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 Ο ΠΡΟΕ�ΡΟΣ            ΑΘΗΝΑ        23/6/2016 

Αριθµ.Πρωτ.:                                            
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
�ΗΜΩΝ ΕΛΛΑ�ΑΣ 
 

 
 
          Προς:  

• Κo Παναγιώτη Κουρουµπλή 
     Υπουργό Εσωτερικών & �ιοικητικής Ανασυγκρότησης 

• Κα Θεανώ Φωτίου              
     Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & 
     Κοινωνικής Αλληλεγγύης  

Κοινοποίηση:  

• Κο �ηµήτρη Καλογερόπουλο 
Πρόεδρο Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. 

• Κο Θεόδωρο Γκοτσόπουλο 
�ιευθύνοντα Σύµβουλο Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.  

 
 
 

ΘΕΜΑ:  �ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» 
2016-2017 

 
 

Κύριε / Κυρία Υπουργέ, 

Στο πλαίσιο της επικείµενης έναρξης υλοποίησης της �ράσης «Εναρµόνιση 
Οικογενειακής & Επαγγελµατικής ζωής» 2016-2017 και ενόψει της δηµοσίευσης 
της σχετικής για το ως άνω πρόγραµµα K.Y.A., σας επισηµαίνουµε ότι η Κεντρική 
Ένωση �ήµων Ελλάδας, εµµένει στις θέσεις της και σύµφωνα µε οµόφωνες 
αποφάσεις του �.Σ. της, συγκεκριµένα διεκδικεί: 

 
• Την αύξηση του προϋπολογισµού του προγράµµατος τουλάχιστον στα 

200.000.000 ευρώ ετησίως και για όλη την προγραµµατική περίοδο 2014-
2020. 

 
• Την άρση του περιορισµού των προσφεροµένων θέσεων, ο οποίος 

σύµφωνα µε την πρόσκληση (2015-2016)  δεν  έπρεπε να  ξεπερνά το 70% 
της συνολικής δυναµικότητας της δοµής. Αυτός ο περιορισµός δηµιούργησε 
µείζον πρόβληµα αναφορικά µε την κάλυψη των αυξανόµενων κοινωνικών 
αναγκών, µε αποτέλεσµα πολλά παιδιά να µείνουν εκτός προγράµµατος. 
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      Θεωρούµε δε, ότι οι προτάσεις σας για µειώσεις κατά 5% σε κάθε κατηγορία  
voucher και 500 ευρώ στα voucher των Κ�ΑΠ-ΜΕΑ, υπονοµεύουν την βιωσιµότητα 
των δηµοτικών δοµών και ιδιαίτερα των Κ�ΑΠ-ΜEA. 
 
      Σε µία εποχή που την Ελλάδα µαστίζει η υπογεννητικότητα, οφείλουµε να 
ενισχύουµε µε όλα τα µέσα τις δοµές φύλαξης παιδιών και όχι να αφαιρούµε 
πόρους που προορίζονται για τη στήριξη των οικογενειών. Επιβάλλεται να 
ενισχύσουµε όλες τις δηµοτικές δοµές και τους εργαζόµενους που απασχολούνται 
σε αυτές, καθώς λειτουργούν µε βασικό στόχο να στηρίζουν στο µέγιστο βαθµό 
τις τοπικές κοινωνίες και ιδιαίτερα τις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες όπως είναι οι 
άνεργοι και οι χαµηλόµισθοι. 
 
     Κύριε / Κυρία Υπουργέ, 

 
     Η διασφάλιση της λειτουργίας των �ηµοτικών Παιδικών, Βρεφονηπιακών 
Σταθµών αλλά και των Κ.�.Α.Π., Κ.�.Α.Π.-Μ.Ε.Α., αποτελεί µέγιστη 
προτεραιότητα για την Αυτοδιοίκηση α΄βαθµού.  
Ελπίζουµε στην άµεση ανταπόκρισή σας ως προς την αποδοχή των ανωτέρω 
προτάσεών µας. 

 
 
 

                                                              Με τιµή  
 

Γεώργιος Πατούλης 
�ήµαρχος Αµαρουσίου 

 

Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης �ήµων Ελλάδος  
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