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Αγωνιστική Συσπείρωση                                         

Νέας Σμύρνης 

Δίχρονη δημόσια υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση;  
Πότε αλήθεια; 

 
H θεσμοθέτηση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης για όλα 

τα νήπια 4 έως 6 ετών, αποκλειστικά στο δημόσιο νηπιαγωγείο, αποτελεί κομβικής σημασίας 
ζήτημα για την εκπαιδευτική κοινότητα και την κοινωνία. Το 2006, με τους αγώνες μας, 
κατακτήσαμε τον ένα χρόνο υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Η ψήφιση του 
άρθρου 33 του ν. 4521/2018 ήταν μια νίκη του κινήματος, που διαμορφώνει ένα νέο πεδίο 
δυνατοτήτων και διεκδικήσεων. Η εφαρμογή της  2χρονης αποκλειστικά Δημόσιας Υποχρεωτικής 
Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, δεν είναι συντεχνιακό αίτημα των εκπαιδευτικών. Είναι 
σημαντική τομή επέκτασης της δημόσιας δωρεάν υποχρεωτικής εκπαίδευσης για να έχουν  όλα τα 
νήπια 4-6 χρόνων ίσες εκπαιδευτικές αφετηρίες. 

Όμως, η εφαρμογή του δίχρονου υποχρεωτικού δημόσιου και δωρεάν Νηπιαγωγείου 
υπονομεύεται  εξόφθαλμα. Πρόσφατη είναι η εξαίρεση των 13 δήμων και η παραπομπή τους για 
την επόμενη σχολική χρονιά. Σήμερα, 27 Δήμοι που έχουν περίπου το 50% των νηπίων ηλικίας 
4-6 ετών, βρίσκονται ακόμη εκτός της υποχρεωτικότητας. Δεν υπήρξε και δεν υπάρχει 
προγραμματισμός, σχεδιασμός και χρονοδιάγραμμα για να καλυφθούν οι τεράστιες ανάγκες σε 
κτιριακή υποδομή ούτε για να γίνει διορισμός των περίπου 2.000 νηπιαγωγών που χρειάζονται για 
την πλήρη εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής Αγωγής.  

 



Ο Δήμος Νέας Σμύρνης, (όπως και οι υπόλοιποι 26 Δήμοι) οφείλει σύμφωνα και με 
την τελευταία εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας να εφαρμόσει τη Δίχρονη Υποχρεωτική Προσχολική 
Αγωγή και Εκπαίδευση από το επόμενο σχολικό έτος 2020-21. Δεν έχει υπάρξει η 
παραμικρή προετοιμασία γι αυτό. Αντίθετα, υπάρχει πλήρης αδιαφορία. Δεν είναι τυχαίο… 

Η χορήγηση  εκπαιδευτικών κουπονιών (voucher)  για τη φοίτηση των νηπίων σε ιδιωτικές 
δομές προσχολικής αγωγής  ενισχύει τις πελατειακές σχέσεις και το παράλληλο δίκτυο ενώ 
προσφέρει  ζεστό δημόσιο χρήμα σε ιδιώτες επιχειρηματίες αντί αυτό να παρέχεται στη δημόσια 
εκπαίδευση.  

Τα πισωπατήματα κι οι ανακολουθίες της προηγούμενης κυβέρνησης στην καθιέρωση και 
λειτουργία της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής, αξιοποιούνται σήμερα από την 
τωρινή κυβέρνηση κι όλο το νεοφιλελεύθερο μπλοκ, για «ξηλωθεί το πουλόβερ» του δημόσιου 
νηπιαγωγείου.  

ΘΑ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ; 

Στηρίξτε-ψηφίστε Αγωνιστική Συσπείρωση 
 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

Αβραμίδου Κική      (δασκάλα, 5ο Δημ. Σχ. Νέας Σμύρνης)  

Αγιοπετρίτη Μαριέττα   (νηπιαγωγός, 4ο Νηπ. Νέας Σμύρνης) 

Καραμπά Σοφία (δασκάλα, 2ο Δημ.Σχ. Νέας Σμύρνης) 

Κρητικού Αθηνά (δασκάλα, 5ο Δημ. Σχ. Νέας Σμύρνης) 

Μελαμπιανάκη Ζέττα   (δασκάλα, 7ο Δημ. Σχ. Νέας Σμύρνης) 

Πενταγιώτη Αλεξάνδρα (δασκάλα, 7ο Δημ. Σχ. Νέας Σμύρνης)  

Ποταμιάνου Νάσια (δασκάλα Γαλλικών, 1ο, 2ο , 5ο,  Δημ. Σχ. Νέας Σμύρνης) 

Ραμπαβίλα Κωνσταντίνα (δασκάλα Γερμανικών στο 1ο, 3ο, 7ο, 12ο Δημ. Σχ. Νέας Σμύρνης) 

Στεφάνου Αχιλλέας (δάσκαλος, 5ο Δημ. Σχ. Νέας Σμύρνης) 

Συρρής Μιχάλης (δάσκαλος, ΚΕΣΥ Δ Αθήνας) 

Τσαχουρίδου Κυριακή (δασκάλα, 2ο Δημ. Σχ. Νέας Σμύρνης) 

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ  ΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Καμπύλης Διονύσης (δάσκαλος Φυσικής Αγωγής, 3ο Δημ. Σχ. Νέας Σμύρνης)  

Κυριακίδου Βάσω  (δασκάλα τμήματος ένταξης, 3ο Δημ. Σχ. Νέας Σμύρνης) 

Παπαλεξάτου Σοφία (δασκάλα 3ο Δημ. Σχ. Νέας Σμύρνης) 



 


