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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

 
Καηαηέζεθε ζηε Βνπιή ην ζρέδην λόκνπ «Ρπζκίζεηο γηα ηελ έξεπλα θαη άιιεο 

δηαηάμεηο», κε ην νπνίν ξπζκίδνληαη κεηαμύ άιιωλ (άξζξα 32 έωο θαη 44) ζέκαηα ηεο 

πξωηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

 ην άξζξν 35 ηνπ ζρεδίνπ αλαθέξεηαη: "Σα λεπηαγωγεία, αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ηωλ 

νξγαληθώλ ζέζεωλ ηωλ λεπηαγωγώλ, είλαη κνλνζέζηα ή πνιπζέζηα. Ζ νξγαληθόηεηα ηωλ 

λεπηαγωγείωλ πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηελ αληηζηνηρία λεπηαγωγνύ πξνο αξηζκό λεπίωλ θαη ε 

νπνία δεν μποπεί να ςπεπβαίνει ηον ένα (1) νηπιαγωγό για κάθε είκοζι πένηε (25) νήπια και 

όσι λιγόηεπο από δέκα ηέζζεπα (14) νήπια"!!! 

 ηελ αηηηνινγηθή κάιηζηα έθζεζε γηα ην ζρέδην λόκνπ ηνλίδεηαη: "Η πύθμιζη αςηή 

αθενόρ μεν κπίνεηαι κοινωνικά και παιδαγωγικά επιβεβλημένη, αθεηέπος ζςμβάλλει ηα 

μέγιζηα ζε οπθολογική καηανομή ηος εκπαιδεςηικού πποζωπικού και εξοικονόμηζη 

δαπανών". 

 Γίλεηαη πιένλ μεθάζαξν θαη ζηνλ πην θαινπξναίξεην πωο η Κςβέπνηζη έσει επιλέξει 

ηην οςζιαζηική διάλςζη ηος δημόζιος Νηπιαγωγείος, αθνύ όινη θαηαιαβαίλνπλ πωο ν 

ειάρηζηνο αξηζκώλ καζεηώλ, αλ γίλεη 14 από 7 πνπ είλαη ηώξα, νπζηαζηηθά νδεγεί ζε θιείζηκν, 

κεγάιν αξηζκό λεπηαγωγείωλ. 

 Σαπηόρξνλα θαίλεηαη πωο ε Κπβέξλεζε επηδηώθεη, κάιινλ λα θέξεη ηελ πνιππόζεηε 

"αξηζηεξή" αλάπηπμε κέζα από ηελ ηδηωηηθνπνίεζε ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο! 

 Δίλαη ηξαγηθό ζηελ πην δύζθνιε ζπγθπξία θαη κε ρηιηάδεο πξνβιήκαηα θνξηωκέλα 

δπζαλάινγα ζηηο πιάηεο ηνπ ιανύ, ε Κπβέξλεζε λα θάλεη ηέηνηνπ είδνπο επηινγέο κε ηόζν 

κεγάιν θνηλωληθό θόζηνο. ηελ νιηγωξία, ηελ άγλνηα, ηελ αληθαλόηεηα θαη ηηο νινθιεξωηηθά 

ιαλζαζκέλεο επηινγέο ζηνλ ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο, πποζηίθεηαι άλλη μία, αςηή ηηρ διάλςζηρ 

ηος δημόζιος Νηπιαγωγείος. 

 

Καλούμε ηην πολιηική ηγεζία ηος Υποςπγείος Παιδείαρ, να αποζύπει άμεζα ηιρ 

απαπάδεκηερ αςηέρ πςθμίζειρ. 

θέμα διαλόγος: 

΄Ολοι ζηη ζςγκένηπωζη διαμαπηςπίαρ ζηο Υποςπγείο Παιδείαρ ηην Παπαζκεςή 15 

Αππιλίος 2016 ζηιρ 11:30 π.μ. 

(3ωπη ζηάζη επγαζίαρ ηηρ ΔΟΕ 11 π.μ. – 2 μ.μ.) 

 

Γηα ην Γ.. 
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Ζ Γ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

 

 

 

Διηζάβεη ππξηδάθε 
 

http://www.syllogosmakrygiannis.gr/
mailto:mail:%20syllogosmakrygiannis@gmail.com
mailto:mail:%20takisroumpis@yahoo.gr

