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Αλαθνίλσζε
ην άξζξν 33 ηνπ Ν.4521/2018 αλαθέξεηαη όηη:
«Ζ θνίηεζε όζσλ λεπίσλ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο εγγξαθήο ζπκπιεξώλνπλ ειηθία
πέληε (5) εηώλ, είλαη ππνρξεσηηθή ζε όιε ηε ρώξα. Γηα ηα λήπηα πνπ ζπκπιεξώλνπλ ειηθία
ηεζζάξσλ (4) εηώλ, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 γίλεηαη ππνρξεσηηθή ζηαδηαθά, από ην
ζρνιηθό έηνο 2018-2019 θαη ζε θάζε πεξίπησζε εληόο ηξηεηίαο, θαηά δήκνπο, νη νπνίνη νξίδνληαη
κε θνηλή απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Οηθνλνκηθώλ,
εθαξκνδνκέλνπ ζε θάζε πεξίπησζε ηνπ δεύηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ
λ.1566/1985.
Ζ θνηλή ππνπξγηθή απόθαζε ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ εθδίδεηαη ύζηεξα από εηζήγεζε
ησλ νηθείσλ Πεξηθεξεηαθώλ Γηεπζπληώλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ε
νπνία δηαηππώλεηαη κεηά από γλώκε ηξηκεξνύο Δπηηξνπήο, ε νπνία ζπγθξνηείηαη κε απόθαζε
ησλ ηδίσλ. Ζ ελ ιόγσ Δπηηξνπή απνηειείηαη από ηνπο νηθείνπο Γηεπζπληέο Πξσηνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο σο Πξνέδξνπο, ηνπο νηθείνπο Γεκάξρνπο θαη ηνπο Πξνέδξνπο ησλ νηθείσλ
πιιόγσλ Δθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο σο κέιε.».
ύκθσλα κε ην παξαπάλσ άξζξν ζπλεδξίαζε ε Σξηκεξήο Δπηηξνπή, αξκόδηα γηα ηνλ Γήκν
Γάθλεο-Τκεηηνύ.
Ο Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο επεζήκαλε ηελ αλάγθε ηεο ππνζηήξημεο ηεο δίρξνλεο
ππνρξεσηηθήο θνίηεζεο ζην λεπηαγσγείν θαη ηελ πινπνίεζή ηεο, ην ζπληνκόηεξν δπλαηό, κε
θνηλή πξνζπάζεηα από όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο. ηε ζπλέρεηα, αθνύ παξνπζίαζε ηα ζηνηρεία
ηνπ καζεηηθνύ δπλακηθνύ ησλ λεπηαγσγείσλ, όπσο θαίλεηαη όηη πξνθύπηνπλ από ηηο ζρεηηθέο
εγγξαθέο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, θαζώο θαη ηηο δεδνκέλεο ππάξρνπζεο αίζνπζεο λεπηαγσγείσλ
ηνπ Γήκνπ Γάθλεο - Τκεηηνύ, εθηίκεζε πσο ππάξρεη ε αλαγθαηόηεηα δηάζεζεο πέληε (05) λέσλ
αηζνπζώλ γηα ηε θνίηεζε ησλ επηπιένλ λεπίσλ.
Ο Γήκαξρνο Γάθλεο – Τκεηηνύ, ζηελ ηνπνζέηεζή ηνπ, ζην πιαίζην ηεο ππνρξεσηηθήο
εθαξκνγήο ηνπ λόκνπ, επεζήκαλε όηη είλαη εθηθηή ε άκεζε πινπνίεζε ηνπ ζηνλ Γήκν Γάθλεο –
Τκεηηνύ, θάησ από ηηο παξαθάησ πξνϋπνζέζεηο:
ην πιαίζην ηεο άκεζεο ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο ηνπ Ν.4521/2018, άξζξν 33, παξ. 3 θαη
παξ. 4., πεξί ηεο δίρξνλεο ππνρξεσηηθήο θνίηεζεο ησλ παηδηώλ ειηθίαο 4-6 εηώλ ζην
λεπηαγσγείν, επεζήκαλε όηη ε πινπνίεζή ηνπ ζηνλ Γήκν Γάθλεο – Τκεηηνύ εγθπκνλεί
θηλδύλνπο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηώλ θαη ππνβαζκίδεη ηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ
ππεξεζηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, δεδνκέλνπ όηη δελ ππάξρνπλ θηηξηαθέο ππνδνκέο ηθαλέο
λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο αλάγθεο πνπ πξνθύπηνπλ, ελώ ε ιύζε ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ
αηζνπζώλ σο πξνζσξηλή ιύζε, πόζν κάιινλ σο κόληκε, ηνλ βξίζθεη πιήξσο αληίζεην.
Ωζηόζν, ζθεπηόκελνο ηξόπνπο ώζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε δίρξνλε ππνρξεσηηθή θνίηεζε
ζην λεπηαγσγείν γηα ηα λήπηα ηνπ Γήκνπ, αλαθέξζεθε ζηηο πξννπηηθέο πνπ ππάξρνπλ αλά
Γεκνηηθή Κνηλόηεηα.

Όζνλ αθνξά ηε Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Γάθλεο κπνξεί λα εμεπξεζεί ρώξνο:
Α) κε ελνηθίαζε ηνπ θηηξίνπ πνπ ζήκεξα ζηεγάδεη ηνλ 3ν Παηδηθό ηαζκό Γάθλεο (παιαηό
θηίξην ηνπ 9νπ Γεκ. ρνιείνπ Γάθλεο), θαηόπηλ ηεο κεηαθνξάο ηνπ ζε θηίξην πνπ
αλαθαηαζθεπάδεηαη απηή ηελ πεξίνδν ζηελ πιαηεία Σζαιαγαλίδε, ππό ηηο εμήο
πξνϋπνζέζεηο:
1. Ο εξγνιάβνο πνπ αλαθαηαζθεπάδεη ην θηίξην κεηαζηέγαζεο ηνπ 3νπ παηδηθνύ ζηαζκνύ
Γάθλεο ζα πξέπεη λα ην έρεη παξαδώζεη πξνο ρξήζε πξηλ ηελ 31ε Ηνπιίνπ 2019
2. Να ππάξμεη επηηξνπή απνηεινύκελε από ππαιιήινπο ηνπ Τπνπξγείνπ, ηεο Γηεύζπλζεο
Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Σερληθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, ε νπνία ζα
γλσκνδνηήζεη γηα ηελ θαηαιιειόηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θηηξίνπ ρσξνζεηηθά θαη από
πιεπξάο επάξθεηαο αηζνπζώλ.
3. Να μεθηλήζνπλ νη δηαδηθαζίεο κίζζσζεο ηνπ ρώξνπ ην αξγόηεξν ζηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ
από ηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε.
4. Να δεζκεπηεί ην Τπνπξγείν γηα ηελ θάιπςε ηνπ θόζηνπο επηζθεπώλ ηνπ ρώξνπ, ζύκθσλα
κε ηηο πξνηάζεηο ηεο Σερληθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, ώζηε λα πιεξνί ηηο απαηηνύκελεο
πξνδηαγξαθέο γηα ηε ιεηηνπξγία λεπηαγσγείνπ.
Β) κε αλέγεξζε λέσλ δηδαθηεξίσλ ζηέγαζεο λεπηαγσγείσλ, ζε ήδε ππάξρνληα νηθόπεδα.
1. Σν νηθόπεδν παξαπιεύξσο ηνπ 1νπ Γ.. Γάθλεο γηα ην νπνίν έρεη θξηζεί από ην 2012 ε
θαηαιιειόηεηα, από ηελ θαηά λόκν επηηξνπή, θαη ν ρώξνο είλαη ραξαθηεξηζκέλνο ζρνιηθόο.
Πξόζθαηα ην Γεκνηηθό πκβνύιην, κε ηε κε αξηζκό 184/2018 απόθαζή ηνπ, ελέθξηλε λα
πξνρσξήζνπλ νη απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο απεπζείαο αγνξάο ηνπ από ηνλ Γήκν, αιιά
απαηηείηαη ρξεκαηνδόηεζε γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ θηηξίνπ.
2. Σν 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 ησλ ΚΣ.ΤΠ. Α.Δ., γηα
ην νπνίν όκσο απαηηείηαη ρξεκαηνδόηεζε ηόζν γηα ηελ απαιινηξίσζε όζν θαη γηα ηελ
αλέγεξζε λένπ θηηξίνπ
Όζνλ αθνξά ηε Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Τκεηηνύ ππνζηήξημε ηελ άπνςε όηη ν λόκνο δελ
κπνξεί λα εθαξκνζηεί άκεζα, ρσξίο λα δεκηνπξγεζνύλ πξνβιήκαηα, αθνύ δελ ππάξρεη ε
θαηάιιειε ππνδνκή ώζηε λα ζηεγαζηνύλ ηα λήπηα ζε ζπλζήθεο αζθαιείαο.
Με βάζε ηα παξαπάλσ:
α) Δπεηδή ζηε Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Τκεηηνύ δελ ππάξρεη πξόηαζε γηα άκεζε ιύζε.
β) Δπεηδή ν λόκνο δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ελ κέξεη (αλά Γεκνηηθή Κνηλόηεηα), αιιά πξέπεη
λα έρεη εθαξκνγή ζην ζύλνιν ηνπ Γήκνπ.
γ) Δπεηδή είλαη ηειείσο αληίζεηνο ζηελ εγθαηάζηαζε, έζησ θαη σο πξνζσξηλήο ιύζεο,
πξνθαηαζθεπαζκέλσλ αηζνπζώλ γηα λα ζηεγαζηνύλ λεπηαγσγεία.
δ) Δπεηδή ε εθπαίδεπζε είλαη επέλδπζε γηα ην κέιινλ ηνπ ηόπνπ θαη δελ επηηξέπεηαη λα
γίλνληαη εθπηώζεηο ζηελ αζθάιεηα ησλ παηδηώλ, ζηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ
ππεξεζηώλ θαη πόζν κάιινλ ζηελ θαηαιιειόηεηα ησλ ππνδνκώλ πνπ ζηεγάδνπλ παηδηά
ελέκεηλε ζηελ άπνςε όηη ν λόκνο δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί άκεζα ρσξίο λα εγθπκνλεί
θηλδύλνπο θαη εθηίκεζε όηη γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή θαη πινπνίεζή ηνπ απαηηείηαη κηα
πεληαεηία, κε παξάιιειεο θαη ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο, γηα ηελ εμεύξεζε ησλ
θαηάιιεισλ ππνδνκώλ ηόζν από ηνλ Γήκν όζν θαη από ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε.
Από ηελ πιεπξά ηνπ ζπιιόγνπ επηζεκάλακε πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ππάξρνληα
θηίξηα ζηε Γάθλε θαη ηνλ Τκεηηό πνπ ιεηηνπξγνύλ λεπηαγσγεία. Παξνπζηάζακε ηηο ζέζεηο ηνπ
πιιόγνπ γηα ηε δίρξνλε ππνρξεσηηθή πξνζρνιηθή αγσγή θαη δεηήζακε ηελ άκεζε ππνρξεσηηθή
εθαξκνγή ηεο ζηα λεπηαγσγεία ηνπ Γήκνπ Γάθλεο-Τκεηηνύ ρσξίο ζπκπηύμεηο ή δεκηνπξγία
πιεζσξηθώλ ηκεκάησλ, ηελ απαηηνύκελε θξαηηθή ρξεκαηνδόηεζε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο, ηελ
ίδξπζε λέσλ λεπηαγσγείσλ κε ηηο θαηάιιειεο πιηθνηερληθέο ππνδνκέο θαη ηελ αλαινγία
εθπαηδεπηηθώλ-καζεηώλ/ηξηώλ ζύκθσλα κε ηηο ζέζεηο ηνπ θιάδνπ, κόληκνπο δηνξηζκνύο
εθπαηδεπηηθώλ, ηε δξνκνιόγεζε όισλ ησλ αλαγθαίσλ δηαδηθαζηώλ από πιεπξάο Τπνπξγείνπ
Παηδείαο θαη Γήκνπ, θαζώο θαη ηελ εμάληιεζε θάζε πξνζπάζεηαο γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ

απαξαίηεησλ αηζνπζώλ γηα ην επόκελν ζρνιηθό έηνο, έηζη ώζηε όια ηα πξνλήπηα ηεο Γάθλεο θαη
ηνπ Τκεηηνύ λα θνηηήζνπλ ζηα δεκόζηα λεπηαγσγεία ηνλ εξρόκελν επηέκβξην.
Καηαζηήζακε ζαθέο όηη ζα πξέπεη ε πνιηηεία, πηνζεηώληαο ηηο πξνηάζεηο ηνπ Γεκάξρνπ, λα
πξνρσξήζεη ζηελ αλαγθαία ρξεκαηνδόηεζε γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ δύν ππαξρόλησλ νηθνπέδσλ
κε ηελ αλέγεξζε ζύγρξνλσλ δηδαθηεξίσλ.
Δθθξάζακε ηελ άπνςε όηη ζεσξνύκε εθηθηή ηελ εθαξκνγή ηεο δίρξνλεο πξνζρνιηθήο
αγσγήο ζηνλ Γήκν Γάθλεο-Τκεηηνύ από ην επόκελν ζρνιηθό έηνο κε ηελ ελνηθίαζε θαη
αλαθαίληζε ηνπ θηηξίνπ πνπ ζηεγάδεηαη ν 3νο παηδηθόο ζηαζκόο Γάθλεο (πξώελ 9ν Γ.. Γάθλεο)
θαη ηελ άκεζε αλαδήηεζε ρώξνπ πξνο ελνηθίαζε γηα ηε Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Τκεηηνύ, σο
πξνζσξηλή ιύζε.
Ο Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο θαη Πξόεδξνο ηεο Σξηκεξνύο Δπηηξνπήο, δεπηεξνινγώληαο,
επεζήκαλε όηη είλαη δπλαηή ε πιήξσζε ησλ πξνϋπνζέζεσλ γηα ηε δίρξνλε πξνζρνιηθή αγσγή
ζηνλ Γήκν Γάθλεο-Τκεηηνύ, ηδηαίηεξα δε, γηα ηελ ελνηθίαζε ηνπ θηηξίνπ πνπ ζηεγάδεηαη ν 3νο
παηδηθόο ζηαζκόο Γάθλεο (πξώελ 9ν Γεκνηηθό ρνιείν Γάθλεο), ν νπνίνο πξόθεηηαη λα
κεηαζηεγαζηεί, θαιύπηνληαο, έηζη, ηηο αλάγθεο ηεο δίρξνλεο πξνζρνιηθήο ππνρξεσηηθήο
εθπαίδεπζεο ζηε Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Γάθλεο. Γηα ηε Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Τκεηηνύ αλέθεξε
όηη νη αλάγθεο κπνξνύλ λα θαιπθζνύλ είηε κε δηαζέζηκε αίζνπζα είηε κε ηξνπνπνίεζε ηεο
ζρνιηθήο πεξηθέξεηαο ησλ λεπηαγσγείσλ ζπλεγνξώληαο ππέξ ηεο εθαξκνγήο ηεο δίρξνλεο
πξνζρνιηθήο αγσγήο ζηνλ Γήκν Γάθλεο-Τκεηηνύ από ην επόκελν ζρνιηθό έηνο 2019-2020.
Με βάζε ηηο παξαπάλσ ηνπνζεηήζεηο, δηαπηζηώζεθε -θαηά πιεηνςεθία (Γηεπζπληήο
Δθπαίδεπζεο θαη Πξόεδξνο ζπιιόγνπ εθπαηδεπηηθώλ «ν Μαθξπγηάλλεο»)- δπλαηόηεηα
πινπνίεζεο ηεο ππνρξεσηηθήο θνίηεζεο ησλ λεπίσλ πνπ ζπκπιεξώλνπλ ηελ ειηθία ησλ
ηεζζάξσλ (4) εηώλ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο εγγξαθήο γηα ην επόκελν ζρνιηθό έηνο 20192020 ζηνλ Γήκν Γάθλεο – Τκεηηνύ θαη αλακέλεηαη ε ζρεηηθή ππνπξγηθή απόθαζε γηα ηελ
πινπνίεζή ηεο ή κε.
Τ.Γ. Ζ Σξηκεξήο Δπηηξνπή, αξκόδηα γηα ηνλ Γήκν Αζελαίσλ, δελ ζπγθξνηήζεθε ιόγσ ηεο
άξλεζεο όισλ ησλ ζπιιόγσλ εθπαηδεπηηθώλ, ησλ νπνίσλ ζρνιηθέο κνλάδεο αλήθνπλ ζηνλ Γήκν
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.
Γηα ην Γ..
Ο Πξόεδξνο
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