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 Αγ. Παρασκευή, 15  Μαΐου  2017 
 

Αρ. Πρωτ. 63 

 

Προς: Δ.Σ.  ΔΟΕ 

 

Κοιν:  Τους συναδέλφους μέλη του 

συλλόγου  μας 

 

  ΘΕΜΑ:   Συγκρότηση  τμημάτων  με  αμιγή  χαρακτήρα  στα  Νηπιαγωγεία 

 

 Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

  

Η  Υ.Α. για το Ενιαίου τύπου Ολοήμερο Νηπιαγωγείο αποτέλεσε σοβαρότατη 

αντιδραστική τομή  στη λειτουργία του Δημόσιου Νηπιαγωγείου, τόσο στο επίπεδο του 

παιδαγωγικού, εκπαιδευτικού και αντισταθμιστικού του ρόλου, όσο και στο επίπεδο των 

εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών του.  

Η 85
η
 Γ.Σ. της ΔΟΕ αναδεικνύοντας το ζήτημα κατέληξε με απόφασή της να την 

καταγγείλει και να απαιτεί  την απόσυρσή της  ενώ παράλληλα στις 8 Ιουνίου εξετάζεται 

προσφυγή της Ομοσπονδίας στο ΣτΕ ενάντια σε αυτήν.  

Η ενδεχόμενη εφαρμογή των  νέων φετινών  εγκυκλίων  του ΥΠΕΘ που αφορούν 

στις εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία για το σχ. Έτος 2017-2018 (Φ.6/ΦΜ/67172/25-

4-17) και στις  ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των 

Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2017-2018 και τον  προγραμματισμό λειτουργίας 

του ολοήμερου προγράμματος  (72123/Δ1/3-5-207) οι οποίες είναι βασισμένες σε 

αυτήν την Υ.Α. θα επιτείνει την προσπάθεια υλοποίησης της αντιδραστικής 

αναδιάρθρωσης στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο.   

Συγκεκριμένα θα έχουμε ως αποτέλεσμα: 

1. Την επιβολή συγκρότησης και λειτουργίας μικτών τμημάτων και τη συνακόλουθη 

ακύρωση του ενιαίου χαρακτήρα του Ολοήμερου Προγράμματος. 

2. Τη δημιουργία σοβαρότατου προβλήματος απορρόφησης νηπίων και προνηπίων 

και δυσλειτουργίας των Νηπιαγωγείων στα οποία θα γίνουν κληρώσεις. 

3. Την επισφάλεια των θέσεων εργασίας των νηπιαγωγών ως συνέπεια της 

συγχώνευσης- κατάργησης τμημάτων. 

4.  Τη μείωση του αριθμού πρόσληψης αναπληρωτών νηπιαγωγών με την 

απαγόρευση πρόσληψης όσων  θα κάλυπταν ανάγκες λειτουργίας παραρτημάτων 

Νηπιαγωγείων. ( Εγκύκλιος ΥΠΕΘ αρ. πρωτ. 72123/Δ1/3-5-207 παρ. Α8) 

5. Τη διεύρυνση της  εφαρμογής της κινητικότητας για την κάλυψη λειτουργικών 

αναγκών 

 

Καλούμε το Δ.Σ. της ΔΟΕ :  

 

 Να προσφέρει πλήρη συνδικαλιστική κάλυψη των συλλόγων διδασκόντων και 

των Προϊσταμένων των Νηπιαγωγείων για τη συγκρότηση τμημάτων με αμιγή 
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χαρακτήρα, κλασσικού και ολοήμερου προγράμματος, σύμφωνα με τις αιτήσεις 

των γονέων. 

 

 Να απαιτήσει την πρόσληψη αναπληρωτών συναδέλφων για την κάλυψη των  

λειτουργικών αναγκών των παραρτημάτων ,όπου αυτό είναι απαραίτητο.  

 

 

 


