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ΚΕΝΣΡΘΚΗ ΕΝΩΗ 

ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑ  

                                                          

ΔΕΛΣΘΟ ΣΤΠΟΤ  

 

Με ηη ζςμμεηοσή ηος Πποέδπος ηηρ ΚΕΔΕ Γ. Παηούλη η ζςνένηεςξη 

ηύπος για ηη δπάζη «Εναπμόνιζη Οικογενειακήρ και Επαγγελμαηικήρ 

Ζωήρ» 

Γ. Παηούληρ: Θεηική εξέλιξη η αύξηζη ηων θέζεων ζηοςρ παιδικούρ και 

βπεθονηπιακούρ ζηαθμούρ, όμωρ ηελικόρ ζηόσορ παπαμένει να μη 

μείνει κανένα παιδί εκηόρ δομών 

 

«Όηαλ ππάξρεη ζπλελλόεζε θαη ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ εκπιεθόκελσλ 

Υπνπξγείσλ θαη ηεο Απηνδηνίθεζεο Πξώηνπ Βαζκνύ, ηα απνηειέζκαηα είλαη 

άκεζα νξαηά. Ζ αύμεζε ησλ ζέζεσλ ζηνπο παηδηθνύο θαη βξεθνλεπηαθνύο 

ζηαζκνύο κέζσ ηεο δξάζεο, Δλαξκόληζε Οηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο 

Εσήο, απνδεηθλύεη όηη όηαλ ε Κεληξηθή Γηνίθεζε θαη ε Απηνδηνίθεζε 

ζπλεξγάδνληαη ζσζηά, απηό είλαη πξνο όθεινο ησλ ζπκπνιηηώλ καο. Ωζηόζν 

ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί όηη ην πξόγξακκα ζα είλαη επηηπρεκέλν ζην ζύλνιό 

ηνπ, κόλν όηαλ δε ζα ππάξρεη θαλέλα παηδί εθηόο δνκώλ».  

Σηε ζρεηηθή επηζήκαλζε πξνρώξεζε ν Πξόεδξνο ηεο ΚΔΓΔ Γ. Παηνύιεο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο θνηλήο ζπλέληεπμεο ηύπνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 

Υπνπξγείν Δζσηεξηθώλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο γηα ηε δξάζε 

«Δλαξκόληζε Οηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο» θαη ηελ ρνξήγεζε 

πξόζζεησλ vouchers γηα ηελ ζπκκεηνρή επηπιένλ 13.000 παηδηώλ ζε 

παηδηθνύο  ζηαζκνύο.  

Ζ ζπλέληεπμε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζπληνληζηή ηνλ Υπνπξγό Δζσηεξηθώλ 

θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο, Παλαγηώηε Κνπξνπκπιή, θαη ζπκκεηείραλ 

εθηόο από ηνλ Πξόεδξν ηεο ΚΔΓΔ Γ. Παηνύιε, ε Αλαπιεξώηξηα Υπνπξγόο 

Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο, Θεαλώ 

Φσηίνπ, ν Υθππνπξγόο ΔΣΓΑ, Γηάλλεο Μπαιάθαο, ν Υθππνπξγόο 

Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Τνπξηζκνύ, Αιέμεο Φαξίηζεο, ν εηδηθόο 

γξακκαηέαο ηνπ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ Δπξσπατθνύ Κνηλσληθνύ 

Τακείνπ (ΔΚΤ) ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Γηώξγνο Ησαλλίδεο θαη ν 

Γηεπζύλνληαο Σύκβνπινο ηεο ΔΔΤΑΑ Θεόδσξνο Γθνηζόπνπινο. 



 

Ο Υπνπξγόο Δζσηεξηθώλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο, αθνύ αλαθνίλσζε 

όηη εμαζθαιηζηήθαλ ζπλνιηθά 92.000 vouchers, γηα ηνπο παηδηθνύο θαη 

βξεθνλεπηαθνύο ζηαζκνύο θαη δόζεθαλ 16.550 πεξηζζόηεξεο ζέζεηο ζε 

ζρέζε κε πέξπζη,  αλαθέξζεθε ζηελ αγαζηή ζπλεξγαζία πνπ ππάξρεη κε ην 

Πξόεδξν ηεο ΚΔΓΔ Γ. Παηνύιε.  

Όπσο ππνγξάκκηζε ν Π. Κνπξνπκπιήο, «έρνπκε απνδείμεη όηη δελ κηιάκε κε 

βάζε ηηο θνκκαηηθέο καο απνρξώζεηο θαη επηβεβαηώλνπκε ρσξίο 

θνθνξνκαρίεο όηη κέζα από ζπλελλόεζε θαη ζσζηή ζπλεξγαζία κπνξνύκε λα 

πεηύρνπκε ζεκαληηθά απνηειέζκαηα».  

Ο Πξόεδξνο ηεο ΚΔΓΔ Γ. Παηνύιεο, αθνύ αλαθέξζεθε ζηηο αξρηθέο 

επηθπιάμεηο ηεο ΚΔΓΔ γηα ηηο αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζηε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο 

ηνπ vouchers, ππνγξάκκηζε όηη ε ζπλεξγαζία πνπ έρεη αλαπηπρζεί ζην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα, κπνξεί λα ζεσξεζεί έλα θαιό δείγκα γξαθήο 

πξνθεηκέλνπ λα επεθηαζεί θαη ζε άιια δεηήκαηα πνπ απαζρνινύλ ηνπο 

δήκνπο.  

«Με ζπγθεθξηκέλα βήκαηα, όπσο ε παξέκβαζε καο πξηλ από ηε ΓΔΘ, λα 

δεηήζνπκε από ηνλ Πξσζππνπξγό λα δηαηεζεί έλα κέξνο ησλ ρξεκάησλ από 

ηηο ηειενπηηθέο άδεηεο γηα ην πξόγξακκα Δλαξκόληζε Οηθνγελεηαθήο θαη 

Δπαγγεικαηηθήο Εσήο, θαηαθέξακε λα ζπκβάινπκε ζηελ ηειηθή έθβαζε ηεο 

πξνζπάζεηαο γηα θάιπςε αθόκα πεξηζζόηεξσλ παηδηώλ. Όκσο ζα πξέπεη λα 

εξγαζηνύκε όινη πξνθεηκέλνπ λα κελ βξεζεί ηελ επόκελε πεξίνδν εθηόο 

δνκώλ θαλέλα παηδί. Πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή ζα πξέπεη κέζσ  

ρξεκαηνδνηήζεσλ από ηηο πεξηθέξεηεο, ην πξόγξακκα ΔΣΠΑ 2014 -2020 θαη 

κέξνο ησλ εζόδσλ από ηηο ηειενπηηθέο άδεηεο λα εμαζθαιηζηνύλ ηα αλαγθαία 

θνλδύιηα γηα λα δεκηνπξγεζνύλ λέεο δνκέο ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ απμεκέλεο 

αλάγθεο».  

Να ζεκεησζεί όηη από ηα 84.800 vouchers πνπ δόζεθαλ ζηελ πξώηε θάζε 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ 75.300. Με δεδνκέλν όηη έκεηλαλ αδηάζεηα 9.500, 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δεύηεξε θαηαλνκή κε λέα πξόζθιεζε πνπ εθδόζεθε. 

Σηε δεύηεξε πξόζθιεζε εθδήισζαλ πξνζήιζαλ από ηνπο 36.000 γνλείο νη 

16.550.  

Οη αξκόδηνη ππνπξγνί έθαλαλ γλσζηό όηη εμεηάδεηαη ε δπλαηόηεηα ηα Κέληξα 

Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο λα ιεηηνπξγνύλ ζε εγθαηαζηάζεηο ζρνιείσλ πνπ 

δελ έρνπλ απνγεπκαηηλή βάξδηα, ελώ δηεξεπλάηαη ην πιαίζην νη πόξνη από 

vouchers πνπ δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ θέηνο λα πάλε γηα ηελ θαηαζθεπή 

λέσλ δνκώλ. 

Γηα λα γίλεη νξζή ραξηνγξάθεζε ησλ αλαγθώλ θαη λα αλαπηπρζνύλ λέεο 

δνκέο ζηηο πεξηνρέο απηέο έρεη δεηεζεί από ηελ ΔΔΤΑΑ λα πξαγκαηνπνηήζεη 

εηδηθή κειέηε κέρξη ηα Φξηζηνύγελλα. 

ΓΡΑΦΕΘΟ ΣΤΠΟΤ 



Τει.: 2132147514, 2132147540, Fax: 2103899651, E-mail : info@kedke.gr, 

kedkegr@gmail.com 
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