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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ - ΚΑΛΕΜΑ 
 
Η  ςυγκυβζρνθςθ ΤΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ επιχειρεί να αλλάξει το τρόπο χρθματοδότθςθσ του 

προγράμματοσ  ΕΠΑ  για  τουσ  δθμοτικοφσ  παιδικοφσ  στακμοφσ.  
υγκεκριμζνα:  

 Η χρθματοδότθςθ κα δίνετε υπό τθ μορφι των voucher απ’ ευκείασ ςτουσ γονείσ και 
όχι ςτισ δομζσ. Αποτζλεςμα, θ υποβάκμιςθ των δθμοτικϊν παιδικϊν ςτακμϊν και 
από προςωπικό αλλά και από υλικοτεχνικι υποδομι κακϊσ και ότι ζνα μεγάλο 
μζροσ των γονιϊν να ςτραφεί ςτουσ ιδιωτικοφσ παιδικοφσ ςτακμοφσ.  

 Σο ποςό που κα δοκεί φζτοσ είναι 175 εκατομμφρια ευρϊ μειωμζνο κατά 5%, όταν 
το αντίςτοιχο ποςό πζρςι ΗΣΑΝ περίπου 184. Να υπενκυμίςουμε ότι πζρςι είχαν 
μείνει εκτόσ 45.000 παιδιά. Επιπλζον αυτό ςθμαίνει ότι και οι υπθρεςίεσ που κα 
παρζχονται κα είναι ακόμα πιο υποβακμιςμζνεσ.  

 Σο προςωπικό που δουλεφει ςτουσ ςτακμοφσ  μζςα από το πρόγραμμα ουςιαςτικά 
βρίςκεται ςτον αζρα.  Αφοφ θ επαναπρόςλθψθ τουσ είναι άμεςα ςυνδεδεμζνθ με 
τισ αιτιςεισ των παιδιϊν που κα γίνουν φζτοσ.  

 Καταργείται ο περιοριςμόσ που ίςχυε μζχρι και ςιμερα και που όριηε ότι μια δομι 
κα μποροφςε να καλφψει τισ κζςεισ του μζχρι 70% μζςα από το πρόγραμμα του 
ΕΠΑ. Αυτόσ ο περιοριςμόσ αίρεται και πλζον μια δομι κα μπορεί να καλφψει το 
ςφνολο των παιδιϊν ζωσ και το 100%. Αποτζλεςμα χιλιάδεσ παιδιά των λαϊκϊν 
οικογενειϊν που δεν καλφπτονται από το πρόγραμμα να μείνουν εκτόσ. 

 

υνάδελφιςςεσ – ςυνάδελφοι,  

Κανζνασ δεν πρζπει να μείνει με ςταυρωμζνα τα χζρια μπροςτά ςτθ νζα υποβάκμιςθ 

των δθμοτικϊν παιδικϊν ςτακμϊν που επιχειρείται από τθ κυβζρνθςθ.  

Καλοφμε όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ να πάρουν μαηικά μζροσ ςτθ 

ΠΑΡΑΣΑΗ ΔΙΑΜΑΡΣΤΡΙΑ τθ Δευτζρα 11-7-2016  ςτισ 13:00  μπροςτά ςτο 

Τπουργείο Εςωτερικών. 

Γι’ αυτό το λόγο με απόφαςθ τθσ Γ.. που πραγματοποιικθκε τθ Πζμπτθ 7 

Ιοφλθ προκθρφςςουμε ΣΑΗ ΕΡΓΑΙΑ τθ Δευτζρα 11-7-2016  από τισ 

12 ζωσ τθ λιξθ του ωραρίου των παιδικών ςτακμών ώςτε να 

διευκολφνουμε τισ εργαηόμενεσ να πάρουν μζροσ ςτθ κινθτοποίθςθ.    

Σο  Δ.. 
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