Αθήνα, 15 Ιουλίου 2013

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΤΕΙ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Μάρνη 10, 104 33 Αθήνα
Τηλ: 210 8239503
Fax: 210 8239573
email: pasybn@otenet.gr
Web: www.pasyvn.gr

Αριθ. Πρωτ : 39

ΠΡΟΣ:
 Βουλευτές Ελληνικού Κοινοβουλίου
 Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος
(ΚΕΔΕ)
 Συλλόγους Γονέων
 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
 Επιτροπές Παιδείας Κομμάτων

Ανοιχτή Επιστολή-Υπόμνημα
Αξιότιμοι κύριοι
Με την παρούσα επιστολή μας επιθυμούμε να σας μεταφέρουμε τη βαθύτατη οδύνη μας για όσα
συμβαίνουν στον χώρο της εκπαίδευσης τις τελευταίες μέρες. Το Υπουργείο Παιδείας
αιφνιδιαστικά αποφάσισε την κατάργηση του τομέα Υγείας Πρόνοιας από την Τεχνική
Επαγγελματική Εκπαίδευση συνεπώς τον αποκλεισμό της από το νέο Τεχνολογικό Λύκειο.
Όπως ήδη γνωρίζετε ο Τομέας Υγείας Πρόνοιας λειτούργησε ως στυλοβάτης της
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης από το 1980 και μετά. Γνωρίζετε επίσης πολύ καλά ότι χιλιάδες
απόφοιτοί του είτε ως βοηθοί βρεφονηπιοκόμοι, είτε ως βοηθοί ιατρικών εργαστηρίων, είτε ως
βοηθοί νοσηλευτές έχουν στελεχώσει πολλές δημόσιες -σχετικές με τα αντικείμενα αυτάυπηρεσίες, καθώς και διάφορους ιδιωτικούς φορείς αποκτώντας απολυτήριο και πτυχίο
ειδίκευσης ,τελειώνοντας την Γ τάξη του ΕΠΑΛ. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στις
ειδικότητες του παραπάνω τομέα μεταδίδουν γνώσεις , αναπτύσσουν δεξιότητες και καλλιεργούν
ήθος στους εκπαιδευόμενους μαθητές τους, στηρίζοντας την Τεχνική και Επαγγελματική
Εκπαίδευση και την επιτυχή απορρόφησή τους από την αγορά εργασίας. Ο Τομέας Υγείας
Πρόνοιας αποτελεί σημαντικό κομμάτι της Τεχνικής εκπαίδευσης, με ανθρωποκεντρικό
χαρακτήρα, προσφέρει στην κοινωνία ,ενισχύοντας τα χαμηλότερα κοινωνικοοικονομικά
στρώματα.
Επισημαίνουμε το γεγονός ότι οι απόφοιτοί του στελεχώνουν νευραλγικές κοινωνικές δομές, οι
οποίες στηρίζουν ευπαθείς κοινωνικές ομάδες στη μεγάλη οικονομική κρίση που διέρχεται η
χώρα μας. Άλλωστε κατά κοινή ομολογία οι απόφοιτοί του Τομέα Υγείας προτιμώνται από την
αγορά εργασίας καθώς μπορούν να ανταπεξέλθουν σε οποιαδήποτε συνθήκη- ανάγκη των χώρων
εργασίας τους, όπως Παιδικοί Σταθμοί και Νοσοκομεία.
Αναλυτικότερα και ειδικότερα για την ειδικότητα ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων σας
επισημαίνουμε και σας γνωστοποιούμε ότι:
Αποτελεί μία από τις πλέον πολυάριθμες ειδικότητες των ΕΠΑΛ σε επίπεδο μαθητών, με
εξαιρετικά μεγάλη ζήτηση από την αγορά εργασίας. Σύμφωνα με τον πρότυπο κανονισμό
λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών του Υπουργείου Εσωτερικών Αρ. Φύλλου 497/ 22 -4-2002
προβλέπεται ότι σε κάθε Βρεφικό και Νηπιακό τμήμα υπηρετούν δύο παιδαγωγοί εκ των οποίων
η μία κλάδου ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων.
Όπως προκύπτει από τα οργανογράμματα των Παιδικών Σταθμών των Δήμων η ειδικότητα
επιλέγεται για την κάλυψη θέσεων εργασίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στο Δήμο Αθηναίων το
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ήμισυ του παιδαγωγικού προσωπικού προέρχεται από τον κλάδο ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
ο οποίος στελεχώνει και τους Ιδιωτικούς Παιδικούς Σταθμούς.
Ποιό το όφελος τελικά από την επικείμενη κατάργησή του συγκεκριμένου τομέα;
Μήπως οδηγείται ένας τόσο δημοφιλής τομέας στα χέρια ιδιωτών καθιστώντας πιο φτωχή
τη δημόσια εκπαίδευση;
Γιατί σκοτώνουμε τα όνειρα των μαθητών που τον επέλεξαν;
Μήπως στερείται ουσιαστικά η δυνατότητα σε χιλιάδες παιδιά λαϊκών οικογενειών να
ολοκληρώσουν το σχολείο;
Από τα ανωτέρω προκύπτουν με σαφήνεια οι καταστροφικές συνέπειες που θα προκύψουν από
την κατάργηση του τομέα Υγείας Πρόνοιας.
Συνέπειες πολλαπλές και επιζήμιες για το μέλλον των αυριανών Ελλήνων πολιτών και για
τις κοινωνικές δομές που αποτελούν τον κυματοθραύστη στη μεγάλη οικονομική και
ανθρωπιστική κρίση που διέρχεται σήμερα η χώρα μας. Ζητάμε από τους βουλευτές του
ελληνικού κοινοβουλίου να μην επιτρέψουν αυτό το έγκλημα σε βάρος της μόρφωσης των
παιδιών μας και να καταψηφίσουν την επίμαχη διάταξη που αφορά στην κατάργηση του Τομέα
Υγείας Πρόνοιας από την Τεχνική-Επαγγελματική Εκπαίδευση.
Ζητάμε από την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, την Περιφέρεια, τους Συλλόγους
Γονέων και Κηδεμόνων και τα ΜΜΕ να αναπτύξουν πρωτοβουλίες προκειμένου .
Nα μην κλείσει κανένα δημόσιο σχολείο!!!!!!
Ευελπιστούμε ότι δεν θα επιτρέψετε την απόγνωση και την περιθωριοποίηση εκατοντάδων
μαθητών και των οικογενειών τους οι οποίοι μέσω του πολυνομοσχεδίου ουσιαστικά οδηγούνται
ή στην ιδιωτική πολυδάπανη εκπαίδευση ή στην περιθωριοποίηση.
Ευελπιστούμε ότι δεν θα επιτρέψετε τον εργασιακό σφαγιασμό των εκπαιδευτικών που
υπηρετούν στον καταξιωμένο θεσμό των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ και στον οποίο προσελήφθησαν
μέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ και Επετηρίδας.
Θέλουμε να κατανοήσετε ότι οι συνέπειες από την κατάργηση των συγκεκριμένων ειδικοτήτων
από τα ΕΠΑΛ ΚΑΙ ΕΠΑΣ του Τομέα Υγείας Πρόνοιας θα είναι πολλαπλές και επιζήμιες για το
μέλλον των αυριανών ελλήνων πολιτών. Σας ζητούμε να μην επιτρέψετε αυτό το έγκλημα σε
βάρος της μόρφωσης των παιδιών μας και σε βάρος της κοινωνίας μας.
Πιστεύοντας στο αίσθημα δικαίου, σας καταθέτουμε το παρόν υπόμνημα ελπίζοντας στις δικές
σας ενέργειες.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος
α/α

Η Γεν. Γραμματέας

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΛΚΟΥ

ΒΑΣΩ ΠΡΟΒΑΤΑ
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