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Κύριε / Κυρία Υπουργέ,  

Με αφορμή τα οριστικά αποτελέσματα της δράσης εναρμόνισης 

οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής  2018-2019 και δεδομένου ότι 40.000 

παιδιά βρίσκονται εκτός των βρεφικών, βρεφονηπιακών, παιδικών 

σταθμών, των ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, κρίνουμε σκόπιμο όπως σας 

επαναδιατυπώσουμε τις θέσεις μας, οι οποίες αποτυπώνονται στις ομόφωνες 

αποφάσεις του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ και τις οποίες σας έχουμε γνωστοποιήσει 

εγκαίρως (σχετ. υπ’αριθμ. 609/21.6.2018, 611/21.6.2018, 647/6.7.2018). 

 

Στο σημείο αυτό σας επισημαίνουμε ότι η Κ.Ε.Δ.Ε., εξ’αρχής της 

υλοποίησης του προγράμματος μέσω voucher, είχε εκφράσει την αντίθεσή 

της και είχε επισημάνει τις παραλείψεις και τις αδυναμίες του θεσμικού 

πλαισίου με βάση το οποίο γίνεται η κατανομή των θέσεων στους παιδικούς 

σταθμούς.  

 

 

. / . 



Δεδομένου ότι το θέμα απασχόλησε το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ κατά την 

συνεδρίασή του στην Ξάνθη στις 31/8/2018, σας γνωστοποιούμε για άλλη 

μία φορά τις προτάσεις μας και συγκεκριμένα ζητούμε : 

  

 Διεύρυνση των κριτηρίων κατανομής των voucher με βασικό στόχο 

την κάλυψη των κενών θέσεων στις δομές. 

 

 Αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος, με βασικό στόχο την 

κάλυψη 100% στους δικαιούχους. 

 

 Να δοθεί η δυνατότητα στις δομές των δήμων να καλύψουν τις 

επιδοτούμενες οικογένειες στο 100% των προσφερομένων θέσεων 

τους και όχι στο 70% που προβλέπει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 

 

 Τα συμπληρωματικά voucher να δοθούν άμεσα εντός του 1ου 

δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου στους γονείς και όχι σε μια δεύτερη 

φάση τον Οκτώβριο.  

  

Σε κάθε περίπτωση η Αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, έχοντας αναπτύξει 

ένα εκτεταμένο δίκτυο χιλιάδων κοινωνικών δομών και υπηρεσιών, έχει 

αποδείξει εμπράκτως ότι ενισχύει την κοινωνική αλληλεγγύη και την 

κοινωνική συνοχή.  

 

Ευελπιστούμε στην άμεση ανταπόκρισή σας. 

 

 

                                                       Με εκτίμηση  
 

Γεώργιος Πατούλης 
Δήμαρχος Αμαρουσίου 
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