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Αλαθνίλσζε
Σν Γ.. ηνπ ζπιιόγνπ, ύζηεξα από αίηεκά ηνπ, ζπλαληήζεθε κε ηνλ Γήκαξρν ΓάθλεοΤκεηηνύ θ. Μπηλίζθν, ηελ Αληηδήκαξρν Παηδείαο θ. Καξαθώλε θαη ηνλ Αληηδήκαξρν Σερληθώλ
Τπεξεζηώλ θ. Γηαλλαθνύξα, κε ζθνπό ηελ ελεκέξσζε γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηα πξνβιήκαηα
ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ.
Από ηελ πιεπξά ηνπ ζπιιόγνπ επηζεκάλακε ηα πξνβιήκαηα ζηέγαζεο λεπηαγσγείσλ, θαζώο
θαη πξνβιήκαηα ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ, όπσο απηά έρνπλ θαηαγξαθεί από
Γηεπζπληέο/ληξηεο Γεκνηηθώλ ζρνιείσλ θαη Πξντζηακέλεο λεπηαγσγείσλ, ύζηεξα από ζρεηηθό
έγγξαθν ηνπ ζπιιόγνπ καο.
Εεηήζακε λα ππάξρεη άκεζε αληαπόθξηζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ ζηα αηηήκαηα, ζε
ζέκαηα θαζεκεξηλόηεηαο, πνπ ππνβάιινπλ νη Γηεπζπληέο/ηξηεο ησλ Γεκνηηθώλ ρνιείσλ θαη νη
Πξντζηακέλεο ησλ Νεπηαγσγείσλ, θάηη πνπ ππήξρε σο γεληθή επηζήκαλζε ζηα έγγξαθα ησλ
ζρνιηθώλ κνλάδσλ πξνο ην Γ.. ηνπ ζπιιόγνπ.
Ο Γήκαξρνο επεζήκαλε όηη θαηαβάιιεηαη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα από ηελ πιεπξά ηνπ
Γήκνπ γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη όηη θέηνο δηαηέζεθε απμεκέλν θνλδύιη.
Αλαθέξζεθε, επίζεο, ζηελ έιιεηςε πξνζσπηθνύ θαη ζηηο ζπλερηδόκελεο ελεξγεηαθέο
αλαβαζκίζεηο ζρνιηθώλ κνλάδσλ, θαζώο θαη ζηνπο ειαηνρξσκαηηζκνύο ζρνιείσλ πνπ
πξαγκαηνπνηνύληαη απηό ην δηάζηεκα. Γηα ηηο απιέο ησλ ζρνιείσλ είπε όηη έρεη ππνβιεζεί
πξόηαζε ρξεκαηνδόηεζεο ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο.
Γηα ην ζέκα ηεο ζέξκαλζεο ησλ ζρνιείσλ αλέθεξε όηη δελ ζα ππάξμεη πξόβιεκα θαη όηη
ππάξρεη ν αλαγθαίνο ζρεδηαζκόο. Δπίζεο, αλέθεξε όηη πινπνηείηαη έξγν ππξαζθάιεηαο θαη όηη
έρνπλ δεηεζεί πξνζθνξέο από εηαηξείεο αζθαιείαο γηα πεξηπνιίεο θαη θύιαμε ησλ ζρνιείσλ, ηηο
ώξεο πνπ δελ ιεηηνπξγνύλ, πξνο απνηξνπή βαλδαιηζκώλ.
Γηα ην πξώελ ΠΗΚΠΑ ζηελ πιαηεία Σζαιαγαλίδε, ηνπ νπνίνπ είρε μεθηλήζεη ε
αλαθαηαζθεπή θαη ζα κεηαζηεγάδνληαλ ν 3νο παηδηθόο ζηαζκόο Γάθλεο, ν Γήκαξρνο αλέθεξε όηη
ε θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζην όηη ν εξγνιάβνο, πνπ είρε αλαιάβεη ην έξγν, ρξεηάζηεθε ελάκηζε
ρξόλν (!!!) γηα λα θεξπρηεί έθπησηνο, έλα έξγν ην νπνίν είλαη επζύλε θαη ρξεκαηνδνηείηαη από
ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο. Δλδηάκεζα, έγηλε αιιαγή ζηε λνκνζεζία θαη δεηήζεθε θαηλνύξηα
κειέηε από ηνλ Γήκν, ε νπνία νινθιεξώζεθε ζηηο 31/10/2022, πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπλ
ζηνλ επόκελν κεηνδόηε, επειπηζηώληαο ζηελ αύμεζε ηνπ πνζνύ, ώζηε λα θαιπθζεί ε αύμεζε
ησλ πιηθώλ. Με ηε κεηαζηέγαζε ηνπ παηδηθνύ ζηαζκνύ, ην θηίξην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ
ζθνπό απηό (ην παιαηό θηίξην πνπ ζηέγαδε ηνπ 9ν Γεκνηηθό ρνιείν Γάθλεο) ζα δώζεη ιύζε ζην
έληνλν ζηεγαζηηθό πξόβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα λεπηαγσγεία ηεο Γάθλεο ζηε ζπγθεθξηκέλε
πεξηνρή.

ρεηηθά κε ηελ αλέγεξζε δηδαθηεξίνπ ζην νηθόπεδν, επί ηεο νδνύ νθνθιή Βεληδέινπ,
παξαπιεύξσο ηνπ 1νπ Γ.. Γάθλεο, γηα ην νπνίν έρεη θξηζεί από ην 2012 ε θαηαιιειόηεηα ηνπ
θαη ν ρώξνο είλαη ραξαθηεξηζκέλνο ζρνιηθόο, ν Γήκαξρνο δήισζε όηη εθδόζεθε ε άδεηα
θαηεδάθηζεο, όηη ππάξρεη ην αλάινγν θνλδύιη γηα ηελ θαηεδάθηζε όηη θαη ζα μεθηλήζεη κειέηε
ρξεκαηνδόηεζεο γηα ηελ αλέγεξζε ζύγρξνλεο ζρνιηθήο κνλάδαο.
Γηα ην νηθόπεδν επί ηεο νδνύ Κπκνζόεο 17 θαη γηα ην νπνίν ππάξρεη πξνέγθξηζε
θαηαιιειόηεηαο ηνπ ρώξνπ από ην 2015, από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ησλ Κηηξηαθώλ Τπνδνκώλ
(ΚΣ.ΤΠ.) Α.Δ., αλέθεξε όηη έρεη κείλεη πίζσ ε δηαδηθαζία.
Από ηελ πιεπξά καο δειώζακε θαηεγνξεκαηηθά αληίζεηνη ζηε ζπλερηδόκελε εθαξκνγή ηεο
δίρξνλεο ππνρξεσηηθήο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, κε δηάζεζε αηζνπζώλ ζε Γεκνηηθά ζρνιεία,
γηα κηα αθόκα ζρνιηθή ρξνληά, θαζώο δελ θαιύπηνληαη νη ζύγρξνλεο παηδαγσγηθέο αλάγθεο ησλ
καζεηώλ/ηξηώλ ηνπ Γήκνπ κε ηελ ύπαξμε παξαξηεκάησλ λεπηαγσγείσλ ή/θαη κε ηε ζπζηέγαζή
ηνπο ζε Γεκνηηθά ζρνιεία.
Σν Γ.. ηνπ ζπιιόγνπ εθπαηδεπηηθώλ «ν Μαθξπγηάλλεο» απαηηεί λα ππάξμεη άκεζε
ρξεκαηνδόηεζε από ηελ Πνιηηεία θαη ν απαηηνύκελνο πξνγξακκαηηζκόο από ηελ πιεπξά ηνπ
Γήκνπ ηόζν γηα ην ζηεγαζηηθό πξόβιεκα ησλ λεπηαγσγείσλ όζν θαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ
πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνύλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ Γάθλεο-Τκεηηνύ, όπσο απηά
έρνπλ θαηαγξαθεί από ηνπο/ηηοΓηεπζπληέο/ηξηεο ησλ Γεκνηηθώλ ρνιείσλ θαη ηηο Πξντζηακέλεο
ησλ Νεπηαγσγείσλ.
Γηα ην Γ..
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