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Αλαθνίλσζε 
 

ην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηεο δίρξνλεο πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο ην Γ.. ηνπ 

ζπιιόγνπ, ύζηεξα από αίηεκά ηνπ, ζπλαληήζεθε κε ηνλ Γήκαξρν Γάθλεο-Τκεηηνύ θ. 

Αλαζηάζην Μπηλίζθν θαη ηελ Αληηδήκαξρν Παηδείαο θ. Αξγπξώ Βνγηαηδόγινπ κε ζθνπό ηελ 

επίιπζε δεηεκάησλ πνπ αθνξνύλ ην θηηξηαθό πξόβιεκα ησλ λεπηαγσγείσλ. 

Από ηελ πιεπξά ηνπ ζπιιόγνπ ηνλίζακε όηη ε πξόηαζε ηεο Γηεύζπλζεο Π.Δ. Α΄ Αζήλαο, 

όπσο πεξηγξάθεηαη ζην ζρεηηθό έγγξαθν ηεο, γηα δηάζεζε αηζνπζώλ ζε Γεκνηηθά ζρνιεία κάο 

βξίζθεη κεξηθώο ζύκθσλνπο θαη κόλν σο πξνο ηελ πξνζσξηλόηεηα ηεο γηα ην ζρνιηθό έηνο 2019-

2020.  

Εεηήζακε λα ππάξρεη άκεζε αληαπόθξηζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ ζηα αηηήκαηα, ζε 

ζέκαηα θαζεκεξηλόηεηαο, πνπ ππνβάιινπλ νη Γηεπζπληέο/ηξηεο ησλ Γεκνηηθώλ ρνιείσλ θαη νη 

Πξντζηακέλεο ησλ Νεπηαγσγείσλ. Π.ρ. Πξνβιήκαηα αζθάιεηαο, απόζπξζε επηθίλδπλσλ 

αληηθεηκέλσλ, θαζαξηζκνί αύιεησλ ρώξσλ θιπ. 

Δπηζεκάλακε ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ππάξρνληα θηίξηα ζηε Γάθλε θαη ηνλ 

Τκεηηό πνπ ιεηηνπξγνύλ λεπηαγσγεία θαη ζπγθεθξηκέλα: 

Α) Γηα ηε Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Τκεηηνύ πξνηείλακε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ρώξνπ πνπ 

εθάπηεηαη ηνπ 1
νπ

 Νεπηαγσγείνπ Τκεηηνύ, δίπια ζην θιεηζηό γπκλαζηήξην ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

ηνπ 4
νπ

 Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Τκεηηνύ θαη ν νπνίνο, θαηά ηελ άπνςή καο, κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο ρώξνο επέθηαζεο ηνπ λεπηαγσγείνπ. ύκθσλα κε ην άξζξν 220 ηνπ 

λ.4610/2019 «Καηαζκεσή αιθοσζών νηπιαγωγείων για ηην εθαρμογή ηης δίτρονης προζτολικής 

σποτρεωηικής εκπαίδεσζης» ε δαπάλε γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πξνζσξηλώλ αηζνπζώλ θαη ηελ 

αλέγεξζε ησλ κόληκσλ ζρνιηθώλ δνκώλ βαξύλεη ην εζληθό ή ην ζπγρξεκαηνδνηνύκελν ζθέινο 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

Σνλίζακε, ηδηαίηεξα, ηα ζηεγαζηηθά πξνβιήκαηα ησλ Νεπηαγσγείσλ ηνπ Τκεηηνύ θαη 

επηζεκάλακε όηη ην νηθόπεδν επί ηεο νδνύ Κπκνζόεο 17 γηα ην νπνίν ππάξρεη πξνέγθξηζε 

θαηαιιειόηεηαο ηνπ ρώξνπ από ην 2015, από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ησλ Κηηξηαθώλ Τπνδνκώλ 

(ΚΣ.ΤΠ.) Α.Δ., γηα ην νπνίν, όκσο, απαηηείηαη ρξεκαηνδόηεζε ηόζν γηα ηελ απαιινηξίσζε όζν 

θαη γηα ηελ αλέγεξζε θηηξίνπ ζα δώζεη ιύζεηο, γεληθόηεξα, ζην θηηξηαθό πξόβιεκα γηα ηε 

δίρξνλε πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε ζηνλ Γήκν Γάθλεο-Τκεηηνύ. Θα πξέπεη, όκσο, άκεζα λα 

δξνκνινγεζνύλ νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ εμέηαζε απηήο ηεο δπλαηόηεηαο. 

Β) Γηα ηε Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Γάθλεο ππνζηεξίμακε ηε ζέζε καο γηα ηελ αλέγεξζε 

ζύγρξνλνπ δηδαθηεξίνπ ζην νηθόπεδν παξαπιεύξσο ηνπ 1
νπ

 Γ.. Γάθλεο γηα ην νπνίν έρεη θξηζεί 

από ην 2012 ε θαηαιιειόηεηα ηνπ θαη ν ρώξνο είλαη ραξαθηεξηζκέλνο ζρνιηθόο. 

Ωο πξνζσξηλή ιύζε, από ην ζρνιηθό έηνο 2020-2021, πξνηείλακε 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 θαη 

γηα ην νπνίν δεηήζακε λα κάζνπκε ηελ πνξεία ησλ εξγαζηώλ αλαθαηαζθεπήο. ην πξνο 

ελνηθίαζε θηίξην πξνηείλακε ηελ πξνζσξηλή κεηαζηέγαζε ηνπ 7
νπ

 Νεπηαγσγείνπ Γάθλεο, ην 

νπνίν ζπζηεγάδεηαη κε ην 3
ν
 Νεπηαγσγείν Γάθλεο θαη ηε κόληκε, ζηε ζπλέρεηα, ζηέγαζή ηνπ ζην 
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νηθόπεδν παξαπιεύξσο ηνπ 1
νπ

 Γ.. Γάθλεο κε ηξνπνπνίεζε ηεο ζρνιηθήο πεξηθέξεηαο ησλ 

λεπηαγσγείσλ. 

Ο Γήκαξρνο Γάθλεο-Τκεηηνύ θ. Αλαζηάζηνο Μπηλίζθνο ζηελ απάληεζή ηνπ, επί ηεο 

ηνπνζέηεζεο καο, αλέθεξε όηη ζα εμεηαζηεί ν ρώξνο πνπ εθάπηεηαη ηνπ 1
νπ

 Νεπηαγσγείνπ 

Τκεηηνύ γηα πηζαλή αλέγεξζε θηιηθήο πξνο ην πεξηβάιινλ θαηαζθεπήο θαη ζα δνζεί έκθαζε ζην 

ζέκα ηεο αζθάιεηαο ησλ παηδηώλ. Δπίζεο, ζα δηεξεπλήζνπλ ηε δπλαηόηεηα αγνξάο ηνπ νηθνπέδνπ 

επί ηεο νδνύ Κπκνζόεο πνπ αλαθέξακε. 

Όζνλ αθνξά ην νηθόπεδν επί ηεο νδνύ νθνθιή Βεληδέινπ, παξαπιεύξσο ηνπ 1
νπ

 Γ.. 

Γάθλεο, ε δηαδηθαζία πξνρσξάεη θαη ζύληνκα ην νηθόπεδν ζα πεξάζεη ζηελ θπξηόηεηα ηνπ 

Γήκνπ. θνπεύνπλ λα ρηίζνπλ ηξεηο αίζνπζεο κε κία θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ θαηαζθεπή, 

όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλέθεξε. 

ρεηηθά κε ην πξώελ ΠΗΚΠΑ θαη ηε κεηαζηέγαζε ηνπ παηδηθνύ ζηαζκνύ ε θαζπζηέξεζε δελ 

αθνξά ηνλ Γήκν. Καζπζηεξεί ν εξγνιάβνο πνπ έρεη αλαιάβεη ην έξγν από ηελ Πεξηθέξεηα. Ο 

Γήκνο πηέδεη γηα ηελ πεξάησζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ παξάδνζή ηνπ ηελ άλνημε ηνπ 2020. 

Ο Γήκνο δελ επηζπκεί ηε ζπζηέγαζε δεκνηηθώλ θαη λεπηαγσγείσλ. ύληνκα ζα αλαδεηήζεη 

νξηζηηθέο ιύζεηο ζηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ. Παξά ην όηη ε λέα εγεζία ηνπ Γήκνπ αλέιαβε 

θαζήθνληα κόιηο ζηηο αξρέο ηνπ επηέκβξε, ζεσξεί όηη νη αίζνπζεο πνπ δόζεθαλ γηα ρξήζε ζηα 

λεπηαγσγεία είλαη ζσζηά ηξνπνπνηεκέλεο, παξέρνπλ αζθάιεηα ζηα λήπηα θαη είλαη επηζπκία θαη 

ρξένο ηνπ Γήκνπ λα θάλεη ην θαιύηεξν γηα ηα παηδηά. 

Σέινο, εμέθξαζε ηελ επηζπκία λα έρνπκε ζπλεξγαζία, αλάινγεο ζπλαληήζεηο θαη ελεκέξσζε 

ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ. 

ην πιαίζην απηό, ν Γήκαξρνο θαη ην Γ.. ηνπ ζπιιόγνπ ζπκθώλεζαλ γηα λέα ζπλάληεζε, 

ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα, κε ζθνπό ηελ εμεύξεζε ιύζεσλ ζηα πξνβιήκαηα ηνπ ζπλόινπ 

ησλ ζρνιείσλ ηνπ Γήκνπ Γάθλεο-Τκεηηνύ, ζηα νπνία θαη αλαθεξζήθακε. 

 

Γηα ην Γ.. 
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