
 

 

Θέμα: Για τη ςυγχώνευςη των Τμημάτων Προςχολικήσ Αγωγήσ των Τ.Ε.Ι. με τα 

Παιδαγωγικά Τμήματα Προςχολικήσ Αγωγήσ 

  

      Το τελευταύο χρονικό διϊςτημα, μϋςα από τισ ςυνεχεύσ ςυζητόςεισ για τισ 

ςυγχωνεύςεισ Πανεπιςτημύων και Α.Τ.Ε.Ι., καλλιεργεύται ϋντονα το κλύμα για τη 

ςυγχώνευςη των Τμημϊτων Προςχολικόσ Αγωγόσ των Α.Τ.Ε.Ι. με τα Παιδαγωγικϊ 

Τμόματα Προςχολικόσ Αγωγόσ. 

 

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. επιςημαύνει, για ϊλλη μια φορϊ, τα εξόσ: 

 Μια ενδεχόμενη ςυγχώνευςη ό ενοπούηςη των ανωτϋρω τμημϊτων, με ό 

χωρύσ κατευθύνςεισ ςτο εςωτερικό τουσ, θα ςηματοδοτόςει ενιαύα επαγγελματικϊ 

δικαιώματα των αποφούτων τουσ, αλλϊ και των εν ενεργεύα βρεφονηπιοκόμων 

και νηπιαγωγών, για τισ ηλικύεσ από 0 ϋωσ 6 ετών (ςύμφωνα με υποςτηρικτϋσ 

αυτόσ τησ ϊποψησ ενδεχομϋνωσ και για τισ ηλικύεσ 0 ϋωσ 8 ετών). Μια τϋτοια 

εξϋλιξη ςυνδϋεται με τη δυνατότητα επιλογόσ των γονϋων μεταξύ ιδιωτικών και 

δημοτικών παιδικών ςταθμών και Δημόςιου Νηπιαγωγεύου.  Ανούγει, ϋτςι, ο 

δρόμοσ  (με πολιορκητικό κριό το Νηπιαγωγεύο) για την εκχώρηςη τησ δημόςιασ  

εκπαίδευςησ ςτην τοπική αυτοδιοίκηςη (κϊτι που επιχειρόθηκε και ςτο παρελθόν 

και απετρϊπη από τη ςθεναρό αντύςταςη του κλϊδου) καθώσ και για την εύςοδο 

των κουπονιών (vouchers), των διδϊκτρων - τροφεύων, καθώσ και των ελαςτικών 

ωραρύων και εργαςιακών ςχϋςεων ςτην υποχρεωτικό εκπαύδευςη (ςτο πλαύςιο 

μιασ ϋντεχνα προωθημϋνησ «ενιαύασ» λειτουργύασ τησ εκπαύδευςησ). Οι 
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Προσ  

1. Παιδαγωγικϊ Τμόματα Προςχολικόσ Αγωγόσ 

2. Παιδαγωγικϊ Τμόματα Δημοτικόσ Εκπ/ςησ  



μεθοδεύςεισ αυτέσ οδηγούν ςτην πλήρη «ιδιωτικοποίηςη» τησ προςχολικήσ 

αγωγήσ, όπου ιδιωτικού φορεύσ ό φορεύσ με ιδιωτικοοικονομικό λειτουργύα 

(δημοτικού βρεφονηπιακού ςταθμού) θα ανταγωνύζονται για την εξαςφϊλιςη τησ 

δημόςιασ χρηματοδότηςησ.  

 Τα τελευταύα, τριϊντα και πλϋον, χρόνια το εκπαιδευτικό κίνημα θέτει ωσ 

αίτημα την εφαρμογή τησ δίχρονησ υποχρεωτικήσ προςχολικήσ αγωγήσ και 

εκπαίδευςησ, τησ φούτηςησ όλων των νηπύων και προνηπύων ςτο Δημόςιο 

Νηπιαγωγεύο. Κϊτω από την πύεςη του εκπαιδευτικού κόςμου το 2006, με τον 

Ν.3518/2006 θεςμοθετόθηκε η υποχρεωτικό φούτηςη των νηπύων για ϋνα ϋτοσ ςτο 

νηπιαγωγεύο (αφορϊ τα νόπια των 5 ετών).  Καμία κυβέρνηςη έωσ τώρα δεν 

προχώρηςε ςτη θεςμοθέτηςη τησ Δίχρονησ Δωρεάν και Δημόςιασ Υποχρεωτικήσ 

Προςχολικήσ Αγωγήσ και Εκπαίδευςησ. Η, υποτιθέμενη, θεςμοθέτηςη τησ δίχρονησ 

υποχρεωτικήσ προςχολικήσ αγωγήσ και εκπαίδευςησ, ςε βάθοσ τριετίασ (ςύμφωνα 

με τισ δηλώςεισ του Υπουργού Παιδεύασ) κανϋνα απολύτωσ πρακτικό αντύκρυςμα 

δεν ϋχει μϋχρι ςτιγμόσ.Έτςι τα χιλιϊδεσ προνόπια (ηλικύασ 4 ετών) που μϋνουν 

εκτόσ του δημόςιου Νηπιαγωγεύου ωθούνται ςε δομϋσ των Δόμων 

(βρεφονηπιακούσ ςταθμούσ) μϋςω voucher ό ςε ιδιωτικούσ παιδικούσ ςταθμούσ, 

αφόνοντασ παρϊλληλα εκτόσ δομών τα παιδιϊ μικρότερησ ηλικύασ δηλαδό όλα τα 

παιδιϊ ηλικύασ 2-3,5 ετών (περύπου 8.000 παιδιϊ αυτόσ τησ ηλικύασ ϋμειναν εκτόσ 

παιδικών ςταθμών φϋτοσ).  

  Η αναγκαιότητα τησ ένταξησ των παιδιών 4 ετών ςτο δημόςιο νηπιαγωγείο 

προκύπτει κι από το γεγονόσ ότι θα μειώςει τισ όποιεσ ανιςότητεσ ςτην 

εκπαύδευςη των προνηπύων και θα εξαςφαλύςει την ομαλό μετϊβαςό τουσ ςτο 

Δημοτικό Σχολεύο. 

 Η έγκαιρη διάγνωςη και παρέμβαςη ςτην ηλικύα αυτό, ςυμβϊλλει 

καθοριςτικϊ ςτην εκπαιδευτικό πορεύα των μαθητών με ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ 

ανϊγκεσ, κϊτι που οφεύλει η πολιτεύα να το λϊβει ςοβαρϊ υπόψη τησ.  Στα Δημόςια 

Νηπιαγωγεύα παρϋχεται αντιςταθμιςτικό αγωγό, υπϊρχουν δομϋσ (Ειδικϊ 

νηπιαγωγεύα, Τμόματα Ένταξησ και Παρϊλληλησ ςτόριξησ κ.ϊ.) για υποςτόριξη 

των παιδιών με ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ, δομϋσ που απουςιϊζουν από τουσ 

παιδικούσ ςταθμούσ. 



 Η δύχρονη υποχρεωτικό προςχολικό αγωγό και εκπαύδευςη πρϋπει να 

καλύπτει επομϋνωσ όλα τα παιδιϊ από 4-6 χρόνων γιατύ από τα 4 χρόνια αρχύζει η 

ςυνειδητό προςϋγγιςη - ανακϊλυψη τησ γνώςησ από το παιδύ. Το Νηπιαγωγεύο 

εύναι κομμϊτι τησ εκπαύδευςησ και πρϋπει να παρϋχεται αποκλειςτικϊ από τη δομό 

τησ δημόςιασ εκπαύδευςησ - το Δημόςιο Νηπιαγωγεύο. 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.  

Εκφράζουμε την κάθετη αντίθεςή μασ ςτισ προτάςεισ για ςυγχώνευςη των 

Τμημάτων Προςχολικήσ Αγωγήσ των Α.Τ.Ε.Ι. με τα Παιδαγωγικά Τμήματα 

Προςχολικήσ Αγωγήσ. 

Διεκδικούμε : 

 Ενιαύα δημόςια δωρεϊν δεκατετρϊχρονη εκπαύδευςη (ενιαύο δωδεκϊχρονο 

δημόςιο δωρεϊν υποχρεωτικό ςχολεύο και δύχρονη υποχρεωτικό προςχολικό 

αγωγό και εκπαύδευςη για όλα τα παιδιϊ 4 ϋωσ 6 ςτο δημόςιο Νηπιαγωγεύο) . 

 Αυτοτελό λειτουργύα των Παιδαγωγικών Τμημϊτων Προςχολικόσ Αγωγόσ και 

διαςφϊλιςη των επαγγελματικών δικαιωμϊτων των αποφούτων τουσ. 

 Ακύρωςη οποιαςδόποτε προςπϊθειασ υπαγωγόσ των νηπιαγωγεύων ςτουσ 

Δόμουσ.  

 

 


