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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Η επιτυχία και οι καινοτομίεσ του προγράμματοσ «Εναρμόνιςθ Οικογενειακισ & 
Επαγγελματικισ Ζωισ»   παρουςιάςτθκαν ςιμερα ςε κοινι ςυνζντευξθ Σφπου, ςτο 
υπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ. 
 
Οι ςυναρμόδιοι υπουργοί  τόνιςαν ότι για πρϊτθ φορά καλφφκθκαν όλεσ οι 
αιτιςεισ τόςο των οικογενειϊν με ειςόδθμα κάτω από το όριο τθσ φτϊχειασ όςο και 
των  οικογενειϊν με παιδιά ΑμεΑ.  υνολικά, τθν φετινι χρονιά, τοποθετήθηκαν ςε 
βρεφικοφσ και παιδικοφσ ςταθμοφσ 91.850 παιδιά, δηλαδή περίπου 12.000 
περιςςότερα παιδιά ςε ςχζςη με πζρυςι, ςημειωτζον ότι  ικανοποιήθηκαν όλεσ οι 
αιτήςεισ (16.550) που ζγιναν ςτη δεφτερη κατανομή, τθν πρϊτθ εβδομάδα του 
Οκτωβρίου. Για τθν κάλυψθ τθσ δράςθσ δόκθκαν 195 εκατ. ευρώ, 20 εκατ.  
περιςςότερα από πζρυςι και από κάκε άλλθ φορά. 
 
Οι υπουργοί επεςιμαναν ότι με το νζο ςφςτθμα  εξαςφαλίηεται θ ομαλι λειτουργία 
των δομϊν με τθν ζγκαιρθ καταβολι των τροφείων ςε μθνιαία βάςθ, κακϊσ και θ 
διατιρθςθ των κζςεων εργαςίασ ζωσ το τζλοσ του προγράμματοσ. Σόνιςαν δε, ότι 
για πρϊτθ φορά ζγινε καταγραφι των ελλείψεων ςε δομζσ, κακϊσ δεν υπάρχουν ςε 
όλεσ τισ πόλεισ παιδικοί ςτακμοί και κυρίωσ ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ/ΑΜΕΑ. 
 «Εμείσ, κα εξαντλιςουμε όλεσ  τισ δυνατότθτεσ που υπάρχουν, προκειμζνου  να γίνουν 
δομζσ», διλωςε ο υπουργόσ Εςωτερικϊν & Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, 
Παναγιϊτθσ Κουρουμπλισ.   
 
Ο Τφυπουργόσ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Σουριςμοφ, Αλζξθσ Χαρίτςθσ, 
υπογράμμιςε τθ ςθμαςία του κοινωνικοφ ςκζλουσ του νζου ΕΠΑ, πλάι ςτο 
αναπτυξιακό και παρουςίαςε το ριηικό αναςχεδιαςμό τθσ δράςθσ για τουσ 
παιδικοφσ ςτακμοφσ, που είχε ωσ αποτζλεςμα (α) να απλοποιθκοφν δραςτικά οι 
γραφειοκρατικζσ διαδικαςίεσ και να καταβάλλονται τα τροφεία ςτουσ παιδικοφσ 
ςτακμοφσ ςε μθνιαία βάςθ, (β) να δοκοφν voucher ςε όλεσ οι οικογζνειεσ που 
βρίςκονται κάτω από το όριο τθσ φτϊχειασ, (γ) να διατεκοφν περιςςότερα χριματα 
και περιςςότερεσ κζςεισ από κάκε άλλθ χρονιά λειτουργίασ του προγράμματοσ. Η 
ςυνολικι δαπάνθ ξεπερνά τα 195 εκατ. ευρϊ, ποςό που προζρχεται από το ΕΠΑ, 
από εκνικοφσ πόρουσ, κακϊσ και από μζροσ των εςόδων από το διαγωνιςμό για τισ 
τθλεοπτικζσ άδειεσ.  Ο κ. Χαρίτςθσ προανιγγειλε τθ ςφςταςθ ειδικοφ ταμείου για τθ 



δθμιουργία νζων κζςεων φιλοξενίασ, κυρίωσ βρεφϊν και παιδιϊν με ειδικζσ 
ανάγκεσ ςε δθμοτικζσ δομζσ.  
  
«Η Κυβζρνθςθ δείχνει ότι μπορεί να εκςυγχρονίςει ζνα παλιό ςφςτθμα», διλωςε θ 
Αναπλθρϊτρια υπουργόσ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 
Αλλθλεγγφθσ, Θεανϊ Φωτίου.  
Ο υφυπουργόσ ΕΔΑ Γιάννθσ Μπαλάφασ, ανζφερε «το πρόγραμμα πζτυχε παρά 
τουσ αρχικοφσ φόβουσ. Ευτυχϊσ για τα παιδιά, για τθν παιδικι προςταςία, για τουσ 
γονείσ, δεν επαλθκεφτθκαν οι κλαςικοί, επιτρζψτε μου τθν ζκφραςθ, δεν 
αναφζρομαι ςτθν αίκουςα αυτι, επαγγελματίεσ καταςτροφολόγοι».  
Ο Πρόεδροσ τθσ ΚΕΔΕ,  Γιϊργοσ Πατοφλθσ, ανζφερε ότι «όταν ςυνεργάηονται οι 
βακμίδεσ του κράτουσ και τθσ κεντρικισ κυβζρνθςθσ και τθσ αυτοδιοίκθςθσ, τότε 
κάτι καλό ςυμβαίνει για τον ίδιο τον πολίτθ. Οφείλω να πω ότι τα νοφμερα είναι 
αδιάψευςτα. Τπ’ αυτι τθν ζννοια εδϊ πρζπει να πάρουμε ωσ δείγμα γραφισ τθ 
ςυνεργαςία αυτι και για άλλα ηθτιματα». 
 

Από τα Γραφεία Σφπου 

 

 

 

 

  


