
 

 
 
 
 

 
Απόφαςη τησ 85ησ Γ.Σ. του Κλάδου 

Για την Προςχολική Αγωγή και Εκπαίδευςη  

 Ενιαύα δημόςια δωρεϊν δεκατετρϊχρονη εκπαύδευςη (ενιαύο δωδεκϊχρονο δημόςιο δωρεϊν 

υποχρεωτικό ςχολεύο και δύχρονη υποχρεωτικό προςχολικό αγωγό και εκπαύδευςη για όλα τα 

παιδιϊ 4 ϋωσ 6 ςτο δημόςιο Νηπιαγωγεύο). 

  Μεύωςη του αριθμού των νηπύων ςε 1:15 ανϊ νηπιαγωγεύο, ώςτε να υπϊρχει η δυνατότητα 

υλοπούηςησ του παιδαγωγικού προγρϊμματοσ του Νηπιαγωγεύου. Άμεςη απόςυρςη του ϊρθρου 

35 ςτο Ν.4386 για την ϋρευνα για τον ελϊχιςτο αριθμό 14. 

 Άμεςη ϋκδοςη τησ Υπουργικόσ Απόφαςησ για το ωρϊριο των Νηπιαγωγών μετϊ τη 

θεςμοθϋτηςό του με το Ν.4115/2013 λαμβανομϋνων υπόψη των ιδιαιτεροτότων που υπϊρχουν (να 

λογύζεται ωσ διδακτικόσ χρόνοσ όλοσ ο χρόνοσ παραμονόσ των παιδιών ςτο Νηπιαγωγεύο). 

 Ανϋγερςη νϋων κτηριακών υποδομών, ικανών να ανταποκριθούν ςτισ ςύγχρονεσ ανϊγκεσ 

τησ προςχολικόσ αγωγόσ και εκπαύδευςησ.  

 Ίδρυςη νϋων Νηπιαγωγεύων και ϊμεςοσ μόνιμοσ διοριςμόσ των απαιτούμενων Νηπιαγωγών. 

 ‘Όχι ςτο νϋο ενιαύο τύπου Ολοόμερο Νηπιαγωγεύο.  

 Διατόρηςη του αυτοτελούσ χαρακτόρα του παιδαγωγικού προγρϊμματοσ του Ολοόμερου 

Νηπιαγωγεύου.  

 Ενδυνϊμωςη του αντιςταθμιςτικού ρόλου του Ολοόμερου Νηπιαγωγεύου.  

 Φούτηςη όλων των παιδιών  χωρύσ όρουσ και προώποθϋςεισ. Απόςυρςη τησ εγκυκλύου για τισ 

εγγραφϋσ.  

 Τόρηςη τησ αναλογύασ παιδιών / τετραγωνικών  μϋτρων με βϊςη τισ προδιαγραφϋσ ΟΣΚ (1 

παιδύ ανϊ 3 τετραγωνικϊ μϋτρα). 

 Εξαςφϊλιςη δωρεϊν μεταφορϊσ νηπύων και προνηπύων. 

 Ίδρυςη τμημϊτων ϋνταξησ ςε όλα τα νηπιαγωγεύα. Ικανοπούηςη όλων των αιτημϊτων για 

παρϊλληλη ςτόριξη.  
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 Διοριςμόσ μόνιμου βοηθητικού προςωπικού (καθαρύςτριεσ, τραπεζοκόμοι, ςχολικού βοηθού, 

ςχολικού νοςηλευτϋσ).  

 Ομϊδα υποςτόριξησ εκπαιδευτικού ϋργου. Διοριςμόσ μόνιμου ειδικού επιςτημονικού 

προςωπικού (ςχολικού ψυχολόγοι, κοινωνικού λειτουργού, εργοθεραπευτϋσ και 

λογοθεραπευετϋσ). 

 Ίδρυςη και ςτελϋχωςη τϊξεων υποδοχόσ.  

 Στελϋχωςη των νηπιαγωγεύων με εκπαιδευτικούσ μητρικόσ γλώςςασ.  

 Αύξηςη τησ χρηματοδότηςησ, Ειδικό χρηματοδότηςη για παιδαγωγικό υλικό ώςτε να 

διαςφαλιςτεύ ο δωρεϊν χαρακτόρασ του Νηπιαγωγεύου.  

 Ακύρωςη οποιαςδόποτε προςπϊθειασ υπαγωγόσ των νηπιαγωγεύων ςτουσ Δόμουσ.  

 Σε κϊθε νηπιαγωγεύο να τοποθετηθεύ και μια νηπιαγωγόσ Ειδικόσ Αγωγόσ για τη ςτόριξη 

παιδιών με εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ.  

 Δωρεϊν ςύτιςη όλων των παιδιών και δωρεϊν εμβολιαςμού για όλα τα παιδιϊ.  

 

Από την 85η Γ.Σ.  


