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Αλαθνίλωζε 
 

ύκθωλα κε ηηο Κνηλέο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο (Κ.Τ.Α.) α) Φ.15/27268/Γ1/21-02-2019 

(ΦΔΚ η.Β΄ 623/2019) «Οριζμός Δήμων εθαρμογής δίτρονης προζτολικής εκπαίδεσζης από ηο 

ζτολικό έηος 2019-2020» θαη β) 127860/Γ1/13-08-2019 (ΦΔΚ η.Β΄ 3233/2019) «Τροποποίηζη 

ηης με αριθ. πρωη. Φ.15/27268/Δ1/21-02-2019 Κ.Υ.Α. «Οριζμός Δήμων εθαρμογής δίτρονης 

προζτολικής εκπαίδεσζης από ηο ζτολικό έηος 2019-2020» εθαξκόδεηαη θαη ζηνλ Γήκν Γάθλεο – 

Τκεηηνύ ε δίρξνλε πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε από ην ζρνιηθό έηνο 2019-2020. 

Πέξαλ ηεο δηεπθόιπλζεο πνπ πξνζθέξεη ην κέηξν, θπξίωο, ζηνπο εξγαδόκελνπο γνλείο, ηα 

νθέιε είλαη, θαηά θύξην ιόγν, παηδαγωγηθά, θαζώο ε ειηθία 4-6 εηώλ είλαη επηζηεκνληθά 

ηεθκεξηωκέλν όηη ζεωξείηαη θαηάιιειε γηα απόθηεζε γλώζεωλ θαη δεμηνηήηωλ γηα νκαιή 

έληαμε ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ. εκεηωηένλ, ε εθαξκνγή ηεο δίρξνλεο πξνζρνιηθήο 

εθπαίδεπζεο ήηαλ απαίηεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο, εδώ θαη 60 ρξόληα, θαη απνηειεί θαη 

ζέζε -όπεξ έδεη δείμαη- ηεο ηωξηλήο θπβέξλεζεο, ζύκθωλα κε δειώζεηο ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο 

ηνπ Τ.ΠΑΗ.Θ.. Σν κέηξν, όκωο, πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη κε ηελ αλαγθαία ρξεκαηνδόηεζε πξνο 

ηνπο Γήκνπο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηόζν ηνπ θηηξηαθνύ δεηήκαηνο θαη ηεο πιηθνηερληθήο 

ππνδνκήο όζν θαη ηεο νπζηαζηηθήο ζηήξημεο κε κόληκνπο δηνξηζκνύο εθπαηδεπηηθώλ θαη ηε 

δεκηνπξγία λέωλ ζέζεωλ εξγαζίαο. 

Παξάιιεια, κε ηελ εθαξκνγή ηεο δίρξνλεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ειεπζεξώλνληαη 

ζέζεηο ζηνπο δεκνηηθνύο παηδηθνύο ζηαζκνύο γηα λα δερζνύλ κηθξόηεξα ζε ειηθία παηδηά. Ο 

πξνϋπνινγηζκόο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Δλαξκόληζε Οηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Εωήο» 

γηα ην ζρνιηθό έηνο 2019-2020, πνπ αθνξά ζηνπο παηδηθνύο ζηαζκνύο, θαζώο θαη ζηα ΚΓΑΠ & 

ΚΓΑΠ ΜΔΑ αλέξρεηαη ζε 270 εθ. επξώ γηα ηελ πεξίνδν 2019 –2020, από 234 εθ. πνπ ήηαλ 

πέξπζη. Σν  Πξόγξακκα ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠΑ κε 60 εθ. επξώ θαη από εζληθνύο 

πόξνπο κε 210 εθαηνκκύξηα επξώ. Γηθαίωκα ζπκκεηνρήο έρνπλ νη δεκόζηνη θαη νη ηδηωηηθνί 

ζηαζκνί. ε 155.000 παηδηά ζα δνζνύλ θέηνο θνππόληα (vouchers), έλαληη 127.000 πέξπζη γηα ηε 

θηινμελία ζε δεκνηηθνύο ή ηδηωηηθνύο βξεθνλεπηαθνύο ζηαζκνύο. Όπωο αλαθνίλωζε ε Διιεληθή 

Δηαηξία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (ΔΔΣΑΑ) πνπ νινθιήξωζε ηε δηαδηθαζία 

επηινγήο ηωλ ωθεινύκελωλ, νη αηηήζεηο θέηνο αθνξνύζαλ 172.000 παηδηά έλαληη 161.000 πνπ 

είραλ ππνβιεζεί πέξπζη. 

ύκθωλα κε δειηίν ηύπνπ ηνπ Γήκνπ Γάθλεο-Τκεηηνύ, παξά ηελ πάγηα ζέζε ηνπ, όηη δελ 

είλαη δπλαηή ε εθαξκνγή ηεο δίρξνλεο ππνρξεωηηθήο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ζηα ζρνιεία ηνπ, 

ε νπνία πνιιαπιώο θαη επαλεηιεκκέλωο εθθξάζηεθε ηόζν εγγξάθωο όζν θαη πξνθνξηθώο ζηηο 

αξκόδηεο ππεξεζίεο θαη ηδηαίηεξα ζηελ Γηεύζπλζε Πξωηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Α΄ Αζήλαο, 

απνδέρηεθε, ηειηθώο, ηελ πξόηαζε κε αξηζ. πξωη. 19799/26-06-2019 ηεο Γηεύζπλζεο Π.Δ. Α΄ 

Αζήλαο γηα δηάζεζε ηξηώλ αηζνπζώλ (δύν αίζνπζεο γηα ηε Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Γάθλεο θαη κία 

αίζνπζα γηα ηε Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Τκεηηνύ), κε ηελ επηζήκαλζε, από ηελ πιεπξά ηεο Γ.Π.Δ. 

Α΄ Αζήλαο, όηη ε δηάζεζε ηωλ αηζνπζώλ ζα ηζρύζεη κόλν γηα ηελ επόκελε ζρνιηθή ρξνληά, ωο 

εμήο: 

α) ην 2ν Γεκνηηθό ρνιείν Γάθλεο – Ηζόγεηα Αίζνπζα (πξώελ Νεπηαγωγείν), γηα ηηο αλάγθεο 

θνίηεζεο ηωλ λεπίωλ-πξνλεπίωλ ηεο ρνιηθήο Πεξηθέξεηαο ηνπ 1νπ Νεπηαγωγείνπ Γάθλεο. 

β) ην 4ν Γεκνηηθό ρνιείν Γάθλεο – Ηζόγεηα Αίζνπζα γηα ηηο αλάγθεο θνίηεζεο ηωλ λεπίωλ-

πξνλεπίωλ ρνιηθήο Πεξηθέξεηαο 3νπ & 7νπ Νεπηαγωγείωλ Γάθλεο θαη  
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γ) ην 4ν Γεκνηηθό ρνιείν Τκεηηνύ – Ηζόγεηα Αίζνπζα (όπηζζελ ηνπ 1νπ Νεπηαγωγείνπ 

Τκεηηνύ), γηα ηηο αλάγθεο θνίηεζεο ηωλ λεπίωλ-πξνλεπίωλ ηεο ρνιηθήο Πεξηθέξεηαο ηνπ 1νπ 

Νεπηαγωγείνπ Τκεηηνύ. 

ην πιαίζην απηό, παξά ηα όπνηα πξνβιήκαηα παξνπζηάζηεθαλ κε ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο 

ρξνληάο θαη ηε δηθαηνινγεκέλε αλαζηάηωζε πνπ δεκηνπξγήζεθε, ιόγω ηεο νιηγωξίαο ηωλ 

ππεπζύλωλ ζηελ εθαξκνγή θαη πινπνίεζή ηεο, ην Γ.. ηνπ ζπιιόγνπ εθπαηδεπηηθώλ Π.Δ. «ν 

Μαθξπγηάλλεο», κε νκόθωλε απόθαζή ηνπ, ραηξεηίδεη ηελ εθαξκνγή ηεο δίρξνλεο ππνρξεωηηθήο 

πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ζηα ζρνιεία ηνπ Γήκνπ Γάθλεο-Τκεηηνύ επηζεκαίλνληαο ηα 

παξαθάηω: 

Ζ πξόηαζε ηεο Γηεύζπλζεο Π.Δ. Α΄ Αζήλαο γηα δηάζεζε αηζνπζώλ ζε Γεκνηηθά ζρνιεία κάο 

βξίζθεη κεξηθώο ζύκθωλνπο θαη κόλν ωο πξνο ηελ πξνζωξηλόηεηα ηεο. Θα πξέπεη ε πνιηηεία λα 

πξνρωξήζεη ζηελ αλαγθαία θξαηηθή ρξεκαηνδόηεζε γηα ηελ αμηνπνίεζε ηωλ δύν, ήδε 

ππαξρόληωλ, νηθνπέδωλ, ζύκθωλα κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ απεξρόκελνπ δεκάξρνπ Γάθλεο-

Τκεηηνύ, ζηε ζπλεδξίαζε ηεο ηξηκεξνύο επηηξνπήο, ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2018. πγθεθξηκέλα: α) 

ην νηθόπεδν παξαπιεύξωο ηνπ 1
νπ

 Γ.. Γάθλεο γηα ην νπνίν έρεη θξηζεί από ην 2012 ε 

θαηαιιειόηεηα, από ηελ θαηά λόκν επηηξνπή, ν ρώξνο είλαη ραξαθηεξηζκέλνο ζρνιηθόο θαη ην 

Γεκνηηθό πκβνύιην, κε ηε κε αξηζκό 184/2018 απόθαζή ηνπ, ελέθξηλε λα πξνρωξήζνπλ νη 

απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο απεπζείαο αγνξάο ηνπ από ηνλ Γήκν γηα ην νπνίν απαηηείηαη 

ρξεκαηνδόηεζε γηα ηελ αλέγεξζε θηηξίνπ θαη β) ην νηθόπεδν επί ηεο νδνύ Κπκνζόεο 17, Ο.Σ. 

473, γηα ην νπνίν ππάξρεη ε πξνέγθξηζε θαηαιιειόηεηαο ηνπ ρώξνπ από ην 2015, από ηελ 

αξκόδηα ππεξεζία ηωλ Κηηξηαθώλ Τπνδνκώλ (ΚΣ.ΤΠ.) Α.Δ., γηα ην νπνίν, όκωο, απαηηείηαη 

ρξεκαηνδόηεζε ηόζν γηα ηελ απαιινηξίωζε όζν θαη γηα ηελ αλέγεξζε θηηξίνπ, έηζη ώζηε, κε ηελ 

αμηνπνίεζε ηωλ δύν απηώλ νηθνπέδωλ, λα δνζεί κόληκε, πιένλ, ιύζε ζην θηηξηαθό πξόβιεκα γηα 

ηε δίρξνλε πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε ζηνλ Γήκν Γάθλεο-Τκεηηνύ θαη λα μεπεξαζηνύλ νη 

δπζθνιίεο θαη ηα εκπόδηα γηα ηελ απξόζθνπηε εθαξκνγή ηεο. 

Μέρξη ηε κόληκε ιύζε, όπωο πξνηείλεηαη παξαπάλω, θαη ηεο νπνίαο νη δηαδηθαζίεο πξέπεη λα 

μεθηλήζνπλ άκεζα, ωο πξνζωξηλή ιύζε, από ην ζρνιηθό έηνο 2020-2021, πξνηείλνπκε ηελ 

ελνηθίαζε ηνπ θηηξίνπ πνπ ζήκεξα ζηεγάδεη ηνλ 3
ν
 Παηδηθό ηαζκό Γάθλεο (παιαηό θηίξην ηνπ 

9
νπ

 Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Γάθλεο) ζε ζπλδπαζκό κε ηελ επηθείκελε κεηαζηέγαζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ παηδηθνύ ζηαζκνύ ζην πξώελ ΠΗΚΠΑ πνπ αλαθαηαζθεπάδεηαη ζηελ πιαηεία 

Σζαιαγαλίδε γηα ηνλ ζθνπό απηό. ην πξνο ελνηθίαζε θηίξην πξνηείλνπκε ηελ πξνζωξηλή 

κεηαζηέγαζε ηνπ 7
νπ

 Νεπηαγωγείνπ Γάθλεο, ην νπνίν ζπζηεγάδεηαη κε ην 3
ν
 Νεπηαγωγείν 

Γάθλεο θαη ηε κόληκε, ζηε ζπλέρεηα, ζηέγαζή ηνπ ζην νηθόπεδν παξαπιεύξωο ηνπ 1
νπ

 Γ.. 

Γάθλεο κε ηελ αλέγεξζε ζύγρξνλνπ δηδαθηεξίνπ θαη ηξνπνπνίεζε ηεο ζρνιηθήο πεξηθέξεηαο 

ηωλ λεπηαγωγείωλ. Κάηη αλάινγν, κε ηελ αλέγεξζε δηδαθηεξίνπ, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη 

ζην νηθόπεδν επί ηεο νδνύ Κπκνζόεο 17 δίλνληαο, κε απηόλ ηνλ ηξόπν, ιύζε ζηα ζηεγαζηηθά 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηωπίδνπλ ηα Νεπηαγωγεία ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Τκεηηνύ. 

Καινύκε ηελ Πνιηηεία λα πξνρωξήζεη ζηελ απαηηνύκελε ρξεκαηνδόηεζε. 

Καινύκε ηνλ Γήκν Γάθλεο-Τκεηηνύ λα πξνρωξήζεη άκεζα ζηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνύληαη 

γηα λα δνζεί κόληκε ιύζε ζην ζηεγαζηηθό πξόβιεκα ηωλ Νεπηαγωγείωλ. 

Καινύκε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα, θαζώο θαη ηελ ηνπηθή θνηλωλία ηνπ Γήκνπ Γάθλεο-

Τκεηηνύ λα δηεθδηθήζνπκε καδί ην δηθαίωκα ζηε κόξθωζε ηωλ παηδηώλ, ζύκθωλα κε ηε ζέζε 

ηνπ θιάδνπ, όπωο απηή δηακνξθώζεθε ζηελ 86ε Γ.. ηεο Γηδαζθαιηθήο Οκνζπνλδίαο Διιάδαο 

γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δίρξνλεο πξνζρνιηθήο αγωγήο θαη εθπαίδεπζεο. 
 

Γηα ην Γ.. 
 

 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο  

 

Ζ Γ. Γξακκαηέαο 

 

 

 

Διηζάβεη ππξηδάθε 
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