
[1] 

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ, ΚΥΘΗΡΩΝ, ΠΟΡΟΥ, ΣΠΕΤΣΩΝ ΚΑΙ 

ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ 

 

ΠΡΟΣ: 
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων 

1. Περιφερειακή Δ/νση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής 
Διευθυντή, κ. Χ. Λόντο 

2. Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά 
Διευθυντή κ. Λ. Νίκα 

 
ΚΟΙΝ.: 

1. Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κ. Κ. Γαβρόγλου 
2. Κ.Ε.Δ.Ε., Πρόεδρο κ. Γ. Πατούλη 
3. Σύλλογο Νηπιαγωγών & Δασκάλων Αργοσαρωνικού, κ. Χρ. Ρέππα 

 

 

ΘΕΜΑ: Έργο Τριμερών Επιτροπών της παρ. 3γ, ά. 33 Ν. 4521/2018. 

ΣΧΕΤ.: 

1. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.20.1/5150/28-03-2018 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης 

Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

2. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.20.1/5193/29-03-2018 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης 

Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

3. Τα από 2.4.2018 Πρακτικά Τριμερούς Επιτροπής. 

4. Οι από 4.4.2018 προσκλήσεις συνεδριάσεων των Επιτροπών του θέματος. 

 

Κύριοι Διευθυντές, 

Στις 28.3.2018 αποστείλατε στους Δήμους μας το σχετικό (1) έγγραφο, με το οποίο 

πληροφορηθήκαμε για τη συγκρότηση των Επιτροπών του θέματος και για τον ορισμό 

του κάθε ενός από εμάς, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη, ως μέλους της Επιτροπής 

που συγκροτήθηκε για τον Δήμο του. Στη συνέχεια, όλως αιφνιδίως, προχθές 3.4 και 

χθες 4.4.2018 (Μ. Τρίτη και Μ. Τετάρτη), και χωρίς να έχει προηγηθεί καμία απολύτως 

συνεννόηση ή επικοινωνία από μέρους σας, λάβαμε ηλεκτρονική αλληλογραφία από 

την Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, με την οποία μάς προωθήθηκαν 

ηλεκτρονικά τα σχετικά (2) και (3) έγγραφα. Με το σχετικό (2) έγγραφο ορίζεται 

προθεσμία για την υποβολή των εισηγήσεων των Επιτροπών μέχρι την Πέμπτη 5 

Απριλίου 2018, δηλαδή μόλις μια ή δύο μόλις μέρες μετά από τη μέρα που εμείς ως 

μέλη των Επιτροπών λάβαμε τη σχετική ηλ. αλληλογραφία. Και όχι μόνο αυτό, αλλά 

στην ίδια ηλ. αλληλογραφία επίσης επισυνάφθηκαν υπογεγραμμένα από τον δεύτερο 

εξ υμών, «Πρακτικά Τριμερών Επιτροπών» από συνεδριάσεις τους που δήθεν έγιναν 

τη Μ. Δευτέρα 2.4.2018 στον Πειραιά, σύμφωνα με τα οποία διαπιστώνεται ότι στους 



[2] 

Δήμους μας «οι υπάρχουσες κτηριακές υποδομές μπορούν να εξυπηρετήσουν 

ενδεχόμενη αύξηση του εκπαιδευτικού των Νηπιαγωγείων και εισηγούμαστε θετικά για 

την υποχρεωτική φοίτηση των νηπίων που συμπληρώνουν την ηλικία των 4 ετών την 

31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής από το σχολικό έτος 2018-19».  

Μετά από τηλεφωνική διαμαρτυρία όλων μας το πρωί της Μ. Τετάρτης 4.4.2018 

(χθες), για την πρωτοφανή και άκρως προσβλητική προς τον θεσμό των Δημάρχων, 

αλλά και προς τα πρόσωπά μας, ανωτέρω μεθόδευση, το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, 

η προσβολή γιγαντώθηκε με την αποστολή, από μέρους του δευτέρου εξ υμών, 

προσκλήσεων, με τις οποίες μάς καλεί σήμερα Μ. Πέμπτη σε ώρες από 12:00 και μετά 

(είκοσι ώρες μετά την πρόσκληση…) σε συνεδριάσεις των Επιτροπών του θέματος 

στον Πειραιά. 

Είναι προφανές ότι η σοβαρότητά μας δεν μάς επιτρέπει (ακόμα και αν μπορούσαμε 

να διακτινιστούμε αφήνοντας όλες τις κανονισμένες δουλειές μας την ημέρα που ξεκινά 

η τουριστική περίοδος στους Δήμους μας) να συμμετέχουμε σε διαδικασίες-παρωδία 

που καταστρατηγούν κάθε κανόνα πρόσκλησης, λειτουργίας και λήψης Απόφασης των 

Συλλογικών Οργάνων, αλλά και κάθε κανόνα ευγενείας. Οι σχετικοί διοικητικοί 

κανόνες, ισχύουν ακριβώς για να διασφαλίζουν ότι τα μέλη των Οργάνων καλούνται 

σε συνεδριάσεις τουλάχιστον 3+1 πλήρεις ημέρες από τη συνεδρίαση, ώστε να 

μπορούν να έρθουν. Επίσης, οι κανόνες ευγενείας και το συνεργατικό πνεύμα που θα 

έπρεπε να υπήρχε ανάμεσά μας, θα επέβαλαν και προ-συνεννόηση αναφορικά με το 

ποια ημέρα εξυπηρετεί όλα τα μέλη των Επιτροπών, αλλά και αναφορικά με το έργο 

των Επιτροπών. Τέλος, είναι αυτονόητο ότι, καθώς έργο των Επιτροπών είναι η 

αξιολόγηση των υποδομών των Νηπιαγωγείων του κάθε Δήμου, η συνεδρίαση της 

κάθε Επιτροπής επιβάλλεται να γίνει στην έδρα του κάθε Δήμου, μετά από αυτοψία 

των χώρων. Είναι προφανές, επομένως, ότι κάθε πρόσκληση, κάθε συνεδρίαση και 

κάθε πρακτικό που δεν τηρεί τα ανωτέρω είναι άκυρα και παράνομα. 

Επί της ουσίας και εφόσον υποθέσουμε ότι η μη-τήρηση των κανόνων λειτουργίας 

και λήψης Αποφάσεων των Συλλογικών Οργάνων, μαρτυρεί τη μη-αναγκαιότητα 

πραγματικής λειτουργίας των Επιτροπών, τότε, δεν έχουμε κανέναν λόγο να 

επιμείνουμε αυτές να λειτουργήσουν σωστά, αλλά αρκούμαστε να σάς γνωρίσουμε ότι 

στις περιπτώσεις των πέντε δικών μας 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 και να σάς ζητήσουμε 

να ενεργήσετε σχετικά. Προκειμένου το ζήτημα που προκλήθηκε να λήξει με 

εποικοδομητικό και ευέλικτο τρόπο (όπως μάς ζητήσατε τηλεφωνικά), παρακαλούμε 

να μάς βεβαιώσετε εγγράφως ότι, για τον ανωτέρω λόγο, θα εισηγηθείτε στον κ. 

Υπουργό η ένταξη των νηπίων ηλικίας τεσσάρων ετών στους Δήμους μας να μην γίνει 
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από το σχολικό έτος 2018-2019. Σε διαφορετική περίπτωση, παρακαλούμε να 

συγκαλέσετε τις συνεδριάσεις των Επιτροπών του θέματος τηρώντας όλους τους 

κανόνες που ισχύουν στην Ελληνική Πολιτεία. 

 

Οι Δήμαρχοι 

 

Αίγινας, Δ. Μούρτζης 

 

 

Κυθήρων, Ε. Χαρχαλάκης 

 

 

Πόρου, Ι. Δημητριάδης 

 

 

Σπετσών, Π. Λυράκης 

 

 

Τροιζηνίας-Μεθάνων, Κ. Καραγιάννης 











να μÜò βεβαιþσετε εγγρÜφωò üτι, για τον ανωτÝρω λüγο, θα εισηγηθεßτε στον κ.

Υπουργü η Ýνταξη των νηπßων ηλικßαò τεσσÜρων ετþν στουò ΔÞμουò μαò να μην

γßνειαπü το σχολικü Ýτοò 20,t8-2019, Σε διαφορετικÞ περßπτωση, παρακαλοýμε να
συγκαλÝσετε τιò συνεδριÜσειò των Επιτροπþν του θÝματοò τηρþνταò üλουò τουò

κανüνεò που ισχýουν στην ΕλληυκÞ Πολιτεßα.

Οι ΔÞμαρχοι

Αßγιναζ, Δ. Μοýρτζηò

ΚυθÞρων, Ε. ΧαρχαλÜκηò

Πüρgυ, !. ΔημητριÜδηò

Σπετσþν, Π. ΛυρÜκηò

Τροιζηνßαò-ΜεθÜνων, Κ. ΚαραγιÜννηò
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