
 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΕΡΑΠΙΗ  ΣΗ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

 

Σο Νηπιαγωγείο επιτελεί έργο αποφαςιςτικήσ ςημαςίασ για την αναβάθμιςη όλησ τησ 

εκπαίδευςησ ςε όλεσ τισ αναπτυγμένεσ χώρεσ του κόςμου. Τα αποτελϋςματα πολλών ερευνών 

παγκόςμια αποδεικνύουν τα ςημαντικϊ οφϋλη για τα παιδιϊ που ϋχουν παρακολουθόςει υψηλόσ 

ποιότητασ εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα προςχολικόσ εκπαύδευςησ. Η προςβαςιμότητα και 

ςυμμετοχό ςε τϋτοια προγρϊμματα ϋχει μακροπρόθεςμα ευεργετικϊ αποτελϋςματα τόςο ςτη 

ςχολικό πορεύα όςο και ςτη ζωό των παιδιών. Επύςησ, ςυμβϊλλει ςτην αποτελεςματικότητα τησ 

αντιςτϊθμιςησ ποικύλων ανιςοτότητων και δυςκολιών που αντιμετωπύζουν  παιδιϊ, τα οπούα 

προϋρχονται από μη προνομιούχα κοινωνικϊ ςτρώματα. Η  δύχρονη Προςχολικό Αγωγό δύνει τη 

δυνατότητα πρώιμησ ανύχνευςησ τυχόν δυςκολιών και  ςυςτηματικόσ προληπτικόσ παρϋμβαςησ.  

Στην Ελλϊδα, τα ποςοςτϊ προςβαςιμότητασ ςε δομϋσ Προςχολικόσ Εκπαύδευςησ για τα 

παιδιϊ 4 χρόνων εύναι πολύ χαμηλϊ ςε ςχϋςη με τον ευρωπαώκό μϋςο όρο. Κάθε χρόνο 60.000 

χιλιάδεσ προνήπια μένουν εκτόσ Νηπιαγωγείου μια και η φοίτηςη εκεί είναι ςυνήθωσ θέμα τύχησ 

και αποτέλεςμα κληρώςεων. Η εφαρμογό των μνημονιακών πολιτικών και ςτο χώρο τησ 

εκπαύδευςησ πλόττει καύρια την προςχολικό αγωγό ( κατϊργηςη νηπιαγωγεύων, αδιοριςτύα, 

ελλεύψεισ υποςτηρικτικών δομών κλπ) 

 Η θέςπιςη τησ υποχρεωτικήσ φοίτηςησ για το ένα έτοσ προςχολικήσ αγωγήσ έγινε το 2006  

έπειτα από αγώνεσ δεκαετιών και αποτελεί κατάκτηςη τησ μεγάλησ απεργίασ του κλάδου. Η 

ικανοπούηςη του αιτόματοσ τησ Δ.Ο.Ε. για την υποχρεωτικό εφαρμογό τησ δύχρονησ προςχολικόσ 

αγωγόσ γύνεται αντικεύμενο επικοινωνιακών κόλπων από την πλευρϊ του Υπουργεύου.  

Οι ανϋξοδεσ εξαγγελύεσ του κ. Υπουργού για δύχρονη Προςχολικό Αγωγό τη ςτιγμό που οι 

υπϊρχουςεσ κτιριακϋσ υποδομϋσ εύναι ανεπαρκεύσ (και ςε ϋνα μεγϊλο βαθμό ακατϊλληλεσ) για 

την κϊλυψη των αναγκών των νηπύων ενώ οι προςλόψεισ μόνιμων εκπαιδευτικών εύναι 

Αρ. Πρωτ. 542 Αθόνα 1/4/2016 

Προσ  

Τουσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε.  

 



ζητούμενο δύχωσ απϊντηςη, φανερώνουν περιφρόνηςη προσ το θεμελιώδη ρόλο τησ 

προςχολικόσ αγωγόσ και το ϋργο των λειτουργών τησ.  

Εύναι αυτονόητο ότι δεν νοεύται ωσ δύχρονη υποχρεωτικό προςχολικό αγωγό η ϋμμεςη 
ιδιωτικοπούηςη μϋςω παροχόσ voucher προσ τουσ γονεύσ των προνηπύων, ό την εκχώρηςη τησ 
ςτουσ δόμουσ  κϊτι  που μασ βρύςκει απόλυτα αντύθετουσ. Η προςχολικό αγωγό γενικεύεται μόνο 
μϋςα από τη δημιουργύα των απαραύτητων υποδομών και την πραγματοπούηςη μόνιμων 
διοριςμών ώςτε να καλυφθούν πλόρωσ οι εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ νηπύων και προνηπύων. 

 Το ϋργο των Νηπιαγωγών εύναι εξαιρετικϊ δύςκολο και επιβαρύνεται  λόγω των μεγϊλων ςε 
αριθμό παιδιών τμημϊτων, του οξύτατου κτιριακού προβλόματοσ που αντιμετωπύζουν τα 
Νηπιαγωγεύα (πολλϊ από τα οπούα ςτεγϊζονται ςε ακατϊλληλα κτύρια), τησ  υποχρηματοδότηςησ 
και τησ επιφόρτιςησ των προώςταμϋνων με διοικητικϊ καθόκοντα. 

 Εύναι επιτακτικό ανϊγκη να εκπονηθεύ και να εφαρμοςτεύ το ςυντομότερο δυνατό, ϋνα 
οργανωμϋνο και μελετημϋνο ςχϋδιο για το Νηπιαγωγεύο, το οπούο   θα παρϋχει ςε όλα τα παιδιϊ 4-
6 χρόνων δημόςια και δωρεϊν εκπαύδευςη. 
 
 
 

Διεκδικούμε: 

 

 Ενιαύο, δημόςιο, δωρεϊν, δεκατετρϊχρονο ςχεδιαςμό για όλεσ τισ βαθμύδεσ εκπαύδευςησ 

(Νηπιαγωγεύο – Δημοτικό – Γυμνϊςιο – Λύκειο). 

•   Δύχρονη υποχρεωτικό προςχολικό αγωγό για όλα τα παιδιϊ ηλικύασ 4-6 χρονών, ςτα Δημόςια 

Νηπιαγωγεύα με την αναλογύα 1 προσ 15.  

• Άμεςη ϋκδοςη Υπουργικόσ Απόφαςησ για το ωρϊριο των νηπιαγωγών μετϊ τη 

θεςμοθϋτηςό του με το Ν. 4115/2013 λαμβανομϋνων υπ' όψιν των ιδιαιτεροτότων που υπϊρχουν.  

• Ανϋγερςη νϋων κτιριακών υποδομών, ικανών να ανταποκριθούν ςτισ ςύγχρονεσ ανϊγκεσ 

τησ προςχολικόσ αγωγόσ . 

• Να προςδιοριςτεύ ϊμεςα η οργανικότητα των Νηπιαγωγεύων αφού ληφθούν υπ' όψιν και 

οι ιδιαύτερεσ ςυνθόκεσ λειτουργύασ ςύμφωνα με το Ν. 4115/13 και να αποδοθεύ η οργανικότητα που 

αντιςτοιχεύ ςε κϊθε Νηπιαγωγεύο ανϊλογα με τον αριθμό των παιδιών.  

• Τα ολοόμερα Νηπιαγωγεύα να λειτουργούν μϋςα από τισ κατϊλληλεσ κτιριακϋσ και 

υλικοτεχνικϋσ υποδομϋσ, με το κατϊλληλο βοηθητικό προςωπικό. 

• Ίδρυςη τμημϊτων ϋνταξησ ςε όλα τα νηπιαγωγεύα  και ςτελϋχωςό τουσ με νηπιαγωγούσ 

Ειδικόσ Αγωγόσ. 

• Ίδρυςη νϋων Νηπιαγωγεύων και τον ϊμεςο διοριςμό των απαιτούμενων Νηπιαγωγών. 

• Εξαςφϊλιςη τησ δωρεϊν μεταφορϊσ νηπύων και προνηπύων. 

  

Το ΔΣ τησ ΔΟΕ εκτιμϊ ότι το ζότημα τησ προςχολικόσ αγωγόσ βρύςκεται ςε ιδιαύτερα κρύςιμο 

ςημεύο: η ςυνϋχιςη τησ υποβϊθμιςησ τησ προςχολικόσ αγωγόσ (κτιριακό, υπερπληθό τμόματα, 

προνόπια που μϋνουν εκτόσ δημόςιου Σχολεύου, αδιοριςτύα κλπ)- όπωσ και του δημόςιου 



Σχολεύου γενικότερα, η ςαφόσ προςπϊθεια ιδιωτικοπούηςησ (μϋςω των voucher) αλλϊ και η 

ανϋξοδεσ επικοινωνιακού τύπου εξαγγελύεσ του Υπουργού Παιδεύασ δημιουργούν ϋνα νϋο τοπύο.  

Μπροςτϊ ςε αυτϋσ τισ εξελύξεισ το ΔΣ τησ ΔΟΕ αναλαμβϊνει πρωτοβουλύα ώςτε με τον πιο 

ενωτικό τρόπο τόςο ςτο εςωτερικό του κλϊδου όςο και ςτην κοινωνύα να αναδεύξει και να 

επιλύςει τα τερϊςτια ζητόματα τησ προςχολικόσ Αγωγόσ και Εκπαύδευςησ. 

Σε αυτϊ τα πλαύςια ανούγει τη ςυζότηςη ςτον κλϊδο και ςτην κοινωνύα 

 Καλεί τουσ υλλόγουσ εκπαιδευτικών να ςυζητήςουν το ζήτημα τόςο με τουσ 

ςυναδέλφουσ (με όποιον τρόπο κρύνουν προςφορότερο πχ Γενικϋσ Συνελεύςεισ, ανοιχτϊ 

καλϋςματα Νηπιαγωγών) όςο και με την κοινωνία (πχ ςυςκϋψεισ με γονεύσ). 

 Προγραμματίζει ημερίδα πριν τη λήξη του ςχολικού έτουσ, περί τα τέλη Μαΐου, με τη 

ςυμμετοχή  όλων των εκπαιδευτικών τησ περιοχήσ πραγματοποίηςησ και τουλάχιςτον 

ενόσ εκπροςώπου από κάθε ύλλογο τησ Χώρασ καθώσ και ειςηγήςεισ Πανεπιςτημιακών οι 

οποίοι ςτηρίζουν το αίτημα τησ δίχρονησ υποχρεωτικήσ Αγωγήσ. Εκτιμϊ ότι η 

εκπροςώπηςη του ςυλλόγου, όπου εύναι αυτό δυνατό, από ςυνϊδελφο Νηπιαγωγό θα 

βοηθόςει ακόμη περιςςότερο την διεξαγωγό τησ ςυζότηςησ. Τα ϋξοδα μετακύνηςησ θα 

επιβαρύνουν τουσ Συλλόγουσ. 

 

 


