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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Προς:
1. Υπουργό Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
κ. Προκόπη Παυλόπουλο
Σταδίου 27
101 83 – Αθήνα
2. Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων
κα Μαριέττα Γιαννάκου
Μητροπόλεως 15
101 85 – Αθήνα
Κοινοποίηση:
Πρόεδρο και Μέλη
του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.
Γ. Γενναδίου 8
106 78 – Αθήνα

ΟΤΑΝ ΞΕΜΕΝΟΥΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ

Κύριοι Υπουργοί,
Μετά την ψήφιση του Ν.3518/2006 άρθρο 73, παρ.1, περ. α, όπου είναι
υποχρεωτική η φοίτηση των παιδιών που συµπληρώνουν ηλικία πέντε (5) ετών,
στα Νηπιαγωγεία αρµοδιότητας Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, θα θέλαµε να σας
ενηµερώσουµε για τη δηµιουργία σειράς προβληµάτων στους Παιδικούς Σταθµούς,
αρµοδιότητας Ο.Τ.Α. και κυρίως στο Παιδαγωγικό – Εκπαιδευτικό προσωπικό
(Νηπιαγωγοί, Νηπιοβρεφοκόµοι κ.λπ.), όπου σε ορισµένους απ’ αυτούς
καταργείται µέρος των επαγγελµατικών δικαιωµάτων τους και του γνωστικού
αντικειµένου των σπουδών τους ως προς την νηπιακή ηλικία.
Το τελευταίο όµως διάστηµα πληθώρα δηµοσιευµάτων αλλά και υπό
σύνταξη τροπολογία που κυκλοφόρησε, αναφέρουν ότι θα υπάρξει µεταβατική
περίοδος εφαρµογής του Ν.3518/2006 για το σχολικό έτος 2007 – 2008, για την
σύσταση νηπιακών τµηµάτων στο χώρο των Παιδικών Σταθµών µε όρους και
προϋποθέσεις λειτουργίας και στελέχωσης διαφορετικούς από αυτούς που
ισχύουν µέχρι σήµερα στους Ο.Τ.Α.
Αυτόµατα
δηλαδή
στους
Παιδικούς
Σταθµούς
των
Ο.Τ.Α.
καταστρατηγείται ο Πρότυπος Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας τους και
εµπλέκεται το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων όσον αφορά τις αργίες, την
έναρξη και λήξη του σχολικού έτους, το πρόγραµµα κ.λ.π.

ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ…!!!

Στην πράξη αυτό σηµαίνει ότι δηµιουργείται διαφορετικό καθεστώς για τα
παιδιά έως πέντε (5) χρονών και διαφορετικό για παιδιά ηλικίας 5-6 ετών (τροφεία,
σίτιση, ώρες παραµονής κ.λ.π.).
Όπως επίσης, διαφορετικό καθεστώς εργασίας του υφιστάµενου
προσωπικού που στελεχώνουν επί σειρά ετών τους Παιδικούς Σταθµούς (ώρες
εργασίας, ηµέρες διακοπών, ιεραρχία προσωπικού, όξυνση των κλαδικών αντιθέσεων
κ.λ.π.).
Όλα τα παραπάνω θα δηµιουργήσουν οξύτατο πρόβληµα σε παιδιά, γονείς
και εργαζόµενους. Γι’ αυτό, άποψή µας είναι ότι θα πρέπει να αποσυρθεί η
ψήφιση της µεταβατικής αυτής διάταξης, καθώς δεν µπορεί να εφαρµοστεί
στους Παιδικούς Σταθµούς, αρµοδιότητας των Ο.Τ.Α. µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις του Υπουργείου Παιδείας και µεθοδεύει την περαιτέρω ανατροπή
των εργασιακών σχέσεων και την εύρυθµη λειτουργία των Παιδικών Σταθµών
δηµιουργώντας ανισότητες, διαφοροποιήσεις και συγκρούσεις που τελικά θα
αποβούν σε βάρος των φιλοξενούµενων παιδιών.
Σε διαφορετική περίπτωση εάν και εφόσον ισχύσει η µεταβατική αυτή
περίοδος για το σχολικό έτος 2007 – 2008 και για τους Παιδικούς Σταθµούς των
Ο.Τ.Α. θα πρέπει να ισχύσει µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που
λειτουργούν οι Παιδικοί Σταθµοί µέχρι σήµερα, σύµφωνα µε τον Κανονισµό
Λειτουργίας τους, όπως εξάλλου προβλέπεται και στην εισηγητική έκθεση και για
τον Παιδικό Σταθµό της Βουλής.
Τέλος, σας γνωρίζουµε ότι η τροπολογία αυτή έφερε στην επιφάνεια το
πρόβληµα που υπάρχει στο χώρο της προσχολικής αγωγής λόγω της ύπαρξης
σχολών (Νηπιαγωγών, Νηπιοβρεφοκόµων) µε επικάλυψη στο γνωστικό αντικείµενο
της νηπιακής ηλικίας, και πιστεύουµε ότι η µόνη λύση είναι η καθιέρωση της
Ενιαίας Εκπαίδευσης των Παιδαγωγών Προσχολικής ηλικίας µε ενιαίο θεσµικό
πλαίσιο λειτουργίας των σχολών τους.
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραµµατέας
Θέµης Μπαλασόπουλος

Γιώργος Καταχανάς

ΜΙΛΑΝΕ ΑΥΤΟΙ που
θα έσκιζαν τα ΜΝΗΜΟΝΙΑ…
ΑΛΛΑ το ΜΟΝΟ που ΚΑΝΟΥΝ ΤΩΡΑ είναι να…

«ξεσκίζουν»
την ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ!!!

