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Καλημέρα και από εμένα. Θέλω να σας πω ως Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ, 

ότι είμαστε εξαιρετικά ευτυχείς, όπως μπορείτε να καταλάβετε, γι’ αυτή την εξέλιξη. 

Η ΕΕΤΑΑ έχει το πρόγραμμα από το 2010 και το γεγονός ότι φέτος θα δοθεί ένα 

τεράστιο ποσό της τάξεως των 270 εκατομμυρίων ευρώ και ότι θα έχουμε μια 

διαδικασία η οποία θα ολοκληρωθεί στις 15 Ιουλίου, σηματοδοτεί αυτές τις δυο 

εξελίξεις. Σηματοδοτούν μια μεγάλη αλλαγή την οποία βέβαια να πω εδώ ότι είχαμε 

δρομολογήσει, η κυβέρνηση είχε δρομολογήσει και εμείς υλοποιούσαμε, από το 

2016, όπου υπήρξαν οι μεγάλες αλλαγές.  

  Εκτός από αυτά όμως τα νούμερα που ήδη σας ανέφεραν οι Υπουργοί, 

εγώ θέλω να προσθέσω ότι το πρόγραμμα πια έχει αποκτήσει μια αξιοπιστία και αυτό 

αποδεικνύεται από το γεγονός ότι από το 2014 έχουμε μια αύξηση 1.200 περίπου 

δομών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.  

  Από 3.400 δομές, δηλαδή βρεφονηπιακούς σταθμούς που ήταν 

ενταγμένοι στο πρόγραμμα το 2015, τώρα έχουμε 4.700. Αυτή η αύξηση των δομών η 

οποία συνεχίζεται οφείλεται στο γεγονός ότι όλο και μεγαλύτερος αριθμός 

δημοτικών, αλλά κυρίως ιδιωτικών σταθμών συμμετέχει στο πρόγραμμα και 

επαναλαμβάνω ότι αυτό είναι στοιχείο της αξιοπιστίας, δεδομένου ότι όπως 

προηγούμενα σωστά αναφέρθηκε, υπάρχει μια κανονικότητα στην υλοποίηση του 

προγράμματος, όλοι πληρώνονται στο τέλος του μηνός κανονικά, χωρίς κανένα 

απολύτως πρόβλημα.  

  Το δεύτερο που θέλω να πω εγώ είναι ότι το γεγονός ότι δώσαμε φέτος 

65 επιπλέον εκατομμύρια από τον κρατικό προϋπολογισμό και όχι από το πρόγραμμα 

δημοσίων επενδύσεων, σηματοδοτεί και την απόφαση της ελληνικής πολιτείας, της 

κυβέρνησης, αυτό το πρόγραμμα να συνεχιστεί να αυξάνονται κάθε χρόνο τα παιδιά, 

να αυξάνονται οι πιστώσεις και όταν στο νέο ΕΣΠΑ πιθανώς δεν θα υπάρχει 

συγχρηματοδοτούμενο αυτό το πρόγραμμα, η ελληνική πολιτεία να αναλάβει 

υπεύθυνα την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος εναρμόνισης 

οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.  

  Πιστεύω ότι είναι μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη, αλλάζει όλο το τοπίο 

στο θέμα της προνηπιακής ηλικίας και νομίζω ότι πάμε πια σε εξελίξεις πάρα πολύ 



θετικές, οι οποίες θα συνεχιστούν και την επόμενη χρονιά στο βαθμό βεβαίως που 

έχουμε όλη τη βούληση και τη θέληση να συνεχίσουμε αυτό το πρόγραμμα.  

  Εγώ σαν ΕΕΤΑΑ ήθελα να πω και επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά 

ότι είμαστε ευτυχείς γι’ αυτή την εξέλιξη. Να προσθέσω σε αυτά που είπε η κυρία 

Φωτίου, ότι πέραν των θέσεων που χρηματοδοτεί με το πρόγραμμα των 15 

εκατομμυρίων, γίνονται σταθμοί από όλες τις περιφέρειες. Για την Περιφέρεια 

Αττικής θέλω να κάνω μια αναφορά. Ήδη χρηματοδοτεί 30 βρεφονηπιακούς 

σταθμούς, δυναμικότητας 1.500 θέσεων, οι οποίοι από φέτος και τα δυο προσεχή 

χρόνια θα τεθούν σε λειτουργία.  

  Ευχαριστώ πολύ και επαναλαμβάνω και πάλι ότι εύχομαι αυτή η 

διαδικασία να εξελιχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα προσεχή χρόνια. Εμείς σαν 

ΕΕΤΑΑ είμαστε ευτυχείς γι’ αυτό.  

 


