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Θέμα: «Πρωτοφανής αποκλεισμός χιλιάδων παιδιών από τα Κέντρα 

Δημιουργικής Απασχόλησης και τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς των 

Δήμων» 

 

Μετά και την πρόσφατη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της δράσεως 

«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής», πολλές είναι οι 

έντονες και οργισμένες διαμαρτυρίες εκ μέρους των γονέων οι οποίοι ενώ 

πληρούσαν τα κριτήρια που έθετε η σχετική Πρόσκληση, παρέμειναν εκτός 

δομών Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.ΑΠ.). Σύμφωνα με τα 

υφιστάμενα στοιχεία, το προηγούμενο έτος (2019-2020) από τα περίπου 280 

εκατ. ευρώ του προγράμματος «Εναρμόνιση Επαγγελματικής & 

Οικογενειακής Ζωής», υπολογίστηκαν τόσο για τα ΚΔΑΠ, όσο και τα ΚΔΑΠ-

ΜΕΑ (δημοτικά και ιδιωτικά) 97 εκατ. ευρώ. Το ύψος αυτό προέκυψε εκ των 

υστέρων, δηλ. κατόπιν των αιτήσεων του αριθμού των προς ένταξη, περίπου 

67.000 παιδιών. Ωστόσο, φέτος και πάντοτε σύμφωνα με τα όσα βλέπουν το 

φως της δημοσιότητας και με βάση την Προκήρυξη, εκ μέρους εμπλεκόμενων 

συλλογικών φορέων, για το 2020-2021, και εκ των προτέρων, τα 

συναρμόδια υπουργεία Ανάπτυξης, Εργασίας και Εσωτερικών,1 από τα 279 

 
1 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης, «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής 
Ζωής, Περιόδου 2020-2021», Διαθέσιμο από: https://bit.ly/3gehGDe  

https://bit.ly/3gehGDe


εκατ. ευρώ του προγράμματος «Εναρμόνιση Επαγγελματικής & 

Οικογενειακής Ζωής», χορηγούν «το 35% (κατ’ ανώτατο) για τις δομές 

κατηγορίας Γ και Δ, με προτεραιότητα στην κατηγορία Δ». Δηλαδή, τα 

συναρμόδια υπουργεία προϋπολόγισαν να δώσουν, περίπου 97 εκατ. ευρώ 

για τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ για αριθμό αιτήσεων που σύμφωνα με τα 

στοιχεία που δημοσίευσε η Ε.Ε.Τ.Α., (για τις δομές κατηγορίας Γ και Δ) 

έφθασε τα 133.076 παιδιά (127.476 παιδιά για τα ΚΔΑΠ και 5.600 για τα 

ΚΔΑΠ-ΜΕΑ).  

Παρά τις προτάσεις και τις υποδείξεις των οργάνων της Αυτοδιοίκησης 

(ΚΕΔΕ, ΠΕΔ) το τραγικό αποτέλεσμα των δυσλειτουργικών Κυβερνητικών 

χειρισμών είναι σήμερα ο αποκλεισμός περίπου 65.000 παιδιών, σε μία 

πολύ κρίσιμη υγειονομική και κοινωνικό-οικονομική συγκυρία, που επιβάλλει 

την άρτια και συντονισμένη οργάνωση και λειτουργία του συνόλου των 

κοινωνικών δομών της χώρας. Επιπροσθέτως, μεγάλος αριθμός παιδιών θα 

βιώσει τον αποκλεισμό και  από τους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Ειδικότερα, 

σε ότι αφορά τους βρεφονηπιακούς σταθμούς στην περιοχή της Φθιώτιδας 

και πάντοτε σύμφωνα με στοιχεία που είδαν πρόσφατα το φως της 

δημοσιότητας πρόσβαση σε voucher θα έχουν 1711 παιδιά, ενώ 658 

βρίσκονται εκτός και σε καθεστώς αναμονής, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει η 

περίπτωση του Δήμου Λοκρών, στον οποίο φέτος δεν θα υπάρχει δομή που 

θα λειτουργεί στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος.   

Σημειώνεται δε ότι, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Συνέδριο της 

ΚΕΔΕ, στις 03/12/2016 ως Πρόεδρος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο κ. 

Μητσοτάκης, αναφερόμενος στον κρίσιμο ρόλο που επιτελεί η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, δήλωνε ανάμεσα σε άλλα: «Είστε ένας από τους πιο 

σημαντικούς, αν όχι ο πιο σημαντικός πυλώνας σήμερα, που διασφαλίζει 

την κοινωνική συνοχή […] και δυστυχώς το κεντρικό κράτος αντί να σας 

συμπαρίσταται, σας περιορίζει, σας στερεί τις βασικές προυποθέσεις 

για να μπορείτε να κάνετε καλά τη δουλειά σας».2  

Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο συζήτησης (13/09/2017) του 

Πρωθυπουργού, κ. Μητσοτάκη με νέες μητέρες στη Δημοτική Βιβλιοθήκη 

Περιστερίου, ο πρώτος δήλωσε: «Να δώσουμε στα παιδιά μας πρόσβαση σε 

 
2 Ομιλία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας στο Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και 
Κοινοτήτων, 3/12/2016, Διατίθεται από: https://bit.ly/2EgcIsF  

https://bit.ly/2EgcIsF


ποιοτική προσχολική αγωγή […] για να μην δημιουργούμε ανισότητες 

που θα κυνηγούν τα παιδιά για όλη τους τη ζωή», ενώ σε συνάντηση 

(17/07/2019) ανάμεσα στην αρμόδια Υφυπουργό Εργασίας & Κοινωνικών 

Υποθέσεων, αρμόδια για τα θέματα της κοινωνικής πρόνοιας, κα Δόμνα 

Μιχαηλίδου, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής 

Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), κ. Θεόδωρο Γκοτσόπουλο και τον 

Πρόεδρο, κ. Δημήτριο Καλογερόπουλο, παρουσία του Υπουργού Εργασίας & 

Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ιωάννη Βρούτση, η πρώτη δήλωσε: «Είχαμε μία 

εκτενή και παραγωγική συζήτηση και συνεργασία με τη διοίκηση της ΕΕΤΑΑ 

σχετικά με το θέμα της ενίσχυσης της απορρόφησης βρεφών, νηπίων, 

παιδιών και ατόμων με αναπηρία, σε κατάλληλες δομές. Η δράση αυτή 

που στοχεύει στην ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών από 

οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα και στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών 

φροντίδας και φιλοξενίας του ευαίσθητου αυτού τμήματος της κοινωνίας μας, 

θα πρέπει να ενισχυθεί με όλες μας τις δυνάμεις…». 

Επειδή, το κεντρικό κράτος οφείλει να συμπαρίσταται, να μην 

περιορίζει και να μη στερεί τις βασικές προϋποθέσεις για να μπορούν οι 

φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να κάνουν καλά τη δουλειά σας, ώστε να 

είναι σε θέση να υλοποιούν δράσεις που διασφαλίζουν την κοινωνική 

συνοχή, όπως ο σημερινός Πρωθυπουργός, ως Πρόεδρος της Αξιωματικής 

Αντιπολίτευσης είχε δηλώσει στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ στις 03/12/2016. 

Επειδή, σήμερα παρά ποτέ υφίσταται ανάγκη «να δώσουμε στα παιδιά 

μας πρόσβαση σε ποιοτική προσχολική αγωγή […] για να μην δημιουργούμε 

ανισότητες που θα κυνηγούν τα παιδιά για όλη τους τη ζωή», όπως ο ίδιος 

Πρωθυπουργός είχε δηλώσει κατά την από 13/09/2017 συζήτηση του με νέες 

μητέρες στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Περιστερίου.  

Επειδή, σήμερα παρά ποτέ «θα πρέπει να ενισχυθούν με όλες μας τις 

δυνάμεις» - όπως δήλωσε στις 17/07/2019 η συναρμόδια Υφυπουργός – 

δράσεις που προάγουν την κοινωνική συνοχή, την πρόσβαση στη 

δημιουργική απασχόληση, την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και 

δυνητικά την εκπαίδευση στην προσαρμογή των παιδιών στις νέες συνθήκες 

που έχουν διαμορφωθεί και βρίσκονται σε εξέλιξη.  

Επειδή, το σύνολο των ανωτέρω αποτυπώνεται και στην από 22-08-

2020 επιστολή της ΠΑΣΕΚΔΑΠ. 



Επειδή, η αξιωματική αντιπολίτευση συμμερίζεται την τοποθέτηση του 

Πανελλήνιου Συλλόγου, ο οποίος εκλαμβάνει τη διαμορφωθείσα αυτή 

πραγματικότητα ως μια «ξεκάθαρη κυβερνητική πρόθεση που οδηγεί 

συνειδητά στην ανεργία και εργασιακή αβεβαιότητα εκατοντάδες 

εργαζόμενους στις δομές και 65.000 παιδιά αποκλεισμένα, λόγω μιας 

φιλελεύθερης πολιτικής προσέγγισης που προσεγγίζει την λειτουργία των 

Δομών αυτών με όρους αυτορρύθμισης από τους κανόνες της αγοράς» και 

όχι ως μια παιδαγωγική, ελεύθερη δημιουργική απασχόληση που ουσιαστικά 

και έμπρακτα στηρίζει την Ελληνική οικογένεια σε κάθε γωνιά της Πατρίδας 

μας». 

 

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί: 

 

1. Προτίθενται να μεριμνήσουν ώστε να εξευρεθούν ή/και αξιοποιηθούν 

άμεσα και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, 

οι αναγκαίοι οικονομικοί πόροι, ώστε να χορηγηθούν voucher σε όλες τις 

μητέρες που πληρούν τα κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια που 

τέθηκαν, που έλαβαν υψηλή μοριοδότηση και τελικά μετά από τόσα χρόνια 

αδιάκοπης συμμετοχής τους, απορρίφθηκαν φέτος για πρώτη φορά από 

το Πρόγραμμα; 

2. Προτίθενται να ενισχύσουν από οποιαδήποτε άλλη πηγή τη 

χρηματοδότηση των δομών ΚΔΑΠ; 

3. Ποια πρωτοβουλία προτίθενται να αναλάβουν για την αντιμετώπιση της 

εργασιακής ανασφάλειας που χαρακτηρίζει τον εν λόγω κλάδο, το έργο 

του οποίου ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε ως σπουδαίο σε 

συνάντηση που είχε με εκπροσώπους του Πανελληνίου Συλλόγου 

Εργαζομένων των δομών στο συνέδριο της ΚΕΔΕ τον Δεκέμβρη του 2016 

στη Θεσσαλονίκη, όπως αναφέρουν στην ανωτέρω επιστολή3; Εάν ναι, 

ποια είναι αυτή και προτίθεσθε να την υλοποιήσετε άμεσα και πριν την 

έναρξη του σχολικού έτους; 

 
3 Επιστολή του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζομένων Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 

με θέμα: «Επιτακτική ανάγκη άμεσης παρέμβασης του Πρωθυπουργού για τη σωτηρία των ΚΔΑΠ», 

Διατίθεται από: https://cutt.ly/Pfs5QJH  

https://cutt.ly/Pfs5QJH


Οι ερωτώντες Βουλευτές 

Σαρακιώτης Ιωάννης 

Γκιόλας Ιωάννης 

Αβραμάκης Ελευθέριος 

Αγαθοπούλου Ειρήνη 

Αθανασίου Αθανάσιος 

Αλεξιάδης Τρύφων 

Αναγνωστοπούλου Σία 

Αυγέρη Θεοδώρα 

Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος 

Βαγενά Άννα 

Βαρδάκης Σωκράτης 

Βερναρδάκης Χριστόφορος 

Βέττα Καλλιόπη 

Γεροβασίλη Όλγα 

Γιαννούλης Χρήστος 

Δρίτσας Θεόδωρος 

Ελευθεριάδου Τάνια 

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν 

Ηγουμενίδης Νικόλαος 

Θραψανιώτης Εμμανουήλ 

Καλαματιανός Διονύσιος 

Καρασαρλίδου Φρόσω 

Κασιμάτη Νίνα 

Καφαντάρη Χαρά 

Μάλαμα Κυριακή 

Μαμουλάκης Χάρης 

Μάρκου Κώστας 

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος 

Μπάρκας Κωνσταντίνος 

Νοτοπούλου Αικατερίνη 

Παπαδόπουλος Σάκης 

Παπανάτσιου Αικατερίνη 



Παπαχριστόπουλος Θανάσης 

Παππάς Νικόλαος 

Πέρκα Θεοπίστη 

Πούλου Παναγιού 

Ραγκούσης Ιωάννης 

Σαντορινιός Νεκτάριος 

Σκουρολιάκος Πάνος 

Σκούφα Ελισσάβετ 

Συρμαλένιος Νικόλαος 

Τελιγιορίδου Ολυμπία 

Τζούφη Μερόπη 

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος 

Τσίπρας Γεώργιος 

Φάμελλος Σωκράτης 

Χατζηγιαννάκης Μίλτος 

Χρηστίδου Ραλλία 

Ψυχογιός Γεώργιος 


