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Αγ. Παρασκευή, 13 Απριλίου 2018 
 

 
Προς: Τους συναδέλφους μέλη του 

συλλόγου  μας. 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

Ενημέρωση για τις  συνεδριάσεις των τριμερών επιτροπών για τη Δίχρονη 

Προσχολική Αγωγή & Εκπαίδευση 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 

Πραγματοποιήθηκαν την Δευτέρα 2/4, την Τρίτη 3/4, και την Τετάρτη 4/4, οι συνεδριάσεις των 

τριμερών επιτροπών σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν. 4521/2018 για την «έναρξη εφαρμογής» της 

Δίχρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης , για τους Δήμους Αγίας Παρασκευής, 

Παπάγου-Χολαργού, Βριλησσίων, Φιλοθέης-Ψυχικού, και Χαλανδρίου. 

Επισημαίνουμε ότι η συνεδρίαση της τριμερούς επιτροπής στον Δήμο Πεντέλης δεν πραγματοποιήθηκε 
λόγω άρνησης του Δημάρχου κ. Στεργίου Δημητρίου να συμμετάσχει  στην προκαθορισμένη συνάντηση.  
 

Στις συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν   συμμετείχαν: ο Δ/ντής Π.Ε. Β΄Αθήνας κ. Ανδρώνης 

Αθανάσιος, οι Δήμαρχοι των παραπάνω Δήμων και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Ο 

Περικλής» Τσιρίγος Νικήτας. 

Ο Δ/ντης Π.Ε. Β Αθήνας  Ανδρώνης Αθανάσιος σε όλες τις συνεδριάσεις των επιτροπών πρότεινε 

την εφαρμογή της Δίχρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης από το σχολ. έτος 

2018-2019. 

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας  «Ο Περικλής» Τσιρίγος Νικήτας κατέθεσε σε όλες τις επιτροπές οι 

οποίες συνεδρίασαν αλλά και στον Διευθυντή Εκπαίδευσης  , με την μορφή υπομνήματος (επισυνάπτεται 

παρακάτω),  την απόφαση του Συλλόγου μας για ΑΜΕΣΗ & ΚΑΘΟΛΙΚΗ εφαρμογή της Δίχρονης 

Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σε όλα τα Νηπιαγωγεία των Δήμων ευθύνης του Συλλόγου μας . 

Οι ανάγκες αιθουσών για την άμεση εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής 

εκπαίδευσης  σε κάθε κάθε Δήμο του Συλλόγου μας  σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στις 

επιτροπές από τον Δ/ντη Εκπαίδευσης και τους  Δημάρχους παρουσιάζονται ως εξής:   

1. Δήμος Αγίας Παρασκευής: 10 αίθουσες (250 προνήπια). 

2. Δήμος Παπάγου-Χολαργού: 6 αίθουσες (150 προνήπια). 

3. Δήμος Βριλησσίων: 4 αίθουσες (100 προνήπια). 
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4. Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού: 4 αίθουσες (100 προνήπια). 

5. Δήμος Χαλανδρίου: 14 αίθουσες (350 προνήπια). 

6. Δήμος Πεντέλης: 4 αίθουσες (100 προνήπια). 

 

Οι  Δήμαρχοι Παπάγου-Χολαργού, Βριλησσίων και Φιλοθέης-Ψυχικού διαφώνησαν με την άμεση 

εφαρμογή του Νόμου 4521/2018, από την επόμενη σχολ. χρονιά 2018-2019 λόγω της  έλλειψης ικανού 

χρόνου για εξεύρεση του κατάλληλου αριθμού αιθουσών, ενώ οι Δήμαρχοι Αγίας Παρασκευής και 

Χαλανδρίου δήλωσαν ότι «προσέρχονται» και «συμφωνούν» αντίστοιχα, αλλά αδυνατούν να 

ανταποκριθούν κι αυτοί  στην εξεύρεση αιθουσών μέχρι την έναρξη της επόμενης  σχολ. χρονιάς 2018-

2019.  

Ουσιαστικά κανένας από τους Δημάρχους δεν εγγυήθηκε ότι θα εξασφαλίσει τις απαραίτητες 

αίθουσες που χρειάζονται στον Δήμο του, για την εφαρμογή του Νόμου 4521/2018 από την έναρξη της 

επόμενης σχολικής χρονιάς 2018-2019. 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,  

 

Μπροστά σε αυτή την απροθυμία – αδυναμία - άρνηση των Δημάρχων να εξασφαλίσουν τις 

απαραίτητες αίθουσες που χρειάζονται για τα προνήπια, καλούμε το Υπουργείο και την Κυβέρνηση να 

προσφέρει τα απαραίτητα κονδύλια που χρειάζονται και να δώσει την δυνατότητα στους Δημάρχους να 

προβούν άμεσα στην εύρεση και ενοικίαση των κατάλληλων αιθουσών, να τις προετοιμάσουν και να τους 

παρέχουν την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή. 

Κανείς δεν εμποδίζει την κυβέρνηση, τους Δήμους και τη Διοίκηση να προχωρήσουν στην άμεση 

εφαρμογή της Δίχρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής. 

 Αν πραγματικά το ήθελε η κυβέρνηση, θα ψήφιζε Νόμο για την καθολική εφαρμογής της  και θα 

χρηματοδοτούσε τις αναγκαίες υποδομές και φυσικά θα έκανε τους απαραίτητους διορισμούς. Τίποτα 

από όλα αυτά δεν έκανε. 

 

Στην ουσία η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν υλοποιεί το βασικό αίτημα των εκπαιδευτικών και  των 

γονέων για άμεση θεσμοθέτηση της Δίχρονης , Δωρεάν Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης στο Νηπιαγωγείο με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας  αφού  ούτε στον νόμο  4521/2018 

ούτε στον κρατικό προϋπολογισμό δεν προβλέπεται η χρηματοδότηση για την ανέγερση νέων σχολικών 

κτιρίων, ούτε ο διορισμός μόνιμου εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού, ούτε η υποχρεωτική 

εγγραφή όλων των παιδιών στο δημόσιο νηπιαγωγείο. 

 
Με τις τριμερείς επιτροπές η κυβέρνηση μεταθέτει την ευθύνη για την υλοποίηση ή μη της 

Δίχρονης Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης  στους Δήμους και στα πρωτοβάθμια σωματεία των 

εκπαιδευτικών . 

Ξεκαθαρίζουμε από την πλευρά μας ότι ο Σύλλογος «Περικλής» σε καμιά περίπτωση δεν διοικεί, 

ούτε συνδιαμορφώνει, πολιτική μαζί με τη Διοίκηση! Ο Σύλλογος πάλευε,  παλεύει και θα παλεύει  με τις 

θέσεις του για να διασφαλίσει τα συμφέροντα των συναδέλφων και δεν θα φορτωθεί στην πλάτη του τα 

κενά, την αδιοριστία και τις ελλείψεις της κυβερνητικής πολιτικής. 

Αυτή είναι η κατεύθυνση και η δέσμευση του ΔΣ του «Περικλή», και θα συνεχίσει να  παλεύει, 

ώστε και το τελευταίο προνήπιο να φοιτήσει στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο στη Β΄ Αθήνας! 

 



 

Συνεχίζουμε – Διεκδικούμε - Απαιτούμε: 

• Άμεση και καθολική εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και 

εκπαίδευσης σε όλους τους δήμους της Διεύθυνσης Β΄ Αθήνας. 

• Ενέργειες από την πλευρά της Διοίκησης για  ενημέρωση όλων των γονέων για την 

υποχρέωση τους να εγγράψουν όλα τα παιδιά 4 ετών στα Δημόσια Νηπιαγωγεία της 

περιοχής τους στην περίοδο των εγγραφών από1 έως 20 Μαΐου 2018. 

• Να καταργηθεί το όριο των 14 μαθητών για την ίδρυση Νηπιαγωγείου και να εφαρμοστεί 

η αναλογία εκπαιδευτικού/νηπίων στο  1/15. Να επανέλθει ο χαρακτήρας  του Ολοήμερου 

Νηπιαγωγείου. 

• Λήψη άμεσων μέτρων από τους Δήμους και τις Περιφέρειες ώστε να καλυφθούν όλες οι 

ανάγκες που θα προκύψουν, με άμεση ενοικίαση των αναγκαίων κατάλληλων κτιρίων στις 

περιπτώσεις εκείνες  που δεν επαρκούν τα υπάρχοντα. 

• Άμεσος και συγκεκριμένος προγραμματισμός από τους Δήμους, την ΚΤΥΠ και την 

Κυβέρνηση για την ανέγερση  σύγχρονων κτιρίων για την κάλυψη των αναγκών για 

Νηπιαγωγεία. 

• Μαζικοί μόνιμοι διορισμοί Νηπιαγωγών για την κάλυψη όλων των αναγκών σε 

εκπαιδευτικό προσωπικό. 

• Κάλυψη όλων των νηπιαγωγείων με το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό. 

• Κρατική χρηματοδότηση από την Κυβέρνηση για την πλήρη κάλυψη των λειτουργικών 

αναγκών όλων των Νηπιαγωγείων. 

 

Δηλώνουμε ότι  θα μας βρει απέναντι κάθε απόπειρα: 

 α. Παραβίασης των ορίων των νηπιαγωγείων και εφαρμογής των τριμελών 

επιτροπών του ΠΔ 79 με στόχο τη μετακίνηση νηπίων α΄ και β’ ηλικίας 

 β. Συμπτύξεων  και συγχωνεύσεων  τμημάτων  

γ. Αύξησης του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα  

δ. Εφαρμογής διπλού δικτύου – φοίτηση παιδιών 4-5 ετών τόσο στο δημόσιο 

νηπιαγωγείο όσο και στους παιδικούς σταθμούς των Δήμων και των ιδιωτών 

 

Δεν υπάρχουν ανυπέρβλητα προβλήματα για την άμεση εφαρμογή της Δίχρονης 

Υποχρεωτικής Προσχολικής αγωγής & Εκπαίδευσης σε κανένα Δήμο στη Β΄ 

Αθήνας. 

 

 

Από  το Δ.Σ. 

 


