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Με τουσ αγϊνεσ μασ ζχουμε "κωρακίςει" τον δθμόςιο χαρακτιρα του Νθπιαγωγείου!  

Απαιτοφμε ενιαίο, 14χρονο, υποχρεωτικό, δθμόςιο ςχολείο για όλα τα παιδιά! 

  

  

 Είκοςι ζνα χρόνια μετά τθν προςπάκεια τθσ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ Βοιωτίασ να 
υπαχκοφν τα ςχολεία ςτισ υπθρεςίεσ τθσ και δεκαεπτά χρόνια μετά τθν 2592/1999 απόφαςθ 
του Συμβουλίου Επικρατείασ, θ οποία ζκρινε φςτερα από προςφυγι τθσ ΔΟΕ, ότι θ Παιδεία 
ανήκει ευθέωσ ςτισ αρμοδιότητεσ του Κράτουσ και απέκλειςε  τη μεταφορά 
αρμοδιοτήτων ςχετικών με αυτήν ςτουσ Οργανιςμούσ Τοπικήσ Αυτοδιοίκηςησ 
οποιουδήποτε βαθμού, θ Κεντρικι Ζνωςθ Διμων Ελλάδασ (ΚΕΔΕ) με απόφαςθ του ςυνεδρίου 
τθσ προςπακεί επαναφζρει ςτθν επικαιρότθτα το ίδιο κζμα το οποίο ζχει κρικεί οριςτικά με 
τθν απόφαςθ του ΣτΕ!   
 Δεν είμαςτε κακόλου ςίγουροι ότι όλοι οι ςφνεδροι τθσ ΚΕΔΕ γνωρίηουν τόςο το άρκρο 
16 του Συντάγματοσ τθσ Χϊρασ όςο και τθν απόφαςθ του Συμβουλίου Επικρατείασ αν και κα 
όφειλαν. Σε κάκε περίπτωςθ όμωσ, όλοι αντιλαμβάνονται πωσ θ κατάκεςθ τθσ πρόταςισ τουσ 
δεν οφείλεται ςε ειλικρινζσ ενδιαφζρον για τθν Παιδεία αλλά μάλλον ςε μια επιδίωξι τουσ να 
"εφαρμόςουν" με τον τρόπο που ζχουν κάνει τόςα χρόνια ςτισ υπθρεςίεσ τουσ και το ςφςτθμα 
διοριςμϊν ςτθν εκπαίδευςθ... Με λίγα λόγια μάλλον εκλογικοφσ πελάτεσ ονειρεφονται... 
 Αν το ενδιαφζρον τουσ για τθν παιδεία ιταν πραγματικό, μάλλον κα ζπρεπε ςτο 
ςυνζδριό τουσ να αναηθτοφν τρόπουσ να διακζτουν ςτα ςχολεία ζγκαιρα και χωρίσ 
περικοπζσ τα λιγοςτά μνθμονιακά κονδφλια του κράτουσ αλλά και να τα ενιςχφουν με 
δικοφσ τουσ πόρουσ. Θα ζπρεπε να αναηθτοφν τρόπουσ να φροντίηουν καλφτερα τισ 
κτθριακζσ υποδομζσ, να εφοδιάηουν με καφςιμα ϊςτε να μθν κρυϊνουν οι μακθτζσ ςε 
αίκουςεσ "ψυγεία", να διακζτουν ςωςτά τα αναλϊςιμα, να επιβλζπουν καλφτερα τθν 
κακαριότθτα των εξωτερικϊν χϊρων, να αναηθτοφν λφςεισ για τθν φφλαξθ των 
εγκαταςτάςεων και τθν προςταςία από βανδαλιςμοφσ, να μειϊςουν τθν γραφειοκρατία 
ϊςτε να μθν ταλαιπωροφνται οι εκπαιδευτικοί που προςπακοφν να επιτελζςουν το ζργο 
τουσ. 
 Αντί όλων αυτϊν που με ελάχιςτεσ εξαιρζςεισ γίνονται με απαράδεκτο τρόπο από τουσ 
ΟΤΑ, "ονειρεφονται" μεταφορά των Νθπιαγωγείων ςτισ αρμοδιότθτζσ τουσ. Προφανϊσ για να 
τα λειτουργιςουν με τον "άψογο" τρόπο που οι ίδιοι αλλά δυςτυχϊσ για αυτοφσ και οι πολίτεσ, 
γνωρίηουν... 
 Δεν ζχουμε κανενόσ είδουσ ανθςυχία ότι θ πρόταςθ αυτι μπορεί να ζχει καμία 
απολφτωσ τφχθ υλοποίθςθσ. Είναι όχι μόνο αντιςυνταγματικι αλλά και ανεφάρμοςτθ. Με τθ 
ςτρατθγικι, τισ δράςεισ και τισ πρωτοβουλίεσ μασ δεν ζχουμε αφιςει πεδίο ςε κανζναν ςτα 
πλαίςια του παρόντοσ υντάγματοσ να αμφιςβθτιςει τον δθμόςιο χαρακτιρα του 
Νθπιαγωγείου. Είναι όμωσ εξοργιςτικό κάποιοι ςτθν ςθμερινι εποχι να οραματίηονται 
ρουςφετολογικζσ δόξεσ του παρελκόντοσ! 



 Οι εκπαιδευτικοί και θ κοινωνία ολόκλθρθ αγωνιοφν για τθν κατάςταςθ ςτθν 
εκπαίδευςθ. Παλεφουν για δθμόςια δωρεάν δεκατετράχρονθ εκπαίδευςθ για όλα τα παιδιά, 
ςτα πλαίςια των επιταγϊν του υντάγματοσ τθσ Χϊρασ. 
 Η ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, κα 
ςυνεχίηει να δίνει τον αγϊνα για καλφτερθ εκπαίδευςθ, για καλφτερο ςχολείο. Θα είμαςτε 
πάντα ςτθν πρϊτθ γραμμι για να μθν περάςουν τα ςχζδια όςων επεξεργάηονται 
οπιςκοδρομικζσ λφςεισ. Όπωσ κάναμε το 1999 με τθν προςφυγι ςτο τΕ που ζβαλε φρζνο 
ςτισ επιδιϊξεισ των αμετανόθτων, όπωσ κάναμε το 2006 με τον μεγάλο απεργιακό αγϊνα 
που εξαςφάλιςε τθν υποχρεωτικότθτα τθσ προςχολικισ αγωγισ. Όπωσ κάνουμε ςτο παρόν 
και κα κάνουμε και ςτο μζλλον μζχρι να κερδίςουμε τθν δίχρονθ υποχρεωτικι προςχολικι 
εκπαίδευςθ για όλα τα παιδιά! 
 Αφινουμε τουσ "οραματιςτζσ" να αναηθτοφν τρόπουσ να ρουςφετολογιςουν, 
προχωράμε μπροςτά χωρίσ αυτοφσ για ζνα καλφτερο Δθμόςιο Νθπιαγωγείο! 
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