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Θϋμα: Κ.Υ.Α. για τη δύχρονη υποχρεωτικό προςχολικό αγωγό κι εκπαύδευςη. Η
κυβϋρνηςη οπιςθοχωρεύ από την εφαρμογό των όςων ψόφιςε και υποκύπτει ςτισ
πιϋςεισ τησ ΚΕΔΕ.
Η Κοινό Υπουργικό Απόφαςη που εξϋδωςε η κυβϋρνηςη ςτισ 24 Απριλύου, ςχετικϊ
με τουσ Δόμουσ όπου πρόκειται να εφαρμοςτεύ η δύχρονη υποχρεωτικό προςχολικό
εκπαύδευςη για το ςχολικό ϋτοσ 2018-19, αποτελεύ, δυςτυχώσ, απογοητευτικό
υπαναχώρηςη ςε ςχϋςη με τα όςα μεγαλόςτομα διεκόρυττε κατϊ την ψόφιςη των
ςχετικών διατϊξεων ςτη Βουλό.
Αυτό που αποδεικνύεται από τον ελϊχιςτο αριθμό των 184 (ςε ςύνολο 325) Δόμων
όπου θα εφαρμοςτεύ από το επόμενο ςχολικό ϋτοσ η δύχρονη υποχρεωτικό
προςχολικό εκπαύδευςη ο οπούοσ αντιςτοιχεύ ςε πολύ μικρό αριθμό μαθητικού
δυναμικού, εύναι ότι οι αφόρητεσ πιϋςεισ και η απαρϊδεκτη, αντιπαιδαγωγικό
«επιχειρηματολογύα» τησ Κ.Ε.Δ.Ε. κυριϊρχηςαν ςτισ κυβερνητικϋσ αποφϊςεισ ςε ςχϋςη
με τη δημόςια εκπαύδευςη και τισ πραγματικϋσ ανϊγκεσ των νηπύων και των
οικογενειών τουσ. Επιπρόςθετα δεν ϋχει αναφορϊ και χρονοδιϊγραμμα για τουσ
υπόλοιπουσ Δόμουσ.
Η κυβϋρνηςη επϋλεξε να αγνοόςει ακόμα και ομόφωνεσ αποφϊςεισ τριμερών
επιτροπών υπϋρ τησ εφαρμογόσ (π.χ. Κϋρκυρα) καθώσ και την επϊρκεια των
κτιριακών υποδομών ςε περιοχϋσ όπου, παρϊ τη δυνατότητα ϊμεςησ εφαρμογόσ, οι
Δόμαρχοι ϋθεςαν βϋτο (π.χ. Δρϊμα, Πρϋβεζα, Ιερϊπετρα κ.ϊ.) περιφρονώντασ την
πλειοψηφύα (Σύλλογοι και Δ/ντϋσ Εκπ/ςησ) που τϊχθηκε υπϋρ τησ εφαρμογόσ ενώ δεν
όταν υποχρεωμϋνη από το νόμο να υιοθετόςει τισ απόψεισ τουσ και θα μπορούςε να
προχωρόςει ςτην γενύκευςη τησ εφαρμογόσ. Απϋδειξε ότι η πύεςη τησ Κ.Ε.Δ.Ε. εύναι
ιςχυρότερη από το υποτιθϋμενο όραμϊ τησ κι αυτό δημιουργεύ μεγϊλη ανηςυχύα και
για την εφαρμογό ακόμα και ςτουσ 184 Δόμουσ αφού όδη γύνονται γνωςτϋσ κινόςεισ

αναύρεςησ τησ θετικόσ ςτϊςησ κϊποιων Δημϊρχων, υπό την «ςκοτεινό» πύεςη τησ
ηγεςύασ τησ Κ.Ε.Δ.Ε.
Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. , που από το 2006 (χρονιϊ θεςμοθϋτηςησ τησ υποχρεωτικόσ
προςχολικόσ εκπαύδευςησ από την ηλικύα των 5 ετών) δεν ϋπαψε ποτϋ να διεκδικεύ τη
θεςμοθϋτηςη τησ δύχρονησ υποχρεωτικόσ προςχολικόσ αγωγόσ κι εκπαύδευςησ ςτο
δημόςιο νηπιαγωγεύο, τόνιςε την αναγκαιότητα τησ ϊμεςησ εφαρμογόσ τησ ςε όλη την
επικρϊτεια.
Η μεγϊλη νύκη του κλϊδου ςε επύπεδο θεςμοθϋτηςησ χτυπόθηκε από την πρώτη
ςτιγμό ςκληρϊ από αυτούσ που θϋλουν να επεκτεύνουν τα τροφεύα και τα κουπόνια
(vouchers) ςε όλη την εκπαύδευςη και ϋχουν ωσ θϋςη τουσ την υπαγωγό των
νηπιαγωγεύων ςτην τοπικό αυτοδιούκηςη (Κ.Ε.Δ.Ε.). Έρχεται τώρα η κυβϋρνηςη, η
οπούα ϋχει και την πολιτικό ευθύνη τησ εφαρμογόσ, αφού οι τριμερεύσ επιτροπϋσ ϋχουν
ςύμφωνα με τον νόμο γνωμοδοτικό και όχι αποφαςιςτικό ρόλο, να αποδεύξει την
ϋλλειψη τησ βούληςόσ τησ ςκύβοντασ το κεφϊλι ςτουσ εχθρούσ τησ δημόςιασ
εκπαύδευςησ ό, ακόμη χειρότερα, την απουςύα βούληςησ αφού δεν μπορεύ να
ερμηνευτεύ διαφορετικϊ ό μη ύπαρξη επιπτώςεων για Διευθυντϋσ Εκπαύδευςησ οι
οπούοι εύτε δεν ςυγκϊλεςαν τισ τριμερεύσ επιτροπϋσ καθόλου εύτε, ερμηνεύοντασ το
νόμο κατϊ το δοκούν, απϋκλειςαν εκπροςώπουσ Συλλόγων.
Την ύδια ςτιγμό ϋνασ απύςτευτοσ προπαγανδιςτικόσ μηχανιςμόσ των Δόμων,
παραπληροφορεύ τουσ γονεύσ των παιδιών ηλικύασ 4 ετών που διαμϋνουν ςε Δόμουσ
όπου δεν εφαρμόζεται η υποχρεωτικό προςχολικό εκπαύδευςη προςπαθώντασ να
τουσ πεύςει ότι οφεύλουν να γρϊψουν τα παιδιϊ τουσ ςτουσ παιδικούσ ςταθμούσ και να
μην απευθυνθούν καθόλου ςτα δημόςια νηπιαγωγεύα κι ασ υπϊρχει η δυνατότητα
φούτηςόσ τουσ ς’ αυτϊ.
Η πολιτικό ευθύνη του Υπουργεύου Παιδεύασ και τησ κυβϋρνηςησ εύναι τερϊςτια. Σε
μια εξόφθαλμη προςπϊθεια αποφυγόσ του κόςτουσ υποδομών και προςλόψεων
αυτοαναιρεύται και τϊςςεται ςτην ύδια πλευρϊ με τουσ πολϋμιουσ τησ δημόςιασ
εκπαύδευςησ.
Οφεύλει η κυβϋρνηςη (εϊν υπϊρχει περύπτωςη να πύςτευε πρϊγματι αυτϊ που, ϋςτω
και ατελώσ, θεςμοθϋτηςε) να αποςύρει την Κ.Υ.Α. τησ 24/4/2018 και με την ϋκδοςη
νϋασ να προχωρόςει ςτην εφαρμογό τησ δύχρονησ υποχρεωτικόσ προςχολικόσ αγωγόσ
κι εκπαύδευςησ ςε όλη την επικρϊτεια από το επόμενο ςχολικό ϋτοσ.
Το Υπουργεύο Παιδεύασ πρϋπει να προχωρόςει ϊμεςα ςτην ενημϋρωςη όλων των
γονϋων για τη δυνατότητα να εγγρϊψουν τα παιδιϊ 4 ετών ςτα δημόςια νηπιαγωγεύα
τησ περιοχόσ τουσ (εγγραφϋσ 1-20 Μαΐου) ώςτε όλα τα παιδιϊ που εύναι δυνατό να
φοιτόςουν ςτο δημόςιο νηπιαγωγεύο. Θα πρϋπει, επύςησ, να εύναι ξεκϊθαρο ότι,
τουλϊχιςτο, ςτουσ Δόμουσ όπου εφαρμόζεται η υποχρεωτικό δύχρονη προςχολικό
εκπαύδευςη δεν θα δοθούν από την κυβϋρνηςη κουπόνια για φούτηςη νηπύων 4 ετών
ςε ϊλλεσ δομϋσ και όλα τα παιδιϊ θα φοιτόςουν ςτο δημόςιο νηπιαγωγεύο.
Πρϋπει παρϊλληλα η κυβϋρνηςη να προχωρόςει ςτισ απαιτούμενεσ ενϋργειεσ για
την ϊμεςη ενοικύαςη των αναγκαύων κτιρύων ώςτε να εύναι δυνατό η εγγραφό όλων

των νηπύων ςτο δημόςιο νηπιαγωγεύο και να μεριμνόςει για την ανϋγερςη των
απαραύτητων κτιρύων για την κϊλυψη των αναγκών όλων των νηπιαγωγεύων.
Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. απαιτεύ από την κυβϋρνηςη την ϊμεςη πραγματοπούηςη μαζικών
μόνιμων διοριςμών νηπιαγωγών για την κϊλυψη όλων των αναγκών καθώσ και την
πρόςληψη όλου του αναγκαύου βοηθητικού προςωπικού.
Θεωρώντασ ότι το ζότημα τησ δύχρονησ υποχρεωτικόσ προςχολικόσ εκπαύδευςησ
εύναι τερϊςτιασ ςημαςύασ ζητϊμε από τον Υπουργό Παιδεύασ την ϊμεςη
πραγματοπούηςη ςυνϊντηςησ με το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. (όδη ζητόθηκε για το πιλοτικό
πρόγραμμα του Ι.Ε.Π. και θα μπορούςαν τα θϋματα να ςυζητηθούν ςτην ύδια
ςυνϊντηςη) ώςτε να γύνει ςαφόσ η αναγκαιότητα τησ ϊμεςησ εφαρμογόσ τησ ςε όλη
την Ελλϊδα.

