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Πρόταση Κ.Ε.Δ.Ε. για τα Νηπιαγωγεία

Το τριήμερο 1-3/12/2016 πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη το ετήσιο συνέδριο
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.). Μεταξύ των άλλων αποφασίστηκε να
υποβληθεί προς την κυβέρνηση, τα κόμματα, τους κοινωνικούς φορείς, την κοινωνία(…)
μια σειρά μεταρρυθμιστικών προτάσεων για ένα «ισχυρό επιτελικό κράτος με ενισχυμένο
το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ανάπτυξη κα την Κοινωνική Συνοχή». Στην πρώτη
πρόταση περιλαμβάνεται και η «διοικητική μεταφορά στην πρωτοβάθμια τοπική
διοίκηση, μεταξύ άλλων, τα κοινωνικά ιδρύματα, τα νηπιαγωγεία, τα γραφεία ΟΑΕΔ και οι
υπηρεσίες του ΟΣΚ…»
Και στο παρελθόν έχει επιχειρηθεί η υπαγωγή των σχολικών μονάδων στους
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την οποία υπάρχει σχετική απόγαση του
Συμβουλίου της Επικρατείας. Εντούτοις, η πρόταση αυτή, όπως επαναφέρεται,
υποκρύπτει σκοπιμότητες και κινδύνους τόσο για τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα όσο και
για τη γενικότερη λειτουργία του Νηπιαγωγείου, ως θεσμού στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση.
Ως Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:
 τονίζουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι κάθε προσπάθεια μεταφοράς αρμοδιοτήτων που
αφορούν στην αποστολή της Παιδείας από το Κράτος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (ή σε
όποιον άλλο φορέα) κινείται εκτός των ορίων της νομιμότητας και θα συναντήσει
σύσσωμη την αντίδραση της εκπαιδευτικής κοινότητας,
 απαιτούμε από την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας να «κλείσουν» άμεσα και
οριστικά τα όποια σενάρια υπαγωγής των Νηπιαγωγείων στους Δήμους,

 πιστεύουμε πως η προσχολική αγωγή αποτελεί το πρώτο και αναπόσπαστο κομμάτι
της εκπαιδευτικής διαδικασίας για κάθε μαθητή, με συνέχεια και σύνδεση και στις
επόμενες βαθμίδες της εκπαίδευσης,
 στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις τη θέση που προτείναμε, συνδιαμορφώσαμε και
ψηφίσαμε στην 85η Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για την προσχολική αγωγή και εκπαίδευση,
 καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να θεσμοθετήσει άμεσα τη δίχρονη υποχρεωτική
προσχολική αγωγή και την Κυβέρνηση να διαθέσει όλους τους απαραίτητους
πόρους και υλικοτεχνική υποδομή για την άμεση εφαρμογή της!

Από τη Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.

