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Άμεςη καθιϋρωςη τησ 2χρονησ υποχρεωτικόσ δημόςιασ προςχολικόσ
αγωγόσ και εκπαύδευςησ
Μαζικού μόνιμοι διοριςμού τώρα !

Η ςχολικό χρονιϊ που τελειώνει, χαρακτηρύςτηκε από την υποβϊθμιςη που
ϋφεραν ςτο δημόςιο ςχολεύο οι Υπουργικϋσ Αποφϊςεισ για το «Ενιαύο» Ολοόμερο
Νηπιαγωγεύο και Δημοτικό Σχολεύο. Το δημόςιο ςχολεύο που βιώνουμε δεν
πληςιϊζει ςε κανϋνα ςημεύο το ςχολεύο που οραματύζεται ο κλϊδοσ.
Η Δ.Ο.Ε. ϋχει ωσ βαςικό τησ αύτημα τη θεςμοθϋτηςη τησ ενιαύασ δημόςιασ δωρεϊν
δεκατετρϊχρονησ εκπαύδευςησ (ενιαύο δωδεκϊχρονο δημόςιο δωρεϊν
υποχρεωτικό ςχολεύο και δύχρονη δημόςια υποχρεωτικό προςχολικό αγωγό και
εκπαύδευςη για όλα τα παιδιϊ 4 ϋωσ 6 ςτο δημόςιο Νηπιαγωγεύο).
Για να γύνει εφικτό η ικανοπούηςη αυτού του αιτόματοσ εύναι ϊμεςη η ανϊγκη τησ
ϊμεςησ πραγματοπούηςησ των χιλιϊδων διοριςμών μόνιμων εκπαιδευτικών που
εύναι απαραύτητοι και φυςικϊ η ϊμεςη θεςμοθϋτηςη τησ υποχρεωτικόσ φούτηςησ
και των προνηπύων (4-5 ετών) ςτο δημόςιο Νηπιαγωγεύο.
Η αναγκαιότητα τησ ϋνταξησ του ςυνόλου των νηπύων ςτισ δομϋσ τησ
υποχρεωτικόσ 14χρονησ δημόςιασ, δωρεϊν, υποχρεωτικόσ εκπαύδευςησ αποτελεύ
για τη Διδαςκαλικό Ομοςπονδύα κορυφαύο αύτημα δεκαετιών.


Τα αντιςταθμιςτικϊ οφϋλη που παρϊγει η εκπαύδευςη που παρϋχεται ςτα
παιδιϊ που φοιτούν ςτο δημόςιο Νηπιαγωγεύο, ιδιαύτερα για τα παιδιϊ που
προϋρχονται από μη προνομιούχα κοινωνικϊ ςτρώματα, εύναι καθοριςτικϊ
για την μετϋπειτα ζωό τουσ.



Οι ατομικϋσ και ομαδικϋσ μαθηςιακϋσ εμπειρύεσ που αποκτούν τα παιδιϊ
ςτο οργανωμϋνο εκπαιδευτικό πλαύςιο τησ φούτηςησ ςτο Νηπιαγωγεύο
δημιουργούν τισ κατϊλληλεσ προώποθϋςεισ για την ομαλό τουσ μετϊβαςη
ςτο Δημοτικό Σχολεύο.



Η φούτηςη ςτο Νηπιαγωγεύο, ςύμφωνα με την ερευνητικό βιβλιογραφύα,
επηρεϊζει θετικϊ την προςωπικό, κοινωνικό και μαθηςιακό εξϋλιξη των
παιδιών. Ο ρόλοσ του για την κοινωνικο-ςυναιςθηματικό ανϊπτυξό τουσ,
την πρόληψη μαθηςιακών δυςκολιών, τη ςχολικό επιτυχύα και την
καλύτερη επαγγελματικό και κοινωνικό αποκατϊςταςη ςτισ μεγαλύτερεσ
ηλικύεσ εύναι εξαιρετικϊ ςημαντικόσ.



Η δύχρονη υποχρεωτικό δημόςια προςχολικό αγωγό και εκπαύδευςη πρϋπει
να καλύπτει όλα τα παιδιϊ από 4-6 χρόνων γιατύ από τα 4 χρόνια αρχύζει η
ςυνειδητό προςϋγγιςη - ανακϊλυψη τησ γνώςησ από το παιδύ. Από εκεύ
ξεκινϊ η εκπαιδευτικό διαδικαςύα η οπούα διαχωρύζει την προςχολικό
αγωγό και εκπαύδευςη από την αγωγό και φροντύδα και πρϋπει να εύναι
ςτην πλόρη ευθύνη του Υπουργεύου Παιδεύασ ςε όλα τα επύπεδα και να
παρϋχεται αποκλειςτικϊ από την αντύςτοιχη δομό τησ δημόςιασ
εκπαύδευςησ - το δημόςιο Νηπιαγωγεύο.

Η κυβϋρνηςη αγνοώντασ όλα τα επιςτημονικϊ δεδομϋνα καθώσ και το χρόνιο
αύτημα του εκπαιδευτικού κινόματοσ και τησ κοινωνύασ για δύχρονη υποχρεωτικό
προςχολικό αγωγό και εκπαύδευςη για όλα τα παιδιϊ 4-6 χρόνων παραπϋμπει ςτισ
καλϋνδεσ, δια ςτόματοσ Υπουργού Παιδεύασ και του ύδιου του Πρωθυπουργού, τη
θεςμοθϋτηςη τησ ενιαύασ δημόςιασ δωρεϊν δεκατετρϊχρονησ εκπαύδευςησ με
δύχρονη υποχρεωτικό προςχολικό αγωγό και εκπαύδευςη. Η
εξαγγελύα
«καθιϋρωςόσ» τησ ςε… βϊθοσ τριετύασ με τη δυνατότητα επιλογόσ των γονϋων
μεταξύ ιδιωτικών και δημοτικών παιδικών ςταθμών και Δημόςιου Νηπιαγωγεύου
για τη φούτηςη των παιδιών τουσ ηλικύασ 4-5 ετών, εύναι απόλυτα εναρμονιςμϋνη
με το Τριετϋσ Σχϋδιο για την εκπαύδευςη, προώόν ςυμφωνύασ με την Ε.Ε. και τουσ
«θεςμούσ» ςτα πλαύςια του 4ου Μνημονύου και την αναφορϊ για «εκτύμηςη τησ
ενδεχόμενησ ανϊγκησ επϋκταςησ τησ προςχολικόσ αγωγόσ με την προςθόκη ενόσ
ακόμη ϋτουσ φούτηςησ».
Η «εξαγγελύα» για τη θεςμοθϋτηςη τησ υποχρεωτικόσ προςχολικόσ αγωγόσ και
εκπαύδευςησ που δεν θα παρϋχεται αποκλειςτικϊ και μόνο ςτο Δημόςιο
Νηπιαγωγεύο, αυτό που πραγματικϊ θεςμοθετεύ εύναι η λειτουργύα, για πρώτη
φορϊ, τμόματοσ τησ υποχρεωτικόσ εκπαύδευςησ ( προνόπια 4-5 ετών) ςτα πλαύςια
των Δόμων, με ιδιωτικοοικονομικϊ κριτόρια (vouchers). Το Νηπιαγωγεύο
λειτουργεύ ωσ δούρειοσ ύπποσ για την υπαγωγό τησ Εκπαύδευςησ ςτην τοπικό
αυτοδιούκηςη. Ασ μην ξεχνϊμε την απόφαςη – πρόταςη τησ Κ.Ε.Δ.Ε. προσ την
κυβϋρνηςη για την υπαγωγό τησ Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ ςτουσ Δόμουσ.

Ταυτόχρονα ανούγει την κερκόπορτα για την ειςβολό των κουπονιών- vouchers,
των διδϊκτρων - τροφεύων, των ελαςτικών ωραρύων και τησ 30ωρησ ελαςτικόσ
εργαςύασ όλων των μορφών ςε δομϋσ τησ Δημόςιασ Εκπαύδευςησ.
Εύναι απόλυτα ξεκϊθαρο ότι η κυβϋρνηςη για ϊλλη μια φορϊ εμπαύζει τουσ
εκπαιδευτικούσ και τουσ εργαζόμενουσ. Τουσ εξαπατϊ, αποφεύγοντασ να
δεςμευθεύ για χρηματοδότηςη δομών και προςλόψεων και δεν προχωρϊ ούτε ςε
ϋνα ςυγκεκριμϋνο βόμα για την καταςκευό κτιρύων για τη ςτϋγαςη νϋων
Νηπιαγωγεύων.

Αγωνιζόμαςτε για δύχρονη υποχρεωτικό
δημόςια δωρεϊν
αγωγό και εκπαύδευςη ςτα δημόςια Νηπιαγωγεύα αποκλειςτικϊ.

προςχολικό

Ταυτόχρονα, οι βρεφονηπιακού ςταθμού πρϋπει να εύναι δημόςιοι και δωρεϊν και
να καλύπτουν όλα τα παιδιϊ 0-4 χρόνων, όλων όςων το επιθυμούν. Εύναι
απαρϊδεκτο να αποκλεύονται παιδιϊ με βϊςη ειςοδηματικϊ κριτόρια καθώσ και αν
το παιδύ ϋχει ϋγκριςη χρηματοδότηςησ ΕΣΠΑ ό αν μπορούν οι γονεύσ του να
πληρώςουν τροφεύα ό δύδακτρα.
Η απειλό για το εργαςιακό μϋλλον όλων των εργαζόμενων ςτουσ χώρουσ των
παιδικών ςταθμών αλλϊ και των νηπιαγωγεύων εύναι κοινό.
 Εύναι η ςυρρύκνωςη των δημόςιων δομών και η επϋκταςη τησ λειτουργύασ
τουσ με ιδιωτικοοικονομικϊ κριτόρια.
 Εύναι ο αποκλειςμόσ χιλιϊδων παιδιών από τισ δημόςιεσ δομϋσ φροντύδασ
και χιλιϊδων προνηπύων από το δημόςιο Νηπιαγωγεύο όπου τουσ
παρϋχεται αγωγό και εκπαύδευςη.
 Εύναι η απαγόρευςη των μόνιμων διοριςμών ςτο πλαύςιο των μνημονύων.
 Εύναι η χειροτϋρευςη των εργαςιακών ςχϋςεων με τισ κϊθε εύδουσ
ελαςτικϋσ μορφϋσ απαςχόληςησ
Εύναι ξεκϊθαρο το γεγονόσ ότι απουςιϊζει παντελώσ από το ςχεδιαςμό του
Υπουργεύου Παιδεύασ η προοπτικό πραγματοπούηςησ διοριςμών ςτην εκπαύδευςη.
Τα τελευταύα χρόνια επαναλαμβϊνονται, εκ μϋρουσ τησ πολιτικόσ ηγεςύασ του
Υπουργεύου Παιδεύασ, «δεςμεύςεισ» για χιλιϊδεσ, μόνιμουσ διοριςμούσ
εκπαιδευτικών. Οι μεγαλόςτομεσ εξαγγελύεσ παρϋμειναν, παραμϋνουν και,
δυςτυχώσ, θα παραμεύνουν γρϊμμα κενό.

Η ςκληρό πραγματικότητα εύναι ότι η ανεργύα των εκπαιδευτικών διογκώνεται,
την ύδια ςτιγμό που υπϊρχει ϊμεςη ανϊγκη για την πρόςληψη χιλιϊδων
εκπαιδευτικών με μόνιμη ςχϋςη εργαςύασ. Οι χιλιϊδεσ οργανικϋσ θϋςεισ που ϋχουν
μεύνει κενϋσ ϋπειτα από τισ ςυνταξιοδοτόςεισ εκπαιδευτικών τα τελευταύα χρόνια
(ϋχουν αποχωρόςει την τελευταύα πενταετύα από την Π.Ε. 11.000, περύπου,
εκπαιδευτικού και ϋχουν προςληφθεύ μόνο 282) μϋνουν, επύ τησ ουςύασ,
ακϊλυπτεσ. Η ολϋθρια πολιτικό επιλογό τησ κυβϋρνηςησ να αλλϊξει, με τισ
Υπουργικϋσ Αποφϊςεισ για τον, υποτιθϋμενο, ενιαύο τύπο ολοόμερου, τη
λειτουργύα του Δημόςιου Σχολεύου με μοναδικό ςτόχο την εξοικονόμηςη πόρων
για την πρόςληψη εκπαιδευτικών οδηγεύ ςτην απόγνωςη χιλιϊδεσ αδιόριςτουσ
εκπαιδευτικούσ και αγνοεύ παντελώσ την ανϊγκη τησ κϊλυψησ των μορφωτικών
αναγκών των μαθητών.
Τονύζουμε, για πολλοςτό φορϊ, το απαρϊδεκτο γεγονόσ να υπϊρχουν χιλιϊδεσ
ςυνϊδελφού μασ οι οπούοι εργϊζονται δεκαπϋντε και πλϋον χρόνια ωσ
αναπληρωτϋσ ςτην Ειδικό Αγωγό και να προςφϋρουν ςτον, εγκαταλελειμμϋνο
από την πολιτεύα, ευαύςθητο αυτό τομϋα με αυταπϊρνηςη, με ελαςτικό ςχϋςη
εργαςύασ. Ζητϊμε την ϊμεςη πρόςληψό τουσ με μόνιμη ςχϋςη εργαςύασ.
Το Υπουργεύο οφεύλει να προχωρόςει ϊμεςα ςτο μόνιμο διοριςμό όλων των
ελαςτικϊ, ωσ τώρα, εργαζόμενων εκπαιδευτικών θϋτοντασ τϋρμα ςτην
ταλαιπωρύα και την αγωνύα τόςων ετών. Η ςκόπιμη και παρελκυςτικό πρόταξη
(μπροςτϊ ςτη βεβαιότητα των μηδενικών διοριςμών) του ςυςτόματοσ
προςλόψεων και διοριςμών ξεςκεπϊςτηκε από τη Δ.Ο.Ε..
Αγωνιζόμαςτε να μη μεύνει κανϋνασ αναπληρωτόσ χωρύσ δουλειϊ και διοριςμό
όλων των αναπληρωτών. Απαιτούμε την πρόςληψη ςε μύα φϊςη, πριν την ϋναρξη
των μαθημϊτων, όλων των αναπληρωτών που ϋχουν εργαςτεύ ςτα ςχολεύα και
τουσ ϋχει ανϊγκη η εκπαύδευςη. Πλόρη εργαςιακϊ, εκπαιδευτικϊ και αςφαλιςτικϊ
δικαιώματα ςτουσ αναπληρωτϋσ.

Συναδϋλφιςςεσ, ςυνϊδελφοι,
Μόνο με τουσ αγώνεσ μασ μπορούμε να επιβϊλλουμε


Ενιαύα δημόςια δωρεϊν δεκατετρϊχρονη εκπαύδευςη με δύχρονη
υποχρεωτικό προςχολικό αγωγό και εκπαύδευςη (για όλα τα παιδιϊ 4 ϋωσ 6 ςτο
δημόςιο Νηπιαγωγεύο).

Μαζικούσ μόνιμουσ διοριςμούσ ςτην εκπαύδευςη, τώρα.


Ακύρωςη οποιαςδόποτε προςπϊθειασ υπαγωγόσ των νηπιαγωγεύων (και
κϊθε δημόςιασ εκπαιδευτικόσ δομόσ) ςτουσ Δόμουσ.

Αναλογύα εκπαιδευτικών - μαθητών, 1:15 ςτο νηπιαγωγεύο, 1:20 ςτο
δημοτικό ςχολεύο.

Άμεςη απόςυρςη του ϊρθρου 35 του Ν.4386 για την ϋρευνα για τον
ελϊχιςτο αριθμό λειτουργύασ τμόματοσ νηπιαγωγεύου, 14.

Κατϊργηςη των Υπουργικών Αποφϊςεων
για το «Ενιαύου» Τύπου
Ολοόμερο Νηπιαγωγεύο και Δημοτικό Σχολεύο.

Χρηματοδότηςη για να λειτουργούν με πληρότητα όλεσ οι δομϋσ
εκπαύδευςησ. Κτιριακϋσ υποδομϋσ που θα ανταποκρύνονται ςτισ ςύγχρονεσ
απαιτόςεισ και τισ μορφωτικϋσ ανϊγκεσ των μαθητών μασ.

Στόριξη τησ Ειδικόσ Αγωγόσ.

Απόδοςη οργανικών θϋςεων ειδικοτότων, τώρα.

Καλούμε όλουσ τουσ εκπαιδευτικούσ και τουσ γονεύσ ςε αγώνα για την
υπερϊςπιςη τησ δημόςιασ, δωρεϊν εκπαύδευςησ
Συγκϋντρωςη ςτην πλατεύα Κλαυθμώνοσ και πορεύα ςτη Βουλό την
Παραςκευό 16 Ιουνύου και ώρα 1.00 μ.μ.

