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Ανεξάρτητος Βουλευτής Β΄Αθήνας 

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2018 

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣ: 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.  Η χώρα 
μας  σύμφωνα  με  την  ετήσια  έκθεση  της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής που φέρει  τίτλο 
«Παρακολούθηση της  Εκπαίδευσης και  της  Κατάρτισης-2017» κατατάσσεται  με  ποσοστό 79,6 
τοις εκατό δηλαδή τρίτη από το τέλος της ευρωπαϊκής λίστας χωρών, ως προς τη συμμετοχή 
των  τετράχρονων  νηπίων στην  προσχολική αγωγή  («Early childhood education and care». Στην  ίδια 
έκθεση, παρότι ο  ευρωπαϊκός στόχος  για  το  2020 σχετικά  με  τη  συμμετοχή  των  νηπίων στην 
προσχολική αγωγή  είναι  33 τοις  εκατό, η  Ελλάδα  αποκλίνει από τον  ευρωπαϊκό μέσο  όρο 
κατέχοντας μία εκ των τελευταίων θέσεων στην γενική κατάταξη καθώς ο εθνικός της στόχος 
αγγίζει μόλις το 12 τοις εκατό. 

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 τουλάχιστο  3 χιλιάδων 
νηπιαγωγών όπως προκύπτει από τα στοιχεία γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ.  

Με βάση τα ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός: 

- Ποιος ο χρονικός προγραμματισμός και ποιο το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού για την 
πραγματοποίηση προσλήψεων και  τη  δημιουργία  νέων  δομών  ώστε  να  υλοποιηθεί η 
υποχρεωτικότητα στην  προσχολική αγωγή ; Παρακαλώ  όπως παρασχεθούν τα 
προβλεπόμενα οικονομικά στοιχεία αναλυτικά ανά περιφέρεια.  

- Γιατί  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 ιδιωτικούς και δημοτικούς 
παιδικούς σταθμούς; 

- Ποιες  οι  προϋποθέσεις για  τη  συμμετοχή  των  ιδιωτικών   παιδικών σταθμών  στην 
υποχρεωτικότητα γενικά της προσχολικής εκπαίδευσης;  

- Πως εξηγείται η επιλογή του υπουργείου σας όσον αφορά την υποχρεωτικότητα έναντι της 
καθολικότητας  μέσω  της  προσβασιμότητας την  οποία προκρίνει ως  ιδιαίτερα  επωφελή 
στην εκπαίδευση των προνήπιων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή; 
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