
 

 

 Θϋμα: Για την επιβολό από την πολιτικό ηγεςύα του ΥΠΠΕΘ του νϋου τύπου 

ολοόμερου – παιδοφυλακτόριου ςτην προςχολικό αγωγό 

 

Έπειτα και από την ϋκδοςη των Υπουργικών Αποφϊςεων του Υπουργεύου 

Παιδεύασ για το νϋο ωρολόγιο πρόγραμμα των νηπιαγωγεύων και το ωρϊριο 

των νηπιαγωγών, δεν μπορεύ κανεύσ να τρϋφει αυταπϊτεσ ςχετικϊ με το 

ςχεδιαςμό τησ πολιτικόσ ηγεςύασ. 

 Δεν ϋχει ςτισ προθϋςεισ τησ τη  θεςμοθϋτηςη τησ δύχρονησ υποχρεωτικόσ 

Προςχολικόσ αγωγόσ και εκπαύδευςησ παρϊ τισ ανϋξοδεσ, δύχωσ αντύκριςμα, 

εξαγγελύεσ τησ.  

 Διαλύει το Ολοόμερο Νηπιαγωγεύο με την επιςτημονικϊ τεκμηριωμϋνη 

και την παιδαγωγικό προςφορϊ του  και ςτη θϋςη του φϋρνει το, υποτιθϋμενο, 

«νϋο ενιαύο», όπου χωρύζει το πρόγραμμα ςε βαςικό και προαιρετικό, αύροντασ 

την αντιςταθμιςτικό λειτουργύα του Ολοόμερου Νηπιαγωγεύου και 

μετατρϋποντϊσ το ςε φύλαξη.  

 Επιβϊλλει 25ωρο χωρύσ να λαμβϊνει υπόψη τισ ιδιαιτερότητεσ τησ 

λειτουργύασ του Νηπιαγωγεύου (και μϊλιςτα τυπικϊ καθώσ  ουςιαςτικϊ 

πρόκειται για 30ωρο εξ αιτύασ του γεγονότοσ ότι επιβϊλλεται η ςυνεχόσ ανϊγκη 

επιτόρηςησ και παρουςύασ  των νηπιαγωγών κοντϊ ςτα νόπια) για το ςύνολο 

των νηπιαγωγών (πλην των ελϊχιςτων που υπηρετούν ςτα, μετρημϋνα ςτα 

δϊχτυλα, 4/θεςια και ϊνω νηπιαγωγεύα) και μϊλιςτα δύχωσ την επιπλϋον 

αποζημύωςη που ιςχύει ςτα αντύςτοιχα δημοτικϊ ςχολεύα. 

 Δεν προχωρϊ ςε καμύα επύλυςη των τερϊςτιων κτηριακών 

προβλημϊτων καθιςτώντασ ϋτςι (και από αυτό την ϊποψη) προςχηματικό την 

επικοινωνιακού χαρακτόρα, εξαγγελύα για επϋκταςη και γενύκευςη του θεςμού 

του ολοόμερου ενώ ςυμβαύνει το ακριβώσ αντύθετο. 

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. εκφρϊζει για μια ακόμη φορϊ την απογοότευςη αλλϊ και 

την οργό που προκαλεύ ςτουσ εκπαιδευτικούσ τησ πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ 

ο δύχωσ κανϋνα διϊλογο και «εν κρυπτώ» τρόποσ με τον οπούο η πολιτικό 

ηγεςύα του ΥΠΠΕΘ υποβαθμύζει, δύχωσ αιδώ, τον παιδαγωγικό και 
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αντιςταθμιςτικό ρόλο του ολοόμερου νηπιαγωγεύου. Οι ρυθμύςεισ 

καταςτροφόσ δεν μπορεύ παρϊ να ςυναντόςουν την αντύδραςη του κλϊδου. Το 

επόμενο χρονικό διϊςτημα προχωρϊμε ςε ςειρϊ κινόςεων – δρϊςεων 

ενταγμϋνων ςτο ςυνολικό αγωνιςτικό ςχεδιαςμό τησ Δ.Ο.Ε.  

 Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. προχωρϊ ςτο αμϋςωσ επόμενο χρονικό διϊςτημα ςε 

ϋκδοςη αφύςασ αλλϊ και επιςτολόσ προσ τουσ γονεύσ όπου αναδεικνύεται το 

μϋγεθοσ τησ καταςτροφόσ που προκαλούν οι υπουργικϋσ αποφϊςεισ ςτο 

δημόςιο νηπιαγωγεύο. 

 Οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Π.Ε.  οργανώνουν και ςυντονύζουν δρϊςεισ 

(ςυγκεντρώςεισ με γονεύσ και φορεύσ όπωσ Πανεπιςτόμια, και Ενώςεισ Γονϋων) 

για την ανϊδειξη ςε τοπικό επύπεδο τησ διϊλυςησ του δημόςιου νηπιαγωγεύου 

από την κυβϋρνηςη και για την ανϊδειξη του παιδαγωγικού ρόλου του 

Ολοόμερου Νηπιαγωγεύου μϋχρι τώρα. 

 Απευθύνουμε κϊλεςμα ςε ςυγκϋντρωςη γονϋων την ημϋρα του 

αγιαςμού (12-9-2016) για  την ενημϋρωςό τουσ ςχετικϊ με την μετατροπό του 

Ολοόμερου νηπιαγωγεύου ςε παιδοφυλακτόριο.   

 Αναδεικνύουμε την παντελό απουςύα ςχεδιαςμού από την πλευρϊ του 

Υπουργεύου μϋςα από τισ ανεπύκαιρεσ και αντικρουόμενεσ εγκυκλύουσ οδηγιών 

που όδη αποςτϋλλουν Διευθύνςεισ Εκπαύδευςησ και κϊνουμε ςαφό την 

τεκμηριωμϋνη αντύθεςό μασ ςτισ ημϋρεσ των ενημερώςεων από ςτελϋχη τησ 

εκπαύδευςησ για το νϋο ενιαύο τύπου  Νηπιαγωγεύο.  

 Το ζότημα τησ διϊλυςησ τησ προςχολικόσ αγωγόσ εύναι ϋνα από τα  

κορυφαύα θϋματα τησ αποφαςιςμϋνησ από την 85η Γ.Σ. του κλϊδου 24ωρησ 

απεργιακόσ κινητοπούηςησ που με απόφαςη του Δ.Σ. ορύςτηκε ςτισ 15 

Σεπτεμβρύου καθώσ και τησ ςυνϋντευξησ τύπου που θα δοθεύ ςτα γραφεύα τησ 

Δ.Ο.Ε. ςτισ 7 Σεπτεμβρύου 2016. 

 

Οι εκπαιδευτικού τησ Π.Ε. υπεραςπιζόμαςτε το δημόςιο ςχολεύο.  

Απαντϊμε δυναμικϊ ςτην πολιτικό διϊλυςησ τησ δημόςιασ 

εκπαύδευςησ από το Υπουργεύο Παιδεύασ.  

Συμμετϋχουμε δυναμικϊ ςτισ κινητοποιόςεισ που αποφϊςιςε η 85η 

Γ.Σ. του Κλϊδου και το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. 

 

  


