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155.000 ωφελούμενα παιδιά θα λάβουν το voucher για τους
βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς για το σχολικό έτος 2019-2020

Ανακοινώθηκαν σήμερα στο υπουργείο Εργασίας, τα αποτελέσματα της Δράσης
«Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» σχολικού έτους
2019-2020 παρουσία του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ.
Γιάννη Βρούτση και του υπουργού Εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκου.
Είχε προηγηθεί σύσκεψη στην οποία παρευρέθησαν, επίσης, η υφυπουργός
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Δόμνα Μιχαηλίδου, η γενική
γραμματέας Οικογενειακής Πολιτικής κ. Μαρία Συρεγγέλα και οι Διευθύνων
Σύμβουλος και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α) κ. Θεόδωρος Γκοτσόπουλος και κ. Δημήτρης
Καλογερόπουλος.
Σύμφωνα με την Ε.Ε.Τ.Α.Α, η οποία ήταν ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης και
δικαιούχος των πράξεων της σχετικής Δράσης, οι αιτήσεις για τα voucher που
κρίθηκαν ως επιλέξιμες για όλες τις κατηγορίες παιδιών (βρέφη, νήπια, ΚΔΑΠ,
ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ) είναι 154.947 για το σχολικό έτος 2019-2020.
Ο αριθμός των ωφελούμενων παιδιών είναι κατά πολύ αυξημένος κατά 27.313
παιδιά από το σύνολο των παιδιών που ωφελήθηκαν το προηγούμενο έτος 20182019 (127.634) ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός για τον κύκλο της Δράσης
2019-2020 ανέρχεται στο ποσό των 270 εκατ. ευρώ.

Ο υπουργός Εσωτερικών Τ. Θεοδωρικάκος δήλωσε σχετικά:
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη στηρίζει έμπρακτα τα νέα ζευγάρια και το θεσμό της
οικογένειας. Εφέτος εξασφαλίστηκαν θέσεις στους παιδικούς σταθμούς της χώρας
για 155.000 παιδιά, για όλα τα παιδιά που πληρούσαν τα κριτήρια που είχαν τεθεί
και πιστεύω ότι του χρόνου με μία ακόμα καλύτερη προετοιμασία, καθώς θα
έχουμε περισσότερο χρόνο, θα αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε δυσκολία για να
έχουμε το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα που έχει υπάρξει ποτέ στη χώρα.

Ο υπουργός Εργασίας Γ. Βρούτσης δήλωσε σχετικά:
Σήμερα είναι μία ευχάριστη μέρα καθώς 155.000 παιδιά θα λάβουν το ειδικό
voucher μέσα από μία διαδικασία που εξελίχθηκε με άρτιο τρόπο και είχε ένα πολύ
καλό αποτέλεσμα δεδομένου και του χρόνου που είχαμε. Είχαμε μία άψογη
συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών, την υφυπουργό Εργασίας κ. Δόμνα
Μιχαηλίδου και με την ηγεσία και τους εργαζόμενους της Ε.Ε.Τ.Α.Α, στους οποίους
αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για τις προσπάθειες τους. Ο πυρήνας της πολιτικής
της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι η οικογένεια και η στήριξή της, γι’ αυτό θα
ξεκινήσουμε από τον Σεπτέμβρη με δομικές αλλαγές στο πρόγραμμα ώστε από του
χρόνου να μην μείνει κανένα παιδί εκτός βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών.
Αυτές είναι οι αρχές μας, αυτές είναι οι πολιτικές μας και αυτές θα υπηρετούμε.
Η υφυπουργός Εργασίας Δ. Μιχαηλίδου δήλωσε τα εξής:
Είμαστε πολύ χαρούμενοι για τον αριθμό των 155.000 voucher που δόθηκαν στις
οικογένειες για την σχολική χρονιά 2019-2020. Φέτος, κάναμε το καλύτερο
δυνατό ώστε να μπουν στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς όσα
περισσότερα παιδιά γίνεται, κληρονομώντας μία κατάσταση που έπρεπε να
διαχειριστούμε άμεσα. Στόχος μας είναι, όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος ο
πρωθυπουργός της χώρας, να μην μείνει κανένα παιδί εκτός των παιδικών
σταθμών την επόμενη χρονιά, γι’ αυτό ήδη εργαζόμαστε για την επόμενη μέρα. Θα
τα καταφέρουμε.

