
 

 

 

Θέμα: Η δράση της Δ.Ο.Ε. για τη θεσμοθέτηση της δίχρονης, δημόσιας, δωρεάν 

προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης 

 

 Τα τελευταία, τριάντα και πλέον, χρόνια η Διδασκαλική Ομοσπονδία, θέτει ως 

αίτημα την εφαρμογή της δίχρονης, δημόσιας, δωρεάν υποχρεωτικής προσχολικής 

αγωγής και εκπαίδευσης, της φοίτησης όλων των νηπίων (5-6 ετών) και προνηπίων (4-

5ετών) στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο. Κάτω από την πίεση των αγώνων της το 2006 

θεσμοθετήθηκε η υποχρεωτική φοίτηση των νηπίων για ένα έτος στο νηπιαγωγείο. 

Από τότε μέχρι σήμερα, το αίτημα για την ένταξη και των νηπίων ηλικίας 4-5 ετών στο 

δημόσιο νηπιαγωγείο μέσα από τη θεσμοθέτηση της δίχρονης, δημόσιας, δωρεάν 

υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης κατέχει κορυφαία θέση ανάμεσα 

στις διεκδικήσεις της Ομοσπονδίας. Από το καλοκαίρι του 2016 μέχρι σήμερα, οι δύο 

ημερίδες που διοργάνωσε η Δ.Ο.Ε. με θέμα την προσχολική αγωγή, οι αποφάσεις της 

85ης και της 86ης Γενικής Συνέλευσης του κλάδου, κινητοποιήσεις καθώς και μια μεγάλη 

σειρά κειμένων έδωσαν ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στις διεκδικήσεις μας 

αποτελώντας ένα ισχυρό «οπλοστάσιο» στις συζητήσεις με την πολιτική ηγεσία του 

Υπουργείου Παιδείας.  

 Ο πρωθυπουργός στη συνέντευξη τύπου που έδωσε μετά από την επίσκεψή 

του στο Υπουργείο Παιδείας (9 Μαΐου 2017) μίλησε για επικείμενη θεσμοθέτηση της 

δίχρονης, δημόσιας, δωρεάν υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής (κάτι το οποίο, 

δυστυχώς, αναίρεσε, επί της ουσίας, στη συνέχεια ο Υπουργός Παιδείας, μιλώντας για 

ελεύθερη επιλογή δομής από τους γονείς).  

 Ο Υπουργός Παιδείας κ. Γαβρόγλου έχει δεσμευτεί για τη θεσμοθέτηση της 

δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής στις δύο τελευταίες συναντήσεις με το 

Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. κάτι που έπραξε και δημόσια από το βήμα της ημερίδας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
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Προς 

τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.  



για την παρουσίαση της πρότασής του για το «Νέο Δίκτυο Δομών Υποστήριξης του 

εκπαιδευτικού έργου», έπειτα από την απαίτηση της Δ.Ο.Ε.. 

 Οι δεσμεύσεις του κ. Υπουργού θα έχουν, όμως, αληθινή αξία εάν ξεκαθαρίσει 

το τοπίο της πολύ έντονης συζήτησης σχετικά με τις συνενώσεις – συγχωνεύσεις των 

Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής των Α.Τ.Ε.Ι. με τα Παιδαγωγικά Τμήματα Προσχολικής 

Αγωγής.   

 Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. υλοποιώντας την απόφασή του για σειρά κινητοποιήσεων – 

εκδηλώσεων – ημερίδων – συναντήσεων με τα πολιτικά κόμματα, την 

πανεπιστημιακή κοινότητα, τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης κλπ.  με στόχο την 

ανάδειξη του ζητήματος, απέστειλε επιστολή προς όλα τα Παιδαγωγικά Τμήματα 

Προσχολικής Αγωγής και Δημοτικής Εκπαίδευσης, κλιμάκιο του Δ.Σ. παραβρέθηκε την 

Πέμπτη 26/10 στις συνεδριάσεις των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης 

και Προσχολικής Αγωγής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας όπου 

παρουσίασε, σε θετικό κλίμα, αναλυτικά τις θέσεις του για την προσχολική αγωγή και 

ιδιαίτερα αυτήν για την αυτοτελή λειτουργία των Παιδαγωγικών Τμημάτων 

Προσχολικής Αγωγής καθώς και τη διασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων 

των αποφοίτων τους.  Το ίδιο συνέβη και σήμερα, Παρασκευή 27/10 με συνάντηση 

κλιμακίου της Δ.Ο.Ε. με τους Προέδρους των Παιδαγωγικών τμημάτων Προσχολικής 

και Δημοτικής εκπαίδευσης στη Θεσσαλονίκη, ενώ  ανάλογες συναντήσεις θα 

πραγματοποιηθούν την Τρίτη 31/10 στα Ιωάννινα και στην Πάτρα, την Πέμπτη 2/11 στο 

Βόλο και στις αμέσως επόμενες ημέρες σε όλες τις πόλεις όπου εδρεύουν Παιδαγωγικά 

Τμήματα, με τις δράσεις να διευρύνονται και να εντείνονται. 

 Η Δ.Ο.Ε. προχωράει επίσης άμεσα στην έκδοση αφίσας που θα αναρτηθεί σε όλα 

τα Νηπιαγωγεία της χώρας καθώς και σε επαφή ενημέρωσης και  συντονισμού 

δράσεων με τους φοιτητικούς συλλόγους των Παιδαγωγικών Τμημάτων.  

 Σημειώνουμε, επίσης, ότι την Τρίτη 24/10 στη συνεδρίαση της επιτροπής 

(Committee) της ETUCE (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων της Εκπαίδευσης), 

παρουσία του προέδρου της Δ.Ο.Ε., λήφθηκε απόφαση στήριξης του αιτήματος της 

Δ.Ο.Ε. για θεσμοθέτηση της δίχρονης, δημόσιας, δωρεάν υποχρεωτικής προσχολικής 

αγωγής και εκπαίδευσης, της φοίτησης όλων των νηπίων (5-6 ετών) και προνηπίων (4-

5ετών) στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο, η οποία και θα δημοσιοποιηθεί τις αμέσως 

επόμενες ημέρες. 

 Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. θα συνεχίσει τον αγώνα του για την προσχολική αγωγή με 

ακόμα μεγαλύτερη ένταση. 

      



Καλούμε:        

• τα Παιδαγωγικά Τμήματα, να αρθούν, με αποφάσεις αντίστοιχες αυτών της 

Δ.Ο.Ε., στο ύψος της παιδαγωγικής τους ευθύνης.  

• τους φοιτητικούς συλλόγους των Παιδαγωγικών Τμημάτων να υπερασπιστούν 

την επιστημονική τους υπόσταση και τα εργασιακά δικαιώματα που απορρέουν 

από το πτυχίο τους.    

• την Κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα με αποφάσεις της στη θεσμοθέτηση της 

δίχρονης, δημόσιας, δωρεάν υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και 

εκπαίδευσης στο δημόσιο Νηπιαγωγείο και να μην υλοποιήσει τον σχεδιασμό 

της για συνενώσεις τμημάτων στα Παιδαγωγικά Τμήματα των Πανεπιστημίων σε 

μια αντιεπιστημονική και αντιεκπαιδευτική κατεύθυνση. 

 

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) . 

• Αυτοτελή λειτουργία των Παιδαγωγικών Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής χωρία 

καμία αλλαγή των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων τους. 

• Ακύρωση οποιασδήποτε προσπάθειας υπαγωγής των νηπιαγωγείων στους 

Δήμους.  

 


