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 Καηά ηε καδηθή θαη απνθαζηζηηθή θηλεηνπνίεζε ζηελ Α΄ Δηεύζπλζε Αζελώλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε από ηα ΔΣ ησλ 6 Σπιιόγσλ Π.Ε. (A’ Αζήλαο, Αξηζηνηέιεο, Παξζελώλαο, Αζελά, 

Μαθξπγηάλλεο, Ηιηνύπνιεο, Αγίνπ Δεκεηξίνπ)  θαη πιήζνο λεπηαγσγώλ, ζαο θαηαζέζακε ηα 

πξαθηηθά  θαη ηα σξνιόγηα  πξνγξάκκαηα κε βάζε ηηο απνθάζεηο ηεο ΔΟΕ θαη ησλ ζπιιόγσλ Π.Ε.  

 

Σαο δεηήζακε λα εγθξίλεηε ηα πξαθηηθά θαη ηα πξνγξάκκαηα θαη λα γίλνπλ ζεβαζηέο νη 

απνθάζεηο ησλ Σπιιόγσλ Δηδαζθόλησλ. Καλέλαο δελ γλσξίδεη έλα Νεπηαγσγείν όπσο ην γλσξίδεη ν 

Σύιινγνο Δηδαζθόλησλ ηνπ Νεπηαγσγείνπ πνπ απνθαζίδεη ζεβόκελνο ζπιινγηθέο απνθάζεηο ηνπ 

ζσκαηείνπ καο ( ΔΟΕ Αξ. Πξση.791/6/9/2016), ηελ ηεθκεξησκέλε παηδαγσγηθή ηνπ άπνςε θαη ην 

κε ηεξαξρηθά δνκεκέλν Νεπηαγσγείν. 

 

  Η νκόζπκε ζηάζε ησλ λεπηαγσγώλ ελάληηα ζηελ ππνπξγηθή απόθαζε θαζώο θαη ην γεγνλόο 

όηη ε λέα Υπνπξγηθή Απόθαζε γηα ην εληαίν ηύπνπ Νεπηαγσγείν πνπ κεηαιιάζεη ην Νεπηαγσγείν ζε 

ζρνιεηνπνηεκέλν πξόγξακκα κε απζηεξνύο ρξόλνπο ζηεξείηαη παηδαγσγηθώλ ηεθκεξίσλ, όπσο ήδε 

γλσξίδεηε. 

 

  Γλσξίδεηε επίζεο, από ηελ παηδαγσγηθή ζαο ζέζε όηη ηα παηδηά, εηδηθά ησλ κε πξνλνκηνύρσλ 

θνηλσληθώλ ζηξσκάησλ, απνθιείνληαη από  κηα ηδηαίηεξε αλάγθε ηεο επνρήο ηεο θξίζεο, ηεο 

αλάγθεο γηα εληαίν θαη  ζπλερέο  ζρνιείν, ηελ αλάγθε γηα ην κοινωνικό ποιοτικό Δημόσιο  στολείο. 

Η ππνβάζκηζε επίζεο, ηνπ παηδαγσγηθνύ ραξαθηήξα ηεο δεύηεξεο βάξδηαο  πνπ κειινληηθά ζα 

απαιιάμεη ην Υπνπξγείν από ηελ ππνρξέσζε γηα ηε ζηειέρσζή ηνπ κε Νεπηαγσγνύο, αλνίγεη  ην 



δξόκν ηεο σξνκηζζίαο ζην Νεπηαγσγείν ή θαη αθόκε θαη ηεο κεηαθνξάο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζε 

Δήκνπο ή ΚΔΑΠ. 

 

 Σηε ζπλάληεζε απηή είπαηε πσο νη απνθάζεηο ησλ Σπιιόγσλ Δηδαζθόλησλ είλαη ζεβαζηέο θαη 

δε ζα απνξξηθζνύλ αλ δελ ππάξρεη πεξαηηέξσ εληνιή από ην Υπνπξγείν. 

 

Σαο θαινύκε ινηπόλ  έκπξαθηα λα είζηε ζην πιεπξό καο ζεσξώληαο ηα πξνγξάκκαηα  πνπ ζαο 

θαηέζεζαλ νη ζπλάδειθνη θαη πνπ εηλαη πξνγξάκκαηα  γηα ηελ ππεξάζπηζε ηνπ Δεκόζηνπ πνηνηηθνύ 

Νεπηαγσγείνπ, πνπ ζέβεηαη ηνπο ξπζκνύο ησλ παηδηώλ, πνπ ιεηηνπξγεί αληηζηαζκηζηηθά θαη δελ 

απνθιείεη θαλέλα παηδί από ην Δεκόζην αγαζό ηεο Παηδείαο. 

 

Αζήλα, 23 Σεπηεκβξίνπ 2016 

 

Τα Δ.Σ. ησλ Σπιιόγσλ 

 


