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Τρίηε 13/9 ζηης 15.00, ζηελ Α' Δηεύζσλζε Αζήλας  

Σσγθέληρωζε θαη θαηάζεζε ζηης Στοιηθές Σσκβούιοσς Προζτοιηθής Αγωγής ηες Α' Αζήλας, ηωλ 

πραθηηθώλ ηωλ ζσιιόγωλ δηδαζθόληωλ ηωλ λεπηαγωγείωλ ηωλ Σσιιόγωλ κας 

 

Σν Τπνπξγείν ησλ πεξηθνπώλ θαη ηεο ζπξξίθλσζεο, πηζηό ζηηο κλεκνληαθέο ηνπ ππνρξεώζεηο θαη 

πξαθηηθέο, δεκνζηεύεη ζε ΦΕΚ ηελ θαηάξγεζε ηνπ νινήκεξνπ λεπηαγσγείνπ θαη ηε κεηαηξνπή ηνπ ζε 

παηδνθπιαθηήξην. Υσξίο θαλέλα δηάινγν κε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα, ζε πιήξε αληίζεζε κε ηηο ζέζεηο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θηλήκαηνο θαη κε ηελ πξαγκαηηθή δηάζεζε ησλ λεπηαγσγώλ, απνθαζίδεη θαη δηαηάζεη. 

 

Με ηνλ Εληαίν Σύπν Οινήκεξνπ Νεπηαγσγείνπ, ην Νεπηαγσγείν από θνξέαο πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη 

Εθπαίδεπζεο γηα όια ηα παηδηά ησλ 4-6 εηώλ, ηείλεη κεζνδεπκέλα λα κεηαηξαπεί ζε κηα ππνβαζκηζκέλε, σο 

πξνο ηελ πνηόηεηα θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο, εθπαηδεπηηθή δνκή πνπ παξάιιεια ζα «ζηεγάζεη» επηζθαιείο 

επέιηθηεο κνξθέο εξγαζίαο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο. 

 

Η θαηάξγεζε ησλ ηκεκάησλ ακηγώο νινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο ηζνδπλακεί κεζνπξόζεζκα κε 

θαηαξγήζεηο νξγαληθώλ ζέζεσλ λεπηαγσγώλ, άκεζεο ππνρξεσηηθέο κεηαθηλήζεηο κνλίκσλ, νξηζηηθέο 

απνιύζεηο αλαπιεξσηώλ, θαη κειινληηθά απνιύζεηο κνλίκσλ ζπλαδέιθσλ. 

 

Η δεκηνπξγία – ζέζπηζε απηνηεινύο πξναηξεηηθνύ απνγεπκαηηλνύ πξνγξάκκαηνο απνβιέπεη ζηε 

κεηαηξνπή ηνπ ζε δεκηνπξγηθή απαζρόιεζε 3σξεο δηάξθεηαο, ππνςήθηα λα ηεζεί ππό ηελ επνπηεία ησλ 

Δήκσλ, ρξεκαηνδνηνύκελε από ην ΕΠΑ , κε θνππόληα (voucher) πνπ ζα παξέρνληαη ζηνλ γνλέα γηα λα 

εγγξάςεη ην παηδί ηνπ θαη΄ επηινγήλ. 

 

ηα παξαπάλσ ρξεηάδεηαη λα πξνζηεζεί ε απόθαζε γηα αύμεζε ηνπ σξαξίνπ ησλ λεπηαγσγώλ. Σν 

αίηεκα ηεο εμίζσζεο ηνπ σξαξίνπ ησλ Νεπηαγσγώλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο Π.Ε. ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε 

λέα αύμεζε ηνπ δηδαθηηθνύ σξαξίνπ ησλ Νεπηαγσγώλ παξαβιέπνληαο πξνθιεηηθά ηηο ηδηαηηεξόηεηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ Νεπηαγσγείσλ. 

 

Δε ζα επηηξέςνπκε ηε κεηάιιαμε ηνπ Δεκόζηνπ Νεπηαγσγείνπ από θνξέα αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο ζε 

εκηππνρξεσηηθό θηελό θαη θησρό παηδνθπιαθηήξην κε επηζθαιώο εξγαδόκελνπο θαη επέιηθηα ακεηβόκελνπο 

εθπαηδεπηηθνύο. Δε ζα επηηξέςνπκε ηελ πινπνίεζε ηεο αληηεθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο θπβέξλεζεο 

ΤΡΘΖΑ-ΑΝΕΛ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο πνπ δξνκνινγείηαη ζην πιαίζην ησλ αληηδξαζηηθώλ 

αλαδηαξζξώζεσλ θαη ησλ κλεκνληαθώλ δεζκεύζεσλ ηεο Ε.Ε. θαη ηνπ Ο.Ο..Α. 

Απαηηνύκε απόζπξζε ησλ λέσλ Τπνπξγηθώλ Απνθάζεσλ γηα ηε ζεζκνζέηεζε ηνπ Εληαίνπ Σύπνπ 

Οινήκεξνπ Νεπηαγσγείνπ θαη ηνλ νξηζκό ηνπ ππνρξεσηηθνύ δηδαθηηθνύ σξαξίνπ ησλ Νεπηαγσγώλ 

δπλαηόηεηα ελαιιαγήο ηνπ σξαξίνπ αλάκεζα ζηηο λεπηαγσγνύο ηνπ βαζηθνύ θαη ηνπ πξναηξεηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο, κε απόθαζε ηνπ ζπιιόγνπ δηδαζθόλησλ, κε εληαίν πξόγξακκα θαη ζηόρνπο, κε ζπλεξγαζία 

ησλ λεπηαγσγώλ. 

 

Καιούκε ηης/ηοσς ζσλαδέιθηζζες/οσς λεπηαγωγούς λα θαηαζέζοσκε όιοη καδί ζηης Στοιηθές 

Σσκβούιοσς Προζτοιηθής Αγωγής ηες Α' Αζήλας, ηα πραθηηθά ηωλ ζσιιόγωλ δηδαζθόληωλ ηελ 

Τρίηε 13/9, 15.00, ζηε Δηεύζσλζε Α΄ Αζήλας (Δώροσ 9, Οκόλοηα) 
 

 


