
    

    

    

    

    

                                                                                        ΑΑΝΝΑΑΤΤΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ 

Τι σας έλεγε η ∆ΑΚΕ/ΠΕ  πριν από δύο χρόνια για το θέµα των 
Νηπιαγωγείων 
∆.Α.Κ.Ε. /Π.Ε.                                                                                       Αθήνα, 21 Μαΐου 2007 

ΞΕΣΚΕΠΑΣΤΕ ΤΟΥΣ  
Η κατάθεση του σχεδίου νόµου για τη διά βίου µάθηση (στο οποίο περιλαµβάνεται το περίφηµο 
άρθρο – τροπολογία για την προσχολική αγωγή) στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της 
Βουλής, έριξε και το τελευταίο πέπλο που κάλυπτε τη γύµνια των επιχειρηµάτων και αποκάλυψε τις 
προθέσεις και τις πράξεις της πλειοψηφίας της ∆.Ο.Ε. (Π.Α.Σ.Κ. και αριστερές παρατάξεις)  

Παραπληροφορούν και κινδυνολογούν  
Για να το καρπωθούν στις εκλογές των αντιπροσώπων  

ΓΙΑΤΙ  
• Η ρύθµιση αφορά µόνο τα ήδη εγγεγραµµένα νήπια  
• Ορίζεται ξεκάθαρα πως αποτελεί ένα µεταβατικό στάδιο για το έτος 2007-2008 και µόνο.  

 
ΕΠΟΜΕΝΩΣ  

• Με απλά και καθαρά λόγια τα νηπιαγωγεία δεν περνούν στους ∆ήµους και τους Ιδιώτες 
(Αυτά µόνο ο κ. Παπανδρέου τα εξαγγέλλει στην ιστοσελίδα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.) 

Πάνω απ’ όλα όμως, υπάρχουν τα γεγονότα που διαψεύδουν με τον πιο σαφή και κατηγορηματικό τρόπο 

αυτούς που ποντάρουν στην αγωνία των Νηπιαγωγών για να αποκομίσουν μικροπαραταξιακά οφέλη, 

παραπληροφορώντας και σπέρνοντας τον πανικό.Το αν όλα τα παραπάνω στοιχειοθετούν το πέρασμα των 

νηπιαγωγείων στους Δήμους και στους Ιδιώτες, μένει στον καθένα μας να το κρίνει. 

Η σηµερινή πραγµατικότητα ΦΕΚ 683/14-4-2009 
Λίγες μέρες πριν η κυβέρνηση κλείσει την Βουλή  για να  «κουκουλώσει» τα σκάνδαλα,  πρόλαβαν και 

υπέγραψαν Υπουργική Απόφαση  που εκχωρεί  το Νηπιαγωγείο στους Ιδιώτες, δίνοντάς  μάλιστα τη 

δυνατότητα στους βρεφονηπιακούς σταθμούς που διαθέτουν άδεια από το Υπουργείο Υγείας & 

Πρόνοιας να αποκτήσουν άδεια Νηπιαγωγείου χωρίς καν αλλαγή χρήσης. 

  

Συγκεκριμένα στο ΦΕΚ 683/14-4-2009 αναφέρεται : 

 

«…Το γεγονός ότι προέκυψαν νέα δεδομένα από τη συστέγαση βρεφονηπιακών/παιδικών σταθμών 

και ιδιωτικών νηπιαγωγείων..» 

 

Ποιος δημιούργησε τα νέα δεδομένα ; Η ίδια η Κυβέρνηση, βέβαια, με το  άρθρο 32 στο Νόμο 

3577/2007 (τροπολογία για τα νηπιαγωγεία), που έδινε τη δυνατότητα ίδρυσης τμημάτων 

νηπιαγωγείων στους ιδιωτικούς και δημοτικούς παιδικούς σταθμούς και στα ιδιωτικά σχολεία . 

 

«..Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί που διαθέτουν άδεια από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων ,δεν χρειάζονται αλλαγή χρήσης για να αποκτήσουν άδεια νηπιαγωγείου…» 

 



    

    

ΠΑΣΚ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ Π.ΕΠΑΣΚ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ Π.ΕΠΑΣΚ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ Π.ΕΠΑΣΚ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    

ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ ΠΑΙ∆ΕΙΑΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ ΠΑΙ∆ΕΙΑΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ ΠΑΙ∆ΕΙΑΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ ΠΑΙ∆ΕΙΑ    

Τι λένε σήµερα  (ανακοίνωση ∆ΑΚΕ  Ανατολικής Αττικής 18-05-09) 
    

    
…………………………………………………………………………    

    
……………………..……………………..……………………..……………………..    

    
                                    

Εµείς δεν θα πούµε τίποτε .Τα 

συµπεράσµατα δικά σας 

Θα τους εµπιστευτείτε ως αντιπροσώπους σας στην 

78η Γενική Συνέλευση του Κλάδου 

 

Θα τους εµπιστευτείτε ως υπερασπιστές της 

∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ και του 

∆ηµόσιου χαρακτήρα του Νηπιαγωγείου;    


