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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Ο Υπνπξγόο Εζσηεξηθώλ θαη Δηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο θ. Παλαγηώηεο Κνπξνπ-

κπιήο, από θνηλνύ κε ηελ Αλαπιεξώηξηα Υπνπξγό Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνη-

λσληθήο Αιιειεγγύεο θπξία Θεαλώ Φσηίνπ θαη κε ηελ παξνπζία ηνπ Υθππνπξγνύ 

Εζσηεξηθώλ θαη Δηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο θ. Γηάλλε Μπαιάθα, ηνπ Εηδηθνύ 

Γξακκαηέα ηνπ Υπνπξγείνπ  Οηθνλνκίαο Αλάπηπμεο θαη Τνπξηζκνύ θ. Γηάλλε Ισαλ-

λίδε, ηνπ Δηεπζύλνληνο Σπκβνύινπ ηεο ΕΕΤΑΑ (Ειιεληθή Εηαηξία Τνπηθήο Αλάπηπ-

μεο θαη Απηνδηνίθεζεο) θ. Θεόδσξνπ Γθνηζόπνπινπ θαη ηνπ εηδηθνύ ζπλεξγάηε ηνπ 

Υπνπξγνύ ΕΣΔΑ ζε ζέκαηα θνηλσληθήο πνιηηηθήο θ. Επάγγεινπ Απγνπιά, παξνπζί-

αζε ζε εθπξνζώπνπο ζπιιόγσλ ηδησηηθώλ παηδηθώλ ζηαζκώλ θαη εθπξόζσπν ηνπ 

Παλειιήληνπ Σπιιόγνπ Εξγαδνκέλσλ ζηα Κέληξα Δεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο Παη-

δηώλ θαη Παηδηώλ κε Αλαπεξία, ην λέν ηξόπν εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Ελαξ-

κόληζεο Οηθνγελεηαθήο θαη Επαγγεικαηηθήο δσήο. 

Η ελεκέξσζε απηή, έιαβε ρώξα ζε ζπλέρεηα ηεο πξν εκεξώλ ζρεηηθήο ελεκέξσζεο  

ηεο ΚΕΔΕ από ηελ πνιηηηθή εγεζία ησλ εκπιεθνκέλσλ Υπνπξγείσλ. 

Τν πξόγξακκα απηό ζα πινπνηεζεί εθ λένπ από ηελ ΕΕΤΑΑ. 

 Όπσο ζεκείσζε ν ππνπξγόο, γηα πξώηε θνξά αληηκεησπίδεηαη ε θαηάθνξε αδηθία 

ηόζσλ εηώλ, νηθνγέλεηεο πνπ δνπλ θάησ από ην όξην ηεο θηώρεηαο, λα κε ιακβάλνπλ 

ελ ηέιεη ην voucher γηα ηελ εγγξαθή ησλ παηδηώλ ηνπο ζε παηδηθνύο ζηαζκνύο, ελώ ην 

δηθαηνύληαλ. Φέηνο ην Σεπηέκβξε, γηα πξώηε θνξά, όιεο νη νηθνλνκηθά αδύλακεο νη-

θνγέλεηεο ζα ιάβνπλ ην voucher, όπσο επίζεο, ζα εμππεξεηεζνύλ θαη νη νηθνγέλεηεο 

κε παηδηά θαη ελήιηθεο κε αλαπεξία. 

Καη πξόζζεζε: 

«Παξάιιεια, πξνρσξνύκε ζε ξηδηθή απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηώλ θαη δηαζθάιηζε 

ησλ πιεξσκώλ ζε κεληαία βάζε, ώζηε λα κελ ππάξρνπλ νη θαζπζηεξήζεηο πνπ πξνέ-

θππηαλ από ην παιηό θαη βαξύ ζύζηεκα κε ηηο πιεξσκέο αλά ηξίκελν θαη έηζη λα κελ 

έξρνληαη θάζε ηόζν ζε δπζρεξή ζέζε νη θνξείο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εμ αη-

ηίαο ηεο γξαθεηνθξαηίαο.  

 Αμίδεη εδώ λα ζεκεησζεί όηη γηα ηελ επόκελε ρξνληά έρνπλ δηαζθαιηζηεί νη ίδηνη πό-

ξνη κε απηνύο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πέξζη, δειαδή ζπλνιηθά 175 εθαη. €, πξνθεηκέ-

λνπ λα κε κεησζεί ν αξηζκόο ησλ παηδηώλ πνπ ζα εμππεξεηεζνύλ.  



Σο παπαπάνω είναι ενδεικηικό ηηρ ζημαζίαρ πος αποδίδει η κςβέπνηζη ζηο ππό-

γπαμμα, δεδομένος όηι η ζςμμεηοσή ηος ΕΠΑ μειώνεηαι θέηορ από 120 εκαη. 

ζε 93 εκαη. €, αλλά  ηαςηόσπονα αςξάνεηαι η εθνική ζςμμεηοσή από 57 εκαη. € ζε 

82 εκαη. €.  

Μεξηθά αθόκε ζεηηθά ζεκεία ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο, είλαη ηόζν όηη ηθαλνπνηνύκε έλα 

πάγην αίηεκα ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ησλ ππνινίπσλ θνξέσλ λα κελ ηζρύεη ν 

πεξηνξηζκόο θάιπςεο ηνπ 70% ησλ ζέζεσλ ζε θακία δνκή, αιιά κε voucher λα κπν-

ξεί λα θαιπθζεί έσο θαη ην 100% ηεο πιεξόηεηάο ηνπο, όζν θαη όηη πιένλ δε ζα 

ρξεηάδνληαη εγγπεηηθέο επηζηνιέο νη ζπλεξγαδόκελνη κε ηελ ΕΕΤΑΑ θνξείο, ζε θαλέ-

λα ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο.  

Οη λέεο αιιαγέο πνπ ζα ηζρύζνπλ από ην πξνζερέο ζρνιηθό έηνο 2016-2017, ζα αλα-

ιύνληαη ζηηο ιεπηνκέξεηέο ηνπο κε ΚΥΑ πνπ ζα εθδνζεί ηηο επόκελεο κέξεο».  

Καηά ην πέξαο ηεο ζπλάληεζεο, νκόθσλα, όινη νη εηαίξνη ηνπ πξνγξάκκαηνο εθθξά-

ζηεθαλ ζεηηθά γηα ηηο αιιαγέο απηέο, ελώ έγηλαλ απνδεθηέο όιεο νη πξνηάζεηο πνπ 

δηαηύπσζαλ.  

Επραξίζηεζαλ, δε, ηνπο ππνπξγνύο επεηδή όπσο είπαλ, γηα πξώηε θνξά έγηλε ζύζθε-

ςε ζε ηόζν πςειό επίπεδν εθπξνζώπεζεο ηεο Ειιεληθήο Πνιηηείαο ύζηεξα από ρξό-

ληα, γηα ην θξίζηκν απηό δήηεκα. 

 

 


