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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
      Για την παρέμβαση του Συλλόγου μας  στη συνεδρίαση της τριμελούς επιτροπής  
 
 
Σήμερα Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018 το Δ.Σ. του Συλλόγου μας   « Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ »  
πραγματοποίησε παρέμβαση στα γραφεία της  Δ/νσης  Π.Ε. Β΄ Αθήνας εν όψει της 
συνεδρίασης  της τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια εγγραφών στα Νηπιαγωγεία της 
Α΄βαθμιας   Εκπ/σης   Β΄ Αθήνας . Παρευρέθηκε και εκπρόσωπος από το Δ.Σ. του Συλλόγου 
« Γ. Σεφέρης » . 
Οι εκπρόσωποι των Δ.Σ. των Συλλόγων μετέφεραν  στα μέλη της επιτροπής  τις θέσεις  των 
Συλλόγων  καθώς και τις αποφάσεις που ελήφθησαν στις   Γενικές  τους Συνελεύσεις  της 
22ας και 23 ης  Μαΐου 2018 αντίστοιχα σχετικά με τις τριμελείς επιτροπές , οι οποίες 
βρίσκουν την εκπαιδευτική κοινότητα αντίθετη  αφού  στόχο  έχουν την αύξηση του 
αριθμού των μαθητών ανά τμήμα με συγχωνεύσεις τμημάτων και μετακινήσεις μαθητών 
καθώς και τη μείωση προσωπικού . 
Στη συνέχεια οι εκπρόσωποι των Δ.Σ. των Συλλόγων έθεσαν ερωτήματα προς τα μέλη της 
επιτροπής σχετικά με το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθούν , αν θα ανοίξουν όλες οι 
υπάρχουσες αίθουσες , αν θα ιδρυθούν παραρτήματα . Ζήτησαν από τα μέλη της 
επιτροπής  και από τη Διεύθυνση Β΄Αθήνας να υιοθετήσουν τις θέσεις του  κλάδου και να 
εργαστούν με βάση αυτές ώστε να ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις εγγραφών νηπίων και 
προνηπίων χωρίς κληρώσεις και μετακινήσεις και να εφαρμοστεί η Δίχρονη Υποχρεωτική 
Προσχολική Αγωγή στα νηπιαγωγεία της Β΄Αθήνας . 
Συγκεκριμένα απαίτησαν : 

• Να εγκριθούν όλες οι αιτήσεις για τη λειτουργία νέων τμημάτων με την εξασφάλιση 
των απαραίτητων υποδομών σύμφωνα με τις θέσεις του κλάδου. 

• Να εγκριθούν οι αιτήσεις μείωσης του αριθμού των νηπίων στα τμήματα με 
διαγνώσεις. 

• Να μη γίνουν μετακινήσεις νηπίων και προνηπίων. 

• Κανένα προνήπιο να μην βρεθεί εκτός Δημόσιου Νηπιαγωγείου. 
 
Η απάντηση που λάβαμε από την Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων ήταν ότι θα 
εφαρμοστεί πιστά η εγκύκλιος  για τις εγγραφές. Συγκεκριμένα δήλωσε ότι: 
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Όσον αφορά την ηλικία των νηπίων θα εξυπηρετηθούν όλα τα παιδιά στα νηπιαγωγεία της 
γειτονιάς  τους . Οι αίθουσες επαρκούν και για αυτό δε θα μετακινηθεί κανένα νήπιο . 
Όσον αφορά όμως την ηλικία των προνηπίων , ο αριθμός των εγγραφών σε μερικά 
νηπιαγωγεία είναι μεγαλύτερος  από αυτόν που μπορούν να εξυπηρετήσουν οι 
συγκεκριμένες σχολικές μονάδες . Λαμβάνοντας υπ’όψιν  ότι στη Β΄Αθήνας δεν είναι 
υποχρεωτική η Δίχρονη Προσχολική Αγωγή όσοι γονείς επιθυμούν μπορούν να εγγράψουν 
το παιδί τους σε παιδικό σταθμό του Δήμου ή σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο ή να γίνει κλήρωση 
και να κατευθυνθούν τα προνήπια σε όμορα νηπιαγωγεία . Συντάχθηκε ξεκάθαρα με τη 
διατήρηση του διπλού δικτύου φοίτησης των προνηπίων σε παιδικούς σταθμούς και 
νηπιαγωγεία . 
 
Εν κατακλείδι διαπιστώνουμε ότι όπου η ίδια η ζωή ( λόγω του μικρού αριθμού μαθητών ) 
λύνει το πρόβλημα, η Δίχρονη Προσχολική Αγωγή εφαρμόζεται . Όπου όμως ο αριθμός των 
μαθητών υπερβαίνει αυτόν που μπορούν οι ήδη υπάρχουσες υποδομές να εξυπηρετήσουν  
,έρχεται η τριμελής επιτροπή και μετακινεί μαθητές ή γίνεται κλήρωση αφήνοντας στην  
« τύχη τους » τους μαθητές  ή μπαίνει το θέμα της « ευθύνης  » του γονέα , ο οποίος 
επιλέγει δομή για το παιδί του ( ιδιωτικό σταθμό ή παιδικό σταθμό του Δήμου ). 
 
 
Το Δ.Σ του Συλλόγου μας δηλώνει ότι δεν επαναπαυόμαστε .  
Καλούμε τους συναδέλφους και τους γονείς  να είναι σε επαγρύπνηση. 
Σε περίπτωση που τα μέλη που συμμετέχουν στην τριμελή επιτροπή πάρουν  πάνω τους 
την ευθύνη και εφαρμόσουν πιστά τον νόμο σε βάρος των μορφωτικών δικαιωμάτων 
των παιδιών και των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων θα μας βρίσκουν 
απέναντί τους . 
 
 
 
 
 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου 

 
 
 


