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                          ΑΘΗΝΑ 26/01/18 

Αριθμ.Πρωτ.: 342 

    ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ 
    ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑ 

  

Προς  

Υποσργό Εσωτερικών  
κ. Παναγιώτη Σκοσρλέτη 

 

Αμηόηηκε  θύξηε Υπνπξγέ,  

 

Σε ζπλέρεηα ηεο ζπλάληεζήο καο ζηηο 25 Ιαλνπαξίνπ 2018 θαη επί ηνπ ζέκαηνο πνπ ζαο ζέζακε 

αλαθνξηθά κε ηελ ζέζε ηεο ΚΕΔΕ γηα ηελ «Καηά ηεο έληαμεο ησλ παηδηώλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζηελ 

ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε» ε νπνία απνηειεί θαη ςήθηζκα ηνπ Εηήζηνπ Ταθηηθνύ Σπλεδξίνπ καο (2017), 

πεξηκέλνπκε από εζάο λα επηζπεύζεηε ηελ ζύγθιεζε ηεο Δηππνπξγηθήο Επηηξνπήο, όπσο είρε γίλεη θαη ζην 

παξειζόλ, πξνθεηκέλνπ από θνηλνύ λα απνθαζίζνπκε γηα ηα αλσηέξσ. Οπνηαδήπνηε άιιε απόθαζε δελ ζα 

γίλεη απνδεθηή από πιεπξάο καο.  

 

Γηα ην ιόγν απηό, αλακέλνπκε άκεζα από εζάο λα ζπληνλίζεηε ηελ ζπλάληεζε, ζηελ νπνία ζα 

ζπκκεηέρεη ε ΚΕΔΕ, ην Υπνπξγείν Εζσηεξηθώλ, ην Υπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ην 

Υπνπξγείν Εξγαζίαο θαη ηα ζπλδηθαιηζηηθά όξγαλα ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, όπσο 

έγηλε πξηλ ιίγνπο κήλεο. 

 

Επηπξνζζέησο, ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε κέζσ ηεο επηζηνιήο απηήο, ηελ πιήξε αληίζεζή καο 

θαζώο θαη ησλ εξγαδόκελσλ καο, ζηελ πξννπηηθή έληαμεο ησλ παηδηώλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζηελ 

ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. Απηό, ζα έρεη σο ζπλέπεηα λα επηβαξπλζνύλ νηθνλνκηθά πεξίπνπ 40.000 

νηθνγέλεηεο, λα θιείζνπλ 1.600 δεκνηηθέο δνκέο θαη λα κείλνπλ άλεξγνη πάλσ από 3.200 εξγαδόκελνη. Η 

δίρξνλε ππνρξεσηηθή πξνζρνιηθή αγσγή απαηηεί ππνδνκέο θαη πξνζσπηθό γηα λα κπνξέζεη λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο απμεκέλεο αλάγθεο ησλ ειιεληθώλ νηθνγελεηώλ. Πξόθεηηαη γηα κία εμαγγειία πνπ δελ 

δύλαηαη λα εθαξκνζηεί. 

 

Η εθαξκνγή ηεο εμαγγειίαο απηήο, από ηνλ Υπνπξγό Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, θ. 

Γαβξόγινπ, ζα έρεη δπζκελέζηαηεο εθπαηδεπηηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο γηα ηνπο γνλείο 

θαη ηα παηδηά πνπ πξνέξρνληαη θπξίσο  από επάισηεο θαη εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο.  

 

Η θαζηέξσζε ηεο δηεηνύο ππνρξεσηηθήο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, βξίζθεηαη ζε πιήξε αληίζεζε 

κε ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα θαη ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ηεο δηεζλνύο θνηλόηεηαο αιιά θαη ηηο αλάγθεο 

ζύγρξνλεο νηθνγέλεηαο Απαμηώλεη, ζπξξηθλώλεη θαη απνδνκεί έλα λεπξαιγηθό θνκκάηη ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο, πνπ είλαη νη παηδηθνί ζηαζκνί, νη νπνίνη είλαη ζηειερσκέλνη κε εμεηδηθεπκέλν παηδαγσγηθό 

θαη βνεζεηηθό πξνζσπηθό θαη παξέρνπλ πςεινύ επηπέδνπ ππεξεζίεο. 

 
 

  Με εκηίμηζη    

             Γιώργος Παηούλης 

  Δήμαρτος Αμαροσζίοσ 
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