
 

 

 

 

 

Θέμα: Η εκπαιδευτική και κοινωνική αναγκαιότητα τησ θεςμοθέτηςησ τησ δίχρονησ 

υποχρεωτικήσ προςχολικήσ αγωγήσ και εκπαίδευςησ ςτο δημόςιο νηπιαγωγείο και οι 

ςχετικέσ διατάξεισ του ςχεδίου νόμου για το πανεπιςτήμιο Δυτικήσ Αττικήσ. 

       

 Σο ςχϋδιο νόμου για την ύδρυςη του πανεπιςτημύου τησ Δυτικόσ Αττικόσ που 

κατατϋθηκε ςτη Βουλό ςτισ 13-2-2018, περιϋχει κομβικόσ ςημαςύασ ρυθμύςεισ ςε ςχϋςη με το 

αύτημα δεκαετιών του κλϊδου των εκπαιδευτικών τησ πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ, τη 

θεςμοθέτηςη τησ δίχρονησ υποχρεωτικήσ προςχολικήσ αγωγήσ και εκπαίδευςησ ςτο 

δημόςιο νηπιαγωγείο.  

 Η καθιϋρωςη, για πρώτη φορϊ το 2006 με τον Ν.3815, τησ υποχρεωτικότητασ του 

ενόσ ϋτουσ προςχολικόσ αγωγόσ και εκπαύδευςησ για τα παιδιϊ 5-6 ετών, μετϊ από την 

απεργύα των 42 ημερών τησ Δ.Ο.Ε.,  υπόρξε η πρώτη κατϊκτηςη,  αποτϋλεςμα των αγώνων 

του κλϊδου μασ ςε αυτόν την κατεύθυνςη. 

 Πϊγια θϋςη τησ Δ.Ο.Ε. εύναι ότι η εκπαίδευςη που παρέχεται ςτα παιδιά του 

νηπιαγωγείου, είναι επιςτημονικά τεκμηριωμένο ότι, παράγει αντιςταθμιςτικά οφέλη τα 

οποία είναι καθοριςτικά για την μετέπειτα ζωή όλων των παιδιών και ιδιαίτερα όςων 

προέρχονται από μη προνομιούχα κοινωνικά ςτρώματα.  

 Η ερευνητικό βιβλιογραφύα καταδεικνύει ότι το Νηπιαγωγείο επηρεάζει θετικά την 

προςωπικό, κοινωνικό και μαθηςιακό εξϋλιξη των παιδιών. Ο ρόλοσ του εύναι εξαιρετικϊ 

ςημαντικόσ για την κοινωνικο-ςυναιςθηματικό ανϊπτυξό τουσ, την πρόληψη μαθηςιακών 

δυςκολιών και την ϋγκαιρη αντιμετώπιςό τουσ (πρώιμη παρϋμβαςη), την ομαλό τουσ 

μετϊβαςη ςτο Δημοτικό χολεύο και ςτισ επόμενεσ εκπαιδευτικϋσ βαθμύδεσ, τη ςχολικό 

επιτυχύα και την επαγγελματικό και κοινωνικό τουσ ϋνταξη ςτισ μεγαλύτερεσ ηλικύεσ.  

 Η 2χρονη φούτηςη όλων των νηπύων (ωσ προνόπια και ωσ νόπια) ςτο Νηπιαγωγεύο, 

εύναι εξαιρετικϊ ςημαντικό και αναγκαύα, αφού φοιτώντασ για δύο χρόνια λαμβϊνουν 

ςυςτηματικό εκπαίδευςη με ςυγκεκριμϋνουσ μαθηςιακούσ ςτόχουσ από παιδαγωγούσ με 

εξειδίκευςη ςτην εκπαίδευςη τησ ηλικιακήσ ομάδασ 4-6 ετών, δηλαδή από νηπιαγωγούσ του 

κλάδου ΠΕ60.  

 Σο Δ.. τησ Δ.Ο.Ε. θεωρεύ πωσ η υποχρεωτική φοίτηςη ςτο νηπιαγωγείο για τα νόπια 

που ςυμπληρώνουν την ηλικύα των τεςςϊρων ετών, που προβλϋπεται ςτο ϊρθρο 33 παρ. 3 
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τουσ υλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε.  



του υπό ψόφιςη νομοςχεδύου, θα πρέπει να θεςμοθετηθεί άμεςα για το ςύνολο τησ 

επικράτειασ και όχι ςταδιακϊ από το ϋτοσ 2018-2019. Η επύκληςη, τόςο από την πλευρϊ του 

Τπουργεύου όςο και από την πλευρϊ των λύγων πολϋμιων τησ ρύθμιςησ, ςτην ϋλλειψη 

κτηριακών υποδομών, καταρρύπτεται ωσ επιχεύρημα από τα γεγονότα. υγκεκριμϋνα, από 

το 2006, όταν με τον Ν. 3518 θεςμοθετόθηκε το ϋνα ϋτοσ προςχολικόσ αγωγόσ και 

εκπαύδευςησ ωσ υποχρεωτικό, ςημειώθηκε ϋνα κύμα μαζικόσ ύδρυςησ νηπιαγωγεύων. Ωσ το 

2010 κτύςτηκαν 392 νϋα νηπιαγωγεύα, ςτη μεγϊλη τουσ πλειοψηφύα δημόςια. Εύναι επομϋνωσ 

καθαρϊ ζότημα πολιτικόσ βούληςησ η επϋνδυςη από την πολιτεύα ςτην ενύςχυςη των 

κτηριακών υποδομών, τησ υλικοτεχνικόσ υποδομόσ, ςτην υλοπούηςη των απαραύτητων 

μόνιμων διοριςμών και ςτην ύδρυςη νϋων νηπιαγωγεύων, κϊτι που από το 2010 μϋχρι 

ςόμερα δεν ςυμβαύνει εξ αιτύασ τησ πολιτικόσ των μνημονύων και των περικοπών. 

 την κατεύθυνςη τησ ϊμεςησ θεςμοθϋτηςησ για όλη την επικρϊτεια, όλεσ οι  

λεπτομϋρειεσ υλοπούηςησ τησ ρύθμιςησ θα πρϋπει να ςυμπεριληφθούν ςτον νόμο και να 

μην αναβϊλλονται μϋχρι τον χρόνο ϋκδοςησ των προβλεπόμενων υπουργικών αποφϊςεων. 

Σο ύδιο ιςχύει και για την κατϊργηςη όλων των διατϊξεων ϊρθρων του 1566/85 που 

αμφιςβητούν την υποχρεωτικό φούτηςη των προνηπύων, αποκλειςτικϊ ςτο Δημόςιο 

νηπιαγωγεύο. 

 Δυςτυχώσ, η πολύ ςημαντική, κοινωνικά και εκπαιδευτικά, θεςμοθέτηςη τησ 2χρονησ  

υποχρεωτικήσ προςχολικήσ αγωγήσ και εκπαίδευςησ ςτο δημόςιο νηπιαγωγείο, ςυναντά 

την αντίδραςη τησ Κ.Ε.Δ.Ε.  που παραπληροφορεί, επιχειρεί να τρομοκρατήςει και απειλεί 

ευθέωσ τουσ εργαζόμενουσ ςτουσ παιδικούσ ςταθμούσ των Δήμων, κάνοντασ λόγο για 

κλείςιμο δομών και απολύςεισ εργαζομένων.  

 Η ςτϊςη τησ δεν προκαλεύ καμύα απολύτωσ ϋκπληξη αφού οι επιδιώξεισ τησ ϋχουν 

ςχϋςη όχι με το ειλικρινϋσ τησ ενδιαφϋρον για την εκπαύδευςη αλλϊ με την εξεύρεςη 

εκλογικόσ πελατεύασ και αποτυπώνονται ςτισ αποφϊςεισ του τακτικού τησ ςυνεδρύου που 

πραγματοποιόθηκε από 30 Νοεμβρύου ϋωσ 2 Δεκεμβρύου 2017 με ςαφόνεια: «Η δύχρονη 

υποχρεωτικό προςχολικό εκπαύδευςη δεν εύναι δυνατόν να υλοποιηθεύ από το Υπουργεύο 

Παιδεύασ, όχι μόνο λόγω ϋλλειψησ κτηριακών υποδομών, αλλϊ και διότι αποτελεύ ςε ευρωπαώκό 

επύπεδο αρμοδιότητα τησ Τοπικόσ Αυτοδιούκηςησ. Για το λόγο αυτό, προτεύνεται η διοικητικό 

μεταφορϊ των λειτουργούντων νηπιαγωγεύων ςτουσ δόμουσ και να θεςμοθετηθεύ η ςυγκρότηςη 

των νϋων νηπιαγωγεύων από τουσ Δόμουσ». Με μια επιχειρηματολογύα ςτηριγμϋνη ςτο 

ψεύδοσ, αφού, ςαφϋςτατα, η κατεύθυνςη ςε ευρωπαώκό και διεθνϋσ επύπεδο εύναι η 

προςχολικό αγωγό και εκπαύδευςη να αποτελεύ αναπόςπαςτο μϋροσ τησ δημόςιασ 

εκπαύδευςησ υπό την εποπτεύα των αρμόδιων Τπουργεύων Παιδεύασ, η Κ.Ε.Δ.Ε. ζητϊ να 

αναλϊβει  η τοπικό αυτοδιούκηςη την πλόρη ευθύνη λειτουργύασ των νηπιαγωγεύων (κϊτι 

που επιχειρόθηκε και ςτο παρελθόν και απετρϊπη από τη ςθεναρό αντύςταςη του κλϊδου),  

με προφανεύσ ςκοπιμότητεσ. Ζητά με απλά λόγια την αποκοπή από την, ςυνταγματικά 

κατοχυρωμένη, δημόςια εκπαίδευςη των νηπιαγωγείων και τη ςύνδεςό τησ με την πολιτικό 

του ρουςφετιού, των κουπονιών (vouchers), των διδϊκτρων – τροφεύων και με 

ιδιωτικοοικονομικϊ κριτόρια λειτουργύασ. Και φυςικϊ κρύβει την, πικρό γι αυτόν, αλόθεια 

ότι η δυναμικότητα των παιδικών ςταθμών των  Δόμων πανελλαδικϊ εύναι περύπου 100.000 

θϋςεισ, κϊτι που ςημαύνει  ότι ςε καμύα περύπτωςη δεν μπορεύ να ςτηρύξει όςα επικαλεύται 

και ότι δεκϊδεσ χιλιϊδεσ αιτόςεισ για ϋνταξη παιδιών  ςτουσ παιδικούσ ςταθμούσ των Δόμων 



δεν ικανοποιούνται κϊθε χρόνο (με βϊςη τα ςτοιχεύα τησ ΕΕΣΑΑ). Πώσ λοιπόν θα κλεύςουν 

δομϋσ και πώσ θα υπϊρξουν απολύςεισ; Η απϊντηςη ςυντριπτικό.   

 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. 

 Το αίτημα, όμωσ, τησ θεςμοθέτηςησ τησ 2χρονησ  υποχρεωτικήσ προςχολικήσ αγωγήσ 

και εκπαίδευςησ ςτο δημόςιο νηπιαγωγείο δεν αποτελεί αίτημα των εκπαιδευτικών και 

μόνο, δεν εύναι ςυντεχνιακό αύτημα (όπωσ τα ιδιωτικϊ ςυμφϋροντα προςπαθούν να 

παρουςιϊςουν) αλλά, πέρα από εκπαιδευτικό, αίτημα του κινήματοσ των γονέων, αίτημα 

δηλαδή κοινωνικό. Αδιϊψευςτη απόδειξη η ανακούνωςη τησ Ανώτατησ υνομοςπονδύασ 

Γονϋων Μαθητών Ελλϊδασ ςτισ 9/9/2017, με την ευκαιρύα τησ ϋναρξησ του ςχολικού ϋτουσ, 

που περιλαμβϊνει το αύτημα για «Αποκλειςτικϊ ΕΝΙΑΙΟ 12ΧΡΟΝΟ ΔΗΜΟΙΟ ΔΩΡΕΑΝ 

ΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ, με δύχρονη υποχρεωτικό ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ςτον 

αγωνιςτικό τησ ςχεδιαςμό. 

 Όςοι επιχειρούν να απαξιώςουν ϋνα βαςικό αύτημα τησ εκπαιδευτικόσ κοινότητασ 

και τησ κοινωνύασ εξυπηρετούν ϊλλουσ ςκοπούσ πολύ μακριϊ από τισ ανϊγκεσ των παιδιών 

μασ. 

 Η Διδαςκαλικό Ομοςπονδύα Ελλϊδασ με αύςθημα ευθύνησ θα ςυνεχύςει να αγωνύζεται 

για τη θεςμοθϋτηςησ τησ 2χρονησ  υποχρεωτικόσ προςχολικόσ αγωγόσ και εκπαύδευςησ 

αποκλειςτικϊ ςτο δημόςιο νηπιαγωγεύο καθολικϊ και ϊμεςα ςε όλη την επικρϊτεια, 

κλεύνοντασ τα αυτιϊ ςτισ παρϊλογεσ και αντιεπιςτημονικϋσ φωνϋσ που επιχειρούν να 

μετατρϋψουν το χώρο τησ παιδεύασ ςε χώρο αδιϋξοδων και ςτεύρων αντιπαραθϋςεων.  

 Η δημόςια εκπαίδευςη, μορφωτικό δικαίωμα όλων των παιδιών, είναι το όπλο τησ 

κοινωνίασ κατά των ανιςοτήτων και των αποκλειςμών. Η δημόςια εκπαίδευςη είναι το ςπίτι 

των παιδιών μασ. 

 

 


