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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
«Για την υποχρεωτική φοίτηςη των νηπίων τεςςάρων (4) ετών του
ςχολικού έτουσ 2018-19 ςτη Διεύθυνςη Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ
Πειραιά και ειδικότερα ςτα νηςιά του Αργοςαρωνικού»
Με αφορμό τισ ανακοινώςεισ φορϋων και τα δημοςιεύματα του ηλεκτρονικού
τύπου για μεθοδεύςεισ, για αυθαύρετα ςτοιχεύα και ϊλλα τινϊ, ςε ό,τι αφορϊ
ςτην υποχρεωτικό φούτηςη των νηπύων τεςςϊρων (4) ετών, η Διεύθυνςη
Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ Πειραιϊ, επιςημαύνει τα εξόσ:
1. Η θεςμοθϋτηςη τησ υποχρεωτικόσ φούτηςησ των νηπύων τεςςϊρων (4)
ετών με ςταδιακό εφαρμογό εντόσ τριετύασ (ν. 4521/2018) εύναι μια
ακόμα κατϊκτηςη του κρϊτουσ πρόνοιασ και τησ εκπαύδευςησ κι ωσ
θεςμικϊ όργανα ϋχουμε υποχρϋωςη ςτην εφαρμογό τησ. Ήδη από τα
προηγούμενα ςχολικϊ ϋτη η Διεύθυνςη Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ
Πειραιϊ δεχόταν όλα τα νόπια πϋντε (5) και τεςςϊρων (4) ετών
(προνόπια) προσ εγγραφό ςτα Δημόςια Νηπιαγωγεύα κι εξαντλούςε κϊθε
δυνατότητα εξαςφϊλιςησ δημόςιασ και δωρεϊν εκπαύδευςησ υψηλού
επιπϋδου, ςε ςυνεργαςύα με τουσ ΟΣΑ.
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2. Για τη ςταδιακό εφαρμογό τησ υποχρεωτικόσ φούτηςησ των νηπύων
τεςςϊρων (4) ετών από το ϋτοσ 2018-19, ϋχουν ςυςταθεύ με απόφαςη
του Περιφερειακού Διευθυντό Εκπαύδευςησ Αττικόσ τριμερεύσ επιτροπϋσ,
με Πρόεδρο ex officio το Διευθυντό Εκπαύδευςησ και μϋλη τον εκϊςτοτε
Δόμαρχο και τον εκϊςτοτε Πρόεδρο του υλλόγου Εκπαιδευτικών
Πρωτοβϊθμιασ. Αποκλειςτικό ϋργο των επιτροπών εύναι να εξετϊςουν,
αν επαρκούν οι υπϊρχουςεσ υποδομϋσ να υποδεχτούν όλα τα νόπια των
τεςςϊρων ετών και να διατυπώςουν απλό γνώμη επ’ αυτού. ε
διαφορετικό περύπτωςη κι αν δεν εύναι εφικτό ούτε η ενοικύαςη νϋων
αιθουςών ούτε η διϊθεςη ϊλλων, η υποχρεωτικό φούτηςη αναβϊλλεται
για το επόμενο ϋτοσ ό ϋτη εντόσ τησ τριετύασ 2018-21. Σην τελικό
απόφαςη ϋνταξησ ό μη λαμβϊνει το ΤΠΠΕΘ και εκδύδεται ςχετικό Τ.Α..
3. Ο Διευθυντόσ Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ Πειραιϊ και Πρόεδροσ
δεκατριών (13) τριμερών επιτροπών ςτο χώρο ευθύνησ του, ςυγκϊλεςε
τισ τριμερεύσ επιτροπϋσ ςτην έδρα του κάθε Δήμου εντόσ των
τεςςϊρων ημερών που εύχε ωσ προθεςμύα από τισ υπερκεύμενεσ αρχϋσ,
από τη Μ. Δευτϋρα 2/4 ϋωσ τη Μ. Πϋμπτη 5/4, ςτο Δόμο ΚερατςινύουΔραπετςώνασ, αλαμύνασ, Περϊματοσ, Νύκαιασ-Αγ. Ι. Ρϋντη και
Κορυδαλλού (του Πειραιϊ, λόγω τησ ύςτερησ ςυγκρότηςησ ορύςθηκε για
την Σετϊρτη 11/4).
4. ε ό,τι αφορϊ ςτουσ επτϊ (7) Δόμουσ του Αργοςαρωνικού (Κυθόρων,
πετςών, Ύδρασ, Πόρου, Σροιζηνύασ-Μεθϊνων, Αγκιςτρύου και Αύγινασ),
δεδομϋνου ότι οι μαθητϋσ των Νηπιαγωγεύων εύναι λύγοι, οι αύθουςεσ που
όδη λειτουργούν ωσ Νηπιαγωγεύα επαρκεύσ αριθμητικϊ και η μετϊβαςη
των δύο (2) μελών ςε επτϊ (7) Δόμουσ αδύνατη εντόσ τεςςϊρων (4)
ημερών, ενώ παρϊλληλα ςυνεδρύαζαν οι επιτροπϋσ ςτουσ ϊλλουσ Δόμουσ
με τον ύδιο Πρόεδρο, επιλϋχθηκε η οδόσ τησ ςυνεννόηςησ εξ αποςτϊςεωσ,
διότι: α) πρόκειται για διατύπωςη γνώμησ και β) επύ τησ ουςύασ η
υποχρεωτικό φούτηςη δύναται να εφαρμοςτεύ ϊμεςα. Π.χ. τι νόημα ϋχει
επιτόπια ςυνεδρύαςη για τη νόςο Αγκύςτρι, όταν φϋτοσ ϋχει δύο (2) νόπια
και δύο (2) προνόπια;
5. Κατόπιν διαμαρτυρύασ πϋντε (5) εκ των επτϊ (7) Δημϊρχων των Δόμων
του Αργοςαρωνικού τη Μ. Σετϊρτη 4/4/18, ότι δε ςυμφωνούν ςτην εξ
αποςτϊςεωσ ςυνεννόηςη (οι ύδιοι ςυνεννοόθηκαν εξ αποςτϊςεωσ
αποτελεςματικϊ για να διαμαρτυρηθούν), ο Πρόεδροσ αναγκαςτικϊ τουσ
προςκϊλεςε εγγρϊφωσ για την επόμενη ημϋρα, Μ. Πϋμπτη 5/4/18, ημϋρα
λόξησ τησ δοθεύςησ προθεςμύασ, ςτον Πειραιϊ. Οι κ.κ. Δόμαρχοι των
Δόμων Κυθόρων, πετςών, Πόρου, Σροιζηνύασ-Μεθϊνων και Αύγινασ, με
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κοινό τουσ επιςτολό διαμαρτυρόθηκαν για τη μη τόρηςη των
προθεςμιών πρόςκληςησ και επύ τησ ουςύασ δόλωςαν απερύφραςτα ότι
διαφωνούν ςτην εφαρμογό τησ υποχρεωτικόσ φούτηςησ των νηπύων
τεςςϊρων (4) ετών, λόγω ανεπϊρκειασ αιθουςών(;).
6. Μετϊ την παρϊταςη τησ προθεςμύασ από την ΠΔΕ Αττικόσ ϋωσ την
Σετϊρτη 11/4/2018, λόγω τησ νηςιωτικότητασ τησ Διεύθυνςησ Πειραιϊ,
ο Πρόεδροσ απϋςτειλε εκ νϋου πρόςκληςη για ςύγκληςη των τριμερών
επιτροπών μετϊ από 5 ημϋρεσ, την Σρύτη 10/4/2018, ςτα Γραφεύα τησ
Διεύθυνςησ ςτον Πειραιϊ. Οι κ.κ. Δόμαρχοι των Δόμων Κυθόρων,
πετςών, Πόρου, Σροιζηνύασ-Μεθϊνων και Αύγινασ, πϊλι με κοινό τουσ
επιςτολό, παρϊ την τόρηςη των προθεςμιών πρόςκληςησ, βρόκαν νϋα
αιτιολογύα μη προςϋλευςησ, μεταξύ ϊλλων ότι ϋχουν πολλούσ τουρύςτεσ
ςτο νηςύ κι ότι πρϋπει να εύναι ςτο Δημαρχεύο τουσ !!! Παρϊ ταύτα, η
επιτροπό με παρόντα τα δύο μϋλη τησ, το Διευθυντό Εκπαύδευςησ και τον
Πρόεδρο του υλλόγου, διατύπωςε ομόφωνα τη θετικό τησ γνώμη, πλην
τησ νόςου των Κυθόρων, όπου δεν προςόλθε ούτε η Πρόεδροσ του
υλλόγου Εκπαιδευτικών.
7. Προσ απόδειξη των παραπϊνω, παραθϋτουμε τα ςτοιχεύα τησ υπηρεςύασ
μασ, τα οπούα ςτοιχειοθετούν ότι δύναται να εφαρμοςτεύ η υποχρεωτικό
φούτηςη των νηπύων τεςςϊρων (4) ετών από το 2018-19, δηλαδό ϊμεςα,
ςτουσ Δόμουσ του Αργοςαρωνικού. Επιςημαύνεται δε ότι, κατϊ το φετινό
διδακτικό ϋτοσ(2017-18), λειτούργηςαν από την πρώτη μϋρα όλα τα
Νηπιαγωγεύα του Αργοςαρωνικού χωρύσ κανϋνα πρόβλημα, κϊποια
μϊλιςτα με 11 μαθητέσ (1ο Ν/Γ Ύδρασ), με 10 μαθητέσ (Ν/Γ Άλωνεσ
Αύγινασ), με 5 μαθητέσ (Ν/Γ Καλλονόσ Σροιζηνύασ), με 4 μαθητέσ (Ν/Γ
Αγκιςτρύου), με 3 μαθητέσ (Ν/Γ Καρατζϊ Σροιζηνύασ).
ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΝΑ
1) Αριθμόσ Νηπύων ϋτουσ 2018-2019(εκτύμηςη): 112
2) Αριθμόσ Προνηπύων ϋτουσ 2018-2019(εκτύμηςη): 112
ύνολο: 224
3) Αριθμόσ Αιθουςών Διδαςκαλύασ : 12
α) Δημόςιεσ : 12
β) Μιςθωμϋνεσ :0
4) Απαιτούμενοσ αριθμόσ νϋων αιθουςών: 0
Διαπιςτώνεται ότι, δύναται να ενταχθούν ςτην υποχρεωτικό φούτηςη τα
νόπια που ςυμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρύου 2018 την ηλικύα των τεςςϊρων
(4) ετών ςτο Δόμο Αύγινασ για το ςχολικό ϋτοσ 2018-2019, δεδομϋνου ότι και οι
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υπϊρχουςεσ αύθουςεσ επαρκούν και, αν παραςτεύ ανϊγκη, υπϊρχουν διαθϋςιμεσ
αύθουςεσ ςτο 2ο Δ Αύγινασ, ςτο Δ Βαθϋωσ, ςτο Δ Κυψϋλησ και αλλού.
ΔΗΜΟ ΠΟΡΟΤ
1) Αριθμόσ Νηπύων ϋτουσ 2018-2019(εκτύμηςη): 24
2) Αριθμόσ Προνηπύων ϋτουσ 2018-2019(εκτύμηςη): 24
ύνολο: 48
3) Αριθμόσ Αιθουςών Διδαςκαλύασ : 2
α) Δημόςιεσ : 2
β) Μιςθωμϋνεσ :0
4) Απαιτούμενοσ αριθμόσ νϋων αιθουςών : 0
Διαπιςτώνεται ότι, δύναται να ενταχθούν ςτην υποχρεωτικό φούτηςη τα
νόπια που ςυμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρύου 2018 την ηλικύα των τεςςϊρων
(4) ετών ςτο Δόμο Πόρου για το ςχολικό ϋτοσ 2018-2019, δεδομϋνου ότι και οι
υπϊρχουςεσ αύθουςεσ επαρκούν και, αν παραςτεύ ανϊγκη, υπϊρχει διαθϋςιμη
αύθουςα ςτο 2ο Δ Πόρου.
ΔΗΜΟ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ-ΜΕΘΑΝΩΝ
Α. ΓΑΛΑΣΑ
1) Αριθμόσ Νηπύων ϋτουσ 2018-2019(εκτύμηςη): 21
2) Αριθμόσ Προνηπύων ϋτουσ 2018-2019(εκτύμηςη): 21
ύνολο: 42
3) Αριθμόσ Αιθουςών Διδαςκαλύασ : 2
α) Δημόςιεσ : 2
β) Μιςθωμϋνεσ :0
4) Απαιτούμενοσ αριθμόσ νϋων αιθουςών : 0
Β. ΜΕΘΑΝΩΝ
1) Αριθμόσ Νηπύων ϋτουσ 2018-2019(εκτύμηςη): 13
2) Αριθμόσ Προνηπύων ϋτουσ 2018-2019(εκτύμηςη): 12
ύνολο: 25
3) Αριθμόσ Αιθουςών Διδαςκαλύασ : 2
α) Δημόςιεσ : 2
β) Μιςθωμϋνεσ :0
4) Απαιτούμενοσ αριθμόσ νϋων αιθουςών : 0
Γ. ΚΑΛΛΟΝΗ
1) Αριθμόσ Νηπύων ϋτουσ 2018-2019(εκτύμηςη): 3
2) Αριθμόσ Προνηπύων ϋτουσ 2018-2019(εκτύμηςη): 5
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ύνολο: 8
3) Αριθμόσ Αιθουςών Διδαςκαλύασ : 1
α) Δημόςιεσ : 1
β) Μιςθωμϋνεσ :0
4) Απαιτούμενοσ αριθμόσ νϋων αιθουςών : 0
Δ. ΣΡΟΙΖΗΝΑ
1) Αριθμόσ Νηπύων ϋτουσ 2018-2019(εκτύμηςη): 8
2) Αριθμόσ Προνηπύων ϋτουσ 2018-2019(εκτύμηςη): 8
ύνολο: 16
3) Αριθμόσ Αιθουςών Διδαςκαλύασ : 1
α) Δημόςιεσ : 1
β) Μιςθωμϋνεσ :0
4) Απαιτούμενοσ αριθμόσ νϋων αιθουςών : 0
Ε. ΚΑΡΑΣΖΑ
1) Αριθμόσ Νηπύων ϋτουσ 2018-2019(εκτύμηςη): 2
2) Αριθμόσ Προνηπύων ϋτουσ 2018-2019(εκτύμηςη): 5
ύνολο: 7
3) Αριθμόσ Αιθουςών Διδαςκαλύασ : 1
α) Δημόςιεσ : 1
β) Μιςθωμϋνεσ :0
4) Απαιτούμενοσ αριθμόσ νϋων αιθουςών : 0
Διαπιςτώνεται ότι, δύναται να ενταχθούν ςτην υποχρεωτικό φούτηςη τα
νόπια που ςυμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρύου 2018 την ηλικύα των τεςςϊρων
(4) ετών ςτο Δόμο Σροιζηνύασ-Μεθϊνων για το ςχολικό ϋτοσ 2018-2019,
δεδομϋνου ότι και οι υπϊρχουςεσ αύθουςεσ επαρκούν και, αν παραςτεύ ανϊγκη,
υπϊρχει διαθϋςιμη αύθουςα ςτο Ν/Γ Μεθϊνων.
ΔΗΜΟ ΠΕΣΩΝ
1) Αριθμόσ Νηπύων ϋτουσ 2018-2019(εκτύμηςη): 38
2) Αριθμόσ Προνηπύων ϋτουσ 2018-2019(εκτύμηςη): 35
ύνολο: 73
3) Αριθμόσ Αιθουςών Διδαςκαλύασ : 4
α) Δημόςιεσ : 4
β) Μιςθωμϋνεσ :0
4) Απαιτούμενοσ αριθμόσ νϋων αιθουςών : 0
Διαπιςτώνεται ότι, δύναται να ενταχθούν ςτην υποχρεωτικό φούτηςη τα
νόπια που ςυμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρύου 2018 την ηλικύα των τεςςϊρων
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(4) ετών ςτο Δόμο πετςών για το ςχολικό ϋτοσ 2018-2019, δεδομϋνου ότι και
οι υπϊρχουςεσ αύθουςεσ επαρκούν και, αν παραςτεύ ανϊγκη, υπϊρχει αδιϊθετη
αύθουςα ςτο 1ο Ν/Γ πετςών.
ΔΗΜΟ ΑΓΚΙΣΡΙΟΤ
1) Αριθμόσ Νηπύων ϋτουσ 2018-2019 (κατ’ εκτύμηςη) : 2
2) Αριθμόσ Προνηπύων ϋτουσ 2018-2019 (κατ’ εκτύμηςη ): 5
ύνολο: 7
3) Αριθμόσ Αιθουςών Διδαςκαλύασ :1
α) Δημόςιεσ : 1
β) Μιςθωμϋνεσ : 0
4) Απαιτούμενοσ αριθμόσ νϋων αιθουςών : 0
Διαπιςτώνεται ότι, οι υπϊρχουςεσ κτιριακϋσ υποδομϋσ μπορούν να
εξυπηρετόςουν ενδεχόμενη αύξηςη του μαθητικού δυναμικού, λόγω
υποχρεωτικόσ φούτηςησ των νηπύων που ςυμπληρώνουν ηλικύα τεςςϊρων (4)
ετών την 31η Δεκεμβρύου του ϋτουσ 2018.
ΔΗΜΟ ΤΔΡΑ
1) Αριθμόσ Νηπύων ϋτουσ 2018-2019 (κατ’ εκτύμηςη) : 23
2) Αριθμόσ Προνηπύων ϋτουσ 2018-2019 (κατ’ εκτύμηςη) : 23
ύνολο: 46
3) Αριθμόσ Αιθουςών Διδαςκαλύασ : 3
α) Δημόςιεσ : 3
β) Μιςθωμϋνεσ : 0
4) Απαιτούμενοσ αριθμόσ νϋων αιθουςών : 0
Διαπιςτώνεται ότι, δύναται να ενταχθούν ςτην υποχρεωτικό φούτηςη τα
νόπια που ςυμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρύου 2018 την ηλικύα των τεςςϊρων
(4) ετών ςτο Δόμο Ύδρασ για το ςχολικό ϋτοσ 2018-2019, δεδομϋνου ότι και οι
υπϊρχουςεσ αύθουςεσ επαρκούν και, αν παραςτεύ ανϊγκη, υπϊρχει διαθϋςιμη
επιπλϋον αύθουςα ςτο 1ο Νηπιαγωγεύο Ύδρασ.
ΔΗΜΟ ΚΤΘΗΡΩΝ
1) Ν/Γ ΠΟΣΑΜΟΤ
α) Αριθμόσ νηπύων ϋτουσ 2018-2019 (κατ’ εκτύμηςη) :13
β) Αριθμόσ προνηπύων(κατ’ εκτύμηςη): 18
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2) Ν/Γ ΧΩΡΑ ΚΤΘΗΡΩΝ
α) Αριθμόσ νηπύων ϋτουσ 2018-2019 (κατ’ εκτύμηςη) :18
β) Αριθμόσ προνηπύων(κατ’ εκτύμηςη): 13
ύνολο νηπίων/προνηπίων (εκτίμηςη): 62
3) Αριθμόσ Αιθουςών Διδαςκαλύασ : 4
α) Ν/Γ ΠΟΣΑΜΟΤ (Αγύα Πελαγύα) : 2
β) Ν/Γ ΧΩΡΑ ΚΤΘΗΡΩΝ : 2
α) Δημόςιεσ : 4
β) Μιςθωμϋνεσ : 0
4) Απαιτούμενοσ αριθμόσ νϋων αιθουςών : 0
Διαπιςτώνεται ότι οι κτιριακϋσ υποδομϋσ επιτρϋπουν την εφαρμογό τησ
υποχρεωτικόσ φούτηςησ για τα νόπια που ςυμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρύου
2018 την ηλικύα των τεςςϊρων (4) ετών ςτο Δόμο Κυθόρων για το ςχολικό
ϋτοσ 2018-2019, καθώσ υπϊρχουν όδη τρεισ (4) διαθϋςιμεσ αύθουςεσ για κατ’
εκτύμηςη 62 μαθητϋσ ςυνολικϊ, αλλϊ κι αν παραςτεύ ανϊγκη όδη υπϊρχουν δύο
(2) αύθουςεσ ελαφριϊσ προκαταςκευόσ του ΟΚ ςτον Ποταμό για χρόςη όπου
χρειαςτεύ.
8. Σέλοσ, ςε ό,τι αφορϊ ςτουσ υπόλοιπουσ Δόμουσ τησ περιοχόσ ευθύνησ
μασ, η ςυνεργαςύα μασ υπόρξε ϊψογη και χωρύσ κανϋνα πρόβλημα από
τουσ κ.κ. Δημϊρχουσ. Με ομόφωνη γνώμη τησ τριμερούσ επιτροπόσ
δύναται να εφαρμοςτεύ η υποχρεωτικό φούτηςη για τα νόπια των
τεςςϊρων (4) ετών από το 2018-19 ςτο Δόμο αλαμύνασ και Περϊματοσ,
ενώ πλειοψηφικϊ ςτο Δόμο Πειραιϊ, Κερατςινύου-Δραπετςώνασ,
Νύκαιασ-Αγ. Ι. Ρϋντη και Κορυδαλλού θα εξεταςτεύ η δυνατότητα
εφαρμογόσ από το ςχολικό ϋτοσ 2019-20, κυρύωσ λόγω τησ ϋλλειψησ
αιθουςών και επαρκούσ χρόνου προετοιμαςύασ.
Από τα παραπϊνω αναλυτικϊ ςτοιχεύα γύνεται ςαφϋσ ότι ούτε μεθοδεύςεισ
υπόρξαν ούτε αυθαύρετα ςτοιχεύα, όπωσ κϊποιοι για ϊλλουσ προφανώσ λόγουσ
ιςχυρύζονται. Η Διεύθυνςη Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ Πειραιϊ με αύςθημα
ευθύνησ και ςτοιχειώδουσ αυτοςεβαςμού κατϋβαλε κϊθε προςπϊθεια
υλοπούηςησ του ν. 4521/2018.
Για τη Διεύθυνςη Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ Πειραιά
Ο Διευθυντήσ
Λεωνίδασ Νίκασ
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