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Προσ τουσ 
Δημάρχουσ τησ Χώρασ 
 
 

ΘΕΜΑ: Ψήφιςη του Άρθρου 33 παρ. γ του Σ.Ν. 
 « Ίδρυςη  Πανεπιςτημίου Δυτικήσ Αττικήσ και λοιπζσ διατάξεισ» 

 
 
Αγαπθτζ υνάδελφε, 
 
το πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ εφαρμογισ του ψθφιςκζντοσ Άρκρου 33 παρ. γ του 
ανωτζρω Νόμου, προβλζπεται θ υποχρεωτικι ςταδιακι ζνταξθ από το ςχολικό ζτοσ 
2018-2019 και ςε κάκε περίπτωςθ, εντόσ τριετίασ, των νθπίων  τεςςάρων ( 4 ) ετϊν 
ςτα Νθπιαγωγεία. 
 
Όπωσ γνωρίηεισ, θ Κεντρικι Ζνωςθ Διμων Ελλάδοσ το προθγοφμενο διάςτθμα και 
κατά τθ ςυηιτθςθ του Νομοςχεδίου ςτθ Βουλι, προζβθ ςε ςειρά ενεργειϊν 
προκειμζνου να αποφευχκεί θ ψιφιςθ του ςυγκεκριμζνου Άρκρου ι να 
προβλζπεται θ δυνατότθτα δυνθτικισ εφαρμογισ του. 
 
Σελικϊσ το ςυγκεκριμζνο άρκρο υπερψθφίςκθκε με τισ εξισ αλλαγζσ: 
 

 Σθν πρόβλεψθ τριετίασ για τθν ςταδιακι ζνταξθ των νθπίων, ςτθν  
υποχρεωτικι εκπαίδευςθ. 

 

 Σθ ςφςταςθ τριμελοφσ γνωμοδοτικήσ επιτροπήσ, ςτθν οποία κα  
ςυμμετζχουν και οι οικείοι Δήμαρχοι, κακϊσ και οι οικείοι Διευκυντζσ 
Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, ωσ Πρόεδροι και οι Πρόεδροι των οικείων 
υλλόγων Εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, ωσ Μζλθ. 

 
Κατά τθ ςυνεδρίαςθ του Δ.. τθσ ΚΕΔΕ τθν Σετάρτθ 28 Φεβρουαρίου 2018 και κατά 
τθ ςυηιτθςθ του κζματοσ, επαναδιατυπϊκθκε θ πάγια κζςθ μασ ότι θ εφαρμογι 
αυτισ τθσ διάταξθσ κα δθμιουργιςει ςοβαρά προβλιματα ςτθν ομαλι λειτουργία 
πετυχθμζνων δομϊν, ενϊ παράλλθλα κα δθμιουργιςει ςοβαρά προβλιματα ςτον 
οικογενειακό προγραμματιςμό και κα κινδυνεφςουν χιλιάδεσ κζςεισ εργαηομζνων. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Αγαπθτζ υνάδελφε, 
 
Για τουσ ανωτζρω λόγουσ και προκειμζνου να αποτυπϊςουμε, αφενόσ  μεν τθν 
υφιςτάμενθ κατάςταςθ αλλά και προκειμζνου να αναδειχκοφν τα προβλιματα, οι 
ελλείψεισ ςε υποδομζσ και ςε προςωπικό, κα κζλαμε να μασ αποςτείλετε τα εξισ 
ςτοιχεία: 
 
α) Σον ςυνολικό αρικμό των νθπίων θλικίασ 4-5  ετϊν του Διμου ςασ.  
 
β) Σον ςυνολικό αρικμό των νθπίων που είναι εγγεγραμμζνα ςτουσ παιδικοφσ 
ςτακμοφσ του Διμου ςασ και με τθν εφαρμογι τθσ διάταξθσ τον επτζμβριο του 
2018 κα εγγραφοφν ςτα νθπιαγωγεία (που ςυμπλθρϊνουν δθλ. τθν 31θ Δεκεμβρίου 
του ζτουσ εγγραφισ, θλικία 4 ετϊν).   
 
γ) Λαμβάνοντασ υπόψθ τθ δυναμικότθτα των τμθμάτων ςτα Νθπιαγωγεία, να μασ 
αποςτείλετε τον αρικμό των τμθμάτων που κα απαιτθκοφν κακϊσ και τον αρικμό 
των αικουςϊν.   
 
δ) Σο  εκπαιδευτικό προςωπικό που κα απαιτθκεί για τθ λειτουργία των επιπλζον 
αυτϊν τμθμάτων.    
 
ασ επιςυνάπτουμε ςχετικό πίνακα και παρακαλοφμε όπωσ αποςταλεί ςτθν 
θλεκτρονικι διεφκυνςθ info@kedke.gr. 
 
Θεωροφμε εξαιρετικά χριςιμο να ανταποκρικείτε ωσ προσ τθν αποςτολι των 
ςτοιχείων ζτςι ϊςτε να διαμορφϊςουμε τθν πραγματικι κατάςταςθ και να 
τεκμθριϊςουμε τθ κζςθ μασ για τισ δυςλειτουργίεσ που κα παρουςιαςκοφν από τθν 
εφαρμογι τθσ υποχρεωτικότθτασ.  
 
ε κάκε περίπτωςθ, θ Αυτοδιοίκθςθ αϋ βακμοφ, ωσ εγγφτεροσ βακμόσ ςτον πολίτθ, 
οφείλει να προαςπίηεται το ςυμφζρον των πολιτϊν. Με ιδιαίτερθ υπευκυνότθτα 
απζναντι ςτα παιδιά μασ, κα ςυνεχίςουμε να προαςπίηουμε τα δικαιϊματά τουσ, 
για τθν ομαλι και αςφαλι ζνταξι τουσ ςτθν εκπαιδευτικι κοινότθτα.  
 
Για κάκε επιπλζον πλθροφορία και διευκρίνιςθ, επικοινωνείτε με τθν κα Χρφςα Μανάρα 
Διευκφντρια χεδιαςμοφ & Επεξεργαςίασ Πολιτικϊν τθσ Σ.Α. ςτο τθλ. 2132147512 ι τον κ. 
ωτιρθ Μαντζ, ςτζλεχοσ ΚΕΔΕ ςτο τθλ. 2132147544. 
 

Με εκτίμηςη 

Γεώργιοσ Πατοφλησ 
Δήμαρχοσ Αμαρουςίου 

 

Πρόεδροσ Κεντρικήσ Ζνωςησ Δήμων Ελλάδοσ  
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