
 

 

 

 

 

Θϋμα: Συνϊντηςη του Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. με τη νϋα πολιτικό ηγεςύα του Υπουργεύου 

Παιδεύασ, με αντικεύμενο την εφαρμογό τησ δύχρονησ υποχρεωτικόσ 

προςχολικόσ αγωγόσ και εκπαύδευςησ. Αταλϊντευτα υπεραςπιζόμαςτε την 

ϊμεςη υλοπούηςό τησ ςε όλη την Ελλϊδα. 

 Πραγματοποιόθηκε, ςόμερα 15-7-2019, η προγραμματιςμϋνη ςυνϊντηςη 

του Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. με τη νϋα πολιτικό ηγεςύα του Υπουργεύου Παιδεύασ (την 

Υπουργό κα Κεραμϋωσ και την Υφυπουργό κα Ζαχαρϊκη) με μοναδικό ζότημα 

την εφαρμογό τησ δύχρονησ υποχρεωτικόσ προςχολικόσ αγωγόσ και 
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εκπαύδευςησ. Θυμύζουμε ότι το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. ϋχει ζητόςει ςυνϊντηςη με 

αντικεύμενο τα μεγϊλα ζητόματα που απαςχολούν την Πρωτοβϊθμια 

Εκπαύδευςη     (υποχρηματοδότηςη τησ εκπαύδευςησ, ςυνεχιζόμενη οικονομικό 

και επιςτημονικό υποβϊθμιςό των λειτουργών τησ, αδιοριςτύα που μαςτύζει 

εκπαύδευςη και εκπαιδευτικούσ, εφαρμογό τησ δύχρονησ υποχρεωτικόσ 

προςχολικόσ αγωγόσ και εκπαύδευςησ,  προγραμματιςμόσ και αποτύμηςη του 

εκπαιδευτικού ϋργου κλπ.). 

 Στην ϋναρξη τησ ςυνϊντηςησ η Υπουργόσ Παιδεύασ ανϋφερε ότι  η θϋςη 

τησ κυβϋρνηςησ εύναι υπϋρ τησ  δύχρονησ υποχρεωτικόσ προςχολικόσ αγωγόσ 

και εκπαύδευςησ. 

 Παρ’ όλα αυτϊ η πολιτικό ηγεςύα του Υπουργεύου Παιδεύασ διαπιςτώνει 

ότι ςε αρκετούσ Δόμουσ (από τουσ 114 τησ δεύτερησ χρονιϊσ εφαρμογόσ) 

παρουςιϊζονται προβλόματα ςε επύπεδο εξεύρεςησ αιθουςών. Γι αυτό το λόγο 

και ζότηςε από τουσ Περιφερειακούσ Διευθυντϋσ Εκπαύδευςησ να 

διαπιςτώςουν κατϊ πόςο τα προβλόματα αυτϊ εύναι υπαρκτϊ. Η ςυγκεκριμϋνη 

διαδικαςύα, όπωσ μασ ανακούνωςαν, θα ολοκληρωθεύ ςτο επόμενο διόμερο. Η 

Υπουργόσ ζότηςε από το  Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. , μόλισ λϊβει γνώςη αυτών των 

ςτοιχεύων, να εκθϋςει την εμπεριςτατωμϋνη ϊποψό του για την εφαρμογό τησ 

δύχρονησ υποχρεωτικόσ προςχολικόσ αγωγόσ και εκπαύδευςησ ςε καθϋναν από 

αυτούσ τουσ Δόμουσ. 

Ανϋφερε, επύςησ, ότι εφόςον, τελικϊ, διαπιςτωθεύ ότι ςε κϊποιουσ 

Δόμουσ υπϊρχουν ανυπϋρβλητα προβλόματα που αφορούν την εξεύρεςη 

αιθουςών, θα ειςηγηθεύ ςτον Πρωθυπουργό νομοθετικό ρύθμιςη ϋνταξόσ τουσ 

ςτο τρύτο ϋτοσ εφαρμογόσ, ώςτε να υπϊρχει ο απαιτούμενοσ χρόνοσ επύλυςησ 

αυτών των προβλημϊτων. 

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. κατϋθεςε τη θϋςη του κλϊδου (86η και 88η Γ.Σ. τησ 

Δ.Ο.Ε.) για ϊμεςη εφαρμογό τησ δύχρονησ υποχρεωτικόσ προςχολικόσ αγωγόσ 

και εκπαύδευςησ ςε όλη την Ελλϊδα και ζότηςε την πλόρη απεμπλοκό των 

Ο.Τ.Α. από τη διαδικαςύα λόψησ αποφϊςεων που αφορούν τη δημόςια 

υποχρεωτικό εκπαύδευςη. 



Εύναι ϊλλωςτε γνωςτό η θϋςη τησ Κ.Ε.Δ.Ε. για λειτουργύα των 

Νηπιαγωγεύων υπό την ευθύνη των Δόμων. 

Επιςημϊναμε ότι θα πρϋπει η πολιτικό ηγεςύα του Υπουργεύου Παιδεύασ 

να λϊβει όλα τα επιβεβλημϋνα μϋτρα (χρηματοδότηςη για εκμύςθωςη 

αιθουςών, αγορϊ οικοπϋδων, ανϋγερςη κτιρύων, επιτϊχυνςη των 

διαδικαςιών…) ώςτε να αποδεύξει ϋμπρακτα τη βούληςό τησ για πλόρη 

εφαρμογό τησ δύχρονησ υποχρεωτικόσ προςχολικόσ αγωγόσ και εκπαύδευςησ. 

Τονύςτηκε το γεγονόσ ότι πολλού Δόμοι (ςύμφωνα με τα ςτοιχεύα που 

δόθηκαν από υπηρεςιακούσ παρϊγοντεσ) παρότι χρηματοδοτόθηκαν για να 

αντιμετωπύςουν τα προβλόματα υποδομών ολιγώρηςαν, δεν το ϋπραξαν και 

τώρα παρουςιϊζουν αιτιϊςεισ για τη μη εφαρμογό τησ δύχρονησ υποχρεωτικόσ 

προςχολικόσ αγωγόσ και εκπαύδευςησ.  

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε., με βϊςη τισ θϋςεισ του κλϊδου, θα παρακολουθόςει 

όλη τη διαδικαςύα και ςε ςυνεργαςύα με τα Πρωτοβϊθμια Σωματεύα θα 

παρϋμβει για τη διαςφϊλιςη τησ υλοπούηςησ του Νόμου για εφαρμογό τησ 

δύχρονησ υποχρεωτικόσ προςχολικόσ αγωγόσ και εκπαύδευςησ ςε όλη τη χώρα 

ςτα δημόςια Νηπιαγωγεύα.    

  

 


