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Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι 

Η ΕΡΑ έχει τοποθετηθεί για το θέμα της προσχολικής αγωγής και 
εκπαίδευσης, προτάσσοντας μάλιστα, πρώτη αυτή μεταξύ των συνδικαλιστικών 
παρατάξεων, την ανάγκη της 14χρονης δημόσια δωρεάν υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης και τη δίχρονη υποχρεωτική φοίτηση στο δημόσιο νηπιαγωγείο 
όλων των παιδιών 4-6 ετών με εκπαιδευτικούς νηπιαγωγούς.  

Το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε την Τρίτη, 14-Νοε-2017 γραπτή  ανακοίνωση 
για το παραπάνω θέμα λέγοντας ότι  αποτελεί πολιτική δέσμευση της Κυβέρνησης η 
θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από την 
επόμενη σχολική χρονιά (2018-2019) και ότι δεν υπάρχει καμιά πρόθεση 
συγχώνευσης των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής των Α.Τ.Ε.Ι. με τα Παιδαγωγικά 

Τμήματα Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης των Παιδαγωγικών σχολών των ΑΕΙ, 
καθώς και ότι δεν τίθεται για το Υπουργείο Παιδείας  θέμα υπαγωγής των 
νηπιαγωγείων στους Δήμους.  

Οι Εκπαιδευτικοί Ριζοσπαστικής Αριστεράς-ΕΡΑ- εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη 
ανακοίνωση-δέσμευση είναι θετική και θα αποδειχτεί τομή ιστορικής σημασίας 
για την εκπαίδευση στη χώρα μας η νομοθετική κατοχύρωση των παραπάνω 

εξαγγελιών. Επειδή όμως το θέμα είναι κομβικής σημασίας θα περιμένουμε 
αγωνιζόμενοι την νομοθετική υλοποίηση της παραπάνω δέσμευσης και γι αυτό το 
λόγο, καλούμε όλους και όλες να συμμετέχουμε στην κινητοποίηση της 
Παρασκευής 24 Νοεμβρίου με κεντρικό αίτημα τη δίχρονη υποχρεωτική φοίτηση 

των παιδιών στο δημόσιο νηπιαγωγείο στο πλαίσιο της 14χρονης υποχρεωτικής 
δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης. 

Το θέμα της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης πολλοί το κατανοούν κατά 
τρόπο λανθασμένο, αλλά και άλλοι το αντιλαμβάνονται ως υλοποίηση πολιτικής 
επιλογής, και πιο συγκεκριμένα ως υλοποίηση  νεοφιλελεύθερων κατευθύνσεων 
στην εκπαίδευση. Έτσι έχουμε την ηγεσία της ΚΕΔΕ να ζητά τα νηπιαγωγεία να 
σταματήσουν να υπάγονται στο υπουργείο Παιδείας και να εποπτεύονται οργανικά 
και λειτουργικά από τους Δήμους, εκφράζοντας κατά απόλυτο τρόπο την θέση του 
ΣΕΒ, αλλά και της ΝΔ και του αρχηγού της που μόλις πρόσφατα  έχουν παραλείψει 
από το λεξιλόγιό τους το νηπιαγωγείο και μιλάνε μόνο για παιδικούς σταθμούς ( 

π.χ. βλ. προσυνέδριο Ν.Δ. στην Πάτρα).  

Επιπλέον, δεν κατανοούμε την απόφαση της ηγεσίας της ΠΟΕ – ΟΤΑ  να απεργεί 
ενάντια στη δίχρονη υποχρεωτική αγωγή και εκπαίδευση στο δημόσιο 



Νηπιαγωγείο, ενάντια ουσιαστικά στην 14χρονη δημόσια δωρεάν υποχρεωτική 
εκπαίδευση. Το γεγονός αυτό είναι απίστευτο για ομοσπονδία που αντί να διεκδικεί 
μόνο δημόσιους δωρεάν παιδικούς σταθμούς για όλα τα παιδιά 0-4, ώστε να 
συνεχίσουν να εργάζονται όλοι οι βρεφονηπιοκόμοι αλλά και πολλοί περισσότεροι, 
καταφέρεται ταυτόχρονα  κατά της δημόσιας και δωρεάν υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης. Έχουμε την πεποίθηση ότι δεν εκφράζει την συντριπτική πλειοψηφία 
των εργαζομένων στους ΟΤΑ, αλλά και των βρεφονηπιοκόμων μιας και αυτοί 
ξέρουν πολύ καλά ότι το εργασιακό τους μέλλον δεν μπορεί να στηρίζεται σε 
Voucher, σε ΕΣΠΑ και τροφεία. Η διεκδίκηση δημόσιων παιδικών σταθμών για όλα 
τα παιδιά 0-4 και η σταθερή και μόνιμη εργασία είναι ο πραγματικός μονόδρομος 
διεκδίκησης, το μέλλον όλων. 

Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας και την κυβέρνηση: 

 Να υλοποιήσουν νομοθετικά όσα ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας στις 
14 Νοεμβρίου 2017, τη θεσμοθέτηση άμεσα και σε όλη την επικράτεια  την 
14χρονης υποχρεωτικής δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση με  δίχρονη 
υποχρεωτική φοίτηση στο Νηπιαγωγείο, καθώς και τη μη συγχώνευση των 
τμημάτων προσχολικής αγωγής των σχολών Επαγγελμάτων Υγείας & 
Πρόνοιας του ΑΤΕΙ (νηπιοβρεφοκόμων) με τα τμήματα Επιστημών 
Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης(νηπιαγωγών) των  Παιδαγωγικών  
Σχολών των ΑΕΙ. 

 Να προχωρήσουν σε μόνιμους διορισμούς νηπιαγωγών, καθώς και σε 

πρόσληψη μόνιμου βοηθητικού και επιστημονικού προσωπικού. 

 Να προβούν σε εφαρμογή γενναίου προγράμματος για την ανέγερση 
σύγχρονων νηπιαγωγείων.  
 

 

 


