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Αλαθνίλσζε 
 

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

ζπιιφγνπ, χζηεξα απφ αίηεκά ηνπ, ζπλαληήζεθε κε ηνλ Γήκαξρν Γάθλεο-Τκεηηνχ θ. Μπηλίζθν, 

ηελ Αληηδήκαξρν Παηδείαο θ. Βνγηαηδφγινπ, ηνλ Αληηδήκαξρν Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θ. 

Γηαλλαθνχξα, ηνλ Πξφεδξν ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Τκεηηνχ θ. Μπνδίθε θαη ηελ Πξφεδξν ηεο 

ρνιηθήο Δπηηξνπήο Π.Δ. θ. Γηαλλνπνχινπ κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην 

θηηξηαθφ πξφβιεκα ησλ λεπηαγσγείσλ. 

Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζπιιφγνπ επηζεκάλακε φηη ε ζπλάληεζε θαζπζηέξεζε λα 

πξαγκαηνπνηεζεί θαη θαηαζέζακε ππφκλεκα κε πξνβιήκαηα ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ, 

φπσο απηά έρνπλ θαηαγξαθεί απφ Γηεπζπληέο/ληξηεο Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ θαη Πξντζηακέλεο 

λεπηαγσγείσλ, χζηεξα απφ ζρεηηθφ έγγξαθν ηνπ ζπιιφγνπ καο. Εεηήζακε λα ππάξρεη άκεζε 

αληαπφθξηζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ ζηα αηηήκαηα, ζε ζέκαηα θαζεκεξηλφηεηαο, πνπ 

ππνβάιινπλ νη Γηεπζπληέο/ηξηεο ησλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ θαη νη Πξντζηακέλεο ησλ 

Νεπηαγσγείσλ. Ο Γήκαξρνο επηζήκαλε φηη θάζε ρξφλν δεηάλε θαηαγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ θαη 

θέηνο δηαηέζεθε έλα κεγάιν θνλδχιη γηα εξγαζίεο. Υαξαθηεξηζηηθά αλέθεξε γηα ηελ Π.Δ.: Έγηλε 

ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ζην 1
ν
 Γ.. Τκεηηνχ θαη ην 1

ν
 Γ.. Γάθλεο, εληάρηεθε ζην πξάζηλν 

ηακείν ην 6
ν
 Γ.. Γάθλεο θαη ην 2

ν
 Γ.. Τκεηηνχ ζε πξφγξακκα ΔΠΑ, αλ θαη ε παλδεκία πήγε 

πίζσ ηνλ ζρεδηαζκφ. 

ρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ρψξνπ πνπ εθάπηεηαη ηνπ 1
νπ

 Νεπηαγσγείνπ Τκεηηνχ, δίπια 

ζην θιεηζηφ γπκλαζηήξην ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 4
νπ

 Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Τκεηηνχ θαη ν 

νπνίνο, θαηά ηελ άπνςή καο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ρψξνο επέθηαζεο ηνπ λεπηαγσγείνπ, 

ν Γήκαξρνο δήισζε ηε δηαθσλία ηνπ, αθφκα θαη σο πξνζσξηλή ιχζε. χκθσλα κε ην άξζξν 220 

ηνπ λ.4610/2019, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην άξζξν 124 ηνπ λ.4692/2020, «Καηαζκεσή 

αιθοσζών νηπιαγωγείων για ηην εθαρμογή ηης δίτρονης προζτολικής σποτρεωηικής εκπαίδεσζης» 

ε δαπάλε γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πξνζσξηλψλ αηζνπζψλ θαη ηελ αλέγεξζε ησλ κφληκσλ 

ζρνιηθψλ δνκψλ βαξχλεη ην εζληθφ ή ην ζπγρξεκαηνδνηνχκελν ζθέινο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

Γηα ην πξψελ ΠΗΚΠΑ ζηελ πιαηεία Σζαιαγαλίδε, ηνπ νπνίνπ είρε μεθηλήζεη ε 

αλαθαηαζθεπή θαη ζα κεηαζηεγάδνληαλ ν 3
νο

 παηδηθφο ζηαζκφο Γάθλεο, ν Γήκαξρνο αλέθεξε φηη 

ε θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζην φηη ν εξγνιάβνο, πνπ έρεη αλαιάβεη ην έξγν θεξχρηεθε έθπησηνο 

θαη γηα ην έξγν, πνπ είλαη επζχλε θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, έρεη 

πξνθεξπρζεί δηαγσληζκφο, εθ λένπ, κε ηε δηαδηθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο. Ο Γήκνο πηέδεη γηα ηελ 

πεξάησζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ παξάδνζή ηνπ ην ζρνιηθφ έηνο 2021-2022, εθθξάδνληαο ηελ 

εθηίκεζε φηη θάηη ηέηνην είλαη εθηθηφ. Με ηε κεηαζηέγαζε ηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ, ην πξνο 

ελνηθίαζε θηίξην (παιαηφ θηίξην ηνπ 9
νπ

 Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Γάθλεο), ζα δψζεη ιχζε ζην 

έληνλν ζηεγαζηηθφ πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ λεπηαγσγεία ηεο Γάθλεο. 

Γηα ην νηθφπεδν επί ηεο νδνχ Κπκνζφεο 17 θαη γηα ην νπνίν ππάξρεη πξνέγθξηζε 

θαηαιιειφηεηαο ηνπ ρψξνπ απφ ην 2015, απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ησλ Κηηξηαθψλ Τπνδνκψλ 

(ΚΣ.ΤΠ.) Α.Δ., αλέθεξε φηη έρεη μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία απνραξαθηεξηζκνχ ηνπ νηθνπέδνπ. 
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Τπνζηεξίμακε, γηα κηα αθφκα θνξά, ηε ζέζε καο γηα ηελ αλέγεξζε ζχγρξνλνπ δηδαθηεξίνπ 

ζην νηθφπεδν, επί ηεο νδνχ νθνθιή Βεληδέινπ, παξαπιεχξσο ηνπ 1
νπ

 Γ.. Γάθλεο, γηα ην νπνίν 

έρεη θξηζεί απφ ην 2012 ε θαηαιιειφηεηα ηνπ θαη ν ρψξνο είλαη ραξαθηεξηζκέλνο ζρνιηθφο. Ο 

Γήκαξρνο δήισζε φηη ην νηθφπεδν πέξαζε, πιένλ, ζηελ θπξηφηεηα ηνπ Γήκνπ θαη δξνκνινγείηαη 

ε αμηνπνίεζε ηνπ νηθνπέδνπ γηα ζρνιηθή ρξήζε. 

Σειεηψλνληαο, ν Γήκαξρνο αλέθεξε φηη δελ επηζπκεί ηε ζπζηέγαζε δεκνηηθψλ θαη 

λεπηαγσγείσλ. Θεσξεί φηη νη αίζνπζεο πνπ δφζεθαλ θαη πέξπζη θαη θέηνο γηα ρξήζε ζηα 

λεπηαγσγεία ζα παξέρνπλ αζθάιεηα ζηα πξνλήπηα-λήπηα θαη είλαη ρξένο ηνπ Γήκνπ λα θάλεη ην 

θαιχηεξν γηα ηα παηδηά θαη φηη ν Γήκνο θηλείηαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε νξηζηηθψλ ιχζεσλ. Γηα ηε 

ζρνιηθή ρξνληά 2020-2021, ν Γήκαξρνο δήισζε φηη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ αίζνπζεο απφ ην 2
ν
, ην 

7
ν
 θαη ην 9

ν
 Γ.. Γάθλεο, θαζψο θαη ην 4

ν
 Γ.. Τκεηηνχ. 

Σν Γ.. ηνπ ζπιιφγνπ εθπαηδεπηηθψλ «ν Μαθξπγηάλλεο» εθηηκά φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθέο 

θαζπζηεξήζεηο γηα ηε κφληκε ιχζε ηνπ θηηξηαθνχ πξνβιήκαηνο, εθθξάδεη ηε δπζαξέζθεηα ηνπ 

θαη ηε δηαθσλία ηνπ γηα ηε ζπλερηδφκελε εθαξκνγή ηεο δίρξνλεο πξνζρνιηθήο ππνρξεσηηθήο 

εθπαίδεπζεο, γηα κηα αθφκα ζρνιηθή ρξνληά, κε δηάζεζε αηζνπζψλ ζε Γεκνηηθά ζρνιεία, 

πξφηαζε πνπ είρε βξεη ην Γ.., κε νκφθσλε απφθαζή ηνπ, κεξηθψο ζχκθσλν θαη κφλν σο πξνο 

ηελ πξνζσξηλφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο «ιχζεο» γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2019-2020. 

Ωο ζχιινγνο ζα επηκείλνπκε ζηηο ζέζεηο καο γηα έλα ζχγρξνλν δεκφζην λεπηαγσγείν, ρσξίο 

εθπηψζεηο, θαη ζα θηλεζνχκε πξνο θάζε θαηεχζπλζε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δίρξνλεο 

πξνζρνιηθήο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο κε φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο αλάγθεο θαη ηηο ζέζεηο ηνπ θιάδνπ. 

 

Γηα ην Γ.. 

 
 

 

Ο Πξφεδξνο 
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Ζ Γ. Γξακκαηέαο 

 

 

 

Διηζάβεη ππξηδάθε 

 

 

 

 


