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ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
 

Το δημόσιο νηπιαγωγείο ποτέ δεν ήταν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του υπουργείου 

παιδείας. Έτσι κι αλλιώς στις μέρες μας ό,τι σχετίζεται με την πρόνοια, τη μόρφωση, την υγεία, τη 
ζωή των παιδιών και τη δική μας βρίσκεται στο έλεος των μνημονίων.  

Συγκεκριμένα για τα νηπιαγωγεία: υποχρηματοδότηση, συμπτύξεις, περικοπές, ανύπαρκτες 

έως ακατάλληλες υποδομές, εργασιακές σχέσεις που καθημερινά παίρνουν τον κατήφορο, έμμεση 

αύξηση του ωραρίου των νηπιαγωγών και μη καθιέρωση του διδακτικού ωραρίου, δεκάδες χιλιάδες 

προνήπια που τους στερούν την προσχολική αγωγή και μαζί με αυτά στερούν από έναν  ολόκληρο 
κλάδο χιλιάδες θέσεις εργασίας.  

Οι κυβερνήσεις συστηματικά αρνήθηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια τη δίχρονη προσχολική 

αγωγή, που θα έδινε το δικαίωμα φοίτησης στα διπλάσια νήπια, και θα εξασφάλιζε διπλάσιες 

οργανικές θέσεις σταθερής και μόνιμης δουλειάς στις νηπιαγωγούς. Χρησιμοποίησαν για 

επικοινωνιακούς λόγους το ολοήμερο νηπιαγωγείο ως προσφορά στους εργαζόμενους γονείς και ως 

τη μόνη διέξοδο για την ανεργία των εκπαιδευτικών. Τώρα ξεχάστηκαν όλα, τα επικοινωνιακά 

παιχνίδια καλύφθηκαν από τις ατελείωτες περικοπές που επιτάσσουν τα μνημόνια και η τρόικα. Το 

νηπιαγωγείο βρέθηκε για άλλη μια φορά στο στόχαστρο. Με τα πρωτοφανή κενά τέλη Οκτωβρίου, 

με τα χιλιάδες προνήπια εκτός νηπιαγωγείου και με την εγκύκλιο  που αφορά την πρόωρη 

αποχώρηση των νηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα. Μετά τις έντονες αντιδράσεις που 

δημιούργησε η συγκεκριμένη εγκύκλιος, το υπουργείο αναγκάστηκε να εκδώσει διευκρινιστική με 
την οποία επανέφερε το ζήτημα όπως ήταν και στο παρελθόν. 

Ο στόχος όλων των παραπάνω είναι απλός και συγκεκριμένος: η εγκατάλειψη του δημόσιου 

νηπιαγωγείου, η περικοπή ακόμα περισσότερων θέσεων εργασίας, η παραπέρα επιδείνωση των 

εργασιακών σχέσεων, με ελαστικές σχέσεις και η νέα αύξηση του ωραρίου των νηπιαγωγών.  

 

Η απάντησή μας πρέπει να είναι άμεση και δυναμική. Μαζί με τους γονείς μπορούμε να 

ανατρέψουμε τα σχέδια τους. 

 

Ο σύλλογός μας, προχωρά σε ενημέρωση όλων των εκπαιδευτικών και κηρύσσει τρίωρη 

διευκολυντική στάση για όσους εκπαιδευτικούς τη χρειάζονται για να συμμετέχουν στη 

συγκέντρωση. 

 

Διεκδικούμε : 

 Δίχρονη υποχρεωτική δημόσια και δωρεάν προσχολική αγωγή για όλα τα νήπια και 

προνήπια (4-6 ετών). Όλα τα παιδιά στο δημόσιο νηπιαγωγείο 

 Άμεση Νομοθετική κατοχύρωση του διδακτικού ωραρίου  των Νηπιαγωγών στα 

πλαίσια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
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 Μαζικοί μόνιμοι διορισμοί των χιλιάδων νηπιαγωγών που είναι απαραίτητοι για την 

κάλυψη των αναγκών αυτών- ίδρυση νέων νηπιαγωγείων, γενναία χρηματοδότηση 

 Άμεση κάλυψη όλων των κενών με προσλήψεις  

 Εγγραφή χωρίς αποκλεισμό όλων των προνηπίων και νηπίων, των παιδιών των 

εργαζόμενων, ανέργων, μεταναστών στο ολοήμερο νηπιαγωγείο εφόσον το επιθυμούν 

οι γονείς  

 Πρόσληψη βοηθητικού προσωπικού για τα ολοήμερα νηπιαγωγεία. 

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ  

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30/10,  ΣΤΗ 1:00μ.μ.  ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 
 

 


