έχουμε πάρει πολλές και διαφορετικές απαντήσεις από το 
Δήμο, γιατί δε γίνεται να προχωρήσει. Επιτέλους είδαμε γραπτά, ότι το πρόβλημα 
ήταν οι απαιτήσεις των ιδιοκτητών! 

2. Σχετικά με το 12ο Νηπιαγωγείο. 
 

Αυτό θα λειτουργούσε «στις πρώην εγκαταστάσεις του ΙΕΚ Νέας Σμύρνης, στο ισόγειο επί 
της οδού Μηδείας & Κύπρου, στο κτήμα Παπαστράτου, με είσοδο από την οδό Μηδείας, 
δεδομένης της μεταφοράς του ΙΕΚ σε άλλο χώρο» (απόσπασμα από την πράξη ίδρυσης-
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 19/01/2015).  
Οι υποσχέσεις για τη λειτουργία του χάνονται στα βάθη του χρόνου. Τα τελευταία νέα 
που είχαμε γι αυτό (πριν από ένα χρόνο) ήταν ότι υπάρχει πρόβλημα με την πυρασφάλεια 
και έχει κολλήσει η προοπτική της λειτουργίας του (και όχι ότι υπάρχει πρόβλημα 
χρηματοδότησης της μελέτης). Αλλά και, επιπλέον, μάθαμε στις 15/11/2019, με αφορμή 
την εισήγηση του Δημάρχου για συγχωνεύσεις/καταργήσεις σχολείων της δευτεροβάθμιας 
(η οποία αποσύρθηκε μετά από μεγάλη κινητοποίηση μαθητών), ότι υπήρχε πρόθεση να 



μην υλοποιηθεί η λειτουργία του στο συγκεκριμένο χώρο, αφού στην εισήγηση 
καταγράφεται ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί το ΙΕΚ του Δήμου. Αναφέρεται 
συγκεκριμένα στην  

  
 

Άλλος χώρος όμως, δεν προτείνεται. Υπάρχει άραγε ή δεν υπάρχει το 12ο 
νηπιαγωγείο; Είναι ένα ερώτημα χωρίς απάντηση! 

3. Το έργο των 2 αιθουσών διδασκαλίας και μιας αίθουσας πολλαπλών χρήσεων για το 
οποίο  αναφέρεται ότι έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση από την ΚΤΥΠ: 

Πρόκειται για τις 2 αίθουσες διδασκαλίας και μια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων που, 
το 2015, ο Δήμος επιχείρησε να επιβάλλει στο 6ο Δημοτικό. Αφορμή ήταν η έλλειψη 
αιθουσών στα Δημοτικά σχολεία της Νέας Σμύρνης αλλά και το γεγονός ότι το 6ο 
Δημοτικό δεν είχε αίθουσα εκδηλώσεων. Υπήρξε έντονη αντιπαράθεση για το θέμα 
αυτό, αφού, ο Δήμος Νέας Σμύρνης είχε ήδη στήσει 3 ΠΡΟΚΑΤ στο 7ο Δημοτικό 
(που λειτουργούν πλήρως από το Σεπτέμβρη του 2014) ενώ δεν είχε καταθέσει 
κανένα σχεδιασμό για τη συνολική λύση του κτιριακού πέρα από την καταπάτηση των 
προαυλίων των δημοτικών σχολείων.  

Αυτό το έργο βρήκε έντονη αντίθεση από το Σύλλογο Γονέων και το Σύλλογο 
Διδασκόντων του 6ου Δημοτικού Σχολείου, που (ενώ ήταν πλήρως αρνητικοί για τις 2 
επιπλέον αίθουσες διδασκαλίας) αντιπρότειναν να φτιαχτεί μια υπερυψωμένη αίθουσα 
εκδηλώσεων για να μην χαθεί αύλιος χώρος του σχολείου. Η πρόταση αυτή δεν 
συζητήθηκε καν από το Δήμο. Είχαν εκδοθεί τότε ανακοινώσεις από το Σύλλογό μας 
το 2015 και το 2016, με τις οποίες στηρίξαμε την αντίθεση γονέων και 
εκπαιδευτικών του 6ου Δημοτικού σε μια παράλογη απόφαση που θα δέσμευε το 1/3 
της αυλής του σχολείου τους. Είχαν αναρτηθεί στο σχολείο πανώ διαμαρτυρίας με 
κοινή υπογραφή Συλλόγου μας και της ΕΛΜΕ, αλλά και Συλλόγου Γονέων και 
Διδασκόντων του 6ου Δημοτικού. Είχε βγει γράμμα για τους γονείς, ψηφίσματα 
συμπαράστασης από τους Συλλόγους Γονέων 7ου και 5ου Δημοτικού, παρεμβάσεις στη 
ΔΕΠ, καταγγελίες κλπ. Η απόφαση αυτή, δεν υλοποιήθηκε ποτέ, κάτω από τη γενική 
κατακραυγή της εκπαιδευτικής κοινότητας.  

Σήμερα, από το νέο έγγραφο του Δήμου, αποδεικνύεται ότι ήταν βάσιμες οι υποψίες 
γονέων και εκπαιδευτικών, ότι το πίσω προαύλιο του 6ου Δημοτικού είχε μπει στο 
σχεδιασμό του Δήμου για να αποσπαστεί από το σχολείο και να γίνει νηπιαγωγείο, 
στερώντας από το δημοτικό το 1/3 της αυλής του!  



Θεωρούμε απαράδεκτη την επαναφορά της πρότασης αυτής που είναι καταδικασμένη 
στη συνείδηση της σχολικής κοινότητας, σε επίσημο έγγραφο προς το Υπουργείο 
Παιδείας και δηλώνουμε σε ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ για το θέμα.  

4. Επιπλέον το αίτημα «χρηματοδότηση για αγορά ή μίσθωση όλων των απαιτούμενων 
χώρων για υλοποίηση του προγράμματος», ήταν γνωστό ότι είναι αντικείμενο 
διεκδίκησης και του κλάδου μας. Αλλά, μια διεκδίκηση για χρηματοδότηση, οφείλει να 
είναι συγκεκριμένη και, επιπλέον, δεν μπορεί να αποτελεί πρόφαση για απραξία για 
ένα πλούσιο Δήμο όπως αυτόν της Νέας Σμύρνης.  

Β. Το υπ.αρ. πρωτ. 29908/15/12/19 εγγράφου προς το ΥΠΑΙΘ, με το οποίο προτείνεται 
συμπληρωματικά μια επιπλέον λύση (αγορά ή μίσθωση έτοιμης εκπαιδευτικής μονάδας) για 
την εξυπηρέτηση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. (Το έγγραφο θα μας κοινοποιηθεί κατόπιν 
αιτήματος μας.)  

Πρόκειται για έγγραφο προς την κ. Ζαχαράκη και ζητά χρηματοδότηση για την αγορά ή την 
ενοικίαση του «Παλλάδιου» (το οποίο είχε κλείσει). Η πρόταση για αξιοποίηση του 
Παλλάδιου, εκκρεμεί και αυτή από το 2015!!! Η τελευταία ενημέρωση που είχαμε για το 
θέμα αυτό, ήταν ότι το διεκδίκησε κάποιος ιδιώτης και δεν προέκυψε τελικά συμφωνία με το 
Δήμο. Δεν είναι γνωστό εάν υπάρχει ακόμη αυτή η λύση και τι ισχύει τελικά. 

Ελπίζουμε ότι η Επιτροπή που θα συνεδριάσει μαζί με τη ΔΕΠ στις αρχές Ιουλίου θα 
μπορέσει να διευκρινίσει κάποια από αυτά τα ζητήματα.  

Συμπερασματικά: 

Α. Για τις 9 αίθουσες, δεν υπάρχει δέσμευση ότι θα είναι έτοιμες 1η Σεπτέμβρη 

Β. Για τις προτάσεις του Δήμου προς το Υπουργείο, «άνθρακες ο θησαυρός» 

Γ. Για την «αξιοποίηση» των 4 «άδειων» αιθουσών των δημοτικών σχολείων πρέπει 
να είμαστε σε επιφυλακή ιδιαίτερα εκεί όπου συστεγάζεται νηπιαγωγείο με δημοτικό 
(παρά τις δεσμεύσεις και την απόφαση της ΔΕΠ) 

Δ. Στο 6ο Δημοτικό, χρειάζεται ιδιαίτερη επιφυλακή και ενημέρωση του Συλλόγου 
Γονέων για την επαναφορά της απαράδεκτης πρότασης του Δήμου προς το Υπουργείο.  

Ε. Για τα νηπιαγωγεία: δεν υπάρχει μέχρι στιγμής καμιά εικόνα για το πότε θα 
ανακοινωθούν οι πίνακες των εγγραφών. Υπεύθυνος είναι και ο Δήμος που δεν 
δεσμεύεται με χρονοδιάγραμμα λύσεων αλλά και το Υπουργείο που δεν ξεκαθαρίζει το 
τοπίο.  

Θα εκδοθεί νέα ενημέρωση μόλις υπάρξουν νεώτερα.  


