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Προς: Τους συναδέλφους μέλη του 

συλλόγου  μας 
 

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

Παράσταση του Συλλόγου Εκπ/κών Π. Ε. «Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ» την ΤΡΙΤΗ 30–5–2017 στη Δ/νση 

Π. Ε. Β΄ Αθήνας  για τις εγγραφές στα νηπιαγωγεία.  

   

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 

Σήμερα Τρίτη 30 Μαΐου πραγματοποιήθηκε παράσταση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας στη 

Διεύθυνση Π.Ε. Β΄ Αθήνας σχετικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας για τη φοίτηση ή μη 

φοίτηση ( σε περιπτώσεις προνηπίων) των παιδιών, στα Νηπιαγωγεία  της περιοχής μας.  

Τα μέλη του Δ.Σ. επισημάναμε στον Διευθυντή Εκπαίδευσης ότι η  Υ.Α. για το Ενιαίου 

Τύπου Ολοήμερο Νηπιαγωγείο ενταγμένη στο πλαίσιο της υλοποίησης των επιταγών της Ε.Ε. 

και του ΟΟΣΑ δημιούργησε ήδη, κατά την τρέχουσα πρώτη σχολική χρονιά της εφαρμογής 

της, σοβαρότατα προβλήματα στη λειτουργία των Νηπιαγωγείων.  Με βάση δε και τις νέες 

ρυθμίσεις για την Ειδική Αγωγή και την ίδρυση παραρτημάτων Νηπιαγωγείων η νέα σχολική 

χρονιά προβλέπεται ακόμη περισσότερο δυσοίωνη.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία των εγγραφών, οι οποίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί,  έχουμε σε 

πολλά Νηπιαγωγεία του Συλλόγου μας πολύ αυξημένο αριθμό εγγραφών νηπίων αλλά και 

προνηπίων. Υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο ένας μεγάλος αριθμός προνηπίων να μείνει έξω από 

το Νηπιαγωγείο, τα δε τμήματα προβλέπεται να  κλείσουν ασφυκτικά περιλαμβάνοντας 

μάλιστα και περιπτώσεις παιδιών με διαγνώσεις. Είναι σημαντικό να λάβουμε υπ’ όψιν ότι στο 

Νηπιαγωγείο οι διαγνώσεις έρχονται πολλές φορές με μεγάλη καθυστέρηση, πολύ συχνά δε 

ανακαλύπτουμε περιπτώσεις παιδιών με ανάγκη διάγνωσης στην πορεία της χρονιάς.  

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας μετέφερε στο Διευθυντή Εκπαίδευσης ενημέρωση από 

συναδέλφισσες Νηπιαγωγούς και κατήγγειλε ότι δόθηκαν προφορικές εντολές για τη 

συγκρότηση τμημάτων χωρίς μείωση του αριθμού  νηπίων ακόμη και σε περίπτωση τμήματος 

με δύο διαγνώσεις.  

Στη συνέχεια έθεσε στον Διευθυντή Εκπαίδευσης τα ακόλουθα ζητήματα και ζήτησε τη 

δέσμευσή του ως προς:  

 Τη λειτουργία των τμημάτων των Νηπιαγωγείων με αμιγώς κλασσικό και αμιγώς 

ολοήμερο πρόγραμμα σύμφωνα με τις αιτήσεις των γονέων. Τον ενημέρωσε ότι με απόφαση 

της Γ.Σ. της 24
ης

 Μαΐου ο Σύλλογός μας καλύπτει συνδικαλιστικά τους συλλόγους 
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διδασκόντων των νηπιαγωγείων να προχωρήσουν στην κατανομή των τμημάτων με αμιγή 

χαρακτήρα. 

 Την τήρηση του αριθμού των 25 παιδιών ανά τμήμα και 22 παιδιών ανά τμήμα στο 

οποίο υπάρχει ήδη έστω και 1 διάγνωση και του μειωμένου αριθμού παιδιών όταν οι κτιριακές 

υποδομές το απαιτούν. 

 Καμία σύμπτυξη τμημάτων 

 Τη λειτουργία επιπλέον νέων τμημάτων όπου απαιτείται για τη φοίτηση όλων των 

παιδιών, νηπίων και προνηπίων και τις απαιτούμενες  ενέργειες από τη Διεύθυνση Π.Ε. Β΄ 

Αθήνας για την εξεύρεση αιθουσών και την ίδρυση παραρτημάτων. 

 Την απόδοση στο Υπουργείο όλων των λειτουργικών κενών που θα προκύψουν για την 

πρόσληψη αναπληρωτών νηπιαγωγών  ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες λειτουργίας και οι 

επιπλέον ανάγκες που προκύπτουν από αδειούχους.  

 

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης δεν δεσμεύθηκε παρά μόνον ως προς τη διενέργεια 

αιτήματος προς τις Δημοτικές αρχές για την εξεύρεση επιπλέον αιθουσών όπου απαιτούνται 

προκειμένου να απορροφηθούν όλα τα εγγραφέντα νήπια και προνήπια.  

 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

 

Καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων των νηπιαγωγείων να συγκροτήσουν τα τμήματα 

των νηπιαγωγείων τους, με αμιγή χαρακτήρα (αμιγώς κλασσικό και αμιγώς ολοήμερο 

πρόγραμμα) σύμφωνα με τις αιτήσεις των γονέων. Υπενθυμίζουμε ότι με απόφαση της Γ.Σ. 

της 24
ης

 Μαΐου ο Σύλλογός μας προσφέρει συνδικαλιστική κάλυψη των μελών του για το θέμα 

αυτό.  

 

Καλούμε τις συναδέλφισσες Νηπιαγωγούς να ζητούν εγγράφως εντολές της Διοίκησης 

και να ενημερώνουν τα μέλη του Δ.Σ. σε ενδεχόμενη περίπτωση άσκησης πιέσεων με 

προφορική εντολή.  

 

 

 


