
 
 
Στις 3/5 ο υπουργός κ. Γαβρόγλου διαβεβαίωνε ότι «στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας μας η ένταξη 
των προνηπίων στις δομές του δημόσιου νηπιαγωγείου έχει επιτευχθεί. Όπου υπάρχουν ακόμα 
δυσκολίες οφείλεται στην ανυπαρξία κατάλληλων υποδομών, αφού επί δεκαετίες δεν έγινε ο 
ανάλογος σχεδιασμός, παρά την ύπαρξη επί 30 χρόνια πακτωλού χρημάτων, τα οποία δεν 
αξιοποιήθηκαν από τις προηγούμενες κυβερνήσεις…». 
 
Στην περιοχή μας κατά το σχολικό έτος 2016-2017 φοίτησαν στα Δημόσια Νηπιαγωγεία
 

: 

 ΝΗΠΙΑ 
(2011) 

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 
2011 

ΠΡΟΝΗΠΙΑ 
(2012) 

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 
2012 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΦΟΙΤΟΥΝΤΩ
Ν 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ 

ΔΗΜΟΣ 
ΚΑΒΑΛΑΣ 

617(-49) 666 266 (-334) 600 883 1266 

ΔΗΜΟΣ 
ΠΑΓΓΑΙΟΥ 

270(-44) 314 213(-119) 332 483 646 

ΔΗΜΟΣ 
ΝΕΣΤΟΥ 

196(-56) 252 92(-139) 231 288 483 

ΔΗΜΟΣ 
ΘΑΣΟΥ 

130(+25) 105 87(-15) 102 217 207 

ΣΥΝΟΛΟ 1213 (-124) 1337 658 (-607) 1265 1871 (-731) 2602 
 
Στους παιδικούς σταθμούς της περιοχής φοίτησαν με το πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής» την αντίστοιχη περίοδο προνήπια (2012): 
 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 257 193 64 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 48 38 10 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ 75 58 17 
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ 6 5 1 
 
Ενώ την ίδια στιγμή η φοίτηση των μικρότερων παιδιών που γεννήθηκαν το 2013 διαμορφώθηκε ως 
εξής: 
 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 285 251 34 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 137 126 11 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ 78 70 8 
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ 76 66 10 
Είναι ξεκάθαρο ότι καλύφθηκαν θέσεις σε παιδικούς σταθμούς από προνήπια την ώρα που δεν είχε 
εξυπηρετηθεί το σύνολο των αιτήσεων παιδιών μικρότερης ηλικίας. 
 
Τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεση μας αποδεικνύουν περίτρανα πως τα προνήπια στο σύνολο τους 
μπορούσαν και μπορούν να απορροφηθούν από τα νηπιαγωγεία της περιοχής μας, που στην μεγάλη 
τους πλειοψηφία, αν και είναι χαρακτηρισμένα ως διθέσια και μάλιστα ολοήμερα με τις 
προβλεπόμενες οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού λειτουργούν ως μονοθέσια. Οι ελάχιστες 
των περιπτώσεων, που αντιμετωπίζουν προβλήματα στέγασης τμημάτων και αφορούν κυρίως την 
πόλη της Καβάλας, μπορούν να αντιμετωπιστούν, εφόσον υπάρξει ανάγκη, από την αρμόδια 
Διεύθυνση ΠΕ με ανακατανομή των σχολικών περιφερειών. Το μεγαλύτερο μέρος της διαρροής 
προνηπίων προς τους παιδικούς σταθμούς αφορά την πόλη της Καβάλας. Το τελευταίο διάστημα 
μάλιστα, ιδιαίτερα κατά την περίοδο των εγγραφών στα δημόσια νηπιαγωγεία, αναφέρθηκαν από 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 



συναδέλφισσες-ους φαινόμενα παραπληροφόρησης ακόμα και εκφοβισμού γονέων σε συγκεκριμένες 
περιοχές. 
Ανυποχώρητοι από το επί 32 χρόνια αίτημα του εκπαιδευτικού κινήματος για Διετή 
Υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση και προκειμένου να δρομολογηθεί άμεσα 
στην πράξη μέσα από ένα σαφές χρονοδιάγραμμα η θεσμοθέτηση για το σύνολο της επικράτειας: 
Καλούμε τον Υπουργό κ. Γαβρόγλου εφόσον έχει την ειλικρινή πρόθεση να προχωρήσει με Κ.Υ.Α. 
στην άμεση εφαρμογή της υποχρεωτικής διετούς φοίτησης στα Δημόσια Νηπιαγωγεία αρμοδιότητας 
της Διεύθυνσης Π.Ε. Καβάλας και σε όσες περιοχές μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα στα πλαίσια ενός 
συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για την πλήρη εφαρμογή.  
Καλούμε τη ΔΟΕ

 

 να διερευνήσει με βάση τα στοιχεία των εγγραφών για το σχολικό έτος 2017-18 τη 
δυνατότητα σταδιακής εφαρμογής της διετούς υποχρεωτικότητας και σε άλλες περιοχές της 
επικράτειας στην προοπτική της καθολικής εφαρμογής. 

Η εφαρμογή της Διετούς Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης αποκλειστικά στα 
Δημόσια Νηπιαγωγεία, που αποτελούν μέρος της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θεσπίζει σαφείς 
συνθήκες φοίτησης για το σύνολο των παιδιών 4-6, αλλά και ξεκάθαρα πλαίσια λειτουργίας των 
Παιδικών Σταθμών, όπου δίνεται η δυνατότητα να εξυπηρετηθούν περισσότερα παιδιά μικρότερων 
ηλικιών και βρέφη.  
 
Γιατί οι προθέσεις δεν αποδεικνύονται με εξαγγελίες αλλά με πράξεις… 
 
 


