Απαιτούμε να παρθούν τώρα όλα τα αναγκαία
μέτρα, που θα εξασφαλίσουν την ουσιαστική
εφαρμογή της Δίχρονης Προσχολικής Αγωγής
σε όλους τους Δήμους!
Τέλος Φλεβάρη του 2019, το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τους 114 νέους δήμους, στους οποίους από τη
σχολική χρονιά 2019-20 θα ισχύει η Δίχρονη Υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή, δηλαδή η ένταξη των προνηπίων
στα Νηπιαγωγεία. Συνολικά 27 Δήμοι, μέσα στους οποίους και οι μεγάλοι Δήμοι (π.χ. Αθηναίων, Θεσσαλονίκης,
Ηράκλειο), μένουν και φέτος εκτός!
Από τις πρώτες γραμμές της απόφασης καταλαβαίνουμε ότι η κυβέρνηση δεν έχει σκοπό να δώσει ούτε ένα
ευρώ, αφού για την υλοποίηση αυτού του μέτρου καθώς η ίδια λέει «δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού»!
Φαίνεται καθαρά ότι η κυβέρνηση δεν έχει σκοπό να χρηματοδοτήσει την Προσχολική Αγωγή, ώστε να γίνει η
αναγκαία υποδομή. Και το ερώτημα είναι πού θα στεγαστούν αυτά τα 16.000 επιπλέον παιδιά, που αναμένονται
να έρθουν στο Νηπιαγωγείο στους δήμους αυτούς, με δεδομένο ότι δεν κατασκευάστηκαν νέα Νηπιαγωγεία;
Τι θα γίνει με την απαράδεκτη, πολλές φορές ακόμα και επικίνδυνη κτηριακή υποδομή που υπάρχει ήδη στα
Νηπιαγωγεία;
Για όλα αυτά η κυβέρνηση ...παραγγέλνει 70 προκάτ αίθουσες! Παράλληλα, με βάση την ανακοίνωση του
Συλλόγου Εργαζομένων στην ΚΤΥΠ, προωθεί νομοθετική ρύθμιση για επίσπευση των διαδικασιών, ώστε την
τρίτη χρονιά του προγράμματος να λύσει όπως όπως το πρόβλημα για τους εναπομείναντες 27 δύσκολους
δήμους και γι’ αυτό θα βάλει καμιά 200αριά προκάτ Νηπιαγωγεία κυρίως μέσα στα προαύλια των υπαρχόντων
Νηπιαγωγείων, Δημοτικών ακόμα και …Γυμνασίων-Λυκείων!
Αυτή είναι η λύση για το κρίσιμο ζήτημα της Προσχολικής Αγωγής;
Να γεμίσουν οι υπάρχοντες – πολλές φορές ήδη πολύ μικροί - αύλειοι χώροι με προκάτ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται
για την εκπαιδευτική διαδικασία και τη διαβίωση παιδιών και εκπαιδευτικών σε αυτά τα σχολεία; Αν λάβουμε
υπόψη τα προκάτ, που στήθηκαν πριν χρόνια, για να γίνουν τα σχολεία πρωινά, ή κατά τη διάρκεια των χιλιάδων
καταργήσεων-συγχωνεύσεων και παραμένουν ακόμα στα σχολεία, όλοι καταλαβαίνουν ότι, αν τα νήπιαπρονήπια μπουν στα προκάτ, θα μείνουν εκεί για χρόνια!
Πρόκειται για πρόκληση και κοροϊδία, η οποία μάλιστα γίνεται μεγαλύτερη, αν σκεφτούμε ότι αυτή η κυβέρνηση
έκοψε ακόμα και το κονδύλι των 140 εκατομμυρίων ευρώ, που ήταν για κτηριακές υποδομές για εφαρμογή της
Δίχρονης στον κρατικό προϋπολογισμό για το 2019!
Επιπλέον, μέχρι σήμερα δεν ανακοινώθηκε κανένας μόνιμος διορισμός Νηπιαγωγών. Έτσι στον ευαίσθητο
χώρο της Προσχολικής Αγωγής η κάλυψη των αυξημένων αναγκών θα γίνει είτε εκ των έσω με πολυπληθή
τμήματα είτε με προσλήψεις συμβασιούχων αναπληρωτριών Νηπιαγωγών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την
αναγκαία για την ηλικία αυτή παιδαγωγική σχέση, που δε μπορεί να αναπτυχθεί σ’ αυτές τις συνθήκες, αλλά και
για τη ζωή-λάστιχο των αναπληρωτριών/ών συναδέλφων Νηπιαγωγών!
Έχουμε ήδη πείρα και από τον πρώτο χρόνο εφαρμογής! Δεν υπήρξε καμιά έκτακτη χρηματοδότηση των
σχολικών επιτροπών για να καλύψουν τις διογκούμενες ανάγκες, λειτούργησαν 25άρια τμήματα, υπεράριθμα
παιδιά μετακινήθηκαν σε μακρινά νηπιαγωγεία και καμία πρόβλεψη για την αντικειμενική κτηριακή επιβάρυνση

και την απόλυτη μείωση των αύλειων χώρων για τα παιδιά! Κι όλα αυτά παράλληλα με τα αντιεκπαιδευτικά
μέτρα, που ήδη έχουν παρθεί και υποβάθμισαν παραπέρα τη λειτουργία των Νηπιαγωγείων (προαιρετικότητα
ολοήμερου, διπλασιασμός από 7 σε 14 του αριθμού παιδιών για δημιουργία τμήματος, 30ωρο νηπιαγωγών).
Φυσικά ούτε συζήτηση για σίτιση, υποδομές ξεκούρασης και βοηθητικό προσωπικό!

{

Οι ανάγκες των νηπίων-προνηπίων και όλων των παιδιών της λαϊκής οικογένειας δε χωράνε στη
«δίκαιη ανάπτυξη» της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ! Απλόχερα δίνει 4 δις στο ΝΑΤΟ, δεκάδες δις στους
επιχειρηματικούς ομίλους, αλλά είναι μίζερη στις ανάγκες των παιδιών μας και τις δικές μας!

}

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ βρήκε στην πλειοψηφία του Δ.Σ. της ΔΟΕ (ΔΑΚΕ, ΔΗΣΥ, ΕΡΑ-ΑΕΕΚΕ-ΕΚΕ/ΣΥΡΙΖΑ) και
στις ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ, που στήριξαν όλες τις αποφάσεις της πλειοψηφίας στο συγκεκριμένο ζήτημα, τον βολικό
υποστηρικτή που αναζητούσε, στην πολιτική της μηδενικής χρηματοδότησης, των ανύπαρκτων υποδομών και
της εξαπάτησης.
Αυτές οι δυνάμεις στήριξαν αναφανδόν την κυβέρνηση και τη λογική ότι: οι απολύτως αναγκαίες υποδομές, η
χρηματοδότηση και οι διορισμοί είναι “λεόντειες προϋποθέσεις”, που σήμερα δεν είναι εφικτές! Με τη στάση
τους δίνουν αέρα στα πανιά της κυβέρνησης να καυχιέται για τη Δίχρονη, που, όπου την κάνει, δε γίνεται με
σύγχρονους όρους, με απαιτήσεις του 2019! Η Ομοσπονδία και τα Σωματεία οφείλουν σε κάθε περίπτωση να
υπερασπίζονται τα δικαιώματα και τις ανάγκες των εργαζομένων και των μαθητών και να μην κάνουν τα “στραβά
μάτια” στις κυβερνητικές πολιτικές.
Ως Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών από την αρχή
ξεκαθαρίσαμε ότι στην εποχή μας υπάρχουν οι δυνατότητες να καλυφθεί άμεσα η ανάγκη για Δίχρονη
Υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή πανελλαδικά, ώστε όλα τα προνήπια να φοιτήσουν στα δημόσια Νηπιαγωγεία
με ταυτόχρονη εξασφάλιση των αναγκαίων κτηριακών αναγκών και των αντικειμενικά αυξημένων αναγκαίων
μόνιμων διορισμών Νηπιαγωγών και βοηθητικού προσωπικού! Παράλληλα, όλα τα παιδιά ως 4 χρόνων να
έχουν τη θέση τους σε δημόσιους παιδικούς σταθμούς!
ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΑΥΤΗ!
ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΣ ΘΑ ΕΠΙΒΑΛΟΥΜΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ!
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ – ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ:
Γενναίο πρόγραμμα ίδρυσης και λειτουργίας νέων Νηπιαγωγείων. Μαζικοί διορισμοί μόνιμων Νηπιαγωγών, 15
παιδιά ανά τμήμα. Καμία υποχρεωτική μετακίνηση μαθητών. Καμία κατάργηση ή συγχώνευση νηπιαγωγείων
ή τμημάτων.
Τμήματα Ένταξης και Ειδικά Νηπιαγωγεία για όλα τα παιδιά με ειδικές ανάγκες.
Ουσιαστική λειτουργία των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων. Με πλήρη σίτιση, μαγειρεία και τραπεζαρία, χώρους
ξεκούρασης, βοηθητικό προσωπικό.
Δέσμευση χώρων και χρηματοδότηση για την ανέγερση Νηπιαγωγείων και Παιδικών Σταθμών.
Μόνιμη και σταθερή σχέση εργασίας όλων των αναγκαίων ειδικοτήτων στις προσχολικές δομές, βασική
προϋπόθεση για μια αναβαθμισμένη και επιστημονικά θεμελιωμένη Προσχολική Αγωγή.
Ενιαίο, επιστημονικό, αναβαθμισμένο σύγχρονο παιδαγωγικό πρόγραμμα με ευθύνη του κράτους, καθώς δεν
μπορεί το περιεχόμενο της παρέμβασης να είναι διαφοροποιημένο και αποσπασματικό.
Καταδίκασε παντού τα κόμματα και τις συνδικαλιστικές δυνάμεις, που υπερασπίζονται την αντιεκπαιδευτική
πολιτική, την υποχρηματοδότηση, τη ζωή χωρίς δικαιώματα!
Δυνάμωσε τη Συσπείρωση, τον Αγώνα και τη Διεκδίκηση με βάση τις δικές μας ανάγκες!
Μαζί να χτίσουμε Κίνημα, Σωματεία και Ομοσπονδία στήριγμα των συναδέλφων απέναντι σε κάθε αντιλαϊκή
πολιτική!
Αθήνα, 5/3/2019

