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Ύποπτες μεθοδεύσεις για τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και 

εκπαίδευση.  

Ο ρόλος Δημάρχων, ΚΕΔΕ, πολιτικών κομμάτων, Υπουργείου, συνδικαλιστικών στελεχών και 

παρατάξεων της Δ.Ο.Ε.  

 

Α. Τι ακριβώς είναι η ΚΕΔΕ, από ποιους αποτελείται και ποια πολιτικά κόμματα έχουν αυτή τη 

στιγμή την πλειοψηφία. 

 Με αφορμή τις απαράδεκτες και αυθαίρετες 

αντιεπιστημονικές και αντιεκπαιδευτικές  θέσεις  

της ΚΕΔΕ για το θέμα της  δίχρονης υποχρεωτικής 

προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης οι μεγάλες 

συνδικαλιστικές παρατάξεις  των εκπαιδευτικών, 

όχι τυχαία,  αποκρύπτουν σκόπιμα ποιος είναι ο 

ρόλος της,  από ποιους αποτελείται, ποια πολιτικά 

κόμματα έχουν αυτή τη στιγμή την πλειοψηφία και 

τελικά ποιες πολιτικές εκφράζει. Είμαστε 

αναγκασμένοι να αναφέρουμε μερικές 

πληροφορίες για τη λειτουργία της ΚΕΔΕ για να 

δείξουμε πως πολιτικά κόμματα, Δήμαρχοι  αλλά δυστυχώς  παρατάξεις και συνδικαλιστές  της Δ.Ο.Ε 

συνδέονται και εμπαίζουν συναδέλφους και γονείς. 

Η ΚΕΔΕ είναι η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας. Αποτελείται από το σύνολο των δημάρχων της 

χώρας και τους εκπροσώπους των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων. To Διοικητικό της Συμβούλιο 

αποτελείται από 31 μέλη.  Στις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη νέου 31μελούς διοικητικού 

συμβουλίου της, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ο επικεφαλής «Κινήματος Ανατροπής στην 

Αυτοδιοίκηση» ( Ν.Δ.)  Γιώργος Πατούλης έγινε ο νέος πρόεδρος αφού συγκέντρωσε την απόλυτη 

πλειοψηφία των 16 εδρών,  με τις άλλες παρατάξεις να συγκεντρώνουν συνολικά 14 έδρες, ενώ μια 

έδρα καταλαμβάνει λόγω της θεσμικής του ιδιότητας ο δήμαρχος Αθηναίων.   Αναλυτικά από το «Κίνημα 

Ανατροπής στην Αυτοδιοίκηση» (ΝΔ), με επικεφαλής τον δήμαρχο  Αμαρουσίου, Γιώργο Πατούλη, προέρχονται 

συνολικά 16 μέλη,  από το «Αυτοδιοικητικό Κίνημα» (ΠΑΣΟΚ),  προέρχονται συνολικά 8 μέλη, από τη «Νέα 

Αυτοδιοίκηση» (ανεξάρτητοι) προέρχονται συνολικά 3 μέλη και από  τη «Ριζοσπαστική Αυτοδιοικητική 
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Πρωτοβουλία» (ΣΥΡΙΖΑ) προέρχονται συνολικά 3 μέλη. Η «Λαϊκή Συσπείρωση» του ΚΚΕ δεν κατέλαβε καμία 

έδρα. Δηλαδή από τις 31 έδρες του Δ.Σ. τις ΚΕΔΕ τις 25 τις κατέχουν η Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ. 

Η ΚΕΔΕ στο τακτικό της συνέδριο στα Ιωάννινα ( 30 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου 2017) 

επικαιροποίησε  τη θέση της για τη διασφάλιση των δημοτικών δομών παιδικής φροντίδας και των 

εργαζομένων σε αυτές,  με έκδοση σχετικού ψηφίσματος, το οποίο εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. 

Δηλαδή, η ΚΕΔΕ κατά πλειοψηφία μετά από εισήγηση του προέδρου της Γ. Πατούλη (Νέα Δημοκρατία), 

ουσιαστικά, υιοθέτησε τη θέση της ΠΟΕ-ΟΤΑ, η οποία αντιδρά στις εξαγγελίες Γαβρόγλου για την 

εφαρμογή της  δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Την πρόταση του 

προέδρου της ΚΕΔΕ υποστήριξε και η παράταξη που πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ.  Από τότε μέχρι και 

σήμερα γινόμαστε μάρτυρες ανακοινώσεων της ΚΕΔΕ και προσωπικών δηλώσεων του Προέδρου της 

που αμφισβητούν ουσιαστικά το δικαίωμα της πολιτείας  να χαράσσει την εκπαιδευτική πολιτική. 

    Καταλήγοντας, εύκολα μπορεί κανείς να καταλάβει ότι τις απαράδεκτες, αυθαίρετες 

αντιεπιστημονικές, αντιεκπαιδευτικές και αντιλαϊκές θέσεις της πλειοψηφίας των δημάρχων και της 

Κ.Ε.Δ.Ε., ενάντια στο δικαίωμα όλων των παιδιών 4-6 χρόνων στο δημόσιο και δωρεάν νηπιαγωγείο  

αυτή τη στιγμή τις διαμορφώνει η πλειοψηφία της ( Ν.Δ.) με τη στήριξη και του ΠΑΣΟΚ. 

 

Β. Η θέση των πολιτικών κομμάτων στη Βουλή 

 

 Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι  Ν.Δ.  και ΠΑΣΟΚ και 

στη Βουλή κινήθηκαν στην ίδια γραμμή. 

Συγκεκριμένα το άρθρο 33 για τη δίχρονη 

υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση 

ψηφίστηκε ως ακολούθως από τα κόμματα της 

Βουλής: 

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ, Ν.Δ.: ΠΑΡΩΝ, ΔΗΣΥ: ΟΧΙ, ΑΝΕΛ: ΝΑΙ, 

ΠΟΤΑΜΙ: ΟΧΙ,  ΚΚΕ: ΠΑΡΩΝ, ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: 

ΠΑΡΩΝ .ΧΡ. ΑΥΓΗ: ΟΧΙ 

 

Γ. Ο ρόλος των Δημάρχων και τα περίφημα voucher 

           Οι περισσότεροι Δήμαρχοι  αντιδρούν στην 

εγγραφή όλων των παιδιών 4-6 χρόνων στο 

δημόσιο και δωρεάν νηπιαγωγείο  αφού πλέον οι 

δήμοι λειτουργούν ως επιχειρήσεις. Καθημερινά 

γινόμαστε μάρτυρες αυτής της 

εμπορευματοποίησης στα απογευματινά 

προγράμματα των Δήμων στα σχολεία, στην 

απασχόληση των παιδιών τους καλοκαιρινούς 

μήνες κτλ. Οι Δήμοι δηλαδή προσφέρουν αυτές τις 

υπηρεσίες χρησιμοποιώντας τους χώρους των 

δημόσιων σχολείων όχι όμως για όλα τα παιδιά 

αλλά μόνο για αυτά που οι οικογένειες τους ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ τα καθόλου 

ευκαταφρόνητα «δίδακτρα».   

https://www.kedke.gr/el/νεα/451-κεδε/5929-ψήφισμα-του-ετήσιου-τακτικού-συνεδρίου-της-κεδε-κατά-της-ένταξης-των-παιδιών-προσχολικής-ηλικίας-στην-υποχρεωτική-εκπαίδευση
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            Η εγγραφή όλων των παιδιών 4-6 χρόνων στο δημόσιο και δωρεάν νηπιαγωγείο θα στερούσε 

τους Δήμους από σημαντικά έσοδα αλλά και τους Δημάρχους και Δημοτικούς Συμβούλους από ένα 

μεγάλο αριθμό  κομματικής πελατείας και ψηφοθηρικής εκμετάλλευσης μέσω των δήθεν 

εξυπηρετήσεων. 

          Το οικονομικό κίνητρο για τους δημάρχους είναι ιδιαίτερα ελκυστικό. Η χρηματοδότηση των 

παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών από τα ευρωπαϊκά προγράμματα και τους εθνικούς πόρους, 

μόνο για τη σχολική χρονιά 2017-2018 ανήλθε στο ποσό των 223 εκ. ευρώ.  Διαχειριστής του όλου 

προγράμματος, το οποίο απευθύνεται και στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς, είναι η ΕΕΤΑΑ 

(Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης) η οποία έχει ως κύριους μετόχους φορείς της 

Αυτοδιοίκησης και το ελληνικό Δημόσιο. Αφού, εντέχνως η ΚΕΔΕ, μέσω της ΕΕΤΑΑ, περιόρισε τη 

συμμετοχή των ιδιωτών στο πρόγραμμα, με τη μείωση της χρηματοδότησης (voucher) και 

υποκατέστησε επιχειρηματικά τους ιδιώτες (τα 2.500€ ως αξία των vouchers τα καθιστά αποδοτικά 

μόνο για τους Δήμους), σήμερα επιχειρεί να επεκτείνει την επιχειρηματική της δράση και στην Α/θμια 

Εκπαίδευση διεκδικώντας τη νομιμοποίηση της εγγραφής των προνηπίων στους δημοτικούς παιδικούς 

σταθμούς.  

         Το κίνητρό τους είναι προφανές: 2.500€ περίπου έσοδο ανά παιδί που εγγράφουν! Στην 

προσπάθειά τους αυτή, δυστυχώς, έχουν σημαντικούς αρωγούς. Την κυβέρνηση, που τους κάνει 

πλάτες, και τη δική μας συνδικαλιστική ηγεσία (ΔΟΕ) η οποία ΣΙΩΠΑ προκλητικά μπροστά στις 

δυσμενείς εξελίξεις.        

            Αξιοσημείωτο είναι, αν και πέρασε απαρατήρητο,  ότι αρκετοί Δήμαρχοι στις τοποθετήσεις τους 

στις τριμερείς επιτροπές για την  εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής σε βάθος 

τριετίας,  έθεσαν ως προϋπόθεση έμμεσα  αλλά με σαφήνεια και το θέμα ωραρίου λειτουργίας των 

δημόσιων νηπιαγωγείων (κατά συνέπεια και των νηπιαγωγών),  με το επιχείρημα ότι οι Δημοτικοί 

Σταθμοί λειτουργούν από τις 7.00 έως τις 16.00 µε δυνατότητα παράτασης δύο (2) ωρών, και ότι οι 

σταθμοί δύναται να κλείνουν μόνο για ένα μήνα το καλοκαίρι. Και εδώ το συνδικάτο μας σιωπά και 

κάνει πως δεν καταλαβαίνει αλλά αργότερα θα τρέχει και πάλι πίσω από τις εξελίξεις. 

              Επειδή το θέμα εκτός από τις πολιτικές και οικονομικές έχει κυρίως παιδαγωγικές διαστάσεις 

γεννά προβληματισμό η σιωπή και η έλλειψη επιστημονικής παρέμβασης από τους Σχολικούς 

Συμβούλους και τις ενώσεις τους. 

 

Δ. Η υποκρισία και ο εμπαιγμός του Υπουργείου Παιδείας και της Κυβέρνησης. 

         Αν και αρχικά χαιρετήσαμε την πρόθεση της 

νομοθέτησης από την Κυβέρνηση στη συνέχεια  το 

Υπουργείο Παιδείας αν και γνώριζε ότι οι 

περισσότεροι Δήμαρχοι ανήκουν σε κόμματα  και 

παρατάξεις στην ΚΕΔΕ   που δεν στηρίζουν τη 

δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και 

εκπαίδευση τους αναγόρευσε σε τελικούς 

ρυθμιστές, εμπαίζοντας εκπαιδευτικούς και γονείς. 

Έτσι η στάση των δημάρχων στις επιτροπές έγινε το 

άλλοθι του υπουργείου για την όσο το δυνατόν πιο 

περιορισμένη εφαρμογή της δίχρονης 
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υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής. Το υπουργείο όμως δεν σταμάτησε εκεί  αλλά δεν έλαβε καν 

υπόψη  ούτε  τις πλειοψηφικές εισηγήσεις των επιτροπών με 2-1,  - υπέρ ο εκπρόσωπός του Υπουργείου  

Δ/ντής Π.Ε.  και ο Πρόεδρος του  Συλλόγου ως εκπρόσωπος  των εκπαιδευτικών και κατά ο Δήμαρχος - 

οδηγώντας τις συνεδριάσεις των επιτροπών σε μια παρωδία και τελικά τη συμμετοχή των προέδρων 

των Συλλόγων καθαρά τυπική, αφού ουσιαστικά ο Δήμαρχος μονοπρόσωπα αποφάσισε. Ουσιαστικά 

δηλαδή η κυβέρνηση έδωσε τον χώρο στην τοπική αυτοδιοίκηση να ασκεί εκπαιδευτική πολιτική.

  

Ενώ λοιπόν  το υπουργείο Παιδείας έκανε μια εξαγγελία χωρίς κανέναν απολύτως σχεδιασμό, 

χωρίς  κανένα οικονομικό προϋπολογισμό,  χωρίς πρόβλεψη για ανέγερση νέων νηπιαγωγείων και για 

μόνιμους διορισμούς των απαραίτητων νηπιαγωγών για την εφαρμογή της  δίχρονης υποχρεωτική 

προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης την ίδια στιγμή  η Κυβέρνηση, από τις  2 Μαΐου και μέχρι τις 30 

Ιουνίου,  δίνει στους  δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα το δικαίωμα να υποβάλλουν προτάσεις 

ένταξης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του υπουργείου Εργασίας, για την ίδρυση νέων τμημάτων 

βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας! Όπως ανακοινώθηκε επίσημα οι συμμετέχοντες 

στο πρόγραμμα θα λάβουν οικονομική στήριξη, ανάλογα εάν θα δημιουργηθεί ένα νέο τμήμα 

βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας, ή δύο τμήματα! Γιατί δεν υπάρχει ανάλογη 

χρηματοδότηση για την ίδρυση νέων ατμημάτων νηπιαγωγείων αφού οι περισσότεροι Δήμαρχοι 

επικαλέστηκαν την έλλειψη αιθουσών για να μην εφαρμοστεί από το 2018-19 η υποχρεωτική 

προσχολική αγωγή ; 

 

Ε. Ο ρόλος των συνδικαλιστικών στελεχών και των παρατάξεων τους 

 

Αρκετοί εκπαιδευτικοί, ενεργοί συνδικαλιστές των 

εκπαιδευτικών παρατάξεων,  είναι ταυτόχρονα 

δημοτικοί σύμβουλοι, συμμετείχαν στη Γενική 

Συνέλευση της ΚΕΔΕ κάτω από την ομπρέλα 

κομμάτων, δημοτικών συνδυασμών και δημάρχων 

που πολεμούν την καθιέρωση της δίχρονης 

υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και 

εκπαίδευσης. Το φαινόμενο αυτό βέβαια το 

συναντάμε και σε επίπεδο πολιτικών κομμάτων 

(που καταψήφισαν στην Βουλή τη δίχρονη 

προσχολική αγωγή)  στα οποία συμμετέχουν ως στελέχη. Οι συνδικαλιστές αυτοί άλλη θέση εκφράζουν 

μέσα από το κόμμα τους ή τη δημοτική παράταξή τους και άλλη στο συνδικάτο μέσα από τη 

συνδικαλιστική παράταξή τους. Δεν είδαμε απ’  όλους αυτούς καμιά ξεκάθαρη δημόσια 

διαφοροποίηση, τοποθέτηση, διαφωνία, καταγγελία, καμιά παραίτηση. Μόνο φωτογραφίες τους 

μπορεί να δει κανείς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να μιλούν στο συνέδριο της ΚΕΔΕ ή να μετέχουν 

στα όργανα των πολιτικών κομμάτων τους. Πρόσφατα   είδαμε συνάντηση της Τομεάρχη Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων της Νέας Δημοκρατίας, Ν. Κεραμέως με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΑΚΕ 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά εκεί  δεν είδαμε καμιά συγκεκριμένη ουσιαστική ανακοίνωση της 

ΔΑΚΕ για τις λεπτομέρειες τις συζήτησης για ευνόητους λόγους.   

Ποιες παρατάξεις και ποια συνδικαλιστικά στελέχη, τελικά,  εμπαίζουν τους συναδέλφους 

νηπιαγωγούς  «παίζοντας μπάλα σε πολλά γήπεδα»,  λέγοντας κάθε φορά άλλα, ανάλογα με τη θέση 

και με το ακροατήριο στο οποίο μιλούν; 
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 ΣΤ. Γονείς και δημόσιο νηπιαγωγείο 

 

Οι γονείς των παιδιών πρέπει να γνωρίζουν πως στα 

νηπιαγωγεία αυτές τις ημέρες εγγράφονται, για το σχολικό έτος 

2018-19 , τα παιδιά που έχουν γεννηθεί  το 2013 και 2014 και τα 

Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις αιτήσεις 

νηπίων και προνηπίων που έχουν γεννηθεί αυτά τα έτη.  

Οι γονείς πρέπει  να εμπιστευτούν το δημόσιο δωρεάν 

νηπιαγωγείο και να  εγγράψουν τα προνήπια σ΄ αυτό. Όλοι μαζί 

εκπαιδευτικοί και γονείς παλεύουμε για ενιαία δεκατετράχρονη 

δημόσια και δωρεάν παιδεία .  

Άμεση εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης σε όλη τη 

χώρα από το σχολικό έτος 2018-19. 

 

Προοδευτικά  Ρεύματα Εκπαιδευτικών 
Η Ανεξάρτητη Δημοκρατική Προοδευτική Παράταξη 


