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ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ: 1) τον Υπουργό Εσωτερικών
2) Την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
3) Τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων
Θέμα: «Προβληματικές οι Διαδικασίες για την Υποχρεωτικότητα
της Προσχολικής Αγωγής σε Δημόσιες και Δημοτικές Δομές»
Η προσχολική αγωγή συνιστά τη γνωσιακή και κοινωνική εκπαίδευση
του παιδιού στα πρώτα χρόνια της ζωής του και παρέχεται από τα
νηπιαγωγεία και τους παιδικούς σταθμούς.
Ο σχεδιασμός του Υπουργείου Παιδείας περί υποχρεωτικής
προσχολικής αγωγής με την μορφή της υποχρεωτικής παροχής
εκπαίδευσης και φροντίδας στα προνήπια μέχρι και τη φοίτηση στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση εκτιμάται ότι είναι πρόχειρος και
αποσπασματικός. Και τούτο διότι η υποχρεωτικότητα στην
προσχολική αγωγή προϋποθέτει αφενός τη δημιουργία 200 έως και
300 νέων τάξεων νηπιαγωγείων και αφετέρου την πρόσληψη
τουλάχιστον 3 χιλιάδων νηπιαγωγών, όπως προκύπτει από τα
στοιχεία γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ.
Συγκεκριμένα οι γεννήσεις παιδιών τα έτη 2013 και 2014 ανήλθαν σε
περίπου 186 χιλιάδες, ενώ οι θέσεις στα δημόσια νηπιαγωγεία δεν
ξεπερνούν τις 80 χιλιάδες δημιουργώντας πρόδηλα ανάγκη για νέα
νηπιαγωγεία και προσλήψεις προκειμένου να παρασχεθεί εκπαίδευση
και φροντίδα για τα πλέον 106 χιλιάδες προνήπια. Η μη εξασφάλιση
των
αναγκαίων δημόσιων υποδομών σε συνδυασμό με την
απαξίωση της λειτουργίας 1.600 δημοτικών δομών - όπως οι
δημοτικοί παιδικοί σταθμοί που παρέχουν υψηλής ποιότητας
παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό έργο στηρίζοντας δεκάδες χιλιάδες
οικογένειες - αποτελεί τροχοπέδη στην απρόσκοπτη εφαρμογή της
υποχρεωτικότητας στην προσχολική αγωγή.

Η ανεδαφικότητα του συνολικού σχεδιασμού επιβεβαιώνεται από την
ουσιαστική
έλλειψη οικονομικών πόρων που δύνανται να
διοχετευθούν σε προσλήψεις και νέα νηπιαγωγεία. Και τούτο διότι
όπως υποστηρίζουν οι εντασσόμενοι στο πρόγραμμα δήμοι, η
οικονομική στήριξη των 50 έως και 75 χιλιάδων ευρώ δυνάμει
Προγραμματικής Σύμβασης που υπογράφτηκε μεταξύ της Ελληνικής
Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.) και των
Υπουργείων Εσωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης που τους παρέχεται, δεν επαρκεί για τη
σύσταση ενός ή δύο νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και
βρεφονηπιακής φροντίδας.
Επιπρόσθετα, ο προγραμματισμός για ένταξη των τετράχρονων στην
υποχρεωτική σχολική εκπαίδευση πιλοτικά και σε ορισμένες μόνο
περιοχές για το ερχόμενο σχολικό έτος 2018-19 αποκλείει το δικαίωμα
των γονέων να επιλέγουν την πιο πρόσφορη λύση στην βάση της
καθολικότητας μέσω της προσβασιμότητας, όπως προτρέπει η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προσχολική εκπαίδευση συνολικά.
Με βάση τα ανωτέρω ερωτώνται οι συναρμόδιοι υπουργοί:
-

Ποιος ο χρονικός προγραμματισμός και ποιο το συνολικό ύψος
του προϋπολογισμού για την πραγματοποίηση προσλήψεων και τη
δημιουργία νέων δημόσιων και δημοτικών δομών ώστε να
υλο π οιηθεί η υ π οχρεωτικότητα στην π ροσχολική αγωγή ;
Παρακαλώ όπως παρασχεθούν τα προβλεπόμενα οικονομικά
στοιχεία αναλυτικά ανά περιφέρεια.

-

Προτίθεστε να αυξήσετε το ποσό των 50 ή και 75 χιλιάδων ευρώ
κατά περίπτωση και σε όποιον δήμο δεν επαρκεί προκειμένου να
δημιουργηθούν
νέα
τμήματα
βρεφικής , π αιδικής και
βρεφονηπιακής φροντίδας; Εάν ναι, υπάρχει οικονομικός «χώρος»
για τροποποίηση της υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης;

-

Η επιλογή της υποχρεωτικότητας στην προσχολική εκπαίδευση
καταργεί το voucher μέσω του ΕΣΠΑ; Εάν ναι, με ποιον τρόπο
σκοπεύετε να καλύψετε τα σχετικά οικονομικά κενά που θα
προκύψουν;

-

Είναι αληθές ότι η στελέχωση των δημόσιων νηπιαγωγείων θα
συντελείται μόνο με αποφοίτους τμημάτων ΑΕΙ; Τι πρόκειται να
γίνει με τους χιλιάδες βρεφονηπιοκόμους και λοιπό επιστημονικό
προσωπικό που απασχολούνται στους σημερινούς δημοτικούς
παιδικούς σταθμούς;
Ο ερωτών Βουλευτής

Θεοχάρης (Χάρης) Θεοχάρης, Β’ Αθήνας

