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Αρ. Πρωτ. 71 

 

Προς: α]   Δ.Ο.Ε. 

β]  Τους συναδέλφους μέλη 

του συλλόγου  μας 

 

Κινητοποίηση για τη Δίχρονη Υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή 

Παρασκευή 16 Ιουνίου ώρα 1μ.μ. στην  πλατεία Κλαυθμώνος. 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,  

 

To χρόνιο αίτημα του συνδικαλιστικού κινήματος και της κοινωνίας για δίχρονη υποχρεωτική 

προσχολική αγωγή και εκπαίδευση για όλα τα παιδιά 4-6 χρόνων παραπέμπεται στις καλένδες καθώς 

δια στόματος Υπουργού Παιδείας και Πρωθυπουργού  εξαγγέλλεται σε βάθος τριετίας με τη 

δυνατότητα επιλογής των γονέων μεταξύ ιδιωτικών και δημοτικών παιδικών σταθμών και Δημόσιου 

Νηπιαγωγείου για τη φοίτηση των παιδιών τους ηλικίας προνηπίου.  Ταυτόχρονα σύμφωνα με το 3ετές 

πρόγραμμα για την εκπαίδευση,  προϊόν συμφωνίας με την ΕΕ και τους θεσμούς και κομμάτι του 4ου 

Μνημονίου,  θα γίνει «εκτίμηση της ενδεχόμενης ανάγκης επέκτασης της προσχολικής αγωγής με την 

προσθήκη ενός ακόμη έτους φοίτησης» 

Η κυβέρνηση για άλλη μια φορά εμπαίζει τους εργαζόμενους και την κοινωνία. 

Εξαπατά  και παραπλανά με τον πλέον κυνικό τρόπο την κοινωνία και τους εκπαιδευτικούς 

παίζοντας σε διπλό ταμπλώ και αποφεύγοντας να δεσμευθεί για χρηματοδότηση δομών και 

προσλήψεων.  

Υποχρεωτική προσχολική αγωγή  και εκπαίδευση που δεν θα  παρέχεται απόκλειστικά και  

ΜΟΝΟ στο Δημόσιο Νηπιαγωγειο δρομολογεί   τη λειτουργία, για πρώτη φορά, τμήματος της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης ( προνήπια 4-5 ετών) στα πλαίσια των Δήμων. Για άλλη μια φορά το 

Νηπιαγωγείο  λειτουργεί ως δούρειος ίππος για την εφαρμογή των κατευθύνσεων του ΟΟΣΑ και της 

ΕΕ για την υπαγωγή  της Εκπαίδευσης στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ας μην ξεχνάμε την απόφαση – 

πρόταση της ΚΕΔΕ προς την κυβέρνηση για την υπαγωγή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  στους 

Δήμους.  

Παράλληλα σηματοδοτεί το άνοιγμα της κερκοπορτας για την εισβολή  των συνθηκών, των  

κανόνων  και των εργασιακών σχέσεων  των δήμων σε δομές της Δημόσιας Εκπαίδευσης δηλαδή την 

είσοδο των κουπονιών- vouchers, των  διδάκτρων  - τροφείων , των ωραρίων  και της 30ωρης 

ελαστικής εργασίας  όλων των μορφών.  

Με τον τρόπο αυτό διαμορφώνεται μια μεγάλη αγορά στο πεδίο της προσχολικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης  η οποία εξυπηρετείται μεθοδικά  με τη μεταβατικότητα σε βάθος τριετίας. Πράγματι η 

διαπιστωμένη υπογεννητικότητα επιτρέπει την απορρόφηση των προνηπίων όπου υφίσταται, χωρίς 

ούτε μια πρόσληψη νηπιαγωγού και ούτε μία νέα αίθουσα Νηπιαγωγείου. Όπου ωστόσο δεν υπάρχει 

δυνατότητα απορρόφησης από τις υπάρχουσες δομές και το ήδη υπάρχον εκπαιδευτικό  προσωπικό τα 

προνήπια ωθούνται στους δημοτικούς και στους ιδιωτικούς   βρεφονηπιακούς  σταθμούς πληρώνοντας 

τροφεία ή μένουν στο σπίτι τους. Πίσω από τη ρητορική της δίχρονης προσχολικής αγωγής κρύβεται 
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η ιδιωτικοποίηση και η προώθηση των κατευθύνσεων του ΟΟΣΑ και της ΕΕ και η ικανοποίηση 

ιδιωτικών συμφερόντων.  Γι αυτό, πέρα από τις απατηλές εξαγγελίες , δεν υπάρχει ούτε ένα 

συγκεκριμένο βήμα για την κατασκευή νέων νηπιαγωγείων και τον διορισμό Νηπιαγωγών.  

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,  

Αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε 

• Ενιαία Δημόσια Δωρεάν Δεκατετράχρονη Εκπαίδευση με Ενιαίο 12χρονο Δημόσιο Δωρεάν 

Υποχρεωτικό Σχολείο και Δίχρονη Δωρεάν Υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση για όλα 

τα παιδιά 4-6 ετών, ελληνόπουλα, προσφυγόπουλα, μεταναστόπουλα,  αποκλειστικά στο Δημόσιο 

Νηπιαγωγείο.  Κανένα νήπιο - προνήπιο έξω από το Δημόσιο Νηπιαγωγείο. 

• Όλες οι δομές της τυπικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης αποκλειστικά στο Υπ. Παιδείας. 

Ακύρωση οποιασδήποτε προσπάθειας υπαγωγής των Νηπιαγωγείων στους Δήμους. 

• Ίδρυση νέων Νηπιαγωγείων και δημιουργία σύγχρονων υποδομών για τα δημόσια νηπιαγωγεία 

με κρατική χρηματοδότηση ώστε να καλύπτονται όλα τα νήπια και προνήπια.  

• Ενίσχυση του δημόσιου Νηπιαγωγείου (ίδρυση  τμημάτων ένταξης παντού, βοηθητικό και 

ειδικό επιστημονικό προσωπικό). 

• Μείωση του αριθμού των παιδιών σε 15 ανά τμήμα  

• Καμία κατάργηση-συγχώνευση Νηπιαγωγείου ή τμήματος. 

• Μαζικοί μόνιμοι διορισμοί Νηπιαγωγών για την κάλυψη όλων των αναγκών. 

• Κατάργηση της Υ.Α, για τον Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Νηπιαγωγείο και όλων των μέτρων 

υπονόμευσης του Δημόσιου Νηπιαγωγείου 

• Μείωση του διδακτικού ωραρίου των Νηπιαγωγών στο επίπεδο της Πρωτοβάθμιας με 

καθολική εφαρμογή της κλιμάκωσής του αναλόγως των χρόνων υπηρεσίας και εξίσωση με το ωράριο 

της Δευτεροβάθμιας για όλους τους εκπαιδευτικούς .  

• Κανένα παιδί ηλικίας 0-4 ετών έξω από του βρεφονηπιακούς σταθμούς εφόσον οι γονείς του 

το επιθυμούν . 

• Όχι σε κουπόνια vouchers, δίδακτρα, χρηματοδότηση ΕΣΠΑ και χορηγούς. 

• Μαζικοί διορισμοί μόνιμων βρεφονηπιοκόμων και του αναγκαίου προσωπικού (ψυχολόγοι, 

παιδίατροι, βοηθητικό προσωπικό) στους Δήμους, με σταθερή μόνιμη εργασία με πλήρη δικαιώματα 

και αξιοπρεπείς αμοιβές, για την κάλυψη όλων των αναγκών.  

• Διασφάλιση των θέσεων εργασίας των Νηπιαγωγών που τώρα εργάζονται στους Παιδικούς 

Σταθμούς των Δήμων, με την εφαρμογή της Δίχρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης στο Νηπιαγωγείο.   

Ο Σύλλογός μας καλεί, μαζί με άλλους συλλόγους εκπαιδευτικών, τους συναδέλφους 

και τις συναδέλφισσες σε μαζική κινητοποίηση την Παρασκευή 16 Ιουνίου ώρα 1μ.μ. 

στην  πλατεία Κλαυθμώνος.    

Καλούμε το Δ.Σ. της  ΔΟΕ να στηρίξει και να καλέσει στην κινητοποίηση. 

 

 


