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Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018 η Παράσταση 
Διαμαρτυρίας του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. « Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ » με τη 
συμμετοχή εκπροσώπου της Ένωσης Γονέων Αγ. Παρασκευής  στο 
Δημαρχείο της Αγ. Παρασκευής κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου με σκοπό να μπει ερώτημα  σχετικά με  την εφαρμογή της 
Δίχρονης Προσχολικής Αγωγής στον Δήμο της  Αγ. Παρασκευής και  τις 
μετακινήσεις μαθητών σε σχολεία εκτός των προβλεπόμενων 
γεωγραφικών ορίων . 

Από τη μεριά του Συλλόγου Εκπαιδευτικών έγινε γνωστό ότι με βάσή την 
πολιτική της Κυβέρνησης και του Υπουργείου που στόχο έχει να 
ελαχιστοποιηθεί το κόστος σε προσλήψεις των εκπ/κών αλλά και να 
απαλλάξει το κράτος από την αυτονόητη υποχρέωσή του για ανέγερση 
των απαιτούμενων κτιριακών εγκαταστάσεων για τη στέγαση των 
μαθητών , μετακινούνται 42 προνήπια και 3 νήπια καθώς και 19 μαθητές 
δημοτικών σχολείων του Δήμου Αγ. Παρασκευής , 7 εκ των οποίων σε 
σχολείο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού. 

Στη συνέχεια τέθηκε το ερώτημα : Ποιες ενέργειες έχουν γίνει ή 
πρόκειται να γίνουν από τον Δήμο Αγ. Παρασκευής για την εξεύρεση 
αιθουσών ώστε  να λυθούν τα προβλήματα που προκύπτουν με τις 
μετακινήσεις των μαθητών . 
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Απαντώντας ο Αντιδήμαρχος Παιδείας αναφέρθηκε στο Προεδρικό 
Διάταγμα 79 όπου η ευθύνη για τα όρια και τον τρόπο που εισέρχονται 
τα παιδιά στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δεν είναι πλέον  
αρμοδιότητα του Δήμου .Επίσης αναφέρθηκε στην απόφαση της 
Τριμερούς Επιτροπής σύμφωνα με την οποία δεν ισχύει η 
υποχρεωτικότητα της Δίχρονης Προσχολικής Αγωγής για τον  Δήμο της 
Αγ. Παρασκευής και μετέφερε  το θέμα σε βάθος τριετίας . Για τα 
Δημοτικά Σχολεία ενημέρωσε ότι θα δημιουργηθεί 1 αίθουσα στο 8ο 
Δ.Σχ. Αγ. Παρασκευής ενώ για το θέμα του 3ου Δημοτικού είναι σε 
αναμονή η απάντηση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου . Επίσης τόνισε 
την αναγκαιότητα να βρεθεί χώρος για τη στέγαση του ιδρυμένου  ,εδώ 
και χρόνια  12ου δημοτικού και έκανε γνωστό το αίτημα  προς τη Δ/νση 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας για ίδρυση νηπιαγωγείου . 
Ο Δήμαρχος της Αγ. Παρασκευής δήλωσε ότι θα κινήσει διαδικασία 
εξεύρεσης αιθουσών για ενοικίαση και απέφυγε να δώσει άλλη 
απάντηση. 
Στα πλαίσια της συζήτησης έγινε ξεκάθαρο ότι η ευθύνη λειτουργίας των 
σχολικών μονάδων , με τον απαραίτητο αριθμό τμημάτων και σχολικών 
εγκαταστάσεων που αντιστοιχούν στον μαθητικό πληθυσμό , γίνεται 
μπαλάκι ανάμεσα στη Δ/νση Εκπ/σης  με τις κατά τόπους αρμόδιες 
υπηρεσίες και τους Δήμους. 
 
 
 

 
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου 

 


