
 

 

 

Θέμα: Η δράςη τησ Δ.Ο.Ε. για τη θεςμοθέτηςη τησ δίχρονησ, δημόςιασ, δωρεάν 

προςχολικήσ αγωγήσ και εκπαίδευςησ 

 

 Τα τελευταύα, τριϊντα και πλϋον, χρόνια η Διδαςκαλική Ομοςπονδία, θέτει ωσ 

αίτημα την εφαρμογή τησ δίχρονησ, δημόςιασ, δωρεάν υποχρεωτικήσ προςχολικήσ 

αγωγήσ και εκπαίδευςησ, τησ φούτηςησ όλων των νηπύων (5-6 ετών) και προνηπύων (4-

5ετών) ςτο Δημόςιο Νηπιαγωγεύο. Κϊτω από την πύεςη των αγώνων τησ το 2006 

θεςμοθετόθηκε η υποχρεωτικό φούτηςη των νηπύων για ϋνα ϋτοσ ςτο νηπιαγωγεύο. 

Από τότε μϋχρι ςόμερα, το αύτημα για την ϋνταξη και των νηπύων ηλικύασ 4-5 ετών ςτο 

δημόςιο νηπιαγωγεύο μϋςα από τη θεςμοθϋτηςη τησ δύχρονησ, δημόςιασ, δωρεϊν 

υποχρεωτικόσ προςχολικόσ αγωγόσ και εκπαύδευςησ κατϋχει κορυφαύα θϋςη ανϊμεςα 

ςτισ διεκδικόςεισ τησ Ομοςπονδύασ. Από το καλοκαύρι του 2016 μϋχρι ςόμερα, οι δύο 

ημερύδεσ που διοργϊνωςε η Δ.Ο.Ε. με θϋμα την προςχολικό αγωγό, οι αποφϊςεισ τησ 

85ησ και τησ 86ησ Γενικόσ Συνϋλευςησ του κλϊδου, κινητοποιόςεισ καθώσ και μια μεγϊλη 

ςειρϊ κειμϋνων ϋδωςαν ακόμη μεγαλύτερη ϋμφαςη ςτισ διεκδικόςεισ μασ 

αποτελώντασ ϋνα ιςχυρό «οπλοςτϊςιο» ςτισ ςυζητόςεισ με την πολιτικό ηγεςύα του 

Υπουργεύου Παιδεύασ.  

 Ο πρωθυπουργόσ ςτη ςυνϋντευξη τύπου που ϋδωςε μετϊ από την επύςκεψό 

του ςτο Υπουργεύο Παιδεύασ (9 Μαΐου 2017) μύληςε για επικεύμενη θεςμοθϋτηςη τησ 

δύχρονησ, δημόςιασ, δωρεϊν υποχρεωτικόσ προςχολικόσ αγωγόσ (κϊτι το οπούο, 

δυςτυχώσ, αναύρεςε, επύ τησ ουςύασ, ςτη ςυνϋχεια ο Υπουργόσ Παιδεύασ, μιλώντασ για 

ελεύθερη επιλογό δομόσ από τουσ γονεύσ).  

 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. κϊτι που ϋπραξε και δημόςια από το βήμα τησ ημερίδασ του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
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Προσ 

τουσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε.  



για την παρουςύαςη τησ πρόταςόσ του για το «Νϋο Δύκτυο Δομών Υποςτόριξησ του 

εκπαιδευτικού ϋργου», ϋπειτα από την απαύτηςη 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 απόφαςό του για ςειρϊ κινητοποιόςεων – 

εκδηλώςεων – ημερύδων – ςυναντόςεων με τα πολιτικϊ κόμματα, την 

πανεπιςτημιακό κοινότητα, τουσ φορεύσ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ κλπ.  με ςτόχο την 

ανϊδειξη του ζητόματοσ, απϋςτειλε επιςτολό προσ όλα τα Παιδαγωγικϊ Τμόματα 

Προςχολικόσ Αγωγόσ και Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ, κλιμϊκιο του Δ.Σ. παραβρέθηκε την 

Πέμπτη 26/10 ςτισ ςυνεδριάςεισ των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ 

και Προςχολικήσ Αγωγήσ του Καποδιςτριακού Πανεπιςτημίου τησ Αθήνασ όπου 

παρουςύαςε, ςε θετικό κλύμα, αναλυτικϊ τισ θϋςεισ του για την προςχολικό αγωγό και 

ιδιαύτερα αυτόν για την αυτοτελή λειτουργία των Παιδαγωγικών Τμημάτων 

Προςχολικήσ Αγωγήσ καθώσ και τη διαςφάλιςη των επαγγελματικών δικαιωμάτων 

των αποφοίτων τουσ.  Το ύδιο ςυνϋβη και ςόμερα, Παραςκευό 27/10 με ςυνϊντηςη 

κλιμακύου τησ Δ.Ο.Ε. με τουσ Προϋδρουσ των Παιδαγωγικών τμημϊτων Προςχολικόσ 

και Δημοτικόσ εκπαύδευςησ ςτη Θεςςαλονύκη, ενώ  ανϊλογεσ ςυναντόςεισ 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 δρϊςεισ να διευρύνονται και να εντεύνονται. 

 Η Δ.Ο.Ε. προχωρϊει επύςησ ϊμεςα ςτην ϋκδοςη αφύςασ που θα αναρτηθεύ ςε όλα 

τα Νηπιαγωγεύα τησ χώρασ καθώσ και ςε επαφό ενημϋρωςησ και  ςυντονιςμού 

δρϊςεων με τουσ φοιτητικούσ ςυλλόγουσ των Παιδαγωγικών Τμημϊτων.  

 Σημειώνουμε, επύςησ, ότι την Τρύτη 24/10 ςτη ςυνεδρίαςη τησ επιτροπήσ 

(Committee) τησ ETUCE (Ευρωπαΰκή Ομοςπονδία Συνδικάτων τησ Εκπαίδευςησ), 

παρουςύα του προϋδρου 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 οπούα και θα δημοςιοποιηθεύ τισ αμϋςωσ 

επόμενεσ ημϋρεσ. 

 Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. θα ςυνεχύςει τον αγώνα του για την προςχολικό αγωγό με 

ακόμα μεγαλύτερη ϋνταςη. 

      



Καλούμε:        

 τα Παιδαγωγικά Τμήματα, να αρθούν, με αποφϊςεισ αντύςτοιχεσ αυτών τησ 

Δ.Ο.Ε., ςτο ύψοσ τησ παιδαγωγικόσ τουσ ευθύνησ.  

 τουσ φοιτητικούσ ςυλλόγουσ των Παιδαγωγικών Τμημϊτων να υπεραςπιςτούν 

την επιςτημονικό τουσ υπόςταςη και τα εργαςιακϊ δικαιώματα που απορρϋουν 

από το πτυχύο τουσ.    

 την Κυβέρνηςη να προχωρόςει ϊμεςα με αποφϊςεισ τησ ςτη θεςμοθϋτηςη τησ 

δύχρονησ, δημόςιασ, δωρεϊν υποχρεωτικόσ προςχολικόσ αγωγόσ και 

εκπαύδευςησ ςτο δημόςιο Νηπιαγωγεύο και να μην υλοποιόςει τον ςχεδιαςμό 

τησ για ςυνενώςεισ τμημϊτων ςτα Παιδαγωγικϊ Τμόματα των Πανεπιςτημύων ςε 

μια αντιεπιςτημονικό και αντιεκπαιδευτικό κατεύθυνςη. 

 

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 χωρύα 

καμύα αλλαγό των επαγγελματικών δικαιωμϊτων των αποφούτων τουσ. 

 Ακύρωςη οποιαςδόποτε προςπϊθειασ υπαγωγόσ των νηπιαγωγεύων ςτουσ 

Δόμουσ.  

 


