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  Από την Τετάρτη, 04/07, ξεκίνησαν οι εγγραφές στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του 

Δήμου για όσους γονείς κατάφεραν να πάρουν τα πολυπόθητα voucher! 

 Και φέτος περίπου 50.000 παιδιά πανελλαδικά μένουν εκτός παιδικών σταθμών και 

χιλιάδες λαϊκές οικογένειες βρίσκονται σε αδιέξοδο. O πραγματικός αριθμός των παιδιών που 

αποκλείστηκαν είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτά που δεν έλαβαν τη χρηματοδότηση του 

προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», καθώς πολλές 

οικογένειες δεν είχαν καν δικαίωμα συμμετοχής και κατά συνέπεια δεν υπέβαλαν αίτηση. 

 Επιπλέον, για μία ακόμη χρονιά η ΕΕΤΑΑ πέταξε έξω από τους παιδικούς σταθμούς 

παιδιά που την προηγούμενη χρονιά φοίτησαν στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου, 

προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στους γονείς. Είναι πάγια θέση μας, ως Δημοτική Αρχή ότι ο 

ρόλος των παιδικών σταθμών δεν έχει χαρακτήρα φύλαξης των βρεφών και των νηπίων, 

αλλά εστιάζει στην ομαλή ψυχοσωματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών.  

 Από αυτή τη θέση μας πηγάζει και η πάγια τακτική μας -και μάλιστα είμαστε ο μόνος 

Δήμος που το πράττει- τα παιδιά αυτά να συνεχίζουν και τη νέα χρονιά να φοιτούν στους 

δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, ανεξάρτητα από τον αν πήρανε ή όχι τη χρηματοδότηση 

από το πρόγραμμα.  

 Επίσης, υπάρχει έντονη διαμαρτυρία από τους γονείς που ενώ έλαβαν τη 

χρηματοδότηση από το πρόγραμμα, δε μπορούν να ενταχθούν στις δομές των Δήμων, αφού οι 

θέσεις έχουν συμπληρωθεί. Μάλιστα, από την πλευρά της κυβέρνησης επιχειρείται να 

μετατοπιστούν οι ευθύνες, για τον αποκλεισμό των παιδιών και την ταλαιπωρία των γονέων, 

στους δήμους. 

 Η ευθύνη συνολικά για την απαράδεκτη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί είναι 

αποκλειστικά της κυβέρνησης. Αφενός γιατί άλλαξε τον προσανατολισμό του προγράμματος 

με στόχο όχι τη στήριξη και διεύρυνση των δημοτικών δομών, αλλά τη χρηματοδότηση των 

ιδιωτικών δομών και αφετέρου γιατί στερεί συνεχώς κονδύλια από τους Δήμους, με τα οποία 

θα μπορούσαν να επεκτείνουν τις υποδομές βρεφονηπιακών σταθμών, προκειμένου να μη 

μένει κανένα παιδί εκτός.  



  Ως Δημοτική Αρχή στηρίζουμε μέσα από την πολιτική μας τους γονείς και μαζί τους 

αγωνιζόμαστε για να μπορούν όλα τα παιδιά, χωρίς όρους και προϋποθέσεις να έχουν 

προσχολική αγωγή, σε δημόσιους παιδικούς σταθμούς, χωρίς τροφεία. Εξάλλου, το έχουμε 

αποδείξει εμπράκτως από το 2011, καταργώντας τα τροφεία για όλα τα παιδιά, έχοντας θέση 

αρχής ότι η προσχολική αγωγή αποτελεί δικαίωμα και όχι πολυτέλεια και ως εκ τούτου θα 

πρέπει να παρέχεται δωρεάν. 

 Η συμμετοχή μας στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ “Εναρμόνιση Επαγγελματικής και 

Οικογενειακής Ζωής” μας εξασφαλίζει μια ετήσια επιδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

δίνοντάς μας τη δυνατότητα να καλύπτουμε μόνο ένα μέρος των λειτουργικών εξόδων των 

παιδικών σταθμών και της μισθοδοσίας των υπαλλήλων. Σε καμία περίπτωση δεν αρκεί για 

την πλήρη κάλυψη των συνολικών δαπανών των παιδικών σταθμών. Για παράδειγμα, το έτος 

2016 η επιδότηση από το πρόγραμμα ανήλθε στα 841.700 ευρώ, ενώ ο Δήμος συνείσφερε από 

τον προϋπολογισμό του το ποσό των 723.250 ευρώ.  

 Γίνεται 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 χωρίς μηνιαία συνδρομή, εκτός του Κολυμβητηρίου και του Ωδείου  που 

συμμετέχουν με μικρή συνδρομή. 

 Στον τομέα της Προσχολικής Αγωγής καταβάλλουμε τεράστιες προσπάθειες, 

προκειμένου να διευρύνουμε τις υποδομές, ώστε όλο και περισσότερα παιδιά να φοιτούν 

στους  δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών είναι η άμεση 

έναρξη της κατασκευής του δεύτερου ιδιόκτητου παιδικού σταθμού, στη συμβολή των οδών 

Κερασόβου και Θράκης, ενώ από τη μεριά του Δήμου έχει χαρακτηριστεί ο χώρος για τον τρίτο 

ιδιόκτητο παιδικό σταθμό, στη συμβολή των οδών Σαλαμίνος και Περικλέους και έχουμε 

ξεκινήσει τις διαδικασίες για ένταξη του έργου σε χρηματοδότηση.  

 Ως Δημοτική Αρχή απαιτούμε από την κυβέρνηση άμεσα να διασφαλίσει όλες τις 

προϋποθέσεις για δομές Προσχολικής Αγωγής αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν για όλα τα 

παιδιά, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, στην αποκλειστική ευθύνη του κράτους, με επαρκή 

χρηματοδότηση, κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και στελέχωση με επιστημονικό 

παιδαγωγικό και βοηθητικό προσωπικό.  
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