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Για τη Δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή  

Καλούμε στη μεγάλη πανεκπαιδευτική κινητοποίηση για τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή,  

την Παρασκευή 16 Ιουνίου. 

     Τριάντα δύο ολόκληρα χρόνια το εκπαιδευτικό κίνημα θέτει ως αίτημα την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής 
αγωγής, της φοίτησης όλων των νηπίων και προνηπίων στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο. Το 2006 κάτω από την πίεση της 
μεγάλης απεργίας μας, με το ν. 3518/2006 θεσμοθετήθηκε η υποχρεωτική φοίτηση των νηπίων για ένα έτος στο 
νηπιαγωγείο.  Όλες οι κυβερνήσεις κι όλες οι πολιτικές δυνάμεις που στηρίζουν τα Μνημόνια τα τελευταία χρόνια 
συνειδητά δεν ικανοποιούν το πλήρες αίτημα για Δίχρονη Δωρεάν και Δημόσια Υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή. 
Έτσι τα χιλιάδες προνήπια που μένουν εκτός του δημόσιου Νηπιαγωγείου, οι κληρώσεις προνηπίων, οι μετακινήσεις 
παιδιών  σε γειτονικά νηπιαγωγεία, και η κραυγαλέα έλλειψη υποδομών στα δημόσια Νηπιαγωγεία είναι η σημερινή 
πραγματικότητα για παιδιά, γονείς και Νηπιαγωγούς.     
   Το υπουργείο και ο πρωθυπουργός με τις δηλώσεις τους για τη θεσμοθέτηση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής 
φοίτησης και της 14χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην πραγματικότητα παραπλανούν την κοινωνία και τους 
εκπαιδευτικούς. Ο υπουργός δηλώνει ο ίδιος, ότι δεν πρόκειται να θεσμοθετήσει την 2χρονη υποχρεωτική προσχολική 
αγωγή τουλάχιστον για τα επόμενα δύο χρόνια και παραπέμπει την θεσμοθέτηση της μετά από τρία χρόνια, δηλαδή μετά 
τη λήξη της θητείας της σημερινής κυβέρνησης και του ίδιου. Επαναλαμβάνει το ίδιο έργο των εξαγγελιών σε βάθος 
3ετίας όπως τους 20.000 μόνιμους διορισμούς κ. α. προϊδεάζοντας για την τύχη και τη σοβαρότητα των εξαγγελιών του. 
   Η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή σε βάθος τριετίας συνδέεται σύμφωνα με τις δηλώσεις του Γαβρόγλου και 
του Πρωθυπουργού με τη δυνατότητα επιλογής των γονέων μεταξύ ιδιωτικών και δημοτικών παιδικών σταθμών και 
Δημόσιου Νηπιαγωγείου. Ανοίγει ο δρόμος - για άλλη μια φορά με πειραματικό πεδίο - πολιορκητικό κριό το 
Νηπιαγωγείο - για την εφαρμογή των κατευθύνσεων του ΟΟΣΑ για λειτουργία της εκπαίδευσης στην τοπική 
αυτοδιοίκηση αλλά και για την είσοδο των κουπονιών vouchers, των διδάκτρων - τροφείων, των ωραρίων και των άθλιων 
εργασιακών σχέσεων που ισχύουν στους Δήμους για τις εργαζόμενες νηπιαγωγούς εκεί, και στην υποχρεωτική 
εκπαίδευση. 
  Δεν έχουμε καμιά αυταπάτη: μόνο οι εργαζόμενοι και το εκπαιδευτικό κίνημα μπορούν να επιβάλουν τη δίχρονη 
υποχρεωτική δημόσια δωρεάν προσχολική αγωγή στα δημόσια νηπιαγωγεία .Αυτό είναι το αίτημα που ανταποκρίνεται 
στις σύγχρονες ανάγκες της εργαζόμενης πλειοψηφίας και δεν έχει καμιά σχέση με την πολιτική της διάλυσης του 
δημόσιου σχολείου και της μαζικής εξαπάτησης της κοινωνίας. Η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και 
εκπαίδευση πρέπει να καλύπτει όλα τα παιδιά από 4-6 χρόνων γιατί από τα 4 χρόνια αρχίζει η συνειδητή προσέγγιση - 
ανακάλυψη της γνώσης από το παιδί. Γι αυτό από κει αρχίζει η εκπαιδευτική διαδικασία. Το Νηπιαγωγείο είναι κομμάτι 
της εκπαίδευσης και πρέπει να παρέχεται αποκλειστικά από τη δομή της δημόσιας εκπαίδευσης - το δημόσιο 
Νηπιαγωγείο. Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί πρέπει να είναι δημόσιοι και να καλύπτουν όλα τα παιδιά από 0-4 χρόνια των 
εργαζόμενων και ανέργων που το επιθυμούν.  
Ο αγώνας μας είναι ενιαίος.  
Παλεύουμε για : 

 Δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή. Όλα τα παιδιά 4-6 αποκλειστικά στο δημόσιο Νηπιαγωγείο.  

 Κανένα παιδί ηλικίας 0-4, που οι γονείς του επιθυμούν, έξω από του βρεφονηπιακούς σταθμούς. Διορισμοί 
βρεφονηπιοκόμων στους Δήμους με σταθερή μόνιμη δουλειά με πλήρη δικαιώματα και αξιοπρεπείς αμοιβές. Όχι σε 
κουπόνια vouchers, δίδακτρα, χρηματοδότηση ΕΣΠΑ. Κρατική χρηματοδότηση για τους βρεφονηπιακούς 
σταθμούς.  

 Μείωση του αριθμού των παιδιών σε 15 ανά τμήμα - Καμία κατάργηση-συγχώνευση νηπιαγωγείου ή τμήματος. 

 Μαζικοί μόνιμοι διορισμοί νηπιαγωγών για την κάλυψη όλων των αναγκών. 

 Δυνατότητα λειτουργία των τμημάτων των Νηπιαγωγείων με αμιγή σύνθεση -τμήματα κλασσικού, τμήματα 
ολοήμερου προγράμματος.  

 Μείωση του διδακτικού ωραρίου των Νηπιαγωγών στο επίπεδο της Πρωτοβάθμιας με καθολική εφαρμογή της 
κλιμάκωσής του αναλόγως των χρόνων υπηρεσίας και απώτερο στόχο την εξίσωση με το ωράριο της Δευτεροβάθμιας 
για όλους τους εκπαιδευτικούς .  

 Νέα κτίρια και σύγχρονες υποδομές για τα δημόσια νηπιαγωγεία με κρατική χρηματοδότηση. 

 Μαζικούς μόνιμους διορισμούς νηπιαγωγών.  


