
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΟΝΕΩΝ 4ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
 

Η δίχρονη προσχολική υποχρεωτική αγωγή αποτελεί παιδαγωγική και κοινωνική 
αναγκαιότητα που αφορά την ανάπτυξη, εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Ο 
ρόλος της είναι καθοριστικός και συνίσταται στην αφομοίωση ορισμένων γενικών 
ανθρώπινων γνώσεων, ικανοτήτων και ψυχικών ιδιοτήτων που είναι απαραίτητα για τη ζωή 
και την κοινωνία. 

 
Οι μαθητές των νηπίων και των προνηπίων έχουν δικαίωμα στη Δίχρονη 

Υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή στο Δημόσιο Σχολείο και το κράτος οφείλει να την παρέχει 
Δωρεάν και Ενιαία για όλα τα παιδιά. ΄Επομένως, εφόσον είναι τέτοια η αξία της, ποιος ο 
λόγος που δεν εφαρμόζεται εν έτη 2021 με σύγχρονους όρους και προϋποθέσεις; 

 
Το 2018 ψηφίστηκε στη βουλή η νομοθετική διάταξη για εφαρμογή της Δίχρονης 

Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,σε βάθος τριετίας,χωρίς την 
παραμικρή χρηματοδότηση από  το κράτος, χωρίς να παίρνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα. 

 
Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (13/4  και 1/5/20) η Κυβέρνηση και το 

Υπουργείο Παιδείας μετέθεσε ολοκληρωτικά την ευθύνη στους Δήμους καθιστώντας τους 
υπεύθυνους για την προμήθεια, τον έλεγχο, την καταλληλότητα, την τοποθέτηση , τον 
απαιτούμενο εξοπλισμό προκατασκευασμένων αιθουσών και τη χρηματοδότηση  
αποκλειστικά από τον προϋπολογισμό τους. 

 
Ο Δήμος Αθηναίων, ο μεγαλύτερος δήμος της χώρας. Τρία χρόνια τώρα έχει 

εξαιρεθεί από την εφαρμογή της Δ,Υ.Π.Ε., μη έχοντας κάνει καμία σοβαρή και οργανωμένη 
προσπάθεια για ανεύρεση χώρων, με κατάλληλο τεχνικό πρόγραμμα ώστε να εξασφαλίσει 
τη σχολική στέγη. ‘Ερχεται τώρα, τελευταία στιγμή να την εφαρμόσει με όρους 
υποβάθμισης για τα παιδιά μας, θέλοντας να στοιβάξει τους μαθητές σε προκάτ που θα 
τοποθετήσει σε αδόμητα και σε προαύλεια σχολείων, αλλά και παίρνοντας ακατάλληλες 
αίθουσες δημοτικών (1ος όροφος, χωρίς τουαλέτες νηπίων κτλ) υποβαθμίζοντας έτσι, όχι 
μόνο την προσχολική αγωγή αλλά και τη μορφωτική διαδικασία στα δημοτικά, από τα 
οποία παίρνει λειτουργικές αίθουσες (βιβλιοθήκες, τμήματος ένταξης ,μουσικής κτλ) 

 
Συγκεκριμένα στο 4ο δ/μα Αθηνών σχεδιάζεται: από το 162ο να πάρουν την αίθουσα 

της βιβλιοθήκης! να τοποθετήσουν  προκάτ για 7 τμήματα σε οικόπεδο (Ραιδεστού και 
Ιωαννίνων) που έχει ήδη    παρθεί  απόφαση του δημοτικού συμβουλίου  για οικοδόμηση 
κτιρίου για να μετεγκατασταθεί το 39ο και 125ο νηπιαγωγείο, του οποίου το κτίριο έχει ήδη 
κριθεί ακατάλληλο! Από το 62ο δημ/κο παίρνουν αίθουσα που δεν έχει τουαλέτες νηπίων, 
ενώ στο σχέδιο προβλέπεται να τοποθετηθούν άλλες 5 προκάτ-αίθουσες σε αδόμητο στη 
Ζερβουδάκη και Δαγκλή. Μετακινούν παιδιά από σχολείο σε σχολείο μακριά από τη 
γειτονιά τους – μαγειρεύοντας τον αριθμό. 

 
Με απλά λόγια “αντί να φτιάχνουν, χαλάνε και από πάνω!!!” 



 
Σε μια εποχή που αναδείχτηκε η ανάγκη να μειωθούν τα παιδιά ανά τμήμα και να 

υπάρξουν περισσότεροι χώροι ανεξάρτητα από το πως θα συνεχιστεί η πανδημία, έρχονται 
τώρα να στοιβάξουν 25 νήπια και πάνω σε αίθουσες κλουβιά!!! 

 
Υπεύθυνη για αυτήν την υποβάθμιση της προσχολικής αγωγής είναι η πολιτική 

όλων ανεξαιρέτως των κυβερνήσεων και των δημοτικών αρχών, αφού καμία έγκριση για 
χρηματοδότηση δεν έγινε, κανένας σχεδιασμός δεν πραγματοποιήθηκε στην κατεύθυνση 
των κτιριακών υποδομών. 

 
Γιατί συμβαίνει αυτό; Μήπως δεν τα σχεδίασαν καλά; Αντιθέτως, δεν υπάρχει η 

πολιτική βούληση γιατί τα σχολεία των παιδιών μας αποτελούν κόστος! Τα χρήματα 
βρίσκονται 'εν μια νυκτή” μόνο για τις επιχειρηματικές επενδύσεις... 

 
ΔΕΝ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ!!! 
Απαιτούμε Δίχρονη Προσχολική Αγωγή με Σύγχρονους Όρους και Προϋποθέσεις!!! 
 
Οι μαθητές των νηπιαγωγείων χρειάζονται όχι απλά αίθουσες, χρειάζονται χώρους 
κατάλληλους να παίξουν, να ελιχθούν, να γευματίσουν, να χαλαρώσουν, χώρους 
ασφαλής και λειτουργικούς. 
 
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ: 
 

● Δημιουργία με ευθύνη του Κράτους νέων σύγχρονων, αξιοπρεπών Δομών, 
παιδικών σταθμών και νηπιαγωγείων για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες. 
Γενναία χρηματοδότηση από το Κράτος για ανέγερση νηπιαγωγείων. 
 

● Αξιοποίηση οικοπέδων που βρίσκονται στην ιδιοκτησία του Δήμου Αθηναίων, 
όπως στο οικόπεδο του ΒΟΤΡΥΣ που είναι ήδη χαρακτηρισμένος χώρος 
εκπαίδευσης. 

 

● Ολοκληρωμένη λειτουργία με σίτιση (βοηθητικό προσωπικό) 
 

● 15 παιδιά ανά τμήμα 
 

● Μαζικούς μόνιμους διορισμούς και μονιμοποίηση συμβασιούχων 
εκπαιδευτικών 

 

Καλούμε τους συλλόγους γονέων, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, τους φορείς 
της περιοχής μας να παλέψουμε για το δικαίωμα των παιδιών μας στη μόρφωση!!! 
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