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Κάτω τα χέρια από τα Νηπιαγωγεία!
Απάντηση του Συλλόγου μας στην «Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας»
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Την ώρα που η λειτουργία των σχολικών μονάδων της επικράτειας βρίσκεται σε οριακό
σημείο, την ώρα που τα αλλεπάλληλα μνημόνια χτυπούν κάθε κοινωνικό δικαίωμα και κατάκτηση,
το συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (1-3 Δεκέμβρη) με μια πρωτοφανή
επίδειξη αυταρέσκειας και λειτουργώντας ως «λαγός» του κουαρτέτου, προτείνει ως μεγάλη…
μεταρρύθμιση «τη μεταφορά κρατικών δομών (Κοινωνικά Ιδρύματα, Νηπιαγωγεία, Γραφεία

του ΟΑΕΔ, Δομές πρόληψης και πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, περιλαμβανομένων των Κέντρων
Υγείας πλην του υγειονομικού προσωπικού τους) στην Αυτοδιοίκηση»!!! Αλήθεια, ποια η αποτίμηση
της κοινωνίας για το πέρασμα των Παιδικών Σταθμών στους Δήμους, όπου έχουμε εργασιακές
σχέσεις - λάστιχο και τους γονείς να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, ώστε να αιτούνται οι
Δήμαρχοι και τη μεταφορά των Κέντρων Υγείας;
Αποτελεί, πραγματικά, πρόκληση η πρόταση των συνέδρων - Δημάρχων για μεταφορά των
Νηπιαγωγείων

στους

Δήμους,

καθότι

η

Προσχολική

Αγωγή

είναι

ενταγμένη

στο

δεκατετράχρονο σχολείο (2 χρόνια Νηπιαγωγείο, 6 χρόνια Δημοτικό, 6 χρόνια Γυμνάσιο - Λύκειο)
και στον αντίστοιχο εκπαιδευτικό σχεδιασμό, αλλά και γιατί όλοι μας γνωρίζουμε την αδυναμία
(ομολογημένη και από τους ίδιους) και ανεπάρκεια των Δημοτικών Αρχών να ανταποκριθούν στις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη μεταφορά αρμοδιοτήτων σχετικά με την κατανομή των
κονδυλίων για τις λειτουργικές ανάγκες, καθώς και για τη συντήρηση και τις επισκευές σχολικών
μονάδων. Ενδεικτικά αναφέρουμε διαπιστώσεις που αφορούν την πλειοψηφία των Δήμων της
χώρας:
τη μη δέσμευση κατάλληλων χώρων - οικοπέδων που θα χρησιμοποιηθούν για ανέγερση σχολικών
μονάδων,
τη λειτουργία πολλών Νηπιαγωγείων σε ακατάλληλα κτίρια,
τη μη ανταπόκρισή τους στην υποχρέωση για συντήρηση και επισκευές,
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τον ελλιπή ή και ανύπαρκτο έλεγχο για άρση τυχόν επικινδυνοτήτων που υπάρχουν στα σχολικά
κτίρια, καθώς και στη μη τήρηση της νομοθεσίας για την έκδοση πιστοποιητικών ενεργητικής
πυροπροστασίας,
την ελλιπή ή και ανύπαρκτη φύλαξή τους,
τα πορίσματα των αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων για το γεγονός ότι οι Δήμοι είναι πρωταθλητές
στην κακοδιαχείριση και τη διαφθορά,
την αδιαφάνεια στη διαχείριση των κονδυλίων από τις Σχολικές Επιτροπές - σε όσους Δήμους
διαχειρίζονται οι ίδιοι τα σχετικά κονδύλια,
τη μη απόδοση των σχετικών κονδυλίων στις σχολικές μονάδες,
κ.λπ………………………………

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Η απάντηση της εκπαιδευτικής κοινότητας - αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας πρέπει να είναι αποφασιστική. Η Ομοσπονδία μας οφείλει άμεσα να συναντήσει:
α) τους εκπροσώπους της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για να καταστήσει σαφές ότι
κάθε τέτοια σκέψη αποτελεί «αιτία πολέμου» για την εκπαιδευτική κοινότητα,
β) την ηγεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. - και τα Πολιτικά Κόμματα - από τους οποίους θα ζητήσει να
δεσμευθούν για τη διατήρηση των Νηπιαγωγείων στην Κεντρική Διοίκηση,
γ) τους εκπροσώπους του γονεϊκού κινήματος, ώστε να επιδιωχθεί η συμπόρευση.
Τέλος, θεωρούμε ότι στην επόμενη συνταγματική αναθεώρηση θα πρέπει να υπάρξει ρητή
αναφορά στην υποχρεωτικότητα της Προσχολικής Αγωγής και δωρεάν εκπαίδευση σε κρατικά
εκπαιδευτήρια!

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Γιώργος Δημητρακόπουλος

Ο Γεν. Γραμματέας

Ακρίτας Καλούσης
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