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ΘΕΜΑ: Λειτουργία παραρτημάτων Νηπιαγωγείων στον Δήμο Αλίμου για το σχολικό έτος 

2019 – 2020  

 

Αξιότιμε κύριε Διευθυντά, 

 

Όπως γνωρίζετε, από το σχολικό έτος 2019–2020 το Υπουργείο Παιδείας εφαρμόζει στον Δήμο 

Αλίμου την υποχρεωτική δίχρονη προσχολική εκπαίδευση, παρά την αντίθετη εισήγησή μας.  

Επίσης χωρίς να έχει ερωτηθεί ο Δήμος μας, η Υφυπουργός Παιδείας αποφάσισε ότι στον Δήμο 

Αλίμου θα λειτουργήσουν παραρτήματα του 1ου Νηπιαγωγείου και του 7ου Νηπιαγωγείου εντός του 

χώρου του 1ου Δημοτικού Σχολείου (ΦΕΚ Β’ 3416/9.9.2019 «Λειτουργία Παραρτημάτων Νηπιαγωγείων 

για το σχολικό έτος 2019 – 2020»). 

Η λειτουργία μέσα στο ίδιο κτίριο δύο τμημάτων (παραρτημάτων) που διοικητικά υπάγονται 

σε δύο διαφορετικά νηπιαγωγεία, έχει δημιουργήσει πληθώρα αντιδράσεων μεταξύ των γονέων, των 

μαθητών, αλλά και του συνόλου της σχολικής κοινότητας, καθώς και εύλογη ανησυχία για την 

εύρυθμη λειτουργία των δύο τμημάτων. 

Για όλα τα ανωτέρω ο Δήμος μας ευρέθη προ τετελεσμένων αποφάσεων του Υπουργείου σας, 

παρά τις εισηγήσεις μας, παρόλα αυτά όμως έχουμε καταβάλει και εξακολουθούμε να καταβάλουμε 

κάθε προσπάθεια για την υλικοτεχνική υποστήριξη των κτιρίων των παραρτημάτων, όπως και όπου η 

Υπηρεσία σας αποφάσισε να χωροθετηθούν και να λειτουργήσουν, προκειμένου να μην 

ταλαιπωρούνται άδικα τα νήπια και οι οικογένειές τους. 

Επιπρόσθετα στα ανωτέρω, έχουν ήδη δημοσιευτεί αφενός ο Ν. 4610/2019 που ορίζει ότι θα 

τοποθετηθούν προκατασκευασμένες σχολικές αίθουσες εντός οικοπέδων σχολείων, αφετέρου το ΦΕΚ 

Δ’ 329/2019, που ορίζει ότι στον Δήμο μας θα τοποθετηθούν τρεις (3) προκατασκευασμένες αίθουσες 

(από μία στα 1ο, 2ο και 5ο Νηπιαγωγείο Αλίμου). Και πάλι για τη χωροθέτηση αυτή ο Δήμος μας 

ενημερώθηκε εκ των υστέρων, μετά την έκδοση και κυκλοφορία του ΦΕΚ. 

Από όλα τα παραπάνω είναι προφανές ότι η κατανομή των μαθητών στις διάφορες σχολικές 

μονάδες δεν είναι ανάλογη με την ζήτηση ανά τις περιοχές της πόλης, ότι δεν υπήρξε ολοκληρωμένος 



εξαρχής σχεδιασμός από την Υπηρεσία σας και ότι η όλη εφαρμογή του μέτρου (δίχρονη υποχρεωτική 

εκπαίδευση) δημιούργησε προβλήματα σε πολλές οικογένειες του Δήμου μας. 

Πρόσφατα πληροφορηθήκαμε ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να μετακινήσετε εκ νέου, μεσούσης 

της σχολικής χρονιάς, τα νήπια από τα παραρτήματα (αίθουσες) που πρόσφατα κατασκευάσαμε στο 1ο 

Δημοτικό Σχολείο στις προκατασκευασμένες αίθουσες που αναμένεται να τοποθετηθούν στους 

διάφορους χώρους του ως άνω ΦΕΚ Δ’ 329/2019. Θεωρούμε αδιανόητη και παράλογη μία τέτοια 

επιλογή, καθώς θα προκαλέσει περαιτέρω αναστάτωση και ταλαιπωρία στη σχολική κοινότητα. 

Με την παρούσα συνεπώς επιστολή, και αφού σας εκφράσω για μία ακόμα φορά την έντονη 

δυσαρέσκειά μας για την έλλειψη σχεδιασμού και προγραμματισμού από την Υπηρεσία σας, αλλά και 

για την έλλειψη σεβασμού προς τις εισηγήσεις και τις προτάσεις του Δήμου Αλίμου, σας παρακαλώ 

θερμά να με ενημερώσετε υπεύθυνα: 

1. Εάν η τοποθέτηση των προκατασκευασμένων αιθουσών θα γίνει οπωσδήποτε στους τρεις 

(3) χώρους που έχετε ως Υπουργείο προ-επιλέξει, ή εάν υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης της 

χωροθέτησης, κατόπιν συνεργασίας μας. 

2. Εάν όντως υφίσταται ενδεχόμενο μεταστέγασης των παραρτημάτων μεσούσης της 

σχολικής χρονιάς από το 1ο Δημοτικό Σχολείο στις προκατασκευασμένες αίθουσες, κάτι που ο Δήμος 

μας δεν είναι διατεθειμένος να επιτρέψει. 

Κύριε Διευθυντά,  

Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει, είμαστε πάντοτε διαθέσιμοι για κάθε συνεργασία και 

ανταποκρινόμαστε ταχύτατα για την επίλυση κάθε προβλήματος που προκύπτει. Όμως αυτό δεν 

μπορεί να εξακολουθήσει να γίνεται υπό καθεστώς διαρκών αιφνιδιασμών μας από την πλευρά σας και 

συνεχών αλλαγών σχεδιασμού, για τις οποίες ενημερωνόμαστε εκ των υστέρων, ευρισκόμενοι προ 

τετελεσμένων αποφάσεών σας. 
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