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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ 

Η ζπγθπβέξλεζε ΤΡΘΖΑ ΑΝΕΛ επηδηώθεη λα πξνρσξήζεη ζηελ αιιαγή ηνπ ηξόπνπ 

ρξεκαηνδόηεζεο κέζα από ην ΕΠΑ πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζεη θαη νπζηαζηηθά λα 

εληζρύζεη ηνπο ηδησηηθνύο παηδηθνύο ζηαζκνύο ζε βάξνο ησλ δεκνηηθώλ παηδηθώλ ζηαζκώλ. 

πγθεθξηκέλα:  

 Αιιάδνπλ ην ηξόπν ρξεκαηνδόηεζεο θαη ζα δίλεηε ππό ηε κνξθή ησλ voucher απ’ 

επζείαο ζηνπο γνλείο θαη όρη ζηηο δνκέο. Απνηέιεζκα, έλα κεγάιν κέξνο ησλ γνληώλ λα 

ζηξαθεί ζηνπο ηδησηηθνύο παηδηθνύο ζηαζκνύο κε ζπλέπεηα ηελ ππνβάζκηζε ησλ 

δεκνηηθώλ παηδηθώλ ζηαζκώλ θαη από πξνζσπηθό αιιά θαη από πιηθνηερληθή ππνδνκή. 

 Σν πνζό πνπ ζα δνζεί ζα είλαη κεησκέλν θαηά 5%. Απηό ζα ζεκάλεη όηη νη ππεξεζίεο 

πνπ ζα παξέρνληαη ζα είλαη αθόκα πην ππνβαζκηζκέλεο. Να ζπκίζνπκε όηη θαη πέξπζη 

κεηώζεθε άιιν έλα 5% κε απνηέιεζκα λα κείλνπλ εθηόο 45.000, θέηνο πνπ κεηώλεηαη 

άιιν έλα 5% πόζα παηδηά ζα κείλνπλ εθηόο; 

 Σν πξνζσπηθό πνπ είρε πξνζιεθζεί κέζα από ην πξόγξακκα νπζηαζηηθά βξίζθεηαη 

ζηνλ αέξα. Αθνύ ε επαλαπξόζιεςε ηνπο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηηο αηηήζεηο ησλ 

παηδηώλ.  

 Σα παηδηά απηά πνπ ζα δηθαηνύηαη λα εληαρζνύλ ζην πξόγξακκα ηνπ ΕΠΑ δελ ζα 

μεθηλήζνπλ ηε 1
ε
 ηνπ επηέκβξε όπσο όια ηα ππόινηπα παηδηά αιιά πνιύ αξγόηεξα 

ιόγσ ηεο θαζπζηέξεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο όπσο καο επηζήκαλε αξκόδηνο 

θπβεξλεηηθόο παξάγνληαο. 

 Καηαξγείηαη ν πεξηνξηζκόο πνπ ίζρπε κέρξη θαη ζήκεξα θαη πνπ όξηδε όηη κηα δνκή ζα 

κπνξνύζε λα θαιύςεη ηηο ζέζεηο ηνπ κέρξη 70% κέζα από ην πξόγξακκα ηνπ ΕΠΑ. 

Απηόο ν πεξηνξηζκόο αίξεηαη θαη πιένλ κηα δνκή ζα κπνξεί λα θαιύςεη ην ζύλνιν ησλ 

παηδηώλ έσο θαη ην 100%. Απνηέιεζκα ρηιηάδεο παηδηά ησλ ιατθώλ νηθνγελεηώλ αιιά 

θαη ησλ δεκνζίσλ θαη δεκνηηθώλ ππαιιήισλ λα κείλνπλ εθηόο. 

Απέλαληη ζε απηή ηε αληεξγαηηθή – αληηιατθή πνιηηηθή ζα πξέπεη λα αληηδξάζνπκε. 

Καλέλαο δελ κπνξεί λα κείλεη αδηάθνξνο κπξνζηά ζηε λέα ππνβάζκηζε ησλ δεκνηηθώλ 

παηδηθώλ ζηαζκώλ πνπ επηρεηξείηαη από ηε θπβέξλεζε θαη ηε πιεηνςεθία ησλ δεκνηηθώλ 

αξρώλ. Η πξνζρνιηθή αγσγή δελ είλαη πξνλόκην, είλαη δηθαίσκα γηα όια ηα παηδηά.  

Καλούμε όλους τους συναδέλφους ιδιαίτερα τους συναδέλφους στους 

παιδικούς σταθμούς, τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, τις 

λαϊκές επιτροπές να πάρουν μαζικά μέρος στη παράσταση 

διαμαρτυρίας τη Δευτέρα 11-7-2016 στις 13:00 μπροστά στο 

Υπουργείο Εσωτερικών.    
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