
 

 

Θέμα: Για τη Δίχρονη υποχρεωτική προςχολική αγωγή και εκπαίδευςη 

   Με αφορμό την ϋντονη ανακύνηςη τισ τελευταύεσ ημϋρεσ, από τα Μ.Μ.Ε., του 

ζητόματοσ ςχετικϊ με τη φούτηςη των προνηπύων ςε δομϋσ των Δημοτικών 

Παιδικών Σταθμών, το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. επιςημαύνει, για ϊλλη μια φορϊ προσ την 

κυβϋρνηςη και την ελληνικό κοινωνύα, τα εξόσ: 

 Τα τελευταύα, τριϊντα και πλϋον, χρόνια το εκπαιδευτικό κίνημα θέτει ωσ 

αίτημα την εφαρμογή τησ δίχρονησ υποχρεωτικήσ προςχολικήσ αγωγήσ και 

εκπαίδευςησ, τησ φούτηςησ όλων των νηπύων και προνηπύων ςτο Δημόςιο 

Νηπιαγωγεύο. Κϊτω από την πύεςη του εκπαιδευτικού κόςμου το 2006, με τον 

Ν.3518/2006 θεςμοθετόθηκε η υποχρεωτικό φούτηςη των νηπύων για ϋνα ϋτοσ ςτο 

νηπιαγωγεύο (αφορϊ τα νόπια των 5 ετών).  Καμία κυβέρνηςη έωσ τώρα δεν 

προχώρηςε ςτη θεςμοθέτηςη τησ Δίχρονησ Δωρεάν και Δημόςιασ Υποχρεωτικήσ 

Προςχολικήσ Αγωγήσ και Εκπαίδευςησ. Έτςι τα χιλιϊδεσ προνόπια (ηλικύασ 4 ετών) 

που μϋνουν εκτόσ του δημόςιου Νηπιαγωγεύου ωθούνται ςε δομϋσ των Δόμων 

(βρεφονηπιακούσ ςταθμούσ) μϋςω voucher ό ςε ιδιωτικούσ παιδικούσ ςταθμούσ, 

αφόνοντασ παρϊλληλα εκτόσ δομών τα παιδιϊ μικρότερησ ηλικύασ δηλαδό όλα τα 

παιδιϊ ηλικύασ 2-3,5 ετών (περύπου 8.000 παιδιϊ αυτόσ τησ ηλικύασ ϋμειναν εκτόσ 

παιδικών ςταθμών φϋτοσ).  

  Η, υποτιθέμενη, θεςμοθέτηςη τησ δίχρονησ υποχρεωτικήσ προςχολικήσ 

αγωγήσ και εκπαίδευςησ, ςε βάθοσ τριετίασ (ςύμφωνα με τισ δηλώςεισ του 

Υπουργού Παιδεύασ) ςυνδϋεται με τη δυνατότητα επιλογόσ των γονϋων μεταξύ 

ιδιωτικών και δημοτικών παιδικών ςταθμών και Δημόςιου Νηπιαγωγεύου.  

Ανούγει, ϋτςι, ο δρόμοσ  (με πολιορκητικό κριό το Νηπιαγωγεύο) για την εκχώρηςη 

τησ δημόςιασ  εκπαίδευςησ ςτην τοπική αυτοδιοίκηςη (κϊτι που επιχειρόθηκε και 

ςτο παρελθόν και απετρϊπη από τη ςθεναρό αντύςταςη του κλϊδου) καθώσ και 

για την εύςοδο των κουπονιών (vouchers), των διδϊκτρων - τροφεύων, καθώσ και 

των ελαςτικών ωραρύων και εργαςιακών ςχϋςεων ςτην υποχρεωτικό εκπαύδευςη 

(ςτο πλαύςιο μιασ ϋντεχνα προωθημϋνησ «ενιαύασ» λειτουργύασ τησ εκπαύδευςησ). 

Οι μεθοδεύςεισ αυτέσ οδηγούν ςτην πλήρη «ιδιωτικοποίηςη» τησ προςχολικήσ 

αγωγήσ, όπου ιδιωτικού φορεύσ ό φορεύσ με ιδιωτικοοικονομικό λειτουργύα 

(δημοτικού βρεφονηπιακού ςταθμού) θα ανταγωνύζονται για την εξαςφϊλιςη τησ 

δημόςιασ χρηματοδότηςησ. 

Αρ. Πρωτ. 13 Αθόνα 17/7/2017 

Προσ  

Τουσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε.  



 Η αναγκαιότητα τησ ένταξησ των παιδιών 4 ετών ςτο δημόςιο νηπιαγωγείο 

προκύπτει κι από το γεγονόσ ότι θα μειώςει τισ όποιεσ ανιςότητεσ ςτην 

εκπαύδευςη των προνηπύων και θα εξαςφαλύςει την ομαλό μετϊβαςό τουσ ςτο 

Δημοτικό Σχολεύο. 

 Η έγκαιρη διάγνωςη και παρέμβαςη ςτην ηλικύα αυτό, ςυμβϊλλει 

καθοριςτικϊ ςτην εκπαιδευτικό πορεύα των μαθητών με ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ 

ανϊγκεσ, κϊτι που οφεύλει η πολιτεύα να το λϊβει ςοβαρϊ υπόψη τησ.  Στα Δημόςια 

Νηπιαγωγεύα παρϋχεται αντιςταθμιςτικό αγωγό, υπϊρχουν δομϋσ (Ειδικϊ 

νηπιαγωγεύα, Τμόματα Ένταξησ και Παρϊλληλησ ςτόριξησ κ.ϊ.) για υποςτόριξη 

των παιδιών με ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ, δομϋσ που απουςιϊζουν από τουσ 

παιδικούσ ςταθμούσ. 

 Η δύχρονη υποχρεωτικό προςχολικό αγωγό και εκπαύδευςη πρϋπει να 

καλύπτει επομϋνωσ όλα τα παιδιϊ από 4-6 χρόνων γιατύ από τα 4 χρόνια αρχύζει η 

ςυνειδητό προςϋγγιςη - ανακϊλυψη τησ γνώςησ από το παιδύ. Το Νηπιαγωγεύο 

εύναι κομμϊτι τησ εκπαύδευςησ και πρϋπει να παρϋχεται αποκλειςτικϊ από τη δομό 

τησ δημόςιασ εκπαύδευςησ - το Δημόςιο Νηπιαγωγεύο. Οι βρεφονηπιακού ςταθμού 

πρϋπει να εύναι δημόςιοι και να καλύπτουν όλα τα παιδιϊ από 0-3,5 ετών, των 

εργαζόμενων και ανϋργων που το επιθυμούν. 

 

Διεκδικούμε : 

 Ενιαύα δημόςια δωρεϊν δεκατετρϊχρονη εκπαύδευςη (ενιαύο δωδεκϊχρονο 

δημόςιο δωρεϊν υποχρεωτικό ςχολεύο και δύχρονη υποχρεωτικό προςχολικό 

αγωγό και εκπαύδευςη για όλα τα παιδιϊ 4 ϋωσ 6 ςτο δημόςιο Νηπιαγωγεύο) . 

  Μεύωςη του αριθμού των νηπύων ςε 1:15 ανϊ νηπιαγωγεύο, ώςτε να υπϊρχει η 

δυνατότητα υλοπούηςησ του παιδαγωγικού προγρϊμματοσ του Νηπιαγωγεύου. 

Άμεςη απόςυρςη του ϊρθρου 35 ςτο Ν.4386 για την ϋρευνα για τον ελϊχιςτο 

αριθμό 14. 

  Μεύωςη του διδακτικού ωραρύου των Νηπιαγωγών ςτο επύπεδο του ωραρύου 

των ςυναδϋλφων των πολυθεςιών ςχολεύων τησ πρωτοβϊθμιασ με καθολικό 

εφαρμογό τησ κλιμϊκωςόσ του αναλόγωσ των χρόνων υπηρεςύασ και απώτερο 

ςτόχο την εξύςωςό του με το ωρϊριο τησ Β/θμιασ για όλουσ τουσ 

εκπαιδευτικούσ. Υπολογιςμόσ ολοκλόρου του χρόνου παραμονόσ των παιδιών ςτο 

Νηπιαγωγεύο ωσ διδακτικού χρόνου για τουσ/τισ  Νηπιαγωγούσ. 

 Ανϋγερςη νϋων κτηριακών υποδομών, ικανών να ανταποκριθούν ςτισ 

ςύγχρονεσ ανϊγκεσ τησ προςχολικόσ αγωγόσ και εκπαύδευςησ.  

 Ίδρυςη νϋων Νηπιαγωγεύων και ϊμεςοσ μόνιμοσ διοριςμόσ των 

απαιτούμενων Νηπιαγωγών. 

 Την απόςυρςη τησ Υ.Α. για το νϋο «ενιαύο τύπου» Ολοόμερο Νηπιαγωγεύο.  

 Διατόρηςη του αυτοτελούσ χαρακτόρα του παιδαγωγικού προγρϊμματοσ 

του Ολοόμερου Νηπιαγωγεύου.  

 Ενδυνϊμωςη του αντιςταθμιςτικού ρόλου του Ολοόμερου Νηπιαγωγεύου.  

 Φούτηςη όλων των παιδιών  χωρύσ όρουσ και προώποθϋςεισ. Απόςυρςη τησ 

εγκυκλύου για τισ εγγραφϋσ.  



 Τόρηςη τησ αναλογύασ παιδιών / τετραγωνικών  μϋτρων με βϊςη τισ 

προδιαγραφϋσ ΟΣΚ (1 παιδύ ανϊ 3 τετραγωνικϊ μϋτρα). 

 Εξαςφϊλιςη δωρεϊν μεταφορϊσ νηπύων και προνηπύων. 

 Ίδρυςη τμημϊτων ϋνταξησ ςε όλα τα νηπιαγωγεύα. Ικανοπούηςη όλων των 

αιτημϊτων για παρϊλληλη ςτόριξη.  

 Διοριςμό μόνιμου βοηθητικού προςωπικού (καθαρύςτριεσ, τραπεζοκόμοι, 

ςχολικού βοηθού, ςχολικού νοςηλευτϋσ).  

 Ομϊδα υποςτόριξησ εκπαιδευτικού ϋργου. Διοριςμόσ μόνιμου ειδικού 

επιςτημονικού προςωπικού (ςχολικού ψυχολόγοι, κοινωνικού λειτουργού, 

εργοθεραπευτϋσ και λογοθεραπευτϋσ). 

 Ίδρυςη και ςτελϋχωςη τϊξεων υποδοχόσ.  

 Στελϋχωςη των νηπιαγωγεύων με εκπαιδευτικούσ μητρικόσ γλώςςασ για τα 

παιδιϊ των προςφύγων. 

 Στα δημόςια νηπιαγωγεύα τησ Θρϊκησ, όπου φοιτούν νόπια τησ 

μουςουλμανικόσ μειονότητασ, για τη ςτόριξη τησ χρόςησ των μητρικών γλωςςών 

να υπϊρξει περαιτϋρω μειωμϋνη αναλογύα μαθητών ανϊ νηπιαγωγό ϋτςι ώςτε η 

αναλογύα να εύναι 2 νηπιαγωγού ανϊ 25 νόπια – προνόπια. Αυτό ςημαύνει αύξηςη 

τησ οργανικότητασ ςτα νηπιαγωγεύα αυτϊ, η οπούα θα ςτηρύζεται ςε προςλόψεισ 

νηπιαγωγών απόφοιτων Τμημϊτων Επιςτημών τησ Αγωγόσ Προςχολικόσ Ηλικύασ 

που θα ϋχουν προςληφθεύ κεντρικϊ από το Υπουργεύο Παιδεύασ και με ενιαύο 

τρόπο (όπωσ όλοι/εσ οι νηπιαγωγού), για τη διευκόλυνςη τησ παιδαγωγικόσ 

πρϊξησ. Σημειώνουμε πωσ νηπιαγωγού, απόφοιτοι ΑΕΙ Τμημϊτων Επιςτημών τησ 

Αγωγόσ Προςχολικόσ Ηλικύασ φυςικού ό μη ομιλητϋσ των μητρικών γλωςςών τησ 

μειονότητασ,  ϋχουν ϋτςι κι αλλιώσ κϊθε δικαύωμα τοποθϋτηςησ ςε όλα τα δημόςια 

νηπιαγωγεύα (όπου φοιτούν ό όχι νόπια τησ μειονότητασ) όπωσ κϊθε ϊλλοσ/η 

νηπιαγωγόσ.     

 Αύξηςη τησ χρηματοδότηςησ, ειδικό χρηματοδότηςη για παιδαγωγικό υλικό 

ώςτε να διαςφαλιςτεύ ο δωρεϊν χαρακτόρασ του Νηπιαγωγεύου.  

 Ακύρωςη οποιαςδόποτε προςπϊθειασ υπαγωγόσ των νηπιαγωγεύων ςτουσ 

Δόμουσ.  

 Σε κϊθε νηπιαγωγεύο να τοποθετηθεύ και μια νηπιαγωγόσ Ειδικόσ Αγωγόσ για 

τη ςτόριξη παιδιών με εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ.  

 Δωρεϊν ςύτιςη όλων των παιδιών και δωρεϊν εμβολιαςμούσ για όλα τα 

παιδιϊ.  

 


