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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

  

 

Προς τους Δήμους της χώρας 
 

 
Θέμα: «Υλοποίηση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης 

τους Δήμους της χώρας». Άρθρο  33 του ν. 4521/2018  

 
 
Αγαπητέ Συνάδελφε, 
 
Η  Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας  εκφράζοντας το σύνολο της 

πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης όπως γνωρίζετε εξαρχής αντέδρασε έντονα  

στη ψήφιση του ως άνω άρθρου  το οποίο προέβλεπε την σταδιακή και 

εντός τριετίας ένταξη των προνηπίων στην υποχρεωτική δίχρονη 

προσχολική εκπαίδευση. 

 

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε την αιφνιδιαστική κίνηση του Υπουργού 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων να εφαρμόσει την 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 εγκύκλιου του Υπουργείου που 

εστάλη προς τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας. 

 

Το συγκεκριμένο θέμα συζητήθηκε κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ. της 

Κ.Ε.Δ.Ε. την 13η  Ιουνίου 2019, κατά την οποία το Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. εξέφρασε 

την έντονη διαφωνία του ως προς την άμεση εφαρμογή της δίχρονης 

υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης σε όλους τους Δήμους της χώρας, 

καθώς δεν υπάρχουν οι κατάλληλες κτιριακές υποδομές στις οποίες θα 

μπορούν να φιλοξενηθούν τα νήπια με ασφάλεια. 
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Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σας επισημάνω ότι το Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. 

πρόσφατα είχε εκφράσει την αντίθεση του για τον τρόπο που επιχειρεί η 

Κυβέρνηση να υλοποιήσει την απόφαση της για την άμεση εφαρμογή της 

δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης, ψηφίζοντας τελικά το 

άρθρο 220 στον Ν. 4610/2019, στο οποίο προβλέπεται η κατασκευή 

προκατασκευασμένων αιθουσών νηπιαγωγείων ελαφριάς κατασκευής, 

γεγονός που συνεπάγεται κινδύνους για την ασφάλεια των νηπίων. 

 

Αγαπητέ Συνάδελφε, 

 

Ένα χρόνο μετά τις έντονες αντιδράσεις μας και την αγωνία μας για τον 

τρόπο υλοποίησης της κυβερνητικής απόφασης να εφαρμόσει την δίχρονη 

υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση χωρίς την ύπαρξη των αναγκαίων 

κτιριακών υποδομών ζητούμε από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων την αναστολή εφαρμογής του άρθρου 33 του Ν. 4521/2018. 

Προτεραιότητα της  Αυτοδιοίκησης αποτελεί η  ασφαλής στέγαση των 

προνηπίων σε αίθουσες που θα πληρούν τις προδιαγραφές ασφάλειας  και 

υγιεινής και θα παρέχονται  ποιοτικές υπηρεσίες αντίστοιχες των δημοτικών 

παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών. 

 

                                              

  

 
  Με εκτίμηση    

             Γιώργος Πατούλης 
  Δήμαρχος Αμαρουσίου 

 

                    

Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας 
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