
 

 
 

 

 

Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021 

 

 

 

 ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

 

Προς τον κο Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

 

 

Θέμα: Απουσία διαλόγου αναφορικά με την κατάρτιση του νέου 

προγράμματος λειτουργίας των Βρεφονηπιακών Σταθμών. 

 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

 

Όπως πληροφορούμαστε από δημόσια ανακοίνωση της «Πανελλήνιας 

Ομοσπονδίας Συλλόγων Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών», η κατάρτιση του νέου 

προγράμματος λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών, προαναγγέλθηκε από την 

υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, 
χωρίς να προσκληθεί η Ομοσπονδία, παρά το γεγονός του ότι έχει καταθέσει 

συγκεκριμένες απόψεις, χρονοδιαγράμματα και στάδια εφαρμογής, από τις 

Νοεμβρίου 2020, ημέρα της συλλογικής πανελλήνιας έκφρασης με την ίδρυση της 

ΠΟΣΙΠΣ. 

Η Ομοσπονδία υποστηρίζει, ότι η πορεία εξέλιξης του συγκεκριμένου 

κλάδου, πρέπει να βρει ενωμένους και όχι διχασμένους, όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς, με σεβασμό στο παιδί και με κατάθεση της τεχνογνωσίας 

που έχει υπάρξει ως απόσταγμα πείρας, μετά τα εφτά Προσυνέδρια, τα οποία 
οργανώθηκαν τα τελευταία χρόνια με τα αντίστοιχα ελληνικά Πανεπιστήμια.  

Κύριε Υπουργέ, με βάση το προαναφερθέν πνεύμα, η «Πανελλήνια 

Ομοσπονδία Συλλόγων Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών», θέτει τα εξής αναγκαία 

ερωτήματα: 

 Γιατί η κυρία Υφυπουργός, δεν έχει απαντήσει εδώ και πέντε μήνες σχετικά 

με την εξαίρεση του Φορέα από την Επιτροπή; 
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 Γιατί η κυρία Υφυπουργός, δεν συμπεριέλαβε κάποιον Επιστήμονα από 
την Ελληνική Πανεπιστημιακή Κοινότητα, οι εκπρόσωποι της οποίας θα 

κληθούν να διδάξουν σύμφωνα με τις αποφάσεις της Επιτροπής, που 

δημιουργήθηκε κατ’ εντολή της ιδίας; 

 

 

 Γιατί η κυρία Υφυπουργός, αγνόησε τους εκπροσώπους των φορέων 
(ιδιοκτητών και παιδαγωγών), οι οποίοι θα κληθούν να υλοποιήσουν 

αποφάσεις Μελών Επιτροπής, της οποίας τα μέλη δεν διαθέτουν 

οποιουδήποτε επιπέδου τεχνογνωσία για ένα τόσο ευαίσθητο πεδίο; 

 

 Γιατί τόση βιασύνη και τέτοια μυστικότητα, χωρίς ίχνος διαλόγου για 

σημαντικά θέματα τα οποία ο Κλάδος ανέδειξε τα τελευταία σχεδόν 

πενήντα χρόνια, διεκδικώντας την επίλυσή τους;  

 

 

 Πότε η κυρία Υφυπουργός, διεξήγαγε επιστημονική έρευνα για να 

γνωρίσει πώς λειτουργούν οι Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί, 

ιδιαίτερα οι ιδιωτικοί, οι οποίοι έχουν ως σημαντικό δομικό στοιχείο την 

ποιοτική τους λειτουργία; 

 

 Πότε η κυρία Υφυπουργός, έθεσε υπό την αιγίδα της ή πρότεινε να 

διοργανωθεί ή συμμετείχε σε ένα Πανελλήνιο Συνέδριο του Κλάδου, για 

να αφουγκραστεί την αγωνία αυτών που υπηρετούν ή διδάσκουν την 

Προσχολική Αγωγή; 

 

 Πότε παρουσιάστηκε η κυρία Υφυπουργός, δημόσια για να υποστηρίξει 

τους Γονείς, τα παιδιά, τους Εργαζόμενους και τους Ιδιοκτήτες για όλο 

αυτό που όλοι βιώνουν, με απρόβλεπτες συνέπειες, εδώ και ένα χρόνο, 

λόγω του covid-19; 

 

 Πότε, με ποιές διαδικασίες τεκμηριωμένες και πώς εκπαίδευσε 

Παιδαγωγούς, Βρεφονηπιοκόμους, Νηπιαγωγούς για τα όρια που πρέπει 

και μπορούν τα παιδιά ως έναν βαθμό να θέτουν και τους τρόπους με τους 

οποίους εκείνα θα αντιμετωπίσουν επικίνδυνες συμπεριφορές; 

 

 
 

 

 

 



Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία, 

 

 

 

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός: 

 

 

 

 Τι απαντάτε αναφορικά με τα συγκεκριμένα ερωτήματα, τα οποία θέτει η 

«Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών»; 
 

 

 

 

 

                                                    Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 

 

 

Μαρία Απατζίδη,  

 

Βουλευτής Ανατολικής Αττικής  

 

ΜέΡΑ25 




