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Αρ. Πρωτ. 52 
 
Προς: Τους συναδέλφους µέλη του 

συλλόγου  µας. 
 

 

Θέμα : Συνάντηση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας με νηπιαγωγούς 
             Δευτέρα 30/4/18 , 7μ.μ. στο 12ο Δημ. Σχ.  Χαλανδρίου 
 
Συναδέλφισσες , συνάδελφοι , 
 
Από 2 ως 20 Μάη γίνονται οι εγγραφές στα Δημόσια Νηπιαγωγεία. Στις 23 Απρίλη η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ δημοσίευσε την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με τους μόλις 184 Δήμους στους οποίους θα 
εφαρμοστεί η Δίχρονη Υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή από το 2018 – 19! Με βάση αυτή την ΚΥΑ για 
άλλη μια φορά χιλιάδες προνήπια θα μείνουν απέξω από τα Δημόσια Νηπιαγωγεία!  Μεγάλοι Δήμοι, 
όπως Αθήνα, Θες/νίκη, Ηράκλειο, Πάτρα, Περιστέρι…δεν είναι στη Δίχρονη χτυπώντας φυσικά τα 
εργατόπαιδα. 

Η Δίχρονη Υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή για την οποία χύθηκαν τόσα κροκοδείλια δάκρυα, δόθηκαν 
τόσες υποσχέσεις και συστάθηκαν τόσες (τριμερείς) επιτροπές ανά τη χώρα, αναβάλλεται και πάλι, 
αφού οι 184 Δήμοι στους οποίους ανακοινώθηκε ότι θα εφαρμοστεί αντιπροσωπεύουν μόλις το 32% 
του πληθυσμού ! Σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής σε μόλις σε 10 από τους 66 Δήμους, που 
καλύπτουν το 8% (!) του πληθυσμού, θα υλοποιηθεί η Δίχρονη την επόμενη χρονιά. Αυτό είναι 
απαράδεκτο μια και μιλάμε για τη μεγαλύτερη σε πληθυσμό περιφέρεια της χώρας! Και σε αυτούς 
όμως τους Δήμους δεν έχει εξασφαλιστεί παντού η υποδομή και ισχύει κατά τον Υπ. Παιδείας το διπλό 
δίκτυο, δηλαδή επιλογή ανάμεσα σε παιδικούς σταθμούς με κουπόνια-voucher και τροφεία και 
Νηπιαγωγεία! Με βάση την ΚΥΑ, το ποσοστό των προνηπίων που δε θα είναι στη Δίχρονη ξεπερνάει το 
75%! 

Τα τελευταία χρόνια έχουν περάσει άλλωστε μια σειρά αντιεκπαιδευτικών μέτρων, που θίγουν την 
Προσχολική Αγωγή! Με τις Υπ. Αποφάσεις Φίλη αλλά και άλλες ρυθμίσεις, που μπήκαν και στο ΠΔ 
79/2018, για τη λειτουργία Νηπιαγωγείων και Δημοτικών, διπλασιάστηκε από 7 σε 14 ο ελάχιστος 
αριθμών παιδιών για να λειτουργήσει το τμήμα, το ολοήμερο Νηπιαγωγείο είναι προαιρετικό  ,γι’ αυτό   
συχνά  τα κλείνουν οι Διευθυντές Εκπαίδευσης και στέλνουν τις Νηπιαγωγούς να καλύπτουν κενά σε 
πρωινά τμήματα, παγιώθηκαν τα 25άρια τμήματα, οι δε υποδομές, κτηριακές και άλλες, είναι σε 
άσχημη κατάσταση. Στις συνθήκες αυτές και αντί να πάρει μέτρα (χρηματοδότηση για υποδομές και 
διορισμούς), η κυβέρνηση έρχεται να εξαιρέσει από τη Δίχρονη και επίσημα το 68% του πληθυσμού ή 
το 75% των προνηπίων! Φτάνει πιά! 

Τώρα που αρχίζουν οι εγγραφές στα Νηπιαγωγεία (2-20/5) και κρίνεται πόσα προνήπια θα μπουν σ’ 
αυτά την επόμενη χρονιά καλούμε τις συναδέλφισσες νηπιαγωγούς σε συνάντηση τη Δευτέρα 30 
Απριλίου 2018 και ώρα 7μ.μ. στο 12ο Δημ. Σχ. Χαλανδρίου με σκοπό την ενημέρωση , τη συζήτηση , 
την οργάνωση της δράσης μας σχετικά με τη θεσμοθέτηση και την υλοποίηση της Δίχρονης 
Προσχολικής Αγωγής .  



 

                                       Για το Δ.Σ. του Συλλόγου 

 

 


