ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΓΔΜΟ
ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΔΙ
ΜΑΡΝΗ 10 - 104 33 ΑΘΗΝΑ
ΣΗΛ: 210-8239503 FAX: 210-8239573
e-mail: pasybn@otenet.gr

ΤΠΟΜΝΗΜΑ
Παηδαγσγνί ησλ Παηδηθώλ ηαζκώλ
Γήκνπ…………………………..
Πξνο
Τπνπξγό Δζσηεξηθώλ
Κν Γηάλλε Ραγθνύζε (fax: 210-3641048)
Αμηόηηκε θύξηε Τπνπξγέ,
Αλακθίβνια κηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο αξκνδηόηεηεο ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο είλαη
ε αγσγή θαη ε εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο.
Οη Δήκνη αζθνύλ ζήκεξα απηή ηελ αξκνδηόηεηα κέζσ ησλ Παηδηθώλ Σηαζκώλ, νη νπνίνη
ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηελ νιόπιεπξε αλάπηπμε θαη θνηλσληθνπνίεζε ησλ κηθξώλ
δεκνηώλ κε ηηο πην ζύγρξνλεο κεζόδνπο ηεο παηδαγσγηθήο θαη ηεο ςπρνινγίαο.
Οη κεγάιεο ζεζκηθέο αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ λόκνπ
Καιιηθξάηε, απνηεινύλ ηζηνξηθό νξόζεκν θαη ζεκαηνδνηνύλ λέεο εμειίμεηο ζην ρώξν
ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Δίλαη γεγνλόο όηη νη Παηδηθνί ηαζκνί ησλ δήκσλ έρνπλ
πνιύρξνλε θαη ζεκαληηθή πξνζθνξά ζην ζεζκό ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη
απνηεινύλ έλα θαηλνηόκν ζεζκηθό πιαίζην θαη έλα δπλακηθό ζύζηεκα πξώτκεο
εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο.
Γηα ην ιόγν απηό είλαη απαξαίηεηε ε ζσξάθηζε θαη δηαηήξεζε ηνπ παηδαγσγηθνύ
ραξαθηήξα ησλ Παηδηθώλ ηαζκώλ, κέζσ ησλ πθηζηάκελσλ ΝΠΔΔ «Δεκνηηθνί
Παηδηθνί Σηαζκνί Δήκνπ….», ζηα νπνία αζθαιώο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνύλ όινη νη
Παηδηθνί Σηαζκνί ησλ Καιιηθξαηηθώλ Δήκσλ πνπ πξνέθπςαλ από ζπγρσλεύζεηο, θαζώο
επίζεο θαη νη Παηδηθνί Σηαζκνί ησλ δεκνηηθώλ επηρεηξήζεσλ πνπ ππάγνληαλ ζηελ
αξκνδηόηεηά ηνπο. Άιισζηε ην άξζξν 103 παξ. 3 ηνπ Καιιηθξάηε πξνβιέπεη ηε
δηαηήξεζε απηνηειώλ ΝΠΔΔ «εθείλα ησλ νπνίσλ ε δξαζηεξηόηεηα από πιεπξάο
επξύηεξεο αλαγλώξηζεο, εμεηδηθεπκέλνπ αληηθεηκέλνπ, καθξνρξόληαο απόδνζεο

έξγνπ θαη γεληθόηεξα θαηαμίσζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο δηθαηνινγεί ηελ αλσηέξσ
δηαηήξεζε».
Επηζεκαίλνπκε όηη:
1) Σηελ πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη Πξόλνηαο κε ην
Υπνπξγείν Εζσηεξηθώλ γηα ηε κεηαβίβαζε ησλ Παηδηθώλ Σηαζκώλ από ην θξάηνο
ζηελ Τνπηθή Απηνδηνίθεζε, ππάξρεη ζαθήο δηάηαμε ζύκθσλα κε ηελ νπνία νη
Παηδηθνί Σηαζκνί επηβάιιεηαη λα ζπζηαζνύλ ζηνπο Δήκνπο σο Ν.Π.Δ.Δ θαη
απαγνξεύεηαη λα αιιάμνπλ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν λνκηθή κνξθή
2) Τν αληηθείκελν ησλ Παηδηθώλ Σηαζκώλ είλαη ακηγώο παηδαγσγηθό θαη
εμεηδηθεπκέλν (αλαθέξεηαη άιισζηε ζην άξζξν 1 ηνπ Πξόηππνπ Καλνληζκνύ
Λεηηνπξγίαο ησλ Παηδηθώλ Σηαζκώλ ηνπ Υπνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ ζην νπνίν
νξίδεηαη σο πξσηαξρηθόο ζθνπόο ιεηηνπξγίαο ε πξνζρνιηθή αγσγή ζύκθσλα κε
ηηο ζύγρξνλεο κεζόδνπο ηεο παηδαγσγηθήο θαη ηεο ςπρνινγίαο).
3) Οη Παηδηθνί Σηαζκνί κεηά ηελ ελνπνίεζε ησλ Καιιηθξαηηθώλ Δήκσλ απνηεινύλ
κεγάινπο νξγαληζκνύο κε θαηαμησκέλε πξνζθνξά ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη κε
καθξνρξόληα απόδνζε έξγνπ ζε κεγάιν αξηζκό παηδηώλ θαη γνλέσλ.
4) Οηθνλνκηθά ζηελ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία, απνηεινύλ πγηή ΝΠΔΔ ιόγσ ηεο
ρξεζηήο δηνίθεζήο ηνπο. Επηπιένλ, είλαη ζαθέο όηη κπνξνύλ λα αμηνπνηήζνπλ
επξσπατθά πξνγξάκκαηα ΕΣΠΑ, όπσο ην πξόγξακκα «Ελαξκόληζε ηεο
νηθνγελεηαθήο κε ηελ επαγγεικαηηθή δσή», ζύκθσλα κε ην νπνίν κπνξνύλ λα
επηρνξεγνύληαη γηα ηα παηδηά αλέξγσλ κεηέξσλ ή ρακειόκηζζσλ γπλαηθώλ κε
ΙΚΑ θιπ. Τν ελ ιόγσ πξόγξακκα βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ιήγεη ην 2013. Σε
πεξίπησζε ζπγρώλεπζεο ησλ Παηδηθώλ Σηαζκώλ κε δνκέο Κνηλσληθήο Πξόλνηαο
ζα ππάξρεη αδπλακία ζπλέρηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο
ξπζκίζεηο Άξζξν 5 ΚΤΑ0.18975/νηθ 3.3113/21-10-2010.
5) Γηα ηηο ζπγρσλεύζεηο Ννκηθώλ Πξνζώπσλ ησλ Δήκσλ απαηηείηαη ζπλάθεηα
αληηθεηκέλνπ. Είλαη ζαθέο όηη νη Παηδηθνί Σηαζκνί δελ έρνπλ θακία ζπλάθεηα κε
ηηο δνκέο θνηλσληθήο πξόλνηαο, αζιεηηζκνύ ή άιισλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ ηνπ
Δήκνπ.
Κύξηε Υπνπξγέ,
Γλσξίδνληαο ηελ επαηζζεζία κε ηελ νπνία πξνζεγγίδεηε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ αγσγή
θαη εθπαίδεπζε ησλ κηθξώλ παηδηώλ ηεο ρώξαο καο, παξαθαινύκε ζεξκά, γηα ηελ
πξνζσπηθή ζαο παξέκβαζε πξνθεηκέλνπ λα απνζηαιεί εξκελεπηηθή εγθύθιηνο πξνο
όινπο ηνπο δήκνπο ηεο ρώξαο κε εληαία θαηεύζπλζε ηε δηαηήξεζε ησλ ΝΠΓΓ
«Γεκνηηθνί Παηδηθνί ηαζκνί…».
Η πξόηαζή καο βξίζθεηαη ζηελ θαηεύζπλζε ηεο δηαζθάιηζεο ηεο πνηόηεηαο παξνρώλ θαη
ησλ δνκώλ πνπ πθίζηαληαη ζήκεξα δηεζλώο ζην ρώξν ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο ζηελ
Τνπηθή Απηνδηνίθεζε.
Οη Παηδαγσγνί θαη νη εξγαδόκελνη ησλ Π..
Σνπ Γήκνπ……………………….

