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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Προς  Δημάρχους 

της Χώρας

Θέμα: « Απόσυρση άρθρων από το Ν/Σ για την ίδρυση Πανεπιστημίου  Δυτικής 

Αττικής, που αφορούν στην ένταξη παιδιών ηλικίας  4 ετών στην υποχρεωτική 

εκπαίδευση»                  

Αγαπητέ Συνάδελφε,

Η νομοθετική διάταξη που επιχειρεί να περάσει το Υπουργείο Παιδείας με την οποία

προβλέπεται η  σταδιακή ένταξη νηπίων, ηλικίας 4 ετών, στην υποχρεωτική εκπαίδευση

(Άρθρο  33  παρ.  γ)  του  Ν.Σ.  «  Ίδρυση  Πανεπιστημίου  Δυτικής  Αττικής  και  λοιπές

διατάξεις»  τορπιλίζει  την  ομαλή  λειτουργία  πετυχημένων  δημοτικών  δομών  που

λειτουργούν  σήμερα  σε  όλη  την  χώρα  και  στηρίζουν  την  καθημερινότητα  δεκάδων

χιλιάδων  οικογενειών,  ενώ  προσφέρουν  υψηλής  ποιότητας  παιδαγωγικό  και

εκπαιδευτικό έργο, και  όχι απλά φύλαξη. 

Η προώθηση της σχετικής διάταξης οδηγεί σε αδιέξοδο δεκάδες χιλιάδες οικογένειες

και παιδιά. Ανατρέπει τις ζωές και την καθημερινότητά τους. 

Ταυτόχρονα ο παιδαγωγικός ρόλος των εργαζομένων στις δομές  υποβαθμίζεται και

τίθενται σε κίνδυνο οι θέσεις εργασίας εκατοντάδων συμβασιούχων εργαζομένων στους

δημοτικούς παιδικούς  σταθμούς.

Για τους ανωτέρους λόγους η ΚΕΔΕ απέστειλε κοινή επιστολή με την ΠΟΕ-ΟΤΑ και

τον  ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ  στον  Πρωθυπουργό  της  χώρας  ζητώντας  άμεσα   κοινή  συνάντηση

προκειμένου: 

 Να εξευρεθεί λύση στο πρόβλημα που δημιουργείται.

 Να αποσυρθούν άμεσα οι διατάξεις που αναφέρουμε στην αρχή της επιστολής 

μας, πριν την εισαγωγή του Νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής προς ψήφιση.



Παράλληλα προτείνει το κλείσιμο των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών την  Τρίτη 20

Φεβρουαρίου και στις 10 το πρωί της ίδιας ημέρας πραγματοποιείται συγκέντρωση

διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Αγαπητέ Συνάδελφε,

Σε  καλώ  να  συμμετάσχεις  στις  κινητοποιήσεις  μας  και  παράλληλα  να

ενημερώσεις τους γονείς των παιδιών που φοιτούν στους παιδικούς σταθμούς του

Δήμου σου.

Στόχος μας παραμένει η εύρυθμη λειτουργία των Δημοτικών παιδικών σταθμών

και  η  εξυπηρέτηση  των χιλιάδων οικογενειών,  ιδιαίτερα  στις  σημερινές  δύσκολες

οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που βιώνει η χώρα μας.

                                       Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε.

                                            Γεώργιος Πατούλης 

                                          Δήμαρχος Αμαρουσίου
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