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Δελτίο Τύπου – 363/05/2020 

Πλάνο για το σταδιακό άνοιγμα των 
βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών στη 
Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία 

Τα επόμενα στάδια ανοίγματος θα πραγματοποιηθούν στις 14 
και στις 28 Μαΐου 2020 / Υπουργός Stamp: Να καταστήσουμε 
εφικτή το συντομότερο δυνατόν την υπεύθυνα περιορισμένη 
κανονική λειτουργία για όλα τα παιδιά 

Το Υπουργείο Παιδιών, Οικογένειας, Προσφύγων και Ένταξης 
ανακοινώνει τα εξής: 

Η Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία δρομολογεί το περαιτέρω άνοιγμα των 

βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών και έχει υποβάλει ένα σχετικό 

πλάνο σε συνάρτηση με το τρέχον συμβάν λοίμωξης. Σύμφωνα με αυτό 

το πλάνο, οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί θα μπορούν από τις 14 

Μαΐου 2020 να δέχονται σταδιακά περαιτέρω παιδιά. Το πλάνο αυτό 

είναι ιδιαίτερα συντονισμένο με τις κοινότητες καθώς και με τους φορείς 

και έχει συζητηθεί με γονείς, εργατικά σωματεία και αντιπροσώπους των 

βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών. Ο Υπουργός Οικογένειας 

Joachim Stamp απευθύνεται, επίσης, με επιστολές σε γονείς, φορείς, 

εργαζόμενους, διοικήσεις και αρμόδιους βρεφονηπιακών και παιδικών 

σταθμών διευκρινίζοντας τα προκύπτοντα μέτρα. 

Υπουργός Stamp: «Οι επιδράσεις της πανδημίας του κορονοϊού είναι 

μεγάλες ειδικά για τα παιδιά και τις οικογένειες. Γνωρίζω την εξαιρετική 

πίεση που υφίστανται ιδιαίτερα οι οικογένειες με μικρά παιδιά μετά από 

πολλές εβδομάδες χωρίς την κανονική λειτουργία των βρεφονηπιακών 

και παιδικών σταθμών. Η φροντίδα των παιδιών και η επαγγελματική 

ζωή συχνά διεξάγονται μόνο με τις πλέον σθεναρές προσπάθειες. Ως 

πατέρας δύο παιδιών, γνωρίζω πολύ καλά ότι τα παιδιά μας χρειάζονται 

κοινωνικές επαφές, χώρο για παιχνίδι, εξωτερίκευση και μάθηση. Θα 

θέλαμε να ανοίξουμε τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς για 

όλα τα παιδιά, πρέπει ωστόσο να δράσουμε σταδιακά και υπεύθυνα. 

Διότι, αυτήν τη στιγμή δεν διαθέτουμε σχετικά ειδικευμένο προσωπικό σε 

βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, οι οποίοι ανήκουν στην ομάδα 

κινδύνου. Για αυτόν τον λόγο, η προσφορά περιορίζεται σημαντικά και 

μπορεί προς το παρόν να διευρυνθεί μόνο με προσεκτικά βήματα.» 

Ωστόσο, ο στόχος είναι να έχουν ξανά όλα τα παιδιά τη δυνατότητα για 

προσχολική εκπαίδευση το συντομότερο δυνατόν. Αρχικά, η έκτακτη 
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φροντίδα παιδιών θα διευρυνθεί σε δύο στάδια στις 14 και στις 28 Μαΐου 2020. Σε 

ένα επόμενο βήμα τον Ιούνιο, όλα τα υπόλοιπα παιδιά θα ενταχθούν ξανά στα 

προγράμματα των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών. Η μορφή και το εύρος 

που θα υλοποιηθεί αυτό το στάδιο εξαρτώνται από το εάν οι εξελίξεις θα επιτρέψουν 

και πάλι τη συνάθροιση μεγαλύτερων ομάδων καθώς και από το διαθέσιμο 

ειδικευμένο προσωπικό. Υπουργός Οικογένειας Stamp: «Είναι σαφές ότι θέλουμε να 

καταστήσουμε εφικτή, το συντομότερο δυνατόν και υπεύθυνα, τουλάχιστον την 

περιορισμένη τακτική λειτουργία για όλα τα παιδιά». 

Πλάνο για το άνοιγμα των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών:  

Υφιστάμενος κανονισμός  

 Περιορισμένη έκτακτη φροντίδα παιδιών: Απαγορεύσεις εισόδου σε 

εγκαταστάσεις και χώρους βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών. 

Εξαιρέσεις εφαρμόζονται για παιδιά, οι γονείς των οποίων ανήκουν σε 

ιδιαίτερες επαγγελματικές ομάδες, καθώς και για τη διασφάλιση του 

υπέρτατου συμφέροντος των παιδιών σε μεμονωμένες περιπτώσεις. 

 Διευρυμένη έκτακτη φροντίδα παιδιών: Επικεφαλής μονογονεϊκών 

οικογενειών που είναι εργαζόμενοι και/ή βρίσκονται στο στάδιο τελικών 

εξετάσεων σχολικής ή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. 

Από τις 14 Μαΐου 2020:  

 Η φροντίδα παιδιών σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς 

απελευθερώνεται για παιδιά προσχολικής ηλικίας με επιλεξιμότητα 

σύμφωνα με το πακέτο εκπαίδευσης και συμμετοχής (BuT). 

 Επιπλέον, παιδιά με αναπηρίες και παιδιά που απειλούνται από μία σημαντική 

αναπηρία και αυτό έχει καθοριστεί από έναν φορέα παροχής ένταξης, 

επιτρέπεται να έχουν ξανά πρόσβαση σε εγκαταστάσεις ή χώρους 

βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών. Η σχετική εφαρμογή για τη φροντίδα 

παιδιών σε ομάδες θεραπευτικής παιδαγωγικής υποστήριξης θα πρέπει να 

υλοποιηθεί στα πλαίσια των υφιστάμενων δυνατοτήτων. 

 Οι προσφορές φροντίδας παιδιών με οικογενειακά και ελεγχόμενα 

προγράμματα φροντίδας επιτρέπεται για παιδιά που έχουν συμπληρώσει το 

δεύτερο έτος ηλικίας. 

 Τα προγράμματα γεφύρωσης μπορούν να πραγματοποιηθούν ξανά. 

 Η φροντίδα παιδιών που οργανώνεται ιδιωτικά από γονείς επιτρέπεται υπό 

όρους. 

Από τις 28 Μαΐου 2020: 

 Γίνονται δεκτά όλα τα υπόλοιπα παιδιά προσχολικής ηλικίας. 
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Περαιτέρω βήματα τον Ιούνιο:  

 Κατά τον Ιούνιο θα πρέπει να καταστεί δυνατή η φροντίδα όλων των 

υπόλοιπων παιδιών από βρεφονηπιακούς ή παιδικούς σταθμούς. Το εύρος 

υλοποίησης της προσφοράς θα ελέγχεται συνεχώς, θα συντονίζεται σε 

συνεργασία με τις κοινότητες και τους φορείς και θα συζητείται με γονείς, 

επαγγελματικές ενώσεις και ενώσεις βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών. 
 

 
 

Ακολουθήστε μας στο διαδίκτυο:   
Twitter: @chancennrw  
Facebook: Chancen NRW  
Instagram: chancennrw  
YouTube: Chancen NRW  

Σε περίπτωση ερωτήσεων παρακαλούμε να απευθύνεστε στο Γραφείο Τύπου 
του Υπουργείου Παιδιών, Οικογένειας, Προσφύγων και Ένταξης, τηλέφωνο 
0211 837-2417. 
Αυτό το δελτίο τύπου είναι διαθέσιμο και στο Internet, στον ιστότοπο της 
κυβέρνησης του κρατιδίου  www.land.nrw 
 
Υπόδειξη για την προστασία προσωπικών δεδομένων σχετικά με τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης 


