
 ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
 ΣΤΙΣ 24 ΝΟΕΜΒΡΗ ΣΤΗ 1:00 μ.μ. ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ!! 
(Συμμετοχή στην 3ωρη στάση εργασίας για τις 3 τελευταίες ώρες του πρωινού κύκλου και

τις 3 πρώτες του απογευματινού – ολοήμερου που κήρυξε η ΔΟΕ)

➔ Εδώ και τώρα δίχρονη υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή για όλα τα παιδιά! Όλα τα νήπια
και  προνήπια  στο  Δημόσιο  Νηπιαγωγείο  με  τη  δημιουργία  ΑΜΕΣΑ  όλων  των
απαραίτητων  υποδομών!

➔ Να λειτουργήσει παντού Ολοήμερο Νηπιαγωγείο χωρίς περιορισμούς!
➔ Όλα τα παιδιά κάτω των 4 ετών σε δημόσιους Παιδικούς Σταθμούς χωρίς κουπόνια και

voucher!
➔ Άδεια  ανατροφής  στις  αναπληρώτριες/τες  και  σε  όλες  τις  εργαζόμενες  στον  ιδιωτικό

τομέα, ώστε τα βρέφη ως ενός έτους να μένουν με τη μητέρα τους!

Η  επίθεση  που  δέχεται  η  Προσχολική  Αγωγή,  εντάσσεται  στο  πλαίσιο  των  συνολικών  αντιδραστικών
αλλαγών,  σε  όλη  την  εκπαίδευση,  αλλά  και  στη  γενικότερη  επίθεση  στη  ζωή  και  τα  δικαιώματα  των
εργαζομένων.

Η  κυβέρνηση  ΣΥΡΙΖΑ  –  ΑΝΕΛ  και  το  Υπουργείο  Παιδείας  προωθούν  ένα  νέο  κύμα  συγχωνεύσεων  –
καταργήσεων τμημάτων στην Ανώτατη Εκπαίδευση - συνέχεια των προηγούμενων «σχεδίων Αθηνά» και
των συγχωνεύσεων που είχαν κάνει ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. Επαναφέρει έτσι και το θέμα της συγχώνευσης των
Τμημάτων Νηπιαγωγών - Βρεφονηπιοκόμων, μια συζήτηση που δεν είναι καινούργια.

Είναι  φανερό  ότι  υπάρχουν  πολλαπλές  στοχεύσεις  όλων  των  κυβερνήσεων,  της  ΚΕΔΕ  αλλά  και  των
Παιδαγωγικών Σχολών (μέσα από τις αποφάσεις των συνόδων προέδρων και κοσμητόρων), που σχετίζονται
με  αλλαγές  στη  δομή  και  το  περιεχόμενό  της  Προσχολικής  Αγωγής,  στην  κατεύθυνση  της  παραπέρα
υποβάθμισης και εμπορευματοποίησής της. 

Η κυβέρνηση στηρίζει και προωθεί αυτό το σχεδιασμό γι΄ αυτό και σκόπιμα συντηρεί τη
θολούρα και τον αποπροσανατολισμό. 

Οι αλλαγές που προτείνουν δεν έχουν καμία σχέση με τη σύγχρονη κοινωνική ανάγκη όλα τα
παιδιά  της  προσχολικής  ηλικίας  να  βρίσκονται  με  ευθύνη  του  κράτους  σε  δημόσιες
αναβαθμισμένες και δωρεάν δομές. Η συζήτηση αυτή λοιπόν της συγχώνευσης των Τμημάτων υπηρετεί
τα κριτήρια της αγοράς και των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων. Υλοποιούνται οι δεσμεύσεις τους προς
την Ε.Ε., τον ΟΟΣΑ και τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου, ώστε να διαμορφώσουν σταθερά
ένα εργασιακό τοπίο που θέλει ακόμα πιο φτηνό, ευέλικτο εργατικό και επιστημονικό δυναμικό
όλων των κατηγοριών και ταχυτήτων, την κινητικότητα,  την ισοπέδωση των πτυχίων!!

Τη στιγμή που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ εντείνει την επίθεσή στις ζωές μας με νέα μέτρα στα πλαίσια της
3η αξιολόγησης (βλ. χτύπημα στα συνδικαλιστικά δικαιώματα, ιδιωτικοποιήσεις, νέες μειώσεις συντάξεων
κ.ά.) συνεχίζει να «εμπαίζει» με την Προσχολική Αγωγή. Όχι απλά δεν έχει πάρει ούτε ένα μέτρο για τη
θεσμοθέτηση της 2χρονηςυποχρεωτικής Π.Α, αντιθέτως, διαμορφώνει ένα ασφυκτικό πλαίσιο για
το Νηπιαγωγείο, όπως και για όλη την εκπαίδευση (υποχρεωτικότητα μόνο για Νήπια, διπλασιασμό από 7



σε 14 παιδιά ως ελάχιστο αριθμό για λειτουργία νηπιαγωγείου, νέους περιορισμούς στο Ολοήμερο, αύξηση
ωραρίου, θεσμοθέτηση  μετακινήσεων μαθητών, 25αρια τμήματα, ακατάλληλα κτήρια κ.ά.).

Τέρμα πια στην κοροϊδία όλων των κυβερνήσεων!
Ο  ΣΥΡΙΖΑ  συναγωνίζεται  με  τη  Ν.Δ  για  το  ποιος,  πιο  γρήγορα  και  αποφασιστικά,  θα  υλοποιήσει  τις
κατευθύνσεις της Ε.Ε και του ΟΟΣΑ. Όχι μόνο στο Νηπιαγωγείο αλλά συνολικά στην Εκπαίδευση!!

Βάζουμε στο στόχαστρο τον πραγματικό αντίπαλο!!
Τα  εργασιακά  δικαιώματα  των  συναδέλφων  και  το  δημόσιο  Νηπιαγωγείο  δεν  κινδυνεύουν  από  τους
εργαζόμενους  σε  άλλους  χώρους αλλά  από  την  αντιλαϊκή  πολιτική  της  κυβέρνησης  και  της  ΝΔ,  τις
κατευθύνσεις  της  Ε.Ε.,  που  τσακίζουν  μορφωτικά  και  εργασιακά  δικαιώματα.  Η  επιστημονική  –
επαγγελματική αναβάθμιση των εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς, με σαφή οριοθέτηση
των επαγγελματικών δικαιωμάτων του κάθε κλάδου είναι πραγματική ανάγκη.  Οι εργαζόμενοι
μόνο ενωμένοι απέναντι στο κοινό εχθρό, την πολιτική των κυβερνήσεων και της Ε.Ε., τα επιχειρηματικά
συμφέροντα μπορούμε να νικήσουμε! Το «διαίρει και βασίλευε», αποτελούσε και αποτελεί σημαντικό
όπλο των κυβερνήσεων!

Όχι στη διάλυση του Δημόσιου Νηπιαγωγείου μέσα από τη διαρκή υποβάθμιση ή με το
πέρασμά του στους Δήμους!

✔ Καθολική, δημόσια και δωρεάν φοίτηση όλων των παιδιών προσχολικής ηλικίας, από τη
μικρή βρεφική έως και τη νηπιακή ηλικία.  Δίχρονη Υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή, όλα τα
νήπια προνήπια στο δημόσιο Νηπιαγωγείο, Ολοήμερο για όλα τα παιδιά. Όλα τα παιδιά κάτω των 4
ετών να μπορούν να εγγράφονται στους παιδικούς σταθμούς χωρίς τροφεία και κουπόνια και με
μόνιμο προσωπικό. Να δοθεί άδεια ανατροφής στις αναπληρώτριες/τες και σε όλες τις εργαζόμενες
στον ιδιωτικό τομέα, ώστε τα βρέφη ως ενός έτους να μένουν με τη μητέρα τους.

✔ Να προσληφθεί  μόνιμο προσωπικό σε  παιδαγωγούς  και  βοηθητικό  προσωπικό,  τόσους  όσοι
χρειάζονται για να καλυφθούν οι ανάγκες. 15 παιδιά ανά Νηπιαγωγό και τμήμα.

✔ Στελέχωση των Νηπιαγωγείων με προσωπικό ειδικής αγωγής, τμήματα ένταξης, παράλληλη
στήριξη, πρώιμη διάγνωση και παρέμβαση που θα στηρίζει τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές ανάγκες.

✔ Ενιαίο,  παιδαγωγικά  αναβαθμισμένο  πρόγραμμα  αγωγής, που  να  ανταποκρίνεται  στις
σύγχρονες αναπτυξιακές ανάγκες της κάθε ηλικίας, με ευθύνη του κράτους και χωρίς καμία εμπλοκή
Δήμων, ΜΚΟ και επιχειρήσεων. 

✔ Να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα, όπως είναι οι συνθήκες υγιεινής, ασφάλειας και διατροφής
των  παιδιών,  με  ευθύνη  του  κράτους  και  με  πρόσληψη  του  αναγκαίου  προσωπικού  (μάγειροι,
τραπεζοκόμοι κ.τ.λ). 

✔ Κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας στο χώρο της Παιδείας. Η Προσχολική
Αγωγή δεν είναι εμπόρευμα για να δίνεται με κουπόνια. Είναι ανάγκη και πρέπει να δίνεται δημόσια
και δωρεάν σε όλους!

✔ Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους τους εργαζόμενους. Καμία απόλυση αναπληρωτή.

Παλεύουμε μαζί με όλους τους εργαζόμενους και τους γονείς των λαϊκών οικογενειών ενάντια στην
πολιτική που υπονομεύει τα μορφωτικά και εργασιακά δικαιώματα, φορτώνει το κόστος στους γονείς,

ανοίγει δρόμο για την ακόμα μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση της Προσχολικής Αγωγής.

 Προετοιμαζόμαστε για γενική απεργιακή απάντηση δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα απέναντι στα σκληρά αντιλαϊκά μέτρα της 3ης αξιολόγησης.
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