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Αγ. Παρασκευή, 18  - 6  - 2019 
Αρ. Πρωτ.:  30 
Προς: Δ/νση Π. Ε. Β΄ Αθήνας 
Κοινοποίηση: Μέλη Π.Υ.Σ.Π.Ε. Β΄ Δ/νσης Π. Ε. Αθήνας   
Δ.Ο.Ε. , Μέλη συλλόγου μας , 
Συλλόγους Εκπ/κών Π. Ε. της χώρας 
 

 

         

Θέμα: « Σχετικά με τις διοικητικές ενέργειες  της Δ/νσης Π. Ε. Β΄ Αθήνας αναφορικά με 
την εφαρμογή της Δίχρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής & Εκπ/σης στα Νηπιαγωγεια της 
περιοχής ευθύνης του Συλλόγου μας με βάση το νόμο 4521/2018». 

 
Βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να  επισημάνουμε ότι παρά την ψήφιση του Νόμου 

4521/2018 για την υποχρεωτική εφαρμογή της Δίχρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής & 
Εκπ/σης, η κατάσταση είναι πιο κρίσιμη από ποτέ. 

Δυστυχώς η  κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ  υπονομεύει την εφαρμογή του Νόμου, αφού 
περισσότερο από  έναν ολόκληρο  χρόνο μετά την ψήφιση του Νόμου 4521/2018, δεν έχει στείλει 
τις απαραίτητες και πολυδιαφημιζομενες προκατασκευασμένες αίθουσες που χρειάζονται για να 
καλυφθούν οι τεράστιες ανάγκες σε κτιριακή υποδομή.  

Την ίδια στιγμή ενώ σε δύο μήνες αρχίζει η νέα σχολική χρονιά, ο Υπουργός Παιδείας κος 
Γαβρόγλου δεν έχει προχωρήσει σε κανεναν σχεδιασμό  και δεν έχει ανακοινώσει κανένα 
χρονοδιάγραμμα,  για το πότε και πώς θα καλυφθούν αυτές οι ανάγκες. 

Κανένας προγραμματισμός δεν υπάρχει από τον λαλίστατο κατά τα άλλα κο Γαβρογλου για 
τον διορισμό των επιπλέον 2.000 νηπιαγωγών που χρειάζονται για την πλήρη κάλυψη της δίχρονης 
προσχολικής Αγωγής. 

Η πλειοψηφία των Δήμων  της περιοχής ευθύνης του Συλλόγου μας δεν έχουν προχωρήσει 
σε καμία ουσιαστική ενέργεια, με το πρόσχημα της αναμονής των αιθουσών ή της αδυναμίας για 
ενοικίαση κατάλληλων κτιρίων . Κανένας χώρος δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί, καμία πρόσκληση 
για ενοικίαση δεν έχει γίνει, κανένα χρονοδιάγραμμα δεν έχει εκδοθεί, κανένα οικόπεδο δεν έχει 
αναζητηθεί…  

Σε πολλές περιπτώσεις οι Δήμοι δεν έχουν προχωρήσει ούτε σε αυτά για τα οποία έχουν 
δεσμευτεί στις αλλεπάλληλες συνεδριάσεις με τον  Σύλλογο Εκπ/κών Π.Ε. “Ο Περικλής”  και τους 
αρμόδιους της Δ/νσης Π. Ε. Β΄ Αθήνας. Υπαναχωρούν ακόμη και από τις θέσεις που έχουν 
υπογράψει. 

Μήπως περιμένουν να βρουν οι εκπαιδευτικοί ή οι γονείς τα απαιτούμενα οικόπεδα;   
Από την άλλη πλευρά η Δ/νση Π. Ε. Β΄ Αθήνας αντί να προβεί σε ίδρυση νέων 

Νηπιαγωγείων και παραρτημάτων, περιμένει τις αίθουσες που δεν έρχονται, τους Δημάρχους που 
δεν εμφανίζονται, οδηγώντας γονείς και εκπαιδευτικούς σε ομηρία έως τον Σεπτέμβριο… Μόνο 
που τον Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά… πραγματικά πολύ αργά για όλους. 

Ο πρόσφατα ψηφισμένος νόμος για 22 παιδιά στο τμήμα καταστρατηγείται με στόχο να 
μειωθούν οι αίθουσες που χρειάζονται για την εφαρμογή της Δίχρονης, ενώ η Διεύθυνση Π. Ε. Β΄ 
Αθήνας αδυνατεί να έρθει σε οποιαδήποτε συνεννόηση με τους Δήμους της περιοχής ευθύνης της 
ακόμα και για τον αριθμό των εγγραφέντων νηπίων και προνηπίων στα Νηπιαγωγεία της περιοχής 
ευθύνης της. Οι Προϊσταμένες των Νηπιαγωγείων δέχονται αλλεπάλληλες και αντικρουόμενες 
μεταξύ τους έγγραφες εντολές σχετικά με τις εγγραφές και οι γονείς που έχουν γράψει με βάση το 
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νόμο τα παιδιά τους στα Νηπιαγωγεία δεν γνωρίζουν σε αρκετές περιπτώσεις που θα στεγαστούν 
κατά τη φοίτησή τους στα Νηπιαγωγεία από την 11η Σεπτεμβρίου 2019 και ύστερα. 

Και το Υπουργείο Παιδείας είναι άφαντο από όλη αυτή τη διαδικασία που το ίδιο έχει 
προκαλέσει και δημιουργήσει. 

Μας προξενεί ιδιαίτερη έκπληξη και αμηχανία  η τελευταία έγγραφη  (μέσω μηνύματος 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), εντολή της Δ/νσης Π. Ε. Β΄ Αθήνας (Τμήμα Ε΄ Εκπαιδευτικών 
Θεμάτων της Δ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας) σε Νηπιαγωγεία της περιοχής ευθύνης του σωματείου μας 
σύμφωνα με την οποία: 

«Ενημερώνονται οι νηπιαγωγοί ότι κατά το διάστημα των καλοκαιρινών διακοπών θα  
χρειαστεί να υπάρξει επικοινωνία με τον Δήμο για το θέμα των επιπλέον  αιθουσών που έχουμε 
ζητήσει, και παρακαλούνται  να  αποστείλουν (στη Δ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας): 

1. ονόματα και τηλέφωνα τριών γονέων από τον Σύλλογο Γονέων και  Κηδεμόνων του 
Νηπιαγωγείου σας, 

2. σε περίπτωση που δεν υπάρχει Σύλλογος Γονέων, ονόματα και τηλέφωνα   
τριών γονέων (υπεύθυνων επικοινωνίας), που εσείς θεωρείτε ότι μπορούν   
να αντεπεξέλθουν στα θέματα που προκύπτουν ως προς την εύρεση αιθουσών. 
Παρακαλούμε (η Δ/νση Π. Ε. Β΄ Αθήνας) να μας στείλετε τα στοιχεία που ζητάμε μέχρι 

την Τρίτη 18/6/2019». 
Με ποια λογική η Δ/νση Π. Ε. Β΄ Αθήνας ζητάει τέτοιου είδους στοιχεία από τις 

Νηπιαγωγούς και για ποιούς λόγους πρέπει να εμπλακούν οι γονείς στο ζήτημα της επικοινωνίας 
μεταξύ υπηρεσιών του Δημοσίου (Δ/νσης Π. Ε. Β΄ Αθήνας και Δήμων της περιοχής) για το θέμα της 
εξεύρεσης αιθουσών αδυνατούμε να το κατανοήσουμε. Εκτός κι αν εντάσσεται και η συγκεκριμένη 
εντολή σε κάποιο άρθρο του Νόμου 4521/2018 το οποίο έχει διαφύγει της προσοχής μας, ως 
αναφορά την εφαρμογή της Δίχρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. 

Καταγγέλουμε και αποδοκιμάζουμε απερίφραστα ως απαράδεκτη την συγκεκριμένη  
εγγραφή εντολή της Δ/νσης Π. Ε. Β΄ Αθήνας. 

Καλούμε τα μέλη του ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας να τοποθετηθούν επί του θέματος και το Δ. Σ. της 
Δ. Ο. Ε. να λάβει θέση. 

Για άλλη μια φορά δηλώνουμε απερίφραστα: 
Να αναλάβουν ΟΛΟΙ τις ευθύνες τους. 
Να σταματήσουν τα παιχνίδια στις πλάτες των παιδιών, των Νηπιαγωγών και του 
Δημόσιου Νηπιαγωγείου. 
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ: 

 Άμεση εφαρμογή της Δίχρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής & Εκπ/σης σε 
ολόκληρη την επικράτεια. 

 Μαζικούς  διορισμούς Νηπιαγωγών τώρα. 

 15 παιδιά στο τμήμα σε όλα τα Νηπιαγωγεία. 

 


