Αθήνα, 26 Μαΐου 2022

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς:

Την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα. Νίκη Κεραμέως

Θέμα:

«Νομοθετική ρύθμιση για τη λειτουργία των Κέντρων Μελέτης
Δημοτικού»

Κυρία Υπουργέ,
Οι σύγχρονες συνθήκες ζωής, οι απαιτητικές και αυξημένες επαγγελματικές
υποχρεώσεις των γονέων και κηδεμόνων, η απουσία συγγενών στο κοντινό
οικογενειακό περιβάλλον, ωθούν τους γονείς να καταφεύγουν σε άλλες λύσεις
προκειμένου να επιβλέπουν την επίδοση των παιδιών τους στα σχολικά μαθήματα,
δίχως να περιορίζουν τον χρόνο επικοινωνίας με τα παιδιά τους αλλά να
καλλιεργούν και να επενδύουν σε μία ποιοτική και ισόρροπη σχέση.
Αναγνωρίζοντας πως η Πολιτεία έχει επανασχεδιάσει, αναδιαμορφώσει,
εξελίξει και εκσυγχρονίσει υφιστάμενες δομές, όπως είναι το ολοήμερο σχολείο, η
ενισχυτική διδασκαλία, τα τμήματα ένταξης και η παράλληλη στήριξη, τα
προβλήματα σε κάθε οικογένεια με παιδιά Δημοτικού παραμένουν. Με αρχικό
γνώμονα την πλήρη εμπιστοσύνη της δημόσιας δομής των σχολείων, η
νομιμοποίηση των Κέντρων Μελέτης Δημοτικού θα εξυπηρετήσει πρακτικές
ανάγκες σε κάθε οικογένεια. Είναι μια κίνηση που θα χαιρετίσει κάθε γονέας και
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κηδεμόνας.
Τα Κέντρα Μελέτης Δημοτικού αποτελούν ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό
φαινόμενο που στοχεύουν στην εποπτεία της μελέτης των παιδιών

και στη

συμπληρωματική υποστήριξη της εκπαίδευσής τους. Ανάγκη ήδη αναγνωρισμένη
από την επίσημη πολιτική της πολιτείας μας με τη θεσμική λειτουργία του ολοήμερου
σχολείου.
Επειδή η συστέγαση της εν λόγω δραστηριότητας σε ήδη νόμιμες αδειοδοτημένες
δομές Φροντιστηρίων ή Κέντρων Ξένων Γλωσσών ουδόλως παραβιάζει την άδεια
λειτουργίας τους,
Επειδή η ελεύθερη κι απρόσκοπτη άσκηση οικονομικής δραστηριότητας του άρθρου
5 του Συντάγματος, προσφέρει το δικαίωμα σε νόμιμη θεσμοθέτηση των Κέντρων
Μελέτης Δημοτικού,
Επειδή τα Κέντρα Μελέτης Δημοτικού δεν εμπίπτουν σε απαγόρευση του άρθρου
56 του νόμου 682/1977,
Ερωτάται η κα Υπουργός:
1. Προτίθεστε να προχωρήσετε σε Νομοθέτηση και Νομιμοποίηση των
Κέντρων Μελέτης / Φροντιστηρίων Δημοτικού;
2. Τι εμποδίζει το Υπουργείο να εκσυγχρονίσει ένα νόμο που εξυπηρετούσε
ανάγκες του παρελθόντος και να συμβαδίσει με τις ανάγκες του σήμερα;
Ο ερωτών Βουλευτής
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