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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Σν ΤΝΔΘΚΑΣΟ ΟΣΑ ΑΣΣΘΚΗ χζηεξα απφ δεκνζηεχκαηα πνπ είδαλ ην θσο ηεο 

δεκνζηφηεηαο ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα απαίηεζε ζπλάληεζε κε ηνλ αξκφδην Τπνπξγφ 

Εζσηεξηθψλ πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζεη ηε δηακαξηπξία ηνπ γηα ην ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο 

ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ κέζα απφ ηα πξνγξάκκαηα ηνπ 

ΕΠΑ. Η θπβέξλεζε επέιεμε λα καο ζηείιεη ζε ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο πξνθεηκέλνπ φπσο 

καο δήισζε λα καο ελεκεξψζεη γηα ηερληθά ζέκαηα. Απφ ηελ κεξηά καο δειψζακε φηη ην 

ζέκα είλαη θαζαξά πνιηηηθφ αληηδξψληαο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζπλάληεζε. Πάξα ηαχηα εκείο ζα 

επηκείλνπκε ψζηε κέζα ζηελ επφκελε βδνκάδα λα πξνρσξήζνπκε ζε ζπλάληεζε κε ηνλ 

αξκφδην Τπνπξγφ. Απφ ηε ζπλάληεζε επηβεβαηψζεθαλ νη θφβνη καο γηα ηνλ αληεξγαηηθφ 

αληηιατθφ θαηήθνξν πνπ αθνινπζεί ε ζπγθπβέξλεζε ΤΡΘΖΑ ΑΝΕΛ. ηφρνο ηνπο λα 

εληζρχζνπλ φζν πεξηζζφηεξν γίλεηαη ηνπο ηδησηηθνχο παηδηθνχο ζηαζκνχο θαη ηδηαίηεξα ηνπο 

κεγάινπο. Σν πξνεγνχκελν δηάζηεκα θαη κέζα απφ δεκνζηεχκαηα ελεκεξσζήθακε φηη ε 

ζπγθπβέξλεζε ΤΡΘΖΑ ΑΝΕΛ πξνρσξάεη θαη ζε λέεο αληηιατθέο αλαηξνπέο ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο. 

πγθεθξηκέλα ε ζπγθπβέξλεζε ζα ζηακαηήζεη λα ρξεκαηνδνηεί ηνπο δεκνηηθνχο παηδηθνχο 

ζηαζκνχο αιιά κε ηε κνξθή ησλ voucher (φπνπ θαη απηφ ζα είλαη πεηζνθνκκέλν θαηά 5%), 

ζα ρξεκαηνδνηεί ηνπο ηδησηηθνχο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ιίγεο έσο ειάρηζηεο επηπιένλ 

ζέζεηο. Θπκίδνπκε φηη θαη ζην παξειζφλ έρνπλ γίλεη πεξηθνπέο θαη απηφ είρε άκεζε επίπησζε 

ζηα παηδηά αθνχ απηφκαηα δηάθνξεο παξνρέο κεηψζεθαλ φπσο ε κεηαθνξά ησλ παηδηψλ, νη 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπο αιιά θαη ε ζίηηζε. 

Παξάιιεια θαηαξγεί ην πεξηνξηζκφ πνπ ίζρπε κέρξη ζήκεξα φπνπ έλαο παηδηθφο ζηαζκφο 

κπνξνχζε λα θαιχςεη κέρξη θαη ην 70% ησλ ζέζεσλ ηνπ απφ ην πξφγξακκα. Απηφο ν 

πεξηνξηζκφο αίξεηαη θαη πιένλ κηα δνκή ζα κπνξεί λα θηινμελήζεη ην 100% ησλ ζέζεσλ ηεο. 

Απηφ ζα ζεκάλεη θαη λέν απνθιεηζκφ ζηα παηδηά ηεο ιατθήο νηθνγέλεηαο θαη ησλ δεκνζίσλ 

θαη δεκνηηθψλ ππαιιήισλ φπνπ δελ δηθαηνχηαη λα ελαηρζνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα 

αθνχ θαηά ην ππνπξγείν δηθαίσκα ζηνπο δσξεάλ παηδηθνχο ζηαζκνχο έρνπλ κφλν φζνη 

εξγαδφκελνη δνπλ θάησ απφ ην φξην ηεο θηψρηαο αιιά θαη νη νηθνγέλεηεο κε παηδηά ΑΜΕΑ.   

Όκσο ν εκπαηγκφο δελ ζηακαηάεη εδψ. Γηα θέηνο ε ρξεκαηνδφηεζε ζα είλαη αθφκα πην 

πεηζνθνκκέλε ζε ζρέζε κε πέξπζη αθήλνληαο αθφκα πεξηζζφηεξα παηδηά εθηφο παηδηθψλ 

ζηαζκψλ. Πέξπζη έκεηλαλ εθηφο πάλσ απφ 45.000 παηδηά θαη ε ρξεκαηνδφηεζε έθηαζε ζηα 
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184.000 εθ. επξψ, θέηνο πνπ ε ρξεκαηνδφηεζε δελ ζα μεπεξάζεη ηα 175.000 εθ. επξψ πφζα 

παηδηά ζα κείλνπλ εθηφο;  

Ελψ φζν αθνξά ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ έρνπλ πξνζιεθζεί κέζα απφ ηα πξνγξάκκαηα  ηνπ 

ΕΠΑ έλα είλαη ζίγνπξν. Όηη ηελ επφκελε ρξνληά δελ ζα αλαλεσζνχλ φιεο νη ζπκβάζεηο. 

Αθνχ φπσο γλσξίδνπκε νη ζπγθεθξηκέλεο πξνζιήςεηο έρνπλ άκεζε ζπλάξηεζε κε ηηο 

αηηήζεηο ησλ γνληψλ.   

Οη ζπγθεθξηκέλεο αλαδηαξζξψζεηο πνπ πξνσζεί ε ζπγθπβέξλεζε κφλν ηπραίεο δελ είλαη. 

Έξρνληαη λα πξνζηεζνχλ ζηε γεληθφηεξε πνιηηηθή πνπ ζέιεη έλα κηθξφηεξν θξάηνο αθφκα 

θαη ζηηο θνηλσληθέο δνκέο, ηε κείσζε ησλ παξνρνχκελσλ ππεξεζηψλ, ηελ παξά πέξα 

ππνβάζκηζε ησλ δεκνηηθψλ παηδηθψλ ζηαζκψλ θαη απφ πξνζσπηθφ αιιά θαη απφ 

πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη ηαπηφρξνλα ηε κεηαθνξά θνλδπιίσλ ζηα ηακεία ησλ ηδησηηθψλ 

παηδηθψλ ζηαζκψλ. Γηα κηα αθφκα θνξά επηβεβαηψλεηαη ε άπνςε φηη ε ζπγθπβέξλεζε γηα λα 

θάλεη ηε βξψκηθε δνπιεηά. Απηή ηε πνιηηηθή πνπ νη πξνεγνχκελεο θπβεξλήζεηο δελ 

πξφιαβαλ λα πινπνηήζνπλ.  

ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θηλείηε θαη ε πιεηνςεθία ηεο ΚΕΔΕ πνπ φρη απιά δελ ιέεη θνπβέληα 

αιιά εληζρχεη ηε ινγηθή ηνπ ππνπξγείνπ. Δελ ιέεη θνπβέληα γηα ηελ νπζηαζηηθή αιιαγή ηνπ 

ηξφπνπ ρξεκαηνδφηεζεο, εληζρχνληαο ην ξφιν ηεο, φηη ππεξεηεί πιήξσο ηα ηδησηηθά 

επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα θαη φρη ην ζπκθέξνλ ηνπ ιανχ.     

Καινχκε ηε θπβέξλεζε λα ζηακαηήζεη ηνλ εκπαηγκφ, ην εκπφξην απέλαληη ζηα παηδηά καο 

πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζνχλ νη ηδηψηεο θαη νη επξσπαίνη εηαίξνη καο. Η πξνζρνιηθή αγσγή 

δελ είλαη πξνλφκην αιιά δηθαίσκα γηα φια ηα παηδηά. 

Καινχκε ηνπο γνλείο, ηνπο εξγαδφκελνπο λα απαηηήζνπλ απνθιεηζηηθά Κξαηηθνχο 

Δεκφζηνπο Δσξεάλ παηδηθνχο ζηαζκνχο. Με γελλαία θαη απνθιεηζηηθή ρξεκαηνδφηεζε απφ 

ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ηελ θαηάξγεζε φισλ ησλ ηξνθείσλ πνπ επηβάιινπλ 

θπβέξλεζε αιιά θαη νη δεκνηηθέο αξρέο.  

Μνληκνπνίεζε φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο ηαζκνχο ρσξίο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο. 

Πξνζιήςεηο κφληκνπ πξνζσπηθνχ φισλ ησλ αλαγθαίσλ εηδηθνηήησλ ζε παηδαγσγηθφ, 

βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ, κε πιήξε κηζζνινγηθά - εξγαζηαθά θαη αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα γηα 

φινπο.  

Πξνηεξαηφηεηα γηα ηα παηδηά ησλ κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ, ησλ αλέξγσλ, ησλ κεηαλαζηψλ,  

ησλ θησρψλ απηναπαζρνινπκέλσλ. Δεκηνπξγία λέσλ παηδηθψλ ζηαζκψλ, ηφζσλ πνπ λα 

θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο φισλ ησλ παηδηψλ. Απνθιεηζηηθή δηάζεζε ησλ επξσπατθψλ 

θνλδπιίσλ γηα ηελ επέθηαζε θαη ελίζρπζε ησλ δεκφζησλ δνκψλ θαη φρη ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

ηδησηψλ. 
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