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1. Τον Υπουργό Παιδεύασ
κ. Κωνςταντύνο Γαβρόγλου
2. Τουσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Θέμα: « Για την εφαρμογή τησ Δίχρονησ Υποχρεωτικήσ Προςχολικήσ Αγωγήσ &
Εκπ/ςησ το ςχολικό έτοσ 2019 – 2020 ».

Η υποχρεωτικό φούτηςη των νηπύων α΄ και β΄ ηλικύασ αποκλειςτικϊ ςτο
Νηπιαγωγεύο αποτελεύ κατϊκτηςη του κλϊδου και νόμο του κρϊτουσ από τισ
2 Μαρτύου 2018 νόμο του κρϊτουσ (Ν. 4521, ΦΕΚ 38/2-3-2018).
Ο αγώνασ για την ϊμεςη εφαρμογό τησ ςε όλη τη χώρα ςυνϊντηςε
απϋναντύ του την λυςςαλϋα αντύδραςη τησ Κ.Ε.Δ.Ε. και των ςυνοδοιπόρων τησ
οι οπούοι χρηςιμοπούηςαν παντελώσ αβϊςιμα
υποτιθϋμενη, ςυρρύκνωςη

επιχειρόματα για, την

των παιδικών ςταθμών και απώλεια θϋςεων

εργαςύασ που διαψεύςτηκαν πολύ γρόγορα από την πραγματικότητα των
ςτοιχεύων που ανακούνωςε η ΕΕΤΑΑ και περιγρϊφει ότι χιλιϊδεσ παιδιϊ δεν
ϋχουν πρόςβαςη ςτουσ Δημοτικούσ παιδικούσ και βρεφικούσ ςταθμούσ
επομϋνωσ όχι μόνο ςυρρύκνωςη δεν υφύςτανται οι παιδικού και βρεφικού
ςταθμού αλλϊ αντύθετα υπϊρχει μεγϊλη ανϊγκη για ακόμη περιςςότερουσ.
Για το τρϋχον ςχολικό ϋτοσ 2018-2019 η Δύχρονη Προςχολικό Αγωγό και
Εκπαύδευςη εφαρμόςτηκε ςε 184 από τουσ 325 Δόμουσ τησ επικρϊτειασ (όπου
και υπόρχε ομόφωνη απόφαςη ςτισ ςυνεδριϊςεισ των τριμερών επιτροπών).
Για το επόμενο ςχολικό ϋτοσ 2019-2020, Φ.15/27268/Δ1/26-02-2019 κοινό
υπουργικό απόφαςη αποφαςύςτηκε η επϋκταςη τησ Δύχρονησ υποχρεωτικόσ

Προςχολικόσ Εκπαύδευςησ ςε επιπλϋον 114 δόμουσ, δύχωσ αυτό τη φορϊ να
απαιτεύται ομοφωνύα ςτισ ςυνεδριϊςεισ των τριμερών επιτροπών, κϊτι που η
Δ.Ο.Ε. ζητούςε να γύνει από την πρώτη ςτιγμό.
Για να εύναι εφικτό η υλοπούηςη τησ απόφαςησ απαιτούνται
ςυγκεκριμϋνεσ ενϋργειεσ ςτην κατεύθυνςη τησ επύλυςησ των προβλημϊτων
που ςχετύζονται με την κτιριακό υποδομό.
Όμωσ, ςτην πρόςκληςη που αφορούςε αγορά αιθουςών οι οποίεσ θα
τοποθετηθούν εντόσ οικοπέδων

τησ Κτ.Υπ. ή εντόσ των

δημοτικών

οικοπέδων, δεν ϋχουν ανακοινωθεύ οι Δόμοι που θα ςυμμετϋχουν, ενώ μετϊ
την τροποποίηςη τησ Υπουργικήσ Απόφαςησ για τα προσ ενοικίαςη κτίρια
Νηπιαγωγείων, που επιτρέπει την ενοικίαςη και μικρότερων χώρων, π.χ.
αύθουςεσ από 15 τ.μ. όπου μπορούν να φιλοξενόςουν 10 νόπια, δεν ϋχει
εκδοθεύ από τουσ Δόμουσ καμιϊ δημόςια πρόςκληςη για εύρεςη χώρων προσ
ενοικύαςη.
Λαμβϊνοντασ υπόψη και τισ αντιδρϊςεισ τησ Κ.Ε.Δ.Ε. και πολλών
Δημϊρχων, εύναι εύλογο να υπϊρχει η ϋντονη ανηςυχύα ότι εκδηλώνεται
ϋμμεςη ϊρνηςη υλοπούηςησ τησ Δύχρονησ Υποχρεωτικόσ Προςχολικόσ Αγωγόσ
και Εκπαύδευςησ ςε αρκετούσ Δόμουσ.
Το Υπουργεύο Παιδεύασ θα πρϋπει ϊμεςα να προχωρόςει ςε
αποτελεςματικϋσ κινόςεισ για την εξεύρεςη χώρων (π.χ. αλλαγϋσ χρόςησ
οικοπϋδων ϊλλων φορϋων ό ακόμη και ςε απαλλοτριώςεισ οικοπϋδων που
υπϊρχουν ςε πολλούσ Δόμουσ και εύναι ςε αχρηςύα ό εγκαταλελειμμϋνα κλπ.)
αφού η εμπλοκό των Δόμων ςτην εφαρμογό τησ δύχρονησ υποχρεωτικόσ
Προςχολικόσ Αγωγόσ και Εκπαύδευςησ, ςε πολλϋσ περιπτώςεισ, ϋχει αρνητικό
πρόςημο και δημιουργεύ ςοβαρϊ προβλόματα που θϋτουν ςε κύνδυνο την
ακύρωςη τησ εφαρμογόσ τησ ςτην πρϊξη.
Για το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. η εφαρμογό τησ Δύχρονησ Υποχρεωτικόσ
Προςχολικόσ Αγωγόσ και Εκπαύδευςησ ϋχει τερϊςτια ςημαςύα που αφορϊ το
ςύνολο τησ δημόςιασ εκπαύδευςησ αλλϊ και το ςύνολο τησ κοινωνύασ.
Απαιτούμε από την πολιτικό ηγεςύα του Υπουργεύου Παιδεύασ τη λόψη
μϋτρων που θα οδηγούν αποτελεςματικϊ ςτην εφαρμογό τησ, την υλοπούηςη
προγρϊμματοσ ςχολικόσ ςτϋγησ για τα Νηπιαγωγεύα, την υιοθϋτηςη τησ θϋςησ

τησ Δ.Ο.Ε. για 15 μαθητϋσ ςτα τμόματα του νηπιαγωγεύου, την αναβϊθμιςη τησ
οργανικόσ δύναμησ των νηπιαγωγεύων, την αντιμετώπιςη του ζητόματοσ που
δημιουργεύται ςτα νηπιαγωγεύα με Δ.Υ.Ε.Π. όπου (ανϊμεςα ςε ϊλλα) εύναι
επιτακτικό η αναβϊθμιςη των προώςταμϋνων ςε θϋςη διευθυντό-διευθύντριασ
και η τοποθϋτηςη περιςςότερων νηπιαγωγών και φυςικϊ την ϊμεςη
πραγματοπούηςη διοριςμών μόνιμων νηπιαγωγών.
Ζητϊμε την πραγματοπούηςη ςυνϊντηςησ του Υπουργού Παιδεύασ με το
Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. ώςτε να ςυζητηθούν αναλυτικϊ τα παραπϊνω και να βρεθούν
κοινϊ αποδεκτϋσ λύςεισ.

