ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π. Ε. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ «ΜΑΡΙΑ
ΛΙΟΥΔΑΚΗ» για τη μη εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης
Με το ν.4521/2018 καθιερώνεται η υποχρεωτική Δίχρονη Προσχολική Αγωγή και
Εκπαίδευση, πάγιο αίτημα του εκπαιδευτικού συνδικαλιστικού κινήματος. Η
καθιέρωση της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης με το
άρθρο 33 του νόμου αυτού ήταν μια μεγάλη νίκη απέναντι στους υπέρμαχους των
ελιτίστικων και νεοφιλελεύθερων πολιτικών στην εκπαίδευση, που προσπάθησαν
λυσσαλέα μέχρι και την ώρα της ψήφισης του νομοσχεδίου στη Βουλή να την
αποτρέψουν. Οι βουλευτές της ΝΔ και του Κ.Κ.Ε. ψήφισαν ΠΑΡΩΝ, του ΚΙΝ.ΑΛ. και
του ΠΟΤΑΜΙΟΥ ψήφισαν ΟΧΙ στο συγκεκριμένο άρθρο, υποστηρίζοντας έτσι τα
συμφέροντα των ιδιωτικών παιδικών σταθμών και της ΚΕΔΕ, πολέμιων του δημόσιου
δωρεάν σχολείου.
Παράλληλα όμως με τους οικονομικο-πολιτικούς σχεδιασμούς των εκάστοτε
λόμπι απέναντι στη δίχρονη προσχολική αγωγή και εκπαίδευση, δεν μπορούμε να
μη σταθούμε και στην πολιτική επιλογή του ίδιου του Υπουργείου Παιδείας να
αναγάγει τους δημάρχους στις τριμερείς επιτροπές (επιτροπές που, σύμφωνα με το
νόμο, καταθέτουν απλά γνώμη ενώ αρμοδιότητα απόφασης έχει μόνο ο υπουργός) σε
καθοριστικό παράγοντα αποφασιστικού χαρακτήρα. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση
που εξέδωσε η κυβέρνηση στις 24 Απριλίου 2018, σχετικά με τους Δήμους όπου
πρόκειται να εφαρμοστεί η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση
για το σχολικό έτος 2018-19, αποτελεί, δυστυχώς, απογοητευτική υπαναχώρηση σε
σχέση με τα όσα μεγαλόστομα διεκήρυττε κατά την ψήφιση των σχετικών διατάξεων
στη Βουλή. Αυτό που αποδεικνύεται από τον ελάχιστο αριθμό των 184 (σε σύνολο
325) Δήμων όπου εφαρμόζεται από φέτος η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή
και εκπαίδευση - αντιστοιχεί σε πολύ μικρό αριθμό μαθητικού δυναμικού - είναι ότι οι
αφόρητες πιέσεις και η απαράδεκτη, αντιπαιδαγωγική «επιχειρηματολογία» της
Κ.Ε.Δ.Ε. κυριάρχησαν στις κυβερνητικές αποφάσεις σε σχέση με τη δημόσια
εκπαίδευση και τις πραγματικές ανάγκες των νηπίων και των οικογενειών τους.
Ειδικά σε περιοχές που έχει διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει πρόβλημα
υλικοτεχνικής υποδομής - κτιρίων και οι δήμαρχοι απλά υπέκυψαν ή συνηγόρησαν
στις παραπάνω στρατηγικές πολιτικές και προσωπικές επιλογές της ηγεσίας της ΚΕΔΕ
(όπως έγινε π.χ. στο δήμο Ιεράπετρας και αλλού), δείχνει την αλλοίωση του πνεύματος
του νόμου από πλευράς Υπουργείου Παιδείας, που με τη θεσμοθέτηση της δίχρονης
υποχρεωτικής εκπαίδευσης – έστω και με τριετή ορίζοντα εφαρμογής - αναγνωρίζει την
κοινωνική και μορφωτική αναγκαιότητα.
Μας βρίσκει αντίθετους, ως Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ιεράπετρας, η αντιεκπαιδευτική και αντι-παιδαγωγική πολιτική επιλογή που ακολουθεί το Υπουργείο
Παιδείας που ουσιαστικά δίδει ερείσματα σε αυτές τις μικροπολιτικές και σε
νεοφιλελεύθερες φωνές και στρατηγικές στο χώρο της προσχολικής αγωγής και
εκπαίδευσης.
H άμεση εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης αποτελεί επιτακτικό αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας στα πλαίσια
του 14χρονου δημόσιου και δωρεάν σχολείου, γι’ αυτό και η κρατική χρηματοδότηση

για αίθουσες νηπιαγωγείων είναι σε θετική κατεύθυνση. Το Υπουργείο Παιδείας με
απόφασή του ορίζει τη διάθεση 4 εκατομμυρίων και 85 χιλιάδων € (μέχρι του ποσού
των 43.000€ για κάθε σχολική μονάδα) για την εγκατάσταση 95 νέων αιθουσών σε
νηπιαγωγεία σε 26 Δήμους της χώρας. Όμως, το συγκεκριμένο πρόγραμμα από μόνο
του δεν λύνει το κτηριακό πρόβλημα, που παραμένει άλυτο σε πολλούς Δήμους, ειδικά
στους αστικούς, και απαιτείται γενναία χρηματοδότηση, ώστε να μπορεί να γίνει
παντού εφαρμογή του νόμου για την υποχρεωτική 2χρονη προσχολική αγωγή και
εκπαίδευση στο δημόσιο νηπιαγωγείο.
Σας υπενθυμίζουμε πως η θέση ολόκληρης της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι η
άμεση και καθολική εφαρμογή της διετούς Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και
σας καλούμε να κάνετε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή της από το
επόμενο σχολικό έτος σε όλα τα νηπιαγωγεία του Δήμου.
Καλούμε επίσης το Υπουργείο Παιδείας και την Κυβέρνηση να προχωρήσουν
άμεσα σε ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανέγερσης νηπιαγωγείων με εξασφαλισμένη
χρηματοδότηση, ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί σε όλη τη χώρα ο νόμος για τη δίχρονη
υποχρεωτική φοίτηση στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο.
Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για την άμεση και καθολική εφαρμογή της
δίχρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που θα καλύπτει όλες
τις παιδαγωγικές, εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες των μαθητών και ευρύτερα
της ελληνικής κοινωνίας. Ένα Δημόσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο για όλους τους
μαθητές, που θα στελεχώνεται με μόνιμο εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό, με
κατάλληλες υποδομές, τέτοιες ώστε το εκπαιδευτικό έργο που θα παρέχεται στους
μαθητές να γίνεται με τις καλύτερες παιδαγωγικές συνθήκες.
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