
Τι είναι                                                        
ο Συνεταιρισμός Γονέων Χαλανδρίου 

Συνοπτική  παρουσίαση  



Η δημιουργία του Συνεταιρισμού ως φυσικό 
αποτέλεσμα των επικρατουσών συνθηκών 

• Μάϊος 2011: κατάρρευση των δημοτικών παιδικών σταθμών στο 
Χαλάνδρι 

• Κλείνουν 3 παιδικοί σταθμοί 
• Απολύονται πάνω από 55 εκπαιδευτικοί και καθαρίστριες 
• Προβλήματα στην τροφοδοσία και λειτουργία των εναπομεινάντων 
• Δημιουργία επιτροπής αγώνα γονέων και απόπειρα ανάσχεσης της 

πορείας συρρίκνωσης της προσχολικής αγωγής στην πόλη 
• 2 μήνες συνεχών κινητοποιήσεων  
• Πλήρης εκτροχιασμός του οικογενειακού προγραμματισμού δεκάδων 

οικογενειών 
 



Βασικά συμπεράσματα από την συνεύρεση 
των γονέων και την δράση τους το 2011  

• Η αποχώρηση του κράτους από την προσχολική αγωγή αποτελεί μη 
αντιστρέψιμη πορεία.  Σε όλες τις επαφές που έγιναν το αβίαστο 
συμπέρασμα που προέκυπτε ήταν το αδύνατο της επιστροφής στην 
πρωθύστερη  κατάσταση 

• Η ανυπαρξία πρότασης από την αγορά που να καθιστά 
προσβάσιμους τους ιδιωτικούς παιδικούς στην εργαζόμενη οικογένεια 
 

Οι εκτιμήσεις μας αυτές επιβεβαιώθηκαν σύντομα με τον χειρότερο τρόπο. 
Σε μία πορεία 4 ετών που ξεκίνησε από το 2009 και μέχρι το 2012 οι 9 
παιδικοί σταθμοί έγιναν 4, τα 900 φιλοξενούντα παιδιά έγιναν 400  ενώ 
έκλεισαν όλα τα βρεφικά τμήματα. 
Τη ίδια στιγμή  οι νόμιμοι παιδικοί σταθμοί είχαν τροφεία απλησίαστα 
πάνω από 350€  / μήνα 

tip 



Η Κοινωνική Οικονομία :                          
μια πιθανή λύση στο αδιέξοδο 

• Η ψήφιση του Νόμου 4019 το φθινόπωρο του 2011 βάση συζήτησης 
για διέξοδο στο πρόβλημά μας 

• Η ενεργοποίηση τ ου Μητρώου  Κοινωνικής οικονομίας τον Μάρτιο 
του 2012 και η οριστική απόφαση δημιουργίας ΚΟΙΝΣΕΠ 

• Ιούνιος  2012: αποδοχή του καταστατικού μας από το Μητρώο 
• Αύγουστος του 2012 : ενοικίαση γραφείων και έναρξη στην Εφορία 
• Νοέμβριος του 2012 : ξεκίνημα  της πρώτης απόπειρας συνεταιρισμού 

γονέων στην βάση φύλαξης των παιδιών τους. Πρώτη πρόσληψη . 
• Μάρτιος του 2013: 1η τροποποίηση καταστατικού 
• Μάϊος του 2013 : Δοκιμαστική λειτουργία  2ης δομής φύλαξης παιδιών. 

Ενοικίαση νέων γραφείων. Πρόσληψη 2 νέων παιδaγωγών. 
• Αύγουστος του 2013: αδειοδότηση του 1ου Συνεταιριστικού 

φροντιστηρίου. 
• Σεμπτέμβειος του 2013: Έναρξη φροντιστηρίου και 2ης δομής φύλαξης 

παιδιών 



Η καταγραφή των προβλημάτων και τα 
εμπόδια που υπήρξαν έως τώρα 

• Καμία ενημέρωση στις ΔΟΥ στο πως διαχειρίζονται τις ΚΟΙΝΣΕΠ. Το 
αποτέλεσμα είναι να θεωρούμαστε  « Αστικός συνεταιρισμός 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα » 

• Καμία παρέμβαση στο τραπεζικό σύστημα : το άνοιγμα  ενός απλού 
λογαριασμού κρατάει 2 μήνες 

• Η συμμετοχή στα προγράμματα του ΟΑΕΔ  που δεν εμφανίζουν καμία 
τακτικότητα όσο αφορά τις πληρωμές 

• 9 βδομάδες για να πάρουμε πιστοποιητικό πυροστασίας  από την 
πυροσβεστική υπηρεσία (για 3 πυροσβεστήρες και μία πυροσβεστική 
φωλιά) 

• Πεισματική άρνηση του νομικού τμήματος του ΕΟΠΠΕΠ  να μας 
αναγνωρίσει  ως νομικό πρόσωπο !!! και να αδειοδοτήσει το 
φροντιστήριο μας 
 



Η κατάσταση του συνεταιρισμού σήμερα  

• Ο Συνεταιρισμός αποτελείται από 10 πλέον μέλη 
• Στην Συνεταιριστική δομή φύλαξης παιδιών φιλοξενούνται 23 παιδιά 

από 19 συνεργαζόμενες οικογένειες 
• Το 1ο Συνεταιριστικό φροντιστήριο ξεκίνησε  αρχές  Σεπτεμβρίου με 

τμήματα σε Α-Β λυκείου – Γ γυμνασίου και τμήμα Αποφοίτων 
 
 Σήμερα στον συνεταιρισμός εργάζονται: 
• 3 νηπιαγωγοί στο πρόγραμμα φύλαξης  βρεφών και νηπίων 
• 1 σπουδάστρια των ΤΕΙ του τμήματος προσχολικής αγωγής τελειώνει 

την πρακτική της  στην 2η δομή 
• 3 φιλόλογοι , 1 φυσικός , 2 μαθηματικοί, 1  βιολόγος, 1 χημικός στο 

συνεταιριστικό φροντιστήριο 
 
 
 



O xώρος της 2ης δομής φύλαξης 
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