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                          ΑΘΗΝΑ 11/04/2018 

Αριθμ.Πρωτ.: 1295 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

  

 

Προς 

κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου 

Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

 

Θέμα: Καταγγελίες για απαράδεκτες μεθοδεύσεις από τις Διευθύνσεις 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την εφαρμογή του νόμου για την ένταξη 

των τετράχρονων νηπίων στα νηπιαγωγεία.  

 

 

Κύριε Υπουργέ, 

 

Με έκπληξη πληροφορούμαστε ότι οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε πολλές 

περιοχές της χώρας έχουν προβεί σε απαράδεκτες μεθοδεύσεις προκειμένου να 

παρουσιάσουν αυθαίρετα στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία διαπιστώνεται επάρκεια 

υποδομών για την ένταξη των τετράχρονων νηπίων στα νηπιαγωγεία, με βάση το νόμο 

4521/2018.   

Η ΚΕΔΕ έγκαιρα είχε προειδοποιήσει για τον κίνδυνο να ανατραπεί ο προγραμματισμός 

χιλιάδων οικογενειών αλλά και η ομαλή ένταξη των τετράχρονων στις δομές των 

νηπιαγωγείων, κάτι το οποίο δυστυχώς επιβεβαιώνεται.  

Δεν μπορεί να παρουσιάζεται μια εικονική πραγματικότητα στην οποία τα νηπιαγωγεία 

εμφανίζουν επάρκεια θέσεων και υποδομών, ενώ στην πραγματικότητα συμβαίνει το 

αντίθετο.  

Η διαφωνία μας, την οποία και σας είχαμε διατυπώσει έγκαιρα, εστιάζεται σε τέσσερις 

κυρίως λόγους.  

1. Στις μεγάλες ελλείψεις που υπάρχουν σήμερα στο δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης σε 

υποδομές, εκπαιδευτικό προσωπικό, σχολικούς συμβούλους, ολοήμερα νηπιαγωγεία 

κ.α.  
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2. Στις σημαντικές δυσκολίες στην καθημερινή ζωή δεκάδων εργαζόμενων 

οικογενειών, καθώς δε λαμβάνεται υπόψη  ότι σήμερα οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί 

λειτουργούν σε σχέση με τα νηπιαγωγεία, με διευρυμένο ωράριο και 11 μήνες το 

χρόνο.  

3. Το νέο θεσμικό πλαίσιο δεν εξυπηρετεί ούτε την Αυτοδιοίκηση, ούτε τους 

εργαζόμενους, αφού μετατρέπονται οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί από χώρους 

παιδαγωγικής εκπαίδευσης, σε απλούς χώρους φύλαξης.  

4.  Δε θα παρέχονται στα παιδιά υψηλού επιπέδου υπηρεσίες όπως παρακολούθηση 

από ψυχολόγο, παιδίατρο, λογοθεραπευτή κι άλλους κοινωνικούς επιστήμονες, 

καθώς και πλήρη σίτιση σε κατάλληλα πιστοποιημένους χώρους.  

 

Ως Πρόεδρος της ΚΕΔΕ έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών από συναδέλφους δημάρχους οι 

οποίοι έχουν κληθεί να συμμετάσχουν σε συνεδριάσεις Τριμερών Επιτροπών «δια 

περιφοράς»!   

Μάλιστα ο τραγέλαφος των διαδικασιών που ακολουθούνται ξεπερνάει τα εσκαμμένα και 

δημιουργεί σοβαρά ερωτηματικά για τους στόχους συγκεκριμένων συντεχνιακών 

συμφερόντων.  

Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η καταγγελία των συναδέλφων δημάρχων Αίγινας, Δ. 

Μούρτζη, Κυθήρων, Ε. Χαρχαλάκη, Πόρου, Ι. Δημητριάδη, Σπετσών, Π. Λυράκη και 

Τροιζηνίας -Μεθάνων, Κ. Καραγιάννη, οι οποίοι επισημαίνουν ότι χωρίς να έχει προηγηθεί 

καμία απολύτως συνεννόηση ή επικοινωνία έλαβαν ηλεκτρονική αλληλογραφία από την 

Διεύθυνση  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, με την οποία τους ζητήθηκε μέσα σε 

ασφυκτικές προθεσμίες να υποβάλλουν τις εισηγήσεις τους στις συγκεκριμένες Επιτροπές.  

Οι δήμαρχοι μετά από τηλεφωνική διαμαρτυρία προς την αρμόδια διεύθυνση για την 

πρωτοφανή και άκρως προσβλητική προς τον θεσμό των Δημάρχων, μεθόδευση, έλαβαν 

δεύτερη πρόσκληση με την οποία τους ενημέρωναν ότι σε διάστημα είκοσι ωρών ήταν 

«υποχρεωμένοι» να μεταβούν στο Πειραιά, εντός της Μ. Εβδομάδας, προκειμένου να 

συμμετάσχουν σε συνεδριάσεις των αρμόδιων  Επιτροπών.  

Παρά τις διαμαρτυρίες τους και τις επισημάνσεις τους ότι οι επιτροπές συνεδριάζουν στην 

έδρα του κάθε δήμου, προκειμένου να υπάρξουν οι αναγκαίες αυτοψίες και να συνταχθεί 

το πρακτικό μέσω του οποίου θα διαπιστώνεται η επάρκεια ή μη υποδομών στα 

νηπιαγωγεία, αυτό δεν κατέστη   δυνατό.  

Αντίθετα συντάχθηκε πρακτικό στο οποίο ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Διευθυντής της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά υποστήριζε, με αυθαίρετο τρόπο, ότι οι υπάρχουσες 

κτηριακές υποδομές επαρκούν για να καλυφθούν οι επιπλέον ανάγκες που προκύπτουν από 

την εφαρμογή του νέου νόμου. Μάλιστα σύμφωνα με τις σχετικέ καταγγελίες Δημάρχων 

τους ζητήθηκε προφορικά να διατυπώσουν τις θέσεις τους για το θέμα, «δια περιφοράς», 

κάτι το οποίο αρνήθηκαν.   
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Οι δήμαρχοι στην κοινή επιστολή που απέστειλαν στο υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και κοινοποίησαν και στην ΚΕΔΕ, υπογραμμίζουν ότι «η μη  τήρηση των 

κανόνων λειτουργίας και λήψης αποφάσεων  των Συλλογικών Οργάνων, μαρτυρεί  τη μη  

αναγκαιότητα πραγματικής λειτουργίας των Επιτροπών».  

Στη συνέχεια τονίζουν κατηγορηματικά ότι «στις περιπτώσεις των πέντε  Δήμων, οι 

κτηριακές υποδομές των Νηπιαγωγείων δεν επαρκούν για την ένταξη σε αυτά το σχολικό 

έτος 2018-19 και των νηπίων που φέτος συμπληρώνουν την ηλικία των 4 ετών». 

Αν πραγματικά είναι στις προθέσεις του Υπουργείου σας να δείτε με τη δέουσα 

σοβαρότητα τα προβλήματα που προκύπτουν σχετικά με την εφαρμογή του ν.4521/2018  

αναμένουμε την παρέμβασή σας προκειμένου να μπορέσει να υπάρξει μια αντικειμενική 

χαρτογράφηση των ελλείψεων και των αναγκών που υπάρχουν σε υποδομές. 

Στόχος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρώτου Βαθμού είναι η διασφάλιση της ποιότητας των 

όρων φιλοξενίας και εκπαίδευσης των παιδιών μας. Οφείλουμε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς  

να προασπίσουμε το συμφέρον των πολιτών και τα δικαιώματα των παιδιών, για  ομαλή 

και ασφαλή ένταξή τους στην  εκπαιδευτική κοινότητα. 

 
Επισυνάπτεται η Κοινή Επιστολή των Δημάρχων.  
 

 
 

 
 
 

  Με εκτίμηση    

             Γιώργος Πατούλης 

  Δήμαρχος Αμαρουσίου 

 

                   Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 8 & ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 106 78 ΑΘΗΝΑ – ΤΗΛ: 2132147500, FAX: 210 3820807  Web: www.kedke.gr  E-mail: info@kedke.gr 

http://www.kedke.gr/
mailto:info@kedke.gr

