
 

 

Θέμα: Συνάντηςη Δ.Σ. Δ.Ο.Ε. με εκπροςώπουσ του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για την 

προςχολική αγωγή. Υπουργικέσ αποφάςεισ για ωρολόγιο πρόγραμμα και 

ωράριο νηπιαγωγών. «Άνθρακεσ ο θηςαυρόσ» τησ 14χρονησ εκπαίδευςησ 

 

   Συνϊντηςη με εκπροςώπουσ του Υπουργεύου Παιδεύασ με αντικεύμενο την 

προςχολικό αγωγό και τισ αλλαγϋσ που προωθεύ η πολιτικό ηγεςύα του 

Υπουργεύου, εύχε κλιμϊκιο του Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε.  με πρωτοβουλύα του και αύτημϊ 

του.  

   Αν κϊτι αναδεύχθηκε από τη ςυνϊντηςη, αυτό όταν η ϋλλειψη διϊθεςησ από 

την πλευρϊ τησ πολιτικόσ ηγεςύασ, να αφουγκραςτεύ τον Κλϊδο μπαύνοντασ 

ϋςτω ςτον κόπο να διαβϊςει τισ θϋςεισ τησ Δ.Ο.Ε. (πρόςφατα μϊλιςτα 

αποφαςιςμϋνεσ από την 85η Γ.Σ. του Κλϊδου)  για την προςχολικό αγωγό πριν 

προχωρόςει ςτην ϋκδοςη των υπουργικών αποφϊςεων που αλλϊζουν το τοπύο 

ςτην προςχολικό αγωγό (φυςικϊ προσ το χειρότερο). 

Συγκεκριμένα : 

 Δε θεςμοθετείται η δίχρονη υποχρεωτική Προςχολική αγωγή και 

εκπαίδευςη, κϊτι η ςημερινό κυβϋρνηςη ϋχει εξαγγεύλει ότι θα πρϊξει. 

Τώρα η πολιτικό ηγεςύα ανακαλύπτει τουσ οικονομικούσ περιοριςμούσ 

και την τραγικό κατϊςταςη των κτηριακών υποδομών… 

 Αποδεικνύεται ότι όταν «άνθρακεσ ο θηςαυρόσ» τησ αναμονήσ ρύθμιςησ 

του ωραρίου των νηπιαγωγών λαμβϊνοντασ υπόψη τισ ιδιοτυπύεσ τησ 

λειτουργύασ των Νηπιαγωγεύων. Η ρύθμιςη επιβϊλλει 25ωρο για το 

ςύνολο των νηπιαγωγών (πλην των ελϊχιςτων που υπηρετούν ςτα, 

μετρημϋνα ςτα δϊχτυλα, 4/θεςια και ϊνω νηπιαγωγεύα) και μϊλιςτα 
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δύχωσ την επιπλϋον αποζημύωςη που ιςχύει ςτα αντύςτοιχα δημοτικϊ 

ςχολεύα. Η επύκληςη του Ν 4115/30-1-2013 ωσ περιοριςτικού για την 

ϋκδοςη Υπουργικόσ Απόφαςησ ςε ςυγκεκριμϋνη κατεύθυνςη ςε 

ςυνδυαςμό με το Ν.1566/85 μόνο ωσ αςτεύο μπορεύ να εκληφθεύ αφού 

τύποτα δεν εμπόδιζε την κυβϋρνηςη να νομοθετόςει εκ νϋου εϊν εύχε τη 

βούληςη για πραγματικό εναρμόνιςη του ωραρύου νηπιαγωγών – 

δαςκϊλων. 

 Διαλύεται το Ολοόμερο Νηπιαγωγεύο με την επιςτημονικϊ 

τεκμηριωμϋνη και την παιδαγωγικό προςφορϊ του  και ςτη θϋςη του 

ϋρχεται το «νϋο ενιαύο», που χωρύζει το πρόγραμμα ςε βαςικό και 

προαιρετικό, αύροντασ την αντιςταθμιςτικό λειτουργύα του Ολοόμερου 

Νηπιαγωγεύου μετατρϋποντασ το ςε φύλαξη. Το επιχεύρημα ότι με αυτόν 

τον τρόπο θα υπϊρχει ϋνα ενιαύου τύπου Νηπιαγωγεύο για όλα τα παιδιϊ δεν 

μπορεύ να ςταθεύ, αφού και πϊλι θα υπϊρχουν δύο τύποι προγρϊμματοσ.  

Με αυτό τον τρόπο  αλλοιώνεται ο χαρακτόρασ του ολοόμερου ,αφού αλλϊζει 

η ομϊδα των  παιδιών  μετϊ τισ 13.00 και αποκόπτεται το πρωινό από το 

μεςημεριανό πρόγραμμα, το οπούο ωσ τώρα εύχε ςυνϋχεια.  

 Η δημιουργύα διαφορετικόσ ςύνθεςησ τμημϊτων για το ολοόμερο πρόγραμμα , 

τόςο ςτην πρωινό ζώνη όςο και ςτη μεςημεριανό, θα δημιουργόςει δυςκολύεσ 

ςτην προςαρμογό των παιδιών, που ςε αυτό την ηλικύα χρειϊζονται ςταθερό 

περιβϊλλον, καθώσ και πρακτικϊ προβλόματα ςτη λειτουργύα όλων  των 

τμημϊτων. 

 Με το νϋο ωρολόγιο πρόγραμμα   οι νηπιαγωγού μετϊ από απόφαςη του 

Συλλόγου Διδαςκόντων θα αναλαμβϊνουν το βαςικό ό το ολοόμερο 

πρόγραμμα, ενώ οι  θϋςεισ όταν ωσ τώρα ενιαύεσ και υπόρχε εναλλαγό των 

εκπαιδευτικών ςτισ βϊρδιεσ, ςυνεργαςύα με βϊςη το αναλυτικό πρόγραμμα και 

ςυνϋχεια των πρωινών δραςτηριοτότων. 

 

   Σε αντιςτϊθμιςμα όλων των παραπϊνω, αναπτύχθηκε μια θολό 

επιχειρηματολογύα που εύχε ωσ προμετωπύδα ότι τελικϊ δεν επιβεβαιώθηκαν 

τα ςενϊρια ςυρρύκνωςησ του Νηπιαγωγεύου με κλεύςιμο εκατοντϊδων 

τμημϊτων. Τονύζουμε ότι ϋπειτα από την ψόφιςη τησ ρύθμιςησ για τον 

ελϊχιςτο απαιτούμενο αριθμό λειτουργύασ των τμημϊτων νηπιαγωγεύου να 

εύναι το 14, το ενδεχόμενο, ϊμεςα, υποβϊθμιςησ ςε λειτουργικό επύπεδο εύναι 

τραγικϊ ανοικτό αλλϊ και μακροπρόθεςμα, όςο δε ρυθμύζεται νομοθετικϊ το 

εύροσ των περιπτώςεων όπου ο αριθμόσ θα εύναι το 5, κανϋνασ δεν εμποδύζεται 

ςτο μϋλλον να προχωρόςει ςε χιλιϊδεσ υποβαθμύςεισ. 

  

   Είναι φανερό ότι το Υπουργείο Παιδείασ έπειτα από την αντίδραςη που 

ςυνάντηςε από τη Δ.Ο.Ε. ςτην εφαρμογή των ρυθμίςεων για το όριο των 14 

νηπίων, καθώσ την ευρύτερη ανάδειξη του θέματοσ ςτην κοινωνία προχώρηςε 



ςε μια ακόμη αναδίπλωςη. Το ερώτημα εύναι όμωσ «για πόςο;» και με ποιεσ 

προθϋςεισ ωσ προσ τη ςυνϋχεια.  

 

   Το βέβαιο είναι ότι οι Υπουργικέσ Αποφάςεισ (φυςικά χωρίσ διάλογο και 

φυςικά εν μέςω Αυγούςτου) κάνουν φανερό ότι η κυβέρνηςη αντί για την 

εφαρμογή τησ 14χρονησ εκπαίδευςησ, διαλύει ςυςτηματικά και μεθοδικά όλεσ 

τισ δομέσ τησ δημόςιασ εκπαίδευςησ. 

    

   Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. θα βρεθεύ απϋναντι και ςε αυτϋσ τισ μεθοδεύςεισ. Καλούμε 

την πολιτικό ηγεςύα του Υπουργεύου Παιδεύασ να αποςύρει  τισ αποφϊςεισ με το 

παραπϊνω περιεχόμενο και να ξεκινόςει ϊμεςα ουςιαςτικό διϊλογο για την 

προςχολικό αγωγό. 

 

   Οι εκπαιδευτικοί τησ Π.Ε. θα απαντήςουν δυναμικά μέςα από τισ 

κινητοποιήςεισ που αποφάςιςε η 85η Γ.Σ. του Κλάδου. 

 

 


