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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
με αφορμή την πρόταση της ΚΕΔΕ
«περί υπαγωγής των νηπιαγωγείων στους Δήμους»

Η

Εκτελεστική

Επιτροπή

της

Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

εκφράζει

την

κατηγορηματική της αντίθεση στην πρόσφατη απόφαση του τακτικού
συνεδρίου της ΚΕΔΕ με την οποία ζητείται -μεταξύ άλλων- και η υπαγωγή
των νηπιαγωγείων στους Δήμους.
Δεν είναι η πρώτη φορά που οι «τοπικοί άρχοντες» θέτουν ως στόχο
την υπαγωγή των νηπιαγωγείων, αλλά και συνολικά της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στους Δήμους για ευνόητους λόγους.
Οι προσπάθειες αυτές, που άρχισαν στα τέλη της δεκαετίας του ’90
δεν ευοδώθηκαν ποτέ χάρη στην οργανωμένη αντίδραση σύσσωμου του
εκπαιδευτικού κινήματος, αλλά και στις δικαστικές αποφάσεις που
εκδόθηκαν σε ανώτατο βαθμό, όπως η 2592/99 απόφαση του ΣτΕ, η οποία
ρητά

αναφέρει:

«Δεν

μπορούν

να

μεταφερθούν

αρμοδιότητες

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στους Οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αυτό γιατί το άρθρο 16 του Συντάγματος
ρητά το απαγορεύει».
Με την απόφασή της αυτή η ΚΕΔΕ επαναφέρει την απόπειρα
υποβάθμισης του εκπαιδευτικού χαρακτήρα της προσχολικής αγωγής, την
ώρα που οι θεσμοί επιτάσσουν τον «εξορθολογισμό» σε πόρους και
δαπάνες,

καθώς

και

εκπαιδευτικές δομές.

τις

γενικευμένες

περικοπές

στις

δημόσιες

2

Ύστερα από τα παραπάνω η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
καλεί τον Υπουργό Παιδείας και την Κυβέρνηση να πάρουν ξεκάθαρη
θέση για το θέμα και να απορρίψουν το αίτημα της ΚΕΔΕ ως
αντισυνταγματικό και παράνομο, σταματώντας κάθε συζήτηση για το
θέμα, που είναι λυμένο εδώ και δεκαετίες.
Απαιτούμε, εδώ και τώρα, να θεσμοθετηθεί διετής υποχρεωτική
προσχολική αγωγή για όλα τα παιδιά σε ένα Δημόσιο και δωρεάν
νηπιαγωγείο, το οποίο θα λειτουργεί με αποκλειστική ευθύνη του Κράτους
και του Υπουργείου Παιδείας.
Να πραγματοποιηθούν μαζικοί, μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών,
καθώς και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού.
Να λειτουργήσουν όλες οι δομές ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης,
που είναι αναγκαίες για την ολόπλευρη στήριξη των νηπίων και προ
νηπίων.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

