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ΘΕΜΑ: «Ενημερωτική συνάντηση του Δ.Σ. του συλλόγου μας με τους συναδέλφους
εκπαιδευτικούς των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων»
Στο στόχαστρο Κυβέρνησης-ΟΟΣΑ-Δήμων και Πανεπιστημιακού Κατεστημένου, το
Νηπιαγωγείο δια μέσου των συγχωνεύσεων των σχολών!
Θεσμοθέτηση ΤΩΡΑ της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολική αγωγής-εκπαίδευσης!
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Επίθεση δέχεται για άλλη μια φορά το Δημόσιο Νηπιαγωγείο.
Αφορμή και όχημα οι δρομολογούμενες συγχωνεύσεις τμημάτων Προσχολικής Αγωγής των
ΑΤΕΙ με τα Παιδαγωγικά Τμήματα Προσχολικής Αγωγής και δούρειος ίππος το Νηπιαγωγείο!
Οι στόχοι σαφείς και διατυπωμένοι από τις συνόδους της Λισαβόνας και της Μπολόνιας,
τον ΟΟΣΑ και την ΕΕ:
α. Λειτουργία όλων των εκπαιδευτικών δομών και ιδρυμάτων με βάση ιδιωτικοοικονομικά
κριτήρια και
β. διάλυση των επαγγελματικών δικαιωμάτων και προώθηση της διαρκούς κινητικότητας
των εργαζομένων.
Αυτούς τους στόχους εξυπηρετούν οι συγχωνεύσεις-καταργήσεις τμημάτων. Αυτούς τους
στόχους προωθεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με όλες τις αναδιαρθρώσεις που πραγματοποίησε
και προωθεί σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης: το Νέο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο, το Νέο
Ολοήμερο Δημοτικό, το Νέο Λύκειο και ο νόμος για τα Πανεπιστήμια.
Σε αυτήν την κατεύθυνση την 1η Αυγούστου, αιφνιδιαστικά, κατά την προσφιλή της
τακτική, ερήμην της εκπαιδευτικής κοινότητας, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας
επέλεξε να επιβάλει ένα Προεδρικό Διάταγμα το οποίο, υποτίθεται ότι, ρυθμίζει βασικά ζητήματα
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, είκοσι, σχεδόν, χρόνια μετά τα Π.Δ. 200 και 201 του 1998, ενώ
στην πραγματικότητα εκσυγχρονίζει και ενισχύει τους μηχανισμούς περικοπών και λιτότητας
και αναβαθμίζει το ιεραρχικό/αυταρχικό μοντέλο διοίκησης στην κατεύθυνση των αντιδραστικών
αναδιαρθρώσεων στο πλαίσιο του σχολείου και των ολοένα ελαστικοποιούμενων σχέσεων
εργασίας των εκπαιδευτικών.
Η επιχείρηση ενοποίησης και ενιαιοποίησης για τις ηλικίες 0-6 της βρεφικής
φροντίδας και μέριμνας που παρέχεται στον Παιδικό Σταθμό με την προσχολική αγωγή και
εκπαίδευση που παρέχεται στο Νηπιαγωγείο ή ακόμη και την εκπαίδευση των δύο πρώτων

τάξεων του Δημοτικού Σχολείου με το φάσμα να εκτείνεται στις ηλικίες 0-8 (δια μέσου της
ενοποίησης των αντίστοιχων σχολών) εξυπηρετεί τους
παραπάνω στόχους και το
Νηπιαγωγείο γίνεται ο δούρειος ίππος για την προώθηση αυτών των σχεδιασμών.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ» καταγγέλλει την
απαράδεκτη τακτική του αιφνιδιασμού και των μονομερών αποφάσεων εκ μέρους της πολιτικής
ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και απαιτεί την άμεση απόσυρση του Π.Δ. 79/2017 και την
θεσμοθέτηση ρυθμίσεων που θα σέβονται τις τεκμηριωμένες θέσεις του κλάδου.
Εκφράζουμε την κάθετη αντίθεσή μας στις προτάσεις για συγχώνευση των Τμημάτων
Προσχολικής Αγωγής των Α.Τ.Ε.Ι. με τα Παιδαγωγικά Τμήματα Προσχολικής Αγωγής.
Καλούμε:
Όλους τους συναδέλφους να υπερασπιστούμε όλοι μαζί το δικαίωμα των παιδιών 4-6 ετών
στην απρόσκοπτη φοίτησή τους στο Νηπιαγωγείο αλλά και τα εργασιακά μας δικαιώματα.
Τους αρμόδιους φορείς να δημιουργήσουν θέσεις για όλα τα παιδιά 0-4 ετών, των οποίων οι
γονείς επιθυμούν, στους Παιδικούς Σταθμούς, χωρίς τροφεία και κουπόνια και με την εξασφάλιση
μόνιμης και σταθερής εργασίας για το προσωπικό τους.
Διεκδικούμε :






Άμεση θεσμοθέτηση της δίχρονης υποχρεωτικής φοίτησης στο Νηπιαγωγείο, στα πλαίσια
της ενιαίας 14χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης (12χρονο Δημόσιο Δωρεάν Υποχρεωτικό
Σχολείο και Δίχρονη Υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση για όλα τα παιδιά
4 έως 6 ετών στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο), προχωρώντας σε μαζικούς διορισμούς
εκπαιδευτικών και δημιουργώντας τις αναγκαίες κτιριακές και υλικοτεχνικές υποδομές.
.
Αυτοτελή λειτουργία των Παιδαγωγικών Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής και διασφάλιση
των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων τους.
Ακύρωση οποιασδήποτε προσπάθειας υπαγωγής των Νηπιαγωγείων στους Δήμους.
Το Δ.Σ. του συλλόγου μας καλεί όλους τους συναδέλφους των Δημοτικών Σχολείων και

Νηπιαγωγείων μέλη του Συλλόγου μας σε συνάντηση – ενημέρωση για τα τρέχοντα θέματα την
Τετάρτη 15 Νοεμβρίου, ώρα 7:00 μ.μ. στο 12ο Δημ. Σχολ. Χαλανδρίου.

