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Για τη θεσμοθέτηση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης 

H θεσμοθέτηση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης για όλα τα νήπια 

4 έως 6 ετών, αποκλειστικά στο δημόσιο νηπιαγωγείο, με την ψήφιση του άρθρου 33 του ν 

4521/2018 αποτελεί μια σημαντική επιτυχία των αγώνων του εκπαιδευτικού κινήματος και 

διαμορφώνει ένα νέο πεδίο δυνατοτήτων και διεκδικήσεων. Η άμεση εφαρμογή της όμως, απαιτεί 

ενίσχυση των κτηριακών υποδομών και της υλικοτεχνικής υποδομής, υλοποίηση των απαραίτητων 

μόνιμων διορισμών, ίδρυση νέων νηπιαγωγείων.  

Η πολιτεία και το Υπουργείο Παιδείας οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους παρέχοντας την 

όποια επιπλέον χρηματοδότηση απαιτείται για να υλοποιηθεί η δημόσια υποχρεωτική δίχρονη 

προσχολική αγωγή και εκπαίδευση.   

Στην περιοχή της Νέας Σμύρνης, χρειάζεται αυξημένη προσπάθεια και πολιτική βούληση εφόσον το 

κτιριακό πρόβλημα είναι ήδη έντονο. Οι νέες εγγραφές του Μαΐου Ιουνίου του 2018, στα 11 

Νηπιαγωγεία της Νέας Σμύρνης αποκαλύπτουν ξανά το πρόβλημα:   

Φέτος έχουν εγγραφεί 452 παιδιά εκ των οποίων μόνο τα 128 είναι προνήπια. Για να εφαρμοστεί 

λοιπόν η δίχρονη υποχρεωτική δημόσια προσχολική αγωγή και εκπαίδευση στην περιοχή μας, 

χρειάζεται να πολλαπλασιαστεί ο αριθμός των νηπιαγωγείων μας.  

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η Νέα Σμύρνη τροφοδοτεί σταθερά με προνήπια τους γειτονικούς 

Δήμους. Συγκεκριμένα, τροφοδοτεί τα νηπιαγωγεία του Αγ. Δημητρίου, εφόσον δεν χωράνε τα 

προνήπια στο νηπιαγωγείο της γειτονιάς τους αλλά και στα όμορα.  

Ο εκπρόσωπος του Δήμου Νέας Σμύρνης, δεσμεύτηκε στις 3 Απριλίου (Μ. Τρίτη), στη 

συνεδρίαση της τριμερούς επιτροπής για την πρόταση εφαρμογής της δίχρονης 

υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης στα νηπιαγωγεία του Δήμου μας, ότι 

εντός των ημερών θα καταθέσει πρόταση για την υλοποίηση του νόμου στα περιθώρια που δίνονται 

(δηλαδή στην τριετία) εφόσον ο Αντιδήμαρχος είχε εκτιμήσει ότι δεν υπάρχει καμιά δυνατότητα για 

φέτος. Μέχρι στιγμής τέτοια πρόταση δεν έχει κατατεθεί.  

Ζητάμε να κατατεθεί άμεσα και να μας κοινοποιηθεί η πρόταση του Δήμου Νέας Σμύρνης για 

το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και 

εκπαίδευσης στα νηπιαγωγεία του Δήμου μας. 

Διεκδικούμε την άμεση διαμόρφωση και λειτουργία τριών νέων Νηπιαγωγείων που έχει 

υποσχεθεί ο Δήμος εδώ και δύο χρόνια (Παπαστράτειο, Πλ. Ζαρίφη, Κτήριο στην Ελ. 

Βενιζέλου Ν. 4).  

Η πολιτεία και το Υπουργείο Παιδείας οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους παρέχοντας την 

όποια επιπλέον χρηματοδότηση απαιτείται για να υλοποιηθεί η δημόσια υποχρεωτική δίχρονη 

προσχολική αγωγή και εκπαίδευση στο Δήμο Νέας Σμύρνης.  

Η καθολική δημόσια υποχρεωτική δίχρονη προσχολική αγωγή και εκπαίδευση θα είναι μεγάλη 

κοινωνική κατάκτηση και δηλώνουμε ότι θα αγωνιστούμε για την εφαρμογή της. Καλούμε για το 

σκοπό αυτό, σε συστράτευση τους Συλλόγους Γονέων και την Ένωση Γονέων, για να καμφθούν οι 

όποιες αντιρρήσεις και κωλυσιεργίες.  
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