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ΘΕΜΑ:  «Υλοποίηση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής 
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Κύριε Υπουργέ, 

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε την αιφνιδιαστική κίνησή 

σας να εφαρμόσετε τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική 

εκπαίδευση στο σύνολο των Δήμων της χώρας, εντάσσοντας πλέον 

και τους τελευταίους είκοσι επτά (27) Δήμους για το σχολικό έτος 

2020-2021, σύμφωνα και με την εγκύκλιο του Υπουργείου σας που 

εστάλη προς τις Περιφερειακές Διευθύνσεις  Εκπαίδευσης της 

χώρας.   

Όπως γνωρίζετε, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, 

εκφράζοντας το σύνολο της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης, εξ’ 

αρχής αντέδρασε στο ζήτημα της διετούς υποχρεωτικής 

προσχολικής εκπαίδευσης, ιδιαίτερα για τις δυσμενείς επιπτώσεις 

που θα επιφέρει η εφαρμογή της, σε χιλιάδες οικογένειες, παιδιά 

και εργαζόμενους. 

Αξίζει να αναφέρουμε πως σε καμία χώρα της Ε.Ε. δεν 

υφίσταται υποχρεωτική φοίτηση στα Νηπιαγωγεία για 



τετράχρονα παιδιά. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, η ενιαία 

προσχολική αγωγή μέχρι το παιδί να φοιτήσει στην πρώτη τάξη 

Δημοτικού Σχολείου, ανήκει στις αρμοδιότητες της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, στις δομές της οποίας και εντάσσεται. 

Σας υπενθυμίζουμε δε, ότι πρόσφατα, το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Ε. ομόφωνα εξέφρασε την αντίθεσή του για 

τον τρόπο που επιχειρεί η Κυβέρνηση να υλοποιήσει την απόφασή 

της για την άμεση εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής 

προσχολικής εκπαίδευσης, ψηφίζοντας το άρθρο 220 στο 

Ν.4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. ………….και 

άλλες διατάξεις», στο οποίο προβλέπεται η κατασκευή 

προκατασκευασμένων αιθουσών νηπιαγωγείων ελαφριάς 

κατασκευής, γεγονός που συνεπάγεται κινδύνους για την 

ασφάλεια των νηπίων. 

 

Κύριε Υπουργέ,  

Ένα χρόνο μετά τις έντονες αντιδράσεις μας και την αγωνία 

μας για τον τρόπο υλοποίησης της κυβερνητικής απόφασης, να 

εφαρμόσει τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση χωρίς 

την ύπαρξη των αναγκαίων κτιριακών υποδομών, σας δηλώνουμε 

ότι για την Αυτοδιοίκηση, προτεραιότητά μας είναι η ασφαλής 

στέγαση των προνηπίων σε παιδικούς σταθμούς που λειτουργούν 

μάλιστα σε διευρυμένο ωράριο τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και το 

καλοκαίρι που τα νηπιαγωγεία είναι κλειστά, σε αίθουσες που 

πληρούν τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής και παρέχουν 

ποιοτικές υπηρεσίες αντίστοιχες των δημοτικών παιδικών και 

βρεφονηπιακών σταθμών.  



Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, εύκολα προκύπτει 

το συμπέρασμα ότι είναι αδύνατη η εφαρμογή της υποχρεωτικής 

φοίτησης των τετράχρονων προνηπίων στα νηπιαγωγεία. 

Όποιος για οποιαδήποτε σκοπιμότητα επιχειρήσει την 

υποχρεωτική φοίτηση των τετράχρονων στα νηπιαγωγεία θα έχει 

και την απόλυτη ευθύνη για οτιδήποτε προκύψει για τη ζωή, την 

υγεία και την ασφάλεια των παιδιών. 

 

 

 

Με εκτίμηση, 

Γεώργιος Πατούλης 

Δήμαρχος Αμαρουσίου 
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