
 
Αρ. Πρωτ: 1269                           Αθήνα  15/9/2008 

                             Προς  
            Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε. 

 
Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για τα νηπιαγωγεία 
Συγκέντρωση 23/9/08 ώρα 13:00 στο ΥΠΕΠΘ 

(Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι) 
 

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. συζήτησε στην τελευταία συνεδρίασή του για την 

κατάσταση που διαμορφώνεται στο χώρο της Προσχολικής Αγωγής, όπου: 

• 60.000 παιδιά προσχολικής ηλικίας 4-5 ετών που μένουν έξω από τη 

δημόσια προσχολική αγωγή και οδηγούνται στους ιδιώτες και τους δήμους, 

• Καταστρατηγούνται οι εργασιακές κατακτήσεις των Νηπιαγωγών, με 

την αυθαίρετη, παράνομη, στοχευμένη και αντιπαιδαγωγική αύξηση του ωραρίου, 

• Το πρόβλημα της σχολικής στέγης οξύνεται διαρκώς,  

• Η χρηματοδότηση της Παιδείας και της Προσχολικής Αγωγής έχει 

φτάσει στο έσχατο σημείο της ανέχειας και της ντροπής, 

• Οι μέχρι τώρα συνθήκες λειτουργίας τους δεν επαρκούν για να 

καλύψουν τις ήδη υπάρχουσες ανάγκες (τις ανάγκες όλων των παιδιών 4-6 για εκπαίδευση, 

ασφάλεια, κατάλληλους χώρους, εξοπλισμό, εκπαιδευτικό υλικό, εκπαιδευτικό προσωπικό, πρώιμη 

παρέμβαση για παιδιά με ειδικές ή μαθησιακές δυσκολίες και για αλλόγλωσσα παιδιά), 

• Τα τμήματα λειτουργούν με 25 παιδιά και οι νηπιαγωγοί δέχονται 

ασφυκτικές πιέσεις να πάρουν και άλλα, ακόμα και σε αντίθεση με τους υπάρχοντες 

νόμους. Κανένας σοβαρός σχεδιασμός δεν γίνεται που να αντιμετωπίζει την 

Προσχολική αγωγή ως 2χρονη υποχρεωτική βαθμίδα, αλλά αντίθετα το πρόβλημα 

της στέγης μεταφέρεται στις ΣΔΙΤ, με στόχο την εισβολή των ιδιωτών και στο 

ζήτημα της σχολικής στέγης, 
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• Οι διορισμοί που ανακοινώθηκαν είναι μειωμένοι κατά 50% για την 

επόμενη διετία, γεγονός που δείχνει ότι η κυβερνητική πολιτική όχι μόνο δεν 

πρόκειται να λύσει τα οξυμμένα προβλήματα της Προσχολικής Αγωγής, αλλά 

κινείται στη λογική πλήρους αποδόμησης της Δημόσιας εκπαίδευσης, 

ιδιωτικοποίησης και μετατροπής του δικαιώματος στη γνώση και την εκπαίδευση, σε 

ατομική και ανταγωνιστική διαδικασία καθώς και ταξική επιλογή, 

• Οι νόμοι που προωθούνται σε συνδυασμό με τα νέα σχέδια του Υπ. 

Εσωτερικών, κατευθύνουν την Προσχολική Αγωγή στους ιδιώτες και στους Δήμους 

και στην κατεύθυνση να χαθεί ο αυτοτελής παιδαγωγικός και εκπαιδευτικός της 

ρόλος. 

Όλα τα παραπάνω αποτελούν πλευρές της συντηρητικής αναδιάρθρωσης της 

παιδείας, που αποδομεί το δημόσιο χαρακτήρα της εκπαίδευσης ελαχιστοποιώντας 

κάθε κοινωνική παροχή και δικαίωμα, με στόχο την ιδιωτικοποιημένη λειτουργία της 

και την μετατροπή της εκπαίδευσης σε χώρο μέγιστου κέρδους των ιδιωτών, 

Απέναντι σε όλα αυτά, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. εκτιμά ότι πρέπει να υπάρξει 

συντονισμένη, διαρκής και αποφασιστική μάχη που θα συσπειρώνει εκπαιδευτικούς 

γονείς και εργαζομένους. Γι’ αυτό ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ: 

Τη διοργάνωση συλλαλητηρίου την Τρίτη 23 του Σεπτέμβρη έξω από το 

Υπουργείο Παιδείας, στις 13:00, εκπαιδευτικών, γονέων και εργαζομένων, με 

στόχο να θέσει στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ τα αιτήματα του 

εκπαιδευτικού κινήματος και να συγκεντρώσει κοινωνικές δυνάμεις που θα 

παλέψουν για την πραγματοποίησή τους. 

Για το σκοπό αυτό κηρύσσει στάση εργασίας τις 2 τελευταίες ώρες του 

διδακτικού ωραρίου του κάθε συναδέλφου και τις 2 πρώτες του απογευματινού 

κύκλου για το Λεκανοπέδιο. Οι Σύλλογοι της περιφέρειας μπορούν να κηρύξουν 

αντίστοιχες στάσεις εργασίας, όπου πραγματοποιηθούν συλλαλητήρια. 

Καλεί τους Συλλόγους εκπαιδευτικών όλης της χώρας να πραγματοποιήσουν 

την ίδια μέρα, μαζικές δράσεις σε όλες τις πόλεις και πρωτεύουσες νομών 

(διαμαρτυρίες, συνεντεύξεις τύπου, συσκέψεις με σωματεία, μοίρασμα γράμματος σε 
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κεντρικά σημεία, αφισοκολλήσεις κλπ). Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει προχωρήσει στην 

έκδοση αφίσας, η οποία σας έχει αποσταλεί. 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: 

 Δίχρονη υποχρεωτική προσχολική Αγωγή, δημόσια και δωρεάν για όλα τα 

παιδιά του λαού μας 

 Όλα τα νήπια και προνήπια σε δημόσια νηπιαγωγεία 

 Κανένα τμήμα πάνω από 15 παιδιά 

 Ίδρυση 1.000 νέων νηπιαγωγείων και μόνιμος διορισμός 2.000 

νηπιαγωγών, τώρα 

 Κατοχύρωση διδακτικού ωραρίου των νηπιαγωγών και εξίσωσή του με 

όλη την εκπαίδευση 

 Όχι στη μετατροπή του Νηπιαγωγείου σε baby parking 

 Μειωμένο ωράριο για όλους τους εργαζόμενους γονείς με παιδιά έως 10 

ετών 

 Καμιά υπαγωγή στους ιδιώτες και στους Δήμους 

 5% του ΑΕΠ για την παιδεία 

 

Για το διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών : 

Το Δ.Σ. της ΔΟΕ, επικαιροποιώντας την προηγούμενη απόφασή του καλεί τους 

Νηπιαγωγούς όλης της χώρας να εφαρμόσουν το πάγιο ωρολόγιο πρόγραμμα για 

τα Νηπιαγωγεία και να μην αποδεχθούν την καταστρατήγηση των εργασιακών 

τους δικαιωμάτων και την αύξηση του ωραρίου τους. Η Ομοσπονδία παρέχει γι' 

αυτό πλήρη συνδικαλιστική κάλυψη, κηρύσσοντας συνεχείς στάσεις εργασίας 

στην περίπτωση επιβολής αύξησης του ωραρίου τους από τη διοίκηση( πρωινή 

ζώνη 07:00 – 08:00, επιμήκυνση ωραρίου στα κλασικά και ολοήμερα τμήματα).  

Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. 

                   Ο Πρόεδρος                               Ο Γεν. Γραμματέας  

 

Μπράτης Δημήτρης                 Μαντάς Κομνηνός 


