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Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων 

ΑΝΑΦΟΡΑ 

 

Προς τους Υπουργούς: Εσωτερικών 

Οικονομικών 

    Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων 

    Ανάπτυξης & Επενδύσεων 

    Παιδείας & Θρησκευμάτων 

 

Θέμα: «Αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στις πληρωμές βρεφονηπιακών 

σταθμών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Προσχολικής αγωγής και 

δημιουργικής απασχόλησης παιδιών» 2022-2023 

Η θέση του ΜέΡΑ25 είναι ξεκάθαρα υπέρ της δημόσιας δωρεάν παιδείας και της 

πλήρους κρατικής μέριμνας και κάλυψης όλων των οικογενειών με παιδιά που 

κατοικούν στην Ελλάδα.  

Ωστόσο, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΜέΡΑ25 αντιλαμβανόμενη τον κοινωνικό ρόλο 

που καλείται να καλύψει η ιδιωτική πρωτοβουλία στην ευαίσθητη ηλικία των βρεφών 

και νηπίων καταθέτει ως αναφορά την επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 

Συλλόγων Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών και του Συλλόγου Ιδιωτικών Μεγάλων και 

Μικρών Παιδικών Σταθμών και Νηπιαγωγείων Ελλάδος σχετικά με την καθυστέρηση 

των πληρωμών των βρεφονηπιακών σταθμών προγράμματος ΕΣΚΑ, αλλά και 

παρελκόμενα άλλα προβλήματα που αφορούν τον εν λόγω χώρο. 

Καλούνται οι Υπουργοί να απαντήσουν στα ερωτήματα που ευκρινώς θέτουν οι 

επαγγελματίες.  

Επισυνάπτεται η επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων 

Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών και του Συλλόγου Ιδιωτικών Μεγάλων και 

Μικρών Παιδικών Σταθμών και Νηπιαγωγείων Ελλάδος. 

Παρακαλούμε για την απάντηση και τις ενέργειές σας. 

 

 

 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
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Αθήνα, 06/12/2022 

 

 Οι καταθέτοντες Βουλευτές 

 

Γιάνης Βαρουφάκης 

 

Μαρία Απατζίδη 

 

Κρίτων Αρσένης 

 

Κλέων Γρηγοριάδης 

 

Γιώργος Λογιάδης 

 

Σοφία Σακοράφα 
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δεν έχουν σαφή διαβεβαίωση για τον χρόνο εξόφλησης όλων των δεδουλευμένων- 

οφειλόμενων προς εκείνες. 

Επίσης, οι ιδιωτικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί που επιτελούν επί 50 ολόκληρα χρόνια 

κοινωνικό λειτούργημα και είναι κοιτίδες πολιτισμού σε κάθε γειτονιά και σε κάθε Δήμο, 

τείνουν να συρρικνωθούν ή και να αφανισθούν λόγω προβληματικών νομοθετημάτων, 

όπως αναλύουμε στη συνέχεια: 

 Ο μη πιστοποιημένος και σε ισχύ πλέον ρόλος των «Νταντάδων της Γειτονιάς» σε  

συνδυασμό με την ίδρυση μικρών Παιδικών Σταθμών - χώρων φιλοξενίας σε 

μεγάλες επιχειρήσεις, χωρίς όμως κτηριολογικές προδιαγραφές και πιστοποιήσεις, 

θα αποτελέσουν σταδιακά την αρχή του τέλους της λειτουργίας για τους 

θεσμοθετημένους, νομίμως αδειοδοτούμενους και συστηματικά ελεγχόμενους από 

πολλούς και διαφορετικούς φορείς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς. 

 

Μάλιστα μας προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη το γεγονός ότι η Πολιτεία υλοποιεί ήδη το 

πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς», μολονότι τα εχέγγυα προστασίας των 

ανηλίκων παιδιών, με βάση τον νόμο, είναι προβληματικά και μολονότι σε 

διάφορους κοινωνικούς χώρους τα κρούσματα παιδικής κακοποίησης δυστυχώς 

πολλαπλασιάζονται  

 

 Ο υπεύθυνος Παιδικής Προστασίας, ο οποίος ορθά τονίζουμε ότι θεσμοθετήθηκε  

και υπάρχει σε κάθε Βρεφονηπιακό Σταθμό, αφήνει όμως νομικά ακάλυπτο κάθε 

ιδιοκτήτη και τον συνεργάτη του ο οποίος έχει αυτόν τον ρόλο, σε κάθε επιβουλή ή 

κακή προαίρεση ενός  πολίτη. 

 

 Το Ηλεκτρονικό Παρουσιολόγιο, νέα διαδικασία συνδεόμενη με το πρόγραμμα 

ΕΣΠΑ, έχει δημιουργήσει επιπρόσθετες δυσλειτουργίες στην καθημερινότητα των 

Βρεφονηπιακών Σταθμών και στους γονείς, οι οποίοι καλούνται να προσκομίζουν 

για τις απουσίες των παιδιών μόνον βεβαίωση παιδιάτρου έτσι ώστε να 

δικαιολογηθούν αυτές, ενώ οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί κινδυνεύουν να μην 

πληρωθούν από την ΕΕΤΑΑ σε περίπτωση που οι ωφελούμενοι γονείς δεν 

προσκομίσουν τα σχετικά έγγραφα. 

 

 Επίσης, η φιλοσοφία του νέου προγράμματος «Κυψέλη» ουσιαστικά τείνει να 

καταργήσει την ποικιλομορφία των παιδαγωγικών προσεγγίσεων και 

προγραμμάτων των Βρεφονηπιακών Σταθμών, αντικαθιστώντας αυτά με ένα 

ωρολόγιο πρόγραμμα, κοινό πανελληνίως. 

 

 Ακόμη, η ανυπαρξία διευκρινιστικών εγκυκλίων, μετά το 2017, όσον αφορά 

λειτουργικά ζητήματα των Βρεφονηπιακών Σταθμών, προκαλεί αφενός τριβές με 

ελεγκτικούς φορείς και αφετέρου δίνει τη δυνατότητα σε εκείνους να ερμηνεύουν     

κατά περίπτωση το θεσμικό πλαίσιο. 
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Διερωτώμεθα λοιπόν γιατί η Πολιτεία επιθυμεί να επιτρέψει την διαπαιδαγώγηση και 

εκπαίδευση των παιδιών προσχολικής ηλικίας σε πρόσωπα και χώρους, που δεν θα έχουν 

καμία πιστοποίηση; 

Γιατί η Πολιτεία τείνει να κρατικοποιήσει μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ ή (και) να 

συρρικνώσει τις ιδιωτικές Δομές μέσω του προγράμματος «Νταντάδες της γειτονιάς»; 

Αντίθετα, οι ιδιωτικές Δομές μας διαθέτουν χώρους  πιστοποιημένους με βάση 

συγκεκριμένα κριτήρια αδειοδότησης (κτηριολογικά, υγειονομικά κ.ά.), διαθέτουν 

καταρτισμένο παιδαγωγικό- εκπαιδευτικό προσωπικό και παρέχουν διαπαιδαγώγηση, 

εκπαίδευση, ψυχαγωγία, ψυχολογική υποστήριξη και πρώιμη παρέμβαση σε όλα τα  

παιδιά της προσχολικής ηλικίας. 

Παράλληλα, μεγάλο μέρος των νομίμων εκπροσώπων των Δομών μας είναι γυναίκες, οι 

οποίες εκφράζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη δυναμική της γυναικείας 

επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. 

Είναι λοιπόν απορίας άξιον γιατί τα αρμόδια Υπουργεία παραβλέπουν όλα τα 

προηγούμενα, μεταξύ των οποίων και τον ορατό πλέον κίνδυνο να γίνουν άνεργοι 

μερικές χιλιάδες εργαζόμενοι; 

Κατανοούμε ότι το κράτος έχει υποστεί αρκετά πλήγματα λόγω πανδημίας και φυσικών 

καταστροφών των συνεπειών των οποίων είμαστε όλοι αποδέκτες, αλλά δεν θα πρέπει 

εκείνο να φαίνεται ή να παρουσιάζεται ανάλγητο έναντι των παιδιών, των οικογενειών τους 

και των Βρεφονηπιακών Σταθμών, οι οποίοι λειτουργούν από πολύ νωρίς το πρωί για να 

υποδεχθούν τα παιδιά, προκειμένου οι γονείς τους να εργαστούν. 

Αντί της επίλυσης ορισμένων, έστω, προβλημάτων μας, επιθυμούν το κράτος και τα 

συναρμόδια Υπουργεία να παρακολουθούν για παράδειγμα με ‘’barcode-ραβδοκώδικες’’ 

εάν τα παιδιά προσέρχονται στις Δομές, με διαφαινόμενους στόχους όμως την πληρωμή 

μελλοντικά των δομών ανά ώρα και την περικοπή κονδυλίων από το ποσόν που επιδοτεί 

τους ωφελούμενους γονείς, της τάξεως δηλαδή των 180 ευρώ ή 240 ευρώ ή 295 ευρώ ανά 

μήνα, χρήματα τα οποία δεν επαρκούν, στις παρούσες συνθήκες και λόγω της ενεργειακής 

κρίσης και της συναφούς αλματώδους αύξησης των τιμών των αγαθών. 

Υπάρχουν συνάδελφοι πανελληνίως, οι οποίοι δυσκολεύονται να σιτίσουν τα παιδιά, να 

αγοράσουν καύσιμα για τα σχολικά, να αγοράσουν πετρέλαιο για να θερμάνουν τους 

χώρους και να πληρώσουν τους εργαζόμενούς τους, αλλά παρόλες τις σοβαρότατες 

αντιξοότητες τις οποίες καθημερινά αντιμετωπίζουν συνεχίζουν να προσφέρουν 

κοινωνικό έργο. Έως πότε όμως; 

Σε 25 ημέρες έρχονται τα Χριστούγεννα. Τι είδους γιορτές θα κάνουν όλοι όσοι εργάζονται 

στις Δομές αλλά και οι ιδιοκτήτες τους; 

Ας μας απαντήσει η Πολιτεία εάν υπάρχει τρόπος επιβίωσης με βάση τα προηγούμενα, για 

να ζήσουν με αξιοπρέπεια εργαζόμενοι και επιχειρήσεις. 






