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Αλαθνίλσζε 
 

ύκθσλα κε ην άξζξν 33, παξ. 3 θαη 4., ηνπ Ν.4521/2018 ζπλεδξίαζε ε Σξηκεξήο Επηηξνπή, 

αξκόδηα γηα ηνλ Δήκν Αζελαίσλ, γηα ηελ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ηεο δίρξνλεο πξνζρνιηθήο αγσγήο 

θαη εθπαίδεπζεο από ηε ζρνιηθή ρξνληά 2020-2021. Ο Δήκνο εθπξνζσπήζεθε όρη δηα ηνπ 

Δεκάξρνπ ή ελόο εθ ησλ Αληηδεκάξρσλ, αιιά δηα ηεο Πξντζηακέλεο ηεο Δηεύζπλζεο Κηηξηαθώλ 

Τπνδνκώλ ηνπ Δήκνπ, ε νπνία είρε εμνπζηνδνηεζεί ζρεηηθά. 
 

Η ελ ιόγσ επηηξνπή ζπγθξνηείηαη κε απόθαζε ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δηεπζπληώλ Εθπαίδεπζεο 

θαη απνηειείηαη από ηνπο νηθείνπο Δηεπζπληέο Πξσηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο, σο Πξνέδξνπο, ηνπο 

νηθείνπο Δεκάξρνπο θαη ηνπο Πξνέδξνπο ησλ νηθείσλ πιιόγσλ Εθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο 

Εθπαίδεπζεο σο κέιε. 
 

Η Σξηκεξήο Επηηξνπή, αξκόδηα γηα ηνλ Δήκν Αζελαίσλ, δελ είρε ζπγθξνηεζεί ιόγσ ηεο 

ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο ησλ ζπιιόγσλ εθπαηδεπηηθώλ ε ζηειέρσζε ηεο λα πξαγκαηνπνηεζεί δίρσο 

απνθιεηζκνύο, ζεσξώληαο απαξαίηεηε θαη επηβεβιεκέλε ηε ζπκκεηνρή όισλ ησλ πξνέδξσλ θαη όρη 

ηνλ νξηζκό ελόο κόλν πξνέδξνπ σο κέινο. 
 

Πξνθεηκέλνπ, όκσο, ε ζπγθεθξηκέλε ζέζε λα ρξεζηκνπνηεζεί σο δηθαηνινγία γηα ηε κε 

ζπγθξόηεζε ηεο, ζπκθσλήζακε λα ζπκκεηάζρεη έλαο εθπξόζσπνο ησλ ζπιιόγσλ ζηελ ηξηκεξή 

επηηξνπή πνπ ζα ππεξαζπηζηεί ηελ εθαξκνγή ηεο δίρξνλεο ππνρξεσηηθήο πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη 

εθπαίδεπζεο ζηνλ Δήκν Αζελαίσλ, κε ηελ απαίηεζε λα παξεπξίζθνληαη ζηε ζπλεδξίαζε όινη νη 

πξόεδξνη κε δηθαίσκα ιόγνπ θαη θαηάζεζεο ησλ ζέζεσλ ησλ ζπιιόγσλ ηνπο. 
 

Με βάζε ηα παξαπάλσ θαη κεηά ηνλ νξηζκό ηεο πξνέδξνπ ηνπ ζπιιόγνπ «Αξηζηνηέιεο» (ν 

κεγαιύηεξνο ζύιινγνο εθπαηδεπηηθώλ ηεο Δ.Π.Ε. Α΄ Αζήλαο) σο κέινπο ηεο ηξηκεξνύο επηηξνπήο, 

από ηνλ Πεξηθεξεηαθό Δηεπζπληή Εθπαίδεπζεο Αηηηθήο, νη πξόεδξνη ησλ ζπιιόγσλ «Α΄ ύιινγνο 

Αζελώλ», «Αζελά», «Μαθξπγηάλλεο», «Παξζελώλαο», «Ρόδα Θκβξηώηε» παξέζηεζαλ ζηε 

δηαδηθαζία ηεο ηξηκεξνύο επηηξνπήο, ηνπνζεηήζεθαλ επί απηήο θαη θαηέζεζαλ ηηο απνθάζεηο ησλ 

ζπιιόγσλ ηνπο. 
 

Ο Δηεπζπληήο Εθπαίδεπζεο επεζήκαλε ηελ αλάγθε  ππνζηήξημεο ηεο δίρξνλεο ππνρξεσηηθήο 

θνίηεζεο ζην λεπηαγσγείν θαη ηελ πινπνίεζή ηεο, ςεθίδνληαο ζεηηθά ππέξ ηεο εθαξκνγήο ηεο. 
 

Οη απόςεηο ηνπ Δήκνπ Αζελαίσλ γηα ην ζέκα, όπσο θαηαηέζεθαλ κε έγγξαθν ηνπ απεξρόκελνπ 

Δεκάξρνπ Αζελαίσλ, είλαη: 
 

1. Απνζηνιή από ην Υπνπξγείν Παηδείαο ιεπηνκεξνύο εηζήγεζεο ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη: 

 αξηζκό αηζνπζώλ, αξηζκό ηκεκάησλ, αίζνπζα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ, wc, αύιεην ρώξν θ.ι.π. γηα 

ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ιεηηνπξγίαο ησλ ελ ιόγσ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο 

πξνδηαγξαθέο. 

 νξηνζέηεζε ησλ πεξηνρώλ ελδηαθέξνληνο (από πνηνπο δξόκνπο ζα πξέπεη λα πεξηθιείνληαη νη 

ζρνιηθέο κνλάδεο) πξνθεηκέλνπ ζηε ζπλέρεηα νη αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ λα πξνβνύλ ζηηο 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο αξκνδηόηεηάο ηνπο: 
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α) γηα αλαδήηεζε δεκνηηθώλ αθηλήησλ πνπ ζα κπνξνύζαλ λα αμηνπνηεζνύλ γηα απηό ηνλ ζθνπό 

β) γηα ηε κίζζσζε αθηλήησλ. 
 

2. Ωζηόζν, ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί ε δπλαηόηεηα ρξήζεο ρώξσλ παηδηθώλ ζηαζκώλ ηνπ Γ.Α. πνπ 

ζα είλαη δηαζέζηκνη, δεδνκέλεο ηεο απνρώξεζεο ησλ πξνλεπίσλ από απηνύο. Γηα ην ζθνπό απηό 

ζα πξέπεη λα γίλεη κία κειέηε από θνηλνύ Γεκνηηθνύ Βξεθνθνκείνπ Αζελώλ, Γήκνπ Αζελαίσλ 

θαη Υπνπξγείνπ Παηδείαο, κέζσ κηαο θνηλήο νκάδαο εξγαζίαο, πνπ ζα δηεξεπλήζεη απηή ηε 

δπλαηόηεηα, ε νπνία ζα έδηλε εύινγε ιύζε ζην ζέκα πνπ πξνθύπηεη από ηελ εθαξκνγή ηνπ 

παξαπάλσ λόκνπ. 

Με βάζε ηηο ηνπνζεηήζεηο, δηαπηζηώζεθε -θαηά πιεηνςεθία- δπλαηόηεηα πινπνίεζεο ηεο 

δίρξνλεο ππνρξεσηηθήο θνίηεζεο γηα ην ζρνιηθό έηνο 2020-2021 ζηνλ Δήκν Αζελαίσλ θαη 

αλακέλεηαη ε ζρεηηθή ππνπξγηθή απόθαζε γηα ηελ πινπνίεζή ηεο ή κε. 
 

Δηεθδηθνύκε: 
 

 Σελ απαηηνύκελε θξαηηθή ρξεκαηνδόηεζε γηα ηελ πινπνίεζή ηεο. 

 Αμηνπνίεζε νηθνπέδσλ κε ηελ αλέγεξζε ζύγρξνλσλ δηδαθηεξίσλ. 

 Σελ ίδξπζε λέσλ λεπηαγσγείσλ κε ηηο θαηάιιειεο πιηθνηερληθέο ππνδνκέο θαη ηελ αλαινγία 

εθπαηδεπηηθώλ-καζεηώλ/ηξηώλ ζύκθσλα κε ηηο ζέζεηο ηνπ θιάδνπ. 

 Μόληκνπο δηνξηζκνύο εθπαηδεπηηθώλ. 

 Μείσζε ηνπ δηδαθηηθνύ σξαξίνπ ησλ λεπηαγσγώλ. 

 Σήξεζε ηεο αλαινγίαο παηδηώλ/ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ. 

 Θθαλνπνίεζε όισλ ησλ αηηεκάησλ γηα παξάιιειε ζηήξημε. 

 Δηνξηζκνύο κόληκνπ βνεζεηηθνύ πξνζσπηθνύ (θαζαξίζηξηεο, ηξαπεδνθόκνη, ζρνιηθνί βνεζνί, 

ζρνιηθνί λνζειεπηέο). 

 Δηνξηζκνύο κόληκνπ εηδηθνύ επηζηεκνληθνύ πξνζσπηθνύ (ζρνιηθνί ςπρνιόγνη, θνηλσληθνί 

ιεηηνπξγνί, εξγνζεξαπεπηέο θαη ινγνζεξαπεπηέο). 

 Αθύξσζε νπνηαζδήπνηε πξνζπάζεηαο ππαγσγήο ησλ λεπηαγσγείσλ ζηνπο Δήκνπο. 

 ηήξημε ησλ παηδηώλ κε εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

 Δσξεάλ ζίηηζε όισλ ησλ παηδηώλ. 

 Εμαζθάιηζε όισλ ησλ απαξαίηεησλ αηζνπζώλ, έηζη ώζηε όια ηα πξνλήπηα ηεο Αζήλαο λα 

θνηηήζνπλ ζηα δεκόζηα λεπηαγσγεία ηνλ επηέκβξην ηνπ 2020. 
 

Σν Δ.. ηνπ ζπιιόγνπ, ζε ζπλεξγαζία θαη κε ηνπο άιινπο ζπιιόγνπο εθπαηδεπηηθώλ ηεο Δ.Π.Ε. 

Α΄ Αζήλαο, ζα επηδηώμεη ζπλάληεζε κε ηε λέα δεκνηηθή αξρή ηνπ Δήκνπ Αζελαίσλ γηα ην ζέκα ηεο 

δίρξνλεο πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο. 

 

Απαιηούμε ηη δρομολόγηζη όλων ηων αναγκαίων διαδικαζιών από πλεσράς 

Υποσργείοσ Παιδείας και Δήμοσ για ηην σποτρεωηική εθαρμογή ηης δίτρονης 

προζτολικής αγωγής και εκπαίδεσζης ζηον Δήμο Αθηναίων 

 
Γηα ην Δ.. 

 
 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

 

 

Η Γ. Γξακκαηέαο 

 

 

 

Ειηζάβεη ππξηδάθε 

 


