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Θζμα: «ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ (ΠΟΣΙΠΣ)»

Αξιότιμε κ. υφυπουργζ
Γνωρίηουμε τισ προςπάκειζσ ςασ, προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ ουςιαςτικισ
αναβάκμιςθσ τθσ Παιδείασ, ενόσ από τουσ κριςιμότερουσ παράγοντεσ για να
επιςτρζψει θ χϊρα μασ ςε βιϊςιμθ Ανάπτυξθ.
Γνωρίηετε ότι τα μζλθ τθσ ΠΟΣΙΠΣ, υπθρετοφμε εδϊ και περιςςότερα από 40 χρόνια
τθν Προςχολικι Αγωγι, το κρίςιμο παιδαγωγικό βάκρο, για τθν ανάπτυξθ των
νοθτικϊν και ςυναιςκθματικϊν δεξιοτιτων των παιδιϊν μασ και τθν ομαλι ζνταξθ
τουσ ςτο ςχολικό και κοινωνικό περιβάλλον.
Συμμεριηόμαςτε τθν αγωνία ςασ για το μζλλον τθσ Παιδείασ μασ, όταν ενϊ θ
ςυμμετοχι των τετράχρονων νθπίων ςτθν ECEC (Early childhood education and
care), ςτθν Ε.Ε. αγγίηει το 94,8% (μζ ςτόχο για το 2020 το 95%), θ χϊρα μασ είναι
τρίτθ από το τζλοσ, με 79,6 % (2015). Επίςθσ ότι ενϊ για τθ ςυμμετοχι των
τρίχρονων ςτθν ECEC, ο ςτόχοσ για το 2020, είναι 33%, θ χϊρα μασ είναι πάλι
ουραγόσ, αφοφ αγγίηει μόλισ το 12%.
Τονίηουμε ιδιαίτερα ότι ενϊ το 2004 λειτουργοφςαν ςτθ χϊρα μασ 1850 δθμοτικοί
και 1650 ιδιωτικοί παιδικοί ςτακμοί, με τθν ςυμμετοχι 150.000 βρεφϊν και νθπίων
ςτθν κορυφι τθσ κρίςθσ, το 2013, ζκλειςαν περιςςότερεσ από 800 δομζσ (κυρίωσ
νθπιαγωγεία), με αποτζλεςμα θ χϊρα μασ να καταγράφει πανευρωπαϊκά (2012-15),

τθν μεγαλφτερθ μείωςθ ςυμμετοχισ παιδιϊν ςτθν Προςχολικι Αγωγι, με ποςοςτό
8,6%.
Αυτό αποτζλεςε και το ςθμείο καμπισ, με τθν Πολιτεία να αξιοποιεί το ΕΣΠΑ 201420 και με τθν παροχι των «Αξιϊν Τοποκζτθςθσ» (voucher), θ εικόνα ςταδιακά να
αναςτρζφεται κετικά. Η προςβαςιμότθτα ςτθν Προςχολικι Αγωγι αυξικθκε με τισ
84.800 «Αξίεσ Τοποκζτθςθσ» του 2017, από τισ οποίεσ οι 52.797 αφοροφςαν
οικογζνειεσ κάτω από το όριο τθσ φτϊχειασ. Ταυτόχρονα για το 2017-18 οι αξίεσ
τοποκζτθςθσ ανεβαίνουν ςτισ 108.500, με χρθματοδότθςθ 71,8 εκ. Ευρϊ από
κοινοτικοφσ και 151 εκ. Ευρϊ από εκνικοφσ πόρουσ. Ενϊ για το 2018-19,
ανακοινϊνεται από τον αν. Υπουργό Οικονομίασ, κ. Αλζξθ Χαρίτςθ ότι κα
χρθματοδοτθκοφν με 205 εκ. Ευρϊ (τα 133 από εκνικοφσ πόρουσ) 93.000 κζςεισ ςε
παιδικοφσ ςτακμοφσ.
Η εικόνα αυτι κα ζμοιαηε ιδιαίτερα δυναμικι, αν δεν επιςθμαινόταν ςτθν Βουλι
(13/12) και από τον ίδιο τον κ. Χαρίτςθ, ότι αυτό που λείπει δεν είναι τα voucher,
αλλά οι προςβάςιμεσ δομζσ (2.800 ςιμερα) και να ανακοινϊνεται θ προςκικθ 400
ςτακμϊν το 2018 και 1.800 το 2019. Η παρατιρθςθ αυτι ενιςχφεται μετά τισ
εξαγγελίεσ του υπουργείου Παιδείασ για ζνταξθ των προνθπίων ςτθν υποχρεωτικι
εκπαίδευςθ, που ςυνεπάγεται ςφμφωνα με εκτιμιςεισ του υπουργείου ςασ,
τουλάχιςτον 200 με 300 νζεσ τάξεισ νθπιαγωγείων και περίπου 3.000 επιπλζον
προςλιψεισ, αναπλθρωτϊν νθπιαγωγϊν. Αυτό, ο ίδιοσ ο υπουργόσ κ. Κϊςτασ
Γαβρόγλου, δθλϊνει ότι δεν είναι εφικτό.
Προσ ενίςχυςθ αυτισ τθσ εικόνασ γνωρίηουμε ότι οι κζςεισ ςτα Δθμόςια
Νθπιαγωγεία δεν υπερβαίνουν τισ 80.000 (υπολογιςμόσ τθσ ΚΕΔΕ), ενϊ το 2013 οι
γεννιςεισ παιδιϊν ιταν 94.134 και το 2014 ιταν 92.148 (ΕΛΣΤΑΤ). Άρα με τθν άμεςθ
εφαρμογι τθσ υποχρεωτικότθτασ κα προζκυπτε ζνα κενό 100.000 κζςεων ςτα
νθπιαγωγεία.
Μζςα ςε αυτό το περιβάλλον αναμζναμε τθν αξιοποίθςθ από το Yπουργείο
Παιδείασ, όλων των δυνάμεων τθσ Προςχολικισ Αγωγισ, ενιςχφοντασ το πλιρεσ
δίκτυο των Ιδιωτικϊν, Δθμόςιων και Δθμοτικϊν Παιδικϊν Στακμϊν και
Νθπιαγωγείων, άρα και τθν προςβαςιμότθτα των παιδιϊν ςτθν ECEC.
Αντ’ αυτοφ το Υπουργείο αποκλείει κατθγορθματικά οποιαδιποτε εμπλοκι των
Διμων με τθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ και αφινει εκτόσ αυτισ, άλλα 45.000
παιδιά (υπολογιςμόσ ΚΕΔΕ), που εντάςςονται ςε δθμοτικζσ δομζσ.
Υπό το κράτοσ ενόσ διαφαινόμενου αδιεξόδου, το Υπουργείο εξαγγζλλει ότι θ
ζνταξθ των τετράχρονων κα γίνει μεν το ερχόμενο ςχολικό ζτοσ 2018-19, αλλά
πιλοτικά και ςε οριςμζνεσ μόνο περιοχζσ.
Ακόμα και ςε αυτοφσ όμωσ τουσ ςχεδιαςμοφσ, αγνοεί και αποκλείει χαρακτθριςτικά
τουσ ιδιωτικοφσ παιδικοφσ ςτακμοφσ και τα νθπιαγωγεία, εφ’ όςον μζνουν
άγνωςτεσ τόςο οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όςο και οι περιφζρειεσ που κα
ιςχφςει θ πιλοτικι υποχρεωτικότθτα με τθ ςυγκεκριμζνθ μορφι που ζχει επιλεγεί.

Αγαπθτζ κ. Μπαξεβανάκθ
Προςβλζπουμε ςτθν θγεςία του υπουργείου Παιδείασ επιχειρϊντασ όχι να
διαχωρίςουμε τθ κζςθ μασ, αλλά να ςυνκζςουμε ζςτω και τθν φςτατθ ϊρα.
Θεωροφμε διαχρονικι τθν αδυναμία τθσ Πολιτείασ να ςτακμίςει παιδαγωγικά, που
τελειϊνει θ προςχολικι αγωγι και αρχίηει θ πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ. Το 1985 ςτα
3,6 ζτθ, το 1995 ςτα 5 ζτθ, το 2002 ςτα 6,5 ζτθ, το 2017 ςτα 4 ζτθ. Γνωρίηουμε ότι
τόςο εςείσ όςο και ο υπουργόσ, ωσ δόκιμοι δάςκαλοι των παιδιϊν μασ,
αντιλαμβάνεςτε τισ επιςτθμονικζσ ενςτάςεισ μασ για τθν ςχολειοποίθςθ προνθπίων.
Τονίηουμε επίςθσ ότι δεν κατανοοφμε γιατί οφείλει θ Πολιτεία να διαγράψει τισ
«Αξίεσ Τοποκζτθςθσ», που καταργοφνται αυτόματα με τθν υποχρεωτικότθτα των
προνθπίων. Το 2017 ζγιναν 147.733 αιτιςεισ, από τισ οποίεσ το 41,54% αφοροφςε
νιπια και προνιπια.
Με τθν κοινωνικι ςασ ευαιςκθςία γνωρίηετε επίςθσ, ότι ο κλάδοσ των Ιδιωτικϊν
Παιδικϊν Στακμϊν, δεν αντζχει μια δεφτερθ κρίςθ, μετά τα όςα πλιρωςε το 2013.
Σασ επιςθμαίνουμε ότι ζνασ νζοσ κραδαςμόσ ςτθν Προςχολικι Αγωγι κα ςιμαινε :
•

Πλιγμα ςε μικρζσ επιχειριςεισ, όπωσ είναι οι παιδικοί ςτακμοί

•
«Κενό» για 40.000 προνιπια, που ςιμερα φιλοξενοφνται ςτουσ Ιδιωτικοφσ
Παιδικοφσ Στακμοφσ.
•
Νζεσ ανιςότθτεσ για τθ γυναικεία επιχειρθματικότθτα κακϊσ γνωρίηετε ότι θ
ςαρωτικι πλειοψθφία των ςτακμϊν, ζχει ιδιοκτιτριεσ γυναίκεσ παιδαγωγοφσ και
απαςχολεί γυναίκεσ παιδαγωγοφσ και εργαηόμενεσ.
•
Θα οδθγθκοφν ςτθν ανεργία περιςςότερεσ από 2.500 πτυχιοφχοι ΑΕΙ και
χιλιάδεσ εργαηόμενοι άλλων ειδικοτιτων, όπωσ βρεφονθπιοκόμοι των ΑΤΕΙ,
βοθκοί, τραπεηοκόμοι, οδθγοί κ.ά. Ιδιαίτερα ςυνεργάτεσ των παιδικϊν Στακμϊν ςε
επιςτθμονικζσ και εικαςτικζσ ειδικότθτεσ και θ αιςκθτικι, όπωσ θ Πλθροφορικι, οι
άλλεσ γλϊςςεσ, θ μουςικι, ο χορόσ κ.λ.π.
•
Νζα προβλιματα ςε 200.000 ελλθνικζσ οικογζνειεσ, με το ωράριο των
Νθπιαγωγείων
•
Κατάργθςθ του δικαιϊματοσ για επιλογι τθσ πιο προςβάςιμθσ και
αποτελεςματικισ δομισ για κάκε παιδί.
Αξιότιμε κ. υφυπουργζ τθσ Παιδείασ
Γνωρίηουμε το μεγάλο πρόβλθμα τθσ πολυνομίασ, που εμπλζκει τθν Προςχολικι
Αγωγι με αποφάςεισ τριϊν τουλάχιςτον υπουργείων (Παιδείασ, Εργαςίασ και
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Εςωτερικϊν) και δυςχεραίνει τθν χάραξθ επιςτθμονικϊν,
παιδαγωγικϊν ορίων ςτθ λειτουργία τθσ. Δεν ευκυνόμεκα γι’ αυτό, αντίκετα
υφιςτάμεκα μαηί με τθν ελλθνικι κοινωνία, τισ ςυνζπειεσ αλλθλοαναιροφμενων
πολιτικϊν δεκαετιϊν.

Θεωροφμε ότι ςιμερα υπάρχουν τα κριτιρια και θ ανάγκθ για να επαναχαραχκοφν
ορκολογικά, κοινωνικά και επιςτθμονικά πτυχζσ τθσ, τόςο ςτα θλικιακά όρια, όςο
και ςτθν αποτελεςματικότθτά τθσ Προςχολικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ. Εκτιμοφμε
ότι προκρίνοντασ τθν κακολικότθτα μζςω τθσ προςβαςιμότθτασ, το κοινωνικό
όφελοσ μεγιςτοποιείται και αποφεφγονται αδιζξοδα.
Ζθτοφμε οδικό χάρτθ, για οποιαδιποτε πιλοτικι εφαρμογι ςχεδιαςμϊν που
αφοροφν τθν προςχολικι αγωγι, με όριο τθν ζνταξθ ςτο δθμοτικό ςχολείο. Ζθτοφμε
επίςθσ τθν διαςφάλιςθ όλων των μορφϊν χρθματοδότθςισ τθσ, όπωσ μζςω του
ΕΣΠΑ.
Σασ καλοφμε, αντί για χρονικζσ οριοκετιςεισ τθσ υποχρεωτικότθτασ, να
επανζλκουμε ςε διευρυμζνο, αποτελεςματικό διάλογο, τθσ Πολιτείασ με το πλιρεσ
φάςμα των φορζων τθσ προςχολικισ αγωγισ και παροφςα τθν τριτοβάκμια
εκπαίδευςθ, για να διαςφαλιςτοφν θ ποιότθτα, θ πολυμορφία και θ κακολικότθτά
τθσ.

Με εκτίμθςθ τα Μζλθ τθσ ΠΟΣΙΠΣ:

-Πανελλινιοσ Σφλλογοσ Ιδιωτικϊν Παιδικϊν Στακμϊν
-Σφλλογοσ Ιδιωτικϊν Παιδικϊν Στακμϊν Περιφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ
-Σφλλογοσ Ιδιωτικϊν Παιδικϊν Στακμϊν Περιφζρειασ Ανατολικισ Μακεδονίασ-Θράκθσ
-Παγκριτιοσ Σφλλογοσ Ιδιωτικϊν Παιδικϊν Στακμϊν
-Σφλλογοσ Ιδιωτικϊν Παιδικϊν Στακμϊν Θεςςαλίασ.
-Σφλλογοσ Ιδιωτικϊν Παιδικϊν Στακμϊν Ηπείρου
-Σφλλογοσ Ιδιωτικϊν Παιδικϊν Στακμϊν Δ. Ελλάδασ
-Σφλλογοσ Ιδιωτικϊν Παιδικϊν Στακμϊν Πελοποννιςου
-Σφλλογοσ Ιδιωτικϊν Παιδικϊν Στακμϊν Νθςιϊν Νοτίου Αιγαίου
-Σφλλογοσ Ιδιωτικϊν Παιδικϊν Στακμϊν Στερεάσ Ελλάδασ
-Τμιμα Ιδιωτικϊν Παιδικϊν Στακμϊν Δ. Μακεδονίασ
-Τμιμα Ιδιωτικϊν Παιδικϊν Στακμϊν Ιονίων Νιςων
-Τμιμα Ιδιωτικϊν Παιδικϊν Στακμϊν Βορείου Αιγαίου.

