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Α. Χαρίτσης, Θ. Φωτίου: 270 εκατ. ευρώ για παιδικούς και 

βρεφονηπιακούς σταθμούς 

«Δωρεάν vouchers σε περισσότερα από 140.000 παιδιά» 

 

Την αύξηση του προϋπολογισμού για το Πρόγραμμα 

«Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» στα 270 εκατ. 

ευρώ το 2019-2020, από 234 εκατ. ευρώ που ήταν πέρυσι, ανακοίνωσαν 

σήμερα σε κοινή συνέντευξη Τύπου, ο Υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης 

Χαρίτσης και η Αναπληρώτρια Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 

Θεανώ Φωτίου, παρουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΕΤΑΑ, 

Θεόδωρου Γκοτσόπουλου. 

Επιπλέον, οι δύο Υπουργοί ανακοίνωσαν ότι αλλάζει η διαδικασία, 

καθώς φέτος θα πραγματοποιηθεί μια και μόνη κατανομή, ώστε έως τις 

15 Ιουλίου να οριστικοποιηθούν οι δικαιούχοι των vouchers και να 

μπορούν οι γονείς να κλείσουν θέση στο σταθμό της επιλογής τους. 

Ο κ. Χαρίτσης και η κ. Φωτίου εκτίμησαν ότι θα καλυφθούν 

περισσότερες από 140.000 θέσεις και τόνισαν ότι στόχος είναι να 

ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις και να μην μείνει κανένα παιδί εκτός 

παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών.  

Να σημειωθεί ότι το 2015 οι δωρεάν θέσεις ήταν 79.000 και φέτος 

θα ξεπεράσουν τις 140.000 (αύξηση 80%), ενώ ο προϋπολογισμός του 

προγράμματος αυξάνεται κατά 50%, από 182 εκατ. ευρώ το 2015 στα 

270 εκατ. ευρώ για το 2019-2020. 

Ο Υπουργός Εργασίας, Αλέξης Χαρίτσης, δήλωσε: 



«Φέτος διασφαλίσαμε το μεγαλύτερο ποσό χρηματοδότησης, ύψους 

270 εκ. ευρώ, που έχει δοθεί ποτέ για το πρόγραμμα παιδικών και 

βρεφονηπιακών σταθμών. 

Για πρώτη φορά όλα τα παιδιά θα έχουν μια θέση στους βρεφικούς και 

παιδικούς σταθμούς και οι γονείς θα γνωρίζουν έγκαιρα - από τον 

Ιούλιο -  την ένταξη τους στο Πρόγραμμα ώστε να κλείσουν θέση στον 

σταθμό της επιλογής τους. 

Ταυτόχρονα, ως Υπουργείο Εσωτερικών, χρηματοδοτούμε την 

ανέγερση νέων παιδικών σταθμών και τον εκσυγχρονισμό των 

υπαρχόντων, ώστε να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν σε επίπεδο 

υποδομών για την ασφαλή φιλοξενία όλων των παιδιών, με βάση τις 

αυστηρές τεχνικές και κτιριακές προδιαγραφές που θέτει το νέο 

θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης και λειτουργίας τους. 

Μαζί με τα συναρμόδια υπουργεία, υλοποιούμε μια ολοκληρωμένη 

πολιτική  για το παιδί, τη στήριξη των νέων γονιών, αλλά και την 

αντιμετώπιση του δημογραφικού, της μεγαλύτερης ίσως πρόκλησης 

και απειλής που αντιμετωπίζουμε μακροπρόθεσμα ως κοινωνία». 

 

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου, δήλωσε: 

«Φροντίδα μας είναι το παιδί. Μέσα σε 4 χρόνια κρίσης, αυξήσαμε τις 

δαπάνες για το παιδί από 822 εκατ. ευρώ το 2015 σε 1,4 δισ. ευρώ το 

2018 και φέτος αυξάνουμε ακόμα περισσότερο τον προϋπολογισμό για 

να φτάσουμε στο 1,5 δισ. ευρώ. Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί είναι μία 

από τις τέσσερις εμβληματικές μας δράσεις για το παιδί. Το επίδομα 

τέκνου από 650 εκατ. ευρώ το  φτάσαμε 1,1 δισ. ευρώ πέρυσι. Από τα 

153.000 σχολικά γεύματα καθημερινά που δίνουμε φέτος, θα τα 

αυξήσουμε σε 200.000 τη νέα σχολική περίοδο. Τέλος, με τον νόμο για 

την αναδοχή και την υιοθεσία βγάζουμε τα παιδιά από τα ιδρύματα». 

 

Ακολουθούν οι εισηγήσεις 


