
   

 

 

 

 

    Δίχρονη δημόςια δωρεάν υποχρεωτική προςχολική αγωγή και 

εκπαίδευςη 

 

Συμμετέχουμε δυναμικά ςτην κινητοποίηςη τησ Δ.Ο.Ε. 

Την Παραςκευή 24 Νοεμβρίου 2017  

1:30 μ.μ. ςτο Υπουργείο Παιδείασ  

 

Το τελευταύο χρονικό διϊςτημα, μϋςα από τισ ςυνεχεύσ ςυζητόςεισ για τισ 

ςυγχωνεύςεισ Πανεπιςτημύων και Α.Τ.Ε.Ι., καλλιεργεύται ϋντονα το κλύμα για τη 

ςυγχώνευςη των Τμημϊτων Προςχολικόσ Αγωγόσ των Α.Τ.Ε.Ι. με τα 

Παιδαγωγικϊ Τμόματα Προςχολικόσ Αγωγόσ. 

Μια ενδεχόμενη ςυγχώνευςη ό ενοπούηςη των ανωτϋρω τμημϊτων, με ό 

χωρύσ κατευθύνςεισ ςτο εςωτερικό τουσ, θα ςηματοδοτόςει ενιαύα 

επαγγελματικϊ δικαιώματα των αποφούτων τουσ, καθώσ, πιθανότατα, και των 

εν ενεργεύα βρεφονηπιοκόμων και νηπιαγωγών, για τισ ηλικύεσ από 0 ϋωσ 6 

ετών (ςύμφωνα με υποςτηρικτϋσ αυτόσ τησ ϊποψησ ενδεχομϋνωσ και για τισ 

ηλικύεσ 0 ϋωσ 8 ετών). Μια τϋτοια εξϋλιξη 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), για την εύςοδο των κουπονιών (vouchers) ςτη δημόςια 

εκπαύδευςη, 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 
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ιδιωτικού φορεύσ ό φορεύσ με ιδιωτικοοικονομικό λειτουργύα (δημοτικού 

βρεφονηπιακού ςταθμού) θα ανταγωνύζονται για την εξαςφϊλιςη τησ δημόςιασ 

χρηματοδότηςησ.  

Η Διδαςκαλικό Ομοςπονδύα τα τελευταύα τριϊντα χρόνια θϋτει ωσ 

αύτημα την εφαρμογό τησ δύχρονησ, δημόςιασ, δωρεϊν υποχρεωτικόσ 

προςχολικόσ αγωγόσ και εκπαύδευςησ, 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.                      

Η, υποτιθέμενη, θεςμοθέτηςη τησ δίχρονησ υποχρεωτικήσ προςχολικήσ αγωγήσ 

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

Παιδεύασ) κανϋνα απολύτωσ πρακτικό αντύκριςμα δεν ϋχει μϋχρι ςτιγμόσ. 

Επύςησ, η πρόςφατη εξαγγελία του για τμηματική εφαρμογή, κατά περιοχέσ, 

από την επόμενη ςχολικό χρονιϊ χωρίσ προηγουμένωσ να υπάρξει νόμοσ που 

θα καθιερώνει τη δίχρονη προςχολική αγωγή και εκπαίδευςη θα διαιωνύζει τη 

ςημερινό κατϊςταςη, όπου 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 θεςμοθϋτηςη τησ δύχρονησ, δημόςιασ, δωρεϊν υποχρεωτικόσ 

προςχολικόσ αγωγόσ και εκπαύδευςησ αποτελεύ μύα από τισ βαςικϋσ 

διεκδικόςεισ του κλϊδου, καθώσ από το 2006 μϋχρι ςόμερα 

πραγματοποιόθηκαν επιςτημονικϋσ ημερύδεσ, αγωνιςτικϋσ  κινητοποιόςεισ και 

λόφθηκε ςειρϊ αποφϊςεων ςτισ  Γ.Σ. του κλϊδου. 

Καλούμε για ϊλλη μια φορϊ την Κυβϋρνηςη να αφουγκραςτεύ και να 

υιοθετόςει τισ αποφϊςεισ του κλϊδου και να προχωρήςει άμεςα ςτην 

υλοποίηςη των δεςμεύςεών τησ. 

 

   Εκφράζουμε την κάθετη αντίθεςή μασ ςτισ προτάςεισ για ςυγχώνευςη των 

Τμημάτων Προςχολικήσ Αγωγήσ των Α.Τ.Ε.Ι. με τα Παιδαγωγικά Τμήματα 

Προςχολικήσ Αγωγήσ. 

 

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) . 

 Μόνιμουσ διοριςμούσ Νηπιαγωγών ϊμεςα. 



 Μεύωςη του αριθμού των νηπύων (ςε 1:15) και του διδακτικού ωραρύου 

των Νηπιαγωγών. 

 Ίδρυςη νϋων νηπιαγωγεύων και διοριςμό μόνιμου βοηθητικού και ειδικού 

επιςτημονικού προςωπικού. 

 Αυτοτελό λειτουργύα των Παιδαγωγικών Τμημϊτων Προςχολικόσ Αγωγόσ 

και Εκπαύδευςησ χωρύσ καμύα αλλαγό των επαγγελματικών δικαιωμϊτων των 

αποφούτων τουσ. 

 Ακύρωςη οποιαςδόποτε προςπϊθειασ υπαγωγόσ των νηπιαγωγεύων 

ςτουσ Δόμουσ. 

 

 Με βϊςη τα παραπϊνω το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. αποφάςιςε την 

πραγματοποίηςη πανελλαδικήσ ςυγκέντρωςησ διαμαρτυρίασ την Παραςκευή 

24 Νοέμβρη 2017 ςτη 1:30 μ.μ. ςτο Υπουργείο Παιδείασ και καλεύ τουσ Συλλόγουσ 

να προβούν ςε ανϊλογεσ κινητοποιόςεισ και δρϊςεισ ςτισ ϋδρεσ των 

Περιφερειακών Διευθύνςεων και ςτισ Διευθύνςεισ Εκπαύδευςησ ςε όλη τη 

χώρα.  

 Για τη διευκόλυνςη ςυμμετοχήσ των ςυναδϋλφων ςτο ςυλλαλητόριο, το 

Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. κηρύςςει 3ωρη διευκολυντική ςτάςη εργαςίασ για τισ 3 

τελευταίεσ ώρεσ του πρωινού κύκλου και τισ 3 πρώτεσ του απογευματινού – 

ολοήμερου.  

 Οι τοπικού Σύλλογοι ςτο πλαύςιο αυτό μπορούν να κηρύξουν επιπλϋον 

ςτϊςεισ εργαςύασ για τη διευκόλυνςη των ςυναδϋλφων. Καλούμε τουσ 

Συλλόγουσ τησ επαρχύασ να πϊρουν όλα τα οργανωτικϊ μϋτρα για τη μαζικό 

ςυμμετοχό τουσ ςτη ςυγκϋντρωςη τησ Αθόνασ. 

 

   Οι εκπαιδευτικοί τησ Π.Ε. υπεραςπιζόμαςτε το δημόςιο ςχολείο.  

Απαντάμε δυναμικά ςτην πολιτική διάλυςησ τησ δημόςιασ 

εκπαίδευςησ. 

 

 


