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Ενημέπωζη ζσεηικά με ηην εθαπμογή ηηρ Δίσπονηρ 
Πποζσολικήρ Αγωγήρ ζηη Διεύθςνζη Πειπαιά για ηο 2018-2019 

 
Σπλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη 
 
Όπσο όινη γλσξίδνπκε, έλα πάγην αίηεκα ηνπ Κιάδνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ζπλνιηθά ηεο θνηλσλίαο, απηό ηεο Δίσπονηρ Υποσπεωηικήρ 
Πποζσολικήρ Αγωγήρ και Εκπαίδεςζηρ, ζεζκνζεηήζεθε κε ηελ ςήθηζε ηνπ Ν. 4521/18, 
παξά ηηο αληηδξάζεηο ζπγθεθξηκέλσλ θέληξσλ ζπκθεξόλησλ (Κ.Δ.Γ.Δ., εγεζία ηεο ΠΟΔ-ΟΤΑ, 
ΠΑΣΥΒΝ).  

Καηά ηηο εκέξεο δηαθνπώλ ηνπ Πάζρα ζπλεδξίαζαλ νη Τξηκεξείο Δπηηξνπέο (Γηεπζπληήο 
Δθπαίδεπζεο, Γήκαξρνο, Πξόεδξνο Σπιιόγνπ Δθπαηδεπηηθώλ) ζε θάζε Γήκν γηα ηε δηαηύπσζε 
γλώκεο ζσεηικά με ηη δςναηόηηηα ςποσπεωηικήρ ένηαξηρ ηων ππονηπίων ζηα 
Νεπηαγσγεία αξκνδηόηεηαο ηεο Γηεύζπλζεο Π.Δ. Πεηξαηά από ην πξνζερέο ζρνιηθό έηνο (2018 - 
2019). 

Σηνπο Γήκνπο: α) Πειπαιά, β) Νίκαιαρ - Α.Ι.Ρένηη, γ) Κεπαηζινίος - 
Δπαπεηζώναρ, δ) Κοπςδαλλού νη νηθείεο Τξηκεξείο Δπηηξνπέο γλσκνδόηεζαλ - θαηά 
πιεηνςεθία - απνηηικά γηα ηε δπλαηόηεηα ππνρξεσηηθήο έληαμεο ησλ πξνλεπίσλ ην πξνζερέο 
ζρνιηθό έηνο, ελώ ζηνπο Γήκνπο Πεπάμαηορ, αλαμίναρ θαη Αγκιζηπίος γλσκνδόηεζαλ - 
νκόθσλα - θεηικά. Θεηική - θαηά πιεηνςεθία - ήηαλ ε γλσκνδόηεζε ζηνπο ινηπνύο Γήκνπο 
ηνπ Αξγνζαξσληθνύ (Αίγηλαο, Πόξνπ, Τξνηδελίαο - Μεζάλσλ, Ύδξαο θαη Σπεηζώλ), ελώ ζηελ 
πεξίπησζε ησλ Κςθήπων δελ ππήξμε ζπλεδξίαζε ηεο Τξηκεξνύο Δπηηξνπήο. Αλγεινή 
ενηύπωζη πξνθάιεζε ην γεγνλόο όηη πέληε Γήκαξρνη ζηελ πεξηνρή ηνπ Αξγνζαξσληθνύ 
(Αίγηλαο, Πόξνπ, Τξνηδελίαο - Μεζάλσλ, Σπεηζώλ, Κπζήξσλ), παξά ην γεγνλόο όηη νη ζρνιηθέο 
κνλάδεο κπνξνύλ λα ππνδερηνύλ όια ηα πξνλήπηα, ζπληάρζεθαλ κε ηε «γξακκή» ηεο Κ.Δ.Γ.Δ. 
θαη δήηεζαλ λα μην εληαρζνύλ ζην Πξόγξακκα νη ζπγθεθξηκέλνη Γήκνη γηα ην ζρνιηθό έηνο 
2018-2019!!! Τηο επόκελεο εκέξεο αλακέλεηαη λα εθδνζεί Υποςπγική Απόθαζη κε ηνπο 
Γήκνπο πνπ εληάζζνληαη ζηελ ςποσπεωηική εθαξκνγή ηεο δηεηνύο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο από 
ην πξνζερέο ζρνιηθό έηνο.  

 
Σπλάδειθνη, 
 
Η θεζμοθέηηζη ηηρ Δίσπονηρ Υποσπεωηικήρ Πποζσολικήρ Αγωγήρ - ζηόρνο εδώ 

θαη ρξόληα ηνπ εθπ/θνύ θηλήκαηνο -  απνηειεί κηα ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ηνκή ζηελ εθπαίδεπζε 
θαη αλακθίβνια μια μεγάλη καηάκηηζη.   

 
Θέζε ηεο Κίλεζήο καο απνηεινύλ ηα εμήο: 

  
 Η άμεζη θαη καθολική εθαξκνγή ηεο νθείιεη λα γίλεη ζηόρνο ηεο Πνιηηείαο αιιά θαη 

ηεο Απηνδηνίθεζεο, ε νπνία θαιείηαη λα ζπκβάιεη απνθαζηζηηθά ζηελ πινπνίεζε ηνπ 
λένπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ. 
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 ΤΟ ΥΠ.Π.Δ.Θ. νθείιεη λα πξνρσξήζεη άκεζα ζε μόνιμοςρ διοπιζμούρ (εθπαηδεπηηθώλ 
θαη βνεζεηηθνύ πξνζσπηθνύ), θαζώο θαη ζηε γενναία αύξηζη ηηρ σπημαηοδόηηζηρ 
γηα ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ησλ ζρνιείσλ. 
 

 Ο μη επαπκήρ απιθμόρ αιθοςζών Νεπηαγσγείσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ πξόζζεησλ 
αλαγθώλ ζε αξθεηνύο Γήκνπο ηεο ρώξαο δεν κπνξεί θαη δεν πξέπεη λα ππνλνκεύζεη, 
πνιύ δε πεξηζζόηεξν λα αθπξώζεη ην ζεζκό. 
 

 Θεσξνύκε αλαγθαία ηην εκπόνηζη ελόο ξεαιηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο «ζσολικήρ 
ζηέγηρ», κέζα από ην πξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ, ην νπνίν ζε ζπλεξγαζία 
Πνιηηείαο θαη Απηνδηνίθεζεο ζα δώζεη ιύζε ζηελ έιιεηςε αηζνπζώλ. 
 

 Μέρξη λα ηθαλνπνηεζνύλ όιεο νη πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ πιήξε θαη απξόζθνπηε εθαξκνγή 
ηνπ ζεζκνύ, Πολιηεία και Αςηοδιοίκηζη οθείλοςν να ζςνεπγαζηούν, ώζηε λα 
εμαζθαιηζηνύλ νη απαξαίηεηεο αίζνπζεο είηε κε ελνηθίαζε αθηλήησλ είηε κε ηελ θάιπςε 
ηεο δαπάλεο γηα ηελ κεηαθνξά καζεηώλ ζε Νεπηαγσγεία πνπ δηαζέηνπλ θαηάιιεινπο 
ρώξνπο. 
 

 Θεσξνύκε αλαγθαία ηελ άκεζε έθδνζε ησλ Υ.Α, ώζηε να ζηαμαηήζοςν οι 
επικίνδςνερ και ςποκπιηικέρ πποζεγγίζειρ από ένα μεγάλο ημήμα ηηρ 
Αςηοδιοίκηζηρ, νη νπνίεο δηράδνπλ δίρσο ιόγν ηνπο εξγαδόκελνπο θαη 
απνπξνζαλαηνιίδνπλ ηελ ειιεληθή νηθνγέλεηα. Οη θαηά ηόπνπο Γεκνηηθέο Αξρέο 
νθείινπλ λα ιάβνπλ όια εθείλα ηα κέηξα, ώζηε λα εμαζθαιίζνπλ ηηο απαξαίηεηεο 
ζπλζήθεο γηα ηελ ππνδνρή όλων ηων βπεθών (ειηθίαο κεδέλ έσο 3,5 εηώλ) ζε 
δημοηικούρ ζηαθμούρ, κε ζθνπό ηελ ειάθξπλζε ησλ νηθνγελεηώλ ζηε δύζθνιε 
νηθνλνκηθή ζπγθπξία πνπ βηώλνπλ. 
 
Σπλάδειθε, 
 

 
Δίλαη επηβεβιεκέλν, από εθέηνο, λα εθαξκνζηεί ε Γίρξνλε Πξνζρνιηθή Αγσγή κε ηελ 

εγγξαθή όλων ηων  ππονηπίων ζηα δεκόζηα Νεπηαγσγεία θαη, παξάιιεια, λα μεθηλήζεη 
ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα, ώζηε ην Σεπηέκβξε λα είλαη δπλαηή ε νκαιή θαη απξόζθνπηε 
θνίηεζε όισλ ησλ παηδηώλ ζηα Νεπηαγσγεία. Σε θάζε πεξίπησζε είλαη εςθύνη και 
ςποσπέωζη ηηρ Πολιηείαρ λα εμαζθαιίζεη ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ νκαιή θαη απξόζθνπηε 
εθαξκνγή ηεο, σωπίρ να μεηακςλίεηαι ηο κόζηορ ζηην πλάηη ηηρ ελληνικήρ 
οικογένειαρ. Δίλαη επζύλε θαη ππνρξέσζε θαη ησλ ΟΤΑ λα ελώζνπλ ηε θσλή ηνπο κε ην 
εθπαηδεπηηθό θίλεκα θαη λα αγλνήζνπλ ηηο ζεηξήλεο πνπ ζέινπλ ην ζρνιείν «εκπόξεπκα» θαη 
ην καζεηή «πειάηε». Τν ζρνιείν ησλ ηποθείων θαη ηνπ voucher δελ είλαη ην ζρνιείν πνπ 
νλεηξεπόκαζηε, ην ζρνιείν γηα ην νπνίν αγσληδόκαζηε.  
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