
 

 

Θϋμα: Συνϊντηςη ςτο Υ.ΠΑΙ.Θ. για την εφαρμογό τησ 2χρονησ υποχρεωτικόσ 

προςχολικόσ αγωγόσ και εκπαύδευςησ 

 

 Πραγματοποιόθηκε την Τρύτη 29/10/2019 ςυνϊντηςη ςτο Υ.ΠΑΙ.Θ. για την 

εφαρμογό τησ 2χρονησ υποχρεωτικόσ προςχολικόσ αγωγόσ και εκπαύδευςησ με 

την πρωτοβουλύα τησ υφυπουργού Παιδεύασ κασ Ζαχαρϊκη, ςτο πλαύςιο τησ 

δϋςμευςησ που εύχε αναλϊβει ςτη ςυνϊντηςη με το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. ςτισ 30 

Αυγούςτου. 

 Στη ςυνϊντηςη ςυμμετεύχαν, εκτόσ από τα μϋλη του Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε., ο 

Δόμαρχοσ Νεϊπολησ Συκεών, ωσ εκπρόςωποσ του Δ.Σ. τησ Κ.Ε.Δ.Ε., ο 

Διευθύνων Σύμβουλοσ και ο Γενικόσ Διευθυντόσ Έργων τησ Κτ.Υπ. (κτηριακϋσ 

υποδομϋσ), νομικού ςύμβουλοι εκπρόςωποι του Υπουργού και του 

Υφυπουργού Εςωτερικών, η Γ.Γραμματϋασ Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαύδευςησ 

του Υ.ΠΑΙ.Θ., υπηρεςιακού παρϊγοντεσ του Υπουργεύου και ςυνεργϊτεσ τησ 

Υφυπουργού. Σκοπόσ τησ ςυνϊντηςησ όταν η καταγραφό των προβλημϊτων ςε 

ςχϋςη με την εφαρμογό τησ 2χρονησ υποχρεωτικόσ προςχολικόσ αγωγόσ και 

εκπαύδευςησ, η τοποθϋτηςη τησ Υφυπουργού, τησ Δ.Ο.Ε., τησ Κ.Ε.Δ.Ε. και τησ 

Κτ.Υπ. επύ αυτών καθώσ και μια πρώτη προςπϊθεια εξεύρεςησ λύςεων για τη 

ςυνϋχεια. 

 Ιδιαύτερη ςημαςύα ϋχει η εξ αρχόσ  δόλωςη τησ Υφυπουργού ότι θϋςη και 

βούληςη τησ κυβϋρνηςησ εύναι η εφαρμογό τησ 2χρονησ υποχρεωτικόσ 

προςχολικόσ αγωγόσ και εκπαύδευςησ γιατύ εύναι προσ όφελοσ των μαθητών και 

ότι η ςύςκεψη πραγματοποιεύται για την υλοπούηςό τησ και την ϊρςη των 

προβλημϊτων. 

 Στον αντύποδα, ο εκπρόςωποσ τησ Κ.Ε.Δ.Ε. μετϋφερε την απόφαςη 

ςυνεδρύου τησ Κ.Ε.Δ.Ε., τονύζοντασ ότι ςυμφωνούν όλοι οι Δόμοι με αυτόν, για 

αναςτολό τησ εφαρμογόσ τησ 2χρονησ υποχρεωτικόσ προςχολικόσ αγωγόσ και 
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εκπαύδευςησ. Για τη ςτόριξη τησ θϋςησ αυτόσ επικαλϋςτηκε προβλόματα ςτισ 

κτηριακϋσ υποδομϋσ και την ϋλλειψη οικοπϋδων ενώ αναφϋρθηκε και ςτα 

προβλόματα ςυντόρηςησ των κτηρύων εξ αιτύασ τησ κατϊ 80% περικοπόσ τησ 

χρηματοδότηςησ των Ο.Τ.Α.  μϋςω τησ ΣΑΤΑ. 

Αύςθηςη ϋκανε η γνωςτοπούηςη του νομικού ςυμβούλου - ςυνεργϊτη 

του Υφυπουργού Εςωτερικών ότι το ευρωπαώκό πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 2 το 

οπούο αφορούςε μεταξύ ϊλλων και τη (μόνιμη) ςχολικό ςτϋγη παρουςύαςε 

απορροφητικότητα μόλισ 5%  με αποτϋλεςμα 120 εκ. ευρώ να μεύνουν 

αναξιοπούητα (λόξη 31-12-2019) εξ αιτύασ τησ αδυναμύασ των Δόμων, με τον 

εκπρόςωπο τησ Κ.Ε.Δ.Ε. να επικαλεύται την ϋλλειψη οικοπϋδων καθώσ και του 

προςωπικού για την εκπόνηςη μελετών. 

Ο Διευθυντόσ Σπουδών Π.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ. τόνιςε την ανϊγκη τησ 

τοποθϋτηςησ 400 ωσ και 500 αιθουςών για την πλόρη εφαρμογό τησ 2χρονησ 

υποχρεωτικόσ προςχολικόσ αγωγόσ και εκπαύδευςησ τόςο ςτουσ 40 

εναπομεύναντεσ Δόμουσ όςο και ςε Δόμουσ που προχώρηςαν ςτην υιοθϋτηςη 

εξαιρετικϊ προςωρινών λύςεων ώςτε να υλοποιηθεύ η εφαρμογό κατϊ το 

επόμενο ςχολικό ϋτοσ, τονύζοντασ την κριςιμότητα τησ εφαρμογόσ του ϊρθρου 

220 του Ν.4610/2019 καθώσ και τησ Υπουργικόσ Απόφαςησ που διευκολύνει την 

εκμύςθωςη αιθουςών. 

Οι εκπρόςωποι τησ Κτ.Υπ., ανϊμεςα ςε ϊλλα, τόνιςαν ότι η μη ύπαρξη 

οικοπϋδων αποτελεύ το μεγαλύτερο πρόβλημα και ςε αυτό την κατεύθυνςη θα 

πρϋπει να υπϊρξει πολιτικό χαρακτηριςμών νϋων οικοπϋδων, ςε χώρουσ για 

ςχολικό ςτϋγη ώςτε ςτη ςυνϋχεια να υπϊρχει δυνατότητα ανϋγερςησ 

διδακτηρύων. Τόνιςαν επύςησ ότι εύναι απαραύτητη νομοθετικό ρύθμιςη που θα 

επεκτεύνει την ιςχύ του ϊρθρου 220 του Ν. 4610/2019 και ςτουσ 40 Δόμουσ  

καθώσ και για την απλούςτευςη των διαγωνιςμών για τισ εργολαβύεσ 

τοποθϋτηςησ των προκαταςκευαςμϋνων αιθουςών ελαφρού τύπου ώςτε να 

καλυφθούν οι ανϊγκεσ για το ςχ. ϋτοσ 2020-2021. 

Ωσ Δ.Ο.Ε. επαναλϊβαμε την αταλϊντευτη θϋςη μασ για την ϊμεςη 

εφαρμογό, τησ μεγϊλησ κατϊκτηςησ του κλϊδου, τησ  2χρονησ υποχρεωτικόσ 

προςχολικόσ αγωγόσ και εκπαύδευςησ ςε όλη την Ελλϊδα, κϊτι για το οπούο θα 

ςυνεχύςουμε να δύνουμε τη μϊχη. 

Για το αμϋςωσ επόμενο χρονικό διϊςτημα προκρύνουμε: 

 Την πραγματοπούηςη ςυνϊντηςησ με τουσ 40 Δόμουσ τησ τρύτησ φϊςησ 

εφαρμογόσ (2020 – 2021) ςτην προςπϊθεια επύλυςησ των υφιςτϊμενων 

προβλημϊτων (για το οπούο δεςμεύτηκε ότι θα αναλϊβει την 

πρωτοβουλύα να πραγματοποιόςει η Υφυπουργόσ Παιδεύασ) 

 Συνϊντηςη με την πολιτικό ηγεςύα του Υπουργεύου Εςωτερικών όπου, 

μεταξύ όλων, θα τονύςουμε την ανϊγκη ϋνταξησ ςτο πρόγραμμα 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 3 και τησ πρόβλεψησ κονδυλύων για αγορϊ γησ ώςτε να 

εύναι υλοποιόςιμοσ ο ςχεδιαςμόσ για μόνιμεσ λύςεισ ςτη ςχολικό ςτϋγη. 



 Τη διεκδύκηςη αυξημϋνων κονδυλύων για την εκμύςθωςη ςχολικών 

κτηρύων 

 Την απαύτηςη για παρϊταςη των υφιςτϊμενων μιςθώςεων ςχολικών 

χώρων για μια 5ετύα 

 Την απαύτηςη για νομοθετικό ρύθμιςη που θα επεκτεύνει την ιςχύ του 

ϊρθρου 220 του Ν. 4610/2019 και ςτουσ 40 Δόμουσ  καθώσ και για την 

απλούςτευςη των διαγωνιςμών για τισ εργολαβύεσ τοποθϋτηςησ των 

προκαταςκευαςμϋνων αιθουςών ελαφρού τύπου ώςτε να καλυφθούν 

οι ανϊγκεσ για το ςχ. ϋτοσ 2020-2021 

 Τη νομιμοπούηςη των αδειών των ςχολικών κτηρύων τα οπούα ςτη 

ςυντριπτικό τουσ πλειοψηφύα εμφανύζουν προβλόματα με αποτϋλεςμα 

μια ςειρϊ ζητημϊτων (πυραςφϊλεια, ϊδειεσ λειτουργύασ κιλικύων, κλπ.) 

να μην μπορούν να επιλυθούν.  

  

 


