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Αλαθνίλωζε 
 

ην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηνπ Ν.4521/2018, άξζξν 33, παξ. 3 θαη 4., γηα ηε δίρξνλε 

ππνρξεωηηθή θνίηεζε ηωλ παηδηώλ ειηθίαο 4-6 εηώλ ζην λεπηαγωγείν, θαζώο θαη ηεο ζρεηηθήο 

ππνπξγηθήο απόθαζεο γηα ηελ πινπνίεζή ηεο ζηνλ Δήκν Δάθλεο-Τκεηηνύ, από ην ζρνιηθό έηνο 

2019-2020, ην Δ.. ηνπ ζπιιόγνπ εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. «ν Μαθξπγηάλλεο» ζπλαληήζεθε, ύζηεξα 

από ζρεηηθή απόθαζή ηνπ, κε ηνλ Δηεπζπληή Π.Ε. ηεο Α΄ Αζήλαο. 

Ο Δηεπζπληήο Εθπαίδεπζεο επεζήκαλε ηελ αλάγθε ππνζηήξημεο ηεο δίρξνλεο ππνρξεωηηθήο 

θνίηεζεο ζην λεπηαγωγείν, παξνπζίαζε ηα ζηνηρεία ηνπ καζεηηθνύ δπλακηθνύ ηωλ 

λεπηαγωγείωλ, όπωο πξνθύπηνπλ από ηηο ζρεηηθέο εγγξαθέο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη ζεώξεζε 

αλαγθαία ηε δηάζεζε ηξηώλ αηζνπζώλ (δύν αίζνπζεο γηα ηε Δεκνηηθή Κνηλόηεηα Δάθλεο θαη κία 

αίζνπζα γηα ηε Δεκνηηθή Κνηλόηεηα Τκεηηνύ) από όκνξα/ζπζηεγαδόκελα ζρνιηθά θηίξηα, ωο 

πξνζωξηλή ιύζε, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δίρξνλεο ππνρξεωηηθήο πξνζρνιηθήο αγωγήο. 

Από ηελ πιεπξά ηνπ ζπιιόγνπ επηζεκάλακε, γηα κία αθόκα θνξά, ηα πξνβιήκαηα πνπ 

παξνπζηάδνπλ ππάξρνληα θηίξηα ζηε Δάθλε θαη ηνλ Τκεηηό πνπ ιεηηνπξγνύλ λεπηαγωγεία. 

Παξνπζηάζακε ηηο ζέζεηο ηνπ ζπιιόγνπ, δεηήζακε ηελ εθαξκνγή ηεο δίρξνλεο ππνρξεωηηθήο 

πξνζρνιηθήο αγωγήο ρωξίο ηε δεκηνπξγία πιεζωξηθώλ ηκεκάηωλ, κε βάζε ηελ αλαινγία 

εθπαηδεπηηθώλ-καζεηώλ/ηξηώλ ζύκθωλα κε ηηο ζέζεηο ηνπ θιάδνπ θαη θαηαζηήζακε ζαθέο όηη 

ζα πξέπεη ε πνιηηεία λα πξνρωξήζεη ζηελ αλαγθαία θξαηηθή ρξεκαηνδόηεζε γηα ηελ αμηνπνίεζε 

ηωλ δύν, ήδε ππαξρόληωλ, νηθνπέδωλ, ζύκθωλα κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ απεξρόκελνπ δεκάξρνπ 

ζηε ζπλεδξίαζε ηεο ηξηκεξνύο επηηξνπήο. πγθεθξηκέλα: α) ην νηθόπεδν παξαπιεύξωο ηνπ 1νπ 

Δ.. Δάθλεο γηα ην νπνίν έρεη θξηζεί από ην 2012 ε θαηαιιειόηεηα, από ηελ θαηά λόκν 

επηηξνπή, ν ρώξνο είλαη ραξαθηεξηζκέλνο ζρνιηθόο θαη ην Δεκνηηθό πκβνύιην, κε ηε κε αξηζκό 

184/2018 απόθαζή ηνπ, ελέθξηλε λα πξνρωξήζνπλ νη απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο απεπζείαο αγνξάο 

ηνπ από ηνλ Δήκν, αιιά 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.Ε., 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 ππνρξεωηηθή πξνζρνιηθή αγωγή θαη εθπαίδεπζε ζηνλ 

Δήκν Δάθλεο-Τκεηηνύ. 

ην πιαίζην απηό, ην Δ.. ηνπ ζπιιόγνπ ζα επηδηώμεη ζπλάληεζε κε ηε λέα δεκνηηθή αξρή 

ηνπ Δήκνπ Δάθλεο-Τκεηηνύ γηα ην ζέκα ηεο δίρξνλεο πξνζρνιηθήο αγωγήο θαη εθπαίδεπζεο. 
 

Γηα ην Δ.. 
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