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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

 

Μπροστά στην επιταχυνόµενη πτώση της αγοραστικής δύναµης και του 
βιοτικού επιπέδου των εργαζοµένων, η Κυβέρνηση µε την πολιτική της στα µείζονα 
θέµατα αγωγής και φροντίδας των παιδιών οδηγεί σε νέες οικονοµικές και κοινωνικές 
επιβαρύνσεις σε όλους τους εργαζόµενους και ιδιαίτερα του ∆ηµόσιου τοµέα.  

Τα προβλήµατα που υπάρχουν σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, 
εκδηλώνονται µε οξύτητα στο χώρο της προσχολικής αγωγής (χιλιάδες παιδιά εκτός 
∆ηµόσιων Νηπιαγωγείων, στεγαστικά προβλήµατα, απουσία διδακτικού προσωπικού 
κ.λπ.). Τα προβλήµατα αυτά συνδέονται µε τη συνεχιζόµενη µείωση των 
εκπαιδευτικών δαπανών και την προωθούµενη ιδιωτικοποίηση και στο χώρο της 
Παιδείας.  

Ταυτόχρονα, ο αποκλεισµός των παιδιών των εργαζοµένων του ∆ηµοσίου από 
τους Βρεφικούς Παιδικούς Σταθµούς δηµιουργεί πρόσθετα οικονοµικά προβλήµατα 
για τους εκπαιδευτικούς και όλους του ∆ηµόσιους Υπαλλήλους.  

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ εκφράζει την έντονη διαµαρτυρία του γι’ αυτή την 
κατάσταση. Εκφράζει τη συµπαράστασή του στις κινητοποιήσεις των 
συναδέλφων της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και καλεί τους συναδέλφους των 
σχολείων του Λεκανοπεδίου να συµµετέχουν στη συγκέντρωση που θα γίνει την 
Τρίτη 23 Σεπτεµβρίου στη 1 µ.µ. έξω από το ΥΠΕΠΘ. 

 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: 

 

• ∆ίχρονη υποχρεωτική προσχολική Αγωγή, δηµόσια και δωρεάν για όλα 
τα παιδιά του λαού µας. 

• Όλα τα νήπια και προνήπια σε δηµόσια νηπιαγωγεία. 

• Κανένα τµήµα µε πάνω από 15 παιδιά. 

• Ίδρυση 1.000 νέων νηπιαγωγείων και µόνιµος διορισµός 2.000 
νηπιαγωγών, τώρα. 

• Κατοχύρωση ανθρώπινου διδακτικού ωραρίου των νηπιαγωγών  

• Μειωµένο ωράριο για όλους του εργαζόµενους γονείς µε παιδιά έως 10 
ετών. 

• Όχι στην αποκέντρωση και συγκεκριµένα στην υπαγωγή των σχολικών 
µονάδων στους ∆ήµους. 



• Άµεση αύξηση των δηµόσιων δαπανών για την Παιδεία στο 5% του 
ΑΕΠ τουλάχιστον. 

• ∆ηµιουργία σύγχρονων Παιδικών Σταθµών για την κάλυψη των 
αναγκών των εργαζοµένων και όλων των πολιτών. 

• Κατάργηση των απαράδεκτων αποκλεισµών των παιδιών των ∆ηµόσιων 
Υπαλλήλων από τους Βρεφονηπιακούς Σταθµούς. 

 

 

 

 

 
 


