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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Η Κεληξηθή Έλωζε Δήκωλ Ειιάδαο (ΚΕΔΕ) κε απόθαζή ηεο, ζην εηήζην ηαθηηθό 

ζπλέδξην ηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο αξρέο ηνπ Δεθέκβξε ζηε Θεζζαινλίθε, πξνηείλεη 

ζηελ θπβέξλεζε ηελ ππαγωγή ηωλ λεπηαγωγείωλ ζηνπο Δήκνπο. πγθεθξηκέλα πξνηείλεηαη: 

«ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΤΓΚΡΟΣΗΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ 

Προηείνοσμε ηη διοικηηική μεηαθορά ζηην Σοπική Ασηοδιοίκηζη όλων ηων 

αποκενηρωμένων σπηρεζιών ηης Κενηρικής και ηης Αποκενηρωμένης Διοίκηζης ποσ είναι 

τωροθεηημένες ζε περιθερειακό ή δημοηικό επίπεδο, ζηην ανηίζηοιτη Περιθέρεια ή ηο 

Δήμο, είηε νη αξκνδηόηεηέο ηνπο αθνξνύλ «ηνπηθή ππόζεζε», είηε αθνξνύλ «απνζηνιή ηνπ 

θξάηνπο» (νπόηε ζα αζθνύληαη από ηελ Τνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη΄ εθρώξεζε εμνπζίαο από ηελ 

Κεληξηθή Δηνίθεζε). 

Με ηνλ ηξόπν απηό, ε απνθέληξσζε ησλ αξκνδηνηήησλ ζπλνδεύεηαη από ηνπο αληίζηνηρνπο 

πόξνπο, δηόηη δηαζθαιίδεηαη ε ζπλνιηθή ππαγσγή ησλ κεηαθεξόκελσλ ππεξεζηώλ ζηελ πνιηηηθή 

δηεύζπλζε ηεο πξσηνβάζκηαο ή ηεο δεπηεξνβάζκηαο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, κε ην ζύλνιν ησλ 

αλζξώπηλσλ θαη νηθνλνκηθώλ πόξσλ θαη ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ηνπο, ρσξίο λα ρξεηαζηεί 

ε ρσξηθή κεηαθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ηεο ππνδνκήο απηώλ. 

Ελδεηθηηθά, νη θξαηηθέο δνκέο πνπ πξνηείλνπκε λα κεηαθεξζνύλ δηνηθεηηθά ζηελ πξσηνβάζκηα 

Τνπηθή Απηνδηνίθεζε, είλαη νη αθόινπζεο: 

1. ηα Κνηλσληθά Ιδξύκαηα 

2. ηα Νηπιαγωγεία 

3. ηα Γξαθεία ηνπ ΟΑΕΔ. 

4. νη Δνκέο πξόιεςεο θαη νη Δνκέο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Κέληξσλ Υγείαο (ηδίσο ησλ αζηηθνύ ηύπνπ), πιελ ηνπ πγεηνλνκηθνύ 

πξνζσπηθνύ ηνπο.» 

Είλαη πξαγκαηηθά απνξίαο άμην όηη ε ΚΕΔΕ πξνηείλεη ηέηνηα ζεκειηαθή αιιαγή γηα ην 

εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα θαη επαλαθέξεη ζηελ επηθαηξόηεηα έλα ζέκα ην νπνίν έρεη θξηζεί κε 

απόθαζε ηνπ ηΕ, όηαλ είλαη ε πιένλ αλαξκόδηα λα ην θάλεη θαη όηαλ ην έξγν ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο γηα ηα ζρνιεία, ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο, δελ πείζεη γηα ηελ νξγάλωζε θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ (πξνβιήκαηα ζηελ θαηαλνκή ρξεκάηωλ ζηα ζρνιεία, 

έιιεηκκα ζηελ εμεύξεζε θαη ζπληήξεζε ηωλ θηηξηαθώλ ππνδνκώλ γηα ηα ζρνιεία, 

αηέιεηωηε γξαθεηνθξαηία θιπ). 
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΄Τζηεξα από πξνζθπγή ηεο ΔΟΕ ζην Σπκβνύιην Επηθξαηείαο ζην παξειζόλ, 

εθδόζεθε ε κε αξηζκό 2592/1999 απόθαζε, ε νπνία αλαθέξεη: 

«...από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Σπληάγκαηνο πξνθύπηεη όηη ν ζπληαγκαηηθόο 

λνκνζέηεο αλαζέηεη ηελ απνζηνιή ηεο παηδείαο επζέωο ζην θξάηνο θαη απνθιείεη ηελ 

κεηαθνξά αξκνδηνηήηωλ ζηνπο νξγαληζκνύο ηνπηθήο απηνδηνηθήζεωο νπνηνπδήπνηε 

βαζκνύ...εηδηθά ωο πξνο ηελ πξωηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ην ηζρύνλ 

ζύληαγκα αλαγλωξίδεη ηελ απνθιεηζηηθή επζύλε θαη αξκνδηόηεηα ηνπ θξάηνπο γηα ηε 

δηνίθεζε, ηελ επνπηεία θαη ηε ιεηηνπξγία ηωλ δεκνζίωλ εθπαηδεπηεξίωλ...» 

Η πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε απνηειεί αλαπόζπαζην θαη ζεκειηαθό θνκκάηη ηεο 

εθπαίδεπζεο, κε ζπλέρεηα θαη ζύλδεζε. Πνιιά πξνγξάκκαηα κεηάβαζεο έρνπλ αλαδείμεη ηνλ 

ξόιν ηεο από ην Νεπηαγωγείν ζην Δεκνηηθό ζρνιείν θαη πνιιέο πξαθηηθέο ρξεζηκνπνηνύληαη 

πξνθεηκέλνπ λα εληζρύζνπλ ηε ζύλδεζε ηνπ Νεπηαγωγείνπ κε ην Δεκνηηθό ζρνιείν γηα 

παηδαγωγηθνύο θαη κνξθωηηθνύο ιόγνπο. 

Οπνηαδήπνηε πξόζεζε γηα ζπδήηεζε πνπ ζα αθνξά ηε κεηαθνξά ηεο δνκήο ηωλ 

λεπηαγωγείωλ ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη αιιαγή ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ηωλ 

λεπηαγωγώλ απνηειεί "θόθθηλε γξακκή". 

      Θα είκαζηε πάληα απέλαληη ζε όζνπο επεμεξγάδνληαη νπηζζνδξνκηθέο ιύζεηο κέρξη λα 

θεξδίζνπκε ηε δίρξνλε ππνρξεωηηθή πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε γηα όια ηα παηδηά, γηα κηα 

θαιύηεξε εθπαίδεπζε, γηα έλα θαιύηεξν ζρνιείν. 

 

Γηα ην Δ. 
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Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
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