
 

 
Θέμα: Θεςμοθέτηςη τησ δίχρονησ υποχρεωτικήσ προςχολικήσ αγωγήσ και 
εκπαίδευςησ ςτο δημόςιο νηπιαγωγείο. Ιςτορικήσ ςημαςίασ κατάκτηςη για τον 
κλάδο 
 
 Τα ξημερώματα τησ 27ησ Φεβρουαρίου 2018, χρονικό ςημεύο τησ ψόφιςησ 
από τη Βουλό του ϊρθρου 33, που αφορϊ ςτη θεςμοθϋτηςη τησ δύχρονησ 
υποχρεωτικόσ προςχολικόσ αγωγόσ και εκπαύδευςησ ςτο δημόςιο 
νηπιαγωγεύο, ςτον νόμο για το Πανεπιςτόμιο Δυτικόσ Αττικόσ, αποτελούν, 
πλϋον, ιςτορικό ςημείο για τον κλάδο των εκπαιδευτικών τησ πρωτοβάθμιασ 
εκπαίδευςησ. Ιςτορικό ςημείο επίτευξησ μιασ κοινωνικήσ και εκπαιδευτικήσ 
κατάκτηςησ.  
 Τα τελευταία, τριάντα και πλέον, χρόνια το εκπαιδευτικό κίνημα έθετε 
ωσ ένα από τα κυρίαρχα αιτήματά του τη θεςμοθέτηςη τησ δίχρονησ 
υποχρεωτικήσ προςχολικήσ αγωγήσ και εκπαίδευςησ, τησ φοίτηςησ όλων των 
νηπίων και προνηπίων ςτο Δημόςιο Νηπιαγωγείο. 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 (νόπια των 5 
ετών). Από τότε μϋχρι ςόμερα, καμύα κυβϋρνηςη δεν εύχε προχωρόςει ςτη 
θεςμοθϋτηςη τησ υποχρεωτικότητασ και για τα προνόπια (νόπια 4 ετών), με 
αποτϋλεςμα χιλιϊδεσ προνόπια  που μϋνουν εκτόσ του δημόςιου Νηπιαγωγεύου 
ωθούνται ςε δομϋσ των Δόμων (βρεφονηπιακούσ ςταθμούσ) μϋςω κουπονιών 
(voucher) ό τροφεύων ό ςε ιδιωτικούσ παιδικούσ ςταθμούσ, αφόνοντασ 
παρϊλληλα εκτόσ δομών τα παιδιϊ μικρότερησ ηλικύασ δηλαδό όλα τα παιδιϊ 
ηλικύασ 2-3,5 ετών. 
 Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. από το καλοκαίρι του 2016 μέχρι ςήμερα, ςχεδίαςε και 
υλοποίηςε μια μεγάλη ςειρά κινητοποιήςεων, εκδηλώςεων και ημερύδων. 
Προχώρηςε ςτην κοινοπούηςη των θϋςεων του κλϊδου ςτα πολιτικϊ κόμματα, 
με επιςτολϋσ και ςυναντόςεισ ςε όλα τα Παιδαγωγικϊ Τμόματα Προςχολικόσ 
Αγωγόσ και Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ, ςτην εξαςφϊλιςη τησ ςτόριξησ των 
θϋςεών μασ από τισ ευρωπαώκϋσ και διεθνεύσ εκπαιδευτικϋσ οργανώςεισ, ςε 
δημοςιοπούηςη των αιτημϊτων μασ με δημοςιεύςεισ και ςυνεντεύξεισ ςτα μϋςα 
ενημϋρωςησ και διαρκό πύεςη προσ την πολιτικό ηγεςύα του Υπουργεύου 
Παιδεύασ, κϊτι το οπούο έδωςε ακόμη μεγαλύτερη έμφαςη ςτισ διεκδικήςεισ 
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μασ και οδήγηςε την πολιτική ηγεςία ςε επανειλημμένεσ δεςμεύςεισ για τη 
θεςμοθέτηςη τησ δίχρονησ υποχρεωτικήσ προςχολικήσ αγωγήσ και 
εκπαίδευςησ ςτο δημόςιο νηπιαγωγείο. 
 Οι δεςμεύςεισ αυτϋσ υλοποιόθηκαν κατϊ ϋνα μεγϊλο μϋροσ μϋςα από 
την ψόφιςη του ϊρθρου 33 του νόμου για το Πανεπιςτόμιο Δυτικόσ Αττικόσ. Η 
θϋςη μασ για ϊμεςη θεςμοθϋτηςη τησ δύχρονησ υποχρεωτικόσ προςχολικόσ 
αγωγόσ και εκπαύδευςησ ςε όλη την επικρϊτεια δεν υιοθετόθηκε. Η ςταδιακό 
3ετόσ υλοπούηςη και με Υπουργικϋσ Αποφϊςεισ να ρυθμύζουν τισ λεπτομϋρειεσ 
και κυρύωσ την υποχρεωτικότητα αποτελούν το πεδύο των αγώνων μασ για την 
προςχολικό αγωγό από ςόμερα και μϋχρι την πλόρη  υποχρεωτικό εφαρμογό 
τησ ςε όλη την Ελλϊδα. 
 Απϋναντι ςε αυτόν τον αγώνα ςκληρού πολϋμιοι όταν και θα ςυνεχύςουν, 
δυςτυχώσ, να εύναι όςοι επϋλεξαν να ςτοιχηθούν πύςω από τη διεκδύκηςη τησ 
Κ.Ε.Δ.Ε. για εκχώρηςη τησ προςχολικόσ αγωγόσ και εκπαύδευςησ ςτουσ Δόμουσ, 
προςπαθώντασ με ψεύδη και καταςυκοφϊντηςη του παιδαγωγικού ϋργου των 
νηπιαγωγών να πεύςουν την ελληνικό κοινωνύα ότι η επϋνδυςη ςτη δημόςια, 
δωρεϊν εκπαύδευςη των παιδιών μασ εύναι, το λιγότερο, κατακριτϋα. 
 Απϋναντι ςε αυτόν τον αγώνα βρϋθηκαν και όλα εκεύνα τα κόμματα του 
κοινοβουλύου (Ν.Δ., ΔΗ.ΣΥ., Κ.Κ.Ε., Ποτϊμι, Ένωςη Κεντρώων) που αφενόσ 
επϋλεξαν να μην ανταποκριθούν ςτο αύτημα του Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. για ςυνϊντηςη 
μαζύ τουσ ώςτε να ενημερωθούν ςχετικϊ με το κορυφαύασ ςημαςύασ αύτημϊ 
μασ, αφετϋρου να καταψηφύςουν το ϊρθρο 33 ό να δηλώςουν «παρών» ςε 
απόλυτη ευθυγρϊμμιςη με όλουσ τουσ πολϋμιουσ τησ θεςμοθϋτηςησ τησ 
δύχρονησ υποχρεωτικόσ προςχολικόσ αγωγόσ και εκπαύδευςησ. 
 Σε καιρούσ που διεθνώσ καλλιεργούνται τϊςεισ ιδιωτικοπούηςησ και 
εμπορευματοπούηςησ, ςε καιρούσ βαθιϊσ κρύςησ η θεςμοθϋτηςη τησ δύχρονησ 
υποχρεωτικόσ προςχολικόσ αγωγόσ και εκπαύδευςησ ωσ αναπόςπαςτου 
τμόματοσ τησ 14χρονησ δημόςιασ δωρεϊν εκπαύδευςησ, ωσ βϊςησ του δημόςιου 
δωρεϊν ςχολεύου, ωσ βαςικού πυλώνα υπερϊςπιςησ του δημόςιου χαρακτόρα 
τησ εκπαύδευςησ ϋχει ιδιαύτερη ςημαςύα, όχι μόνο για τον κόςμο τησ 
εκπαύδευςησ αλλϊ για όλη την κοινωνύα. 
 Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. θεωρεύ πωσ η  ψόφιςη του ϊρθρου 33 που αφορϊ τη 
θεςμοθϋτηςη τησ δύχρονησ υποχρεωτικόσ προςχολικόσ αγωγόσ και 
εκπαύδευςησ αποτελεύ μια πολύ ςημαντικό θετικό εξϋλιξη ωσ προσ την 
αναγνώριςη του ρόλου του νηπιαγωγεύου και θα ςυνεχύζει να μϊχεται για την 
ϊμεςη υποχρεωτικό  εφαρμογό τησ ςε όλη την Ελλϊδα. 
 

 


