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7 Ιουνίου 2013 

Αρ. Πρ. 166/2013 

Προς:   Την Πρυτανεία του ΑΠΘ 

Κοιν.:  α) Την Παιδαγωγική Σχολή του ΑΠΘ 

  β) Την Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αν.Θεσ/νίκης 

  γ) Τον ΕΣΔΕΠ του ΑΠΘ 

  δ) Το Σύλλογο Διοικητικών Υπαλλήλων ΑΠΘ 

  ε) Την Ομοσπονδία Ιδ.Εκπαιδευτικών 

Θέμα : Απόφαση Γ.Σ. συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Παιδικού Κέντρου ΑΠΘ σχετικά με 

τις αυξήσεις διδάκτρων και την πολιτική αποδόμησης του Νηπιαγωγείου του ΑΠΘ 

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Παιδικού Κέντρου ΑΠΘ καταγγέλλει στην Πρυτανεία και 

στην ακαδημαϊκή κοινότητα του ΑΠΘ την ακολουθούμενη πολιτική συρρίκνωσης και αποδόμησης του 

Παιδικού Κέντρου και κυρίως του Νηπιαγωγείου του ΑΠΘ. Η συρρίκνωση και αποδόμηση αυτή έχουν 

αρχίσει να εμφανίζονται από τις αρχές του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους (2012-2013) και εντείνονται 

από τις πρόσφατες αποφάσεις του ΑΠΘ, οδηγώντας το Παιδικό Κέντρο και ειδικότερα το Νηπιαγωγείο 

στην απαξίωση και το κλείσιμο. Ειδικότερα: 

1) Τα προτεινόμενα δίδακτρα για το έτος 2013-2014 έχουν αυξηθεί κατά 25% (από 160 σε 200 

€) για όλο το προσωπικό το ΑΠΘ (μέλη ΔΕΠ, Διοικητικοί, ΥΙΔΑΧ) και διατηρούνται σταθερά 

μόνο για τους ΥΙΔΑΧ σε εφεδρεία και τους εργολαβικούς υπαλλήλους. Παράλληλα 

αυξάνονται κατά 56% (από 80 σε 125 €) για τους προπτυχιακούς φοιτητές. Μοναδικό θετικό 

η μείωση των διδάκτρων για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές κατά 38% (από 200 σε 125 €). 

Ακόμα χειρότερα, το κόστος του Νηπιαγωγείου αυξήθηκε στα 200 € για όλες τις κατηγορίες 

προσωπικού του ΑΠΘ, ακόμα και για τους προπτυχιακούς φοιτητές, αντιστοιχώντας σε 

αυξήσεις από 25 έως 150%! Οι αυξήσεις αυτές έρχονται να προστεθούν στην περσινή 

μείωση (χωρίς καμία προειδοποίηση) του ωραρίου λειτουργίας από 07:00-19:00 σε 07:00-

17:00 και στην πρόσθετη προτεινόμενη μείωση του ωραρίου σε 07:30-16:30 φέτος, 

υποβαθμίζοντας επιπλέον τις υπηρεσίες στους εργαζόμενους στο ΑΠΘ. Τα δίδακτρα αυτά 

είναι πολύ υψηλότερα των Δημοτικών σταθμών, που έχουν ένα μεσοσταθμικό κόστος 

περίπου 70€ στην περιοχή της Θεσ/νίκης, και πρακτικώς ανάλογα των ιδιωτικών 

επαγγελματικών σταθμών. 

2) Μέχρι και την Ακαδημαϊκή χρονιά 2011-2012 το Παιδικό Κέντρο (Διεύθυνση, Διοικητικό 

Συμβούλιο και κυρίως Επιστημονική Επιτροπή) επέβλεπαν τόσο το έργο των προνηπίων, όσο 
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και του Νηπιαγωγείου που λειτουργούσε μέσα στο ΠΚ. Από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, 

και παρ΄ όλες τις ρητές δεσμεύσεις της Πρυτανείας προς το προηγούμενο ΔΣ του Συλλόγου 

Γονέων, το Νηπιαγωγείο αφέθηκε σχεδόν στην τύχη του, χωρίς καμία επίβλεψη από την 

Επιστημονική Επιτροπή του ΠΚ, με αποτέλεσμα την σημαντική πτώση του εκπαιδευτικού του 

επιπέδου. Ακόμα χειρότερα, κανένας στο ΑΠΘ δεν αναλάμβανε την ευθύνη για οποιαδήποτε 

διαδικασία στο Νηπιαγωγείο, μια και Διευθύντρια, Διοικητικό Συμβούλιο και Επιστημονική 

Επιτροπή δήλωναν για πρώτη φορά «αναρμόδιοι». Έτσι το Νηπιαγωγείο, από κόσμημα του 

ΑΠΘ, μετατράπηκε σε ένα δεύτερης ποιότητας ιδιωτικό Νηπιαγωγείο, που απλώς 

φιλοξενούνταν στο ίδιο κτίριο του ΑΠΘ. 

3) Ο παραπάνω διαχωρισμός είχε ως αποτέλεσμα και την έλλειψη ορθολογικής διαχείρισης, 

αφού το Παιδικό Κέντρο (το οποίο μείωσε σημαντικά το εκπαιδευτικό προσωπικό του το 

2012-2013 στα πλαίσια περικοπών δαπανών) είχε 2 υπεύθυνες (μία διευθύντρια για το 

Παιδικό Κέντρο και μία υπεύθυνη λειτουργίας για το Νηπιαγωγείο), 2 γραμματείς, κλπ., με 

εμφανώς δυσμενή αποτελέσματα στο κόστος λειτουργίας. 

4) Τα παραπάνω συνοδεύτηκαν από μία εντελώς θολή κατάσταση για τη λειτουργία του 

Παιδικού Κέντρου και κυρίως του Νηπιαγωγείου. Για παράδειγμα, μόλις χθες (6/7) 

ανακοινώθηκε από το ΑΠΘ ότι θα λειτουργήσει τη νέα χρονιά το Νηπιαγωγείο του ΑΠΘ, τη 

στιγμή που ήδη έχουν αρχίσει οι εγγραφές στα άλλα Δημόσια και Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία. Το 

πλαίσιο λειτουργίας του Νηπιαγωγείου παραμένει άγνωστο και τίθενται για πρώτη φορά 

αριθμητικά όρια λειτουργίας μόνο για πλήρη τμήματα! (Τι θα γίνει αν γραφτούν 37 παιδιά; 

Θα δεχθεί το ΑΠΘ τα 25 και θα απορρίψει τα άλλα 12; Και αυτά σε ποιά σχολεία θα 

εγγραφούν μετά;). Ακόμα και σήμερα, μετά την ανακοίνωση των εγγραφών από το ΑΠΘ, 

κανένας στο Παιδικό Κέντρο δεν υπάρχει για να δώσει μία υπεύθυνη απάντηση για το 

Νηπιαγωγείο, ιδίως σε ότι αφορά το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό περιεχόμενο που θα 

ακολουθήσει, και το οποίο αποτελούσε πρότυπο για πολλά άλλα Νηπιαγωγεία. 

5) Ο Σύλλογος Γονέων αποκλείστηκε για πρώτη χρονιά από τις συνεδριάσεις του ΔΣ του 

Παιδικού Κέντρου (με εξαίρεση την τελευταία συνεδρίαση, στην οποία μετά από πολλές 

πιέσεις απλά εμφανίστηκε για να πει τη γνώμη του και μετά του ζητήθηκε να αποχωρήσει), 

στις οποίες παραδοσιακά συμμετείχε εδώ και πολλά χρόνια, με αποτέλεσμα να αποκοπεί η 

λειτουργία της Διοικητικής και Εκπαιδευτικής συνεργασίας του Παιδικού Κέντρου με τους 

γονείς, με εμφανή αποτελέσματα στην εκπαίδευση και καθημερινότητα των παιδιών. 

Τόσο το Παιδικό Κέντρο, όσο και το Νηπιαγωγείο επιτελούν στο ΑΠΘ ένα πολλαπλό έργο, αφού 

δεν εξυπηρετούν μόνο τους εργαζομένους και φοιτητές του, αλλά μπορούν να προσελκύσουν δυνητικά 

γονείς (και πόρους) και εκτός ΑΠΘ. Επιπλέον, στο ΠΚ πραγματοποιούν πρακτική άσκηση φοιτητές του 

Παιδαγωγικού Τμήματος, και υλοποιούνται και ερευνητικά προγράμματα σε σχέση με τα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας στα πλαίσια διαφόρων εκπαιδευτικών και ερευνητικών έργων. Το Παιδικό Κέντρο 

και το Νηπιαγωγείο του αποτελούσαν υπόδειγμα αντίστοιχων κέντρων, με υψηλό επίπεδο 
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εκπαιδευτικών και μαθησιακών υπηρεσιών. Η ακολουθούμενη πολιτική διάσπασης και απομόνωσης του 

Νηπιαγωγείου, συρρίκνωσης του ωραρίου και του προσωπικού (η οποία επιχειρήθηκε και στο μέσο της 

ακαδημαϊκής χρονιάς) και συνεχούς αύξησης των διδάκτρων, οδηγεί νομοτελειακά στην απαξίωση και 

κατάρρευση-κλείσιμο του Παιδικού Κέντρου του ΑΠΘ. 

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η πολιτική αυτή είναι αποτέλεσμα της τρέχουσας αντίληψης που 

επιβάλει η λειτουργία ενός κατ΄ ουσίαν Δημοσίου Παιδικού Κέντρου-Νηπιαγωγείου να γίνεται με βάση 

μόνο ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια (όπως ρητά αναφέρει και η σχετική ανακοίνωση του ΑΠΘ). 

Αναρωτιόμαστε, που αυτά τα «κριτήρια» λαμβάνουν  υπ όψη τη σημερινή απελπισμένη κατάσταση ενός 

εργολαβικού υπαλλήλου με αποδοχές 390 € ή ενός ΥΙΔΑΧ σε εφεδρεία που καλείται να πληρώσει 160€ 

(200€ για το Νηπιαγωγείο), την κακή κατάσταση ενός διοικητικού υπαλλήλου ή ενός λέκτορα με 

αποδοχές ~1000€ που καλείται να πληρώσει 370€ για 2 παιδιά; Ακόμα χειρότερα, που θα χωρέσουν σε 

αυτά τα «κριτήρια» π.χ. τα παιδιά με κινητικά προβλήματα, τα οποία είναι «οικονομικά ασύμφορα» 

αφού απαιτούν την πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού και τα οποία λογικά θα αποκλείονται από εδώ 

και πέρα από το ΠΚ; Δηλαδή τι πολιτική "ίσης πρόσβασης" θα εφαρμόσει το ΑΠΘ με ένα τέτοιο παιδί το 

οποίο θα εμφανιστεί στην πόρτα του Νηπιαγωγείου και το οποίο το χαρακτηρίζει "ασύμφορο"; Ακόμα, 

όμως, και με τέτοια κριτήρια, δεν είναι προφανές και σε όποιον ξέρει περιορισμένα οικονομικά ότι η 

λογική της συνεχούς αύξησης διδάκτρων και μείωσης προσωπικού-ωραρίου λειτουργεί στην αντίθετη 

κατεύθυνση από αυτή που επιδιώκεται, ακυρώνοντάς την (και οικονομικά) στην πράξη; 

Η Γενική Συνέλευση δε παραγνωρίζει τις προσπάθειες της Πρυτανείας και του ΔΣ του Παιδικού 

Κέντρου να επιλύσουν ορισμένα σημαντικά, κυρίως  θεσμικά, προβλήματα στο Παιδικό Κέντρο. Όμως, οι 

προσπάθειες αυτές ακυρώνονται στην πράξη από άλλες σημαντικές παραλείψεις και αλλαγές, και 

κυρίως μία λογιστική αντίληψη, με στενά και σχεδόν ανάλγητα οικονομίστικα (και όχι οικονομικά) 

κριτήρια, τα οποία αποδομούν το έργο που έχει επιτευχθεί στο Παιδικό Κέντρο, αγνοούν τη σημασία του 

για το προσωπικό και τους φοιτητές του ΑΠΘ, υποβαθμίζουν την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου του 

και το οδηγούν σε σταδιακό μαρασμό και κλείσιμο. 

Καλούμε τους συνδικαλιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς να στηρίξουν το Παιδικό Κέντρο και 

Νηπιαγωγείο του με διάφορες ενέργειες προς το ΑΠΘ. Καλούμε τις Πρυτανικές αρχές και το ΔΣ του 

Παιδικού Κέντρου του ΑΠΘ να υλοποιήσουν άμεσα μία διαφορετική πολιτική απέναντι στο Παιδικό 

Κέντρο και το Νηπιαγωγείο του, που θα τερματίσει τη σημερινή εικόνα σταδιακής απαξίωσης, η οποία 

υλοποιείται μέσω αυξήσεων διδάκτρων, μείωσης υπηρεσιών και κυρίως εκπαιδευτικής εγκατάλειψης 

του Νηπιαγωγείου. 

Η Γενική Συνέλευση των Γονέων του Παιδικού Κέντρου 

Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2013 
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