
 

 

Θέμα: Για την εγκύκλιο των εγγραφών ςτα Νηπιαγωγεία για το ςχ. έτοσ 2017-

2018 

 

   Με εγκύκλιο του ςτισ 25/4/2017, το Τπουργείο Παιδείασ καθορίζει τα κριτήρια 

για τισ εγγραφέσ μαθητών ςτα νηπιαγωγεία για το ςχ. έτοσ 2017-2018. Σα όςα 

ορίζει η εγκύκλιοσ ςτηρίζονται ςτο άρθρο 35 του Ν.4386/16, «Ρυθμίςεισ για την 

έρευνα  και  άλλεσ  διατάξεισ» και ςτισ καταςτροφικέσ για το ολοήμερο 

νηπιαγωγείο αλλαγέσ τησ Τ.Α. Υίλη. 

   Όπωσ είχε τονίςει η Δ.Ο.Ε., οι όποιεσ επανορθωτικέσ  αλλαγέσ έγιναν ςχετικά 

με τισ προώποθέςεισ για εγγραφή μαθητών ςτο «προαιρετικό», πλέον, 

νηπιαγωγείο για τη χρονιά που διανύουμε, δεν άλλαξαν τη βαςική δομή και 

φιλοςοφία των νομοθετικών ρυθμίςεων τησ κυβέρνηςησ που παραμένουν ςε 

ιςχύ. Έτςι ςτη φετινή εγκύκλιο επανεμφανίζονται όλοι οι περιοριςμοί – 

αποκλειςμοί για τη φοίτηςη ςτο ολοήμερο νηπιαγωγείο (οι γονείσ να είναι 

εργαζόμενοι ή να έχουν κάρτα ανεργίασ ή να ανήκουν ςε ευπαθείσ ομάδεσ…). 

Είναι ςαφείσ οι προθέςεισ τησ πολιτικήσ ηγεςίασ του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για πλήρη 

εφαρμογή τησ πολιτικήσ του «εξορθολογιςμού» και των περικοπών ςε δομέσ 

και εκπαιδευτικούσ. 

   Ο αγώνασ για την ανατροπή των πολιτικών αυτών δεν ςταματάει. Σο Δ.. τησ 

Δ.Ο.Ε. θεωρεί ότι έχει μεγάλη ςημαςία να δοθεί η δυνατότητα  ςε όλουσ τουσ 

γονείσ  που το επιθυμούν, να φοιτήςουν τα παιδιά τουσ είτε ςτην πρωινή ζώνη 

είτε ςτο ολοήμερο. Οι αιτήςεισ όλων ανεξαιρέτωσ θα πρέπει να γίνουν δεκτέσ 

ανεξάρτητα αν πληρούν τισ τυπικέσ προώποθέςεισ που προβλέπουν η Υ.Α. αλλά 

και η εγκύκλιοσ. 
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   Τπενθυμίζουμε ότι πέρα από την καταγγελία και την απαίτηςη για ανάκληςη 

των Τπουργικών Αποφάςεων για τα ολοήμερα Δημοτικά και Νηπιαγωγεία, το 

Δ.. τησ Δ.Ο.Ε. επιδιώκει με αιτήςεισ του ςτο τΕ (οι οποίεσ εξετάζονται ςτισ 

8/6/2017) την ακύρωςή τουσ. Σύμφωνα με τη Νομική Σύμβουλο τησ Δ.Ο.Ε. , 

Μαρία – Μαγδαληνή Τςίπρα, οι Υπουργικέσ Αποφάςεισ για τον «Ενιαίο Τύπο 

Ολοήμερου Σχολείου» όςο και οι εγκύκλιοι ςχετικά με τισ διαδικαςίεσ και τισ 

προώποθέςεισ εγγραφήσ μαθητών ςτα Ολοήμερα Δημοτικά και Νηπιαγωγεία, 

είναι παράνομεσ. 

  Σα παραπάνω ενιςχύουν την ορθότητα τησ απόφαςησ τησ Δ.Ο.Ε. για τη 

ςυλλογή όλων των αιτήςεων για ςυμμετοχή μαθητών ςτο Ολοήμερο  

Νηπιαγωγείο, ανεξάρτητα από την τήρηςη ή όχι των προώποθέςεων τησ Υ.Α. 

και τησ εγκυκλίου. 

 Απαιτούμε από τον Υπουργό Παιδείασ να προχωρήςει άμεςα ςτην 

απόςυρςη τόςο των Υ.Α.  για τα Ολοήμερα Νηπιαγωγεία και Δημοτικού 

όςο και τησ εγκυκλίου για τισ εγγραφέσ ςτα ολοήμερα Νηπιαγωγεία, που 

είναι παράνομεσ. 

 Να δοθούν άμεςα οδηγίεσ ώςτε να γραφτούν τώρα όλα τα παιδιά 

ςτα ολοήμερα τμήματα.  

 Παλεύουμε για  το ςπάςιμο των αποκλειςμών, τη φοίτηςη όλων 

των παιδιών ςτισ εκπαιδευτικέσ δομέσ, το μπλοκάριςμα των υπεραριθμιών, 

των απολύςεων και των μετακινήςεων. 

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. καλύπτει με βάςη το παραπάνω πλαίςιο όλεσ τισ 

ενέργειεσ των Προΰςταμένων νηπιαγωγείων και των ςυλλόγων διδαςκόντων 

που γίνονται ςτην κατεύθυνςη τησ δυνατότητασ για φοίτηςη όλων των 

μαθητών ςτο ολοήμερο νηπιαγωγείο, με βάςη την απόφαςή τησ. 

 

 

 


