
Δήλωση της Προέδρου του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ Νέας Σμύρνης στην τριμερή 

επιτροπή αναφορικά με την εφαρμογή της Δίχρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής 

και Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019 – 2020 (Ν. 4521/2018) 

 

Η υποχρεωτική φοίτηση των νηπίων α΄ και β΄ ηλικίας αποκλειστικά στο Νηπιαγωγείο αποτελεί  

από τις 2 Μαρτίου 2018  νόμο του κράτους (Ν. 4521, ΦΕΚ 38/2-3-2018).  

Η ΚΕΔΕ και όσοι συντάσσονται μαζί της πίστευαν ότι είχαν ισχυρά επιχειρήματα για τη μη ένταξη 

των νηπίων β΄ ηλικίας αποκλειστικά στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο. Όμως τα επιχειρήματά τους για 

συρρίκνωση – αποδόμηση των παιδικών σταθμών και απώλεια θέσεων εργασίας ήταν 

αβάσιμα και κατέρρευσαν. Χιλιάδες παιδιά δεν έχουν πρόσβαση στους Δημοτικούς παιδικούς 

σταθμούς και αυτό αποδεικνύεται με  στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΕΤΑΑ και τα 

οποία δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Τονίζουμε ότι αν εφαρμοζόταν η Δίχρονη Υποχρεωτική 

Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση σε όλη τη χώρα, χιλιάδες παιδιά 3 – 4 χρόνων, τα οποία 

τώρα δε βρίσκουν θέση στους  Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς (γιατί οι θέσεις καλύπτονται από 

παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας) θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε παιδικούς σταθμούς. 

Επισημαίνουμε ότι οι Δημοτικοί παιδικοί σταθμοί είναι οι μοναδικές δομές αγωγής και φροντίδας  

στις οποίες μπορούν να φιλοξενηθούν τα παιδιά 3 – 4 χρόνων. 

 

Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ 

Για τη σχολική χρονιά 2018 – 2019 η Δίχρονη Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση εφαρμόστηκε 

σε 184 από τους 325 Δήμους της επικράτειας.  

Το Υπουργείο  Παιδείας το καλοκαίρι  του 2018 εξέδωσε πρόσκληση προς τους Δήμους για 

αγορά  αιθουσών. 

 Στην α΄ πρόσκληση που αφορούσε αγορά αιθουσών κ.λπ., που  θα τοποθετηθούν 

εντός των υπαρχόντων σχολικών μονάδων, συμμετείχαν 26 Δήμοι. Στην ολοκλήρωση 

της διαδικασίας διαπιστώθηκε ότι  από τους 26 δήμους που έκαναν αιτήματα για προκάτ, 

οι 6 δεν κατέθεσαν τελικά Τεχνικό Δελτίο με αποτέλεσμα να βγουν εκτός 

διαδικασίας (ανάμεσα σε αυτούς ήταν και δήμοι με  αυξημένες ανάγκες σε αίθουσες όπως 

οι δήμοι Αθηναίων,  Καισαριανής, Χερσονήσου και Ξάνθης). 

 Στη β΄ πρόσκληση που αφορά αγορά αιθουσών οι οποίες θα τοποθετηθούν εντός 

οικοπέδων  της ΚτΥπ ή εντός των  δημοτικών  οικοπέδων, δεν ανακοινώθηκαν ακόμη 

οι Δήμοι που θα συμμετέχουν, αλλά σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες ελάχιστοι 

Δήμοι υπέβαλαν αιτήματα. 

 Μετά την τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης για τα προς ενοικίαση κτίρια 

Νηπιαγωγείων που επιτρέπει  την ενοικίαση και μικρότερων χώρων, π.χ. αίθουσες 

από 15 τ.μ. όπου μπορούν να φιλοξενήσουν 10 νήπια, δεν εκδόθηκε  από τους Δήμους 

καμιά δημόσια πρόσκληση για εύρεση χώρων προς ενοικίαση. 

 

Με βάση τα παραπάνω φαίνεται ότι από τους Δημάρχους, οι οποίοι συντάσσονται με τη 

γνωστή «γραμμή» της ηγεσίας της ΚΕΔΕ αναπτύσσεται ένα ιδιότυπο καθεστώς άρνησης 

εφαρμογής του πρόσφατα ψηφισμένου νόμου ή αδράνειας σε πρωτοβουλίες  που θα 

βοηθήσουν την υλοποίηση της Δίχρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης.  

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 



 Η Κυβέρνηση παραχωρεί  στο Υπερταμείο (πρώην ΤΑΙΠΕΔ) οικόπεδα  που θα έλυναν άμεσα  

και ποιοτικά το πρόβλημα της σχολικής στέγης για την καθολική εφαρμογή της δίχρονης 

Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.  

 To Υπουργείο Παιδείας δεν προχωρά σε αλλαγές χρήσης οικοπέδων άλλων Υπουργείων, της 

εκκλησίας, του Στρατού, των Πανεπιστημίων ή ακόμη και σε απαλλοτριώσεις οικοπέδων που 

υπάρχουν σε πολλούς Δήμους και είναι σε αχρησία ή εγκαταλελειμμένα.  

 Αν και κάνει κάποια δειλά βήματα προς τη σταδιακή εφαρμογή της, συνεχίζει  να εμπλέκει  τους  

Δήμους  στην εκπαιδευτική πολιτική, κλυδωνίζοντας  την  εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής 

Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Η εμπλοκή των Δήμων έχει ήδη δημιουργήσει 

σοβαρά προβλήματα και αν συνεχιστεί υπάρχει κίνδυνος να ακυρωθεί η εφαρμογή του 

νομοθετήματος. 

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΡΝΕΙΤΑΙ τη δημιουργία  ενός δημόσιου φορέα που θα είναι 

υπεύθυνος για τη Σχολική Στέγη, αν και αποτελεί επιτακτική ανάγκη.  

Η κατάργηση του ΟΣΚ και η μεταφορά όλης της αρμοδιότητας για τον σχεδιασμό και την 

υλοποίηση σχολικών κτηρίων – υποδομών στους Δήμους (χωρίς να συνοδεύεται μάλιστα από την 

απαιτούμενη χρηματοδότηση) αποδείχτηκε λανθασμένη και με επιπτώσεις ολέθριες για την 

εκπαίδευση.  

Επιβάλλεται  άμεσα η μεταφορά όλων των αρμοδιοτήτων για το σχεδιασμό – υλοποίηση – 

ανέγερση σχολικών κτιρίων  στο  Υπουργείο Παιδείας. Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ   ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ   

άμεσα   χρηματοδότηση, απαλλοτρίωση οικοπέδων  και ανέγερση σύγχρονων  

εκπαιδευτικών δομών με δαπάνες από τον Γενικό Κρατικό Προϋπολογισμό.  

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΣΗΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ:  

o Ζητά ξανά την άποψη των τριμερών, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΥΣ όπου είναι  περιττές οι 

συνεδριάσεις των τριμερών, αφού οι υπάρχουσες δομές επαρκούν για  τη  φοίτηση  

όλων των νηπίων και προνηπίων.   

o Συνεχίζει να  δίνει λόγο στους Δημάρχους, όχι απλά για τις κτιριακές υποδομές (όπως 

ήταν μέχρι τώρα) αλλά ζητά ξανά τη ψήφο τους για να λειτουργήσει κομμάτι της εκπαίδευσης. 

Η επιμονή  στον «υποκειμενισμό» των Δημάρχων, αποτελεί επικίνδυνη τακτική για το σύνολο 

της εκπαίδευσης.  

o Δε διασφαλίζει τη δίχρονη προσχολική αγωγή και εκπαίδευση αφού η άρνηση ή η 

εσκεμμένη αδράνεια αποτελούν άλλοθι για όλους όσοι αρνούνται. 

 

Επειδή η εφαρμογή  της Δίχρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης: 

Α)  είναι μια ουσιαστικής σημασίας παρέμβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα  και 

απαιτεί  όρους ποιοτικούς και οικονομικούς  για  να εφαρμοστεί σε όλη την 

επικράτεια, 

Β) θα είναι εφικτή  μόνο  αφού υπάρξει  ΑΜΕΣΑ διασφάλιση των δύο βασικών της 

παραμέτρων, της επάρκειας  των υποδομών και της στελέχωσης των  με το 

απαραίτητο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό, 

Γ) επειδή τα σχολεία και νηπιαγωγεία  για να λειτουργήσουν ποιοτικά χρειάζονται 

ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ: 

  

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

 να προβεί άμεσα στις απαραίτητες  ενέργειες για την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής 

προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης, 



 να ανακοινώσει χρονοδιάγραμμα σχολικής στέγης για τα Νηπιαγωγεία, 

 να προβεί σε μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών. 

 

Διεκδικούμε -  απαιτούμε την άμεση και καθολική εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής 

προσχολικής αγωγής  και εκπαίδευσης σε όλους τους Δήμους της χώρας, με την άμεση  

υλοποίηση  της  ίδρυσης επιπλέον νηπιαγωγείων με κατάλληλες υλικοτεχνικές υποδομές – 

κτήρια και  μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών και την άμεση συνεργασία όλων των 

εμπλεκόμενων φορέων (Υπουργείου Παιδείας – κυβέρνησης –  Ο.Τ.Α.). 

Σε αυτό το πλαίσιο απαιτούμε:  

 από το Δήμο Νέας Σμύρνης να μεριμνήσει άμεσα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 

του, για τις   υλικοτεχνικές υποδομές (αίθουσες) που χρειάζονται για την άμεση 

εφαρμογή της Δίχρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης από 

το Δημόσιο Νηπιαγωγείο από το σχολικό έτος 2019 – 2020 

  από τη Δ/νση Π. Ε. Δ΄ Αθήνας να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες 

(ιδρύσεις νέων Νηπιαγωγείων, ώστε να εγγραφούν στα Δημόσια Νηπιαγωγεία της 

περιοχής μας όλα τα νήπια και προνήπια ηλικίας 4 – 5 ετών κατά το σχολικό έτος 

2019 - 2020 

 από το ΥΠΠΕΘ και την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στους αναγκαίους 

διορισμούς Νηπιαγωγών και την εξασφάλιση πιστώσεων για την υλικοτεχνική 

υποδομή των Νηπιαγωγείων, ώστε να υπάρξει άμεση και  καθολική εφαρμογή  της 

δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 

2019 - 2020.  

 

Στην περιοχή της Νέας Σμύρνης, χρειάζεται ιδιαίτερα αυξημένη πολιτική βούληση εφόσον 

το κτιριακό πρόβλημα είναι ήδη έντονο. 

 

Α. Ποια είναι η σημερινή κατάσταση: 

 

Η Νέα Σμύρνη έχει σήμερα 11 Νηπιαγωγεία. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία μας: 

 Τα σχολικό έτος 2018-19 φοιτούν 551 σε 24 αίθουσες, εκ των οποίων 457 νήπια και 94 

προνήπια. (Οι αιτήσεις εγγραφής ήταν 456 νήπια και 128 προνήπια)  

 Το σχολικό έτος 2017-18 φοίτησαν 561 μαθητές/τριες σε 24 αίθουσες. Από τα 561 παιδιά, 

μόνο 48 ήταν προνήπια και 513 ήταν νήπια. Επιπλέον, περίπου 100 προνήπια που έκαναν 

αίτηση για εγγραφή αλλά δεν «χώρεσαν» στα νηπιαγωγεία μας κατευθύνθηκαν σε άλλες 

δομές.  

 Το σχολικό έτος 2016-17 φοίτησαν 548 μαθητές/τριες (ελάχιστα προνήπια) σε 24 αίθουσες. 

 Το σχολικό έτος 2015-16 φοίτησαν 516 μαθητές/τριες (ελάχιστα προνήπια) σε 24 αίθουσες 

 Το σχολικό έτος 2014-15 φοίτησαν 531 μαθητές/τριες (ελάχιστα προνήπια) σε 24 αίθουσες. 

 Το σχολικό έτος 2013-14 φοίτησαν 558 μαθητές/τριες (ελάχιστα προνήπια) σε 24 αίθουσες

    

Θα πρέπει να επισημάνουμε επίσης ότι: 

 

 Η Νέα Σμύρνη τροφοδοτεί σταθερά με προνήπια αλλά και νήπια τους γειτονικούς Δήμους. 

Συγκεκριμένα, τροφοδοτεί τα νηπιαγωγεία του Αγ. Δημητρίου, εφόσον δεν χωράνε τα παιδιά στο 



νηπιαγωγείο της γειτονιάς τους αλλά και στα όμορα. Εάν εφαρμοστεί από τον επόμενο Σεπτέμβρη 

η υποχρεωτική δίχρονη σε όμορους Δήμους, τότε ο Δήμος Νέας Σμύρνης θα αντιμετωπίσει το 

πρόβλημα για το οποίο ο Σύλλογός μας προειδοποιεί εδώ και μια δεκαετία. 

Υπενθυμίζουμε σε αυτό το σημείο την πιο πρόσφατη ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 

του Συλλόγου μας, στις 8 Νοεμβρίου του 2017: 

«Στη Νέα Σμύρνη, τον πιο πυκνοκατοικημένο Δήμο της Αττικής, το κτιριακό πρόβλημα των 

σχολείων μας παραμένει έντονο. Παρά τις υποσχέσεις –εδώ και δύο χρόνια-του σημερινού 

Αντιδημάρχου Παιδείας ότι θα φτιαχτούν 3 νέα νηπιαγωγεία, δεν έχει υλοποιηθεί απολύτως τίποτε. 

Και όμως, κάθε χρόνο μερικές εκατοντάδες παιδιά μένουν έξω από τους Δημοτικούς παιδικούς 

σταθμούς, ενώ στα 11 νηπιαγωγεία της Νέας Σμύρνης «χωράνε» με το ζόρι τα νήπια και ελάχιστα 

προνήπια. Η απαράδεκτη αυτή κατάσταση στο Δήμο Νέας Σμύρνης πρέπει να σταματήσει. Η 

Δημοτική Αρχή πρέπει να σταματήσει να αντιμετωπίζει το κτιριακό πρόβλημα ως «προσωρινό» 

γιατί «σταμάτησαν να γεννάνε λόγω κρίσης». Καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο, τη ΔΕΠ και τον κ. 

Δήμαρχο να αναλάβουν τις ευθύνες τους.»  

 

 Στο Δήμο Νέας Σμύρνης καταγράφονται σε λειτουργία 24 αίθουσες διδασκαλίας 

νηπιαγωγείου για τις οποίες έχουμε τις παρακάτω παρατηρήσεις: 

 Στο 2ο Νηπιαγωγείο, το τρίτο τμήμα δεν στεγάζεται σε κανονική αίθουσα αλλά λειτουργεί 

στον προθάλαμο του νηπιαγωγείου.  

 Στο 4ο Νηπιαγωγείο το ένα από τα τρία τμήματα στεγάζεται σε κοντέινερ. 

 Το 7ο Νηπιαγωγείο λειτουργεί μέσα στο 4ο-Αγ. Ανδρέας Δημοτικά Σχολεία και στερείται 

οποιουδήποτε βοηθητικού χώρου πέρα από τις δύο αίθουσες διδασκαλίας που έχει στη 

διάθεσή του (δεν έχει ούτε προθάλαμο, ούτε κουζίνα, ούτε δικιές του τουαλέτες, ούτε 

γραφείο νηπιαγωγών).  

 Στο 9ο Νηπιαγωγείο, στην πραγματικότητα υπάρχει 1,5 αίθουσα και όχι 2, αφού η μια 

αίθουσα είναι πάρα πολύ μικρή. 

 Στο 10ο Νηπιαγωγείο το ένα τμήμα του στεγάζεται σε άλλο χώρο, σε απόσταση από το 

κυρίως κτίριο, σε κτίριο της ΓΕΧΑ. 

Δηλαδή, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην ήδη υπάρχουσα υποδομή 

 

Β. Σε ποια κατάσταση πρέπει να πάμε: 

 

Για να εφαρμοστεί η δημόσια υποχρεωτική δίχρονη προσχολική αγωγή και εκπαίδευση στο Δήμο 

Νέας Σμύρνης χρειάζονται περίπου διπλασιασμός των υπαρχόντων υποδομών. Υπολογίζοντας 

κατά προσέγγιση ότι με την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής αγωγής και εκπαίδευσης θα 

έχουμε διπλάσιο αριθμό μαθητών/τριων σε σχέση με τα σημερινά φοιτούντα νήπια (φοιτούντα 

νήπιαΧ2) δηλαδή 457Χ2= 914 μαθητές/τριες, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε τουλάχιστον 37 

αίθουσες διδασκαλίας. Επομένως χρειάζονται κατ’ ελάχιστον 15 νέες αίθουσες δηλαδή 7-8 

νέα Νηπιαγωγεία. Ο στόχος αυτός είναι εφικτός αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση. 

Θεωρούμε ότι για την άμεση εφαρμογή της δημόσιας υποχρεωτικής δίχρονης 

προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης στο Δήμο Νέας Σμύρνης από το επόμενο σχολικό 

έτος πρέπει:  



 να προχωρήσει σήμερα η ίδρυση και η στελέχωση των δύο (2) νηπιαγωγείων που 

είναι σχεδόν έτοιμα στο Παπαστράτειο και στην Πλατεία Ζαρίφη,  

 να αναλάβει ο Δήμος την ενοικίαση άλλων 12 αιθουσών,  

 να φτιαχτεί κανονική δεύτερη αίθουσα στο 9ο Νηπιαγωγείο  

 και να υπάρξει προγραμματισμός για αγορά οικοπέδων και οικοδόμηση και άλλων 6 

σύγχρονων νηπιαγωγείων στην περιοχή μας.   

 Άμεσα, να προχωρήσει η διαδικασία για ενοικίαση χώρων σαν πρώτη προσωρινή 

λύση.  

 

Η πολιτεία και το Υπουργείο Παιδείας οφείλουν επίσης να αναλάβουν τις ευθύνες τους 

παρέχοντας την όποια επιπλέον χρηματοδότηση απαιτείται για να υλοποιηθεί η δημόσια 

υποχρεωτική δίχρονη προσχολική αγωγή και εκπαίδευση στο Δήμο Νέας Σμύρνης.  

Επισημαίνουμε ότι οι όποιες προτάσεις προσωρινής λύσης γίνονται σήμερα, αφορούν σε 

τμήματα νηπιαγωγείων που δεν υπερβαίνουν τον αριθμό των 22-23 παιδιών ανά τμήμα (η 

και των 20 παιδιών λόγω μικρών αιθουσών) ώστε να εξασφαλίζονται στοιχειωδώς οι 

παιδαγωγικοί όροι λειτουργίας του νηπιαγωγείου και χωρίς να απεμπολούμε το αίτημα της 

νομοθετικής μείωσης της αναλογίας μαθητών/τμήμα. 

Η καθολική δημόσια υποχρεωτική δίχρονη προσχολική αγωγή και εκπαίδευση θα είναι μεγάλη 

κοινωνική κατάκτηση και δηλώνουμε ότι θα αγωνιστούμε για την εφαρμογή της. Καλούμε για το 

σκοπό αυτό, σε συστράτευση τους Συλλόγους Γονέων και την Ένωση Γονέων, για να καμφθούν οι 

όποιες αντιρρήσεις και κωλυσιεργίες.  

Δηλώνουμε την ταύτισή μας με το κοινωνικό αίτημα να γίνουν δεκτά όλα τα παιδιά 0-4 χρόνων 

που οι γονείς τους το επιθυμούν σε δημόσιους/δημοτικούς δωρεάν παιδικούς/βρεφονηπιακούς 

σταθμούς και τασσόμαστε αλληλέγγυοι στον αγώνα των εργαζόμενων στην Τ.Α. για προσλήψεις 

μόνιμων βρεφονηπιοκόμων και όλου του αναγκαίου για τη λειτουργία των παιδικών σταθμών 

προσωπικού.  

Τέλος, θέλουμε να επισημάνουμε, εκφράζοντας την απογοήτευσή μας, ότι υπάρχει τεράστια 

απροθυμία του Δήμου Νέας Σμύρνης να κινηθεί σε οποιαδήποτε κατεύθυνση επίλυσης του 

χρόνιου κτιριακού προβλήματος της Δημόσιας Εκπαίδευσης. Η συνήθης πρακτική είναι 

υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Σημειώνουμε ότι ενώ έχουν περάσει 7 μήνες από τη συνεδρίαση 

της προηγούμενης τριμερούς δεν μας έχει κοινοποιηθεί καμία επίσημη τοποθέτηση από την 

πλευρά του Δήμου Νέας Σμύρνης για το σχεδιασμό του, ενώ δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα για 

την προετοιμασία της εφαρμογής του νόμου.  

 

Ακολουθεί η ομόφωνη απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου μας 

 της 6ης Ιουνίου του 2018. 

H θεσμοθέτηση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης για όλα τα 

νήπια 4 έως 6 ετών, αποκλειστικά στο δημόσιο νηπιαγωγείο, με την ψήφιση του άρθρου 33 του ν 

4521/2018 αποτελεί μια σημαντική επιτυχία των αγώνων του εκπαιδευτικού κινήματος και 

διαμορφώνει ένα νέο πεδίο δυνατοτήτων και διεκδικήσεων. Η άμεση εφαρμογή της όμως, απαιτεί 

ενίσχυση των κτηριακών υποδομών και της υλικοτεχνικής υποδομής, υλοποίηση των απαραίτητων 

μόνιμων διορισμών, ίδρυση νέων νηπιαγωγείων.  



Η πολιτεία και το Υπουργείο Παιδείας οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους παρέχοντας την 

όποια επιπλέον χρηματοδότηση απαιτείται για να υλοποιηθεί η δημόσια υποχρεωτική δίχρονη 

προσχολική αγωγή και εκπαίδευση.   

Στην περιοχή της Νέας Σμύρνης, χρειάζεται αυξημένη προσπάθεια και πολιτική βούληση εφόσον 

το κτιριακό πρόβλημα είναι ήδη έντονο. Οι νέες εγγραφές του Μαΐου Ιουνίου του 2018, στα 11 

Νηπιαγωγεία της Νέας Σμύρνης αποκαλύπτουν ξανά το πρόβλημα:   

Φέτος (Μάιος 2018) έχουν μέχρι στιγμής εγγραφεί 452 παιδιά εκ των οποίων μόνο τα 128 είναι 

προνήπια. Για να εφαρμοστεί λοιπόν η δίχρονη υποχρεωτική δημόσια προσχολική αγωγή και 

εκπαίδευση στην περιοχή μας, χρειάζεται να πολλαπλασιαστεί ο αριθμός των νηπιαγωγείων μας.  

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η Νέα Σμύρνη τροφοδοτεί σταθερά με προνήπια τους γειτονικούς 

Δήμους. Συγκεκριμένα, τροφοδοτεί τα νηπιαγωγεία του Αγ. Δημητρίου, εφόσον δεν χωράνε τα 

προνήπια στο νηπιαγωγείο της γειτονιάς τους αλλά και στα όμορα.  

Ο εκπρόσωπος του Δήμου Νέας Σμύρνης, δεσμεύτηκε στις 3 Απριλίου (Μ. Τρίτη), στη 

συνεδρίαση της τριμερούς επιτροπής για την πρόταση εφαρμογής της δίχρονης 

υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης στα νηπιαγωγεία του Δήμου μας, ότι 

εντός των ημερών θα καταθέσει πρόταση για την υλοποίηση του νόμου στα περιθώρια που 

δίνονται (δηλαδή στην τριετία) εφόσον ο Αντιδήμαρχος είχε εκτιμήσει ότι δεν υπάρχει καμιά 

δυνατότητα για φέτος. Μέχρι στιγμής τέτοια πρόταση δεν έχει κατατεθεί.  

Ζητάμε να κατατεθεί άμεσα και να μας κοινοποιηθεί η πρόταση του Δήμου Νέας Σμύρνης 

για το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και 

εκπαίδευσης στα νηπιαγωγεία του Δήμου μας. 

Διεκδικούμε την άμεση διαμόρφωση και λειτουργία τριών νέων Νηπιαγωγείων που έχει 

υποσχεθεί ο Δήμος εδώ και δύο χρόνια (Παπαστράτειο, Πλ. Ζαρίφη, Κτήριο που πωλείται 

στην Ελ. Βενιζέλου Ν. 4).  

Η πολιτεία και το Υπουργείο Παιδείας οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους παρέχοντας την 

όποια επιπλέον χρηματοδότηση απαιτείται για να υλοποιηθεί η δημόσια υποχρεωτική δίχρονη 

προσχολική αγωγή και εκπαίδευση στο Δήμο Νέας Σμύρνης.  

Η καθολική δημόσια υποχρεωτική δίχρονη προσχολική αγωγή και εκπαίδευση θα είναι μεγάλη 

κοινωνική κατάκτηση και δηλώνουμε ότι θα αγωνιστούμε για την εφαρμογή της. Καλούμε για το 

σκοπό αυτό, σε συστράτευση τους Συλλόγους Γονέων και την Ένωση Γονέων, για να καμφθούν οι 

όποιες αντιρρήσεις και κωλυσιεργίες.»  

Η Πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Νέας Σμύρνης 

Μελαμπιανάκη Ζέττα  


