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ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
 

Η Πρωτοβουλία Γονέων των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Αγίων 
Αναργύρων - Καματερού  πραγματοποίησε την πρώτη της συνέλευση στις 4 Μαΐου 

του 2011. Γονείς και εκπαιδευτικοί συζητήσαμε για τα προβλήματα των 

Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου μας, τα οποία εντείνονται δραματικά εξαιτίας 

των περικοπών, αλλά και για τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί σε όλες τις 

οικογένειες εξαιτίας της μείωσης των μισθών, της ανεργίας και της ακρίβειας. Στη 

δεύτερη συνέλευσή μας στις 22 Μαΐου του 2011, αποφασίσαμε να απευθυνθούμε 

στη Δημοτική Αρχή συγκεντρώνοντας υπογραφές για τα παρακάτω αιτήματα: 

 

• Ζητάμε δωρεάν Βρεφονηπιακούς Σταθμούς ώστε να καλυφθούν οι 

ανάγκες όλων των οικογενειών του Δήμου μας και να ικανοποιηθεί το 
δικαίωμα των παιδιών για ισότιμη πρόσβαση στο εκπαιδευτικό 
σύστημα, αρχή του οποίου αποτελεί η προσχολική αγωγή. Αίτημά μας είναι 

να μην απορριφθεί καμία αίτηση εγγραφής και επανεγγραφής βρέφους ή 

νηπίου στο Δήμο μας κατά το προσεχές σχολικό έτος. Ως πρώτη ικανοποίηση 

του παραπάνω αιτήματος, ζητούμε άμεσα την επαναλειτουργία του Α΄ 

Βρεφονηπιακού Σταθμού του Δήμου Αγίων Αναργύρων σε νέο κτήριο. 

 
• Ζητάμε άμεσα την πρόσληψη  μόνιμου προσωπικού για την ασφαλή 
λειτουργία των Σταθμών και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 

υπαγορεύει η σχετική νομοθεσία, ώστε να αποφευχθούν αντιπαιδαγωγικές 



πρακτικές όπως η συστηματική αλλαγή των εκπαιδευτικών στα μέσα της 

σχολικής χρονιάς.  

 

• Ζητάμε οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί να λειτουργούν σύμφωνα με όλες 
τις προδιαγραφές ασφαλείας που προβλέπονται στη νομοθεσία και  η 

λειτουργία τους καθώς και η κτηριακή τους καταλληλότητα να αξιολογείται 

τακτικά από επόπτη υγείας και τεχνικό ασφαλείας. 

 

• Ζητάμε τη συμμετοχή εκπροσώπων των γονέων στις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων για θέματα που αφορούν την προσχολική αγωγή στο Δήμο μας. 

Ως πρώτη ένδειξη ικανοποίησης αυτού του αιτήματος ζητάμε συνάντηση 
γονέων με το δήμαρχο Αγίων Αναργύρων - Καματερού καθώς και να 
συγκληθεί ανοιχτό δημοτικό συμβούλιο παρουσία γονέων με στόχο να 

υπάρξει διάλογος μεταξύ γονέων και τοπικών πολιτικών παραγόντων για τα 

θέματα που αφορούν τους βρεφονηπιακούς σταθμούς. 

 

• Ζητάμε την κατάργηση των τροφείων ως άμεση κίνηση ανακούφισης 
των οικογενειών μας. Η προσχολική αγωγή είναι υποχρέωση της πολιτείας 

και δικαίωμα κάθε παιδιού και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να αποτελεί 

ανταποδοτική υπηρεσία. Οι εργαζόμενοι έχουμε ήδη  πληρώσει φόρους και 

θεωρούμε απαράδεκτο να μπαίνει και επιπλέον χαράτσι μέσα από τα τροφεία 

στους παιδικούς σταθμούς, ειδικά σε αυτή τη δύσκολη για όλους μας 

οικονομική συγκυρία. 

 

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας. 

 

 

Πρωτοβουλία Γονέων 

Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού 

 

 

Συν: Ακολουθούν συνημμένες οι υπογραφές των γονέων  


