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ΠΡΟΣ Ένωση Γονέων-Συλλόγους Γονέων, ΔΟΕ, Δ Διεύθυνση, ΜΕΛΗ, ΜΜΕ 

 
Στα βράχια οδήγησε τη δίχρονη, η πολιτική του Δήμου Νέας Σμύρνης! 

 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
Σχετικά με την αναστολή της εφαρμογής της δίχρονης υποχρεωτικής αγωγής και 

εκπαίδευσης για ένα ακόμη χρόνο, στο Δήμο Νέας Σμύρνης. 

Με τροπολογία στο σχέδιο νόμου του υπουργείου ψηφιακής διακυβέρνησης με τίτλο 
«Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων ενίσχυσης της 
ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» αναστέλλεται για ένα έτος η έναρξη 
εφαρμογής της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης για τους Δήμους 
Αθηναίων,  Ζωγράφου, Καλλιθέας, Νεάπολης – Συκεών Θεσσαλονίκης και …Νέας 
Σμύρνης!  

Δηλαδή, απέμειναν πλέον, ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ, ΜΟΝΟ ΠΕΝΤΕ (5) ΔΗΜΟΙ που 
δεν εφαρμόζουν τη δίχρονη υποχρεωτική αγωγή και εκπαίδευση. Μεταξύ αυτών, στον 
πάτο του βαρελιού, και ο «πλούσιος» Δήμος Νέας Σμύρνης! Και στους 5 αυτούς 
Δήμους, κοινό χαρακτηριστικό, είναι το μικρό ενδιαφέρον της δημοτικής αρχής για τη 
στήριξη της δημόσιας δωρεάν παιδείας… 

Έχει έρθει η ώρα για σοβαρή αντιμετώπιση!  
Όχι άλλες υπεκφυγές!  

Το χρόνιο κτιριακό πρόβλημα της Νέας Σμύρνης και η αδιαφορία των υπεύθυνων.  
 

Η προοπτική της εφαρμογής της δίχρονης υποχρεωτικής αγωγής και εκπαίδευσης 
βρήκε το Δήμο Νέας Σμύρνης να λειτουργεί ήδη στο «κόκκινο». Τα υπάρχοντα σχολικά 
κτίρια ήταν ήδη υπερπλήρη και ανεπαρκή. 

Πάνω από μια δεκαετία, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Νέας Σμύρνης, Σύλλογοι 
Γονέων, η Ένωση Γονέων, προειδοποιούμε για το έντονο κτιριακό πρόβλημα της περιοχής 
μας. Για το ότι στη Νέα Σμύρνη τα όρια των Δημοτικών Σχολείων και των Νηπιαγωγείων 
έχουν καταργηθεί στην πράξη, τα παιδιά δεν μπορούν – όπως κανονικά δικαιούνται –  να 
φοιτήσουν στο σχολείο της γειτονιάς τους γιατί είναι υπερπλήρες και είναι υποχρεωμένα να 
ψάχνουν θέση σε διπλανά και παραδιπλανά σχολεία ακόμα και στο διπλανό Δήμο. Ότι η Νέα 
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Σμύρνη έχει τη θλιβερή «πρωτιά» ενός από τους ψηλότερους πανελλαδικά ΜΟ μαθητών ανά 
τμήμα στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Διεκδικούσαμε και διεκδικούμε να 
λυθεί το πρόβλημα.   

11 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΛΙΓΑ  
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ! 

 

Στα 11 Νηπιαγωγεία μας, εδώ και πολλά χρόνια, είναι καθεστώς οι κληρώσεις νηπίων 
αφού, ιδιαίτερα στην Άνω Νέα Σμύρνη δεν «χωράνε» ούτε τα νήπια στο νηπιαγωγείο της 
γειτονιάς τους, ενώ «χωράνε» κάθε χρόνο ελάχιστα προνήπια.  Κάθε χρόνο, τα νηπιαγωγεία 
«απορροφούν» ένα περίπου σταθερό αριθμό μαθητών/τριων  (στη συντριπτική πλειοψηφία 
νήπια και ελάχιστα προνήπια), αφού υπάρχει συγκεκριμένη χωρητικότητα και αριθμός 
αιθουσών.  

Οι διαθέσιμες αίθουσες των νηπιαγωγείων, ήταν (και είναι) : 21 κανονικές αίθουσες + 
2 μικρές χωρητικότητας περίπου 15 παιδιών, ενώ σε αυτές, συνήθως έρχεται να προστεθεί 
ως αίθουσα διδασκαλίας και ο προθάλαμος του 2ου Νηπιαγωγείου. Αυτές είναι οι 24 
συνολικά αίθουσες που διαθέτουν τα νηπιαγωγεία μας.  

Πολύ πριν προκύψει η προοπτική της εφαρμογής της δίχρονης, από το 2014, είχε 
τεθεί από το Σύλλογό μας η ανάγκη για λειτουργία 3 νέων νηπιαγωγείων. Οι τότε υποσχέσεις 
των «υπεύθυνων παιδείας» του Δήμου πράγματι μιλούσαν για μια τέτοια προοπτική. Για ένα 
νηπιαγωγείο στις πρώην εγκαταστάσεις του ΙΕΚ Νέας Σμύρνης στο Παπαστράτειο που αν 
και η ίδρυσή του έχει εγκριθεί από Δημοτικό Συμβούλιο δεν προχώρησε ποτέ, ένα 
νηπιαγωγείο στην πλατεία Ζαρίφη με τροποποίηση υπάρχοντος κτίσματος που ανήκει στο 
Δήμο, που δεν υλοποιήθηκε ποτέ αλλά παραχωρήθηκε σε αθλητικό σύλλογο, και, η 
προοπτική για ένα νηπιαγωγείο στην Αιγαίου (για να μεταφερθεί το 7ο Νηπιαγωγείο που 
στεγάζεται μέσα στο δημοτικό) που επίσης δεν προχώρησε ποτέ. Οι υποσχέσεις έμειναν στα 
χαρτιά. Ήταν φανερό ότι ο Δήμος Νέας Σμύρνης ακολούθησε τη λανθασμένη κατεύθυνση 
ότι το κτιριακό πρόβλημα θα «ξεφουσκώσει» από μόνο του.  

 

Η πρώτη διαχρονική (ημιεπίσημη) τοποθέτηση των υπεύθυνων για την παιδεία στο 
Δήμο μας, ήταν (και εξακολουθεί να είναι!) ότι ο μαθητικός πληθυσμός θα μειωθεί σταδιακά 
λόγω της μείωσης των γεννήσεων και γι αυτό δεν χρειάζεται να ασχοληθούν καθόλου με το 
κτιριακό. Αυτή η πρόβλεψη, που δεν επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία, εξακολουθεί ακόμα και 
σήμερα να «αιωρείται» αναπόδεικτη.   

Δεύτερη –διαχρονική-ημιεπίσημη τοποθέτηση των υπεύθυνων για την παιδεία στο 
Δήμο μας, ήταν (και εξακολουθεί να είναι!) ο αστήρικτος ισχυρισμός ότι στη Νέα Σμύρνη 
γράφονται παιδιά από άλλες περιοχές και έτσι δημιουργείται μια πλαστή εικόνα για τις 
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ανάγκες των σχολείων μας. Αυτός ο ισχυρισμός δέχτηκε φέτος ένα ισχυρό χαστούκι, με τα 
αποτελέσματα των ηλεκτρονικών εγγραφών στα νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2020-21.  

Τρίτη –πρόσφατη-επίσημη τοποθέτηση, ήταν ότι μετά τη νομοθέτηση των 25 
μαθητών/τμήμα θα περισσέψουν κάποιες αίθουσες δημοτικών και έτσι θα λυθεί το πρόβλημα. 
Θα έπρεπε βέβαια να … μετακινηθούν υποχρεωτικά (δηλαδή παρά τη θέληση των γονέων 
τους!) πολλές δεκάδες παιδιά της Πρώτης Δημοτικού από σχολείο σε σχολείο για να 
στοιβαχτούν παντού σε 25αρια τμήματα! Αυτή η αντιεκπαιδευτική προοπτική, ευτυχώς 
αποτράπηκε. Εξάλλου, ήταν εξαιρετικά άστοχη πρόταση, αφού, είναι γνωστό σε γονείς και 
εκπαιδευτικούς ότι εάν υπάρχει αίθουσα διδασκαλίας στο σχολείο στο οποίο ανήκουν τα 
παιδιά και δεν «περισσεύουν», τέτοιες υποχρεωτικές μετακινήσεις είναι σαφώς παράνομες.  

 
Τα στοιχεία μιλάνε μόνα τους! 

 

Τα τελευταία δύο χρόνια πράγματι, καταγράφηκε μια μικρή μείωση του μαθητικού 
πληθυσμού (η οποία βέβαια σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοια αδράνεια 
του Δήμου). Όμως, αυτή είναι προσωρινή. Σήμερα, το κτιριακό πρόβλημα αναδείχτηκε ξανά 
σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια.  

Το σχολικό το σχολικό έτος 2018-19 στα νηπιαγωγεία μας φοίτησαν 551 παιδιά, 
εκ των οποίων 457 νήπια και 94 προνήπια. Το σχολικό έτος 2019-20 φοίτησαν 495 
παιδιά εκ των οποίων τα 416  νήπια και 79 είναι προνήπια. Για το σχολικό έτος 2020-
21, οι εγγραφές ανατρέπουν αυτή την εικόνα της προσωρινής κάμψης.  

Με την προοπτική εφαρμογής της δίχρονης υποχρεωτικής αγωγής και 
εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2020-2021, ΣΤΑ 11 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ 
ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΕΙ (μέχρι τις 7/7) 931 ΠΑΙΔΙΑ (505 ΝΗΠΙΑ ΚΑΙ 426 
ΠΡΟΝΗΠΙΑ).  

Σημειώνουμε ότι: 
Α. Ο αριθμός των προνηπίων, πρέπει να θεωρηθεί υποτιμημένος, αφού υπήρχε 

πλήρης αβεβαιότητα σχετικά με τη δυνατότητα φοίτησή τους στο δημόσιο νηπιαγωγείο. 
 Β. Για πρώτη φορά ακολουθήθηκε η διαδικασία των ηλεκτρονικών εγγραφών, οι 

οποίες έχουν αυστηρές προϋποθέσεις σχετικά με τον τόπο κατοικίας. Έτσι, έφτασαν στο 
τέλος τους (επιτέλους) οι κάθε είδους αμφισβητήσεις σχετικά με την εντοπιότητα των 
εγγεγραμμένων παιδιών. Αποδείχτηκε σαφέστατα, ότι ο Σύλλογός μας είχε απόλυτο 
δίκιο στις εκτιμήσεις που έκανε για τον αριθμό των παιδιών τα οποία θα εγγραφούν.  

Γ. Αποδείχτηκε ότι είχαν άδικο όσοι επαναλάμβαναν τα γνωστά αβάσιμα 
επιχειρήματα, ότι η υπογεννητικότητα θα λύσει το κτιριακό πρόβλημα, ή ότι στη Νέα 
Σμύρνη εγγράφονται παιδιά από άλλες περιοχές. 
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Δ. Το αποτέλεσμα των εγγραφών αναδεικνύει σε όλο του το μέγεθος του 
κτιριακού προβλήματος στη Νέα Σμύρνη και τις ανάγκες που θα πρέπει να παρθούν 
υπόψη στον προγραμματισμό της επόμενης μέρας.  

 

 
Η σύντομη ιστορία της –μη –εφαρμογής 

της δίχρονης υποχρεωτικής αγωγής και εκπαίδευσης στο Δήμο Νέας Σμύρνης 

και η λανθασμένη πρακτική των υπεύθυνων. 
Η θεσμοθέτηση της δίχρονης υποχρεωτικής αγωγής και εκπαίδευσης, έγινε με το 

άρθρο 33 του Ν. 4521/2018 όπου ορίζεται ότι η φοίτηση των νηπίων 4 ετών γίνεται 
σταδιακά υποχρεωτική από το σχολικό έτος 2018-19. Στο συγκεκριμένο νόμο αναφέρεται 
επίσης ότι η φοίτηση των νηπίων 4 ετών στα νηπιαγωγεία θα γίνει υποχρεωτική σε κάθε 
περίπτωση εντός τριετίας. Ήταν γνωστό ότι το σχολικό έτος 2020-21, η δίχρονη 
προσχολική αγωγή και εκπαίδευση στο νηπιαγωγείο θα είναι υποχρεωτική σε όλη την 
επικράτεια.  

Την πρώτη σχολική χρονιά εφαρμογής της δίχρονης, εντάχθηκαν 183 Δήμοι τη 
δεύτερη εντάχθηκαν 100 ακόμη Δήμοι. Είχαν απομείνει για την τρίτη χρονιά του 2020-21 
μόνο 40 Δήμοι, ανάμεσα στους οποίους και ο Δήμος Νέας Σμύρνης. Οι δήμοι αυτοί γνώριζαν 
ότι θα ισχύσει πανελλαδικά ο νόμος από το σχολικό έτος 2020-21. Δεν υπάρχει λοιπόν 
καμιά δικαιολογία!   

Από το 2018 και μετά, όταν ψηφίστηκε ο νόμος για την εφαρμογή της δίχρονης 
υποχρεωτικής αγωγής και εκπαίδευσης, η πολιτική του Δήμου Νέας Σμύρνης δεν 
άλλαξε. Ενώ οι υπεύθυνοι Παιδείας γνώριζαν το νόμο και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής 
του, γνώριζαν το μέγεθος του κτιριακού προβλήματος, αλλά δεν έκανε ΑΠΟΛΥΤΩΣ 
ΤΙΠΟΤΑ.  

Αυτό που κυρίως κατέθεταν, ήταν η βεβαιότητά τους ότι δεν πρόκειται να 
εφαρμοστεί η δίχρονη υποχρεωτική αγωγή και εκπαίδευση στη Νέα Σμύρνη αλλά και, 
(πιο πρόσφατα), ότι πιθανότατα θα καταργηθεί ο νόμος από τη νέα κυβέρνηση.   

Αντίθετα, ο Σύλλογός μας κατέθετε συνεχώς συγκεκριμένες προτάσεις, πίεζε 
στην κατεύθυνση να επιλυθεί το κτιριακό πρόβλημα και να εφαρμοστεί η δίχρονη 
υποχρεωτική αγωγή και εκπαίδευση, τονίζοντας διαρκώς ότι η εφαρμογή της είναι 
καθαρά θέμα πολιτικής βούλησης του Δήμου Νέας Σμύρνης. 

Το τελευταίο διάστημα, σε απάντηση στις καταγγελίες και τα υπομνήματα του 
Συλλόγου μας, εμφανίστηκαν ισχυρισμοί των «υπεύθυνων παιδείας» του Δήμου, για 
έγκαιρη κατάθεση προτάσεών τους προς το Υπουργείο Παιδείας και τη Δ Διεύθυνση, οι 
οποίες προτάσεις «δε βρήκαν ανταπόκριση» και γι αυτό ο Δήμος κατέληξε… περίπου 
παρά τη θέλησή του στην αποδοχή την 9 ΠΡΟΚΑΤ.  
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Οι προτάσεις αυτές (έγγραφα 23/4/2018 και 15/12/19), οι οποίες ήρθαν 
πρόσφατα σε γνώση μας, αφορούν πράγματι αιτήματα προς τη Δ Διεύθυνση και το 
Υπουργείο Παιδείας για χρηματοδότηση του Δήμου να αγοράσει η να ενοικιάσει ακίνητα.  

Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι πρόκειται για δύο (2) έγγραφα σε απόσταση 
ενάμιση χρόνου (4/2018, 12/2019) το ένα από το άλλο. Στο μεταξύ, έχουν γίνει τρείς 
(3) συνεδριάσεις της τριμερούς επιτροπής, έχουν μεσολαβήσει πολλές αποφάσεις Γενικών 
Συνελεύσεων και μεγάλος αριθμός υπομνημάτων/προτάσεων από την πλευρά του Συλλόγου 
μας.  

Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι οι περισσότερες από τις προτάσεις αυτές γίνονται 
«τυπικά». Στην πραγματικότητα πρόκειται για δήλωση άρνησης του Δήμου Νέας Σμύρνης να 
στηρίξει την επέκταση της δημόσιας εκπαίδευσης. Ιδιαίτερα δε, στο πρώτο έγγραφο 
(4/2018), καταγράφεται εκτενέστατη επιχειρηματολογία γιατί δεν είναι προς όφελος των 
μαθητών/τριων η εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής αγωγής και εκπαίδευσης!  

Η τρίτη παρατήρηση είναι ότι πρόκειται για προσχηματικά αιτήματα αφού δεν 
υπάρχει καμιά συγκεκριμενοποίηση. Ζητείται από το Υπουργείο Παιδείας προκαταβολική 
χρηματοδότηση για ασαφή έργα, χωρίς να επισυνάπτεται ούτε μια μελέτη, ούτε μια εκτίμηση 
κόστους, ούτε ένα χρονοδιάγραμμα. Και μάλιστα, η έγκριση του ασαφούς αυτού αιτήματος 
χρηματοδότησης μπαίνει σαν προϋπόθεση για να προχωρήσει ακόμα και η πιο απλή διαδικασία 
(πχ ενοικίασης χώρων).  

Το συμπέρασμα στο οποίο αβίαστα καταλήγουμε, είναι ότι η μόνη λύση την οποία 
προέκρινε ο Δήμος μας (και αυτό με πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση), είναι οι 9 
ΠΡΟΚΑΤ αίθουσες, οι οποίες εξ αρχής είχαν σίγουρη χρηματοδότηση από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων… 

Παρ΄ όλα αυτά, επί της ουσίας, σχετικά με τις «προτάσεις» αυτές έχουμε να 
παρατηρήσουμε τα εξής: 

1. Για το οικόπεδο στην οδό Αιγαίου 48.  

Σαν πρόταση έχει «χρονίσει». Έχει κατατεθεί από το Σύλλογό μας, εδώ και τρία 
τουλάχιστον 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! Δεν υπάρχει για μια φορά ακόμη κάτι πιο συγκεκριμένο.     

2. Σχετικά με το 12ο Νηπιαγωγείο. 
Το 12ο Νηπιαγωγείο, θα λειτουργούσε «στις πρώην εγκαταστάσεις του ΙΕΚ Νέας Σμύρνης, 
στο ισόγειο επί της οδού Μηδείας & Κύπρου, στο κτήμα Παπαστράτου, με είσοδο από την 
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οδό Μηδείας, δεδομένης της μεταφοράς του ΙΕΚ σε άλλο χώρο» (απόσπασμα από την 
πράξη ίδρυσης-απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 19/01/2015).  
Μετά από διαδοχικές υποσχέσεις πολλών χρόνων ότι είναι σχεδόν έτοιμο για να 
λειτουργήσει, τα τελευταία νέα που είχαμε γι αυτό (πριν από ένα χρόνο περίπου) ήταν ότι 
υπάρχει πρόβλημα με την πυρασφάλεια και έπρεπε να γίνει μελέτη, η οποία θα ήταν σύντομα 
έτοιμη. Δεν είχαμε υπόψη μας ότι ο Δήμος αρνείται να διαθέσει χρήματα για τη μελέτη και 
τη διαμόρφωσή του και τα ζητάει από το Υπουργείο Παιδείας.   
Αλλά, εδώ, δημιουργούνται πολλά επιπλέον ερωτήματα, αφού:  

 Με αφορμή την εισήγηση του Δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο για 
συγχωνεύσεις/καταργήσεις σχολείων της δευτεροβάθμιας, της 15/11/2019 με ΑΠ 28172,  
(η οποία εισήγηση αποσύρθηκε μετά από μεγάλη κινητοποίηση μαθητών), μάθαμε ότι υπήρχε 
πρόθεση να μην υλοποιηθεί η λειτουργία Νηπιαγωγείου στο συγκεκριμένο χώρο, αφού στην 
εισήγηση καταγράφεται ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί το ΙΕΚ του Δήμου. Αναφερόταν 
συγκεκριμένα:  
  
 

Άλλος χώρος όμως, δεν προτείνεται. Υπάρχει άραγε ή δεν υπάρχει το 12ο 
νηπιαγωγείο;  

 Τέλος, εάν πράγματι υπήρχε πρόβλημα χρηματοδότησης, τότε γιατί στην εισήγηση του 
Δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 7/9/2018, Α.Π.20076, με θέμα «Έγκριση 
Τεχνικού Προγράμματος 2019» υπάρχει κονδύλι 74.390 ευρώ (εβδομήντα τεσσάρων 
χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα ευρώ) για ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ 12ου 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ; Πώς βρέθηκαν τότε αυτά τα χρήματα; Και τι απέγιναν αλήθεια;  

Και η πρόταση αυτή μας μοιάζει προσχηματική, αφού για πολλά χρόνια, δεν προχώρησε 
ούτε ένα βήμα.    

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. Ο Δήμος Νέας 
Σμύρνης είχε ήδη στήσει 3 ΠΡΟΚΑΤ στο 7ο Δημοτικό (που λειτουργούν πλήρως από το 
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Σεπτέμβρη του 2014) και δεν κατέθετε κανένα σχεδιασμό για τη συνολική λύση του έντονου 
κτιριακού προβλήματος, πέρα από την «καταπάτηση» και τη συρρίκνωση 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 
πανό διαμαρτυρίας με κοινή υπογραφή Συλλόγου μας και της ΕΛΜΕ, αλλά και του Συλλόγου 
Γονέων και Διδασκόντων του 6ου Δημοτικού. Είχε εκδοθεί από το Σύλλογό μας και την 
ΕΛΜΕ κοινό γράμμα προς τους γονείς για το κτιριακό, καθώς και 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. Επρόκειτο για μια άστοχη απόφαση, που θα στερούσε από το 6ο 
Δημοτικό το 1/3 της αυλής του!  

Η επαναφορά μιας πρότασης καταδικασμένης στη συνείδηση της σχολικής κοινότητας, 
αναδεικνύει τον προσχηματικό της χαρακτήρα.   

4. Πρόσφατα ενημερωθήκαμε ότι στο 29908/15/12/19 έγγραφο του Δήμου Νέας Σμύρνης 
προς το ΥΠΑΙΘ, ζητείται χρηματοδότηση για αγορά ή μίσθωση έτοιμης εκπαιδευτικής 
μονάδας για την εξυπηρέτηση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Προφανώς πρόκειται για 
την αγορά ή την ενοικίαση του «Παλλάδιου». Η τελευταία ενημέρωση που είχαμε για το 
θέμα αυτό, ήταν ότι το διεκδίκησε κάποιος ιδιώτης και δεν προέκυψε τελικά συμφωνία με το 
Δήμο. Δε μπορούμε να δεχτούμε ότι ο (πλούσιος) Δήμος Νέας Σμύρνης βάζει και πάλι ως 
προϋπόθεση τη χρηματοδότησή του από το Υπουργείο Παιδείας για να συζητήσει την αγορά 
ή την ενοικίαση ενός έτοιμου σχολείου που θα βοηθούσε να λυθεί συνολικά το κτιριακό μας 
πρόβλημα…  

5.  Ενημερωθήκαμε πρόσφατα, για μια ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ πρόταση των «υπεύθυνων 
παιδείας», την «πρόταση» για «Επικαιροποίηση των αναγκών σε αιθουσες γυμνασίων 
λυκειων και δημοτικων» με βάση τη νέα νομοθεσία για το ανώτατο όριο 
μαθητών/τμήμα. Μια πρόταση που επικροτεί τη νέα αντιεκπαιδευτική ρύθμιση Κεραμέως 
για ανώτατο όριο 25 μαθητές/τμήμα αλλά και σπεύδει να ζητήσει την άμεση εφαρμογή της 
(και μάλιστα για την Πρώτη Δημοτικού)! Θεωρούμε ότι είναι ακραία αντιπαιδαγωγική λογική 
να «διεκδικούν» οι ίδιοι οι «υπεύθυνοι παιδείας» του Δήμου την περαιτέρω υποβάθμιση 
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των σχολείων μας και την εφαρμογή αντιεκπαιδευτικών πολιτικών που στρέφονται κατά των 
μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών μας! 

Υπενθυμίζουμε επιπλέον, τη ΔΕΣΜΕΥΣΗ της ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης της ΔΕΠ για την 
εφαρμογή της δίχρονης είναι 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». 

6. Είναι σημαντικό επίσης να μην ξεχνάμε, ότι με την πολιτική που ακολούθησαν οι δημοτικές 
αρχές την τελευταία 15ετία αλλά και τις συγχωνεύσεις σχολείων που έγιναν, σήμερα  η 
Νέα Σμύρνη έχει ΜΟΝΟ 10 δημοτικά σχολεία, τα οποία στεγάζονται σε 8 
συγκροτήματα. Αυτά είναι ήδη υπερμεγέθη. Με ένα μαθητικό πληθυσμό της τάξης των 
2.900 παιδιών, μπορεί εύκολα κάποιος να καταλάβει τι συμβαίνει καθημερινά στα 
ανεπαρκή προαύλια των δημοτικών σχολείων, στα οποία συνωστίζεται μεγάλος αριθμός 
μαθητών/τριων.  

Έχει έρθει η ώρα να αντιμετωπιστούν σοβαρά τα ζητήματα! 

Τώρα σχεδιασμός χωρίς καμιά άλλη αναβολή! 

Να μη χαθεί άλλος πολύτιμος χρόνος! 

 

Από την πλευρά μας, διεκδικούσαμε και διεκδικούμε να αλλάξει στάση ο Δήμος για το 

κτιριακό πρόβλημα και να δρομολογήσει συνολικά τη λύση του: 

 Να φτιαχτούν άμεσα οι 9 προκατασκευασμένες αίθουσες, που αποφασίστηκαν στα 3 

ελεύθερα οικόπεδα (και εγκρίθηκε η χρηματοδότησή τους από το Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων με 770.000 ευρώ), με σωστές προδιαγραφές και πλήρη εξοπλισμό, ως 

προσωρινή λύση.  

 Να αναζητηθούν χώροι για ενοικίαση/αγορά άλλων 8 αιθουσών ως προσωρινή λύση. 

 Να συγκροτηθεί άμεσα και να συνεδριάσει η διαπαραταξιακή επιτροπή με τη συμμετοχή 

και των φορέων του χώρου της εκπαίδευσης (επιτροπή που αποφασίστηκε στο Δημοτικό 

Συμβούλιο), για να  επισπεύσει το σχεδιασμό και την υλοποίηση της πρόθεσης που 

καταγράφεται στην ομόφωνη απόφαση της ΔΕΠ, ότι δηλαδή, «Θέλουμε την εξασφάλιση 

ποιοτικών και ασφαλών, μόνιμων και σταθερών σχολικών κτιριακών υποδομών για τους 

μαθητές και τους εκπαιδευτικούς της Νέας Σμύρνης» και να δρομολογήσει την οριστική 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ λύση του κτιριακού προβλήματος. 
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Με αυτά τα δεδομένα, παραθέτουμε για συνεξέταση και προγραμματισμό και τα στοιχεία 
για τα δημοτικά σχολεία της Νέας Σμύρνης και το ανάλογο χρόνιο πρόβλημα που 
αντιμετωπίζουν.  

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΟΝΙΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

 

Η Νέα Σμύρνη χρειάζεται νέο 12θεσιο δημοτικό σχολείο. Ο Σύλλογός μας έχει θέσει 
το θέμα ήδη από το 2007 χωρίς ανταπόκριση. Η τότε ταχύτατη οικοδόμηση της περιοχής, 
έγινε χωρίς να υπάρξει σχεδιασμός από την πλευρά του Δήμου για να δεσμευτούν οικόπεδα 
και να χτιστούν  νέα σχολεία. Αντίθετα υπήρχε πλήρης αδιαφορία και άρνηση μας 
πραγματικότητας.  

Το σοβαρό λάθος διαχείρισης του προβλήματος από την πλευρά του Δήμου ξεκίνησε  
πριν μια δεκαπενταετία περίπου. Η αλόγιστη και χωρίς σχεδιασμό ανοικοδόμηση, που 
ξεκίνησε αρχικά στην Άνω Νέα Σμύρνη, δεν έχει αφήσει καθόλου ακάλυπτα οικόπεδα για 
οικοδόμηση σχολείου και νηπιαγωγείων (με εξαίρεση το οικόπεδο της περιοχής του 
«Κατσιού» για το οποίο η δημοτική αρχή, εδώ και μια δεκαετία, αδιαφορεί για την προοπτική 
αξιοποίησής του για σχολική στέγη). Δεν υπήρξε κανένας σχεδιασμός για δέσμευση 
ελεύθερων οικοπέδων για οικοδόμηση σχολείων, ενώ ήταν προφανής η προοπτική της 
αύξησης του πληθυσμού. Οι ευθύνες είναι διαχρονικές αλλά και συγκεκριμένες: υπεύθυνη 
γι αυτή την κατάσταση είναι και η παρούσα και η προηγούμενη δημοτική αρχή.  

 

Δεύτερο σοβαρότατο λάθος διαχείρισης του προβλήματος από το Δήμο έγινε το 2012, 
όταν ο Δήμος Νέας Σμύρνης αντιλαμβανόμενος ότι η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο, 
αντί να προσανατολιστεί στην κατασκευή νέου σχολείου κατευθύνθηκε σε μπαλώματα. 
Αποφάσισε να στήσει 3 ΠΡΟΚΑΤ αίθουσες σε ένα τμήμα του οικοπέδου του 7ου Δημοτικού 
Σχολείου. Ο Σύλλογος μας επισήμανε έγκαιρα ότι μια τέτοια επιλογή, δεν θα έλυνε κανένα 
απολύτως πρόβλημα, απλώς θα το ανέβαλλε. Οι αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ φτιάχτηκαν παρά τις 
αντιδράσεις μας και από το 2014 λειτουργούν πλήρως. 

 Όμως, τα πληθωρικά τμήματα και ο μεγάλος αριθμός μαθητών, δεν περιορίζεται 
πλέον στην Άνω Νέα Σμύρνη αλλά επεκτείνεται σε όλα τα σχολεία.  

Σήμερα, όλα τα σχολεία της Νέας Σμύρνης είναι υπερμεγέθη, με μεγάλο αριθμό 
τμημάτων και ανεπαρκή προαύλια στα οποία κυριολεκτικά συνωστίζονται οι 
μαθητές/τριες τα διαλείμματα. Σε όλα τα σχολεία έχει καλυφθεί το σύνολο των 
ελεύθερων αιθουσών διδασκαλίας. Τα περισσότερα σχολεία δεν έχουν χώρο ούτε καν για 
σχολική βιβλιοθήκη, πόσο μάλλον για αίθουσες ειδικοτήτων! Τα όρια των σχολείων 
έχουν καταργηθεί στην πράξη και τα παιδιά δε μπορούν-όπως δικαιούνται- να φοιτήσουν 
στο σχολείο της γειτονιάς τους γιατί είναι υπερπλήρες. 
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Η εξέλιξη του μαθητικού πληθυσμού της Νέας Σμύρνης για μια δεκαετία: 

Το 2011-2012 ο αριθμός μαθητών/τριων στα δημοτικά σχολεία είναι 2.793 

Το 2012-2013 ο αριθμός μαθητών/τριων στα δημοτικά σχολεία είναι 2.814 

Το 2013-2014, ο αριθμός μαθητών/τριων στα δημοτικά σχολεία είναι 2.868  

Το 2014-2015 ο αριθμός των μαθητών/τριων στα δημοτικά σχολεία είναι 2.785 

Το 2015-2016 ο αριθμός των μαθητών/τριων στα δημοτικά σχολεία είναι 3.025 

Το 2016-2017 ο αριθμός των μαθητών/τριων στα δημοτικά σχολεία είναι 3.036. 

Το 2017-18 ο αριθμός των μαθητών/τριων στα δημοτικά σχολεία είναι 3.020. 

Το 2018-2019 ο αριθμός των μαθητών/τριων στα δημοτικά σχολεία είναι 3.045. 

Το 2019-2020 ο αριθμός των μαθητών/τριων στα δημοτικά σχολεία είναι 2.981. 

Το 2020-2021 ο αριθμός των μαθητών/τριων στα δημοτικά σχολεία θα είναι 2.839. 

Παρά την μικρή (προσωρινή) κάμψη που καταγράφηκε το 2020-21, ο Μ.Ο. 
εξακολουθεί και σήμερα να είναι ιδιαίτερα ψηλός, με 22,53 μαθητές/τριες ανά τμήμα. 
 
Την επόμενη σχολική χρονιά, 2021-22, πρέπει να περιμένουμε ξανά αύξηση του 
μαθητικού πληθυσμού. Για το σχολικό έτος 2021-22 αναμένεται αύξηση των εγγραφών 
στην Α΄ Δημοτικού. Ενδεικτικός γι αυτό είναι ο αριθμός νηπίων που γράφτηκαν στα 
νηπιαγωγεία μας που ήταν φέτος αυξημένος κατά πολύ (505 εγγραφές νηπίων φέτος 
έναντι 416 εγγραφών νηπίων πέρσι).  
Χτυπάμε ξανά το καμπανάκι:  

 Είναι γνωστό ότι έχει ξεκινήσει και προχωρά με γρήγορους ρυθμούς μια νέα 
ανοικοδόμηση της περιοχής. Νέες πολυκατοικίες χτίζονται στη θέση παλιών 
μονοκατοικιών.  

 Η επερχόμενη οικονομική κρίση, στέφει ξανά τους γονείς προς το δημόσιο 
σχολείο. 

Θα αντιμετωπίσει σοβαρά ο Δήμος την κατάσταση; Θα φροντίσει να αποκτήσει η Νέα 
Σμύρνη ένα νέο Δημοτικό Σχολείο ή θα «πετάξει τη μπάλα στην εξέδρα» για μια φορά 
ακόμα; 
Ένα είναι σίγουρο: τα ανεπαρκή προαύλια των υπαρχόντων δημοτικών σχολείων, ΔΕΝ 
ΧΩΡΑΝΕ άλλα ΠΡΟΚΑΤ!    


