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Προσ
τουσ Συλλόγουσ εκπαιδευτικών Π.Ε.

Θϋμα: Δύχρονη υποχρεωτικό προςχολικό αγωγό ςτουσ επιλεγϋντεσ Δόμουσ και
κουπόνια (vouchers).
Στισ 26 Απριλύου, μετϊ την ανακούνωςη από την κυβϋρνηςη των Δόμων όπου
πρόκειται να εφαρμοςτεύ η δύχρονη υποχρεωτικό προςχολικό εκπαύδευςη για το
ςχολικό ϋτοσ 2018-19, το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. χαρακτόριςε την απόφαςη απογοητευτικό
υπαναχώρηςη ςε ςχϋςη με τα όςα μεγαλόςτομα, η κυβϋρνηςη, διεκόρυττε κατϊ την
ψόφιςη των ςχετικών διατϊξεων, για την υποχρεωτικό προςχολικό αγωγό, ςτη
Βουλό, αφού η κυβερνητικό εμμονό για την, εκτόσ νομικού πλαιςύου, υιοθϋτηςη μόνο
των ομόφωνων αποφϊςεων των τριμερών επιτροπών του Ν. 4541/2018, απϋκλειςε
από την εφαρμογό τησ δύχρονησ υποχρεωτικόσ προςχολικόσ εκπαύδευςησ τα
νηπιαγωγεύα των Δόμων όπου οι, γνωμοδοτικού χαρακτόρα, τριμερεύσ επιτροπϋσ
εύχαν πϊρει πλειοψηφικϋσ αποφϊςεισ εφαρμογόσ τησ.
Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε., αγωνιζόμενο να διαφυλϊξει το πολύ ςημαντικό κεκτημϋνο
τησ θεςμοθϋτηςησ τησ δύχρονησ υποχρεωτικόσ προςχολικόσ εκπαύδευςησ ςτο δημόςιο
νηπιαγωγεύο, ϋθεςε ςτην πολιτικό ηγεςύα του Υπουργεύου Παιδεύασ, τόςο ςε
ςυνϊντηςη όςο και με απόφαςό του, την ανϊγκη προϊςπιςησ τησ εφαρμογόσ τησ
ςτην πρϊξη, ϋςτω ςτουσ 184 επιλεγϋντεσ Δόμουσ. Τονύςαμε ότι θα πρϋπει ςε αυτούσ
τουσ Δόμουσ να μη δοθούν από την κυβϋρνηςη κουπόνια για φούτηςη νηπύων 4 ετών
ςε ϊλλεσ δομϋσ και όλα τα παιδιϊ να φοιτόςουν ςτο δημόςιο νηπιαγωγεύο.
Η «Πρόςκληςη Εκδόλωςησ Ενδιαφϋροντοσ για την υλοπούηςη πρϊξεων ςτο
πλαύςιο τησ δρϊςησ Εναρμόνιςη τησ Οικογενειακόσ και Επαγγελματικόσ Ζωόσ, ϋτουσ
2018-2019» τησ Ελληνικόσ Εταιρεύασ Τοπικόσ Ανϊπτυξησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε.Ε.Τ.Α.Α.)
Α.Ε. που ανακοινώθηκε ςτισ 14/6/2018, αναφϋρει ρητϊ ότι «…ςύμφωνα με το ιςχύον
θεςμικό πλαίςιο Κ.Υ.Α. 66981Δ1/27-4-2018/ΦΕΚ 1586/Β’/8.5.2018 Οριςμόσ Δήμων
εφαρμογήσ δίχρονησ προςχολικήσ εκπαίδευςησ από το ςχολικό έτοσ 2018-2019, οι

αιτούςεσ που διαμένουν ςτουσ δήμουσ ςτουσ οποίουσ εφαρμόζεται η παραπάνω Κ.Υ.Α.,
δεςμεύονται ωσ προσ την υποβολή τησ αίτηςήσ τουσ».
Αυτό ςημαύνει ότι η απαύτηςη του Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. ειςακούςθηκε από την
κυβϋρνηςη και πωσ ςτουσ 184 Δόμουσ τησ χώρασ όπου θα εφαρμοςτεύ η Δύχρονη
Υποχρεωτικό Εκπαύδευςη ςτα Νηπιαγωγεύα, από το ςχολικό ϋτοσ 2018-19, οι
οικογϋνειεσ με παιδιϊ 4-5 ετών δεν δικαιούνται κουπόνια (voucher).
Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. εκτιμϊ πωσ αυτό η απόφαςη τησ κυβϋρνηςησ εύναι πολύ
ςημαντικό παρακαταθόκη για τη ςυνϋχιςη του αγώνα μασ για την εφαρμογό τησ
δύχρονησ υποχρεωτικόσ προςχολικόσ αγωγόσ κι εκπαύδευςησ ςε όλη την επικρϊτεια.

Καλούμε την κυβϋρνηςη να προχωρόςει ϊμεςα ςε όλεσ τισ απαραύτητεσ
ενϋργειεσ για την εξεύρεςη και ανϋγερςη όλων των αναγκαύων κτιρύων ώςτε να εύναι
δυνατό η εγγραφό όλων των νηπύων ςτο δημόςιο νηπιαγωγεύο.

Απαιτούμε την ϊμεςη πραγματοπούηςη μαζικών διοριςμών
μόνιμων
νηπιαγωγών για την κϊλυψη όλων των αναγκών καθώσ και την πρόςληψη όλου του
αναγκαύου βοηθητικού προςωπικού.
Συνεχύζουμε τον αγώνα μασ μϋχρι την πλόρη υλοπούηςη του ορϊματοσ του
Κλϊδου για δύχρονη υποχρεωτικό προςχολικό αγωγό και εκπαύδευςη ςτο δημόςιο
νηπιαγωγεύο.

