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Αλαθνίλσζε 
 

ην άρθρο 33 ηνπ πξόζθαηα ςεθηζζέληα Ν.4521/2018 αναθέρεηαι όηι: 

«Η θνίηεζε όζσλ λεπίσλ ηελ 31ε Δεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο εγγξαθήο ζπκπιεξώλνπλ ειηθία 

πέληε (5) εηώλ, είλαη ππνρξεσηηθή ζε όιε ηε ρώξα. Γηα ηα νήπια ποσ ζσμπληρώνοσν ηλικία 

ηεζζάρων (4) εηών, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 γίνεηαι σποτρεωηική ζηαδιακά, από ην 

ζρνιηθό έηνο 2018-2019 θαη ζε θάζε πεξίπησζε ενηός ηριεηίας, θαηά δήκνπο, νη νπνίνη 

νξίδνληαη με κοινή απόθαζη ηων Υποσργών Παιδείας, Έρεσνας και Θρηζκεσμάηων και 

Οικονομικών, εθαξκνδνκέλνπ ζε θάζε πεξίπησζε ηνπ δεύηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 

2 ηνπ λ.1566/1985.  

Η θνηλή σποσργική απόθαζη ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ εθδίδεηαη ύζηεξα από ειζήγηζη 

ηων οικείων Περιθερειακών Διεσθσνηών Πξσηνβάζκηαο θαη Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο, ε 

νπνία δηαηππώλεηαη μεηά από γνώμη ηριμερούς Επιηροπής, ε νπνία ζπγθξνηείηαη κε απόθαζε 

ησλ ηδίσλ. Η εν λόγω Επιηροπή αποηελείηαι από ηοσς οικείοσς Διεσθσνηές Πρωηοβάθμιας 

Εκπαίδεσζης ως Προέδροσς, ηοσς οικείοσς Δημάρτοσς και ηοσς Προέδροσς ηων οικείων 

σλλόγων Εκπαιδεσηικών Πρωηοβάθμιας Εκπαίδεσζης ως μέλη.» 

ύκθσλα κε ην παξαπάλσ άξζξν ζπγθξνηήζεθε θαη ζπλεδξίαζε -ηε Μεγάιε Εβδνκάδα- ε 

Σξηκεξήο Επηηξνπή, αξκόδηα γηα ηνλ Δήκν Δάθλεο-Τκεηηνύ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο επηζεκάλακε ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ 

ππάξρνληα θηίξηα ζηε Δάθλε θαη ηνλ Τκεηηό πνπ ιεηηνπξγνύλ Νεπηαγσγεία, παξνπζηάζηεθαλ νη 

ζέζεηο ηνπ ζπιιόγνπ γηα ηε δίρξνλε ππνρξεσηηθή πξνζρνιηθή αγσγή, δεηήζεθε ε άκεζε 

ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ηεο ζηα Νεπηαγσγεία ηνπ Δήκνπ Δάθλεο-Τκεηηνύ θαη ε εμάληιεζε 

θάζε πξνζπάζεηαο γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ αηζνπζώλ γηα ην επόκελν ζρνιηθό έηνο. 

Ο Δήκαξρνο Δάθλεο-Τκεηηνύ, ζηελ ηνπνζέηεζή ηνπ, ηάρζεθε ππέξ ηεο ππνρξεσηηθόηεηαο 

θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ λόκνπ, δειώλνληαο, παξάιιεια, όηη δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο αίζνπζεο 

(ζύκθσλα κε ηε Δηεύζπλζε απαηηνύληαη 5 επηπιένλ αίζνπζεο, ζύκθσλα κε ηνλ Δήκαξρν 7 

αίζνπζεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δίρξνλεο ππνρξεσηηθήο πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο). 

Δεζκεύηεθε ζηελ πξνζπάζεηα εμεύξεζεο θαηάιιεισλ ρώξσλ πξνο ελνηθίαζε θαη δήισζε όηη 

απαηηείηαη ρξεκαηνδόηεζε γηα ηελ αμηνπνίεζε ππαξρόλησλ ρώξσλ π.ρ. ην παιηό 9
ν
 Δεκνηηθό 

ρνιείν Δάθλεο (ιεηηνπξγεί σο παηδηθόο ζηαζκόο, ν νπνίνο ζα κεηαζηεγαζηεί) ή/θαη ην νηθόπεδν 

ηνπ Δήκνπ πιεζίνλ ηνπ 1
νπ

 Δεκνηηθνύ ρνιείνπ Δάθλεο γηα αλέγεξζε λένπ δηδαθηεξίνπ. 

Εμέθξαζε ηελ αληίζεζή ηνπ ζηε ιύζε ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ αηζνπζώλ σο κόληκε ιύζε, 

θαζώο θαη ηηο επηθπιάμεηο ηνπ σο πξνζσξηλή ιύζε. 

Ο Δηεπζπληήο Π.Ε. Α΄ Αζήλαο παξνπζίαζε ηα αξηζκεηηθά ζηνηρεία γηα ηε θνίηεζε 

λεπίσλ/πξνλεπίσλ ζηνλ Δήκν Δάθλεο-Τκεηηνύ, όπνπ ην ζρνιηθό έηνο 2017-2018 -ζύκθσλα κε 

ην myschool- θνηηνύλ 241 λήπηα θαη 101 πξνλήπηα. Γηα ην ζρνιηθό έηνο 2018-2019 εθηηκάηαη –

ζύκθσλα κε ην δεκνηνιόγην- όηη πξέπεη λα θνηηήζνπλ 257 λήπηα θαη 220 πξνλήπηα. Με βάζε 

ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ Δεκάξρνπ Δάθλεο-Τκεηηνύ δηαπίζησζε αδπλακία εθαξκνγήο ηεο δίρξνλεο 

ππνρξεσηηθήο πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο, γηα ην ζρνιηθό έηνο 2018-2019, ζηνλ Δήκν 

Δάθλεο-Τκεηηνύ. 
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Η Σξηκεξήο Επηηξνπή, αξκόδηα γηα ηνλ Δήκν Αζελαίσλ, δελ ζπγθξνηήζεθε πξνθαλώο ιόγσ 

ηεο άξλεζεο όισλ ησλ ζπιιόγσλ εθπαηδεπηηθώλ, ησλ νπνίσλ ζρνιηθέο κνλάδεο αλήθνπλ ζηνλ 

Δήκν Αζελαίσλ, λα κε ζπκκεηέρνπλ ζε ππνβνιή θνηλήο πξόηαζεο γηα ηνλ νξηζκό ελόο κόλν 

κέινπο, θαζώο θαη ηνπ αηηήκαηνο ηνπο ε ζηειέρσζε, ηεο ελ ιόγσ επηηξνπήο, λα πξαγκαηνπνηεζεί 

δίρσο απνθιεηζκνύο εθπξνζώπσλ ησλ ζπιιόγσλ εθπαηδεπηηθώλ, ζεσξώληαο απαξαίηεηε θαη 

επηβεβιεκέλε ηε ζπκκεηνρή, ζηε ζπγθξόηεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηηξνπήο, όισλ ησλ 

πξνέδξσλ ή εθπξνζώπσλ ησλ ζπιιόγσλ εθπαηδεπηηθώλ. 

Ζηηάμε ηην άμεζη και καθολική εθαρμογή ηης δίτρονης σποτρεωηικής προζτολικής 

αγωγής και εκπαίδεσζης, ηην απαιηούμενη κραηική τρημαηοδόηηζη για ηην σλοποίηζη ηης, 

ηην ίδρσζη νέων νηπιαγωγείων με ηις καηάλληλες σλικοηετνικές σποδομές, μόνιμοσς 

διοριζμούς εκπαιδεσηικών, καθώς και ηη δρομολόγηζη όλων ηων αναγκαίων διαδικαζιών 

από πλεσράς Υποσργείοσ Παιδείας και Δήμων, έηζι ώζηε όλα ηα προνήπια να θοιηήζοσν 

ζηα δημόζια νηπιαγωγεία ηον ερτόμενο επηέμβριο. 
 

 

Γηα ην Δ.. 
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