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Αγαπητοί Γονείς, 

 
Κάθε χρόνο, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία των εγγραφών στους παιδικούς σταθμούς, 

κυριαρχεί σε εσάς η αγωνία και η ανασφάλεια, καθώς επιζητείτε να εξασφαλιστεί η φοίτηση των 
παιδιών σας στους παιδικούς σταθμούς.  

Φέτος όμως, η κατάσταση είναι χειρότερη από κάθε άλλη φορά, αφού στο πρόγραμμα 
“Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” 2016-2017, συγκεκριμένα στην ΚΥΑ με 
Αριθμ. 16/οικ.578/ΕΥΣΕΚΤ/66166 (η σχετική ανάρτηση έχει γίνει στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ), έχουν 
γίνει πολλές αλλαγές, οι οποίες μεταβάλουν δραματικά όχι μόνο το “τοπίο” στη διαδικασία των 
εγγραφών, αλλά και στη δυνατότητα απορρόφησης και διασφάλισης της φοίτησης δεκάδων 
χιλιάδων παιδιών στους παιδικούς σταθμούς.  

Πιο συγκεκριμένα, η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ προωθεί τις εξής επικίνδυνες αλλαγές: 

 Εξασφάλιση μικρότερης χρηματοδότησης κατά 9 εκατομμύρια και κατ΄ επέκταση μείωση 
του προαναφερθέντος voucher ανά ωφελούμενο κατά 5%. Αυτό σημαίνει ότι από τα 184 
εκατομμύρια ευρώ, η φετινή χρηματοδότηση μειώνεται δραματικά στα 175 εκατομμύρια. 
Φυσικό επακόλουθο είναι να μειωθεί ο αριθμός των ωφελούμενων μητέρων και επομένως 
να αποκλειστούν τουλάχιστον 45.000 παιδιά, τα οποία είχαν μείνει εκτός παιδικών 
σταθμών και πέρυσι.  

 Απόδοση της χρηματοδότησης απευθείας στον κάθε ωφελούμενο ξεχωριστά, μέσω 
voucher, το οποίο δεν θα συνδέεται με συγκεκριμένη θέση στη δομή, αλλά θα ακολουθεί 
τον δικαιούχο (γονέα). Αντίστοιχα, κάτι τέτοιο θα έχει τις εξής αρνητικές συνέπειες: (α) θα 
οδηγήσει στην πριμοδότηση των ιδιωτικών σταθμών και θα επιφέρει σημαντικό πλήγμα 
στους αντίστοιχους δημοτικούς σταθμούς, (β) θα στερήσει από τους δημοτικούς παιδικούς 
σταθμούς σημαντικούς πόρους, μέσω των οποίων μισθοδοτεί ο Δήμος το προσωπικό τους 
και (γ) τη μη δυνατότητα πρόβλεψης ικανοποιητικού αριθμού υπαλλήλων, για την επαρκή 
στελέχωση των σταθμών με προσωπικό (αυτό μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε 
απολύσεις).  

 Κατάργηση του περιορισμού που ίσχυε, σύμφωνα με τον οποίο μία δομή μπορούσε να 
φιλοξενήσει έως και το 70% των θέσεών της μέσω του προγράμματος. Αυτό μας έδινε τη 
δυνατότητα να προχωράει ο Δήμος σε δική του πρόσκληση, για την κάλυψη των υπόλοιπων 
κενών θέσεων για όσες μητέρες απέκλειε το πρόγραμμα. Πλέον, έως και το 100% των 
θέσεων μιας δομής μπορεί να καλύπτεται από τους δικαιούχους (στους οποίους δεν 
ανήκουν οι μητέρες δημόσιοι-δημοτικοί υπάλληλοι). Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να καταφέρουμε και φέτος -στο βαθμό που μας επιτρέπεται- να 
προχωρήσουμε σε δική μας πρόσκληση και να δώσουμε τη δυνατότητα συμμετοχής στις 
μητέρες δημοσίους υπαλλήλους, αλλά και σε αυτές που τα παιδιά τους πρέπει να 
επανεγγραφούν, σε περίπτωση που απορριφθούν από το πρόγραμμα. 

Είναι λοιπόν φανερό, ότι η κυβέρνηση προσπαθεί με κάθε τρόπο να ανατρέψει τη λειτουργία 
των δομών, “βαφτίζοντας” τις αλλαγές και τα νέα στοιχεία που εισάγει στη διαδικασία εγγραφών, 
ως μέτρα που θα εξασφαλίσουν ότι καμιά οικογένεια κάτω από το όριο της φτώχειας δεν θα μείνει 
εκτός παιδικών σταθμών.   

Στην πραγματικότητα, όμως, πρόκειται να στερήσει από δεκάδες χιλιάδες παιδιά το δικαίωμα 
της προσχολικής αγωγής, να φέρει εκατοντάδες λαϊκές οικογένειες σε απόλυτο αδιέξοδο και να 



 

θέσει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα αρκετών δομών των Δήμων, αλλά και τη θέση εργασίας πολλών 
εργαζομένων. 

Ως Δημοτική Αρχή, το 2011 που αναλάβαμε τη διοίκηση του Δήμου, καταργήσαμε τα τροφεία 
στους παιδικούς σταθμούς και εξασφαλίσαμε τη δωρεάν συμμετοχή όλων των παιδιών στο 
δικαίωμά τους στην προσχολική αγωγή. Στη συνέχεια ενταχθήκαμε στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ 
“Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής”.  

Η συμμετοχή μας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα μας εξασφάλιζε μια ετήσια επιδότηση από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία μας έδινε τη δυνατότητα να καλύψουμε μόνο ένα μέρος των 
λειτουργικών εξόδων των παιδικών σταθμών ή της μισθοδοσίας των υπαλλήλων. Σε καμία, 
βέβαια, περίπτωση δεν αρκούσε για την πλήρη κάλυψη των συνολικών δαπανών των παιδικών 
σταθμών. Ένα απτό παράδειγμα αποτελεί το έτος 2015: η επιδότηση από την Ε.Ε. ανήλθε στα 
813.490 ευρώ, ενώ το ποσό των εξόδων των παιδικών σταθμών έφτασε τα 1.340.055 ευρώ. Αυτό 
σημαίνει ότι το ποσό των 526.565,00 ευρώ προήλθε από τον προϋπολογισμό του Δήμου.  

Γίνεται λοιπόν κατανοητό, ότι η κατάργηση των τροφείων είναι καθαρά απόρροια της πολιτικής 
μας αντίληψης, η οποία δεν βασίζεται σε κανενός είδους επιδότηση. Άλλωστε, διαπερνά όλες τις 
δομές του Δήμου, αφού σε όλες τις πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις τα παιδιά συμμετέχουν 
δωρεάν. Η χρηματοδότηση και για τις δράσεις αυτές γίνεται σχεδόν αποκλειστικά από τον 
προϋπολογισμό του Δήμου, αφού η ετήσια καταβολή των 15 ευρώ ανά παιδί δεν επαρκεί φυσικά 
για να καλύψει τα τεράστια λειτουργικά έξοδα και έξοδα μισθοδοσίας όλων των δράσεων (π.χ. 
Κολυμβητήριο, Θεατρικό εργαστήρι,  χορός κλπ).  

Ενάντια, λοιπόν, στην πολιτική της κυβέρνησης, η οποία μας επιβάλλει την ανταποδοτικότητα 
σε όλες τις δομές, έχουμε καταργήσει οποιουδήποτε είδους αντίτιμο, είτε αυτό αφορά παιδικούς 
σταθμούς, είτε οποιαδήποτε άλλη μορφή αθλητισμού / πολιτισμού. 

Αντίθετα, η κυβέρνηση, μέσα από τις τεράστιες περικοπές της προς τους Δήμους, αλλά και μέσα 
από τις αντιδραστικές αλλαγές που ακολουθεί τώρα, έχει ένα και μοναδικό στόχο. Να καταργήσει 
κάθε δωρεάν δομή και υπηρεσία που οι Δήμοι προσφέρουν και να τα αντικαταστήσει με τις 
ιδιωτικές δομές, όπου το οικονομικό βάρος θα το σηκώνει κάθε λαϊκή οικογένεια μόνη της. 

Αυτό που μας προβληματίζει ιδιαίτερα είναι ότι με την κατάσταση που η κυβέρνηση έχει 
διαμορφώσει στους Δήμους, δεν γνωρίζουμε το μέχρι πότε θα μπορούμε να συνεχίσουμε να 
παρέχουμε στον Πετρουπολιώτικο λαό τη δυνατότητα για δωρεάν συμμετοχή των παιδιών του 
σε όλες τις δράσεις μας και ειδικότερα στην προσχολική εκπαίδευση.  

Για αυτό πρέπει πάση θυσία οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, οι φορείς, όλος ο λαός να γίνει 
μπροστάρης στον αγώνα αυτό, έτσι ώστε να καταφέρουμε να έχουμε: 

 αποκλειστικά κρατικούς, δημόσιους, δωρεάν, σύγχρονους και ασφαλείς βρεφικούς και 
παιδικούς σταθμούς, με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, με κτιριακή 
επάρκεια, καταλληλότητα, υποδομή, επάρκεια και ποιότητα φαγητού. 

 δωρεάν φοίτηση όλων των παιδιών στους δημοτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς 
σταθμούς. 

 μόνιμο, εξειδικευμένο κι επαρκές προσωπικό, με ενιαίο φορέα προσχολικής αγωγής, που ν' 
ανήκει στο υπουργείο Παιδείας, με ενιαίο παιδαγωγικό πρόγραμμα σύμφωνα με τις 
ηλικιακές ανάγκες βρεφών και νηπίων. 

 άμεση κρατική επιχορήγηση στους δήμους, για ν' αντιμετωπιστεί η σημερινή εκρηκτική 
κατάσταση. 

Ο αγώνας μας συνεχίζεται, ελπίζουμε με όλους εσάς στο πλευρό μας, έχοντας σαν πρόσταγμα 
ότι η προσχολική αγωγή δεν είναι πολυτέλεια, αλλά βασική ανάγκη για κάθε παιδί.  

 

Η Δημοτική Αρχή 

8/7/2016 


