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Πεντέλη, 27 Φεβρουαρίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 
 

Ο Πρόεδρος του Σ.Π.Α.Π. και Γενικός Γραµµατέας του Εποπτικού Συµβουλίου 
της Κ.Ε.Δ.Ε. Βλάσσης Σιώµος µε την Αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ στη Βουλή για 

το θέµα της ένταξης παιδιών ηλικίας 4 ετών στην υποχρεωτική εκπαίδευση 
 

Στην Αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ, υπό τον Πρόεδρό της και Δήµαρχο Αµαρουσίου Γιώργο 
Πατούλη, η οποία πραγµατοποίησε κύκλο ενηµέρωσης των κοινοβουλευτικών κοµµάτων 
σχετικά µε την απόφαση περί ένταξης παιδιών ηλικίας 4 ετών στην υποχρεωτική 
εκπαίδευση, συµµετείχε ο Πρόεδρος του Συνδέσµου Δήµων για την Προστασία και 
Ανάπλαση του Πεντελικού (Σ.Π.Α.Π.) και Γενικός Γραµµατέας του Εποπτικού 
Συµβουλίου της ΚΕΔΕ Βλάσσης Σιώµος. 
 
Στην αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ, συµµετείχαν επίσης τα µέλη του ΔΣ της Ένωσης Σίµος 
Δανιηλίδης, Δήµαρχος Νεάπολης - Συκεών, Νίκος Χιωτάκης, πρώην Δήµαρχος 
Κηφισιάς, Γιώργος Κοτρωνιάς, πρώην Δήµαρχος Λαµιέων, οι Δήµαρχοι Δάφνης-
Υµηττού Μιχάλης Σταυριανουδάκης και Σάµου Μιχάλης Αγγελόπουλος, εκπρόσωποι 
της ΠΟΕ-ΟΤΑ, της ΠΑΣΥΒΝ και του Συλλόγου Ιδιωτικών Παιδικών Σταθµών. 
 
Προηγήθηκε συγκέντρωση διαµαρτυρίας στην πλατεία Κλαυθµώνος και πορεία προς τη 
Βουλή, µε τη συµµετοχή εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης, εκατοντάδων εργαζοµένων 
στους βρεφονηπιακούς σταθµούς και πλήθους γονέων. 
 
Η αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ µαζί µε τις αντιπροσωπείες των εργαζοµένων 
συναντήθηκαν και υπέβαλλαν υπόµνηµα µε τις θέσεις της Αυτοδιοίκησης στον 
κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Ξυδάκη στον οποίο κατέθεσαν και τις 
χιλιάδες υπογραφές γονέων που συγκεντρώθηκαν από τους Δήµους όλης της χώρας, 
ως µορφή διαµαρτυρίας για την προωθούµενη διάταξη. 
 
Για το επίµαχο ζήτηµα ενηµέρωσαν επίσης τον βουλευτή της ΝΔ και Γενικό Γραµµατέα 
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του κόµµατος Κωνσταντίνο Τσιάρα, τον βουλευτή των 
ΑΝΕΛ Δηµήτρη Καµµένο καθώς και τους βουλευτές εισηγητές του Νοµοσχεδίου, την 
βουλευτή της ΝΔ Νίκη Κεραµέως, τον βουλευτή της ΔΗΣΥ Θεόδωρο Παπαθεοδώρου, 
το Βουλευτή των ΑΝΕΛ Κώστα Κατσίκη, καθώς και τον τοµεάρχη Παιδείας του 
Ποταµιού Γιώργο Μαυρωτά. Το υπόµνηµα µε τις θέσεις τους υπέβαλλαν και υπόψιν της 
κοινοβουλευτικής οµάδας του ΚΚΕ. 
 
Κατά την ενηµέρωση των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων των κοµµάτων ο κ. Πατούλης 
έκανε λόγο για µία «ανεφάρµοστη απόφαση» και εστίασε στις δυσµενείς επιπτώσεις που 
θα προκληθούν στην οµαλή λειτουργία πετυχηµένων δοµών, στους εργαζόµενους αλλά 
και σε χιλιάδες οικογένειες. Και κατέληξε: 
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«Δεν κατανοούµε αυτή τη βιασύνη της κυβέρνησης να εφαρµόσει µία διάταξη χωρίς 
προηγουµένως να έχει διαβουλευθεί µε την Αυτοδιοίκηση και τους αρµόδιους φορείς. 
Ζητάµε την απόσυρση της διάταξης και την άµεση έναρξη διαλόγου. Αν δεν γίνει αυτό 
ζητάµε να δοθεί η δυνατότητα της δυνητικής εφαρµογής της, δηλαδή να µπορούν να 
επιλέγουν οι γονείς σε ποια δοµή θα φοιτήσουν τα παιδιά τους. Δεν µπορεί η κυβέρνηση 
να αποφασίζει αιφνιδιαστικά για την Αυτοδιοίκηση, χωρίς αυτήν». 
 
Ο Πρόεδρος του Σ.Π.Α.Π. και Γενικός Γραµµατέας του Εποπτικού Συµβουλίου της 
ΚΕΔΕ Βλάσσης Σιώµος δήλωσε σχετικά:  
 
«Είναι νοµίζω αυτονόητο, ότι όταν µιλάµε για σχολεία, εκπαίδευση, γονείς και κυρίως 
µικρά παιδιά, οι αυθαίρετες αποφάσεις, ερήµην της κοινωνίας και της Αυτοδιοίκησης, η 
οποία εµπλέκεται άµεσα, περιττεύουν.  Απαιτείται διάλογος και συνεννόηση 
προκειµένου να λύσουµε τα προβλήµατα που φέρνει η αιφνιδιαστική αυτή διάταξη, τόσο 
σε επίπεδο παιδιών και γονέων, όσο σε επίπεδο προσωπικού, αλλά και πόρων λειτουργίας 
των παιδικών σταθµών και των νηπιαγωγείων.  Είναι βέβαιο ότι οι αλλαγές που 
προωθούνται θα δηµιουργήσουν σοβαρές ελλείψεις σε επίπεδο υποδοµών. Για το λόγο 
αυτό  ενηµερώσαµε διεξοδικά τα κόµµατα της Βουλής για τις θέσεις της Αυτοδιοίκησης 
επί του θέµατος.  Οφείλουµε όλοι να καταλάβουµε ότι η συγκεκριµένη διάταξη του 
Υπουργείου Παιδείας είναι προς το παρόν, υπό τις σηµερινές συνθήκες, ανεφάρµοστη 
και θα δηµιουργήσει πολλαπλά προβλήµατα σε εργαζόµενους, χιλιάδες οικογένειες 
αλλά και στην οµαλή λειτουργία των δοµών των Δήµων.  Η αυτοδιοίκηση οφείλει να 
προασπιστεί τις δοµές της, καθώς και τα δικαιώµατα εργαζοµένων, γονέων, αλλά κυρίως 
των µικρών παιδιών.  Σε καµία περίπτωση δεν είµαστε κατά των µεταρρυθµίσεων αρκεί 
το πεδίο εφαρµογής τους να είναι ρεαλιστικό και να έχει σχεδιαστεί σωστά, µε διάλογο 
µεταξύ όλων των εµπλεκοµένων φορέων». 
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