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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Σν ΤΝΔΘΚΑΣΟ ΟΣΑ ΑΣΣΘΚΗ, ε ΟΓΕ, χιινγνη Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ, ν Δήκαξρνο 

Καηζαξηαλήο θαζψο θαη Δεκνηηθνί χκβνπινη ηεο Αηηηθήο ηε Δεπηέξα 11-7-2016 

πξαγκαηνπνηήζακε παξάζηαζε δηακαξηπξίαο ζην ππνπξγείν Εζσηεξηθψλ,  αληηδξψληαο ζηηο 

επηθείκελεο αιιαγέο φζν αθνξά ηε ρξεκαηνδφηεζε κέζα απφ ην πξφγξακκα ηνπ ΕΠΑ.  

Θεσξνχκε απαξάδεθηε ηε ζηάζε ηνπ Τπνπξγείνπ λα αθήζεη ηνπο εξγαδφκελνπο λα 

πεξηκέλνπλ ζηελ είζνδν ηνπ Τπνπξγείνπ επί δχν ψξεο, κε ηε δηθαηνινγία φηη δελ είρε 

ελεκεξσζεί. Παξά ηελ ππεθθπγή ηνπ Τπνπξγείνπ λα πξαγκαηνπνηήζεη ζπλάληεζε κεηά απφ 

ηηο έληνλεο δηακαξηπξίεο καο θαη ηηο θσλέο καο ν Τπνπξγφο αλαγθάζηεθε λα καο δερηεί.  

ηε ζπλάληεζε κε ηνλ Τπνπξγφ Εζσηεξηθψλ εθθξάζακε ηελ αληίζεζε καο ζηελ απφθαζε ηεο 

ζπγθπβέξλεζεο ΤΡΘΖΑ ΑΝΕΛ λα αιιάμεη ην ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο θαη γηα πξψηε θνξά 

αληί λα επηρνξεγεί ηε δνκή ζα ρξεκαηνδνηεί ηνλ σθεινχκελν κέζα απφ ηε κνξθή ησλ 

voucher πνπ θαη απηφ ζα είλαη γηα άιιε κηα ρξνληά πεηζνθνκκέλν θαηά 5%. Η ζπγθεθξηκέλε 

αιιαγή ζα έρεη σο ζπλέπεηα νη παηδηθνί ζηαζκνί αιιά θαη ηα ΚΔΑΠ επί ηεο νπζίαο λα κελ 

κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ κέρξη θαη ηνλ Οθηψβξε, αθνχ κέρξη ηφηε δελ ζα γλσξίδεη θαλέλαο 

πφζνη απφ ηνπο γνλείο ζα επηιέμνπλ ηνπο δεκνηηθνχο παηδηθνχο ζηαζκνχο θαη πφζνη ηνπο 

ηδησηηθνχο, πφζε ζα είλαη ε επηρνξήγεζε πνπ ζα ιάβνπλ νη δήκνη θαη ηέινο πφζνη 

εξγαδφκελνη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα εξγάδνληαη κέζα απφ ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ζηνπο 

δεκνηηθνχο παηδηθνχο ζηαζκνχο αθνχ κέρξη θαη ζήκεξα ν αξηζκφο ησλ εξγαδφκελσλ ήηαλ ζε 

άκεζε ζπλάξηεζε κε ην ελδηαθέξνλ ησλ γνληψλ. 

Επίζεο εθθξάζακε ηελ αληίζεζε καο ζηε θαηάξγεζε ηνπ πεξηνξηζκνχ πνπ ππήξρε κέρξη θαη 

ζήκεξα θαη φπνπ κηα δνκή ζα κπνξνχζε λα θαιχςεη κέρξη θαη ην 70% ηεο δχλακεο ηεο κέζα 

απφ ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα. Ελψ αλαθέξακε θαη ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα ην Δήκν 

Ζσγξάθνπ φπνπ ε Δηνίθεζε ηνπ Δήκνπ αξλείηαη λα πξνρσξήζεη ζηελ επαλεγγξαθή παηδηψλ 

εθηφο ΕΠΑ. Θπκίδνπκε φηη ν πεξηνξηζκφο ηνπ 70% κε βάζε ηελ απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο 

θαηαξγείηε θαη πιένλ κηα δνκή ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κε ην 100% ηεο δχλακεο ηεο κέζα 
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απφ ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα. Απηφ ζα έρεη σο ζπλέπεηα ρηιηάδεο παηδηά πνπ δελ πιεξνχλ 

ηηο πξνυπνζέζεηο ππαγσγήο ζην πξφγξακκα ηνπ ΕΠΑ φπσο νη δεκφζηνη θαη δεκνηηθνί 

ππάιιεινη αιιά θαη νη ιατθέο νηθνγέλεηεο λα κείλνπλ εθηφο. 

Ελψ φζν αθνξά ηα παλεγχξηα φηη ε θπβέξλεζε θαηάθεξε θαη εμαζθάιηζε 175 εθ. επξψ, 

δειψζακε φηη ζα πξέπεη ηα ζηειέρε ηεο θπβέξλεζεο λα ζηακαηήζνπλ λα παλεγπξίδνπλ δηφηη 

πέξπζη κε 184 εθ. επξψ έκεηλαλ εθηφο παηδηθψλ ζηαζκψλ 45.000 ρηιηάδεο παηδηά. Φέηνο πνπ 

ηα ρξήκαηα είλαη ιηγφηεξα πφζα παηδηά ζα κείλνπλ εθηφο;       

Απφ ηε κεξηά ηνπ ν ππνπξγφο ην κφλν πνπ έθαλε ήηαλ λα σξαηνπνηήζεη  ηηο αιιαγέο ζην 

πξφγξακκα δειψλνληάο καο φηη θαλέλα παηδί δελ ζα κείλεη εθηφο, παξφηη ζπκθψλεζε φηη ην 

ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα θέηνο ζα ππνρξεκαηνδνηεζεί θαηά 9 εθ. επξψ. Ελψ φζν αθνξά ην 

πξνζσπηθφ καο δήισζε φηη θαλέλαο εξγαδφκελνο δελ ζα κείλεη εθηφο θαη φηη ζα αλαλεσζνχλ 

νη ζπκβάζεηο, φκσο ιίγα ιεπηά λσξίηεξα ζχκβνπινο ηνπ ππνπξγνχ καο δηαβεβαίσλε φηη 

νπζηαζηηθά δελ κπνξεί λα δεζκεπηεί θαλέλαο φηη ζα αλαλεσζνχλ φιεο νη ζπκβάζεηο ησλ 

ζπλαδέιθσλ. Σν αλ ζα αλαλεσζνχλ φιεο νη ζπκβάζεηο ζα εμαξηεζεί απφ ηηο αηηήζεηο ησλ 

γνληψλ.         

Δελ πξέπεη λα ππάξρεη θακία ακθηβνιία γηα ην ξφιν πνπ παίδεη θαη ε ζεκεξηλή ζπγθπβέξλεζε 

ΤΡΘΖΑ ΑΝΕΛ. Γηα αθφκα κηα θνξά έξρεηαη λα πινπνίεζε ηε πνιηηηθή πνπ νη πξνεγνχκελεο 

θπβεξλήζεηο δελ ηφικεζαλ λα πινπνηήζνπλ.  

Καινχκε ηε θπβέξλεζε λα πάξεη πίζσ ηε ζπγθεθξηκέλε απφθαζε, λα ζηακαηήζεη λα γίλεηαη 

ληίιεξ ησλ ηδησηηθψλ παηδηθψλ ζηαζκψλ. Καινχκε φκσο ηνπο γνλείο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο 

λα βγάινπλ ζπκπεξάζκαηα θαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε απφθαζε ηεο ζπγθπβέξλεζεο ΤΡΘΖΑ 

ΑΝΕΛ, λα ζπλαρζνχλ κε ηηο ηαμηθέο δπλάκεηο θαη κέζα απφ ηα ζσκαηεία ηνπο, ηνπο 

ζπιιφγνπο γνλέσλ αιιά θαη ηηο Λατθέο Επηηξνπέο θαη λα απαηηήζνπλ: 

Να πάρεη πίζφ ε θσβέρλεζε ηης ζσγθεθρηκέλες αιιαγές θαη λα δηαζθαιίζεη ηε 

ιεηηοσργία ηφλ παηδηθώλ ζηαζκώλ αιιά θαη ηφλ ΚΔΑΠ από ηε 1
ε
 ηοσ επηέκβρε.   

Δεκόζηοσς, Κραηηθούς, Δφρεάλ, Αζθαιείς παηδηθούς ζηαζκούς γηα όια ηα παηδηά κε 

πιήρε θραηηθή τρεκαηοδόηεζε από ηο θραηηθό προϋποιογηζκό. 

Κακία απόισζε εργαδοκέλοσ. Μοληκοποίεζε όιφλ ηφλ εργαδοκέλφλ τφρίς όροσς θαη 

προϋποζέζεης. Προζιήυεης κόληκοσ προζφπηθού όιφλ ηφλ αλαγθαίφλ εηδηθοηήηφλ κε 

πιήρε κηζζοιογηθά θαη αζθαιηζηηθά δηθαηώκαηα. 

 
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ 


