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Προς: Τους συναδέλφους μέλη του 

συλλόγου  μας. 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο : «ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 

ΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» 
  

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Οι προτάσεις του ετήσιου τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ στα Ιωάννινα 30/11-2/12 

2017 για ένα νέο ρόλο των δήμων και αλλαγή της οργάνωσης και της λειτουργίας 

του κράτους σε σχέση με τα νηπιαγωγεία της χώρας μας βρίσκουν εντελώς 

αντίθετους.  

 Δεν θα επιτρέψουμε καμιά λειτουργική ή οποιαδήποτε άλλη μεταφορά 

νηπιαγωγείων μας στους δήμους της χώρας.  

 Τα νηπιαγωγεία είναι και θα παραμείνουν οργανικό κομμάτι της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

 Ζητάμε από τη ΔΟΕ να συνεχίσει τον αγώνα για τη στήριξη του 

δημόσιου Νηπιαγωγείου και την Απαίτηση του κλάδου για θεσμοθέτηση της 

2χρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

επικαιροποιώντας με ανακοινώσεις και δράσεις τις θέσεις του κλάδου για τα 

νηπιαγωγεία και να διαμηνύσει στην ΚΕΔΕ και σε οποιονδήποτε άλλον την 

ανυποχώρητη θέση μας για τα νηπιαγωγεία. 

ΛΕΜΕ  ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΔΕ 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΕΔΕ: ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Το κανονιστικό πλαίσιο εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής εκπαίδευσης χρειάζεται 

ουσιαστική αλλαγή, με κατεύθυνση την ανάθεση ουσιαστικότερων αρμοδιοτήτων στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, όπως και σε πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης. Προτείνουμε:  

➢ Τη συγκρότηση ενιαίας οργανικής μονάδας του Δήμου για την ολοκληρωμένη διοικητική 

υποστήριξη της λειτουργίας των σχολείων που θα περιλαμβάνει τους γραμματείς–υπαλλήλους 

του Υπουργείου Παιδείας που απασχολούνται σε ορισμένα μεγάλα σχολεία, τους σχολικούς 

φύλακες και τις σχολικές καθαρίστριες και θα υποστηρίζει τις Σχολικές Επιτροπές.  

➢ Την επανεξέταση των οργάνων που λειτουργούν στους Δήμους και αφορούν την εκπαίδευση 

(Δημοτικές Επιτροπές Παιδείας και Σχολικές Επιτροπές) με κατεύθυνση τις αναγκαίες 
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συγχωνεύσεις ή την ανάληψη ορισμένων αρμοδιοτήτων από το Δημοτικό Συμβούλιο και 

δημοτικές υπηρεσίες ή τον περιορισμό τους και τη συγκρότηση ενιαίας Δ.Ε.Π. ανά Δήμο, η 

οποία θα λειτουργεί ως ενιαίο εισηγητικό όργανο σχεδιασμού και πολιτικής προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο για τις αρμοδιότητες παιδείας.  

➢ Την εκπόνηση Προγράμματος σχολικής στέγης με τρεις άξονες: α) Νέα σχολεία (ανάγκες με 

στατιστική τεκμηρίωση, μείωση μισθωμένων σχολείων), β) Αναβάθμιση υπαρχόντων 

(Υπουργείο Παιδείας, Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.) και γ) Απλοποίηση της διαδικασίας 

αδειοδότησης για νέα σχολεία και κυρίως για επέκταση υπαρχόντων (η οποία είναι 

απαράδεκτα χρονοβόρα).  

➢ Τη διοικητική μεταφορά των λειτουργούντων νηπιαγωγείων στους Δήμους και τη θεσμοθέτηση 

της συγκρότησης των νέων νηπιαγωγείων από τους Δήμους. Τα νηπιαγωγεία θα λειτουργούν 

είτε στις υπάρχουσες κρατικές υποδομές, είτε στους παιδικούς σταθμούς είτε με την 

αξιοποίηση σχολικών κτιρίων που δεν λειτουργούν. Το Υπουργείο Παιδείας θα καλύπτει το 

λειτουργικό κόστος και η ΚΤ.ΥΠ. το κόστος εξοπλισμού και παιδαγωγικού υλικού. Τα 

δημοτικά νηπιαγωγεία θα τελούν υπό την εποπτεία των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης και θα υποστηρίζονται από τους συμβούλους προσχολικής αγωγής. 

 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου 

 


