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Κ. Υπουργέ, 

  

Η ΔΑΚΕ Α/θμιας Εκπ/σης Χανίων θέλοντας να συμβάλλει αποφασιστικά και καίρια στο πρόβλημα της 

στέγασης των νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων σας καταθέτει εγγράφως τις θέσεις της για το μείζον αυτό 

πρόβλημα που ταλαιπωρεί εδώ και χρόνια τους εκπαιδευτικούς κυρίως της πόλης των Χανίων και αποτελεί 

αποτελέσμα και της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής των περισσοτέρων προηγούμενων Κυβερνήσεων.  

 

Όπως θα γνωρίζετε, η πόλη των Χανίων αντιμετωπίζει οξύτατο πρόβλημα σχολικής στέγης, αφού ΕΛΑΧΙΣΤΑ  

νηπιαγωγεία της πόλης στεγάζονται σε δικό τους ιδιόκτητο χώρο. Τα υπόλοιπα είτε συστεγάζονται προσωρινά με 

Δημοτικά Σχολεία, είτε ενοικιάζουν (ακατάλληλους κάποιες φορές) ιδιωτικούς χώρους με αποτέλεσμα να 

ξοδεύονται πολλά χιλιάδες ευρώ ετησίως σε ενοίκια. Τα «πρότυπα ολοήμερα» είναι κάτι άγνωστο για το νομό μας. 

Πιστεύουμε ότι μπορείτε, αλλά και πρέπει να συμβάλλετε στην επίλυση του οξύτατου προβλήματος σχολικής 

στέγης που αντιμετωπίζει η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση των Χανίων.  

 

Δεν αποτελεί θετικό σημείο για τα Χανιά, μια πόλη με παράδοση στην Παιδεία και τον Πολιτισμό, η εικόνα 

Νηπιαγωγείων που στεγάζονται σε ισόγεια πολυκατοικιών, χωρίς αυλή, σε ανήλιαγα υπόγεια, ή σε μικρούς χώρους 

20 m2. Συγκεκριμένα, τα οξύτερα προβλήματα στέγασης και υποδομής αντιμετωπίζουν τα ακόλουθα νηπιαγωγεία 
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περιοχές των Χανίων.  

 

Επίσης, θεωρούμε αυτονόητο ότι η οκτάωρη παραμονή των νηπίων στο χώρο του νηπιαγωγείου προϋποθέτει τη 

δημιουργία των κατάλληλων παιδαγωγικών συνθηκών, έτσι ώστε να ικανοποιούνται όλες οι ανάγκες των μικρών 

παιδιών. Υπενθυμίζουμε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θεωρεί ότι ο ανώτερος αποδεκτός αριθμός νηπίων 

που πρέπει να φοιτούν σε ένα νηπιαγωγείο είναι μέχρι 19. Στα περισσότερα νηπιαγωγεία της πόλης φοιτούν 

περισσότερα από 19 νήπια, δημιουργώντας πολλές δυσχέρειες στον παιδαγωγικό ρόλο των νηπιαγωγών.  

 

Επιπρόσθετα, οξύ πρόβλημα αποτελεί η συστέγαση υπό άθλιες συνθήκες 2 Δημοτικών Σχολείων των Χανίων, 

του 1ου και 2ου Νέας Κυδωνίας Χανίων. Η εξασφάλιση σχετικών πιστώσεων για την οικοδόμηση και στέγαση του 

2ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Κυδωνίας Χανίων σε νέο κτίριο αποτελεί επιτακτική ανάγκη.  

 



Θέση και άποψη της ΔΑΚΕ Α/θμιας Εκπ/σης Χανίων είναι η οικοδόμηση νέων νηπιαγωγείων στην πόλη των 

Χανίων, όπου παρατηρείται και το μεγαλύτερο  πρόβλημα, έτσι, ώστε να λειτουργήσουν με άρτιο τρόπο με 

ταυτόχρονη εξασφάλιση δημόσιας χρηματοδότησης.  Θεωρούμε δεδομένη την άμεση αντίδραση και ανταπόκρισή 

σας έτσι, ώστε να επισπευτούν, αλλά και να δρομολογηθούν άμεσα όλες εκείνες οι κινήσεις, δράσεις και 

αποφάσεις που θα συντελέσουν στην επίλυση του στεγαστικού προβλήματος των νηπιαγωγείων της πόλης των 

Χανίων. 

 

Ως προς το ωράριο στην προσχολική αγωγή, η επί τρία χρόνια αναμενόμενη ρύθμισή του, οδήγησε στο να 

επιβληθεί τελικά το 25ωρο για το σύνολο, σχεδόν, των νηπιαγωγών (πλην των ελάχιστων που υπηρετούν στα, 

μετρημένα στα δάχτυλα, 4/θεσια και άνω νηπιαγωγεία). Το ΥΠ.Π.Ε.Θ,αναζητά άλλοθι στο Ν. 4115/30-1-2013 ως 

περιοριστικού για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης σε συγκεκριμένη κατεύθυνση σε συνδυασμό με τον 

Ν.1566/85. Αυτό δεν μπορεί να σταθεί ως σοβαρή αιτίαση αφού τίποτα δεν εμπόδιζε την κυβέρνηση να 

νομοθετήσει εκ νέου, εάν είχε τη βούληση για πραγματική εναρμόνιση του ωραρίου νηπιαγωγών – 

δασκάλων.Δυστυχώς η εισοδηματική πολιτική για το 2016-2017 δε δίνει καμιά προοπτική σύγκλισης των 

αποδοχών μας με τις αντίστοιχες αποδοχές άλλων Δημοσίων Υπαλλήλων και φυσικά ούτε και με τις αντίστοιχες 

αποδοχές των Ευρωπαίων συναδέλφων μας. Το μεγάλο πλήγμα καταφέρθηκε μέσω των Υπουργικών Αποφάσεων 

στο ολοήμερο νηπιαγωγείο του οποίου η αδιαμφισβήτητη παιδαγωγική προσφορά παραγκωνίστηκε. Με την 

Υπουργική Απόφαση για το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα υπάρχει διάκριση σε βασικό και προαιρετικό. Η 

αντισταθμιστική λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου παύει, επί της ουσίας σε επίπεδο βούλησης της 

πολιτείας, να υπάρχει και το ολοήμερο υπηρετεί μόνο τη φύλαξη των παιδιών.  

 

Με αυτό τον τρόπο αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του ολοήμερου και εκλείπει η παιδαγωγική συνέχεια του 

ολοήμερου τμήματος από τη στιγμή που αλλάζει η ομάδα των νηπίων που συμμετέχουν στο μετά τις 13:00 τμήμα 

αποκόπτοντας το πρωινό από το μεσημεριανό πρόγραμμα. Με το νέο Ωρολόγιο πρόγραμμα αίρεται, πλέον, η 

δυνατότητα που είχαν οι νηπιαγωγοί μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων να εναλλάσσονται στις 

πρωινές και μεσημεριανές θέσεις σε ενιαία βάση και θα αναλαμβάνουν το βασικό ή το ολοήμερο πρόγραμμα. 

Αυτό δυσχεραίνει σημαντικά τη συνεργασία που ανέπτυσσαν οι νηπιαγωγοί και τη συνέχεια των δραστηριοτήτων 

με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα. 

 

Με την ανατροπή όλων των παραμέτρων που μέχρι σήμερα γνωρίζαμε ως κοινωνικό ασφαλιστικό 

σύστημα και με δεδομένη και την απόλυτη άρνηση της κυβέρνησης να δοθεί οικονομική στήριξη στα ταμεία 

μας, που βρίσκονται στα όρια της κατάρρευσης (ΟΠΑΔ - υγειονομική περίθαλψη και ΤΠΔΥ - εφάπαξ), 

διαμορφώνεται ένα ζοφερό τοπίο για τα εργασιακά μας δικαιώματα και τις κατακτήσεις μας. Κοντολογίς, και 

χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη μας την υπογραφή του Μνημονίου μεταξύ της Κυβέρνησης και της Τρόικας, 

θα έχουμε αυξήσεις στα όρια συνταξιοδότησης και σημαντικές μειώσεις στις συντάξιμες αποδοχές.  

 

Διεκδικούμε: 

 

1. Κατοχύρωση της 35ετίας, ανεξάρτητα από όριο ηλικίας. 

2. Δυνατότητα συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών με τη συμπλήρωση 30 ετών ανεξαρτήτως ορίου 

ηλικίας. 



3. Κατάργηση της εισφοράς για κύρια σύνταξη. 

4. Η σύνταξη να αποτελεί το 80% των εν εργασία αποδοχών και να υπολογίζεται στον τελευταίο 

μισθό. 

5. Τη θεμελίωση του δικαιώματος συνταξιοδότησης σε περίπτωση θανάτου ή ολικής αναπηρίας, 

ανεξάρτητα από τα χρόνια υπηρεσίας, με κατώτερο όριο σύνταξης στο ύψος του 80% των αποδοχών του 

νεοδιόριστου εκπαιδευτικού. 

6. Την πλήρη διασφάλιση των συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των αναπληρωτών 

εκπαιδευτικών και τη μεταφορά του επικουρικού τους στο Ταμείο Αρωγής. 

7. Η πλειοψηφία των Διοικήσεων των Ασφαλιστικών Ταμείων να αποτελείται από εκπροσώπους των 

ασφαλισμένων. 

8. Πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη με ταυτόχρονη κατάργηση της 

συμμετοχής των ασφαλισμένων. 

9. Οι αναπληρωτές και οι συμβασιούχοι να πληρώνουν κατ’ ευθείαν στα ασφαλιστικά μας ταμεία και 

όχι στο ΙΚΑ, με ταυτόχρονη ασφάλιση και στα επικουρικά ταμεία 

10.  Τη μη υπαγωγή των νεοπροσλαμβανομένων από το 2013 στο ΙΚΑ. 

11.  Την κατάργηση της διάταξης για την εξαγορά της στρατιωτικής θητείας. 

12.  Την άμεση επίλυση του προβλήματος στο Ταμείο Πρόνοιας και άμεση καταβολή του εφάπαξ. 

13. Την αύξηση του ποσού των δανείων, τη μείωση των επιτοκίων και την απλούστευση των 

διαδικασιών που απαιτούνται για τη χορήγησή τους από τα Ασφαλιστικά Ταμεία. 

  

Ζητούμε: 

 

 και κοινωνικούς 

 νηπιαγωγών 

 των μαθητών που τη 

χρειάζονται 

 το βασικό πτυχίο μας. 

 

Οι επιπτώσεις των περικοπών αυτών θα είναι: περισσότερα κενά στα σχολεία, μεγάλη αύξηση των 

προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, πίεση στα σχολεία για δημιουργία τμημάτων με υπεράριθμους 

μαθητές και πιέσεις στο ωράριο των μονίμων εκπαιδευτικών.  

 

Βέβαιοι ότι θα εισακουστούν οι προαναφερόμενες θέσεις και οι απόψεις μας για την αναβάθμιση της 

εκπαίδευσης και του Έλληνα εκπαιδευτικού, αναμένουμε τις πολιτικές σας κινήσεις και αποφάσεις, οι οποίες θα 

αποσκοπούν στον περαιτέρω εκσυγχονισμό του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά και στην οικονομική 

και επιστημονική αναβάθμιση των δασκάλων, νηπιαγωγών και των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων της Α/θμιας 

Εκπ/σης.    

                         ΓΙΑ ΤΗ ΔΑΚΕ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ  

 

                   ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ 


