
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ                                           

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                      

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ»                                       

Ακαρνανίας 65 – 121 35                                          
Τηλ.- Fax : 210 5724139                                         

Web: http://www.syllogosellialexiou.gr   

 E-mail: mail@syllogosellialexiou.gr 

 

                                                                                        Περιστέρι  21/11/2017 

                                                            ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 20/11/2017 η συνάντηση  του ΔΣ με Νηπιαγωγούς του Συλλόγου μας για να 

συζητήσουμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νηπιαγωγεία και για τις εξελίξεις στην Προσχολική 

Αγωγή με αφορμή τη συζήτηση για  συγχώνευση των τμημάτων Βρεφονηπιοκόμων και Νηπιαγωγών. 

Η συζήτηση και ο προβληματισμός όλων όσων παραβρέθηκαν εντοπίστηκε στο ότι η κατάσταση που επικρατεί 

στην Προσχολική Αγωγή εξαιτίας των αντιεκπαιδευτικών νομοθετικών ρυθμίσεων δεν ανταποκρίνεται στις 

σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες των παιδιών των λαϊκών οικογενειών  με τις νηπιαγωγούς να εργάζονται σε 

πολύ δύσκολες συνθήκες.  

Η Δίχρονη Υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή  και Εκπαίδευση για όλα τα παιδιά, που είναι απαίτηση και 

αναγκαιότητα, με την κυβέρνηση να την τάζει κατά το δοκούν, πάει στο απώτερο μέλλον κι έτσι χιλιάδες 

προνήπια είναι και φέτος έξω από τα δημόσια Νηπιαγωγεία, πολλά από τα οποία έμειναν και έξω από τους 

δημόσιους παιδικούς σταθμούς οδηγώντας πολλές λαϊκές οικογένειες σε απόγνωση. 

            Η επίθεση που δέχεται η Προσχολική Αγωγή είναι κομμάτι της γενικότερη αντιλαϊκής επίθεσης και  

εντάσσεται  στο πλαίσιο των συνολικών αντιδραστικών αλλαγών, σε όλη την εκπαίδευση.           

Οι συγχωνεύσεις – καταργήσεις  τμημάτων στην Ανώτατη Εκπαίδευση που προωθεί η κυβέρνηση και το 

Υπουργείο Παιδείας και η συζήτηση που έχει ανοίξει για τη συγχώνευση των τμημάτων Νηπιαγωγών  - 

Βρεφονηπιοκόμων  υπηρετεί τα κριτήρια της αγοράς και των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων. 

Υλοποιούν τις δεσμεύσεις τους προς την Ε.Ε.,  τον ΟΟΣΑ και τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου  που 

θέλει από τη μια να υποβαθμίσει  το δημόσιο νηπιαγωγείο ως προς το περιεχόμενο, από την άλλη να 

εξασφαλίσει ακόμα πιο φτηνό εργατικό και επιστημονικό δυναμικό όλων των κατηγοριών και ταχυτήτων, 

διευρύνοντας τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις.!!  

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

του στους Δήμους .  

 Εδώ και τώρα δίχρονη υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση για όλα τα παιδιά!  Όλα 

τα νήπια και προνήπια στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο με τη δημιουργία όλων των απαραίτητων 

υποδομών. 

 Όλα τα παιδιά κάτω των 4 ετών σε δημόσιους Παιδικούς Σταθμούς χωρίς κουπόνια και voucher! 

Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους Κάλυψη όλων των κενών με μαζικούς μόνιμους 

διορισμούς. Κατάργηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας. 
 

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ 24 ΝΟΕΜΒΡΗ , 1:30μ.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) 
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