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ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΡΟΘΕΣΕΩΝ 

ΤΙΤΛΟΣ ΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ: 

 

«Μζτρα ενίςχυςθσ των εργαηομζνων και ευάλωτων κοινωνικϊν ομάδων, 

κοινωνικοαςφαλιςτικζσ διατάξεισ και διατάξεισ για τθν ενίςχυςθ των ανζργων» 

 

 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: 

Το ςχζδιο νόμου αναρτικθκε ςε δθμόςια διαβοφλευςθ ςτισ 15 Οκτωβρίου 2020 και 

ϊρα 16:00 με τίτλο: 

«Μζτρα ενίςχυςθσ των εργαηομζνων και ευάλωτων κοινωνικϊν ομάδων, 

κοινωνικοαςφαλιςτικζσ διατάξεισ και διατάξεισ για τθν ενίςχυςθ των ανζργων» 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: 

15 Οκτωβρίου 2020, ϊρα 16:00 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: 

29 Οκτωβρίου 2020, ϊρα 18:00 

ΣΧΟΛΙΑ ΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: Διακόςια εβδομιντα-πζντε (275) 

ΚΑΤ’ΑΘΟΝ: 

Άρκρο 1: 110 Σχόλια, Άρκρο 2: 19 Σχόλια, Άρκρο 3: 0 Σχόλια, Άρκρο 4: 4 Σχόλια, 

Άρκρο 5: 3 Σχόλια, Άρκρο 6: 3 Σχόλια, Άρκρο 7: 19 Σχόλια, Άρκρο 8: 0 Σχόλια, 

Άρκρο 9: 0 Σχόλια, Άρκρο 10: 5 Σχόλια, Άρκρο 11: 0 Σχόλια, Άρκρο 12: 1 Σχόλιο, 

Άρκρο 13: 1 Σχόλιο, Άρκρο 14: 0 Σχόλια, Άρκρο 15: 2 Σχόλια, Άρκρο 16: 3 Σχόλια, 

Άρκρο 17: 1 Σχόλιο, Άρκρο 18: 0 Σχόλια, Άρκρο 19: 0 Σχόλια, Άρκρο 20: 0 Σχόλια, 

Άρκρο 21: 16 Σχόλια, Άρκρο 22: 1 Σχόλιο, Άρκρο 23: 0 Σχόλια, Άρκρο 24: 0 Σχόλια, 

Άρκρο 25: 1 Σχόλιο, Άρκρο 26: 2 Σχόλια, Άρκρο 27: 1 Σχόλιο, Άρκρο 28: 2 Σχόλια, 

Άρκρο 29: 1 Σχόλιο Άρκρο 30: 0 Σχόλια, Άρκρο 31: 30 Σχόλια Άρκρο 32: 0 Σχόλια, 

Άρκρο 33: 0 Σχόλια Άρκρο 34: 0 Σχόλια, Άρκρο 35: 2 Σχόλια Άρκρο 36: 0 Σχόλια, . 

Άρκρο 37: 0 Σχόλια, Άρκρο 38: 6 Σχόλια Άρκρο 39: 1 Σχόλιο, Άρκρο 40:0 Σχόλια, 

Άρκρο 41: 0 Σχόλια, Άρκρο 42: 1 Σχόλιο, Άρκρο 43:2 Σχόλια, Άρκρο 44: 0 Σχόλια, 

Άρκρο 45: 0 Σχόλια, Άρκρο 46: 0 Σχόλια, Άρκρο 47: 37 Σχόλια, Άρκρο 48: 0 Σχόλια, 

Άρκρο 49: 0 Σχόλια, Άρκρο 50: 1 Σχόλιο, Άρκρο 51: 0 Σχόλια.   
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ΓΕΝΙΚΑ 

Θ δθμόςια διαβοφλευςθ επί του ςχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργαςίασ και 

Κοινωνικϊν Υποκζςεων με τίτλο «Μζτρα ενίςχυςθσ των εργαηομζνων και ευάλωτων 

κοινωνικϊν ομάδων, κοινωνικοαςφαλιςτικζσ διατάξεισ και διατάξεισ για τθν 

ενίςχυςθ των ανζργων» διεξιχκθ θλεκτρονικά μζςω του ιςτοχϊρου opengov.gr, 

υπό τθν εποπτεία του Εκνικοφ Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 

(ΕΚΔΔΑ). Σε αυτιν προςκλικθκαν να ςυμμετάςχουν οι κοινωνικοί εταίροι και κάκε 

ενδιαφερόμενοσ κατακζτοντασ προτάςεισ επί των διατάξεων του νομοςχεδίου. 

Από τθν καταγραφι και μελζτθ των ςχολίων προκφπτει ότι θ ςυντριπτικι 

πλειοψθφία αυτϊν αφοροφν τα άρκρα 1 και 2 του ςχεδίου νόμου, με τα οποία 

ειςάγονται ρυκμίςεισ για τα ΚΔΑΡ και τα ΚΔΑΡΑΜΕΑ. Θ πλειοψθφία των ςχετικϊν 

ςχολίων επικεντρϊνεται ςτο ωράριο λειτουργίασ των δομϊν αυτϊν, ςτο θλικιακό 

όριο των ωφελουμζνων παιδιϊν, ςτθν προοπτικι κατοχφρωςθσ του παιδαγωγικοφ 

χαρακτιρα τουσ και τθσ πολεοδομικισ αδειοδότθςθσ των ΚΔΑΡ ωσ κτθρίων 

εκπαίδευςθσ, ςτθν ανάγκθ ςυμπερίλθψθσ ςτον ςκοπό τουσ τθσ υποςτθρικτικισ για 

τθν οικογζνεια αποςτολισ τουσ, ςτθν κατ’ εξαίρεςθ δυνατότθτα λειτουργίασ τουσ ςε 

χϊρουσ δθμόςιων ςχολικϊν κτιρίων, ςτθ δυςχζρεια εφαρμογισ τθσ πρόβλεψθσ περί 

καταγραφισ ςε πραγματικό χρόνο τθσ άφιξθσ και τθσ αποχϊρθςθσ των 

ωφελουμζνων παιδιϊν μζςω ειδικισ θλεκτρονικισ εφαρμογισ και ςτον ανελαςτικό 

χαρακτιρα τθσ πρόβλεψθσ περί υποχρεωτικισ ιςομεροφσ απαςχόλθςθσ των 

ωφελουμζνων παιδιϊν ςε τρεισ τουλάχιςτον δραςτθριότθτεσ δθμιουργικισ 

απαςχόλθςθσ. Επί των λοιπϊν διατάξεων του νομοςχεδίου, ςθμαντικό αρικμό 

ςχολίων ςυγκζντρωςε το άρκρο 7, με το οποίο ρυκμίηεται ηιτθμα που άπτεται των 

προχποκζςεων πρόςβαςθσ ςτον κεςμό τθσ αναδοχισ. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ 

πλειοψθφία των ςχολίων επικεντρϊνεται είτε ςε νομοτεχνικι παραδρομι, θ οποία 

κα κεραπευτεί μετά το πζρασ τθσ διαβοφλευςθσ, είτε ςε κζματα τα οποία δεν 

αφοροφν το ρυκμιςτικό αντικείμενο τθσ τροποποιοφμενθσ διάταξθσ, αλλά ζτερα 

άρκρα του νόμου ςτον οποίο αυτι εντάςςεται. Επιπρόςκετα, αξιόλογο αρικμό 

ςχολίων ςυγκζντρωςαν το άρκρο 21, με το οποίο κεςπίηεται θ μείωςθ κατά τρεισ 

ποςοςτιαίεσ μονάδεσ  του φψουσ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν των μιςκωτϊν 

εργαηομζνων, το άρκρο 31 με το οποίο ειςάγεται θ δυνατότθτα πρόωρθσ 

ςυνταξιοδότθςθσ των ςτρατιωτικϊν και πολιτικϊν υπαλλιλων που πάςχουν από 

κυςτικι ίνωςθ ι μόνιμθ ορκοκυςτικι διαταραχι  και το άρκρο 47  το οποίο 

προβλζπει τθν δυνατότθτα διάκεςθσ και παραχϊρθςθσ κατά κυριότθτα  των 

κατοικιϊν του καταςκευαςτικοφ προγράμματοσ του τ. Οργανιςμοφ Εργατικϊν 

Κατοικιϊν (τ. ΟΕΚ) παραχϊρθςθσ ςε πολίτεσ με ζντονεσ κοινωνικζσ και οικονομικζσ 

ανάγκεσ που ςτεροφνται κατοικίασ. 

 

ΡΑΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΟΛΙΩΝ ΕΡΙ ΤΩΝ ΑΘΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ: 
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Άρκρο 1: 

Κζντρα Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ Ραιδιϊν 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 18-10-2020 και ϊρα 21:52: 

«Kατ’ εξαίρεςθ, δφναται να ςτεγάηονται και ςε χϊρουσ δθμόςιων ςχολικϊν κτιρίων, 

ςτουσ οποίουσ κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ωραρίου δεν πραγματοποιείται 

διδαςκαλία. 

ΓΛΑΨΛ ΠΣΡΣ ΧΕ ΔΘΠΣΧΛΑ ΧΧΣΟΕΛΑ,ΡΑ ΕΥΛΨΦΕΥΕΨΑΛ ΞΑΛ ΧΨΑ ΛΔΛΩΨΛΞΑ ΧΧΣΟΕΛΑ.» 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 18-10-2020 και ϊρα 21:38: 

«1)ΡΑ ΕΥΛΨΦΕΥΕΨΑΛ Θ ΧΩΧΨΕΓΑΧΘ ΠΕ ΑΟΟΕΧ ΔΣΠΕΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ ,ΧΩΦΛΧ Θ ΠΛΑ 

ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΑ ΡΑ ΕΡΣΧΟΕΛ ΨΘΡ ΑΟΟΘ. 

2)ΡΑ ΕΥΛΨΦΕΥΕΨΑΛ ΣΥΩΧ ΨΣ ΞΔΑΥ ΡΑ ΧΦΘΧΛΠΣΥΣΛΕΛΨΛΧ ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΕΛΧ ΥΣΩ 

ΒΦΛΧΞΣΡΨΑΛ ΧΨΣΡ ΑΩΟΕΛΣ ΧΩΦΣ ΣΥΩΧ ΞΣΟΩΠΒΘΨΘΦΛΣ ΞΟΕΛΧΨΣ ΓΩΠΡΑΧΨΘΦΛΣ 

ΓΘΥΕΔΣ ΠΥΑΧΞΕΨ ΓΘΥΕΔΣ ΨΕΡΡΛΧ ΞΑΛ ΕΛΡΑΛ ΑΔΕΛΣΔΣΨΘΠΕΡΑ ΑΥΣ ΨΣΩΧ 

ΑΑΦΠΣΔΛΣΩΧ ΦΣΦΕΛΧ» 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 20-10-2020 και ϊρα 11:08: 

«Επειδι λόγω τθσ δίχρονθσ προςχολικισ εκπαίδευςθσ τα παιδιά πλζον ξεκινοφν να 

φοιτοφν ςε νθπιαγωγείο από 4 ετϊν, προτείνεται να υπάρξει τροποποίθςθ τθσ 

θλικίασ των παιδιϊν που απαςχολοφνται ςτα ΞΔΑΥ και να ξεκινά απο 4 ετϊν.» 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 21-10-2020 και ϊρα 23:31: 

«Οόγω τθσ δίχρονθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ βάςθ τθσ οποίασ τα παιδιά 

εγγράφονται ςτα νθπιαγωγεία από τθν θλικία των 4 ετϊν, προτείνω θ θλικία ςτισ 

οποίεσ απαςχολοφνται δθμιουργικά τα παιδιά ςτα ΞΔΑΥ να γίνει από τζςςερα (4) 

ζωσ δϊδεκα (12) ετϊν.» 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 21-10-2020 και ϊρα 23:10: 

«Υροτείνω να υπάρξει προςκικθ ςτο άρκρο που να αναφζρει ότι ςε περιόδουσ ςτισ 

οποίεσ τα ςχολεία είναι κλειςτά (καλοκαίρι, Υάςχα, Χριςτοφγεννα) τα ΞΔΑΥ να 

λειτουργοφν και ςε πρωινό ωράριο για τθ δθμιουργικι απαςχόλθςθ των παιδιϊν, 

για να μθν υπάρχει πρόβλθμα ςτα παιδιά λόγω τθσ εργαςίασ των γονζων.» 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 22-10-2020 και ϊρα 09:47: 

«κα πρζπει να υπάρξει αναφορά ςτο άρκρο ςχετικά με τθ δυνατότθτα λειτουργίασ 

των ΞΔΑΥ και ςε πρωινά ωράρια, ιδίωσ ςε περιόδουσ που τα ςχολεία είναι κλειςτά 

και επιβάλλεται θ λειτουργία τουσ πρωί για τθν δθμιουργικι απαςχόλθςθ των 

δικαιοφμενων παιδιϊν. 
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θ θλικία των ωφελοφμενων παιδιϊν κα πρζπει να ξεκινάει από τα 4 χρονϊν, λόγω 

τθσ δίχρονθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ.» 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 22-10-2020 και ϊρα 12:44: 

«Σι θλικίεσ των παιδιϊν πρζπει να χωρίηονται από 4-8 και απο 8-12 χρονων.Σι λόγοι 

είναι Υαιδαγωγικοί, Ξτιριολογικοι και Οειτουργικοί. Χαφϊσ το πρόγραμμα και οι 

δράςεισ κα είναι ανάλογεσ,όπωσ ακριβϊσ είναι και οι ανάγκεσ. Σι θλικίεσ 4-8 

χρόνων μποροφν να λειτουργιςουν ςτο φυςικό τουσ χϊρο όπωσ είναι τα 

ςυςτεγαςμζνα νθπιαγωγεία με τουσ Β/Ρ παιδικοφσ ςτακμοφσ, ενϊ οι θλικίεσ 8-12 

ςτα κτίρια των δθμοτικϊν ςχολείων.» 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε από τον Ρανελλινιο Σφλλογο Εργαηομζνων ΚΔΑΡ ςτισ 23-

10-2020 και ϊρα 00:50: 

«Υαράγραφοσ 1 

Υροτείνουμε αναδιατφπωςθ τθσ Υαραγράφου 1 ωσ εξισ: 

Ξζντρα Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ Υαιδιϊν (ΞΔΑΥ) είναι οι δομζσ κοινωνικισ 

πρόνοιασ, παιδαγωγικοφ χαρακτιρα, ςτισ οποίεσ απαςχολοφνται δθμιουργικά 

παιδιά θλικίασ από τεςςάρων (4) ζωσ δϊδεκα (12) ετϊν για ζνα χρονικό διάςτθμα 

τθσ θμζρασ εκτόσ του ςχολικοφ ωραρίου. Χτισ δομζσ αυτζσ δφνανται να 

απαςχολοφνται και παιδιά με ελαφριάσ μορφισ κινθτικά ι αιςκθτθριακά 

προβλιματα. 

Αιτιολόγθςθ: 

Α. Κεωροφμε πολφ ςθμαντικό να αναγνωριςτεί πλζον και μζςω του κεςμικοφ 

πλαιςίου ίδρυςθσ και λειτουργίασ των Δομϊν, πζρα από τον προνοιακό τουσ 

χαρακτιρα και ο παιδαγωγικόσ τουσ χαρακτιρασ, ο οποίοσ τόςο ποιοτικά όςο και 

ουςιαςτικά/πρακτικά τισ χαρακτθρίηει. Ψόςο από τα προγράμματα και τισ 

δραςτθριότθτεσ που ζχουν αμιγϊσ παιδαγωγικό χαρακτιρα, όςο και από τισ ίδιεσ τισ 

ειδικότθτεσ του προςωπικοφ (καταρτιςμζνοι, πτυχιοφχοι εκπαιδευτικοί όλων των 

ειδικοτιτων) που εργάηονται ςτα ΞΔΑΥ, είναι αυτονόθτο πωσ θ λειτουργία των 

Δομϊν είναι παιδαγωγικισ φφςεωσ. Κεωροφμε απόλυτα λογικό, εφλογο, δίκαιο και 

ςωςτό να γίνεται, λοιπόν, θ ξεκάκαρθ αυτι αναφορά ςτον παιδαγωγικό χαρακτιρα 

των ΞΔΑΥ ςτθν πρϊτθ παράγραφο, θ οποία αποτελεί ςτθν ουςία τον «Σριςμό» των 

ΞΔΑΥ. Υόςο δε μάλλον όταν ιδθ κεωροφνται και επίςθμα ωσ χϊροι 

διαπαιδαγϊγθςθσ οι Υαιδικοί Χτακμοί και ζχουν αναγνωριςτεί ωσ παιδαγωγοί οι 

Βρεφονθπιοκόμοι που τουσ ςτελεχϊνουν. 

Β. Αν και ςτο τζλοσ τθσ παραγράφου 7 γίνεται αναφορά ςτο ότι τα θλικιακά όρια 

δφνανται να αναπροςαρμόηονται Ωπουργϊν Υαιδείασ και Κρθςκευμάτων και 

Εργαςίασ και Ξοινωνικϊν Ωποκζςεων, προτείνουμε το θλικιακό όριο των παιδιϊν να 

ξεκινάει από τα τζςςερα (4) ζτθ, κακϊσ με τθν εφαρμογι τθσ δίχρονθσ 

υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ των νθπίων τα παιδιά αυτισ τθσ θλικίασ (προ-νιπια), 
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ςτεροφνται τθσ δυνατότθτασ δθμιουργικϊν δραςτθριοτιτων εκτόσ του ςχολικοφ 

ωραρίου (απογεφματα και καλοκαίρι). Υρόκειται για αίτθμα που εκφράηεται ζντονα 

και κατ’επανάλθψθ τα τελευταία χρόνια προσ τουσ εργαηόμενουσ ςτα ΞΔΑΥ από 

τουσ ίδιουσ τουσ γονείσ. 

Υαράγραφοσ 2 

Υροτείνουμε ςυμπλιρωςθ τθσ Υαραγράφου 2 ωσ εξισ: 

Χκοπόσ των ΞΔΑΥ είναι θ δθμιουργικι απαςχόλθςθ των παιδιϊν με τθν εφαρμογι 

ςφγχρονων παιδαγωγικϊν πρακτικϊν και οργανωμζνων εξατομικευμζνων και 

ομαδικϊν δραςτθριοτιτων για τθν υποςτιριξθ τθσ ςωματικισ, νοθτικισ, 

ςυναιςκθματικισ και κοινωνικισ ανάπτυξισ τουσ. Επιπλζον, μζςω των παραπάνω, 

επιτυγχάνεται θ πολυδιάςτατθ ςτιριξθ των γονζων/οικογενειϊν των παιδιϊν. 

Αιτιολόγθςθ: 

Χκοπόσ των ΞΔΑΥ, πζρα από τον προφανι που περιγράφεται εφςτοχα ςτθν 

διατφπωςθ του ςχεδίου νόμου και αφορά ςτα ίδια τα παιδιά, είναι αναμφίβολα και 

θ πολφπλευρθ ςτιριξθ του κεςμοφ τθσ οικογζνειασ, θ πολυδιάςτατθ βοικεια που 

παρζχεται ςτουσ ίδιουσ τουσ γονείσ μζςω τθσ ςυμμετοχισ των παιδιϊν τουσ ςτα 

ΞΔΑΥ. 

Ενδεικτικά: 

Χε οικονομικό επίπεδο. Σι γονείσ ζχουν τθ δυνατότθτα να παρζχουν ςτα παιδιά τουσ 

μεγάλθ ποικιλία παιδαγωγικϊν και ψυχαγωγικϊν υπθρεςιϊν υψθλοφ ποιοτικοφ 

επιπζδου, εντελϊσ δωρεάν. Λδιαίτερα γονείσ από τα αςκενζςτερα οικονομικά 

ςτρϊματα, ι πολφτεκνοι, οι μονογονεϊκζσ οικογζνειεσ κ.λ.π., οι οποίοι αξιοποιϊντασ 

τα οφζλθ των επιδοτοφμενων προγραμμάτων (π.χ. «Εναρμόνιςθ») δίνουν τθν 

ευκαιρία ςτα παιδιά τουσ να ςυμμετζχουν ςε δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ, τισ 

οποίεσ δεν κα είχαν τθν οικονομικι δυνατότθτα να παρακολουκιςουν ςε άλλεσ 

δομζσ και χϊρουσ που κα χρειαηόταν να πλθρϊςουν για αυτζσ. 

Χε εργαςιακό επίπεδο. Σι γονείσ διατθροφν τθ δυνατότθτα να ανταποκρίνονται ςτισ 

αυξθμζνεσ απαιτιςεισ τθσ εργαςίασ τουσ, ζχοντασ εξαςφαλίςει τθ δθμιουργικι 

απαςχόλθςθ των παιδιϊν τουσ εκτόσ ςχολικοφ ωραρίου, τα απογεφματα, ςτουσ 

αςφαλείσ και φιλόξενουσ χϊρουσ των ΞΔΑΥ. Διαφορετικά κα ζπρεπε ι ο ζνασ από 

τουσ δφο γονείσ να μθν εργάηεται για να είναι ςτο ςπίτι με τα παιδιά ι να 

επιβαρφνεται ο οικογενειακόσ προχπολογιςμόσ με επιπλζον ζξοδα για ζνα άτομο να 

προςζχει τα παιδιά ςτο ςπίτι όςο οι γονείσ εργάηονται. Ξάτι που ςτισ μζρεσ μασ λίγεσ 

οικογζνειεσ μποροφν να καλφψουν οικονομικά. 

Χε κοινωνικό επίπεδο – δθμογραφικό. Θ «ανάςα» προςωπικοφ/οικογενειακοφ 

χρόνου, ατομικισ ςωματικισ άςκθςθσ και υγείασ, ακόμα και 

χαλάρωςθσ/ξεκοφραςθσ που εξαςφαλίηουν οι γονείσ, ενϊ τα παιδιά τουσ βρίςκονται 

ςτα ΞΔΑΥ, είναι χωρίσ υπερβολι ανεκτίμθτθ. Είναι αυτι που κα δϊςει ςε ζνα νζο 

ηευγάρι τισ ευνοϊκζσ εκείνεσ ςυνκικεσ που χρειάηεται για να πάρει τθν πολφ 

δφςκολθ ςτισ μζρεσ μασ απόφαςθ να κάνει ζνα δεφτερο ι ακόμα και ζνα τρίτο 
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παιδί. Θ ίδια θ λειτουργία των ΞΔΑΥ είναι ζνα από τα «εργαλεία» που πρζπει να 

αξιοποιιςει θ χϊρα μασ για τθ δθμιουργία ολοζνα και περιςςότερο κετικϊν 

ςυνκθκϊν για τθν υποςτιριξθ των οικογενειϊν ςτθν εκνικι προςπάκεια 

αντιμετϊπιςθσ του δθμογραφικοφ ηθτιματοσ. 

Για τουσ παραπάνω ενδεικτικοφσ λόγουσ, προτείνουμε να ςυμπλθρωκεί ςτουσ 

ςκοποφσ των ΞΔΑΥ πζρα από τον παιδαγωγικό τουσ ρόλο και θ διάςταςθ τθσ 

κοινωνικι τουσ προςφοράσ προσ τουσ γονείσ και τισ οικογζνειεσ των παιδιϊν. 

Υαράγραφοσ 4 

Υροτείνουμε τθν αναδιατφπωςθ τθσ Υαραγράφου 4 ωσ εξισ: 

Ψα ΞΔΑΥ δφναται να ιδρφονται και να λειτουργοφν ςε περιοχζσ όπου ςτον οικείο 

πολεοδομικό ςχεδιαςμό είναι επιτρεπτι θ χριςθ κτιρίων κοινωνικισ πρόνοιασ και 

για τθν αδειοδότθςι τουσ εφαρμόηονται οι εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ 

πολεοδομικισ νομοκεςίασ για τισ δομζσ κοινωνικισ πρόνοιασ. Ξατ’ εξαίρεςθ, 

δφνανται να ςτεγάηονται ςε χϊρουσ δθμόςιων ςχολικϊν κτιρίων. Σι προχποκζςεισ 

λειτουργίασ των ΞΔΑΥ ςε κτίρια δθμόςιων ςχολείων κακορίηονται και 

εξειδικεφονται μζςω τθσ ΞΩΑ τθσ παραγράφου 7 του παρόντοσ. 

Αιτιολόγθςθ: 

Αυτι τθ ςτιγμι τα δθμοτικά ΞΔΑΥ που ςτεγάηονται και λειτουργοφν ςε δθμόςια 

ςχολεία είναι αυτονόθτο ότι χρθςιμοποιοφν και αίκουςεσ ςτισ οποίεσ κατά τθν 

πρωινι λειτουργία του ςχολείου πραγματοποιείται διδαςκαλία. Ενδεχόμενθ, 

απαγόρευςθ τθσ χριςθσ των αικουςϊν διδαςκαλίασ, κα προκαλζςει μεγάλα 

προβλιματα ςτα ΞΔΑΥ αυτά και πολφ πικανό κάποια να κινδυνζψουν με κλείςιμο. 

Πζςω τθσ προτεινόμενθσ αναδιατφπωςθσ, προτείνουμε για το κζμα αυτό να ζχουμε 

τθν ευκαιρία να το αναλφςουμε μαηί με τθν ΞΕΔΕ εκτενϊσ, κατά τθν επεξεργαςία και 

διαμόρφωςθ τθσ ΞΩΑ, κατά τθν οποία κεωροφμε δεδομζνο ότι κα κλθκοφμε να 

ςυμμετάςχουμε. Είναι κάτι που πραγματικά μπορεί να ρυκμιςτεί μζςω τθσ ΞΩΑ και 

δεν χρειάηεται να ειςαχκεί μζςω του Άρκρου αυτοφ μία άκρωσ δεςμευτικι διάταξθ 

θ οποία δεν ζχει ςυηθτθκεί επαρκϊσ με όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ φορείσ 

(Ωπ.Υαιδείασ, ΞΕΔΕ, ΥΑΧΕΞΔΑΥ). 

Υαράγραφοσ 5 

Υροτείνουμε αναδιατφπωςθ τθσ Υαραγράφου 5 ωσ εξισ: 

Για τον ζλεγχο τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ των ΞΔΑΥ και τθν αξιολόγθςι τουσ ωσ 

κεςμοφ Ξοινωνικισ Υρόνοιασ, δθμιουργείται θλεκτρονικι εφαρμογι του 

Ωπουργείου Εργαςίασ και Ξοινωνικϊν Ωποκζςεων, τθν οποία υλοποιεί και 

διαχειρίηεται θ εταιρεία «Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ Ξοινωνικισ Αςφάλιςθσ Α.Ε.» 

(Θ.ΔΛ.Ξ.Α. Α.Ε.). Χτθν εφαρμογι αυτι κάκε αδειοδοτθμζνοσ φορζασ υποχρεοφται, 

κατ’ ελάχιςτο, να δθλϊνει ςε θμεριςια βάςθ τθν ςυμμετοχι/παρουςία κάκε 

παιδιοφ δθλϊνοντασ παράλλθλα τθν ϊρα άφιξθσ και αποχϊρθςθσ του από τθ δομι, 

κακϊσ και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίασ τθσ, με ρθτι καταγραφι των 
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επιμζρουσ δραςτθριοτιτων δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ και το χρονοδιάγραμμά 

τουσ, ϊςτε για κάκε παιδί να δθλϊνονται αναλυτικά οι δραςτθριότθτεσ 

δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ που ςυμμετείχε ςφμφωνα με το ωσ άνω δθλωκζν 

ςυγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα. 

Αιτιολόγθςθ: 

Α. Σ ςτόχοσ του ςυγκεκριμζνου Άρκρου είναι αφενόσ να ελεγχκεί θ προςζλευςθ των 

παιδιϊν και αφετζρου θ ςυμμετοχι τουσ ςτισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ 

δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ. Εφλογοσ ο ςτόχοσ και κεμιτόσ. Υαρόλα αυτά ςε κάποια 

ςθμεία κακίςταται μθ λειτουργικό το μζτρο, ο τρόποσ μζςω του οποίου επιλζγει το 

Ωπουργείο να επιτφχει τον επικυμθτό ςτόχο. Ψο πρϊτο ςκζλοσ τθσ ρφκμιςθσ ζχει να 

κάνει με τθν εφαρμογι καταγραφισ ϊρασ άφιξθσ και αποχϊρθςθσ κάκε παιδιοφ ςε 

πραγματικό χρόνο. Για να εφαρμόςουμε αυτιν τθν πραγματικά υπερβολικι 

διαδικαςία ςτθν πράξθ (θ οποία παρεμπιπτόντωσ δεν ζχει εφαρμοςτεί ποτζ ξανά ςε 

άλλθ δομι πρόνοιασ), κα πρζπει κάκε δθμοτικό ΞΔΑΥ να ςτερθκεί τισ παιδαγωγικζσ 

υπθρεςίεσ ενόσ εκ του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ του, ο/θ οποίοσ/α κα πρζπει να 

είναι ςυνεχϊσ μπροςτά από ζναν υπολογιςτι και να ενθμερϊνει τθν θλεκτρονικι 

πλατφόρμα ςε πραγματικό χρόνο για τθν ϊρα που ιρκε και που ζφυγε κάκε ζνα 

από τα παιδιά που ςυμμετζχουν. Για παράδειγμα, αν υποκζςουμε πωσ ςε μία Δομι 

με 100 εγγεγραμμζνα παιδιά, ζρχονται κακθμερινά περίπου 60-70 παιδιά και για 

κάκε ζνα από αυτά τα παιδιά ο υπεφκυνοσ κα χρειάηεται κατά μ.ο. από 2’ για τθν 

κάκε καταγραφι, κα απαιτοφνται τουλάχιςτον 4-5 ϊρεσ κάκε μζρα για να 

δθλϊνονται ςε πραγματικό χρόνο τα παιδιά από τον υπεφκυνο εκπαιδευτικό. Σ 

εκπαιδευτικόσ αυτόσ κα ςταματάει το εργαςτιριο, τθν ομαδικι ι εξατομικευμζνθ 

δραςτθριότθτα που διδάςκει/επιβλζπει εκείνθ τθ ςτιγμι, διακόπτοντασ τθ ροι τθσ, 

για να μεταβεί ςτον χϊρο του γραφείου εκπαιδευτικϊν και να δθλϊςει ςτθν 

εφαρμογι ςε πραγματικό χρόνο ζνα-ζνα το κάκε παιδί που ειςζρχεται ι εξζρχεται 

του χϊρου. Πθν ξεχνάμε ότι αναφερόμαςτε ςε δθμοτικζσ Δομζσ, οι οποίεσ είτε είναι 

οριακά ςτελεχωμζνεσ είτε ακόμα και υποςτελεχωμζνεσ, ειδικά μετά τισ απολφςεισ 

και τισ μειϊςεισ ωρϊν εργαςίασ που προζκυψαν λόγω τθσ απαράδεκτθσ και 

καταςτροφικισ πολιτικισ επιλογισ για μείωςθ τθσ χρθματοδότθςθσ των ΞΔΑΥ που 

εφαρμόςτθκε μζςω του φετινοφ ςχεδιαςμοφ τθσ Δράςθσ. Επίςθσ, υπάρχουν δομζσ 

που δεν διακζτουν καν ίντερνετ ι ακόμα και υπολογιςτι (τα ΞΔΑΥ πχ ςε ςχολικά 

κτίρια δεν ζχουν καν πρόςβαςθ ςτα γραφεία των Δαςκάλων του ςχολείου, οπότε 

δεν ζχουν κακόλου πρόςβαςθ ςε ςτακερό τθλζφωνο και ίντερνετ), κακϊσ και ΞΔΑΥ 

ςτθν περιφζρεια ςτα οποία με τθν πρϊτθ κακοκαιρία κόβεται το ίντερνετ και το 

τθλζφωνο. 

Ενϊ, λοιπόν, ο ςτόχοσ τθσ ρφκμιςθσ είναι ςτθν κατεφκυνςθ του ελζγχου τθσ 

ςυμμετοχισ των παιδιϊν κλπ., πρακτικά κα απαιτεί πολφ χρόνο για το άτομο που κα 

ζχει τθ ευκφνθ αυτι και ςτθν ουςία κα αποκοπεί από τθν παιδαγωγικι διαδικαςία 

αναλαμβάνοντασ το ρόλο του «καταγραφζα». Ξαι εδϊ προφανϊσ μιλάμε για τθν 
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πλειοψθφία των δθμοτικϊν ΞΔΑΥ, ςτα οποία με 2-3 άτομα εκπαιδευτικό 

προςωπικό, θ δζςμευςθ του ενόσ εξ αυτϊν κα ζχει ςαν άμεςο αποτζλεςμα τθν 

κατακόρυφθ υποβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ αλλά και τθσ ποικιλίασ των παρεχόμενων 

παιδαγωγικϊν υπθρεςιϊν ςτα παιδιά. Κεωροφμε πωσ ο ςτόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

νομοκετικισ παρζμβαςθσ είναι θ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των υπθρεςιϊν προσ τα 

παιδιά, αλλά και θ ίδια θ αςφάλεια των παιδιϊν, όπωσ γράφει και θ αιτιολογικι 

ζκκεςθ του ςχεδίου νόμου, και όχι θ παραμικρι υποβάκμιςθ αυτϊν. 

Θ εμπειρία μάσ ζχει αποδείξει ότι ο μόνοσ ρεαλιςτικόσ τρόποσ να ελεγχκεί με 

ςιγουριά θ ςυμμετοχι των παιδιϊν (ι θ μθ ςυμμετοχι τουσ), εφόςον αυτόσ είναι ο 

πραγματικόσ ςτόχοσ τθσ ρφκμιςθσ, είναι οι αιφνιδιαςτικοί επιτόπιοι ζλεγχοι, οι 

οποίοι όπωσ ζχουμε τονίςει και κατ’ιδίαν ςτισ ςυναντιςεισ, αφενόσ κα πρζπει να 

εντακοφν και να πυκνϊςουν και αφετζρου κα πρζπει να διενεργοφνται ΞΑΚ’ΣΟΘ τθ 

διάρκεια του ωραρίου τθσ Δομισ και ΣΧΛ ΠΣΡΣ κατά τθν ζναρξθ του ωραρίου, 

όπωσ ςυνθκίηεται κατά κόρον τα τελευταία χρόνια. Δεν μποροφν να εξαχκοφν 

ακριβι, ορκά και αςφαλι ςυμπεράςματα ςχετικά με τθν ςυμμετοχι των παιδιϊν ςε 

μία Δομι με οκτάωρθ λειτουργία, όταν διενεργοφνται ζλεγχοι μόνο κατά τα πρϊτα 

30 ι 60 λεπτά του ωραρίου λειτουργίασ τθσ. Δεν αντικατοπτρίηει τον θμεριςιο 

αρικμό ςυμμετεχόντων παιδιϊν θ πρϊτθ ϊρα λειτουργίασ μασ, οφτε και το 

τελευταίο μιςάωρό τθσ. Αυτό δεν είναι κάτι οφτε κρυφό, οφτε κακό, οφτε παράνομο, 

οφτε παράλογο. Ψα παιδιά προςζχονται και αποχωροφν ΧΨΑΔΛΑΞΑ. Θ real time 

καταγραφι ακοφγεται απόλυτα αποτελεςματικι ωσ προσ τον ςτόχο του ελζγχου τθσ 

ςυμμετοχισ των παιδιϊν, αλλά αν το προςεγγίςουμε πρακτικά, όπωσ αναφζραμε 

παραπάνω, απαιτεί τθ δζςμευςθ ενόσ ατόμου από το προςωπικό για να αςχολείται 

με προςοχι και ακρίβεια ΠΣΡΣ με αυτό, για να μθ γίνει βεβαίωσ κάποιο λάκοσ και 

γεννθκοφν νζα, μεγαλφτερα προβλιματα λόγω αυτοφ. Χασ διαβεβαιϊνουμε πωσ με 

τα ςθμερινά δεδομζνα ΔΕΡ περιςςεφει, ςτα δθμοτικά τουλάχιςτον ΞΔΑΥ, αυτό το 

επιπλζον άτομο. Είμαςτε ιδθ οριακά ςτελεχωμζνοι και ζνα τζτοιο χρονικά 

απαιτθτικό επιπλζον κακικον, κα αποδυναμϊςει τα ΞΔΑΥ ωσ προσ τισ παρεχόμενεσ 

παιδαγωγικζσ υπθρεςίεσ ακόμα περιςςότερο. 

Β. Ψο δεφτερο ςθμείο τθσ Υαραγράφου 5 ςτο οποίο ζχουμε ζνςταςθ είναι θ 

ειςαγωγι τθσ υποχρζωςθσ των παιδιϊν να παρακολουκοφν «ιςομερϊσ», ιςόχρονα 

δθλαδι, τθν κάκε προςφερόμενθ δραςτθριότθτα-εργαςτιριο. Σ λόγοσ που 

ειςάγεται θ ςυγκεκριμζνθ ρφκμιςθ είναι ςαφισ και ο ςτόχοσ που κζτει είναι ςωςτόσ 

(αντιμετϊπιςθ φαινομζνων μονοκεματικϊν ΞΔΑΥ, ακαδθμίεσ ποδοςφαίρου κλπ). Θ 

διατφπωςθ όμωσ μζςω τθσ οποίασ επιχειρείται να επιτευχκεί ο ςυγκεκριμζνοσ 

ςτόχοσ και να επιλυκεί το πρόβλθμα δεν δίνει μία πρακτικά εφαρμόςιμθ λφςθ, 

κακϊσ κα επιφζρει άλλα προβλιματα ςτθ λειτουργία μασ. Εξθγοφμε με μορφι 

ερϊτθςθσ υπόκεςθσ εργαςίασ: 

Ζςτω ότι ζχουμε ςε ζνα ΞΔΑΥ τισ δραςτθριότθτεσ εικαςτικά, μουςικι, γυμναςτικι. 

Χφμφωνα με τθ διατφπωςθ τθσ ρφκμιςθσ, το κάκε παιδί κα πρζπει να ςυμμετζχει 

ιςομερϊσ, δθλαδι για ίςεσ ϊρεσ, ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ. Ζςτω ότι κάποιο παιδί 
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ζχει κλίςθ και του αρζςουν περιςςότερο τα εικαςτικά και κζλει να ςυμμετζχει 

κακθμερινά ςτα αντίςτοιχα εργαςτιρια, ενϊ θ μουςικι δεν του αρζςει και τόςο 

οπότε επικυμεί να κάνει μόνο μία ϊρα τθν εβδομάδα ι και κακόλου. Κα το 

αναγκάςουμε να κάνει και μουςικι, που δεν του αρζςει τόςο, ίςεσ ϊρεσ όςεσ 

ςυμμετείχε ςτο εικαςτικό εργαςτιρι που είναι θ κλίςθ του και το ταλζντο του, απλά 

και μόνο για να ικανοποιιςουμε τον ςτόχο που κζτει θ ςυγκεκριμζνθ διάταξθ; 

Χρειάηεται μία διαφορετικι διατφπωςθ που να εξυπθρετεί τθν αρχικι φιλοςοφία 

τόςο τθσ ρφκμιςθσ, όςο και τθν φιλοςοφία του χαρακτιρα των ΞΔΑΥ. Δεν είναι 

δυνατόν τα ΞΔΑΥ που ζχουν ςτον πυρινα τθσ φιλοςοφίασ τουσ τθν ελευκερία ςτθν 

επιλογι τθσ δθμιουργικισ ζκφραςθσ των παιδιϊν, να καταντιςουν εντελϊσ 

δυςλειτουργικά ι με χαρακτιρα καταναγκαςμοφ των παιδιϊν ωσ προσ τισ 

δραςτθριότθτζσ τουσ. Ψο μόνο αποτζλεςμα που κα φζρει θ τυχόν εφαρμογι τθσ 

ρφκμιςθσ αυτισ με τθν ςυγκεκριμζνθ διατφπωςθ είναι να «αναγκάηουμε» τα παιδιά 

να ςυμμετζχουν, κζλουν – δεν κζλουν, ιςομερϊσ και ιςόχρονα ςε όλεσ τισ 

δραςτθριότθτεσ, είτε τουσ αρζςουν, είτε δεν τουσ αρζςουν, με αποτζλεςμα τα 

παιδιά να νιϊκουν πίεςθ και να μθν επικυμοφν να ξανάρκουν. 

Χυμπεραςματικά, ο ςτόχοσ τθσ πολφπλευρθσ δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ των 

παιδιϊν, δθλαδι θ απαςχόλθςι τουσ ςε ποικίλεσ και διαφορετικζσ δραςτθριότθτεσ 

πρζπει να προβλεφκεί, αλλά δεν μπορεί να επιτευχκεί με το να υποχρεϊςουμε τα 

παιδιά να ςυμμετζχουν ιςομερϊσ και ιςοχρόνωσ ςε αυτζσ. Υρζπει θ νομοκεςία να 

διαςφαλίηει ότι κάκε ΞΔΑΥ κα προςφζρει ςε εβδομαδιαία βάςθ υποχρεωτικά μία 

ποικιλία δραςτθριοτιτων (π.χ. τουλάχιςτον τρεισ διαφορετικζσ δραςτθριότθτεσ) οι 

οποίεσ κα προςφζρονται ιςόχρονα μοιραςμζνεσ εντόσ του εβδομαδιαίου 

προγράμματοσ, διακζτοντασ παράλλθλα και τισ κατάλλθλεσ αντίςτοιχεσ ειδικότθτεσ 

παιδαγωγικοφ προςωπικοφ για κακεμιά από αυτζσ και τα παιδιά με τουσ γονείσ κα 

είναι ελεφκεροι να επιλζξουν ςε ποια εργαςτιρια/δραςτθριότθτεσ κα ςυμμετζχουν. 

Υαράγραφοσ 7 

Κεωροφμε απόλυτα αναγκαίο ςτθν Υαράγραφο 7 να προςτεκεί εδάφιο «κ.» ωσ 

εξισ: 

κ. θ ζκδοςθ Υρότυπου Εςωτερικοφ Ξανονιςμοφ Οειτουργίασ ΞΔΑΥ, όπωσ ακριβϊσ 

υπάρχει και για τουσ παιδικοφσ ςτακμοφσ, ϊςτε να κεςπίηονται εκεί ειδικότερα 

κζματα ςχετικά με τθν λειτουργία, αλλά και το προςωπικό των ΞΔΑΥ. 

Σ Υρότυποσ Ε.Ξ.Ο μπορεί κάλλιςτα να είναι μζροσ ι παράρτθμα τθσ ΞΩΑ. 

Γενικό ςχόλιο επί των ςτόχων του άρκρου 1 που αναλφονται ςτθν αιτιολογικι 

ζκκεςθ και ςυγκεκριμζνα ςτισ ςελίδεσ 32-33: 

Πε ζκπλθξθ διαπιςτϊςαμε ότι πουκενά δεν αναφζρονται ωσ Χτόχοι τθσ νομοκετικισ 

παρζμβαςθσ: 

1. θ διαςφάλιςθ τθσ ςυνζχιςθσ τθσ λειτουργίασ των ΞΔΑΥ και ΞΔΑΥ-ΠΕΑ των 

Διμων, 
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2. θ μζριμνα-πολιτικι βοφλθςθ για τθν ςτιριξθ τθσ οικονομικισ τουσ βιωςιμότθτασ 

και τθσ χρθματοδότθςισ τουσ, 

3. θ μζριμνα-πολιτικι βοφλθςθ για τθν επίλυςθ του εργαςιακοφ προβλιματοσ του 

προςωπικοφ υπό μόνιμεσ και αςφαλείσ κζςεισ εργαςίασ, 

4. θ μζριμνα-πολιτικι βοφλθςθ για περαιτζρω επιμόρφωςθ και κατάρτιςθ του 

εξειδικευμζνου προςωπικοφ των Δομϊν για να επικαιροποιοφνται οι γνϊςεισ τουσ 

πάνω ςτισ ειδικότθτζσ τουσ. 

Υλιρθσ απουςία ςτοχοκεςίασ με κετικό πρόςιμο για μία τόςο ςθμαντικι δομι 

Ξοινωνικισ Υρόνοιασ. Σι ςτόχοι αφοροφν μόνο ςε ελζγχουσ, κυρϊςεισ, 

απαγορεφςεισ και δυςλειτουργικζσ ζωσ και καταςτροφικζσ για τθν φιλοςοφία των 

Δομϊν «καινοτόμεσ» ρυκμίςεισ, οι οποίεσ αντί να κάνουν πιο εφκολο το ζργο μασ, το 

δυςχεραίνουν. Αντί να εξυπθρετοφν το ςκοπό για τον οποίο προτείνονται, κα 

προκαλζςουν νζα επιμζρουσ προβλιματα ςτθ λειτουργία μασ και κα προκαλζςουν 

υποβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν παιδαγωγικϊν 

δθμιουργικϊν δραςτθριοτιτων. 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 23-10-2020 και ϊρα 14:33: 

«Υρζπει να υπάρξει προςκικθ ςτο άρκρο που να αναφζρει ότι ςε περιόδουσ ςτισ 

οποίεσ τα ςχολεία είναι κλειςτά (καλοκαίρι, Υάςχα, Χριςτοφγεννα) τα ΞΔΑΥ να 

λειτουργοφν και ςε πρωινό ωράριο για τθ δθμιουργικι απαςχόλθςθ και φφλαξθ των 

παιδιϊν για να μθν υπάρχουν προβλιματα λόγω τθσ εργαςίασ των γονζων. 

Επίςθσ λόγω τθσ δίχρονθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ βάςθ τθσ οποίασ τα παιδιά 

εγγράφονται ςτα νθπιαγωγεία από τθν θλικία των 4 ετϊν, θ θλικία ςτισ οποίεσ 

απαςχολοφνται δθμιουργικά τα παιδιά ςτα ΞΔΑΥ πρζπει να γίνει από τζςςερα (4) 

ζωσ δϊδεκα (12) ετϊν.» 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 24-10-2020 και ϊρα 08:48: 

«Υαράγραφοσ 1 

Υροτείνουμε αναδιατφπωςθ τθσ Υαραγράφου 1 ωσ εξισ: 

Ξζντρα Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ Υαιδιϊν (ΞΔΑΥ) είναι οι δομζσ κοινωνικισ 

πρόνοιασ, παιδαγωγικοφ χαρακτιρα, ςτισ οποίεσ απαςχολοφνται δθμιουργικά 

παιδιά θλικίασ από τεςςάρων (4) ζωσ δϊδεκα (12) ετϊν για ζνα χρονικό διάςτθμα 

τθσ θμζρασ εκτόσ του ςχολικοφ ωραρίου. Χτισ δομζσ αυτζσ δφνανται να 

απαςχολοφνται και παιδιά με ελαφριάσ μορφισ κινθτικά ι αιςκθτθριακά 

προβλιματα.Αιτιολόγθςθ: 

Α. Κεωροφμε πολφ ςθμαντικό να αναγνωριςτεί πλζον και μζςω του κεςμικοφ 

πλαιςίου ίδρυςθσ και λειτουργίασ των Δομϊν, πζρα από τον προνοιακό τουσ 

χαρακτιρα και ο παιδαγωγικόσ τουσ χαρακτιρασ, ο οποίοσ τόςο ποιοτικά όςο και 

ουςιαςτικά/πρακτικά τισ χαρακτθρίηει. Ψόςο από τα προγράμματα και τισ 
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δραςτθριότθτεσ που ζχουν αμιγϊσ παιδαγωγικό χαρακτιρα, όςο και από τισ ίδιεσ τισ 

ειδικότθτεσ του προςωπικοφ (καταρτιςμζνοι, πτυχιοφχοι εκπαιδευτικοί όλων των 

ειδικοτιτων) που εργάηονται ςτα ΞΔΑΥ, είναι αυτονόθτο πωσ θ λειτουργία των 

Δομϊν είναι παιδαγωγικισ φφςεωσ. Κεωροφμε απόλυτα λογικό, εφλογο, δίκαιο και 

ςωςτό να γίνεται, λοιπόν, θ ξεκάκαρθ αυτι αναφορά ςτον παιδαγωγικό χαρακτιρα 

των ΞΔΑΥ ςτθν πρϊτθ παράγραφο, θ οποία αποτελεί ςτθν ουςία τον «Σριςμό» των 

ΞΔΑΥ. Υόςο δε μάλλον όταν ιδθ κεωροφνται και επίςθμα ωσ χϊροι 

διαπαιδαγϊγθςθσ οι Υαιδικοί Χτακμοί και ζχουν αναγνωριςτεί ωσ παιδαγωγοί οι 

Βρεφονθπιοκόμοι που τουσ ςτελεχϊνουν. 

Β. Αν και ςτο τζλοσ τθσ παραγράφου 7 γίνεται αναφορά ςτο ότι τα θλικιακά όρια 

δφνανται να αναπροςαρμόηονται Ωπουργϊν Υαιδείασ και Κρθςκευμάτων και 

Εργαςίασ και Ξοινωνικϊν Ωποκζςεων, προτείνουμε το θλικιακό όριο των παιδιϊν να 

ξεκινάει από τα τζςςερα (4) ζτθ, κακϊσ με τθν εφαρμογι τθσ δίχρονθσ 

υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ των νθπίων τα παιδιά αυτισ τθσ θλικίασ (προ-νιπια), 

ςτεροφνται τθσ δυνατότθτασ δθμιουργικϊν δραςτθριοτιτων εκτόσ του ςχολικοφ 

ωραρίου (απογεφματα και καλοκαίρι). Υρόκειται για αίτθμα που εκφράηεται ζντονα 

και κατ’επανάλθψθ τα τελευταία χρόνια προσ τουσ εργαηόμενουσ ςτα ΞΔΑΥ από 

τουσ ίδιουσ τουσ γονείσ.Υαράγραφοσ 2 

Υροτείνουμε ςυμπλιρωςθ τθσ Υαραγράφου 2 ωσ εξισ: 

Χκοπόσ των ΞΔΑΥ είναι θ δθμιουργικι απαςχόλθςθ των παιδιϊν με τθν εφαρμογι 

ςφγχρονων παιδαγωγικϊν πρακτικϊν και οργανωμζνων εξατομικευμζνων και 

ομαδικϊν δραςτθριοτιτων για τθν υποςτιριξθ τθσ ςωματικισ, νοθτικισ, 

ςυναιςκθματικισ και κοινωνικισ ανάπτυξισ τουσ. Επιπλζον, μζςω των παραπάνω, 

επιτυγχάνεται θ πολυδιάςτατθ ςτιριξθ των γονζων/οικογενειϊν των 

παιδιϊν.Αιτιολόγθςθ: 

Χκοπόσ των ΞΔΑΥ, πζρα από τον προφανι που περιγράφεται εφςτοχα ςτθν 

διατφπωςθ του ςχεδίου νόμου και αφορά ςτα ίδια τα παιδιά, είναι αναμφίβολα και 

θ πολφπλευρθ ςτιριξθ του κεςμοφ τθσ οικογζνειασ, θ πολυδιάςτατθ βοικεια που 

παρζχεται ςτουσ ίδιουσ τουσ γονείσ μζςω τθσ ςυμμετοχισ των παιδιϊν τουσ ςτα 

ΞΔΑΥ. 

Ενδεικτικά: 

Χε οικονομικό επίπεδο. Σι γονείσ ζχουν τθ δυνατότθτα να παρζχουν ςτα παιδιά τουσ 

μεγάλθ ποικιλία παιδαγωγικϊν και ψυχαγωγικϊν υπθρεςιϊν υψθλοφ ποιοτικοφ 

επιπζδου, εντελϊσ δωρεάν. Λδιαίτερα γονείσ από τα αςκενζςτερα οικονομικά 

ςτρϊματα, ι πολφτεκνοι, οι μονογονεϊκζσ οικογζνειεσ κ.λ.π., οι οποίοι αξιοποιϊντασ 

τα οφζλθ των επιδοτοφμενων προγραμμάτων (π.χ. «Εναρμόνιςθ») δίνουν τθν 

ευκαιρία ςτα παιδιά τουσ να ςυμμετζχουν ςε δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ, τισ 

οποίεσ δεν κα είχαν τθν οικονομικι δυνατότθτα να παρακολουκιςουν ςε άλλεσ 

δομζσ και χϊρουσ που κα χρειαηόταν να πλθρϊςουν για αυτζσ. 

Χε εργαςιακό επίπεδο. Σι γονείσ διατθροφν τθ δυνατότθτα να ανταποκρίνονται ςτισ 

αυξθμζνεσ απαιτιςεισ τθσ εργαςίασ τουσ, ζχοντασ εξαςφαλίςει τθ δθμιουργικι 



12 
 

απαςχόλθςθ των παιδιϊν τουσ εκτόσ ςχολικοφ ωραρίου, τα απογεφματα, ςτουσ 

αςφαλείσ και φιλόξενουσ χϊρουσ των ΞΔΑΥ. Διαφορετικά κα ζπρεπε ι ο ζνασ από 

τουσ δφο γονείσ να μθν εργάηεται για να είναι ςτο ςπίτι με τα παιδιά ι να 

επιβαρφνεται ο οικογενειακόσ προχπολογιςμόσ με επιπλζον ζξοδα για ζνα άτομο να 

προςζχει τα παιδιά ςτο ςπίτι όςο οι γονείσ εργάηονται. Ξάτι που ςτισ μζρεσ μασ λίγεσ 

οικογζνειεσ μποροφν να καλφψουν οικονομικά. 

Χε κοινωνικό επίπεδο – δθμογραφικό. Θ «ανάςα» προςωπικοφ/οικογενειακοφ 

χρόνου, ατομικισ ςωματικισ άςκθςθσ και υγείασ, ακόμα και 

χαλάρωςθσ/ξεκοφραςθσ που εξαςφαλίηουν οι γονείσ, ενϊ τα παιδιά τουσ βρίςκονται 

ςτα ΞΔΑΥ, είναι χωρίσ υπερβολι ανεκτίμθτθ. Είναι αυτι που κα δϊςει ςε ζνα νζο 

ηευγάρι τισ ευνοϊκζσ εκείνεσ ςυνκικεσ που χρειάηεται για να πάρει τθν πολφ 

δφςκολθ ςτισ μζρεσ μασ απόφαςθ να κάνει ζνα δεφτερο ι ακόμα και ζνα τρίτο 

παιδί. Θ ίδια θ λειτουργία των ΞΔΑΥ είναι ζνα από τα «εργαλεία» που πρζπει να 

αξιοποιιςει θ χϊρα μασ για τθ δθμιουργία ολοζνα και περιςςότερο κετικϊν 

ςυνκθκϊν για τθν υποςτιριξθ των οικογενειϊν ςτθν εκνικι προςπάκεια 

αντιμετϊπιςθσ του δθμογραφικοφ ηθτιματοσ. 

Για τουσ παραπάνω ενδεικτικοφσ λόγουσ, προτείνουμε να ςυμπλθρωκεί ςτουσ 

ςκοποφσ των ΞΔΑΥ πζρα από τον παιδαγωγικό τουσ ρόλο και θ διάςταςθ τθσ 

κοινωνικι τουσ προςφοράσ προσ τουσ γονείσ και τισ οικογζνειεσ των 

παιδιϊν.Υαράγραφοσ 4 

Υροτείνουμε τθν αναδιατφπωςθ τθσ Υαραγράφου 4 ωσ εξισ: 

Ψα ΞΔΑΥ δφναται να ιδρφονται και να λειτουργοφν ςε περιοχζσ όπου ςτον οικείο 

πολεοδομικό ςχεδιαςμό είναι επιτρεπτι θ χριςθ κτιρίων κοινωνικισ πρόνοιασ και 

για τθν αδειοδότθςι τουσ εφαρμόηονται οι εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ 

πολεοδομικισ νομοκεςίασ για τισ δομζσ κοινωνικισ πρόνοιασ. Ξατ’ εξαίρεςθ, 

δφνανται να ςτεγάηονται ςε χϊρουσ δθμόςιων ςχολικϊν κτιρίων. Σι προχποκζςεισ 

λειτουργίασ των ΞΔΑΥ ςε κτίρια δθμόςιων ςχολείων κακορίηονται και 

εξειδικεφονται μζςω τθσ ΞΩΑ τθσ παραγράφου 7 του παρόντοσ.Αιτιολόγθςθ: 

Αυτι τθ ςτιγμι τα δθμοτικά ΞΔΑΥ που ςτεγάηονται και λειτουργοφν ςε δθμόςια 

ςχολεία είναι αυτονόθτο ότι χρθςιμοποιοφν και αίκουςεσ ςτισ οποίεσ κατά τθν 

πρωινι λειτουργία του ςχολείου πραγματοποιείται διδαςκαλία. Ενδεχόμενθ, 

απαγόρευςθ τθσ χριςθσ των αικουςϊν διδαςκαλίασ, κα προκαλζςει μεγάλα 

προβλιματα ςτα ΞΔΑΥ αυτά και πολφ πικανό κάποια να κινδυνζψουν με κλείςιμο. 

Πζςω τθσ προτεινόμενθσ αναδιατφπωςθσ, προτείνουμε για το κζμα αυτό να ζχουμε 

τθν ευκαιρία να το αναλφςουμε μαηί με τθν ΞΕΔΕ εκτενϊσ, κατά τθν επεξεργαςία και 

διαμόρφωςθ τθσ ΞΩΑ, κατά τθν οποία κεωροφμε δεδομζνο ότι κα κλθκοφμε να 

ςυμμετάςχουμε. Είναι κάτι που πραγματικά μπορεί να ρυκμιςτεί μζςω τθσ ΞΩΑ και 

δεν χρειάηεται να ειςαχκεί μζςω του Άρκρου αυτοφ μία άκρωσ δεςμευτικι διάταξθ 

θ οποία δεν ζχει ςυηθτθκεί επαρκϊσ με όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ φορείσ 

(Ωπ.Υαιδείασ, ΞΕΔΕ, ΥΑΧΕΞΔΑΥ).Υαράγραφοσ 5 

Υροτείνουμε αναδιατφπωςθ τθσ Υαραγράφου 5 ωσ εξισ: 
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Για τον ζλεγχο τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ των ΞΔΑΥ και τθν αξιολόγθςι τουσ ωσ 

κεςμοφ Ξοινωνικισ Υρόνοιασ, δθμιουργείται θλεκτρονικι εφαρμογι του 

Ωπουργείου Εργαςίασ και Ξοινωνικϊν Ωποκζςεων, τθν οποία υλοποιεί και 

διαχειρίηεται θ εταιρεία «Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ Ξοινωνικισ Αςφάλιςθσ Α.Ε.» 

(Θ.ΔΛ.Ξ.Α. Α.Ε.). Χτθν εφαρμογι αυτι κάκε αδειοδοτθμζνοσ φορζασ υποχρεοφται, 

κατ’ ελάχιςτο, να δθλϊνει ςε θμεριςια βάςθ τθν ςυμμετοχι/παρουςία κάκε 

παιδιοφ δθλϊνοντασ παράλλθλα τθν ϊρα άφιξθσ και αποχϊρθςθσ του από τθ δομι, 

κακϊσ και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίασ τθσ, με ρθτι καταγραφι των 

επιμζρουσ δραςτθριοτιτων δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ και το χρονοδιάγραμμά 

τουσ, ϊςτε για κάκε παιδί να δθλϊνονται αναλυτικά οι δραςτθριότθτεσ 

δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ που ςυμμετείχε ςφμφωνα με το ωσ άνω δθλωκζν 

ςυγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα.Αιτιολόγθςθ: 

Α. Σ ςτόχοσ του ςυγκεκριμζνου Άρκρου είναι αφενόσ να ελεγχκεί θ προςζλευςθ των 

παιδιϊν και αφετζρου θ ςυμμετοχι τουσ ςτισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ 

δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ. Εφλογοσ ο ςτόχοσ και κεμιτόσ. Υαρόλα αυτά ςε κάποια 

ςθμεία κακίςταται μθ λειτουργικό το μζτρο, ο τρόποσ μζςω του οποίου επιλζγει το 

Ωπουργείο να επιτφχει τον επικυμθτό ςτόχο. Ψο πρϊτο ςκζλοσ τθσ ρφκμιςθσ ζχει να 

κάνει με τθν εφαρμογι καταγραφισ ϊρασ άφιξθσ και αποχϊρθςθσ κάκε παιδιοφ ςε 

πραγματικό χρόνο. Για να εφαρμόςουμε αυτιν τθν πραγματικά υπερβολικι 

διαδικαςία ςτθν πράξθ (θ οποία παρεμπιπτόντωσ δεν ζχει εφαρμοςτεί ποτζ ξανά ςε 

άλλθ δομι πρόνοιασ), κα πρζπει κάκε δθμοτικό ΞΔΑΥ να ςτερθκεί τισ παιδαγωγικζσ 

υπθρεςίεσ ενόσ εκ του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ του, ο/θ οποίοσ/α κα πρζπει να 

είναι ςυνεχϊσ μπροςτά από ζναν υπολογιςτι και να ενθμερϊνει τθν θλεκτρονικι 

πλατφόρμα ςε πραγματικό χρόνο για τθν ϊρα που ιρκε και που ζφυγε κάκε ζνα 

από τα παιδιά που ςυμμετζχουν. Για παράδειγμα, αν υποκζςουμε πωσ ςε μία Δομι 

με 100 εγγεγραμμζνα παιδιά, ζρχονται κακθμερινά περίπου 60-70 παιδιά και για 

κάκε ζνα από αυτά τα παιδιά ο υπεφκυνοσ κα χρειάηεται κατά μ.ο. από 2’ για τθν 

κάκε καταγραφι, κα απαιτοφνται τουλάχιςτον 4-5 ϊρεσ κάκε μζρα για να 

δθλϊνονται ςε πραγματικό χρόνο τα παιδιά από τον υπεφκυνο εκπαιδευτικό. Σ 

εκπαιδευτικόσ αυτόσ κα ςταματάει το εργαςτιριο, τθν ομαδικι ι εξατομικευμζνθ 

δραςτθριότθτα που διδάςκει/επιβλζπει εκείνθ τθ ςτιγμι, διακόπτοντασ τθ ροι τθσ, 

για να μεταβεί ςτον χϊρο του γραφείου εκπαιδευτικϊν και να δθλϊςει ςτθν 

εφαρμογι ςε πραγματικό χρόνο ζνα-ζνα το κάκε παιδί που ειςζρχεται ι εξζρχεται 

του χϊρου. Πθν ξεχνάμε ότι αναφερόμαςτε ςε δθμοτικζσ Δομζσ, οι οποίεσ είτε είναι 

οριακά ςτελεχωμζνεσ είτε ακόμα και υποςτελεχωμζνεσ, ειδικά μετά τισ απολφςεισ 

και τισ μειϊςεισ ωρϊν εργαςίασ που προζκυψαν λόγω τθσ απαράδεκτθσ και 

καταςτροφικισ πολιτικισ επιλογισ για μείωςθ τθσ χρθματοδότθςθσ των ΞΔΑΥ που 

εφαρμόςτθκε μζςω του φετινοφ ςχεδιαςμοφ τθσ Δράςθσ. Επίςθσ, υπάρχουν δομζσ 

που δεν διακζτουν καν ίντερνετ ι ακόμα και υπολογιςτι (τα ΞΔΑΥ πχ ςε ςχολικά 

κτίρια δεν ζχουν καν πρόςβαςθ ςτα γραφεία των Δαςκάλων του ςχολείου, οπότε 

δεν ζχουν κακόλου πρόςβαςθ ςε ςτακερό τθλζφωνο και ίντερνετ), κακϊσ και ΞΔΑΥ 
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ςτθν περιφζρεια ςτα οποία με τθν πρϊτθ κακοκαιρία κόβεται το ίντερνετ και το 

τθλζφωνο. 

Ενϊ, λοιπόν, ο ςτόχοσ τθσ ρφκμιςθσ είναι ςτθν κατεφκυνςθ του ελζγχου τθσ 

ςυμμετοχισ των παιδιϊν κλπ., πρακτικά κα απαιτεί πολφ χρόνο για το άτομο που κα 

ζχει τθ ευκφνθ αυτι και ςτθν ουςία κα αποκοπεί από τθν παιδαγωγικι διαδικαςία 

αναλαμβάνοντασ το ρόλο του «καταγραφζα». Ξαι εδϊ προφανϊσ μιλάμε για τθν 

πλειοψθφία των δθμοτικϊν ΞΔΑΥ, ςτα οποία με 2-3 άτομα εκπαιδευτικό 

προςωπικό, θ δζςμευςθ του ενόσ εξ αυτϊν κα ζχει ςαν άμεςο αποτζλεςμα τθν 

κατακόρυφθ υποβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ αλλά και τθσ ποικιλίασ των παρεχόμενων 

παιδαγωγικϊν υπθρεςιϊν ςτα παιδιά. Κεωροφμε πωσ ο ςτόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

νομοκετικισ παρζμβαςθσ είναι θ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των υπθρεςιϊν προσ τα 

παιδιά, αλλά και θ ίδια θ αςφάλεια των παιδιϊν, όπωσ γράφει και θ αιτιολογικι 

ζκκεςθ του ςχεδίου νόμου, και όχι θ παραμικρι υποβάκμιςθ αυτϊν. 

Θ εμπειρία μάσ ζχει αποδείξει ότι ο μόνοσ ρεαλιςτικόσ τρόποσ να ελεγχκεί με 

ςιγουριά θ ςυμμετοχι των παιδιϊν (ι θ μθ ςυμμετοχι τουσ), εφόςον αυτόσ είναι ο 

πραγματικόσ ςτόχοσ τθσ ρφκμιςθσ, είναι οι αιφνιδιαςτικοί επιτόπιοι ζλεγχοι, οι 

οποίοι όπωσ ζχουμε τονίςει και κατ’ιδίαν ςτισ ςυναντιςεισ, αφενόσ κα πρζπει να 

εντακοφν και να πυκνϊςουν και αφετζρου κα πρζπει να διενεργοφνται ΞΑΚ’ΣΟΘ τθ 

διάρκεια του ωραρίου τθσ Δομισ και ΣΧΛ ΠΣΡΣ κατά τθν ζναρξθ του ωραρίου, 

όπωσ ςυνθκίηεται κατά κόρον τα τελευταία χρόνια. Δεν μποροφν να εξαχκοφν 

ακριβι, ορκά και αςφαλι ςυμπεράςματα ςχετικά με τθν ςυμμετοχι των παιδιϊν ςε 

μία Δομι με οκτάωρθ λειτουργία, όταν διενεργοφνται ζλεγχοι μόνο κατά τα πρϊτα 

30 ι 60 λεπτά του ωραρίου λειτουργίασ τθσ. Δεν αντικατοπτρίηει τον θμεριςιο 

αρικμό ςυμμετεχόντων παιδιϊν θ πρϊτθ ϊρα λειτουργίασ μασ, οφτε και το 

τελευταίο μιςάωρό τθσ. Αυτό δεν είναι κάτι οφτε κρυφό, οφτε κακό, οφτε παράνομο, 

οφτε παράλογο. Ψα παιδιά προςζχονται και αποχωροφν ΧΨΑΔΛΑΞΑ. Θ real time 

καταγραφι ακοφγεται απόλυτα αποτελεςματικι ωσ προσ τον ςτόχο του ελζγχου τθσ 

ςυμμετοχισ των παιδιϊν, αλλά αν το προςεγγίςουμε πρακτικά, όπωσ αναφζραμε 

παραπάνω, απαιτεί τθ δζςμευςθ ενόσ ατόμου από το προςωπικό για να αςχολείται 

με προςοχι και ακρίβεια ΠΣΡΣ με αυτό, για να μθ γίνει βεβαίωσ κάποιο λάκοσ και 

γεννθκοφν νζα, μεγαλφτερα προβλιματα λόγω αυτοφ. Χασ διαβεβαιϊνουμε πωσ με 

τα ςθμερινά δεδομζνα ΔΕΡ περιςςεφει, ςτα δθμοτικά τουλάχιςτον ΞΔΑΥ, αυτό το 

επιπλζον άτομο. Είμαςτε ιδθ οριακά ςτελεχωμζνοι και ζνα τζτοιο χρονικά 

απαιτθτικό επιπλζον κακικον, κα αποδυναμϊςει τα ΞΔΑΥ ωσ προσ τισ παρεχόμενεσ 

παιδαγωγικζσ υπθρεςίεσ ακόμα περιςςότερο. 

Β. Ψο δεφτερο ςθμείο τθσ Υαραγράφου 5 ςτο οποίο ζχουμε ζνςταςθ είναι θ 

ειςαγωγι τθσ υποχρζωςθσ των παιδιϊν να παρακολουκοφν «ιςομερϊσ», ιςόχρονα 

δθλαδι, τθν κάκε προςφερόμενθ δραςτθριότθτα-εργαςτιριο. Σ λόγοσ που 

ειςάγεται θ ςυγκεκριμζνθ ρφκμιςθ είναι ςαφισ και ο ςτόχοσ που κζτει είναι ςωςτόσ 

(αντιμετϊπιςθ φαινομζνων μονοκεματικϊν ΞΔΑΥ, ακαδθμίεσ ποδοςφαίρου κλπ). Θ 

διατφπωςθ όμωσ μζςω τθσ οποίασ επιχειρείται να επιτευχκεί ο ςυγκεκριμζνοσ 
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ςτόχοσ και να επιλυκεί το πρόβλθμα δεν δίνει μία πρακτικά εφαρμόςιμθ λφςθ, 

κακϊσ κα επιφζρει άλλα προβλιματα ςτθ λειτουργία μασ. Εξθγοφμε με μορφι 

ερϊτθςθσ υπόκεςθσ εργαςίασ: 

Ζςτω ότι ζχουμε ςε ζνα ΞΔΑΥ τισ δραςτθριότθτεσ εικαςτικά, μουςικι, γυμναςτικι. 

Χφμφωνα με τθ διατφπωςθ τθσ ρφκμιςθσ, το κάκε παιδί κα πρζπει να ςυμμετζχει 

ιςομερϊσ, δθλαδι για ίςεσ ϊρεσ, ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ. Ζςτω ότι κάποιο παιδί 

ζχει κλίςθ και του αρζςουν περιςςότερο τα εικαςτικά και κζλει να ςυμμετζχει 

κακθμερινά ςτα αντίςτοιχα εργαςτιρια, ενϊ θ μουςικι δεν του αρζςει και τόςο 

οπότε επικυμεί να κάνει μόνο μία ϊρα τθν εβδομάδα ι και κακόλου. Κα το 

αναγκάςουμε να κάνει και μουςικι, που δεν του αρζςει τόςο, ίςεσ ϊρεσ όςεσ 

ςυμμετείχε ςτο εικαςτικό εργαςτιρι που είναι θ κλίςθ του και το ταλζντο του, απλά 

και μόνο για να ικανοποιιςουμε τον ςτόχο που κζτει θ ςυγκεκριμζνθ διάταξθ; 

Χρειάηεται μία διαφορετικι διατφπωςθ που να εξυπθρετεί τθν αρχικι φιλοςοφία 

τόςο τθσ ρφκμιςθσ, όςο και τθν φιλοςοφία του χαρακτιρα των ΞΔΑΥ. Δεν είναι 

δυνατόν τα ΞΔΑΥ που ζχουν ςτον πυρινα τθσ φιλοςοφίασ τουσ τθν ελευκερία ςτθν 

επιλογι τθσ δθμιουργικισ ζκφραςθσ των παιδιϊν, να καταντιςουν εντελϊσ 

δυςλειτουργικά ι με χαρακτιρα καταναγκαςμοφ των παιδιϊν ωσ προσ τισ 

δραςτθριότθτζσ τουσ. Ψο μόνο αποτζλεςμα που κα φζρει θ τυχόν εφαρμογι τθσ 

ρφκμιςθσ αυτισ με τθν ςυγκεκριμζνθ διατφπωςθ είναι να «αναγκάηουμε» τα παιδιά 

να ςυμμετζχουν, κζλουν – δεν κζλουν, ιςομερϊσ και ιςόχρονα ςε όλεσ τισ 

δραςτθριότθτεσ, είτε τουσ αρζςουν, είτε δεν τουσ αρζςουν, με αποτζλεςμα τα 

παιδιά να νιϊκουν πίεςθ και να μθν επικυμοφν να ξανάρκουν. 

Χυμπεραςματικά, ο ςτόχοσ τθσ πολφπλευρθσ δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ των 

παιδιϊν, δθλαδι θ απαςχόλθςι τουσ ςε ποικίλεσ και διαφορετικζσ δραςτθριότθτεσ 

πρζπει να προβλεφκεί, αλλά δεν μπορεί να επιτευχκεί με το να υποχρεϊςουμε τα 

παιδιά να ςυμμετζχουν ιςομερϊσ και ιςοχρόνωσ ςε αυτζσ. Υρζπει θ νομοκεςία να 

διαςφαλίηει ότι κάκε ΞΔΑΥ κα προςφζρει ςε εβδομαδιαία βάςθ υποχρεωτικά μία 

ποικιλία δραςτθριοτιτων (π.χ. τουλάχιςτον τρεισ διαφορετικζσ δραςτθριότθτεσ) οι 

οποίεσ κα προςφζρονται ιςόχρονα μοιραςμζνεσ εντόσ του εβδομαδιαίου 

προγράμματοσ, διακζτοντασ παράλλθλα και τισ κατάλλθλεσ αντίςτοιχεσ ειδικότθτεσ 

παιδαγωγικοφ προςωπικοφ για κακεμιά από αυτζσ και τα παιδιά με τουσ γονείσ κα 

είναι ελεφκεροι να επιλζξουν ςε ποια εργαςτιρια/δραςτθριότθτεσ κα 

ςυμμετζχουν.Υαράγραφοσ 7 

Κεωροφμε απόλυτα αναγκαίο ςτθν Υαράγραφο 7 να προςτεκεί εδάφιο «κ.» ωσ 

εξισ: 

κ. θ ζκδοςθ Υρότυπου Εςωτερικοφ Ξανονιςμοφ Οειτουργίασ ΞΔΑΥ, όπωσ ακριβϊσ 

υπάρχει και για τουσ παιδικοφσ ςτακμοφσ, ϊςτε να κεςπίηονται εκεί ειδικότερα 

κζματα ςχετικά με τθν λειτουργία, αλλά και το προςωπικό των ΞΔΑΥ.Σ Υρότυποσ 

Ε.Ξ.Ο μπορεί κάλλιςτα να είναι μζροσ ι παράρτθμα τθσ ΞΩΑ.Γενικό ςχόλιο επί των 

ςτόχων του άρκρου 1 που αναλφονται ςτθν αιτιολογικι ζκκεςθ και ςυγκεκριμζνα 

ςτισ ςελίδεσ 32-33: 
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Πε ζκπλθξθ διαπιςτϊςαμε ότι πουκενά δεν αναφζρονται ωσ Χτόχοι τθσ νομοκετικισ 

παρζμβαςθσ: 

1. θ διαςφάλιςθ τθσ ςυνζχιςθσ τθσ λειτουργίασ των ΞΔΑΥ και ΞΔΑΥ-ΠΕΑ των 

Διμων, 

2. θ μζριμνα-πολιτικι βοφλθςθ για τθν ςτιριξθ τθσ οικονομικισ τουσ βιωςιμότθτασ 

και τθσ χρθματοδότθςισ τουσ, 

3. θ μζριμνα-πολιτικι βοφλθςθ για τθν επίλυςθ του εργαςιακοφ προβλιματοσ του 

προςωπικοφ υπό μόνιμεσ και αςφαλείσ κζςεισ εργαςίασ, 

4. θ μζριμνα-πολιτικι βοφλθςθ για περαιτζρω επιμόρφωςθ και κατάρτιςθ του 

εξειδικευμζνου προςωπικοφ των Δομϊν για να επικαιροποιοφνται οι γνϊςεισ τουσ 

πάνω ςτισ ειδικότθτζσ τουσ.Υλιρθσ απουςία ςτοχοκεςίασ με κετικό πρόςιμο για μία 

τόςο ςθμαντικι δομι Ξοινωνικισ Υρόνοιασ. Σι ςτόχοι αφοροφν μόνο ςε ελζγχουσ, 

κυρϊςεισ, απαγορεφςεισ και δυςλειτουργικζσ ζωσ και καταςτροφικζσ για τθν 

φιλοςοφία των Δομϊν «καινοτόμεσ» ρυκμίςεισ, οι οποίεσ αντί να κάνουν πιο εφκολο 

το ζργο μασ, το δυςχεραίνουν. Αντί να εξυπθρετοφν το ςκοπό για τον οποίο 

προτείνονται, κα προκαλζςουν νζα επιμζρουσ προβλιματα ςτθ λειτουργία μασ και 

κα προκαλζςουν υποβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν 

παιδαγωγικϊν δθμιουργικϊν δραςτθριοτιτων. 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 24-10-2020 και ϊρα 14:32: 

«Υάρα πολφ ςωςτι θ πρόταςθ να πρζπει να υπάρξει αναφορά ςτο άρκρο ςχετικά 

με τθ δυνατότθτα λειτουργίασ των ΞΔΑΥ και ςε πρωινά ωράρια, ιδίωσ ςε περιόδουσ 

που τα ςχολεία είναι κλειςτά (καλοκαίρι, Υάςχα, Χριςτοφγεννα) και επιβάλλεται θ 

λειτουργία τουσ πρωί για τθν δθμιουργικι απαςχόλθςθ των δικαιοφμενων παιδιϊν. 

Θ θλικία των ωφελοφμενων παιδιϊν κα πρζπει να ξεκινάει από τα 4 χρονϊν, λόγω 

τθσ δίχρονθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ.» 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 25-10-2020 και ϊρα 08:10: 

«Χυμφωνϊ απόλυτα με τισ παρατθριςεισ-ςχολιαςμοφσ του ΥΑΧΕΞΔΑΥ» 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 26-10-2020 και ϊρα 08:13: 

«Άρκρο 2, παράγραφοσ 4 

Υζρα από τα πρακτικά προβλιματα ςτθ λειτουργία τθσ θλεκτρονικισ καταγραφισ 

προςζλευςθσ/αποχϊρθςθσ (απαςχόλθςθ προςωπικοφ, τεχνικά προβλιματα Θ/Ω, 

internet) προκφπτουν ςοβαρά ηθτιματα, όςον αφορά ςτθν εφαρμογι των 

παραπάνω ςτα ΑμεΑ. 

Χτα ΞΔΑΥΑΠΕΑ εξυπθρετοφνται ςε μεγάλο ποςοςτό άτομα με βαριά νοθτικι 

ςτζρθςθ, κινθτικά προβλιματα, αυτιςμό κ.ά. Είναι ανζφικτο, ςε πραγματικό χρόνο, 

να καταχωρείται θ άφιξθ και θ αποχϊρθςθ του ωφελοφμενου ςτθ Δομι, όταν το ιδθ 
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υπάρχον προςωπικό ζχει να απαςχολθκεί με διδαςκαλία, ςίτιςθ, κακαριότθτα και 

πιο ςθμαντικζσ ανάγκεσ. Κεωροφμε ότι-κατά τθ διάρκεια τθσ παρουςίασ των 

ωφελοφμενων- όταν ζχεισ να αντιμετωπίςεισ εκριξεισ κυμοφ, κρίςεισ 

επικετικότθτασ, επιλθψία κλπ., το να πρζπει να καταγράφεισ αφίξεισ/αναχωριςεισ 

ςε πραγματικό χρόνο, είναι ανοφςιο και ςίγουρα κα δθμιουργοφςε τεράςτια 

προβλιματα ςτθν ποιότθτα και τισ απαιτιςεισ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. 

Ειδικότερα, για τα ΞΔΑΥΑΠΕΑ, που τθ διαχείρθςθ τουσ τθν ζχουν οι Διμοι ι οι ΣΨΑ, 

οι ζλεγχοι μποροφν να πραγματοποιοφνται από τον αρμόδιο φορζα διαχείριςθσ. 

Πια τζτοια εφαρμογι, μόνο αρνθτικι επιβάρυνςθ προςκζτει ςτθ λειτουργία τθσ 

Δομισ. Πε βάςθ τα παραπάνω, θ καταγραφι προςζλευςθσ/αποχϊρθςθσ κακϊσ και 

οι εβδομαδιαίεσ δραςτθριότθτεσ μποροφν να γίνονται ςε μθνιαία βάςθ ςτθν 

εκάςτοτε Δομι, όχι ςε πραγματικό χρόνο και να αποςτζλλονται ςτον αρμόδιο Φορζα 

ελζγχου, εφόςον ηθτθκεί. Θ ΕΕΨΑΑ εφαρμόηει ιδθ αντίςτοιχο μοντζλου ελζγχου.» 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 26-10-2020 και ϊρα 08:24: 

«Άρκρο 2, παράγραφοσ 4 

Υζρα από τα πρακτικά προβλιματα ςτθ λειτουργία τθσ θλεκτρονικισ καταγραφισ 

προςζλευςθσ/αποχϊρθςθσ (απαςχόλθςθ προςωπικοφ, τεχνικά προβλιματα Θ/Ω, 

internet) προκφπτουν ςοβαρά ηθτιματα, όςον αφορά ςτθν εφαρμογι των 

παραπάνω ςτα ΑμεΑ. 

Χτα ΞΔΑΥΑΠΕΑ εξυπθρετοφνται ςε μεγάλο ποςοςτό άτομα με βαριά νοθτικι 

ςτζρθςθ, κινθτικά προβλιματα, αυτιςμό κ.ά. Είναι ανζφικτο, ςε πραγματικό χρόνο, 

να καταχωρείται θ άφιξθ και θ αποχϊρθςθ του ωφελοφμενου ςτθ Δομι, όταν το ιδθ 

υπάρχον προςωπικό ζχει να απαςχολθκεί με διδαςκαλία, ςίτιςθ, κακαριότθτα και 

πιο ςθμαντικζσ ανάγκεσ. Κεωροφμε ότι-κατά τθ διάρκεια τθσ παρουςίασ των 

ωφελοφμενων- όταν ζχεισ να αντιμετωπίςεισ εκριξεισ κυμοφ, κρίςεισ 

επικετικότθτασ, επιλθψία κλπ., το να πρζπει να καταγράφεισ αφίξεισ/αναχωριςεισ 

ςε πραγματικό χρόνο, είναι ανοφςιο και ςίγουρα κα δθμιουργοφςε τεράςτια 

προβλιματα ςτθν ποιότθτα και τισ απαιτιςεισ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. 

Ειδικότερα, για τα ΞΔΑΥΑΠΕΑ, που τθ διαχείρθςθ τουσ τθν ζχουν οι Διμοι ι οι ΣΨΑ, 

οι ζλεγχοι μποροφν να πραγματοποιοφνται από τον αρμόδιο φορζα διαχείριςθσ. 

Πια τζτοια εφαρμογι, μόνο αρνθτικι επιβάρυνςθ προςκζτει ςτθ λειτουργία τθσ 

Δομισ. Πε βάςθ τα παραπάνω, θ καταγραφι προςζλευςθσ/αποχϊρθςθσ κακϊσ και 

οι εβδομαδιαίεσ δραςτθριότθτεσ μποροφν να γίνονται ςε μθνιαία βάςθ ςτθν 

εκάςτοτε Δομι, όχι ςε πραγματικό χρόνο και να αποςτζλλονται ςτον αρμόδιο Φορζα 

ελζγχου, εφόςον ηθτθκεί. Θ ΕΕΨΑΑ εφαρμόηει ιδθ αντίςτοιχο μοντζλου ελζγχου.» 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 26-10-2020 και ϊρα 08:18: 

«Άρκρο, 2, παράγραφοσ 5 
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Κεωροφμε απόλυτα αναγκαίο ςτθν παράγραφο 5, να προςτεκεί το παρακάτω 

εδάφιο: “Θ ζκδοςθ Υρότυπου Εςωτερικοφ Ξανονιςμοφ Οειτουργίασ ΞΔΑΥΑΠΕΑ, 

ϊςτε να κεςπίηονται κζματα ςχετικά με τθν ειδικι λειτουργία και το προςωπικό των 

ΞΔΑΥΑΠΕΑ. Σι ωφελοφμενοι ανικουν ςε μια ειδικι κατθγορία, οπότε υπάρχουν 

αυξθμζνεσ και ιδιαίτερεσ ανάγκεσ.» 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 26-10-2020 και ϊρα 08:23: 

«Άρκρο 2, παράγραφοσ 4 

Υζρα από τα πρακτικά προβλιματα ςτθ λειτουργία τθσ θλεκτρονικισ καταγραφισ 

προςζλευςθσ/αποχϊρθςθσ (απαςχόλθςθ προςωπικοφ, τεχνικά προβλιματα Θ/Ω, 

internet) προκφπτουν ςοβαρά ηθτιματα, όςον αφορά ςτθν εφαρμογι των 

παραπάνω ςτα ΑμεΑ. 

Χτα ΞΔΑΥΑΠΕΑ εξυπθρετοφνται ςε μεγάλο ποςοςτό άτομα με βαριά νοθτικι 

ςτζρθςθ, κινθτικά προβλιματα, αυτιςμό κ.ά. Είναι ανζφικτο, ςε πραγματικό χρόνο, 

να καταχωρείται θ άφιξθ και θ αποχϊρθςθ του ωφελοφμενου ςτθ Δομι, όταν το ιδθ 

υπάρχον προςωπικό ζχει να απαςχολθκεί με διδαςκαλία, ςίτιςθ, κακαριότθτα και 

πιο ςθμαντικζσ ανάγκεσ. Κεωροφμε ότι-κατά τθ διάρκεια τθσ παρουςίασ των 

ωφελοφμενων- όταν ζχεισ να αντιμετωπίςεισ εκριξεισ κυμοφ, κρίςεισ 

επικετικότθτασ, επιλθψία κλπ., το να πρζπει να καταγράφεισ αφίξεισ/αναχωριςεισ 

ςε πραγματικό χρόνο, είναι ανοφςιο και ςίγουρα κα δθμιουργοφςε τεράςτια 

προβλιματα ςτθν ποιότθτα και τισ απαιτιςεισ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. 

Ειδικότερα, για τα ΞΔΑΥΑΠΕΑ, που τθ διαχείρθςθ τουσ τθν ζχουν οι Διμοι ι οι ΣΨΑ, 

οι ζλεγχοι μποροφν να πραγματοποιοφνται από τον αρμόδιο φορζα διαχείριςθσ. 

Πια τζτοια εφαρμογι, μόνο αρνθτικι επιβάρυνςθ προςκζτει ςτθ λειτουργία τθσ 

Δομισ. Πε βάςθ τα παραπάνω, θ καταγραφι προςζλευςθσ/αποχϊρθςθσ κακϊσ και 

οι εβδομαδιαίεσ δραςτθριότθτεσ μποροφν να γίνονται ςε μθνιαία βάςθ ςτθν 

εκάςτοτε Δομι, όχι ςε πραγματικό χρόνο και να αποςτζλλονται ςτον αρμόδιο Φορζα 

ελζγχου, εφόςον ηθτθκεί. Θ ΕΕΨΑΑ εφαρμόηει ιδθ αντίςτοιχο μοντζλου ελζγχου.» 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 26-10-2020 και ϊρα 08:58: 

«Άρκρο 2, παράγραφοσ 4 

Υζρα από τα πρακτικά προβλιματα ςτθ λειτουργία τθσ θλεκτρονικισ καταγραφισ 

προςζλευςθσ/αποχϊρθςθσ (απαςχόλθςθ προςωπικοφ, τεχνικά προβλιματα Θ/Ω, 

internet) προκφπτουν ςοβαρά ηθτιματα, όςον αφορά ςτθν εφαρμογι των 

παραπάνω ςτα ΑμεΑ. 

Χτα ΞΔΑΥΑΠΕΑ εξυπθρετοφνται ςε μεγάλο ποςοςτό άτομα με βαριά νοθτικι 

ςτζρθςθ, κινθτικά προβλιματα, αυτιςμό κ.ά. Είναι ανζφικτο, ςε πραγματικό χρόνο, 

να καταχωρείται θ άφιξθ και θ αποχϊρθςθ του ωφελοφμενου ςτθ Δομι, όταν το ιδθ 

υπάρχον προςωπικό ζχει να απαςχολθκεί με διδαςκαλία, ςίτιςθ, κακαριότθτα και 
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πιο ςθμαντικζσ ανάγκεσ. Κεωροφμε ότι-κατά τθ διάρκεια τθσ παρουςίασ των 

ωφελοφμενων- όταν ζχεισ να αντιμετωπίςεισ εκριξεισ κυμοφ, κρίςεισ 

επικετικότθτασ, επιλθψία κλπ., το να πρζπει να καταγράφεισ αφίξεισ/αναχωριςεισ 

ςε πραγματικό χρόνο, είναι ανοφςιο και ςίγουρα κα δθμιουργοφςε τεράςτια 

προβλιματα ςτθν ποιότθτα και τισ απαιτιςεισ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. 

Ειδικότερα, για τα ΞΔΑΥΑΠΕΑ, που τθ διαχείρθςθ τουσ τθν ζχουν οι Διμοι ι οι ΣΨΑ, 

οι ζλεγχοι μποροφν να πραγματοποιοφνται από τον αρμόδιο φορζα διαχείριςθσ. 

Πια τζτοια εφαρμογι, μόνο αρνθτικι επιβάρυνςθ προςκζτει ςτθ λειτουργία τθσ 

Δομισ. Πε βάςθ τα παραπάνω, θ καταγραφι προςζλευςθσ/αποχϊρθςθσ κακϊσ και 

οι εβδομαδιαίεσ δραςτθριότθτεσ μποροφν να γίνονται ςε μθνιαία βάςθ ςτθν 

εκάςτοτε Δομι, όχι ςε πραγματικό χρόνο και να αποςτζλλονται ςτον αρμόδιο Φορζα 

ελζγχου, εφόςον ηθτθκεί. Θ ΕΕΨΑΑ εφαρμόηει ιδθ αντίςτοιχο μοντζλου ελζγχου.» 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 26-10-2020 και ϊρα 08:33: 

«Άρκρο 2, παράγραφοσ 4 

Υζρα από τα πρακτικά προβλιματα ςτθ λειτουργία τθσ θλεκτρονικισ καταγραφισ 

προςζλευςθσ/αποχϊρθςθσ (απαςχόλθςθ προςωπικοφ, τεχνικά προβλιματα Θ/Ω, 

internet) προκφπτουν ςοβαρά ηθτιματα, όςον αφορά ςτθν εφαρμογι των 

παραπάνω ςτα ΑμεΑ. 

Χτα ΞΔΑΥΑΠΕΑ εξυπθρετοφνται ςε μεγάλο ποςοςτό άτομα με βαριά νοθτικι 

ςτζρθςθ, κινθτικά προβλιματα, αυτιςμό κ.ά. Είναι ανζφικτο, ςε πραγματικό χρόνο, 

να καταχωρείται θ άφιξθ και θ αποχϊρθςθ του ωφελοφμενου ςτθ Δομι, όταν το ιδθ 

υπάρχον προςωπικό ζχει να απαςχολθκεί με διδαςκαλία, ςίτιςθ, κακαριότθτα και 

πιο ςθμαντικζσ ανάγκεσ. Κεωροφμε ότι-κατά τθ διάρκεια τθσ παρουςίασ των 

ωφελοφμενων- όταν ζχεισ να αντιμετωπίςεισ εκριξεισ κυμοφ, κρίςεισ 

επικετικότθτασ, επιλθψία κλπ., το να πρζπει να καταγράφεισ αφίξεισ/αναχωριςεισ 

ςε πραγματικό χρόνο, είναι ανοφςιο και ςίγουρα κα δθμιουργοφςε τεράςτια 

προβλιματα ςτθν ποιότθτα και τισ απαιτιςεισ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. 

Ειδικότερα, για τα ΞΔΑΥΑΠΕΑ, που τθ διαχείρθςθ τουσ τθν ζχουν οι Διμοι ι οι ΣΨΑ, 

οι ζλεγχοι μποροφν να πραγματοποιοφνται από τον αρμόδιο φορζα διαχείριςθσ. 

Πια τζτοια εφαρμογι, μόνο αρνθτικι επιβάρυνςθ προςκζτει ςτθ λειτουργία τθσ 

Δομισ. Πε βάςθ τα παραπάνω, θ καταγραφι προςζλευςθσ/αποχϊρθςθσ κακϊσ και 

οι εβδομαδιαίεσ δραςτθριότθτεσ μποροφν να γίνονται ςε μθνιαία βάςθ ςτθν 

εκάςτοτε Δομι, όχι ςε πραγματικό χρόνο και να αποςτζλλονται ςτον αρμόδιο Φορζα 

ελζγχου, εφόςον ηθτθκεί. Θ ΕΕΨΑΑ εφαρμόηει ιδθ αντίςτοιχο μοντζλου ελζγχου.» 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 26-10-2020 και ϊρα 09:00: 

«Άρκρο 2, παράγραφοσ 4 
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Χτα ΞΔΑΥΑΠΕΑ εξυπθρετοφνται ςε μεγάλο ποςοςτό άτομα με βαριά νοθτικι 

ςτζρθςθ, κινθτικά προβλιματα, αυτιςμό κ.ά. Είναι ανζφικτο, ςε πραγματικό χρόνο, 

να καταχωρείται θ άφιξθ και θ αποχϊρθςθ του ωφελοφμενου ςτθ Δομι, όταν το ιδθ 

υπάρχον προςωπικό ζχει να απαςχολθκεί με διδαςκαλία, ςίτιςθ, κακαριότθτα και 

πιο ςθμαντικζσ ανάγκεσ. Κεωροφμε ότι-κατά τθ διάρκεια τθσ παρουςίασ των 

ωφελοφμενων- όταν ζχεισ να αντιμετωπίςεισ εκριξεισ κυμοφ, κρίςεισ 

επικετικότθτασ, επιλθψία κλπ., το να πρζπει να καταγράφεισ αφίξεισ/αναχωριςεισ 

ςε πραγματικό χρόνο, είναι ανοφςιο και ςίγουρα κα δθμιουργοφςε τεράςτια 

προβλιματα ςτθν ποιότθτα και τισ απαιτιςεισ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. 

Ειδικότερα, για τα ΞΔΑΥΑΠΕΑ, που τθ διαχείρθςθ τουσ τθν ζχουν οι Διμοι ι οι ΣΨΑ, 

οι ζλεγχοι μποροφν να πραγματοποιοφνται από τον αρμόδιο φορζα διαχείριςθσ. 

Πια τζτοια εφαρμογι, μόνο αρνθτικι επιβάρυνςθ προςκζτει ςτθ λειτουργία τθσ 

Δομισ.» 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 26-10-2020 και ϊρα 09:15: 

«Άρκρο 2, παράγραφοσ 4 

Υζρα από τα πρακτικά προβλιματα ςτθ λειτουργία τθσ θλεκτρονικισ καταγραφισ 

προςζλευςθσ/αποχϊρθςθσ (απαςχόλθςθ προςωπικοφ, τεχνικά προβλιματα Θ/Ω, 

internet) προκφπτουν ςοβαρά ηθτιματα, όςον αφορά ςτθν εφαρμογι των 

παραπάνω ςτα ΑμεΑ. 

Χτα ΞΔΑΥΑΠΕΑ εξυπθρετοφνται ςε μεγάλο ποςοςτό άτομα με βαριά νοθτικι 

ςτζρθςθ, κινθτικά προβλιματα, αυτιςμό κ.ά. Είναι ανζφικτο, ςε πραγματικό χρόνο, 

να καταχωρείται θ άφιξθ και θ αποχϊρθςθ του ωφελοφμενου ςτθ Δομι, όταν το ιδθ 

υπάρχον προςωπικό ζχει να απαςχολθκεί με διδαςκαλία, ςίτιςθ, κακαριότθτα και 

πιο ςθμαντικζσ ανάγκεσ. Κεωροφμε ότι-κατά τθ διάρκεια τθσ παρουςίασ των 

ωφελοφμενων- όταν ζχεισ να αντιμετωπίςεισ εκριξεισ κυμοφ, κρίςεισ 

επικετικότθτασ, επιλθψία κλπ., το να πρζπει να καταγράφεισ αφίξεισ/αναχωριςεισ 

ςε πραγματικό χρόνο, είναι ανοφςιο και ςίγουρα κα δθμιουργοφςε τεράςτια 

προβλιματα ςτθν ποιότθτα και τισ απαιτιςεισ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. 

Ειδικότερα, για τα ΞΔΑΥΑΠΕΑ, που τθ διαχείρθςθ τουσ τθν ζχουν οι Διμοι ι οι ΣΨΑ, 

οι ζλεγχοι μποροφν να πραγματοποιοφνται από τον αρμόδιο φορζα διαχείριςθσ. 

Πια τζτοια εφαρμογι, μόνο αρνθτικι επιβάρυνςθ προςκζτει ςτθ λειτουργία τθσ 

Δομισ. Πε βάςθ τα παραπάνω, θ καταγραφι προςζλευςθσ/αποχϊρθςθσ κακϊσ και 

οι εβδομαδιαίεσ δραςτθριότθτεσ μποροφν να γίνονται ςε μθνιαία βάςθ ςτθν 

εκάςτοτε Δομι, όχι ςε πραγματικό χρόνο και να αποςτζλλονται ςτον αρμόδιο Φορζα 

ελζγχου, εφόςον ηθτθκεί. Θ ΕΕΨΑΑ εφαρμόηει ιδθ αντίςτοιχο μοντζλου ελζγχου. 

Άρκρο, 2, παράγραφοσ 5 

Κεωροφμε απόλυτα αναγκαίο ςτθν παράγραφο 5, να προςτεκεί το παρακάτω 

εδάφιο: “Θ ζκδοςθ Υρότυπου Εςωτερικοφ Ξανονιςμοφ Οειτουργίασ ΞΔΑΥΑΠΕΑ, 
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ϊςτε να κεςπίηονται κζματα ςχετικά με τθν ειδικι λειτουργία και το προςωπικό των 

ΞΔΑΥΑΠΕΑ. Σι ωφελοφμενοι ανικουν ςε μια ειδικι κατθγορία, οπότε υπάρχουν 

αυξθμζνεσ και ιδιαίτερεσ ανάγκεσ.» 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 26-10-2020 και ϊρα 09:15: 

«Άρκρο 2, παράγραφοσ 4 

Υζρα από τα πρακτικά προβλιματα ςτθ λειτουργία τθσ θλεκτρονικισ καταγραφισ 

προςζλευςθσ/αποχϊρθςθσ (απαςχόλθςθ προςωπικοφ, τεχνικά προβλιματα Θ/Ω, 

internet) προκφπτουν ςοβαρά ηθτιματα, όςον αφορά ςτθν εφαρμογι των 

παραπάνω ςτα ΑμεΑ. 

Χτα ΞΔΑΥΑΠΕΑ εξυπθρετοφνται ςε μεγάλο ποςοςτό άτομα με βαριά νοθτικι 

ςτζρθςθ, κινθτικά προβλιματα, αυτιςμό κ.ά. Είναι ανζφικτο, ςε πραγματικό χρόνο, 

να καταχωρείται θ άφιξθ και θ αποχϊρθςθ του ωφελοφμενου ςτθ Δομι, όταν το ιδθ 

υπάρχον προςωπικό ζχει να απαςχολθκεί με διδαςκαλία, ςίτιςθ, κακαριότθτα και 

πιο ςθμαντικζσ ανάγκεσ. Κεωροφμε ότι-κατά τθ διάρκεια τθσ παρουςίασ των 

ωφελοφμενων- όταν ζχεισ να αντιμετωπίςεισ εκριξεισ κυμοφ, κρίςεισ 

επικετικότθτασ, επιλθψία κλπ., το να πρζπει να καταγράφεισ αφίξεισ/αναχωριςεισ 

ςε πραγματικό χρόνο, είναι ανοφςιο και ςίγουρα κα δθμιουργοφςε τεράςτια 

προβλιματα ςτθν ποιότθτα και τισ απαιτιςεισ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν» 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 26-10-2020 και ϊρα 09:13: 

«Άρκρο 2, παράγραφοσ 4 

Υζρα από τα πρακτικά προβλιματα ςτθ λειτουργία τθσ θλεκτρονικισ καταγραφισ 

προςζλευςθσ/αποχϊρθςθσ (απαςχόλθςθ προςωπικοφ, τεχνικά προβλιματα Θ/Ω, 

internet) προκφπτουν ςοβαρά ηθτιματα, όςον αφορά ςτθν εφαρμογι των 

παραπάνω ςτα ΑμεΑ. 

Χτα ΞΔΑΥΑΠΕΑ εξυπθρετοφνται ςε μεγάλο ποςοςτό άτομα με βαριά νοθτικι 

ςτζρθςθ, κινθτικά προβλιματα, αυτιςμό κ.ά. Είναι ανζφικτο, ςε πραγματικό χρόνο, 

να καταχωρείται θ άφιξθ και θ αποχϊρθςθ του ωφελοφμενου ςτθ Δομι, όταν το ιδθ 

υπάρχον προςωπικό ζχει να απαςχολθκεί με διδαςκαλία, ςίτιςθ, κακαριότθτα και 

πιο ςθμαντικζσ ανάγκεσ. Κεωροφμε ότι-κατά τθ διάρκεια τθσ παρουςίασ των 

ωφελοφμενων- όταν ζχεισ να αντιμετωπίςεισ εκριξεισ κυμοφ, κρίςεισ 

επικετικότθτασ, επιλθψία κλπ., το να πρζπει να καταγράφεισ αφίξεισ/αναχωριςεισ 

ςε πραγματικό χρόνο, είναι ανοφςιο και ςίγουρα κα δθμιουργοφςε τεράςτια 

προβλιματα ςτθν ποιότθτα και τισ απαιτιςεισ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. 

Ειδικότερα, για τα ΞΔΑΥΑΠΕΑ, που τθ διαχείρθςθ τουσ τθν ζχουν οι Διμοι ι οι ΣΨΑ, 

οι ζλεγχοι μποροφν να πραγματοποιοφνται από τον αρμόδιο φορζα διαχείριςθσ. 

Πια τζτοια εφαρμογι, μόνο αρνθτικι επιβάρυνςθ προςκζτει ςτθ λειτουργία τθσ 

Δομισ. Πε βάςθ τα παραπάνω, θ καταγραφι προςζλευςθσ/αποχϊρθςθσ κακϊσ και 
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οι εβδομαδιαίεσ δραςτθριότθτεσ μποροφν να γίνονται ςε μθνιαία βάςθ ςτθν 

εκάςτοτε Δομι, όχι ςε πραγματικό χρόνο και να αποςτζλλονται ςτον αρμόδιο Φορζα 

ελζγχου, εφόςον ηθτθκεί. Θ ΕΕΨΑΑ εφαρμόηει ιδθ αντίςτοιχο μοντζλου ελζγχου.» 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 26-10-2020 και ϊρα 09:53: 

«Άρκρο 2, παράγραφοσ 4 

Υζρα από τα πρακτικά προβλιματα ςτθ λειτουργία τθσ θλεκτρονικισ καταγραφισ 

προςζλευςθσ/αποχϊρθςθσ (απαςχόλθςθ προςωπικοφ, τεχνικά προβλιματα Θ/Ω, 

internet) προκφπτουν ςοβαρά ηθτιματα, όςον αφορά ςτθν εφαρμογι των 

παραπάνω ςτα ΑμεΑ. 

Χτα ΞΔΑΥΑΠΕΑ εξυπθρετοφνται ςε μεγάλο ποςοςτό άτομα με βαριά νοθτικι 

ςτζρθςθ, κινθτικά προβλιματα, αυτιςμό κ.ά. Είναι ανζφικτο, ςε πραγματικό χρόνο, 

να καταχωρείται θ άφιξθ και θ αποχϊρθςθ του ωφελοφμενου ςτθ Δομι, όταν το ιδθ 

υπάρχον προςωπικό ζχει να απαςχολθκεί με διδαςκαλία, ςίτιςθ, κακαριότθτα και 

πιο ςθμαντικζσ ανάγκεσ. Κεωροφμε ότι-κατά τθ διάρκεια τθσ παρουςίασ των 

ωφελοφμενων- όταν ζχεισ να αντιμετωπίςεισ εκριξεισ κυμοφ, κρίςεισ 

επικετικότθτασ, επιλθψία κλπ., το να πρζπει να καταγράφεισ αφίξεισ/αναχωριςεισ 

ςε πραγματικό χρόνο, είναι ανοφςιο και ςίγουρα κα δθμιουργοφςε τεράςτια 

προβλιματα ςτθν ποιότθτα και τισ απαιτιςεισ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. 

Ειδικότερα, για τα ΞΔΑΥΑΠΕΑ, που τθ διαχείρθςθ τουσ τθν ζχουν οι Διμοι ι οι ΣΨΑ, 

οι ζλεγχοι μποροφν να πραγματοποιοφνται από τον αρμόδιο φορζα διαχείριςθσ. 

Πια τζτοια εφαρμογι, μόνο αρνθτικι επιβάρυνςθ προςκζτει ςτθ λειτουργία τθσ 

Δομισ. Πε βάςθ τα παραπάνω, θ καταγραφι προςζλευςθσ/αποχϊρθςθσ κακϊσ και 

οι εβδομαδιαίεσ δραςτθριότθτεσ μποροφν να γίνονται ςε μθνιαία βάςθ ςτθν 

εκάςτοτε Δομι, όχι ςε πραγματικό χρόνο και να αποςτζλλονται ςτον αρμόδιο Φορζα 

ελζγχου, εφόςον ηθτθκεί. Θ ΕΕΨΑΑ εφαρμόηει ιδθ αντίςτοιχο μοντζλου ελζγχου.» 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 26-10-2020 και ϊρα 11:20: 

«ΚΑ ΥΦΕΥΕΛ ΡΑ ΩΥΑΦΧΕΛ ΣΥΩΧ ΞΑΛ ΧΨΣ ΡΘΥΛΑΓΩΓΕΛΣ ΔΩΧΦΣΡΘ ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΘ 

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΕΨΧΛ ΞΑΛ ΧΨΣ ΞΔΑΥ ΚΑ ΥΦΕΥΕΛ ΡΑ ΕΞΛΡΑΕΛ ΑΥΣ ΨΘΡ ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΘ 

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ 4 ΕΩΧ 12 ΕΨΩΡ. 

ΨΣ 5 ΕΩΧ 12 ΘΨΑΡ ΣΨΑΡ ΘΨΑΡ ΠΣΡΣ ΨΑ ΠΕΓΑΟΑ ΡΘΥΛΑ ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΘ 

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ 

ΣΧΣ ΓΛΑ ΨΘΡ ΥΦΑΓΠΑΨΛΞΘ ΥΑΦΣΩΧΛΑ ΨΩΡ ΥΑΛΔΛΩΡ ΧΨΣ ΛΡΨΕΦΡΕΨ ΚΑ ΕΛΡΑΛ ΑΦΞΕΨΑ 

ΔΩΧΞΣΟΣ ΓΛΑΨΛ ΔΕΡ ΩΥΑΦΧΣΩΡ ΥΦΣΧΩΥΛΞΣ ΥΕΦΛΧΧΛΣ ΑΦΣΩ ΚΑ 

ΥΦΑΓΠΑΨΣΥΣΛΣΩΠΕ ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΕΧ ΥΣΩ ΚΑ ΑΥΑΛΨΕΛ ΨΘΡ ΣΟΘ ΑΦΣΧΛΩΧΘ ΞΑΛ 

ΥΦΣΧΣΧΘ ΠΑΧ ΧΨΘΡ ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΑ ΠΕΨΑ ΥΑΛΔΛΑ. ΑΞΣΠΘ ΕΦΩ ΣΨΛ ΧΕ ΠΕΦΛΞΑ 

ΞΔΑΥ ΥΣΩ ΧΩΡΣΠΛΟΩ ΔΕΡ ΕΧΣΩΡ ΥΦΣΧΒΑΧΘ ΧΕ ΛΡΨΕΦΡΕΨ. 



23 
 

ΓΛΑ ΨΘΡ ΛΧΣΠΕΦΩΧ ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΘ ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΑ ΨΩΡ ΥΑΛΔΛΩΡ ΔΕΡ ΕΡΔΕΛΞΡΩΨΑΛ 

ΧΨΣ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΨΣΩ ΞΔΑΥ ΓΛΑΨΛ ΨΣ ΥΑΛΔΛ ΚΑ ΥΦΕΥΕΛ ΡΑ ΑΦΘΡΕΨΑΛ ΡΑ 

ΑΡΑΞΑΟΩΨΘ ΞΑΛ ΡΑ ΑΥΑΧΣΟΘΚΕΛ ΔΘΠΛΣΩΦΓΛΞΑ ΠΕ ΑΩΨΣ ΥΣΩ ΨΣΩ ΑΦΕΧΕΛ ΞΑΛ ΣΧΛ 

ΑΩΨΣ ΥΣΩ ΕΛΡΑΛ ΩΥΣΧΦΕΣΠΕΡΣ. 

ΞΑΛ ΠΛΑ ΨΕΟΕΩΨΑΛΑ ΥΦΣΨΑΧΘ ΚΑ ΘΨΑΡ ΕΥΕΛΔΘ ΥΣΟΟΕΧ ΠΘΨΕΦΕΧ ΥΣΩ ΕΛΡΑΛ 

ΔΘΠΣΧΛΣΛ ΩΥΑΟΟΘΟΣΛ ΔΕΡ ΕΧΣΩΡ ΨΣ ΔΛΞΑΛΩΠΑ ΡΑ ΕΓΓΦΑΨΣΩΡ ΨΑ ΥΑΛΔΛΑ ΨΣΩΧ 

ΧΨΑ ΞΔΑΥ ΣΥΩΧ ΓΛΡΕΨΑΛ ΠΕ ΑΟΟΣΩΧ ΡΑ ΕΧΣΩΡ ΞΑΛ ΑΩΨΕΧ ΨΣ ΔΛΞΑΛΩΠΑ ΧΩΦΛΧ 

ΥΟΘΦΩΠΘ. 

ΕΩΧΑΦΛΧΨΩ» 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 26-10-2020 και ϊρα 12:27: 

«Υρζπει να υπάρξει προςκικθ ςτο άρκρο που να αναφζρει ότι ςε περιόδουσ ςτισ 

οποίεσ τα ςχολεία είναι κλειςτά (καλοκαίρι, Υάςχα, Χριςτοφγεννα) τα ΞΔΑΥ να 

λειτουργοφν και ςε πρωινό ωράριο για τθ δθμιουργικι απαςχόλθςθ και φφλαξθ των 

παιδιϊν για να μθν υπάρχουν προβλιματα λόγω τθσ εργαςίασ των γονζων. 

Επίςθσ λόγω τθσ δίχρονθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ βάςθ τθσ οποίασ τα παιδιά 

εγγράφονται ςτα νθπιαγωγεία από τθν θλικία των 4 ετϊν, θ θλικία ςτισ οποίεσ 

απαςχολοφνται δθμιουργικά τα παιδιά ςτα ΞΔΑΥ πρζπει να γίνει από τζςςερα (4) 

ζωσ δϊδεκα (12) ετϊν.» 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 26-10-2020 και ϊρα 14:09: 

«Τςον αφορά τθ παράγραφο 2 του Άρκρου 1, θ δθμιουργικι απαςχόλθςθ των 

παιδιϊν ςτα ΞΔΑΥ κα πρζπει να ςυνδζεται με δεξιότθτεσ ηωισ, όπωσ είναι θ 

πολυγλωςςία, θ ψθφιακι τεχνολογία, θ διαχείριςθ τθσ πλθροφορίασ, θ 

αποκατάςταςθ μακθςιακϊν δυςκολιϊν και οι δραςτθριότθτεσ που υπθρετοφν τθ 

γλωςςικι και νοθτικι ανάπτυξθ των παιδιϊν, τθν οργάνωςθ των ακολουκιϊν τουσ, 

τθν ανάδυςθ τθσ κριτικισ τουσ ικανότθτασ και τθν αντιμετϊπιςθ τυχόν μακθςιακϊν 

δυςκολιϊν τουσ, που οι γονείσ καλοφνται να παρζχουν ςτα παιδιά τουσ ςε 

φροντιςτιρια, εργαςτιρια κ.τ.λ. αναγκαηόμενοι να πλθρϊνουν αδρά γι αυτζσ τισ 

υπθρεςίεσ ι να μθν μποροφν να τισ παρζχουν ςτα παιδιά τουσ, όντασ άτομα και 

κοινωνικζσ ομάδεσ χαμθλϊν ειςοδθμάτων. Θ ανάπτυξθ των ωσ άνω δραςτθριοτιτων 

δεν αναιρεί τθν φπαρξθ δραςτθριοτιτων που ςυνδζονται με τθν 

κοινωνικοςυναιςκθματικι και ψυχοκινθτικι ανάπτυξθ των παιδιϊν (χορόσ, μουςικι, 

κζατρο κ.τ.λ. ), αλλά τθν ςυμπλθρϊνει, ολοκλθρϊνοντασ τθν διαμόρφωςθ τθσ 

προςωπικότθτασ των παιδιϊν. Απαραίτθτθ είναι θ κζςπιςθ πλαιςίου 

δραςτθριοτιτων των ΞΔΑΥ, με ζνταξθ των ωσ άνω δραςτθριοτιτων, με αντίςτοιχεσ 

των δραςτθριοτιτων ειδικότθτεσ εργαηομζνων και ταυτόχρονθ φπαρξθ 

υλικοτεχνικισ υποδομισ, όπου αυτι χρειάηεται, πάντα εντόσ των αδειοδοτθμζνων 

κτιριακϊν εγκαταςτάςεων των ΞΔΑΥ. 

Τςον αφορά τθ παράγραφο 3 του Άρκρου 1, θ φράςθ « ιςομερϊσ κατανεμθμζνεσ» 



24 
 

διαμορφϊνει ζνα πλαίςιο λειτουργίασ που καταργεί ουςιαςτικά το δικαίωμα τθσ 

επιλογισ δραςτθριοτιτων βάςει των κλίςεων , των επικυμιϊν και των αναγκϊν των 

παιδιϊν, ζτςι όπωσ αυτζσ τισ αντιλαμβάνεται και τισ αξιολογεί ο γονζασ ςε 

ςυνεργαςία με τουσ εκπαιδευτικοφσ των ΞΔΑΥ και οδθγεί ςε ζνα μοντζλο 

λειτουργίασ με υποχρεωτικό πρόγραμμα για το παιδί. Υροφανϊσ και πρζπει να είναι 

πολφπλευρεσ οι προςφερόμενεσ προσ τα φιλοξενοφμενα παιδιά υπθρεςίεσ, όπωσ 

αναπτφχκθκε και ςτο ςχόλιο που αφορά τθ παράγραφο 2, αλλά το «ιςομερϊσ 

κατανεμθμζνεσ» ακυρϊνει τισ πραγματικζσ κλίςεισ και ανάγκεσ των παιδιϊν, 

επιφορτϊνοντασ τα με ανεπικφμθτεσ για τα ίδια δραςτθριότθτεσ. Αν το ςκεπτικό τθσ 

πρόταςισ ςασ είναι να αποφφγετε μονοδιάςτατεσ επιλογζσ δραςτθριοτιτων που 

λειτουργοφν ωσ δικαιολογία ςε «εξαργυρϊςεισ» vouchers προσ τρίτουσ , τότε καλό 

κα ιταν να οριςτοφν κατ’ ελάχιςτο παρουςίεσ (π.χ. 2 ανά εβδομάδα)και κατ’ 

ελάχιςτο δραςτθριότθτεσ , αλλά όχι ιςομερϊσ κατανεμθμζνεσ. 

Τςον αφορά τθ παράγραφο 4 του Άρκρου 1, οι ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ 

πολεοδομικισ νομοκεςίασ, τόςο των κτιρίων κοινωνικισ πρόνοιασ όςο και των 

ςχολικϊν κτιρίων, ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ τθσ ςτατικισ τουσ επάρκειασ, είναι 

κοινζσ. Υροδιαγραφζσ που είναι οι πλζον ςθμαντικζσ για τθν αςφάλεια των παιδιϊν 

και των εργαηομζνων ςτα ΞΔΑΥ. Χυγκεκριμζνα, ο Χυντελεςτισ Χπουδαιότθτασ είναι 

Χ3 (γ1=1.15), ςφμφωνα με τον «Υίνακα 2.3: Χυντελεςτζσ Χπουδαιότθτασ» κατά 

Ε.Α.Ξ. 2000 (Ελλθνικόσ Αντιςειςμικόσ Ξανονιςμόσ) και όπωσ αυτόσ αντικαταςτάκθκε 

με τθν υπ’ αρικμ. Δ17α/10/44/ΦΡ275 «Ψροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ του 

Ελλθνικοφ Αντιςειςμικοφ Ξανονιςμοφ – Ε.Α.Ξ. 2000, όπωσ ιςχφει» (ΦΕΞ 270/16-03-

2010), τόςο για τα κτίρια κατθγορίασ ∆ (Εκπαίδευςθ) όςο και για τα κτίρια 

κατθγορίασ Ε (Ωγεία και Ξοινωνικι Υρόνοια), όπωσ αυτά ορίηονται βάςει του 

άρκρου 3 (Ψαξινόµθςθ των κτιρίων και των δοµικϊν καταςκευϊν ςφµφωνα µε τθ 

χριςθ τουσ για τθν εφαρµογι του παρόντοσ), τθσ Απόφαςθσ 3046/304 τθσ 

30.1/3.2.1989 (Ξτιριοδοµικόσ Ξανονιςµόσ – Φ.Ε.Ξ. 59/∆/1989). 

Επίςθσ, κα πρζπει να επιςθμανκεί ότι τα κτίρια κατθγορίασ Ε (Ωγεία και Ξοινωνικι 

Υρόνοια) είναι «κτίρια ι τµιµατα κτιρίων που χρθςιμοποιοφνται για ιατρικι 

πρόλθψθ, διάγνωςθ ι και κεραπεία για περίκαλψθ ατόµων θλικιωµζνων ι 

αςκενϊν ι µειωµζνθσ πνευµατικισ ι και ςωµατικισ ικανότθτασ, για φπνο και 

ςωµατικι υγιεινι βρεφϊν και ΥΑΛΔΛΪΡ ΘΟΛΞΜΑΧ ΠΛΞΦΤΨΕΦΘΧ ΨΩΡ ΥΖΡΨΕ ΕΨΪΡ . 

Χτθν κατθγορία αυτι ανικουν µεταξφ άλλων τα νοςοκοµεία, οι κλινικζσ, τα αγροτικά 

ιατρεία, οι υγειονοµικοί ςτακµοί.» , όπωσ αναγράφεται ςτο άρκρο 3 (Ψαξινόµθςθ 

των κτιρίων και των δοµικϊν καταςκευϊν ςφµφωνα µε τθ χριςθ τουσ για τθν 

εφαρµογι του παρόντοσ), τθσ Απόφαςθσ 3046/304 τθσ 30.1/3.2.1989 (Ξτιριοδοµικόσ 

Ξανονιςµόσ – Φ.Ε.Ξ. 59/∆/1989) , ενϊ τα κτίρια κατθγορίασ ∆ (Εκπαίδευςθ) είναι 

«όςα κτίρια ι τµιµατα κτιρίων χρθςιµοποιοφνται για διδαςκαλία. Χτθν κατθγορία 

αυτι ανικουν µεταξφ άλλων και τα κτίρια τθσ τριτοβάκµιασ και δευτεροβάκµιασ 

υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ , τα φροντιςτιρια, τα νθπιαγωγεία.» , όπωσ 

αναγράφεται ςτο ίδιο άρκρο . 
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Επιπρόςκετα των ωσ άνω ,ο Ξανονιςμόσ Υυροπροςταςίασ Ξτιρίων ( Υροεδρικό 

Διάταγμα 41/2018 , ΦΕΞ 80 Αϋ/7-5-2018 ,Ξεφάλαιο Βϋ- Ειδικζσ Διατάξεισ , Άρκρο 5 

«Ωγεία και Ξοινωνικι Υρόνοια», 5.1.Γενικά), αναφζρει «Χτθν κατθγορία αυτι 

περιλαμβάνονται όςα κτίρια ι τμιματα κτιρίων χρθςιμοποιοφνται για ιατρικι 

πρόλθψθ , διάγνωςθ ι και κεραπεία , για περίκαλψθ ατόμων θλικιωμζνων ι 

αςκενϊν μειωμζνθσ πνευματικισ ι ςωματικισ ικανότθτασ , για φπνο , ςωματικι 

υγιεινι και απαςχόλθςθ βρεφϊν και ΥΑΛΔΛΪΡ ΘΟΛΞΜΑΧ ΠΛΞΦΤΨΕΦΘΧ ΨΩΡ ΥΖΡΨΕ 

ΕΨΪΡ.» και ςτθν υποκατθγορία Ε1 διευκρινίηει «Ξτίρια προνοιακοφ χαρακτιρα 

(κοινωνικισ πρόνοιασ) όπωσ οίκοι ευγθρίασ , βρεφονθπιακοί ςτακμοί , παιδικοί 

ςτακμοί , οικοτροφεία παιδιϊν , ορφανοτροφεία , ανοικτά κζντρα θμζρασ και 

υπνωτιρια αςτζγων, κζντρα απαςχόλθςθσ θλικιωμζνων ατόμων ι παιδιϊν ΞΆΨΩ 

ΨΩΡ ΥΖΡΨΕ ΕΨΪΡ.», ενϊ ςτον ίδιο Ξανονιςμό Υυροπροςταςίασ Ξτιρίων (Υροεδρικό 

Διάταγμα, Ξεφάλαιο Βϋ- Ειδικζσ Διατάξεισ, Άρκρο 4:Εκπαίδευςθ, 4.1. Γενικά), 

αναφζρει «Χτθν κατθγορία αυτι περιλαμβάνονται τα κτίρια ι τμιματα κτιρίων για 

διδαςκαλία, όπωσ κτίρια όλων των βακμίδων δθμόςιασ και ιδιωτικισ εκπαίδευςθσ 

με μακθτζσ θλικίασ ΆΡΩ ΨΩΡ ΥΖΡΨΕ ΕΨΪΡ (νθπιαγωγεία, δθμοτικά, γυμνάςια, 

λφκεια, κολλζγια, ΑΕΛ, ΨΕΛ, ΛΕΞ κλπ), τα φροντιςτιρια, τα ωδεία, οι ςχολζσ 

επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, τα εργαςτιρια τζχνθσ (ηωγραφικισ, γλυπτικισ, κλπ), 

ΞΖΡΨΦΑ ΔΘΠΛΣΩΦΓΛΞΙΧ ΑΥΑΧΧΤΟΘΧΘ ΓΛΑ ΥΑΛΔΛΆ ΆΡΩ ΨΩΡ ΥΖΡΨΕ ΕΨΩΡ κλπ.» 

Από τα ωσ άνω προκφπτει αβίαςτα το ςυμπζραςμα ότι τόςο πολεοδομικά όςο και 

από άποψθ πυροπροςταςίασ, θ νομοκεςία ζχει ιδθ προβλζψει ότι τα ενδεδειγμζνα 

κτίρια για Ξζντρα Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ Υαιδιϊν (ΞΔΑΥ) είναι τα κτίρια 

κατθγορίασ ∆ (Εκπαίδευςθ) ,όςον αφορά τθ ταξινόµθςι τουσ ςφμφωνα µε τθ 

πολεοδομικι χριςθ τουσ ,που αναφζρονται ωσ κτίρια κατθγορίασ άρκρου 4 , όςον 

αφορά τθν ταξινόμθςι τουσ ςφμφωνα με τον Ξανονιςμό Υυροπροςταςίασ. 

Χχετικά με τθ τελευταία πρόταςθ τθσ παραγράφου 4 «Ξατ’ εξαίρεςθ, δφνανται να 

ςτεγάηονται ςε χϊρουσ δθμόςιων ςχολικϊν κτιρίων, ςτουσ οποίουσ κατά τθ 

διάρκεια του ςχολικοφ ωραρίου δεν πραγματοποιείται διδαςκαλία.», θ κατ’ 

εξαίρεςθ ςτζγαςθ μόνο ςε χϊρουσ δθμοςίων ςχολικϊν κτιρίων αντίκειται ςτο νόμο 

3919/2011 (ΦΕΞ Α’ 32/2-3-2011) «Αρχι τθσ επαγγελματικισ ελευκερίασ, κατάργθςθ 

αδικαιολόγθτων περιοριςμϊν ςτθ πρόςβαςθ και άςκθςθ επαγγελμάτων». Ζχει γίνει 

δε, ςχετικό ερϊτθμα για ςυςτζγαςθ ΞΔΑΥ και ιδιωτικοφ δθμοτικοφ ςχολείου, πζραν 

του διδακτικοφ ωραρίου του, από τθν Υεριφζρεια Κεςςαλίασ , Διεφκυνςθ Δθμοςίασ 

Ωγείασ και Ξοινωνικισ Πζριμνασ Υεριφερειακϊν Ενοτιτων Παγνθςίασ και 

Χποράδων (αρικμ.πρωτ. οικ.6343/31.8.2016) προσ το Ωπουργείο Εργαςίασ, 

Ξοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ξοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ – Γενικι Διεφκυνςθ Υρόνοιασ – 

Διεφκυνςθ Υροςταςίασ Σικογζνειασ – Ψμιμα Α, το οποίο και απάντθςε : «Ϊςτερα 

από το παραπάνω ςχετικό ερϊτθμα των Υεριφερειακϊν Ενοτιτων Παγνθςίασ και 

Χποράδων, που αφορά ςτθ ςυςτζγαςθ των Ξζντρων Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ 

Υαιδιϊν (Ξ. Δ. Α. Υ.), με άλλεσ δομζσ, ςασ πλθροφοροφμε ότι ΞΔΑΥ μποροφν να 

λειτουργοφν και ςτισ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ των επιχειριςεων ιδιωτικϊν 
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ςχολείων, με τισ ίδιεσ προχποκζςεισ, που λειτουργοφν ςτα δθμόςια ςχολεία, 

ςφμφωνα και με τισ διατάξεισ τθσ αρικμ. Δ22/οικ.40324/1605 (ΦΕΞ 2991/2016) 

Ωπουργικισ Απόφαςθσ (αρικμ. πρωτ.: Δ22/39239/1525 – 28/09/2019). 

Ψζλοσ ,ςτθ τελευταία φράςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ πρόταςθσ, κα ιταν καλφτερο να 

αναφζρεται ότι τα Ξζντρα Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ Υαιδιϊν (ΞΔΑΥ), που 

ςτεγάηονται ςτισ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ Δθμοτικϊν Χχολείων, λειτουργοφν ςε 

χρόνουσ πζραν του διδακτικοφ ωραρίου ι του διευρυμζνου διδακτικοφ 

ωραρίου,όπου υπάρχει. Φράςθ που αναφζρεται ιδθ ςτθ Δ22/οικ.40324/1605 (ΦΕΞ 

2991/2016) Ωπουργικι Απόφαςθ. 

Τςον αφορά τθν παράγραφο 5 του Άρκρου 1, κα πρζπει να διορκωκεί θ τελευταία 

φράςθ : «ϊςτε για κάκε παιδί να δθλϊνεται θ ιςομερισ ανά δραςτθριότθτα 

δθμιουργικι απαςχόλθςι του με ςυγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα.» , για τουσ λόγουσ 

που εξθγικθκαν ςτθν αμζςωσ προθγοφμενθ παράγραφο (4). 

Τςον αφορά τθν παράγραφο 7 του Άρκρου 1 και ςυγκεκριμζνα το «β) ο ανϊτατοσ 

αρικμόσ ωφελουμζνων ανά δομι και βάρδια λειτουργίασ» , επιςθμαίνεται ότι το με 

τθν υπ’ Αρικμ.πρωτ. Δ11/39766/1927/10-9-2019 ζγγραφο του Ωπουργείου Εργαςίασ 

και Ξοινωνικϊν Ωποκζςεων , Γενικι Διεφκυνςθ Αλλθλεγγφθσ , Διεφκυνςθ 

Υροςταςίασ Υαιδιοφ και Σικογζνειασ, , Ψμιμα Αϋ και με τθν υπ’ Αρικμ. 140/2018 

απόφαςθ του Διοικθτικοφ Εφετείου Κεςςαλονίκθσ δεν νοείται ανϊτατοσ αρικμόσ 

ωφελουμζνων . Ψο ςφνθκεσ είναι ο ελάχιςτοσ αρικμόσ , πρακτικι που ακολουκείται 

ςε όλα τα ζωσ ςιμερα νομοκετικά πλαίςια αδειοδότθςθσ των δομϊν προνοιακοφ 

χαρακτιρα που αφοροφν βρζφθ και νιπια (βρεφονθπιακοί ,βρεφικοί και παιδικοί 

ςτακμοί), όπωσ θ υπ’ Αρικμ. Υ2β/οικ. 2808/1997 (ΦΕΞ645/Β’/1997) , θ 

υπ’Αρικμ.Γ2β/οικ 1570/1999 (ΦΕΞ749/Β’/1999), θ υπ’Αρικμ. Γ2β/οικ 5180/1999 

(ΦΕΞ2255/Β’/1999), θ υπ’Αρικμ. Υ1β/οικ 4014/2000 (ΦΕΞ 1316/Β’/2000) και θ 

υπ’Αρικμ. Δ22/οικ.11828/293/2017 (ΦΕΞ 1157/Β/4-4-2017), αλλά και ςτο 

Υροεδρικό Διάταγμα 99/2017 (ΦΕΞ 141/Αϋ/28-9-2017)που αναφζρεται ςτον 

κακοριςμό προχποκζςεων αδειοδότθςθσ και λειτουργίασ των παιδικϊν ςτακμϊν 

που λειτουργοφν εντόσ νομικϊν προςϊπων των Διμων ι υπθρεςίασ των Διμων. 

Υρακτικι που ακολουκείται και ςτο νομοκετικό πλαίςιο αδειοδότθςθσ των 

ιδιωτικϊν ςχολείων πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ςτα οποία 

ςυμπεριλαμβάνονται και τα νθπιαγωγεία (Ρ. 4093/2012 -ΦΕΞ Α’ 222), αλλά και ςτο 

Υροεδρικό Διάταγμα 79/2017 (ΦΕΞ 109/Α/1-8-2017) και ςτον Ρόμο 4692/2020 –( 

ΦΕΞ 111/Α/12-6-2020) που αναφζρονται ςτον κακοριςμό προχποκζςεων 

αδειοδότθςθσ και λειτουργίασ των δθμόςιων δθμοτικϊν ςχολείων και 

νθπιαγωγείων. 

Επιπρόςκετα των ωσ άνω , ο ανϊτατοσ αρικμόσ ωφελουμζνων ανά δομι και βάρδια 

λειτουργίασ αντίκειται ςτο νόμο 3919/2011 (ΦΕΞ Α’ 32/2-3-2011) «Αρχι τθσ 

επαγγελματικισ ελευκερίασ, κατάργθςθ αδικαιολόγθτων περιοριςμϊν ςτθ 

πρόςβαςθ και άςκθςθ επαγγελμάτων» , όντασ αδικαιολόγθτοσ περιοριςμόσ ςτθν 

άςκθςθ του επαγγζλματοσ , από τθν ςτιγμι που το ΞΔΑΥ τθρεί τισ προδιαγραφζσ και 
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τουσ όρουσ των αδειοδοτθμζνων ι προσ αδειοδότθςθ χϊρων .Δζον είναι να 

νομοκετθκεί ανϊτατοσ αρικμόσ παιδιϊν ανά αίκουςα-χϊρο δραςτθριοτιτων , με 

βάςθ το πρότυπο των δθμοτικϊν ςχολείων και νθπιαγωγείων (μζγιςτο 25 μακθτϊν 

ανά αίκουςα-χϊρο),μιασ και οι θλικιακζσ ομάδεσ των παιδιϊν που φοιτοφν ςε αυτά 

είναι κοινζσ με εκείνεσ των παιδιϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτα ΞΔΑΥ , ϊςτε να 

υπάρχουν οι κατάλλθλεσ ςυνκικεσ διεξαγωγισ των δραςτθριοτιτων και να 

επιτευχκοφν οι ςκοποί λειτουργίασ των ΞΔΑΥ , χωρίσ αυτό να απαγορεφει τθν 

δυνατότθτα να λειτουργοφν και μικρότερα , ςε αρικμό παιδιϊν, τμιματα. 

Χχετικά με το «η) οι προχποκζςεισ λειτουργίασ ΞΔΑΥ ςε κτίρια δθμόςιων ςχολείων 

και οι εξαιρζςεισ από τθν απαγόρευςθ λειτουργίασ τουσ ςε αίκουςεσ που 

πραγματοποιείται διδαςκαλία» , ζχουν εξθγθκεί ιδθ οι λόγοι που πρζπει να 

ςυμπεριλαμβάνονται ΞΑΛ τα ιδιωτικά δθμοτικά ςχολεία , ςτα ςχόλια-κζςεισ για τθν 

παράγραφο 4 . Σ τρόποσ δε, που είναι γραμμζνθ θ φράςθ «οι εξαιρζςεισ από τθν 

απαγόρευςθ λειτουργίασ τουσ ςε αίκουςεσ που πραγματοποιείται διδαςκαλία» 

επιδζχεται διαφορετικισ ερμθνείασ από το να απαγορεφεται να ςυμπίπτουν οι ϊρεσ 

λειτουργίασ των ΞΔΑΥ και των εκπαιδευτθρίων ςε χρόνουσ του διδακτικοφ ωραρίου 

των δεφτερων ι του διευρυμζνου διδακτικοφ ωραρίου τουσ, όπου αυτό υπάρχει και 

παραπζμπει ςε απαγόρευςθ αδειοδότθςθσ αικουςϊν διδαςκαλίασ . Σρκότερο είναι 

να διατυπωκεί με τθν φράςθ που αναφζρεται ιδθ ςτθν Ωπουργικι Απόφαςθ 

Δ22/οικ.40324/1605 (ΦΕΞ 2991/2016) «Ψα Ξζντρα Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ 

Υαιδιϊν(ΞΔΑΥ), που ςτεγάηονται ςτισ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ των εκπαιδευτθρίων, 

λειτουργοφν ςε χρόνουσ πζραν του διδακτικοφ ωραρίου ι του διευρυμζνου 

διδακτικοφ ωραρίου, όπου υπάρχει». 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 26-10-2020 και ϊρα 16:10: 

«ΧΧΕΨΛΞΑ ΠΕ ΨΘΡ ΥΑΦΑΓΦΑΦΣ 5 

ΥΦΑΞΨΛΞΑ ΕΛΡΑΛ ΑΔΩΡΑΨΘ Θ ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΨΣΩ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΣΩ 

ΥΑΦΣΩΧΛΣΟΣΓΛΣΩ…ΔΕΡ ΕΛΡΑΛ ΕΦΛΞΨΣ ΡΑ ΥΦΑΓΠΑΨΣΥΣΛΕΛΨΑΛ ΞΑΨΑ ΨΘ ΔΛΑΦΞΕΛΑ 

ΨΘΧ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑΧ ΨΩΡ ΔΣΠΩΡ ΞΔΑΥ..ΧΨΣΧΣΧ ΕΛΡΑΛ Θ ΔΘΠΛΣΩΦΓΛΞΘ ΑΥΑΧΧΣΟΘΧΘ 

ΞΑΛ ΣΧΛ Θ ΞΑΨΑΓΦΑΦΘ ΥΑΦΣΩΧΛΩΡ – ΑΥΣΩΧΛΩΡ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΑ ΥΣΩ ΑΥΑΛΨΕΛ ΨΘΡ 

ΕΡΑΧΧΣΟΘΧΘ ΠΕ ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΘ ΞΑΛ ΣΧΛ ΠΕ ΨΛΧ ΥΑΛΔΛΞΕΧ ΥΑΦΣΩΧΛΕΧ…ΕΥΛΧΘΧ 

ΩΥΑΦΧΣΩΡ ΞΑΛ ΑΡΨΛΞΕΛΠΕΡΛΞΣΛ ΥΑΦΑΓΣΡΨΕΧ ΥΣΩ ΔΕΡ ΕΩΡΡΣΣΩΡ ΓΛΑ ΨΘΡ 

ΞΑΨΑΓΦΑΦΘ ΑΩΨΘ…ΩΧ ΕΦΓΑΗΣΠΕΡΘ ΧΕ ΞΔΑΥ ΣΦΕΛΡΘΧ ΥΕΦΛΣΧΘΧ ΔΕΡ ΩΥΑΦΧΕΛ ΧΨΘ 

ΔΣΠΘ Θ/Ω ΞΑΛ ΧΛΓΣΩΦΑ ΔΕΡ ΕΛΡΑΛ Θ ΠΣΡΘ ΔΣΠΘ ΥΣΩ ΔΕ ΔΛΑΚΕΨΕΛ ΧΨΣ ΧΩΦΣ ΨΘΧ 

ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΞΣ ΕΣΥΟΛΧΠΣ ΞΑΛ ΧΩΡΔΕΧΘ ΛΡΨΕΦΡΕΨ…» 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 26-10-2020 και ϊρα 16:08: 

«Υαράγραφοσ 5 

Υροτείνουμε αναδιατφπωςθ τθσ Υαραγράφου 5 ωσ εξισ: 

Για τον ζλεγχο τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ των ΞΔΑΥ και τθν αξιολόγθςι τουσ ωσ 
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κεςμοφ Ξοινωνικισ Υρόνοιασ, δθμιουργείται θλεκτρονικι εφαρμογι του 

Ωπουργείου Εργαςίασ και Ξοινωνικϊν Ωποκζςεων, τθν οποία υλοποιεί και 

διαχειρίηεται θ εταιρεία «Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ Ξοινωνικισ Αςφάλιςθσ Α.Ε.» 

(Θ.ΔΛ.Ξ.Α. Α.Ε.). Χτθν εφαρμογι αυτι κάκε αδειοδοτθμζνοσ φορζασ υποχρεοφται, 

κατ’ ελάχιςτο, να δθλϊνει ςε θμεριςια βάςθ τθν ςυμμετοχι/παρουςία κάκε 

παιδιοφ δθλϊνοντασ παράλλθλα τθν ϊρα άφιξθσ και αποχϊρθςθσ του από τθ δομι, 

κακϊσ και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίασ τθσ, με ρθτι καταγραφι των 

επιμζρουσ δραςτθριοτιτων δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ και το χρονοδιάγραμμά 

τουσ, ϊςτε για κάκε παιδί να δθλϊνονται αναλυτικά οι δραςτθριότθτεσ 

δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ που ςυμμετείχε ςφμφωνα με το ωσ άνω δθλωκζν 

ςυγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα.Αιτιολόγθςθ: 

Α. Σ ςτόχοσ του ςυγκεκριμζνου Άρκρου είναι αφενόσ να ελεγχκεί θ προςζλευςθ των 

παιδιϊν και αφετζρου θ ςυμμετοχι τουσ ςτισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ 

δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ. Εφλογοσ ο ςτόχοσ και κεμιτόσ. Υαρόλα αυτά ςε κάποια 

ςθμεία κακίςταται μθ λειτουργικό το μζτρο, ο τρόποσ μζςω του οποίου επιλζγει το 

Ωπουργείο να επιτφχει τον επικυμθτό ςτόχο. Ψο πρϊτο ςκζλοσ τθσ ρφκμιςθσ ζχει να 

κάνει με τθν εφαρμογι καταγραφισ ϊρασ άφιξθσ και αποχϊρθςθσ κάκε παιδιοφ ςε 

πραγματικό χρόνο. Για να εφαρμόςουμε αυτιν τθν πραγματικά υπερβολικι 

διαδικαςία ςτθν πράξθ (θ οποία παρεμπιπτόντωσ δεν ζχει εφαρμοςτεί ποτζ ξανά ςε 

άλλθ δομι πρόνοιασ), κα πρζπει κάκε δθμοτικό ΞΔΑΥ να ςτερθκεί τισ παιδαγωγικζσ 

υπθρεςίεσ ενόσ εκ του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ του, ο/θ οποίοσ/α κα πρζπει να 

είναι ςυνεχϊσ μπροςτά από ζναν υπολογιςτι και να ενθμερϊνει τθν θλεκτρονικι 

πλατφόρμα ςε πραγματικό χρόνο για τθν ϊρα που ιρκε και που ζφυγε κάκε ζνα 

από τα παιδιά που ςυμμετζχουν. Για παράδειγμα, αν υποκζςουμε πωσ ςε μία Δομι 

με 100 εγγεγραμμζνα παιδιά, ζρχονται κακθμερινά περίπου 60-70 παιδιά και για 

κάκε ζνα από αυτά τα παιδιά ο υπεφκυνοσ κα χρειάηεται κατά μ.ο. από 2’ για τθν 

κάκε καταγραφι, κα απαιτοφνται τουλάχιςτον 4-5 ϊρεσ κάκε μζρα για να 

δθλϊνονται ςε πραγματικό χρόνο τα παιδιά από τον υπεφκυνο εκπαιδευτικό. Σ 

εκπαιδευτικόσ αυτόσ κα ςταματάει το εργαςτιριο, τθν ομαδικι ι εξατομικευμζνθ 

δραςτθριότθτα που διδάςκει/επιβλζπει εκείνθ τθ ςτιγμι, διακόπτοντασ τθ ροι τθσ, 

για να μεταβεί ςτον χϊρο του γραφείου εκπαιδευτικϊν και να δθλϊςει ςτθν 

εφαρμογι ςε πραγματικό χρόνο ζνα-ζνα το κάκε παιδί που ειςζρχεται ι εξζρχεται 

του χϊρου. Πθν ξεχνάμε ότι αναφερόμαςτε ςε δθμοτικζσ Δομζσ, οι οποίεσ είτε είναι 

οριακά ςτελεχωμζνεσ είτε ακόμα και υποςτελεχωμζνεσ, ειδικά μετά τισ απολφςεισ 

και τισ μειϊςεισ ωρϊν εργαςίασ που προζκυψαν λόγω τθσ απαράδεκτθσ και 

καταςτροφικισ πολιτικισ επιλογισ για μείωςθ τθσ χρθματοδότθςθσ των ΞΔΑΥ που 

εφαρμόςτθκε μζςω του φετινοφ ςχεδιαςμοφ τθσ Δράςθσ. Επίςθσ, υπάρχουν δομζσ 

που δεν διακζτουν καν ίντερνετ ι ακόμα και υπολογιςτι (τα ΞΔΑΥ πχ ςε ςχολικά 

κτίρια δεν ζχουν καν πρόςβαςθ ςτα γραφεία των Δαςκάλων του ςχολείου, οπότε 

δεν ζχουν κακόλου πρόςβαςθ ςε ςτακερό τθλζφωνο και ίντερνετ), κακϊσ και ΞΔΑΥ 

ςτθν περιφζρεια ςτα οποία με τθν πρϊτθ κακοκαιρία κόβεται το ίντερνετ και το 



29 
 

τθλζφωνο. 

Ενϊ, λοιπόν, ο ςτόχοσ τθσ ρφκμιςθσ είναι ςτθν κατεφκυνςθ του ελζγχου τθσ 

ςυμμετοχισ των παιδιϊν κλπ., πρακτικά κα απαιτεί πολφ χρόνο για το άτομο που κα 

ζχει τθ ευκφνθ αυτι και ςτθν ουςία κα αποκοπεί από τθν παιδαγωγικι διαδικαςία 

αναλαμβάνοντασ το ρόλο του «καταγραφζα». Ξαι εδϊ προφανϊσ μιλάμε για τθν 

πλειοψθφία των δθμοτικϊν ΞΔΑΥ, ςτα οποία με 2-3 άτομα εκπαιδευτικό 

προςωπικό, θ δζςμευςθ του ενόσ εξ αυτϊν κα ζχει ςαν άμεςο αποτζλεςμα τθν 

κατακόρυφθ υποβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ αλλά και τθσ ποικιλίασ των παρεχόμενων 

παιδαγωγικϊν υπθρεςιϊν ςτα παιδιά. Κεωροφμε πωσ ο ςτόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

νομοκετικισ παρζμβαςθσ είναι θ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των υπθρεςιϊν προσ τα 

παιδιά, αλλά και θ ίδια θ αςφάλεια των παιδιϊν, όπωσ γράφει και θ αιτιολογικι 

ζκκεςθ του ςχεδίου νόμου, και όχι θ παραμικρι υποβάκμιςθ αυτϊν. 

Θ εμπειρία μάσ ζχει αποδείξει ότι ο μόνοσ ρεαλιςτικόσ τρόποσ να ελεγχκεί με 

ςιγουριά θ ςυμμετοχι των παιδιϊν (ι θ μθ ςυμμετοχι τουσ), εφόςον αυτόσ είναι ο 

πραγματικόσ ςτόχοσ τθσ ρφκμιςθσ, είναι οι αιφνιδιαςτικοί επιτόπιοι ζλεγχοι, οι 

οποίοι όπωσ ζχουμε τονίςει και κατ’ιδίαν ςτισ ςυναντιςεισ, αφενόσ κα πρζπει να 

εντακοφν και να πυκνϊςουν και αφετζρου κα πρζπει να διενεργοφνται ΞΑΚ’ΣΟΘ τθ 

διάρκεια του ωραρίου τθσ Δομισ και ΣΧΛ ΠΣΡΣ κατά τθν ζναρξθ του ωραρίου, 

όπωσ ςυνθκίηεται κατά κόρον τα τελευταία χρόνια. Δεν μποροφν να εξαχκοφν 

ακριβι, ορκά και αςφαλι ςυμπεράςματα ςχετικά με τθν ςυμμετοχι των παιδιϊν ςε 

μία Δομι με οκτάωρθ λειτουργία, όταν διενεργοφνται ζλεγχοι μόνο κατά τα πρϊτα 

30 ι 60 λεπτά του ωραρίου λειτουργίασ τθσ. Δεν αντικατοπτρίηει τον θμεριςιο 

αρικμό ςυμμετεχόντων παιδιϊν θ πρϊτθ ϊρα λειτουργίασ μασ, οφτε και το 

τελευταίο μιςάωρό τθσ. Αυτό δεν είναι κάτι οφτε κρυφό, οφτε κακό, οφτε παράνομο, 

οφτε παράλογο. Ψα παιδιά προςζχονται και αποχωροφν ΧΨΑΔΛΑΞΑ. Θ real time 

καταγραφι ακοφγεται απόλυτα αποτελεςματικι ωσ προσ τον ςτόχο του ελζγχου τθσ 

ςυμμετοχισ των παιδιϊν, αλλά αν το προςεγγίςουμε πρακτικά, όπωσ αναφζραμε 

παραπάνω, απαιτεί τθ δζςμευςθ ενόσ ατόμου από το προςωπικό για να αςχολείται 

με προςοχι και ακρίβεια ΠΣΡΣ με αυτό, για να μθ γίνει βεβαίωσ κάποιο λάκοσ και 

γεννθκοφν νζα, μεγαλφτερα προβλιματα λόγω αυτοφ. Χασ διαβεβαιϊνουμε πωσ με 

τα ςθμερινά δεδομζνα ΔΕΡ περιςςεφει, ςτα δθμοτικά τουλάχιςτον ΞΔΑΥ, αυτό το 

επιπλζον άτομο. Είμαςτε ιδθ οριακά ςτελεχωμζνοι και ζνα τζτοιο χρονικά 

απαιτθτικό επιπλζον κακικον, κα αποδυναμϊςει τα ΞΔΑΥ ωσ προσ τισ παρεχόμενεσ 

παιδαγωγικζσ υπθρεςίεσ ακόμα περιςςότερο. 

Β. Ψο δεφτερο ςθμείο τθσ Υαραγράφου 5 ςτο οποίο ζχουμε ζνςταςθ είναι θ 

ειςαγωγι τθσ υποχρζωςθσ των παιδιϊν να παρακολουκοφν «ιςομερϊσ», ιςόχρονα 

δθλαδι, τθν κάκε προςφερόμενθ δραςτθριότθτα-εργαςτιριο. Σ λόγοσ που 

ειςάγεται θ ςυγκεκριμζνθ ρφκμιςθ είναι ςαφισ και ο ςτόχοσ που κζτει είναι ςωςτόσ 

(αντιμετϊπιςθ φαινομζνων μονοκεματικϊν ΞΔΑΥ, ακαδθμίεσ ποδοςφαίρου κλπ). Θ 

διατφπωςθ όμωσ μζςω τθσ οποίασ επιχειρείται να επιτευχκεί ο ςυγκεκριμζνοσ 

ςτόχοσ και να επιλυκεί το πρόβλθμα δεν δίνει μία πρακτικά εφαρμόςιμθ λφςθ, 
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κακϊσ κα επιφζρει άλλα προβλιματα ςτθ λειτουργία μασ. Εξθγοφμε με μορφι 

ερϊτθςθσ υπόκεςθσ εργαςίασ: 

Ζςτω ότι ζχουμε ςε ζνα ΞΔΑΥ τισ δραςτθριότθτεσ εικαςτικά, μουςικι, γυμναςτικι. 

Χφμφωνα με τθ διατφπωςθ τθσ ρφκμιςθσ, το κάκε παιδί κα πρζπει να ςυμμετζχει 

ιςομερϊσ, δθλαδι για ίςεσ ϊρεσ, ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ. Ζςτω ότι κάποιο παιδί 

ζχει κλίςθ και του αρζςουν περιςςότερο τα εικαςτικά και κζλει να ςυμμετζχει 

κακθμερινά ςτα αντίςτοιχα εργαςτιρια, ενϊ θ μουςικι δεν του αρζςει και τόςο 

οπότε επικυμεί να κάνει μόνο μία ϊρα τθν εβδομάδα ι και κακόλου. Κα το 

αναγκάςουμε να κάνει και μουςικι, που δεν του αρζςει τόςο, ίςεσ ϊρεσ όςεσ 

ςυμμετείχε ςτο εικαςτικό εργαςτιρι που είναι θ κλίςθ του και το ταλζντο του, απλά 

και μόνο για να ικανοποιιςουμε τον ςτόχο που κζτει θ ςυγκεκριμζνθ διάταξθ; 

Χρειάηεται μία διαφορετικι διατφπωςθ που να εξυπθρετεί τθν αρχικι φιλοςοφία 

τόςο τθσ ρφκμιςθσ, όςο και τθν φιλοςοφία του χαρακτιρα των ΞΔΑΥ. Δεν είναι 

δυνατόν τα ΞΔΑΥ που ζχουν ςτον πυρινα τθσ φιλοςοφίασ τουσ τθν ελευκερία ςτθν 

επιλογι τθσ δθμιουργικισ ζκφραςθσ των παιδιϊν, να καταντιςουν εντελϊσ 

δυςλειτουργικά ι με χαρακτιρα καταναγκαςμοφ των παιδιϊν ωσ προσ τισ 

δραςτθριότθτζσ τουσ. Ψο μόνο αποτζλεςμα που κα φζρει θ τυχόν εφαρμογι τθσ 

ρφκμιςθσ αυτισ με τθν ςυγκεκριμζνθ διατφπωςθ είναι να «αναγκάηουμε» τα παιδιά 

να ςυμμετζχουν, κζλουν – δεν κζλουν, ιςομερϊσ και ιςόχρονα ςε όλεσ τισ 

δραςτθριότθτεσ, είτε τουσ αρζςουν, είτε δεν τουσ αρζςουν, με αποτζλεςμα τα 

παιδιά να νιϊκουν πίεςθ και να μθν επικυμοφν να ξανάρκουν. 

Χυμπεραςματικά, ο ςτόχοσ τθσ πολφπλευρθσ δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ των 

παιδιϊν, δθλαδι θ απαςχόλθςι τουσ ςε ποικίλεσ και διαφορετικζσ δραςτθριότθτεσ 

πρζπει να προβλεφκεί, αλλά δεν μπορεί να επιτευχκεί με το να υποχρεϊςουμε τα 

παιδιά να ςυμμετζχουν ιςομερϊσ και ιςοχρόνωσ ςε αυτζσ. Υρζπει θ νομοκεςία να 

διαςφαλίηει ότι κάκε ΞΔΑΥ κα προςφζρει ςε εβδομαδιαία βάςθ υποχρεωτικά μία 

ποικιλία δραςτθριοτιτων (π.χ. τουλάχιςτον τρεισ διαφορετικζσ δραςτθριότθτεσ) οι 

οποίεσ κα προςφζρονται ιςόχρονα μοιραςμζνεσ εντόσ του εβδομαδιαίου 

προγράμματοσ, διακζτοντασ παράλλθλα και τισ κατάλλθλεσ αντίςτοιχεσ ειδικότθτεσ 

παιδαγωγικοφ προςωπικοφ για κακεμιά από αυτζσ και τα παιδιά με τουσ γονείσ κα 

είναι ελεφκεροι να επιλζξουν ςε ποια εργαςτιρια/δραςτθριότθτεσ κα 

ςυμμετζχουν.» 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 26-10-2020 και ϊρα 16:19: 

«ΑΦΚΦΣ 1 ΥΑΦΑΓΦΑΦΣΧ 5 

Θ ΧΩΓΞΕΞΦΛΠΕΡΘ ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΨΘΧ ΥΑΦΑΓΦΑΦΣΩ ΕΛΡΑΛ ΧΨΘΡ ΣΩΧΛΑ ΞΑΛ ΥΦΑΞΨΛΞΑ 

ΑΡΕΦΑΦΠΣΧΨΘ ΓΛΑΨΛ ΧΨΛΧ ΥΕΦΛΧΧΣΨΕΦΕΧ ΨΩΡ ΔΣΠΩΡ ΥΣΩ ΧΨΕΓΑΗΣΡΨΑΛ ΧΕ 

ΔΘΠΣΨΛΞΑ ΧΧΣΟΕΛΑ ΔΕΡ ΩΥΑΦΧΕΛ Θ ΔΩΡΑΨΣΨΘΨΑ ΧΩΡΔΕΧΘΧ ΧΨΣ ΔΛΑΔΛΞΨΩΣ. ΞΑΨΑ 

ΨΘ ΟΘΘ ΨΣΩ ΧΧΣΟΛΞΣΩ ΩΦΑΦΛΣΩ ΕΛΡΑΛ ΔΛΑΚΕΧΛΠΕΧ ΠΣΡΣ ΣΛ ΧΧΣΟΛΞΕΧ ΑΛΚΣΩΧΕΧ 

ΞΑΛ ΣΧΛ ΨΑ ΓΦΑΦΕΛΑ ΣΥΣΩ ΣΛ ΔΛΕΩΚΩΡΨΕΧ ΔΕΡ ΕΥΛΨΦΕΥΣΩΡ ΨΘΡ ΥΦΣΧΒΑΧΘ ΧΨΣΩΧ 
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ΧΩΦΣΩΧ ΑΩΨΣΩΧ ΥΣΩ ΔΛΑΚΕΨΣΩΡ Θ/Ω ΞΑΛ ΑΥΕΡΕΦΓΣΥΣΛΣΩΡ ΨΘΡ ΧΩΡΔΕΧΘ wi-fi. 

ΩΧ ΕΦΓΑΗΣΠΕΡΣΧ ΧΕ ΞΔΑΥ ΣΦΕΛΡΘΧ ΥΕΦΛΣΧΘΧ ΧΑΧ ΞΑΨΑΚΕΨΩ ΞΑΛ ΨΘΡ ΥΦΣΧΩΥΛΞΘ 

ΠΣΩ ΕΠΥΕΛΦΛΑ: 

1. ΑΡ ΞΑΛ Θ ΔΣΠΘ ΔΛΑΚΕΨΕΛ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΣ ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΘ ΞΑΛ ΥΦΣΧΒΑΧΘ ΧΨΣ 

ΛΡΨΕΦΡΕΨ ΕΥΕΛΔΘ ΕΛΡΑΛ ΣΦΕΛΡΘ ΠΕ ΨΑ ΥΦΩΨΑ ΑΧΧΘΠΑ ΞΑΛΦΛΞΑ ΦΑΛΡΣΠΕΡΑ 

ΔΛΑΞΣΥΨΕΨΑΛ Θ ΔΩΡΑΨΣΨΘΨΑ ΥΦΣΧΒΑΧΘΧ ΧΨΣ ΔΛΑΔΛΞΨΩΣ… 

2. ΧΨΘ ΔΣΠΘ ΑΥΑΧΧΣΟΣΩΡΨΑΛ 30 ΥΑΛΔΛΑ ΓΛΑ ΨΑ ΣΥΣΛΑ ΩΥΑΦΧΣΩΡ 2 ΥΑΛΔΑΓΩΓΣΛ. 

ΑΡ ΕΦΑΦΠΣΧΨΕΛ Θ ΞΑΨΑΓΦΑΦΘ ΥΑΦΣΩΧΛΩΡ ΑΥΣΩΧΛΩΡ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΑ Σ ΕΡΑΧ 

ΥΑΛΔΑΓΩΓΣΧ ΚΑ ΥΦΕΥΕΛ ΡΑ ΕΓΞΑΨΑΟΕΛΥΕΛ ΞΑΚΕ ΨΣΧΣ ΨΘΡ ΕΡΑΧΧΣΟΘΧΘ ΨΣΩ ΠΕ 

ΨΑ ΥΑΛΔΛΑ ΓΛΑ ΡΑ ΞΑΨΑΓΦΑΦΕΛ ΥΑΦΣΩΧΛΕΧ – ΑΥΣΩΧΛΕΧ 

ΓΛΑ ΨΣΩΧ ΥΑΦΑΥΑΡΩ ΟΣΓΣΩΧ Σ ΞΑΟΩΨΕΦΣΧ ΕΟΕΓΧΣΧ ΨΘΧ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑΧ ΨΩΡ ΞΔΑΥ 

ΚΑ ΥΦΕΥΕΛ ΡΑ ΓΛΡΕΨΑΛ ΔΛΑ ΗΩΧΘΧ ΠΕ ΕΥΛΨΣΥΛΣΩΧ ΞΑΛ ΨΑΞΨΛΞΣΩΧ ΕΟΕΓΧΣΩΧ ΨΩΡ 

ΩΥΕΩΚΩΡΩΡ» 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 26-10-2020 και ϊρα 17:28: 

«Υαράγραφοσ 1 Υροτείνουμε αναδιατφπωςθ τθσ Υαραγράφου 1 ωσ εξισ: Ξζντρα 

Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ Υαιδιϊν (ΞΔΑΥ) είναι οι δομζσ κοινωνικισ πρόνοιασ, 

παιδαγωγικοφ χαρακτιρα, ςτισ οποίεσ απαςχολοφνται δθμιουργικά παιδιά θλικίασ 

από τεςςάρων (4) ζωσ δϊδεκα (12) ετϊν για ζνα χρονικό διάςτθμα τθσ θμζρασ εκτόσ 

του ςχολικοφ ωραρίου. Χτισ δομζσ αυτζσ δφνανται να απαςχολοφνται και παιδιά με 

ελαφριάσ μορφισ κινθτικά ι αιςκθτθριακά προβλιματα.Αιτιολόγθςθ: Α. Κεωροφμε 

πολφ ςθμαντικό να αναγνωριςτεί πλζον και μζςω του κεςμικοφ πλαιςίου ίδρυςθσ 

και λειτουργίασ των Δομϊν, πζρα από τον προνοιακό τουσ χαρακτιρα και ο 

παιδαγωγικόσ τουσ χαρακτιρασ, ο οποίοσ τόςο ποιοτικά όςο και 

ουςιαςτικά/πρακτικά τισ χαρακτθρίηει. Ψόςο από τα προγράμματα και τισ 

δραςτθριότθτεσ που ζχουν αμιγϊσ παιδαγωγικό χαρακτιρα, όςο και από τισ ίδιεσ τισ 

ειδικότθτεσ του προςωπικοφ (καταρτιςμζνοι, πτυχιοφχοι εκπαιδευτικοί όλων των 

ειδικοτιτων) που εργάηονται ςτα ΞΔΑΥ, είναι αυτονόθτο πωσ θ λειτουργία των 

Δομϊν είναι παιδαγωγικισ φφςεωσ. Κεωροφμε απόλυτα λογικό, εφλογο, δίκαιο και 

ςωςτό να γίνεται, λοιπόν, θ ξεκάκαρθ αυτι αναφορά ςτον παιδαγωγικό χαρακτιρα 

των ΞΔΑΥ ςτθν πρϊτθ παράγραφο, θ οποία αποτελεί ςτθν ουςία τον «Σριςμό» των 

ΞΔΑΥ. Υόςο δε μάλλον όταν ιδθ κεωροφνται και επίςθμα ωσ χϊροι 

διαπαιδαγϊγθςθσ οι Υαιδικοί Χτακμοί και ζχουν αναγνωριςτεί ωσ παιδαγωγοί οι 

Βρεφονθπιοκόμοι που τουσ ςτελεχϊνουν. Β. Αν και ςτο τζλοσ τθσ παραγράφου 7 

γίνεται αναφορά ςτο ότι τα θλικιακά όρια δφνανται να αναπροςαρμόηονται 

Ωπουργϊν Υαιδείασ και Κρθςκευμάτων και Εργαςίασ και Ξοινωνικϊν Ωποκζςεων, 

προτείνουμε το θλικιακό όριο των παιδιϊν να ξεκινάει από τα τζςςερα (4) ζτθ, 

κακϊσ με τθν εφαρμογι τθσ δίχρονθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ των νθπίων τα 

παιδιά αυτισ τθσ θλικίασ (προ-νιπια), ςτεροφνται τθσ δυνατότθτασ δθμιουργικϊν 

δραςτθριοτιτων εκτόσ του ςχολικοφ ωραρίου (απογεφματα και καλοκαίρι). 
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Υρόκειται για αίτθμα που εκφράηεται ζντονα και κατ’επανάλθψθ τα τελευταία 

χρόνια προσ τουσ εργαηόμενουσ ςτα ΞΔΑΥ από τουσ ίδιουσ τουσ γονείσ.Υαράγραφοσ 

2 Υροτείνουμε ςυμπλιρωςθ τθσ Υαραγράφου 2 ωσ εξισ: Χκοπόσ των ΞΔΑΥ είναι θ 

δθμιουργικι απαςχόλθςθ των παιδιϊν με τθν εφαρμογι ςφγχρονων παιδαγωγικϊν 

πρακτικϊν και οργανωμζνων εξατομικευμζνων και ομαδικϊν δραςτθριοτιτων για 

τθν υποςτιριξθ τθσ ςωματικισ, νοθτικισ, ςυναιςκθματικισ και κοινωνικισ 

ανάπτυξισ τουσ. Επιπλζον, μζςω των παραπάνω, επιτυγχάνεται θ πολυδιάςτατθ 

ςτιριξθ των γονζων/οικογενειϊν των παιδιϊν.Αιτιολόγθςθ: Χκοπόσ των ΞΔΑΥ, πζρα 

από τον προφανι που περιγράφεται εφςτοχα ςτθν διατφπωςθ του ςχεδίου νόμου 

και αφορά ςτα ίδια τα παιδιά, είναι αναμφίβολα και θ πολφπλευρθ ςτιριξθ του 

κεςμοφ τθσ οικογζνειασ, θ πολυδιάςτατθ βοικεια που παρζχεται ςτουσ ίδιουσ τουσ 

γονείσ μζςω τθσ ςυμμετοχισ των παιδιϊν τουσ ςτα ΞΔΑΥ. Ενδεικτικά: Χε οικονομικό 

επίπεδο. Σι γονείσ ζχουν τθ δυνατότθτα να παρζχουν ςτα παιδιά τουσ μεγάλθ 

ποικιλία παιδαγωγικϊν και ψυχαγωγικϊν υπθρεςιϊν υψθλοφ ποιοτικοφ επιπζδου, 

εντελϊσ δωρεάν. Λδιαίτερα γονείσ από τα αςκενζςτερα οικονομικά ςτρϊματα, ι 

πολφτεκνοι, οι μονογονεϊκζσ οικογζνειεσ κ.λ.π., οι οποίοι αξιοποιϊντασ τα οφζλθ 

των επιδοτοφμενων προγραμμάτων (π.χ. «Εναρμόνιςθ») δίνουν τθν ευκαιρία ςτα 

παιδιά τουσ να ςυμμετζχουν ςε δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ, τισ οποίεσ δεν κα 

είχαν τθν οικονομικι δυνατότθτα να παρακολουκιςουν ςε άλλεσ δομζσ και χϊρουσ 

που κα χρειαηόταν να πλθρϊςουν για αυτζσ. Χε εργαςιακό επίπεδο. Σι γονείσ 

διατθροφν τθ δυνατότθτα να ανταποκρίνονται ςτισ αυξθμζνεσ απαιτιςεισ τθσ 

εργαςίασ τουσ, ζχοντασ εξαςφαλίςει τθ δθμιουργικι απαςχόλθςθ των παιδιϊν τουσ 

εκτόσ ςχολικοφ ωραρίου, τα απογεφματα, ςτουσ αςφαλείσ και φιλόξενουσ χϊρουσ 

των ΞΔΑΥ. Διαφορετικά κα ζπρεπε ι ο ζνασ από τουσ δφο γονείσ να μθν εργάηεται 

για να είναι ςτο ςπίτι με τα παιδιά ι να επιβαρφνεται ο οικογενειακόσ 

προχπολογιςμόσ με επιπλζον ζξοδα για ζνα άτομο να προςζχει τα παιδιά ςτο ςπίτι 

όςο οι γονείσ εργάηονται. Ξάτι που ςτισ μζρεσ μασ λίγεσ οικογζνειεσ μποροφν να 

καλφψουν οικονομικά. Χε κοινωνικό επίπεδο – δθμογραφικό. Θ «ανάςα» 

προςωπικοφ/οικογενειακοφ χρόνου, ατομικισ ςωματικισ άςκθςθσ και υγείασ, 

ακόμα και χαλάρωςθσ/ξεκοφραςθσ που εξαςφαλίηουν οι γονείσ, ενϊ τα παιδιά τουσ 

βρίςκονται ςτα ΞΔΑΥ, είναι χωρίσ υπερβολι ανεκτίμθτθ. Είναι αυτι που κα δϊςει 

ςε ζνα νζο ηευγάρι τισ ευνοϊκζσ εκείνεσ ςυνκικεσ που χρειάηεται για να πάρει τθν 

πολφ δφςκολθ ςτισ μζρεσ μασ απόφαςθ να κάνει ζνα δεφτερο ι ακόμα και ζνα τρίτο 

παιδί. Θ ίδια θ λειτουργία των ΞΔΑΥ είναι ζνα από τα «εργαλεία» που πρζπει να 

αξιοποιιςει θ χϊρα μασ για τθ δθμιουργία ολοζνα και περιςςότερο κετικϊν 

ςυνκθκϊν για τθν υποςτιριξθ των οικογενειϊν ςτθν εκνικι προςπάκεια 

αντιμετϊπιςθσ του δθμογραφικοφ ηθτιματοσ. Για τουσ παραπάνω ενδεικτικοφσ 

λόγουσ, προτείνουμε να ςυμπλθρωκεί ςτουσ ςκοποφσ των ΞΔΑΥ πζρα από τον 

παιδαγωγικό τουσ ρόλο και θ διάςταςθ τθσ κοινωνικι τουσ προςφοράσ προσ τουσ 

γονείσ και τισ οικογζνειεσ των παιδιϊν.Υαράγραφοσ 4 Υροτείνουμε τθν 

αναδιατφπωςθ τθσ Υαραγράφου 4 ωσ εξισ: Ψα ΞΔΑΥ δφναται να ιδρφονται και να 
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λειτουργοφν ςε περιοχζσ όπου ςτον οικείο πολεοδομικό ςχεδιαςμό είναι επιτρεπτι 

θ χριςθ κτιρίων κοινωνικισ πρόνοιασ και για τθν αδειοδότθςι τουσ εφαρμόηονται οι 

εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ πολεοδομικισ νομοκεςίασ για τισ δομζσ 

κοινωνικισ πρόνοιασ. Ξατ’ εξαίρεςθ, δφνανται να ςτεγάηονται ςε χϊρουσ δθμόςιων 

ςχολικϊν κτιρίων. Σι προχποκζςεισ λειτουργίασ των ΞΔΑΥ ςε κτίρια δθμόςιων 

ςχολείων κακορίηονται και εξειδικεφονται μζςω τθσ ΞΩΑ τθσ παραγράφου 7 του 

παρόντοσ.Αιτιολόγθςθ: Αυτι τθ ςτιγμι τα δθμοτικά ΞΔΑΥ που ςτεγάηονται και 

λειτουργοφν ςε δθμόςια ςχολεία είναι αυτονόθτο ότι χρθςιμοποιοφν και αίκουςεσ 

ςτισ οποίεσ κατά τθν πρωινι λειτουργία του ςχολείου πραγματοποιείται 

διδαςκαλία. Ενδεχόμενθ, απαγόρευςθ τθσ χριςθσ των αικουςϊν διδαςκαλίασ, κα 

προκαλζςει μεγάλα προβλιματα ςτα ΞΔΑΥ αυτά και πολφ πικανό κάποια να 

κινδυνζψουν με κλείςιμο. Πζςω τθσ προτεινόμενθσ αναδιατφπωςθσ, προτείνουμε 

για το κζμα αυτό να ζχουμε τθν ευκαιρία να το αναλφςουμε μαηί με τθν ΞΕΔΕ 

εκτενϊσ, κατά τθν επεξεργαςία και διαμόρφωςθ τθσ ΞΩΑ, κατά τθν οποία κεωροφμε 

δεδομζνο ότι κα κλθκοφμε να ςυμμετάςχουμε. Είναι κάτι που πραγματικά μπορεί 

να ρυκμιςτεί μζςω τθσ ΞΩΑ και δεν χρειάηεται να ειςαχκεί μζςω του Άρκρου αυτοφ 

μία άκρωσ δεςμευτικι διάταξθ θ οποία δεν ζχει ςυηθτθκεί επαρκϊσ με όλουσ τουσ 

ενδιαφερόμενουσ φορείσ (Ωπ.Υαιδείασ, ΞΕΔΕ, ΥΑΧΕΞΔΑΥ).Υαράγραφοσ 5 

Υροτείνουμε αναδιατφπωςθ τθσ Υαραγράφου 5 ωσ εξισ: Για τον ζλεγχο τθσ 

εφρυκμθσ λειτουργίασ των ΞΔΑΥ και τθν αξιολόγθςι τουσ ωσ κεςμοφ Ξοινωνικισ 

Υρόνοιασ, δθμιουργείται θλεκτρονικι εφαρμογι του Ωπουργείου Εργαςίασ και 

Ξοινωνικϊν Ωποκζςεων, τθν οποία υλοποιεί και διαχειρίηεται θ εταιρεία 

«Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ Ξοινωνικισ Αςφάλιςθσ Α.Ε.» (Θ.ΔΛ.Ξ.Α. Α.Ε.). Χτθν 

εφαρμογι αυτι κάκε αδειοδοτθμζνοσ φορζασ υποχρεοφται, κατ’ ελάχιςτο, να 

δθλϊνει ςε θμεριςια βάςθ τθν ςυμμετοχι/παρουςία κάκε παιδιοφ δθλϊνοντασ 

παράλλθλα τθν ϊρα άφιξθσ και αποχϊρθςθσ του από τθ δομι, κακϊσ και το 

εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίασ τθσ, με ρθτι καταγραφι των επιμζρουσ 

δραςτθριοτιτων δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ και το χρονοδιάγραμμά τουσ, ϊςτε για 

κάκε παιδί να δθλϊνονται αναλυτικά οι δραςτθριότθτεσ δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ 

που ςυμμετείχε ςφμφωνα με το ωσ άνω δθλωκζν ςυγκεκριμζνο 

χρονοδιάγραμμα.Αιτιολόγθςθ: Α. Σ ςτόχοσ του ςυγκεκριμζνου Άρκρου είναι αφενόσ 

να ελεγχκεί θ προςζλευςθ των παιδιϊν και αφετζρου θ ςυμμετοχι τουσ ςτισ 

προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ. Εφλογοσ ο ςτόχοσ και 

κεμιτόσ. Υαρόλα αυτά ςε κάποια ςθμεία κακίςταται μθ λειτουργικό το μζτρο, ο 

τρόποσ μζςω του οποίου επιλζγει το Ωπουργείο να επιτφχει τον επικυμθτό ςτόχο. Ψο 

πρϊτο ςκζλοσ τθσ ρφκμιςθσ ζχει να κάνει με τθν εφαρμογι καταγραφισ ϊρασ 

άφιξθσ και αποχϊρθςθσ κάκε παιδιοφ ςε πραγματικό χρόνο. Για να εφαρμόςουμε 

αυτιν τθν πραγματικά υπερβολικι διαδικαςία ςτθν πράξθ (θ οποία παρεμπιπτόντωσ 

δεν ζχει εφαρμοςτεί ποτζ ξανά ςε άλλθ δομι πρόνοιασ), κα πρζπει κάκε δθμοτικό 

ΞΔΑΥ να ςτερθκεί τισ παιδαγωγικζσ υπθρεςίεσ ενόσ εκ του εκπαιδευτικοφ 

προςωπικοφ του, ο/θ οποίοσ/α κα πρζπει να είναι ςυνεχϊσ μπροςτά από ζναν 
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υπολογιςτι και να ενθμερϊνει τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα ςε πραγματικό χρόνο 

για τθν ϊρα που ιρκε και που ζφυγε κάκε ζνα από τα παιδιά που ςυμμετζχουν. Για 

παράδειγμα, αν υποκζςουμε πωσ ςε μία Δομι με 100 εγγεγραμμζνα παιδιά, 

ζρχονται κακθμερινά περίπου 60-70 παιδιά και για κάκε ζνα από αυτά τα παιδιά ο 

υπεφκυνοσ κα χρειάηεται κατά μ.ο. από 2’ για τθν κάκε καταγραφι, κα απαιτοφνται 

τουλάχιςτον 4-5 ϊρεσ κάκε μζρα για να δθλϊνονται ςε πραγματικό χρόνο τα παιδιά 

από τον υπεφκυνο εκπαιδευτικό. Σ εκπαιδευτικόσ αυτόσ κα ςταματάει το 

εργαςτιριο, τθν ομαδικι ι εξατομικευμζνθ δραςτθριότθτα που διδάςκει/επιβλζπει 

εκείνθ τθ ςτιγμι, διακόπτοντασ τθ ροι τθσ, για να μεταβεί ςτον χϊρο του γραφείου 

εκπαιδευτικϊν και να δθλϊςει ςτθν εφαρμογι ςε πραγματικό χρόνο ζνα-ζνα το 

κάκε παιδί που ειςζρχεται ι εξζρχεται του χϊρου. Πθν ξεχνάμε ότι αναφερόμαςτε 

ςε δθμοτικζσ Δομζσ, οι οποίεσ είτε είναι οριακά ςτελεχωμζνεσ είτε ακόμα και 

υποςτελεχωμζνεσ, ειδικά μετά τισ απολφςεισ και τισ μειϊςεισ ωρϊν εργαςίασ που 

προζκυψαν λόγω τθσ απαράδεκτθσ και καταςτροφικισ πολιτικισ επιλογισ για 

μείωςθ τθσ χρθματοδότθςθσ των ΞΔΑΥ που εφαρμόςτθκε μζςω του φετινοφ 

ςχεδιαςμοφ τθσ Δράςθσ. Επίςθσ, υπάρχουν δομζσ που δεν διακζτουν καν ίντερνετ ι 

ακόμα και υπολογιςτι (τα ΞΔΑΥ πχ ςε ςχολικά κτίρια δεν ζχουν καν πρόςβαςθ ςτα 

γραφεία των Δαςκάλων του ςχολείου, οπότε δεν ζχουν κακόλου πρόςβαςθ ςε 

ςτακερό τθλζφωνο και ίντερνετ), κακϊσ και ΞΔΑΥ ςτθν περιφζρεια ςτα οποία με 

τθν πρϊτθ κακοκαιρία κόβεται το ίντερνετ και το τθλζφωνο. Ενϊ, λοιπόν, ο ςτόχοσ 

τθσ ρφκμιςθσ είναι ςτθν κατεφκυνςθ του ελζγχου τθσ ςυμμετοχισ των παιδιϊν κλπ., 

πρακτικά κα απαιτεί πολφ χρόνο για το άτομο που κα ζχει τθ ευκφνθ αυτι και ςτθν 

ουςία κα αποκοπεί από τθν παιδαγωγικι διαδικαςία αναλαμβάνοντασ το ρόλο του 

«καταγραφζα». Ξαι εδϊ προφανϊσ μιλάμε για τθν πλειοψθφία των δθμοτικϊν 

ΞΔΑΥ, ςτα οποία με 2-3 άτομα εκπαιδευτικό προςωπικό, θ δζςμευςθ του ενόσ εξ 

αυτϊν κα ζχει ςαν άμεςο αποτζλεςμα τθν κατακόρυφθ υποβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ 

αλλά και τθσ ποικιλίασ των παρεχόμενων παιδαγωγικϊν υπθρεςιϊν ςτα παιδιά. 

Κεωροφμε πωσ ο ςτόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ νομοκετικισ παρζμβαςθσ είναι θ 

διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των υπθρεςιϊν προσ τα παιδιά, αλλά και θ ίδια θ 

αςφάλεια των παιδιϊν, όπωσ γράφει και θ αιτιολογικι ζκκεςθ του ςχεδίου νόμου, 

και όχι θ παραμικρι υποβάκμιςθ αυτϊν. Θ εμπειρία μάσ ζχει αποδείξει ότι ο μόνοσ 

ρεαλιςτικόσ τρόποσ να ελεγχκεί με ςιγουριά θ ςυμμετοχι των παιδιϊν (ι θ μθ 

ςυμμετοχι τουσ), εφόςον αυτόσ είναι ο πραγματικόσ ςτόχοσ τθσ ρφκμιςθσ, είναι οι 

αιφνιδιαςτικοί επιτόπιοι ζλεγχοι, οι οποίοι όπωσ ζχουμε τονίςει και κατ’ιδίαν ςτισ 

ςυναντιςεισ, αφενόσ κα πρζπει να εντακοφν και να πυκνϊςουν και αφετζρου κα 

πρζπει να διενεργοφνται ΞΑΚ’ΣΟΘ τθ διάρκεια του ωραρίου τθσ Δομισ και ΣΧΛ 

ΠΣΡΣ κατά τθν ζναρξθ του ωραρίου, όπωσ ςυνθκίηεται κατά κόρον τα τελευταία 

χρόνια. Δεν μποροφν να εξαχκοφν ακριβι, ορκά και αςφαλι ςυμπεράςματα ςχετικά 

με τθν ςυμμετοχι των παιδιϊν ςε μία Δομι με οκτάωρθ λειτουργία, όταν 

διενεργοφνται ζλεγχοι μόνο κατά τα πρϊτα 30 ι 60 λεπτά του ωραρίου λειτουργίασ 

τθσ. Δεν αντικατοπτρίηει τον θμεριςιο αρικμό ςυμμετεχόντων παιδιϊν θ πρϊτθ ϊρα 
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λειτουργίασ μασ, οφτε και το τελευταίο μιςάωρό τθσ. Αυτό δεν είναι κάτι οφτε 

κρυφό, οφτε κακό, οφτε παράνομο, οφτε παράλογο. Ψα παιδιά προςζχονται και 

αποχωροφν ΧΨΑΔΛΑΞΑ. Θ real time καταγραφι ακοφγεται απόλυτα αποτελεςματικι 

ωσ προσ τον ςτόχο του ελζγχου τθσ ςυμμετοχισ των παιδιϊν, αλλά αν το 

προςεγγίςουμε πρακτικά, όπωσ αναφζραμε παραπάνω, απαιτεί τθ δζςμευςθ ενόσ 

ατόμου από το προςωπικό για να αςχολείται με προςοχι και ακρίβεια ΠΣΡΣ με 

αυτό, για να μθ γίνει βεβαίωσ κάποιο λάκοσ και γεννθκοφν νζα, μεγαλφτερα 

προβλιματα λόγω αυτοφ. Χασ διαβεβαιϊνουμε πωσ με τα ςθμερινά δεδομζνα ΔΕΡ 

περιςςεφει, ςτα δθμοτικά τουλάχιςτον ΞΔΑΥ, αυτό το επιπλζον άτομο. Είμαςτε ιδθ 

οριακά ςτελεχωμζνοι και ζνα τζτοιο χρονικά απαιτθτικό επιπλζον κακικον, κα 

αποδυναμϊςει τα ΞΔΑΥ ωσ προσ τισ παρεχόμενεσ παιδαγωγικζσ υπθρεςίεσ ακόμα 

περιςςότερο. Β. Ψο δεφτερο ςθμείο τθσ Υαραγράφου 5 ςτο οποίο ζχουμε ζνςταςθ 

είναι θ ειςαγωγι τθσ υποχρζωςθσ των παιδιϊν να παρακολουκοφν «ιςομερϊσ», 

ιςόχρονα δθλαδι, τθν κάκε προςφερόμενθ δραςτθριότθτα-εργαςτιριο. Σ λόγοσ 

που ειςάγεται θ ςυγκεκριμζνθ ρφκμιςθ είναι ςαφισ και ο ςτόχοσ που κζτει είναι 

ςωςτόσ (αντιμετϊπιςθ φαινομζνων μονοκεματικϊν ΞΔΑΥ, ακαδθμίεσ ποδοςφαίρου 

κλπ). Θ διατφπωςθ όμωσ μζςω τθσ οποίασ επιχειρείται να επιτευχκεί ο 

ςυγκεκριμζνοσ ςτόχοσ και να επιλυκεί το πρόβλθμα δεν δίνει μία πρακτικά 

εφαρμόςιμθ λφςθ, κακϊσ κα επιφζρει άλλα προβλιματα ςτθ λειτουργία μασ. 

Εξθγοφμε με μορφι ερϊτθςθσ υπόκεςθσ εργαςίασ: Ζςτω ότι ζχουμε ςε ζνα ΞΔΑΥ τισ 

δραςτθριότθτεσ εικαςτικά, μουςικι, γυμναςτικι. Χφμφωνα με τθ διατφπωςθ τθσ 

ρφκμιςθσ, το κάκε παιδί κα πρζπει να ςυμμετζχει ιςομερϊσ, δθλαδι για ίςεσ ϊρεσ, 

ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ. Ζςτω ότι κάποιο παιδί ζχει κλίςθ και του αρζςουν 

περιςςότερο τα εικαςτικά και κζλει να ςυμμετζχει κακθμερινά ςτα αντίςτοιχα 

εργαςτιρια, ενϊ θ μουςικι δεν του αρζςει και τόςο οπότε επικυμεί να κάνει μόνο 

μία ϊρα τθν εβδομάδα ι και κακόλου. Κα το αναγκάςουμε να κάνει και μουςικι, 

που δεν του αρζςει τόςο, ίςεσ ϊρεσ όςεσ ςυμμετείχε ςτο εικαςτικό εργαςτιρι που 

είναι θ κλίςθ του και το ταλζντο του, απλά και μόνο για να ικανοποιιςουμε τον 

ςτόχο που κζτει θ ςυγκεκριμζνθ διάταξθ; Χρειάηεται μία διαφορετικι διατφπωςθ 

που να εξυπθρετεί τθν αρχικι φιλοςοφία τόςο τθσ ρφκμιςθσ, όςο και τθν φιλοςοφία 

του χαρακτιρα των ΞΔΑΥ. Δεν είναι δυνατόν τα ΞΔΑΥ που ζχουν ςτον πυρινα τθσ 

φιλοςοφίασ τουσ τθν ελευκερία ςτθν επιλογι τθσ δθμιουργικισ ζκφραςθσ των 

παιδιϊν, να καταντιςουν εντελϊσ δυςλειτουργικά ι με χαρακτιρα καταναγκαςμοφ 

των παιδιϊν ωσ προσ τισ δραςτθριότθτζσ τουσ. Ψο μόνο αποτζλεςμα που κα φζρει θ 

τυχόν εφαρμογι τθσ ρφκμιςθσ αυτισ με τθν ςυγκεκριμζνθ διατφπωςθ είναι να 

«αναγκάηουμε» τα παιδιά να ςυμμετζχουν, κζλουν – δεν κζλουν, ιςομερϊσ και 

ιςόχρονα ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ, είτε τουσ αρζςουν, είτε δεν τουσ αρζςουν, με 

αποτζλεςμα τα παιδιά να νιϊκουν πίεςθ και να μθν επικυμοφν να ξανάρκουν. 

Χυμπεραςματικά, ο ςτόχοσ τθσ πολφπλευρθσ δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ των 

παιδιϊν, δθλαδι θ απαςχόλθςι τουσ ςε ποικίλεσ και διαφορετικζσ δραςτθριότθτεσ 

πρζπει να προβλεφκεί, αλλά δεν μπορεί να επιτευχκεί με το να υποχρεϊςουμε τα 
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παιδιά να ςυμμετζχουν ιςομερϊσ και ιςοχρόνωσ ςε αυτζσ. Υρζπει θ νομοκεςία να 

διαςφαλίηει ότι κάκε ΞΔΑΥ κα προςφζρει ςε εβδομαδιαία βάςθ υποχρεωτικά μία 

ποικιλία δραςτθριοτιτων (π.χ. τουλάχιςτον τρεισ διαφορετικζσ δραςτθριότθτεσ) οι 

οποίεσ κα προςφζρονται ιςόχρονα μοιραςμζνεσ εντόσ του εβδομαδιαίου 

προγράμματοσ, διακζτοντασ παράλλθλα και τισ κατάλλθλεσ αντίςτοιχεσ ειδικότθτεσ 

παιδαγωγικοφ προςωπικοφ για κακεμιά από αυτζσ και τα παιδιά με τουσ γονείσ κα 

είναι ελεφκεροι να επιλζξουν ςε ποια εργαςτιρια/δραςτθριότθτεσ κα 

ςυμμετζχουν.Υαράγραφοσ 7 Κεωροφμε απόλυτα αναγκαίο ςτθν Υαράγραφο 7 να 

προςτεκεί εδάφιο «κ.» ωσ εξισ: κ. θ ζκδοςθ Υρότυπου Εςωτερικοφ Ξανονιςμοφ 

Οειτουργίασ ΞΔΑΥ, όπωσ ακριβϊσ υπάρχει και για τουσ παιδικοφσ ςτακμοφσ, ϊςτε 

να κεςπίηονται εκεί ειδικότερα κζματα ςχετικά με τθν λειτουργία, αλλά και το 

προςωπικό των ΞΔΑΥ.Σ Υρότυποσ Ε.Ξ.Ο μπορεί κάλλιςτα να είναι μζροσ ι 

παράρτθμα τθσ ΞΩΑ.Γενικό ςχόλιο επί των ςτόχων του άρκρου 1 που αναλφονται 

ςτθν αιτιολογικι ζκκεςθ και ςυγκεκριμζνα ςτισ ςελίδεσ 32-33: Πε ζκπλθξθ 

διαπιςτϊςαμε ότι πουκενά δεν αναφζρονται ωσ Χτόχοι τθσ νομοκετικισ 

παρζμβαςθσ: 1. θ διαςφάλιςθ τθσ ςυνζχιςθσ τθσ λειτουργίασ των ΞΔΑΥ και ΞΔΑΥ-

ΠΕΑ των Διμων, 2. θ μζριμνα-πολιτικι βοφλθςθ για τθν ςτιριξθ τθσ οικονομικισ 

τουσ βιωςιμότθτασ και τθσ χρθματοδότθςισ τουσ, 3. θ μζριμνα-πολιτικι βοφλθςθ 

για τθν επίλυςθ του εργαςιακοφ προβλιματοσ του προςωπικοφ υπό μόνιμεσ και 

αςφαλείσ κζςεισ εργαςίασ, 4. θ μζριμνα-πολιτικι βοφλθςθ για περαιτζρω 

επιμόρφωςθ και κατάρτιςθ του εξειδικευμζνου προςωπικοφ των Δομϊν για να 

επικαιροποιοφνται οι γνϊςεισ τουσ πάνω ςτισ ειδικότθτζσ τουσ.Υλιρθσ απουςία 

ςτοχοκεςίασ με κετικό πρόςιμο για μία τόςο ςθμαντικι δομι Ξοινωνικισ Υρόνοιασ. 

Σι ςτόχοι αφοροφν μόνο ςε ελζγχουσ, κυρϊςεισ, απαγορεφςεισ και δυςλειτουργικζσ 

ζωσ και καταςτροφικζσ για τθν φιλοςοφία των Δομϊν «καινοτόμεσ» ρυκμίςεισ, οι 

οποίεσ αντί να κάνουν πιο εφκολο το ζργο μασ, το δυςχεραίνουν. Αντί να 

εξυπθρετοφν το ςκοπό για τον οποίο προτείνονται, κα προκαλζςουν νζα επιμζρουσ 

προβλιματα ςτθ λειτουργία μασ και κα προκαλζςουν υποβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ 

των παρεχόμενων υπθρεςιϊν παιδαγωγικϊν δθμιουργικϊν δραςτθριοτιτων.» 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 27-10-2020 και ϊρα 10:42: 

«Ψα ΞΔΑΥ ιδρφονται και λειτουργοφν τόςο από ιδιωτικοφσ φορείσ, ( φυςικά ι 

νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου), όςο και από δθμόςιουσ ι δθμοτικοφσ φορείσ. 

Σι όροι και οι προχποκζςεισ λειτουργίασ , κακϊσ και ο τρόποσ αδειοδότθςθσ είναι 

κοινοί για κάκε μορφισ ΞΔΑΥ. Τλα τα νόμιμα λειτουργοφντα ΞΔΑΥ ςυμμετζχουν 

ιςότιμα ςε κάκε μορφισ προγράμματα ενίςχυςθσ για τθν εγγραφι ωφελοφμενων 

παιδιϊν ςτα ΞΔΑΥ. Θ δυνατότθτα ςτζγαςθσ των ΞΔΑΥ ςε χϊρουσ δθμόςιων 

ςχολικϊν κτιρίων, είναι δυνατι ςε κάκε μορφισ ΞΔΑΥ με κοινοφσ όρουσ και 

προχποκζςεισ.» 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 27-10-2020 και ϊρα 12:02: 
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«Τςον αφορά τθ παράγραφο 2 του άρκρου 1, θ δθμιουργικι απαςχόλθςθ των 

παιδιϊν ςτα ΞΔΑΥ κα πρζπει να ςυνδζεται με δεξιότθτεσ ηωισ, όπωσ είναι θ 

πολυγλωςςία, θ ψθφιακι τεχνολογία, θ διαχείριςθ τθσ πλθροφορίασ, θ 

αποκατάςταςθ μακθςιακϊν δυςκολιϊν και οι δραςτθριότθτεσ που υπθρετοφν τθ 

γλωςςικι και νοθτικι ανάπτυξθ των παιδιϊν, τθν οργάνωςθ των ακολουκιϊν τουσ, 

τθν ανάδυςθ τθσ κριτικισ τουσ ικανότθτασ και τθν αντιμετϊπιςθ τυχόν μακθςιακϊν 

δυςκολιϊν τουσ, που οι γονείσ καλοφνται να παρζχουν ςτα παιδιά τουσ ςε 

φροντιςτιρια, εργαςτιρια κ.τ.λ. αναγκαηόμενοι να πλθρϊνουν αδρά γι αυτζσ τισ 

υπθρεςίεσ ι να μθν μποροφν να τισ παρζχουν ςτα παιδιά τουσ, όντασ άτομα και 

κοινωνικζσ ομάδεσ χαμθλϊν ειςοδθμάτων. Θ ανάπτυξθ των ωσ άνω δραςτθριοτιτων 

δεν αναιρεί τθν φπαρξθ δραςτθριοτιτων που ςυνδζονται με τθν 

κοινωνικοςυναιςκθματικι και ψυχοκινθτικι ανάπτυξθ των παιδιϊν (χορόσ, μουςικι, 

κζατρο κ.τ.λ. ), αλλά τθν ςυμπλθρϊνει, ολοκλθρϊνοντασ τθν διαμόρφωςθ τθσ 

προςωπικότθτασ των παιδιϊν. Απαραίτθτθ είναι θ κζςπιςθ πλαιςίου 

δραςτθριοτιτων των ΞΔΑΥ, με ζνταξθ των ωσ άνω δραςτθριοτιτων, με αντίςτοιχεσ 

των δραςτθριοτιτων ειδικότθτεσ εργαηομζνων και ταυτόχρονθ φπαρξθ 

υλικοτεχνικισ υποδομισ, όπου αυτι χρειάηεται, πάντα εντόσ των αδειοδοτθμζνων 

κτιριακϊν εγκαταςτάςεων των ΞΔΑΥ. 

Τςον αφορά τθ παράγραφο 3 του άρκρου 1 , θ φράςθ « ιςομερϊσ κατανεμθμζνεσ» 

διαμορφϊνει ζνα πλαίςιο λειτουργίασ που καταργεί ουςιαςτικά το δικαίωμα τθσ 

επιλογισ δραςτθριοτιτων βάςει των κλίςεων , των επικυμιϊν και των αναγκϊν των 

παιδιϊν, ζτςι όπωσ αυτζσ τισ αντιλαμβάνεται και τισ αξιολογεί ο γονζασ ςε 

ςυνεργαςία με τουσ εκπαιδευτικοφσ των ΞΔΑΥ και οδθγεί ςε ζνα μοντζλο 

λειτουργίασ με υποχρεωτικό πρόγραμμα για το παιδί. Υροφανϊσ και πρζπει να είναι 

πολφπλευρεσ οι προςφερόμενεσ προσ τα φιλοξενοφμενα παιδιά υπθρεςίεσ, όπωσ 

αναπτφχκθκε και ςτο ςχόλιο που αφορά τθ παράγραφο 2, αλλά το «ιςομερϊσ 

κατανεμθμζνεσ» ακυρϊνει τισ πραγματικζσ κλίςεισ και ανάγκεσ των παιδιϊν, 

επιφορτϊνοντασ τα με ανεπικφμθτεσ για τα ίδια δραςτθριότθτεσ. Αν το ςκεπτικό τθσ 

πρόταςισ ςασ είναι να αποφφγετε μονοδιάςτατεσ επιλογζσ δραςτθριοτιτων που 

λειτουργοφν ωσ δικαιολογία ςε «εξαργυρϊςεισ» vouchers προσ τρίτουσ , τότε καλό 

κα ιταν να οριςτοφν κατ’ ελάχιςτο παρουςίεσ (π.χ. 2 ανά εβδομάδα)και κατ’ 

ελάχιςτο δραςτθριότθτεσ , αλλά όχι ιςομερϊσ κατανεμθμζνεσ. 

Τςον αφορά τθ παράγραφο 4 του άρκρου 1, οι ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ 

πολεοδομικισ νομοκεςίασ, τόςο των κτιρίων κοινωνικισ πρόνοιασ όςο και των 

ςχολικϊν κτιρίων, ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ τθσ ςτατικισ τουσ επάρκειασ, είναι 

κοινζσ. Υροδιαγραφζσ που είναι οι πλζον ςθμαντικζσ για τθν αςφάλεια των παιδιϊν 

και των εργαηομζνων ςτα ΞΔΑΥ. Χυγκεκριμζνα, ο Χυντελεςτισ Χπουδαιότθτασ είναι 

Χ3 (γ1=1.15), ςφμφωνα με τον «Υίνακα 2.3: Χυντελεςτζσ Χπουδαιότθτασ» κατά 

Ε.Α.Ξ. 2000 (Ελλθνικόσ Αντιςειςμικόσ Ξανονιςμόσ) και όπωσ αυτόσ αντικαταςτάκθκε 

με τθν υπ’ αρικμ. Δ17α/10/44/ΦΡ275 «Ψροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ του 

Ελλθνικοφ Αντιςειςμικοφ Ξανονιςμοφ – Ε.Α.Ξ. 2000, όπωσ ιςχφει» (ΦΕΞ 270/16-03-
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2010), τόςο για τα κτίρια κατθγορίασ ∆ (Εκπαίδευςθ) όςο και για τα κτίρια 

κατθγορίασ Ε (Ωγεία και Ξοινωνικι Υρόνοια), όπωσ αυτά ορίηονται βάςει του 

άρκρου 3 (Ψαξινόµθςθ των κτιρίων και των δοµικϊν καταςκευϊν ςφµφωνα µε τθ 

χριςθ τουσ για τθν εφαρµογι του παρόντοσ), τθσ Απόφαςθσ 3046/304 τθσ 

30.1/3.2.1989 (Ξτιριοδοµικόσ Ξανονιςµόσ – Φ.Ε.Ξ. 59/∆/1989). 

Επίςθσ, κα πρζπει να επιςθμανκεί ότι τα κτίρια κατθγορίασ Ε (Ωγεία και Ξοινωνικι 

Υρόνοια) είναι «κτίρια ι τµιµατα κτιρίων που χρθςιμοποιοφνται για ιατρικι 

πρόλθψθ, διάγνωςθ ι και κεραπεία για περίκαλψθ ατόµων θλικιωµζνων ι 

αςκενϊν ι µειωµζνθσ πνευµατικισ ι και ςωµατικισ ικανότθτασ, για φπνο και 

ςωµατικι υγιεινι βρεφϊν και ΥΑΛΔΛΪΡ ΘΟΛΞΜΑΧ ΠΛΞΦΤΨΕΦΘΧ ΨΩΡ ΥΖΡΨΕ ΕΨΪΡ . 

Χτθν κατθγορία αυτι ανικουν µεταξφ άλλων τα νοςοκοµεία, οι κλινικζσ, τα αγροτικά 

ιατρεία, οι υγειονοµικοί ςτακµοί.» , όπωσ αναγράφεται ςτο άρκρο 3 (Ψαξινόµθςθ 

των κτιρίων και των δοµικϊν καταςκευϊν ςφµφωνα µε τθ χριςθ τουσ για τθν 

εφαρµογι του παρόντοσ), τθσ Απόφαςθσ 3046/304 τθσ 30.1/3.2.1989 (Ξτιριοδοµικόσ 

Ξανονιςµόσ – Φ.Ε.Ξ. 59/∆/1989) , ενϊ τα κτίρια κατθγορίασ ∆ (Εκπαίδευςθ) είναι 

«όςα κτίρια ι τµιµατα κτιρίων χρθςιµοποιοφνται για διδαςκαλία. Χτθν κατθγορία 

αυτι ανικουν µεταξφ άλλων και τα κτίρια τθσ τριτοβάκµιασ και δευτεροβάκµιασ 

υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ , τα φροντιςτιρια, τα νθπιαγωγεία.» , όπωσ 

αναγράφεται ςτο ίδιο άρκρο . 

Επιπρόςκετα των ωσ άνω ,ο Ξανονιςμόσ Υυροπροςταςίασ Ξτιρίων ( Υροεδρικό 

Διάταγμα 41/2018 , ΦΕΞ 80 Αϋ/7-5-2018 ,Ξεφάλαιο Βϋ- Ειδικζσ Διατάξεισ , Άρκρο 5 

«Ωγεία και Ξοινωνικι Υρόνοια», 5.1.Γενικά), αναφζρει «Χτθν κατθγορία αυτι 

περιλαμβάνονται όςα κτίρια ι τμιματα κτιρίων χρθςιμοποιοφνται για ιατρικι 

πρόλθψθ , διάγνωςθ ι και κεραπεία , για περίκαλψθ ατόμων θλικιωμζνων ι 

αςκενϊν μειωμζνθσ πνευματικισ ι ςωματικισ ικανότθτασ , για φπνο , ςωματικι 

υγιεινι και απαςχόλθςθ βρεφϊν και ΥΑΛΔΛΪΡ ΘΟΛΞΜΑΧ ΠΛΞΦΤΨΕΦΘΧ ΨΩΡ ΥΖΡΨΕ 

ΕΨΪΡ.» και ςτθν υποκατθγορία Ε1 διευκρινίηει «Ξτίρια προνοιακοφ χαρακτιρα 

(κοινωνικισ πρόνοιασ) όπωσ οίκοι ευγθρίασ , βρεφονθπιακοί ςτακμοί , παιδικοί 

ςτακμοί , οικοτροφεία παιδιϊν , ορφανοτροφεία , ανοικτά κζντρα θμζρασ και 

υπνωτιρια αςτζγων, κζντρα απαςχόλθςθσ θλικιωμζνων ατόμων ι παιδιϊν ΞΆΨΩ 

ΨΩΡ ΥΖΡΨΕ ΕΨΪΡ.», ενϊ ςτον ίδιο Ξανονιςμό Υυροπροςταςίασ Ξτιρίων (Υροεδρικό 

Διάταγμα, Ξεφάλαιο Βϋ- Ειδικζσ Διατάξεισ, Άρκρο 4:Εκπαίδευςθ, 4.1. Γενικά), 

αναφζρει «Χτθν κατθγορία αυτι περιλαμβάνονται τα κτίρια ι τμιματα κτιρίων για 

διδαςκαλία, όπωσ κτίρια όλων των βακμίδων δθμόςιασ και ιδιωτικισ εκπαίδευςθσ 

με μακθτζσ θλικίασ ΆΡΩ ΨΩΡ ΥΖΡΨΕ ΕΨΪΡ (νθπιαγωγεία, δθμοτικά, γυμνάςια, 

λφκεια, κολλζγια, ΑΕΛ, ΨΕΛ, ΛΕΞ κλπ), τα φροντιςτιρια, τα ωδεία, οι ςχολζσ 

επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, τα εργαςτιρια τζχνθσ (ηωγραφικισ, γλυπτικισ, κλπ), 

ΞΖΡΨΦΑ ΔΘΠΛΣΩΦΓΛΞΙΧ ΑΥΑΧΧΤΟΘΧΘ ΓΛΑ ΥΑΛΔΛΆ ΆΡΩ ΨΩΡ ΥΖΡΨΕ ΕΨΩΡ κλπ.» 

Από τα ωσ άνω προκφπτει αβίαςτα το ςυμπζραςμα ότι τόςο πολεοδομικά όςο και 

από άποψθ πυροπροςταςίασ, θ νομοκεςία ζχει ιδθ προβλζψει ότι τα ενδεδειγμζνα 

κτίρια για Ξζντρα Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ Υαιδιϊν (ΞΔΑΥ) είναι τα κτίρια 
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κατθγορίασ ∆ (Εκπαίδευςθ) ,όςον αφορά τθ ταξινόµθςι τουσ ςφμφωνα µε τθ 

πολεοδομικι χριςθ τουσ ,που αναφζρονται ωσ κτίρια κατθγορίασ άρκρου 4 , όςον 

αφορά τθν ταξινόμθςι τουσ ςφμφωνα με τον Ξανονιςμό Υυροπροςταςίασ. 

Χχετικά με τθ τελευταία πρόταςθ τθσ παραγράφου 4 «Ξατ’ εξαίρεςθ, δφνανται να 

ςτεγάηονται ςε χϊρουσ δθμόςιων ςχολικϊν κτιρίων, ςτουσ οποίουσ κατά τθ 

διάρκεια του ςχολικοφ ωραρίου δεν πραγματοποιείται διδαςκαλία.», θ κατ’ 

εξαίρεςθ ςτζγαςθ μόνο ςε χϊρουσ δθμοςίων ςχολικϊν κτιρίων αντίκειται ςτο νόμο 

3919/2011 (ΦΕΞ Α’ 32/2-3-2011) «Αρχι τθσ επαγγελματικισ ελευκερίασ, κατάργθςθ 

αδικαιολόγθτων περιοριςμϊν ςτθ πρόςβαςθ και άςκθςθ επαγγελμάτων». Ζχει γίνει 

δε, ςχετικό ερϊτθμα για ςυςτζγαςθ ΞΔΑΥ και ιδιωτικοφ δθμοτικοφ ςχολείου, πζραν 

του διδακτικοφ ωραρίου του, από τθν Υεριφζρεια Κεςςαλίασ , Διεφκυνςθ Δθμοςίασ 

Ωγείασ και Ξοινωνικισ Πζριμνασ Υεριφερειακϊν Ενοτιτων Παγνθςίασ και 

Χποράδων (αρικμ.πρωτ. οικ.6343/31.8.2016) προσ το Ωπουργείο Εργαςίασ, 

Ξοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ξοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ – Γενικι Διεφκυνςθ Υρόνοιασ – 

Διεφκυνςθ Υροςταςίασ Σικογζνειασ – Ψμιμα Α, το οποίο και απάντθςε : «Ϊςτερα 

από το παραπάνω ςχετικό ερϊτθμα των Υεριφερειακϊν Ενοτιτων Παγνθςίασ και 

Χποράδων, που αφορά ςτθ ςυςτζγαςθ των Ξζντρων Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ 

Υαιδιϊν (Ξ. Δ. Α. Υ.), με άλλεσ δομζσ, ςασ πλθροφοροφμε ότι ΞΔΑΥ μποροφν να 

λειτουργοφν και ςτισ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ των επιχειριςεων ιδιωτικϊν 

ςχολείων, με τισ ίδιεσ προχποκζςεισ, που λειτουργοφν ςτα δθμόςια ςχολεία, 

ςφμφωνα και με τισ διατάξεισ τθσ αρικμ. Δ22/οικ.40324/1605 (ΦΕΞ 2991/2016) 

Ωπουργικισ Απόφαςθσ (αρικμ. πρωτ.: Δ22/39239/1525 – 28/09/2019). 

Ψζλοσ ,ςτθ τελευταία φράςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ πρόταςθσ, κα ιταν καλφτερο να 

αναφζρεται ότι τα Ξζντρα Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ Υαιδιϊν (ΞΔΑΥ), που 

ςτεγάηονται ςτισ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ Δθμοτικϊν Χχολείων, λειτουργοφν ςε 

χρόνουσ πζραν του διδακτικοφ ωραρίου ι του διευρυμζνου διδακτικοφ 

ωραρίου,όπου υπάρχει. Φράςθ που αναφζρεται ιδθ ςτθ Δ22/οικ.40324/1605 (ΦΕΞ 

2991/2016) Ωπουργικι Απόφαςθ . 

Τςον αφορά τθν παράγραφο 5 του άρκρου 1 , κα πρζπει να διορκωκεί θ τελευταία 

φράςθ : «ϊςτε για κάκε παιδί να δθλϊνεται θ ιςομερισ ανά δραςτθριότθτα 

δθμιουργικι απαςχόλθςι του με ςυγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα.» , για τουσ λόγουσ 

που εξθγικθκαν ςτθν αμζςωσ προθγοφμενθ παράγραφο (4). 

Τςον αφορά τθν παράγραφο 7 του άρκρου 1 και ςυγκεκριμζνα το «β) ο ανϊτατοσ 

αρικμόσ ωφελουμζνων ανά δομι και βάρδια λειτουργίασ» , επιςθμαίνεται ότι το με 

τθν υπ’ Αρικμ.πρωτ. Δ11/39766/1927/10-9-2019 ζγγραφο του Ωπουργείου Εργαςίασ 

και Ξοινωνικϊν Ωποκζςεων , Γενικι Διεφκυνςθ Αλλθλεγγφθσ , Διεφκυνςθ 

Υροςταςίασ Υαιδιοφ και Σικογζνειασ, , Ψμιμα Αϋ και με τθν υπ’ Αρικμ. 140/2018 

απόφαςθ του Διοικθτικοφ Εφετείου Κεςςαλονίκθσ δεν νοείται ανϊτατοσ αρικμόσ 

ωφελουμζνων . Ψο ςφνθκεσ είναι ο ελάχιςτοσ αρικμόσ , πρακτικι που ακολουκείται 

ςε όλα τα ζωσ ςιμερα νομοκετικά πλαίςια αδειοδότθςθσ των δομϊν προνοιακοφ 

χαρακτιρα που αφοροφν βρζφθ και νιπια (βρεφονθπιακοί ,βρεφικοί και παιδικοί 
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ςτακμοί), όπωσ θ υπ’ Αρικμ. Υ2β/οικ. 2808/1997 (ΦΕΞ645/Β’/1997) , θ 

υπ’Αρικμ.Γ2β/οικ 1570/1999 (ΦΕΞ749/Β’/1999), θ υπ’Αρικμ. Γ2β/οικ 5180/1999 

(ΦΕΞ2255/Β’/1999), θ υπ’Αρικμ. Υ1β/οικ 4014/2000 (ΦΕΞ 1316/Β’/2000) και θ 

υπ’Αρικμ. Δ22/οικ.11828/293/2017 (ΦΕΞ 1157/Β/4-4-2017), αλλά και ςτο 

Υροεδρικό Διάταγμα 99/2017 (ΦΕΞ 141/Αϋ/28-9-2017)που αναφζρεται ςτον 

κακοριςμό προχποκζςεων αδειοδότθςθσ και λειτουργίασ των παιδικϊν ςτακμϊν 

που λειτουργοφν εντόσ νομικϊν προςϊπων των Διμων ι υπθρεςίασ των Διμων. 

Υρακτικι που ακολουκείται και ςτο νομοκετικό πλαίςιο αδειοδότθςθσ των 

ιδιωτικϊν ςχολείων πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ςτα οποία 

ςυμπεριλαμβάνονται και τα νθπιαγωγεία (Ρ. 4093/2012 -ΦΕΞ Α’ 222), αλλά και ςτο 

Υροεδρικό Διάταγμα 79/2017 (ΦΕΞ 109/Α/1-8-2017) και ςτον Ρόμο 4692/2020 –( 

ΦΕΞ 111/Α/12-6-2020) που αναφζρονται ςτον κακοριςμό προχποκζςεων 

αδειοδότθςθσ και λειτουργίασ των δθμόςιων δθμοτικϊν ςχολείων και 

νθπιαγωγείων. 

Επιπρόςκετα των ωσ άνω , ο ανϊτατοσ αρικμόσ ωφελουμζνων ανά δομι και βάρδια 

λειτουργίασ αντίκειται ςτο νόμο 3919/2011 (ΦΕΞ Α’ 32/2-3-2011) «Αρχι τθσ 

επαγγελματικισ ελευκερίασ, κατάργθςθ αδικαιολόγθτων περιοριςμϊν ςτθ 

πρόςβαςθ και άςκθςθ επαγγελμάτων» , όντασ αδικαιολόγθτοσ περιοριςμόσ ςτθν 

άςκθςθ του επαγγζλματοσ , από τθν ςτιγμι που το ΞΔΑΥ τθρεί τισ προδιαγραφζσ και 

τουσ όρουσ των αδειοδοτθμζνων ι προσ αδειοδότθςθ χϊρων .Δζον είναι να 

νομοκετθκεί ανϊτατοσ αρικμόσ παιδιϊν ανά αίκουςα-χϊρο δραςτθριοτιτων , με 

βάςθ το πρότυπο των δθμοτικϊν ςχολείων και νθπιαγωγείων (μζγιςτο 25 μακθτϊν 

ανά αίκουςα-χϊρο),μιασ και οι θλικιακζσ ομάδεσ των παιδιϊν που φοιτοφν ςε αυτά 

είναι κοινζσ με εκείνεσ των παιδιϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτα ΞΔΑΥ , ϊςτε να 

υπάρχουν οι κατάλλθλεσ ςυνκικεσ διεξαγωγισ των δραςτθριοτιτων και να 

επιτευχκοφν οι ςκοποί λειτουργίασ των ΞΔΑΥ , χωρίσ αυτό να απαγορεφει τθν 

δυνατότθτα να λειτουργοφν και μικρότερα , ςε αρικμό παιδιϊν, τμιματα. 

Χχετικά με το «η) οι προχποκζςεισ λειτουργίασ ΞΔΑΥ ςε κτίρια δθμόςιων ςχολείων 

και οι εξαιρζςεισ από τθν απαγόρευςθ λειτουργίασ τουσ ςε αίκουςεσ που 

πραγματοποιείται διδαςκαλία» , ζχουν εξθγθκεί ιδθ οι λόγοι που πρζπει να 

ςυμπεριλαμβάνονται ΞΑΛ τα ιδιωτικά δθμοτικά ςχολεία , ςτα ςχόλια-κζςεισ για τθν 

παράγραφο 4 . Σ τρόποσ δε, που είναι γραμμζνθ θ φράςθ «οι εξαιρζςεισ από τθν 

απαγόρευςθ λειτουργίασ τουσ ςε αίκουςεσ που πραγματοποιείται διδαςκαλία» 

επιδζχεται διαφορετικισ ερμθνείασ από το να απαγορεφεται να ςυμπίπτουν οι ϊρεσ 

λειτουργίασ των ΞΔΑΥ και των εκπαιδευτθρίων ςε χρόνουσ του διδακτικοφ ωραρίου 

των δεφτερων ι του διευρυμζνου διδακτικοφ ωραρίου τουσ, όπου αυτό υπάρχει και 

παραπζμπει ςε απαγόρευςθ αδειοδότθςθσ αικουςϊν διδαςκαλίασ . Σρκότερο είναι 

να διατυπωκεί με τθν φράςθ που αναφζρεται ιδθ ςτθν Ωπουργικι Απόφαςθ 

Δ22/οικ.40324/1605 (ΦΕΞ 2991/2016) «Ψα Ξζντρα Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ 

Υαιδιϊν(ΞΔΑΥ), που ςτεγάηονται ςτισ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ των εκπαιδευτθρίων, 
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λειτουργοφν ςε χρόνουσ πζραν του διδακτικοφ ωραρίου ι του διευρυμζνου 

διδακτικοφ ωραρίου, όπου υπάρχει». 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 27-10-2020 και ϊρα 13:31: 

«Τςον αφορά τθ παράγραφο 2 του άρκρου 1, θ δθμιουργικι απαςχόλθςθ των 

παιδιϊν ςτα ΞΔΑΥ κα πρζπει να ςυνδζεται με δεξιότθτεσ ηωισ, όπωσ είναι θ 

πολυγλωςςία, θ ψθφιακι τεχνολογία, θ διαχείριςθ τθσ πλθροφορίασ, θ 

αποκατάςταςθ μακθςιακϊν δυςκολιϊν και οι δραςτθριότθτεσ που υπθρετοφν τθ 

γλωςςικι και νοθτικι ανάπτυξθ των παιδιϊν, τθν οργάνωςθ των ακολουκιϊν τουσ, 

τθν ανάδυςθ τθσ κριτικισ τουσ ικανότθτασ και τθν αντιμετϊπιςθ τυχόν μακθςιακϊν 

δυςκολιϊν τουσ, που οι γονείσ καλοφνται να παρζχουν ςτα παιδιά τουσ ςε 

φροντιςτιρια, εργαςτιρια κ.τ.λ. αναγκαηόμενοι να πλθρϊνουν αδρά γι αυτζσ τισ 

υπθρεςίεσ ι να μθν μποροφν να τισ παρζχουν ςτα παιδιά τουσ, όντασ άτομα και 

κοινωνικζσ ομάδεσ χαμθλϊν ειςοδθμάτων. Θ ανάπτυξθ των ωσ άνω δραςτθριοτιτων 

δεν αναιρεί τθν φπαρξθ δραςτθριοτιτων που ςυνδζονται με τθν 

κοινωνικοςυναιςκθματικι και ψυχοκινθτικι ανάπτυξθ των παιδιϊν (χορόσ, μουςικι, 

κζατρο κ.τ.λ. ), αλλά τθν ςυμπλθρϊνει, ολοκλθρϊνοντασ τθν διαμόρφωςθ τθσ 

προςωπικότθτασ των παιδιϊν. Απαραίτθτθ είναι θ κζςπιςθ πλαιςίου 

δραςτθριοτιτων των ΞΔΑΥ, με ζνταξθ των ωσ άνω δραςτθριοτιτων, με αντίςτοιχεσ 

των δραςτθριοτιτων ειδικότθτεσ εργαηομζνων και ταυτόχρονθ φπαρξθ 

υλικοτεχνικισ υποδομισ, όπου αυτι χρειάηεται, πάντα εντόσ των αδειοδοτθμζνων 

κτιριακϊν εγκαταςτάςεων των ΞΔΑΥ. 

Τςον αφορά τθ παράγραφο 3 του άρκρου 1, θ φράςθ « ιςομερϊσ κατανεμθμζνεσ» 

διαμορφϊνει ζνα πλαίςιο λειτουργίασ που καταργεί ουςιαςτικά το δικαίωμα τθσ 

επιλογισ δραςτθριοτιτων βάςει των κλίςεων , των επικυμιϊν και των αναγκϊν των 

παιδιϊν, ζτςι όπωσ αυτζσ τισ αντιλαμβάνεται και τισ αξιολογεί ο γονζασ ςε 

ςυνεργαςία με τουσ εκπαιδευτικοφσ των ΞΔΑΥ και οδθγεί ςε ζνα μοντζλο 

λειτουργίασ με υποχρεωτικό πρόγραμμα για το παιδί. Υροφανϊσ και πρζπει να είναι 

πολφπλευρεσ οι προςφερόμενεσ προσ τα φιλοξενοφμενα παιδιά υπθρεςίεσ, όπωσ 

αναπτφχκθκε και ςτο ςχόλιο που αφορά τθ παράγραφο 2, αλλά το «ιςομερϊσ 

κατανεμθμζνεσ» ακυρϊνει τισ πραγματικζσ κλίςεισ και ανάγκεσ των παιδιϊν, 

επιφορτϊνοντασ τα με ανεπικφμθτεσ για τα ίδια δραςτθριότθτεσ. Αν το ςκεπτικό τθσ 

πρόταςισ ςασ είναι να αποφφγετε μονοδιάςτατεσ επιλογζσ δραςτθριοτιτων που 

λειτουργοφν ωσ δικαιολογία ςε «εξαργυρϊςεισ» vouchers προσ τρίτουσ , τότε καλό 

κα ιταν να οριςτοφν κατ’ ελάχιςτο παρουςίεσ (π.χ. 2 ανά εβδομάδα)και κατ’ 

ελάχιςτο δραςτθριότθτεσ , αλλά όχι ιςομερϊσ κατανεμθμζνεσ. 

Τςον αφορά τθ παράγραφο 4 του άρκρου 1, οι ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ 

πολεοδομικισ νομοκεςίασ, τόςο των κτιρίων κοινωνικισ πρόνοιασ όςο και των 

ςχολικϊν κτιρίων, ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ τθσ ςτατικισ τουσ επάρκειασ, είναι 

κοινζσ. Υροδιαγραφζσ που είναι οι πλζον ςθμαντικζσ για τθν αςφάλεια των παιδιϊν 

και των εργαηομζνων ςτα ΞΔΑΥ. Χυγκεκριμζνα, ο Χυντελεςτισ Χπουδαιότθτασ είναι 
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Χ3 (γ1=1.15), ςφμφωνα με τον «Υίνακα 2.3: Χυντελεςτζσ Χπουδαιότθτασ» κατά 

Ε.Α.Ξ. 2000 (Ελλθνικόσ Αντιςειςμικόσ Ξανονιςμόσ) και όπωσ αυτόσ αντικαταςτάκθκε 

με τθν υπ’ αρικμ. Δ17α/10/44/ΦΡ275 «Ψροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ του 

Ελλθνικοφ Αντιςειςμικοφ Ξανονιςμοφ – Ε.Α.Ξ. 2000, όπωσ ιςχφει» (ΦΕΞ 270/16-03-

2010), τόςο για τα κτίρια κατθγορίασ ∆ (Εκπαίδευςθ) όςο και για τα κτίρια 

κατθγορίασ Ε (Ωγεία και Ξοινωνικι Υρόνοια), όπωσ αυτά ορίηονται βάςει του 

άρκρου 3 (Ψαξινόµθςθ των κτιρίων και των δοµικϊν καταςκευϊν ςφµφωνα µε τθ 

χριςθ τουσ για τθν εφαρµογι του παρόντοσ), τθσ Απόφαςθσ 3046/304 τθσ 

30.1/3.2.1989 (Ξτιριοδοµικόσ Ξανονιςµόσ – Φ.Ε.Ξ. 59/∆/1989). 

Επίςθσ, κα πρζπει να επιςθμανκεί ότι τα κτίρια κατθγορίασ Ε (Ωγεία και Ξοινωνικι 

Υρόνοια) είναι «κτίρια ι τµιµατα κτιρίων που χρθςιμοποιοφνται για ιατρικι 

πρόλθψθ, διάγνωςθ ι και κεραπεία για περίκαλψθ ατόµων θλικιωµζνων ι 

αςκενϊν ι µειωµζνθσ πνευµατικισ ι και ςωµατικισ ικανότθτασ, για φπνο και 

ςωµατικι υγιεινι βρεφϊν και ΥΑΛΔΛΪΡ ΘΟΛΞΜΑΧ ΠΛΞΦΤΨΕΦΘΧ ΨΩΡ ΥΖΡΨΕ ΕΨΪΡ . 

Χτθν κατθγορία αυτι ανικουν µεταξφ άλλων τα νοςοκοµεία, οι κλινικζσ, τα αγροτικά 

ιατρεία, οι υγειονοµικοί ςτακµοί.» , όπωσ αναγράφεται ςτο άρκρο 3 (Ψαξινόµθςθ 

των κτιρίων και των δοµικϊν καταςκευϊν ςφµφωνα µε τθ χριςθ τουσ για τθν 

εφαρµογι του παρόντοσ), τθσ Απόφαςθσ 3046/304 τθσ 30.1/3.2.1989 (Ξτιριοδοµικόσ 

Ξανονιςµόσ – Φ.Ε.Ξ. 59/∆/1989) , ενϊ τα κτίρια κατθγορίασ ∆ (Εκπαίδευςθ) είναι 

«όςα κτίρια ι τµιµατα κτιρίων χρθςιµοποιοφνται για διδαςκαλία. Χτθν κατθγορία 

αυτι ανικουν µεταξφ άλλων και τα κτίρια τθσ τριτοβάκµιασ και δευτεροβάκµιασ 

υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ , τα φροντιςτιρια, τα νθπιαγωγεία.» , όπωσ 

αναγράφεται ςτο ίδιο άρκρο . 

Επιπρόςκετα των ωσ άνω ,ο Ξανονιςμόσ Υυροπροςταςίασ Ξτιρίων ( Υροεδρικό 

Διάταγμα 41/2018 , ΦΕΞ 80 Αϋ/7-5-2018 ,Ξεφάλαιο Βϋ- Ειδικζσ Διατάξεισ , Άρκρο 5 

«Ωγεία και Ξοινωνικι Υρόνοια», 5.1.Γενικά), αναφζρει «Χτθν κατθγορία αυτι 

περιλαμβάνονται όςα κτίρια ι τμιματα κτιρίων χρθςιμοποιοφνται για ιατρικι 

πρόλθψθ , διάγνωςθ ι και κεραπεία , για περίκαλψθ ατόμων θλικιωμζνων ι 

αςκενϊν μειωμζνθσ πνευματικισ ι ςωματικισ ικανότθτασ , για φπνο , ςωματικι 

υγιεινι και απαςχόλθςθ βρεφϊν και ΥΑΛΔΛΪΡ ΘΟΛΞΜΑΧ ΠΛΞΦΤΨΕΦΘΧ ΨΩΡ ΥΖΡΨΕ 

ΕΨΪΡ.» και ςτθν υποκατθγορία Ε1 διευκρινίηει «Ξτίρια προνοιακοφ χαρακτιρα 

(κοινωνικισ πρόνοιασ) όπωσ οίκοι ευγθρίασ , βρεφονθπιακοί ςτακμοί , παιδικοί 

ςτακμοί , οικοτροφεία παιδιϊν , ορφανοτροφεία , ανοικτά κζντρα θμζρασ και 

υπνωτιρια αςτζγων, κζντρα απαςχόλθςθσ θλικιωμζνων ατόμων ι παιδιϊν ΞΆΨΩ 

ΨΩΡ ΥΖΡΨΕ ΕΨΪΡ.», ενϊ ςτον ίδιο Ξανονιςμό Υυροπροςταςίασ Ξτιρίων (Υροεδρικό 

Διάταγμα, Ξεφάλαιο Βϋ- Ειδικζσ Διατάξεισ, Άρκρο 4:Εκπαίδευςθ, 4.1. Γενικά), 

αναφζρει «Χτθν κατθγορία αυτι περιλαμβάνονται τα κτίρια ι τμιματα κτιρίων για 

διδαςκαλία, όπωσ κτίρια όλων των βακμίδων δθμόςιασ και ιδιωτικισ εκπαίδευςθσ 

με μακθτζσ θλικίασ ΆΡΩ ΨΩΡ ΥΖΡΨΕ ΕΨΪΡ (νθπιαγωγεία, δθμοτικά, γυμνάςια, 

λφκεια, κολλζγια, ΑΕΛ, ΨΕΛ, ΛΕΞ κλπ), τα φροντιςτιρια, τα ωδεία, οι ςχολζσ 

επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, τα εργαςτιρια τζχνθσ (ηωγραφικισ, γλυπτικισ, κλπ), 
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ΞΖΡΨΦΑ ΔΘΠΛΣΩΦΓΛΞΙΧ ΑΥΑΧΧΤΟΘΧΘ ΓΛΑ ΥΑΛΔΛΆ ΆΡΩ ΨΩΡ ΥΖΡΨΕ ΕΨΩΡ κλπ.» 

Από τα ωσ άνω προκφπτει αβίαςτα το ςυμπζραςμα ότι τόςο πολεοδομικά όςο και 

από άποψθ πυροπροςταςίασ, θ νομοκεςία ζχει ιδθ προβλζψει ότι τα ενδεδειγμζνα 

κτίρια για Ξζντρα Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ Υαιδιϊν (ΞΔΑΥ) είναι τα κτίρια 

κατθγορίασ ∆ (Εκπαίδευςθ) ,όςον αφορά τθ ταξινόµθςι τουσ ςφμφωνα µε τθ 

πολεοδομικι χριςθ τουσ ,που αναφζρονται ωσ κτίρια κατθγορίασ άρκρου 4 , όςον 

αφορά τθν ταξινόμθςι τουσ ςφμφωνα με τον Ξανονιςμό Υυροπροςταςίασ. 

Χχετικά με τθ τελευταία πρόταςθ τθσ παραγράφου 4 «Ξατ’ εξαίρεςθ, δφνανται να 

ςτεγάηονται ςε χϊρουσ δθμόςιων ςχολικϊν κτιρίων, ςτουσ οποίουσ κατά τθ 

διάρκεια του ςχολικοφ ωραρίου δεν πραγματοποιείται διδαςκαλία.», θ κατ’ 

εξαίρεςθ ςτζγαςθ μόνο ςε χϊρουσ δθμοςίων ςχολικϊν κτιρίων αντίκειται ςτο νόμο 

3919/2011 (ΦΕΞ Α’ 32/2-3-2011) «Αρχι τθσ επαγγελματικισ ελευκερίασ, κατάργθςθ 

αδικαιολόγθτων περιοριςμϊν ςτθ πρόςβαςθ και άςκθςθ επαγγελμάτων». Ζχει γίνει 

δε, ςχετικό ερϊτθμα για ςυςτζγαςθ ΞΔΑΥ και ιδιωτικοφ δθμοτικοφ ςχολείου, πζραν 

του διδακτικοφ ωραρίου του, από τθν Υεριφζρεια Κεςςαλίασ , Διεφκυνςθ Δθμοςίασ 

Ωγείασ και Ξοινωνικισ Πζριμνασ Υεριφερειακϊν Ενοτιτων Παγνθςίασ και 

Χποράδων (αρικμ.πρωτ. οικ.6343/31.8.2016) προσ το Ωπουργείο Εργαςίασ, 

Ξοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ξοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ – Γενικι Διεφκυνςθ Υρόνοιασ – 

Διεφκυνςθ Υροςταςίασ Σικογζνειασ – Ψμιμα Α, το οποίο και απάντθςε : «Ϊςτερα 

από το παραπάνω ςχετικό ερϊτθμα των Υεριφερειακϊν Ενοτιτων Παγνθςίασ και 

Χποράδων, που αφορά ςτθ ςυςτζγαςθ των Ξζντρων Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ 

Υαιδιϊν (Ξ. Δ. Α. Υ.), με άλλεσ δομζσ, ςασ πλθροφοροφμε ότι ΞΔΑΥ μποροφν να 

λειτουργοφν και ςτισ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ των επιχειριςεων ιδιωτικϊν 

ςχολείων, με τισ ίδιεσ προχποκζςεισ, που λειτουργοφν ςτα δθμόςια ςχολεία, 

ςφμφωνα και με τισ διατάξεισ τθσ αρικμ. Δ22/οικ.40324/1605 (ΦΕΞ 2991/2016) 

Ωπουργικισ Απόφαςθσ (αρικμ. πρωτ.: Δ22/39239/1525 – 28/09/2019). 

Ψζλοσ ,ςτθ τελευταία φράςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ πρόταςθσ, κα ιταν καλφτερο να 

αναφζρεται ότι τα Ξζντρα Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ Υαιδιϊν (ΞΔΑΥ), που 

ςτεγάηονται ςτισ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ Δθμοτικϊν Χχολείων, λειτουργοφν ςε 

χρόνουσ πζραν του διδακτικοφ ωραρίου ι του διευρυμζνου διδακτικοφ 

ωραρίου,όπου υπάρχει. Φράςθ που αναφζρεται ιδθ ςτθ Δ22/οικ.40324/1605 (ΦΕΞ 

2991/2016) Ωπουργικι Απόφαςθ . 

Τςον αφορά τθν παράγραφο 5 του άρκρου 1 , κα πρζπει να διορκωκεί θ τελευταία 

φράςθ : «ϊςτε για κάκε παιδί να δθλϊνεται θ ιςομερισ ανά δραςτθριότθτα 

δθμιουργικι απαςχόλθςι του με ςυγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα.» , για τουσ λόγουσ 

που εξθγικθκαν ςτθν αμζςωσ προθγοφμενθ παράγραφο (4). 

Τςον αφορά τθν παράγραφο 7 του άρκρου 1, και ςυγκεκριμζνα το «β) ο ανϊτατοσ 

αρικμόσ ωφελουμζνων ανά δομι και βάρδια λειτουργίασ» , επιςθμαίνεται ότι το με 

τθν υπ’ Αρικμ.πρωτ. Δ11/39766/1927/10-9-2019 ζγγραφο του Ωπουργείου Εργαςίασ 

και Ξοινωνικϊν Ωποκζςεων , Γενικι Διεφκυνςθ Αλλθλεγγφθσ , Διεφκυνςθ 

Υροςταςίασ Υαιδιοφ και Σικογζνειασ, , Ψμιμα Αϋ και με τθν υπ’ Αρικμ. 140/2018 



44 
 

απόφαςθ του Διοικθτικοφ Εφετείου Κεςςαλονίκθσ δεν νοείται ανϊτατοσ αρικμόσ 

ωφελουμζνων . Ψο ςφνθκεσ είναι ο ελάχιςτοσ αρικμόσ , πρακτικι που ακολουκείται 

ςε όλα τα ζωσ ςιμερα νομοκετικά πλαίςια αδειοδότθςθσ των δομϊν προνοιακοφ 

χαρακτιρα που αφοροφν βρζφθ και νιπια (βρεφονθπιακοί ,βρεφικοί και παιδικοί 

ςτακμοί), όπωσ θ υπ’ Αρικμ. Υ2β/οικ. 2808/1997 (ΦΕΞ645/Β’/1997) , θ 

υπ’Αρικμ.Γ2β/οικ 1570/1999 (ΦΕΞ749/Β’/1999), θ υπ’Αρικμ. Γ2β/οικ 5180/1999 

(ΦΕΞ2255/Β’/1999), θ υπ’Αρικμ. Υ1β/οικ 4014/2000 (ΦΕΞ 1316/Β’/2000) και θ 

υπ’Αρικμ. Δ22/οικ.11828/293/2017 (ΦΕΞ 1157/Β/4-4-2017), αλλά και ςτο 

Υροεδρικό Διάταγμα 99/2017 (ΦΕΞ 141/Αϋ/28-9-2017)που αναφζρεται ςτον 

κακοριςμό προχποκζςεων αδειοδότθςθσ και λειτουργίασ των παιδικϊν ςτακμϊν 

που λειτουργοφν εντόσ νομικϊν προςϊπων των Διμων ι υπθρεςίασ των Διμων. 

Υρακτικι που ακολουκείται και ςτο νομοκετικό πλαίςιο αδειοδότθςθσ των 

ιδιωτικϊν ςχολείων πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ςτα οποία 

ςυμπεριλαμβάνονται και τα νθπιαγωγεία (Ρ. 4093/2012 -ΦΕΞ Α’ 222), αλλά και ςτο 

Υροεδρικό Διάταγμα 79/2017 (ΦΕΞ 109/Α/1-8-2017) και ςτον Ρόμο 4692/2020 –( 

ΦΕΞ 111/Α/12-6-2020) που αναφζρονται ςτον κακοριςμό προχποκζςεων 

αδειοδότθςθσ και λειτουργίασ των δθμόςιων δθμοτικϊν ςχολείων και 

νθπιαγωγείων. 

Επιπρόςκετα των ωσ άνω , ο ανϊτατοσ αρικμόσ ωφελουμζνων ανά δομι και βάρδια 

λειτουργίασ αντίκειται ςτο νόμο 3919/2011 (ΦΕΞ Α’ 32/2-3-2011) «Αρχι τθσ 

επαγγελματικισ ελευκερίασ, κατάργθςθ αδικαιολόγθτων περιοριςμϊν ςτθ 

πρόςβαςθ και άςκθςθ επαγγελμάτων» , όντασ αδικαιολόγθτοσ περιοριςμόσ ςτθν 

άςκθςθ του επαγγζλματοσ , από τθν ςτιγμι που το ΞΔΑΥ τθρεί τισ προδιαγραφζσ και 

τουσ όρουσ των αδειοδοτθμζνων ι προσ αδειοδότθςθ χϊρων .Δζον είναι να 

νομοκετθκεί ανϊτατοσ αρικμόσ παιδιϊν ανά αίκουςα-χϊρο δραςτθριοτιτων , με 

βάςθ το πρότυπο των δθμοτικϊν ςχολείων και νθπιαγωγείων (μζγιςτο 25 μακθτϊν 

ανά αίκουςα-χϊρο),μιασ και οι θλικιακζσ ομάδεσ των παιδιϊν που φοιτοφν ςε αυτά 

είναι κοινζσ με εκείνεσ των παιδιϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτα ΞΔΑΥ , ϊςτε να 

υπάρχουν οι κατάλλθλεσ ςυνκικεσ διεξαγωγισ των δραςτθριοτιτων και να 

επιτευχκοφν οι ςκοποί λειτουργίασ των ΞΔΑΥ , χωρίσ αυτό να απαγορεφει τθν 

δυνατότθτα να λειτουργοφν και μικρότερα , ςε αρικμό παιδιϊν, τμιματα. 

Χχετικά με το «η) οι προχποκζςεισ λειτουργίασ ΞΔΑΥ ςε κτίρια δθμόςιων ςχολείων 

και οι εξαιρζςεισ από τθν απαγόρευςθ λειτουργίασ τουσ ςε αίκουςεσ που 

πραγματοποιείται διδαςκαλία» , ζχουν εξθγθκεί ιδθ οι λόγοι που πρζπει να 

ςυμπεριλαμβάνονται ΞΑΛ τα ιδιωτικά δθμοτικά ςχολεία , ςτα ςχόλια-κζςεισ για τθν 

παράγραφο 4 . Σ τρόποσ δε, που είναι γραμμζνθ θ φράςθ «οι εξαιρζςεισ από τθν 

απαγόρευςθ λειτουργίασ τουσ ςε αίκουςεσ που πραγματοποιείται διδαςκαλία» 

επιδζχεται διαφορετικισ ερμθνείασ από το να απαγορεφεται να ςυμπίπτουν οι ϊρεσ 

λειτουργίασ των ΞΔΑΥ και των εκπαιδευτθρίων ςε χρόνουσ του διδακτικοφ ωραρίου 

των δεφτερων ι του διευρυμζνου διδακτικοφ ωραρίου τουσ, όπου αυτό υπάρχει και 

παραπζμπει ςε απαγόρευςθ αδειοδότθςθσ αικουςϊν διδαςκαλίασ . Σρκότερο είναι 
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να διατυπωκεί με τθν φράςθ που αναφζρεται ιδθ ςτθν Ωπουργικι Απόφαςθ 

Δ22/οικ.40324/1605 (ΦΕΞ 2991/2016) «Ψα Ξζντρα Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ 

Υαιδιϊν(ΞΔΑΥ), που ςτεγάηονται ςτισ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ των εκπαιδευτθρίων, 

λειτουργοφν ςε χρόνουσ πζραν του διδακτικοφ ωραρίου ι του διευρυμζνου 

διδακτικοφ ωραρίου, όπου υπάρχει». 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 27-10-2020 και ϊρα 14:58: 

«Υρζπει να υπάρξει αναφορά ςτο άρκρο ςχετικά με τθ δυνατότθτα λειτουργίασ των 

ΞΔΑΥ και ςε πρωινά ωράρια, ιδίωσ ςε περιόδουσ που τα ςχολεία είναι κλειςτά 

(καλοκαίρι, Υάςχα, Χριςτοφγεννα) και επιβάλλεται θ λειτουργία τουσ πρωί για τθν 

δθμιουργικι απαςχόλθςθ των δικαιοφμενων παιδιϊν. 

Θ θλικία των ωφελοφμενων παιδιϊν κα πρζπει να ξεκινάει από τα 4 χρονϊν, λόγω 

τθσ δίχρονθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ.» 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 27-10-2020 και ϊρα 16:16: 

«ΥΦΣΨΑΧΕΛΧ 

• Υροτείνουμε τθν προςκικθ Υαραγράφου, ωσ εξισ: 

Ψα ΞΔΑΥ ιδρφονται και λειτουργοφν τόςο από ιδιωτικοφσ φορείσ, ( φυςικά ι νομικά 

πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου), όςο και από δθμόςιουσ ι δθμοτικοφσ φορείσ. Σι όροι 

και οι προχποκζςεισ λειτουργίασ , κακϊσ και ο τρόποσ αδειοδότθςθσ είναι κοινοί 

για κάκε μορφισ ΞΔΑΥ. Τλα τα νόμιμα λειτουργοφντα ΞΔΑΥ ςυμμετζχουν ιςότιμα 

ςε κάκε μορφισ προγράμματα ενίςχυςθσ για τθν εγγραφι ωφελοφμενων παιδιϊν 

ςτα ΞΔΑΥ. Θ δυνατότθτα ςτζγαςθσ των ΞΔΑΥ ςε χϊρουσ δθμόςιων ςχολικϊν 

κτιρίων, είναι δυνατι ςε κάκε μορφισ ΞΔΑΥ με κοινοφσ όρουσ και προχποκζςεισ. 

• Υροτείνουμε αναδιατφπωςθ τθσ Υαραγράφου 1, ωσ εξισ: 

Ξζντρα Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ Υαιδιϊν (ΞΔΑΥ) είναι οι δομζσ κοινωνικισ 

πρόνοιασ, παιδαγωγικοφ χαρακτιρα, ςτισ οποίεσ απαςχολοφνται δθμιουργικά 

παιδιά θλικίασ από τεςςάρων (4) ζωσ δϊδεκα (12) ετϊν για ζνα χρονικό διάςτθμα 

τθσ θμζρασ εκτόσ του ςχολικοφ ωραρίου. Χτισ δομζσ αυτζσ δφνανται να 

απαςχολοφνται και παιδιά με ελαφριάσ μορφισ κινθτικά ι αιςκθτθριακά 

προβλιματα. 

• Υροτείνουμε ςυμπλιρωςθ τθσ Υαραγράφου 2, ωσ εξισ: 

Χκοπόσ των ΞΔΑΥ είναι θ δθμιουργικι απαςχόλθςθ των παιδιϊν με τθν εφαρμογι 

ςφγχρονων παιδαγωγικϊν πρακτικϊν και οργανωμζνων εξατομικευμζνων και 

ομαδικϊν δραςτθριοτιτων για τθν υποςτιριξθ τθσ ςωματικισ, νοθτικισ, 

ςυναιςκθματικισ και κοινωνικισ ανάπτυξισ τουσ. Επιπλζον, μζςω των παραπάνω, 

επιτυγχάνεται θ πολυδιάςτατθ ςτιριξθ των γονζων/οικογενειϊν των παιδιϊν. 
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• Υροτείνουμε τθν αναδιατφπωςθ τθσ Υαραγράφου 4, ωσ εξισ: 

Ψα ΞΔΑΥ δφναται να ιδρφονται και να λειτουργοφν ςε περιοχζσ όπου ςτον οικείο 

πολεοδομικό ςχεδιαςμό είναι επιτρεπτι θ χριςθ κτιρίων κοινωνικισ πρόνοιασ και 

για τθν αδειοδότθςι τουσ εφαρμόηονται οι εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ 

πολεοδομικισ νομοκεςίασ για τισ δομζσ κοινωνικισ πρόνοιασ. Ξατ’ εξαίρεςθ, 

δφνανται να ςτεγάηονται ςε χϊρουσ δθμόςιων ςχολικϊν κτιρίων. Σι προχποκζςεισ 

λειτουργίασ των ΞΔΑΥ ςε κτίρια δθμόςιων ςχολείων κακορίηονται και 

εξειδικεφονται μζςω τθσ ΞΩΑ τθσ παραγράφου 7 του παρόντοσ. 

• Υροτείνουμε αναδιατφπωςθ τθσ Υαραγράφου 5, ωσ εξισ: 

Για τον ζλεγχο τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ των ΞΔΑΥ και τθν αξιολόγθςι τουσ ωσ 

κεςμοφ Ξοινωνικισ Υρόνοιασ, δθμιουργείται θλεκτρονικι εφαρμογι του 

Ωπουργείου Εργαςίασ και Ξοινωνικϊν Ωποκζςεων, τθν οποία υλοποιεί και 

διαχειρίηεται θ εταιρεία «Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ Ξοινωνικισ Αςφάλιςθσ Α.Ε.» 

(Θ.ΔΛ.Ξ.Α. Α.Ε.). Χτθν εφαρμογι αυτι κάκε αδειοδοτθμζνοσ φορζασ υποχρεοφται, 

κατ’ ελάχιςτο, να δθλϊνει ςε θμεριςια βάςθ τθν ςυμμετοχι/παρουςία κάκε 

παιδιοφ δθλϊνοντασ παράλλθλα τθν ϊρα άφιξθσ και αποχϊρθςθσ του από τθ δομι, 

κακϊσ και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίασ τθσ, με ρθτι καταγραφι των 

επιμζρουσ δραςτθριοτιτων δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ και το χρονοδιάγραμμά 

τουσ, ϊςτε για κάκε παιδί να δθλϊνονται αναλυτικά οι δραςτθριότθτεσ 

δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ που ςυμμετείχε ςφμφωνα με το ωσ άνω δθλωκζν 

ςυγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα.» 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 27-10-2020 και ϊρα 19:13: 

«Τςον αφορά τθ παράγραφο 2 του άρκρου 1, θ δθμιουργικι απαςχόλθςθ των 

παιδιϊν ςτα ΞΔΑΥ κα πρζπει να ςυνδζεται με δεξιότθτεσ ηωισ, όπωσ είναι θ 

πολυγλωςςία, θ ψθφιακι τεχνολογία, θ διαχείριςθ τθσ πλθροφορίασ, θ 

αποκατάςταςθ μακθςιακϊν δυςκολιϊν και οι δραςτθριότθτεσ που υπθρετοφν τθ 

γλωςςικι και νοθτικι ανάπτυξθ των παιδιϊν, τθν οργάνωςθ των ακολουκιϊν τουσ, 

τθν ανάδυςθ τθσ κριτικισ τουσ ικανότθτασ και τθν αντιμετϊπιςθ τυχόν μακθςιακϊν 

δυςκολιϊν τουσ, που οι γονείσ καλοφνται να παρζχουν ςτα παιδιά τουσ ςε 

φροντιςτιρια, εργαςτιρια κ.τ.λ. αναγκαηόμενοι να πλθρϊνουν αδρά γι αυτζσ τισ 

υπθρεςίεσ ι να μθν μποροφν να τισ παρζχουν ςτα παιδιά τουσ, όντασ άτομα και 

κοινωνικζσ ομάδεσ χαμθλϊν ειςοδθμάτων. Θ ανάπτυξθ των ωσ άνω δραςτθριοτιτων 

δεν αναιρεί τθν φπαρξθ δραςτθριοτιτων που ςυνδζονται με τθν 

κοινωνικοςυναιςκθματικι και ψυχοκινθτικι ανάπτυξθ των παιδιϊν (χορόσ, μουςικι, 

κζατρο κ.τ.λ. ), αλλά τθν ςυμπλθρϊνει, ολοκλθρϊνοντασ τθν διαμόρφωςθ τθσ 

προςωπικότθτασ των παιδιϊν. Απαραίτθτθ είναι θ κζςπιςθ πλαιςίου 

δραςτθριοτιτων των ΞΔΑΥ, με ζνταξθ των ωσ άνω δραςτθριοτιτων, με αντίςτοιχεσ 

των δραςτθριοτιτων ειδικότθτεσ εργαηομζνων και ταυτόχρονθ φπαρξθ 
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υλικοτεχνικισ υποδομισ, όπου αυτι χρειάηεται, πάντα εντόσ των αδειοδοτθμζνων 

κτιριακϊν εγκαταςτάςεων των ΞΔΑΥ. 

Τςον αφορά τθ παράγραφο 3 του άρκρου 1, θ φράςθ « ιςομερϊσ κατανεμθμζνεσ» 

διαμορφϊνει ζνα πλαίςιο λειτουργίασ που καταργεί ουςιαςτικά το δικαίωμα τθσ 

επιλογισ δραςτθριοτιτων βάςει των κλίςεων , των επικυμιϊν και των αναγκϊν των 

παιδιϊν, ζτςι όπωσ αυτζσ τισ αντιλαμβάνεται και τισ αξιολογεί ο γονζασ ςε 

ςυνεργαςία με τουσ εκπαιδευτικοφσ των ΞΔΑΥ και οδθγεί ςε ζνα μοντζλο 

λειτουργίασ με υποχρεωτικό πρόγραμμα για το παιδί. Υροφανϊσ και πρζπει να είναι 

πολφπλευρεσ οι προςφερόμενεσ προσ τα φιλοξενοφμενα παιδιά υπθρεςίεσ, όπωσ 

αναπτφχκθκε και ςτο ςχόλιο που αφορά τθ παράγραφο 2, αλλά το «ιςομερϊσ 

κατανεμθμζνεσ» ακυρϊνει τισ πραγματικζσ κλίςεισ και ανάγκεσ των παιδιϊν, 

επιφορτϊνοντασ τα με ανεπικφμθτεσ για τα ίδια δραςτθριότθτεσ. Αν το ςκεπτικό τθσ 

πρόταςισ ςασ είναι να αποφφγετε μονοδιάςτατεσ επιλογζσ δραςτθριοτιτων που 

λειτουργοφν ωσ δικαιολογία ςε «εξαργυρϊςεισ» vouchers προσ τρίτουσ , τότε καλό 

κα ιταν να οριςτοφν κατ’ ελάχιςτο παρουςίεσ (π.χ. 2 ανά εβδομάδα)και κατ’ 

ελάχιςτο δραςτθριότθτεσ , αλλά όχι ιςομερϊσ κατανεμθμζνεσ. 

Τςον αφορά τθ παράγραφο 4 του άρκρου 1, οι ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ 

πολεοδομικισ νομοκεςίασ, τόςο των κτιρίων κοινωνικισ πρόνοιασ όςο και των 

ςχολικϊν κτιρίων, ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ τθσ ςτατικισ τουσ επάρκειασ, είναι 

κοινζσ. Υροδιαγραφζσ που είναι οι πλζον ςθμαντικζσ για τθν αςφάλεια των παιδιϊν 

και των εργαηομζνων ςτα ΞΔΑΥ. Χυγκεκριμζνα, ο Χυντελεςτισ Χπουδαιότθτασ είναι 

Χ3 (γ1=1.15), ςφμφωνα με τον «Υίνακα 2.3: Χυντελεςτζσ Χπουδαιότθτασ» κατά 

Ε.Α.Ξ. 2000 (Ελλθνικόσ Αντιςειςμικόσ Ξανονιςμόσ) και όπωσ αυτόσ αντικαταςτάκθκε 

με τθν υπ’ αρικμ. Δ17α/10/44/ΦΡ275 «Ψροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ του 

Ελλθνικοφ Αντιςειςμικοφ Ξανονιςμοφ – Ε.Α.Ξ. 2000, όπωσ ιςχφει» (ΦΕΞ 270/16-03-

2010), τόςο για τα κτίρια κατθγορίασ ∆ (Εκπαίδευςθ) όςο και για τα κτίρια 

κατθγορίασ Ε (Ωγεία και Ξοινωνικι Υρόνοια), όπωσ αυτά ορίηονται βάςει του 

άρκρου 3 (Ψαξινόµθςθ των κτιρίων και των δοµικϊν καταςκευϊν ςφµφωνα µε τθ 

χριςθ τουσ για τθν εφαρµογι του παρόντοσ), τθσ Απόφαςθσ 3046/304 τθσ 

30.1/3.2.1989 (Ξτιριοδοµικόσ Ξανονιςµόσ – Φ.Ε.Ξ. 59/∆/1989). 

Επίςθσ, κα πρζπει να επιςθμανκεί ότι τα κτίρια κατθγορίασ Ε (Ωγεία και Ξοινωνικι 

Υρόνοια) είναι «κτίρια ι τµιµατα κτιρίων που χρθςιμοποιοφνται για ιατρικι 

πρόλθψθ, διάγνωςθ ι και κεραπεία για περίκαλψθ ατόµων θλικιωµζνων ι 

αςκενϊν ι µειωµζνθσ πνευµατικισ ι και ςωµατικισ ικανότθτασ, για φπνο και 

ςωµατικι υγιεινι βρεφϊν και ΥΑΛΔΛΪΡ ΘΟΛΞΜΑΧ ΠΛΞΦΤΨΕΦΘΧ ΨΩΡ ΥΖΡΨΕ ΕΨΪΡ . 

Χτθν κατθγορία αυτι ανικουν µεταξφ άλλων τα νοςοκοµεία, οι κλινικζσ, τα αγροτικά 

ιατρεία, οι υγειονοµικοί ςτακµοί.» , όπωσ αναγράφεται ςτο άρκρο 3 (Ψαξινόµθςθ 

των κτιρίων και των δοµικϊν καταςκευϊν ςφµφωνα µε τθ χριςθ τουσ για τθν 

εφαρµογι του παρόντοσ), τθσ Απόφαςθσ 3046/304 τθσ 30.1/3.2.1989 (Ξτιριοδοµικόσ 

Ξανονιςµόσ – Φ.Ε.Ξ. 59/∆/1989) , ενϊ τα κτίρια κατθγορίασ ∆ (Εκπαίδευςθ) είναι 

«όςα κτίρια ι τµιµατα κτιρίων χρθςιµοποιοφνται για διδαςκαλία. Χτθν κατθγορία 
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αυτι ανικουν µεταξφ άλλων και τα κτίρια τθσ τριτοβάκµιασ και δευτεροβάκµιασ 

υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ , τα φροντιςτιρια, τα νθπιαγωγεία.» , όπωσ 

αναγράφεται ςτο ίδιο άρκρο . 

Επιπρόςκετα των ωσ άνω ,ο Ξανονιςμόσ Υυροπροςταςίασ Ξτιρίων ( Υροεδρικό 

Διάταγμα 41/2018 , ΦΕΞ 80 Αϋ/7-5-2018 ,Ξεφάλαιο Βϋ- Ειδικζσ Διατάξεισ , Άρκρο 5 

«Ωγεία και Ξοινωνικι Υρόνοια», 5.1.Γενικά), αναφζρει «Χτθν κατθγορία αυτι 

περιλαμβάνονται όςα κτίρια ι τμιματα κτιρίων χρθςιμοποιοφνται για ιατρικι 

πρόλθψθ , διάγνωςθ ι και κεραπεία , για περίκαλψθ ατόμων θλικιωμζνων ι 

αςκενϊν μειωμζνθσ πνευματικισ ι ςωματικισ ικανότθτασ , για φπνο , ςωματικι 

υγιεινι και απαςχόλθςθ βρεφϊν και ΥΑΛΔΛΪΡ ΘΟΛΞΜΑΧ ΠΛΞΦΤΨΕΦΘΧ ΨΩΡ ΥΖΡΨΕ 

ΕΨΪΡ.» και ςτθν υποκατθγορία Ε1 διευκρινίηει «Ξτίρια προνοιακοφ χαρακτιρα 

(κοινωνικισ πρόνοιασ) όπωσ οίκοι ευγθρίασ , βρεφονθπιακοί ςτακμοί , παιδικοί 

ςτακμοί , οικοτροφεία παιδιϊν , ορφανοτροφεία , ανοικτά κζντρα θμζρασ και 

υπνωτιρια αςτζγων, κζντρα απαςχόλθςθσ θλικιωμζνων ατόμων ι παιδιϊν ΞΆΨΩ 

ΨΩΡ ΥΖΡΨΕ ΕΨΪΡ.», ενϊ ςτον ίδιο Ξανονιςμό Υυροπροςταςίασ Ξτιρίων (Υροεδρικό 

Διάταγμα, Ξεφάλαιο Βϋ- Ειδικζσ Διατάξεισ, Άρκρο 4:Εκπαίδευςθ, 4.1. Γενικά), 

αναφζρει «Χτθν κατθγορία αυτι περιλαμβάνονται τα κτίρια ι τμιματα κτιρίων για 

διδαςκαλία, όπωσ κτίρια όλων των βακμίδων δθμόςιασ και ιδιωτικισ εκπαίδευςθσ 

με μακθτζσ θλικίασ ΆΡΩ ΨΩΡ ΥΖΡΨΕ ΕΨΪΡ (νθπιαγωγεία, δθμοτικά, γυμνάςια, 

λφκεια, κολλζγια, ΑΕΛ, ΨΕΛ, ΛΕΞ κλπ), τα φροντιςτιρια, τα ωδεία, οι ςχολζσ 

επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, τα εργαςτιρια τζχνθσ (ηωγραφικισ, γλυπτικισ, κλπ), 

ΞΖΡΨΦΑ ΔΘΠΛΣΩΦΓΛΞΙΧ ΑΥΑΧΧΤΟΘΧΘ ΓΛΑ ΥΑΛΔΛΆ ΆΡΩ ΨΩΡ ΥΖΡΨΕ ΕΨΩΡ κλπ.» 

Από τα ωσ άνω προκφπτει αβίαςτα το ςυμπζραςμα ότι τόςο πολεοδομικά όςο και 

από άποψθ πυροπροςταςίασ, θ νομοκεςία ζχει ιδθ προβλζψει ότι τα ενδεδειγμζνα 

κτίρια για Ξζντρα Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ Υαιδιϊν (ΞΔΑΥ) είναι τα κτίρια 

κατθγορίασ ∆ (Εκπαίδευςθ) ,όςον αφορά τθ ταξινόµθςι τουσ ςφμφωνα µε τθ 

πολεοδομικι χριςθ τουσ ,που αναφζρονται ωσ κτίρια κατθγορίασ άρκρου 4 , όςον 

αφορά τθν ταξινόμθςι τουσ ςφμφωνα με τον Ξανονιςμό Υυροπροςταςίασ. 

Χχετικά με τθ τελευταία πρόταςθ τθσ παραγράφου 4 «Ξατ’ εξαίρεςθ, δφνανται να 

ςτεγάηονται ςε χϊρουσ δθμόςιων ςχολικϊν κτιρίων, ςτουσ οποίουσ κατά τθ 

διάρκεια του ςχολικοφ ωραρίου δεν πραγματοποιείται διδαςκαλία.», θ κατ’ 

εξαίρεςθ ςτζγαςθ μόνο ςε χϊρουσ δθμοςίων ςχολικϊν κτιρίων αντίκειται ςτο νόμο 

3919/2011 (ΦΕΞ Α’ 32/2-3-2011) «Αρχι τθσ επαγγελματικισ ελευκερίασ, κατάργθςθ 

αδικαιολόγθτων περιοριςμϊν ςτθ πρόςβαςθ και άςκθςθ επαγγελμάτων». Ζχει γίνει 

δε, ςχετικό ερϊτθμα για ςυςτζγαςθ ΞΔΑΥ και ιδιωτικοφ δθμοτικοφ ςχολείου, πζραν 

του διδακτικοφ ωραρίου του, από τθν Υεριφζρεια Κεςςαλίασ , Διεφκυνςθ Δθμοςίασ 

Ωγείασ και Ξοινωνικισ Πζριμνασ Υεριφερειακϊν Ενοτιτων Παγνθςίασ και 

Χποράδων (αρικμ.πρωτ. οικ.6343/31.8.2016) προσ το Ωπουργείο Εργαςίασ, 

Ξοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ξοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ – Γενικι Διεφκυνςθ Υρόνοιασ – 

Διεφκυνςθ Υροςταςίασ Σικογζνειασ – Ψμιμα Α, το οποίο και απάντθςε : «Ϊςτερα 

από το παραπάνω ςχετικό ερϊτθμα των Υεριφερειακϊν Ενοτιτων Παγνθςίασ και 
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Χποράδων, που αφορά ςτθ ςυςτζγαςθ των Ξζντρων Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ 

Υαιδιϊν (Ξ. Δ. Α. Υ.), με άλλεσ δομζσ, ςασ πλθροφοροφμε ότι ΞΔΑΥ μποροφν να 

λειτουργοφν και ςτισ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ των επιχειριςεων ιδιωτικϊν 

ςχολείων, με τισ ίδιεσ προχποκζςεισ, που λειτουργοφν ςτα δθμόςια ςχολεία, 

ςφμφωνα και με τισ διατάξεισ τθσ αρικμ. Δ22/οικ.40324/1605 (ΦΕΞ 2991/2016) 

Ωπουργικισ Απόφαςθσ (αρικμ. πρωτ.: Δ22/39239/1525 – 28/09/2019). 

Ψζλοσ ,ςτθ τελευταία φράςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ πρόταςθσ, κα ιταν καλφτερο να 

αναφζρεται ότι τα Ξζντρα Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ Υαιδιϊν (ΞΔΑΥ), που 

ςτεγάηονται ςτισ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ Δθμοτικϊν Χχολείων, λειτουργοφν ςε 

χρόνουσ πζραν του διδακτικοφ ωραρίου ι του διευρυμζνου διδακτικοφ 

ωραρίου,όπου υπάρχει. Φράςθ που αναφζρεται ιδθ ςτθ Δ22/οικ.40324/1605 (ΦΕΞ 

2991/2016) Ωπουργικι Απόφαςθ . 

Τςον αφορά τθν παράγραφο 5 του άρκρου 1 , κα πρζπει να διορκωκεί θ τελευταία 

φράςθ : «ϊςτε για κάκε παιδί να δθλϊνεται θ ιςομερισ ανά δραςτθριότθτα 

δθμιουργικι απαςχόλθςι του με ςυγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα.» , για τουσ λόγουσ 

που εξθγικθκαν ςτθν αμζςωσ προθγοφμενθ παράγραφο (4). 

Τςον αφορά τθν παράγραφο 7 του άρκρου 1, και ςυγκεκριμζνα το «β) ο ανϊτατοσ 

αρικμόσ ωφελουμζνων ανά δομι και βάρδια λειτουργίασ» , επιςθμαίνεται ότι το με 

τθν υπ’ Αρικμ.πρωτ. Δ11/39766/1927/10-9-2019 ζγγραφο του Ωπουργείου Εργαςίασ 

και Ξοινωνικϊν Ωποκζςεων , Γενικι Διεφκυνςθ Αλλθλεγγφθσ , Διεφκυνςθ 

Υροςταςίασ Υαιδιοφ και Σικογζνειασ, , Ψμιμα Αϋ και με τθν υπ’ Αρικμ. 140/2018 

απόφαςθ του Διοικθτικοφ Εφετείου Κεςςαλονίκθσ δεν νοείται ανϊτατοσ αρικμόσ 

ωφελουμζνων . Ψο ςφνθκεσ είναι ο ελάχιςτοσ αρικμόσ , πρακτικι που ακολουκείται 

ςε όλα τα ζωσ ςιμερα νομοκετικά πλαίςια αδειοδότθςθσ των δομϊν προνοιακοφ 

χαρακτιρα που αφοροφν βρζφθ και νιπια (βρεφονθπιακοί ,βρεφικοί και παιδικοί 

ςτακμοί), όπωσ θ υπ’ Αρικμ. Υ2β/οικ. 2808/1997 (ΦΕΞ645/Β’/1997) , θ 

υπ’Αρικμ.Γ2β/οικ 1570/1999 (ΦΕΞ749/Β’/1999), θ υπ’Αρικμ. Γ2β/οικ 5180/1999 

(ΦΕΞ2255/Β’/1999), θ υπ’Αρικμ. Υ1β/οικ 4014/2000 (ΦΕΞ 1316/Β’/2000) και θ 

υπ’Αρικμ. Δ22/οικ.11828/293/2017 (ΦΕΞ 1157/Β/4-4-2017), αλλά και ςτο 

Υροεδρικό Διάταγμα 99/2017 (ΦΕΞ 141/Αϋ/28-9-2017)που αναφζρεται ςτον 

κακοριςμό προχποκζςεων αδειοδότθςθσ και λειτουργίασ των παιδικϊν ςτακμϊν 

που λειτουργοφν εντόσ νομικϊν προςϊπων των Διμων ι υπθρεςίασ των Διμων. 

Υρακτικι που ακολουκείται και ςτο νομοκετικό πλαίςιο αδειοδότθςθσ των 

ιδιωτικϊν ςχολείων πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ςτα οποία 

ςυμπεριλαμβάνονται και τα νθπιαγωγεία (Ρ. 4093/2012 -ΦΕΞ Α’ 222), αλλά και ςτο 

Υροεδρικό Διάταγμα 79/2017 (ΦΕΞ 109/Α/1-8-2017) και ςτον Ρόμο 4692/2020 –( 

ΦΕΞ 111/Α/12-6-2020) που αναφζρονται ςτον κακοριςμό προχποκζςεων 

αδειοδότθςθσ και λειτουργίασ των δθμόςιων δθμοτικϊν ςχολείων και 

νθπιαγωγείων. 

Επιπρόςκετα των ωσ άνω , ο ανϊτατοσ αρικμόσ ωφελουμζνων ανά δομι και βάρδια 

λειτουργίασ αντίκειται ςτο νόμο 3919/2011 (ΦΕΞ Α’ 32/2-3-2011) «Αρχι τθσ 
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επαγγελματικισ ελευκερίασ, κατάργθςθ αδικαιολόγθτων περιοριςμϊν ςτθ 

πρόςβαςθ και άςκθςθ επαγγελμάτων» , όντασ αδικαιολόγθτοσ περιοριςμόσ ςτθν 

άςκθςθ του επαγγζλματοσ , από τθν ςτιγμι που το ΞΔΑΥ τθρεί τισ προδιαγραφζσ και 

τουσ όρουσ των αδειοδοτθμζνων ι προσ αδειοδότθςθ χϊρων .Δζον είναι να 

νομοκετθκεί ανϊτατοσ αρικμόσ παιδιϊν ανά αίκουςα-χϊρο δραςτθριοτιτων , με 

βάςθ το πρότυπο των δθμοτικϊν ςχολείων και νθπιαγωγείων (μζγιςτο 25 μακθτϊν 

ανά αίκουςα-χϊρο),μιασ και οι θλικιακζσ ομάδεσ των παιδιϊν που φοιτοφν ςε αυτά 

είναι κοινζσ με εκείνεσ των παιδιϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτα ΞΔΑΥ , ϊςτε να 

υπάρχουν οι κατάλλθλεσ ςυνκικεσ διεξαγωγισ των δραςτθριοτιτων και να 

επιτευχκοφν οι ςκοποί λειτουργίασ των ΞΔΑΥ , χωρίσ αυτό να απαγορεφει τθν 

δυνατότθτα να λειτουργοφν και μικρότερα , ςε αρικμό παιδιϊν, τμιματα. 

Χχετικά με το «η) οι προχποκζςεισ λειτουργίασ ΞΔΑΥ ςε κτίρια δθμόςιων ςχολείων 

και οι εξαιρζςεισ από τθν απαγόρευςθ λειτουργίασ τουσ ςε αίκουςεσ που 

πραγματοποιείται διδαςκαλία» , ζχουν εξθγθκεί ιδθ οι λόγοι που πρζπει να 

ςυμπεριλαμβάνονται ΞΑΛ τα ιδιωτικά δθμοτικά ςχολεία , ςτα ςχόλια-κζςεισ για τθν 

παράγραφο 4 . Σ τρόποσ δε, που είναι γραμμζνθ θ φράςθ «οι εξαιρζςεισ από τθν 

απαγόρευςθ λειτουργίασ τουσ ςε αίκουςεσ που πραγματοποιείται διδαςκαλία» 

επιδζχεται διαφορετικισ ερμθνείασ από το να απαγορεφεται να ςυμπίπτουν οι ϊρεσ 

λειτουργίασ των ΞΔΑΥ και των εκπαιδευτθρίων ςε χρόνουσ του διδακτικοφ ωραρίου 

των δεφτερων ι του διευρυμζνου διδακτικοφ ωραρίου τουσ, όπου αυτό υπάρχει και 

παραπζμπει ςε απαγόρευςθ αδειοδότθςθσ αικουςϊν διδαςκαλίασ . Σρκότερο είναι 

να διατυπωκεί με τθν φράςθ που αναφζρεται ιδθ ςτθν Ωπουργικι Απόφαςθ 

Δ22/οικ.40324/1605 (ΦΕΞ 2991/2016) «Ψα Ξζντρα Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ 

Υαιδιϊν(ΞΔΑΥ), που ςτεγάηονται ςτισ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ των εκπαιδευτθρίων, 

λειτουργοφν ςε χρόνουσ πζραν του διδακτικοφ ωραρίου ι του διευρυμζνου 

διδακτικοφ ωραρίου, όπου υπάρχει». 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 27-10-2020 και ϊρα 20:35: 

«Τςον αφορά τθ παράγραφο 2 του άρκρου 1, θ δθμιουργικι απαςχόλθςθ των 

παιδιϊν ςτα ΞΔΑΥ κα πρζπει να ςυνδζεται με δεξιότθτεσ ηωισ, όπωσ είναι θ 

πολυγλωςςία, θ ψθφιακι τεχνολογία, θ διαχείριςθ τθσ πλθροφορίασ, θ 

αποκατάςταςθ μακθςιακϊν δυςκολιϊν και οι δραςτθριότθτεσ που υπθρετοφν τθ 

γλωςςικι και νοθτικι ανάπτυξθ των παιδιϊν, τθν οργάνωςθ των ακολουκιϊν τουσ, 

τθν ανάδυςθ τθσ κριτικισ τουσ ικανότθτασ και τθν αντιμετϊπιςθ τυχόν μακθςιακϊν 

δυςκολιϊν τουσ, που οι γονείσ καλοφνται να παρζχουν ςτα παιδιά τουσ ςε 

φροντιςτιρια, εργαςτιρια κ.τ.λ. αναγκαηόμενοι να πλθρϊνουν αδρά γι αυτζσ τισ 

υπθρεςίεσ ι να μθν μποροφν να τισ παρζχουν ςτα παιδιά τουσ, όντασ άτομα και 

κοινωνικζσ ομάδεσ χαμθλϊν ειςοδθμάτων. Θ ανάπτυξθ των ωσ άνω δραςτθριοτιτων 

δεν αναιρεί τθν φπαρξθ δραςτθριοτιτων που ςυνδζονται με τθν 

κοινωνικοςυναιςκθματικι και ψυχοκινθτικι ανάπτυξθ των παιδιϊν (χορόσ, μουςικι, 

κζατρο κ.τ.λ. ), αλλά τθν ςυμπλθρϊνει, ολοκλθρϊνοντασ τθν διαμόρφωςθ τθσ 
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προςωπικότθτασ των παιδιϊν. Απαραίτθτθ είναι θ κζςπιςθ πλαιςίου 

δραςτθριοτιτων των ΞΔΑΥ, με ζνταξθ των ωσ άνω δραςτθριοτιτων, με αντίςτοιχεσ 

των δραςτθριοτιτων ειδικότθτεσ εργαηομζνων και ταυτόχρονθ φπαρξθ 

υλικοτεχνικισ υποδομισ, όπου αυτι χρειάηεται, πάντα εντόσ των αδειοδοτθμζνων 

κτιριακϊν εγκαταςτάςεων των ΞΔΑΥ. 

Τςον αφορά τθ παράγραφο 3 του άρκρου 1, θ φράςθ « ιςομερϊσ κατανεμθμζνεσ» 

διαμορφϊνει ζνα πλαίςιο λειτουργίασ που καταργεί ουςιαςτικά το δικαίωμα τθσ 

επιλογισ δραςτθριοτιτων βάςει των κλίςεων , των επικυμιϊν και των αναγκϊν των 

παιδιϊν, ζτςι όπωσ αυτζσ τισ αντιλαμβάνεται και τισ αξιολογεί ο γονζασ ςε 

ςυνεργαςία με τουσ εκπαιδευτικοφσ των ΞΔΑΥ και οδθγεί ςε ζνα μοντζλο 

λειτουργίασ με υποχρεωτικό πρόγραμμα για το παιδί. Υροφανϊσ και πρζπει να είναι 

πολφπλευρεσ οι προςφερόμενεσ προσ τα φιλοξενοφμενα παιδιά υπθρεςίεσ, όπωσ 

αναπτφχκθκε και ςτο ςχόλιο που αφορά τθ παράγραφο 2, αλλά το «ιςομερϊσ 

κατανεμθμζνεσ» ακυρϊνει τισ πραγματικζσ κλίςεισ και ανάγκεσ των παιδιϊν, 

επιφορτϊνοντασ τα με ανεπικφμθτεσ για τα ίδια δραςτθριότθτεσ. Αν το ςκεπτικό τθσ 

πρόταςισ ςασ είναι να αποφφγετε μονοδιάςτατεσ επιλογζσ δραςτθριοτιτων που 

λειτουργοφν ωσ δικαιολογία ςε «εξαργυρϊςεισ» vouchers προσ τρίτουσ , τότε καλό 

κα ιταν να οριςτοφν κατ’ ελάχιςτο παρουςίεσ (π.χ. 2 ανά εβδομάδα)και κατ’ 

ελάχιςτο δραςτθριότθτεσ , αλλά όχι ιςομερϊσ κατανεμθμζνεσ. 

Τςον αφορά τθ παράγραφο 4 του άρκρου 1, οι ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ 

πολεοδομικισ νομοκεςίασ, τόςο των κτιρίων κοινωνικισ πρόνοιασ όςο και των 

ςχολικϊν κτιρίων, ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ τθσ ςτατικισ τουσ επάρκειασ, είναι 

κοινζσ. Υροδιαγραφζσ που είναι οι πλζον ςθμαντικζσ για τθν αςφάλεια των παιδιϊν 

και των εργαηομζνων ςτα ΞΔΑΥ. Χυγκεκριμζνα, ο Χυντελεςτισ Χπουδαιότθτασ είναι 

Χ3 (γ1=1.15), ςφμφωνα με τον «Υίνακα 2.3: Χυντελεςτζσ Χπουδαιότθτασ» κατά 

Ε.Α.Ξ. 2000 (Ελλθνικόσ Αντιςειςμικόσ Ξανονιςμόσ) και όπωσ αυτόσ αντικαταςτάκθκε 

με τθν υπ’ αρικμ. Δ17α/10/44/ΦΡ275 «Ψροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ του 

Ελλθνικοφ Αντιςειςμικοφ Ξανονιςμοφ – Ε.Α.Ξ. 2000, όπωσ ιςχφει» (ΦΕΞ 270/16-03-

2010), τόςο για τα κτίρια κατθγορίασ ∆ (Εκπαίδευςθ) όςο και για τα κτίρια 

κατθγορίασ Ε (Ωγεία και Ξοινωνικι Υρόνοια), όπωσ αυτά ορίηονται βάςει του 

άρκρου 3 (Ψαξινόµθςθ των κτιρίων και των δοµικϊν καταςκευϊν ςφµφωνα µε τθ 

χριςθ τουσ για τθν εφαρµογι του παρόντοσ), τθσ Απόφαςθσ 3046/304 τθσ 

30.1/3.2.1989 (Ξτιριοδοµικόσ Ξανονιςµόσ – Φ.Ε.Ξ. 59/∆/1989). 

Επίςθσ, κα πρζπει να επιςθμανκεί ότι τα κτίρια κατθγορίασ Ε (Ωγεία και Ξοινωνικι 

Υρόνοια) είναι «κτίρια ι τµιµατα κτιρίων που χρθςιμοποιοφνται για ιατρικι 

πρόλθψθ, διάγνωςθ ι και κεραπεία για περίκαλψθ ατόµων θλικιωµζνων ι 

αςκενϊν ι µειωµζνθσ πνευµατικισ ι και ςωµατικισ ικανότθτασ, για φπνο και 

ςωµατικι υγιεινι βρεφϊν και ΥΑΛΔΛΪΡ ΘΟΛΞΜΑΧ ΠΛΞΦΤΨΕΦΘΧ ΨΩΡ ΥΖΡΨΕ ΕΨΪΡ . 

Χτθν κατθγορία αυτι ανικουν µεταξφ άλλων τα νοςοκοµεία, οι κλινικζσ, τα αγροτικά 

ιατρεία, οι υγειονοµικοί ςτακµοί.» , όπωσ αναγράφεται ςτο άρκρο 3 (Ψαξινόµθςθ 

των κτιρίων και των δοµικϊν καταςκευϊν ςφµφωνα µε τθ χριςθ τουσ για τθν 



52 
 

εφαρµογι του παρόντοσ), τθσ Απόφαςθσ 3046/304 τθσ 30.1/3.2.1989 (Ξτιριοδοµικόσ 

Ξανονιςµόσ – Φ.Ε.Ξ. 59/∆/1989) , ενϊ τα κτίρια κατθγορίασ ∆ (Εκπαίδευςθ) είναι 

«όςα κτίρια ι τµιµατα κτιρίων χρθςιµοποιοφνται για διδαςκαλία. Χτθν κατθγορία 

αυτι ανικουν µεταξφ άλλων και τα κτίρια τθσ τριτοβάκµιασ και δευτεροβάκµιασ 

υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ , τα φροντιςτιρια, τα νθπιαγωγεία.» , όπωσ 

αναγράφεται ςτο ίδιο άρκρο . 

Επιπρόςκετα των ωσ άνω ,ο Ξανονιςμόσ Υυροπροςταςίασ Ξτιρίων ( Υροεδρικό 

Διάταγμα 41/2018 , ΦΕΞ 80 Αϋ/7-5-2018 ,Ξεφάλαιο Βϋ- Ειδικζσ Διατάξεισ , Άρκρο 5 

«Ωγεία και Ξοινωνικι Υρόνοια», 5.1.Γενικά), αναφζρει «Χτθν κατθγορία αυτι 

περιλαμβάνονται όςα κτίρια ι τμιματα κτιρίων χρθςιμοποιοφνται για ιατρικι 

πρόλθψθ , διάγνωςθ ι και κεραπεία , για περίκαλψθ ατόμων θλικιωμζνων ι 

αςκενϊν μειωμζνθσ πνευματικισ ι ςωματικισ ικανότθτασ , για φπνο , ςωματικι 

υγιεινι και απαςχόλθςθ βρεφϊν και ΥΑΛΔΛΪΡ ΘΟΛΞΜΑΧ ΠΛΞΦΤΨΕΦΘΧ ΨΩΡ ΥΖΡΨΕ 

ΕΨΪΡ.» και ςτθν υποκατθγορία Ε1 διευκρινίηει «Ξτίρια προνοιακοφ χαρακτιρα 

(κοινωνικισ πρόνοιασ) όπωσ οίκοι ευγθρίασ , βρεφονθπιακοί ςτακμοί , παιδικοί 

ςτακμοί , οικοτροφεία παιδιϊν , ορφανοτροφεία , ανοικτά κζντρα θμζρασ και 

υπνωτιρια αςτζγων, κζντρα απαςχόλθςθσ θλικιωμζνων ατόμων ι παιδιϊν ΞΆΨΩ 

ΨΩΡ ΥΖΡΨΕ ΕΨΪΡ.», ενϊ ςτον ίδιο Ξανονιςμό Υυροπροςταςίασ Ξτιρίων (Υροεδρικό 

Διάταγμα, Ξεφάλαιο Βϋ- Ειδικζσ Διατάξεισ, Άρκρο 4:Εκπαίδευςθ, 4.1. Γενικά), 

αναφζρει «Χτθν κατθγορία αυτι περιλαμβάνονται τα κτίρια ι τμιματα κτιρίων για 

διδαςκαλία, όπωσ κτίρια όλων των βακμίδων δθμόςιασ και ιδιωτικισ εκπαίδευςθσ 

με μακθτζσ θλικίασ ΆΡΩ ΨΩΡ ΥΖΡΨΕ ΕΨΪΡ (νθπιαγωγεία, δθμοτικά, γυμνάςια, 

λφκεια, κολλζγια, ΑΕΛ, ΨΕΛ, ΛΕΞ κλπ), τα φροντιςτιρια, τα ωδεία, οι ςχολζσ 

επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, τα εργαςτιρια τζχνθσ (ηωγραφικισ, γλυπτικισ, κλπ), 

ΞΖΡΨΦΑ ΔΘΠΛΣΩΦΓΛΞΙΧ ΑΥΑΧΧΤΟΘΧΘ ΓΛΑ ΥΑΛΔΛΆ ΆΡΩ ΨΩΡ ΥΖΡΨΕ ΕΨΩΡ κλπ.» 

Από τα ωσ άνω προκφπτει αβίαςτα το ςυμπζραςμα ότι τόςο πολεοδομικά όςο και 

από άποψθ πυροπροςταςίασ, θ νομοκεςία ζχει ιδθ προβλζψει ότι τα ενδεδειγμζνα 

κτίρια για Ξζντρα Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ Υαιδιϊν (ΞΔΑΥ) είναι τα κτίρια 

κατθγορίασ ∆ (Εκπαίδευςθ) ,όςον αφορά τθ ταξινόµθςι τουσ ςφμφωνα µε τθ 

πολεοδομικι χριςθ τουσ ,που αναφζρονται ωσ κτίρια κατθγορίασ άρκρου 4 , όςον 

αφορά τθν ταξινόμθςι τουσ ςφμφωνα με τον Ξανονιςμό Υυροπροςταςίασ. 

Χχετικά με τθ τελευταία πρόταςθ τθσ παραγράφου 4 «Ξατ’ εξαίρεςθ, δφνανται να 

ςτεγάηονται ςε χϊρουσ δθμόςιων ςχολικϊν κτιρίων, ςτουσ οποίουσ κατά τθ 

διάρκεια του ςχολικοφ ωραρίου δεν πραγματοποιείται διδαςκαλία.», θ κατ’ 

εξαίρεςθ ςτζγαςθ μόνο ςε χϊρουσ δθμοςίων ςχολικϊν κτιρίων αντίκειται ςτο νόμο 

3919/2011 (ΦΕΞ Α’ 32/2-3-2011) «Αρχι τθσ επαγγελματικισ ελευκερίασ, κατάργθςθ 

αδικαιολόγθτων περιοριςμϊν ςτθ πρόςβαςθ και άςκθςθ επαγγελμάτων». Ζχει γίνει 

δε, ςχετικό ερϊτθμα για ςυςτζγαςθ ΞΔΑΥ και ιδιωτικοφ δθμοτικοφ ςχολείου, πζραν 

του διδακτικοφ ωραρίου του, από τθν Υεριφζρεια Κεςςαλίασ , Διεφκυνςθ Δθμοςίασ 

Ωγείασ και Ξοινωνικισ Πζριμνασ Υεριφερειακϊν Ενοτιτων Παγνθςίασ και 

Χποράδων (αρικμ.πρωτ. οικ.6343/31.8.2016) προσ το Ωπουργείο Εργαςίασ, 



53 
 

Ξοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ξοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ – Γενικι Διεφκυνςθ Υρόνοιασ – 

Διεφκυνςθ Υροςταςίασ Σικογζνειασ – Ψμιμα Α, το οποίο και απάντθςε : «Ϊςτερα 

από το παραπάνω ςχετικό ερϊτθμα των Υεριφερειακϊν Ενοτιτων Παγνθςίασ και 

Χποράδων, που αφορά ςτθ ςυςτζγαςθ των Ξζντρων Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ 

Υαιδιϊν (Ξ. Δ. Α. Υ.), με άλλεσ δομζσ, ςασ πλθροφοροφμε ότι ΞΔΑΥ μποροφν να 

λειτουργοφν και ςτισ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ των επιχειριςεων ιδιωτικϊν 

ςχολείων, με τισ ίδιεσ προχποκζςεισ, που λειτουργοφν ςτα δθμόςια ςχολεία, 

ςφμφωνα και με τισ διατάξεισ τθσ αρικμ. Δ22/οικ.40324/1605 (ΦΕΞ 2991/2016) 

Ωπουργικισ Απόφαςθσ (αρικμ. πρωτ.: Δ22/39239/1525 – 28/09/2019). 

Ψζλοσ ,ςτθ τελευταία φράςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ πρόταςθσ, κα ιταν καλφτερο να 

αναφζρεται ότι τα Ξζντρα Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ Υαιδιϊν (ΞΔΑΥ), που 

ςτεγάηονται ςτισ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ Δθμοτικϊν Χχολείων, λειτουργοφν ςε 

χρόνουσ πζραν του διδακτικοφ ωραρίου ι του διευρυμζνου διδακτικοφ 

ωραρίου,όπου υπάρχει. Φράςθ που αναφζρεται ιδθ ςτθ Δ22/οικ.40324/1605 (ΦΕΞ 

2991/2016) Ωπουργικι Απόφαςθ . 

Τςον αφορά τθν παράγραφο 5 του άρκρου 1 , κα πρζπει να διορκωκεί θ τελευταία 

φράςθ : «ϊςτε για κάκε παιδί να δθλϊνεται θ ιςομερισ ανά δραςτθριότθτα 

δθμιουργικι απαςχόλθςι του με ςυγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα.» , για τουσ λόγουσ 

που εξθγικθκαν ςτθν αμζςωσ προθγοφμενθ παράγραφο (4). 

Τςον αφορά τθν παράγραφο 7 του άρκρου 1, και ςυγκεκριμζνα το «β) ο ανϊτατοσ 

αρικμόσ ωφελουμζνων ανά δομι και βάρδια λειτουργίασ» , επιςθμαίνεται ότι το με 

τθν υπ’ Αρικμ.πρωτ. Δ11/39766/1927/10-9-2019 ζγγραφο του Ωπουργείου Εργαςίασ 

και Ξοινωνικϊν Ωποκζςεων , Γενικι Διεφκυνςθ Αλλθλεγγφθσ , Διεφκυνςθ 

Υροςταςίασ Υαιδιοφ και Σικογζνειασ, , Ψμιμα Αϋ και με τθν υπ’ Αρικμ. 140/2018 

απόφαςθ του Διοικθτικοφ Εφετείου Κεςςαλονίκθσ δεν νοείται ανϊτατοσ αρικμόσ 

ωφελουμζνων . Ψο ςφνθκεσ είναι ο ελάχιςτοσ αρικμόσ , πρακτικι που ακολουκείται 

ςε όλα τα ζωσ ςιμερα νομοκετικά πλαίςια αδειοδότθςθσ των δομϊν προνοιακοφ 

χαρακτιρα που αφοροφν βρζφθ και νιπια (βρεφονθπιακοί ,βρεφικοί και παιδικοί 

ςτακμοί), όπωσ θ υπ’ Αρικμ. Υ2β/οικ. 2808/1997 (ΦΕΞ645/Β’/1997) , θ 

υπ’Αρικμ.Γ2β/οικ 1570/1999 (ΦΕΞ749/Β’/1999), θ υπ’Αρικμ. Γ2β/οικ 5180/1999 

(ΦΕΞ2255/Β’/1999), θ υπ’Αρικμ. Υ1β/οικ 4014/2000 (ΦΕΞ 1316/Β’/2000) και θ 

υπ’Αρικμ. Δ22/οικ.11828/293/2017 (ΦΕΞ 1157/Β/4-4-2017), αλλά και ςτο 

Υροεδρικό Διάταγμα 99/2017 (ΦΕΞ 141/Αϋ/28-9-2017)που αναφζρεται ςτον 

κακοριςμό προχποκζςεων αδειοδότθςθσ και λειτουργίασ των παιδικϊν ςτακμϊν 

που λειτουργοφν εντόσ νομικϊν προςϊπων των Διμων ι υπθρεςίασ των Διμων. 

Υρακτικι που ακολουκείται και ςτο νομοκετικό πλαίςιο αδειοδότθςθσ των 

ιδιωτικϊν ςχολείων πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ςτα οποία 

ςυμπεριλαμβάνονται και τα νθπιαγωγεία (Ρ. 4093/2012 -ΦΕΞ Α’ 222), αλλά και ςτο 

Υροεδρικό Διάταγμα 79/2017 (ΦΕΞ 109/Α/1-8-2017) και ςτον Ρόμο 4692/2020 –( 

ΦΕΞ 111/Α/12-6-2020) που αναφζρονται ςτον κακοριςμό προχποκζςεων 

αδειοδότθςθσ και λειτουργίασ των δθμόςιων δθμοτικϊν ςχολείων και 
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νθπιαγωγείων. 

Επιπρόςκετα των ωσ άνω , ο ανϊτατοσ αρικμόσ ωφελουμζνων ανά δομι και βάρδια 

λειτουργίασ αντίκειται ςτο νόμο 3919/2011 (ΦΕΞ Α’ 32/2-3-2011) «Αρχι τθσ 

επαγγελματικισ ελευκερίασ, κατάργθςθ αδικαιολόγθτων περιοριςμϊν ςτθ 

πρόςβαςθ και άςκθςθ επαγγελμάτων» , όντασ αδικαιολόγθτοσ περιοριςμόσ ςτθν 

άςκθςθ του επαγγζλματοσ , από τθν ςτιγμι που το ΞΔΑΥ τθρεί τισ προδιαγραφζσ και 

τουσ όρουσ των αδειοδοτθμζνων ι προσ αδειοδότθςθ χϊρων .Δζον είναι να 

νομοκετθκεί ανϊτατοσ αρικμόσ παιδιϊν ανά αίκουςα-χϊρο δραςτθριοτιτων , με 

βάςθ το πρότυπο των δθμοτικϊν ςχολείων και νθπιαγωγείων (μζγιςτο 25 μακθτϊν 

ανά αίκουςα-χϊρο),μιασ και οι θλικιακζσ ομάδεσ των παιδιϊν που φοιτοφν ςε αυτά 

είναι κοινζσ με εκείνεσ των παιδιϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτα ΞΔΑΥ , ϊςτε να 

υπάρχουν οι κατάλλθλεσ ςυνκικεσ διεξαγωγισ των δραςτθριοτιτων και να 

επιτευχκοφν οι ςκοποί λειτουργίασ των ΞΔΑΥ , χωρίσ αυτό να απαγορεφει τθν 

δυνατότθτα να λειτουργοφν και μικρότερα , ςε αρικμό παιδιϊν, τμιματα. 

Χχετικά με το «η) οι προχποκζςεισ λειτουργίασ ΞΔΑΥ ςε κτίρια δθμόςιων ςχολείων 

και οι εξαιρζςεισ από τθν απαγόρευςθ λειτουργίασ τουσ ςε αίκουςεσ που 

πραγματοποιείται διδαςκαλία» , ζχουν εξθγθκεί ιδθ οι λόγοι που πρζπει να 

ςυμπεριλαμβάνονται ΞΑΛ τα ιδιωτικά δθμοτικά ςχολεία , ςτα ςχόλια-κζςεισ για τθν 

παράγραφο 4 . Σ τρόποσ δε, που είναι γραμμζνθ θ φράςθ «οι εξαιρζςεισ από τθν 

απαγόρευςθ λειτουργίασ τουσ ςε αίκουςεσ που πραγματοποιείται διδαςκαλία» 

επιδζχεται διαφορετικισ ερμθνείασ από το να απαγορεφεται να ςυμπίπτουν οι ϊρεσ 

λειτουργίασ των ΞΔΑΥ και των εκπαιδευτθρίων ςε χρόνουσ του διδακτικοφ ωραρίου 

των δεφτερων ι του διευρυμζνου διδακτικοφ ωραρίου τουσ, όπου αυτό υπάρχει και 

παραπζμπει ςε απαγόρευςθ αδειοδότθςθσ αικουςϊν διδαςκαλίασ . Σρκότερο είναι 

να διατυπωκεί με τθν φράςθ που αναφζρεται ιδθ ςτθν Ωπουργικι Απόφαςθ 

Δ22/οικ.40324/1605 (ΦΕΞ 2991/2016) «Ψα Ξζντρα Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ 

Υαιδιϊν(ΞΔΑΥ), που ςτεγάηονται ςτισ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ των εκπαιδευτθρίων, 

λειτουργοφν ςε χρόνουσ πζραν του διδακτικοφ ωραρίου ι του διευρυμζνου 

διδακτικοφ ωραρίου, όπου υπάρχει». 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 27-10-2020 και ϊρα 21:36: 

«Χυμφωνϊ ότι πρζπει να υπάρξει αναφορά ςτο άρκρο ςχετικά με τθ δυνατότθτα 

λειτουργίασ των ΞΔΑΥ και ςε πρωινά ωράρια, ιδίωσ ςε περιόδουσ που τα ςχολεία 

είναι κλειςτά (καλοκαίρι, Υάςχα, Χριςτοφγεννα) και επιβάλλεται θ λειτουργία τουσ 

πρωί για τθν δθμιουργικι απαςχόλθςθ των δικαιοφμενων παιδιϊν. 

Θ θλικία των ωφελοφμενων παιδιϊν κα πρζπει να ξεκινάει από τα 4 χρονϊν, λόγω 

τθσ δίχρονθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ.» 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 27-10-2020 και ϊρα 21:25: 

«Τςον αφορά τθ παράγραφο 2 του άρκρου 1, θ δθμιουργικι απαςχόλθςθ των 

παιδιϊν ςτα ΞΔΑΥ κα πρζπει να ςυνδζεται με δεξιότθτεσ ηωισ, όπωσ είναι θ 
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πολυγλωςςία, θ ψθφιακι τεχνολογία, θ διαχείριςθ τθσ πλθροφορίασ, θ 

αποκατάςταςθ μακθςιακϊν δυςκολιϊν και οι δραςτθριότθτεσ που υπθρετοφν τθ 

γλωςςικι και νοθτικι ανάπτυξθ των παιδιϊν, τθν οργάνωςθ των ακολουκιϊν τουσ, 

τθν ανάδυςθ τθσ κριτικισ τουσ ικανότθτασ και τθν αντιμετϊπιςθ τυχόν μακθςιακϊν 

δυςκολιϊν τουσ, που οι γονείσ καλοφνται να παρζχουν ςτα παιδιά τουσ ςε 

φροντιςτιρια, εργαςτιρια κ.τ.λ. αναγκαηόμενοι να πλθρϊνουν αδρά γι αυτζσ τισ 

υπθρεςίεσ ι να μθν μποροφν να τισ παρζχουν ςτα παιδιά τουσ, όντασ άτομα και 

κοινωνικζσ ομάδεσ χαμθλϊν ειςοδθμάτων. Θ ανάπτυξθ των ωσ άνω δραςτθριοτιτων 

δεν αναιρεί τθν φπαρξθ δραςτθριοτιτων που ςυνδζονται με τθν 

κοινωνικοςυναιςκθματικι και ψυχοκινθτικι ανάπτυξθ των παιδιϊν (χορόσ, μουςικι, 

κζατρο κ.τ.λ. ), αλλά τθν ςυμπλθρϊνει, ολοκλθρϊνοντασ τθν διαμόρφωςθ τθσ 

προςωπικότθτασ των παιδιϊν. Απαραίτθτθ είναι θ κζςπιςθ πλαιςίου 

δραςτθριοτιτων των ΞΔΑΥ, με ζνταξθ των ωσ άνω δραςτθριοτιτων, με αντίςτοιχεσ 

των δραςτθριοτιτων ειδικότθτεσ εργαηομζνων και ταυτόχρονθ φπαρξθ 

υλικοτεχνικισ υποδομισ, όπου αυτι χρειάηεται, πάντα εντόσ των αδειοδοτθμζνων 

κτιριακϊν εγκαταςτάςεων των ΞΔΑΥ. 

Τςον αφορά τθ παράγραφο 3 του άρκρου 1, θ φράςθ « ιςομερϊσ κατανεμθμζνεσ» 

διαμορφϊνει ζνα πλαίςιο λειτουργίασ που καταργεί ουςιαςτικά το δικαίωμα τθσ 

επιλογισ δραςτθριοτιτων βάςει των κλίςεων , των επικυμιϊν και των αναγκϊν των 

παιδιϊν, ζτςι όπωσ αυτζσ τισ αντιλαμβάνεται και τισ αξιολογεί ο γονζασ ςε 

ςυνεργαςία με τουσ εκπαιδευτικοφσ των ΞΔΑΥ και οδθγεί ςε ζνα μοντζλο 

λειτουργίασ με υποχρεωτικό πρόγραμμα για το παιδί. Υροφανϊσ και πρζπει να είναι 

πολφπλευρεσ οι προςφερόμενεσ προσ τα φιλοξενοφμενα παιδιά υπθρεςίεσ, όπωσ 

αναπτφχκθκε και ςτο ςχόλιο που αφορά τθ παράγραφο 2, αλλά το «ιςομερϊσ 

κατανεμθμζνεσ» ακυρϊνει τισ πραγματικζσ κλίςεισ και ανάγκεσ των παιδιϊν, 

επιφορτϊνοντασ τα με ανεπικφμθτεσ για τα ίδια δραςτθριότθτεσ. Αν το ςκεπτικό τθσ 

πρόταςισ ςασ είναι να αποφφγετε μονοδιάςτατεσ επιλογζσ δραςτθριοτιτων που 

λειτουργοφν ωσ δικαιολογία ςε «εξαργυρϊςεισ» vouchers προσ τρίτουσ , τότε καλό 

κα ιταν να οριςτοφν κατ’ ελάχιςτο παρουςίεσ (π.χ. 2 ανά εβδομάδα)και κατ’ 

ελάχιςτο δραςτθριότθτεσ , αλλά όχι ιςομερϊσ κατανεμθμζνεσ. 

Τςον αφορά τθ παράγραφο 4 του άρκρου 1, οι ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ 

πολεοδομικισ νομοκεςίασ, τόςο των κτιρίων κοινωνικισ πρόνοιασ όςο και των 

ςχολικϊν κτιρίων, ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ τθσ ςτατικισ τουσ επάρκειασ, είναι 

κοινζσ. Υροδιαγραφζσ που είναι οι πλζον ςθμαντικζσ για τθν αςφάλεια των παιδιϊν 

και των εργαηομζνων ςτα ΞΔΑΥ. Χυγκεκριμζνα, ο Χυντελεςτισ Χπουδαιότθτασ είναι 

Χ3 (γ1=1.15), ςφμφωνα με τον «Υίνακα 2.3: Χυντελεςτζσ Χπουδαιότθτασ» κατά 

Ε.Α.Ξ. 2000 (Ελλθνικόσ Αντιςειςμικόσ Ξανονιςμόσ) και όπωσ αυτόσ αντικαταςτάκθκε 

με τθν υπ’ αρικμ. Δ17α/10/44/ΦΡ275 «Ψροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ του 

Ελλθνικοφ Αντιςειςμικοφ Ξανονιςμοφ – Ε.Α.Ξ. 2000, όπωσ ιςχφει» (ΦΕΞ 270/16-03-

2010), τόςο για τα κτίρια κατθγορίασ ∆ (Εκπαίδευςθ) όςο και για τα κτίρια 

κατθγορίασ Ε (Ωγεία και Ξοινωνικι Υρόνοια), όπωσ αυτά ορίηονται βάςει του 
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άρκρου 3 (Ψαξινόµθςθ των κτιρίων και των δοµικϊν καταςκευϊν ςφµφωνα µε τθ 

χριςθ τουσ για τθν εφαρµογι του παρόντοσ), τθσ Απόφαςθσ 3046/304 τθσ 

30.1/3.2.1989 (Ξτιριοδοµικόσ Ξανονιςµόσ – Φ.Ε.Ξ. 59/∆/1989). 

Επίςθσ, κα πρζπει να επιςθμανκεί ότι τα κτίρια κατθγορίασ Ε (Ωγεία και Ξοινωνικι 

Υρόνοια) είναι «κτίρια ι τµιµατα κτιρίων που χρθςιμοποιοφνται για ιατρικι 

πρόλθψθ, διάγνωςθ ι και κεραπεία για περίκαλψθ ατόµων θλικιωµζνων ι 

αςκενϊν ι µειωµζνθσ πνευµατικισ ι και ςωµατικισ ικανότθτασ, για φπνο και 

ςωµατικι υγιεινι βρεφϊν και ΥΑΛΔΛΪΡ ΘΟΛΞΜΑΧ ΠΛΞΦΤΨΕΦΘΧ ΨΩΡ ΥΖΡΨΕ ΕΨΪΡ . 

Χτθν κατθγορία αυτι ανικουν µεταξφ άλλων τα νοςοκοµεία, οι κλινικζσ, τα αγροτικά 

ιατρεία, οι υγειονοµικοί ςτακµοί.» , όπωσ αναγράφεται ςτο άρκρο 3 (Ψαξινόµθςθ 

των κτιρίων και των δοµικϊν καταςκευϊν ςφµφωνα µε τθ χριςθ τουσ για τθν 

εφαρµογι του παρόντοσ), τθσ Απόφαςθσ 3046/304 τθσ 30.1/3.2.1989 (Ξτιριοδοµικόσ 

Ξανονιςµόσ – Φ.Ε.Ξ. 59/∆/1989) , ενϊ τα κτίρια κατθγορίασ ∆ (Εκπαίδευςθ) είναι 

«όςα κτίρια ι τµιµατα κτιρίων χρθςιµοποιοφνται για διδαςκαλία. Χτθν κατθγορία 

αυτι ανικουν µεταξφ άλλων και τα κτίρια τθσ τριτοβάκµιασ και δευτεροβάκµιασ 

υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ , τα φροντιςτιρια, τα νθπιαγωγεία.» , όπωσ 

αναγράφεται ςτο ίδιο άρκρο . 

Επιπρόςκετα των ωσ άνω ,ο Ξανονιςμόσ Υυροπροςταςίασ Ξτιρίων ( Υροεδρικό 

Διάταγμα 41/2018 , ΦΕΞ 80 Αϋ/7-5-2018 ,Ξεφάλαιο Βϋ- Ειδικζσ Διατάξεισ , Άρκρο 5 

«Ωγεία και Ξοινωνικι Υρόνοια», 5.1.Γενικά), αναφζρει «Χτθν κατθγορία αυτι 

περιλαμβάνονται όςα κτίρια ι τμιματα κτιρίων χρθςιμοποιοφνται για ιατρικι 

πρόλθψθ , διάγνωςθ ι και κεραπεία , για περίκαλψθ ατόμων θλικιωμζνων ι 

αςκενϊν μειωμζνθσ πνευματικισ ι ςωματικισ ικανότθτασ , για φπνο , ςωματικι 

υγιεινι και απαςχόλθςθ βρεφϊν και ΥΑΛΔΛΪΡ ΘΟΛΞΜΑΧ ΠΛΞΦΤΨΕΦΘΧ ΨΩΡ ΥΖΡΨΕ 

ΕΨΪΡ.» και ςτθν υποκατθγορία Ε1 διευκρινίηει «Ξτίρια προνοιακοφ χαρακτιρα 

(κοινωνικισ πρόνοιασ) όπωσ οίκοι ευγθρίασ , βρεφονθπιακοί ςτακμοί , παιδικοί 

ςτακμοί , οικοτροφεία παιδιϊν , ορφανοτροφεία , ανοικτά κζντρα θμζρασ και 

υπνωτιρια αςτζγων, κζντρα απαςχόλθςθσ θλικιωμζνων ατόμων ι παιδιϊν ΞΆΨΩ 

ΨΩΡ ΥΖΡΨΕ ΕΨΪΡ.», ενϊ ςτον ίδιο Ξανονιςμό Υυροπροςταςίασ Ξτιρίων (Υροεδρικό 

Διάταγμα, Ξεφάλαιο Βϋ- Ειδικζσ Διατάξεισ, Άρκρο 4:Εκπαίδευςθ, 4.1. Γενικά), 

αναφζρει «Χτθν κατθγορία αυτι περιλαμβάνονται τα κτίρια ι τμιματα κτιρίων για 

διδαςκαλία, όπωσ κτίρια όλων των βακμίδων δθμόςιασ και ιδιωτικισ εκπαίδευςθσ 

με μακθτζσ θλικίασ ΆΡΩ ΨΩΡ ΥΖΡΨΕ ΕΨΪΡ (νθπιαγωγεία, δθμοτικά, γυμνάςια, 

λφκεια, κολλζγια, ΑΕΛ, ΨΕΛ, ΛΕΞ κλπ), τα φροντιςτιρια, τα ωδεία, οι ςχολζσ 

επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, τα εργαςτιρια τζχνθσ (ηωγραφικισ, γλυπτικισ, κλπ), 

ΞΖΡΨΦΑ ΔΘΠΛΣΩΦΓΛΞΙΧ ΑΥΑΧΧΤΟΘΧΘ ΓΛΑ ΥΑΛΔΛΆ ΆΡΩ ΨΩΡ ΥΖΡΨΕ ΕΨΩΡ κλπ.» 

Από τα ωσ άνω προκφπτει αβίαςτα το ςυμπζραςμα ότι τόςο πολεοδομικά όςο και 

από άποψθ πυροπροςταςίασ, θ νομοκεςία ζχει ιδθ προβλζψει ότι τα ενδεδειγμζνα 

κτίρια για Ξζντρα Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ Υαιδιϊν (ΞΔΑΥ) είναι τα κτίρια 

κατθγορίασ ∆ (Εκπαίδευςθ) ,όςον αφορά τθ ταξινόµθςι τουσ ςφμφωνα µε τθ 

πολεοδομικι χριςθ τουσ ,που αναφζρονται ωσ κτίρια κατθγορίασ άρκρου 4 , όςον 
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αφορά τθν ταξινόμθςι τουσ ςφμφωνα με τον Ξανονιςμό Υυροπροςταςίασ. 

Χχετικά με τθ τελευταία πρόταςθ τθσ παραγράφου 4 «Ξατ’ εξαίρεςθ, δφνανται να 

ςτεγάηονται ςε χϊρουσ δθμόςιων ςχολικϊν κτιρίων, ςτουσ οποίουσ κατά τθ 

διάρκεια του ςχολικοφ ωραρίου δεν πραγματοποιείται διδαςκαλία.», θ κατ’ 

εξαίρεςθ ςτζγαςθ μόνο ςε χϊρουσ δθμοςίων ςχολικϊν κτιρίων αντίκειται ςτο νόμο 

3919/2011 (ΦΕΞ Α’ 32/2-3-2011) «Αρχι τθσ επαγγελματικισ ελευκερίασ, κατάργθςθ 

αδικαιολόγθτων περιοριςμϊν ςτθ πρόςβαςθ και άςκθςθ επαγγελμάτων». Ζχει γίνει 

δε, ςχετικό ερϊτθμα για ςυςτζγαςθ ΞΔΑΥ και ιδιωτικοφ δθμοτικοφ ςχολείου, πζραν 

του διδακτικοφ ωραρίου του, από τθν Υεριφζρεια Κεςςαλίασ , Διεφκυνςθ Δθμοςίασ 

Ωγείασ και Ξοινωνικισ Πζριμνασ Υεριφερειακϊν Ενοτιτων Παγνθςίασ και 

Χποράδων (αρικμ.πρωτ. οικ.6343/31.8.2016) προσ το Ωπουργείο Εργαςίασ, 

Ξοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ξοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ – Γενικι Διεφκυνςθ Υρόνοιασ – 

Διεφκυνςθ Υροςταςίασ Σικογζνειασ – Ψμιμα Α, το οποίο και απάντθςε : «Ϊςτερα 

από το παραπάνω ςχετικό ερϊτθμα των Υεριφερειακϊν Ενοτιτων Παγνθςίασ και 

Χποράδων, που αφορά ςτθ ςυςτζγαςθ των Ξζντρων Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ 

Υαιδιϊν (Ξ. Δ. Α. Υ.), με άλλεσ δομζσ, ςασ πλθροφοροφμε ότι ΞΔΑΥ μποροφν να 

λειτουργοφν και ςτισ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ των επιχειριςεων ιδιωτικϊν 

ςχολείων, με τισ ίδιεσ προχποκζςεισ, που λειτουργοφν ςτα δθμόςια ςχολεία, 

ςφμφωνα και με τισ διατάξεισ τθσ αρικμ. Δ22/οικ.40324/1605 (ΦΕΞ 2991/2016) 

Ωπουργικισ Απόφαςθσ (αρικμ. πρωτ.: Δ22/39239/1525 – 28/09/2019). 

Ψζλοσ ,ςτθ τελευταία φράςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ πρόταςθσ, κα ιταν καλφτερο να 

αναφζρεται ότι τα Ξζντρα Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ Υαιδιϊν (ΞΔΑΥ), που 

ςτεγάηονται ςτισ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ Δθμοτικϊν Χχολείων, λειτουργοφν ςε 

χρόνουσ πζραν του διδακτικοφ ωραρίου ι του διευρυμζνου διδακτικοφ 

ωραρίου,όπου υπάρχει. Φράςθ που αναφζρεται ιδθ ςτθ Δ22/οικ.40324/1605 (ΦΕΞ 

2991/2016) Ωπουργικι Απόφαςθ . 

Τςον αφορά τθν παράγραφο 5 του άρκρου 1 , κα πρζπει να διορκωκεί θ τελευταία 

φράςθ : «ϊςτε για κάκε παιδί να δθλϊνεται θ ιςομερισ ανά δραςτθριότθτα 

δθμιουργικι απαςχόλθςι του με ςυγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα.» , για τουσ λόγουσ 

που εξθγικθκαν ςτθν αμζςωσ προθγοφμενθ παράγραφο (4). 

Τςον αφορά τθν παράγραφο 7 του άρκρου 1, και ςυγκεκριμζνα το «β) ο ανϊτατοσ 

αρικμόσ ωφελουμζνων ανά δομι και βάρδια λειτουργίασ» , επιςθμαίνεται ότι το με 

τθν υπ’ Αρικμ.πρωτ. Δ11/39766/1927/10-9-2019 ζγγραφο του Ωπουργείου Εργαςίασ 

και Ξοινωνικϊν Ωποκζςεων , Γενικι Διεφκυνςθ Αλλθλεγγφθσ , Διεφκυνςθ 

Υροςταςίασ Υαιδιοφ και Σικογζνειασ, , Ψμιμα Αϋ και με τθν υπ’ Αρικμ. 140/2018 

απόφαςθ του Διοικθτικοφ Εφετείου Κεςςαλονίκθσ δεν νοείται ανϊτατοσ αρικμόσ 

ωφελουμζνων . Ψο ςφνθκεσ είναι ο ελάχιςτοσ αρικμόσ , πρακτικι που ακολουκείται 

ςε όλα τα ζωσ ςιμερα νομοκετικά πλαίςια αδειοδότθςθσ των δομϊν προνοιακοφ 

χαρακτιρα που αφοροφν βρζφθ και νιπια (βρεφονθπιακοί ,βρεφικοί και παιδικοί 

ςτακμοί), όπωσ θ υπ’ Αρικμ. Υ2β/οικ. 2808/1997 (ΦΕΞ645/Β’/1997) , θ 

υπ’Αρικμ.Γ2β/οικ 1570/1999 (ΦΕΞ749/Β’/1999), θ υπ’Αρικμ. Γ2β/οικ 5180/1999 
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(ΦΕΞ2255/Β’/1999), θ υπ’Αρικμ. Υ1β/οικ 4014/2000 (ΦΕΞ 1316/Β’/2000) και θ 

υπ’Αρικμ. Δ22/οικ.11828/293/2017 (ΦΕΞ 1157/Β/4-4-2017), αλλά και ςτο 

Υροεδρικό Διάταγμα 99/2017 (ΦΕΞ 141/Αϋ/28-9-2017)που αναφζρεται ςτον 

κακοριςμό προχποκζςεων αδειοδότθςθσ και λειτουργίασ των παιδικϊν ςτακμϊν 

που λειτουργοφν εντόσ νομικϊν προςϊπων των Διμων ι υπθρεςίασ των Διμων. 

Υρακτικι που ακολουκείται και ςτο νομοκετικό πλαίςιο αδειοδότθςθσ των 

ιδιωτικϊν ςχολείων πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ςτα οποία 

ςυμπεριλαμβάνονται και τα νθπιαγωγεία (Ρ. 4093/2012 -ΦΕΞ Α’ 222), αλλά και ςτο 

Υροεδρικό Διάταγμα 79/2017 (ΦΕΞ 109/Α/1-8-2017) και ςτον Ρόμο 4692/2020 –( 

ΦΕΞ 111/Α/12-6-2020) που αναφζρονται ςτον κακοριςμό προχποκζςεων 

αδειοδότθςθσ και λειτουργίασ των δθμόςιων δθμοτικϊν ςχολείων και 

νθπιαγωγείων. 

Επιπρόςκετα των ωσ άνω , ο ανϊτατοσ αρικμόσ ωφελουμζνων ανά δομι και βάρδια 

λειτουργίασ αντίκειται ςτο νόμο 3919/2011 (ΦΕΞ Α’ 32/2-3-2011) «Αρχι τθσ 

επαγγελματικισ ελευκερίασ, κατάργθςθ αδικαιολόγθτων περιοριςμϊν ςτθ 

πρόςβαςθ και άςκθςθ επαγγελμάτων» , όντασ αδικαιολόγθτοσ περιοριςμόσ ςτθν 

άςκθςθ του επαγγζλματοσ , από τθν ςτιγμι που το ΞΔΑΥ τθρεί τισ προδιαγραφζσ και 

τουσ όρουσ των αδειοδοτθμζνων ι προσ αδειοδότθςθ χϊρων .Δζον είναι να 

νομοκετθκεί ανϊτατοσ αρικμόσ παιδιϊν ανά αίκουςα-χϊρο δραςτθριοτιτων , με 

βάςθ το πρότυπο των δθμοτικϊν ςχολείων και νθπιαγωγείων (μζγιςτο 25 μακθτϊν 

ανά αίκουςα-χϊρο),μιασ και οι θλικιακζσ ομάδεσ των παιδιϊν που φοιτοφν ςε αυτά 

είναι κοινζσ με εκείνεσ των παιδιϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτα ΞΔΑΥ , ϊςτε να 

υπάρχουν οι κατάλλθλεσ ςυνκικεσ διεξαγωγισ των δραςτθριοτιτων και να 

επιτευχκοφν οι ςκοποί λειτουργίασ των ΞΔΑΥ , χωρίσ αυτό να απαγορεφει τθν 

δυνατότθτα να λειτουργοφν και μικρότερα , ςε αρικμό παιδιϊν, τμιματα. 

Χχετικά με το «η) οι προχποκζςεισ λειτουργίασ ΞΔΑΥ ςε κτίρια δθμόςιων ςχολείων 

και οι εξαιρζςεισ από τθν απαγόρευςθ λειτουργίασ τουσ ςε αίκουςεσ που 

πραγματοποιείται διδαςκαλία» , ζχουν εξθγθκεί ιδθ οι λόγοι που πρζπει να 

ςυμπεριλαμβάνονται ΞΑΛ τα ιδιωτικά δθμοτικά ςχολεία , ςτα ςχόλια-κζςεισ για τθν 

παράγραφο 4.» 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 27-10-2020 και ϊρα 21:13: 

«Κα κζλαμε να επιςθμάνουμε το γεγονόσ ότι είναι επιτακτικι ανάγκθ να δοκεί ζνασ 

τοπικόσ προςδιοριςμόσ ςτθν χριςθ των voucher με βάςθ το Διμο κατοικίασ τθσ 

δικαιοφχου μθτζρασ. Ρα μθν επιτρζπεται δθλαδι να τοποκετείται παιδί ςε δομι 

άλλου διμου, από τθν ςτιγμι που ςτον δικό του διμο υπάρχει ελεφκερθ κζςθ.» 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 28-10-2020 και ϊρα 00:56: 

«Υρζπει να γίνει ρθτι αναφορά ςτο Ρομοςχζδιο για τθν ζγκαιρθ καταβολι των 

μιςκϊν των εκπαιδευτικϊν και λοιπϊν που εργάηονται ςτα Δθμοτικά ΞΔΑΥ ι ςτα 

Ρομικά Υρόςωπα αυτϊν. 
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Ρα γίνει ρθτι μνεία ςτο νομοςχζδιο,Ρα υποχρεοφνται οι Διμοι να καταβάλλουν 

κάκε μινα τουσ μιςκοφσ των εργαηομζνων ςτα Δθμοτικά ΞΔΑΥ ι ςτα Ρομικά 

Υρόςωπα αυτϊν. 

Σχι «δφνανται» να καταβάλλουν τθν μιςκοδοςία από ιδίουσ πόρουσ,αλλά 

ΩΥΣΧΦΕΣΩΡΨΑΛ να καταβάλλουν τθν μιςκοδοςία κάκε μινα και να παρακρατοφν τα 

χριματα όταν τα ςτζλνει θ ΕΕΨΑΑ. 

Ρα γίνει ρθτι αναφορά ςτο νομοςχζδιο,για υποχρεωτικό ζλεγχο των Διμων ι των 

Ρομικϊν Υροςϊπων αυτϊν,ότι όλα τα χριματα που ςτζλνει θ ΕΕΨΑΑ, δαπανϊνται 

για τισ ανάγκεσ τθσ εφρυκμθσ λειτουργείασ των Δθμοτικϊν ΞΔΑΥ και όχι για άλλουσ 

ςκοποφσ.» 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 28-10-2020 και ϊρα 11:21: 

«Άρκρο 1,2. 

Ξαι από τθ διατφπωςθ των άρκρων και από όςα αναφζρονται ςτθν αιτιολογικι δεν 

προκφπτει επαρκϊσ θ δζςμευςθ για Χφςταςθ κανονιςτικοφ πλαιςίου λειτουργίασ 

των ΞΔΑΥ- ΞΔΑΥΠΕΑ. 

Σι προχποκζςεισ για τθν αδειοδότθςθ είναι βζβαια απαραίτθτεσ, πρζπει όμωσ να 

ςυνδζονται με ςαφείσ προχποκζςεισ ςτθ λειτουργία. Σ Εςωτερικόσ Ξανονιςμόσ 

αλλά και θ εφαρμογι Χυςτιματοσ Υοιοτικισ λειτουργίασ και παρακολοφκθςθσ είναι 

απαραίτθτα για πολλοφσ λόγουσ: 

Υροςδίδουν το χαρακτιρα ςφγχρονων δομϊν/ υπθρεςιϊν για τα παιδιά. 

Διαςφαλίηουν τθν επιςτθμονικι επάρκεια. 

Υαρζχουν ςτοιχεία (παρακολοφκθςθ δεικτϊν) χριςιμα για αξιολόγθςθ, 

πιςτοποίθςθ, ζλεγχο, ακόμα και για τθν «απόδοςθ κυρϊςεων», όπωσ με ζμφαςθ και 

κατϋ επανάλθψθ αναφζρεται (παρ. 8 α, β) 

Διευκολφνει τθ περιγραφι του ρόλου ενόσ εκάςτου των εργαηομζνων, το εφροσ τθσ 

αρμοδιότθτασ και ευκφνθσ του. 

Ενιςχφουν τον πλουραλιςμό.( Θ διατφπωςθ των βραχυπρόκεςμων- 

μακροπρόκεςμων ςτόχων ςτθν αιτιολογικι είναι γενικι). Σ πλουραλιςμόσ πρζπει να 

αναπτφςςεται επιπλζον των προχποκζςεων καλισ λειτουργίασ, διαφορετικά 

ατεκμθρίωτεσ επιςτθμονικά πρακτικζσ μπορεί να αναπτφςςονται «ςτο όνομα του 

πλουραλιςμοφ». 

Σ Εςωτερικόσ Ξανονιςμόσ αποτελεί ακόμα και παιδαγωγικό εργαλείο για τα παιδιά, 

που μακαίνουν από κοινοφ με τουσ παιδαγωγοφσ και εργαηόμενουσ διαφόρων 

ειδικοτιτων να υποςτθρίηουν τα όρια του κοινοφ πλαιςίου, που διευκολφνει τισ 

δράςεισ και τισ ςχζςεισ τουσ. 

Ξ.λπ.» 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 28-10-2020 και ϊρα 12:51: 

«Χυμφωνϊ με το ςχόλιο «27 Σκτωβρίου 2020, 21:36 | Παρία» 
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Χυμφωνϊ ότι πρζπει να υπάρξει αναφορά ςτο άρκρο ςχετικά με τθ δυνατότθτα 

λειτουργίασ των ΞΔΑΥ και ςε πρωινά ωράρια, ιδίωσ ςε περιόδουσ που τα ςχολεία 

είναι κλειςτά (καλοκαίρι, Υάςχα, Χριςτοφγεννα) και επιβάλλεται θ λειτουργία τουσ 

πρωί για τθν δθμιουργικι απαςχόλθςθ των δικαιοφμενων παιδιϊν. 

Θ θλικία των ωφελοφμενων παιδιϊν κα πρζπει να ξεκινάει από τα 4 χρονϊν, λόγω 

τθσ δίχρονθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ.» 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 29-10-2020 και ϊρα 13:06: 

Ξζντρα Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ Υαιδιϊν (ΞΔΑΥ) είναι οι δομζσ κοινωνικισ 

πρόνοιασ, παιδαγωγικοφ χαρακτιρα, ςτισ οποίεσ απαςχολοφνται δθμιουργικά 

παιδιά θλικίασ από τεςςάρων (4) ζωσ δϊδεκα (12) ετϊν για ζνα χρονικό διάςτθμα 

τθσ θμζρασ εκτόσ του ςχολικοφ ωραρίου. Χτισ δομζσ αυτζσ δφνανται να 

απαςχολοφνται και παιδιά με ελαφριάσ μορφισ κινθτικά ι αιςκθτθριακά 

προβλιματα.  

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 29-10-2020 και ϊρα 13:13 

Υροτείνουμε τθν προςκικθ Υαραγράφου, ωσ εξισ: 

Ψα ΞΔΑΥ ιδρφονται και λειτουργοφν τόςο από ιδιωτικοφσ φορείσ, ( φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου), όςο και από δθμόςιουσ ι δθμοτικοφσ φορείσ. Σι όροι 
και οι προχποκζςεισ λειτουργίασ , κακϊσ και ο τρόποσ αδειοδότθςθσ είναι κοινοί 
για κάκε μορφισ ΞΔΑΥ. Τλα τα νόμιμα λειτουργοφντα ΞΔΑΥ ςυμμετζχουν ιςότιμα 
ςε κάκε μορφισ προγράμματα ενίςχυςθσ για τθν εγγραφι ωφελοφμενων παιδιϊν 
ςτα ΞΔΑΥ. Θ δυνατότθτα ςτζγαςθσ των ΞΔΑΥ ςε χϊρουσ δθμόςιων ςχολικϊν 
κτιρίων, είναι δυνατι ςε κάκε μορφισ ΞΔΑΥ με κοινοφσ όρουσ και προχποκζςεισ. 

Υροτείνουμε αναδιατφπωςθ τθσ Υαραγράφου 1, ωσ εξισ: 

Ξζντρα Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ Υαιδιϊν (ΞΔΑΥ) είναι οι δομζσ κοινωνικισ 
πρόνοιασ, παιδαγωγικοφ χαρακτιρα, ςτισ οποίεσ απαςχολοφνται δθμιουργικά 
παιδιά θλικίασ από τεςςάρων (4) ζωσ δϊδεκα (12) ετϊν για ζνα χρονικό διάςτθμα 
τθσ θμζρασ εκτόσ του ςχολικοφ ωραρίου. Χτισ δομζσ αυτζσ δφνανται να 
απαςχολοφνται και παιδιά με ελαφριάσ μορφισ κινθτικά ι αιςκθτθριακά 
προβλιματα. 

Υροτείνουμε ςυμπλιρωςθ τθσ Υαραγράφου 2, ωσ εξισ: 

Χκοπόσ των ΞΔΑΥ είναι θ δθμιουργικι απαςχόλθςθ των παιδιϊν με τθν εφαρμογι 
ςφγχρονων παιδαγωγικϊν πρακτικϊν και οργανωμζνων εξατομικευμζνων και 
ομαδικϊν δραςτθριοτιτων για τθν υποςτιριξθ τθσ ςωματικισ, νοθτικισ, 
ςυναιςκθματικισ και κοινωνικισ ανάπτυξισ τουσ. Επιπλζον, μζςω των παραπάνω, 
επιτυγχάνεται θ πολυδιάςτατθ ςτιριξθ των γονζων/οικογενειϊν των παιδιϊν. 

Υροτείνουμε τθν αναδιατφπωςθ τθσ Υαραγράφου 4, ωσ εξισ: 

Ψα ΞΔΑΥ δφναται να ιδρφονται και να λειτουργοφν ςε περιοχζσ όπου ςτον οικείο 
πολεοδομικό ςχεδιαςμό είναι επιτρεπτι θ χριςθ κτιρίων κοινωνικισ πρόνοιασ και 
για τθν αδειοδότθςι τουσ εφαρμόηονται οι εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ 
πολεοδομικισ νομοκεςίασ για τισ δομζσ κοινωνικισ πρόνοιασ. Ξατ’ εξαίρεςθ, 
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δφνανται να ςτεγάηονται ςε χϊρουσ δθμόςιων ςχολικϊν κτιρίων. Σι προχποκζςεισ 
λειτουργίασ των ΞΔΑΥ ςε κτίρια δθμόςιων ςχολείων κακορίηονται και 
εξειδικεφονται μζςω τθσ ΞΩΑ τθσ παραγράφου 7 του παρόντοσ. 

Υροτείνουμε αναδιατφπωςθ τθσ Υαραγράφου 5, ωσ εξισ: 

Για τον ζλεγχο τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ των ΞΔΑΥ και τθν αξιολόγθςι τουσ ωσ 
κεςμοφ Ξοινωνικισ Υρόνοιασ, δθμιουργείται θλεκτρονικι εφαρμογι του 
Ωπουργείου Εργαςίασ και Ξοινωνικϊν Ωποκζςεων, τθν οποία υλοποιεί και 
διαχειρίηεται θ εταιρεία «Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ Ξοινωνικισ Αςφάλιςθσ Α.Ε.» 
(Θ.ΔΛ.Ξ.Α. Α.Ε.). Χτθν εφαρμογι αυτι κάκε αδειοδοτθμζνοσ φορζασ υποχρεοφται, 
κατ’ ελάχιςτο, να δθλϊνει ςε θμεριςια βάςθ τθν ςυμμετοχι/παρουςία κάκε 
παιδιοφ δθλϊνοντασ παράλλθλα τθν ϊρα άφιξθσ και αποχϊρθςθσ του από τθ δομι, 
κακϊσ και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίασ τθσ, με ρθτι καταγραφι των 
επιμζρουσ δραςτθριοτιτων δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ και το χρονοδιάγραμμά 
τουσ, ϊςτε για κάκε παιδί να δθλϊνονται αναλυτικά οι δραςτθριότθτεσ 
δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ που ςυμμετείχε ςφμφωνα με το ωσ άνω δθλωκζν 
ςυγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα 

 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 29-10-2020 και ϊρα 13:16 

Υροτείνουμε τθν προςκικθ Υαραγράφου, ωσ εξισ: 

Ψα ΞΔΑΥ ιδρφονται και λειτουργοφν τόςο από ιδιωτικοφσ φορείσ, ( φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου), όςο και από δθμόςιουσ ι δθμοτικοφσ φορείσ. Σι όροι 
και οι προχποκζςεισ λειτουργίασ , κακϊσ και ο τρόποσ αδειοδότθςθσ είναι κοινοί 
για κάκε μορφισ ΞΔΑΥ. Τλα τα νόμιμα λειτουργοφντα ΞΔΑΥ ςυμμετζχουν ιςότιμα 
ςε κάκε μορφισ προγράμματα ενίςχυςθσ για τθν εγγραφι ωφελοφμενων παιδιϊν 
ςτα ΞΔΑΥ. Θ δυνατότθτα ςτζγαςθσ των ΞΔΑΥ ςε χϊρουσ δθμόςιων ςχολικϊν 
κτιρίων, είναι δυνατι ςε κάκε μορφισ ΞΔΑΥ με κοινοφσ όρουσ και προχποκζςεισ. 

Υροτείνουμε αναδιατφπωςθ τθσ Υαραγράφου 1, ωσ εξισ: 

Ξζντρα Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ Υαιδιϊν (ΞΔΑΥ) είναι οι δομζσ κοινωνικισ 
πρόνοιασ, παιδαγωγικοφ χαρακτιρα, ςτισ οποίεσ απαςχολοφνται δθμιουργικά 
παιδιά θλικίασ από τεςςάρων (4) ζωσ δϊδεκα (12) ετϊν για ζνα χρονικό διάςτθμα 
τθσ θμζρασ εκτόσ του ςχολικοφ ωραρίου. Χτισ δομζσ αυτζσ δφνανται να 
απαςχολοφνται και παιδιά με ελαφριάσ μορφισ κινθτικά ι αιςκθτθριακά 
προβλιματα. 

Υροτείνουμε ςυμπλιρωςθ τθσ Υαραγράφου 2, ωσ εξισ: 

Χκοπόσ των ΞΔΑΥ είναι θ δθμιουργικι απαςχόλθςθ των παιδιϊν με τθν εφαρμογι 
ςφγχρονων παιδαγωγικϊν πρακτικϊν και οργανωμζνων εξατομικευμζνων και 
ομαδικϊν δραςτθριοτιτων για τθν υποςτιριξθ τθσ ςωματικισ, νοθτικισ, 
ςυναιςκθματικισ και κοινωνικισ ανάπτυξισ τουσ. Επιπλζον, μζςω των παραπάνω, 
επιτυγχάνεται θ πολυδιάςτατθ ςτιριξθ των γονζων/οικογενειϊν των παιδιϊν. 

Υροτείνουμε τθν αναδιατφπωςθ τθσ Υαραγράφου 4, ωσ εξισ: 

Ψα ΞΔΑΥ δφναται να ιδρφονται και να λειτουργοφν ςε περιοχζσ όπου ςτον οικείο 
πολεοδομικό ςχεδιαςμό είναι επιτρεπτι θ χριςθ κτιρίων κοινωνικισ πρόνοιασ και 
για τθν αδειοδότθςι τουσ εφαρμόηονται οι εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ 
πολεοδομικισ νομοκεςίασ για τισ δομζσ κοινωνικισ πρόνοιασ. Ξατ’ εξαίρεςθ, 
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δφνανται να ςτεγάηονται ςε χϊρουσ δθμόςιων ςχολικϊν κτιρίων. Σι προχποκζςεισ 
λειτουργίασ των ΞΔΑΥ ςε κτίρια δθμόςιων ςχολείων κακορίηονται και 
εξειδικεφονται μζςω τθσ ΞΩΑ τθσ παραγράφου 7 του παρόντοσ. 

Υροτείνουμε αναδιατφπωςθ τθσ Υαραγράφου 5, ωσ εξισ: 

Για τον ζλεγχο τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ των ΞΔΑΥ και τθν αξιολόγθςι τουσ ωσ 
κεςμοφ Ξοινωνικισ Υρόνοιασ, δθμιουργείται θλεκτρονικι εφαρμογι του 
Ωπουργείου Εργαςίασ και Ξοινωνικϊν Ωποκζςεων, τθν οποία υλοποιεί και 
διαχειρίηεται θ εταιρεία «Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ Ξοινωνικισ Αςφάλιςθσ Α.Ε.» 
(Θ.ΔΛ.Ξ.Α. Α.Ε.). Χτθν εφαρμογι αυτι κάκε αδειοδοτθμζνοσ φορζασ υποχρεοφται, 
κατ’ ελάχιςτο, να δθλϊνει ςε θμεριςια βάςθ τθν ςυμμετοχι/παρουςία κάκε 
παιδιοφ δθλϊνοντασ παράλλθλα τθν ϊρα άφιξθσ και αποχϊρθςθσ του από τθ δομι, 
κακϊσ και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίασ τθσ, με ρθτι καταγραφι των 
επιμζρουσ δραςτθριοτιτων δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ και το χρονοδιάγραμμά 
τουσ, ϊςτε για κάκε παιδί να δθλϊνονται αναλυτικά οι δραςτθριότθτεσ 
δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ που ςυμμετείχε ςφμφωνα με το ωσ άνω δθλωκζν 
ςυγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα 

 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 29-10-2020 και ϊρα 13:18: 

Υροτείνουμε τθν προςκικθ Υαραγράφου, ωσ εξισ: 

Ψα ΞΔΑΥ ιδρφονται και λειτουργοφν τόςο από ιδιωτικοφσ φορείσ, ( φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου), όςο και από δθμόςιουσ ι δθμοτικοφσ φορείσ. Σι όροι 
και οι προχποκζςεισ λειτουργίασ , κακϊσ και ο τρόποσ αδειοδότθςθσ είναι κοινοί 
για κάκε μορφισ ΞΔΑΥ. Τλα τα νόμιμα λειτουργοφντα ΞΔΑΥ ςυμμετζχουν ιςότιμα 
ςε κάκε μορφισ προγράμματα ενίςχυςθσ για τθν εγγραφι ωφελοφμενων παιδιϊν 
ςτα ΞΔΑΥ. Θ δυνατότθτα ςτζγαςθσ των ΞΔΑΥ ςε χϊρουσ δθμόςιων ςχολικϊν 
κτιρίων, είναι δυνατι ςε κάκε μορφισ ΞΔΑΥ με κοινοφσ όρουσ και προχποκζςεισ. 

Υροτείνουμε αναδιατφπωςθ τθσ Υαραγράφου 1, ωσ εξισ: 

Ξζντρα Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ Υαιδιϊν (ΞΔΑΥ) είναι οι δομζσ κοινωνικισ 
πρόνοιασ, παιδαγωγικοφ χαρακτιρα, ςτισ οποίεσ απαςχολοφνται δθμιουργικά 
παιδιά θλικίασ από τεςςάρων (4) ζωσ δϊδεκα (12) ετϊν για ζνα χρονικό διάςτθμα 
τθσ θμζρασ εκτόσ του ςχολικοφ ωραρίου. Χτισ δομζσ αυτζσ δφνανται να 
απαςχολοφνται και παιδιά με ελαφριάσ μορφισ κινθτικά ι αιςκθτθριακά 
προβλιματα. 

Υροτείνουμε ςυμπλιρωςθ τθσ Υαραγράφου 2, ωσ εξισ: 

Χκοπόσ των ΞΔΑΥ είναι θ δθμιουργικι απαςχόλθςθ των παιδιϊν με τθν εφαρμογι 
ςφγχρονων παιδαγωγικϊν πρακτικϊν και οργανωμζνων εξατομικευμζνων και 
ομαδικϊν δραςτθριοτιτων για τθν υποςτιριξθ τθσ ςωματικισ, νοθτικισ, 
ςυναιςκθματικισ και κοινωνικισ ανάπτυξισ τουσ. Επιπλζον, μζςω των παραπάνω, 
επιτυγχάνεται θ πολυδιάςτατθ ςτιριξθ των γονζων/οικογενειϊν των παιδιϊν. 

Υροτείνουμε τθν αναδιατφπωςθ τθσ Υαραγράφου 4, ωσ εξισ: 

Ψα ΞΔΑΥ δφναται να ιδρφονται και να λειτουργοφν ςε περιοχζσ όπου ςτον οικείο 
πολεοδομικό ςχεδιαςμό είναι επιτρεπτι θ χριςθ κτιρίων κοινωνικισ πρόνοιασ και 
για τθν αδειοδότθςι τουσ εφαρμόηονται οι εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ 
πολεοδομικισ νομοκεςίασ για τισ δομζσ κοινωνικισ πρόνοιασ. Ξατ’ εξαίρεςθ, 
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δφνανται να ςτεγάηονται ςε χϊρουσ δθμόςιων ςχολικϊν κτιρίων. Σι προχποκζςεισ 
λειτουργίασ των ΞΔΑΥ ςε κτίρια δθμόςιων ςχολείων κακορίηονται και 
εξειδικεφονται μζςω τθσ ΞΩΑ τθσ παραγράφου 7 του παρόντοσ. 

Υροτείνουμε αναδιατφπωςθ τθσ Υαραγράφου 5, ωσ εξισ: 

Για τον ζλεγχο τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ των ΞΔΑΥ και τθν αξιολόγθςι τουσ ωσ 
κεςμοφ Ξοινωνικισ Υρόνοιασ, δθμιουργείται θλεκτρονικι εφαρμογι του 
Ωπουργείου Εργαςίασ και Ξοινωνικϊν Ωποκζςεων, τθν οποία υλοποιεί και 
διαχειρίηεται θ εταιρεία «Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ Ξοινωνικισ Αςφάλιςθσ Α.Ε.» 
(Θ.ΔΛ.Ξ.Α. Α.Ε.). Χτθν εφαρμογι αυτι κάκε αδειοδοτθμζνοσ φορζασ υποχρεοφται, 
κατ’ ελάχιςτο, να δθλϊνει ςε θμεριςια βάςθ τθν ςυμμετοχι/παρουςία κάκε 
παιδιοφ δθλϊνοντασ παράλλθλα τθν ϊρα άφιξθσ και αποχϊρθςθσ του από τθ δομι, 
κακϊσ και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίασ τθσ, με ρθτι καταγραφι των 
επιμζρουσ δραςτθριοτιτων δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ και το χρονοδιάγραμμά 
τουσ, ϊςτε για κάκε παιδί να δθλϊνονται αναλυτικά οι δραςτθριότθτεσ 
δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ που ςυμμετείχε ςφμφωνα με το ωσ άνω δθλωκζν 
ςυγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα 

 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 29-10-2020 και ϊρα 13:40: 

ΥΦΣΨΑΧΕΛΧ 

• Υροτείνουμε τθν προςκικθ Υαραγράφου, ωσ εξισ: 
Ψα ΞΔΑΥ ιδρφονται και λειτουργοφν τόςο από ιδιωτικοφσ φορείσ, ( φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου), όςο και από δθμόςιουσ ι δθμοτικοφσ φορείσ. Σι όροι 
και οι προχποκζςεισ λειτουργίασ , κακϊσ και ο τρόποσ αδειοδότθςθσ είναι κοινοί 
για κάκε μορφισ ΞΔΑΥ. Τλα τα νόμιμα λειτουργοφντα ΞΔΑΥ ςυμμετζχουν ιςότιμα 
ςε κάκε μορφισ προγράμματα ενίςχυςθσ για τθν εγγραφι ωφελοφμενων παιδιϊν 
ςτα ΞΔΑΥ. Θ δυνατότθτα ςτζγαςθσ των ΞΔΑΥ ςε χϊρουσ δθμόςιων ςχολικϊν 
κτιρίων, είναι δυνατι ςε κάκε μορφισ ΞΔΑΥ με κοινοφσ όρουσ και προχποκζςεισ. 

• Υροτείνουμε αναδιατφπωςθ τθσ Υαραγράφου 1, ωσ εξισ: 

Ξζντρα Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ Υαιδιϊν (ΞΔΑΥ) είναι οι δομζσ κοινωνικισ 
πρόνοιασ, παιδαγωγικοφ χαρακτιρα, ςτισ οποίεσ απαςχολοφνται δθμιουργικά 
παιδιά θλικίασ από τεςςάρων (4) ζωσ δϊδεκα (12) ετϊν για ζνα χρονικό διάςτθμα 
τθσ θμζρασ εκτόσ του ςχολικοφ ωραρίου. Χτισ δομζσ αυτζσ δφνανται να 
απαςχολοφνται και παιδιά με ελαφριάσ μορφισ κινθτικά ι αιςκθτθριακά 
προβλιματα. 

• Υροτείνουμε ςυμπλιρωςθ τθσ Υαραγράφου 2, ωσ εξισ: 

Χκοπόσ των ΞΔΑΥ είναι θ δθμιουργικι απαςχόλθςθ των παιδιϊν με τθν εφαρμογι 
ςφγχρονων παιδαγωγικϊν πρακτικϊν και οργανωμζνων εξατομικευμζνων και 
ομαδικϊν δραςτθριοτιτων για τθν υποςτιριξθ τθσ ςωματικισ, νοθτικισ, 
ςυναιςκθματικισ και κοινωνικισ ανάπτυξισ τουσ. Επιπλζον, μζςω των παραπάνω, 
επιτυγχάνεται θ πολυδιάςτατθ ςτιριξθ των γονζων/οικογενειϊν των παιδιϊν. 

• Υροτείνουμε τθν αναδιατφπωςθ τθσ Υαραγράφου 4, ωσ εξισ: 

Ψα ΞΔΑΥ δφναται να ιδρφονται και να λειτουργοφν ςε περιοχζσ όπου ςτον οικείο 
πολεοδομικό ςχεδιαςμό είναι επιτρεπτι θ χριςθ κτιρίων κοινωνικισ πρόνοιασ και 
για τθν αδειοδότθςι τουσ εφαρμόηονται οι εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ 
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πολεοδομικισ νομοκεςίασ για τισ δομζσ κοινωνικισ πρόνοιασ. Ξατ’ εξαίρεςθ, 
δφνανται να ςτεγάηονται ςε χϊρουσ δθμόςιων ςχολικϊν κτιρίων. Σι προχποκζςεισ 
λειτουργίασ των ΞΔΑΥ ςε κτίρια δθμόςιων ςχολείων κακορίηονται και 
εξειδικεφονται μζςω τθσ ΞΩΑ τθσ παραγράφου 7 του παρόντοσ. 

• Υροτείνουμε αναδιατφπωςθ τθσ Υαραγράφου 5, ωσ εξισ: 

Για τον ζλεγχο τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ των ΞΔΑΥ και τθν αξιολόγθςι τουσ ωσ 
κεςμοφ Ξοινωνικισ Υρόνοιασ, δθμιουργείται θλεκτρονικι εφαρμογι του 
Ωπουργείου Εργαςίασ και Ξοινωνικϊν Ωποκζςεων, τθν οποία υλοποιεί και 
διαχειρίηεται θ εταιρεία «Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ Ξοινωνικισ Αςφάλιςθσ Α.Ε.» 
(Θ.ΔΛ.Ξ.Α. Α.Ε.). Χτθν εφαρμογι αυτι κάκε αδειοδοτθμζνοσ φορζασ υποχρεοφται, 
κατ’ ελάχιςτο, να δθλϊνει ςε θμεριςια βάςθ τθν ςυμμετοχι/παρουςία κάκε 
παιδιοφ δθλϊνοντασ παράλλθλα τθν ϊρα άφιξθσ και αποχϊρθςθσ του από τθ δομι, 
κακϊσ και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίασ τθσ, με ρθτι καταγραφι των 
επιμζρουσ δραςτθριοτιτων δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ και το χρονοδιάγραμμά 
τουσ, ϊςτε για κάκε παιδί να δθλϊνονται αναλυτικά οι δραςτθριότθτεσ 
δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ που ςυμμετείχε ςφμφωνα με το ωσ άνω δθλωκζν 
ςυγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα. 

 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 29-10-2020 και ϊρα 13:33: 

Τςον αφορά ςτθν Υαράγραφο 5, κεωρείται ςχεδόν αδφνατον να δθλϊνονται ςε 

πραγματικό χρόνο οι παρουςίεσ των παιδιϊν κακϊσ απαιτεί χρόνο από τουλάχιςτον 

ζναν από το παιδαγωγικό προςωπικό για τθν πραγματοποίθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

διαδικαςίασ, πράγμα που ςθμαίνει τθν «απουςία» του παιδαγωγοφ από τθν 

δραςτθριότθτα-απαςχόλθςθ των παιδιϊν, ζςτω και προςωρινά, υποβακμίηοντασ 

τθν παιδαγωγικι διαδικαςία ι φζρνοντασ τθν ςε δεφτερθ μοίρα. Επίςθσ, θ ιςομερισ 

ςυμμετοχι των παιδιϊν ςτα εργαςτιρια ςτενεφει τα όρια τθσ ελευκερίασ επιλογισ 

των παιδιϊν, δεςμεφοντασ ςε παρακολοφκθςθ ςυγκεκριμζνων εργαςτθρίων 

αποκλείοντασ τα υπόλοιπα, για τα οποία ενδεχομζνωσ τα παιδιά να αποκτιςουν 

μετζπειτα ενδιαφζρον ι περιζργεια να παρακολουκιςουν. Ψα παιδιά κα ζπρεπε να 

ζχουν ελευκερία μετακίνθςθσ μεταξφ εργαςτθρίων εντόσ τθσ βάρδιασ τουσ για να 

απολαμβάνουν τθν ποικιλία που τουσ παρζχεται αλλά και να αλλάηουν ανάλογα με 

τισ επικυμίεσ και τθν αναπτυξιακι τουσ εξζλιξθ. 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 29-10-2020 και ϊρα 14:48: 

Τςον αφορά τθν θλεκτρονικι καταγραφι προςζλευςθσ/ αποχϊρθςθσ παιδιϊν , από 

προςωπικι εμπειρία υπάρχει πρόβλθμα ςτθν όλθ διαδικαςία λόγω μθ εξοικείωςθσ 

με τθ χριςθ Θ/Ω από το προςωπικό. 
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Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 29-10-2020 και ϊρα 15:04: 

«Πζτρα ενίςχυςθσ των εργαηομζνων και ευάλωτων κοινωνικϊν ομάδων, 
κοινωνικοαςφαλιςτικζσ διατάξεισ και διατάξεισ για τθν ενίςχυςθ των ανζργων» 

ΥΦΣΨΑΧΕΛΧ 

Υροτείνουμε τθν προςκικθ Υαραγράφου, ωσ εξισ: 

Ψα ΞΔΑΥ ιδρφονται και λειτουργοφν τόςο από ιδιωτικοφσ φορείσ, ( φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου), όςο και από δθμόςιουσ ι δθμοτικοφσ φορείσ. Σι όροι 
και οι προχποκζςεισ λειτουργίασ , κακϊσ και ο τρόποσ αδειοδότθςθσ είναι κοινοί 
για κάκε μορφισ ΞΔΑΥ. Τλα τα νόμιμα λειτουργοφντα ΞΔΑΥ ςυμμετζχουν ιςότιμα 
ςε κάκε μορφισ προγράμματα ενίςχυςθσ για τθν εγγραφι ωφελοφμενων παιδιϊν 
ςτα ΞΔΑΥ. Θ δυνατότθτα ςτζγαςθσ των ΞΔΑΥ ςε χϊρουσ δθμόςιων ςχολικϊν 
κτιρίων, είναι δυνατι ςε κάκε μορφισ ΞΔΑΥ με κοινοφσ όρουσ και προχποκζςεισ. 

Υροτείνουμε αναδιατφπωςθ τθσ Υαραγράφου 1, ωσ εξισ: 

Ξζντρα Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ Υαιδιϊν (ΞΔΑΥ) είναι οι δομζσ κοινωνικισ 
πρόνοιασ, παιδαγωγικοφ χαρακτιρα, ςτισ οποίεσ απαςχολοφνται δθμιουργικά 
παιδιά θλικίασ από τεςςάρων (4) ζωσ δϊδεκα (12) ετϊν για ζνα χρονικό διάςτθμα 
τθσ θμζρασ εκτόσ του ςχολικοφ ωραρίου. Χτισ δομζσ αυτζσ δφνανται να 
απαςχολοφνται και παιδιά με ελαφριάσ μορφισ κινθτικά ι αιςκθτθριακά 
προβλιματα. 

Υροτείνουμε ςυμπλιρωςθ τθσ Υαραγράφου 2, ωσ εξισ: 

Χκοπόσ των ΞΔΑΥ είναι θ δθμιουργικι απαςχόλθςθ των παιδιϊν με τθν εφαρμογι 
ςφγχρονων παιδαγωγικϊν πρακτικϊν και οργανωμζνων εξατομικευμζνων και 
ομαδικϊν δραςτθριοτιτων για τθν υποςτιριξθ τθσ ςωματικισ, νοθτικισ, 
ςυναιςκθματικισ και κοινωνικισ ανάπτυξισ τουσ. Επιπλζον, μζςω των παραπάνω, 
επιτυγχάνεται θ πολυδιάςτατθ ςτιριξθ των γονζων/οικογενειϊν των παιδιϊν. 

Υροτείνουμε τθν αναδιατφπωςθ τθσ Υαραγράφου 4, ωσ εξισ: 

Ψα ΞΔΑΥ δφναται να ιδρφονται και να λειτουργοφν ςε περιοχζσ όπου ςτον οικείο 
πολεοδομικό ςχεδιαςμό είναι επιτρεπτι θ χριςθ κτιρίων κοινωνικισ πρόνοιασ και 
για τθν αδειοδότθςι τουσ εφαρμόηονται οι εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ 
πολεοδομικισ νομοκεςίασ για τισ δομζσ κοινωνικισ πρόνοιασ. Ξατ’ εξαίρεςθ, 
δφνανται να ςτεγάηονται ςε χϊρουσ δθμόςιων ςχολικϊν κτιρίων. Σι προχποκζςεισ 
λειτουργίασ των ΞΔΑΥ ςε κτίρια δθμόςιων ςχολείων κακορίηονται και 
εξειδικεφονται μζςω τθσ ΞΩΑ τθσ παραγράφου 7 του παρόντοσ. 

Υροτείνουμε αναδιατφπωςθ τθσ Υαραγράφου 5, ωσ εξισ: 

Για τον ζλεγχο τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ των ΞΔΑΥ και τθν αξιολόγθςι τουσ ωσ 
κεςμοφ Ξοινωνικισ Υρόνοιασ, δθμιουργείται θλεκτρονικι εφαρμογι του 
Ωπουργείου Εργαςίασ και Ξοινωνικϊν Ωποκζςεων, τθν οποία υλοποιεί και 
διαχειρίηεται θ εταιρεία «Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ Ξοινωνικισ Αςφάλιςθσ Α.Ε.» 
(Θ.ΔΛ.Ξ.Α. Α.Ε.). Χτθν εφαρμογι αυτι κάκε αδειοδοτθμζνοσ φορζασ υποχρεοφται, 
κατ’ ελάχιςτο, να δθλϊνει ςε θμεριςια βάςθ τθν ςυμμετοχι/παρουςία κάκε 
παιδιοφ δθλϊνοντασ παράλλθλα τθν ϊρα άφιξθσ και αποχϊρθςθσ του από τθ δομι, 
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κακϊσ και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίασ τθσ, με ρθτι καταγραφι των 
επιμζρουσ δραςτθριοτιτων δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ και το χρονοδιάγραμμά 
τουσ, ϊςτε για κάκε παιδί να δθλϊνονται αναλυτικά οι δραςτθριότθτεσ 
δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ που ςυμμετείχε ςφμφωνα με το ωσ άνω δθλωκζν 
ςυγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα. 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 29-10-2020 και ϊρα 15:10 

Χκοπόσ των ΞΔΑΥ, πζρα από τον προφανι που περιγράφεται εφςτοχα ςτθν 
διατφπωςθ του ςχεδίου νόμου και αφορά ςτα ίδια τα παιδιά, είναι αναμφίβολα και 
θ πολφπλευρθ ςτιριξθ του κεςμοφ τθσ οικογζνειασ, θ πολυδιάςτατθ βοικεια που 
παρζχεται ςτουσ ίδιουσ τουσ γονείσ μζςω τθσ ςυμμετοχισ των παιδιϊν τουσ ςτα 
ΞΔΑΥ. 

Σι γονείσ ζχουν τθ δυνατότθτα να παρζχουν ςτα παιδιά τουσ μεγάλθ ποικιλία 
παιδαγωγικϊν και ψυχαγωγικϊν υπθρεςιϊν υψθλοφ ποιοτικοφ επιπζδου, εντελϊσ 
δωρεάν. Λδιαίτερα γονείσ από τα αςκενζςτερα οικονομικά ςτρϊματα, ι πολφτεκνοι, 
οι μονογονεϊκζσ οικογζνειεσ κ.λ.π., οι οποίοι αξιοποιϊντασ τα οφζλθ των 
επιδοτοφμενων προγραμμάτων (π.χ. «Εναρμόνιςθ») δίνουν τθν ευκαιρία ςτα παιδιά 
τουσ να ςυμμετζχουν ςε δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ, τισ οποίεσ δεν κα είχαν τθν 
οικονομικι δυνατότθτα να παρακολουκιςουν ςε άλλεσ δομζσ και χϊρουσ που κα 
χρειαηόταν να πλθρϊςουν για αυτζσ. 

Σι γονείσ διατθροφν τθ δυνατότθτα να ανταποκρίνονται ςτισ αυξθμζνεσ απαιτιςεισ 
τθσ εργαςίασ τουσ, ζχοντασ εξαςφαλίςει τθ δθμιουργικι απαςχόλθςθ των παιδιϊν 
τουσ εκτόσ ςχολικοφ ωραρίου, τα απογεφματα, ςτουσ αςφαλείσ και φιλόξενουσ 
χϊρουσ των ΞΔΑΥ. Διαφορετικά κα ζπρεπε ι ο ζνασ από τουσ δφο γονείσ να μθν 
εργάηεται για να είναι ςτο ςπίτι με τα παιδιά ι να επιβαρφνεται ο οικογενειακόσ 
προχπολογιςμόσ με επιπλζον ζξοδα για ζνα άτομο να προςζχει τα παιδιά ςτο ςπίτι 
όςο οι γονείσ εργάηονται. Ξάτι που ςτισ μζρεσ μασ λίγεσ οικογζνειεσ μποροφν να 
καλφψουν οικονομικά. 
Χε κοινωνικό επίπεδο – δθμογραφικό. Θ «ανάςα» προςωπικοφ/οικογενειακοφ 
χρόνου, ατομικισ ςωματικισ άςκθςθσ και υγείασ, ακόμα και 
χαλάρωςθσ/ξεκοφραςθσ που εξαςφαλίηουν οι γονείσ, ενϊ τα παιδιά τουσ βρίςκονται 
ςτα ΞΔΑΥ, είναι χωρίσ υπερβολι ανεκτίμθτθ. Είναι αυτι που κα δϊςει ςε ζνα νζο 
ηευγάρι τισ ευνοϊκζσ εκείνεσ ςυνκικεσ που χρειάηεται για να πάρει τθν πολφ 
δφςκολθ ςτισ μζρεσ μασ απόφαςθ να κάνει ζνα δεφτερο ι ακόμα και ζνα τρίτο 
παιδί. Θ ίδια θ λειτουργία των ΞΔΑΥ είναι ζνα από τα «εργαλεία» που πρζπει να 
αξιοποιιςει θ χϊρα μασ για τθ δθμιουργία ολοζνα και περιςςότερο κετικϊν 
ςυνκθκϊν για τθν υποςτιριξθ των οικογενειϊν ςτθν εκνικι προςπάκεια 
αντιμετϊπιςθσ του δθμογραφικοφ ηθτιματοσ. 
Για τουσ παραπάνω ενδεικτικοφσ λόγουσ, προτείνουμε να ςυμπλθρωκεί ςτουσ 
ςκοποφσ των ΞΔΑΥ πζρα από τον παιδαγωγικό τουσ ρόλο και θ διάςταςθ τθσ 
κοινωνικι τουσ προςφοράσ προσ τουσ γονείσ και τισ οικογζνειεσ των παιδιϊν. 

 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 29-10-2020 και ϊρα 15:34 

Υαράγραφοσ 1 
Υροτείνουμε αναδιατφπωςθ τθσ Υαραγράφου 1 ωσ εξισ: 
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Ξζντρα Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ Υαιδιϊν (ΞΔΑΥ) είναι οι δομζσ κοινωνικισ 
πρόνοιασ, παιδαγωγικοφ χαρακτιρα, ςτισ οποίεσ απαςχολοφνται δθμιουργικά 
παιδιά θλικίασ από τεςςάρων (4) ζωσ δϊδεκα (12) ετϊν για ζνα χρονικό διάςτθμα 
τθσ θμζρασ εκτόσ του ςχολικοφ ωραρίου. Χτισ δομζσ αυτζσ δφνανται να 
απαςχολοφνται και παιδιά με ελαφριάσ μορφισ κινθτικά ι αιςκθτθριακά 
προβλιματα. 

Αιτιολόγθςθ: 
Α. Κεωροφμε πολφ ςθμαντικό να αναγνωριςτεί πλζον και μζςω του κεςμικοφ 
πλαιςίου ίδρυςθσ και λειτουργίασ των Δομϊν, πζρα από τον προνοιακό τουσ 
χαρακτιρα και ο παιδαγωγικόσ τουσ χαρακτιρασ, ο οποίοσ τόςο ποιοτικά όςο και 
ουςιαςτικά/πρακτικά τισ χαρακτθρίηει. Ψόςο από τα προγράμματα και τισ 
δραςτθριότθτεσ που ζχουν αμιγϊσ παιδαγωγικό χαρακτιρα, όςο και από τισ ίδιεσ τισ 
ειδικότθτεσ του προςωπικοφ (καταρτιςμζνοι, πτυχιοφχοι εκπαιδευτικοί όλων των 
ειδικοτιτων) που εργάηονται ςτα ΞΔΑΥ, είναι αυτονόθτο πωσ θ λειτουργία των 
Δομϊν είναι παιδαγωγικισ φφςεωσ. Κεωροφμε απόλυτα λογικό, εφλογο, δίκαιο και 
ςωςτό να γίνεται, λοιπόν, θ ξεκάκαρθ αυτι αναφορά ςτον παιδαγωγικό χαρακτιρα 
των ΞΔΑΥ ςτθν πρϊτθ παράγραφο, θ οποία αποτελεί ςτθν ουςία τον «Σριςμό» των 
ΞΔΑΥ. Υόςο δε μάλλον όταν ιδθ κεωροφνται και επίςθμα ωσ χϊροι 
διαπαιδαγϊγθςθσ οι Υαιδικοί Χτακμοί και ζχουν αναγνωριςτεί ωσ παιδαγωγοί οι 
Βρεφονθπιοκόμοι που τουσ ςτελεχϊνουν. 
Β. Αν και ςτο τζλοσ τθσ παραγράφου 7 γίνεται αναφορά ςτο ότι τα θλικιακά όρια 
δφνανται να αναπροςαρμόηονται Ωπουργϊν Υαιδείασ και Κρθςκευμάτων και 
Εργαςίασ και Ξοινωνικϊν Ωποκζςεων, προτείνουμε το θλικιακό όριο των παιδιϊν να 
ξεκινάει από τα τζςςερα (4) ζτθ, κακϊσ με τθν εφαρμογι τθσ δίχρονθσ 
υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ των νθπίων τα παιδιά αυτισ τθσ θλικίασ (προ-νιπια), 
ςτεροφνται τθσ δυνατότθτασ δθμιουργικϊν δραςτθριοτιτων εκτόσ του ςχολικοφ 
ωραρίου (απογεφματα και καλοκαίρι). Υρόκειται για αίτθμα που εκφράηεται ζντονα 
και κατ’επανάλθψθ τα τελευταία χρόνια προσ τουσ εργαηόμενουσ ςτα ΞΔΑΥ από 
τουσ ίδιουσ τουσ γονείσ. 

Υαράγραφοσ 2 
Υροτείνουμε ςυμπλιρωςθ τθσ Υαραγράφου 2 ωσ εξισ: 
Χκοπόσ των ΞΔΑΥ είναι θ δθμιουργικι απαςχόλθςθ των παιδιϊν με τθν εφαρμογι 
ςφγχρονων παιδαγωγικϊν πρακτικϊν και οργανωμζνων εξατομικευμζνων και 
ομαδικϊν δραςτθριοτιτων για τθν υποςτιριξθ τθσ ςωματικισ, νοθτικισ, 
ςυναιςκθματικισ και κοινωνικισ ανάπτυξισ τουσ. Επιπλζον, μζςω των παραπάνω, 
επιτυγχάνεται θ πολυδιάςτατθ ςτιριξθ των γονζων/οικογενειϊν των παιδιϊν. 

Αιτιολόγθςθ: 
Χκοπόσ των ΞΔΑΥ, πζρα από τον προφανι που περιγράφεται εφςτοχα ςτθν 
διατφπωςθ του ςχεδίου νόμου και αφορά ςτα ίδια τα παιδιά, είναι αναμφίβολα και 
θ πολφπλευρθ ςτιριξθ του κεςμοφ τθσ οικογζνειασ, θ πολυδιάςτατθ βοικεια που 
παρζχεται ςτουσ ίδιουσ τουσ γονείσ μζςω τθσ ςυμμετοχισ των παιδιϊν τουσ ςτα 
ΞΔΑΥ. 
Ενδεικτικά: 
Χε οικονομικό επίπεδο. Σι γονείσ ζχουν τθ δυνατότθτα να παρζχουν ςτα παιδιά τουσ 
μεγάλθ ποικιλία παιδαγωγικϊν και ψυχαγωγικϊν υπθρεςιϊν υψθλοφ ποιοτικοφ 
επιπζδου, εντελϊσ δωρεάν. Λδιαίτερα γονείσ από τα αςκενζςτερα οικονομικά 
ςτρϊματα, ι πολφτεκνοι, οι μονογονεϊκζσ οικογζνειεσ κ.λ.π., οι οποίοι αξιοποιϊντασ 



68 
 

τα οφζλθ των επιδοτοφμενων προγραμμάτων (π.χ. «Εναρμόνιςθ») δίνουν τθν 
ευκαιρία ςτα παιδιά τουσ να ςυμμετζχουν ςε δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ, τισ 
οποίεσ δεν κα είχαν τθν οικονομικι δυνατότθτα να παρακολουκιςουν ςε άλλεσ 
δομζσ και χϊρουσ που κα χρειαηόταν να πλθρϊςουν για αυτζσ. 
Χε εργαςιακό επίπεδο. Σι γονείσ διατθροφν τθ δυνατότθτα να ανταποκρίνονται ςτισ 
αυξθμζνεσ απαιτιςεισ τθσ εργαςίασ τουσ, ζχοντασ εξαςφαλίςει τθ δθμιουργικι 
απαςχόλθςθ των παιδιϊν τουσ εκτόσ ςχολικοφ ωραρίου, τα απογεφματα, ςτουσ 
αςφαλείσ και φιλόξενουσ χϊρουσ των ΞΔΑΥ. Διαφορετικά κα ζπρεπε ι ο ζνασ από 
τουσ δφο γονείσ να μθν εργάηεται για να είναι ςτο ςπίτι με τα παιδιά ι να 
επιβαρφνεται ο οικογενειακόσ προχπολογιςμόσ με επιπλζον ζξοδα για ζνα άτομο να 
προςζχει τα παιδιά ςτο ςπίτι όςο οι γονείσ εργάηονται. Ξάτι που ςτισ μζρεσ μασ λίγεσ 
οικογζνειεσ μποροφν να καλφψουν οικονομικά. 
Χε κοινωνικό επίπεδο – δθμογραφικό. Θ «ανάςα» προςωπικοφ/οικογενειακοφ 
χρόνου, ατομικισ ςωματικισ άςκθςθσ και υγείασ, ακόμα και 
χαλάρωςθσ/ξεκοφραςθσ που εξαςφαλίηουν οι γονείσ, ενϊ τα παιδιά τουσ βρίςκονται 
ςτα ΞΔΑΥ, είναι χωρίσ υπερβολι ανεκτίμθτθ. Είναι αυτι που κα δϊςει ςε ζνα νζο 
ηευγάρι τισ ευνοϊκζσ εκείνεσ ςυνκικεσ που χρειάηεται για να πάρει τθν πολφ 
δφςκολθ ςτισ μζρεσ μασ απόφαςθ να κάνει ζνα δεφτερο ι ακόμα και ζνα τρίτο 
παιδί. Θ ίδια θ λειτουργία των ΞΔΑΥ είναι ζνα από τα «εργαλεία» που πρζπει να 
αξιοποιιςει θ χϊρα μασ για τθ δθμιουργία ολοζνα και περιςςότερο κετικϊν 
ςυνκθκϊν για τθν υποςτιριξθ των οικογενειϊν ςτθν εκνικι προςπάκεια 
αντιμετϊπιςθσ του δθμογραφικοφ ηθτιματοσ. 
Για τουσ παραπάνω ενδεικτικοφσ λόγουσ, προτείνουμε να ςυμπλθρωκεί ςτουσ 
ςκοποφσ των ΞΔΑΥ πζρα από τον παιδαγωγικό τουσ ρόλο και θ διάςταςθ τθσ 
κοινωνικι τουσ προςφοράσ προσ τουσ γονείσ και τισ οικογζνειεσ των παιδιϊν. 

Υαράγραφοσ 4 
Υροτείνουμε τθν αναδιατφπωςθ τθσ Υαραγράφου 4 ωσ εξισ: 
Ψα ΞΔΑΥ δφναται να ιδρφονται και να λειτουργοφν ςε περιοχζσ όπου ςτον οικείο 
πολεοδομικό ςχεδιαςμό είναι επιτρεπτι θ χριςθ κτιρίων κοινωνικισ πρόνοιασ και 
για τθν αδειοδότθςι τουσ εφαρμόηονται οι εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ 
πολεοδομικισ νομοκεςίασ για τισ δομζσ κοινωνικισ πρόνοιασ. Ξατ’ εξαίρεςθ, 
δφνανται να ςτεγάηονται ςε χϊρουσ δθμόςιων ςχολικϊν κτιρίων. Σι προχποκζςεισ 
λειτουργίασ των ΞΔΑΥ ςε κτίρια δθμόςιων ςχολείων κακορίηονται και 
εξειδικεφονται μζςω τθσ ΞΩΑ τθσ παραγράφου 7 του παρόντοσ. 

Αιτιολόγθςθ: 
Αυτι τθ ςτιγμι τα δθμοτικά ΞΔΑΥ που ςτεγάηονται και λειτουργοφν ςε δθμόςια 
ςχολεία είναι αυτονόθτο ότι χρθςιμοποιοφν και αίκουςεσ ςτισ οποίεσ κατά τθν 
πρωινι λειτουργία του ςχολείου πραγματοποιείται διδαςκαλία. Ενδεχόμενθ, 
απαγόρευςθ τθσ χριςθσ των αικουςϊν διδαςκαλίασ, κα προκαλζςει μεγάλα 
προβλιματα ςτα ΞΔΑΥ αυτά και πολφ πικανό κάποια να κινδυνζψουν με κλείςιμο. 
Πζςω τθσ προτεινόμενθσ αναδιατφπωςθσ, προτείνουμε για το κζμα αυτό να ζχουμε 
τθν ευκαιρία να το αναλφςουμε μαηί με τθν ΞΕΔΕ εκτενϊσ, κατά τθν επεξεργαςία και 
διαμόρφωςθ τθσ ΞΩΑ, κατά τθν οποία κεωροφμε δεδομζνο ότι κα κλθκοφμε να 
ςυμμετάςχουμε. Είναι κάτι που πραγματικά μπορεί να ρυκμιςτεί μζςω τθσ ΞΩΑ και 
δεν χρειάηεται να ειςαχκεί μζςω του Άρκρου αυτοφ μία άκρωσ δεςμευτικι διάταξθ 
θ οποία δεν ζχει ςυηθτθκεί επαρκϊσ με όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ φορείσ 
(Ωπ.Υαιδείασ, ΞΕΔΕ, ΥΑΧΕΞΔΑΥ). 
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Υαράγραφοσ 5 
Υροτείνουμε αναδιατφπωςθ τθσ Υαραγράφου 5 ωσ εξισ: 
Για τον ζλεγχο τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ των ΞΔΑΥ και τθν αξιολόγθςι τουσ ωσ 
κεςμοφ Ξοινωνικισ Υρόνοιασ, δθμιουργείται θλεκτρονικι εφαρμογι του 
Ωπουργείου Εργαςίασ και Ξοινωνικϊν Ωποκζςεων, τθν οποία υλοποιεί και 
διαχειρίηεται θ εταιρεία «Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ Ξοινωνικισ Αςφάλιςθσ Α.Ε.» 
(Θ.ΔΛ.Ξ.Α. Α.Ε.). Χτθν εφαρμογι αυτι κάκε αδειοδοτθμζνοσ φορζασ υποχρεοφται, 
κατ’ ελάχιςτο, να δθλϊνει ςε θμεριςια βάςθ τθν ςυμμετοχι/παρουςία κάκε 
παιδιοφ δθλϊνοντασ παράλλθλα τθν ϊρα άφιξθσ και αποχϊρθςθσ του από τθ δομι, 
κακϊσ και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίασ τθσ, με ρθτι καταγραφι των 
επιμζρουσ δραςτθριοτιτων δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ και το χρονοδιάγραμμά 
τουσ, ϊςτε για κάκε παιδί να δθλϊνονται αναλυτικά οι δραςτθριότθτεσ 
δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ που ςυμμετείχε ςφμφωνα με το ωσ άνω δθλωκζν 
ςυγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα. 

Αιτιολόγθςθ: 
Α. Σ ςτόχοσ του ςυγκεκριμζνου Άρκρου είναι αφενόσ να ελεγχκεί θ προςζλευςθ των 
παιδιϊν και αφετζρου θ ςυμμετοχι τουσ ςτισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ 
δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ. Εφλογοσ ο ςτόχοσ και κεμιτόσ. Υαρόλα αυτά ςε κάποια 
ςθμεία κακίςταται μθ λειτουργικό το μζτρο, ο τρόποσ μζςω του οποίου επιλζγει το 
Ωπουργείο να επιτφχει τον επικυμθτό ςτόχο. Ψο πρϊτο ςκζλοσ τθσ ρφκμιςθσ ζχει να 
κάνει με τθν εφαρμογι καταγραφισ ϊρασ άφιξθσ και αποχϊρθςθσ κάκε παιδιοφ ςε 
πραγματικό χρόνο. Για να εφαρμόςουμε αυτιν τθν πραγματικά υπερβολικι 
διαδικαςία ςτθν πράξθ (θ οποία παρεμπιπτόντωσ δεν ζχει εφαρμοςτεί ποτζ ξανά ςε 
άλλθ δομι πρόνοιασ), κα πρζπει κάκε δθμοτικό ΞΔΑΥ να ςτερθκεί τισ παιδαγωγικζσ 
υπθρεςίεσ ενόσ εκ του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ του, ο/θ οποίοσ/α κα πρζπει να 
είναι ςυνεχϊσ μπροςτά από ζναν υπολογιςτι και να ενθμερϊνει τθν θλεκτρονικι 
πλατφόρμα ςε πραγματικό χρόνο για τθν ϊρα που ιρκε και που ζφυγε κάκε ζνα 
από τα παιδιά που ςυμμετζχουν. Για παράδειγμα, αν υποκζςουμε πωσ ςε μία Δομι 
με 100 εγγεγραμμζνα παιδιά, ζρχονται κακθμερινά περίπου 60-70 παιδιά και για 
κάκε ζνα από αυτά τα παιδιά ο υπεφκυνοσ κα χρειάηεται κατά μ.ο. από 2’ για τθν 
κάκε καταγραφι, κα απαιτοφνται τουλάχιςτον 4-5 ϊρεσ κάκε μζρα για να 
δθλϊνονται ςε πραγματικό χρόνο τα παιδιά από τον υπεφκυνο εκπαιδευτικό. Σ 
εκπαιδευτικόσ αυτόσ κα ςταματάει το εργαςτιριο, τθν ομαδικι ι εξατομικευμζνθ 
δραςτθριότθτα που διδάςκει/επιβλζπει εκείνθ τθ ςτιγμι, διακόπτοντασ τθ ροι τθσ, 
για να μεταβεί ςτον χϊρο του γραφείου εκπαιδευτικϊν και να δθλϊςει ςτθν 
εφαρμογι ςε πραγματικό χρόνο ζνα-ζνα το κάκε παιδί που ειςζρχεται ι εξζρχεται 
του χϊρου. Πθν ξεχνάμε ότι αναφερόμαςτε ςε δθμοτικζσ Δομζσ, οι οποίεσ είτε είναι 
οριακά ςτελεχωμζνεσ είτε ακόμα και υποςτελεχωμζνεσ, ειδικά μετά τισ απολφςεισ 
και τισ μειϊςεισ ωρϊν εργαςίασ που προζκυψαν λόγω τθσ απαράδεκτθσ και 
καταςτροφικισ πολιτικισ επιλογισ για μείωςθ τθσ χρθματοδότθςθσ των ΞΔΑΥ που 
εφαρμόςτθκε μζςω του φετινοφ ςχεδιαςμοφ τθσ Δράςθσ. Επίςθσ, υπάρχουν δομζσ 
που δεν διακζτουν καν ίντερνετ ι ακόμα και υπολογιςτι (τα ΞΔΑΥ πχ ςε ςχολικά 
κτίρια δεν ζχουν καν πρόςβαςθ ςτα γραφεία των Δαςκάλων του ςχολείου, οπότε 
δεν ζχουν κακόλου πρόςβαςθ ςε ςτακερό τθλζφωνο και ίντερνετ), κακϊσ και ΞΔΑΥ 
ςτθν περιφζρεια ςτα οποία με τθν πρϊτθ κακοκαιρία κόβεται το ίντερνετ και το 
τθλζφωνο. 
Ενϊ, λοιπόν, ο ςτόχοσ τθσ ρφκμιςθσ είναι ςτθν κατεφκυνςθ του ελζγχου τθσ 
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ςυμμετοχισ των παιδιϊν κλπ., πρακτικά κα απαιτεί πολφ χρόνο για το άτομο που κα 
ζχει τθ ευκφνθ αυτι και ςτθν ουςία κα αποκοπεί από τθν παιδαγωγικι διαδικαςία 
αναλαμβάνοντασ το ρόλο του «καταγραφζα». Ξαι εδϊ προφανϊσ μιλάμε για τθν 
πλειοψθφία των δθμοτικϊν ΞΔΑΥ, ςτα οποία με 2-3 άτομα εκπαιδευτικό 
προςωπικό, θ δζςμευςθ του ενόσ εξ αυτϊν κα ζχει ςαν άμεςο αποτζλεςμα τθν 
κατακόρυφθ υποβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ αλλά και τθσ ποικιλίασ των παρεχόμενων 
παιδαγωγικϊν υπθρεςιϊν ςτα παιδιά. Κεωροφμε πωσ ο ςτόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
νομοκετικισ παρζμβαςθσ είναι θ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των υπθρεςιϊν προσ τα 
παιδιά, αλλά και θ ίδια θ αςφάλεια των παιδιϊν, όπωσ γράφει και θ αιτιολογικι 
ζκκεςθ του ςχεδίου νόμου, και όχι θ παραμικρι υποβάκμιςθ αυτϊν. 
Θ εμπειρία μάσ ζχει αποδείξει ότι ο μόνοσ ρεαλιςτικόσ τρόποσ να ελεγχκεί με 
ςιγουριά θ ςυμμετοχι των παιδιϊν (ι θ μθ ςυμμετοχι τουσ), εφόςον αυτόσ είναι ο 
πραγματικόσ ςτόχοσ τθσ ρφκμιςθσ, είναι οι αιφνιδιαςτικοί επιτόπιοι ζλεγχοι, οι 
οποίοι όπωσ ζχουμε τονίςει και κατ’ιδίαν ςτισ ςυναντιςεισ, αφενόσ κα πρζπει να 
εντακοφν και να πυκνϊςουν και αφετζρου κα πρζπει να διενεργοφνται ΞΑΚ’ΣΟΘ τθ 
διάρκεια του ωραρίου τθσ Δομισ και ΣΧΛ ΠΣΡΣ κατά τθν ζναρξθ του ωραρίου, 
όπωσ ςυνθκίηεται κατά κόρον τα τελευταία χρόνια. Δεν μποροφν να εξαχκοφν 
ακριβι, ορκά και αςφαλι ςυμπεράςματα ςχετικά με τθν ςυμμετοχι των παιδιϊν ςε 
μία Δομι με οκτάωρθ λειτουργία, όταν διενεργοφνται ζλεγχοι μόνο κατά τα πρϊτα 
30 ι 60 λεπτά του ωραρίου λειτουργίασ τθσ. Δεν αντικατοπτρίηει τον θμεριςιο 
αρικμό ςυμμετεχόντων παιδιϊν θ πρϊτθ ϊρα λειτουργίασ μασ, οφτε και το 
τελευταίο μιςάωρό τθσ. Αυτό δεν είναι κάτι οφτε κρυφό, οφτε κακό, οφτε παράνομο, 
οφτε παράλογο. Ψα παιδιά προςζχονται και αποχωροφν ΧΨΑΔΛΑΞΑ. Θ real time 
καταγραφι ακοφγεται απόλυτα αποτελεςματικι ωσ προσ τον ςτόχο του ελζγχου τθσ 
ςυμμετοχισ των παιδιϊν, αλλά αν το προςεγγίςουμε πρακτικά, όπωσ αναφζραμε 
παραπάνω, απαιτεί τθ δζςμευςθ ενόσ ατόμου από το προςωπικό για να αςχολείται 
με προςοχι και ακρίβεια ΠΣΡΣ με αυτό, για να μθ γίνει βεβαίωσ κάποιο λάκοσ και 
γεννθκοφν νζα, μεγαλφτερα προβλιματα λόγω αυτοφ. Χασ διαβεβαιϊνουμε πωσ με 
τα ςθμερινά δεδομζνα ΔΕΡ περιςςεφει, ςτα δθμοτικά τουλάχιςτον ΞΔΑΥ, αυτό το 
επιπλζον άτομο. Είμαςτε ιδθ οριακά ςτελεχωμζνοι και ζνα τζτοιο χρονικά 
απαιτθτικό επιπλζον κακικον, κα αποδυναμϊςει τα ΞΔΑΥ ωσ προσ τισ παρεχόμενεσ 
παιδαγωγικζσ υπθρεςίεσ ακόμα περιςςότερο. 
Β. Ψο δεφτερο ςθμείο τθσ Υαραγράφου 5 ςτο οποίο ζχουμε ζνςταςθ είναι θ 
ειςαγωγι τθσ υποχρζωςθσ των παιδιϊν να παρακολουκοφν «ιςομερϊσ», ιςόχρονα 
δθλαδι, τθν κάκε προςφερόμενθ δραςτθριότθτα-εργαςτιριο. Σ λόγοσ που 
ειςάγεται θ ςυγκεκριμζνθ ρφκμιςθ είναι ςαφισ και ο ςτόχοσ που κζτει είναι ςωςτόσ 
(αντιμετϊπιςθ φαινομζνων μονοκεματικϊν ΞΔΑΥ, ακαδθμίεσ ποδοςφαίρου κλπ). Θ 
διατφπωςθ όμωσ μζςω τθσ οποίασ επιχειρείται να επιτευχκεί ο ςυγκεκριμζνοσ 
ςτόχοσ και να επιλυκεί το πρόβλθμα δεν δίνει μία πρακτικά εφαρμόςιμθ λφςθ, 
κακϊσ κα επιφζρει άλλα προβλιματα ςτθ λειτουργία μασ. Εξθγοφμε με μορφι 
ερϊτθςθσ υπόκεςθσ εργαςίασ: 
Ζςτω ότι ζχουμε ςε ζνα ΞΔΑΥ τισ δραςτθριότθτεσ εικαςτικά, μουςικι, γυμναςτικι. 
Χφμφωνα με τθ διατφπωςθ τθσ ρφκμιςθσ, το κάκε παιδί κα πρζπει να ςυμμετζχει 
ιςομερϊσ, δθλαδι για ίςεσ ϊρεσ, ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ. Ζςτω ότι κάποιο παιδί 
ζχει κλίςθ και του αρζςουν περιςςότερο τα εικαςτικά και κζλει να ςυμμετζχει 
κακθμερινά ςτα αντίςτοιχα εργαςτιρια, ενϊ θ μουςικι δεν του αρζςει και τόςο 
οπότε επικυμεί να κάνει μόνο μία ϊρα τθν εβδομάδα ι και κακόλου. Κα το 
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αναγκάςουμε να κάνει και μουςικι, που δεν του αρζςει τόςο, ίςεσ ϊρεσ όςεσ 
ςυμμετείχε ςτο εικαςτικό εργαςτιρι που είναι θ κλίςθ του και το ταλζντο του, απλά 
και μόνο για να ικανοποιιςουμε τον ςτόχο που κζτει θ ςυγκεκριμζνθ διάταξθ; 
Χρειάηεται μία διαφορετικι διατφπωςθ που να εξυπθρετεί τθν αρχικι φιλοςοφία 
τόςο τθσ ρφκμιςθσ, όςο και τθν φιλοςοφία του χαρακτιρα των ΞΔΑΥ. Δεν είναι 
δυνατόν τα ΞΔΑΥ που ζχουν ςτον πυρινα τθσ φιλοςοφίασ τουσ τθν ελευκερία ςτθν 
επιλογι τθσ δθμιουργικισ ζκφραςθσ των παιδιϊν, να καταντιςουν εντελϊσ 
δυςλειτουργικά ι με χαρακτιρα καταναγκαςμοφ των παιδιϊν ωσ προσ τισ 
δραςτθριότθτζσ τουσ. Ψο μόνο αποτζλεςμα που κα φζρει θ τυχόν εφαρμογι τθσ 
ρφκμιςθσ αυτισ με τθν ςυγκεκριμζνθ διατφπωςθ είναι να «αναγκάηουμε» τα παιδιά 
να ςυμμετζχουν, κζλουν – δεν κζλουν, ιςομερϊσ και ιςόχρονα ςε όλεσ τισ 
δραςτθριότθτεσ, είτε τουσ αρζςουν, είτε δεν τουσ αρζςουν, με αποτζλεςμα τα 
παιδιά να νιϊκουν πίεςθ και να μθν επικυμοφν να ξανάρκουν. 
Χυμπεραςματικά, ο ςτόχοσ τθσ πολφπλευρθσ δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ των 
παιδιϊν, δθλαδι θ απαςχόλθςι τουσ ςε ποικίλεσ και διαφορετικζσ δραςτθριότθτεσ 
πρζπει να προβλεφκεί, αλλά δεν μπορεί να επιτευχκεί με το να υποχρεϊςουμε τα 
παιδιά να ςυμμετζχουν ιςομερϊσ και ιςοχρόνωσ ςε αυτζσ. Υρζπει θ νομοκεςία να 
διαςφαλίηει ότι κάκε ΞΔΑΥ κα προςφζρει ςε εβδομαδιαία βάςθ υποχρεωτικά μία 
ποικιλία δραςτθριοτιτων (π.χ. τουλάχιςτον τρεισ διαφορετικζσ δραςτθριότθτεσ) οι 
οποίεσ κα προςφζρονται ιςόχρονα μοιραςμζνεσ εντόσ του εβδομαδιαίου 
προγράμματοσ, διακζτοντασ παράλλθλα και τισ κατάλλθλεσ αντίςτοιχεσ ειδικότθτεσ 
παιδαγωγικοφ προςωπικοφ για κακεμιά από αυτζσ και τα παιδιά με τουσ γονείσ κα 
είναι ελεφκεροι να επιλζξουν ςε ποια εργαςτιρια/δραςτθριότθτεσ κα ςυμμετζχουν. 

Υαράγραφοσ 7 
Κεωροφμε απόλυτα αναγκαίο ςτθν Υαράγραφο 7 να προςτεκεί εδάφιο «κ.» ωσ 
εξισ: 
κ. θ ζκδοςθ Υρότυπου Εςωτερικοφ Ξανονιςμοφ Οειτουργίασ ΞΔΑΥ, όπωσ ακριβϊσ 
υπάρχει και για τουσ παιδικοφσ ςτακμοφσ, ϊςτε να κεςπίηονται εκεί ειδικότερα 
κζματα ςχετικά με τθν λειτουργία, αλλά και το προςωπικό των ΞΔΑΥ. 

Σ Υρότυποσ Ε.Ξ.Ο μπορεί κάλλιςτα να είναι μζροσ ι παράρτθμα τθσ ΞΩΑ. 

Γενικό ςχόλιο επί των ςτόχων του άρκρου 1 που αναλφονται ςτθν αιτιολογικι 
ζκκεςθ και ςυγκεκριμζνα ςτισ ςελίδεσ 32-33: 
Πε ζκπλθξθ διαπιςτϊςαμε ότι πουκενά δεν αναφζρονται ωσ Χτόχοι τθσ νομοκετικισ 
παρζμβαςθσ: 
1. θ διαςφάλιςθ τθσ ςυνζχιςθσ τθσ λειτουργίασ των ΞΔΑΥ και ΞΔΑΥ-ΠΕΑ των 
Διμων, 
2. θ μζριμνα-πολιτικι βοφλθςθ για τθν ςτιριξθ τθσ οικονομικισ τουσ βιωςιμότθτασ 
και τθσ χρθματοδότθςισ τουσ, 
3. θ μζριμνα-πολιτικι βοφλθςθ για τθν επίλυςθ του εργαςιακοφ προβλιματοσ του 
προςωπικοφ υπό μόνιμεσ και αςφαλείσ κζςεισ εργαςίασ, 
4. θ μζριμνα-πολιτικι βοφλθςθ για περαιτζρω επιμόρφωςθ και κατάρτιςθ του 
εξειδικευμζνου προςωπικοφ των Δομϊν για να επικαιροποιοφνται οι γνϊςεισ τουσ 
πάνω ςτισ ειδικότθτζσ τουσ. 

Υλιρθσ απουςία ςτοχοκεςίασ με κετικό πρόςιμο για μία τόςο ςθμαντικι δομι 
Ξοινωνικισ Υρόνοιασ. Σι ςτόχοι αφοροφν μόνο ςε ελζγχουσ, κυρϊςεισ, 
απαγορεφςεισ και δυςλειτουργικζσ ζωσ και καταςτροφικζσ για τθν φιλοςοφία των 
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Δομϊν «καινοτόμεσ» ρυκμίςεισ, οι οποίεσ αντί να κάνουν πιο εφκολο το ζργο μασ, το 
δυςχεραίνουν. Αντί να εξυπθρετοφν το ςκοπό για τον οποίο προτείνονται, κα 
προκαλζςουν νζα επιμζρουσ προβλιματα ςτθ λειτουργία μασ και κα προκαλζςουν 
υποβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν παιδαγωγικϊν 
δθμιουργικϊν δραςτθριοτιτων. 

 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 29-10-2020 και ϊρα 15:06 

Υαράγραφοσ 1 
Υροτείνουμε αναδιατφπωςθ τθσ Υαραγράφου 1 ωσ εξισ: 
Ξζντρα Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ Υαιδιϊν (ΞΔΑΥ) είναι οι δομζσ κοινωνικισ 
πρόνοιασ, παιδαγωγικοφ χαρακτιρα, ςτισ οποίεσ απαςχολοφνται δθμιουργικά 
παιδιά θλικίασ από τεςςάρων (4) ζωσ δϊδεκα (12) ετϊν για ζνα χρονικό διάςτθμα 
τθσ θμζρασ εκτόσ του ςχολικοφ ωραρίου. Χτισ δομζσ αυτζσ δφνανται να 
απαςχολοφνται και παιδιά με ελαφριάσ μορφισ κινθτικά ι αιςκθτθριακά 
προβλιματα. 

Αιτιολόγθςθ: 
Α. Κεωροφμε πολφ ςθμαντικό να αναγνωριςτεί πλζον και μζςω του κεςμικοφ 
πλαιςίου ίδρυςθσ και λειτουργίασ των Δομϊν, πζρα από τον προνοιακό τουσ 
χαρακτιρα και ο παιδαγωγικόσ τουσ χαρακτιρασ, ο οποίοσ τόςο ποιοτικά όςο και 
ουςιαςτικά/πρακτικά τισ χαρακτθρίηει. Ψόςο από τα προγράμματα και τισ 
δραςτθριότθτεσ που ζχουν αμιγϊσ παιδαγωγικό χαρακτιρα, όςο και από τισ ίδιεσ τισ 
ειδικότθτεσ του προςωπικοφ (καταρτιςμζνοι, πτυχιοφχοι εκπαιδευτικοί όλων των 
ειδικοτιτων) που εργάηονται ςτα ΞΔΑΥ, είναι αυτονόθτο πωσ θ λειτουργία των 
Δομϊν είναι παιδαγωγικισ φφςεωσ. Κεωροφμε απόλυτα λογικό, εφλογο, δίκαιο και 
ςωςτό να γίνεται, λοιπόν, θ ξεκάκαρθ αυτι αναφορά ςτον παιδαγωγικό χαρακτιρα 
των ΞΔΑΥ ςτθν πρϊτθ παράγραφο, θ οποία αποτελεί ςτθν ουςία τον «Σριςμό» των 
ΞΔΑΥ. Υόςο δε μάλλον όταν ιδθ κεωροφνται και επίςθμα ωσ χϊροι 
διαπαιδαγϊγθςθσ οι Υαιδικοί Χτακμοί και ζχουν αναγνωριςτεί ωσ παιδαγωγοί οι 
Βρεφονθπιοκόμοι που τουσ ςτελεχϊνουν. 
Β. Αν και ςτο τζλοσ τθσ παραγράφου 7 γίνεται αναφορά ςτο ότι τα θλικιακά όρια 
δφνανται να αναπροςαρμόηονται Ωπουργϊν Υαιδείασ και Κρθςκευμάτων και 
Εργαςίασ και Ξοινωνικϊν Ωποκζςεων, προτείνουμε το θλικιακό όριο των παιδιϊν να 
ξεκινάει από τα τζςςερα (4) ζτθ, κακϊσ με τθν εφαρμογι τθσ δίχρονθσ 
υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ των νθπίων τα παιδιά αυτισ τθσ θλικίασ (προ-νιπια), 
ςτεροφνται τθσ δυνατότθτασ δθμιουργικϊν δραςτθριοτιτων εκτόσ του ςχολικοφ 
ωραρίου (απογεφματα και καλοκαίρι). Υρόκειται για αίτθμα που εκφράηεται ζντονα 
και κατ’επανάλθψθ τα τελευταία χρόνια προσ τουσ εργαηόμενουσ ςτα ΞΔΑΥ από 
τουσ ίδιουσ τουσ γονείσ. 

Υαράγραφοσ 2 
Υροτείνουμε ςυμπλιρωςθ τθσ Υαραγράφου 2 ωσ εξισ: 
Χκοπόσ των ΞΔΑΥ είναι θ δθμιουργικι απαςχόλθςθ των παιδιϊν με τθν εφαρμογι 
ςφγχρονων παιδαγωγικϊν πρακτικϊν και οργανωμζνων εξατομικευμζνων και 
ομαδικϊν δραςτθριοτιτων για τθν υποςτιριξθ τθσ ςωματικισ, νοθτικισ, 
ςυναιςκθματικισ και κοινωνικισ ανάπτυξισ τουσ. Επιπλζον, μζςω των παραπάνω, 
επιτυγχάνεται θ πολυδιάςτατθ ςτιριξθ των γονζων/οικογενειϊν των παιδιϊν. 
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Αιτιολόγθςθ: 
Χκοπόσ των ΞΔΑΥ, πζρα από τον προφανι που περιγράφεται εφςτοχα ςτθν 
διατφπωςθ του ςχεδίου νόμου και αφορά ςτα ίδια τα παιδιά, είναι αναμφίβολα και 
θ πολφπλευρθ ςτιριξθ του κεςμοφ τθσ οικογζνειασ, θ πολυδιάςτατθ βοικεια που 
παρζχεται ςτουσ ίδιουσ τουσ γονείσ μζςω τθσ ςυμμετοχισ των παιδιϊν τουσ ςτα 
ΞΔΑΥ. 
Ενδεικτικά: 
Χε οικονομικό επίπεδο. Σι γονείσ ζχουν τθ δυνατότθτα να παρζχουν ςτα παιδιά τουσ 
μεγάλθ ποικιλία παιδαγωγικϊν και ψυχαγωγικϊν υπθρεςιϊν υψθλοφ ποιοτικοφ 
επιπζδου, εντελϊσ δωρεάν. Λδιαίτερα γονείσ από τα αςκενζςτερα οικονομικά 
ςτρϊματα, ι πολφτεκνοι, οι μονογονεϊκζσ οικογζνειεσ κ.λ.π., οι οποίοι αξιοποιϊντασ 
τα οφζλθ των επιδοτοφμενων προγραμμάτων (π.χ. «Εναρμόνιςθ») δίνουν τθν 
ευκαιρία ςτα παιδιά τουσ να ςυμμετζχουν ςε δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ, τισ 
οποίεσ δεν κα είχαν τθν οικονομικι δυνατότθτα να παρακολουκιςουν ςε άλλεσ 
δομζσ και χϊρουσ που κα χρειαηόταν να πλθρϊςουν για αυτζσ. 
Χε εργαςιακό επίπεδο. Σι γονείσ διατθροφν τθ δυνατότθτα να ανταποκρίνονται ςτισ 
αυξθμζνεσ απαιτιςεισ τθσ εργαςίασ τουσ, ζχοντασ εξαςφαλίςει τθ δθμιουργικι 
απαςχόλθςθ των παιδιϊν τουσ εκτόσ ςχολικοφ ωραρίου, τα απογεφματα, ςτουσ 
αςφαλείσ και φιλόξενουσ χϊρουσ των ΞΔΑΥ. Διαφορετικά κα ζπρεπε ι ο ζνασ από 
τουσ δφο γονείσ να μθν εργάηεται για να είναι ςτο ςπίτι με τα παιδιά ι να 
επιβαρφνεται ο οικογενειακόσ προχπολογιςμόσ με επιπλζον ζξοδα για ζνα άτομο να 
προςζχει τα παιδιά ςτο ςπίτι όςο οι γονείσ εργάηονται. Ξάτι που ςτισ μζρεσ μασ λίγεσ 
οικογζνειεσ μποροφν να καλφψουν οικονομικά. 
Χε κοινωνικό επίπεδο – δθμογραφικό. Θ «ανάςα» προςωπικοφ/οικογενειακοφ 
χρόνου, ατομικισ ςωματικισ άςκθςθσ και υγείασ, ακόμα και 
χαλάρωςθσ/ξεκοφραςθσ που εξαςφαλίηουν οι γονείσ, ενϊ τα παιδιά τουσ βρίςκονται 
ςτα ΞΔΑΥ, είναι χωρίσ υπερβολι ανεκτίμθτθ. Είναι αυτι που κα δϊςει ςε ζνα νζο 
ηευγάρι τισ ευνοϊκζσ εκείνεσ ςυνκικεσ που χρειάηεται για να πάρει τθν πολφ 
δφςκολθ ςτισ μζρεσ μασ απόφαςθ να κάνει ζνα δεφτερο ι ακόμα και ζνα τρίτο 
παιδί. Θ ίδια θ λειτουργία των ΞΔΑΥ είναι ζνα από τα «εργαλεία» που πρζπει να 
αξιοποιιςει θ χϊρα μασ για τθ δθμιουργία ολοζνα και περιςςότερο κετικϊν 
ςυνκθκϊν για τθν υποςτιριξθ των οικογενειϊν ςτθν εκνικι προςπάκεια 
αντιμετϊπιςθσ του δθμογραφικοφ ηθτιματοσ. 
Για τουσ παραπάνω ενδεικτικοφσ λόγουσ, προτείνουμε να ςυμπλθρωκεί ςτουσ 
ςκοποφσ των ΞΔΑΥ πζρα από τον παιδαγωγικό τουσ ρόλο και θ διάςταςθ τθσ 
κοινωνικι τουσ προςφοράσ προσ τουσ γονείσ και τισ οικογζνειεσ των παιδιϊν. 

Υαράγραφοσ 4 
Υροτείνουμε τθν αναδιατφπωςθ τθσ Υαραγράφου 4 ωσ εξισ: 
Ψα ΞΔΑΥ δφναται να ιδρφονται και να λειτουργοφν ςε περιοχζσ όπου ςτον οικείο 
πολεοδομικό ςχεδιαςμό είναι επιτρεπτι θ χριςθ κτιρίων κοινωνικισ πρόνοιασ και 
για τθν αδειοδότθςι τουσ εφαρμόηονται οι εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ 
πολεοδομικισ νομοκεςίασ για τισ δομζσ κοινωνικισ πρόνοιασ. Ξατ’ εξαίρεςθ, 
δφνανται να ςτεγάηονται ςε χϊρουσ δθμόςιων ςχολικϊν κτιρίων. Σι προχποκζςεισ 
λειτουργίασ των ΞΔΑΥ ςε κτίρια δθμόςιων ςχολείων κακορίηονται και 
εξειδικεφονται μζςω τθσ ΞΩΑ τθσ παραγράφου 7 του παρόντοσ. 

Αιτιολόγθςθ: 
Αυτι τθ ςτιγμι τα δθμοτικά ΞΔΑΥ που ςτεγάηονται και λειτουργοφν ςε δθμόςια 
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ςχολεία είναι αυτονόθτο ότι χρθςιμοποιοφν και αίκουςεσ ςτισ οποίεσ κατά τθν 
πρωινι λειτουργία του ςχολείου πραγματοποιείται διδαςκαλία. Ενδεχόμενθ, 
απαγόρευςθ τθσ χριςθσ των αικουςϊν διδαςκαλίασ, κα προκαλζςει μεγάλα 
προβλιματα ςτα ΞΔΑΥ αυτά και πολφ πικανό κάποια να κινδυνζψουν με κλείςιμο. 
Πζςω τθσ προτεινόμενθσ αναδιατφπωςθσ, προτείνουμε για το κζμα αυτό να ζχουμε 
τθν ευκαιρία να το αναλφςουμε μαηί με τθν ΞΕΔΕ εκτενϊσ, κατά τθν επεξεργαςία και 
διαμόρφωςθ τθσ ΞΩΑ, κατά τθν οποία κεωροφμε δεδομζνο ότι κα κλθκοφμε να 
ςυμμετάςχουμε. Είναι κάτι που πραγματικά μπορεί να ρυκμιςτεί μζςω τθσ ΞΩΑ και 
δεν χρειάηεται να ειςαχκεί μζςω του Άρκρου αυτοφ μία άκρωσ δεςμευτικι διάταξθ 
θ οποία δεν ζχει ςυηθτθκεί επαρκϊσ με όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ φορείσ 
(Ωπ.Υαιδείασ, ΞΕΔΕ, ΥΑΧΕΞΔΑΥ). 

Υαράγραφοσ 5 
Υροτείνουμε αναδιατφπωςθ τθσ Υαραγράφου 5 ωσ εξισ: 
Για τον ζλεγχο τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ των ΞΔΑΥ και τθν αξιολόγθςι τουσ ωσ 
κεςμοφ Ξοινωνικισ Υρόνοιασ, δθμιουργείται θλεκτρονικι εφαρμογι του 
Ωπουργείου Εργαςίασ και Ξοινωνικϊν Ωποκζςεων, τθν οποία υλοποιεί και 
διαχειρίηεται θ εταιρεία «Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ Ξοινωνικισ Αςφάλιςθσ Α.Ε.» 
(Θ.ΔΛ.Ξ.Α. Α.Ε.). Χτθν εφαρμογι αυτι κάκε αδειοδοτθμζνοσ φορζασ υποχρεοφται, 
κατ’ ελάχιςτο, να δθλϊνει ςε θμεριςια βάςθ τθν ςυμμετοχι/παρουςία κάκε 
παιδιοφ δθλϊνοντασ παράλλθλα τθν ϊρα άφιξθσ και αποχϊρθςθσ του από τθ δομι, 
κακϊσ και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίασ τθσ, με ρθτι καταγραφι των 
επιμζρουσ δραςτθριοτιτων δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ και το χρονοδιάγραμμά 
τουσ, ϊςτε για κάκε παιδί να δθλϊνονται αναλυτικά οι δραςτθριότθτεσ 
δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ που ςυμμετείχε ςφμφωνα με το ωσ άνω δθλωκζν 
ςυγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα. 

Αιτιολόγθςθ: 
Α. Σ ςτόχοσ του ςυγκεκριμζνου Άρκρου είναι αφενόσ να ελεγχκεί θ προςζλευςθ των 
παιδιϊν και αφετζρου θ ςυμμετοχι τουσ ςτισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ 
δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ. Εφλογοσ ο ςτόχοσ και κεμιτόσ. Υαρόλα αυτά ςε κάποια 
ςθμεία κακίςταται μθ λειτουργικό το μζτρο, ο τρόποσ μζςω του οποίου επιλζγει το 
Ωπουργείο να επιτφχει τον επικυμθτό ςτόχο. Ψο πρϊτο ςκζλοσ τθσ ρφκμιςθσ ζχει να 
κάνει με τθν εφαρμογι καταγραφισ ϊρασ άφιξθσ και αποχϊρθςθσ κάκε παιδιοφ ςε 
πραγματικό χρόνο. Για να εφαρμόςουμε αυτιν τθν πραγματικά υπερβολικι 
διαδικαςία ςτθν πράξθ (θ οποία παρεμπιπτόντωσ δεν ζχει εφαρμοςτεί ποτζ ξανά ςε 
άλλθ δομι πρόνοιασ), κα πρζπει κάκε δθμοτικό ΞΔΑΥ να ςτερθκεί τισ παιδαγωγικζσ 
υπθρεςίεσ ενόσ εκ του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ του, ο/θ οποίοσ/α κα πρζπει να 
είναι ςυνεχϊσ μπροςτά από ζναν υπολογιςτι και να ενθμερϊνει τθν θλεκτρονικι 
πλατφόρμα ςε πραγματικό χρόνο για τθν ϊρα που ιρκε και που ζφυγε κάκε ζνα 
από τα παιδιά που ςυμμετζχουν. Για παράδειγμα, αν υποκζςουμε πωσ ςε μία Δομι 
με 100 εγγεγραμμζνα παιδιά, ζρχονται κακθμερινά περίπου 60-70 παιδιά και για 
κάκε ζνα από αυτά τα παιδιά ο υπεφκυνοσ κα χρειάηεται κατά μ.ο. από 2’ για τθν 
κάκε καταγραφι, κα απαιτοφνται τουλάχιςτον 4-5 ϊρεσ κάκε μζρα για να 
δθλϊνονται ςε πραγματικό χρόνο τα παιδιά από τον υπεφκυνο εκπαιδευτικό. Σ 
εκπαιδευτικόσ αυτόσ κα ςταματάει το εργαςτιριο, τθν ομαδικι ι εξατομικευμζνθ 
δραςτθριότθτα που διδάςκει/επιβλζπει εκείνθ τθ ςτιγμι, διακόπτοντασ τθ ροι τθσ, 
για να μεταβεί ςτον χϊρο του γραφείου εκπαιδευτικϊν και να δθλϊςει ςτθν 
εφαρμογι ςε πραγματικό χρόνο ζνα-ζνα το κάκε παιδί που ειςζρχεται ι εξζρχεται 
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του χϊρου. Πθν ξεχνάμε ότι αναφερόμαςτε ςε δθμοτικζσ Δομζσ, οι οποίεσ είτε είναι 
οριακά ςτελεχωμζνεσ είτε ακόμα και υποςτελεχωμζνεσ, ειδικά μετά τισ απολφςεισ 
και τισ μειϊςεισ ωρϊν εργαςίασ που προζκυψαν λόγω τθσ απαράδεκτθσ και 
καταςτροφικισ πολιτικισ επιλογισ για μείωςθ τθσ χρθματοδότθςθσ των ΞΔΑΥ που 
εφαρμόςτθκε μζςω του φετινοφ ςχεδιαςμοφ τθσ Δράςθσ. Επίςθσ, υπάρχουν δομζσ 
που δεν διακζτουν καν ίντερνετ ι ακόμα και υπολογιςτι (τα ΞΔΑΥ πχ ςε ςχολικά 
κτίρια δεν ζχουν καν πρόςβαςθ ςτα γραφεία των Δαςκάλων του ςχολείου, οπότε 
δεν ζχουν κακόλου πρόςβαςθ ςε ςτακερό τθλζφωνο και ίντερνετ), κακϊσ και ΞΔΑΥ 
ςτθν περιφζρεια ςτα οποία με τθν πρϊτθ κακοκαιρία κόβεται το ίντερνετ και το 
τθλζφωνο. 
Ενϊ, λοιπόν, ο ςτόχοσ τθσ ρφκμιςθσ είναι ςτθν κατεφκυνςθ του ελζγχου τθσ 
ςυμμετοχισ των παιδιϊν κλπ., πρακτικά κα απαιτεί πολφ χρόνο για το άτομο που κα 
ζχει τθ ευκφνθ αυτι και ςτθν ουςία κα αποκοπεί από τθν παιδαγωγικι διαδικαςία 
αναλαμβάνοντασ το ρόλο του «καταγραφζα». Ξαι εδϊ προφανϊσ μιλάμε για τθν 
πλειοψθφία των δθμοτικϊν ΞΔΑΥ, ςτα οποία με 2-3 άτομα εκπαιδευτικό 
προςωπικό, θ δζςμευςθ του ενόσ εξ αυτϊν κα ζχει ςαν άμεςο αποτζλεςμα τθν 
κατακόρυφθ υποβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ αλλά και τθσ ποικιλίασ των παρεχόμενων 
παιδαγωγικϊν υπθρεςιϊν ςτα παιδιά. Κεωροφμε πωσ ο ςτόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
νομοκετικισ παρζμβαςθσ είναι θ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των υπθρεςιϊν προσ τα 
παιδιά, αλλά και θ ίδια θ αςφάλεια των παιδιϊν, όπωσ γράφει και θ αιτιολογικι 
ζκκεςθ του ςχεδίου νόμου, και όχι θ παραμικρι υποβάκμιςθ αυτϊν. 
Θ εμπειρία μάσ ζχει αποδείξει ότι ο μόνοσ ρεαλιςτικόσ τρόποσ να ελεγχκεί με 
ςιγουριά θ ςυμμετοχι των παιδιϊν (ι θ μθ ςυμμετοχι τουσ), εφόςον αυτόσ είναι ο 
πραγματικόσ ςτόχοσ τθσ ρφκμιςθσ, είναι οι αιφνιδιαςτικοί επιτόπιοι ζλεγχοι, οι 
οποίοι όπωσ ζχουμε τονίςει και κατ’ιδίαν ςτισ ςυναντιςεισ, αφενόσ κα πρζπει να 
εντακοφν και να πυκνϊςουν και αφετζρου κα πρζπει να διενεργοφνται ΞΑΚ’ΣΟΘ τθ 
διάρκεια του ωραρίου τθσ Δομισ και ΣΧΛ ΠΣΡΣ κατά τθν ζναρξθ του ωραρίου, 
όπωσ ςυνθκίηεται κατά κόρον τα τελευταία χρόνια. Δεν μποροφν να εξαχκοφν 
ακριβι, ορκά και αςφαλι ςυμπεράςματα ςχετικά με τθν ςυμμετοχι των παιδιϊν ςε 
μία Δομι με οκτάωρθ λειτουργία, όταν διενεργοφνται ζλεγχοι μόνο κατά τα πρϊτα 
30 ι 60 λεπτά του ωραρίου λειτουργίασ τθσ. Δεν αντικατοπτρίηει τον θμεριςιο 
αρικμό ςυμμετεχόντων παιδιϊν θ πρϊτθ ϊρα λειτουργίασ μασ, οφτε και το 
τελευταίο μιςάωρό τθσ. Αυτό δεν είναι κάτι οφτε κρυφό, οφτε κακό, οφτε παράνομο, 
οφτε παράλογο. Ψα παιδιά προςζχονται και αποχωροφν ΧΨΑΔΛΑΞΑ. Θ real time 
καταγραφι ακοφγεται απόλυτα αποτελεςματικι ωσ προσ τον ςτόχο του ελζγχου τθσ 
ςυμμετοχισ των παιδιϊν, αλλά αν το προςεγγίςουμε πρακτικά, όπωσ αναφζραμε 
παραπάνω, απαιτεί τθ δζςμευςθ ενόσ ατόμου από το προςωπικό για να αςχολείται 
με προςοχι και ακρίβεια ΠΣΡΣ με αυτό, για να μθ γίνει βεβαίωσ κάποιο λάκοσ και 
γεννθκοφν νζα, μεγαλφτερα προβλιματα λόγω αυτοφ. Χασ διαβεβαιϊνουμε πωσ με 
τα ςθμερινά δεδομζνα ΔΕΡ περιςςεφει, ςτα δθμοτικά τουλάχιςτον ΞΔΑΥ, αυτό το 
επιπλζον άτομο. Είμαςτε ιδθ οριακά ςτελεχωμζνοι και ζνα τζτοιο χρονικά 
απαιτθτικό επιπλζον κακικον, κα αποδυναμϊςει τα ΞΔΑΥ ωσ προσ τισ παρεχόμενεσ 
παιδαγωγικζσ υπθρεςίεσ ακόμα περιςςότερο. 
Β. Ψο δεφτερο ςθμείο τθσ Υαραγράφου 5 ςτο οποίο ζχουμε ζνςταςθ είναι θ 
ειςαγωγι τθσ υποχρζωςθσ των παιδιϊν να παρακολουκοφν «ιςομερϊσ», ιςόχρονα 
δθλαδι, τθν κάκε προςφερόμενθ δραςτθριότθτα-εργαςτιριο. Σ λόγοσ που 
ειςάγεται θ ςυγκεκριμζνθ ρφκμιςθ είναι ςαφισ και ο ςτόχοσ που κζτει είναι ςωςτόσ 
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(αντιμετϊπιςθ φαινομζνων μονοκεματικϊν ΞΔΑΥ, ακαδθμίεσ ποδοςφαίρου κλπ). Θ 
διατφπωςθ όμωσ μζςω τθσ οποίασ επιχειρείται να επιτευχκεί ο ςυγκεκριμζνοσ 
ςτόχοσ και να επιλυκεί το πρόβλθμα δεν δίνει μία πρακτικά εφαρμόςιμθ λφςθ, 
κακϊσ κα επιφζρει άλλα προβλιματα ςτθ λειτουργία μασ. Εξθγοφμε με μορφι 
ερϊτθςθσ υπόκεςθσ εργαςίασ: 
Ζςτω ότι ζχουμε ςε ζνα ΞΔΑΥ τισ δραςτθριότθτεσ εικαςτικά, μουςικι, γυμναςτικι. 
Χφμφωνα με τθ διατφπωςθ τθσ ρφκμιςθσ, το κάκε παιδί κα πρζπει να ςυμμετζχει 
ιςομερϊσ, δθλαδι για ίςεσ ϊρεσ, ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ. Ζςτω ότι κάποιο παιδί 
ζχει κλίςθ και του αρζςουν περιςςότερο τα εικαςτικά και κζλει να ςυμμετζχει 
κακθμερινά ςτα αντίςτοιχα εργαςτιρια, ενϊ θ μουςικι δεν του αρζςει και τόςο 
οπότε επικυμεί να κάνει μόνο μία ϊρα τθν εβδομάδα ι και κακόλου. Κα το 
αναγκάςουμε να κάνει και μουςικι, που δεν του αρζςει τόςο, ίςεσ ϊρεσ όςεσ 
ςυμμετείχε ςτο εικαςτικό εργαςτιρι που είναι θ κλίςθ του και το ταλζντο του, απλά 
και μόνο για να ικανοποιιςουμε τον ςτόχο που κζτει θ ςυγκεκριμζνθ διάταξθ; 
Χρειάηεται μία διαφορετικι διατφπωςθ που να εξυπθρετεί τθν αρχικι φιλοςοφία 
τόςο τθσ ρφκμιςθσ, όςο και τθν φιλοςοφία του χαρακτιρα των ΞΔΑΥ. Δεν είναι 
δυνατόν τα ΞΔΑΥ που ζχουν ςτον πυρινα τθσ φιλοςοφίασ τουσ τθν ελευκερία ςτθν 
επιλογι τθσ δθμιουργικισ ζκφραςθσ των παιδιϊν, να καταντιςουν εντελϊσ 
δυςλειτουργικά ι με χαρακτιρα καταναγκαςμοφ των παιδιϊν ωσ προσ τισ 
δραςτθριότθτζσ τουσ. Ψο μόνο αποτζλεςμα που κα φζρει θ τυχόν εφαρμογι τθσ 
ρφκμιςθσ αυτισ με τθν ςυγκεκριμζνθ διατφπωςθ είναι να «αναγκάηουμε» τα παιδιά 
να ςυμμετζχουν, κζλουν – δεν κζλουν, ιςομερϊσ και ιςόχρονα ςε όλεσ τισ 
δραςτθριότθτεσ, είτε τουσ αρζςουν, είτε δεν τουσ αρζςουν, με αποτζλεςμα τα 
παιδιά να νιϊκουν πίεςθ και να μθν επικυμοφν να ξανάρκουν. 
Χυμπεραςματικά, ο ςτόχοσ τθσ πολφπλευρθσ δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ των 
παιδιϊν, δθλαδι θ απαςχόλθςι τουσ ςε ποικίλεσ και διαφορετικζσ δραςτθριότθτεσ 
πρζπει να προβλεφκεί, αλλά δεν μπορεί να επιτευχκεί με το να υποχρεϊςουμε τα 
παιδιά να ςυμμετζχουν ιςομερϊσ και ιςοχρόνωσ ςε αυτζσ. Υρζπει θ νομοκεςία να 
διαςφαλίηει ότι κάκε ΞΔΑΥ κα προςφζρει ςε εβδομαδιαία βάςθ υποχρεωτικά μία 
ποικιλία δραςτθριοτιτων (π.χ. τουλάχιςτον τρεισ διαφορετικζσ δραςτθριότθτεσ) οι 
οποίεσ κα προςφζρονται ιςόχρονα μοιραςμζνεσ εντόσ του εβδομαδιαίου 
προγράμματοσ, διακζτοντασ παράλλθλα και τισ κατάλλθλεσ αντίςτοιχεσ ειδικότθτεσ 
παιδαγωγικοφ προςωπικοφ για κακεμιά από αυτζσ και τα παιδιά με τουσ γονείσ κα 
είναι ελεφκεροι να επιλζξουν ςε ποια εργαςτιρια/δραςτθριότθτεσ κα ςυμμετζχουν. 

Υαράγραφοσ 7 
Κεωροφμε απόλυτα αναγκαίο ςτθν Υαράγραφο 7 να προςτεκεί εδάφιο «κ.» ωσ 
εξισ: 
κ. θ ζκδοςθ Υρότυπου Εςωτερικοφ Ξανονιςμοφ Οειτουργίασ ΞΔΑΥ, όπωσ ακριβϊσ 
υπάρχει και για τουσ παιδικοφσ ςτακμοφσ, ϊςτε να κεςπίηονται εκεί ειδικότερα 
κζματα ςχετικά με τθν λειτουργία, αλλά και το προςωπικό των ΞΔΑΥ. 

Σ Υρότυποσ Ε.Ξ.Ο μπορεί κάλλιςτα να είναι μζροσ ι παράρτθμα τθσ ΞΩΑ. 

Γενικό ςχόλιο επί των ςτόχων του άρκρου 1 που αναλφονται ςτθν αιτιολογικι 
ζκκεςθ και ςυγκεκριμζνα ςτισ ςελίδεσ 32-33: 
Πε ζκπλθξθ διαπιςτϊςαμε ότι πουκενά δεν αναφζρονται ωσ Χτόχοι τθσ νομοκετικισ 
παρζμβαςθσ: 
1. θ διαςφάλιςθ τθσ ςυνζχιςθσ τθσ λειτουργίασ των ΞΔΑΥ και ΞΔΑΥ-ΠΕΑ των 
Διμων, 
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2. θ μζριμνα-πολιτικι βοφλθςθ για τθν ςτιριξθ τθσ οικονομικισ τουσ βιωςιμότθτασ 
και τθσ χρθματοδότθςισ τουσ, 
3. θ μζριμνα-πολιτικι βοφλθςθ για τθν επίλυςθ του εργαςιακοφ προβλιματοσ του 
προςωπικοφ υπό μόνιμεσ και αςφαλείσ κζςεισ εργαςίασ, 
4. θ μζριμνα-πολιτικι βοφλθςθ για περαιτζρω επιμόρφωςθ και κατάρτιςθ του 
εξειδικευμζνου προςωπικοφ των Δομϊν για να επικαιροποιοφνται οι γνϊςεισ τουσ 
πάνω ςτισ ειδικότθτζσ τουσ. 

Υλιρθσ απουςία ςτοχοκεςίασ με κετικό πρόςιμο για μία τόςο ςθμαντικι δομι 
Ξοινωνικισ Υρόνοιασ. Σι ςτόχοι αφοροφν μόνο ςε ελζγχουσ, κυρϊςεισ, 
απαγορεφςεισ και δυςλειτουργικζσ ζωσ και καταςτροφικζσ για τθν φιλοςοφία των 
Δομϊν «καινοτόμεσ» ρυκμίςεισ, οι οποίεσ αντί να κάνουν πιο εφκολο το ζργο μασ, το 
δυςχεραίνουν. Αντί να εξυπθρετοφν το ςκοπό για τον οποίο προτείνονται, κα 
προκαλζςουν νζα επιμζρουσ προβλιματα ςτθ λειτουργία μασ και κα προκαλζςουν 
υποβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν παιδαγωγικϊν 
δθμιουργικϊν δραςτθριοτιτων. 

 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 29-10-2020 και ϊρα 15:59 

Οόγω τθσ δίχρονθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ (νιπια, προνιπια) κα πρζπει θ 

θλικία των παιδιϊν που απαςχολοφνται ςτα ΞΔΑΥ να είναι από 4-12 ετϊν. Επίςθσ, 

και τα λίγο μεγαλφτερα παιδιά κα μποροφςαν να απαςχολοφνται ςτα ΞΔΑΥ, μιασ 

και δεν υπάρχουν χϊροι δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ για παιδιά γυμναςίου. 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 29-10-2020 και ϊρα 15:21 

 πρζπει να υπάρξει αναφορά ςτο άρκρο ςχετικά με τθ δυνατότθτα λειτουργίασ των 

ΞΔΑΥ και ςε πρωινά ωράρια, ιδίωσ ςε περιόδουσ που τα ςχολεία είναι κλειςτά 

(καλοκαίρι, Υάςχα, Χριςτοφγεννα) και επιβάλλεται θ λειτουργία τουσ πρωί για τθν 

δθμιουργικι απαςχόλθςθ των δικαιοφμενων παιδιϊν.Θ θλικία των ωφελοφμενων 

παιδιϊν κα πρζπει να ξεκινάει από τα 4 χρονϊν, λόγω τθσ δίχρονθσ υποχρεωτικισ 

εκπαίδευςθσ. 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 29-10-2020 και ϊρα 15:58 

 Υαράγραφοσ 1 

Υροτείνουμε αναδιατφπωςθ τθσ Υαραγράφου 1 ωσ εξισ: 

Ξζντρα Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ Υαιδιϊν (ΞΔΑΥ) είναι οι δομζσ κοινωνικισ 

πρόνοιασ, παιδαγωγικοφ χαρακτιρα, ςτισ οποίεσ απαςχολοφνται δθμιουργικά 

παιδιά θλικίασ από τεςςάρων (4) ζωσ δϊδεκα (12) ετϊν για ζνα χρονικό διάςτθμα 

τθσ θμζρασ εκτόσ του ςχολικοφ ωραρίου. Χτισ δομζσ αυτζσ δφνανται να 

απαςχολοφνται και παιδιά με ελαφριάσ μορφισ κινθτικά ι αιςκθτθριακά 

προβλιματα.Αιτιολόγθςθ: 
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Α. Κεωροφμε πολφ ςθμαντικό να αναγνωριςτεί πλζον και μζςω του κεςμικοφ 

πλαιςίου ίδρυςθσ και λειτουργίασ των Δομϊν, πζρα από τον προνοιακό τουσ 

χαρακτιρα και ο παιδαγωγικόσ τουσ χαρακτιρασ, ο οποίοσ τόςο ποιοτικά όςο και 

ουςιαςτικά/πρακτικά τισ χαρακτθρίηει. Ψόςο από τα προγράμματα και τισ 

δραςτθριότθτεσ που ζχουν αμιγϊσ παιδαγωγικό χαρακτιρα, όςο και από τισ ίδιεσ τισ 

ειδικότθτεσ του προςωπικοφ (καταρτιςμζνοι, πτυχιοφχοι εκπαιδευτικοί όλων των 

ειδικοτιτων) που εργάηονται ςτα ΞΔΑΥ, είναι αυτονόθτο πωσ θ λειτουργία των 

Δομϊν είναι παιδαγωγικισ φφςεωσ. Κεωροφμε απόλυτα λογικό, εφλογο, δίκαιο και 

ςωςτό να γίνεται, λοιπόν, θ ξεκάκαρθ αυτι αναφορά ςτον παιδαγωγικό χαρακτιρα 

των ΞΔΑΥ ςτθν πρϊτθ παράγραφο, θ οποία αποτελεί ςτθν ουςία τον «Σριςμό» των 

ΞΔΑΥ. Υόςο δε μάλλον όταν ιδθ κεωροφνται και επίςθμα ωσ χϊροι 

διαπαιδαγϊγθςθσ οι Υαιδικοί Χτακμοί και ζχουν αναγνωριςτεί ωσ παιδαγωγοί οι 

Βρεφονθπιοκόμοι που τουσ ςτελεχϊνουν. 

Β. Αν και ςτο τζλοσ τθσ παραγράφου 7 γίνεται αναφορά ςτο ότι τα θλικιακά όρια 

δφνανται να αναπροςαρμόηονται Ωπουργϊν Υαιδείασ και Κρθςκευμάτων και 

Εργαςίασ και Ξοινωνικϊν Ωποκζςεων, προτείνουμε το θλικιακό όριο των παιδιϊν να 

ξεκινάει από τα τζςςερα (4) ζτθ, κακϊσ με τθν εφαρμογι τθσ δίχρονθσ 

υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ των νθπίων τα παιδιά αυτισ τθσ θλικίασ (προ-νιπια), 

ςτεροφνται τθσ δυνατότθτασ δθμιουργικϊν δραςτθριοτιτων εκτόσ του ςχολικοφ 

ωραρίου (απογεφματα και καλοκαίρι). Υρόκειται για αίτθμα που εκφράηεται ζντονα 

και κατ’επανάλθψθ τα τελευταία χρόνια προσ τουσ εργαηόμενουσ ςτα ΞΔΑΥ από 

τουσ ίδιουσ τουσ γονείσ.Υαράγραφοσ 2 

Υροτείνουμε ςυμπλιρωςθ τθσ Υαραγράφου 2 ωσ εξισ: 

Χκοπόσ των ΞΔΑΥ είναι θ δθμιουργικι απαςχόλθςθ των παιδιϊν με τθν εφαρμογι 

ςφγχρονων παιδαγωγικϊν πρακτικϊν και οργανωμζνων εξατομικευμζνων και 

ομαδικϊν δραςτθριοτιτων για τθν υποςτιριξθ τθσ ςωματικισ, νοθτικισ, 

ςυναιςκθματικισ και κοινωνικισ ανάπτυξισ τουσ. Επιπλζον, μζςω των παραπάνω, 

επιτυγχάνεται θ πολυδιάςτατθ ςτιριξθ των γονζων/οικογενειϊν των 

παιδιϊν.Αιτιολόγθςθ: 

Χκοπόσ των ΞΔΑΥ, πζρα από τον προφανι που περιγράφεται εφςτοχα ςτθν 

διατφπωςθ του ςχεδίου νόμου και αφορά ςτα ίδια τα παιδιά, είναι αναμφίβολα και 

θ πολφπλευρθ ςτιριξθ του κεςμοφ τθσ οικογζνειασ, θ πολυδιάςτατθ βοικεια που 

παρζχεται ςτουσ ίδιουσ τουσ γονείσ μζςω τθσ ςυμμετοχισ των παιδιϊν τουσ ςτα 

ΞΔΑΥ. 

Ενδεικτικά: 

Χε οικονομικό επίπεδο. Σι γονείσ ζχουν τθ δυνατότθτα να παρζχουν ςτα παιδιά τουσ 

μεγάλθ ποικιλία παιδαγωγικϊν και ψυχαγωγικϊν υπθρεςιϊν υψθλοφ ποιοτικοφ 
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επιπζδου, εντελϊσ δωρεάν. Λδιαίτερα γονείσ από τα αςκενζςτερα οικονομικά 

ςτρϊματα, ι πολφτεκνοι, οι μονογονεϊκζσ οικογζνειεσ κ.λ.π., οι οποίοι αξιοποιϊντασ 

τα οφζλθ των επιδοτοφμενων προγραμμάτων (π.χ. «Εναρμόνιςθ») δίνουν τθν 

ευκαιρία ςτα παιδιά τουσ να ςυμμετζχουν ςε δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ, τισ 

οποίεσ δεν κα είχαν τθν οικονομικι δυνατότθτα να παρακολουκιςουν ςε άλλεσ 

δομζσ και χϊρουσ που κα χρειαηόταν να πλθρϊςουν για αυτζσ. 

Χε εργαςιακό επίπεδο. Σι γονείσ διατθροφν τθ δυνατότθτα να ανταποκρίνονται ςτισ 

αυξθμζνεσ απαιτιςεισ τθσ εργαςίασ τουσ, ζχοντασ εξαςφαλίςει τθ δθμιουργικι 

απαςχόλθςθ των παιδιϊν τουσ εκτόσ ςχολικοφ ωραρίου, τα απογεφματα, ςτουσ 

αςφαλείσ και φιλόξενουσ χϊρουσ των ΞΔΑΥ. Διαφορετικά κα ζπρεπε ι ο ζνασ από 

τουσ δφο γονείσ να μθν εργάηεται για να είναι ςτο ςπίτι με τα παιδιά ι να 

επιβαρφνεται ο οικογενειακόσ προχπολογιςμόσ με επιπλζον ζξοδα για ζνα άτομο να 

προςζχει τα παιδιά ςτο ςπίτι όςο οι γονείσ εργάηονται. Ξάτι που ςτισ μζρεσ μασ λίγεσ 

οικογζνειεσ μποροφν να καλφψουν οικονομικά. 

Χε κοινωνικό επίπεδο – δθμογραφικό. Θ «ανάςα» προςωπικοφ/οικογενειακοφ 

χρόνου, ατομικισ ςωματικισ άςκθςθσ και υγείασ, ακόμα και 

χαλάρωςθσ/ξεκοφραςθσ που εξαςφαλίηουν οι γονείσ, ενϊ τα παιδιά τουσ βρίςκονται 

ςτα ΞΔΑΥ, είναι χωρίσ υπερβολι ανεκτίμθτθ. Είναι αυτι που κα δϊςει ςε ζνα νζο 

ηευγάρι τισ ευνοϊκζσ εκείνεσ ςυνκικεσ που χρειάηεται για να πάρει τθν πολφ 

δφςκολθ ςτισ μζρεσ μασ απόφαςθ να κάνει ζνα δεφτερο ι ακόμα και ζνα τρίτο 

παιδί. Θ ίδια θ λειτουργία των ΞΔΑΥ είναι ζνα από τα «εργαλεία» που πρζπει να 

αξιοποιιςει θ χϊρα μασ για τθ δθμιουργία ολοζνα και περιςςότερο κετικϊν 

ςυνκθκϊν για τθν υποςτιριξθ των οικογενειϊν ςτθν εκνικι προςπάκεια 

αντιμετϊπιςθσ του δθμογραφικοφ ηθτιματοσ. 

Για τουσ παραπάνω ενδεικτικοφσ λόγουσ, προτείνουμε να ςυμπλθρωκεί ςτουσ 

ςκοποφσ των ΞΔΑΥ πζρα από τον παιδαγωγικό τουσ ρόλο και θ διάςταςθ τθσ 

κοινωνικι τουσ προςφοράσ προσ τουσ γονείσ και τισ οικογζνειεσ των 

παιδιϊν.Υαράγραφοσ 4 

Υροτείνουμε τθν αναδιατφπωςθ τθσ Υαραγράφου 4 ωσ εξισ: 

Ψα ΞΔΑΥ δφναται να ιδρφονται και να λειτουργοφν ςε περιοχζσ όπου ςτον οικείο 

πολεοδομικό ςχεδιαςμό είναι επιτρεπτι θ χριςθ κτιρίων κοινωνικισ πρόνοιασ και 

για τθν αδειοδότθςι τουσ εφαρμόηονται οι εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ 

πολεοδομικισ νομοκεςίασ για τισ δομζσ κοινωνικισ πρόνοιασ. Ξατ’ εξαίρεςθ, 

δφνανται να ςτεγάηονται ςε χϊρουσ δθμόςιων ςχολικϊν κτιρίων. Σι προχποκζςεισ 

λειτουργίασ των ΞΔΑΥ ςε κτίρια δθμόςιων ςχολείων κακορίηονται και 

εξειδικεφονται μζςω τθσ ΞΩΑ τθσ παραγράφου 7 του παρόντοσ.Αιτιολόγθςθ: 
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Αυτι τθ ςτιγμι τα δθμοτικά ΞΔΑΥ που ςτεγάηονται και λειτουργοφν ςε δθμόςια 

ςχολεία είναι αυτονόθτο ότι χρθςιμοποιοφν και αίκουςεσ ςτισ οποίεσ κατά τθν 

πρωινι λειτουργία του ςχολείου πραγματοποιείται διδαςκαλία. Ενδεχόμενθ, 

απαγόρευςθ τθσ χριςθσ των αικουςϊν διδαςκαλίασ, κα προκαλζςει μεγάλα 

προβλιματα ςτα ΞΔΑΥ αυτά και πολφ πικανό κάποια να κινδυνζψουν με κλείςιμο. 

Πζςω τθσ προτεινόμενθσ αναδιατφπωςθσ, προτείνουμε για το κζμα αυτό να ζχουμε 

τθν ευκαιρία να το αναλφςουμε μαηί με τθν ΞΕΔΕ εκτενϊσ, κατά τθν επεξεργαςία και 

διαμόρφωςθ τθσ ΞΩΑ, κατά τθν οποία κεωροφμε δεδομζνο ότι κα κλθκοφμε να 

ςυμμετάςχουμε. Είναι κάτι που πραγματικά μπορεί να ρυκμιςτεί μζςω τθσ ΞΩΑ και 

δεν χρειάηεται να ειςαχκεί μζςω του Άρκρου αυτοφ μία άκρωσ δεςμευτικι διάταξθ 

θ οποία δεν ζχει ςυηθτθκεί επαρκϊσ με όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ φορείσ 

(Ωπ.Υαιδείασ, ΞΕΔΕ, ΥΑΧΕΞΔΑΥ).Υαράγραφοσ 5 

Υροτείνουμε αναδιατφπωςθ τθσ Υαραγράφου 5 ωσ εξισ: 

Για τον ζλεγχο τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ των ΞΔΑΥ και τθν αξιολόγθςι τουσ ωσ 

κεςμοφ Ξοινωνικισ Υρόνοιασ, δθμιουργείται θλεκτρονικι εφαρμογι του 

Ωπουργείου Εργαςίασ και Ξοινωνικϊν Ωποκζςεων, τθν οποία υλοποιεί και 

διαχειρίηεται θ εταιρεία «Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ Ξοινωνικισ Αςφάλιςθσ Α.Ε.» 

(Θ.ΔΛ.Ξ.Α. Α.Ε.). Χτθν εφαρμογι αυτι κάκε αδειοδοτθμζνοσ φορζασ υποχρεοφται, 

κατ’ ελάχιςτο, να δθλϊνει ςε θμεριςια βάςθ τθν ςυμμετοχι/παρουςία κάκε 

παιδιοφ δθλϊνοντασ παράλλθλα τθν ϊρα άφιξθσ και αποχϊρθςθσ του από τθ δομι, 

κακϊσ και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίασ τθσ, με ρθτι καταγραφι των 

επιμζρουσ δραςτθριοτιτων δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ και το χρονοδιάγραμμά 

τουσ, ϊςτε για κάκε παιδί να δθλϊνονται αναλυτικά οι δραςτθριότθτεσ 

δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ που ςυμμετείχε ςφμφωνα με το ωσ άνω δθλωκζν 

ςυγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα.Αιτιολόγθςθ: 

Α. Σ ςτόχοσ του ςυγκεκριμζνου Άρκρου είναι αφενόσ να ελεγχκεί θ προςζλευςθ των 

παιδιϊν και αφετζρου θ ςυμμετοχι τουσ ςτισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ 

δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ. Εφλογοσ ο ςτόχοσ και κεμιτόσ. Υαρόλα αυτά ςε κάποια 

ςθμεία κακίςταται μθ λειτουργικό το μζτρο, ο τρόποσ μζςω του οποίου επιλζγει το 

Ωπουργείο να επιτφχει τον επικυμθτό ςτόχο. Ψο πρϊτο ςκζλοσ τθσ ρφκμιςθσ ζχει να 

κάνει με τθν εφαρμογι καταγραφισ ϊρασ άφιξθσ και αποχϊρθςθσ κάκε παιδιοφ ςε 

πραγματικό χρόνο. Για να εφαρμόςουμε αυτιν τθν πραγματικά υπερβολικι 

διαδικαςία ςτθν πράξθ (θ οποία παρεμπιπτόντωσ δεν ζχει εφαρμοςτεί ποτζ ξανά ςε 

άλλθ δομι πρόνοιασ), κα πρζπει κάκε δθμοτικό ΞΔΑΥ να ςτερθκεί τισ παιδαγωγικζσ 

υπθρεςίεσ ενόσ εκ του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ του, ο/θ οποίοσ/α κα πρζπει να 

είναι ςυνεχϊσ μπροςτά από ζναν υπολογιςτι και να ενθμερϊνει τθν θλεκτρονικι 

πλατφόρμα ςε πραγματικό χρόνο για τθν ϊρα που ιρκε και που ζφυγε κάκε ζνα 

από τα παιδιά που ςυμμετζχουν. Για παράδειγμα, αν υποκζςουμε πωσ ςε μία Δομι 

με 100 εγγεγραμμζνα παιδιά, ζρχονται κακθμερινά περίπου 60-70 παιδιά και για 
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κάκε ζνα από αυτά τα παιδιά ο υπεφκυνοσ κα χρειάηεται κατά μ.ο. από 2’ για τθν 

κάκε καταγραφι, κα απαιτοφνται τουλάχιςτον 4-5 ϊρεσ κάκε μζρα για να 

δθλϊνονται ςε πραγματικό χρόνο τα παιδιά από τον υπεφκυνο εκπαιδευτικό. Σ 

εκπαιδευτικόσ αυτόσ κα ςταματάει το εργαςτιριο, τθν ομαδικι ι εξατομικευμζνθ 

δραςτθριότθτα που διδάςκει/επιβλζπει εκείνθ τθ ςτιγμι, διακόπτοντασ τθ ροι τθσ, 

για να μεταβεί ςτον χϊρο του γραφείου εκπαιδευτικϊν και να δθλϊςει ςτθν 

εφαρμογι ςε πραγματικό χρόνο ζνα-ζνα το κάκε παιδί που ειςζρχεται ι εξζρχεται 

του χϊρου. Πθν ξεχνάμε ότι αναφερόμαςτε ςε δθμοτικζσ Δομζσ, οι οποίεσ είτε είναι 

οριακά ςτελεχωμζνεσ είτε ακόμα και υποςτελεχωμζνεσ, ειδικά μετά τισ απολφςεισ 

και τισ μειϊςεισ ωρϊν εργαςίασ που προζκυψαν λόγω τθσ απαράδεκτθσ και 

καταςτροφικισ πολιτικισ επιλογισ για μείωςθ τθσ χρθματοδότθςθσ των ΞΔΑΥ που 

εφαρμόςτθκε μζςω του φετινοφ ςχεδιαςμοφ τθσ Δράςθσ. Επίςθσ, υπάρχουν δομζσ 

που δεν διακζτουν καν ίντερνετ ι ακόμα και υπολογιςτι (τα ΞΔΑΥ πχ ςε ςχολικά 

κτίρια δεν ζχουν καν πρόςβαςθ ςτα γραφεία των Δαςκάλων του ςχολείου, οπότε 

δεν ζχουν κακόλου πρόςβαςθ ςε ςτακερό τθλζφωνο και ίντερνετ), κακϊσ και ΞΔΑΥ 

ςτθν περιφζρεια ςτα οποία με τθν πρϊτθ κακοκαιρία κόβεται το ίντερνετ και το 

τθλζφωνο. 

Ενϊ, λοιπόν, ο ςτόχοσ τθσ ρφκμιςθσ είναι ςτθν κατεφκυνςθ του ελζγχου τθσ 

ςυμμετοχισ των παιδιϊν κλπ., πρακτικά κα απαιτεί πολφ χρόνο για το άτομο που κα 

ζχει τθ ευκφνθ αυτι και ςτθν ουςία κα αποκοπεί από τθν παιδαγωγικι διαδικαςία 

αναλαμβάνοντασ το ρόλο του «καταγραφζα». Ξαι εδϊ προφανϊσ μιλάμε για τθν 

πλειοψθφία των δθμοτικϊν ΞΔΑΥ, ςτα οποία με 2-3 άτομα εκπαιδευτικό 

προςωπικό, θ δζςμευςθ του ενόσ εξ αυτϊν κα ζχει ςαν άμεςο αποτζλεςμα τθν 

κατακόρυφθ υποβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ αλλά και τθσ ποικιλίασ των παρεχόμενων 

παιδαγωγικϊν υπθρεςιϊν ςτα παιδιά. Κεωροφμε πωσ ο ςτόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

νομοκετικισ παρζμβαςθσ είναι θ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των υπθρεςιϊν προσ τα 

παιδιά, αλλά και θ ίδια θ αςφάλεια των παιδιϊν, όπωσ γράφει και θ αιτιολογικι 

ζκκεςθ του ςχεδίου νόμου, και όχι θ παραμικρι υποβάκμιςθ αυτϊν. 

Θ εμπειρία μάσ ζχει αποδείξει ότι ο μόνοσ ρεαλιςτικόσ τρόποσ να ελεγχκεί με 

ςιγουριά θ ςυμμετοχι των παιδιϊν (ι θ μθ ςυμμετοχι τουσ), εφόςον αυτόσ είναι ο 

πραγματικόσ ςτόχοσ τθσ ρφκμιςθσ, είναι οι αιφνιδιαςτικοί επιτόπιοι ζλεγχοι, οι 

οποίοι όπωσ ζχουμε τονίςει και κατ’ιδίαν ςτισ ςυναντιςεισ, αφενόσ κα πρζπει να 

εντακοφν και να πυκνϊςουν και αφετζρου κα πρζπει να διενεργοφνται ΞΑΚ’ΣΟΘ τθ 

διάρκεια του ωραρίου τθσ Δομισ και ΣΧΛ ΠΣΡΣ κατά τθν ζναρξθ του ωραρίου, 

όπωσ ςυνθκίηεται κατά κόρον τα τελευταία χρόνια. Δεν μποροφν να εξαχκοφν 

ακριβι, ορκά και αςφαλι ςυμπεράςματα ςχετικά με τθν ςυμμετοχι των παιδιϊν ςε 

μία Δομι με οκτάωρθ λειτουργία, όταν διενεργοφνται ζλεγχοι μόνο κατά τα πρϊτα 

30 ι 60 λεπτά του ωραρίου λειτουργίασ τθσ. Δεν αντικατοπτρίηει τον θμεριςιο 

αρικμό ςυμμετεχόντων παιδιϊν θ πρϊτθ ϊρα λειτουργίασ μασ, οφτε και το 

τελευταίο μιςάωρό τθσ. Αυτό δεν είναι κάτι οφτε κρυφό, οφτε κακό, οφτε παράνομο, 
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οφτε παράλογο. Ψα παιδιά προςζχονται και αποχωροφν ΧΨΑΔΛΑΞΑ. Θ real time 

καταγραφι ακοφγεται απόλυτα αποτελεςματικι ωσ προσ τον ςτόχο του ελζγχου τθσ 

ςυμμετοχισ των παιδιϊν, αλλά αν το προςεγγίςουμε πρακτικά, όπωσ αναφζραμε 

παραπάνω, απαιτεί τθ δζςμευςθ ενόσ ατόμου από το προςωπικό για να αςχολείται 

με προςοχι και ακρίβεια ΠΣΡΣ με αυτό, για να μθ γίνει βεβαίωσ κάποιο λάκοσ και 

γεννθκοφν νζα, μεγαλφτερα προβλιματα λόγω αυτοφ. Χασ διαβεβαιϊνουμε πωσ με 

τα ςθμερινά δεδομζνα ΔΕΡ περιςςεφει, ςτα δθμοτικά τουλάχιςτον ΞΔΑΥ, αυτό το 

επιπλζον άτομο. Είμαςτε ιδθ οριακά ςτελεχωμζνοι και ζνα τζτοιο χρονικά 

απαιτθτικό επιπλζον κακικον, κα αποδυναμϊςει τα ΞΔΑΥ ωσ προσ τισ παρεχόμενεσ 

παιδαγωγικζσ υπθρεςίεσ ακόμα περιςςότερο. 

Β. Ψο δεφτερο ςθμείο τθσ Υαραγράφου 5 ςτο οποίο ζχουμε ζνςταςθ είναι θ 

ειςαγωγι τθσ υποχρζωςθσ των παιδιϊν να παρακολουκοφν «ιςομερϊσ», ιςόχρονα 

δθλαδι, τθν κάκε προςφερόμενθ δραςτθριότθτα-εργαςτιριο. Σ λόγοσ που 

ειςάγεται θ ςυγκεκριμζνθ ρφκμιςθ είναι ςαφισ και ο ςτόχοσ που κζτει είναι ςωςτόσ 

(αντιμετϊπιςθ φαινομζνων μονοκεματικϊν ΞΔΑΥ, ακαδθμίεσ ποδοςφαίρου κλπ). Θ 

διατφπωςθ όμωσ μζςω τθσ οποίασ επιχειρείται να επιτευχκεί ο ςυγκεκριμζνοσ 

ςτόχοσ και να επιλυκεί το πρόβλθμα δεν δίνει μία πρακτικά εφαρμόςιμθ λφςθ, 

κακϊσ κα επιφζρει άλλα προβλιματα ςτθ λειτουργία μασ. Εξθγοφμε με μορφι 

ερϊτθςθσ υπόκεςθσ εργαςίασ: 

Ζςτω ότι ζχουμε ςε ζνα ΞΔΑΥ τισ δραςτθριότθτεσ εικαςτικά, μουςικι, γυμναςτικι. 

Χφμφωνα με τθ διατφπωςθ τθσ ρφκμιςθσ, το κάκε παιδί κα πρζπει να ςυμμετζχει 

ιςομερϊσ, δθλαδι για ίςεσ ϊρεσ, ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ. Ζςτω ότι κάποιο παιδί 

ζχει κλίςθ και του αρζςουν περιςςότερο τα εικαςτικά και κζλει να ςυμμετζχει 

κακθμερινά ςτα αντίςτοιχα εργαςτιρια, ενϊ θ μουςικι δεν του αρζςει και τόςο 

οπότε επικυμεί να κάνει μόνο μία ϊρα τθν εβδομάδα ι και κακόλου. Κα το 

αναγκάςουμε να κάνει και μουςικι, που δεν του αρζςει τόςο, ίςεσ ϊρεσ όςεσ 

ςυμμετείχε ςτο εικαςτικό εργαςτιρι που είναι θ κλίςθ του και το ταλζντο του, απλά 

και μόνο για να ικανοποιιςουμε τον ςτόχο που κζτει θ ςυγκεκριμζνθ διάταξθ; 

Χρειάηεται μία διαφορετικι διατφπωςθ που να εξυπθρετεί τθν αρχικι φιλοςοφία 

τόςο τθσ ρφκμιςθσ, όςο και τθν φιλοςοφία του χαρακτιρα των ΞΔΑΥ. Δεν είναι 

δυνατόν τα ΞΔΑΥ που ζχουν ςτον πυρινα τθσ φιλοςοφίασ τουσ τθν ελευκερία ςτθν 

επιλογι τθσ δθμιουργικισ ζκφραςθσ των παιδιϊν, να καταντιςουν εντελϊσ 

δυςλειτουργικά ι με χαρακτιρα καταναγκαςμοφ των παιδιϊν ωσ προσ τισ 

δραςτθριότθτζσ τουσ. Ψο μόνο αποτζλεςμα που κα φζρει θ τυχόν εφαρμογι τθσ 

ρφκμιςθσ αυτισ με τθν ςυγκεκριμζνθ διατφπωςθ είναι να «αναγκάηουμε» τα παιδιά 

να ςυμμετζχουν, κζλουν – δεν κζλουν, ιςομερϊσ και ιςόχρονα ςε όλεσ τισ 

δραςτθριότθτεσ, είτε τουσ αρζςουν, είτε δεν τουσ αρζςουν, με αποτζλεςμα τα 

παιδιά να νιϊκουν πίεςθ και να μθν επικυμοφν να ξανάρκουν. 
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Χυμπεραςματικά, ο ςτόχοσ τθσ πολφπλευρθσ δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ των 

παιδιϊν, δθλαδι θ απαςχόλθςι τουσ ςε ποικίλεσ και διαφορετικζσ δραςτθριότθτεσ 

πρζπει να προβλεφκεί, αλλά δεν μπορεί να επιτευχκεί με το να υποχρεϊςουμε τα 

παιδιά να ςυμμετζχουν ιςομερϊσ και ιςοχρόνωσ ςε αυτζσ. Υρζπει θ νομοκεςία να 

διαςφαλίηει ότι κάκε ΞΔΑΥ κα προςφζρει ςε εβδομαδιαία βάςθ υποχρεωτικά μία 

ποικιλία δραςτθριοτιτων (π.χ. τουλάχιςτον τρεισ διαφορετικζσ δραςτθριότθτεσ) οι 

οποίεσ κα προςφζρονται ιςόχρονα μοιραςμζνεσ εντόσ του εβδομαδιαίου 

προγράμματοσ, διακζτοντασ παράλλθλα και τισ κατάλλθλεσ αντίςτοιχεσ ειδικότθτεσ 

παιδαγωγικοφ προςωπικοφ για κακεμιά από αυτζσ και τα παιδιά με τουσ γονείσ κα 

είναι ελεφκεροι να επιλζξουν ςε ποια εργαςτιρια/δραςτθριότθτεσ κα 

ςυμμετζχουν.Υαράγραφοσ 7 

Κεωροφμε απόλυτα αναγκαίο ςτθν Υαράγραφο 7 να προςτεκεί εδάφιο «κ.» ωσ 

εξισ: 

κ. θ ζκδοςθ Υρότυπου Εςωτερικοφ Ξανονιςμοφ Οειτουργίασ ΞΔΑΥ, όπωσ ακριβϊσ 

υπάρχει και για τουσ παιδικοφσ ςτακμοφσ, ϊςτε να κεςπίηονται εκεί ειδικότερα 

κζματα ςχετικά με τθν λειτουργία, αλλά και το προςωπικό των ΞΔΑΥ.Σ Υρότυποσ 

Ε.Ξ.Ο μπορεί κάλλιςτα να είναι μζροσ ι παράρτθμα τθσ ΞΩΑ.Γενικό ςχόλιο επί των 

ςτόχων του άρκρου 1 που αναλφονται ςτθν αιτιολογικι ζκκεςθ και ςυγκεκριμζνα 

ςτισ ςελίδεσ 32-33: 

Πε ζκπλθξθ διαπιςτϊςαμε ότι πουκενά δεν αναφζρονται ωσ Χτόχοι τθσ νομοκετικισ 

παρζμβαςθσ: 

1. θ διαςφάλιςθ τθσ ςυνζχιςθσ τθσ λειτουργίασ των ΞΔΑΥ και ΞΔΑΥ-ΠΕΑ των 

Διμων, 

2. θ μζριμνα-πολιτικι βοφλθςθ για τθν ςτιριξθ τθσ οικονομικισ τουσ βιωςιμότθτασ 

και τθσ χρθματοδότθςισ τουσ, 

3. θ μζριμνα-πολιτικι βοφλθςθ για τθν επίλυςθ του εργαςιακοφ προβλιματοσ του 

προςωπικοφ υπό μόνιμεσ και αςφαλείσ κζςεισ εργαςίασ, 

4. θ μζριμνα-πολιτικι βοφλθςθ για περαιτζρω επιμόρφωςθ και κατάρτιςθ του 

εξειδικευμζνου προςωπικοφ των Δομϊν για να επικαιροποιοφνται οι γνϊςεισ τουσ 

πάνω ςτισ ειδικότθτζσ τουσ.Υλιρθσ απουςία ςτοχοκεςίασ με κετικό πρόςιμο για μία 

τόςο ςθμαντικι δομι Ξοινωνικισ Υρόνοιασ. Σι ςτόχοι αφοροφν μόνο ςε ελζγχουσ, 

κυρϊςεισ, απαγορεφςεισ και δυςλειτουργικζσ ζωσ και καταςτροφικζσ για τθν 

φιλοςοφία των Δομϊν «καινοτόμεσ» ρυκμίςεισ, οι οποίεσ αντί να κάνουν πιο εφκολο 

το ζργο μασ, το δυςχεραίνουν. Αντί να εξυπθρετοφν το ςκοπό για τον οποίο 

προτείνονται, κα προκαλζςουν νζα επιμζρουσ προβλιματα ςτθ λειτουργία μασ και 

κα προκαλζςουν υποβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν 

παιδαγωγικϊν δθμιουργικϊν δραςτθριοτιτων. 
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Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 29-10-2020 και ϊρα 15:43 

Τςον αφορά τθ παράγραφο 2 του άρκρου 1, θ δθμιουργικι απαςχόλθςθ των 

παιδιϊν ςτα ΞΔΑΥ κα πρζπει να ςυνδζεται με δεξιότθτεσ ηωισ, όπωσ είναι θ 

πολυγλωςςία, θ ψθφιακι τεχνολογία, θ διαχείριςθ τθσ πλθροφορίασ, θ 

αποκατάςταςθ μακθςιακϊν δυςκολιϊν και οι δραςτθριότθτεσ που υπθρετοφν τθ 

γλωςςικι και νοθτικι ανάπτυξθ των παιδιϊν, τθν οργάνωςθ των ακολουκιϊν τουσ, 

τθν ανάδυςθ τθσ κριτικισ τουσ ικανότθτασ και τθν αντιμετϊπιςθ τυχόν μακθςιακϊν 

δυςκολιϊν τουσ, που οι γονείσ καλοφνται να παρζχουν ςτα παιδιά τουσ ςε 

φροντιςτιρια, εργαςτιρια κ.τ.λ. αναγκαηόμενοι να πλθρϊνουν αδρά γι αυτζσ τισ 

υπθρεςίεσ ι να μθν μποροφν να τισ παρζχουν ςτα παιδιά τουσ, όντασ άτομα και 

κοινωνικζσ ομάδεσ χαμθλϊν ειςοδθμάτων. Θ ανάπτυξθ των ωσ άνω δραςτθριοτιτων 

δεν αναιρεί τθν φπαρξθ δραςτθριοτιτων που ςυνδζονται με τθν 

κοινωνικοςυναιςκθματικι και ψυχοκινθτικι ανάπτυξθ των παιδιϊν (χορόσ, μουςικι, 

κζατρο κ.τ.λ. ), αλλά τθν ςυμπλθρϊνει, ολοκλθρϊνοντασ τθν διαμόρφωςθ τθσ 

προςωπικότθτασ των παιδιϊν. Απαραίτθτθ είναι θ κζςπιςθ πλαιςίου 

δραςτθριοτιτων των ΞΔΑΥ, με ζνταξθ των ωσ άνω δραςτθριοτιτων, με αντίςτοιχεσ 

των δραςτθριοτιτων ειδικότθτεσ εργαηομζνων και ταυτόχρονθ φπαρξθ 

υλικοτεχνικισ υποδομισ, όπου αυτι χρειάηεται, πάντα εντόσ των αδειοδοτθμζνων 

κτιριακϊν εγκαταςτάςεων των ΞΔΑΥ. 

Τςον αφορά τθ παράγραφο 3 του άρκρου 1, θ φράςθ « ιςομερϊσ κατανεμθμζνεσ» 

διαμορφϊνει ζνα πλαίςιο λειτουργίασ που καταργεί ουςιαςτικά το δικαίωμα τθσ 

επιλογισ δραςτθριοτιτων βάςει των κλίςεων , των επικυμιϊν και των αναγκϊν των 

παιδιϊν, ζτςι όπωσ αυτζσ τισ αντιλαμβάνεται και τισ αξιολογεί ο γονζασ ςε 

ςυνεργαςία με τουσ εκπαιδευτικοφσ των ΞΔΑΥ και οδθγεί ςε ζνα μοντζλο 

λειτουργίασ με υποχρεωτικό πρόγραμμα για το παιδί. Υροφανϊσ και πρζπει να είναι 

πολφπλευρεσ οι προςφερόμενεσ προσ τα φιλοξενοφμενα παιδιά υπθρεςίεσ, όπωσ 

αναπτφχκθκε και ςτο ςχόλιο που αφορά τθ παράγραφο 2, αλλά το «ιςομερϊσ 

κατανεμθμζνεσ» ακυρϊνει τισ πραγματικζσ κλίςεισ και ανάγκεσ των παιδιϊν, 

επιφορτϊνοντασ τα με ανεπικφμθτεσ για τα ίδια δραςτθριότθτεσ. Αν το ςκεπτικό τθσ 

πρόταςισ ςασ είναι να αποφφγετε μονοδιάςτατεσ επιλογζσ δραςτθριοτιτων που 

λειτουργοφν ωσ δικαιολογία ςε «εξαργυρϊςεισ» vouchers προσ τρίτουσ , τότε καλό 

κα ιταν να οριςτοφν κατ’ ελάχιςτο παρουςίεσ (π.χ. 2 ανά εβδομάδα)και κατ’ 

ελάχιςτο δραςτθριότθτεσ , αλλά όχι ιςομερϊσ κατανεμθμζνεσ. 

Τςον αφορά τθ παράγραφο 4 του άρκρου 1, οι ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ 

πολεοδομικισ νομοκεςίασ, τόςο των κτιρίων κοινωνικισ πρόνοιασ όςο και των 

ςχολικϊν κτιρίων, ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ τθσ ςτατικισ τουσ επάρκειασ, είναι 

κοινζσ. Υροδιαγραφζσ που είναι οι πλζον ςθμαντικζσ για τθν αςφάλεια των παιδιϊν 

και των εργαηομζνων ςτα ΞΔΑΥ. Χυγκεκριμζνα, ο Χυντελεςτισ Χπουδαιότθτασ είναι 

Χ3 (γ1=1.15), ςφμφωνα με τον «Υίνακα 2.3: Χυντελεςτζσ Χπουδαιότθτασ» κατά 
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Ε.Α.Ξ. 2000 (Ελλθνικόσ Αντιςειςμικόσ Ξανονιςμόσ) και όπωσ αυτόσ αντικαταςτάκθκε 

με τθν υπ’ αρικμ. Δ17α/10/44/ΦΡ275 «Ψροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ του 

Ελλθνικοφ Αντιςειςμικοφ Ξανονιςμοφ – Ε.Α.Ξ. 2000, όπωσ ιςχφει» (ΦΕΞ 270/16-03-

2010), τόςο για τα κτίρια κατθγορίασ ∆ (Εκπαίδευςθ) όςο και για τα κτίρια 

κατθγορίασ Ε (Ωγεία και Ξοινωνικι Υρόνοια), όπωσ αυτά ορίηονται βάςει του 

άρκρου 3 (Ψαξινόµθςθ των κτιρίων και των δοµικϊν καταςκευϊν ςφµφωνα µε τθ 

χριςθ τουσ για τθν εφαρµογι του παρόντοσ), τθσ Απόφαςθσ 3046/304 τθσ 

30.1/3.2.1989 (Ξτιριοδοµικόσ Ξανονιςµόσ – Φ.Ε.Ξ. 59/∆/1989). 

Επίςθσ, κα πρζπει να επιςθμανκεί ότι τα κτίρια κατθγορίασ Ε (Ωγεία και Ξοινωνικι 

Υρόνοια) είναι «κτίρια ι τµιµατα κτιρίων που χρθςιμοποιοφνται για ιατρικι 

πρόλθψθ, διάγνωςθ ι και κεραπεία για περίκαλψθ ατόµων θλικιωµζνων ι 

αςκενϊν ι µειωµζνθσ πνευµατικισ ι και ςωµατικισ ικανότθτασ, για φπνο και 

ςωµατικι υγιεινι βρεφϊν και ΥΑΛΔΛΪΡ ΘΟΛΞΜΑΧ ΠΛΞΦΤΨΕΦΘΧ ΨΩΡ ΥΖΡΨΕ ΕΨΪΡ . 

Χτθν κατθγορία αυτι ανικουν µεταξφ άλλων τα νοςοκοµεία, οι κλινικζσ, τα αγροτικά 

ιατρεία, οι υγειονοµικοί ςτακµοί.» , όπωσ αναγράφεται ςτο άρκρο 3 (Ψαξινόµθςθ 

των κτιρίων και των δοµικϊν καταςκευϊν ςφµφωνα µε τθ χριςθ τουσ για τθν 

εφαρµογι του παρόντοσ), τθσ Απόφαςθσ 3046/304 τθσ 30.1/3.2.1989 (Ξτιριοδοµικόσ 

Ξανονιςµόσ – Φ.Ε.Ξ. 59/∆/1989) , ενϊ τα κτίρια κατθγορίασ ∆ (Εκπαίδευςθ) είναι 

«όςα κτίρια ι τµιµατα κτιρίων χρθςιµοποιοφνται για διδαςκαλία. Χτθν κατθγορία 

αυτι ανικουν µεταξφ άλλων και τα κτίρια τθσ τριτοβάκµιασ και δευτεροβάκµιασ 

υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ , τα φροντιςτιρια, τα νθπιαγωγεία.» , όπωσ 

αναγράφεται ςτο ίδιο άρκρο . 

Επιπρόςκετα των ωσ άνω ,ο Ξανονιςμόσ Υυροπροςταςίασ Ξτιρίων ( Υροεδρικό 

Διάταγμα 41/2018 , ΦΕΞ 80 Αϋ/7-5-2018 ,Ξεφάλαιο Βϋ- Ειδικζσ Διατάξεισ , Άρκρο 5 

«Ωγεία και Ξοινωνικι Υρόνοια», 5.1.Γενικά), αναφζρει «Χτθν κατθγορία αυτι 

περιλαμβάνονται όςα κτίρια ι τμιματα κτιρίων χρθςιμοποιοφνται για ιατρικι 

πρόλθψθ , διάγνωςθ ι και κεραπεία , για περίκαλψθ ατόμων θλικιωμζνων ι 

αςκενϊν μειωμζνθσ πνευματικισ ι ςωματικισ ικανότθτασ , για φπνο , ςωματικι 

υγιεινι και απαςχόλθςθ βρεφϊν και ΥΑΛΔΛΪΡ ΘΟΛΞΜΑΧ ΠΛΞΦΤΨΕΦΘΧ ΨΩΡ ΥΖΡΨΕ 

ΕΨΪΡ.» και ςτθν υποκατθγορία Ε1 διευκρινίηει «Ξτίρια προνοιακοφ χαρακτιρα 

(κοινωνικισ πρόνοιασ) όπωσ οίκοι ευγθρίασ , βρεφονθπιακοί ςτακμοί , παιδικοί 

ςτακμοί , οικοτροφεία παιδιϊν , ορφανοτροφεία , ανοικτά κζντρα θμζρασ και 

υπνωτιρια αςτζγων, κζντρα απαςχόλθςθσ θλικιωμζνων ατόμων ι παιδιϊν ΞΆΨΩ 

ΨΩΡ ΥΖΡΨΕ ΕΨΪΡ.», ενϊ ςτον ίδιο Ξανονιςμό Υυροπροςταςίασ Ξτιρίων (Υροεδρικό 

Διάταγμα, Ξεφάλαιο Βϋ- Ειδικζσ Διατάξεισ, Άρκρο 4:Εκπαίδευςθ, 4.1. Γενικά), 

αναφζρει «Χτθν κατθγορία αυτι περιλαμβάνονται τα κτίρια ι τμιματα κτιρίων για 

διδαςκαλία, όπωσ κτίρια όλων των βακμίδων δθμόςιασ και ιδιωτικισ εκπαίδευςθσ 

με μακθτζσ θλικίασ ΆΡΩ ΨΩΡ ΥΖΡΨΕ ΕΨΪΡ (νθπιαγωγεία, δθμοτικά, γυμνάςια, 

λφκεια, κολλζγια, ΑΕΛ, ΨΕΛ, ΛΕΞ κλπ), τα φροντιςτιρια, τα ωδεία, οι ςχολζσ 
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επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, τα εργαςτιρια τζχνθσ (ηωγραφικισ, γλυπτικισ, κλπ), 

ΞΖΡΨΦΑ ΔΘΠΛΣΩΦΓΛΞΙΧ ΑΥΑΧΧΤΟΘΧΘ ΓΛΑ ΥΑΛΔΛΆ ΆΡΩ ΨΩΡ ΥΖΡΨΕ ΕΨΩΡ κλπ.» 

Από τα ωσ άνω προκφπτει αβίαςτα το ςυμπζραςμα ότι τόςο πολεοδομικά όςο και 

από άποψθ πυροπροςταςίασ, θ νομοκεςία ζχει ιδθ προβλζψει ότι τα ενδεδειγμζνα 

κτίρια για Ξζντρα Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ Υαιδιϊν (ΞΔΑΥ) είναι τα κτίρια 

κατθγορίασ ∆ (Εκπαίδευςθ) ,όςον αφορά τθ ταξινόµθςι τουσ ςφμφωνα µε τθ 

πολεοδομικι χριςθ τουσ ,που αναφζρονται ωσ κτίρια κατθγορίασ άρκρου 4 , όςον 

αφορά τθν ταξινόμθςι τουσ ςφμφωνα με τον Ξανονιςμό Υυροπροςταςίασ. 

Χχετικά με τθ τελευταία πρόταςθ τθσ παραγράφου 4 «Ξατ’ εξαίρεςθ, δφνανται να 

ςτεγάηονται ςε χϊρουσ δθμόςιων ςχολικϊν κτιρίων, ςτουσ οποίουσ κατά τθ 

διάρκεια του ςχολικοφ ωραρίου δεν πραγματοποιείται διδαςκαλία.», θ κατ’ 

εξαίρεςθ ςτζγαςθ μόνο ςε χϊρουσ δθμοςίων ςχολικϊν κτιρίων αντίκειται ςτο νόμο 

3919/2011 (ΦΕΞ Α’ 32/2-3-2011) «Αρχι τθσ επαγγελματικισ ελευκερίασ, κατάργθςθ 

αδικαιολόγθτων περιοριςμϊν ςτθ πρόςβαςθ και άςκθςθ επαγγελμάτων». Ζχει γίνει 

δε, ςχετικό ερϊτθμα για ςυςτζγαςθ ΞΔΑΥ και ιδιωτικοφ δθμοτικοφ ςχολείου, πζραν 

του διδακτικοφ ωραρίου του, από τθν Υεριφζρεια Κεςςαλίασ , Διεφκυνςθ Δθμοςίασ 

Ωγείασ και Ξοινωνικισ Πζριμνασ Υεριφερειακϊν Ενοτιτων Παγνθςίασ και 

Χποράδων (αρικμ.πρωτ. οικ.6343/31.8.2016) προσ το Ωπουργείο Εργαςίασ, 

Ξοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ξοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ – Γενικι Διεφκυνςθ Υρόνοιασ – 

Διεφκυνςθ Υροςταςίασ Σικογζνειασ – Ψμιμα Α, το οποίο και απάντθςε : «Ϊςτερα 

από το παραπάνω ςχετικό ερϊτθμα των Υεριφερειακϊν Ενοτιτων Παγνθςίασ και 

Χποράδων, που αφορά ςτθ ςυςτζγαςθ των Ξζντρων Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ 

Υαιδιϊν (Ξ. Δ. Α. Υ.), με άλλεσ δομζσ, ςασ πλθροφοροφμε ότι ΞΔΑΥ μποροφν να 

λειτουργοφν και ςτισ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ των επιχειριςεων ιδιωτικϊν 

ςχολείων, με τισ ίδιεσ προχποκζςεισ, που λειτουργοφν ςτα δθμόςια ςχολεία, 

ςφμφωνα και με τισ διατάξεισ τθσ αρικμ. Δ22/οικ.40324/1605 (ΦΕΞ 2991/2016) 

Ωπουργικισ Απόφαςθσ (αρικμ. πρωτ.: Δ22/39239/1525 – 28/09/2019). 

Ψζλοσ ,ςτθ τελευταία φράςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ πρόταςθσ, κα ιταν καλφτερο να 

αναφζρεται ότι τα Ξζντρα Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ Υαιδιϊν (ΞΔΑΥ), που 

ςτεγάηονται ςτισ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ Δθμοτικϊν Χχολείων, λειτουργοφν ςε 

χρόνουσ πζραν του διδακτικοφ ωραρίου ι του διευρυμζνου διδακτικοφ 

ωραρίου,όπου υπάρχει. Φράςθ που αναφζρεται ιδθ ςτθ Δ22/οικ.40324/1605 (ΦΕΞ 

2991/2016) Ωπουργικι Απόφαςθ . 

Τςον αφορά τθν παράγραφο 5 του άρκρου 1 , κα πρζπει να διορκωκεί θ τελευταία 

φράςθ : «ϊςτε για κάκε παιδί να δθλϊνεται θ ιςομερισ ανά δραςτθριότθτα 

δθμιουργικι απαςχόλθςι του με ςυγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα.» , για τουσ λόγουσ 

που εξθγικθκαν ςτθν αμζςωσ προθγοφμενθ παράγραφο (4). 
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Τςον αφορά τθν παράγραφο 7 του άρκρου 1, και ςυγκεκριμζνα το «β) ο ανϊτατοσ 

αρικμόσ ωφελουμζνων ανά δομι και βάρδια λειτουργίασ» , επιςθμαίνεται ότι το με 

τθν υπ’ Αρικμ.πρωτ. Δ11/39766/1927/10-9-2019 ζγγραφο του Ωπουργείου Εργαςίασ 

και Ξοινωνικϊν Ωποκζςεων , Γενικι Διεφκυνςθ Αλλθλεγγφθσ , Διεφκυνςθ 

Υροςταςίασ Υαιδιοφ και Σικογζνειασ, , Ψμιμα Αϋ και με τθν υπ’ Αρικμ. 140/2018 

απόφαςθ του Διοικθτικοφ Εφετείου Κεςςαλονίκθσ δεν νοείται ανϊτατοσ αρικμόσ 

ωφελουμζνων . Ψο ςφνθκεσ είναι ο ελάχιςτοσ αρικμόσ , πρακτικι που ακολουκείται 

ςε όλα τα ζωσ ςιμερα νομοκετικά πλαίςια αδειοδότθςθσ των δομϊν προνοιακοφ 

χαρακτιρα που αφοροφν βρζφθ και νιπια (βρεφονθπιακοί ,βρεφικοί και παιδικοί 

ςτακμοί), όπωσ θ υπ’ Αρικμ. Υ2β/οικ. 2808/1997 (ΦΕΞ645/Β’/1997) , θ 

υπ’Αρικμ.Γ2β/οικ 1570/1999 (ΦΕΞ749/Β’/1999), θ υπ’Αρικμ. Γ2β/οικ 5180/1999 

(ΦΕΞ2255/Β’/1999), θ υπ’Αρικμ. Υ1β/οικ 4014/2000 (ΦΕΞ 1316/Β’/2000) και θ 

υπ’Αρικμ. Δ22/οικ.11828/293/2017 (ΦΕΞ 1157/Β/4-4-2017), αλλά και ςτο 

Υροεδρικό Διάταγμα 99/2017 (ΦΕΞ 141/Αϋ/28-9-2017)που αναφζρεται ςτον 

κακοριςμό προχποκζςεων αδειοδότθςθσ και λειτουργίασ των παιδικϊν ςτακμϊν 

που λειτουργοφν εντόσ νομικϊν προςϊπων των Διμων ι υπθρεςίασ των Διμων. 

Υρακτικι που ακολουκείται και ςτο νομοκετικό πλαίςιο αδειοδότθςθσ των 

ιδιωτικϊν ςχολείων πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ςτα οποία 

ςυμπεριλαμβάνονται και τα νθπιαγωγεία (Ρ. 4093/2012 -ΦΕΞ Α’ 222), αλλά και ςτο 

Υροεδρικό Διάταγμα 79/2017 (ΦΕΞ 109/Α/1-8-2017) και ςτον Ρόμο 4692/2020 –( 

ΦΕΞ 111/Α/12-6-2020) που αναφζρονται ςτον κακοριςμό προχποκζςεων 

αδειοδότθςθσ και λειτουργίασ των δθμόςιων δθμοτικϊν ςχολείων και 

νθπιαγωγείων. 

Επιπρόςκετα των ωσ άνω , ο ανϊτατοσ αρικμόσ ωφελουμζνων ανά δομι και βάρδια 

λειτουργίασ αντίκειται ςτο νόμο 3919/2011 (ΦΕΞ Α’ 32/2-3-2011) «Αρχι τθσ 

επαγγελματικισ ελευκερίασ, κατάργθςθ αδικαιολόγθτων περιοριςμϊν ςτθ 

πρόςβαςθ και άςκθςθ επαγγελμάτων» , όντασ αδικαιολόγθτοσ περιοριςμόσ ςτθν 

άςκθςθ του επαγγζλματοσ , από τθν ςτιγμι που το ΞΔΑΥ τθρεί τισ προδιαγραφζσ και 

τουσ όρουσ των αδειοδοτθμζνων ι προσ αδειοδότθςθ χϊρων .Δζον είναι να 

νομοκετθκεί ανϊτατοσ αρικμόσ παιδιϊν ανά αίκουςα-χϊρο δραςτθριοτιτων , με 

βάςθ το πρότυπο των δθμοτικϊν ςχολείων και νθπιαγωγείων (μζγιςτο 25 μακθτϊν 

ανά αίκουςα-χϊρο),μιασ και οι θλικιακζσ ομάδεσ των παιδιϊν που φοιτοφν ςε αυτά 

είναι κοινζσ με εκείνεσ των παιδιϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτα ΞΔΑΥ , ϊςτε να 

υπάρχουν οι κατάλλθλεσ ςυνκικεσ διεξαγωγισ των δραςτθριοτιτων και να 

επιτευχκοφν οι ςκοποί λειτουργίασ των ΞΔΑΥ , χωρίσ αυτό να απαγορεφει τθν 

δυνατότθτα να λειτουργοφν και μικρότερα , ςε αρικμό παιδιϊν, τμιματα. 

Χχετικά με το «η) οι προχποκζςεισ λειτουργίασ ΞΔΑΥ ςε κτίρια δθμόςιων ςχολείων 

και οι εξαιρζςεισ από τθν απαγόρευςθ λειτουργίασ τουσ ςε αίκουςεσ που 

πραγματοποιείται διδαςκαλία» , ζχουν εξθγθκεί ιδθ οι λόγοι που πρζπει να 

ςυμπεριλαμβάνονται ΞΑΛ τα ιδιωτικά δθμοτικά ςχολεία , ςτα ςχόλια-κζςεισ για τθν 
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παράγραφο 4 . Σ τρόποσ δε, που είναι γραμμζνθ θ φράςθ «οι εξαιρζςεισ από τθν 

απαγόρευςθ λειτουργίασ τουσ ςε αίκουςεσ που πραγματοποιείται διδαςκαλία» 

επιδζχεται διαφορετικισ ερμθνείασ από το να απαγορεφεται να ςυμπίπτουν οι ϊρεσ 

λειτουργίασ των ΞΔΑΥ και των εκπαιδευτθρίων ςε χρόνουσ του διδακτικοφ ωραρίου 

των δεφτερων ι του διευρυμζνου διδακτικοφ ωραρίου τουσ, όπου αυτό υπάρχει και 

παραπζμπει ςε απαγόρευςθ αδειοδότθςθσ αικουςϊν διδαςκαλίασ . Σρκότερο είναι 

να διατυπωκεί με τθν φράςθ που αναφζρεται ιδθ ςτθν Ωπουργικι Απόφαςθ 

Δ22/οικ.40324/1605 (ΦΕΞ 2991/2016) «Ψα Ξζντρα Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ 

Υαιδιϊν(ΞΔΑΥ), που ςτεγάηονται ςτισ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ των εκπαιδευτθρίων, 

λειτουργοφν ςε χρόνουσ πζραν του διδακτικοφ ωραρίου ι του διευρυμζνου 

διδακτικοφ ωραρίου, όπου υπάρχει». 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 29-10-2020 και ϊρα 15:15 

ΥΦΣΨΑΧΕΛΧ 

• Υροτείνουμε τθν προςκικθ Υαραγράφου, ωσ εξισ: 

Ψα ΞΔΑΥ ιδρφονται και λειτουργοφν τόςο από ιδιωτικοφσ φορείσ, ( φυςικά ι νομικά 

πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου), όςο και από δθμόςιουσ ι δθμοτικοφσ φορείσ. Σι όροι 

και οι προχποκζςεισ λειτουργίασ , κακϊσ και ο τρόποσ αδειοδότθςθσ είναι κοινοί 

για κάκε μορφισ ΞΔΑΥ. Τλα τα νόμιμα λειτουργοφντα ΞΔΑΥ ςυμμετζχουν ιςότιμα 

ςε κάκε μορφισ προγράμματα ενίςχυςθσ για τθν εγγραφι ωφελοφμενων παιδιϊν 

ςτα ΞΔΑΥ. Θ δυνατότθτα ςτζγαςθσ των ΞΔΑΥ ςε χϊρουσ δθμόςιων ςχολικϊν 

κτιρίων, είναι δυνατι ςε κάκε μορφισ ΞΔΑΥ με κοινοφσ όρουσ και προχποκζςεισ. 

• Υροτείνουμε αναδιατφπωςθ τθσ Υαραγράφου 1, ωσ εξισ: 

Ξζντρα Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ Υαιδιϊν (ΞΔΑΥ) είναι οι δομζσ κοινωνικισ 

πρόνοιασ, παιδαγωγικοφ χαρακτιρα, ςτισ οποίεσ απαςχολοφνται δθμιουργικά 

παιδιά θλικίασ από τεςςάρων (4) ζωσ δϊδεκα (12) ετϊν για ζνα χρονικό διάςτθμα 

τθσ θμζρασ εκτόσ του ςχολικοφ ωραρίου. Χτισ δομζσ αυτζσ δφνανται να 

απαςχολοφνται και παιδιά με ελαφριάσ μορφισ κινθτικά ι αιςκθτθριακά 

προβλιματα. 

• Υροτείνουμε ςυμπλιρωςθ τθσ Υαραγράφου 2, ωσ εξισ: 

Χκοπόσ των ΞΔΑΥ είναι θ δθμιουργικι απαςχόλθςθ των παιδιϊν με τθν εφαρμογι 

ςφγχρονων παιδαγωγικϊν πρακτικϊν και οργανωμζνων εξατομικευμζνων και 

ομαδικϊν δραςτθριοτιτων για τθν υποςτιριξθ τθσ ςωματικισ, νοθτικισ, 

ςυναιςκθματικισ και κοινωνικισ ανάπτυξισ τουσ. Επιπλζον, μζςω των παραπάνω, 

επιτυγχάνεται θ πολυδιάςτατθ ςτιριξθ των γονζων/οικογενειϊν των παιδιϊν. 

• Υροτείνουμε τθν αναδιατφπωςθ τθσ Υαραγράφου 4, ωσ εξισ: 
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Ψα ΞΔΑΥ δφναται να ιδρφονται και να λειτουργοφν ςε περιοχζσ όπου ςτον οικείο 

πολεοδομικό ςχεδιαςμό είναι επιτρεπτι θ χριςθ κτιρίων κοινωνικισ πρόνοιασ και 

για τθν αδειοδότθςι τουσ εφαρμόηονται οι εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ 

πολεοδομικισ νομοκεςίασ για τισ δομζσ κοινωνικισ πρόνοιασ. Ξατ’ εξαίρεςθ, 

δφνανται να ςτεγάηονται ςε χϊρουσ δθμόςιων ςχολικϊν κτιρίων. Σι προχποκζςεισ 

λειτουργίασ των ΞΔΑΥ ςε κτίρια δθμόςιων ςχολείων κακορίηονται και 

εξειδικεφονται μζςω τθσ ΞΩΑ τθσ παραγράφου 7 του παρόντοσ. 

• Υροτείνουμε αναδιατφπωςθ τθσ Υαραγράφου 5, ωσ εξισ: 

Για τον ζλεγχο τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ των ΞΔΑΥ και τθν αξιολόγθςι τουσ ωσ 

κεςμοφ Ξοινωνικισ Υρόνοιασ, δθμιουργείται θλεκτρονικι εφαρμογι του 

Ωπουργείου Εργαςίασ και Ξοινωνικϊν Ωποκζςεων, τθν οποία υλοποιεί και 

διαχειρίηεται θ εταιρεία «Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ Ξοινωνικισ Αςφάλιςθσ Α.Ε.» 

(Θ.ΔΛ.Ξ.Α. Α.Ε.). Χτθν εφαρμογι αυτι κάκε αδειοδοτθμζνοσ φορζασ υποχρεοφται, 

κατ’ ελάχιςτο, να δθλϊνει ςε θμεριςια βάςθ τθν ςυμμετοχι/παρουςία κάκε 

παιδιοφ δθλϊνοντασ παράλλθλα τθν ϊρα άφιξθσ και αποχϊρθςθσ του από τθ δομι, 

κακϊσ και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίασ τθσ, με ρθτι καταγραφι των 

επιμζρουσ δραςτθριοτιτων δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ και το χρονοδιάγραμμά 

τουσ, ϊςτε για κάκε παιδί να δθλϊνονται αναλυτικά οι δραςτθριότθτεσ 

δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ που ςυμμετείχε ςφμφωνα με το ωσ άνω δθλωκζν 

ςυγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα. 

 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 29-10-2020 και ϊρα 15:21 

«Πζτρα ενίςχυςθσ των εργαηομζνων και ευάλωτων κοινωνικϊν ομάδων, 

κοινωνικοαςφαλιςτικζσ διατάξεισ και διατάξεισ για τθν ενίςχυςθ των 

ανζργων»ΥΦΣΨΑΧΕΛΧΥροτείνουμε τθν προςκικθ Υαραγράφου, ωσ εξισ:Ψα ΞΔΑΥ 

ιδρφονται και λειτουργοφν τόςο από ιδιωτικοφσ φορείσ, ( φυςικά ι νομικά πρόςωπα 

ιδιωτικοφ δικαίου), όςο και από δθμόςιουσ ι δθμοτικοφσ φορείσ. Σι όροι και οι 

προχποκζςεισ λειτουργίασ , κακϊσ και ο τρόποσ αδειοδότθςθσ είναι κοινοί για κάκε 

μορφισ ΞΔΑΥ. Τλα τα νόμιμα λειτουργοφντα ΞΔΑΥ ςυμμετζχουν ιςότιμα ςε κάκε 

μορφισ προγράμματα ενίςχυςθσ για τθν εγγραφι ωφελοφμενων παιδιϊν ςτα ΞΔΑΥ. 

Θ δυνατότθτα ςτζγαςθσ των ΞΔΑΥ ςε χϊρουσ δθμόςιων ςχολικϊν κτιρίων, είναι 

δυνατι ςε κάκε μορφισ ΞΔΑΥ με κοινοφσ όρουσ και προχποκζςεισ.Υροτείνουμε 

αναδιατφπωςθ τθσ Υαραγράφου 1, ωσ εξισ:Ξζντρα Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ 

Υαιδιϊν (ΞΔΑΥ) είναι οι δομζσ κοινωνικισ πρόνοιασ, παιδαγωγικοφ χαρακτιρα, ςτισ 

οποίεσ απαςχολοφνται δθμιουργικά παιδιά θλικίασ από τεςςάρων (4) ζωσ δϊδεκα 

(12) ετϊν για ζνα χρονικό διάςτθμα τθσ θμζρασ εκτόσ του ςχολικοφ ωραρίου. Χτισ 

δομζσ αυτζσ δφνανται να απαςχολοφνται και παιδιά με ελαφριάσ μορφισ κινθτικά ι 
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αιςκθτθριακά προβλιματα.Υροτείνουμε ςυμπλιρωςθ τθσ Υαραγράφου 2, ωσ 

εξισ:Χκοπόσ των ΞΔΑΥ είναι θ δθμιουργικι απαςχόλθςθ των παιδιϊν με τθν 

εφαρμογι ςφγχρονων παιδαγωγικϊν πρακτικϊν και οργανωμζνων 

εξατομικευμζνων και ομαδικϊν δραςτθριοτιτων για τθν υποςτιριξθ τθσ ςωματικισ, 

νοθτικισ, ςυναιςκθματικισ και κοινωνικισ ανάπτυξισ τουσ. Επιπλζον, μζςω των 

παραπάνω, επιτυγχάνεται θ πολυδιάςτατθ ςτιριξθ των γονζων/οικογενειϊν των 

παιδιϊν.Υροτείνουμε τθν αναδιατφπωςθ τθσ Υαραγράφου 4, ωσ εξισ:Ψα ΞΔΑΥ 

δφναται να ιδρφονται και να λειτουργοφν ςε περιοχζσ όπου ςτον οικείο 

πολεοδομικό ςχεδιαςμό είναι επιτρεπτι θ χριςθ κτιρίων κοινωνικισ πρόνοιασ και 

για τθν αδειοδότθςι τουσ εφαρμόηονται οι εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ 

πολεοδομικισ νομοκεςίασ για τισ δομζσ κοινωνικισ πρόνοιασ. Ξατ’ εξαίρεςθ, 

δφνανται να ςτεγάηονται ςε χϊρουσ δθμόςιων ςχολικϊν κτιρίων. Σι προχποκζςεισ 

λειτουργίασ των ΞΔΑΥ ςε κτίρια δθμόςιων ςχολείων κακορίηονται και 

εξειδικεφονται μζςω τθσ ΞΩΑ τθσ παραγράφου 7 του παρόντοσ.Υροτείνουμε 

αναδιατφπωςθ τθσ Υαραγράφου 5, ωσ εξισ:Για τον ζλεγχο τθσ εφρυκμθσ 

λειτουργίασ των ΞΔΑΥ και τθν αξιολόγθςι τουσ ωσ κεςμοφ Ξοινωνικισ Υρόνοιασ, 

δθμιουργείται θλεκτρονικι εφαρμογι του Ωπουργείου Εργαςίασ και Ξοινωνικϊν 

Ωποκζςεων, τθν οποία υλοποιεί και διαχειρίηεται θ εταιρεία «Θλεκτρονικι 

Διακυβζρνθςθ Ξοινωνικισ Αςφάλιςθσ Α.Ε.» (Θ.ΔΛ.Ξ.Α. Α.Ε.). Χτθν εφαρμογι αυτι 

κάκε αδειοδοτθμζνοσ φορζασ υποχρεοφται, κατ’ ελάχιςτο, να δθλϊνει ςε θμεριςια 

βάςθ τθν ςυμμετοχι/παρουςία κάκε παιδιοφ δθλϊνοντασ παράλλθλα τθν ϊρα 

άφιξθσ και αποχϊρθςθσ του από τθ δομι, κακϊσ και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα 

λειτουργίασ τθσ, με ρθτι καταγραφι των επιμζρουσ δραςτθριοτιτων δθμιουργικισ 

απαςχόλθςθσ και το χρονοδιάγραμμά τουσ, ϊςτε για κάκε παιδί να δθλϊνονται 

αναλυτικά οι δραςτθριότθτεσ δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ που ςυμμετείχε ςφμφωνα 

με το ωσ άνω δθλωκζν ςυγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα. 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 29-10-2020 και ϊρα 16:05 

Υαράγραφοσ 1 

Υροτείνουμε αναδιατφπωςθ τθσ Υαραγράφου 1 ωσ εξισ: 

Ξζντρα Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ Υαιδιϊν (ΞΔΑΥ) είναι οι δομζσ κοινωνικισ 

πρόνοιασ, παιδαγωγικοφ χαρακτιρα, ςτισ οποίεσ απαςχολοφνται δθμιουργικά 

παιδιά θλικίασ από τεςςάρων (4) ζωσ δϊδεκα (12) ετϊν για ζνα χρονικό διάςτθμα 

τθσ θμζρασ εκτόσ του ςχολικοφ ωραρίου. Χτισ δομζσ αυτζσ δφνανται να 

απαςχολοφνται και παιδιά με ελαφριάσ μορφισ κινθτικά ι αιςκθτθριακά 

προβλιματα.Αιτιολόγθςθ: 

Α. Κεωροφμε πολφ ςθμαντικό να αναγνωριςτεί πλζον και μζςω του κεςμικοφ 

πλαιςίου ίδρυςθσ και λειτουργίασ των Δομϊν, πζρα από τον προνοιακό τουσ 

χαρακτιρα και ο παιδαγωγικόσ τουσ χαρακτιρασ, ο οποίοσ τόςο ποιοτικά όςο και 
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ουςιαςτικά/πρακτικά τισ χαρακτθρίηει. Ψόςο από τα προγράμματα και τισ 

δραςτθριότθτεσ που ζχουν αμιγϊσ παιδαγωγικό χαρακτιρα, όςο και από τισ ίδιεσ τισ 

ειδικότθτεσ του προςωπικοφ (καταρτιςμζνοι, πτυχιοφχοι εκπαιδευτικοί όλων των 

ειδικοτιτων) που εργάηονται ςτα ΞΔΑΥ, είναι αυτονόθτο πωσ θ λειτουργία των 

Δομϊν είναι παιδαγωγικισ φφςεωσ. Κεωροφμε απόλυτα λογικό, εφλογο, δίκαιο και 

ςωςτό να γίνεται, λοιπόν, θ ξεκάκαρθ αυτι αναφορά ςτον παιδαγωγικό χαρακτιρα 

των ΞΔΑΥ ςτθν πρϊτθ παράγραφο, θ οποία αποτελεί ςτθν ουςία τον «Σριςμό» των 

ΞΔΑΥ. Υόςο δε μάλλον όταν ιδθ κεωροφνται και επίςθμα ωσ χϊροι 

διαπαιδαγϊγθςθσ οι Υαιδικοί Χτακμοί και ζχουν αναγνωριςτεί ωσ παιδαγωγοί οι 

Βρεφονθπιοκόμοι που τουσ ςτελεχϊνουν. 

Β. Αν και ςτο τζλοσ τθσ παραγράφου 7 γίνεται αναφορά ςτο ότι τα θλικιακά όρια 

δφνανται να αναπροςαρμόηονται Ωπουργϊν Υαιδείασ και Κρθςκευμάτων και 

Εργαςίασ και Ξοινωνικϊν Ωποκζςεων, προτείνουμε το θλικιακό όριο των παιδιϊν να 

ξεκινάει από τα τζςςερα (4) ζτθ, κακϊσ με τθν εφαρμογι τθσ δίχρονθσ 

υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ των νθπίων τα παιδιά αυτισ τθσ θλικίασ (προ-νιπια), 

ςτεροφνται τθσ δυνατότθτασ δθμιουργικϊν δραςτθριοτιτων εκτόσ του ςχολικοφ 

ωραρίου (απογεφματα και καλοκαίρι). Υρόκειται για αίτθμα που εκφράηεται ζντονα 

και κατ’επανάλθψθ τα τελευταία χρόνια προσ τουσ εργαηόμενουσ ςτα ΞΔΑΥ από 

τουσ ίδιουσ τουσ γονείσ.Υαράγραφοσ 2 

Υροτείνουμε ςυμπλιρωςθ τθσ Υαραγράφου 2 ωσ εξισ: 

Χκοπόσ των ΞΔΑΥ είναι θ δθμιουργικι απαςχόλθςθ των παιδιϊν με τθν εφαρμογι 

ςφγχρονων παιδαγωγικϊν πρακτικϊν και οργανωμζνων εξατομικευμζνων και 

ομαδικϊν δραςτθριοτιτων για τθν υποςτιριξθ τθσ ςωματικισ, νοθτικισ, 

ςυναιςκθματικισ και κοινωνικισ ανάπτυξισ τουσ. Επιπλζον, μζςω των παραπάνω, 

επιτυγχάνεται θ πολυδιάςτατθ ςτιριξθ των γονζων/οικογενειϊν των 

παιδιϊν.Αιτιολόγθςθ: 

Χκοπόσ των ΞΔΑΥ, πζρα από τον προφανι που περιγράφεται εφςτοχα ςτθν 

διατφπωςθ του ςχεδίου νόμου και αφορά ςτα ίδια τα παιδιά, είναι αναμφίβολα και 

θ πολφπλευρθ ςτιριξθ του κεςμοφ τθσ οικογζνειασ, θ πολυδιάςτατθ βοικεια που 

παρζχεται ςτουσ ίδιουσ τουσ γονείσ μζςω τθσ ςυμμετοχισ των παιδιϊν τουσ ςτα 

ΞΔΑΥ. 

Ενδεικτικά: 

Χε οικονομικό επίπεδο. Σι γονείσ ζχουν τθ δυνατότθτα να παρζχουν ςτα παιδιά τουσ 

μεγάλθ ποικιλία παιδαγωγικϊν και ψυχαγωγικϊν υπθρεςιϊν υψθλοφ ποιοτικοφ 

επιπζδου, εντελϊσ δωρεάν. Λδιαίτερα γονείσ από τα αςκενζςτερα οικονομικά 

ςτρϊματα, ι πολφτεκνοι, οι μονογονεϊκζσ οικογζνειεσ κ.λ.π., οι οποίοι αξιοποιϊντασ 

τα οφζλθ των επιδοτοφμενων προγραμμάτων (π.χ. «Εναρμόνιςθ») δίνουν τθν 
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ευκαιρία ςτα παιδιά τουσ να ςυμμετζχουν ςε δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ, τισ 

οποίεσ δεν κα είχαν τθν οικονομικι δυνατότθτα να παρακολουκιςουν ςε άλλεσ 

δομζσ και χϊρουσ που κα χρειαηόταν να πλθρϊςουν για αυτζσ. 

Χε εργαςιακό επίπεδο. Σι γονείσ διατθροφν τθ δυνατότθτα να ανταποκρίνονται ςτισ 

αυξθμζνεσ απαιτιςεισ τθσ εργαςίασ τουσ, ζχοντασ εξαςφαλίςει τθ δθμιουργικι 

απαςχόλθςθ των παιδιϊν τουσ εκτόσ ςχολικοφ ωραρίου, τα απογεφματα, ςτουσ 

αςφαλείσ και φιλόξενουσ χϊρουσ των ΞΔΑΥ. Διαφορετικά κα ζπρεπε ι ο ζνασ από 

τουσ δφο γονείσ να μθν εργάηεται για να είναι ςτο ςπίτι με τα παιδιά ι να 

επιβαρφνεται ο οικογενειακόσ προχπολογιςμόσ με επιπλζον ζξοδα για ζνα άτομο να 

προςζχει τα παιδιά ςτο ςπίτι όςο οι γονείσ εργάηονται. Ξάτι που ςτισ μζρεσ μασ λίγεσ 

οικογζνειεσ μποροφν να καλφψουν οικονομικά. 

Χε κοινωνικό επίπεδο – δθμογραφικό. Θ «ανάςα» προςωπικοφ/οικογενειακοφ 

χρόνου, ατομικισ ςωματικισ άςκθςθσ και υγείασ, ακόμα και 

χαλάρωςθσ/ξεκοφραςθσ που εξαςφαλίηουν οι γονείσ, ενϊ τα παιδιά τουσ βρίςκονται 

ςτα ΞΔΑΥ, είναι χωρίσ υπερβολι ανεκτίμθτθ. Είναι αυτι που κα δϊςει ςε ζνα νζο 

ηευγάρι τισ ευνοϊκζσ εκείνεσ ςυνκικεσ που χρειάηεται για να πάρει τθν πολφ 

δφςκολθ ςτισ μζρεσ μασ απόφαςθ να κάνει ζνα δεφτερο ι ακόμα και ζνα τρίτο 

παιδί. Θ ίδια θ λειτουργία των ΞΔΑΥ είναι ζνα από τα «εργαλεία» που πρζπει να 

αξιοποιιςει θ χϊρα μασ για τθ δθμιουργία ολοζνα και περιςςότερο κετικϊν 

ςυνκθκϊν για τθν υποςτιριξθ των οικογενειϊν ςτθν εκνικι προςπάκεια 

αντιμετϊπιςθσ του δθμογραφικοφ ηθτιματοσ. 

Για τουσ παραπάνω ενδεικτικοφσ λόγουσ, προτείνουμε να ςυμπλθρωκεί ςτουσ 

ςκοποφσ των ΞΔΑΥ πζρα από τον παιδαγωγικό τουσ ρόλο και θ διάςταςθ τθσ 

κοινωνικι τουσ προςφοράσ προσ τουσ γονείσ και τισ οικογζνειεσ των 

παιδιϊν.Υαράγραφοσ 4 

Υροτείνουμε τθν αναδιατφπωςθ τθσ Υαραγράφου 4 ωσ εξισ: 

Ψα ΞΔΑΥ δφναται να ιδρφονται και να λειτουργοφν ςε περιοχζσ όπου ςτον οικείο 

πολεοδομικό ςχεδιαςμό είναι επιτρεπτι θ χριςθ κτιρίων κοινωνικισ πρόνοιασ και 

για τθν αδειοδότθςι τουσ εφαρμόηονται οι εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ 

πολεοδομικισ νομοκεςίασ για τισ δομζσ κοινωνικισ πρόνοιασ. Ξατ’ εξαίρεςθ, 

δφνανται να ςτεγάηονται ςε χϊρουσ δθμόςιων ςχολικϊν κτιρίων. Σι προχποκζςεισ 

λειτουργίασ των ΞΔΑΥ ςε κτίρια δθμόςιων ςχολείων κακορίηονται και 

εξειδικεφονται μζςω τθσ ΞΩΑ τθσ παραγράφου 7 του παρόντοσ.Αιτιολόγθςθ: 

Αυτι τθ ςτιγμι τα δθμοτικά ΞΔΑΥ που ςτεγάηονται και λειτουργοφν ςε δθμόςια 

ςχολεία είναι αυτονόθτο ότι χρθςιμοποιοφν και αίκουςεσ ςτισ οποίεσ κατά τθν 

πρωινι λειτουργία του ςχολείου πραγματοποιείται διδαςκαλία. Ενδεχόμενθ, 

απαγόρευςθ τθσ χριςθσ των αικουςϊν διδαςκαλίασ, κα προκαλζςει μεγάλα 
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προβλιματα ςτα ΞΔΑΥ αυτά και πολφ πικανό κάποια να κινδυνζψουν με κλείςιμο. 

Πζςω τθσ προτεινόμενθσ αναδιατφπωςθσ, προτείνουμε για το κζμα αυτό να ζχουμε 

τθν ευκαιρία να το αναλφςουμε μαηί με τθν ΞΕΔΕ εκτενϊσ, κατά τθν επεξεργαςία και 

διαμόρφωςθ τθσ ΞΩΑ, κατά τθν οποία κεωροφμε δεδομζνο ότι κα κλθκοφμε να 

ςυμμετάςχουμε. Είναι κάτι που πραγματικά μπορεί να ρυκμιςτεί μζςω τθσ ΞΩΑ και 

δεν χρειάηεται να ειςαχκεί μζςω του Άρκρου αυτοφ μία άκρωσ δεςμευτικι διάταξθ 

θ οποία δεν ζχει ςυηθτθκεί επαρκϊσ με όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ φορείσ 

(Ωπ.Υαιδείασ, ΞΕΔΕ, ΥΑΧΕΞΔΑΥ).Υαράγραφοσ 5 

Υροτείνουμε αναδιατφπωςθ τθσ Υαραγράφου 5 ωσ εξισ: 

Για τον ζλεγχο τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ των ΞΔΑΥ και τθν αξιολόγθςι τουσ ωσ 

κεςμοφ Ξοινωνικισ Υρόνοιασ, δθμιουργείται θλεκτρονικι εφαρμογι του 

Ωπουργείου Εργαςίασ και Ξοινωνικϊν Ωποκζςεων, τθν οποία υλοποιεί και 

διαχειρίηεται θ εταιρεία «Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ Ξοινωνικισ Αςφάλιςθσ Α.Ε.» 

(Θ.ΔΛ.Ξ.Α. Α.Ε.). Χτθν εφαρμογι αυτι κάκε αδειοδοτθμζνοσ φορζασ υποχρεοφται, 

κατ’ ελάχιςτο, να δθλϊνει ςε θμεριςια βάςθ τθν ςυμμετοχι/παρουςία κάκε 

παιδιοφ δθλϊνοντασ παράλλθλα τθν ϊρα άφιξθσ και αποχϊρθςθσ του από τθ δομι, 

κακϊσ και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίασ τθσ, με ρθτι καταγραφι των 

επιμζρουσ δραςτθριοτιτων δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ και το χρονοδιάγραμμά 

τουσ, ϊςτε για κάκε παιδί να δθλϊνονται αναλυτικά οι δραςτθριότθτεσ 

δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ που ςυμμετείχε ςφμφωνα με το ωσ άνω δθλωκζν 

ςυγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα.Αιτιολόγθςθ: 

Α. Σ ςτόχοσ του ςυγκεκριμζνου Άρκρου είναι αφενόσ να ελεγχκεί θ προςζλευςθ των 

παιδιϊν και αφετζρου θ ςυμμετοχι τουσ ςτισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ 

δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ. Εφλογοσ ο ςτόχοσ και κεμιτόσ. Υαρόλα αυτά ςε κάποια 

ςθμεία κακίςταται μθ λειτουργικό το μζτρο, ο τρόποσ μζςω του οποίου επιλζγει το 

Ωπουργείο να επιτφχει τον επικυμθτό ςτόχο. Ψο πρϊτο ςκζλοσ τθσ ρφκμιςθσ ζχει να 

κάνει με τθν εφαρμογι καταγραφισ ϊρασ άφιξθσ και αποχϊρθςθσ κάκε παιδιοφ ςε 

πραγματικό χρόνο. Για να εφαρμόςουμε αυτιν τθν πραγματικά υπερβολικι 

διαδικαςία ςτθν πράξθ (θ οποία παρεμπιπτόντωσ δεν ζχει εφαρμοςτεί ποτζ ξανά ςε 

άλλθ δομι πρόνοιασ), κα πρζπει κάκε δθμοτικό ΞΔΑΥ να ςτερθκεί τισ παιδαγωγικζσ 

υπθρεςίεσ ενόσ εκ του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ του, ο/θ οποίοσ/α κα πρζπει να 

είναι ςυνεχϊσ μπροςτά από ζναν υπολογιςτι και να ενθμερϊνει τθν θλεκτρονικι 

πλατφόρμα ςε πραγματικό χρόνο για τθν ϊρα που ιρκε και που ζφυγε κάκε ζνα 

από τα παιδιά που ςυμμετζχουν. Για παράδειγμα, αν υποκζςουμε πωσ ςε μία Δομι 

με 100 εγγεγραμμζνα παιδιά, ζρχονται κακθμερινά περίπου 60-70 παιδιά και για 

κάκε ζνα από αυτά τα παιδιά ο υπεφκυνοσ κα χρειάηεται κατά μ.ο. από 2’ για τθν 

κάκε καταγραφι, κα απαιτοφνται τουλάχιςτον 4-5 ϊρεσ κάκε μζρα για να 

δθλϊνονται ςε πραγματικό χρόνο τα παιδιά από τον υπεφκυνο εκπαιδευτικό. Σ 

εκπαιδευτικόσ αυτόσ κα ςταματάει το εργαςτιριο, τθν ομαδικι ι εξατομικευμζνθ 
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δραςτθριότθτα που διδάςκει/επιβλζπει εκείνθ τθ ςτιγμι, διακόπτοντασ τθ ροι τθσ, 

για να μεταβεί ςτον χϊρο του γραφείου εκπαιδευτικϊν και να δθλϊςει ςτθν 

εφαρμογι ςε πραγματικό χρόνο ζνα-ζνα το κάκε παιδί που ειςζρχεται ι εξζρχεται 

του χϊρου. Πθν ξεχνάμε ότι αναφερόμαςτε ςε δθμοτικζσ Δομζσ, οι οποίεσ είτε είναι 

οριακά ςτελεχωμζνεσ είτε ακόμα και υποςτελεχωμζνεσ, ειδικά μετά τισ απολφςεισ 

και τισ μειϊςεισ ωρϊν εργαςίασ που προζκυψαν λόγω τθσ απαράδεκτθσ και 

καταςτροφικισ πολιτικισ επιλογισ για μείωςθ τθσ χρθματοδότθςθσ των ΞΔΑΥ που 

εφαρμόςτθκε μζςω του φετινοφ ςχεδιαςμοφ τθσ Δράςθσ. Επίςθσ, υπάρχουν δομζσ 

που δεν διακζτουν καν ίντερνετ ι ακόμα και υπολογιςτι (τα ΞΔΑΥ πχ ςε ςχολικά 

κτίρια δεν ζχουν καν πρόςβαςθ ςτα γραφεία των Δαςκάλων του ςχολείου, οπότε 

δεν ζχουν κακόλου πρόςβαςθ ςε ςτακερό τθλζφωνο και ίντερνετ), κακϊσ και ΞΔΑΥ 

ςτθν περιφζρεια ςτα οποία με τθν πρϊτθ κακοκαιρία κόβεται το ίντερνετ και το 

τθλζφωνο. 

Ενϊ, λοιπόν, ο ςτόχοσ τθσ ρφκμιςθσ είναι ςτθν κατεφκυνςθ του ελζγχου τθσ 

ςυμμετοχισ των παιδιϊν κλπ., πρακτικά κα απαιτεί πολφ χρόνο για το άτομο που κα 

ζχει τθ ευκφνθ αυτι και ςτθν ουςία κα αποκοπεί από τθν παιδαγωγικι διαδικαςία 

αναλαμβάνοντασ το ρόλο του «καταγραφζα». Ξαι εδϊ προφανϊσ μιλάμε για τθν 

πλειοψθφία των δθμοτικϊν ΞΔΑΥ, ςτα οποία με 2-3 άτομα εκπαιδευτικό 

προςωπικό, θ δζςμευςθ του ενόσ εξ αυτϊν κα ζχει ςαν άμεςο αποτζλεςμα τθν 

κατακόρυφθ υποβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ αλλά και τθσ ποικιλίασ των παρεχόμενων 

παιδαγωγικϊν υπθρεςιϊν ςτα παιδιά. Κεωροφμε πωσ ο ςτόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

νομοκετικισ παρζμβαςθσ είναι θ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των υπθρεςιϊν προσ τα 

παιδιά, αλλά και θ ίδια θ αςφάλεια των παιδιϊν, όπωσ γράφει και θ αιτιολογικι 

ζκκεςθ του ςχεδίου νόμου, και όχι θ παραμικρι υποβάκμιςθ αυτϊν. 

Θ εμπειρία μάσ ζχει αποδείξει ότι ο μόνοσ ρεαλιςτικόσ τρόποσ να ελεγχκεί με 

ςιγουριά θ ςυμμετοχι των παιδιϊν (ι θ μθ ςυμμετοχι τουσ), εφόςον αυτόσ είναι ο 

πραγματικόσ ςτόχοσ τθσ ρφκμιςθσ, είναι οι αιφνιδιαςτικοί επιτόπιοι ζλεγχοι, οι 

οποίοι όπωσ ζχουμε τονίςει και κατ’ιδίαν ςτισ ςυναντιςεισ, αφενόσ κα πρζπει να 

εντακοφν και να πυκνϊςουν και αφετζρου κα πρζπει να διενεργοφνται ΞΑΚ’ΣΟΘ τθ 

διάρκεια του ωραρίου τθσ Δομισ και ΣΧΛ ΠΣΡΣ κατά τθν ζναρξθ του ωραρίου, 

όπωσ ςυνθκίηεται κατά κόρον τα τελευταία χρόνια. Δεν μποροφν να εξαχκοφν 

ακριβι, ορκά και αςφαλι ςυμπεράςματα ςχετικά με τθν ςυμμετοχι των παιδιϊν ςε 

μία Δομι με οκτάωρθ λειτουργία, όταν διενεργοφνται ζλεγχοι μόνο κατά τα πρϊτα 

30 ι 60 λεπτά του ωραρίου λειτουργίασ τθσ. Δεν αντικατοπτρίηει τον θμεριςιο 

αρικμό ςυμμετεχόντων παιδιϊν θ πρϊτθ ϊρα λειτουργίασ μασ, οφτε και το 

τελευταίο μιςάωρό τθσ. Αυτό δεν είναι κάτι οφτε κρυφό, οφτε κακό, οφτε παράνομο, 

οφτε παράλογο. Ψα παιδιά προςζχονται και αποχωροφν ΧΨΑΔΛΑΞΑ. Θ real time 

καταγραφι ακοφγεται απόλυτα αποτελεςματικι ωσ προσ τον ςτόχο του ελζγχου τθσ 

ςυμμετοχισ των παιδιϊν, αλλά αν το προςεγγίςουμε πρακτικά, όπωσ αναφζραμε 

παραπάνω, απαιτεί τθ δζςμευςθ ενόσ ατόμου από το προςωπικό για να αςχολείται 
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με προςοχι και ακρίβεια ΠΣΡΣ με αυτό, για να μθ γίνει βεβαίωσ κάποιο λάκοσ και 

γεννθκοφν νζα, μεγαλφτερα προβλιματα λόγω αυτοφ. Χασ διαβεβαιϊνουμε πωσ με 

τα ςθμερινά δεδομζνα ΔΕΡ περιςςεφει, ςτα δθμοτικά τουλάχιςτον ΞΔΑΥ, αυτό το 

επιπλζον άτομο. Είμαςτε ιδθ οριακά ςτελεχωμζνοι και ζνα τζτοιο χρονικά 

απαιτθτικό επιπλζον κακικον, κα αποδυναμϊςει τα ΞΔΑΥ ωσ προσ τισ παρεχόμενεσ 

παιδαγωγικζσ υπθρεςίεσ ακόμα περιςςότερο. 

Β. Ψο δεφτερο ςθμείο τθσ Υαραγράφου 5 ςτο οποίο ζχουμε ζνςταςθ είναι θ 

ειςαγωγι τθσ υποχρζωςθσ των παιδιϊν να παρακολουκοφν «ιςομερϊσ», ιςόχρονα 

δθλαδι, τθν κάκε προςφερόμενθ δραςτθριότθτα-εργαςτιριο. Σ λόγοσ που 

ειςάγεται θ ςυγκεκριμζνθ ρφκμιςθ είναι ςαφισ και ο ςτόχοσ που κζτει είναι ςωςτόσ 

(αντιμετϊπιςθ φαινομζνων μονοκεματικϊν ΞΔΑΥ, ακαδθμίεσ ποδοςφαίρου κλπ). Θ 

διατφπωςθ όμωσ μζςω τθσ οποίασ επιχειρείται να επιτευχκεί ο ςυγκεκριμζνοσ 

ςτόχοσ και να επιλυκεί το πρόβλθμα δεν δίνει μία πρακτικά εφαρμόςιμθ λφςθ, 

κακϊσ κα επιφζρει άλλα προβλιματα ςτθ λειτουργία μασ. Εξθγοφμε με μορφι 

ερϊτθςθσ υπόκεςθσ εργαςίασ: 

Ζςτω ότι ζχουμε ςε ζνα ΞΔΑΥ τισ δραςτθριότθτεσ εικαςτικά, μουςικι, γυμναςτικι. 

Χφμφωνα με τθ διατφπωςθ τθσ ρφκμιςθσ, το κάκε παιδί κα πρζπει να ςυμμετζχει 

ιςομερϊσ, δθλαδι για ίςεσ ϊρεσ, ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ. Ζςτω ότι κάποιο παιδί 

ζχει κλίςθ και του αρζςουν περιςςότερο τα εικαςτικά και κζλει να ςυμμετζχει 

κακθμερινά ςτα αντίςτοιχα εργαςτιρια, ενϊ θ μουςικι δεν του αρζςει και τόςο 

οπότε επικυμεί να κάνει μόνο μία ϊρα τθν εβδομάδα ι και κακόλου. Κα το 

αναγκάςουμε να κάνει και μουςικι, που δεν του αρζςει τόςο, ίςεσ ϊρεσ όςεσ 

ςυμμετείχε ςτο εικαςτικό εργαςτιρι που είναι θ κλίςθ του και το ταλζντο του, απλά 

και μόνο για να ικανοποιιςουμε τον ςτόχο που κζτει θ ςυγκεκριμζνθ διάταξθ; 

Χρειάηεται μία διαφορετικι διατφπωςθ που να εξυπθρετεί τθν αρχικι φιλοςοφία 

τόςο τθσ ρφκμιςθσ, όςο και τθν φιλοςοφία του χαρακτιρα των ΞΔΑΥ. Δεν είναι 

δυνατόν τα ΞΔΑΥ που ζχουν ςτον πυρινα τθσ φιλοςοφίασ τουσ τθν ελευκερία ςτθν 

επιλογι τθσ δθμιουργικισ ζκφραςθσ των παιδιϊν, να καταντιςουν εντελϊσ 

δυςλειτουργικά ι με χαρακτιρα καταναγκαςμοφ των παιδιϊν ωσ προσ τισ 

δραςτθριότθτζσ τουσ. Ψο μόνο αποτζλεςμα που κα φζρει θ τυχόν εφαρμογι τθσ 

ρφκμιςθσ αυτισ με τθν ςυγκεκριμζνθ διατφπωςθ είναι να «αναγκάηουμε» τα παιδιά 

να ςυμμετζχουν, κζλουν – δεν κζλουν, ιςομερϊσ και ιςόχρονα ςε όλεσ τισ 

δραςτθριότθτεσ, είτε τουσ αρζςουν, είτε δεν τουσ αρζςουν, με αποτζλεςμα τα 

παιδιά να νιϊκουν πίεςθ και να μθν επικυμοφν να ξανάρκουν. 

Χυμπεραςματικά, ο ςτόχοσ τθσ πολφπλευρθσ δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ των 

παιδιϊν, δθλαδι θ απαςχόλθςι τουσ ςε ποικίλεσ και διαφορετικζσ δραςτθριότθτεσ 

πρζπει να προβλεφκεί, αλλά δεν μπορεί να επιτευχκεί με το να υποχρεϊςουμε τα 

παιδιά να ςυμμετζχουν ιςομερϊσ και ιςοχρόνωσ ςε αυτζσ. Υρζπει θ νομοκεςία να 

διαςφαλίηει ότι κάκε ΞΔΑΥ κα προςφζρει ςε εβδομαδιαία βάςθ υποχρεωτικά μία 
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ποικιλία δραςτθριοτιτων (π.χ. τουλάχιςτον τρεισ διαφορετικζσ δραςτθριότθτεσ) οι 

οποίεσ κα προςφζρονται ιςόχρονα μοιραςμζνεσ εντόσ του εβδομαδιαίου 

προγράμματοσ, διακζτοντασ παράλλθλα και τισ κατάλλθλεσ αντίςτοιχεσ ειδικότθτεσ 

παιδαγωγικοφ προςωπικοφ για κακεμιά από αυτζσ και τα παιδιά με τουσ γονείσ κα 

είναι ελεφκεροι να επιλζξουν ςε ποια εργαςτιρια/δραςτθριότθτεσ κα 

ςυμμετζχουν.Υαράγραφοσ 7 

Κεωροφμε απόλυτα αναγκαίο ςτθν Υαράγραφο 7 να προςτεκεί εδάφιο «κ.» ωσ 

εξισ: 

κ. θ ζκδοςθ Υρότυπου Εςωτερικοφ Ξανονιςμοφ Οειτουργίασ ΞΔΑΥ, όπωσ ακριβϊσ 

υπάρχει και για τουσ παιδικοφσ ςτακμοφσ, ϊςτε να κεςπίηονται εκεί ειδικότερα 

κζματα ςχετικά με τθν λειτουργία, αλλά και το προςωπικό των ΞΔΑΥ.Σ Υρότυποσ 

Ε.Ξ.Ο μπορεί κάλλιςτα να είναι μζροσ ι παράρτθμα τθσ ΞΩΑ.Γενικό ςχόλιο επί των 

ςτόχων του άρκρου 1 που αναλφονται ςτθν αιτιολογικι ζκκεςθ και ςυγκεκριμζνα 

ςτισ ςελίδεσ 32-33: 

Πε ζκπλθξθ διαπιςτϊςαμε ότι πουκενά δεν αναφζρονται ωσ Χτόχοι τθσ νομοκετικισ 

παρζμβαςθσ: 

1. θ διαςφάλιςθ τθσ ςυνζχιςθσ τθσ λειτουργίασ των ΞΔΑΥ και ΞΔΑΥ-ΠΕΑ των 

Διμων, 

2. θ μζριμνα-πολιτικι βοφλθςθ για τθν ςτιριξθ τθσ οικονομικισ τουσ βιωςιμότθτασ 

και τθσ χρθματοδότθςισ τουσ, 

3. θ μζριμνα-πολιτικι βοφλθςθ για τθν επίλυςθ του εργαςιακοφ προβλιματοσ του 

προςωπικοφ υπό μόνιμεσ και αςφαλείσ κζςεισ εργαςίασ, 

4. θ μζριμνα-πολιτικι βοφλθςθ για περαιτζρω επιμόρφωςθ και κατάρτιςθ του 

εξειδικευμζνου προςωπικοφ των Δομϊν για να επικαιροποιοφνται οι γνϊςεισ τουσ 

πάνω ςτισ ειδικότθτζσ τουσ.Υλιρθσ απουςία ςτοχοκεςίασ με κετικό πρόςιμο για μία 

τόςο ςθμαντικι δομι Ξοινωνικισ Υρόνοιασ. Σι ςτόχοι αφοροφν μόνο ςε ελζγχουσ, 

κυρϊςεισ, απαγορεφςεισ και δυςλειτουργικζσ ζωσ και καταςτροφικζσ για τθν 

φιλοςοφία των Δομϊν «καινοτόμεσ» ρυκμίςεισ, οι οποίεσ αντί να κάνουν πιο εφκολο 

το ζργο μασ, το δυςχεραίνουν. Αντί να εξυπθρετοφν το ςκοπό για τον οποίο 

προτείνονται, κα προκαλζςουν νζα επιμζρουσ προβλιματα ςτθ λειτουργία μασ και 

κα προκαλζςουν υποβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν 

παιδαγωγικϊν δθμιουργικϊν δραςτθριοτιτων. 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 29-10-2020 και ϊρα 16:50 

Είναι ανζφικτο να τθροφν οι παιδαγωγοί-εμψυχωτζσ παρουςιολόγιο ςε πραγματικό 

χρόνο, εφόςον απαςχολοφν εκείνθ τθν ϊρα τα παιδιά . Για αυτι τθν εργαςία 
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απαιτείται υπάλλθλοσ γραμματειακισ υποςτιριξθσ, ϊςτε να τθρεί κάκε βιβλίο, το 

οποίο πρζπει να υπάρχει ςτθ δομι και το οποιο ελζγχεται. 

Ρα γίνουν επιτόπιοι ζλεγχοι ςε ΞΔΑΥ τα οποία ακόμθ και ςιμερα ςυνεργάηονται με 

ακλθτικοφσ ςυλλόγουσ, φροντιςτιρια ξενων γλωςςϊν κλπ, ι δίνονται χριματα ςτο 

χζρι ςτουσ γονείσ για να εγγράφονται ςε αυτζσ τισ δραςτθριότθτεσ. Επίςθσ, είναι 

αδιανόθτο να γίνεται θ μελζτθ των ςχολικϊν μακθμάτων εντοσ των ΞΔΑΥ. 

Από τθ ςτιγμι που είναι υποχρεωτικι θ προςχολικι εκπαιδευςθ απο τα 4 ζτθ, να 

δίδεται voucher και ςτισ μθτζρεσ παιδιϊν 4 ετϊν για εγγραφι ςε ΞΔΑΥ. 

Ρα ενταχκοφν και οι μθτζρεσ δθμοςιοι υπάλλθλοι ςτε πρόγραμμα ϊςτε να 

εγγράφουν τα παιδιά τουσ ςε ΞΔΑΥ. 

Συμπζραςμα επί των ςχολίων 

Τα ςχόλια επί του άρκρου 1 αφοροφν κυρίωσ: 

1. Στθν ανάγκθ νομοκετικισ πρόβλεψθσ τθσ δυνατότθτασ λειτουργίασ των ΚΔΑΡ και 
ςε πρωινά ωράρια, ιδίωσ ςε περιόδουσ που τα ςχολεία είναι κλειςτά.  

Από τθν τεκείςα ςε διαβοφλευςθ διάταξθ δεν προκφπτει το αντίκετο, το ςχετικό δε 
κζμα κα αποςαφθνιςτεί ςτθν υπουργικι απόφαςθ που κα εκδοκεί ςφμφωνα με τθν 
παρ. 7.  

2. Στθν θλικία των ωφελοφμενων παιδιϊν, με αφετθρία τα παιδιά θλικίασ τεςςάρων 
ετϊν, λόγω τθσ νομοκετικισ πρόβλεψθσ περί δίχρονθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ. 

Στο μζτρο που θ δυνατότθτα δίχρονθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ δεν ζχει 

εφαρμοςτεί ςτο ςφνολο των Διμων τθσ χϊρασ, προκρίνεται θ διατιρθςθ τθσ 

προτεινόμενθσ ρφκμιςθσ, εξ ου και θ πρόβλεψθ του τελευταίου εδαφίου τθσ παρ. 7 

για τθν ρφκμιςθ του εν λόγω κζματοσ με τθν ζκδοςθ υπουργικισ απόφαςθσ. 

3. Στθν ανάγκθ ρθτισ πρόβλεψθσ ςτθν παρ. 1, πζραν του προνοιακοφ, και του 

παιδαγωγικοφ χαρακτιρα των ΚΔΑΡ. 

Επιςθμαίνεται ότι ςτθν παρ. 2 κατοχυρϊνεται ωσ ςκοπόσ των ΚΔΑΡ θ δθμιουργικι 

απαςχόλθςθ των παιδιϊν με τθν εφαρμογι ςφγχρονων παιδαγωγικϊν πρακτικϊν.     

4. Στθν ανάγκθ πολεοδομικισ αδειοδότθςθσ των ΚΔΑΡ ωσ κτθρίων εκπαίδευςθσ με 

βάςθ τισ ςχετικζσ προβλζψεισ του κτθριοδομικοφ κανονιςμοφ.  

Θ προοπτικι αυτι εξετάςτθκε κατά τθν κατάςτρωςθ τθσ ρφκμιςθσ τθσ παρ. 4. 

Ωςτόςο, δεν προκρίνεται, κακϊσ θ εξ επόψεωσ κτθριοδομικοφ κανονιςμοφ 

εφαρμογι των προδιαγραφϊν για κτιρια εκπαίδευςθσ ςε περιοχζσ με χριςθ 

κοινωνικισ πρόνοιασ, κα κακιςτοφςε αδφνατθ και ςε κάκε περίπτωςθ για 
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αντικειμενικοφσ λόγουσ ιδιαίτερα δυςχερι τθν μεταγενζςτερθ χριςθ κοινωνικισ 

πρόνοιασ με βάςθ τισ διατάξεισ του κτθριοδομικοφ κανονιςμοφ ςτα κτιρια που 

αδειοδοτικθκαν ωσ ΚΔΑΡ με προδιαγραφζσ κτθρίων εκπαίδευςθσ.       

5. Στθν ανάγκθ ςυμπερίλθψθσ ςτον ςκοπό των ΚΔΑΡ τθσ υποςτθρικτικισ για τθν 

οικογζνεια αποςτολισ τουσ. 

Στθν κοινι υπουργικι απόφαςθ που κα εκδοκεί κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ παρ. 7 

προβλζπεται θ δυνατότθτα περαιτζρω εξειδίκευςθσ του ςκοποφ των ΚΔΑΡ. 

6. Στθν ανάγκθ αναδιατφπωςθσ του βϋ εδαφίου τθσ παρ. 4, ϊςτε να αρκεί ο 

περιοριςμόσ τθσ λειτουργίασ ΚΔΑΡ ςε χϊρουσ δθμόςιων ςχολικϊν κτιρίων, ςτουσ 

οποίουσ κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ωραρίου δεν πραγματοποιείται διδαςκαλία, 

κακϊσ υφίςτανται ιδθ ΚΔΑΡ που λειτουργοφν ςε δθμόςια ςχολικά κτιρια, ςτα 

οποία, κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ωραρίου πραγματοποιείται διδαςκαλία.   

 

Θ πρόβλεψθ αυτι τθσ παρ. 2 ςτοχεφει ςτθν αναβάκμιςθ των ΚΔΑΡ. Θ κακθμερινι 

μετατροπι μίασ ςχολικισ αίκουςασ εκπαίδευςθσ ςε ΚΔΑΡ και το αντίςτροφο 

υποςκελίηει τον επικυμθτό μζςο όρο ποιότθτασ ωσ ςτόχευςθ του νομοκζτθ. Εξ 

άλλου, ςτθν εξουςιοδοτικι ρφκμιςθ τθσ παρ. 7 προβλζπεται ο κακοριςμόσ των 

προχποκζςεων λειτουργίασ ΚΔΑΡ ςε κτίρια δθμόςιων ςχολείων και των εξαιρζςεων 

από τθν απαγόρευςθ λειτουργίασ τουσ ςε αίκουςεσ που πραγματοποιείται 

διδαςκαλία. 

7. Στθ δυςχζρεια εφαρμογισ τθσ πρόβλεψθσ τθσ παρ. 5 περί καταγραφισ ςε 

πραγματικό χρόνο τθσ άφιξθσ και τθσ αποχϊρθςθσ των ωφελουμζνων παιδιϊν 

μζςω ειδικισ θλεκτρονικισ εφαρμογισ. Θ δυςχζρεια που προβάλλεται ζγκειται 

ςτθν οριακι ςτελζχωςθ κυρίωσ των δθμοτικϊν ΚΔΑΡ, λόγω τθσ οποίασ αναμζνεται 

θ υποβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν με τθν προςκικθ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ υποχρζωςθσ.  

Θ ρφκμιςθ κρίνεται αναγκαία και ςτοχεφει ςτθν διαςφάλιςθ τθσ πραγματικισ 

παρουςίασ των ωφελουμζνων παιδιϊν ςε ΚΔΑΡ που χρθματοδοτοφνται από 

δθμόςιουσ και ενωςιακοφσ πόρουσ, ιτοι ςτο ςφνολο των αδειοδοτθμζνων ΚΔΑΡ.  

8. Στο ανελαςτικό τθσ πρόβλεψθσ περί υποχρεωτικισ ιςομεροφσ απαςχόλθςθσ των 

ωφελουμζνων παιδιϊν ςε τρεισ τουλάχιςτον δραςτθριότθτεσ δθμιουργικισ 

απαςχόλθςθσ. Καίτοι αναγνωρίηεται ότι ο λόγοσ που ειςάγεται θ ςυγκεκριμζνθ 

ρφκμιςθ περί πολφπλευρθσ δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ είναι ςαφισ και ο ςτόχοσ 

που κζτει είναι ςωςτόσ (αντιμετϊπιςθ φαινομζνων μονοκεματικϊν ΚΔΑΡ), με το 

ςυγκεκριμζνο περιεχόμενο αποςτερεί από τα ωφελοφμενα παιδιά τθ δυνατότθτα 

απαςχόλθςισ τουσ ςε δραςτθριότθτεσ τθσ προτίμθςισ τουσ ςτον βακμό που 
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επικυμοφν, εξαναγκάηοντάσ τα χρονικά ιςομερϊσ ςε δραςτθριότθτεσ που δεν 

τυγχάνουν τθσ προτίμθςισ τουσ.  

Τα ςχόλια αυτά γίνονται αποδεκτά. Θ ςυγκεκριμζνθ διατφπωςθ τθσ παρ. 3 και τθσ 

παρ. 5 κα αναδιαμορφωκοφν και το κζμα αυτό κα ρυκμιςτεί με τθν κοινι 

υπουργικι απόφαςθ τθσ παρ. 7.      

9. Στθν αντίκεςθ του βϋ εδαφίου τθσ παρ. 4 ςτον. Ν. 3919/2011 λόγω του 

περιοριςμοφ τθσ κατ’ εξαίρεςθ δυνατότθτασ λειτουργίασ ΚΔΑΡ ςε κτιρια δθμοςίων 

ςχολείων και όχι ςε κτιρια ιδιωτικϊν ςχολείων.  

Θ ςυγκεκριμζνθ δυνατότθτα προβλζπεται ςτθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ κατϋ 

εξαίρεςθ, κακϊσ δεν είναι επικυμθτι θ λειτουργία ΚΔΑΡ ςε ςχολικά κτιρια και 

προεχόντωσ ςε αίκουςεσ διδαςκαλίασ (βλ. ανωτζρω και παρ. 6). Θ κατ’ εξαίρεςθ 

αυτι δυνατότθτα κα εξειδικευκεί ςτθν υπουργικι απόφαςθ που κα εκδοκεί 

ςφμφωνα με τθν παρ. 7 και ζχει ωσ βάςθ τθν επιλογι ακόμα και τα ΚΔΑΡ που 

ιδρφονται από δθμοτικοφσ φορείσ, ςφμφωνα με τθν ςχετικι τουσ αρμοδιότθτα 

βάςει του άρκρου 75 του ν. 3463/2006 και τθσ παράλλθλθσ αρμοδιότθτάσ τουσ επί 

των ςχολικϊν κτθρίων βάςει του ίδιου άρκρου, να μθν ιδρφονται και λειτουργοφν 

ςτα κτιρια αυτά, παρά μόνο αν δεν υφίςταται άλλθ δυνατότθτα. Θ δυνατότθτα, 

ςυνεπϊσ, ίδρυςθσ και λειτουργίασ ΚΔΑΡ ςε χϊρουσ δθμόςιων ςχολικϊν κτθρίων, 

προβλζπεται ωσ ultima ratio προκειμζνου για τθν εξαςφάλιςθ τθσ άςκθςθσ τθσ 

ςχετικισ αρμοδιότθτασ των Διμων για τθν εκ μζρουσ τουσ άςκθςθ κοινωνικισ 

πολιτικισ.      

10. Στθν ανάγκθ διευκζτθςθσ των εργαςιακϊν προβλθμάτων των υπαλλιλων των 

ιδθ λειτουργοφντων δθμοτικϊν ΚΔΑΡ. 

 

11. Στθν ανάγκθ πρόβλεψθσ Ρρότυπου Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ των 

ΚΔΑΡ. 

 

Άρκρο 2: 

Κζντρα Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ Ραιδιϊν και Ατόμων με Αναπθρία 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 16-10-2020 και ϊρα 11:53: 

«ΞΔΑΥ 

1)κα πρεπει το προςωπικο που απαςχολειται να εχει παιδαγωγικθ καταρτιτθ ΥΕ και 

ΨΕ να ΕΧΕΛ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΘ ΞΑΨΑΦΨΛΧΘ(ωςτε να μπορουν να προςεγγιςουν 

επιςτθμονικα και με γνωςεισ το κακε παιδι και τθν ενοια τθσ «δθμιουργικθσ 

απαςχολθςθσ»που πολλοι ςυναδελφοι ΔΕ δεν μπορουν να προςεγγιςουνκαι 

παρατθρουνται υπερβολεσ.) 

2)ΠΣΡΛΠΣΥΣΛΘΧΘ ΣΟΩΡ ΨΩΡ ΧΩΠΒΑΧΛΣΩΧΩΡ θ μοριοδοτθςθ τουσ ςτον εναιο 
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πινακα αναπλρωτων του ΩΥ.Υαιδειασ 

3)Πεγαλυτεροσ ελεγχοσ ςτα ιδιωτικα κδαπ ..και να λειτουργουν οπωσ τα ιδιωτικα 

εκπαιδευτθρια (ςχολεια κτλπ) εαν νομιηουν οτι ειναι το ιδιο ανταγωνιςτικα..και 

παρεχουν τισ ιδιεσ υπθρεςιεσ οχι με τθν μορφθ των voucher..μιασ και ειναι δθμοςιο 

χρθμα..π.χ ενα παιδι για να παει ςτο Δθμοτικο δεν του δινουν voucher να επιλεξει 

να παει ςε Δθμοςιο θ ιδιωτικο ςχολειο. 

3)Ψο βοθκθτικο προςωπικο π.χ κακαριςτριεσ κτλπ..να απαςχολουνται μονο ςτα 

ΞΔΑΥ με τισ αναλογεσ ωρεσ και οχι ο κακε Δθμοσ να τισ χρθςιμοποιει οπου κελεικαι 

με πλθρθ ωραριο επιβαρυνοντασ το υπαρχων προγραμμα..ςτεροντασ απο 

υπθρεςιεσ και υλοτεχνικο υλικο τα παιδια. 

4)Ξαλυτεροσ ελεγχοσ ωςτε τα κονδυλια -VOUCHER ΡΑ ΔΛΑΨΛΚΣΡΨΑΛ αποκλειςτικα 

για τα ΞΔΑΥ και οχι να καλυψουν «τρυπεσ «ο εκαςτοτε Δθμοσ» 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε από τθ Μζριμνα Ατόμων με Αυτιςμό – Σωματείου 

Φιλανκρωπικοφ μθ Κερδοςκοπικοφ Χαρακτιρα Βζροια Θμακείασ ςτισ 16-10-2020 

και ϊρα 21:04: 

«Ωσ ςφλλογοσ γονζων και κθδεμόνων ατόμων ςτο φάςμα του αυτιςμοφ με τθν 

επωνυμία Π.Α.μ.Α (Πζριμνα Ατόμων με Αυτιςμό) με ζδρα τθ Βζροια ,κα κζλαμε να 

κατακζςουμε κι εμείσ τισ απόψεισ μασ. Είμαςτε ςφλλογοσ γονζων φιλανκρωπικοφ 

μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα και ζχουμε δθμιουργιςει κδαπ μεΑ ςε δθμόςιο ειδικό 

ςχολείο ςτθ Βζροια το οποίο και αδειοδοτικθκε από τθ ΥΕ Θμακίασ το Πάθ του 

2019 και απαςχολεί δθμιουργικά 25 άτομα με αυτιςμό και ςφνοδεσ αναπθρίεσ κατα 

τισ απογευματινζσ ϊρεσ μιασ και δεν υπάρχει ΞΑΠΛΑ δομι να φιλοξενιςει τα παιδιά 

μασ. Ηθτάμε να λάβετε υπόψθ ςασ τισ παρακάτω προτάςεισ. 

• Χτθν υπουργικι απόφαςθ να υπάρχει ςαφισ αναφορά για δθμιουργία ΞΔΑΥ ΑμεΑ 

από φορείσ ,όπωσ ο ςφλλογόσ μασ, ο οποίοσ είναι ςφλλογοσ γονζων και κθδεμόνων 

φιλανκρωπικοφ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, ςε δθμόςια κτίρια, ςχολικά κτίρια, 

που ζχουν παραχωρθκεί από τουσ διμουσ και ειδικά για τα ΞΔΑΥ ΑμεΑ που 

δθμιουργοφνται ςε ςχολεία να μποροφν να χρθςιμοποιοφνται όλεσ οι αίκουςεσ 

διδαςκαλίασ γιατί είναι απαραίτθτεσ για τισ αναπθρίεσ των παιδιϊν μασ. Θ 

διαβοφλευςθ δεν αναφζρει πουκενά τί κα γίνει με τισ δομζσ που ιδθ λειτουργοφν 

ςε δθμόςια κτίρια, ςχολικά κτίρια όπωσ θ δικι μασ που θ παραχϊρθςι τουσ 

ανανεϊνεται κάκε χρόνο, υπάρχει αςάφεια και θ κάκε περιφερειακι ενότθτα κα τθ 

μεταφράηει διαφορετικά! Δθλαδι θ δυνατότθτα δθμιουργίασ ΞΔΑΥ ΑμεΑ, δίνεται 

ςτθν ιδιωτικι και μόνο πρωτοβουλία (αν υπάρχει).Ψι κα απογίνουν τα παιδιά μασ 

;Ξαμία δομι δε κα μπορζςει να τα φιλοξενιςει, αν ςτθ νζα κοινι υπουργικι 

απόφαςθ εξακολουκεί να υπάρχει αυτι θ αςάφεια, αν δθλαδι οι Διμοι μποροφν να 

εξακολουκοφν να παραχωροφν ςχολικά κτίρια και κυρίωσ ειδικά ςχολεία που ζχουν 

τισ κτιριακζσ προδιαγραφζσ για τθ δθμιουργία ΞΔΑΥ ΑμεΑ ςε ςυλλόγουσ γονζων μθ 

κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα και να μποροφν φυςικά να χρθςιμοποιοφν αίκουςεσ 

διδαςκαλίασ που ςτο ςχολικό ωράριο χρθςιμοποιοφνται μιασ και το κδαπ λειτουργεί 
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εκτόσ ςχολικοφ ωραρίου. Αν κζλουμε ανοιχτά ςχολεία ςτθ κοινωνία και αειφόρο 

ανάπτυξθ τότε γιατί να μθν τα χρθςιμοποιοφμε ; 

• Ρα μεριμνιςει το αρμόδιο υπουργείο να υπάρχει ςαφισ αναφορά ςτο πόςεσ 

τουαλζτεσ αντιςτοιχοφν ςε πόςα ΑμεΑ. Αυτι τθ ςτιγμι ζχουν ςτθκεί ΞΔΑΥ ΑμεΑ με 

2, 3, 4 τουαλζτεσ ΑμεΑ για 25 ωφελοφμενουσ. Θ κάκε περιφερειακι ενότθτα και 

αντιπεριφζρεια αδειοδοτοφςε κατά το δοκοφν. Θ εμπειρία του ςυλλόγου μασ 

,δείχνει ότι θ φπαρξθ δυο τουαλετϊν ΑμεΑ για 25 ωφελοφμενουσ είναι υπεραρκετι. 

Αυτό δυςκολεφει και τθν ιδιωτικι πρωτοβουλία ςτθν αναηιτθςθ χϊρων. Υοφ να 

βρεκεί χϊροσ για να ςτιςεισ ΞΔΑΥ ΑμεΑ και να χωράει 4 τουαλζτεσ! Σι τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ κακϊσ και ο αρικμόσ των wc αμεα κα πρζπει να κακοριςτοφν και με 

τθ φφςθ των αναπθριϊν του κάκε κδαπ μεΑ. Δθλαδθ 3 και 4 wc αμεα για 25 άτομα 

ΑμεΑ χωρίσ κινθτικι αναπθρία;(με το νόμο του 2001 ερμθνεφει θ κάκε περιφζρεια 

τθν αναλογία wc ςε ςχζςθ με τουσ ωφελοφμενουσ,κατα το δοκοφν) 

• Είναι απαράδεκτο να μπορείσ να ςτιςεισ ΞΔΑΥ ΑμεΑ με δφο εκπαιδευτζσ ςε 25 

ωφελοφμενουσ ΑμεΑ .Χρειάηονται τουλάχιςτον 8 άτομα. Επίςθσ πρζπει να δίνεται θ 

ελευκερία ςτισ δομζσ να επιλζγουν τισ ειδικότθτεσ που χρειάηονται ανάλογα με τισ 

αναπθρίεσ που ζχουν. Δεν ζχουν όλα τα ΑμεΑ τθν ίδια λειτουργικότθτα. Αυτονόθτθ 

κεωρείται θ φπαρξθ προςωπικοφ κακαριότθτασ και ειδικοφ βοθκθτικοφ 

προςωπικοφ.(Υάλι με το νόμο του 2001 για τθν αδειοδότθςθ κδαπ αναφζρει 

ελάχιςτο εκπαιδευτικό προςωπικό 2 εκπαιδευτζσ για 25 ΑμεΑ!) 

• Πε τθ νζα υπουργικι απόφαςθ πρζπει οπωςδιποτε να εφαρμοςτεί ο 

υποχρεωτικόσ προαυλιςμόσ των ΑμεΑ και οι εξωτερικζσ δράςεισ κοινωνικισ 

ζνταξθσ. Ζχουν επιτρζψει οι προθγοφμενεσ κυβερνιςεισ αυτι τθ ςτιγμι ΑμεΑ να 

υπάρχουν ςε ΞΔΑΥ που ζχουν ςτεγαςτεί ςε πυλωτζσ οχτϊ ϊρεσ χωρίσ να 

προαυλίηονται. Εςείσ κα το αντζχατε; 

Υαντοφ ςτθν Ευρϊπθ θ πρωτοβουλία γονζων ενιςχφεται, ειδικά ςε ότι αφορά τθ 

μζριμνα, φροντίδα και εκπαίδευςθ των ΑμεΑ! Εξαιρετικι θ ιδιωτικι πρωτοβουλία, 

εξαιρετικι και θ κρατικι μζριμνα αν υπάρχει που μζχρι τϊρα είναι ανφπαρκτθ, αλλά 

θ αγκαλιά του γονιοφ και θ εμπειρία είναι αναντικατάςτατθ. Ελπίηουμε να λάβετε 

υπόψθ τισ ανθςυχίεσ μασ και τισ προταςεισ μασ. 

Ακοφςτε κι εμάσ τουσ γονείσ. Υρόκειται για ότι πολυτιμότερο ζχουμε, τα παιδιά μασ! 

Ξανείσ δε γνωρίηει καλφτερα από εμάσ !Χασ ευχαριςτουμε με εκτίμθςθ το ΔΧ του 

ςυλλόγου ΠΑμΑ Πζριμνα Ατόμων με Αυτιςμό» 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 19-10-2020 και ϊρα 10:03: 

«Χχετικά με το ν.4 Ξάκε αδειοδοτθμζνοσ φορζασ υποχρεοφται, κατ’ ελάχιςτο, να 

δθλϊνει ςτθν θλεκτρονικι εφαρμογι τθσ παρ. 5 του άρκρου 9 , ςε πραγματικό 

χρόνο, τθν άφιξθ κάκε παιδιοφ και ατόμου ςτθ δομι και τθν αποχϊρθςι του, κακϊσ 

και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίασ τθσ, με ρθτι καταγραφι των επιμζρουσ 

δραςτθριοτιτων δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ και το χρονοδιάγραμμά τουσ. 
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Από τθν εμπειρία 13 ετϊν που εργάηομαι ςε Δθμοτικό ΞΔΑΥ, κεωρϊ ότι αυτό το 

μζτρο δεν είναι εφικτό.Ωπάρχουν μζρεσ που τα παιδιά προςζρχονται ςτθ δομι από 

τθν ζναρξθ ωραρίου λειτουργίασ δομισ, κι άλλεσ που προςζρχονται αργότερα με 

χαρακτθριςτικό ότι θ προςζλευςθ ενόσ παιδιοφ μπορεί να γίνει ςε άλλθ βάρδια, ( 

όταν ο χρόνοσ του περιςςεφει από τα διαβάςματα ι άλλεσ δραςτθριότθτεσ). Αυτό 

είναι μια πραγματικότθτα με αποτζλεςμα να μθν είναι δυνατόν να τθρθκοφν 

απόλυτα οι προςελεφςεισ των παιδιϊν κατά τθ δθλωμζνθ βάρδια, για τον 

απλοφςτατο λόγο ότι κανζνα παιδί δεν πρζπει να ςτερείται του δικαιϊματοσ τθσ 

δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ, του παιχνιδιοφ και τθσ ςυνφπαρξθσ με ςυνομιλικουσ 

πζρα από το ςχολείο, για ευνόθτουσ παιδαγωγικοφσ, ψυχολογικοφσ και κοινωνικοφσ 

λόγουσ και ι να πιζηεται υπερβολικά να ολοκλθρϊςει τισ ςχολικζσ εργαςίεσ για να 

παρουςιαςτεί ςτθ δομι ςτθ δθλωμζνθ βάρδια ι να μθν απολαμβάνει τθ δυνατότθτα 

ψυχαγωγίασ που του δίνει θ εγγραφι του ςτο πρόγραμμα.Φυςικά πάντα 

τθρουμζνων των αναλογιϊν ςε αρικμό παιδιϊν που μποροφν να βρίςκονται ςτο 

χϊρο ανά τετράωρο κάκε βάρδιασ.Πε λίγα λόγια θ δομι τυπικά κα είναι 

εκτικζμενθ, ότι δθλ. δεν τθρεί τουσ κανόνεσ λειτουργίασ δομισ ΞΔΑΥ και ςε 

πραγματικό χρόνο on line και ςε πικανό επιτόπιο ζλεγχο. Είναι λοιπόν δυνατό να 

ςτιγματίηεται μια δομι που κατά βάςιν εξυπθρετεί τουσ ωφελοφμενουσ γονείσ και 

παιδιά και διευκολφνει τισ προχποκζςεισ για μια καλφτερθ ηωι; Ψο κζμα είναι 

τυπικό ενϊ δε κα ζπρεπε να είναι.Πια δομι που ζχει άδεια λειτουργίασ δφο 

βαρδιϊν εξυπθρετεί περιςςότερουσ δθμότεσ π.χ. ςτθ δικι μασ τθ δομι υπάρχει 

δυναμικότθτα 60 παιδιϊν οπότε κακθμερινά υπάρχει επαρκισ ζωσ μεγάλθ 

προςζλευςθ παιδιϊν ςτα πλαίςια του επιτρεπόμενου αρικμοφ ανά βάρδια. Αλλά 

και οι μικρότερεσ δομζσ αναλογικά με τα εγγεγραμζνα παιδιά ςίγουρα κα 

εξυπθρετοφν τθν ανάγκθ αρκετϊν γονζων για ελεφκερο χρόνο ι χρόνο εργαςίασ με 

τθν αςφαλι φφλαξθ και δθμιουργικι απαςχόλθςθ των παιδιϊν τουσ κι αυτό είναι το 

λιγότερο που μια προθγμζνθ πολιτεία, ζνα κράτοσ μπορεί να παρζχει ςτθν 

οικογζνεια. Υολλοί γονείσ ζχουν εκφράςει τα παράπονά τουσ και ουςιαςτικά 

δθλϊνουν τυπικά μια βάρδια προκειμζνου να γίνουν δεκτοί ςτο πρόγραμμα και 

ςτθν πορεία μετακζτουν το κζμα ςτο προςωπικό δομισ με παράπονα ι παρακάλια 

να εξυπθρετθκοφν. Ξατά τθ γνϊμθ μου ζχουν δίκιο. Ζτςι δεν κρφβω ότι κάποιεσ 

φορζσ ζχουμε δυςαρεςτιςει τουσ γονείσ γι αυτοφσ τουσ λόγουσ ι κι ακόμα ζχουμε 

ατφπωσ εξυπθρετιςει τουσ γονείσ με τθ ςυμφωνία ότι για να παραμείνει το παιδί 

ςτθ δομι κα πρζπει να μασ τθλεφωνοφν πριν τθν προςζλευςθ ςε άλλθ βάρδια για 

να ρωτιςουν τθν διακεςιμότθτα ςε αρικμό παιδιϊν και οπωςδιποτε κα 

ειδοποιοφνται να πάρουν το παιδί τουσ όταν ο αρικμόσ των παιδιϊν ςτθν τυπικι 

βάρδια ζχει ςυμπλθρωκεί.Εξίςου ςθμαντικό ι ακόμα πιο ςθμαντικό από τα 

παραπάνω κεωρϊ ότι είναι το γεγονόσ, τόςοι εργαηόμενοι που υποςτθρίηουν με 

προςωπικζσ κυςίεσ το δικαίωμα ςτθν εργαςία ςε βαςικά κζματα όπωσ θ μθ ζγκαιρθ 

και πολλζσ φορζσ κακόλου μιςκοδοςία,(ευτυχϊσ ςε παρελκόντα χρόνο ςτθν δικι 

μασ περίπτωςθ), ζναν κεςμό τόςων ετϊν, είναι τουλάχιςτον αναξιοπρεπζσ να 
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εργάηονται ςε ςτυλ «BIG BROTHER», ασ μου επιτραπεί θ ζκφραςθ.Θ λειτουργία των 

δθμοτικϊν τουλάχιςτον ΞΔΑΥ εποπτεφεται από τα αρμόδια όργανα του Διμου και 

άλλεσ επιτροπζσ.Υροσ τι λοιπόν θ τφπου «ςτενι παρακολοφκθςθ» ςε πραγματικό 

χρόνο; Εκ των παραπάνω ειςθγοφμαι τθν παράλθψθ αυτοφ του μζτρου, εκτόσ και αν 

διαμορφωκοφν άρκρα ςτουσ κανόνεσ παροχισ του ευρωπαϊκοφ προγράμμματοσ και 

λειτουργίασ ΞΔΑΥ με όρουσ πιο ςυναφείσ με τθν πραγματικι λειτουργικι του όλου 

κζματοσ. 

Χασ ευχαριςτϊ για τθ δυνατότθτα ζκφραςθσ άποψθσ!» 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 21-10-2020 και ϊρα 18:18: 

«ΞΔΑΥ-ΠΕΑ 

Άρκρο 2, Υαράγραφοσ 2 

Χκοπόσ των ΞΔΑΥΑΠΕΑ είναι θ δθμιουργικι απαςχόλθςθ των παιδιϊν και των 

ενθλίκων ατόμων με αναπθρία, θ κοινωνικι ζνταξθ μζςω τθσ ομαδικισ 

δραςτθριότθτασ, θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ μζςω τθσ απόκτθςθσ δεξιοτιτων 

αυτοεξυπθρζτθςθσ, μζςω προγραμμάτων ζκφραςθσ και ψυχαγωγίασ, μζςω 

ανάπτυξθσ ατομικϊν και κοινωνικϊν δεξιοτιτων, άκλθςθσ και ςωματικισ αγωγισ 

και θ ψυχολογικι ςτιριξθ των ίδιων και των οικογενειϊν τουσ. 

Για τον ζλεγχο τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ των ΞΔΑΥΑΠΕΑ και τθν αξιολόγθςι τουσ 

ωσ κεςμοφ Ξοινωνικισ Υρόνοιασ, δθμιουργείται θλεκτρονικι εφαρμογι του 

Ωπουργείου Εργαςίασ και Ξοινωνικϊν Ωποκζςεων, τθν οποία υλοποιεί και 

διαχειρίηεται θ εταιρεία «Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ Ξοινωνικισ Αςφάλιςθσ Α.Ε.» 

(Θ.ΔΛ.Ξ.Α. Α.Ε.). Χτθν εφαρμογι αυτι κάκε αδειοδοτθμζνοσ φορζασ υποχρεοφται, 

κατ’ ελάχιςτο, να δθλϊνει ςε θμεριςια βάςθ τθν ςυμμετοχι/παρουςία κάκε 

παιδιοφ δθλϊνοντασ ΥΑΦΩΡ / ΑΥΩΡ και όχι ςε πραγματικό χρόνο γιατί πρακτικά κα 

απαιτεί πολφ χρόνο για το άτομο που κα ζχει τθ ευκφνθ αυτι και ςτθν ουςία κα 

αποκοπεί από τθν παιδαγωγικι διαδικαςία αναλαμβάνοντασ το ρόλο του 

ΞΑΨΑΓΦΑΦΕΑ-ΥΑΦΣΩΧΛΣΟΣΓΣΩ. 

Θ real time καταγραφι ακοφγεται απόλυτα αποτελεςματικι ωσ προσ τον ςτόχο του 

ελζγχου τθσ ςυμμετοχισ των παιδιϊν, αλλά αν το προςεγγίςουμε πρακτικά, απαιτεί 

τθ δζςμευςθ ενόσ ατόμου από το προςωπικό για να αςχολείται με προςοχι και 

ακρίβεια ΠΣΡΣ με αυτό, για να μθ γίνει βεβαίωσ κάποιο λάκοσ και γεννθκοφν νζα, 

μεγαλφτερα προβλιματα λόγω αυτοφ. Πε τα ςθμερινά δεδομζνα ΔΕΡ περιςςεφει, 

ςτα δθμοτικά τουλάχιςτον ΞΔΑΥΑΠΕΑ, αυτό το επιπλζον άτομο. Είμαςτε ιδθ 

οριακά ςτελεχωμζνοι και ζνα τζτοιο χρονικά απαιτθτικό επιπλζον κακικον, κα 

αποδυναμϊςει τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ακόμα περιςςότερο. 

Επίςθσ να ςυμπεριλθφκεί ωσ Χτόχοσ τθσ νομοκετικισ παρζμβαςθσ θ διαςφάλιςθ τθσ 

ςυνζχιςθσ τθσ λειτουργίασ των ΞΔΑΥ και ΞΔΑΥ-ΠΕΑ των Διμων και θ τθν επίλυςθ 

του εργαςιακοφ προβλιματοσ του προςωπικοφ υπό μόνιμεσ και αςφαλείσ κζςεισ 

εργαςίασ. 

Ρα υιοκετθκοφν οι προτάςεισ του ΥΑΧΕΞΔΑΥ και τθσ ΞΕΔΕ για μόνιμεσ δομζσ ΞΔΑΥ 
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και ΞΔΑΥ-ΠΕΑ ςτουσ Διμουσ, με επαρκι και εξαςφαλιςμζνθ χρθματοδότθςθ βάςει 

ακριβοφσ και προχπολογιςμζνου λειτουργικοφ κόςτουσ (και όχι με προβλθματικά 

και ςπάταλα ςυςτιματα χρθματοδότθςθσ τφπου voucher) και μονιμοποίθςθ του 

προςωπικοφ.» 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε από τον Ρανελλινιο Σφλλογο Εργαηομζνων ΚΔΑΡ ςτισ 23-

10-2020 και ϊρα 00:36: 

«Υαράγραφοσ 2 

Υροτείνουμε αναδιατφπωςθ τθσ Υαραγράφου 2 ωσ εξισ: 

Χκοπόσ των ΞΔΑΥΑΠΕΑ είναι θ δθμιουργικι απαςχόλθςθ των παιδιϊν και των 

ενθλίκων ατόμων με αναπθρία, θ κοινωνικι ζνταξθ μζςω τθσ ομαδικισ 

δραςτθριότθτασ, θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ μζςω τθσ απόκτθςθσ δεξιοτιτων 

αυτοεξυπθρζτθςθσ, μζςω προγραμμάτων ζκφραςθσ και ψυχαγωγίασ, μζςω 

ανάπτυξθσ ατομικϊν και κοινωνικϊν δεξιοτιτων, άκλθςθσ και ςωματικισ αγωγισ 

και θ ψυχολογικι ςτιριξθ των ίδιων και των οικογενειϊν τουσ. 

Υαράγραφοσ 3 

Υροτείνουμε τθν αναδιατφπωςθ τθσ Υαραγράφου 3 ωσ εξισ: 

Ψα ΞΔΑΥΑΠΕΑ δφνανται να ιδρφονται και να λειτουργοφν ςε περιοχζσ όπου ςτον 

οικείο πολεοδομικό ςχεδιαςμό είναι επιτρεπτι θ χριςθ κτιρίων κοινωνικισ 

πρόνοιασ και για τθν αδειοδότθςι τουσ εφαρμόηονται οι εκάςτοτε ιςχφουςεσ 

διατάξεισ τθσ πολεοδομικισ νομοκεςίασ για τισ δομζσ κοινωνικισ πρόνοιασ. Kατ’ 

εξαίρεςθ, δφναται να ςτεγάηονται και ςε χϊρουσ δθμόςιων ςχολικϊν κτιρίων. Σι 

προχποκζςεισ λειτουργίασ των ΞΔΑΥ-ΠΕΑ ςε κτίρια δθμόςιων ςχολείων 

κακορίηονται και εξειδικεφονται μζςω τθσ ΞΩΑ τθσ παραγράφου 7 του Άρκρου 1. 

Αιτιολόγθςθ: 

Υρζπει να ςυηθτθκεί περιςςότερο το ςυγκεκριμζνο κζμα προτοφ ρυκμιςτεί, κακϊσ 

είναι πάρα πολφ ςθμαντικό για το παρόν και κυρίωσ για το μζλλον των δθμοτικϊν 

ΞΔΑΥ-ΠΕΑ και ειδικότερα ςχετίηεται άμεςα με τθν ανάγκθ δθμιουργίασ 

ευνοϊκότερων ςυνκθκϊν για τθν ίδρυςθ νζων ΞΔΑΥ-ΠΕΑ ςτουσ Διμουσ. Σπότε 

προτείνουμε να αποτελζςει κζμα που κα ρυκμιςτεί οριςτικά μζςω τθσ ΞΩΑ και όχι 

μζςω τθσ παροφςασ διάταξθσ νόμου. 

Υαράγραφοσ 4 

Υροτείνουμε αναδιατφπωςθ τθσ Υαραγράφου 4 ωσ εξισ: 

Ξάκε αδειοδοτθμζνοσ φορζασ υποχρεοφται, κατ’ ελάχιςτο, να δθλϊνει ςτθν 

θλεκτρονικι εφαρμογι τθσ παρ. 5 του άρκρου 9, ςε θμεριςια βάςθ τθν άφιξθ κάκε 

παιδιοφ και ατόμου ςτθ δομι και τθν αποχϊρθςι του, κακϊσ και το εβδομαδιαίο 

πρόγραμμα λειτουργίασ τθσ, με ρθτι καταγραφι των επιμζρουσ δραςτθριοτιτων 

δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ και το χρονοδιάγραμμά τουσ. 
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Αιτιολόγθςθ: 

Εκτόσ από όςα αναφζρονται ςτο υποβλθκζν ςχόλιο του ΥΑΧΕΞΔΑΥ για τθν 

παράγραφο 5, του Άρκρου 1 για τα ΞΔΑΥ, τα οποία ιςχφουν επίςθσ και για τα ΞΔΑΥ-

ΠΕΑ, κα κζλαμε να προςκζςουμε κάποιεσ επιπλζον ιδιαίτερεσ λεπτομζρειεσ για τισ 

ςυγκεκριμζνεσ Δομζσ. Υζρα, λοιπόν, από τα πρακτικά προβλιματα ςτθ λειτουργία 

τθσ θλεκτρονικισ καταγραφισ προςζλευςθσ/αποχϊρθςθσ (απαςχόλθςθ 

προςωπικοφ, τεχνικά προβλιματα Θ/Ω, internet) προκφπτουν ςοβαρά ηθτιματα, 

όςον αφορά ςτθν εφαρμογι των παραπάνω ςτα ΞΔΑΥ- ΠΕΑ. Χτα ΞΔΑΥΑΠΕΑ 

εξυπθρετοφνται ςε μεγάλο ποςοςτό άτομα με βαριά νοθτικι ςτζρθςθ, κινθτικά 

προβλιματα, αυτιςμό κ.ά. Είναι ανζφικτο, ςε πραγματικό χρόνο, να καταχωρείται θ 

άφιξθ και θ αποχϊρθςθ του ωφελοφμενου ςτθ Δομι, όταν το ιδθ υπάρχον 

προςωπικό ζχει να απαςχολθκεί με διδαςκαλία, ςίτιςθ, κακαριότθτα και πολφ πιο 

ςθμαντικζσ ανάγκεσ. Κεωροφμε ότι κατά τθ διάρκεια τθσ παρουςίασ των 

ωφελοφμενων όταν ζχεισ να αντιμετωπίςεισ ζκρυκμεσ καταςτάςεισ όπωσ π.χ. 

εκριξεισ κυμοφ, κρίςεισ επικετικότθτασ, επιλθψία κλπ., το να πρζπει ταυτόχρονα να 

καταγράφεισ αφίξεισ/αναχωριςεισ ςε πραγματικό χρόνο, είναι αντικειμενικά 

αδφνατον και ανοφςιο και ςίγουρα κα δθμιουργοφςε τεράςτια προβλιματα ςτθν 

ποιότθτα και τισ απαιτιςεισ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. Ειδικότερα, για τα 

ΞΔΑΥΑΠΕΑ, που τθ διαχείριςι τουσ τθν ζχουν οι Διμοι ι οι ΣΨΑ, οι ζλεγχοι μποροφν 

να πραγματοποιοφνται από τον αρμόδιο φορζα διαχείριςθσ. Πια τζτοια εφαρμογι, 

μόνο αρνθτικι επιβάρυνςθ προςκζτει ςτθ λειτουργία τθσ Δομισ. Πε βάςθ τα 

παραπάνω, θ καταγραφι προςζλευςθσ/αποχϊρθςθσ κακϊσ και οι εβδομαδιαίεσ 

δραςτθριότθτεσ μποροφν να γίνονται ςε θμεριςια βάςθ ςτθν εκάςτοτε Δομι, μετά 

τθν αποχϊρθςθ των ωφελοφμενων και όχι ςε πραγματικό χρόνο και να 

αποςτζλλονται ςτον αρμόδιο Φορζα ελζγχου, εφόςον ηθτθκοφν. 

Υαράγραφοσ 5 

Κεωροφμε απόλυτα αναγκαίο ςτθν Υαράγραφο 5 να προςτεκεί εδάφιο «ι.» ωσ εξισ: 

ι. θ ζκδοςθ Υρότυπου Εςωτερικοφ Ξανονιςμοφ Οειτουργίασ ΞΔΑΥ-ΠΕΑ, όπωσ 

ακριβϊσ υπάρχει και για τουσ παιδικοφσ ςτακμοφσ, ϊςτε να κεςπίηονται εκεί 

ειδικότερα κζματα ςχετικά με τθν λειτουργία, αλλά και το προςωπικό των ΞΔΑΥ-

ΠΕΑ. 

Σ Υρότυποσ Ε.Ξ.Ο μπορεί κάλλιςτα να είναι μζροσ ι παράρτθμα τθσ ΞΩΑ.» 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 23-10-2020 και ϊρα 17:18: 

ΚΑ ΥΦΣΨΕΛΡΑ μία αναδιατφπωςθ τθσ Υαραγράφου 2 κακϊσ ςτα ΞΔΑΥΠΕΑ 

εργαηονται τεχνικοί εκπαιδευτζσ, γυμναςτεσ, ψυχολόγοι, μουςικοί, ωσ εξισ: 

Χκοπόσ των ΞΔΑΥΑΠΕΑ είναι θ δθμιουργικι απαςχόλθςθ των παιδιϊν και των 

ενθλίκων ατόμων με αναπθρία, θ κοινωνικι ζνταξθ μζςω τθσ ομαδικισ 

δραςτθριότθτασ, θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ μζςω τθσ απόκτθςθσ δεξιοτιτων 

αυτοεξυπθρζτθςθσ, μζςω προγραμμάτων ζκφραςθσ και ψυχαγωγίασ, μζςω 
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ανάπτυξθσ ατομικϊν και κοινωνικϊν δεξιοτιτων, άκλθςθσ και ςωματικισ αγωγισ 

και θ ψυχολογικι ςτιριξθ των ίδιων και των οικογενειϊν τουσ. 

αναδιατφπωςθ τθσ Υαραγράφου 3 ωσ εξισ: 

Ψα ΞΔΑΥΑΠΕΑ δφνανται να ιδρφονται και να λειτουργοφν ςε περιοχζσ όπου ςτον 

οικείο πολεοδομικό ςχεδιαςμό είναι επιτρεπτι θ χριςθ κτιρίων κοινωνικισ 

πρόνοιασ και για τθν αδειοδότθςι τουσ εφαρμόηονται οι εκάςτοτε ιςχφουςεσ 

διατάξεισ τθσ πολεοδομικισ νομοκεςίασ για τισ δομζσ κοινωνικισ πρόνοιασ. Kατ’ 

εξαίρεςθ, δφναται να ςτεγάηονται και ςε χϊρουσ δθμόςιων ςχολικϊν κτιρίων. Σι 

προχποκζςεισ λειτουργίασ των ΞΔΑΥ-ΠΕΑ ςε κτίρια δθμόςιων ςχολείων 

κακορίηονται και εξειδικεφονται μζςω τθσ ΞΩΑ τθσ παραγράφου 7 του Άρκρου 1. 

αναδιατφπωςθ τθσ Υαραγράφου 4 ωσ εξισ: 

Ξάκε αδειοδοτθμζνοσ φορζασ υποχρεοφται, κατ’ ελάχιςτο, να δθλϊνει ςτθν 

θλεκτρονικι εφαρμογι τθσ παρ. 5 του άρκρου 9, ςε θμεριςια βάςθ τθν άφιξθ κάκε 

παιδιοφ και ατόμου ςτθ δομι και τθν αποχϊρθςι του, κακϊσ και το εβδομαδιαίο 

πρόγραμμα λειτουργίασ τθσ, με ρθτι καταγραφι των επιμζρουσ δραςτθριοτιτων 

δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ και το χρονοδιάγραμμά τουσ.Τχι ςε πραγματικό χρόνο 

ειδικα για τα ΞΔΑΥΠΕΑ όπου εξυπθρετοφνται ςε μεγάλο ποςοςτό άτομα με βαριά 

νοθτικι ςτζρθςθ, κινθτικά προβλιματα, αυτιςμό κ.ά. Είναι ανζφικτο, ςε πραγματικό 

χρόνο, να καταχωρείται θ άφιξθ και θ αποχϊρθςθ του ωφελοφμενου ςτθ Δομι, όταν 

το ιδθ υπάρχον προςωπικό ζχει να απαςχολθκεί με διδαςκαλία, ςίτιςθ, 

κακαριότθτα και πολφ πιο ςθμαντικζσ ανάγκεσ. Ζχεισ να αντιμετωπίςεισ ζκρυκμεσ 

καταςτάςεισ όπωσ π.χ. εκριξεισ κυμοφ, κρίςεισ επικετικότθτασ, επιλθψία κλπ. 

Υαράγραφοσ 5 

απόλυτα αναγκαίο ςτθν Υαράγραφο 5 να προςτεκεί εδάφιο «ι.» ωσ εξισ: 

ι. θ ζκδοςθ Υρότυπου Εςωτερικοφ Ξανονιςμοφ Οειτουργίασ ΞΔΑΥ-ΠΕΑ, όπωσ ιδθ 

ζχουν κάποια ΞΔΑΥΠΕΑ, ϊςτε να κεςπίηονται εκεί ειδικότερα κζματα ςχετικά με 

τθν λειτουργία, αλλά και το προςωπικό των ΞΔΑΥ-ΠΕΑ. 

Σ Υρότυποσ Ε.Ξ.Ο μπορεί κάλλιςτα να είναι μζροσ ι παράρτθμα τθσ ΞΩΑ αλλα 

πρϊτα να κατακζςουν τα ΞΔΑΥμεα τουσ υπάρχοντεσ κανονιςμοφσ τουσ και μετά να 

βγει ζνασ ολοκλθρωμζνοσ. 

Επίςθσ να ςυμπεριλθφκεί ωσ Χτόχοσ τθσ νομοκετικισ παρζμβαςθσ θ διαςφάλιςθ τθσ 

ςυνζχιςθσ τθσ λειτουργίασ των ΞΔΑΥ και ΞΔΑΥ-ΠΕΑ των Διμων και θ επίλυςθ του 

εργαςιακοφ προβλιματοσ του προςωπικοφ υπό μόνιμεσ και αςφαλείσ κζςεισ 

εργαςίασ. 

Ρα υιοκετθκοφν οι προτάςεισ του ΥΑΧΕΞΔΑΥ και τθσ ΞΕΔΕ για μόνιμεσ δομζσ ΞΔΑΥ 

και ΞΔΑΥ-ΠΕΑ ςτουσ Διμουσ, με επαρκι και εξαςφαλιςμζνθ χρθματοδότθςθ βάςει 

ακριβοφσ και προχπολογιςμζνου λειτουργικοφ κόςτουσ (και όχι με προβλθματικά 

και ςπάταλα ςυςτιματα χρθματοδότθςθσ τφπου voucher) και μονιμοποίθςθ του 

προςωπικοφ. 
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Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 23-10-2020 και ϊρα 17:36: 

«Ξζντρα Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ Υαιδιϊν και Ατόμων με Αναπθρία 

(ΞΔΑΥΑΠΕΑ) είναι οι δομζσ κοινωνικισ πρόνοιασ, δυναμικότθτασ 25-30 ατόμων ςτισ 

οποίεσ απαςχολοφνται δθμιουργικά παιδιά και ενιλικεσ με αναπθρία, κατά το 

διάςτθμα τθσ θμζρασ και για τισ ϊρεσ που καλφπτουν τισ ανάγκεσ των ατόμων 

αυτϊν και των οικογενειϊν τουσ.(ανϊτατεσ ϊρεσ θμερθςίωσ ζωσ 8) 

ΚΑ ΥΦΣΨΕΛΡΑ μία αναδιατφπωςθ τθσ Υαραγράφου 2 κακϊσ ςτα ΞΔΑΥΠΕΑ 

εργαηονται τεχνικοί εκπαιδευτζσ, γυμναςτεσ, ψυχολόγοι, μουςικοί, ωσ εξισ: 

Χκοπόσ των ΞΔΑΥΑΠΕΑ είναι θ δθμιουργικι απαςχόλθςθ των παιδιϊν και των 

ενθλίκων ατόμων με αναπθρία, θ κοινωνικι ζνταξθ μζςω τθσ ομαδικισ 

δραςτθριότθτασ, θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ μζςω τθσ απόκτθςθσ δεξιοτιτων 

αυτοεξυπθρζτθςθσ, μζςω προγραμμάτων ζκφραςθσ και ψυχαγωγίασ, μζςω 

ανάπτυξθσ ατομικϊν και κοινωνικϊν δεξιοτιτων, άκλθςθσ και ςωματικισ αγωγισ 

και θ ψυχολογικι ςτιριξθ των ίδιων και των οικογενειϊν τουσ. 

αναδιατφπωςθ τθσ Υαραγράφου 4 ωσ εξισ: 

Ξάκε αδειοδοτθμζνοσ φορζασ υποχρεοφται, κατ’ ελάχιςτο, να δθλϊνει ςτθν 

θλεκτρονικι εφαρμογι τθσ παρ. 5 του άρκρου 9, ςε θμεριςια βάςθ τθν άφιξθ κάκε 

παιδιοφ και ατόμου ςτθ δομι και τθν αποχϊρθςι του, κακϊσ και το εβδομαδιαίο 

πρόγραμμα λειτουργίασ τθσ, με ρθτι καταγραφι των επιμζρουσ δραςτθριοτιτων 

δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ και το χρονοδιάγραμμά τουσ.Τχι ςε πραγματικό χρόνο 

ειδικα για τα ΞΔΑΥΠΕΑ όπου εξυπθρετοφνται ςε μεγάλο ποςοςτό άτομα με βαριά 

νοθτικι ςτζρθςθ, κινθτικά προβλιματα, αυτιςμό κ.ά. Είναι ανζφικτο, ςε πραγματικό 

χρόνο, να καταχωρείται θ άφιξθ και θ αποχϊρθςθ του ωφελοφμενου ςτθ Δομι, όταν 

το ιδθ υπάρχον προςωπικό ζχει να απαςχολθκεί με διδαςκαλία, ςίτιςθ, 

κακαριότθτα και πολφ πιο ςθμαντικζσ ανάγκεσ. Ζχεισ να αντιμετωπίςεισ ζκρυκμεσ 

καταςτάςεισ όπωσ π.χ. εκριξεισ κυμοφ, κρίςεισ επικετικότθτασ, επιλθψία κλπ. 

Υαράγραφοσ 5 

απόλυτα αναγκαίο ςτθν Υαράγραφο 5 να προςτεκεί εδάφιο «ι.» ωσ εξισ: 

ι. θ ζκδοςθ Υρότυπου Εςωτερικοφ Ξανονιςμοφ Οειτουργίασ ΞΔΑΥ-ΠΕΑ, όπωσ ιδθ 

ζχουν κάποια ΞΔΑΥΠΕΑ, ϊςτε να κεςπίηονται εκεί ειδικότερα κζματα ςχετικά με 

τθν λειτουργία, αλλά και το προςωπικό των ΞΔΑΥ-ΠΕΑ. 

Σ Υρότυποσ Ε.Ξ.Ο μπορεί κάλλιςτα να είναι μζροσ ι παράρτθμα τθσ ΞΩΑ αλλα 

πρϊτα να κατακζςουν τα ΞΔΑΥμεα τουσ υπάρχοντεσ κανονιςμοφσ τουσ και μετά να 

βγει ζνασ ολοκλθρωμζνοσ. 

Επίςθσ να ςυμπεριλθφκεί ωσ Χτόχοσ τθσ νομοκετικισ παρζμβαςθσ θ διαςφάλιςθ τθσ 

ςυνζχιςθσ τθσ λειτουργίασ των ΞΔΑΥ και ΞΔΑΥ-ΠΕΑ των Διμων και θ επίλυςθ του 

εργαςιακοφ προβλιματοσ του προςωπικοφ υπό μόνιμεσ και αςφαλείσ κζςεισ 

εργαςίασ. 
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Ρα υιοκετθκοφν οι προτάςεισ του ΥΑΧΕΞΔΑΥ και τθσ ΞΕΔΕ για μόνιμεσ δομζσ ΞΔΑΥ 

και ΞΔΑΥ-ΠΕΑ ςτουσ Διμουσ, με επαρκι και εξαςφαλιςμζνθ χρθματοδότθςθ βάςει 

ακριβοφσ και προχπολογιςμζνου λειτουργικοφ κόςτουσ (και όχι με προβλθματικά 

και ςπάταλα ςυςτιματα χρθματοδότθςθσ τφπου voucher) και μονιμοποίθςθ του 

προςωπικοφ.» 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 23-10-2020 και ϊρα 18:17: 

«ΚΑ ΥΦΣΨΕΛΡΑ μία αναδιατφπωςθ τθσ Υαραγράφου 2 κακϊσ ςτα ΞΔΑΥΠΕΑ 

εργάηονται τεχνικοί εκπαιδευτζσ, γυμναςτζσ, ψυχολόγοι, μουςικοί, ωσ εξισ: 

Χκοπόσ των ΞΔΑΥΑΠΕΑ είναι θ δθμιουργικι απαςχόλθςθ των παιδιϊν και των 

ενθλίκων ατόμων με αναπθρία, θ κοινωνικι ζνταξθ μζςω τθσ ομαδικισ 

δραςτθριότθτασ, θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ μζςω τθσ απόκτθςθσ δεξιοτιτων 

αυτοεξυπθρζτθςθσ, μζςω προγραμμάτων ζκφραςθσ και ψυχαγωγίασ, μζςω 

εικαςτικϊν, μζςω ανάπτυξθσ ατομικϊν και κοινωνικϊν δεξιοτιτων, άκλθςθσ και 

ςωματικισ αγωγισ και θ ψυχολογικι ςτιριξθ των ίδιων και των οικογενειϊν τουσ. 

αναδιατφπωςθ τθσ Υαραγράφου 4 ωσ εξισ: 

Ξάκε αδειοδοτθμζνοσ φορζασ υποχρεοφται, κατ’ ελάχιςτο, να δθλϊνει ςτθν 

θλεκτρονικι εφαρμογι τθσ παρ. 5 του άρκρου 9, ςε θμεριςια βάςθ τθν παρουςία ι 

απουςία. Ψο εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίασ και οι επιμζρουσ δραςτθριοτιτων 

δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ να καταγράφονται θμερθςίωσ ςτο βιβλίο ςυμβάντων 

τθσ δομισ. Τχι όλα ςε real time αλλά μζχρι τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα ειδικά για 

τα ΞΔΑΥΠΕΑ όπου εξυπθρετοφνται ςε μεγάλο ποςοςτό άτομα με βαριά νοθτικι 

ςτζρθςθ, κινθτικά προβλιματα, αυτιςμό κ.ά. είναι ανζφικτο, ςε πραγματικό χρόνο, 

να καταχωρείται θ άφιξθ και θ αποχϊρθςθ του ωφελοφμενου ςτθ Δομι, όταν το ιδθ 

υπάρχον προςωπικό ζχει να απαςχολθκεί με διδαςκαλία, ςίτιςθ, κακαριότθτα και 

πολφ πιο ςθμαντικζσ ανάγκεσ. Ζχεισ να αντιμετωπίςεισ ζκρυκμεσ καταςτάςεισ όπωσ 

π.χ. εκριξεισ κυμοφ, κρίςεισ επικετικότθτασ, επιλθψία κλπ.. Επίςθσ το άτομο που κα 

αςχολθκεί με τθν παρουςία των παιδιϊν κα πρζπει να αφινει τισ κφριεσ εργαςίεσ 

που ζχει θ ειδικότθτα του? Τταν ζχει άδεια κα πρζπει να υπάρχει και 

αντικαταςτάτθσ. 

Επίςθσ να ςυμπεριλθφκεί ωσ Χτόχοσ τθσ νομοκετικισ παρζμβαςθσ θ διαςφάλιςθ τθσ 

ςυνζχιςθσ τθσ λειτουργίασ των ΞΔΑΥ και ΞΔΑΥ-ΠΕΑ των Διμων και θ επίλυςθ του 

εργαςιακοφ προβλιματοσ του προςωπικοφ υπό μόνιμεσ και αςφαλείσ κζςεισ 

εργαςίασ. 

Ρα υιοκετθκοφν οι προτάςεισ του ΥΑΧΕΞΔΑΥ και τθσ ΞΕΔΕ για μόνιμεσ δομζσ ΞΔΑΥ 

και ΞΔΑΥ-ΠΕΑ ςτουσ Διμουσ, με επαρκι και εξαςφαλιςμζνθ χρθματοδότθςθ βάςει 

ακριβοφσ και προχπολογιςμζνου λειτουργικοφ κόςτουσ (και όχι με voucher) και 

μονιμοποίθςθ του προςωπικοφ.» 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 23-10-2020 και ϊρα 18:22: 
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«ΚΑ ΥΦΣΨΕΛΡΑ μία αναδιατφπωςθ τθσ Υαραγράφου 2 κακϊσ ςτα ΞΔΑΥΠΕΑ 

εργάηονται τεχνικοί εκπαιδευτζσ, γυμναςτζσ, ψυχολόγοι, μουςικοί, ωσ εξισ: 

Χκοπόσ των ΞΔΑΥΑΠΕΑ είναι θ δθμιουργικι απαςχόλθςθ των παιδιϊν και των 

ενθλίκων ατόμων με αναπθρία, θ κοινωνικι ζνταξθ μζςω τθσ ομαδικισ 

δραςτθριότθτασ, θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ μζςω τθσ απόκτθςθσ δεξιοτιτων 

αυτοεξυπθρζτθςθσ, μζςω προγραμμάτων ζκφραςθσ και ψυχαγωγίασ, μζςω 

εικαςτικϊν τεχνϊν, μζςω ανάπτυξθσ ατομικϊν και κοινωνικϊν δεξιοτιτων, άκλθςθσ 

και ςωματικισ αγωγισ και θ ψυχολογικι ςτιριξθ των ίδιων και των οικογενειϊν 

τουσ. 

αναδιατφπωςθ τθσ Υαραγράφου 4 ωσ εξισ: 

Ξάκε αδειοδοτθμζνοσ φορζασ υποχρεοφται, κατ’ ελάχιςτο, να δθλϊνει ςτθν 

θλεκτρονικι εφαρμογι τθσ παρ. 5 του άρκρου 9, ςε θμεριςια βάςθ τθν παρουςία ι 

απουςία. Ψο εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίασ και οι επιμζρουσ δραςτθριοτιτων 

δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ να καταγράφονται θμερθςίωσ ςτο βιβλίο ςυμβάντων 

τθσ δομισ. Τχι όλα ςε real time αλλά μζχρι τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα ειδικά για 

τα ΞΔΑΥΠΕΑ όπου εξυπθρετοφνται ςε μεγάλο ποςοςτό άτομα με βαριά νοθτικι 

ςτζρθςθ, κινθτικά προβλιματα, αυτιςμό κ.ά. είναι ανζφικτο, ςε πραγματικό χρόνο, 

να καταχωρείται θ άφιξθ και θ αποχϊρθςθ του ωφελοφμενου ςτθ Δομι, όταν το ιδθ 

υπάρχον προςωπικό ζχει να απαςχολθκεί με διδαςκαλία, ςίτιςθ, κακαριότθτα και 

πολφ πιο ςθμαντικζσ ανάγκεσ. Ζχεισ να αντιμετωπίςεισ ζκρυκμεσ καταςτάςεισ όπωσ 

π.χ. εκριξεισ κυμοφ, κρίςεισ επικετικότθτασ, επιλθψία κλπ.. Επίςθσ το άτομο που κα 

αςχολθκεί με τθν παρουςία των παιδιϊν κα πρζπει να αφινει τισ κφριεσ εργαςίεσ 

που ζχει θ ειδικότθτα του? Τταν ζχει άδεια κα πρζπει να υπάρχει και 

αντικαταςτάτθσ. 

Επίςθσ να ςυμπεριλθφκεί ωσ Χτόχοσ τθσ νομοκετικισ παρζμβαςθσ θ διαςφάλιςθ τθσ 

ςυνζχιςθσ τθσ λειτουργίασ των ΞΔΑΥ και ΞΔΑΥ-ΠΕΑ των Διμων και θ επίλυςθ του 

εργαςιακοφ προβλιματοσ του προςωπικοφ υπό μόνιμεσ και αςφαλείσ κζςεισ 

εργαςίασ. 

Ρα υιοκετθκοφν οι προτάςεισ του ΥΑΧΕΞΔΑΥ και τθσ ΞΕΔΕ για μόνιμεσ δομζσ ΞΔΑΥ 

και ΞΔΑΥ-ΠΕΑ ςτουσ Διμουσ, με επαρκι και εξαςφαλιςμζνθ χρθματοδότθςθ βάςει 

ακριβοφσ και προχπολογιςμζνου λειτουργικοφ κόςτουσ (και όχι με voucher) και 

μονιμοποίθςθ του προςωπικοφ.» 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 23-10-2020 και ϊρα 19:11: 

«ΚΑ ΥΦΣΨΕΛΡΑ μία αναδιατφπωςθ τθσ Υαραγράφου 2 κακϊσ ςτα ΞΔΑΥΠΕΑ 

εργάηονται τεχνικοί εκπαιδευτζσ, γυμναςτζσ, ψυχολόγοι, μουςικοί, ωσ εξισ: 

Χκοπόσ των ΞΔΑΥΑΠΕΑ είναι θ δθμιουργικι απαςχόλθςθ των παιδιϊν και των 

ενθλίκων ατόμων με αναπθρία, θ κοινωνικι ζνταξθ μζςω τθσ ομαδικισ 

δραςτθριότθτασ, θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ μζςω τθσ απόκτθςθσ δεξιοτιτων 

αυτοεξυπθρζτθςθσ, μζςω προγραμμάτων ζκφραςθσ και ψυχαγωγίασ, μζςω 
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εικαςτικϊν τεχνϊν, μζςω ανάπτυξθσ ατομικϊν και κοινωνικϊν δεξιοτιτων, άκλθςθσ 

και ςωματικισ αγωγισ και θ ψυχολογικι ςτιριξθ των ίδιων και των οικογενειϊν 

τουσ. 

αναδιατφπωςθ τθσ Υαραγράφου 4 ωσ εξισ: 

Ξάκε αδειοδοτθμζνοσ φορζασ υποχρεοφται, κατ’ ελάχιςτο, να δθλϊνει ςτθν 

θλεκτρονικι εφαρμογι τθσ παρ. 5 του άρκρου 9, ςε θμεριςια βάςθ τθν παρουςία ι 

απουςία. Ψο εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίασ και οι επιμζρουσ δραςτθριοτιτων 

δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ να καταγράφονται θμερθςίωσ ςτο βιβλίο ςυμβάντων 

τθσ δομισ. Τχι όλα ςε real time αλλά μζχρι τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα ειδικά για 

τα ΞΔΑΥΠΕΑ όπου εξυπθρετοφνται ςε μεγάλο ποςοςτό άτομα με βαριά νοθτικι 

ςτζρθςθ, κινθτικά προβλιματα, αυτιςμό κ.ά. είναι ανζφικτο, ςε πραγματικό χρόνο, 

να καταχωρείται θ άφιξθ και θ αποχϊρθςθ του ωφελοφμενου ςτθ Δομι, όταν το ιδθ 

υπάρχον προςωπικό ζχει να απαςχολθκεί με διδαςκαλία, ςίτιςθ, κακαριότθτα και 

πολφ πιο ςθμαντικζσ ανάγκεσ. Ζχεισ να αντιμετωπίςεισ ζκρυκμεσ καταςτάςεισ όπωσ 

π.χ. εκριξεισ κυμοφ, κρίςεισ επικετικότθτασ, επιλθψία κλπ.. Επίςθσ το άτομο που κα 

αςχολθκεί με τθν παρουςία των παιδιϊν κα πρζπει να αφινει τισ κφριεσ εργαςίεσ 

που ζχει θ ειδικότθτα του? Τταν ζχει άδεια κα πρζπει να υπάρχει και 

αντικαταςτάτθσ. 

Επίςθσ να ςυμπεριλθφκεί ωσ Χτόχοσ τθσ νομοκετικισ παρζμβαςθσ θ διαςφάλιςθ τθσ 

ςυνζχιςθσ τθσ λειτουργίασ των ΞΔΑΥ και ΞΔΑΥ-ΠΕΑ των Διμων και θ επίλυςθ του 

εργαςιακοφ προβλιματοσ του προςωπικοφ υπό μόνιμεσ και αςφαλείσ κζςεισ 

εργαςίασ. 

Ρα υιοκετθκοφν οι προτάςεισ του ΥΑΧΕΞΔΑΥ και τθσ ΞΕΔΕ για μόνιμεσ δομζσ ΞΔΑΥ 

και ΞΔΑΥ-ΠΕΑ ςτουσ Διμουσ, με επαρκι και εξαςφαλιςμζνθ χρθματοδότθςθ βάςει 

ακριβοφσ και προχπολογιςμζνου λειτουργικοφ κόςτουσ (και όχι με voucher) και 

μονιμοποίθςθ του προςωπικοφ.» 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 24-10-2020 και ϊρα 08:04: 

«Υαράγραφοσ 2 

Υροτείνουμε αναδιατφπωςθ τθσ Υαραγράφου 2 ωσ εξισ: 

Χκοπόσ των ΞΔΑΥΑΠΕΑ είναι θ δθμιουργικι απαςχόλθςθ των παιδιϊν και των 

ενθλίκων ατόμων με αναπθρία, θ κοινωνικι ζνταξθ μζςω τθσ ομαδικισ 

δραςτθριότθτασ, θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ μζςω τθσ απόκτθςθσ δεξιοτιτων 

αυτοεξυπθρζτθςθσ, μζςω προγραμμάτων ζκφραςθσ και ψυχαγωγίασ, μζςω 

ανάπτυξθσ ατομικϊν και κοινωνικϊν δεξιοτιτων, άκλθςθσ και ςωματικισ αγωγισ 

και θ ψυχολογικι ςτιριξθ των ίδιων και των οικογενειϊν τουσ.Υαράγραφοσ 3 

Υροτείνουμε τθν αναδιατφπωςθ τθσ Υαραγράφου 3 ωσ εξισ: 

Ψα ΞΔΑΥΑΠΕΑ δφνανται να ιδρφονται και να λειτουργοφν ςε περιοχζσ όπου ςτον 

οικείο πολεοδομικό ςχεδιαςμό είναι επιτρεπτι θ χριςθ κτιρίων κοινωνικισ 

πρόνοιασ και για τθν αδειοδότθςι τουσ εφαρμόηονται οι εκάςτοτε ιςχφουςεσ 
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διατάξεισ τθσ πολεοδομικισ νομοκεςίασ για τισ δομζσ κοινωνικισ πρόνοιασ. Kατ’ 

εξαίρεςθ, δφναται να ςτεγάηονται και ςε χϊρουσ δθμόςιων ςχολικϊν κτιρίων. Σι 

προχποκζςεισ λειτουργίασ των ΞΔΑΥ-ΠΕΑ ςε κτίρια δθμόςιων ςχολείων 

κακορίηονται και εξειδικεφονται μζςω τθσ ΞΩΑ τθσ παραγράφου 7 του Άρκρου 

1.Αιτιολόγθςθ: 

Υρζπει να ςυηθτθκεί περιςςότερο το ςυγκεκριμζνο κζμα προτοφ ρυκμιςτεί, κακϊσ 

είναι πάρα πολφ ςθμαντικό για το παρόν και κυρίωσ για το μζλλον των δθμοτικϊν 

ΞΔΑΥ-ΠΕΑ και ειδικότερα ςχετίηεται άμεςα με τθν ανάγκθ δθμιουργίασ 

ευνοϊκότερων ςυνκθκϊν για τθν ίδρυςθ νζων ΞΔΑΥ-ΠΕΑ ςτουσ Διμουσ. Σπότε 

προτείνουμε να αποτελζςει κζμα που κα ρυκμιςτεί οριςτικά μζςω τθσ ΞΩΑ και όχι 

μζςω τθσ παροφςασ διάταξθσ νόμου.Υαράγραφοσ 4 

Υροτείνουμε αναδιατφπωςθ τθσ Υαραγράφου 4 ωσ εξισ: 

Ξάκε αδειοδοτθμζνοσ φορζασ υποχρεοφται, κατ’ ελάχιςτο, να δθλϊνει ςτθν 

θλεκτρονικι εφαρμογι τθσ παρ. 5 του άρκρου 9, ςε θμεριςια βάςθ τθν άφιξθ κάκε 

παιδιοφ και ατόμου ςτθ δομι και τθν αποχϊρθςι του, κακϊσ και το εβδομαδιαίο 

πρόγραμμα λειτουργίασ τθσ, με ρθτι καταγραφι των επιμζρουσ δραςτθριοτιτων 

δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ και το χρονοδιάγραμμά τουσ.Αιτιολόγθςθ: 

Εκτόσ από όςα αναφζρονται ςτο υποβλθκζν ςχόλιο του ΥΑΧΕΞΔΑΥ για τθν 

παράγραφο 5, του Άρκρου 1 για τα ΞΔΑΥ, τα οποία ιςχφουν επίςθσ και για τα ΞΔΑΥ-

ΠΕΑ, κα κζλαμε να προςκζςουμε κάποιεσ επιπλζον ιδιαίτερεσ λεπτομζρειεσ για τισ 

ςυγκεκριμζνεσ Δομζσ. Υζρα, λοιπόν, από τα πρακτικά προβλιματα ςτθ λειτουργία 

τθσ θλεκτρονικισ καταγραφισ προςζλευςθσ/αποχϊρθςθσ (απαςχόλθςθ 

προςωπικοφ, τεχνικά προβλιματα Θ/Ω, internet) προκφπτουν ςοβαρά ηθτιματα, 

όςον αφορά ςτθν εφαρμογι των παραπάνω ςτα ΞΔΑΥ- ΠΕΑ. Χτα ΞΔΑΥΑΠΕΑ 

εξυπθρετοφνται ςε μεγάλο ποςοςτό άτομα με βαριά νοθτικι ςτζρθςθ, κινθτικά 

προβλιματα, αυτιςμό κ.ά. Είναι ανζφικτο, ςε πραγματικό χρόνο, να καταχωρείται θ 

άφιξθ και θ αποχϊρθςθ του ωφελοφμενου ςτθ Δομι, όταν το ιδθ υπάρχον 

προςωπικό ζχει να απαςχολθκεί με διδαςκαλία, ςίτιςθ, κακαριότθτα και πολφ πιο 

ςθμαντικζσ ανάγκεσ. Κεωροφμε ότι κατά τθ διάρκεια τθσ παρουςίασ των 

ωφελοφμενων όταν ζχεισ να αντιμετωπίςεισ ζκρυκμεσ καταςτάςεισ όπωσ π.χ. 

εκριξεισ κυμοφ, κρίςεισ επικετικότθτασ, επιλθψία κλπ., το να πρζπει ταυτόχρονα να 

καταγράφεισ αφίξεισ/αναχωριςεισ ςε πραγματικό χρόνο, είναι αντικειμενικά 

αδφνατον και ανοφςιο και ςίγουρα κα δθμιουργοφςε τεράςτια προβλιματα ςτθν 

ποιότθτα και τισ απαιτιςεισ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. Ειδικότερα, για τα 

ΞΔΑΥΑΠΕΑ, που τθ διαχείριςι τουσ τθν ζχουν οι Διμοι ι οι ΣΨΑ, οι ζλεγχοι μποροφν 

να πραγματοποιοφνται από τον αρμόδιο φορζα διαχείριςθσ. Πια τζτοια εφαρμογι, 

μόνο αρνθτικι επιβάρυνςθ προςκζτει ςτθ λειτουργία τθσ Δομισ. Πε βάςθ τα 

παραπάνω, θ καταγραφι προςζλευςθσ/αποχϊρθςθσ κακϊσ και οι εβδομαδιαίεσ 

δραςτθριότθτεσ μποροφν να γίνονται ςε θμεριςια βάςθ ςτθν εκάςτοτε Δομι, μετά 

τθν αποχϊρθςθ των ωφελοφμενων και όχι ςε πραγματικό χρόνο και να 

αποςτζλλονται ςτον αρμόδιο Φορζα ελζγχου, εφόςον ηθτθκοφν.Υαράγραφοσ 5 
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Κεωροφμε απόλυτα αναγκαίο ςτθν Υαράγραφο 5 να προςτεκεί εδάφιο «ι.» ωσ εξισ: 

ι. θ ζκδοςθ Υρότυπου Εςωτερικοφ Ξανονιςμοφ Οειτουργίασ ΞΔΑΥ-ΠΕΑ, όπωσ 

ακριβϊσ υπάρχει και για τουσ παιδικοφσ ςτακμοφσ, ϊςτε να κεςπίηονται εκεί 

ειδικότερα κζματα ςχετικά με τθν λειτουργία, αλλά και το προςωπικό των ΞΔΑΥ-

ΠΕΑ.Σ Υρότυποσ Ε.Ξ.Ο μπορεί κάλλιςτα να είναι μζροσ ι παράρτθμα τθσ ΞΩΑ.» 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 26-10-2020 και ϊρα 14:45: 

«Χχετικά με τθν παράγραφο 2: 

Χκοπόσ των ΞΔΑΥΑΠΕΑ είναι θ δθμιουργικι απαςχόλθςθ των παιδιϊν και των 

ενθλίκων ατόμων με αναπθρία, θ κοινωνικι ζνταξθ μζςω τθσ ομαδικισ 

δραςτθριότθτασ, θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ μζςω τθσ απόκτθςθσ δεξιοτιτων 

αυτοεξυπθρζτθςθσ, μζςω προγραμμάτων ζκφραςθσ και ψυχαγωγίασ, μζςω 

ανάπτυξθσ ατομικϊν και κοινωνικϊν δεξιοτιτων, άκλθςθσ και ςωματικισ αγωγισ 

και θ ψυχολογικι ςτιριξθ των ίδιων και των οικογενειϊν τουσ. 

Χχετικά με τθν παράγραφο 4: 

Ξάκε αδειοδοτθμζνοσ φορζασ υποχρεοφται, κατ’ ελάχιςτο, να δθλϊνει ςτθν 

θλεκτρονικι εφαρμογι τθσ παρ. 5 του άρκρου 9, ςε θμεριςια βάςθ τθν άφιξθ κάκε 

παιδιοφ και ατόμου ςτθ δομι και τθν αποχϊρθςι του, κακϊσ και το εβδομαδιαίο 

πρόγραμμα λειτουργίασ τθσ, με ρθτι καταγραφι των επιμζρουσ δραςτθριοτιτων 

δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ και το χρονοδιάγραμμά τουσ.Αιτιολόγθςθ: 

Εκτόσ από όςα αναφζρονται ςτο υποβλθκζν ςχόλιο του ΥΑΧΕΞΔΑΥ για τθν 

παράγραφο 5, του Άρκρου 1 για τα ΞΔΑΥ, τα οποία ιςχφουν επίςθσ και για τα ΞΔΑΥ-

ΠΕΑ, κα κζλαμε να προςκζςουμε κάποιεσ επιπλζον ιδιαίτερεσ λεπτομζρειεσ για τισ 

ςυγκεκριμζνεσ Δομζσ. Υζρα, λοιπόν, από τα πρακτικά προβλιματα ςτθ λειτουργία 

τθσ θλεκτρονικισ καταγραφισ προςζλευςθσ/αποχϊρθςθσ (απαςχόλθςθ 

προςωπικοφ, τεχνικά προβλιματα Θ/Ω, internet) προκφπτουν ςοβαρά ηθτιματα, 

όςον αφορά ςτθν εφαρμογι των παραπάνω ςτα ΞΔΑΥ- ΠΕΑ. Χτα ΞΔΑΥΑΠΕΑ 

εξυπθρετοφνται ςε μεγάλο ποςοςτό άτομα με βαριά νοθτικι ςτζρθςθ, κινθτικά 

προβλιματα, αυτιςμό κ.ά. Είναι ανζφικτο, ςε πραγματικό χρόνο, να καταχωρείται θ 

άφιξθ και θ αποχϊρθςθ του ωφελοφμενου ςτθ Δομι, όταν το ιδθ υπάρχον 

προςωπικό ζχει να απαςχολθκεί με διδαςκαλία, ςίτιςθ, κακαριότθτα και πολφ πιο 

ςθμαντικζσ ανάγκεσ. Κεωροφμε ότι κατά τθ διάρκεια τθσ παρουςίασ των 

ωφελοφμενων όταν ζχεισ να αντιμετωπίςεισ ζκρυκμεσ καταςτάςεισ όπωσ π.χ. 

εκριξεισ κυμοφ, κρίςεισ επικετικότθτασ, επιλθψία κλπ., το να πρζπει ταυτόχρονα να 

καταγράφεισ αφίξεισ/αναχωριςεισ ςε πραγματικό χρόνο, είναι αντικειμενικά 

αδφνατον και ανοφςιο και ςίγουρα κα δθμιουργοφςε τεράςτια προβλιματα ςτθν 

ποιότθτα και τισ απαιτιςεισ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. Ειδικότερα, για τα 

ΞΔΑΥΑΠΕΑ, που τθ διαχείριςι τουσ τθν ζχουν οι Διμοι ι οι ΣΨΑ, οι ζλεγχοι μποροφν 

να πραγματοποιοφνται από τον αρμόδιο φορζα διαχείριςθσ. Πια τζτοια εφαρμογι, 

μόνο αρνθτικι επιβάρυνςθ προςκζτει ςτθ λειτουργία τθσ Δομισ. Πε βάςθ τα 

παραπάνω, θ καταγραφι προςζλευςθσ/αποχϊρθςθσ κακϊσ και οι εβδομαδιαίεσ 
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δραςτθριότθτεσ μποροφν να γίνονται ςε θμεριςια βάςθ ςτθν εκάςτοτε Δομι, μετά 

τθν αποχϊρθςθ των ωφελοφμενων και όχι ςε πραγματικό χρόνο και να 

αποςτζλλονται ςτον αρμόδιο Φορζα ελζγχου, εφόςον ηθτθκοφν. 

Υαράγραφοσ 5 

Κεωροφμε απόλυτα αναγκαίο ςτθν Υαράγραφο 5 να προςτεκεί εδάφιο «ι.» ωσ εξισ: 

ι. θ ζκδοςθ Υρότυπου Εςωτερικοφ Ξανονιςμοφ Οειτουργίασ ΞΔΑΥ-ΠΕΑ, όπωσ 

ακριβϊσ υπάρχει και για τουσ παιδικοφσ ςτακμοφσ, ϊςτε να κεςπίηονται εκεί 

ειδικότερα κζματα ςχετικά με τθν λειτουργία, αλλά και το προςωπικό των ΞΔΑΥ-

ΠΕΑ.» 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 26-10-2020 και ϊρα 15:56: 

«μία αναδιατφπωςθ τθσ Υαραγράφου 2 κακϊσ ςτα ΞΔΑΥΠΕΑ εργάηονται τεχνικοί 

εκπαιδευτζσ, γυμναςτζσ, ψυχολόγοι, μουςικοί, ωσ εξισ: 

Χκοπόσ των ΞΔΑΥΑΠΕΑ είναι θ δθμιουργικι απαςχόλθςθ των παιδιϊν και των 

ενθλίκων ατόμων με αναπθρία, θ κοινωνικι ζνταξθ μζςω τθσ ομαδικισ 

δραςτθριότθτασ, θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ μζςω τθσ απόκτθςθσ δεξιοτιτων 

αυτοεξυπθρζτθςθσ, μζςω προγραμμάτων ζκφραςθσ και ψυχαγωγίασ, μζςω 

εικαςτικϊν, μζςω ανάπτυξθσ ατομικϊν και κοινωνικϊν δεξιοτιτων, άκλθςθσ και 

ςωματικισ αγωγισ και θ ψυχολογικι ςτιριξθ των ίδιων και των οικογενειϊν τουσ. 

αναδιατφπωςθ τθσ Υαραγράφου 4 ωσ εξισ: 

Ξάκε αδειοδοτθμζνοσ φορζασ υποχρεοφται, κατ’ ελάχιςτο, να δθλϊνει ςτθν 

θλεκτρονικι εφαρμογι τθσ παρ. 5 του άρκρου 9, ςε θμεριςια βάςθ τθν παρουςία ι 

απουςία. Ψο εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίασ και οι επιμζρουσ δραςτθριοτιτων 

δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ να καταγράφονται θμερθςίωσ ςτο βιβλίο ςυμβάντων 

τθσ δομισ.Θλεκτρονικά για ποιο λόγο?. και Τχι όλα ςε real time αλλά μζχρι τθν 

επόμενθ εργάςιμθ θμζρα ειδικά για τα ΞΔΑΥΠΕΑ όπου εξυπθρετοφνται ςε μεγάλο 

ποςοςτό άτομα με βαριά νοθτικι ςτζρθςθ, κινθτικά προβλιματα, αυτιςμό κ.ά. είναι 

ανζφικτο, ςε πραγματικό χρόνο, να καταχωρείται θ άφιξθ και θ αποχϊρθςθ του 

ωφελοφμενου ςτθ Δομι, όταν το ιδθ υπάρχον προςωπικό ζχει να απαςχολθκεί με 

διδαςκαλία, ςίτιςθ, κακαριότθτα και πολφ πιο ςθμαντικζσ ανάγκεσ. Ζχεισ να 

αντιμετωπίςεισ ζκρυκμεσ καταςτάςεισ όπωσ π.χ. εκριξεισ κυμοφ, κρίςεισ 

επικετικότθτασ, επιλθψία κλπ.. Επίςθσ το άτομο που κα αςχολθκεί με τθν παρουςία 

των παιδιϊν κα πρζπει να αφινει τισ κφριεσ εργαςίεσ που ζχει θ ειδικότθτα του? 

Τταν ζχει άδεια κα πρζπει να υπάρχει και αντικαταςτάτθσ? 

Επίςθσ να ςυμπεριλθφκεί ωσ Χτόχοσ τθσ νομοκετικισ παρζμβαςθσ θ διαςφάλιςθ τθσ 

ςυνζχιςθσ τθσ λειτουργίασ των ΞΔΑΥ και ΞΔΑΥ-ΠΕΑ των Διμων και θ επίλυςθ του 

εργαςιακοφ προβλιματοσ του προςωπικοφ υπό μόνιμεσ και αςφαλείσ κζςεισ 

εργαςίασ. 

Ρα υιοκετθκοφν οι προτάςεισ του ΥΑΧΕΞΔΑΥ και τθσ ΞΕΔΕ για μόνιμεσ δομζσ ΞΔΑΥ 

και ΞΔΑΥ-ΠΕΑ ςτουσ Διμουσ, με επαρκι και εξαςφαλιςμζνθ χρθματοδότθςθ βάςει 
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ακριβοφσ και προχπολογιςμζνου λειτουργικοφ κόςτουσ (και όχι με voucher) και 

μονιμοποίθςθ του προςωπικοφ.» 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 26-10-2020 και ϊρα 16:13: 

«ΞΔΑΥ-ΠΕΑ 

Άρκρο 2, Υαράγραφοσ 2 

Χκοπόσ των ΞΔΑΥΑΠΕΑ είναι θ δθμιουργικι απαςχόλθςθ των παιδιϊν και των 

ενθλίκων ατόμων με αναπθρία, θ κοινωνικι ζνταξθ μζςω τθσ ομαδικισ 

δραςτθριότθτασ, θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ μζςω τθσ απόκτθςθσ δεξιοτιτων 

αυτοεξυπθρζτθςθσ, μζςω προγραμμάτων ζκφραςθσ και ψυχαγωγίασ, μζςω 

ανάπτυξθσ ατομικϊν και κοινωνικϊν δεξιοτιτων, άκλθςθσ και ςωματικισ αγωγισ 

και θ ψυχολογικι ςτιριξθ των ίδιων και των οικογενειϊν τουσ. 

Για τον ζλεγχο τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ των ΞΔΑΥΑΠΕΑ και τθν αξιολόγθςι τουσ 

ωσ κεςμοφ Ξοινωνικισ Υρόνοιασ, δθμιουργείται θλεκτρονικι εφαρμογι του 

Ωπουργείου Εργαςίασ και Ξοινωνικϊν Ωποκζςεων, τθν οποία υλοποιεί και 

διαχειρίηεται θ εταιρεία «Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ Ξοινωνικισ Αςφάλιςθσ Α.Ε.» 

(Θ.ΔΛ.Ξ.Α. Α.Ε.). Χτθν εφαρμογι αυτι κάκε αδειοδοτθμζνοσ φορζασ υποχρεοφται, 

κατ’ ελάχιςτο, να δθλϊνει ςε θμεριςια βάςθ τθν ςυμμετοχι/παρουςία κάκε 

παιδιοφ δθλϊνοντασ ΥΑΦΩΡ / ΑΥΩΡ και όχι ςε πραγματικό χρόνο γιατί πρακτικά κα 

απαιτεί πολφ χρόνο για το άτομο που κα ζχει τθ ευκφνθ αυτι και ςτθν ουςία κα 

αποκοπεί από τθν παιδαγωγικι διαδικαςία αναλαμβάνοντασ το ρόλο του 

ΞΑΨΑΓΦΑΦΕΑ-ΥΑΦΣΩΧΛΣΟΣΓΣΩ. 

Θ real time καταγραφι ακοφγεται απόλυτα αποτελεςματικι ωσ προσ τον ςτόχο του 

ελζγχου τθσ ςυμμετοχισ των παιδιϊν, αλλά αν το προςεγγίςουμε πρακτικά, απαιτεί 

τθ δζςμευςθ ενόσ ατόμου από το προςωπικό για να αςχολείται με προςοχι και 

ακρίβεια ΠΣΡΣ με αυτό, για να μθ γίνει βεβαίωσ κάποιο λάκοσ και γεννθκοφν νζα, 

μεγαλφτερα προβλιματα λόγω αυτοφ. Πε τα ςθμερινά δεδομζνα ΔΕΡ περιςςεφει, 

ςτα δθμοτικά τουλάχιςτον ΞΔΑΥΑΠΕΑ, αυτό το επιπλζον άτομο. Είμαςτε ιδθ 

οριακά ςτελεχωμζνοι και ζνα τζτοιο χρονικά απαιτθτικό επιπλζον κακικον, κα 

αποδυναμϊςει τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ακόμα περιςςότερο. 

Επίςθσ να ςυμπεριλθφκεί ωσ Χτόχοσ τθσ νομοκετικισ παρζμβαςθσ θ διαςφάλιςθ τθσ 

ςυνζχιςθσ τθσ λειτουργίασ των ΞΔΑΥ και ΞΔΑΥ-ΠΕΑ των Διμων και θ τθν επίλυςθ 

του εργαςιακοφ προβλιματοσ του προςωπικοφ υπό μόνιμεσ και αςφαλείσ κζςεισ 

εργαςίασ. 

Ρα υιοκετθκοφν οι προτάςεισ του ΥΑΧΕΞΔΑΥ και τθσ ΞΕΔΕ για μόνιμεσ δομζσ ΞΔΑΥ 

και ΞΔΑΥ-ΠΕΑ ςτουσ Διμουσ, με επαρκι και εξαςφαλιςμζνθ χρθματοδότθςθ βάςει 

ακριβοφσ και προχπολογιςμζνου λειτουργικοφ κόςτουσ (και όχι με προβλθματικά 

και ςπάταλα ςυςτιματα χρθματοδότθςθσ τφπου voucher) και μονιμοποίθςθ του 

προςωπικοφ.» 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 26-10-2020 και ϊρα 16:00: 
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«μία αναδιατφπωςθ τθσ Υαραγράφου 2 κακϊσ ςτα ΞΔΑΥΠΕΑ εργάηονται τεχνικοί 

εκπαιδευτζσ, γυμναςτζσ, ψυχολόγοι, μουςικοί, ωσ εξισ: 

Χκοπόσ των ΞΔΑΥΑΠΕΑ είναι θ δθμιουργικι απαςχόλθςθ των παιδιϊν και των 

ενθλίκων ατόμων με αναπθρία, θ κοινωνικι ζνταξθ μζςω τθσ ομαδικισ 

δραςτθριότθτασ, θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ μζςω τθσ απόκτθςθσ δεξιοτιτων 

αυτοεξυπθρζτθςθσ, μζςω προγραμμάτων ζκφραςθσ και ψυχαγωγίασ, μζςω 

εικαςτικϊν, μζςω ανάπτυξθσ ατομικϊν και κοινωνικϊν δεξιοτιτων, άκλθςθσ και 

ςωματικισ αγωγισ και θ ψυχολογικι ςτιριξθ των ίδιων και των οικογενειϊν τουσ. 

αναδιατφπωςθ τθσ Υαραγράφου 4 ωσ εξισ: 

Ξάκε αδειοδοτθμζνοσ φορζασ υποχρεοφται, κατ’ ελάχιςτο, να δθλϊνει ςτθν 

θλεκτρονικι εφαρμογι τθσ παρ. 5 του άρκρου 9, ςε θμεριςια βάςθ τθν παρουςία ι 

απουςία. Ψο εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίασ και οι επιμζρουσ δραςτθριοτιτων 

δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ να καταγράφονται θμερθςίωσ ςτο βιβλίο ςυμβάντων 

τθσ δομισ. Τχι όλα ςε real time αλλά μζχρι τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα ειδικά για 

τα ΞΔΑΥΠΕΑ όπου εξυπθρετοφνται ςε μεγάλο ποςοςτό άτομα με βαριά νοθτικι 

ςτζρθςθ, κινθτικά προβλιματα, αυτιςμό κ.ά. είναι ανζφικτο, ςε πραγματικό χρόνο, 

να καταχωρείται θ άφιξθ και θ αποχϊρθςθ του ωφελοφμενου ςτθ Δομι, όταν το ιδθ 

υπάρχον προςωπικό ζχει να απαςχολθκεί με διδαςκαλία, ςίτιςθ, κακαριότθτα και 

πολφ πιο ςθμαντικζσ ανάγκεσ. Ζχεισ να αντιμετωπίςεισ ζκρυκμεσ καταςτάςεισ όπωσ 

π.χ. εκριξεισ κυμοφ, κρίςεισ επικετικότθτασ, επιλθψία κλπ.. Επίςθσ το άτομο που κα 

αςχολθκεί με τθν παρουςία των παιδιϊν κα πρζπει να αφινει τισ κφριεσ εργαςίεσ 

που ζχει θ ειδικότθτα του? Τταν ζχει άδεια κα πρζπει να υπάρχει και 

αντικαταςτάτθσ. 

Επίςθσ να ςυμπεριλθφκεί ωσ Χτόχοσ τθσ νομοκετικισ παρζμβαςθσ θ διαςφάλιςθ τθσ 

ςυνζχιςθσ τθσ λειτουργίασ των ΞΔΑΥ και ΞΔΑΥ-ΠΕΑ των Διμων και θ επίλυςθ του 

εργαςιακοφ προβλιματοσ του προςωπικοφ υπό μόνιμεσ και αςφαλείσ κζςεισ 

εργαςίασ. 

Ρα υιοκετθκοφν οι προτάςεισ του ΥΑΧΕΞΔΑΥ και τθσ ΞΕΔΕ για μόνιμεσ δομζσ ΞΔΑΥ 

και ΞΔΑΥ-ΠΕΑ ςτουσ Διμουσ, με επαρκι και εξαςφαλιςμζνθ χρθματοδότθςθ βάςει 

ακριβοφσ και προχπολογιςμζνου λειτουργικοφ κόςτουσ (και όχι με voucher) και 

μονιμοποίθςθ του προςωπικοφ. 

ΕΥΛΧΘΧ, οι άδειεσ για ΞΔΑΥΠΕΑ να είναι 25-30 άτομα ανα βάρδια πανελλαδικά να 

υπάρχει ιςοτιμία, ιςονομία και ιςοκρατία και όχι ερμθνεία κάκε περιφζρειασ κατα 

βοφλθςθ.» 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 26-10-2020 και ϊρα 16:20: 

«ΞΔΑΥ-ΠΕΑ 

Άρκρο 2, Υαράγραφοσ 2 

Χκοπόσ των ΞΔΑΥΑΠΕΑ είναι θ δθμιουργικι απαςχόλθςθ των παιδιϊν και των 

ενθλίκων ατόμων με αναπθρία, θ κοινωνικι ζνταξθ μζςω τθσ ομαδικισ 
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δραςτθριότθτασ, θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ μζςω τθσ απόκτθςθσ δεξιοτιτων 

αυτοεξυπθρζτθςθσ, μζςω προγραμμάτων ζκφραςθσ και ψυχαγωγίασ, μζςω 

ανάπτυξθσ ατομικϊν και κοινωνικϊν δεξιοτιτων, άκλθςθσ και ςωματικισ αγωγισ 

και θ ψυχολογικι ςτιριξθ των ίδιων και των οικογενειϊν τουσ. 

Για τον ζλεγχο τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ των ΞΔΑΥΑΠΕΑ και τθν αξιολόγθςι τουσ 

ωσ κεςμοφ Ξοινωνικισ Υρόνοιασ, δθμιουργείται θλεκτρονικι εφαρμογι του 

Ωπουργείου Εργαςίασ και Ξοινωνικϊν Ωποκζςεων, τθν οποία υλοποιεί και 

διαχειρίηεται θ εταιρεία «Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ Ξοινωνικισ Αςφάλιςθσ Α.Ε.» 

(Θ.ΔΛ.Ξ.Α. Α.Ε.). Χτθν εφαρμογι αυτι κάκε αδειοδοτθμζνοσ φορζασ υποχρεοφται, 

κατ’ ελάχιςτο, να δθλϊνει ςε θμεριςια βάςθ τθν ςυμμετοχι/παρουςία κάκε 

παιδιοφ δθλϊνοντασ ΥΑΦΩΡ / ΑΥΩΡ και όχι ςε πραγματικό χρόνο γιατί πρακτικά κα 

απαιτεί πολφ χρόνο για το άτομο που κα ζχει τθ ευκφνθ αυτι και ςτθν ουςία κα 

αποκοπεί από τθν παιδαγωγικι διαδικαςία αναλαμβάνοντασ το ρόλο του 

ΞΑΨΑΓΦΑΦΕΑ-ΥΑΦΣΩΧΛΣΟΣΓΣΩ. 

Θ real time καταγραφι ακοφγεται απόλυτα αποτελεςματικι ωσ προσ τον ςτόχο του 

ελζγχου τθσ ςυμμετοχισ των παιδιϊν, αλλά αν το προςεγγίςουμε πρακτικά, απαιτεί 

τθ δζςμευςθ ενόσ ατόμου από το προςωπικό για να αςχολείται με προςοχι και 

ακρίβεια ΠΣΡΣ με αυτό, για να μθ γίνει βεβαίωσ κάποιο λάκοσ και γεννθκοφν νζα, 

μεγαλφτερα προβλιματα λόγω αυτοφ. Πε τα ςθμερινά δεδομζνα ΔΕΡ περιςςεφει, 

ςτα δθμοτικά τουλάχιςτον ΞΔΑΥΑΠΕΑ, αυτό το επιπλζον άτομο. Είμαςτε ιδθ 

οριακά ςτελεχωμζνοι και ζνα τζτοιο χρονικά απαιτθτικό επιπλζον κακικον, κα 

αποδυναμϊςει τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ακόμα περιςςότερο. 

Επίςθσ να ςυμπεριλθφκεί ωσ Χτόχοσ τθσ νομοκετικισ παρζμβαςθσ θ διαςφάλιςθ τθσ 

ςυνζχιςθσ τθσ λειτουργίασ των ΞΔΑΥ και ΞΔΑΥ-ΠΕΑ των Διμων και θ τθν επίλυςθ 

του εργαςιακοφ προβλιματοσ του προςωπικοφ υπό μόνιμεσ και αςφαλείσ κζςεισ 

εργαςίασ. 

Ρα υιοκετθκοφν οι προτάςεισ του ΥΑΧΕΞΔΑΥ και τθσ ΞΕΔΕ για μόνιμεσ δομζσ ΞΔΑΥ 

και ΞΔΑΥ-ΠΕΑ ςτουσ Διμουσ, με επαρκι και εξαςφαλιςμζνθ χρθματοδότθςθ βάςει 

ακριβοφσ και προχπολογιςμζνου λειτουργικοφ κόςτουσ (και όχι με προβλθματικά 

και ςπάταλα ςυςτιματα χρθματοδότθςθσ τφπου voucher) και μονιμοποίθςθ του 

προςωπικοφ.» 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 26-10-2020 και ϊρα 17:47: 

«Υαράγραφοσ 1 Υροτείνουμε αναδιατφπωςθ τθσ Υαραγράφου 1 ωσ εξισ: Ξζντρα 

Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ Υαιδιϊν (ΞΔΑΥ) είναι οι δομζσ κοινωνικισ πρόνοιασ, 

παιδαγωγικοφ χαρακτιρα, ςτισ οποίεσ απαςχολοφνται δθμιουργικά παιδιά θλικίασ 

από τεςςάρων (4) ζωσ δϊδεκα (12) ετϊν για ζνα χρονικό διάςτθμα τθσ θμζρασ εκτόσ 

του ςχολικοφ ωραρίου. Χτισ δομζσ αυτζσ δφνανται να απαςχολοφνται και παιδιά με 

ελαφριάσ μορφισ κινθτικά ι αιςκθτθριακά προβλιματα.Αιτιολόγθςθ: Α. Κεωροφμε 

πολφ ςθμαντικό να αναγνωριςτεί πλζον και μζςω του κεςμικοφ πλαιςίου ίδρυςθσ 

και λειτουργίασ των Δομϊν, πζρα από τον προνοιακό τουσ χαρακτιρα και ο 
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παιδαγωγικόσ τουσ χαρακτιρασ, ο οποίοσ τόςο ποιοτικά όςο και 

ουςιαςτικά/πρακτικά τισ χαρακτθρίηει. Ψόςο από τα προγράμματα και τισ 

δραςτθριότθτεσ που ζχουν αμιγϊσ παιδαγωγικό χαρακτιρα, όςο και από τισ ίδιεσ τισ 

ειδικότθτεσ του προςωπικοφ (καταρτιςμζνοι, πτυχιοφχοι εκπαιδευτικοί όλων των 

ειδικοτιτων) που εργάηονται ςτα ΞΔΑΥ, είναι αυτονόθτο πωσ θ λειτουργία των 

Δομϊν είναι παιδαγωγικισ φφςεωσ. Κεωροφμε απόλυτα λογικό, εφλογο, δίκαιο και 

ςωςτό να γίνεται, λοιπόν, θ ξεκάκαρθ αυτι αναφορά ςτον παιδαγωγικό χαρακτιρα 

των ΞΔΑΥ ςτθν πρϊτθ παράγραφο, θ οποία αποτελεί ςτθν ουςία τον «Σριςμό» των 

ΞΔΑΥ. Υόςο δε μάλλον όταν ιδθ κεωροφνται και επίςθμα ωσ χϊροι 

διαπαιδαγϊγθςθσ οι Υαιδικοί Χτακμοί και ζχουν αναγνωριςτεί ωσ παιδαγωγοί οι 

Βρεφονθπιοκόμοι που τουσ ςτελεχϊνουν. Β. Αν και ςτο τζλοσ τθσ παραγράφου 7 

γίνεται αναφορά ςτο ότι τα θλικιακά όρια δφνανται να αναπροςαρμόηονται 

Ωπουργϊν Υαιδείασ και Κρθςκευμάτων και Εργαςίασ και Ξοινωνικϊν Ωποκζςεων, 

προτείνουμε το θλικιακό όριο των παιδιϊν να ξεκινάει από τα τζςςερα (4) ζτθ, 

κακϊσ με τθν εφαρμογι τθσ δίχρονθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ των νθπίων τα 

παιδιά αυτισ τθσ θλικίασ (προ-νιπια), ςτεροφνται τθσ δυνατότθτασ δθμιουργικϊν 

δραςτθριοτιτων εκτόσ του ςχολικοφ ωραρίου (απογεφματα και καλοκαίρι). 

Υρόκειται για αίτθμα που εκφράηεται ζντονα και κατ’επανάλθψθ τα τελευταία 

χρόνια προσ τουσ εργαηόμενουσ ςτα ΞΔΑΥ από τουσ ίδιουσ τουσ γονείσ.Υαράγραφοσ 

2 Υροτείνουμε ςυμπλιρωςθ τθσ Υαραγράφου 2 ωσ εξισ: Χκοπόσ των ΞΔΑΥ είναι θ 

δθμιουργικι απαςχόλθςθ των παιδιϊν με τθν εφαρμογι ςφγχρονων παιδαγωγικϊν 

πρακτικϊν και οργανωμζνων εξατομικευμζνων και ομαδικϊν δραςτθριοτιτων για 

τθν υποςτιριξθ τθσ ςωματικισ, νοθτικισ, ςυναιςκθματικισ και κοινωνικισ 

ανάπτυξισ τουσ. Επιπλζον, μζςω των παραπάνω, επιτυγχάνεται θ πολυδιάςτατθ 

ςτιριξθ των γονζων/οικογενειϊν των παιδιϊν.Αιτιολόγθςθ: Χκοπόσ των ΞΔΑΥ, πζρα 

από τον προφανι που περιγράφεται εφςτοχα ςτθν διατφπωςθ του ςχεδίου νόμου 

και αφορά ςτα ίδια τα παιδιά, είναι αναμφίβολα και θ πολφπλευρθ ςτιριξθ του 

κεςμοφ τθσ οικογζνειασ, θ πολυδιάςτατθ βοικεια που παρζχεται ςτουσ ίδιουσ τουσ 

γονείσ μζςω τθσ ςυμμετοχισ των παιδιϊν τουσ ςτα ΞΔΑΥ. Ενδεικτικά: Χε οικονομικό 

επίπεδο. Σι γονείσ ζχουν τθ δυνατότθτα να παρζχουν ςτα παιδιά τουσ μεγάλθ 

ποικιλία παιδαγωγικϊν και ψυχαγωγικϊν υπθρεςιϊν υψθλοφ ποιοτικοφ επιπζδου, 

εντελϊσ δωρεάν. Λδιαίτερα γονείσ από τα αςκενζςτερα οικονομικά ςτρϊματα, ι 

πολφτεκνοι, οι μονογονεϊκζσ οικογζνειεσ κ.λ.π., οι οποίοι αξιοποιϊντασ τα οφζλθ 

των επιδοτοφμενων προγραμμάτων (π.χ. «Εναρμόνιςθ») δίνουν τθν ευκαιρία ςτα 

παιδιά τουσ να ςυμμετζχουν ςε δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ, τισ οποίεσ δεν κα 

είχαν τθν οικονομικι δυνατότθτα να παρακολουκιςουν ςε άλλεσ δομζσ και χϊρουσ 

που κα χρειαηόταν να πλθρϊςουν για αυτζσ. Χε εργαςιακό επίπεδο. Σι γονείσ 

διατθροφν τθ δυνατότθτα να ανταποκρίνονται ςτισ αυξθμζνεσ απαιτιςεισ τθσ 

εργαςίασ τουσ, ζχοντασ εξαςφαλίςει τθ δθμιουργικι απαςχόλθςθ των παιδιϊν τουσ 

εκτόσ ςχολικοφ ωραρίου, τα απογεφματα, ςτουσ αςφαλείσ και φιλόξενουσ χϊρουσ 

των ΞΔΑΥ. Διαφορετικά κα ζπρεπε ι ο ζνασ από τουσ δφο γονείσ να μθν εργάηεται 
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για να είναι ςτο ςπίτι με τα παιδιά ι να επιβαρφνεται ο οικογενειακόσ 

προχπολογιςμόσ με επιπλζον ζξοδα για ζνα άτομο να προςζχει τα παιδιά ςτο ςπίτι 

όςο οι γονείσ εργάηονται. Ξάτι που ςτισ μζρεσ μασ λίγεσ οικογζνειεσ μποροφν να 

καλφψουν οικονομικά. Χε κοινωνικό επίπεδο – δθμογραφικό. Θ «ανάςα» 

προςωπικοφ/οικογενειακοφ χρόνου, ατομικισ ςωματικισ άςκθςθσ και υγείασ, 

ακόμα και χαλάρωςθσ/ξεκοφραςθσ που εξαςφαλίηουν οι γονείσ, ενϊ τα παιδιά τουσ 

βρίςκονται ςτα ΞΔΑΥ, είναι χωρίσ υπερβολι ανεκτίμθτθ. Είναι αυτι που κα δϊςει 

ςε ζνα νζο ηευγάρι τισ ευνοϊκζσ εκείνεσ ςυνκικεσ που χρειάηεται για να πάρει τθν 

πολφ δφςκολθ ςτισ μζρεσ μασ απόφαςθ να κάνει ζνα δεφτερο ι ακόμα και ζνα τρίτο 

παιδί. Θ ίδια θ λειτουργία των ΞΔΑΥ είναι ζνα από τα «εργαλεία» που πρζπει να 

αξιοποιιςει θ χϊρα μασ για τθ δθμιουργία ολοζνα και περιςςότερο κετικϊν 

ςυνκθκϊν για τθν υποςτιριξθ των οικογενειϊν ςτθν εκνικι προςπάκεια 

αντιμετϊπιςθσ του δθμογραφικοφ ηθτιματοσ. Για τουσ παραπάνω ενδεικτικοφσ 

λόγουσ, προτείνουμε να ςυμπλθρωκεί ςτουσ ςκοποφσ των ΞΔΑΥ πζρα από τον 

παιδαγωγικό τουσ ρόλο και θ διάςταςθ τθσ κοινωνικι τουσ προςφοράσ προσ τουσ 

γονείσ και τισ οικογζνειεσ των παιδιϊν.Υαράγραφοσ 4 Υροτείνουμε τθν 

αναδιατφπωςθ τθσ Υαραγράφου 4 ωσ εξισ: Ψα ΞΔΑΥ δφναται να ιδρφονται και να 

λειτουργοφν ςε περιοχζσ όπου ςτον οικείο πολεοδομικό ςχεδιαςμό είναι επιτρεπτι 

θ χριςθ κτιρίων κοινωνικισ πρόνοιασ και για τθν αδειοδότθςι τουσ εφαρμόηονται οι 

εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ πολεοδομικισ νομοκεςίασ για τισ δομζσ 

κοινωνικισ πρόνοιασ. Ξατ’ εξαίρεςθ, δφνανται να ςτεγάηονται ςε χϊρουσ δθμόςιων 

ςχολικϊν κτιρίων. Σι προχποκζςεισ λειτουργίασ των ΞΔΑΥ ςε κτίρια δθμόςιων 

ςχολείων κακορίηονται και εξειδικεφονται μζςω τθσ ΞΩΑ τθσ παραγράφου 7 του 

παρόντοσ.Αιτιολόγθςθ: Αυτι τθ ςτιγμι τα δθμοτικά ΞΔΑΥ που ςτεγάηονται και 

λειτουργοφν ςε δθμόςια ςχολεία είναι αυτονόθτο ότι χρθςιμοποιοφν και αίκουςεσ 

ςτισ οποίεσ κατά τθν πρωινι λειτουργία του ςχολείου πραγματοποιείται 

διδαςκαλία. Ενδεχόμενθ, απαγόρευςθ τθσ χριςθσ των αικουςϊν διδαςκαλίασ, κα 

προκαλζςει μεγάλα προβλιματα ςτα ΞΔΑΥ αυτά και πολφ πικανό κάποια να 

κινδυνζψουν με κλείςιμο. Πζςω τθσ προτεινόμενθσ αναδιατφπωςθσ, προτείνουμε 

για το κζμα αυτό να ζχουμε τθν ευκαιρία να το αναλφςουμε μαηί με τθν ΞΕΔΕ 

εκτενϊσ, κατά τθν επεξεργαςία και διαμόρφωςθ τθσ ΞΩΑ, κατά τθν οποία κεωροφμε 

δεδομζνο ότι κα κλθκοφμε να ςυμμετάςχουμε. Είναι κάτι που πραγματικά μπορεί 

να ρυκμιςτεί μζςω τθσ ΞΩΑ και δεν χρειάηεται να ειςαχκεί μζςω του Άρκρου αυτοφ 

μία άκρωσ δεςμευτικι διάταξθ θ οποία δεν ζχει ςυηθτθκεί επαρκϊσ με όλουσ τουσ 

ενδιαφερόμενουσ φορείσ (Ωπ.Υαιδείασ, ΞΕΔΕ, ΥΑΧΕΞΔΑΥ).Υαράγραφοσ 5 

Υροτείνουμε αναδιατφπωςθ τθσ Υαραγράφου 5 ωσ εξισ: Για τον ζλεγχο τθσ 

εφρυκμθσ λειτουργίασ των ΞΔΑΥ και τθν αξιολόγθςι τουσ ωσ κεςμοφ Ξοινωνικισ 

Υρόνοιασ, δθμιουργείται θλεκτρονικι εφαρμογι του Ωπουργείου Εργαςίασ και 

Ξοινωνικϊν Ωποκζςεων, τθν οποία υλοποιεί και διαχειρίηεται θ εταιρεία 

«Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ Ξοινωνικισ Αςφάλιςθσ Α.Ε.» (Θ.ΔΛ.Ξ.Α. Α.Ε.). Χτθν 

εφαρμογι αυτι κάκε αδειοδοτθμζνοσ φορζασ υποχρεοφται, κατ’ ελάχιςτο, να 
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δθλϊνει ςε θμεριςια βάςθ τθν ςυμμετοχι/παρουςία κάκε παιδιοφ δθλϊνοντασ 

παράλλθλα τθν ϊρα άφιξθσ και αποχϊρθςθσ του από τθ δομι, κακϊσ και το 

εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίασ τθσ, με ρθτι καταγραφι των επιμζρουσ 

δραςτθριοτιτων δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ και το χρονοδιάγραμμά τουσ, ϊςτε για 

κάκε παιδί να δθλϊνονται αναλυτικά οι δραςτθριότθτεσ δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ 

που ςυμμετείχε ςφμφωνα με το ωσ άνω δθλωκζν ςυγκεκριμζνο 

χρονοδιάγραμμα.Αιτιολόγθςθ: Α. Σ ςτόχοσ του ςυγκεκριμζνου Άρκρου είναι αφενόσ 

να ελεγχκεί θ προςζλευςθ των παιδιϊν και αφετζρου θ ςυμμετοχι τουσ ςτισ 

προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ. Εφλογοσ ο ςτόχοσ και 

κεμιτόσ. Υαρόλα αυτά ςε κάποια ςθμεία κακίςταται μθ λειτουργικό το μζτρο, ο 

τρόποσ μζςω του οποίου επιλζγει το Ωπουργείο να επιτφχει τον επικυμθτό ςτόχο. Ψο 

πρϊτο ςκζλοσ τθσ ρφκμιςθσ ζχει να κάνει με τθν εφαρμογι καταγραφισ ϊρασ 

άφιξθσ και αποχϊρθςθσ κάκε παιδιοφ ςε πραγματικό χρόνο. Για να εφαρμόςουμε 

αυτιν τθν πραγματικά υπερβολικι διαδικαςία ςτθν πράξθ (θ οποία παρεμπιπτόντωσ 

δεν ζχει εφαρμοςτεί ποτζ ξανά ςε άλλθ δομι πρόνοιασ), κα πρζπει κάκε δθμοτικό 

ΞΔΑΥ να ςτερθκεί τισ παιδαγωγικζσ υπθρεςίεσ ενόσ εκ του εκπαιδευτικοφ 

προςωπικοφ του, ο/θ οποίοσ/α κα πρζπει να είναι ςυνεχϊσ μπροςτά από ζναν 

υπολογιςτι και να ενθμερϊνει τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα ςε πραγματικό χρόνο 

για τθν ϊρα που ιρκε και που ζφυγε κάκε ζνα από τα παιδιά που ςυμμετζχουν. Για 

παράδειγμα, αν υποκζςουμε πωσ ςε μία Δομι με 100 εγγεγραμμζνα παιδιά, 

ζρχονται κακθμερινά περίπου 60-70 παιδιά και για κάκε ζνα από αυτά τα παιδιά ο 

υπεφκυνοσ κα χρειάηεται κατά μ.ο. από 2’ για τθν κάκε καταγραφι, κα απαιτοφνται 

τουλάχιςτον 4-5 ϊρεσ κάκε μζρα για να δθλϊνονται ςε πραγματικό χρόνο τα παιδιά 

από τον υπεφκυνο εκπαιδευτικό. Σ εκπαιδευτικόσ αυτόσ κα ςταματάει το 

εργαςτιριο, τθν ομαδικι ι εξατομικευμζνθ δραςτθριότθτα που διδάςκει/επιβλζπει 

εκείνθ τθ ςτιγμι, διακόπτοντασ τθ ροι τθσ, για να μεταβεί ςτον χϊρο του γραφείου 

εκπαιδευτικϊν και να δθλϊςει ςτθν εφαρμογι ςε πραγματικό χρόνο ζνα-ζνα το 

κάκε παιδί που ειςζρχεται ι εξζρχεται του χϊρου. Πθν ξεχνάμε ότι αναφερόμαςτε 

ςε δθμοτικζσ Δομζσ, οι οποίεσ είτε είναι οριακά ςτελεχωμζνεσ είτε ακόμα και 

υποςτελεχωμζνεσ, ειδικά μετά τισ απολφςεισ και τισ μειϊςεισ ωρϊν εργαςίασ που 

προζκυψαν λόγω τθσ απαράδεκτθσ και καταςτροφικισ πολιτικισ επιλογισ για 

μείωςθ τθσ χρθματοδότθςθσ των ΞΔΑΥ που εφαρμόςτθκε μζςω του φετινοφ 

ςχεδιαςμοφ τθσ Δράςθσ. Επίςθσ, υπάρχουν δομζσ που δεν διακζτουν καν ίντερνετ ι 

ακόμα και υπολογιςτι (τα ΞΔΑΥ πχ ςε ςχολικά κτίρια δεν ζχουν καν πρόςβαςθ ςτα 

γραφεία των Δαςκάλων του ςχολείου, οπότε δεν ζχουν κακόλου πρόςβαςθ ςε 

ςτακερό τθλζφωνο και ίντερνετ), κακϊσ και ΞΔΑΥ ςτθν περιφζρεια ςτα οποία με 

τθν πρϊτθ κακοκαιρία κόβεται το ίντερνετ και το τθλζφωνο. Ενϊ, λοιπόν, ο ςτόχοσ 

τθσ ρφκμιςθσ είναι ςτθν κατεφκυνςθ του ελζγχου τθσ ςυμμετοχισ των παιδιϊν κλπ., 

πρακτικά κα απαιτεί πολφ χρόνο για το άτομο που κα ζχει τθ ευκφνθ αυτι και ςτθν 

ουςία κα αποκοπεί από τθν παιδαγωγικι διαδικαςία αναλαμβάνοντασ το ρόλο του 

«καταγραφζα». Ξαι εδϊ προφανϊσ μιλάμε για τθν πλειοψθφία των δθμοτικϊν 
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ΞΔΑΥ, ςτα οποία με 2-3 άτομα εκπαιδευτικό προςωπικό, θ δζςμευςθ του ενόσ εξ 

αυτϊν κα ζχει ςαν άμεςο αποτζλεςμα τθν κατακόρυφθ υποβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ 

αλλά και τθσ ποικιλίασ των παρεχόμενων παιδαγωγικϊν υπθρεςιϊν ςτα παιδιά. 

Κεωροφμε πωσ ο ςτόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ νομοκετικισ παρζμβαςθσ είναι θ 

διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των υπθρεςιϊν προσ τα παιδιά, αλλά και θ ίδια θ 

αςφάλεια των παιδιϊν, όπωσ γράφει και θ αιτιολογικι ζκκεςθ του ςχεδίου νόμου, 

και όχι θ παραμικρι υποβάκμιςθ αυτϊν. Θ εμπειρία μάσ ζχει αποδείξει ότι ο μόνοσ 

ρεαλιςτικόσ τρόποσ να ελεγχκεί με ςιγουριά θ ςυμμετοχι των παιδιϊν (ι θ μθ 

ςυμμετοχι τουσ), εφόςον αυτόσ είναι ο πραγματικόσ ςτόχοσ τθσ ρφκμιςθσ, είναι οι 

αιφνιδιαςτικοί επιτόπιοι ζλεγχοι, οι οποίοι όπωσ ζχουμε τονίςει και κατ’ιδίαν ςτισ 

ςυναντιςεισ, αφενόσ κα πρζπει να εντακοφν και να πυκνϊςουν και αφετζρου κα 

πρζπει να διενεργοφνται ΞΑΚ’ΣΟΘ τθ διάρκεια του ωραρίου τθσ Δομισ και ΣΧΛ 

ΠΣΡΣ κατά τθν ζναρξθ του ωραρίου, όπωσ ςυνθκίηεται κατά κόρον τα τελευταία 

χρόνια. Δεν μποροφν να εξαχκοφν ακριβι, ορκά και αςφαλι ςυμπεράςματα ςχετικά 

με τθν ςυμμετοχι των παιδιϊν ςε μία Δομι με οκτάωρθ λειτουργία, όταν 

διενεργοφνται ζλεγχοι μόνο κατά τα πρϊτα 30 ι 60 λεπτά του ωραρίου λειτουργίασ 

τθσ. Δεν αντικατοπτρίηει τον θμεριςιο αρικμό ςυμμετεχόντων παιδιϊν θ πρϊτθ ϊρα 

λειτουργίασ μασ, οφτε και το τελευταίο μιςάωρό τθσ. Αυτό δεν είναι κάτι οφτε 

κρυφό, οφτε κακό, οφτε παράνομο, οφτε παράλογο. Ψα παιδιά προςζχονται και 

αποχωροφν ΧΨΑΔΛΑΞΑ. Θ real time καταγραφι ακοφγεται απόλυτα αποτελεςματικι 

ωσ προσ τον ςτόχο του ελζγχου τθσ ςυμμετοχισ των παιδιϊν, αλλά αν το 

προςεγγίςουμε πρακτικά, όπωσ αναφζραμε παραπάνω, απαιτεί τθ δζςμευςθ ενόσ 

ατόμου από το προςωπικό για να αςχολείται με προςοχι και ακρίβεια ΠΣΡΣ με 

αυτό, για να μθ γίνει βεβαίωσ κάποιο λάκοσ και γεννθκοφν νζα, μεγαλφτερα 

προβλιματα λόγω αυτοφ. Χασ διαβεβαιϊνουμε πωσ με τα ςθμερινά δεδομζνα ΔΕΡ 

περιςςεφει, ςτα δθμοτικά τουλάχιςτον ΞΔΑΥ, αυτό το επιπλζον άτομο. Είμαςτε ιδθ 

οριακά ςτελεχωμζνοι και ζνα τζτοιο χρονικά απαιτθτικό επιπλζον κακικον, κα 

αποδυναμϊςει τα ΞΔΑΥ ωσ προσ τισ παρεχόμενεσ παιδαγωγικζσ υπθρεςίεσ ακόμα 

περιςςότερο. Β. Ψο δεφτερο ςθμείο τθσ Υαραγράφου 5 ςτο οποίο ζχουμε ζνςταςθ 

είναι θ ειςαγωγι τθσ υποχρζωςθσ των παιδιϊν να παρακολουκοφν «ιςομερϊσ», 

ιςόχρονα δθλαδι, τθν κάκε προςφερόμενθ δραςτθριότθτα-εργαςτιριο. Σ λόγοσ 

που ειςάγεται θ ςυγκεκριμζνθ ρφκμιςθ είναι ςαφισ και ο ςτόχοσ που κζτει είναι 

ςωςτόσ (αντιμετϊπιςθ φαινομζνων μονοκεματικϊν ΞΔΑΥ, ακαδθμίεσ ποδοςφαίρου 

κλπ). Θ διατφπωςθ όμωσ μζςω τθσ οποίασ επιχειρείται να επιτευχκεί ο 

ςυγκεκριμζνοσ ςτόχοσ και να επιλυκεί το πρόβλθμα δεν δίνει μία πρακτικά 

εφαρμόςιμθ λφςθ, κακϊσ κα επιφζρει άλλα προβλιματα ςτθ λειτουργία μασ. 

Εξθγοφμε με μορφι ερϊτθςθσ υπόκεςθσ εργαςίασ: Ζςτω ότι ζχουμε ςε ζνα ΞΔΑΥ τισ 

δραςτθριότθτεσ εικαςτικά, μουςικι, γυμναςτικι. Χφμφωνα με τθ διατφπωςθ τθσ 

ρφκμιςθσ, το κάκε παιδί κα πρζπει να ςυμμετζχει ιςομερϊσ, δθλαδι για ίςεσ ϊρεσ, 

ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ. Ζςτω ότι κάποιο παιδί ζχει κλίςθ και του αρζςουν 

περιςςότερο τα εικαςτικά και κζλει να ςυμμετζχει κακθμερινά ςτα αντίςτοιχα 
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εργαςτιρια, ενϊ θ μουςικι δεν του αρζςει και τόςο οπότε επικυμεί να κάνει μόνο 

μία ϊρα τθν εβδομάδα ι και κακόλου. Κα το αναγκάςουμε να κάνει και μουςικι, 

που δεν του αρζςει τόςο, ίςεσ ϊρεσ όςεσ ςυμμετείχε ςτο εικαςτικό εργαςτιρι που 

είναι θ κλίςθ του και το ταλζντο του, απλά και μόνο για να ικανοποιιςουμε τον 

ςτόχο που κζτει θ ςυγκεκριμζνθ διάταξθ; Χρειάηεται μία διαφορετικι διατφπωςθ 

που να εξυπθρετεί τθν αρχικι φιλοςοφία τόςο τθσ ρφκμιςθσ, όςο και τθν φιλοςοφία 

του χαρακτιρα των ΞΔΑΥ. Δεν είναι δυνατόν τα ΞΔΑΥ που ζχουν ςτον πυρινα τθσ 

φιλοςοφίασ τουσ τθν ελευκερία ςτθν επιλογι τθσ δθμιουργικισ ζκφραςθσ των 

παιδιϊν, να καταντιςουν εντελϊσ δυςλειτουργικά ι με χαρακτιρα καταναγκαςμοφ 

των παιδιϊν ωσ προσ τισ δραςτθριότθτζσ τουσ. Ψο μόνο αποτζλεςμα που κα φζρει θ 

τυχόν εφαρμογι τθσ ρφκμιςθσ αυτισ με τθν ςυγκεκριμζνθ διατφπωςθ είναι να 

«αναγκάηουμε» τα παιδιά να ςυμμετζχουν, κζλουν – δεν κζλουν, ιςομερϊσ και 

ιςόχρονα ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ, είτε τουσ αρζςουν, είτε δεν τουσ αρζςουν, με 

αποτζλεςμα τα παιδιά να νιϊκουν πίεςθ και να μθν επικυμοφν να ξανάρκουν. 

Χυμπεραςματικά, ο ςτόχοσ τθσ πολφπλευρθσ δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ των 

παιδιϊν, δθλαδι θ απαςχόλθςι τουσ ςε ποικίλεσ και διαφορετικζσ δραςτθριότθτεσ 

πρζπει να προβλεφκεί, αλλά δεν μπορεί να επιτευχκεί με το να υποχρεϊςουμε τα 

παιδιά να ςυμμετζχουν ιςομερϊσ και ιςοχρόνωσ ςε αυτζσ. Υρζπει θ νομοκεςία να 

διαςφαλίηει ότι κάκε ΞΔΑΥ κα προςφζρει ςε εβδομαδιαία βάςθ υποχρεωτικά μία 

ποικιλία δραςτθριοτιτων (π.χ. τουλάχιςτον τρεισ διαφορετικζσ δραςτθριότθτεσ) οι 

οποίεσ κα προςφζρονται ιςόχρονα μοιραςμζνεσ εντόσ του εβδομαδιαίου 

προγράμματοσ, διακζτοντασ παράλλθλα και τισ κατάλλθλεσ αντίςτοιχεσ ειδικότθτεσ 

παιδαγωγικοφ προςωπικοφ για κακεμιά από αυτζσ και τα παιδιά με τουσ γονείσ κα 

είναι ελεφκεροι να επιλζξουν ςε ποια εργαςτιρια/δραςτθριότθτεσ κα 

ςυμμετζχουν.Υαράγραφοσ 7 Κεωροφμε απόλυτα αναγκαίο ςτθν Υαράγραφο 7 να 

προςτεκεί εδάφιο «κ.» ωσ εξισ: κ. θ ζκδοςθ Υρότυπου Εςωτερικοφ Ξανονιςμοφ 

Οειτουργίασ ΞΔΑΥ, όπωσ ακριβϊσ υπάρχει και για τουσ παιδικοφσ ςτακμοφσ, ϊςτε 

να κεςπίηονται εκεί ειδικότερα κζματα ςχετικά με τθν λειτουργία, αλλά και το 

προςωπικό των ΞΔΑΥ.Σ Υρότυποσ Ε.Ξ.Ο μπορεί κάλλιςτα να είναι μζροσ ι 

παράρτθμα τθσ ΞΩΑ.Γενικό ςχόλιο επί των ςτόχων του άρκρου 1 που αναλφονται 

ςτθν αιτιολογικι ζκκεςθ και ςυγκεκριμζνα ςτισ ςελίδεσ 32-33: Πε ζκπλθξθ 

διαπιςτϊςαμε ότι πουκενά δεν αναφζρονται ωσ Χτόχοι τθσ νομοκετικισ 

παρζμβαςθσ: 1. θ διαςφάλιςθ τθσ ςυνζχιςθσ τθσ λειτουργίασ των ΞΔΑΥ και ΞΔΑΥ-

ΠΕΑ των Διμων, 2. θ μζριμνα-πολιτικι βοφλθςθ για τθν ςτιριξθ τθσ οικονομικισ 

τουσ βιωςιμότθτασ και τθσ χρθματοδότθςισ τουσ, 3. θ μζριμνα-πολιτικι βοφλθςθ 

για τθν επίλυςθ του εργαςιακοφ προβλιματοσ του προςωπικοφ υπό μόνιμεσ και 

αςφαλείσ κζςεισ εργαςίασ, 4. θ μζριμνα-πολιτικι βοφλθςθ για περαιτζρω 

επιμόρφωςθ και κατάρτιςθ του εξειδικευμζνου προςωπικοφ των Δομϊν για να 

επικαιροποιοφνται οι γνϊςεισ τουσ πάνω ςτισ ειδικότθτζσ τουσ.Υλιρθσ απουςία 

ςτοχοκεςίασ με κετικό πρόςιμο για μία τόςο ςθμαντικι δομι Ξοινωνικισ Υρόνοιασ. 

Σι ςτόχοι αφοροφν μόνο ςε ελζγχουσ, κυρϊςεισ, απαγορεφςεισ και δυςλειτουργικζσ 



122 
 

ζωσ και καταςτροφικζσ για τθν φιλοςοφία των Δομϊν «καινοτόμεσ» ρυκμίςεισ, οι 

οποίεσ αντί να κάνουν πιο εφκολο το ζργο μασ, το δυςχεραίνουν. Αντί να 

εξυπθρετοφν το ςκοπό για τον οποίο προτείνονται, κα προκαλζςουν νζα επιμζρουσ 

προβλιματα ςτθ λειτουργία μασ και κα προκαλζςουν υποβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ 

των παρεχόμενων υπθρεςιϊν παιδαγωγικϊν δθμιουργικϊν δραςτθριοτιτων.» 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 27-10-2020 και ϊρα 15:21: 

«ΕΛΠΑΛ ΕΦΓΑΗΣΠΕΡΘ ΧΕ ΞΔΑΥ-ΠΕΑ ΕΔΩ ΞΑΛ 16 ΧΩΡΕΧΣΠΕΡΑ ΕΨΘ. 

1.ΧΑΦΩΧ ΞΑΛ ΧΨΑ ΞΔΑΥ ΠΕΑ ΥΦΕΥΕΛ ΡΑ ΩΥΑΦΧΣΩΡ ΞΑΛ ΕΡΘΟΛΞΕΧ ΕΛΔΛΞΑ ΣΨΑΡ 

ΕΑΡΨΟΣΩΡΨΑΛ ΣΛ ΥΦΩΛΡΕΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΕΧ ΒΑΚΠΛΔΕΧ ΟΣΓΩ ΘΟΛΞΛΑΧ. 

2.ΨΣ ΩΥΑΦΧΣΡ ΕΠΥΕΛΦΣ ΥΦΣΧΩΥΛΞΣ ΞΑΚΕ ΞΑΟΣΞΑΛΦΛ ΕΛΡΑΛ ΣΠΘΦΣΛ ΨΘΧ ΞΑΚΕ 

ΥΦΣΧΞΟΘΧΘΧ-ΞΩΑ. ΕΥΛΨΕΟΣΩΧ ΩΥΑΦΕΛ ΠΕΦΛΠΡΑ ΓΛΑ ΠΣΡΛΠΕΧ ΥΦΣΧΩΥΣΥΑΓΕΛΧ 

ΚΕΧΕΛΧ. 

3. Θ ΕΞΔΣΧΘ ΑΔΕΛΩΡ ΠΕ ΑΡΛΧΘ ΔΩΡΑΠΛΞΣΨΘΨΑ ΠΕΨΑΩ ΔΘΠΣΨΛΞΩΡ ΞΑΛ 

ΛΔΛΩΨΛΞΩΡ ΞΔΑΥ ΠΕΑ ΧΨΣΡ ΛΔΛΣ ΔΘΠΣ ΑΟΟΑ ΞΑΛ Θ ΔΛΑΚΕΧΘ ΨΩΡ ΛΔΛΩΨΩΡ ΡΑ 

ΥΦΣΧΕΓΓΛΗΣΩΡ ΨΑ ΑΠΕΑ ΠΕΧΩ ΑΚΟΘΨΛΞΩΡ ΧΩΟΟΣΓΩΡ Ι ΑΟΟΩΡ ΦΣΦΕΩΡ ΕΧΕΛ 

ΔΘΠΛΣΩΦΓΘΧΕΛ ΑΚΕΠΛΨΣ ΑΡΨΑΓΩΡΛΧΠΣ. 

3.Πία αναδιατφπωςθ τθσ Υαραγράφου 2 κακϊσ ςτα ΞΔΑΥΠΕΑ εργάηονται τεχνικοί 

εκπαιδευτζσ, γυμναςτζσ, ψυχολόγοι, μουςικοί, ωσ εξισ: 

Χκοπόσ των ΞΔΑΥΑΠΕΑ είναι θ δθμιουργικι απαςχόλθςθ των παιδιϊν και των 

ενθλίκων ατόμων με αναπθρία, θ κοινωνικι ζνταξθ μζςω τθσ ομαδικισ 

δραςτθριότθτασ, θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ μζςω τθσ απόκτθςθσ δεξιοτιτων 

αυτοεξυπθρζτθςθσ, μζςω προγραμμάτων ζκφραςθσ και ψυχαγωγίασ, μζςω 

εικαςτικϊν, μζςω ανάπτυξθσ ατομικϊν και κοινωνικϊν δεξιοτιτων, άκλθςθσ και 

ςωματικισ αγωγισ και θ ψυχολογικι ςτιριξθ των ίδιων και των οικογενειϊν τουσ. 

αναδιατφπωςθ τθσ Υαραγράφου 4 ωσ εξισ: 

Ξάκε αδειοδοτθμζνοσ φορζασ υποχρεοφται, κατ’ ελάχιςτο, να δθλϊνει ςτθν 

θλεκτρονικι εφαρμογι τθσ παρ. 5 του άρκρου 9, ςε θμεριςια βάςθ τθν παρουςία ι 

απουςία. Ψο εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίασ και οι επιμζρουσ δραςτθριοτιτων 

δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ να καταγράφονται θμερθςίωσ ςτο βιβλίο ςυμβάντων 

τθσ δομισ. Τχι όλα ςε real time αλλά μζχρι τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα ειδικά για 

τα ΞΔΑΥΠΕΑ όπου εξυπθρετοφνται ςε μεγάλο ποςοςτό άτομα με βαριά νοθτικι 

ςτζρθςθ, κινθτικά προβλιματα, αυτιςμό κ.ά. είναι ανζφικτο, ςε πραγματικό χρόνο, 

να καταχωρείται θ άφιξθ και θ αποχϊρθςθ του ωφελοφμενου ςτθ Δομι, όταν το ιδθ 

υπάρχον προςωπικό ζχει να απαςχολθκεί με διδαςκαλία, ςίτιςθ, κακαριότθτα και 

πολφ πιο ςθμαντικζσ ανάγκεσ. Ζχεισ να αντιμετωπίςεισ ζκρυκμεσ καταςτάςεισ όπωσ 

π.χ. εκριξεισ κυμοφ, κρίςεισ επικετικότθτασ, επιλθψία κλπ.. Επίςθσ το άτομο που κα 

αςχολθκεί με τθν παρουςία των παιδιϊν κα πρζπει να αφινει τισ κφριεσ εργαςίεσ 

που ζχει θ ειδικότθτα του? Τταν ζχει άδεια κα πρζπει να υπάρχει και 

αντικαταςτάτθσ. 
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ΒΑΧΛΞΣΧ Χτόχοσ τθσ νομοκετικισ παρζμβαςθσ θ διαςφάλιςθ τθσ ςυνζχιςθσ τθσ 

λειτουργίασ των ΞΔΑΥ και ΞΔΑΥ-ΠΕΑ των Διμων και θ επίλυςθ του εργαςιακοφ 

προβλιματοσ του προςωπικοφ υπό μόνιμεσ και αςφαλείσ κζςεισ εργαςίασ. 

Ρα υιοκετθκοφν οι προτάςεισ του ΥΑΧΕΞΔΑΥ και τθσ ΞΕΔΕ για μόνιμεσ δομζσ ΞΔΑΥ 

και ΞΔΑΥ-ΠΕΑ ςτουσ Διμουσ, με επαρκι και εξαςφαλιςμζνθ χρθματοδότθςθ βάςει 

ακριβοφσ και προχπολογιςμζνου λειτουργικοφ κόςτουσ (και όχι με voucher) και 

μονιμοποίθςθ του προςωπικοφ.» 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 29-10-2020 και ϊρα 14:40: 

Ψα ΞΔΑΥ ΑμεΑ κα πρζπει να εκςυγχρονιςτοφν προκειμζνου να ανταποκρικοφν ςτισ 

ςφγχρονεσ ανάγκεσ, να προωκοφν τθν ανεξάρτθτθ διαβίωςθ των ατόμων με 

αναπθρία και χρόνιεσ πακιςεισ και να ςυνάδουν με τθ ςφγχρονθ δικαιωματικι 

προςζγγιςθ για τθν αναπθρία, όπωσ αυτι ζχει κατοχυρωκεί από τθ Χφμβαςθ των 

Θνωμζνων Εκνϊν για τα Δικαιϊματα των Ατόμων με Αναπθρίεσ (βλ. ν.4074/2012). 

Ψα ΞΔΑΥ ΑμεΑ νζασ γενιάσ, τα οποία κα απευκφνονται ςε όλουσ τουσ ανιλικουσ και 

ενιλικουσ με αναπθρία ι χρόνια πάκθςθ, ςυμπεριλαμβανομζνων των πολιτϊν 

τρίτων χωρϊν (ανιλικων και ενιλικων) με αναπθρία, πρζπει να επεκτακοφν ςε κάκε 

Διμο τθσ χϊρασ, να διαςφαλιςτεί θ ςτακερι χρθματοδότθςι τουσ και να 

ακολουκείται από αυτά το μοντζλο τθσ ςυμπεριλθπτικισ εκπαίδευςθσ και τθσ 

δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ, θ οποία κα είναι ςυμπλθρωματικι τθσ ςχολικισ 

εκπαίδευςθσ, ϊςτε να υπάρχει αλλθλουχία τθσ δθμόςιασ εκπαίδευςθσ και τθσ 

εκπαίδευςθσ ςε ΞΔΑΥ ΑμεΑ, να εξαςφαλίηονται οι προδιαγραφζσ προςβαςιμότθτασ 

ςε αυτά, τόςο για τουσ ωφελοφμενουσ όςο και για τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ αυτϊν 

αλλά και για εργαηόμενουσ ςε αυτά και ςε αντίκετθ περίπτωςθ να μθν δίνεται άδεια 

λειτουργίασ, κακϊσ και να γίνει ζλεγχοσ προςβαςιμότθτασ ςε αυτά που ιδθ 

λειτουργοφν. Επίςθσ πρζπει να αναφζρονται ρθτά οι αρχζσ που διζπουν το 

χαρακτιρα και τθ φυςιογνωμία των ΞΔΑΥ και ΞΔΑΥ ΑμεΑ κακϊσ και οι όροι και οι 

προχποκζςεισ λειτουργίασ τουσ, οι οποίεσ να ςυμπεριλθφκοφν ςτο εν λόγω 

νομοςχζδιο ϊςτε να τεκοφν ςε διαβοφλευςθ. 

Θ παρ. 5 να τροποποιθκεί ωσ ακολοφκωσ: 

«5. Πε κοινι απόφαςθ των Ωπουργϊν Υαιδείασ και Κρθςκευμάτων, Εργαςίασ και 

Ξοινωνικϊν Ωποκζςεων, Εςωτερικϊν και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ εξειδικεφεται 

περαιτζρω ο ςκοπόσ των ΞΔΑΥΑΠΕΑ και κακορίηονται α) οι όροι, οι προχποκζςεισ 

και οι φορείσ λειτουργίασ τουσ, β) οι κατθγορίεσ των ενθλίκων ατόμων με αναπθρία 

που εντάςςονται ςτα προγράμματα των δομϊν αυτϊν, γ) ο ανϊτατοσ αρικμόσ 

ωφελουμζνων ανά δομι και βάρδια λειτουργίασ, δ) οι απαιτοφμενοι ανά δομι 

χϊροι, οι ςχετικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των 

προδιαγραφϊν προςβαςιμότθτασ επί ποινι ανάκλθςθσ τθσ άδειασ λειτουργίασ ςε 
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περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ με αυτζσ, και οι αποςτάςεισ τουσ από οχλοφςεσ 

δραςτθριότθτεσ, ε…» 

Συμπζραςμα επί των ςχολίων  

Τα ςχόλια επί του άρκρου 2 ταυτίηονται ςε ςθμαντικό βακμό με τα ςχόλια επί των 

διατάξεων του άρκρου 1 για τα ΚΔΑΡ και αφοροφν κυρίωσ : 

1. Στθν ςκοπιμότθτα αναδιατφπωςθσ τθσ παρ. 2, ϊςτε να ςυμπεριλθφκεί ςτον 

ςκοπό των ΚΔΑΡΑΜΕΑ θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των ωφελουμζνων μζςω 

προγραμμάτων ζκφραςθσ και ψυχαγωγίασ, μζςω εικαςτικϊν τεχνϊν, μζςω 

ανάπτυξθσ ατομικϊν και κοινωνικϊν δεξιοτιτων, άκλθςθσ και ςωματικισ αγωγισ 

και θ ψυχολογικι ςτιριξι τουσ. 

  

Στθν παρ. 5 προβλζπεται εξουςιοδότθςθ για τθν περαιτζρω εξειδίκευςθ του ςκοποφ 

των ΚΔΑΡΑΜΕΑ. Οι ανωτζρω προτεινόμενεσ προςκικεσ, εξ άλλου, δεν 

αποκλείονται από τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ, κακϊσ αποτελοφν ειδικότερεσ 

περιπτϊςεισ τθσ ζννοιασ τθσ δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ. 

 

2.Στθν ανάγκθ αναδιατφπωςθσ του βϋ εδαφίου τθσ παρ. 3, ϊςτε να αρκεί ο 

περιοριςμόσ τθσ λειτουργίασ ΚΔΑΡ ςε χϊρουσ δθμόςιων ςχολικϊν κτιρίων, ςτουσ 

οποίουσ κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ωραρίου δεν πραγματοποιείται διδαςκαλία, 

ϊςτε το ςχετικό κζμα να ρυκμιςτεί με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ τθσ παρ. 5, 

κατόπιν περαιτζρω διαβοφλευςθσ.   

 

Θ πρόβλεψθ αυτι τθσ παρ. 3 ςτοχεφει ςτθν αναβάκμιςθ των ΚΔΑΡΑΜΕΑ. Θ 

κακθμερινι μετατροπι μίασ ςχολικισ αίκουςασ εκπαίδευςθσ ςε ΚΔΑΡΑΜΕΑ και το 

αντίςτροφο υποςκελίηει τον επικυμθτό μζςο όρο ποιότθτασ ωσ ςτόχευςθ του 

νομοκζτθ. Εξ άλλου, ςτθν εξουςιοδοτικι ρφκμιςθ τθσ παρ. 5 προβλζπεται ο 

κακοριςμόσ των προχποκζςεων λειτουργίασ ΚΔΑΡ ςε κτίρια δθμόςιων ςχολείων και 

των εξαιρζςεων από τθν απαγόρευςθ λειτουργίασ τουσ ςε αίκουςεσ που 

πραγματοποιείται διδαςκαλία. 

3. Στθ δυςχζρεια εφαρμογισ τθσ πρόβλεψθσ τθσ παρ. 4 περί καταγραφισ ςε 

πραγματικό χρόνο τθσ άφιξθσ και τθσ αποχϊρθςθσ των ωφελουμζνων μζςω ειδικισ 

θλεκτρονικισ εφαρμογισ. Θ δυςχζρεια που προβάλλεται ζγκειται ςτθν οριακι 

ςτελζχωςθ κυρίωσ των δθμοτικϊν ΚΔΑΡ ςε ςυνδυαςμό με το γεγονόσ ςτα 

ΚΔΑΡΑΜΕΑ εξυπθρετοφνται ςε μεγάλο ποςοςτό άτομα με βαριά νοθτικι ςτζρθςθ, 

κινθτικά προβλιματα και αυτιςμό, με ςυνζπεια να αντιμετωπίηονται ςυχνά 

ζκρυκμεσ καταςτάςεισ όπωσ π.χ. εκριξεισ κυμοφ, κρίςεισ επικετικότθτασ, επιλθψίασ 

κλπ. Για τουσ λόγουσ αυτοφσ υποςτθρίηεται ότι θ προςκικθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
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υποχρζωςθσ αναμζνεται ότι κα υποβακμίςει τθν ποιότθτα των παρεχόμενων 

υπθρεςιϊν.  

Θ ρφκμιςθ κρίνεται αναγκαία και ςτοχεφει ςτθν διαςφάλιςθ τθσ πραγματικισ 

παρουςίασ των ωφελουμζνων ςε ΚΔΑΡΑΜΕΑ που χρθματοδοτοφνται από 

δθμόςιουσ και ενωςιακοφσ πόρουσ, ιτοι ςχεδόν το ςφνολο των αδειοδοτθμζνων 

ΚΔΑΡΑΜΕΑ.  

4. Στθν ανάγκθ διευκζτθςθσ των εργαςιακϊν προβλθμάτων των υπαλλιλων των 

ιδθ λειτουργοφντων δθμοτικϊν ΚΔΑΡΜΕΑ. 

 

5. Στθν ανάγκθ πρόβλεψθσ Ρρότυπου Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ των 

ΚΔΑΡΑΜΕΑ. 

 

Άρκρο 3: 

Καταργοφμενεσ διατάξεισ 

Δεν διατυπϊκθκαν ςχόλια - προτάςεισ. 

Άρκρο 4: 

Μζτρα για τθν υποςτιριξθ ευάλωτων ομάδων – Άςτεγοι ωσ ωφελοφμενθ μονάδα 

του Ελάχιςτου Εγγυθμζνου Ειςοδιματοσ.  

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 26-10-2020 και ϊρα 13:33: 

“Χθμαντικι θ ςυμπερίλθψθ ςτο άρκρο 235 παρ. 2 γ των ατόμων που κάνουν χριςθ 

ξενϊνων μεταβατικισ φιλοξενίασ και ξενϊνων κυμάτων βίασ που λειτουργοφν ςτουσ 

Διμουσ . 

Σ οριςμόσ του άςτεγου είχε επικαιροποιθκεί και με το άρκρο 22 του Ρ.4548/2018 

με τθ ςυμπερίλθψθ των αςτζγων που ζκαναν χριςθ των υπνωτθρίων (ωσ τότε 

ςυμπεριλαμβάνονταν μόνο όςοι ζκαναν χριςθ των υπθρεςιϊν Ανοικτϊν Ξζντρων 

Θμζρασ Αςτζγων) αλλά εξαιροφνταν από τθν υπαγωγι ςτο πρόγραμμα τα άτομα 

που φιλοξενοφνταν ςε ενϊνεσ Πεταβατικισ Φιλοξενίασ. 

Τπωσ αναφζρεται και ςτθν ανάλυςθ ςυνεπειϊν ρφκμιςθσ: Πε τον υφιςτάμενο 

οριςμό αποκλείονταν άτομα που φιλοξενοφνταν ςε ενϊνεσ Πεταβατικισ 

Φιλοξενίασ και ενϊνεσ γυναικϊν κυμάτων βίασ, τα οποία ναι μεν διαβιοφςαν ςε 

κατάλλθλο κατάλυμα, αλλά αυτό ιταν προςωρινό και επί τθσ ουςίασ ςτεροφνταν 

ανεξάρτθτθσ ςτεγαςτικισ λφςθσ. 

Υράγματι θ ανωτζρω εξαίρεςθ, λόγω τθσ απόλυτθσ ζνδειασ και ζλλειψθσ 

προνοιακισ ςτιριξθσ οδθγοφςε πολλζσ φορζσ τα άτομα να παραμζνουν ςε αςτεγία 

ι να επιλζγουν τθ βραχφχρονθ παραμονι ςε υπνωτιρια προκειμζνου να δφνανται 

να υπαχκοφν ςτο Ελάχιςτο Εγγυθμζνο Ειςόδθμα. Χτθν περίπτωςθ δε παραμονισ ςε 
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ξενϊνα μεταβατικισ φιλοξενίασ να ςτεροφνται τθν απαραίτθτθ ςτιριξθ προκειμζνου 

να μπορζςουν να προχωριςουν ςτο επόμενο βιμα τθσ αυτονόμθςισ τουσ. 

Εξ’ αυτοφ του λόγου και κεωροφμε ιδιαίτερα ςθμαντικι και τθν πρόβλεψθ του 

νομοςχεδίου όπου ςτισ περιπτϊςεισ αυτονόμθςθσ φιλοξενοφμενων ςε ξενϊνεσ 

μεταβατικισ φιλοξενίασ, ξενϊνεσ γυναικϊν κυμάτων βίασ και ςε υπνωτιρια λόγω 

ζνταξθσ ςτθν αγορά εργαςίασ το ςυνολικό δθλοφμενο ειςόδθμα δεν περιλαμβάνει 

το ςφνολο του κακαροφ ειςοδιματοσ από μιςκωτζσ υπθρεςίεσ, προγράμματα 

κοινωφελοφσ εργαςίασ ι από οποιοδιποτε άλλο πρόγραμμα εργαςίασ για δφο 

περιόδουσ ενίςχυςθσ. 

Χαφϊσ πρζπει να τροποποιθκεί αντιςτοίχωσ και θ Ω.Α. Δ13/2018 και ςυγκεκριμζνα 

οι εξαιρζςεισ υπαγωγισ ςτο πρόγραμμα όπου αναφζρεται: Από τθν ζνταξθ ςτο 

πρόγραμμα εξαιροφνται και δεν κεωροφνται μζλθ του νοικοκυριοφ οι κάτωκι 

κατθγορίεσ – άτομα τα οποία φιλοξενοφνται ι περικάλπονται ςε Πονάδεσ Ξλειςτισ 

Φροντίδασ ι ςε Χτζγεσ Ωποςτθριηόμενθσ Διαβίωςθσ ι ςε ενϊνεσ Πεταβατικισ 

Φιλοξενίασ Αςτζγων. Ρα απαλειφκεί θ αναφορά ςτουσ ενϊνεσ Πεταβατικισ 

Φιλοξενίασ Αςτζγων.” 

 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε από τον Σφλλογο Γονζων των Μακθτϊν ΕΚΕΚ ΑμεΑ 

Κεςςαλονίκθσ (πρϊθν ΡΒΜ ΟΑΕΔ ΛΑΚΚΛΑΣ ) ςτισ 27-10-2020 και ϊρα 12:14:  

Από τθν ςχολικι χρονιά 2019-2020 καταβάλλεται για πρϊτθ φορά ςτουσ 

καταρτιηομζνουσ ςπουδαςτζσ που είναι άτομα με αναπθρία του ΕΞΕΞ ΑμεΑ 

ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘΧ (ΣΑΕΔ) μθνιαίο επίδομα καταρτιηομζνων ΛΧΣΥΣΧΣ του 40% του 

μιςκοφ του ανειδίκευτου εργάτθ (260 €) ςε όςουσ φοιτοφν ςτα ΞΕΥΕ και 

εκπαιδευτικό επίδομα 5€ θμερθςίωσ ςτουσ υπόλοιπουσ,(ςφνολο ςπουδαςτϊν 170) 

με αποτζλεςμα να περικόπτεται το ΞΕΑ από αρκετοφσ δικαιοφχουσ γονείσ επειδι 

δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτισ εξαιρζςεισ του δθλοφμενου ειςοδιματοσ του ΞΕΑ. 

ΥΦΣΨΕΛΡΣΩΠΕ ςτο άρκρο 4 παρ/φοσ 2 του υπό διαβοφλευςθ νομοςχεδίου, να 

ςυμπλθρωκεί ςτο εδάφιο που περιλαμβάνει τισ εξαιρζςεισ από το δθλοφμενο 

ειςόδθμα του ΞΕΑ, θ ακόλουκθ φράςθ: τα μθ ανταποδοτικά επιδόματα αναπθρίασ 

που χορθγοφνται από το κράτοσ ΞΑΚΩΧ ΞΑΛ ΨΑ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΑ ΕΥΛΔΣΠΑΨΑ 

ΞΑΨΑΦΨΛΗΣΠΕΡΩΡ ΥΣΩ ΑΨΣΠΩΡ ΠΕ ΑΡΑΥΘΦΛΑ ΧΣΦΘΓΣΩΡΨΑΛ ΑΥΣ ΨΣΡ ΣΑΕΔ. 

Επιχειριματα: 

α) αυτά τα επιδόματα χορθγοφνται με τθν απόφαςθ Αρ.5777/ 10-12-2019 

του Δ.Χ. του ΣΑΕΔ με βάςθ τον Ρ.709/1977 όπου χαρακτθρίηονται και είναι 

εκπαιδευτικά επιδόματα καταρτιηομζνων ατόμων με αναπθρία. 

β) οι ςπουδαςτζσ δεν ζχουν οποιαδιποτε εργαςιακι ςχζςθ οφτε αςφάλιςθ 

εργαςίασ 

και είναι δικαιοφχοι μόνον ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ (εγκφκλιοσ Ωπουργείου 

Εργαςίασ Φ40021 ΣΛΞ-18530/1001/30-03-2018). 

γ) ενιςχυτικό τθσ πρόταςθσ μασ είναι το γεγονόσ ότι όλοι γενικϊσ οι καταρτιηόμενοι 
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(όχι μόνον άτομα με αναπθρία) ςε επαγγελματικι κατάρτιςθ (ΛΕΞ,ΞΕΞ) διατθροφν 

τθν ιδιότθτα του άνεργου και ςυνεχίηουν να λαμβάνουν το επίδομα ανεργίασ όπωσ 

προβλζπει θ διευκρινιςτικι εγκφκλιοσ του ΣΑΕΔ με Αρ.Υρωτ.16435/2-3-2017 για τον 

Ρ.4430/2016. 

Επίςθσ νομίηουμε ότι πρζπει να διερευνθκεί θ διατιρθςθ του ΞΕΑ και για τα μζλθ-

εργαηόμενουσ των Ξοινωνικϊν Επιχειριςεων..” 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 28-10-2020 και ϊρα 16:11: 

«Υροςυπογράφουμε τισ ωσ άνω αλλαγζσ, ςτθν διαβοφλευςθ των οποίων είχαμε 

εξάλλου κλθκεί από το αρμόδιο Ωπουργείο» 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε από τθν Εκνικι Συνομοςπονδία Ατόμων με Αναπθρία 

(Ε.Σ.Α.μεΑ) ςτισ 29-10-2020 και ϊρα 14:44: 

«Χτο άρκρο αυτό πρζπει να καταργθκεί από τισ γνωματεφςεισ των ΞΕΥΑ ο όροσ: 

«Ανίκανοσ για κάκε βιοποριςτικό επάγγελμα», διότι ο πολίτθσ που φζρει το 

ςυγκεκριμζνο χαρακτθριςμό δεν ζχει δικαίωμα να κάνει εγγραφι ςτα μθτρϊα 

ανζργων του ΣΑΕΔ, να εργαςτεί ι να κάνει χριςθ άλλων ευεργετικϊν διατάξεων. 

Επίςθσ ο όροσ αυτόσ ζρχεται ςε αντίκεςθ με το Χφνταγμα τθσ χϊρασ και τισ 

απαιτιςεισ τθσ Διεκνοφσ Χφμβαςθσ για τα Δικαιϊματα των ατόμων με αναπθρία, 

τθν οποία θ χϊρα μασ μαηί με το προαιρετικό πρωτόκολλό τθσ κφρωςε με τον 

Ρ.4074/2012 (ΦΕΞ 88 Αϋ/11.04.2012), και πρόςφατα κζςπιςε με το ν.4488/2017 τισ 

κατευκυντιριεσ – οργανωτικζσ διατάξεισ για τθν υλοποίθςι τθσ. 

Ωσ εκ τοφτου πρζπει να καταργθκεί από τθν τελευταία παράγραφο ο όροσ 

«ανίκανοσ για εργαςία», κακϊσ και ο χαρακτθριςμόσ «ωσ μθ δυνάμενοι για 

εργαςία» των ατόμων με αναπθρία ι χρόνια πάκθςθ που βιϊνουν διακρίςεισ και 

αποκλειςμό από τθν εργαςία.» 

Συμπζραςμα επί των ςχολίων 

Τα ςχόλια επί του άρκρου 4 αφοροφν το μεν πρϊτο ςτθν επιςιμανςθ τθσ 

αναγκαιότθτασ ςυμπερίλθψθσ των αςτζγων ςτουσ δικαιοφχουσ του Ελάχιςτου 

Εγγυθμζνου Ειςοδιματοσ , το δε δεφτερο ςτθν απαίτθςθ μθ αποκλειςμοφ από το 

Ελάχιςτο Εγγυθμζνο Ειςόδθμα των ςπουδαςτϊν –καταρτιηομζνων ατόμων ΜΕΑ. Θ 

διάταξθ δεν αλλάηει τουσ όρουσ χοριγθςθσ του Ελάχιςτου Εγγυθμζνου 

Ειςοδιματοσ, αλλά διευρφνει τον κφκλο των δικαιουμζνων αυτοφ ςτουσ αςτζγουσ 

τθσ περ. γ τθσ παραγράφου 2. 

 

Άρκρο 5: 

Αποηθμίωςθ των ςυμβεβλθμζνων προνοιακϊν φορζων με τον ΕΟΡΥΥ 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 28-10-2020 και ϊρα 15:15: 
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«Θ διάταξθ του άρκρου αυτοφ υποτίκεται ότι ειςάγεται για να βελτιϊςει ατζλειεσ 

που παρουςιάςκθκαν κατά τθν υλοποίθςθ του άρκρου 21 του ν. 4549/2018 που 

όμωσ κα μποροφςαν να γίνουν με τθν προϊκθςθ και υπογραφι τθσ ΞΩΑ που 

προβλεπόταν. 

Αντί αυτοφ ειςάγεται ξεκάκαρα (με τθν παράγραφο 2. του άρκρου 5 του υπόψθ 

ςχεδίου νόμου), θ δυνατότθτα μεταφοράσ δθμόςιων πιςτϊςεων ςε ΡΥΛΔ 

κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, δθλαδι ςε ιδιωτικζσ επιχειριςεισ (πχ. ιδιωτικά 

γθροκομεία) που δραςτθριοποιοφνται (βαςικά ανεξζλεγκτα) ςτο χϊρο παροχισ 

υπθρεςιϊν πρόνοιασ. 

Ρα υπογραμμίςουμε μάλιςτα ότι πζρα από τισ κυβερνθτικζσ ευκφνεσ για τισ 

κακυςτεριςεισ και ανεπάρκειεσ που παρουςιάςκθκαν ςτθ λιψθ μζτρων ςτισ δομζσ 

πρόνοιασ, ςτθ ςυντριπτικι τουσ πλειοψθφία ο μεγάλοσ αρικμόσ κρουςμάτων που 

δυςτυχϊσ κατζλθξαν και ςε αρκετοφσ κανάτουσ φιλοξενοφμενων ςυμπολιτϊν μασ 

ςθμειϊκθκαν ςε ιδιωτικζσ προνοιακζσ δομζσ (γθροκομεία, δομζσ φροντίδασ 

χρονίωσ παςχόντων κ.λ.π.)λόγω ακριβϊσ του τρόπου λειτουργίασ των ιδιωτικϊν 

δομϊν και τθσ απουςίασ ελζγχων. 

Κεωρϊ πωσ με τθ διάταξθ αυτι ανοίγει ο δρόμοσ για χρθματοδότθςθ με δθμόςιο 

χριμα ιδιωτικϊν επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ι κα δραςτθριοποιθκοφν 

ςτο χϊρο τθσ πρόνοιασ. Πια πολιτικι που ςυνάδει απόλυτα με το ακραία 

νεοφιλελεφκερο πρόγραμμα τθσ ΡΔ. ΣΛ ςχετικζσ διατάξεισ πρζπει να αποςυρκοφν. 

Επίςθσ ορίηεται ςτθν ίδια παρ. ότι αποηθμίωςθ μπορεί να δίδεται και ςε φυςικά 

πρόςωπα. Τμωσ δεν διευκρινίηεται οφτε ςε ποιεσ υπθρεςίεσ αναφζρεται κακϊσ και 

ποια φυςικά πρόςωπα και με ποια προςόντα κα τισ προςφζρουν. Σι αοριςτίεσ 

αυτζσ γεννοφν πολλά ερωτθματικά όταν μάλιςτα δεν αναφζρεται απολφτωσ τίποτε 

ςτο ςχζδιο νόμου ςχετικά με τθ κζςπιςθ του «βοθκοφ αναπιρου» που αποτελεί 

πάγιο αίτθμα του αναπθρικοφ κινιματοσ, το οποίο και οι πλθροφορίεσ ζλεγαν κα 

προβλεπόταν ςτο υπό ψιφιςθ ςχζδιο νόμου. Είναι ζνα μζτρο απόλυτα αναγκαίο για 

τουσ ςυμπολίτεσ μασ αναπιρουσ που τα προβλιματά τουσ εντείνονται ςυνεχϊσ 

λόγω και τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ.» 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε από τθν Εκνικι Συνομοςπονδία Ατόμων με Αναπθρία 

(Ε.Σ.Α.μεΑ) ςτισ 29-10-2020 και ϊρα 14:33: 

 «Από το δθλοφμενο ειςόδθμα που απαιτείται για να καταςτεί κάποιοσ δικαιοφχοσ 

αποηθμίωςθσ νοςιλειου-τροφείου από τον ΕΣΥΩΩ, πρζπει να εξαιροφνται τα μθ 

ανταποδοτικά επιδόματα αναπθρίασ που χορθγοφνται από το κράτοσ, όπωσ ιςχφει 

και ςτο άρκρο 4 του παρόντοσ. 

Αιτιολόγθςθ: Είναι ευρζωσ γνωςτό, ότι τα επιδόματα αναπθρίασ δίνονται ςτα άτομα 

με αναπθρία και χρόνιεσ πακιςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ του πρόςκετου κόςτουσ 

διαβίωςθσ που προκφπτει από τθν αναπθρία και δεν αποτελοφν ςε καμία 

περίπτωςθ ειςοδθματικό κριτιριο, όπωσ προκφπτει και από το άρκρο 11 τθσ υπ’ 

αρικμ. Απόφαςθσ Δ12α/Γ.Υ.οικ.68856/2202 (ΦΕΞ 5855/2018 Βϋ), θ οποία αναφζρει: 
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«Ψα χρθματικά ποςά που καταβάλλονται ωσ προνοιακζσ παροχζσ ςε χριμα ςε άτομα 

με αναπθρία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ, δεν εμπίπτουν ςε καμία 

κατθγορία ειςοδιματοσ και επομζνωσ δεν φορολογοφνται. Επιπλζον το ποςό 

προνοιακϊν παροχϊν ςε χριμα ςε άτομα με αναπθρία δεν υπόκειται ςε 

οποιαδιποτε κράτθςθ ι κράτθςθ χαρτοςιμου, δεν κατάςχεται, οφτε ςυμψθφίηεται 

με ιδθ βεβαιωμζνα χρζθ προσ το Δθμόςιο, ιδιϊτεσ ι πιςτωτικά ιδρφματα και δεν 

υπολογίηεται ςτα ειςοδθματικά όρια για τθν καταβολι οποιαςδιποτε παροχισ 

κοινωνικοφ ι προνοιακοφ χαρακτιρα». 

Ωσ εκ τοφτου κα πρζπει να εξαιρεκοφν τα πάςθσ φφςεωσ επιδόματα αναπθρίασ από 

τα ειςοδθματικά κριτιρια.» 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 29-10-2020 και ϊρα 14:38: 

Θ μεταβίβαςθ δθμόςιων πιςτϊςεων προσ νπιδ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα τα οποία 

παρζχουν υπθρεςίεσ ανοιχτισ και κλειςτισ φροντίδασ ςε άτομα με αναπθρία, 

θλικιωμζνουσ και χρονίωσ πάςχοντεσ, αποτελεί χρθματοδότθςθ ιδιωτικϊν 

κερδοςκοπικϊν επιχειριςεων για τα οποία μάλιςτα παρατθρείται ανεξζλεγκτθ 

λειτουργία όπωσ τραγικά αποδείχκθκε με τθν αδυναμία τουσ να προςτατεφςουν 

από τον covid τουσ τρόφιμουσ των δομϊν που διαχειρίηονται (χωρίσ να 

παραβλζπεται και θ κυβερνθτικι ευκφνθ για λιψθ και ζλεγχο προλθπτικϊν 

μζτρων). 

Διαφαίνεται λοιπόν θ οικονομικι επιβράβευςθ ιδιωτικϊν επιχειριςεων ςε βάροσ 

τθσ απαραίτθτθσ ενδυνάμωςθσ του κράτουσ πρόνοιασ. Κα πρζπει να αποςφρετε τθν 

διάταξθ αυτι. 

Συμπζραςμα επί των ςχολίων 

Το εν λόγω άρκρο αποςφρκθκε από το ςχζδιο νόμου. 

Άρκρο 6: 

Καταβολι νοςθλείου-τροφείου ςε φορείσ που επαναλειτουργοφν Κζντρα 

Διθμζρευςθσ και Ημεριςιασ Φροντίδασ 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 28-10-2020 και ϊρα 11:01: 

«ΑΦΚΦΣ 5,6 

Είμαι εργαηόμενθ, αρχθγόσ μονογονεϊκισ οικογζνειασ 2 εφιβων και ζχω τθ μθτζρα 
μου ςε δθμόςιο ίδρυμα, (παράρτθμα αναπιρων) από το 2018, Ζχει άνοια και 
παίρνει τθ ςφνταξθ του πατζρα μου. Υαρότι ζχω οικονομικά προβλιματα τθσ φυλάω 
τθ ςφνταξθ και τθσ πθγαίνω πολλά πράγματα, που ςτθ πραγματικότθτα δεν τα 
χρειάηεται. Κα ικελα να τθσ βάλω μία γυναίκα για 2-3 φορζσ τθν εβδομάδα να τθ 
βγάηει βόλτα ςτον εξωτερικό μεγάλο χϊρο, να τθν πλζνει κ.λπ. Θ Διοίκθςθ δεν μου 
το επζτρεψε, διότι ιςχυρίςτθκε ότι αυτό είναι «μαφρθ εργαςία ςε δθμόςιο χϊρο» 
και ότι θ νοςθλεφτρια τθσ βάρδιασ είναι υπόλογθ αν θ γυναίκα δϊςει λάκοσ 
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φάρμακα ςτθ μθτζρα μου ι τθσ προκαλζςει ατφχθμα. Δε λζω ότι από τθ πλευρά 
τουσ δεν ζχουν δίκιο, αλλά γιατί να μθν επωφελείται θ μθτζρα μου από αυτό το 
ειςόδθμα που είναι δικό τθσ; Αν καταλαβαίνω καλά, με το άρκρο αυτό κα λυκεί το 
πρόβλθμά μου, ι όχι;» 

 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 28-10-2020 και ϊρα 11:09: 

«ΑΦΚΦΣ 5,6 

Είμαι εργαηόμενθ, αρχθγόσ μονογονεϊκισ οικογζνειασ 2 εφιβων και ζχω τθ μθτζρα 
μου ςε δθμόςιο ίδρυμα, (παράρτθμα αναπιρων) από το 2018, Ζχει άνοια και 
παίρνει τθ ςφνταξθ του πατζρα μου. Υαρότι ζχω οικονομικά προβλιματα τθσ φυλάω 
τθ ςφνταξθ και τθσ πθγαίνω πολλά πράγματα, που ςτθ πραγματικότθτα δεν τα 
χρειάηεται. Κα ικελα να τθσ βάλω μία γυναίκα για 2-3 φορζσ τθν εβδομάδα να τθ 
βγάηει βόλτα ςτον εξωτερικό μεγάλο χϊρο, να τθν πλζνει κ.λπ. Θ Διοίκθςθ δεν μου 
το επζτρεψε, διότι ιςχυρίςτθκε ότι αυτό είναι «μαφρθ εργαςία ςε δθμόςιο χϊρο» 
και ότι θ νοςθλεφτρια τθσ βάρδιασ είναι υπόλογθ αν θ γυναίκα δϊςει λάκοσ 
φάρμακα ςτθ μθτζρα μου ι τθσ προκαλζςει ατφχθμα. Δε λζω ότι από τθ πλευρά 
τουσ δεν ζχουν δίκιο, αλλά γιατί να μθν επωφελείται θ μθτζρα μου από αυτό το 
ειςόδθμα που είναι δικό τθσ; Αν καταλαβαίνω καλά, με το άρκρο αυτό κα λυκεί το 
πρόβλθμά μου, ι όχι;» 

 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε από τθν Εκνικι Συνομοςπονδία Ατόμων με Αναπθρία 

(Ε.Σ.Α.μεΑ) ςτισ 29-10-2020 και ϊρα 14:51: 

«Θ επιχειροφμενθ ρφκμιςθ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 6 του ςχεδίου νόμου, 
παρότι κινείται προσ τθν ςωςτι κατεφκυνςθ για τθν αποκατάςταςθ ςωρείασ 
οικονομικϊν δυςχερειϊν, τισ οποίεσ επωμίςτθκαν τα Ξ.Δ.-Θ.Φ. ΑμεΑ ςτο πλαίςιο 
των μζτρων για τθν προςταςία από τισ επιπτϊςεισ τθσ πανδθμικισ κρίςθσ, κατά τθν 
εκτίμθςι μασ χριηει, για λόγουσ πλθρότθτασ, ςυνζπειασ και ιςότιμθσ μεταχείριςθσ 
των φορζων, ανεξαρτιτωσ τθσ πθγισ χρθματοδότθςισ τουσ, περαιτζρω 
επεξεργαςίασ και αναδιατφπωςθσ, ωσ εξισ: 
1. «Θ αποηθμίωςθ των *…+ φορζων που λειτουργοφν Ξζντρα Διθμζρευςθσ – 
Θμεριςιασ Φροντίδασ (ΞΔΘΦ), των οποίων θ λειτουργία ανεςτάλθ, *….+ και 
επαναλειτοφργθςαν με μειωμζνθ κατά πενιντα τοισ εκατό (50%) δυναμικότθτα 
ι/και με μείωςθ τθσ παρουςίασ ωφελοφμενων λόγω των μζτρων που ζχουν 
κεςπιςτεί ςτο πλαίςιο τθσ προφφλαξθσ από τθ λοίμωξθ Covid-19, καταβάλλεται για 
το χρονικό διάςτθμα από τθν 25θ Παΐου και για όςο διαρκοφν τα περιοριςτικά 
μζτρα επαναλειτουργίασ των εν λόγω δομϊν ςτο εκατό τοισ εκατό (100%) των 
ωφελοφμενων, ανεξαρτιτωσ τθσ διάρκειασ παραμονισ των τελευταίων ςτα ΞΔΘΦ». 
Ψζλοσ, ςτο πλαίςιο τθσ βλζψθσ για τθν «ιςότιμθ αντιμετϊπιςθ των φορζων που 
παρζχουν τισ ίδιεσ υπθρεςίεσ», κεωροφμε απαραίτθτθ τθν προςκικθ παραγράφου 
(υπ’ αρικμ. 4) ςτο άρκρο 6, ςε ςφμπλευςθ με τα ιςχφοντα για τουσ φορείσ που 
αποηθμιϊνονται για τισ υπθρεςίεσ τουσ από πόρουσ του Ε.Ξ.Ψ. / Ε.Χ.Υ.Α.: 
4. «Επιςθμαίνεται ότι, όλοι οι φορείσ / δομζσ κα πρζπει από τθν θμζρα επανζναρξισ 
τουσ να λειτουργοφν και να απαςχολοφν το αναλογοφν προςωπικό για τισ 
προβλεπόμενεσ υπθρεςίεσ ςτα ωφελοφμενα άτομα». 
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Συμπζραςμα επί των ςχολίων 

Θ διάταξθ ρυκμίηει τουσ όρουσ καταβολισ τθσ αποηθμίωςθσ που καταβάλλεται ςτα 

Κζντρα Διθμζρευςθσ Θμεριςιασ Φροντίδασ για τθν περίοδο που ακολοφκθςε τθν 

άρςθ των περιοριςτικϊν μζτρων κυκλοφορίασ του πλθκυςμοφ λόγω covid-19 και 

δεν κζτει εκ νζου ουςιαςτικοφσ όρουσ και προχποκζςεισ καταβολισ αποηθμίωςθσ 

ςτισ δομζσ αυτζσ.  

Άρκρο 7: 

Μζτρα για τθν προϊκθςθ των κεςμϊν τθσ αναδοχισ και τθσ υιοκεςίασ 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 23-10-2020 και ϊρα 16:46: 

«– χρειάηονται πολιτικζσ παρεμβάςεισ  ςτθν διόρκωςθ και τον εμπλουτιςμό του 

ίδιου του Ρόμου 4538/18. 

– να λυκοφν άμεςα κζματα που αφοροφν ςτθν αναδοχι όπωσ ςτθν κζςπιςθ του 

επιδόματοσ του παιδιοφ που είναι ςε αναδοχι 

– να λυκοφν νομικά εμπόδια που παραμζνουν ςε εκρεμμότθτα επί ςειρά ετϊν και 

εμποδίηουν τθν άμεςθ τοποκζτθςθ των παιδιϊν ςε κετζσ ι ανάδοχεσ οικογζνειεσ 

– να υπάρχει μια πιο αυςτθρι αντιμετϊπιςθ για τθν ιδιωτικι υιοκεςία που ςυνικωσ 

μζςω αυτισ υποκάλπεται θ αγοραπωλθςία βρεφϊν 

– να υποςτθριχκεί κεςμικά θ κατάλλθλθ επιμόρφωςθ όλων των επαγγελματιϊν που 

εμπλζκονται ςτο πεδίο 

– να ςχεδιαςτεί ζνα εγχειρίδιο με οδθγίεσ που κα διευκολφνει τθν ςυμπλιρωςθ των 

ΑΧΣΑ απο τουσ ειδικοφσ 

– να λυκεί το κζμα τθσ υποςτελζχωςθσ των κοινωνικϊν υπθρεςιϊν (πχ υπάρχουν 

ακόμα νομοί που δεν ζχουν κοινωνικι λειτουργό για αυτά τα κζματα) 

– να υπάρχει ζνασ μθχανιςμόσ ελζγχου των ιδρυμάτων ζτςι ϊςτε να κάνουν αυτό 

που πρζπει για τα παιδιά και να μθν αυκαιρετοφν» 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 23-10-2020 και ϊρα 17:23: 

«α. τα όρια θλικίασ των αναδόχων πρζπει να αλλάξουν και να μθν ακολουκθκεί ο 
κανόνασ που ιςχφει για τθν υιοκεςία. Πεγαλφτεροι άνκρωποι με εμπειρία είναι 
πολφ χριςιμοι ςτθν Αναδοχι και κυρίωσ για μεγάλα παιδιά. Σ περιοριςμόσ τθσ 
θλικίασ δεν ιςχφει για τθν περίπτωςθ τθσ ςυγγενικισ αν, όπωσ ιςχφει και για τθν 
ςυγγενικι αναδοχι. 

δ. οι ανάδοχοι γονείσ δεν ζχουν καμία υποχρζωςθ να καλφψουν τα ζξοδα 
διατροφισ και μόρφωςθσ του ανάδοχου τζκνου. Αυτι είναι υποχρζωςθ του Ξράτουσ 
και μόνον. Σι οικονομικοί πόροι των Αναδόχων είναι για τθ δικι τουσ ςυντιρθςθ και 
όχι του παιδιοφ που κα αναλάβουν. Λδιαίτερα ςτθν επαγγελματικι Αναδοχι κα 
πρζπει να υπάρχει μεγαλφτερο ποςόν επιδόματοσ για τισ υπθρεςίεσ τουσ και τα 
ζξοδα του παιδιοφ ςε ανάγκθ ι αναπθρία. Υουκενά ςτον κόςμο δεν ιςχφει κάτι 
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τζτοιο να καλφπτουν οι Ανάδοχοι τα ζξοδα του παιδιοφ και είναι αποτρεπτικό για 
τθν Αναδοχι. Αρκεί θ προςωπικι φροντίδα. Θ Αναδοχι ςε αυτό διαφζρει τθσ 
υιοκεςίασ.» 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 23-10-2020 και ϊρα 18:05: 

«αρκρο 2 παρ. α : Ψα θλικιακά όρια τθσ αναδοχισ πρζπει να διαφζρουν από τθσ 
τεκνοκεςίασ . Είναι άλλοσ ο ςτόχοσ τθσ αναδοχισ (επιςτροφι ςτθν βιολογικι 
οικογζνεια) και υπάρχουν άνκρωποι αξιόλογοι κάτω ι πάνω από τα θλικιακά όρια 
τθσ τεκνοκεςίασ που κα μποροφςαν να αναλάβουν τθν φροντίδα ενόσ παιδιοφ . 

άρκρο 2 παρ δ: Αν επικυμοφμε ενίςχυςθ του κεςμοφ τθσ αναδοχισ , κα πρζπει να 
κατευκυνκοφμε και ςτθν χοριγθςθ επιδόματοσ αναδοχισ όπωσ προβλζπεται από 
τον Ρ. 4538/2018 και να εκδοκοφν οι ςχετικζσ ΞΩΑ . Δεν είναι δυνατόν να ηθτάμε 
αποιδρυματοποίθςθ χωρίσ κανζνα κίνθτρο . Ακόμθ και τα δικαςτικά ζξοδα τα 
επιβαρφνονται οι ανάδοχοι γονείσ !!!Ωσ γνωςτόν τα παιδιά <> είναι παιδιά που 
ζχουν αναγκθ εξειδικευμζνων υπθρεςιϊν (λογοκεραπείεσ εργοκεραπείεσ , 
ψυχολογικι παρζμβαςθ ι ακόμθ και ιατρικζσ επεμβάςεισ που δεν ζχουν 
πραγματοποιθκεί κλπ) . Πζχρι ςιμερα όλεσ αυτζσ οι εξειδικευμζνεσ υπθρεςίεσ 
καλφπτονται από τουσ αναδόχουσ . Ζνα αξιοπρεπζσ επίδομα κα εξαςφάλιηε τθν 
κάλυψθ των αναγκϊν του παιδιοφ και κα ιταν κίνθτρο για υποψθφίουσ που 
επικυμοφν αλλα δεν ζχουν τθν οικονομικι δυνατότθτα .Ενεργοποίθςθ και τθσ 
επαγγελματικισ αναδοχισ με ότι περιγράφεται ςτον Ρ. 4538/2018 γιατί ζχει μεγάλθ 
ςθμαςία και θ αναδοχι των παιδιϊν με αναπθρία 
Εκνικι ςτρατθγικι για ευαιςκθτοποίθςθ , παροχι κινιτρων είναι τα βαςικά ςτοιχεία 
για τθν ενίςχυςθ του κεςμοφ» 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 23-10-2020 και ϊρα 21:00: 

«Ψα θλικιακά όρια των ανάδοχων γονζων πιςτεφουμε οτι επιβαρφνουν το κεςμό τθσ 
αναδοχισ με αναποτελεςματικότθτα και άρα δεν κα ζπρεπε να υπάρχουν.» 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 23-10-2020 και ϊρα 21:00: 

«Πε ςκοπό τθν προϊκθςθ του κεςμοφ τθσ αναδοχισ και τθν επίςπευςθ τθσ 
αποϊδρυματοποίθςθσ για εκατοντάδεσ παιδιά που αναλϊνονται και εγκλωβίηονται 
ςτθν επιηιμια για τθν υγεία τουσ εμπειρία των ιδρυμάτων, φρονοφμε ότι είναι 
ςκόπιμθ θ διεφρυνςθ των ανϊτατων θλικιακϊν ορίων των υποψθφίων αναδόχων τα 
οποία δεν χρειάηεται να ταυτίηονται με αυτά τθσ υιοκεςίασ όπωσ προβλζπει ο ΑΞ 
κακϊσ ο κεςμόσ τθσ αναδοχισ διζπεται από τισ αρχζσ τθσ ςυμπλθρωματικότθτασ και 
του παρεπόμενου (Γεωργιάδθσ Αλζξανδροσ-Γεϊργιοσ, Αναδοχι Ανθλίκου, Εκδόςεισ 
Χάκκουλασ ΑΕ, 2019). Ευρωπαϊκά μοντζλα ζχουν αποδείξει ότι ανάδοχοι γονείσ 
θλικίασ 65+ ανταποκρίνονται επιτυχϊσ ςτισ ανάγκεσ του κεςμοφ τθσ ανάδοχθσ 
φροντίδασ και τα παιδιά επωφελοφνται από κετικζσ εμπειρίεσ μαηί τουσ (δείτε 
παρακαλϊ τθν Ειδικι Ζκκεςθ του Χυνθγόρου του Υαιδιοφ «Από το ίδρυμα ςτθν 
κοινότθτα. Εναλλακτικι Φροντίδα Ευάλωτων Υαιδιϊν και Ωποςτιριξθ 
Σικογενειϊν» https://www.synigoros.gr/resources/eidikh-ek8esh-prostasia-
eyalwtwn-paidiwn_teliko.pdf)» 

https://www.synigoros.gr/resources/eidikh-ek8esh-prostasia-eyalwtwn-paidiwn_teliko.pdf
https://www.synigoros.gr/resources/eidikh-ek8esh-prostasia-eyalwtwn-paidiwn_teliko.pdf
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Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 24-10-2020 και ϊρα 18:03: 

«Θ αφαίρεςθ ςτθ παράγραφο εϋ του » Χε απρόβλεπτεσ ι επείγουςεσ περιπτϊςεισ, 
όπωσ ενδεικτικά αναφζρεται ο αιφνίδιοσ κάνατοσ των γονζων, θ εγκλθματικι 
ενζργεια μεταξφ των γονζων, θ απροειδοποίθτθ εγκατάλειψθ τθσ οικογενειακισ 
εςτίασ από τουσ γονείσ, θ ωσ άνω προθγοφμενθ εγγραφι των αναδόχων γονζων ςτο 
Εκνικό Πθτρϊο Ωποψιφιων Αναδόχων Γονζων τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 6 
δφναται να παραλειφκεί, εφόςον πρόκειται για ςυγγενικι αναδοχι» που 
αναφζρεται ςτον Ρ4538 κεωρϊ ότι δεν καλφπτει με ςαφινια τισ πολλζσ 
περιπτϊςεισ παιδιϊν που κα βρεκοφν ςτθν ζκτακτθ ανάγκθ να προςτατευκοφν ςε 
μια οικογζνεια. Θ αποςαφινιςθ ότι αυτό μπορεί να γίνει μζςω τθσ ςυγγενικισ 
αναδοχισ κα βοθκιςει τισ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ και τισ ειςαγγελικζσ αρχζσ να 
απευκφνονται ςε ςυγγενείσ των παιδιϊν ,χωρίσ να αναηθτοφν ανάδοχουσ μζςω των 
μθτρϊων ,που ςε αυτιν τθν περίπτωςθ μπορεί να κατευκφνει τα παιδιά ςε 
ιδρυματικι προςταςία μζχρι να βρεκεί ανάδοχοσ.» 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε από το Δίκτυο Αναδοχϊν Γονζων και Εκελοντϊν 

«Δικαίωμα ςτθν Οικογζνεια»  ςτισ 24-10-2020 και ϊρα 23:46: 

«H εφαρμογι του ν. 4538/2018 κατζδειξε τθν ανάγκθ να γίνουν τροποποιιςεισ ςτθ 
νομοκεςία για τθν ςαφζςτερθ και ευχερζςτερθ εφαρμογι των διατάξεων. 
Υροτείνουμε τισ παρακάτω τροποποιιςεισ ςχετικά με το Ε.Χ.Αν.Ω. το οποίο 
αποδείχκθκε ότι δεν μπορεί να λειτουργιςει αποτελεςματικά καλφπτοντασ το εφροσ 
των αναγκϊν ολόκλθρθσ τθσ χϊρασ. Ωπάρχουν ςτθ περιφζρεια ιδιαίτερα και 
ςθμαντικά προβλιματα που μποροφν ευχερζςτερα να επιλυκοφν ςτο πλαίςιο 
τοπικϊν ςυνεργαςιϊν και επιςτθμονικϊν παρεμβάςεων , λαμβάνοντασυπόψθ τισ 
ειδικότερεσ κάκε φορά ςυνκικεσ και ενιςχφοντασ το ζργο του εκνικοφ ςυμβουλίου 
με προτάςεισ και ςυμπεράςματα. Σι τροπολογίεσ που προτείνονται είναι: 
Υροςτίκεται παρ. 2 ςτο άρκρο 1 ωσ εξισ: «Χυνιςτάται ςε κάκε Υεριφζρεια τθσ 
χϊρασ ςυμβουλευτικό -γνωμοδοτικό όργανο με τθν ονομαςία «Υεριφερειακό 
Χυμβοφλιο Αναδοχισ και Ωιοκεςίασ- ΥΕ.Χ.Αν.Ω» το οποίο υπάγεται ςτθ Διεφκυνςθ 
Ωγείασ και Ξοινωνικισ Πζριμνασ τθσ Υεριφζρειασ, με ςκοπό τθν αποϊδρυματικι 
πολιτικι για τουσ ανιλικουσ ςτα γεωγραφικά όρια τθσ Υεριφζρειασ ςε ςυνεργαςία 
με το Εκνικό Χυμβοφλιο Αναδοχισ και Ωιοκεςίασ». 
Υροςτίκεται άρκρο 3 μετά το άρκρο 2 με τίτλο: «Χφνκεςθ Υεριφερειακοφ 
Χυμβουλίου Αναδοχισ και Ωιοκεςίασ» και περιεχόμενο το εξισ: 1. Ψο Χυμβοφλιο 
ςυγκροτείται με απόφαςθ του Υεριφερειάρχθ και αποτελείται από τα εξισ μζλθ και 
τουσ αναπλθρωτζσ τουσ: α. Ψον Διευκυντι Δθμόςιασ Ωγείασ και Ξοινωνικισ 
Πζριμνασ ωσ Υρόεδρο β. τον Ειςαγγελζα Ανθλίκων ι Ειςαγγελζα Υρωτοδικϊν τθσ 
ζδρασ τθσ Υεριφζρειασ γ. Ψον Υρόεδρο του Ξζντρου Ξοινωνικισ Πζριμνασ τθσ 
Υεριφζρειασ δ. ζναν κοινωνικό λειτουργό, υπάλλθλο τθσ Διεφκυνςθσ ι Ψμιματοσ 
Ξοινωνικισ Πζριμνασ Υεριφερειακισ Ενότθτασ και μζλοσ του Χυνδζςμου 
Ξοινωνικϊν Οειτουργϊν Ελλάδοσ που ορίηεται από το Διευκυντι Δθμόςιασ Ωγείασ 
και Ξοινωνικισ Πζριμνασ τθσ Υεριφζρειασ ε.ϋΕνα νομικό με εμπειρία ςτα ηθτιματα 
παιδικισ προςταςίασ ςτ. Ζναν εκπρόςωπο των φορζων παιδικισ προςταςίασ που 
ζχουν ζδρα ι παράρτθμα ςτα όρια τθσ Υεριφζρειασ που ορίηεται με απόφαςθ του 
Διευκυντι Δθμόςιασ Ωγείασ και Ξοινωνικισ Πζριμνασ με αναπλθρωτι του ζναν 
εκπρόςωπο από άλλο φορζα η. ζναν παιδοψυχίατρο από Υαιδοψυχιατρικθ Ξλινικι 
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Δθμόςιου Ροςοκομείου ςτα όρια τθσ Υεριφζρειασ που ορίηεται από τθν αρμόδια 
Ω.Υ.Ε. θ. Εναν εκπρόςωπο τθσ Ωπθρεςίασ Επιμελθτϊν Ανθλίκων και Ξοινωνικισ 
Αρωγισ του Υρωτοδικείου τθσ ζδρασ τθσ Υεριφζρειασ κ. Εναν εκπρόςωπο τθσ 
Υανελλινιασ Σμοςπονδίασ Χωματείων Γονζων και Ξθδεμόνων Ατόμων με Αναπθρία 
ι. ϋΕναν ανάδοχο γονζα. 
Ψροποποιείται θ παρ. 4 θ οποία γίνεται παρ. 5 και διαμορφϊνεται ωσ εξισ: «Χε κάκε 
ςυνεδρίαςθ του Εκνικοφ Χυμβουλίου προςκαλείται και μετζχει με εκπρόςωπό του 
χωρίσ δικαίωμα ψιφου, ο βοθκόσ Χυνιγοροσ του Υολίτθ, Ξφκλοσ Δικαιωμάτων του 
Υαιδιοφ. 
Ψροποποιείται θ παρ. 5 θ οποία γίνεται παρ. 6 και διαμορφϊνεται ωσ εξισ: Πε 
απόφαςθ του Ωπουργοφ Εργαςίασ και Ξοινωνικϊν Ωποκζςεων εγκρίνεται ο 
κανονιςμόσ λειτουργίασ του Εκνικοφ και Υεριφερειακϊν Χυμβουλίων Αναδοχισ και 
Ωιοκεςίασ. 
Ψροποποιείται το άρκρο 3 και διαμορφϊνεται ο τίτλοσ του ωσ εξισ: «Αρμοδιότθτεσ 
και Εκνικοφ και Υεριφερειακϊν Χυμβουλίων Αναδοχισ και Ωιοκεςίασ» Υροςτίκεται 
παρ. 2 ςτο άρκρο που ορίηει ότι: Ψο Υεριφερειακό Χυμβοφλιο ζχει ςτα όρια τθσ 
γεωγραφικισ του περιφζρειασ τισ εξισ αρμοδιότθτεσ: α. τθ ςυνεργαςία με το Εκνικό 
Χυμβοφλιο Αναδοχισ και Ωιοκεςίασ ςτουσ τομείσ αρμοδιότθτάσ τουσ β. τθν υποβολι 
προτάςεων και γνωμοδοτιςεων για τθ ςχεδιαηόμενθ εκνικι και περιφερειακι 
πολιτικι ςχετικά με τθ διάδοςθ και προϊκθςθ τθσ υιοκεςίασ και τθσ αναδοχισ γ. 
τθν παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ τθσ νομοκεςίασ για τθν υιοκεςία και τθν 
αναδοχι ςτα γεωγραφικά όρια τθσ Υεριφζρειασ δ. τθν παρακολοφκθςθ και το 
ςυντονιςμό τθσ δράςθσ των εμπλεκόμενων φορζων για τθν αποτελεςματικότερθ 
εφαρμογι των ανωτζρω κεςμϊν κακϊσ και τθσ ενίςχυςθσ τθσ ςυνεργαςίασ με τθν 
κοινωνία των πολιτϊν ςτα ηθτιματα αυτά ε. τθν υποςτιριξθ και τθν παροχι 
γνωμοδοτικισ και επιςτθμονικισ ςυνδρομισ προσ τουσ φορείσ και τισ υπθρεςίεσ που 
υλοποιοφν προγράμματα υιοκεςιϊν και αναδοχϊν φςτερα από ερωτιματα των 
φορζων εποπτείασ που λειτουργοφν ςτα όρια τθσ Υεριφζρειασ και των ιδιωτικϊν 
φορζων παιδικισ προςταςίασ που υλοποιοφν προγράμματα αναδοχισ ςε 
ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ ςτ. τθν υποβολι προτάςεων προσ τα 
αρμόδια υπουργεία ςχετικά με τθν ανάπτυξθ και βελτίωςθ των κεςμϊν.» 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε από το Δίκτυο Αναδοχϊν Γονζων και Εκελοντϊν 

«Δικαίωμα ςτθν Οικογζνεια»  ςτισ 25-10-2020 και ϊρα 00:16: 

«Θ διατφπωςθ τθσ παρ. 1 του άρκρου 5 είναι αςαφισ και δεν μπορεί να 
προςδιοριςτεί θ χρονικι ςτιγμι κατά τθν οποία ζνασ ανιλικοσ πρζπει να εγγράφεται 
ςτο Εκνικό Πθτρϊο Ανθλίκων. Υρζπει κατά τθ γνϊμθ μασ θ διάταξθ να 
τροποποιθκεί ϊςτε να γίνει πιο ςαφισ και κατανοθτι. 

Θ διάταξθ τθσ παρ. 1 πρζπει να διαμορφωκεί ωσ εξισ: 
» 1.Ψο Ε.Ξ.Ξ.Α τθρεί Εκνικό Πθτρϊο Ανθλίκων ςτο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά 
όλοι οι ανιλικοι που τοποκετοφνται ςε μονάδεσ παιδικισ προςταςίασ ι 
τοποκετοφνται οριςτικά ςε ανάδοχθ ανάδοχθ οικογζνεια με ςφμβαςθ, ςφμφωνα με 
το άρκρο 10 του παρόντοσ ι με δικαςτικι απόφαςθ ςφμφωνα με το άρκρο 11 του 
παρόντοσ ι προςωρινά, με ειςαγγελικι διάταξθ ι προςωρινι διαταγι δικαςτθρίου 
ι τοποκετοφνται ςε ανάδοχθ οικογζνεια με τισ ωσ άνω διαδικαςίεσ , με ςκοπό τθν 
υιοκεςία». 
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Ενα ςθμαντικό πρόβλθμα που ζχει διαπιςτωκεί ότι υπάρχει είναι θ απουςία 
προςϊπων άμεςθσ υποδοχισ παιδιϊν ςε κατεπείγουςεσ περιπτϊςεισ ανάγκθσ 
απομάκρυνςθσ από τθ βιολογικι οικογζνεια ι αναδόχων γονζων που κα αναλάβουν 
τθ φροντίδα του ανθλίκου για ςφντομο χρονικό διάςτθμα μζχρι να διευκετθκεί το 
κακεςτϊσ τθσ γονικισ μζριμνασ ι τθσ επιμζλειάσ τουσ και να βρεκεί θ μονιμότερθ 
λφςθ φροντίδασ τουσ. Χιμερα τα παιδιά αυτά εάν είναι βρζφθ ςυχνά παραμζνουν 
ςτο νοςοκομείο αρκετοφσ μινεσ μζχρι να διευκρινιςτεί θ προοπτικι τθσ φυςικισ 
οικογζνειασ να αναλάβει τθ φροντίδα του παιδιοφ και ςε περίπτωςθ απόρριψθσ τθσ 
εκδοχισ αυτισ, τα βρζφθ τοποκετοφνται ςε ανάδοχεσ οικογζνειεσ μακροπρόκεςμθσ 
προοπτικισ (με το ρίςκο να τα διεκδικιςουν οι βιολογικοί γονείσ ςτο δικαςτιριο για 
τθν αφαίρεςθ τθσ επιμζλειάσ τουσ) ενϊ εάν τα παιδιά είναι μεγαλφτερθσ θλικίασ 
παραμζνουν για αρκετά μεγάλο χρονικό διάςτθμα ςτο νοςοκομείο και ςτθ ςυνζχεια 
κατευκφνονται ςε ιδρφματα κλειςτισ φροντίδασ. Εκεί εάν μεν προωκείται ο κεςμόσ 
τθσ αναδοχισ το παιδί κα κατευκυνκεί ςε ανάδοχθ οικογζνεια μετά από ζνα χρόνο 
τουλάχιςτον ι εάν δεν προωκείται θ αναδοχι κα παραμείνει ςε αυτό μζχρι τθν 
ενθλικίωςι του. Κεωροφμε ότι είναι αναγκαία θ δθμιουργία μιασ ειδικισ 
κατθγορίασ αναδόχων γονζων – βραχείασ αναδοχισ ι αναδοχισ «πρϊτθσ 
φροντίδασ» που κα αναλαμβάνει αποκλειςτικά τα παιδιά αμζςωσ μετά τθν 
απομάκρυνςθ από τθν βιολογικι του οικογζνεια και μζχρι τθν τοποκζτθςι του ςε 
μόνιμθ ανάδοχθ ι κετι οικογζνεια ι κα επιςτρζψει ςτθ βιολογικι οικογζνεια. Σι 
ανάδοχεσ αυτζσ οικογζνειεσ ι μεμονωμζνα πρόςωπα κατοικοφν ςτον τόπο κατοικίασ 
του παιδιοφ και δεν κα περιλαμβάνονται ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα λόγω τθσ 
ειδικισ τουσ αποςτολισ και κα τθρείται μθτρϊο μόνο ςε τοπικό επίπεδο προσ 
εξυπθρζτθςθ των άμεςων αναγκϊν των ευάλωτων παιδιϊν. Χτο πλαίςιο αυτό 
προτείνεται θ προςκικθ ενόσ άρκρου μετά το άρκρο 6 με το εξισ περιεχόμενο: 

ϋΑρκρο 7 

«Ειδικό Πθτρϊο Ωποψθφίων Αναδόχων Γονζων Υρϊτθσ Φροντίδασ και Ειδικό 
Πθτρϊο Εγκεκριμζνων Αναδοχϊν Υρϊτθσ Φροντίδασ 

Σ αρμόδιοσ φορζασ εποπτείασ τθσ αναδοχισ τθρεί Ειδικό Πθτρϊο Ωποψθφίων 
Αναδόχων Γονζων Υρϊτθσ Φροντίδασ με τισ αρμοδιότθτεσ του άρκρου 17 του 
παρόντοσ Για τθν εγγραφι τουσ ςτα Ειδικά Πθτρϊα ακολουκείται θ διαδικαςία του 
προθγουμζνου άρκρου. Σ ίδιοσ φορζασ διατθρεί και το Ειδικό Πθτρϊο 
Εγκεκριμζνων Αναδοχϊν Υρϊτθσ Φροντίδασ ςτα οποία καταγράφονται τα ςτοιχεία 
που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 3 του άρκρου 7 κακϊσ και υπεφκυνθ διλωςθ 
του αναδόχου γονζα περί τθν υποχρεϊςεϊσ του να ςυνεργαςτεί άμεςα με τισ 
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ για τθν ομαλι μετάβαςθ του ανθλίκου από τθν ανάδοχθ 
οικογζνεια «πρϊτθσ φροντίδασ» ςτθν μόνιμθ ανάδοχθ ι κετι οικογζνεια ι τθν 
επιςτροφι ςτθν βιολογικι οικογζνεια. Ωσ ανάδοχοι γονείσ πρϊτθσ φροντίδασ 
επιλζγονται κατά προτεραιότθτα πρόςωπα που είναι ιδθ γονείσ φυςικϊν ι κετϊν 
τζκνων». Ξατά ςυνζπεια των ανωτζρω πρζπει να τροπο ποιθκεί και το άρκρο 17 και 
να διαμορφωκεί ωσ εξισ: 
Αρκρο 17 
» Αναδοχι βραχείασ διάρκειασ 
Χτισ περιπτϊςεισ τθσ παρ. 3 του άρκρου 1532 ΑΞ εφόςον προκφπτει επείγουςα 
ανάγκθ απομάκρυνςθσ του ανθλίκου από τθ βιολογικι του οικογζνεια ι υπάρχει 
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μακροχρόνια παραμονι του ανθλίκου ςε νοςθλευτικι μονάδα μετά τθν 
απομάκρυνςι του από τθ φυςικι του οικογζνεια και μζχρι τθν οριςτικι 
αποκατάςταςθ του ανθλίκου, ο Ειςαγγελζασ με διάταξι του ι ο Υρόεδροσ του 
δικαςτθρίου με προςωρινι του διαταγι, μποροφν να τοποκετοφν τον ανιλικο 
προςωρινά και για βραχφ χρονικό διάςτθμα ςε αναδόχουσ γονείσ προερχόμενουσ 
από το Ειδικό Πθτρϊο Αναδόχων Γονζων Υρϊτθσ Φροντίδασ μζχρι τθν οριςτικι 
τοποκζτθςθ του ανθλίκου ςε ανάδοχθ οικογζνεια μακροχρόνιασ φροντίδασ ι 
υποψιφια κετι οικογζνεια ι τθν επιςτροφι του ανθλίκου ςτθ βιολογικι του 
οικογζνεια. Θ αναδοχι βραχείασ διάρκειασ μπορεί να ζχει και επαγγελματικι μορφι 
και επιλζγεται εφόςον δεν μπορεί να ανευρεκεί ανάδοχοσ γονζασ εγγεγραμμζνοσ 
ςτο Πθτρϊο τθσ παρ. 1 του άρκρου 7. Σι ανάδοχοι γονείσ πρϊτθσ φροντίδασ 
ςυμμετζχουν επίςθσ ςε προγράμματα εκπαίδευςθσ, ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ 
και επιμόρφωςθσ.» 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε από το Δίκτυο Αναδοχϊν Γονζων και Εκελοντϊν 

«Δικαίωμα ςτθν Οικογζνεια»  ςτισ 25-10-2020 και ϊρα 00:18: 

«Ξακϊσ θ αναδοχι είναι ζνα μζτρο που λαμβάνεται για τθν προςταςία των 
ανθλίκων με βάςθ τα άρκρα 1532 και 1533 ΑΞ, ςυχνά, ειδικά ςε περιπτϊςεισ 
κακοποίθςθσ ι εγκατάλειψθσ ανθλίκων εφαρμόηεται θ παρ.3 του 1533 που 
προβλζπει τθν αφαίρεςθ τθσ επιμζλειασ από τουσ βιολογικοφσ γονείσ ι ςυγγενείσ 
και τθν ανάκεςι τθσ ςε τρίτουσ. Χτθν υφιςτάμενθ μορφι, ο νόμοσ κάνει ζνα «άλμα» 
ρφκμιςθσ τθσ πραγματικισ φροντίδασ των ανθλίκων δια τθσ αναδοχισ 
παραλείποντασ να εντοπίςει, ότι τα ορφανά, εγκαταλελειμμζνα ι ζκκετα παιδιά 
ςτεροφνται του βαςικοφ δικαιϊματοσ τθσ άςκθςθσ τθσ γονικισ μζριμνασ από κάποιο 
φυςικό ι νομικό πρόςωπο. Υρζπει να λθφκεί υπόψθ ότι ο ανιλικοσ που ζχει 
εγκαταλειφκεί ι ζχουν αποβιϊςει οι γονείσ τουσ πρζπει να ζχει πρόςωπο που να 
τον εκπροςωπεί νόμιμα και ζχει το δικαίωμα διοίκθςθσ τθσ περιουςίασ τουσ και 
αυτόσ μπορεί να είναι μόνο ο επίτροποσ του ανθλίκου που του ζχει ανατεκεί το 
ςφνολο τθσ άςκθςθσ τθσ γονικισ μζριμνασ Υροτείνουμε ςυνεπϊσ για μεγαλφτερθ 
ςυνάφεια με τον Αςτικό Ξϊδικα και τισ πραγματικζσ ανάγκεσ το άρκρο 11 παρ. 1 να 
τροποποιθκεί ωσ εξισ: 

ϋΑρκρο 11 παρ. 1 

1. Για να τοποκετθκεί με δικαςτικι απόφαςθ ανιλικοσ ςε ανάδοχο γονζα, πρζπει το 
ςυμφζρον του να επιβάλει τθν ανάκεςθ τθσ πραγματικισ φροντίδασ ι και τθσ 
επιμζλειάσ του ςε τρίτουσ (αναδόχουσ γονείσ) ιδίωσ δε ςε ςυγγενείσ ςφμφωνα με 
τθν παράγραφο 1 του άρκρου 8 είτε γιατί οι γονείσ του αδυνατοφν ι εμποδίηονται 
να αςκοφν κατά τρόπο ικανοποιθτικό εν όλω ι εν μζρει τθν γονικι του μζριμνα είτε 
γιατί ο επίτροπόσ τουσ αδυνατεί ι εμποδίηεται να ανταποκρικεί ςτα κακικοντα που 
ςχετίηονται με τθν εξαςφάλιςθ τθσ υγιοφσ ςωματικισ και πνευματικισ ανάπτυξθσ 
του ανθλίκου. Θ αναδοχι ανθλίκου προκρίνεται ιδίωσ για περιπτϊςεισ εκκζτων, 
ορφανϊν ι εγκαταλελειμμζνων από τουσ δφο γονείσ ι προκειμζνου περί εκτόσ 
γάμου μθ αναγνωριςμζνων τζκνων, εγκαταλελειμμζνων από τθ μθτζρα τουσ, 
κακοποιθμζνων ι παραμελθμζνων από τουσ γονείσ τουσ ι ςυνοικοφντεσ κακϊσ και 
ανθλίκων που διαβιοφν ςε ιδρφματα. Θ τοποκζτθςθ του ανθλίκου ςε αναδοχι ςτισ 
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ωσ άνω ειδικά αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ εφαρμόηεται αφοφ προθγθκεί θ ρφκμιςθ 
τθσ γονικισ μζριμνασ των ανθλίκων αυτϊν δια του οριςμοφ επιτρόπου.» 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε από το Δίκτυο Αναδοχϊν Γονζων και Εκελοντϊν 

«Δικαίωμα ςτθν Οικογζνεια»  ςτισ 25-10-2020 και ϊρα 08:35: 

«Ψο εδάφιο 6 τθσ παρ. 2 του άρκρου 8 προτείνουμε να ςυμπλθρωκεί με μια 
περίπτωςθ αναγκαία και ςυνικωσ ςυντρζχουςασ ςτα ηθτιματα κακισ άςκθςθσ τθσ 
επιμζλειασ του ανθλίκου και να προςτεκεί μια επιπλζον περίπτωςθ κατεπείγουςασ 
ανάγκθσ παρζμβαςθσ για τον ανιλικο και μια επιπλζον κατθγορία προςϊπων ςτα 
οποία υπάρχει δυνατότθτα να ανατεκεί προςωρινά θ πραγματικι φροντίδα του 
ανθλίκου ςε κατεπείγουςεσ περιπτϊςεισ κινδφνου αυτοφ, χωρίσ να είναι 
υποχρεωτικι θ από πριν εγγραφι αυτϊν ςτο Πθτρϊο Ωποψθφίων Αναδόχων, 
κακϊσ εξυπθρετείται μια όλωσ ζκτακτθ και επείγουςα ανάγκθ προςταςίασ του 
ανθλίκου. Χτθν πράξθ παρατθροφμε ςυχνά να λείπουν πρόςωπα οικογενειακοφ 
περιβάλλοντοσ του παιδιοφ για να αναλάβουν τθ φροντίδα του όταν προκφπτει 
πρόβλθμα ενϊ υπάρχουν άλλα πρόςωπα, όπωσ δάςκαλοι, γείτονεσ που μποροφν 
προςωρινά να φροντίςουν τον ανιλικο. Υροτείνουμε το εδ. 6 να τροποποιθκεί ωσ 
εξισ: 
«παρ. 6: Χε απρόβλεπτεσ και επείγουςεσ περιπτϊςεισ όπωσ ενδεικτικά αναφζρεται 
ο αιφνίδιοσ κάνατοσ των γονζων, θ εγκλθματικι ενζργεια μεταξφ των γονζων, θ 
κακοποιθτικι ενζργεια ςε βάροσ του ανθλίκου, θ απροειδοποίθτθ εγκατάλειψθ τθσ 
οικογενειακισ εςτίασ από τουσ γονείσ, θ ωσ άνω προθγοφμενθ εγγραφι των 
αναδόχων γονζων ςτο Εκνικό Πθτρϊο Ωποψθφίων Αναδόχων Γονζων τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 6 δφναται να παραλθφκεί εφόςον πρόκειται για ςυγγενικι αναδοχι ι για 
αναδοχι από πρόςωπα του ςτενοφ κοινωνικοφ και φιλικοφ περιβάλλοντοσ του 
ανθλίκου.Θ διαδικαςία του άρκρου 9 ακολουκείται μετά τθν επείγουςα τοποκζτθςθ 
του ανθλίκου ςτα ωσ άνω πρόςωπα εφόςον υπάρχει αίτθμα για μόνιμθ αναδοχι του 
ανθλίκου από τα πρόςωπα αυτά». 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε από το Δίκτυο Αναδοχϊν Γονζων και Εκελοντϊν 

«Δικαίωμα ςτθν Οικογζνεια»  ςτισ 25-10-2020 και ϊρα 09:29: 

«Υροτείνεται να ςυμπλθρωκεί θ διάταξθ του εδαφίου δ τθσ παρ. 1 του άρκρου 9 ωσ 
εξισ: 
» δ. Υιςτοποιθτικά δθμόςιου νοςθλευτικοφ ιδρφματοσ από το οποίο να προκφπτει 
ότι ο αιτϊν και τα ςυνοικοφντα με αυτόν πρόςωπα δεν πάςχουν από χρόνια 
μεταδοτικά νοςιματα και ψυχικι νόςο ι διαταραχι» 

Χτο ευρφ κοινό και ςτουσ επαγγελματίεσ τθσ κοινωνικισ εργαςίασ, πρζπει να είναι 
ςαφισ ο ρόλοσ του Ειςαγγελζα ςτα ηθτιματα ρφκμιςθσ τθσ επιμζλειασ του ανθλίκου 
και να είναι ςαφζσ ότι ο Ειςαγγελζασ ρυκμίηει προςωρινά μόνο τα ηθτιματα αυτά, 
ενϊ θ τελικά ρφκμιςθ γίνεται μόνο από το δικαςτιριο ςτισ περιπτϊςεισ τθσ 
δικαςτικισ αναδοχισ. Επίςθσ όλο το νομοκζτθμα παραλείπει να αναφερκεί ςτθ 
δυνατότθτα ζκδοςθσ προςωρινισ διαταγισ του δικαςτθρίου για τθν προςωρινι 
ρφκμιςθ των κεμάτων φροντίδασ του ανθλίκου, όπωσ είναι θ προςωρινι του 
φιλοξενία από υποψιφια ανάδοχθ οικογζνεια μζχρι τθν τελικι ρφκμιςθ από το 



138 
 

δικαςτιριο. Υροτείνουμε λοιπόν να τροποποιθκεί θ παρ. 1 του άρκρου 12 και να 
διαμορφωκεί ωσ εξισ: 

«Αρκρο 12 
παρ. 1 
1. Χτουσ αναδόχουσ γονείσ που ζχουν οριςτεί με ςφμβαςθ ςφμφωνα με το άρκρο 10 
του παρόντοσ ι με δικαςτικι απόφαςθ ςφμφωνα με το άρκρο 11 του παρόντοσ ι 
ςφμφωνα με το άρκρο 18 του παρόντοσ ι ορίςτθκαν προςωρινά με ειςαγγελικι 
διάταξθ ι προςωρινι διαταγι του δικαςτθρίου και για όςο χρονικό διάςτθμα 
διαρκεί θ αναδοχι, οριςτικι ι προςωρινι, παρζχεται οικονομικι ενίςχυςθ για τθν 
κάλυψθ τρεχουςϊν αναγκϊν του ανθλίκου. Φορζασ τθσ οικονομικισ ενίςχυςθσ 
ορίηεται ο Σργανιςμόσ Υρονοιακϊν Επιδομάτων και Ξοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ 
(Σ.Υ.Ε.Ξ.Α) 

Ψο εδάφιο β τθσ παρ. 1 του άρκρου 13 πρζπει να αναδιατυπωκεί, διότι είναι 
αςαφζσ και προκαλεί ςφγχυςθ ςτουσ φορείσ κοινωνικισ προςταςίασ κακϊσ και ςτισ 
περιφερειακζσ υπθρεςίεσ εποπτείασ. Θ διάταξθ αυτι αναφζρεται ςε κακεςτϊσ ιδθ 
τοποκζτθςθσ του ανθλίκου ςε ανάδοχθ οικογζνεια, είναι ςυνεπϊσ αδόκιμθ θ χριςθ 
ενεςτϊτα χρόνου ςτο άρκρο όπωσ ιςχφει, κακϊσ αναφζρεται ςε ανθλίκουσ που ιδθ 
ζχουν τοποκετθκεί ςε ανάδοχθ οικογζνεια άρα δεν διαμζνουν πλζον ςε ίδρυμα. 
Υροτείνουμε θ διάταξθ να διαμορφωκεί ωσ εξισ: 
«Υαρ. 1 εδαφ. β 
β Χτισ Διευκφνςεισ Ξοινωνικισ Πζριμνασ ι κατά περίπτωςθ τα Ψμιματα Ξοινωνικισ 
Αλλθλεγγφθσ των Διευκφνςεων Δθμόςιασ Ωγείασ και Ξοινωνικισ Πζριμνασ των 
Υεριφερειϊν ι Υεριφερειακϊν Ενοτιτων, για τουσ ανθλίκουσ των οποίων θ 
επιτροπεία ςφμφωνα με το άρκρο 1600 ΑΞ ι θ μόνο θ επιμζλεια είχε ανατεκεί με 
δικαςτικι απόφαςθ ςε νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου και είχαν τοποκετθκεί ςε 
ίδρυμα και για τισ περιπτϊςεισ τθσ ςυμβατικισ αναδοχισ του άρκρου 10 του 
παρόντοσ, ανθλίκων που είχαν ι δεν είχαν τοποκετθκεί προθγουμζνωσ ςε ίδρυμα». 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε από το Δίκτυο Αναδοχϊν Γονζων και Εκελοντϊν 

«Δικαίωμα ςτθν Οικογζνεια» ςτισ 25-10-2020  και ϊρα 09:21: 

«Ξακϊσ το υφιςτάμενο νομοκζτθμα δίνει ζμφαςθ ςτθ ςυνεργαςία κράτουσ και 
κοινωνικϊν οργανϊςεων μζςω των αρμοδιοτιτων του ΕΧΑΡΩ είναι κεμιτό να 
προβλζπεται ςυμμετοχι αυτϊν και ςτθ διαδικαςία εκπαίδευςθσ κακϊσ ςυχνά θ 
εμπειρία των κοινωνικϊν οργανϊςεων για τθν ρεαλιςτικι προςζγγιςθ των 
ηθτθμάτων είναι πολφ πιο ουςιαςτικι από αυτι των ακαδθμαϊκϊν ι επιςτθμονικϊν 
φορζων, όπωσ άλλωςτε ζχει διαπιςτωκεί. Υροτείνουμε ςυνεπϊσ οι παρ. 1 και 2 του 
άρκρου 14 να διαμορφωκεί ωσ εξισ: 
«ϋΑρκρο 14 
Υαρ. 1 
1. Σι φορείσ εποπτείασ υποχρεοφνται ςτθ διενζργεια αυτοτελϊσ ι από κοινοφ με 
άλλουσ επιςτθμονικοφσ ι/και κοινωνικοφσ φορείσ προςταςίασ των ανθλίκων, 
ςυνδζςμουσ γονζων και κθδεμόνων ανθλίκων ςε αναδοχι, τυπικισ ανάπτυξθσ ι 
αναπιρων ι παιδιϊν με ψυχοκοινωνικι διαταραχι ι παραβατικι ςυμπεριφορά, 
των προγραμμάτων επιμόρφωςθσ υποψθφίων αναδόχων γονζων. Σι ανωτζρω 
μποροφν επίςθσ να οργανϊνουν και να εκτελοφν προγράμματα ςυνεχιηόμενθσ 
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εκπαίδευςθσ αναδόχων γονζων ςτουσ οποίουσ ζχει ιδθ τοποκετθκεί ανιλικοσ , 
ςφμφωνα με τον παρόντα νόμο». 

2. Θ εκπαίδευςθ γίνεται από εξειδικευμζνουσ επιςτιμονεσ που ορίηει ο φορζασ 
ιδίωσ νομικοφσ, ψυχολόγουσ και κοινωνικοφσ λειτουργοφσ και από ανάδοχουσ γονείσ 
με πολυετι επιτυχι εμπειρία ςτο κεςμό τθσ αναδοχισ. Πε κοινι απόφαςθ των 
Ωπουργϊν Σικονομικϊν και Εργαςίασ και Ξοινωνικϊν Ωποκζςεων κακορίηεται το 
φψοσ τθσ αποηθμίωςθσ των εκπαιδευτϊν κακϊσ και τα απαιτοφμενα προςόντα 
τουσ» 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε από το Δίκτυο Αναδοχϊν Γονζων και Εκελοντϊν 

«Δικαίωμα ςτθν Οικογζνεια» ςτισ 25-10-2020 και ϊρα 09:47: 

«Σ υφιςτάμενοσ νόμοσ παρά τισ προβλζψεισ για τθν προτεραιότθτα ςε αναδοχι των 
ανθλίκων που διαβιοφν ςε ιδρφματα, δεν περιλαμβάνει καμιά πρόβλεψθ για τθν 
υποχρεωτικό ςυμμετοχι των ιδρυμάτων παιδικισ προςταςίασ ςτθν πολιτικι 
αποϊδρυματοποίθςθσ που προωκεί ο 4538/2018. Ψα ιδρφματα παιδικισ προςταςίασ 
ςυνεχίηουν να ενεργοφν με άξονα τισ καταςτατικζσ τουσ διατάξεισ που μπορεί να 
μθν περιλαμβάνουν ςτουσ ςκοποφσ τουσ τθν αποϊδρυματοποίθςθ των ανθλίκων που 
περικάλπονται ςε αυτοφσ κατά παραπομπι τθσ Υολιτείασ. Αυτό αδικεί τα παιδιά 
που τοποκετοφνται ςε ιδρφματα διότι ςφμφωνα με τθν πολιτικι εκάςτου ιδρφματοσ, 
υπάρχουν παιδιά που ποτζ δεν κα ενταχκοφν ςτο ςφςτθμα τθσ αναδοχισ και τθσ 
υιοκεςίασ για λόγουσ που ςχετίηονται με τα ςυμφζροντα, τισ επιδιϊξεισ ι τθν 
άποψθ των ιδρυμάτων παιδικισ προςταςίασ, κάτι που πρζπει να εκλείψει εάν 
κζλουμε να είμαςτε ςυνεπείσ ςτισ Διατάξεισ τθσ Διεκνοφσ Χφμβαςθσ για τα 
Δικαιϊματα των Υαιδιϊν και των κατευκφνςεων τθσ εκνικισ και ευρωπαΝκισ 
νομοκεςίασ για τθν αποϊδρυματοποίθςθ παιδιϊν τυπικισ ανάπτυξθσ μετά τθν 
θλικία των 6-7 ετϊν , παιδιϊν με αναπθρίεσ όπου ο κεςμόσ τθσ αναδοχισ ςχεδόν 
δεν υπάρχει, παιδιϊν με ηθτιματα ψυχοκοινωνικϊν διαταραχϊν για τα οποία δεν 
υπάρχει και δεν καλλιεργείται κανζνα ενδιαφζρον από τθν πλευρά τθσ Υολιτείασ και 
των ιδρυμάτων παιδικισ προςταςίασ δθμοςίων και ιδιωτικϊν. Υροτείνουμε 
ςυνεπϊσ και ςε επανάλθψθ άρκρου 14 που ςυμπεριλαμβανόταν ςτο προεδρικό 
διάταγμα 339/1993 να προςτεκεί το άρκρο 21 άρκρο 22 με το εξισ περιεχόμενο: 

ϋΑρκρο 22 

Αποϊδρυματοποίθςθ ανθλίκων 

`Σλοι οι φορείσ αρμοδιότθτασ του Ωπουργείου Εργαςίασ και Ξοινωνικϊν Ωποκζςεων 
που ζχουν προγράμματα περίκαλψθσ απροςτάτευτων ανθλίκων οποιαςδιποτε 
μορφισ και οποιουδιποτε τφπου διαβίωςθσ αυτϊν, υποχρεοφνται να εφαρμόηουν 
ςυςτθματικά και μόνιμα προγράμματα αποϊδρυματοποίθςθσ των ανθλίκων αυτϊν 
και να προβαίνουν ςτθν τοποκζτθςι τουσ ςε ανάδοχεσ ι κετζσ οικογζνειασ με βάςθ 
το αλθκινό ςυμφζρον των ανθλίκων, είτε οι ίδιοι εάν είναι αρμόδιοι ςφμφωνα με το 
νόμο και τισ καταςτατικζσ τουσ διατάξεισ είτε ςε ςυνεργαςία με τουσ κατά νόμο 
αρμόδιουσ φορείσ. Αντίςτοιχθ υποχρζωςθ υφίςταται ςε φορείσ αρμοδιότθτασ 
άλλων Ωπουργείων που περικάλπουν ιδρυματικϊσ απροςτάτευτουσ ανθλίκουσ 
ςυνεργαηόμενοι με φορείσ εποπτείασ ςφμφωνα με το άρκρο 13 παρ. 1 του παρόντοσ 
για τθν αποΝδρυματοποίθςθ των ανθλίκων που περικάλπουν είτε με το κεςμό τθσ 
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ανάδοχθσ οικογζνειασ είτε με το κεςό τθσ υιοκεςίασ. Ξανζνασ ανιλικοσ από 0-6 
ετϊν δεν επιτρζπεται να περικάλπεται από δομι ιδρυματικισ περίκαλψθσ ι μθ 
μόνο για ειδικά αιτιολογθμζνουσ και τεκμθριωμζνουσ λόγουσ και κυρίωσ εάν δεν 
είναι δυνατι άμεςα θ ανεφρεςθ ανάδοχθσ ι κετισ οικογζνειασ. Χτθν τελευταία 
περίπτωςθ ο φορζασ περίκαλψθσ του ανθλίκου υποχρεοφται εντόσ εξαμινου να 
τοποκετιςει τον ανιλικο ςε κατάλλθλο οικογενειακό περιβάλλον ο ίδιοσ εάν είναι 
αρμόδιοσ ι ςε ςυνεργαςία με τουσ αρμόδιουσ φορείσ εποπτείασ κατά το άρκρο παρ. 
1 του παρόντοσ. 
2. ϋΣλοι οι φορείσ παιδικισ προςταςίασ που ζχουν προγράμματα περίκαλψθσ 
ανθλίκων ανεξαρτιτωσ οργανωτικοφ και παιδαγωγικοφ πλαιςίου, υποχρεοφνται 
εντόσ εξαμινου από τθν ιςχφ του παρόντοσ να περιλάβουν ςτισ καταςτατικζσ τουσ 
διατάξεισ ρυκμίςεισ για τθν οικογενειακι αποκατάςταςθ των ανθλίκων που 
περικάλπουν μζςω των κεςμϊν τθσ αναδοχισ και τθσ υιοκεςίασ ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του ν. 4538/2019, είτε οι ίδιοι εάν υπάγονται ςτουσ φορείσ εποπτείασ του 
άρκρου 13 του παρόντοσ είτε ςυνεργαηόμενοι με τουσ κατά νόμον αρμόδιουσ 
δθμόςιουσ φορείσ. 
3. Θ ανάπτυξθ προγραμμάτων αποϊδρυματοίθςθσ και θ ετιςια αξιολόγθςι τουσ 
αποτελεί κριτιριο και επιπλζον προχπόκεςθ για τθν ειδικι πιςτοποίθςθ των 
νομικϊν πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα (κοινωφελι 
ιδρφματα, φιλανκρωπικά ςωματεία, Πθ Ξυβερνθτικζσ Σργανϊςεισ κ.α.), που 
παρζχουν υπθρεςίεσ κοινωνικισ φροντίδασ ςφμφωνα με το άρκρο 5 Ρ. 2646/1998 
και τθν χοριγθςθ τθσ προβλεπόμενθσ κρατικισ επιχοριγθςθσ τθσ παραγράφου 8 
του άρκρου 5 του ίδιου νόμου.» 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε από το Δίκτυο Αναδοχϊν Γονζων και Εκελοντϊν 

«Δικαίωμα ςτθν Οικογζνεια» ςτισ 25-10-2020 και ϊρα 10:56: 

«Εχει επανειλθμμζνα εντοπιςκεί από επιςτθμονικζσ μελζτεσ και ςχετικζσ ζρευνεσ 
ότι θ ιδρυματικι περίκαλψθ βρεφϊν και μικρϊν ςε θλικία παιδιϊν δθμιουργεί 
ςοβαρζσ και μθ αναςτρζψιμεσ βλάβεσ ςτθν ςωματικι και ψυχικι ανάπτυξθ των 
παιδιϊν. Επιπλζον για να είμαςτε ςυνεπείσ ςτθ ςυνταγματικι υποχρζωςθ για 
ιςότθτα και ιςοπολιτεία όλων των παιδιϊν που ηουν ςτα όρια τθσ ελλθνικισ 
επικρατείασ και κυρίωσ αυτϊν που είχαν τθν ατυχία να ςτερθκοφν τθν οικογζνειά 
τουσ, είναι ανάγκθ να λάβουμε υπόψθ μασ ότι πρζπει ζγκαιρα να τουσ δοκοφν 
ευκαιρίεσ για μια καλφτερθ υγεία, περίκαλψθ, εκπαίδευςθ, κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά ερεκίςματα που κα ευνοιςουν τθν ιςότιμθ ανάπτυξθ ενόσ παιδιοφ 
χωρίσ διαφοροποιιςεισ από τα υπόλοιπα που ζχουν τθν κατάλλθλθ οικογζνεια να τα 
φροντίηει. Είναι ςθμαντικό να μθ ξεχνοφμε ότι θ φροντίδα τθσ παιδικισ θλικίασ 
εκτόσ από ςυνταγματικι μασ υποχρζωςθ, αποτελεί τρόπο για να διαφυλάςςουμε 
τθν υγεία και κυρίωσ τθν ψυχικι υγεία των παιδιϊν αυτϊν που ςυχνά, 
παραμζνοντασ ςε ιδρφματα, αποκόπτονται από υγιι κοινωνικά πρότυπα, 
ςτεροφνται ςθμαντικϊν προςϊπων αναφοράσ για όλθ τθν υπόλοιπθ ηωι τουσ και 
επανζρχονται ωσ νζοι ενιλικεσ ςτο περιβάλλον από το οποίο προιλκαν πριν μπουν 
ςε ίδρυμα και το οποίο δεν ζχει να τουσ προςφζρει παρά μόνο επιςτροφι ςτθν 
κοινωνικι και προςωπικι υποβάκμιςθ και ανακφκλωςθ προβλθματικϊν ςυνκθκϊν 
διαβίωςθσ. Αρκετά μεγάλοσ αρικμόσ ανθλίκων που διαβίωναν ςε ίδρυμα 
εκδιλωςαν κατά τθν εφθβεία και ενθλικίωςθ ςοβαρζσ ψυχοκοινωνικζσ διαταραχζσ 
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και διάγουν τθν υπόλοιπθ ηωι τουσ ςε ψυχιατρικζσ δομζσ αποκλειόμενοι από όλο το 
κοινωνικό γίγνεςκαι και τθν προςωπικι τουσ ευθμερία. Σςο νωρίτερα λοιπόν ο 
ανιλικοσ ενταχκεί ςε κατάλλθλο οικογενειακό περιβάλλον τόςο περιςςότερεσ 
πικανότθτεσ υπάρχουν για τθν ιςότιμθ κοινωνικι του ζνταξθ και τθ μελλοντικι του 
υγεία και ευθμερία. Για τουσ λόγουσ αυτοφσ προτείνουμε (με κριτιριο και το χρόνο 
ζναρξθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ) κανζνα παιδί θλικίασ 0-6 ετϊν να μθν 
τοποκετείται ςε ίδρυμα, για οποιοδιποτε λόγο. Θ διάταξθ αυτι μπορεί να 
ςυμπεριλθφκεί ςτο άρκρο 11 του νόμου 4538/2018 με τθν προςκικθ παραγράφου 
3 με το εξισ περιεχόμενο: «3. Ξανζνασ ανιλικοσ θλικίασ από 0 ζωσ 6 ετϊν δεν κα 
τοποκετείται ςε ίδρυμα/μονάδα παιδικισ προςταςίασ οποιαςδιποτε μορφισ 
εςωτερικισ οργάνωςθσ και παιδαγωγικοφ πλαιςίου και για κανζνα λόγο. Εάν είναι 
αδφνατον να ανευρεκεί μόνιμθ ανάδοχθ οικογζνεια ι κετι οικογζνεια, τθ φροντίδα 
του ανθλίκου κα αναλαμβάνουν Ανάδοχοι Γονείσ Υρϊτθσ Φροντίδασ. Χε περίπτωςθ 
αδυναμίασ εξεφρεςθσ οποιαςδιποτε ανάδοχθσ οικογζνειασ, ιδιαίτερα ςε 
περιπτϊςεισ ςοβαρϊν αναπθριϊν και αςκενειϊν, ο ανιλικοσ κα τοποκετείται ςε 
δομι προςταςίασ ανθλίκων ςτθν οποία κα λαμβάνονται όλα τα μζτρα εξεφρεςθσ 
ανάδοχθσ οικογζνειασ και ςφνδεςθσ του ανθλίκου με εκελοντζσ του φορζα». 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε από το Δίκτυο Αναδοχϊν Γονζων και Εκελοντϊν 

«Δικαίωμα ςτθν Οικογζνεια» ςτισ 25-10-2020 και ϊρα 10:01: 

«Kακϊσ μασ δίνεται θ ευκαιρία να εκφράςουμε δθμόςια τθν γνϊμθ μασ για τισ 
διατάξεισ του νόμου 4538/2018 πρζπει να επιςθμάνουμε ότι προβλθματικζσ 
διατάξεισ υπάρχουν και ςτισ ΞΩΑ που ζχουν εκδοκεί και πρζπει να διορκωκοφν 
(τροποποιθκοφν). Ειδικότερα θ τελευταία ΞΩΑ για τθ διαδικαςία τοποκζτθςθσ 
ανθλίκων ςε ανάδοχοσ και κετζσ οικογζνειεσ παρουςιάηει ςοβαρά προβλιματα που 
αναςτζλλουν αν όχι καταργοφν τθ δυνατότθτα αναδοχισ και υιοκεςία παιδιϊν που 
δεν παρουςιάηουν ενδιαφζρον ςτθν κοινωνία για να αναλάβει τθ φροντίδα τουσ για 
διαφόρουσ λόγουσ. Υρζπει να γίνει κατανοθτό ότι για τα παιδιά αυτά θ λειτουργία 
του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ διαςφνδεςθσ παιδιϊν με ανάδοχουσ ι κετοφσ 
γονείσ είναι άνευ ςθμαςίασ αφοφ δεν υπάρχουν ςχετικζσ αιτιςεισ και το ςφςτθμα 
αυτό δεν πρόκειται να λειτουργιςει προσ το ςκοπό που δθμιουργικθκε. Υρζπει 
ςυνεπϊσ, όταν ζνα παιδί παραμζνει ςτα «αηιτθτα» μετά από 3 προςπάκειεσ 
θλεκτρονικισ διαςφνδεςισ του να δίνεται θ δυνατότθτα ςτο φορζα προςταςίασ του 
(ίδρυμα) να οργανϊνει το ίδιο τθν διαδικαςία αναδοχισ του ςε ςυνεργαςία με τουσ 
φορείσ εποπτείασ και οι φορείσ εποπτείασ των ιδρυμάτων (κοινωνικοί ςφμβουλοι) 
να ηθτοφν τθν προϊκθςθ τθσ αποΝδρυματοποίθςθσ και να τθν εποπτεφουν. Είναι 
λάκοσ αυτό που προβλζπεται ςτθν ΞΩΑ να αλλάηει μόνο το Α.Χ.Σ.Α. του παιδιοφ 
γιατί το πρόβλθμα δεν είναι εάν το παιδί προορίηεται για αναδοχι ι υιοκεςία αλλά 
εάν για το ςυγκεκριμζνο παιδί δεν υπάρχει κανζνα ενδιαφζρον οφτε για αναδοχι 
οφτε για υιοκεςία όπωσ ςυνικωσ γίνεται. Επίςθσ το Α.Χ.Σ.Α. του παιδιοφ δεν μπορεί 
να αλλάξει από αναδοχι ςε υιοκεςία εάν δεν υπάρχουν οι νομικζσ εκείνεσ ςυνκικεσ 
που επιτρζπουν τθν υιοκεςία του. Χυνεπϊσ πρζπει να επιτρζπεται και θ παράλλθλθ 
δυνατότθτα (που νομικά υπάρχει οφτωσ ι άλλωσ) να αποκαταςτακεί οικογενειακά 
ζνα παιδί ζξω από το πλθροφοριακό ςφςτθμα. Χε διαφορετικι περίπτωςθ παιδιά 
που δεν ενδιαφζρουν τουσ υποψιφιουσ αναδόχουσ κα παραμείνουν για όλθ τθν 
ανιλικθ ηωι τουσ ςε ίδρυμα και αυτό πρζπει να αποτραπεί. 
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ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΣΩ ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΧΩΡΔΕΧΘΧ ΥΑΛΔΛΩΡ ΠΕ ΑΡΑΔΣΧΣΩΧ 

Υαρατθρικθκαν ςοβαρζσ δυςλειτουργίασ και ατυχείσ ςυνδζςεισ με αναδόχουσ 
γονείσ μζςω του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ. Αυτό ςυμβαίνει γιατί θ αναδοχι είναι 
ζνασ κεςμόσ ςτον οποίο δεν αρμόηει εφαρμογι πανελλινιασ εμβζλειασ κακϊσ τα 
παιδιά ςε αναδοχι διατθροφν ςυχνά δεςμοφσ με πρόςωπα του περιβάλλοντόσ τουσ 
ι με ιδρφματα τα οποία διατθροφν τθν επιμζλειά τουσ ι ζχουν τθν εποπτεία τουσ. 
Επίςθσ ζχει παρατθρθκεί ότι κατά τθν καταχϊριςθ δεδομζνων ςτο πλθροφοριακό 
ςφςτθμα δεν ειςάγονται ςωςτά τα δεδομζνα που προβλζπονται ςε δικαςτικζσ 
αποφάςεισ, όπωσ είναι το δικαίωμα επικοινωνίασ του παιδιοφ με τουσ φυςικοφσ 
γονείσ ι ςυγγενείσ κακϊσ τα άτομα που τα καταχωροφν δεν γνωρίηουν και τθ 
ςθμαςία τουσ. Θ αναδοχι των παιδιϊν ιδρυμάτων ι μθ, είναι λογικότερο να γίνεται 
ςε επίπεδο Υεριφερειακό και όχι εκνικό με αντίςτοιχθ ρφκμιςθ του Χυςτιματοσ.» 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 26-10-2020 και ϊρα 14:46: 

«Άρκρο 2α 
Θ εξίςωςθ των ορίων θλικίασ των υποψιφιων αναδόχων με τουσ κετοφσ γονείσ 
επιτείνει τθ ςφγχυςθ μεταξφ των τθσ αναδοχισ και τθσ υιοκεςίασ. Θ αναδοχι είναι 
κεςμόσ παιδικισ προςταςίασ και όχι κεςμόσ οικογενειακισ αποκατάςταςθσ. 
Χυνεπϊσ, για τουσ ανάδοχουσ φροντιςτζσ πρζπει να ιςχφει ότι και για τουσ 
κοινωνικοφσ φροντιςτζσ των ιδρυμάτων κι όχι ότι για τουσ κετοφσ γονείσ. Υροδιλωσ 
θ Υολιτεία δε ηθτά από κοινωνικοφσ φροντιςτζσ που κα αναλάβουν τθν πραγματικι 
φροντίδα ανιλικων ςε ιδρφματα να είναι άνω των 30 και κάτω των 60 οφτε βεβαίωσ 
όλουσ τουσ κοινωνικοφσ φροντιςτζσ χωρίηουν με το ανιλικο 50 ζτθ κατ’ανϊτατο 
όριο. Θ ειςαγωγι ορίων θλικίασ ςτθν ανάδοχθ φροντίδα αποκλείει ζνα εξαιρετικά 
πολφτιμο κομμάτι δυνθτικϊν υποψιφιων αναδόχων οι οποίοι μπορεί να διακζτουν 
ενζργεια, χρόνο, εμπειρία, γνϊςθ και ψυχικι διακεςιμότθτα για να ςτθρίξουν ζνα 
παιδί ςτο μεγάλωμά του. Επιπλζον κα κζλαμε να ςασ επιςτιςουμε τθν προςοχι ςτο 
γεγονόσ ότι για μεγάλο ποςοςτό του ςυνόλου των παιδιϊν που διαβιοφν ςε κλειςτζσ 
δομζσ θ εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ από υποψιφιουσ αναδόχουσ είναι από χαμθλι 
ζωσ ανφπαρκτθ. Χυνεπϊσ δεν υπάρχει θ πολυτζλεια απόρριψθσ αιτιςεων 
υποψιφιων που πλθροφν όλεσ τισ ουςιαςτικζσ προχποκζςεισ καταλλθλότθτασ για 
να γίνουν ανάδοχοι φροντιςτζσ αλλά όχι τα όρια θλικίασ που κα τουσ επζτρεπαν να 
γίνουν κετοί γονείσ. 
2δ 
Σι αναδοχι είναι κεςμόσ παιδικισ προςταςίασ και όχι οικογενειακισ 
αποκατάςταςθσ. Χυνεπϊσ τθν ευκφνθ κάλυψθσ βαςικϊν εξόδων διατροφισ, 
μόρφωςθσ και ιατρικισ περίκαλψθσ οφείλει να ζχει εξολοκλιρου θ Υολιτεία, όπωσ 
άλλωςτε γίνεται ςε όλεσ τισ χϊρεσ με αναπτυγμζνα ςυςτιματα ανάδοχθσ 
φροντίδασ. Άλλωςτε θ Υολιτεία ιδθ καλφπτει όλα τα παραπάνω ζξοδα και επιπλζον 
καλφπτει λειτουργικά ζξοδα μεγάλων ιδρυμάτων και μιςκοδοςίεσ φροντιςτικοφ και 
επιςτθμονικοφ προςωπικοφ για τα παιδιά που βρίςκονται ςε κλειςτζσ δομζσ. Γιατί 
αυτι θ ευκφνθ να μετακυλίεται ςτον ανάδοχο φροντιςτι όταν όςο το παιδί 
παραμζνει υπό κρατικι προςταςία; Ωποψιφιοι που μπορεί να ζχουν χαμθλό 
ειςόδθμα ίςωσ διακζτουν χρόνο για να φροντίςουν ζνα παιδί με αγάπθ και να του 
προςφζρουν τθν προςταςία που χρειάηεται. Θ Λρλανδία για παράδειγμα ανζπτυξε το 
ςφςτθμα ανάδοχθσ φροντίδασ ςτθν κοινότθτασ και ςε αυτι τθ βάςθ αναηθτϊντασ 
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κατάλλθλουσ υποψιφιουσ ανάδοχουσ ανάμεςα ςε πολίτεσ με χαμθλά ειςοδιματα 
κακϊσ και ανζργουσ. 

Άρκρο 2ε 
Πε τθν τροποποίθςθ του 2ε, θ εγγραφι ςτο Πθτρϊο Ωποψιφιων Αναδόχων και θ 
υπαγωγι ςτθ διαδικαςία τθσ εκπαίδευςθσ ειςάγονται ωσ απαραίτθτεσ 
προχποκζςεισ για τθν ανάλθψθ φροντίδασ του ανιλικου και από τα ςυγγενικά 
πρόςωπα αυτοφ και ςτθν απομάκρυνςθ για επείγοντεσ και απρόβλεπτουσ λόγουσ. 
Ξατά τθ γνϊμθ μασ θ τροπολογία του ςυγκεκριμζνου άρκρου κινείται ςε 
κατεφκυνςθ απολφτωσ αντίκετθ από τθν διεκνι επιςτθμονικι βιβλιογραφία που 
εξθγεί αναλυτικά τθν ανάγκθ ρθτισ οριοκζτθςθσ και προτεραιοποίθςθσ τθσ 
ςυγγενικισ αναδοχισ ζναντι των άλλων μορφϊν εναλλακτικισ φροντίδασ ευάλωτων 
ανιλικων. Αυτονόθτο δε είναι ότι δε κα είναι προσ το ςυμφζρον του ανιλικου να 
τοποκετθκεί ςε ανάδοχθ οικογζνεια μζςω του Πθτρϊου πόςω μάλλον ςε δομι 
κλειςτισ φροντίδασ αν υπάρχουν ςυγγενείσ που διαπιςτϊνονται ψυχικά και 
ςυναιςκθματικά διακζςιμοι και κατάλλθλοι να αναλάβουν τθν φροντίδα του 
ανιλικου για όςο αυτό χρειαςτεί.» 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε από το Δίκτυο Αναδόχων Γονζων και Εκελοντϊν  για τθν 

Εξωϊδρυματικι Φροντίδα των Ανθλίκων ςτισ 26-10-2020 και ϊρα 17:58: 

«Υιςτεφουμε ότι ςχετικά με τθ διαφάνεια που υποςχζκθκε ο ν. 4538/2018 κατά τθν 
ψιφιςι του και που ςτθν πράξθ μζχρι ςιμερα δεν τθν ζχουμε διαπιςτϊςει, ςε 
ςχζςθ με τθν πορεία των προγραμμάτων εξωιδρυματικισ και αποϊδρυματικισ 
πολιτικισ ςτθ χϊρα, είναι αναγκαίο να αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΞΞΑ τα 
αρικμθτικά ςτοιχεία που ςυγκεντρϊνονται βάςει των Πθτρϊων που τθροφνται. Δεν 
είναι κατανοθτό γιατί ςτοιχεία που δεν εμπεριζχουν προςωπικά δεδομζνα, δεν είναι 
διακζςιμα προσ ενθμζρωςθ του κοινοφ. Αυτό είναι απολφτωσ εφικτό εφόςον 
λειτουργεί το πλθροφοριακό ςφςτθμα και κα απαλλάξει από βάροσ εργαςίασ τουσ 
υπαλλιλουσ που καλοφνται να απαντοφν ςυνεχϊσ ςε ερωτιςεισ των 
ενδιαφερομζνων αλλά κα βοθκιςει και τουσ ενδιαφερόμενουσ να γνωρίηουν ανά 
πάςα ςτιγμι τισ πικανότθτεσ υιοκεςίασ ι αναδοχισ παιδιϊν και να κατακζτουν 
αναλόγωσ τισ αιτιςεισ τουσ. Ψα αρικμθτικά ςτοιχεία που πρζπει να είναι πάντα 
διακζςιμα είναι: 
– Αρικμόσ παιδιϊν εγγεγραμμζνων ςτο Πθτρϊο Ανθλίκων και οι θλικίεσ τουσ. 
– Αρικμόσ παιδιϊν τυπικισ ανάπτυξθσ και παιδιϊν με αναπθρίεσ και οι θλικίεσ τουσ. 
– Αρικμόσ παιδιϊν τυπικισ ανάπτυξθσ με Α.Χ.Σ.Α. αναδοχισ και οι θλικίεσ τουσ. 
– Αρικμόσ παιδιϊν τυπικισ ανάπτυξθσ με Α.Χ.Σ.Α. υιοκεςίασ και οι θλικίεσ τουσ. 
– Αρικμόσ αναπιρων παιδιϊν με Α.Χ.Σ.Α. Αναδοχισ και οι θλικίεσ τουσ. 
– Αρικμόσ αναπιρων παιδιϊν με Α.Χ.Σ.Α. Ωιοκεςίασ και οι θλικίεσ τουσ. 
– Αρικμόσ υποψθφίων αναδόχων γονζων ανά Υεριφζρεια και ςυνολικά (Ειδικά 
Πθτρϊα και Εκνικό ) 
– Αρικμόσ υποψθφίων κετϊν γονζων ανά Υεριφζρεια και ςυνολικά (Ειδικά Πθτρϊα 
και Εκνικά). 
– Αρικμόσ παιδιϊν με Α.Χ.Σ.Α. αναδοχισ που πρζπει να παραμείνουν ςτθν 
Υεριφζρεια τθσ κατοικίασ τουσ λόγω ειδικϊν προβλζψεων ςτισ δικαςτικζσ 
αποφάςεισ ρφκμιςθσ τθσ επιμζλειάσ τουσ. 
– Αρικμόσ παιδιϊν ανά κλειςτι δομι παιδικισ προςταςίασ, οι θλικίεσ τουσ και 
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αρικμόσ παιδιϊν που φιλοξενοφνται ςε αυτά και για τα οποία ζχει ςυνταχκεί 
ατομικό ςχζδιο οικογενειακισ αποκατάςταςθσ. Επίςθσ, ςωςτό είναι να 
περιλαμβάνεται παρατιρθςθ για τα παιδιά για τα οποία δεν προβλζπεται 
οικογενειακι αποκατάςταςθ και θ προοπτικι τουσ (π.χ. «15 παιδιά θλικίασ 7-17 
ετϊν κα παραμείνουν ςτθ δομι γιατί ςυνδζονται με τακτικι επικοινωνία με τισ 
βιολογικζσ τουσ οικογζνειεσ ‘ ι 5 παιδιά θλικίασ 14-17 ετϊν δεν επικυμοφν τθν 
αναδοχι».- 
– Αρικμόσ προτεινόμενων «ςυνδζςεων» παιδιϊν με αναδόχουσ και κετοφσ γονείσ 
– Αρικμόσ επιτυχϊν «ςυνδζςεων» παιδιϊν με αναδόχουσ και κετοφσ γονείσ. 
Ψα ςτοιχεία αυτά εάν δεν είναι εφικτό να ενθμερϊνονται κακθμερινά, να 
ενθμερϊνονται ανά τακτά χρονικά διαςτιματα π.χ. ανά δίμθνο ι ανά τρίμθνο. 
Πε όλα αυτά τα ςτοιχεία και τθν «κακαρι» εικόνα που ςχθματίηεται ςτο ευρφ για 
τθν ειλικρινι πρόκεςθ των δομϊν κλειςτισ περίκαλψθσ ανθλίκων να ςυμμετζχουν 
ςε προγράμματα οικογενειακισ τουσ αποκατάςταςθσ κεωροφμε ότι κα είναι πολφ 
πιο εφκολο να δρομολογθκεί από το Ωπουργείο μια πολιτικι ςυγκεκριμζνθσ 
κατεφκυνςθσ προσ φορείσ που δεν προάγουν ςτθν πραγματικότθτα το κεςμό τθσ 
αναδοχισ και τθσ υιοκεςίασ και οι ίδιοι οι φορείσ κα αιςκάνονται ότι τελοφν κάτω 
από το κριτικό βλζμμα τθσ κοινωνίασ. Επίςθσ με αυτό τον τρόπο οργανϊςεισ τθσ 
κοινωνίασ των πολιτϊν κα μποροφν να υποβάλουν προτάςεισ ςτο ΕΧΑΡΩ και να 
ςυμμετζχουν ςτισ διεργαςίεσ για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των ςυμφερόντων των 
ευάλωτων ανθλίκων.» 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε από τθν Εκνικι Συνομοςπονδία Ατόμων με Αναπθρία 

(Ε.Σ.Α.μεΑ) ςτισ 29-10-2020 και ϊρα 14:49: 

Ρα ςυμπλθρωκεί ωσ ακολοφκωσ: 
Χτο άρκρο 8 του ν. 4538/2018 (Α’ 85) αντικακίςταται το δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 2 
και θ παρ. 2 διαμορφϊνεται ωσ εξισ: 
«2. Θ τοποκζτθςθ ανθλίκου ςε ανάδοχουσ γονείσ επιτρζπεται εφόςον πλθροφνται 
ςωρευτικά οι εξισ προχποκζςεισ: 
α. οι ανάδοχοι γονείσ πλθροφν τα όρια θλικίασ… 
β. οι ανάδοχοι γονείσ ζχουν… 
γ. οι ανάδοχοι γονείσ και οι… 
δ. οι ανάδοχοι γονείσ ζχουν… 
ε. οι ανάδοχοι γονείσ είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Εκνικό Πθτρϊο Ωποψιφιων 
Αναδόχων Γονζων τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 6. Χε απρόβλεπτεσ ι επείγουςεσ 
περιπτϊςεισ, όπωσ ενδεικτικά αναφζρεται ο αιφνίδιοσ κάνατοσ των γονζων, θ 
εγκλθματικι ενζργεια μεταξφ των γονζων, θ απροειδοποίθτθ εγκατάλειψθ τθσ 
οικογενειακισ εςτίασ από τουσ γονείσ, θ ωσ άνω προθγοφμενθ εγγραφι των 
αναδόχων γονζων ςτο Εκνικό Πθτρϊο Ωποψιφιων Αναδόχων Γονζων τθσ 
παραγράφου 1 του άρκρου 6 δφναται να παραλειφκεί, εφόςον πρόκειται για 
ςυγγενικι αναδοχι. 
Σι προχποκζςεισ που αναφζρονται ςτισ περιπτϊςεισ βϋ, γϋ και δϋ πρζπει να 
ςυντρζχουν κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ αναδοχισ». 

Συμπζραςμα επί των ςχολίων 

Επί των ςχολίων του άρκρου 7, είναι ςθμαντικό να γίνουν δφο ειςαγωγικζσ 
επιςθμάνςεισ: πρϊτον, θ τροποποίθςθ που επζρχεται με τθν υπό διαβοφλευςθ 
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διάταξθ του άρκρου 7 αφορά αποκλειςτικά το δεφτερο εδάφιο τθσ παρ.2 του 
άρκρου 8 του ν. 4538/2018 (Α’85). Κατά τθν υποβολι τθσ διάταξθσ ςτθ 
διαβοφλευςθ απαλείφκθκαν εκ παραδρομισ τα τελευταία κατά ςειρά χωρία του 
πζμπτου εδαφίου και τθσ δεφτερθσ παραγράφου τθσ τροποποιοφμενθσ διάταξθσ. 
Δεδομζνου ότι, ωσ προσ αυτά τα δφο χωρία, θ ρφκμιςθ κα επανζλκει ςτθν ιςχφουςα 
μορφι τθσ κατά τθν κατάκεςθ ςτθ Βουλι των Ελλινων, τα ςχόλια τα οποία 
εςτιάηουν ςτο ςθμείο αυτό δεν χριηουν περαιτζρω εξζταςθσ. Δεφτερον, επί 
ςυνόλου δεκαοκτϊ ςχολίων, τα ζντεκα εκφεφγουν του ρυκμιςτικοφ αντικειμζνου 
τθσ τροποποιοφμενθσ διάταξθσ και, είτε αφοροφν ευρφτερεσ προτεινόμενεσ 
αλλαγζσ ςτο κεςμό τθσ αναδοχισ, είτε ςε πλθκϊρα άλλων άρκρων του ν.4538/2018 
(Α’85). Ωσ τζτοια, λαμβάνονται υπόψθ ςτον ευρφτερο ςχεδιαςμό του αρμόδιου 
Υπουργείου επί ενδεχόμενων μελλοντικϊν τροποποιιςεων του προαναφερόμενου 
νόμου, δεν μποροφν όμωσ να παράξουν ςυνζπειεσ ςτο ειδικότερο πλαίςιο τθσ 
διαβοφλευςθσ επί τθσ ςυγκεκριμζνθσ διάταξθσ. Τζλοσ, ωσ προσ τα ςχόλια με τα 
ςχόλια με τα οποία προτείνεται κατάργθςθ (ολικι ι μερικι) τθσ προχπόκεςθσ των 
θλικιακϊν όρια που προβλζπεται ςτο πρϊτο εδάφιο τθσ τροποποιοφμενθσ 
διάταξθσ, λαμβάνονται υπόψθ ςτθν κατεφκυνςθ νζασ ρφκμιςθσ, θ οποία 
ςυναρτάται με ζτερο τρζχοντα ρυκμιςτικό ςχεδιαςμό και, για το λόγο αυτό, 
προκρίνεται θ ειςαγωγι τθσ ςε προςεχζσ ςχζδιο νόμου.  

Άρκρο 8: 

Λειτουργικι διαςφνδεςθ ΟΡΕΚΑ και Κζντρων Κοινότθτασ και Ιεράσ Επιςταςίασ 

Αγίου Προυσ 

Δεν διατυπϊκθκαν ςχόλια - προτάςεισ. 

Άρκρο 9: 

Ραράταςθ προκεςμιϊν για αποκατάςταςθ προςφφγων 

Δεν διατυπϊκθκαν ςχόλια - προτάςεισ. 

Άρκρο 10: 

Τροποποίθςθ εξουςιοδοτικϊν διατάξεων για το επίδομα παιδιοφ, το επίδομα 

ςτζγαςθσ και το Ελάχιςτο Εγγυθμζνο Ειςόδθμα. 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 22-10-2020 και ϊρα 14:34: 

“ Ψο επίδομα παιδιοφ κα πρζπει με ςφμφωνθ γνϊμθ και των δφο γονζων να 

λαμβάνεται και οχι μονομερϊσ και ςεξιςτικά απο τον γονζα που ζχει τθν 

αποκλειςτικι επιμζλεια. Σ γονεασ που ζχει τθν γονικι μζριμνα και οχι τθν επιμζλεια 

λόγω νομολογιακοφ εκίμου διακζτει ΨΦΕΟΕΧ ΔΛΑΨΦΣΦΕΧ τισ περιςςότερεσ των 

περιπτϊςεων να ξεπερνοφν το φψοσ τθσ ΕΓΧΧΕ. 

Σ ανεργοσ πλθρϊνει ςε διατροφζσ ανθλίκου 400-500 ευρω!! Ψα ςεξιςτικά τθσ 

προθγοφμενθσ κυβζρνθςθσ βλζπω τα τθρείται όλα. Θ Χαρτα δικαιωμάτων του 

ανκρϊπου απαγορζυει ρθτϊσ τθν διακριςθ με βαςθ το φφλλο. Ψο κολπάκι δε ότι τα 
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λεφτά ειναι για το παιδί και πρζπει να τα δινουν ςτθν γυναικα ζχει ωσ απάντθςθ οτι 

τα λεφτα δεν πανε για το παιδί αλλα ςτουσ δικθγόρουσ. Απο πουκζνα δεν προκφπτει 

οτι τα λεφτά ο εχων τθν αποκλειςτικι επιμζλεια γονζασ τα διακζτει για το παιδί. 

ΕΛΡΑΛ ΨΕΩΔΕΧ. 

Αρα θ κα ςυμμορφωκεί θ διοικθςθ και τα λζφτα που προορίηονται για τα παιδια 

που εχουν δυο γονείσ και οχι ενα κα ςυναποφαςίηουν και οι δφο ι κα προςφφγουμε 

για ςεξιςτικι και ρατςιςτικι πολιτικι τθσ κυβζρνθςθσ ςτα Ευρωπαικά οργανα Ξε 

Ωπουργζ. 

Θ ςυνζχιςθ τθσ πολιτικισ ςυριηα κατα γράμμα κα λάβει τζλοσ. 

 Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 24-10-2020 και ϊρα 18:56 

Χτθν παρ. 5 του ςυγκεκριμζνου άρκρου όπου θ διακοπι φοίτθςθσ ενόσ παιδιοφ ςτο 

ςχολείο, ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν διακοπι του επιδόματοσ παιδιοφ ςτθν οικογζνεια 

,πρζπει να τονίςουμε ότι αυτό είναι αντίκετο ςε βαςικζσ αρχζσ που αφοροφν το 

δικαίωμα του παιδιοφ ςτθν κάλυψθ βαςικϊν αναγκϊν του όπωσ διατροφι, ςτζγθ 

κλπ. Κα πρζπει να επαδιατυπωκεί ,προςπακϊντασ να λάβει υπόψθ τισ περιπτϊςεισ 

γονζων ,όπου θ αδυναμία να φοιτιςουν τα παιδιά τουσ ςτο ςχολείο δεν προκφπτει 

από αμζλεια τουσ αλλά από οικονομικι και κοινωνικι αδυναμία. Επίςθσ ςτισ 

εξαιρζςεισ κα μποροφςε να προςτεκεί «θ ςωματικι και ψυχικι υγεία» ωσ τζτοια 

περίπτωςθ. Σ Ρόμοσ πρζπει να λάβει υπόψθ τισ αδυναμίεσ του ςυςτιματοσ 

(ζλλειψθ ΞΩ κλπ) να υποςτθρίξει τισ οικογζνειεσ ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ με 

αποτζλεςμα να μθν μποροφν να αντιμετωπίςουν τα ψυχοκοινωνικά προβλιματα 

των παιδιϊν. 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 28-10-2020 και ϊρα 16:54 

«Κεωροφμε λανκαςμζνθ τθν ςφνδεςθ των κοινωνικϊν πολιτικϊν – και δθ πολιτικϊν 

που άπτονται τθσ χοριγθςθσ των ςυγκεκριμζνων επιδομάτων – με παραμζτρουσ 

όπωσ αυτι τθσ «πραγματικισ φοίτθςθσ». Θ πολιτεία διακζτει ποικίλουσ 

μθχανιςμοφσ για να διαςφαλίςει τθν ορκι και αποτελεςματικι χριςθ των 

επιδομάτων που δίνει – θ φτϊχεια απεναντίασ όχι. Υαρακαλοφμε θ ςυγκεκριμζνθ 

ςυλλογιςτικι που κατά τθ γνϊμθ μασ αναιρεί πολλά από τα κετικά τθσ επιδοματικισ 

πολιτικισ να μθν διζπει το ςυγκεκριμζνο νομοκζτθμα. Ωσ εκ τοφτου, ηθτάμε οι 

ςυγκεκριμζνεσ ρυκμίςεισ να απαλειφκοφν» 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 28-10-2020 και ϊρα 22:06 

«Θ ςχολικι διαρροι ι θ ελλιπισ φοίτθςθ ςυνδζονται με κοινωνικό οικονομικά 

προβλιματα. Ωπαρχουν παιδιά που είναι αναγκαςμενά να εργαςτοφν για να 

βοθκιςουν τισ οικογζνειεσ τουσ και κάποια άλλα που δεν ζχουν κατάλλθλθ ςτζγθ με 

αποτζλεςμα ιδιαίτερα το χειμϊνα να απουςιάηουν ςυχνά από το ςχολείο,γιατί ο 

αζρασ τουσ πιρε τθ ςτζγθ ι το «ςπίτι » τουσ πλθμμφριςε. 
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Κεωρείτε ότι αυτά τα παιδιά δεν ζχουν ανάγκθ από τροφι, ροφχα ι παποφτςια; Κα 

πρζπει λοιπόν να ανακεωρειςετε τθν παράγραφο 5 αυτοφ του Άρκρου, διότι ζνα 

Ξράτοσ Υρόνοιασ οφείλει να είναι υποςτθρικτικό και όχι τιμωρθτικο.» 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 29-10-2020 και ϊρα 10:50 

Ψο πρόβλθμα τθσ ςχολικισ διαρροισ αφορά όλεσ τισ πτυχζσ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ: 

το εκπαιδευτικό ςφςτθμα, τουσ εκπαιδευτικοφσ και τουσ μακθτζσ, τισ οικογζνειεσ 

και τθν κοινωνία γφρω τουσ. 

Ψα μζτρα δεν πρζπει να ζχουν τιμωρθτικό χαρακτιρα και να ςυνδζουν τθν 

¨πραγματικι φοίτθςθ» με περικοπζσ επιδομάτων, αλλά να ςτοχεφουν ςτθν 

παραμονι του παιδιοφ ςτο ςχολικό περιβάλλον. 

Απαιτείται ζγκαιροσ εντοπιςμόσ των μακθτϊν που κινδυνεφουν με ςχολικι 

αποτυχία και πικανι διακοπι των ςπουδϊν τουσ. 

Εξατομικευμζνθ εκπαιδευτικι και κοινωνικι ενκάρρυνςθ και βοικεια. 

Απαιτοφνται δθλαδι μζτρα για ψυχολογικι ι και μακθςιακι υποςτιριξθ του 

παιδιοφ και των οικογενειϊν όπου παρατθρείται το φαινόμενο τθσ ςχολικισ 

διαρροισ. 

Λδιαίτερα ςτισ μζρεσ μασ που λόγω των πρωτόγνωρων ςυνκθκϊν λόγω πανδθμίασ 

οξφνονται τα ψυχολογικά προβλιματα. 

Συμπζραςμα επί των ςχολίων 

Τα ςχόλια αφοροφν ςτθν ςκοπιμότθτα των όρων χοριγθςθσ του επιδόματοσ 

παιδιοφ, ενϊ θ διάταξθ ρυκμίηει κζματα ςυναρμοδιότθτασ υπουργείων. Σε κάκε 

περίπτωςθ ςθμειϊνεται ότι ςε περίπτωςθ διάςταςθσ των ςυηφγων ι διάηευξθσ 

τοφτων θ επιμζλεια ανατίκεται με δικαςτικι απόφαςθ ι ςυμφωνία τουσ κατά τα 

οριηόμενα ςτισ ςχετικζσ διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα και εκείνοσ που φζρει τθν 

ευκφνθ τθσ φροντίδασ των παιδιϊν λαμβάνει για λογαριαςμό των παιδιϊν το 

υπόψθ επίδομα, ενϊ επίςθσ ςθμειϊνεται ότι θ υποχρζωςθ φοίτθςθσ αποτελεί όρο 

χοριγθςθσ του επιδόματοσ προκειμζνου πράγματι να αντιμετωπίηονται οι 

αυξθμζνεσ υποχρεϊςεισ τουσ προσ τα παιδιά τουσ ςτισ οποίεσ περιλαμβάνεται και θ 

ενεργισ ςυμμετοχι ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ.  

Άρκρο 11: 

Ραράταςθ προκεςμίασ υποβολισ αίτθςθσ χοριγθςθσ του επιδόματοσ γζννθςθσ 

Δεν διατυπϊκθκαν ςχόλια - προτάςεισ. 

Άρκρο 12: 

φκμιςθ κεμάτων άςκθςθσ κοινωνικισ πολιτικισ από τα ζςοδα του Κρατικοφ 

Λαχείου Κοινωνικισ Αντίλθψθσ – Τροποποίθςθ εξουςιοδοτικισ διάταξθσ 
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Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 27-10-2020 και ϊρα 14:12 

«Χτθν «άςκθςθ κοινωνικϊν πολιτικϊν» ΔΕΡ ΥΦΕΥΕΛ να ςυμπεριλαμβάνεται θ 

ίδρυςθ ι ανακαταςκευι ιδρυμάτων, ςφμφωνα με δεςμευτικι Ευρωπαϊκι Σδθγία. 

πόςο μάλλον όταν ςτα νπιδ ενιςχφονται κτιριακζσ δομζσ που δεν ανικουν ςτο 

Δθμόςιο. Αντίκετα, ίςωσ πρζπει ζγκαιρα να ςυμπεριλθφκεί ςτο Χχζδιο ι 

τουλάχιςτον ςτθν ΞΩΑ θ προτεραιότθτα ςε ανακαταςκευι και μετατροπι υποδομϊν, 

που κα υποςτθρίξουν τθν Αποϊδρυματοποίθςθ (ΧΩΔ, ΞΘΦΘ, ΞΔΑΥ KAI ΞΔΑΥΠΕΑ 

κ.λπ.) Ψο ίδιο πρζπει να προλθφκοφν οι Αρχζσ τθσ προςβαςιμότθτασ και οι 

ςφγχρονεσ ανάγκεσ και δεςμεφςεισ για εξοικονόμθςθ ενζργειασ. 

Αναφορικά με τθν επιχοριγθςθ ΡΥΛΔ κρίνεται ςκόπιμθ θ ςυμπλιρωςθ του όρου 

«ειδικά πιςτοποιθμζνα ωσ προσ το ςφνολο των δομϊν ι δράςεϊν τουσ» 

Αναφορικά με τθν διαδικαςία: είναι χρονοβόρα, υπθρετεί τθν γραφειοκρατία και 

είναι επίπονθ, δεδομζνθσ τθσ ζλλειψθσ τεχνικϊν υπθρεςιϊν ςτισ περιςςότερεσ 

δομζσ. Χε κάκε περίπτωςθ,θ αξιολόγθςθ των προτάςεων και του αναμενόμενου 

οφζλουσ, ο ζλεγχοσ των ζργων ςτο ςτάδιο τθσ υλοποίθςθσ (και με τθν υποςτιριξθ 

τθσ τεχνολογίασ/βίντεο), θ εφαρμογι των όρων για ενεργειακι απόδοςθ και 

προςβαςιμότθτα όπωσ και θ παρακολοφκθςθ τθσ χριςθσ μετά τθν αποπεράτωςθ 

αναμζνουμε να ςυμπεριλθφκοφν.» 

Συμπζραςμα επί του ςχολίου 

Ρροτείνεται θ ςυμπλιρωςθ ότι τα επιχορθγοφμενα ΜΡΛΔ είναι ειδικά 

πιςτοποιθμζνα ωσ προσ το ςφνολο των δομϊν ι δράςεϊν τουσ. 

 

Άρκρο 13: 

Επιχοριγθςθ νομικϊν προςϊπων ιδιωτικοφ δικαίου που παρζχουν υπθρεςίεσ 

κοινωνικισ φροντίδασ – τροποποίθςθ τθσ παρ. 8 του άρκρου 5 ν. 2646/1998 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 27-10-2020 και ϊρα 12:18 

“ Πε τθν αντικατάςταςθ του ωσ άνω άρκρου κα πρζπει να διευκρινιςτεί εάν από 
τθν εν λόγω επιχοριγθςθ: 
α) δφνανται να λάβουν και αςτικζσ μθ κερδοςκοπικζσ εταιρείεσ . Ξατά το παρελκόν 
ζχει διατυπωκεί θ άποψθ ότι για τισ αςτικζσ υπάρχει νομοκετικό κενό ωσ προσ τθν 
εν λόγω επιχοριγθςθ. 
β) δφνανται να λάβουν και νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου τθσ αυτοδιοίκθςθσ 

Ξαι για τισ δφο παραπάνω περιπτϊςεισ κα πρζπει βζβαια να πλθροφνται οι ςχετικζσ 
προχποκζςεισ που απαιτοφνται για όλουσ τουσ υπόλοιπουσ φορείσ. 

” 

Συμπζραςμα επί των ςχολίων 
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Θ ρφκμιςθ καταλαμβάνει το νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου μθ κερδοςκοπικοφ 

χαρακτιρα που παρζχουν υπθρεςίεσ κοινωνικισ φροντίδασ και ζχουν λάβει τθ 

ςχετικι πιςτοποίθςθ κατά τα οριηόμενα ςτο κανονιςτικό πλαίςιο τθσ υπόψθ 

διάταξθσ.  

Άρκρο 14: 

Επίδομα ςτεγαςτικισ ςυνδρομισ αναςφάλιςτων υπερθλίκων 

Δεν διατυπϊκθκαν ςχόλια - προτάςεισ. 

Άρκρο 15: 

Ρροχποκζςεισ χοριγθςθσ του επιδόματοσ 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε από το Τμιμα Ρρονοιακϊν Επιδομάτων Διεφκυνςθ 

Κοινωνικισ Ρροςταςίασ και Δθμόςιασ Υγείασ Διμου Κεςςαλονίκθσ  ςτισ 29-10-2020 

και ϊρα 11:27 

«Χχετικά με το άρκρο 1α, όπου κακορίηονται τα ειςοδθματικά κριτιρια, κα ιταν 

ςκόπιμο να οριςτεί οικονομικό πλαφόν και για το φψοσ των κατακζςεων του 

αναςφάλιςτου υπεριλικα, κατϋαντιςτοιχία με το Ελάχιςτο Εγγυθμζνο Ειςόδθμα 

(άρκρο 3 τθσ αρικμ. Δ13/οικ./33475/1935-ΦΕΞ 2281/τ. Βϋ/15-06-2018).» 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε από τθν Εκνικι Συνομοςπονδία Ατόμων με Αναπθρία 

(Ε.Σ.Α.μεΑ.) ςτισ 29-10-2020 και ϊρα 14:34 

«Χτο τζλοσ τθσ παρ. 1 να ςυμπλθρωκεί ωσ ακολοφκωσ: 

1. Χτισ περιπτϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 23 το επίδομα χορθγείται για το χρονικό 

διάςτθμα του ςυμβατικοφ χρόνου ιςχφοσ που ρθτά προβλζπεται ςτθν εκάςτοτε νζα 

ςφμβαςθ μίςκωςθσ κατοικίασ, εφόςον πλθροφνται ςωρευτικά οι ακόλουκεσ 

προχποκζςεισ: 

α) το ετιςιο φορολογθτζο πραγματικό ι τεκμαρτό, κακϊσ και το απαλλαςςόμενο ι 

φορολογοφμενο με ειδικό τρόπο, ειςόδθμα του αναςφάλιςτου υπεριλικα δεν 

υπερβαίνει το ποςό των τεςςάρων χιλιάδων τριακοςίων είκοςι (4.320,00) ευρϊ, για 

τα δε αναςφάλιςτα ηεφγθ το ποςό των οκτϊ χιλιάδων εξακοςίων ςαράντα (8.640,00) 

ευρϊ. Ψο δθλοφμενο ειςόδθμα δεν περιλαμβάνει τα μθ ανταποδοτικά επιδόματα 

αναπθρίασ που χορθγοφνται από το κράτοσ. 

Αιτιολόγθςθ: Είναι ευρζωσ γνωςτό, ότι τα επιδόματα αναπθρίασ δίνονται ςτα άτομα 

με αναπθρία και χρόνιεσ πακιςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ του πρόςκετου κόςτουσ 

διαβίωςθσ που προκφπτει από τθν αναπθρία και δεν αποτελοφν ςε καμία 

περίπτωςθ ειςοδθματικό κριτιριο, όπωσ προκφπτει και από το άρκρο 11 τθσ υπ’ 

αρικμ. Απόφαςθσ Δ12α/Γ.Υ.οικ.68856/2202 (ΦΕΞ 5855/2018 Βϋ), θ οποία αναφζρει: 

«Ψα χρθματικά ποςά που καταβάλλονται ωσ προνοιακζσ παροχζσ ςε χριμα ςε άτομα 

με αναπθρία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ, δεν εμπίπτουν ςε καμία 
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κατθγορία ειςοδιματοσ και επομζνωσ δεν φορολογοφνται. Επιπλζον το ποςό 

προνοιακϊν παροχϊν ςε χριμα ςε άτομα με αναπθρία δεν υπόκειται ςε 

οποιαδιποτε κράτθςθ ι κράτθςθ χαρτοςιμου, δεν κατάςχεται, οφτε ςυμψθφίηεται 

με ιδθ βεβαιωμζνα χρζθ προσ το Δθμόςιο, ιδιϊτεσ ι πιςτωτικά ιδρφματα και δεν 

υπολογίηεται ςτα ειςοδθματικά όρια για τθν καταβολι οποιαςδιποτε παροχισ 

κοινωνικοφ ι προνοιακοφ χαρακτιρα». 

Ωσ εκ τοφτου πρζπει να εξαιρεκοφν τα πάςθσ φφςεωσ επιδόματα αναπθρίασ από τα 

ειςοδθματικά κριτιρια, όπωσ αναφζρεται και ςτο άρκρο 4 του παρόντοσ.» 

Συμπζραςμα επί των ςχολίων 

Τα δφο ςχόλια επί του άρκρου 15 αφοροφν αφενόσ ςτθν ςκοπιμότθτα οριςμοφ 

οικονομικοφ πλαφόν και για το φψοσ των κατακζςεων του αναςφάλιςτου 

υπεριλικα, κατϋαντιςτοιχία με το Ελάχιςτο Εγγυθμζνο Ειςόδθμα (άρκρο 3 τθσ 

αρικμ. Δ13/οικ./33475/1935-ΦΕΚ 2281/τ. Βϋ/15-06-2018), αφετζρου ςτθ ανάγκθ 

εξαίρεςθσ των πάςθσ φφςεωσ επιδομάτων αναπθρίασ από τα ειςοδθματικά 

κριτιρια χοριγθςθσ του επιδόματοσ ςτεγαςτικισ ςυνδρομισ αναςφάλιςτων 

υπερθλίκων. 

 

Άρκρο 16: 

Εκκρεμείσ αιτιςεισ χοριγθςθσ επιδόματοσ ςτεγαςτικισ ςυνδρομισ 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 29-10-2020 και ϊρα 11:27 

«Χτθν παράγραφο 2 και 3 του παρόντοσ άρκρου, γίνεται αναφορά ςε «ςτοιχεία 

ενεργοφ τραπεηικοφ λογαριαςμοφ (ΛΒΑΡ) πιςτωτικοφ ιδρφματοσ» και «τραπεηικό 

λογαριαςμό». Θ εν λόγω αναφορά είναι ανακριβισ και ατελισ κακϊσ κάνει 

αναφορά αποκλειςτικά ςτα πιςτωτικά ιδρφματα και παραλείπει εντελϊσ τθ 

δυνατότθτα διλωςθσ IBANs που αντιςτοιχοφν ςε λογαριαςμοφσ πλθρωμϊν άλλων 

παρόχων υπθρεςιϊν πλθρωμϊν (π.χ. Λδρφματα Υλθρωμϊν και Λδρφματα 

Θλεκτρονικοφ Χριματοσ). Επίςθσ, είναι αντίκετθ με τθν ευρωπαϊκι νομοκεςία για 

τισ υπθρεςίεσ πλθρωμϊν (ενδεικτικά, PSD2 όπωσ ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι μασ 

νομοκεςία με το Ρ. 4537/2018 -ςε αντικατάςταςθ τθσ προθγοφμενθσ ευρωπαϊκισ 

οδθγίασ PSD1 και του Ρ 3862/2010 αντίςτοιχα-) και τθ διαμόρφωςθ ενόσ ενιαίου 

χϊρου πλθρωμϊν, θ οποία ειςιγαγε: 

– τθν ζννοια του παρόχου υπθρεςιϊν πλθρωμϊν (και όχι πια «τράπεηασ/πιςτωτικοφ 

ιδρφματοσ»). Θ ζννοια αυτι περιλαμβάνει όχι μόνο πιςτωτικά ιδρφματα, αλλά και 

ιδρφματα πλθρωμϊν και ιδρφματα θλεκτρονικοφ χριματοσ. 

– τθν ζννοια του λογαριαςμοφ πλθρωμϊν (και όχι πια «τραπεηικοφ λογαριαςμοφ») 

που δφναται να τθρείται από οποιοδιποτε πάροχο υπθρεςιϊν πλθρωμϊν. 
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Εφόςον τα πιςτωτικά ιδρφματα είναι μόνο μία υποκατθγορία των παρόχων 

υπθρεςιϊν πλθρωμϊν, θ αποκλειςτικι αναφορά ςε πιςτωτικά ιδρφματα εν 

προκειμζνω ειςάγει δυςμενι, αδικαιολόγθτθ και αντίκετθ προσ το ευρωπαϊκό 

δίκαιο διάκριςθ εισ βάροσ των λοιπϊν παρόχων υπθρεςιϊν πλθρωμϊν (ιδρφματα 

πλθρωμϊν, ιδρφματα θλεκτρονικοφ χριματοσ κ.ά.), οι οποίοι διακζτουν αντίςτοιχα 

ςτουσ πελάτεσ τουσ τθ δυνατότθτα τιρθςθσ λογαριαςμϊν πλθρωμϊν. 

Διευκρινίηεται πωσ ςε ότι αφορά τισ Ωπθρεςίεσ Υλθρωμϊν, όπωσ αυτζσ ορίηονται 

ςτο άρκρο 4 παρ. 3 του Ρ 4537/2018, όπου ςιμερα ςτθν κείμενθ νομοκεςία 

υφίςταται θ διατφπωςθ περί «τραπεηικοφ λογαριαςμοφ» ι «λογαριαςμοφ που 

τθρείται ςε πιςτωτικό ίδρυμα», νοείται «λογαριαςμόσ πλθρωμϊν» που τθρείται από 

οποιοδιποτε Υάροχο Ωπθρεςιϊν Υλθρωμϊν (κατά τα οριηόμενα ςτο Ρ 4537/2018 ) 

και όπου «Ψράπεηα /Υιςτωτικό Μδρυμα», νοείται «Υάροχοσ Ωπθρεςιϊν Υλθρωμϊν» 

κατά τα οριηόμενα ςτον ίδιο νόμο.» 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 29-10-2020 και ϊρα 13:58 

«Χτθν παράγραφο 2 και 3 του παρόντοσ άρκρου, γίνεται αναφορά ςε «ςτοιχεία 

ενεργοφ τραπεηικοφ λογαριαςμοφ (ΛΒΑΡ) πιςτωτικοφ ιδρφματοσ» και «τραπεηικό 

λογαριαςμό». Θ εν λόγω αναφορά είναι ανακριβισ και ατελισ κακϊσ κάνει 

αναφορά αποκλειςτικά ςτα πιςτωτικά ιδρφματα και παραλείπει εντελϊσ τθ 

δυνατότθτα διλωςθσ IBANs που αντιςτοιχοφν ςε λογαριαςμοφσ πλθρωμϊν άλλων 

παρόχων υπθρεςιϊν πλθρωμϊν (π.χ. Λδρφματα Υλθρωμϊν και Λδρφματα 

Θλεκτρονικοφ Χριματοσ). Επίςθσ, είναι αντίκετθ με τθν ευρωπαϊκι νομοκεςία για 

τισ υπθρεςίεσ πλθρωμϊν (ενδεικτικά, PSD2 όπωσ ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι μασ 

νομοκεςία με το Ρ. 4537/2018 -ςε αντικατάςταςθ τθσ προθγοφμενθσ ευρωπαϊκισ 

οδθγίασ PSD1 και του Ρ 3862/2010 αντίςτοιχα-) και τθ διαμόρφωςθ ενόσ ενιαίου 

χϊρου πλθρωμϊν, θ οποία ειςιγαγε: 

– τθν ζννοια του παρόχου υπθρεςιϊν πλθρωμϊν (και όχι πια «τράπεηασ/πιςτωτικοφ 

ιδρφματοσ»). Θ ζννοια αυτι περιλαμβάνει όχι μόνο πιςτωτικά ιδρφματα, αλλά και 

ιδρφματα πλθρωμϊν και ιδρφματα θλεκτρονικοφ χριματοσ. 

– τθν ζννοια του λογαριαςμοφ πλθρωμϊν (και όχι πια «τραπεηικοφ λογαριαςμοφ») 

που δφναται να τθρείται από οποιοδιποτε πάροχο υπθρεςιϊν πλθρωμϊν. 

Εφόςον τα πιςτωτικά ιδρφματα είναι μόνο μία υποκατθγορία των παρόχων 

υπθρεςιϊν πλθρωμϊν, θ αποκλειςτικι αναφορά ςε πιςτωτικά ιδρφματα εν 

προκειμζνω ειςάγει δυςμενι, αδικαιολόγθτθ και αντίκετθ προσ το ευρωπαϊκό 

δίκαιο διάκριςθ εισ βάροσ των λοιπϊν παρόχων υπθρεςιϊν πλθρωμϊν (ιδρφματα 

πλθρωμϊν, ιδρφματα θλεκτρονικοφ χριματοσ κ.ά.), οι οποίοι διακζτουν αντίςτοιχα 

ςτουσ πελάτεσ τουσ τθ δυνατότθτα τιρθςθσ λογαριαςμϊν πλθρωμϊν. 

Διευκρινίηεται πωσ ςε ότι αφορά τισ Ωπθρεςίεσ Υλθρωμϊν, όπωσ αυτζσ ορίηονται 

ςτο άρκρο 4 παρ. 3 του Ρ 4537/2018, όπου ςιμερα ςτθν κείμενθ νομοκεςία 
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υφίςταται θ διατφπωςθ περί «τραπεηικοφ λογαριαςμοφ» ι «λογαριαςμοφ που 

τθρείται ςε πιςτωτικό ίδρυμα», νοείται «λογαριαςμόσ πλθρωμϊν» που τθρείται από 

οποιοδιποτε Υάροχο Ωπθρεςιϊν Υλθρωμϊν (κατά τα οριηόμενα ςτο Ρ 4537/2018 ) 

και όπου «Ψράπεηα /Υιςτωτικό Μδρυμα», νοείται «Υάροχοσ Ωπθρεςιϊν Υλθρωμϊν» 

κατά τα οριηόμενα ςτον ίδιο νόμο.» 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 29-10-2020 από το Τμιμα Ρρονοιακϊν Επιδομάτων 

Διεφκυνςθ Κοινωνικισ Ρροςταςίασ και Δθμόςιασ Υγείασ Διμου Κεςςαλονίκθσ  και 

ϊρα 13:58 

«Χχετικά με τθν καταβολι του επιδόματοσ (άρκρο 16 παρ. 2 και3), κα ζπρεπε να 

εξεταςτεί το ενδεχόμενο να πιςτϊνεται πάντοτε ςτο λογαριαςμό του εκμιςκωτι, για 

να αποφεφγονται περιπτϊςεισ μθ απόδοςισ του από τουσ ενοικιαςτζσ. 

Τςον αφορά ςτθν πρακτικι εφαρμογι τθσ ςχετικισ διάταξθσ , κα ιταν χριςιμο να 

διευκρινιςτεί αν κα πρζπει να καταχωροφνται ςτθν θλεκτρονικι εφαρμογι δφο (2) 

ΛΒΑΡ και πϊσ το ςφςτθμα κα υπολογίηει ςτθν αναδρομικι πλθρωμι το ΛΒΑΡ του 

εκμιςκωτι και ςτισ υπόλοιπεσ πλθρωμζσ το ΛΒΑΡ του αναςφάλιςτου υπεριλικα.» 

Συμπζραςμα επί των ςχολίων 

Τα ςχόλια επί του άρκρου 16 αφοροφν: 

1. Στθν πρόταςθ καταβολισ του επιδόματοσ ςτον εκμιςκωτι, για να αποφεφγονται 

περιπτϊςεισ μθ απόδοςισ του από τουσ μιςκωτζσ. 

2. Στθν ανάγκθ εναρμόνιςθσ με το ν. 4537/2018 (Αϋ84), ο οποίοσ ενςωματϊνει 

ενωςιακό δίκαιο, ϊςτε αντί τθσ αναφοράσ ςε «ςτοιχεία ενεργοφ τραπεηικοφ 

λογαριαςμοφ (ΛΒΑΝ) πιςτωτικοφ ιδρφματοσ» να αναφζρεται «ςτοιχεία ενεργοφ 

λογαριαςμοφ πλθρωμϊν» που τθρείται από οποιοδιποτε Ράροχο Υπθρεςιϊν 

Ρλθρωμϊν».  

Το ςχόλιο αυτό γίνεται αποδεκτό, κακϊσ θ προτεινόμενθ αναδιατφπωςθ 

ευκυγραμμίηεται με τθν ιςχφουςα  νομοκεςία. 

 

Άρκρο 17: 

Αφορολόγθτο και ακατάςχετο του επιδόματοσ 

Δεν διατυπϊκθκαν ςχόλια - προτάςεισ. 

Άρκρο 18: 

Αρμοδιότθτα Ο.Ρ.Ε.Κ.Α. – Ενδικοφανισ διαδικαςία 

Δεν διατυπϊκθκαν ςχόλια - προτάςεισ. 
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Άρκρο 19: 

Εξουςιοδοτικι διάταξθ 

Δεν διατυπϊκθκαν ςχόλια - προτάςεισ. 

Άρκρο 20: 

Κατάργθςθ υπουργικϊν αποφάςεων 

Δεν διατυπϊκθκαν ςχόλια - προτάςεισ. 

 

Άρκρο 21 

Μείωςθ ειςφορϊν εργοδότθ-εργαηομζνου 

Σχόλιο που διατυπϊκθκαν ςτισ 29 Οκτωβρίου 2020 και ϊρα 13:12 

Άρκρο 21: Ο ΟΑΕΔ είναι αυτόνομοσ φορζασ που τα ζςοδά του προζρχονται από τισ 
ειςφορζσ εργοδοτϊν και εργαηομζνων Θ μείωςθ των ειςφορϊν που πλιρωναν 
εργαηόμενοι και εργοδότεσ υπζρ ΛΑΕΚ και τ. ΟΕΚ αυξάνει μεν ελάχιςτα τον μιςκό 
του εργαηόμενου αλλά ςτερεί από τον ΟΑΕΔ ζνα τεράςτιο ζςοδο. Τι κα γίνει με τα 
επιδόματα ανεργίασ, τα προγράμματα για νζουσ ανζργουσ ι ανζργουσ πριν τθν 
ςφνταξθ που δεν μποροφν να ςυγκεντρϊςουν τα απαραίτθτα ζνςθμα; 

 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 29 Οκτωβρίου 2020 και ϊρα 11.00 
 
Θ  μείωςθ ειςφορϊν αποκλειςτικά από τον ΟΑΕΔ ςτερεί από τον Οργανιςμό ζνα 

ςθμαντικό μζροσ των εςόδων του και δεν κα μπορζςει να ανταποκρικεί ςτον 

κοινωνικό του ρόλο, ειδικά τϊρα ςε ςυνκικεσ κρίςεισ. Θ μείωςθ μικρό όφελοσ κα 

προςφζρει ςτθν οικονομία και μεγαλφτερο κακό κα κάνει ςτθν επιδοματικι 

πολιτικι του κράτουσ δια μζςου των φορζων του. 

 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 28 Οκτωβρίου 2020 και ϊρα 23.19 . 
 
Οι νεοφιλελεφκερεσ πολιτικζσ και ςυνταγζσ λιτότθτασ ςτθν Ευρϊπθ και ςτον κόςμο 

που εφαρμόηονται ωσ το μοναδικό οικονομικό δόγμα, καταςτρζφουν κυριολεκτικά 

τισ οικονομίεσ (βλ. πλειάδα πρόςφατων εμπειρικϊν ερευνϊν) και διευρφνουν τθ 

φτϊχεια, με ότι αυτό αρνθτικά ςυνεπάγεται για το ίδιο το καπιταλιςτικό ςφςτθμα, 

αφοφ πλιττουν το ειςόδθμα, τθ ηιτθςθ, τθν κατανάλωςθ και τθν παραγωγι. 

Σε ότι αφορά τον Ο.Α.ΕΔ. είναι ευνόθτο ότι θ μείωςθ των ειςφορϊν κα περιορίςει 

ζτι περαιτζρω τισ δυνατότθτεσ υλοποίθςθσ, τόςο των ενεργθτικϊν, όςο και των 



154 
 

πακθτικϊν πολιτικϊν απαςχόλθςθσ και κατά ςυνζπεια τθν πραγματικι ςτιριξθ των 

επιχειριςεων. 

Με τθν προςχθματικοφ χαρακτιρα ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ αποδομείται 

ζνασ δθμόςιοσ οργανιςμόσ που από το 1956 υποςτθρίηει τθν κοινωνικι πολιτικι και 

τθν ενίςχυςθ τθσ μικρομεςαίασ επιχειρθματικότθτασ ςτθν Ελλάδα. 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 28 Οκτωβρίου 2020 και ϊρα 22.28 . 
 
Θ μείωςθ των ειςφορϊν που πλιρωναν εργαηόμενοι και εργοδότεσ υπζρ ΛΑΕΚ και 

τζωσ τ.ΟΕΚ αυξάνει μεν ελάχιςτα το μιςκό του εργαηόμενου, αλλά ςτερεί από τον 

ΟΑΕΔ ζνα τεράςτιο ζςοδο. Τι κα γίνει με τα επιδόματα ανεργίασ, τα προγράμματα 

για νζουσ ανζργουσ ι ανζργουσ πριν τθ ςφνταξθ; 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 28 Οκτωβρίου 2020 και ϊρα 20.35 . 
 
Αν εφαρμοςτεί το άρκρο 21, κα αποδυναμωκεί και κα απαξιωκεί ο ΟΑΕΔ και 

ταυτόχρονα κα χάςει το ςθμαντικότερο πυλϊνα του το κοινωνικό κράτοσ. 

Αν αυτό κζλετε να πετφχετε τότε είςτε ςτο ςωςτό δρόμο!! 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 28 Οκτωβρίου 2020 και ϊρα 20.26 . 

Για άλλθ μια φορά ,με υπουργό Εργαςίασ τον ίδιο άνκρωπο, ο ΟΑΕΔ βρίςκεται ςτο 

ςτόχαςτρο. 

Με τθ διάταξθ του άρκρου 21 μειϊνουν ξανά τισ ειςφορζσ υπζρ ΟΑΕΔ, κατά 3 

μονάδεσ,με αποτζλεςμα ο Οργανιςμόσ να μθν μπορεί να αςκιςει τισ πολιτικζσ του 

με προγράμματα Απαςχόλθςθσ,κατάρτιςθσ αλλά και να αδυνατεί να ανταπεξζλκει 

ςτθν καταβολι των επιδομάτων ανεργίασ. 

Ροφ αποςκοποφν αποδυναμϊνοντασ τον ΟΑΕΔ,ζναν οργανιςμό που επιτελεί 

κοινωνικό ζργο; 

Μιπωσ ζχουν ςτο μυαλό τουσ τθ διάλυςι του και εντζλει τθ διαγραφι των οφειλϊν 

του ΕΦΚΑ προσ τον ΟΑΕΔ, φψουσ άνω των 11 δισ? 

 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 27 Οκτωβρίου 2020 και ϊρα 16.02 . 
 

Σε μια περίοδο που θ ανεργία διογκϊνεται και λόγω τθσ πανδθμίασ, προτείνετε τθν 

μείωςθ αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν υπζρ ΟΑΕΔ από εργοδότεσ και μιςκωτοφσ κατά 

3%. (με τουσ εργοδότεσ να είναι οι πλζον ωφελοφμενοι. Ρχ θ μείωςθ των 

αςφαλίςτρων υπζρ κλάδου ανεργίασ επιμερίηεται κατά 1,49 πμ ςτο αςφάλιςτρο του 

εργοδότθ και κατά 0,36 πμ ςτο αςφάλιςτρο του εργαηομζνου). 

Οι ςυγκεκριμζνεσ ειςφορζσ επανζρχονταν ςτουσ εργαηόμενουσ μζςω του ΟΑΕΔ ωσ 

παροχζσ και επιδόματα ανεργίασ. Με λίγα λόγια μεγαλϊνετε τθν δυςχερι 

κατάςταςθ που ιδθ βρίςκεται ο ΟΑΕΔ να ανταπεξζλκει ςτθν καταβολι των 
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επιδομάτων αλλά και να εκπονιςει προγράμματα για τθν αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ. 

Σε ενίςχυςθ του ΟΑΕΔ κα ζπρεπε να ςτοχεφετε. 

 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 27 Οκτωβρίου 2020 και ϊρα 15.28 . 
 
Είναι απαράδεκτθ θ εν λόγω διάταξθ του άρκρου 21 που ςτθν ουςία απαξιϊνει 

βάναυςα τον ΟΑΕΔ που για δεκαετίεσ αποτελεί ζνα ιδιαίτερα ςθμαντικό ςτιριγμα 

για τθν κοινωνία ςυνολικά και κυρίωσ για εργαηόμενουσ και άνεργουσ, δεδομζνου 

ότι αποςτερεί από τον ΟΑΕΔ 1 περίπου δισ πόρουσ απόλυτα αναγκαίουσ για τθν 

επιδότθςθ τθσ ανεργίασ, προϊκθςθ τθσ εργαςίασ, κατάρτιςθ ι επανακατάρτιςθ 

ανζργων, προγράμματα κοινωνικισ εργαςίασ και λοιπζσ κοινωνικζσ πολιτικζσ και 

μάλιςτα όταν ςτθν παροφςα φάςθ και πάλι τα ποςοςτά τθσ ανεργίασ τραβοφν τθν 

ανθφόρα ςε μνθμονιακά ποςοςτά πάνω από 20% και ταυτόχρονα υπάρχουν 

εκατοντάδεσ χιλιάδεσ εργαηόμενοι ςε αναςτολι ι εκ περιτροπισ εργαςία. 

Κατά τθν άποψι μου θ πρόκεςθ είναι ςαφζςτατθ δθλ. να ακυρωκεί ο ςθμαντικόσ 

ρόλοσ και θ προςφορά του ΟΑΕΔ του για τουσ ανζργουσ και τουσ εργαηόμενουσ, να 

δοκεί θ επαγγελματικι κατάρτιςθ ςε ιδιϊτεσ όπωσ ςαφζςτατα προτείνει το 

«περίφθμο» ςχζδιο Ριςςαρίδθ. 

Θ διάταξθ πρζπει να αποςυρκεί και να προβλεφκεί γενναία ενίςχυςθ του ΟΑΕΔ ςε 

πόρουσ και ανκρϊπινο δυναμικό για να επιτελζςει κατά το δυνατό καλφτερα τον 

κοινωνικό του ρόλο ςτθν παροφςα ιδιαίτερα κρίςιμθ κατάςταςθ που βιϊνει και 

μάλιςτα με αυξανόμενουσ ρυκμοφσ θ Ελλθνικι κοινωνία. 

 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 23 Οκτωβρίου 2020 και ϊρα 16.44 . 

Ετςι κα καταργθκοφν ΟΛΑ τα επιδόματα και τα βοθκιματα του ΟΑΕΔ. 

ΟΛΑ 

 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 22 Οκτωβρίου 2020 και ϊρα 10.38 . 

Με δεδομζνθ τθν ιδθ εφαρμοηόμενθ μείωςθ κατά 0,9% των αςφαλιςτικϊν 

ειςφορϊν υπερ ΟΑΕΔ από τθν 1/6, θ προτεινόμενθ επιπλζον μείωςθ κατά 3% κα 

ζχει ςαν αποτζλεςμα μια τεράςτια ηθμιά ςτα ζςοδα του οργανιςμοφ. Ηθμία θ οποία 

δεν κα μπορεί να αποκαταςτακεί και κα κζςει ςε αμφιςβιτθςθ τθν λειτουργία του 

οργανιςμοφ ωσ ζχει, κακϊσ και τθν δυνατότθτα να υποςτθρίξει τθν ευρεία γκάμα 

κοινωνικϊν πολιτικϊν που υλοποιεί. Σε μια περίοδο με τθν ανεργία ςτα φψθ και τθν 

οικονομία ςε φφεςθ, ο ΟΑΕΔ κα ζπρεπε να ενιςχυκεί με επιπλζον χρθματοδότθςθ 

και όχι να περικόπτεται θ ιδθ υπάρχουςα. 
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Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 22 Οκτωβρίου 2020 και ϊρα 10.15 . 

 

Θ μείωςθ των ειςφορϊν υπζρ ΟΑΕΔ κατά 3 μονάδεσ ςθμαίνει πρακτικά ότι κα δοκεί 

ζνα ιςχυρό πλιγμα ςτθ λειτουργία μιασ Δθμόςιασ Υπθρεςίασ Απαςχόλθςθσ τθν 

ςτιγμι που θ ανεργία ςτθ χϊρα αυξάνεται και οι εγγεγραμμζνοι άνεργοι είναι 

ςτακερά πάνω από 10000000. Ο ΟΑΕΔ κα χάςει τθν δυνατότθτα παρζμβαςισ του 

ςτθν κοινωνία. 

 
Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 16 Οκτωβρίου 2020 και ϊρα 08.47  από τθν 
Ομοςπονδία Υπαλλιλων ΟΑΕΔ 

Θ μείωςθ των ειςφορϊν υπζρ ΟΑΕΔ κατά 3 μονάδεσ ςθμαίνει πρακτικά ότι τα 
ζςοδα του ΟΑΕΔ από τισ ειςφορζσ εργαηομζνων και εργοδοτϊν, κα μειωκοφν κατά 
56%, (1,2 δισ ευρϊ περίπου) ετθςίωσ, αν λάβει κανείσ υπόψθ του και τθ μείωςθ 
κατά 0,9 που ζχει ιδθ νομοκετθκεί και ιςχφει από 1/6! Για τον ΟΑΕΔ κα μείνουν 
700 εκ ευρϊ ετθςίωσ μετά και τθν παρακράτθςθ του 30% από τον ΕΦΚΑ, όταν ο 
Οργανιςμόσ χρειάηεται 1,5 δισ περίπου για επιδόματα ανεργίασ και λοιπά πάγια 
ζξοδα. Να ςθμειϊςουμε επίςθσ ότι ιδθ ζχει εμφανιςτεί ζλλειμμα ςτον 
προχπολογιςμό του ΟΑΕΔ κατά 180 εκ ευρϊ! 

 

Συμπζραςμα επί των ςχολίων 

Στο  ςφνολο των ςχολίων επί του άρκρου 20 αποτυπϊνεται ανθςυχία για ενδεχόμενθ 

ςυρρίκνωςθ των εςόδων του Οργανιςμοφ Απαςχόλθςθσ Εργατικοφ Δυναμικοφ ΟΑΕΔ κακϊσ 

κα μειωκοφν  τα αςφάλιςτρα υπζρ του κλάδου ανεργίασ και  τα αςφάλιςτρα υπζρ του 

Ενιαίου Λογαριαςμοφ για τθν εφαρμογι Κοινωνικϊν Ρολιτικϊν (Ε.Λ.Ε.Κ.Ρ). Ριο 

ςυγκεκριμζνα, τα περιςςότερα ςχόλια εξ αυτϊν επικεντρϊνονται ςτο γεγονόσ ότι θ μείωςθ 

των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν υπζρ ΟΑΕΔ ενδεχομζνωσ κα αποςτεριςει αποςτερεί από τον 

ΟΑΕΔ  πόρουσ απολφτωσ αναγκαίουσ για τθν επιδότθςθ τθσ ανεργίασ, τθν προϊκθςθ τθσ 

εργαςίασ, τθν επαγγελματικι κατάρτιςθ των ανζργων, τα  προγράμματα κοινωνικισ 

εργαςίασ και τισ λοιπζσ κοινωνικζσ πολιτικζσ. 

 

Άρκρο 22 

 

Εκκακάριςθ αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν μθ μιςκωτϊν  

 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 26 Οκτωβρίου και ϊρα 09:44 

Οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ ετϊν 2017, 2018 και 2019 των ελεφκερων 
επαγγελματιϊν,αυτοαπαςχολοφμενων και αγροτϊν υπολογίηονται οριςτικά με 
βάςθ τισ υποβλθκείςεσ δθλϊςεισ φόρου ειςοδιματοσ…» 

(Νομίηω πρζπει να προςτεκεί) του 2017, 2018 και 2019. 



157 
 

Είναι λάκοσ να υπολογίηονται με το ΚΦΑ κατά το προθγοφμενο φορολογικό ζτοσ του 
ν. 4387/2016. 

Ζχουν υπολογιςκεί και εξοφλθκεί οι ειςφορζσ για το 2016 ςτον πρϊθν ΟΑΕΕ και ο ν. 
4387/2016 υπολόγιςε ειςφορζσ για το 2017 βαςει του ΚΦΑ του 2016. 

Ραράδειγμα: Μζλοσ ΕΡΕ πλιρωςε ειςφροζσ ςτον ΟΑΕΕ για τα ζτθ 2015 και 2016. Το 
2015 δεν ζλαβε μερίςματα. Το 2016 ζλαβε μερίςματα για τα ζτθ 2015 και 2016. Ενϊ 
πλιρωςε ειςφορζσ για το 2015 και 2016 ςτον ΟΑΕΕ, το 2017 πλιρωςε ειςφορζσ 
ςτον ΕΦΚΑ με βάςει το ΚΦΑ του 2016, που περιλαμβάνει και τα μερίςματα του 
2015. 
Με αποτζλεςμα να ζχει πλθρϊςει διπλζσ ειςφορζσ για το 2015 και 2016 (ΟΑΕΕ και 
ΕΦΚΑ). 

 

Άρκρο 23 

 

φκμιςθ καταβολισ αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν του πρϊθν Ταμείου Ρρονοίασ  και 
Επικουρικισ Αςφάλιςθσ Ρροςωπικοφ Ιπποδρομιϊν  

 

Δεν διατυπϊκθκαν ςχόλια-παρατθριςεισ. 

 

Άρκρο 24 

 

Οφειλζσ αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν του Οργανιςμοφ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ 
και Κατάρτιςθσ 

 

Δεν διατυπϊκθκαν ςχόλια-παρατθριςεισ. 

 

Άρκρο 30 

 

Αφξθςθ ςφνταξθσ αμφοτεροπλευρϊσ ορφανϊν τζκνων 

 

Δεν διατυπϊκθκαν ςχόλια-παρατθριςεισ. 

 

Άρκρο 31 

 

Ρρουποκζςεισ ςυνταξιοδότθςθσ πολιτικϊν και ςτρατιωτικϊν υπαλλιλων 
παςχόντων από κυςτικι ίνωςθ ι μόνιμθ ορκοκυςτικι διαταράχθ 

 

 

Συμπζραςμα επί των ςχολίων 
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Θ πλειοψθφία των ςχολίων δεν αναφζρεται  ςτο αντικείμενο τθσ ρφκμιςθσ, ιτοι τθν 

δυνατότθτα  πρόωρθσ ςυνταξιοδότθςθσ με μόνθ προυπόκεςθ τθν ςυμπλιρωςθ 

δεκαπενταετοφσ πλιρουσ ςυντάξιμθσ υπθρεςίασ των παςχόντων από κυςτικι ίνωςθ 

ι μόνιμθ ορκοκυςτικι διαταραχι ςτρατιωτικϊν και πολιτικϊν υπαλλιλων. Εν 

αντικζςει, διατυπϊκθκαν παρατθριςεισ και ςχόλια επί παντόσ επιςτθτοφ 

αναφορικά με τισ γενικότερεσ προχποκζςεισ ςυνταξιοδότθςθσ των ςτρατιωτικϊν  

και ιδιαιτζρωσ  των γονζων ανθλίκων τζκνων, ενϊ παράλλθλα διατυπϊκθκε 

κατϋεπανάλθψθ  πάγιο αίτθμα των ςτρατιωτικϊν υπαλλιλων  για τθν κζςπιςθ 

δικαιϊματοσ  ςυνταξιοδότθςθσ των τρίτεκνων – πολφτεκνων ςτρατιωτικϊν ςτα 30 

χρόνια υπθρεςίασ εκ των οποίων τα 5 να είναι πλαςματικά και τα οποία κα 

αναγνωρίηονται με καταβολι των προβλεπόμενων ειςφορϊν. 

 

Άρκρο 32 

Ειδικι ρφκμιςθ για τθν εκκακάριςθ και πλθρωμι λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων του κλάδου 

υγείασ τ. ΤΑΑΡΤΡΓΑΕ-ΤΑΡΕΤΕ/ ΤΑΥΤΕΚΩ που εντάχκθκε ςτον e-Ε.Φ.Κ.Α. 

Δεν διατυπϊκθκαν ςχόλια-παρατθριςεισ. 

 

 

Άρκρο 33 

Καταργοφμενθ διάταξθ  

 

Δεν διατυπϊκθκαν ςχόλια-παρατθριςεισ. 

 

 

Άρκρο 34 

 

Θθτεία Διοικθτικοφ Συμβουλίου e- ΕΦΚΑ 

 

Δεν διατυπϊκθκαν ςχόλια-παρατθριςεισ. 

 

Άρκρο 35 

 

Ρροςδιοριςμόσ και είςπραξθ μιςκωμάτων e-ΕΦΚΑ 

 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ  19 Οκτωβρίου και ϊρα 14:05 

 

« θ προτεινόμενθ ρφκμιςθ για μείωςθ του φψουσ των μιςκωμάτων ακινιτων με 

εκμιςκωτι τον e- ΕΦΚΑ κατά 40% ζωσ τθν 31.3.2021 εφόςον ο κφριοσ ΚΑΔ του 
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μιςκωτι εντάςςεται ςτουσ πλθττόμενουσ από τθν πανδθμία ΚΑΔ κεωροφμε ότι 

χρειάηεται τροποποίθςθ ωσ προσ το φψοσ τθσ μείωςθσ που αφορά τισ χειμερινζσ 

κινθματογραφικζσ αίκουςεσ κακϊσ πρζπει να λθφκοφν υπόψθ κατά τον 

προςδιοριςμό του φψουσ τθσ μείωςθσ οι ιδιαιτερότθτεσ των κινθματογραφικϊν 

αικουςϊν, οι οποίεσ είναι μεταξφ άλλων ειδικά κτίρια, προοριςμζνα για 

ςυγκεκριμζνθ χριςθ που ςτεγάηονται λόγω τθσ λειτουργίασ τουσ ςε επιφάνειεσ 

πολλϊν τετραγωνικϊν και θ μιςκωτικι τουσ αξία είναι άμεςα ςυνδεδεμζνθ με τα 

πραγματοποιθκζντα ειςιτιρια, τα οποία εδϊ και επτά μινεσ είναι μθδενικά . Επίςθσ 

πρζπει να λθφκεί υπόψθ ότι για τθν επαναλειτουργία των κινθματογράφων 

κεςπίςτθκαν από τθν ίδια τθν Ρολιτεία αυςτθρά μζτρα κοινωνικισ 

αποςταςιοποίθςθσ, επιβολι maximum πλθρότθτασ ανάλογα με το επίπεδο 

κινδφνου τθσ εκάςτοτε περιοχισ, με πρόβλεψθ αναςτολισ των κινθματογραφικϊν 

προβολϊν για όςεσ περιοχζσ εντάςςονται ςτο επίπεδο4 (αυξθμζνου κινδφνου) και 

30% πλθρότθτα ςτισ περιοχζσ υψθλοφ επιπζδου. Ακόμθ ζχουν επιβλθκεί 

αυςτθρότατα μζτρα υγιεινισ και αςφάλειασ με κακολικι χριςθ μάςκασ τόςο από 

το προςωπικό όςο και από το κοινό. Για τουσ λόγουσ αυτοφσ λαμβανομζνου υπόψθ 

και του γεγονότοσ ότι το ζτοσ 2020 οι χειμερινοί κινθματογράφοι ζχουν δουλζψει 

μόνο δφο μινεσ κεωροφμε ότι το μίςκωμα που ανταποκρίνεται ςτισ ςθμερινζσ 

ζκτακτεσ και όλωσ εξαιρετικϊσ δυςμενείσ ςυνκικεσ για τισ κινθματογραφικζσ 

αίκουςεσ , όταν αυτζσ είναι ανοιχτζσ , ανζρχεται ςτο 30 % του ςυμβατικϊσ 

προςδιοριηόμενου .» 

 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ  22 Οκτωβρίου και ϊρα 16:30 

 

θ απόφαςθ για μειωμζνο ενοίκιο και πλθρωμι του 60% ςτουσ ιδιοκτιτεσ, βοικθςε 

κάποιουσ επαγγελματίεσ, αλλά ιταν εξοντωτικό για τισ κινθματογραφικζσ αίκουςεσ. 

Είμαςτε με ελάχιςτουσ κεατζσ από τον Λανουάριο και Φεβρουάριο του 2020 και 

κλειςτά από τον Μάρτιο του 2020. Τουσ 2 πρϊτουσ μινεσ πλθρϊςαμε κανονικό 

100% ενοίκιο, ενϊ για τουσ επόμενουσ 7 μινεσ, πλθρϊςαμε το 60%. Επίςθσ για τον 

Οκτϊβριο πρζπει να πλθρϊςουμε κανονικό 100% ενοίκιο, ενϊ είμαςτε κλειςτά ι αν 

ανοίξουμε κα δουλζψουμε με 30% πλθρότθτα. Καμία κινθματογραφικι αίκουςα 

δεν μπορεί να ανταποκρικεί και κα πρζπει οι κινθματογράφοι να εξαιρεκοφν από 

τθν ςκζψθ του 60% και να αποφαςίςετε για μθδενικό ενοίκιο για τουσ μινεσ 

Μάρτιο ζωσ και Σεπτζμβριο 2020, που ιμαςταν κλειςτά και 30% για τον Οκτϊβριο, 

όςο δθλαδι και θ πλθρότθτα κεατϊν. 

Ειδικά ςτουσ κινθματογράφουσ που ιδιοκτιτθσ είναι το Ελλθνικό Δθμόςιο, 

κα ζπρεπε ιδθ να είχαν μθδενικό ενοίκιο για όςο διάςτθμα ιταν κλειςτά οι 

αίκουςεσ (ανωτζρα βία). Κα πρζπει να υπολογίςετε επίςθσ, ότι ζχουμε επιβαρυνκεί 

και με τα τεράςτια Δθμοτικά Τζλθ, ενϊ είμαςτε κλειςτά. 
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 Άρκρο 37 

Ετιςιοσ καταςταλτικόσ ζλεγχοσ των φορζων κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

 

Δεν διατυπϊκθκαν ςχόλια-παρατθριςεισ. 

 

Άρκρο 38 

Μετάταξθ ι απόςπαςθ υπαλλιλων του Ηλεκτρονικοφ Εκνικοφ Φορζα Κοινωνικισ 
Αςφάλιςθσ  

 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 22 Οκτωβρίου και ϊρα 10.00 

 

Θ τροποποίθςθ του άρκρου 71 του ν. 4635/2019 (Αϋ 167) αντίκειται ςτισ διατάξεισ 
των άρκρων 4 παρ. 1, 5 και 22 παρ. 1 του Συντάγματοσ 

 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 20 Οκτωβρίου και ϊρα 14.09 

 

Θ ςυγκεκριμζνθ διάταξθ παραβιάηει κατάφωρα τθν αρχι τθσ ιςότθτασ μεταξφ των 
δθμοςίων υπαλλιλων, καταργεί τελείωσ τα υπθρεςιακά ςυμβοφλια και παραπζμπει 
ςε αλιςτου μνιμθσ εποχζσ. Χαρακτθριςτικό τθσ προχειρότθτασ τθσ, είναι ότι οφτε 
καν τροποποιεί τον νόμο τθσ κινθτικότθτασ των δθμοςίων υπαλλιλων, όπου 
ορίηονται οι τομείσ και τα ποςοςτά επάρκειασ που πρζπει να καλφπτονται από 
κάποιουσ φορείσ βάςει των οργανογραμμάτων τουσ. 
Οι εργαηόμενοι ςτον ΕΦΚΑ, εργάηονται κάτω από αντίξοεσ ςυνκικεσ εδϊ και 
χρόνια, χωρίσ τον απαραίτθτο υλικοτεχνικό εξοπλιςμό, χωρίσ επαρκι εκπαίδευςθ, 
προςπακϊντασ να καλφψουν τθν τεράςτια ζλλειψθ προςωπικοφ όπου μεγαλϊνει 
ςυνεχϊσ λόγω τθσ θλικιακισ ςυνταξιοδότθςθσ των υπαλλιλων και των μθδενικϊν 
προςλιψεων, μζςα ςε ςυνκικεσ πανδθμίασ όπου τα μζτρα για τθν αςφαλείασ και 
τθν υγείασ τουσ, κρίνονται τουλάχιςτον ελλειπι. 
Αντί να επιβραβεφονται για τον υπερβάλλοντα ηιλο και το φιλότιμο τουσ, 
τιμωροφνται μ’ αυτι τθ διάταξθ. 
Οι εργαηόμενοι δεν φζρουν καμία ευκφνθ για τισ επιλογζσ των διοικιςεων και τθσ 
εκάςτοτε πολιτικισ θγεςίασ. 
Αν κζλει θ θγεςία του υπουργείου να διατθριςει των αρικμϊν των υπαλλιλων, 
μπορεί πολφ απλά να δϊςει κίνθτρα παραμονισ και καλυτζρευςθ των ςυνκθκϊν 
εργαςίασ. 
Οποιαδιποτε άδικθ καταναγκαςτικι πράξθ, κα βρει απζναντι τουσ εργαηόμενουσ. 
Θ απόςυρςθ τθσ άδικθσ αυτισ διάταξθσ, είναι και κζμα δθμοκρατίασ. 

 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 19 Οκτωβρίου και ϊρα 20:58 

 

Θ ςυγκεκριμζνθ διάταξθ του νόμου, θ οποία διαιωνίηεται από το ζτοσ 2018 είναι 
παράνομθ και καταχρθςτικι. Δθμιουργεί υπαλλιλουσ δφο ταχυτιτων τουσ οποίουσ 
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μεταχειρίηεται με ανιςότθτα εγκλωβίηοντασ τουσ, αφοφ ζρχεται να καταργιςει επί 
τθσ ουςίασ το νόμο τθσ κινθτικότθτασ και τθν ζννοια του «ενιαίου» δθμόςιου τομζα. 
Θ νζα διάταξθ προςκζτει ςτθν ιδθ υπάρχουςα και άδικθ διάταξθ, τθν προχπόκεςθ 
ζγκριςθσ από τον Υπουργό Εργαςίασ τθσ παράταςθσ απόςπαςθσ των υπαλλιλων 
που θ οργανικι του κζςθ είναι ςτον ΕΦΚΑ, δθλαδι υπαλλιλων που είναι ιδθ 
αποςπαςμζνοι και οφτωσ ι άλλωσ δεν ζχει ςτο δυναμικό του ο οργανιςμόσ, δεν 
είναι εκπαιδευμζνοι και είναι ςαφϊσ πιο χριςιμοι ςτθν υπθρεςία που βρίςκονται. 
Επίςθσ, δίνει πολφ μεγάλθ εξουςία ςτον Υπουργό Εργαςίασ, ςυντελϊντασ ςτθν 
περαιτζρω πολιτικοποίθςθ του δθμοςίου τομζα και όχι ςτθν μείωςθ αυτισ, τθν 
οποία θ κυβζρνθςθ υποτίκεται ότι προςπακεί να εξαλείψει. Το μόνο ςίγουρο είναι 
πωσ θ ςυγκεκριμζνθ διάταξθ ςτο ςφνολό τθσ δεν προωκεί τθν ταχφτερθ 
διεκπεραίωςθ ζκδοςθσ ςυντάξεων και τθν αποτελεςματικότθτα του οργανιςμοφ. 
Κα ζπρεπε να ζχει γίνει πια αντιλθπτό, φςτερα από τθν 4θ ςυνεχι χρονιά 
αποκλειςμοφ των υπαλλιλων από τθν κινθτικότθτα ι οποιαδιποτε άλλθ 
μετακίνθςθ, ότι το πρόβλθμα του e-ΕΦΚΑ δεν είναι θ ζλλειψθ προςωπικοφ. Το 
πρόβλθμα είναι ο αναποτελεςματικόσ τρόποσ και πρακτικζσ εργαςίασ, εξαιτίασ των 
οποίων χάνεται τεράςτιοσ αρικμόσ εργατοωρϊν, θ ζλλειψθ ευζλικτων διαδικαςιϊν, 
θ αποςπαςματικι και υποτυπϊδθσ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ, θ πολυνομία, θ μθ 
ζγκαιρθ και ορκι ζκδοςθ εγκυκλίων, θ λιψθ αποφάςεων από ανκρϊπουσ που δεν 
ζχουν γνϊςθ τθσ αςφάλιςθσ και οι γιγαντϊδεισ ςυγχωνεφςεισ υπθρεςιϊν χωρίσ 
καμία προθγοφμενθ προετοιμαςία, με αποτζλεςμα αντί να απλοποιοφνται οι 
διαδικαςίεσ να γίνονται ακόμα πιο πολφπλοκεσ και αναποτελεςματικζσ. Οι 
ςυνκικεσ εργαςίασ του προςωπικοφ που εργάηεται ςτθν εκκακάριςθ παροχϊν είναι 
οι επιεικϊσ απαράδεκτεσ και τριτοκοςμικζσ και δεν ζχει λθφκεί όλα αυτά τα χρόνια 
οφτε ζνα μετρό για να βελτιωκοφν οι εν λόγω ςυνκικεσ, ϊςτε να βελτιωκεί 
ουςιαςτικά θ παραγωγικότθτα. Τζλοσ, εννοείται ότι όταν δθμιουργείσ 
δυςαρεςτθμζνουσ και «κυμωμζνουσ» υπαλλιλουσ, οι οποίοι αιςκάνονται μόνο 
αδικία και εγκατάλειψθ, ςίγουρα το αποτζλεςμα ωσ προσ τθν παραγωγικότθτα τουσ 
είναι αν μθ τι άλλο αρνθτικό και εντζλει επιβαρφνει τουσ πολίτεσ. 

 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 18 Οκτωβρίου 2020 και ϊρα 12:13  
αποτελεί μια απαράδεκτθ διάταξθ θ οποία καταργεί ςτθν ουςία το κεςμό τθσ 
Κινθτικότθτασ Εγκλωβίηει υπαλλιλουσ και ζτςι δθμιουργεί υπαλλιλουσ δφο 
ταχυτιτων. Επίςθσ δίνει ςτον υπουργό απίςτευτθ δφναμθ πάρω τθν όλθ 
προςπάκεια είναι θ μθ πολιτικοποίθςθ του δθμόςιου τομζα 
 
Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ  16 Οκτωβρίου 2020 και ϊρα  21:19  
 

Αυτό που ςυμβαίνει με τουσ υπαλλιλουσ του ΕΦΚΑ δεν είναι μόνο κατάφωρθ 
αδικία, αλλά και παραβίαςθ των ςτοιχειωδϊν δικαιωμάτων του κάκε πολίτθ περί 
ιςονομίασ και ίςθσ μεταχείριςθσ. Αυτι τθ ςτιγμι θ χϊρα μασ παρανομεί απζναντι 
ςτισ αρχζσ του ςυντάγματόσ τθσ άλλα και ςτισ διεκνείσ αρχζσ δικαίου εδϊ και 4 
ΧΟΝΛΑ. Ρίςω από τθν ιδιότθτα του υπαλλιλου του ΕΦΚΑ υπάρχουν άνκρωποι, 
πολίτεσ και όχι αρικμοί ι οτιδιποτε άλλο. Άνκρωποι, που θ ςυνοχι τθσ οικογζνειάσ 
τουσ εξαρτάται από αυτι τθν μετάταξθ ι απόςπαςθ που αν κζλει κα υπογράψει ι 
όχι ο εκάςτοτε Υπουργόσ. Θ διάταξθ από μόνθ τθσ φωνάηει ότι μπορεί να 
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μετακινθκεί από τον Φορζα όποιοσ ζχει πρόςβαςθ ςε μια κετικι ειςιγθςθ ςτον 
Υπουργό. Ρϊσ κα αποφανκεί όμωσ ο ίδιοσ αν πρζπει να μετακινθκεί ο ζνασ 
υπάλλθλοσ ζναντι κάποιου άλλου? Και γιατί παρ’ όλα αυτά δεν υπάρχει ςφμφωνθ 
γνϊμθ του υπουργοφ όταν τθροφνται οι ποςοςτϊςεισ???!!! Ροιοσ ειςθγείται εν 
τζλει κετικά ι αρνθτικά ςτθν εκάςτοτε περίπτωςθ???Ροιοσ είναι αυτόσ και με ποιόν 
τρόπο? Και πόςο αντικειμενικι είναι θ ειςιγθςι του ϊςτε να μθν εκτίκεται ο 
Υπουργόσ? Αναρωτιζμαι, Κα ικελε κανείσ να του αποδοκεί θ ευκφνθ ότι ενιςχφει 
πλάγιεσ μεκόδουσ ςε επίλεκτουσ εισ βάροσ άλλων πολιτϊν? ΣΑΣ ΡΑΑΚΑΛΩ ΟΧΛ 
ΑΛΛΟ ΣΕ ΤΕΤΟΛΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΓΛΑ ΤΟΥΣ ΡΟΛΛΤΕΣ!!!ΣΤΑΜΑΤΘΣΤΕ ΑΥΤΘΝ ΤΘΝ ΑΔΛΚΘ 
ΔΛΑΤΑΞΘ ΡΟΥ ΞΕΚΛΝΘΣΕ ΡΛΝ 4 ΧΟΝΛΑ!!!ΣΑΣ ΡΑΑΚΑΛΩ!!! 

Με εκτίμθςθ 

 

Σχόλιο που  διατυπϊκθκε ςτισ 16 Οκτωβρίου 2020 και ϊρα 15:42  

Απαραδεκτοσ ο ςυνεχθσ αποκλειςμοσ των υπαλλθλων του e-ΕΦΚΑ απο τθν 
κινθτικοτθτα. Καταπατουνται κεμελιωδθ αρκρα του Συνταγματοσ περι ιςθσ 
μεταχειριςθσ και ιςονομιασ. Θ εκτακτθ ιςχυ του ςυγκεκριμενου αρκρου,οπωσ ειχαν 
αρχικα ιςχυριςτει, επαψε να ειναι εκτακτθ μετα απο 4 ςχεδον χρονια…. 

 

 

Συμπζραςμα επί των ςχολίων 

Με τα ςχόλια που διατυπϊκθκαν επί του άρκρου 38 αςκείται κριτικι ωσ προσ το 

αντικείμενο τθσ ρφκμιςθσ, το οποίο ενδεχομζνωσ  ςυνεπάγεται  παραβίαςθ τθσ 

αρχισ τθσ ιςότθτασ λόγω τθσ άνιςθσ μεταχείριςθσ των υπαλλιλων του e ΕΦΚΑ ςε 

ςχζςθ με  τουσ λοιποφσ δθμοςίουσ υπαλλιλουσ κακϊσ οι ανωτζρω υπάλλθλοι 

αποκλείονται από τον νόμο τθσ κινθτικότθτασ που εφαρμόηεται ςτον ευρφτερο 

δθμόςιο τομζα.  

 

Άρκρο 39 

Λειτουργία Διοικθτικϊν Επιτροπϊν 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 16 Οκτωβρίου 2020 και ϊρα  22:50  
 
 

Κα πρζπει να γίνει αναδιαμόρφωςθ όλων των Τοπικϊν Διοικθτικϊν Επιτροπϊν , 
που αφοροφν ενςτάςεισ-αιτιςεισ κεραπείασ-ενδικοφανείσ προςφυγζσ 
αςφαλιςμζνων ι εργοδοτϊν . 

1) Κα πρζπει να προβλεφκεί για λόγουσ αποκζντρωςθσ ότι με βάςθ τα 
Υποκαταςτιματα e-ΕΦΚΑ να υφίςτανται & αντίςτοιχεσ ΤΔΕ . 

2) Θ ΤΔΕ να ζχει ωσ αντικείμενο τισ ενςτάςεισ-αιτιςεισ κεραπείασ-ενδικοφανείσ 
προςφυγζσ αςφαλιςμζνων ι εργοδοτϊν για όλα τα αςφαλιςτικά ταμεία, για τον 
ΟΡΕΚΑ & για τισ παροχζσ υγείασ. 



163 
 

3) Θ ςτελζχωςθ κάκε ΤΔΕ πρζπει να αλλάξει. Ρρόεδροσ κα πρζπει να ορίηεται με 
διετι κθτεία & δυνατότθτα επαναδιοριςμοφ μόνο αν δεν υπάρχει κάποιοσ που δεν 
ζχει αςκιςει κακικοντα Ρροζδρου ΤΔΕ δικθγόροσ παρ’ Αρείω Ράγω με 10ετι 
δικθγορικι υπθρεςία ι δικθγόροσ παρ’ Εφζταισ με 15ετι δικθγορικι υπθρεςία από 
τον οικείο δικθγορικό ςφλλογο τθσ ζδρασ κάκε ΤΔΕ. Κα διορίηεται, όπωσ και ο 
αναπλθρωτισ του με δθμόςια κλιρωςθ από τον πίνακα των εχόντων τα κατά νόμο 
προςόντα ενδιαφερομζνων δικθγόρων να αςκιςουν τα κακικοντα αυτά. Δεν 
δφναται να διοριςτοφν για άςκθςθ των κακθκόντων αυτϊν δικθγόροι, οι οποίοι 
όταν λαμβάνει χϊρα θ κλιρωςθ είναι α) ζμμιςκοι δικθγόροι, β) αιρετοί ςε οτα, 
βουλι, ευρωβουλι, γ) μετακλθτοί, δ) δικθγόροι που ςυνεργάηονται με τον e-ΕΦΚΑ 
ι τον πάροχο υγείασ ι τον ΟΡΕΚΑ και αμείβονται κακ’ υπόκεςθ . 
Κάκε ΤΔΕ κα αποτελείται από 5 μζλθ, ιτοι: τον πρόεδρο (με τον αναπλθρωτι του), 
τον εκπρόςωπο τον εργαηομζνων ιδιωτικοφ τομζα, τον εκπρόςωπο των 
εργαηομζνων δθμοςίου τομζα, τον εκπρόςωπο των εργοδοτϊν και ζναν δικθγόρο 
μζλοσ του οικείου δικθγορικοφ ςυλλόγου, οι οποίοι κα διορίηονται με τουσ 
αναπλθρωτζσ τουσ. Για τον δικθγόρο (και τον αναπλθρωτι του) μζλοσ τθσ ΤΔΕ θ 
επιλογι κα γίνεται με κλιρωςθ από όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ δικθγόρουσ 
μζλουσ του οικείου δικθγορικοφ ςυλλόγου (με τα κωλφματα που κα ιςχφουν και για 
τον πρόεδρο τθσ ΤΔΕ). 

4) Γραμματζασ τθσ ΤΔΕ κα διορίηεται δικθγόροσ (με δικθγορικι υπθρεςία κάτω τθσ 
5ετίασ) ι αςκοφμενοσ δικθγόροσ με βάςθ κλιρωςθ , όπωσ και για τουσ δικθγόρουσ 
μζλθ . 

5) Κα πρζπει να υπάρξει κανονιςμόσ όςον αφορά τθν διαδικαςία κλπ. για τισ 
εκδικάςεισ ενϊπιον τθσ ΤΔΕ. 

6) Δεν κα επιτρζπεται να είναι παρόντεσ ςτθν διάςκεψθ τθσ ΤΔΕ υπάλλθλοι του e-
ΕΦΚΑ ι του παρόχου υγείασ ι του ΟΡΕΚΑ ι οι ειςθγθτζσ επί των υποκζςεων του 
φορζα. 

7) Κα πρζπει να τθροφνται μαγνθτοφωνθμζνα πρακτικά. 

 

Άρκρο 40 

Ανάκεςθ αρμοδιότθτων τεχνικισ φφςεωσ για κζματα διαχείριςθσ και αξιοποίθςθσ 

ακίνθτθσ  

 

Δεν διατυπϊκθκαν ςχόλια-παρατθριςεισ 

 

Άρκρο 41 

Δθμοςίευςθ εκκζςεων ΗΛΙΟΣ-ΕΓΑΝΗ -ΚΕΑΟ 

Δεν διατυπϊκθκαν ςχόλια-παρατθριςεισ 
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Άρκρο 42 

Κατάργθςθ προκιρυξθσ πλιρωςθσ πενιντα μία (51) κζςεων ευκφνθσ επιπζδου 

Διεφκυνςθσ 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 6 Οκτωβρίου 2020, και ϊρα  20:19  
 

Οι κζςεισ ευκφνθσ ςτο δθμόςιο κα πρζπει να καλφπτονται μζςω αξιοκρατικϊν και 
διαφανϊν διαδικαςιϊν . Με τθν παροφςα διάταξθ καταργείται θ με αρικμ. 
38873/Δ1.13666/12.7.2018 (ΑΔΑ Ψ4ΞΕ465Κ1Ω-2ΛΗ), «προκιρυξθ πλιρωςθσ 
πενιντα μία (51) κζςεων ευκφνθσ επιπζδου Διεφκυνςθσ. Αυτό πρακτικά ςθμαίνει 
ότι με πολιτικι απόφαςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ παρατείνεται θ κθτεία των 
οριςμζνων / τοποκετθμζνων προϊςταμζνων Διεφκυνςθσ ςε ζνα υπουργείο που 
ζχουν να γίνουν κρίςεισ από το 2011 για διευκυντζσ και από το 2006 για 
προϊςταμζνουσ. Γιατί θ κυβζρνθςθ που εκλζχκθκε με ςθμαία τθσ τθν αριςτεία 
προτιμά να βολζψει τα δικά τθσ παιδιά με αδιαφανείσ διαδικαςίεσ και όχι να 
προχωριςει ςτθν επιλογι τουσ μζςα από ζνα αντικειμενικό ςφςτθμα κρίςεων; 
Ο υπουργόσ εργαςίασ κοσ Γιάννθσ Βροφτςθσ που με αποφάςεισ του μζχρι χκεσ 
ζτρεχε τισ διαδικαςίεσ κρίςεων 51 Δ/ντων του Υπ. Εργαςίασ ξαφνικά κατακζτει 
πρόταςθ νόμου για τθν κατάργθςθ τουσ. Θ εν λόγω προκιρυξθ για τθν κάλυψθ των 
51 κζςεων ευκφνθσ ςε επίπεδο Δ/νςθσ είχε εκδοκεί πριν τισ εκλογζσ το καλοκαίρι 
του 2018. Λογικά επειδι το κράτοσ και θ διαδικαςίεσ του πρζπει να ζχουν ςυνζχεια 
και ςυνζπεια θ ΝΔ και ο Υπ. Εςωτερικϊν με εγκυκλίουσ τουσ ηιτθςαν να 
ςυνεχιςτοφν οι διαδικαςίεσ . 
Αυτόσ ο ίδιοσ υπουργόσ ο κοσ Βροφτςθσ ςυγκρότθςε το Συμβοφλιο Επιλογισ 
Ρροϊςταμζνων με τθν αρικμ. πρωτ. 40355/Δ1.13523/13-9-2019 (ΑΔΑ: 69Σ465Κ1Ω-
3Α0) απόφαςι του. 
Το Υπ. Εςωτερικϊν μάλιςτα εξζδωςε τθν με αρικμ. ΔΛΔΑΔ/Φ.35.54 /2611 /9356 /25-
06-2020 εγκφκλιο με τθν οποία ζδινε οδθγίεσ για τθν διενζργεια κρίςεων μετά τθν 
τροποποίθςθ τόςο του Δθμοςιοχπαλλθλικοφ Κϊδικα (ν.3528/2007). 
Μετά τον οριςμό τθσ υπθρεςιακισ γραμματζωσ ο κοσ Βροφτςθσ προχϊρθςε ςτθν 
Αναςυγκρότθςθ Συμβουλίου Επιλογισ Ρροϊςταμζνων (Σ.Ε.Ρ.) του Υπουργείου 
Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων με τθν υπ αρικμ. 40355/Δ1.13523/13/09/2019 
(ΑΔΑ: 69Σ465Κ1Ω-3Α) απόφαςθ. 
Στισ 22 /09/2020 με δελτίο Τφπου το Συμβοφλιο Επιλογισ Ρροϊςταμζνων (Σ.Ε.Ρ.) του 
Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων ανακοινϊνει ότι ζχει 
ολοκλθρϊςει τθ διαδικαςία τθσ εξζταςθσ και μοριοδότθςθσ των αιτιςεων 
υποψθφιοτιτων για τθν επιλογι υποψθφίων προϊςταμζνων Διευκφνςεων και ότι οι 
πίνακεσ κατάταξθσ και ο πίνακασ αποκλειόμενων υποψθφίων ζχουν αναρτθκεί ςτθν 
ιςτοςελίδα του Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων και ότι υπάρχει 
προκεςμία 3 θμερϊν για τθν υποβολι ενςτάςεων. 
Εδϊ αξίηει να ςθμειωκεί ότι για να ολοκλθρωκεί όλθ αυτι θ διαδικαςία και μάλιςτα 
πρωτόγνωρθ αυτά τα δυο χρόνια οι ςυνάδελφοι ςτα αρμόδια τμιματα δοφλεψαν 
ςκλθρά και με όραμα. 
Ρωσ ο ίδιοσ υπουργόσ που με αποφάςεισ του κίνθςε τθν διαδικαςία ζνα βιμα πριν 
τθν ολοκλιρωςι τθν ακφρωςε και με αυτόν τον άγαρμπο τρόπο; Ροιοσ ςτο 
Υπουργείο Εργαςίασ φοβάται τισ κρίςεισ; 
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Άρκρο 43 

Καταργοφμενθ διάταξθ 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 29 Οκτωβρίου 2020 και ϊρα  12:26 από  ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΑ 
ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΛΚΕΩΘΤΩΝ ΕΓΑΣΛΑ (Ρ.Ο.Σ.ΕΡ.Ε) 

Λδιαίτερθ κατάπλθξθ, ζντονθ αγανάκτθςθ και εφλογθ απορία προκαλεί ςτουσ 
Επικεωρθτζσ Εργαςίασ θ προτεινόμενθ, ςτο υπό διαβοφλευςθ ςχζδιο νόμου του 
υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων, υπό τον τίτλο «Μζτρα ενίςχυςθσ 
των εργαηομζνων και ευάλωτων κοινωνικϊν, αςφαλιςτικζσ ρυκμίςεισ και διατάξεισ 
για τθν ενίςχυςθ των ανζργων», διάταξθ του άρκρου 43 με τθν οποία καταργείται 
το άρκρο 21 του ν. 4551/2018 (Α’ 116) και μάλιςτα αναδρομικά από 2.7.2018. Το 
άρκρο 21 του ν. 4551/2018 (Α’ 116) προζβλεπε: 

Μετά το άρκρο 59 του π.δ. 134/2017 (Αϋ 168) προςτίκεται νζο άρκρο 59Α ωσ εξισ: 
«Άρκρο 59Α Ειδικά προςόντα Ρροϊςταμζνων ΣΕΡΕ Για τθν πλιρωςθ κζςθσ 
Ρροϊςταμζνου Διεφκυνςθσ και Ρροϊςταμζνου Τμιματοσ του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ 
Εργαςίασ (ΣΕΡΕ) ι κζςθσ Ειδικοφ Επικεωρθτι Εργαςίασ επιλζγονται Επικεωρθτζσ 
Εργαςίασ με τριετι προχπθρεςία ςε Υπθρεςίεσ του ΣΕΡΕ.» 
Σχετικϊσ, παραπζμπουμε ςτθν αιτιολογικι ζκκεςθ του άρκρου 21 του Ν. 4551/2018 
που ακυρϊνει επί τθσ ουςίασ, με προφανι αιτιολογία, ανεπίδεκτθσ οποιαςδιποτε 
ορκολογικισ αμφιςβιτθςθσ, τθν προτεινόμενθ διάταξθ και κάκε αιτιολογικι ζκκεςθ 
επ’ αυτισ. 
Τι ζχει μεςολαβιςει μζςα ςε δφο μόλισ χρόνια που αναιρεί τθν καταφανι 
αξιολόγθςθ περί τθσ ιδιαιτερότθτασ και τθσ αυξθμζνθσ ευκφνθσ που ενζχουν τα 
κακικοντα του Επικεωρθτι Εργαςίασ, θ οποία ςτθρίηεται ςε αντικειμενικζσ 
ςτακμίςεισ κάκε μζςου κοινωνοφ ανκρϊπου; 
Αλικεια, πϊσ μπορεί να υπογράφει πράξεισ επιβολισ προςτίμου, αιτιςεισ 
κεραπείασ, ιεραρχικζσ προςφυγζσ, εκκζςεισ αυτοψίασ ι μθνφςεισ ι αναφορζσ 
υπάλλθλοσ εκτόσ του ΣΕΡΕ που τοποκετείται ςε κζςθ ευκφνθσ ςε υπθρεςίεσ του 
ΣΕΡΕ; 

Ρϊσ μπορεί να διενεργεί εργατικζσ διαφορζσ ςε πρϊτο ι δεφτερο βακμό, πϊσ κα 
κακοδθγεί τουσ υφιςταμζνουσ του και πϊσ κα απαντά ςε ερωτιματα πολιτϊν και 
υπαλλιλων χωρίσ να ζχει ολοκλθρωμζνθ γνϊςθ, τριβι και εμπειρία ςτθν εφαρμογι 
και ερμθνεία τθσ εργατικισ νομοκεςίασ, των εςωτερικϊν διαδικαςιϊν και των 
τεχνολογικϊν εργαλείων που μόνο οι Επικεωρθτζσ Εργαςίασ γνωρίηουν με τθν εν 
τοισ πράγμαςι εμπειρία τουσ ςτισ υπθρεςίεσ του ΣΕΡΕ, εξ αντικειμζνου και λόγω 
των πολλαπλϊν, πάςθσ φφςεωσ ελεγκτικϊν και διοικθτικϊν κακθκόντων που 
εκτελοφν κακθμερινά. 

Άραγε τι είναι αυτό που διαφοροποιεί τθν πεποίκθςι ςασ ότι για να μπορεί να 
αναλάβει κζςθ Γενικοφ Διευκυντι ςτον ΕΦΚΑ κάποιοσ κα πρζπει να διακζτει 3ετι 
προχπθρεςία ςε αςφαλιςτικό Οργανιςμό και το ίδιο δεν το κεωρείτε απαραίτθτο 
για τθν ανάλθψθ κζςεων ευκφνθσ ςτο ΣΕΡΕ. Ρολφ περιςςότερα μάλιςτα αν 
αναλογιςτεί κανείσ ότι θ κζςθ του Γενικοφ Διευκυντι απαιτεί περιςςότερο 
διοικθτικζσ δεξιότθτεσ από ότι γνϊςεισ επιχειρθςιακζσ. 
Με δικι ςασ υπογραφι κ. Υπουργζ ςε προκιρυξθ του ΕΦΚΑ διατθρείται 
αναλλοίωτθ θ υποχρεωτικότθτα τθσ τριετίασ. Τελικά, ςτο Υπουργείο υπάρχουν «δφο 
μζτρα και δφο ςτακμά» και μία εμμονικι ςτοχοπροςιλωςθ ςτθ ςυνεχι υποβάκμιςθ 
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του ΣΕΡΕ και του ςυςτιματοσ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ ςτθ χϊρα. 
Για άλλθ μια φορά καταπλιξατε με τον “μεταρρυκμιςτικό οίςτρο” που επιδείξατε 
ςτο ςχζδιο νόμου του Υπουργείου. 

Σασ καλοφμε να αποςφρεται άμεςα τθν προτεινόμενθ διάταξθ, αλλά και αυτιν του 
άρκρου 42, του υπό διαβοφλευςθ ςχεδίου νόμου, με τθν οποία καταργείται θ 
προκιρυξθ πλιρωςθσ πενιντα μία (51) κζςεων ευκφνθσ επιπζδου Διεφκυνςθσ, 
ϊςτε να ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία κρίςθσ των Διευκυντϊν, που βρίςκεται ςτο 
τελικό ςτάδιο. 
Τυχοφςα εμμονι τθσ θγεςίασ του Υπουργείου ςτθ διατιρθςθ των εν λόγω 
διατάξεων ςυνιςτά μια ακόμθ υποβάκμιςθ του ρόλου και του ζργου των 
Επικεωρθτϊν Εργαςίασ, επιςφρει εφλογα ερωτθματικά για τθ ςκοπιμότθτά τουσ και 
εκλαμβάνεται ωσ υιοκζτθςθ αναξιοκρατικϊν και ιςοπεδοτικϊν μοντζλων και 
πρακτικϊν αξιολόγθςθσ και επιλογισ υποψθφίων ςε κζςεισ ευκφνθσ ςτισ υπθρεςίεσ 
του ΣΕΡΕ, ιδιαίτερα λαμβάνοντασ υπόψθ τθν εκπεφραςμζνθ βοφλθςθ του 
Υπουργείου Εςωτερικϊν για ςυνζχιςθ και ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν κρίςεων. 

 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 26 Οκτωβρίου 2020 και ϊρα  22:26  

Το άρκρο 21 του ν.4551/2018 (Α’ 116) που με τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ 
καταργείται προζβλεπε: 

Μετά το άρκρο 59 του π.δ. 134/2017 (Α   168) προςτίκεται νζο άρκρο 59Α ωσ εξισ: 
«Άρκρο 59ΑΕιδικά προςόντα Ρροϊςταμζνων ΣΕΡΕ Για τθν πλιρωςθ κζςθσ 
Ρροϊςταμζνου Διεφκυνςθσ και Ρροϊςταμζνου Τμιματοσ του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ 
Εργαςίασ (ΣΕΡΕ) ι κζςθσ Ειδικοφ Επικεωρθτι Εργαςίασ επιλζγονται Επικεωρθτζσ 
Εργαςίασ με τριετι προχπθρεςία ςε Υπθρεςίεσ του ΣΕΡΕ.» 

Θ αλικεια είναι ότι είναι αδφνατον υπάλλθλοσ που δεν ζχει εργαςτεί ςτο ΣΕΡΕ να 
μπορζςει να ανταπεξζλκει ςτθν εξειδικευμζνθ και απαιτθτικι δουλειά τθσ 
επικεϊρθςθσ εργαςίασ. Ρϊσ μπορεί να ελζγχει και να υπογράφει πράξεισ επιβολισ 
προςτίμου, αιτιςεισ κεραπείασ, ιεραρχικζσ προςφυγζσ, εκκζςεισ αυτοψίασ ι 
μθνφςεισ ι αναφορζσ υπάλλθλοσ εκτόσ του ΣΕΡΕ που τοποκετείται ςε κζςθ 
ευκφνθσ ςε υπθρεςίεσ του ΣΕΡΕ; 

Με τθν διάταξθ αυτι ςυνεχίηεται θ υποβάκμιςθ του καταξιωμζνου κεςμοφ τθσ 
Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ που αποτελεί ζνα αποκοφμπι ςτουσ πλθττόμενουσ από τθν 
υγειονομικι και οικονομικι κρίςθ μιςκωτοφσ τθσ χϊρασ. 

 

Άρκρο 44 

Κατάργθςθ του «Ενιαίου Κεφαλαίου Αποηθμίωςθσ Φορτοεκφορτωτϊν Ταμείου» 
(ΕΚΑΦ) 

Δεν διατυπϊκθκαν ςχόλια-παρατθριςεισ 

 

Άρκρο 45 

Εκκακάριςθ τθσ «Ολυμπιακό Χωριό Α.Ε.» (ΟΧΑΕ ΑΕ) 



167 
 

Δεν διατυπϊκθκαν ςχόλια-παρατθριςεισ 

 

Άρκρο 46 

Ανάκεςθ ςε ιδιϊτεσ δικθγόρουσ και μθχανικοφσ εργαςιϊν ςχετικϊν με τθν 
κατοχφρωςθ εμπραγμάτων δικαιωμάτων του Ο.Α.Ε.Δ. ςτο Κτθματολόγιο 

Δεν διατυπϊκθκαν ςχόλια-παρατθριςεισ 

 

Άρκρο 47 

Εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ παραχϊρθςθσ αδιακζτων και κενϊν κατοικιϊν από τον 
ΟΑΕΔ 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 9 Οκτωβρίου 2020 και ϊρα 15:34  

πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν ςτουσ δικαιοφχουσ του παρόντοσ άρκρου που αφορά 
τθν παραχϊρθςθ αδιάκετων και κενϊν κατοικιϊν από τον ΟΑΕΔ, τρίτεκνοι και 
πολφτεκνοι, με 2 προχποκζςεισ, τθ μθ φπαρξθ οικίασ και να ζχουν ειςφζρει ςτο 
αςφαλιςτικό ςφςτθμα. 

 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 29 Οκτωβρίου 2020 και ϊρα  15:29  

Είμαι μζλοσ του Συλλόγου Αποφοίτων Ραιδοπόλεων διότι ζηθςα από τα 5 -22 ςε 
ιδρφματα (Ραιδόπολθ του ΕΟΡ & ΣΜΑ αργότερα) Είμαι απόφοιτοσ του γυμναςίου. 
Είκοςι χρόνια τϊρα ζχω κάνει άπειρεσ δουλειζσ και ζχω αλλάξει ςπίτια και γειτονιζσ 
πάνω από 14 φορζσ. Σε κάκε αλλαγι που δεν πιγαιναν τα πράγματα όπωσ ιλπιηα 
ζφτανα ςτο μθδζν. Από τθν θλικία των 5 χρόνων δεν ζχω καμία επαφι με 
οικογζνεια και δε ξζρω αν υπάρχουν. Οι μόνεσ που με βοθκάνε λίγο είναι δφο 
παλιζσ μου κοινωνικοί λειτουργοί, που ηουν ςε άλλεσ πόλεισ και μου ψάχνουν 
δουλειά ι μιλάνε ςε ςπιτονοικοκφρθδεσ’ Μ ε βοικεια μιασ κοινωνικισ υπθρεςίασ 
απζκτθςα τελευταία ζνα επάγγελμα και παίρνω τον βαςικό μιςκό. ΔΕΝ ΖΧΩ ΔΪΣΕΛ 
ΡΟΤΖ ΔΛΚΑΜΩΜΑ ΚΑΛ ΡΑΛΕΦΩ ΤΘ ΗΩΙ ΜΟΥ ΜΕ ΑΞΛΟΡΖΡΕΛΑ. Ππωσ καταλαβαίνετε 
τα ςπίτια που ηω είναι ςυνικωσ υπόγεια και μικρά, από τα πιο φκθνά. Αν είχα τθν 
τφχθ να ζχω ζνα μικρό ςπιτάκι και να μθ ηω με αυτι τθν αγωνία για το πότε ΡΑΛΛ κα 
βρεκϊ ςτο δρόμο, κα θρεμοφςε επιτζλουσ θ ταραγμζνθ μου ηωι.Ρρζπει να κάνετε 
κάτι με αυτό τον νόμο ι με κάποιον άλλο, τόςα δθμόςια κτίρια είναι 
ανεκμετάλλευτα. Καταλαβαίνω όςουσ ζγραψαν παραπάνω ςχόλια, όλοι οι 
άνκρωποι ζχουν ανάγκεσ και οι ανάγκεσ τουσ κάνει να ηθτάνε, όμωσ είναι οι 
περιςςότεροι τυχεροί και ζχουν οικογζνειεσ. Εγϊ ζχω ΕΝΑ ΤΛΡΟΤΑ και δεν ζχω 
φταίξει ςε τίποτα για αυτό. Και τϊρα που είμαι 40 χρόνων δεν κάνω οικογζνεια για 
να μθ ταλαιπωριςω και άλλα άτομα. Νομίηω είναι δίκαιο το αίτθμά μου. 

 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ  29 Οκτωβρίου 2020 και ϊρα 14:54 από  ΣΥΛΛΟΓΟ 
ΑΡΟΦΟΛΤΩΝ ΡΑΛΔΟΡΟΛΕΩΝ 
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Ραρακαλοφμε να λθφκεί ςοβαρά υπόψιν και θ περίπτωςθ Αποφοίτων 
Ραιδοπόλεων οι οποίοι ζχουν ανάγκθ. 
Δεν είναι όλοι οι Απόφοιτοι Ραιδοπόλεων καλϊσ αποκαταςτθμζνοι, αλλά υπάρχουν 
και άτομα που ζχουν ειδικά προβλιματα υγείασ ι κοινωνικισ ζνταξθσ, ακόμθ άλλα 
που ζχουν ατυχιςει ςτθ ηωι τουσ. 
Δεν είναι δυνατόν πάντοτε να αναμζνουν ςυμπαράςταςθ από τον Σφλλογο 
Αποφοίτων Ραιδοπόλεων και από τισ κατά τόπουσ κοινωνικζσ μονάδεσ τθσ Τ.Α. 
Ραρακαλοφμε να λθφκεί ςοβαρά υπόψιν και ωσ Σφλλογοσ είμαςτε ςτθ διάκεςι ςασ 
για πλθροφορίεσ και ςυνεργαςία. 
Νίκοσ Τςοφκασ 
Γενικόσ Γραμματζασ 
Συλλόγου Αποφοίτων Ραιδοπόλεων 

 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ  29 Οκτωβρίου 2020 και ϊρα 14:57 από Εκνικι 
Συνομοςπονδία Ατόμων με Αναπθρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) 

Στο ςυγκεκριμζνο άρκρο πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν τα άτομα με αναπθρία και 
χρόνιεσ πακιςεισ, κακϊσ και οικογζνειεσ που ζχουν εξαρτϊμενα μζλθ με αναπθρία 
ι χρόνια πάκθςθ. 
Επίςθσ, ςτο δθλοφμενο ειςόδθμα για ζνταξθ ςτο εν λόγω πρόγραμμα, πρζπει να 
καταςτεί ςαφζσ ότι δεν κα περιλαμβάνει τα μθ ανταποδοτικά επιδόματα αναπθρίασ 
που χορθγοφνται από το κράτοσ, όπωσ αναφζρεται και ςτο άρκρο 4 του παρόντοσ. 

 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ  29 Οκτωβρίου 2020 και ϊρα 13:25  

Τα παιδιά, που αποφοιτοφν από Ραιδοπόλεισ και άλλα ιδρφματα (νπδδ ι νπιδ) και 
ζχουν αποςυνδεκεί δια βίου από τθν οικογζνειά τουσ είναι μια ¨ακζατθ» ομάδα 
ανκρϊπων, που ςυχνά ςυνεχίηουν τθ ςχζςθ τουσ με κοινωνικζσ υπθρεςιεσ ι 
εργαηόμενουσ των ιδρυμάτων για να υποςτθριχκοφν. Είναι άτομα με χαμθλά 
επαγγελματικά προςόντα ςτθ μεγάλθ τουσ πλειοψθφία (εξαιτίασ και των 
τραυμάτων και των εμποδίων που μπικαν ςτθν ομαλι τουσ εξζλιξθ αλλά και τθσ 
ιδρυματικισ ηωισ), με αποτζλεςμα οι ςυνκικεσ τθσ ηωισ τουσ να είναι εξαιρετικά 
ευάλωτεσ. Δεν ζχουν που να πάνε όταν χάνουν τθ δουλειά τουσ ι τουσ κάνουν 
ζξωςθ, όπωσ μπορεί να ςυμβεί ςε άτομα με ςυγγενικό περιβάλλον. Μπορεί εφκολα 
να «εξακλιωκοφν» και να χρειάηεται να κάνουν τρομερι προςπάκεια για να 
ςτακοφν ςτα πόδια τουσ. Ζωσ ςιμερα, μόνο δφο μζτρα ζχουν παρκεί για τθν 
υποςτιριξι τουσ, από τα οποία δεν ζχουν ωφελθκεί ςτθ πραγματικότθτα πάνω από 
15 άτομα και μάλιςτα για περιοριςμζνο χρονικό διάςτθμα (Ρρόγραμμα Στζγαςθ και 
Επανζνταξθ/ εργαςία για δφο χρόνια και μικρι προτεραιότθτα ςε πρόςλθψθ (10% 
ςτο ςφνολο προςλιψεων)ςτο Διμο, όπου βρίςκεται το ίδρυμα, δε ξζρω κανζναν 
που να ζχει ωφελθκεί) Το να ζχουν ζνα ςπίτι για να βάςθ, είναι μία ςοβαρότατθ 
ενίςχυςθ για τουσ ίδιουσ και για τθν οικογζνεια, που μπορεί να αποκτιςουν. Ωσ 
Εμπειρογνϊμονασ Ραιδικισ Ρροςταςίασ, με εμπειρία πάνω από 40 χρόνια ςτα 
ιδρφματα, υποςτθρίηω με ςκζνοσ τθν ςυμπερίλθψθ των αποφοίτων ιδρυμάτων ςτο 
μζτρο που περιγράφεται και μάλιςτα όχι ςτθν ΚΥΑ ι ςτα πλαίςια των αποφάςεων 
των ΔΣ, αλλά μζςα από το προβλεπόμενα αυτοφ του νομοςχεδίου. 

 

http://www.esamea.gr/
http://www.esamea.gr/
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Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ  29 Οκτωβρίου 2020 και ϊρα 12:00  

Κεωροφμε πωσ θ φπαρξθ παρόμοιου «αποκζματοσ» κατοικιϊν κα πρζπει να 
αποτελζςει τθν αφετθρία για ζνα ςχεδιαςμό κοινωνικισ κατοικίασ ι housing first 
μοντζλων, με αξιοποίθςι τουσ από τθν Αυτοδιοίκθςθ. Ρολλοί Διμοι ςτθν Ελλάδα 
υλοποιοφν προγράμματα ςτεγαςτικϊν δομϊν, ενϊ ςε αρκετοφσ υλοποιείται το 
πρόγραμμα «Στζγαςθ και Εργαςία». Σε όλουσ επίςθσ τουσ Διμουσ υπάρχουν 
κάποιοι που ζχουν ανάγκθ υποςτιριξθσ, ενίοτε προςωρινισ, θ οποία ςυχνά ενζχει 
τον χαρακτιρα ςτεγαςτικισ υποςτιριξθσ για μικρότερο ι μεγαλφτερο διάςτθμα. 

Οι Διμοι χρειάηεται να αποκτιςουν ζνα δίκτυο κατοικιϊν που να το διαχειρίηονται 
με τθν ςυμβολι των κοινωνικϊν τουσ υπθρεςιϊν για κοινωνικοφσ ςκοποφσ. Τυχόν 
περαιτζρω ανάγκθ για χρθματοδότθςθ μπορεί να καλυφκεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, θ υποςτιριξθ των δθμοτϊν που ζχουν ανάγκθ αποκτά πιο 
ςτακερό και αποτελεςματικό χαρακτιρα ενϊ επιτυγχάνονται 
ςυμπλθρωματικότθτεσ με λοιπζσ ελλθνικζσ και ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ. 

Θ Ελλάδα είναι θ μοναδικι χϊρα ςτθν Ε.Ε. που δεν διακζτει δθμοτικό/ δθμόςιο 
απόκεμα κοινωνικισ κατοικίασ. Κεωροφμε λοιπόν πωσ με τθν παραχϊρθςθ αυτϊν 
οικιϊν ςτουσ ΟΤΑ, γίνεται θ αρχι για μια υπεφκυνθ και ςοβαρι κοινωνικι 
ςτεγαςτικι πολιτικι 

 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ  29 Οκτωβρίου 2020 και ϊρα 01:32  

Είμαι κοινωνικι λειτουργόσ, χρόνια εργαηόμενθ ςε ιδρφματα του ΕΟΡ. Γνωρίηετε 
όλοι πολφ καλά πωσ τα παιδιά που ειςζρχονται ςτα ιδρφματα τισ τελευταίεσ 
δεκαετίεσ προζρχονται από πολφ προβλθματικζσ οικογζνειεσ και οι Ειςαγγελείσ τα 
απομακρφνουν από περιβάλλοντα, όπου ποτζ δεν κα επιςτρζψουν. Σε ζνα ποςοςτό 
μεγαλφτερο του 70% οι δεςμοί με τθν «υποτυπϊδθ» οικογζνεια διακόπτονται 
μόνιμα, Βζβαια αυτζσ οι οικογζνειεσ δεν ζχουν περιουςιακά ςτοιχεία, ςχεδόν ςτο 
ςφνολό τουσ και εξαρτϊνται από επιδόματα και υποςτιριξθ κοινωνικϊν υπθρεςιϊν, 
Και τα ίδια τα παιδιά, με τθν επιβάρυνςθ των τραυματικϊν εμπειριϊν τουσ και τθσ 
ιδρυματικισ ηωισ ςπάνια γίνονται επιςτιμονεσ ι καταφζρνουν να ορκοποδιςουν 
ςε δουλειζσ. Συχνά όλθ θ οικογζνειά τουσ είμαςτε υπάλλθλοι, που μασ τθλεφωνοφν 
ςτισ γιορτζσ ι ςτισ δυςκολίεσ ςτο ςτρατό, με τον εργοδότθ κ.λπ. Αυτοφσ τουσ 
ανκρϊπουσ που ΔΕΝ ΕΛΧΑΝ και ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΛΡΟΤΑ Πχι μόνον ωσ περιουςιακό 
ςτοιχείο αλλά και ωσ ςυγγενικό περιβάλλον ΡΕΡΕΛ ΝΑ ΤΟΥΣ ΛΑΒΕΤΕ ΥΡΟΨΘ ΣΑΣ. 

 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 28 Οκτωβρίου 2020 και ϊρα  19:29  

Συμφωνϊ και εγϊ ότι πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν ςτουσ δικαιοφχουσ του παρόντοσ 
άρκρου που αφορά τθν παραχϊρθςθ αδιάκετων και κενϊν κατοικιϊν από τον 
ΟΑΕΔ, τρίτεκνοι και πολφτεκνοι, με 2 προχποκζςεισ, τθ μθ φπαρξθ οικίασ και να 
ζχουν ειςφζρει ςτο αςφαλιςτικό ςφςτθμα. 

 

 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ  28 Οκτωβρίου 2020 και ϊρα 12:49  

Λαμβάνοντασ υπ’ όψιν το άρκρο 21 του Συντάγματοσ και πιο ςυγκεκριμζνα: 
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τθν παράγραφο 1 ςτθν οποία αναφζρετε ότι: «Θ οικογζνεια, ωσ κεμζλιο τθσ 
ςυντιρθςθσ και προαγωγισ του Ζκνουσ, κακϊσ και ο γάμοσ, θ μθτρότθτα και θ 
παιδικι θλικία τελοφν υπό τθν προςταςία του Κράτουσ», 

τθν παράγραφο 4 ςτθν οποία αναφζρετε ότι: «H απόκτθςθ κατοικίασ από αυτοφσ 
που τθν ςτεροφνται ι που ςτεγάηονται ανεπαρκϊσ αποτελεί αντικείμενο ειδικισ 
φροντίδασ του Kράτουσ» 

και τθν παράγραφο 5 ςτθν οποία αναφζρετε ότι: «O ςχεδιαςμόσ και θ εφαρμογι 
δθμογραφικισ πολιτικισ, κακϊσ και θ λιψθ όλων των αναγκαίων μζτρων αποτελεί 
υποχρζωςθ του Κράτουσ» 

και για τθν παροχι γενναίων και ιςχυρϊν κινιτρων ςε οικογζνειεσ για τθ γζννθςθ 
και ενίςχυςθ, μζριμνα και φροντίδα των τζκνων κακϊσ και των οικογενειϊν και για 
τθν αντιμετϊπιςθ του δθμογραφικοφ προβλιματοσ τθσ χϊρασ, 

προτείνεται να ςυμπεριλθφκοφν ςτουσ δικαιοφχουσ του παρόντοσ άρκρου που 
αφορά τθν παραχϊρθςθ αδιάκετων και κενϊν κατοικιϊν από τον ΟΑΕΔ, τρίτεκνοι 
και πολφτεκνοι, με μοναδικι προχπόκεςθ τθ μθ φπαρξθ οικίασ, τόςο των ιδίων όςο 
και των μελϊν τθσ οικογζνειάσ τουσ. 

Μπορεί να τεκεί ζνα οικογενειακό ειςοδθματικό όριο των δικαιοφχων ςτα 45.000 
ευρϊ. 

 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 27 Οκτωβρίου 2020 και ϊρα 21:39  

Συμφωνϊ ότι πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν ςτουσ δικαιοφχουσ του παρόντοσ άρκρου 
που αφορά τθν παραχϊρθςθ αδιάκετων και κενϊν κατοικιϊν από τον ΟΑΕΔ, 
τρίτεκνοι και πολφτεκνοι, με 2 προχποκζςεισ, τθ μθ φπαρξθ οικίασ και να ζχουν 
ειςφζρει ςτο αςφαλιςτικό ςφςτθμα. 

 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ  28 Οκτωβρίου 2020 και ϊρα  11:15  

Ειδικα για τα ατομα με αναπθρια και γονεων τεκνων με αναπθρια το μοναδικο 
κριτθριο να ειναι θ μθ υπαρξθ κατοικιασ θ εςτω να μπορουν να χρθςιμοποιθςουν 
παλαια ενςθμα 

 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ  28 Οκτωβρίου 2020 και ϊρα  11:43 
 

Ειδικα ςτα ατομα ΑΜΕΑ και γονεων τεκνων ΑΜΕΑ πρεπει να υπαρχει ωσ μοναδικο 
κριτθριο θ μθ υπαρξθ κατοικιασ. 

 
Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ  28 Οκτωβρίου 2020 και ϊρα  10:44  
 

Ειδικα για ΑΜΕΑ εςτω και με παλια ενςθμα θ χωρισ ενςθμα κα θταν δικαιο να τουσ 
δοκει καποια αδιακετθ κατοικια. 

 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ  27 Οκτωβρίου 2020 και ϊρα  21:39 
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Συμφωνϊ ότι πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν ςτουσ δικαιοφχουσ του παρόντοσ άρκρου 
που αφορά τθν παραχϊρθςθ αδιάκετων και κενϊν κατοικιϊν από τον ΟΑΕΔ, 
τρίτεκνοι και πολφτεκνοι, με 2 προχποκζςεισ, τθ μθ φπαρξθ οικίασ και να ζχουν 
ειςφζρει ςτο αςφαλιςτικό ςφςτθμα. 

 

Συμπζραςμα επί των ςχολίων  

Διατυπϊκθκε ςθμαντικόσ αρικμόσ ςχολίων επί του άρκρου, τα περιςςότερα εκ των 
οποίων ςχόλια ηθτοφν εξειδίκευςθ των κριτθρίων βάςει των οποίων κα διατίκενται 
οι κενζσ και αδιάκετεσ κατοικίεσ, να διευκρινιςτοφν δθλαδι οι ζννοιεσ «κοινωνικζσ 
και οικονομικζσ ανάγκεσ και να προςδιοριςκοφν οι όροι και οι προυποκζςεισ 
υπαγωγισ ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ ρφκμιςθσ αυτισ. Ράγιο αίτθμα αποτελεί θ 
ζνταξθ ςτουσ δικαιοφχουσ  τθσ  παροφςασ διάταξθσ  ηθτϊντασ να περιλθφκοφν 
τρίτεκνοι, πολφτεκνοι και μονογονεϊκζσ οικογζνειεσ, ΑμΕΑ, τρίτεκνοι και πολφτεκνοι, 
με  προχπόκεςθ τθ μθ φπαρξθ οικίασ, τόςο των ιδίων όςο και των μελϊν τθσ 
οικογζνειάσ τουσ, κακϊσ και τθν ειςφορά τουσ ςτο αςφαλιςτικό ςφςτθμα  

 

Άρκρο 48 

Ρεριςταςιακι εργαςία εγγεγραμμζνων μακροχρονίωσ ανζργων  

Δεν διατυπϊκθκαν ςχόλια-παρατθριςεισ 

 

Άρκρο 49 

Ακατάςχετο επιδόματοσ εκπαίδευςθσ/επαγγελματικισ κατάρτιςθσ  

Δεν διατυπϊκθκαν ςχόλια-παρατθριςεισ 

 

Άρκρο 50 

Ρροςκικθ κοινωνικοφ εταίρου και απόδοςθ πόρου από τον κλάδο  ΛΑΕΚ του 
ΕΛΕΚΡ 

Σχόλιο που διατυπϊκθκε ςτισ 29 Οκτωβρίου 2020 και ϊρα  14:38  
 

Θ παράγραφοσ 10 να ςυμπλθρωκεί ωσ ακολοφκωσ (βλ. με ζντονθ γραμματοςειρά): 
«10. Από τον κλάδο ΛΑΕΚ του ΕΛΕΚΡ αποδίδεται πόροσ ςτο Ελλθνικό Λνςτιτοφτο 
Υγιεινισ και Αςφάλειασ τθσ Εργαςίασ, ςτον Εκνικό Οργανιςμό Ριςτοποίθςθσ 
Ρροςόντων και Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ (ΕΟΡΡΕΡ), κακϊσ και ςτα 
ινςτιτοφτα και τα εκπαιδευτικά κζντρα, τα οποία ζχουν ιδρυκεί ι κα ιδρυκοφν με τθ 
ςυμμετοχι τθσ Γενικισ Συνομοςπονδίασ Εργατϊν Ελλάδασ (ΓΣΕΕ), του Συνδζςμου 
Επιχειριςεων και Βιομθχανιϊν (Σ.Ε.Β.), τθσ Γενικισ Συνομοςπονδίασ Επαγγελματιϊν 
Βιοτεχνϊν Εμπόρων Ελλάδοσ (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε), τθσ Εκνικισ Συνομοςπονδίασ Ελλθνικοφ 
Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.), του Συνδζςμου Ελλθνικϊν Τουριςτικϊν Επιχειριςεων (ΣΕΤΕ) 
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του Συνδζςμου Βιομθχανιϊν Βορείου Ελλάδοσ (ΣΒΒΕ) και τθσ Εκνικισ 
Συνομοςπονδίασ Ατόμων με Αναπθρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) …». 
Επίςθσ κρίνεται απαραίτθτθ θ ςυμμετοχι τθσ ΕΣΑμεΑ, θ οποία είναι θ 
αντιπροςωπευτικότερθ οργάνωςθ των ατόμων με αναπθρία και χρόνιεσ πακιςεισ 
ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο του ΟΑΕΔ, όπωσ ζχει ιδθ ςυμφωνθκεί με τθν θγεςία του 
Υπουργείου Εργαςίασ, διότι ο ΟΑΕΔ αποτελεί ςθμαντικό φορζα ςτθν προϊκθςθ 
μζτρων και πολιτικϊν για τθν απαςχόλθςθ των ευπακϊν ομάδων του πλθκυςμοφ, 
μία από τισ κυριότερεσ των οποίων είναι θ κατθγορία των ατόμων με αναπθρία. 

 

Άρκρο 51 

Ζναρξθ Ιςχφοσ  

Δεν διατυπϊκθκαν ςχόλια-παρατθριςεισ 

 

 

 


