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Ερωτήματα σχετικά με το πρόγραμμα του Δήμου Νέας Σμύρνης  

για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού 

κ. Προϊστάμενε της Δ Διεύθυνσης, κ. σχ. Σύμβουλοι  
 
Η αντιμετώπιση του σοβαρού θέματος του σχολικού εκφοβισμού, είναι αναγκαία και η 

πρωτοβουλία δράσεων για το θέμα αυτό είναι πάντοτε ευπρόσδεκτη. Η συγκεκριμένη 

πρωτοβουλία του Γραφείου Παιδείας του Δήμου Νέας Σμύρνης όμως, δημιουργεί σοβαρά 

ερωτήματα τόσο για το ύφος όσο και για τον τρόπο υλοποίησης ενός τέτοιου προγράμματος. 

 

Τα ερωτήματα τα οποία θέτουμε και περιμένουμε την απάντησή σας είναι τα παρακάτω:  

Α. Έχει δικαίωμα το Γραφείο Παιδείας του Δήμου να αποφασίζει την εφαρμογή προγράμματος σε 

ώρα λειτουργίας των σχολείων, το οποίο «θα εφαρμοστεί σε κάθε σχολική μονάδα»;  

Β. Έχει αντίτιμο το πρόγραμμα ή είναι δωρεάν για τους μαθητές/τριες; 

Β. Έχει έγκριση το συγκεκριμένο πρόγραμμα από το Υπ. Παιδείας; 

Γ. Απαιτείται ή όχι έγκριση από τη Δ' Διεύθυνση και τους Σχολικούς Συμβούλους για την εφαρμογή 

προγράμματος του Δήμου στα σχολεία, 

Δ. Σε κάθε περίπτωση και εάν και εφόσον υπάρξουν οι προϋποθέσεις έγκρισης, θεωρούμε ότι θα 

πρέπει να ενημερωθεί άμεσα  το Γραφείο Παιδείας του Δήμου, από την Υπηρεσία, ότι ο Δήμος 

δεν αποφασίζει για λογαριασμό των σχολικών μονάδων, αλλά ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ στους 

Συλλόγους Διδασκόντων οι οποίοι είναι και οι αποκλειστικά αρμόδιοι και υπεύθυνοι για να 

αποφασίσουν εάν θα εκτελεστεί ή όχι ένα πρόγραμμα.  

Ε. Η άποψή μας είναι ότι εφόσον για τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου των σχολείων 

αρμόδιοι είναι οι Σύλλογοι Διδασκόντων,  ο Δήμος θα πρέπει να ξεκινάει από τις προτάσεις των 

σχολείων για τις δράσεις που αυτά θεωρούν αναγκαίες να υλοποιηθούν, σε συνεργασία με το 

Δήμο.  

Τέλος, είναι πιστεύουμε κατανοητό, ότι μέχρι να ξεκαθαριστούν τα παραπάνω ζητήματα, 

καλούμε τους Συλλόγους Διδασκόντων των Σχολείων της περιοχής ευθύνης του Συλλόγου 

μας, να μην προχωρήσουν στην έγκριση πραγματοποίησης του προγράμματος αυτού στα 

σχολεία.  
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