
 

 

Θέμα: Για τη Δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση 

   Με αφορμή την έντονη ανακίνηση τις τελευταίες ημέρες, από τα Μ.Μ.Ε., του 

ζητήματος σχετικά με τη φοίτηση των προνηπίων σε δομές των Δημοτικών 

Παιδικών Σταθμών, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. επισημαίνει, για άλλη μια φορά προς την 

κυβέρνηση και την ελληνική κοινωνία, τα εξής: 

• Τα τελευταία, τριάντα και πλέον, χρόνια το εκπαιδευτικό κίνημα θέτει ως 

αίτημα την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και 

εκπαίδευσης, της φοίτησης όλων των νηπίων και προνηπίων στο Δημόσιο 

Νηπιαγωγείο. Κάτω από την πίεση του εκπαιδευτικού κόσμου το 2006, με τον 

Ν.3518/2006 θεσμοθετήθηκε η υποχρεωτική φοίτηση των νηπίων για ένα έτος στο 

νηπιαγωγείο (αφορά τα νήπια των 5 ετών).  Καμία κυβέρνηση έως τώρα δεν 

προχώρησε στη θεσμοθέτηση της Δίχρονης Δωρεάν και Δημόσιας Υποχρεωτικής 

Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Έτσι τα χιλιάδες προνήπια (ηλικίας 4 ετών) 

που μένουν εκτός του δημόσιου Νηπιαγωγείου ωθούνται σε δομές των Δήμων 

(βρεφονηπιακούς σταθμούς) μέσω voucher ή σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς, 

αφήνοντας παράλληλα εκτός δομών τα παιδιά μικρότερης ηλικίας δηλαδή όλα τα 

παιδιά ηλικίας 2-3,5 ετών (περίπου 8.000 παιδιά αυτής της ηλικίας έμειναν εκτός 

παιδικών σταθμών φέτος).  

•  Η, υποτιθέμενη, θεσμοθέτηση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής 

αγωγής και εκπαίδευσης, σε βάθος τριετίας (σύμφωνα με τις δηλώσεις του 

Υπουργού Παιδείας) συνδέεται με τη δυνατότητα επιλογής των γονέων μεταξύ 

ιδιωτικών και δημοτικών παιδικών σταθμών και Δημόσιου Νηπιαγωγείου.  

Ανοίγει, έτσι, ο δρόμος  (με πολιορκητικό κριό το Νηπιαγωγείο) για την εκχώρηση 

της δημόσιας  εκπαίδευσης στην τοπική αυτοδιοίκηση (κάτι που επιχειρήθηκε και 

στο παρελθόν και απετράπη από τη σθεναρή αντίσταση του κλάδου) καθώς και 

για την είσοδο των κουπονιών (vouchers), των διδάκτρων - τροφείων, καθώς και 

των ελαστικών ωραρίων και εργασιακών σχέσεων στην υποχρεωτική εκπαίδευση 

(στο πλαίσιο μιας έντεχνα προωθημένης «ενιαίας» λειτουργίας της εκπαίδευσης). 

Οι μεθοδεύσεις αυτές οδηγούν στην πλήρη «ιδιωτικοποίηση» της προσχολικής 

αγωγής, όπου ιδιωτικοί φορείς ή φορείς με ιδιωτικοοικονομική λειτουργία 

(δημοτικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί) θα ανταγωνίζονται για την εξασφάλιση της 

δημόσιας χρηματοδότησης. 
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• Η αναγκαιότητα της ένταξης των παιδιών 4 ετών στο δημόσιο νηπιαγωγείο 

προκύπτει κι από το γεγονός ότι θα μειώσει τις όποιες ανισότητες στην 

εκπαίδευση των προνηπίων και θα εξασφαλίσει την ομαλή μετάβασή τους στο 

Δημοτικό Σχολείο. 

• Η έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση στην ηλικία αυτή, συμβάλλει 

καθοριστικά στην εκπαιδευτική πορεία των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες, κάτι που οφείλει η πολιτεία να το λάβει σοβαρά υπόψη της.  Στα Δημόσια 

Νηπιαγωγεία παρέχεται αντισταθμιστική αγωγή, υπάρχουν δομές (Ειδικά 

νηπιαγωγεία, Τμήματα Ένταξης και Παράλληλης στήριξης κ.ά.) για υποστήριξη 

των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δομές που απουσιάζουν από τους 

παιδικούς σταθμούς. 

• Η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση πρέπει να 

καλύπτει επομένως όλα τα παιδιά από 4-6 χρόνων γιατί από τα 4 χρόνια αρχίζει η 

συνειδητή προσέγγιση - ανακάλυψη της γνώσης από το παιδί. Το Νηπιαγωγείο 

είναι κομμάτι της εκπαίδευσης και πρέπει να παρέχεται αποκλειστικά από τη δομή 

της δημόσιας εκπαίδευσης - το Δημόσιο Νηπιαγωγείο. Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί 

πρέπει να είναι δημόσιοι και να καλύπτουν όλα τα παιδιά από 0-3,5 ετών, των 

εργαζόμενων και ανέργων που το επιθυμούν. 

 

Διεκδικούμε : 

• Ενιαία δημόσια δωρεάν δεκατετράχρονη εκπαίδευση (ενιαίο δωδεκάχρονο 

δημόσιο δωρεάν υποχρεωτικό σχολείο και δίχρονη υποχρεωτική προσχολική 

αγωγή και εκπαίδευση για όλα τα παιδιά 4 έως 6 στο δημόσιο Νηπιαγωγείο) . 

•  Μείωση του αριθμού των νηπίων σε 1:15 ανά νηπιαγωγείο, ώστε να υπάρχει η 

δυνατότητα υλοποίησης του παιδαγωγικού προγράμματος του Νηπιαγωγείου. 

Άμεση απόσυρση του άρθρου 35 στο Ν.4386 για την έρευνα για τον ελάχιστο 

αριθμό 14. 

•  Μείωση του διδακτικού ωραρίου των Νηπιαγωγών στο επίπεδο του ωραρίου 

των συναδέλφων των πολυθεσιών σχολείων της πρωτοβάθμιας με καθολική 

εφαρμογή της κλιμάκωσής του αναλόγως των χρόνων υπηρεσίας και απώτερο 

στόχο την εξίσωσή του με το ωράριο της Β/θμιας για όλους τους 

εκπαιδευτικούς. Υπολογισμός ολοκλήρου του χρόνου παραμονής των παιδιών στο 

Νηπιαγωγείο ως διδακτικού χρόνου για τους/τις  Νηπιαγωγούς. 

• Ανέγερση νέων κτηριακών υποδομών, ικανών να ανταποκριθούν στις 

σύγχρονες ανάγκες της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης.  

• Ίδρυση νέων Νηπιαγωγείων και άμεσος μόνιμος διορισμός των 

απαιτούμενων Νηπιαγωγών. 

• Την απόσυρση της Υ.Α. για το νέο «ενιαίο τύπου» Ολοήμερο Νηπιαγωγείο.  

• Διατήρηση του αυτοτελούς χαρακτήρα του παιδαγωγικού προγράμματος 

του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.  

• Ενδυνάμωση του αντισταθμιστικού ρόλου του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.  

• Φοίτηση όλων των παιδιών  χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Απόσυρση της 

εγκυκλίου για τις εγγραφές.  



• Τήρηση της αναλογίας παιδιών / τετραγωνικών  μέτρων με βάση τις 

προδιαγραφές ΟΣΚ (1 παιδί ανά 3 τετραγωνικά μέτρα). 

• Εξασφάλιση δωρεάν μεταφοράς νηπίων και προνηπίων. 

• Ίδρυση τμημάτων ένταξης σε όλα τα νηπιαγωγεία. Ικανοποίηση όλων των 

αιτημάτων για παράλληλη στήριξη.  

• Διορισμό μόνιμου βοηθητικού προσωπικού (καθαρίστριες, τραπεζοκόμοι, 

σχολικοί βοηθοί, σχολικοί νοσηλευτές).  

• Ομάδα υποστήριξης εκπαιδευτικού έργου. Διορισμός μόνιμου ειδικού 

επιστημονικού προσωπικού (σχολικοί ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, 

εργοθεραπευτές και λογοθεραπευτές). 

• Ίδρυση και στελέχωση τάξεων υποδοχής.  

• Στελέχωση των νηπιαγωγείων με εκπαιδευτικούς μητρικής γλώσσας για τα 

παιδιά των προσφύγων. 

• Στα δημόσια νηπιαγωγεία της Θράκης, όπου φοιτούν νήπια της 

μουσουλμανικής μειονότητας, για τη στήριξη της χρήσης των μητρικών γλωσσών 

να υπάρξει περαιτέρω μειωμένη αναλογία μαθητών ανά νηπιαγωγό έτσι ώστε η 

αναλογία να είναι 2 νηπιαγωγοί ανά 25 νήπια – προνήπια. Αυτό σημαίνει αύξηση 

της οργανικότητας στα νηπιαγωγεία αυτά, η οποία θα στηρίζεται σε προσλήψεις 

νηπιαγωγών απόφοιτων Τμημάτων Επιστημών της Αγωγής Προσχολικής Ηλικίας 

που θα έχουν προσληφθεί κεντρικά από το Υπουργείο Παιδείας και με ενιαίο 

τρόπο (όπως όλοι/ες οι νηπιαγωγοί), για τη διευκόλυνση της παιδαγωγικής 

πράξης. Σημειώνουμε πως νηπιαγωγοί, απόφοιτοι ΑΕΙ Τμημάτων Επιστημών της 

Αγωγής Προσχολικής Ηλικίας φυσικοί ή μη ομιλητές των μητρικών γλωσσών της 

μειονότητας,  έχουν έτσι κι αλλιώς κάθε δικαίωμα τοποθέτησης σε όλα τα δημόσια 

νηπιαγωγεία (όπου φοιτούν ή όχι νήπια της μειονότητας) όπως κάθε άλλος/η 

νηπιαγωγός.     

• Αύξηση της χρηματοδότησης, ειδική χρηματοδότηση για παιδαγωγικό υλικό 

ώστε να διασφαλιστεί ο δωρεάν χαρακτήρας του Νηπιαγωγείου.  

• Ακύρωση οποιασδήποτε προσπάθειας υπαγωγής των νηπιαγωγείων στους 

Δήμους.  

• Σε κάθε νηπιαγωγείο να τοποθετηθεί και μια νηπιαγωγός Ειδικής Αγωγής για 

τη στήριξη παιδιών με εκπαιδευτικές ανάγκες.  

• Δωρεάν σίτιση όλων των παιδιών και δωρεάν εμβολιασμούς για όλα τα 

παιδιά.  

 


