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Υπερασπίζουμε τις αποφάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων των Νηπιαγωγείων 

 

Χαιρετίζουμε τη στάση της συντριπτικής πλειοψηφίας των συναδέλφων νηπιαγωγών που 

στο Σύλλογό μας –αλλά και πανελλαδικά- αποφάσισαν να συμπαραταχθούν με τις αποφάσεις του 

Συλλόγου και της ΔΟΕ και να συντάξουν  πρακτικά και ωρολόγια προγράμματα σύμφωνα με το 

δικαίωμα του Συλλόγου Διδασκόντων κάθε σχολείου ως κυρίαρχου οργάνου λήψης αποφάσεων,  

με βάση την τεκμηριωμένη παιδαγωγική του άποψη. 

 Με τον τρόπο αυτό οι νηπιαγωγοί  αντιδρούν  μαζικά στην υποβάθμιση του παιδαγωγικού 

ρόλου του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου και στην προσπάθεια της Πολιτείας  να απαλλαγεί από το 

κόστος του, όπως διαφαίνεται από τον χαρακτηρισμό του ως προαιρετικού. Η υποβάθμιση  του 

παιδαγωγικού χαρακτήρα της δεύτερης βάρδιας  που μελλοντικά θα απαλλάξει το Υπουργείο από 

την υποχρέωση για τη στελέχωσή του με Νηπιαγωγούς, ανοίγει  το δρόμο της ελαστικής εργασίας  

στο Νηπιαγωγείο με ελαστικά εργαζόμενους νηπιαγωγούς στην καλύτερη περίπτωση ή άλλους 

επαγγελματίες  και ακόμη και  της μεταφοράς της λειτουργίας του σε Δήμους ή ΚΔΑΠ. 

Η μαζικότατη αντίδραση των Νηπιαγωγών φαίνεται ότι θορύβησε το υπουργείο. 

Η προσπάθεια επιβολής  της εφαρμογής ενός προγράμματος που εκποιεί τα μορφωτικά 

δικαιώματα των μαθητών και ναρκοθετεί τις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών μας βρίσκει 

απέναντι. Ζητάμε από τις Σχολικές Συμβούλους Προσχολικής Αγωγής να θεωρήσουν τα 

ωρολόγια  προγράμματα που έχουν συντάξει οι σύλλογοι διδασκόντων ανταποκρινόμενες και 

υποστηρίζοντας το ρόλο τους ως παιδαγωγοί  και όχι ως εκπρόσωποι της Διοίκησης. 

Υπενθυμίζουμε  την πρότερη της Υ.Α. θέση τους υπέρ της εναλλαγής των Νηπιαγωγών στο 

Ολοήμερο Νηπιαγωγείο ως παιδαγωγικά ορθής θέσης. 

  

Το Δ.Σ του Συλλόγου μας  θα είναι δίπλα στις συναδέλφους νηπιαγωγούς, τους παρέχει 

συνδικαλιστική κάλυψη και τις καλεί να συνεχίσουν να κρατούν αταλάντευτα την ίδια 

στάση παρά τις όποιες  προτροπές ή έγγραφες υποδείξεις για το αντίθετο δεχθούν από τις 

Σχολικές Συμβούλους.  

Καλούμε το ΔΣ της ΔΟΕ να πάρει ανάλογη απόφαση στήριξης και συνδικαλιστικής 

κάλυψης των νηπιαγωγών και να ανανεώσει την προηγούμενη απόφασή του ως 

συλλογική και πανελλαδική απάντηση στις νέες πιέσεις που ασκούν οι μηχανισμοί του 

υπουργείου και οι σχολικοί σύμβουλοι. 

 ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ 
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