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Τξία ρξόληα πέξαζαλ από ηε ςήθηζε ηνπ λόκνπ ηεο κνλνεηνύο 

ππνρξεσηηθόηεηαο  ζην Νεπηαγσγείν θαη θαλέλα απνιύησο κέηξν δελ έρεη 

ιεθζεί εσο ηώξα  γηα λα κε θαηαζηεί ν λόκνο, θελό γξάκκα. 

Αληίζεηα νη κέρξη ηώξα ελέξγεηεο θαη παξαιήςεηο ηεο πξνεγνύκελεο 

εγεζίαο ηνπ Υπνπξγείνπ αθπξώλνπλ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ηελ 

ππνρξεσηηθόηεηα ζην Γεκόζην Νεπηαγσγείν. 

 Γελ ρνξήγεζε βεβαίσζε παξαθνινύζεζεο ζαλ πξναπαηηνύκελν γηα 

ηελ εγγξαθή ζην Γεκνηηθό 

 Γελ ίδξπζε θαηλνύξηα λεπηαγσγεία, γηα λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ. 

 Μείσζε ηνπο κόληκνπο δηνξηζκνύο. 

 

  Οη πξνγξακκαηηθέο δειώζεηο  ηεο λέαο εγεζίαο ηνπ Υπνπξγείνπ γηα 

πξνζρνιηθή αγωγή από 3 εηώλ αιιά ρσξίο αλαθνξά ζηε δίρξνλε 

ππνρξεσηηθή πξνζρνιηθή αγσγή γηα όια ηα παηδηά, δεκηνπξγνύλ ζύγρπζε 

ζρεηηθά κε ην Γεκόζην Νεπηαγσγείν θαη ην δηαθξηηό ηνπ ξόιν από ηνλ 

παηδηθό ζηαζκό.  

Αλεζπρία πξνθάιεζε επίζεο ζηηο ζπλαδέιθνπο, ην γεγνλόο  όηη ε 

Υπνπξγόο ζύκθσλα κε δήισζή ηεο ζην Γ.Σ. ηεο Γ.Ο.Δ. δε γλσξίδεη ην 

δήηεκα κε ην σξάξην ησλ λεπηαγσγώλ θαη ηε λνκνζεηηθή θαηνρύξωζε 

ηνπ, πνπ δηεθδηθνύκε (ππόκλεκα ζην Υπνπξγείν, επηζηνιή ηνπ 

Σπλεγόξνπ ηνπ Πνιίηε, πξόηαζε ζρεδίνπ Νόκνπ κε 3000 ππνγξαθέο 

Νεπηαγωγώλ θαη ζηήξημε από Δηνηθεηηθά Σπκβνύιηα Σπιιόγωλ), 

νύηε ην δήηεκα ηεο εγθπθιίνπ ηεο 2αο Οθηώβξε πνπ γηα κηα αθόκε 

ρξνληά θαηαξγεί  ηελ έθδνζε βεβαίωζεο Νεπηαγωγείνπ θαη άξα ηελ 

ππνρξεωηηθόηεηα ηεο κνλνεηνύο πξνζρνιηθήο αγωγήο. 

Δπηθπιάρζεθε λα πιεξνθνξεζεί θαη λα απαληήζεη γηα ηα δεηήκαηα, 

πξάγκα πνπ δελ έρεη θάλεη αθόκα. Βεβαίσο, ην γεγνλόο όηη ε ίδηα 



παξεπξηζθόηαλ θαη ζην ζπλέδξην ηεο Γ.Ο.Δ. πνπ ηέζεθε κεηαμύ άιισλ  θαη 

ην ζέκα ηνπ σξαξίνπ αιιά θαη ην όηη ην Μάξηε παξεπξέζεθε  ζε εκεξίδα  

ησλ ηδηνθηεηώλ παηδηθώλ ζηαζκώλ, (κε ζέκα: Υπνρξεσηηθό λεπηαγσγείν 

ζηνλ παηδηθό ζηαζκό) παξαδίδνληαο κάιηζηα ην ςήθηζκά ηνπο ζηελ πξώελ 

εγεζία ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο,  καο θάλεη  λα αλεζπρνύκε γηα ηελ έθβαζε 

ησλ δύν απηώλ θαπηώλ δεηεκάησλ. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ζπγθεληξσζήθακε ζηα γξαθεία ηεο Γ.Ο.Δ. ηελ 

Παξαζθεπή 31/10/09 θαη ώξα 18.00 θαη από ηε ζπδήηεζε απηή πξνέθπςε ε 

αλαγθαηόηεηα γηα εθ λένπ ιήςε απνθάζεσλ θαη δξάζεσλ από ην Γ.Σ. ηεο 

Γ.Ο.Δ. θαη από ηνπο Σπιιόγνπο  Π.Δ. γηα ηε ζηήξημε ηνπ Γεκόζηνπ 

Νεπηαγσγείνπ θαη ησλ ζπλαδέιθσλ λεπηαγσγώλ. 

Εεηάκε από ην Γ.Σ. ηεο Γ.Ο.Δ. θαη από ηα Γ.Σ. ησλ ζπιιόγσλ Π.Δ. λα 

πάξνπλ απνθάζεηο γηα ηε ζηήξημε ηνπ Δεκόζηνπ λεπηαγωγείνπ θαη ηωλ 

ζπλαδέιθωλ λεπηαγσγώλ κε όιεο ηηο κνξθέο αγώλα όπσο: 

 Δπλακηθή θηλεηνπνίεζε ζηηο 30  Ννεκβξίνπ κε ζπγθέληξωζε  

ζην Υπνπξγείν Παηδείαο  θαη ζπλάληεζε κε ηελ Υπνπξγό γηα 

ηα δεηήκαηα ηνπ Νεπηαγωγείνπ . 

 Τν Δ.Σ. ηεο Δ.Ο.Ε. θαη νη ζύιινγνη Π.Ε. Εθπαηδεπηηθώλ λα 

αλαιάβνπλ λα θαηαζέζνπλ ζην Υπνπξγείν Παηδείαο ην ζρέδην 

λόκνπ γηα ην ωξάξην κε ηηο ππνγξαθέο ηωλ ζπλαδέιθωλ πνπ 

επεμεξγάζηεθε ην Σπληνληζηηθό. 

 Αλάδεημε όιωλ ηωλ θηηξηαθώλ πξνβιεκάηωλ, ηνπ απνθιεηζκνύ 

ηωλ πξνλεπίωλ, ηωλ ππεξάξηζκωλ ηκεκάηωλ θαη ηωλ 

ζπκπηύμεωλ ηκεκάηωλ κε ηνπηθέο δξάζεηο, παξαζηάζεηο ζηηο 

θαηά ηόπνπο Δηεπζύλζεηο Εθπαίδεπζεο, δειηία ηύπνπ ζηα ΜΜΕ 

θ.α  

Σπλερίδνπκε λα παιεύνπκε για 
 

 Γίσπονο δημόζιο δωπεάν Νηπιαγωγείο. Κανένα Νηπιαγωγείο ζηοςρ 

Γήμοςρ και ζηοςρ ιδιώηερ. 

Ίδπςζη  1000 νέων νηπιαγωγείων άμεζα  και διοπιζμό μόνιμων 

νηπιαγωγών ζε αςηά ώζηε να καλςθθούν όλερ οι εκπαιδεςηικέρ 

ανάγκερ  ηων παιδιών 4-6 για θοίηηζη ζε αςηά. 



 15 παιδιά για κάθε ημήμα-νηπιαγωγό Δπίζηρ να οπιζηεί ο απιθμόρ 

παιδιών ξεσωπιζηά για κάθε ημήμα νηπιαγωγείος με βάζη ηιρ 

ιδιαιηεπόηηηερ κάθε ημήμαηορ (ειδικέρ ανάγκερ, αλλοδαποί, πομά  κλπ) 

και με βάζη ηα κπιηήπια ηος Ο.Σ.Κ. για ηα ηεηπαγωνικά/παιδί. 

 Τμήμαηα ένηαξηρ ζε κάθε νηπιαγωγείο, ζηελεσωμένα με ειδικό 

εκπαιδεςηικό πποζωπικό.  

Βεβαίωζη παπακολούθηζηρ ηος νηπιαγωγείος αλλά και εζωηεπικέρ-

ςπηπεζιακέρ  εγγπαθέρ για ηο Γημοηικό 

Μόνιμο βοηθηηικό πποζωπικό ζηα νηπιαγωγεία με απμόδιο θοπέα ηο 

ΥΠΔΠΘ. Όσι ζηιρ αιζσπέρ ζςμβάζειρ ηων 100-200 εςπώ  για ηιρ 

καθαπίζηπιερ 

Γαζκάλοςρ μηηπικήρ γλώζζαρ για ηα αλλόγλωζα παιδιά 

Αύξηζη ηηρ σπημαηοδόηηζηρ ηηρ παιδείαρ ζηο 15% ηος ΓΚΠ  

 

 


