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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Προτάσεις για τη θέσπιση πλαισίου για τον κτιριολογικό κανονισμό και τις 
τεχνικές προδιαγραφές των δημοσίων νηπιαγωγείων  

 

Τις απόψεις του για το ζήτημα της έλλειψης κτιριολογικού κανονισμού και 
τεχνικών προδιαγραφών για τα δημόσια νηπιαγωγεία, εξέθεσε αναλυτικά στην 
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και τις αρμόδιες υπηρεσίες, ο Συνήγορος 
του Πολίτη.   

Η Ανεξάρτητη Αρχή είχε απευθυνθεί ήδη από τον Απρίλιο του 2021 στους αρμόδιους 
Υπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υποδομών και Μεταφορών καθώς είχε 
διαπιστώσει από τις κατατεθείσες αναφορές, σωρεία προβλημάτων στα δημόσια 
νηπιαγωγεία. Επισημαίνεται ότι ο αριθμός των συγκεκριμένων αναφορών αυξήθηκε με 
την εισαγωγή της διετούς υποχρεωτικής φοίτησης των νηπίων.  

Τα προβλήματα που αναδεικνύονται αφορούν τη μη ορθή επιλογή χώρων, πολεοδομικές 
παραβάσεις στις υφιστάμενες δομές, αλλά, κυρίως, έλλειψη ενιαίων και σαφώς 
καθορισμένων κτιριολογικών προϋποθέσεων και τεχνικών προδιαγραφών κατά την 
κατασκευή ή διαρρύθμιση των κτιρίων, με αποτέλεσμα οι χώροι να μην ανταποκρίνονται 
στις ανάγκες των νηπίων. Κατόπιν των σχετικών διαπιστώσεων που βασίστηκαν σε 
έρευνα μεγάλου αριθμού υποθέσεων ο Συνήγορος του Πολίτη κατέθεσε συγκεκριμένες 
προτάσεις, οι οποίες εν συντομία είναι οι εξής: 

• Θέσπιση κτιριολογικού κανονισμού και τεχνικών προδιαγραφών για τα 
νηπιαγωγεία.  

• Να εξεταστεί η δυνατότητα μείωσης του μέγιστου αριθμού των μαθητών ανά 
τμήμα, σύμφωνα και με τις προδιαγραφές του πρώην ΟΣΚ.  

• Ολοκληρωμένος έλεγχος από τα αρμόδια όργανα στις ήδη κατασκευασθείσες 
μονάδες και εφαρμογή των προβλέψεων για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση 
Ατόμων με Αναπηρίες σε όλους τους χώρους αυτών. 

• Κεντρικός συντονισμός και συνολική εποπτεία των τρόπων υλοποίησης της 
υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης από τους Δήμους.  

• Εξέταση των ζητημάτων (πχ. γραφειοκρατικά, οικονομικά, νομοθετικά) που 
πιθανά δυσχεραίνουν ή καθυστερούν την ενοικίαση, διαμόρφωση ή ανέγερση 
κατάλληλων κτιρίων από τους Δήμους και στοχευμένη αντιμετώπισή τους, με 
τις απαραίτητες νομοθετικές παρεμβάσεις. 

• Έγκαιρη πρόβλεψη ως προς τις διαπιστωθείσες ανάγκες και ανεύρεση 
κατάλληλων χώρων, ώστε να μην υπάρχει καθυστέρηση στη λειτουργία του 
νηπιαγωγείου ή του παραρτήματός του. Εάν το παράρτημα του νηπιαγωγείου 
τοποθετείται σε περιοχή μακριά από την κατοικία των εξυπηρετούμενων 
οικογενειών, λόγω μη δυνατότητας εύρεσης καταλληλότερου χώρου, θα 
πρέπει να διασφαλίζεται εγκαίρως η μεταφορά των μαθητών/τριών ώστε να 
μην επιβαρύνονται οι οικογένειες των παιδιών.  
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