
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 2ΧΡΟΝΗ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

 

 Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, 19/04, η συγκέντρωση της 

Δημοτικής Αρχής με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς στα Νηπιαγωγεία και τους Παιδικούς 

Σταθμούς της πόλης μας, για το θέμα της 2χρονης υποχρεωτικής αγωγής.  

 Στην ομιλία της η αντιδήμαρχος Παιδείας, Ανθή Ζορμπά, ανέφερε πως: «η κυβέρνηση αυτό 

τον καιρό πανηγυρίζει για τη «θεσμοθέτηση» της 2χρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής, την 

ίδια στιγμή που όλο το προηγούμενο διάστημα με μία σειρά μέτρα όχι μόνο υποβάθμισε τη 

λειτουργία του Νηπιαγωγείου, με τη διάλυση του ολοήμερου προγράμματος, την έλλειψη 

σύγχρονων υποδομών και την αύξηση νηπίων για τη σύσταση τμήματος, αλλά με το νόμο που 

ψήφισε πρόσφατα στη βουλή και που σε αυτόν εμπεριέχεται άρθρο για την 2χρονη 

υποχρεωτική προσχολική αγωγή, δεν λύνει σε τίποτα το συγκεκριμένο πρόβλημα».  

 Η Δημοτική Αρχή τόνισε ότι η κυβέρνηση θεσμοθέτησε τη δίχρονη προσχολική αγωγή, 

χωρίς να συνοδεύει την η υλοποίησή της από αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τη 

διεύρυνση των δομών, από δημόσιες επενδύσεις για σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις, από 

τη διεύρυνση στις υποστηρικτικές δομές όπως της σίτισης, ούτε φυσικά από μαζικές 

προσλήψεις σε μόνιμο προσωπικό - παιδαγωγικό και βοηθητικό.  

 Για ακόμα μία φορά η Δημοτική Αρχή αλλά και ο Δήμαρχος, Βαγγέλης Σίμος, στην ομιλία 

του κατάγγειλε την εξαίρεση του Δήμου από την άμεση εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής 

αγωγής στην Πετρούπολη, λόγω της απόκλισης που υπάρχει μεταξύ παιδιών και κτιριακών 

υποδομών, με λίγα λόγια λόγω της έλλειψης δομών, που εδώ και χρόνια η Δημοτική Αρχή 

διεκδικεί την επίλυση τους από το Υπουργείο Παιδείας και την κυβέρνηση.  

 Τέλος, από την πλευράς της Διοίκησης γνωστοποιήθηκε ότι στη συνεδρίαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευτέρα 30/04, θα τεθεί το θέμα και το πλαίσιο διεκδίκησης προς 

ψήφιση, προκειμένου να παρθεί απόφαση. Επίσης, ήδη έχει αποσταλεί σε όλα τα Νηπιαγωγεία, 

τους Παιδικούς Σταθμούς καθώς και σε φορείς, κείμενο υπογραφών, που θα κατατεθεί στην 

παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας την Παρασκευή 04/05, στις 14:00. 

Ενημερώνουμε ότι στις 04/05 θα αναχωρήσει πούλμαν από τον χώρο στάθμευσης του Δημοτικού 

Κολυμβητηρίου στις 13:30. 

Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη. 

 

 



 

Το Διεκδικητικό Πλαίσιο: 

 Διεκδικούμε από το Υπουργείο και την Κυβέρνηση να μεριμνήσει εδώ και τώρα για τις 

εκκρεμότητες που υπάρχουν στις κτιριακές υποδομές των Νηπιαγωγείων. 

 Απαιτούμε δε, μέχρι τον Σεπτέμβρη να έχουν ολοκληρωθεί οι κτιριακές εκκρεμότητες στα 

Νηπιαγωγεία 9ο και 13ο καθώς και στα 17ο και 5ο, που μπορούν πιο άμεσα να λυθούν. 

 Αντίστοιχα, να παρθούν όλα τα μέτρα με μόνιμες προσλήψεις σε παιδαγωγικό και 

βοηθητικό προσωπικό, ιδιαίτερα η κυβέρνηση να λύσει το θέμα της σίτισης των παιδιών, 

με σύγχρονους χώρους και τραπεζοκόμους, προκειμένου το σχολικό έτος 2018-2019 όλα 

τα προνήπια και τα νήπια της πόλης μας να ενταχθούν στη 2χρονη προσχολική αγωγή.  

 Αντίστοιχα, η κυβέρνηση πρέπει να διασφαλίσει όλα τα παιδιά των μικρότερων ηλικιών, 

χωρίς όρους και προϋποθέσεις, να ενταχθούν στους παιδικούς σταθμούς, να 

χρηματοδοτήσει γενναία το Δήμο, προκειμένου να χτιστούν σύγχρονες και ασφαλείς 

δομές καθώς και να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τα αίτημά μας να δημιουργηθούν 2 

καινούργιοι βρεφικοί σταθμοί. Αντίστοιχα, να διασφαλιστούν και να μονιμοποιηθούν όλοι 

οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι στους παιδικούς σταθμούς και να προσληφθούν όσοι 

μόνιμοι απαιτούνται σε παιδαγωγικό και βοηθητικό προσωπικό.  

  

 

Η Δημοτική Αρχή 
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