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ΧΑΡΑ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ  

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ  

ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ                                                        
 

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 
 

Προς τους Υπουργούς: 

- Εσωτερικών κ. Π. Θεοδωρικάκο 

- Υπουργό Εργασίας κ. Γ. Βρούτση 

- Υπουργό Ανάπτυξης κ. Αδ. Γεωργιάδη 

Θέμα: «Εκτός δομών ΚΔΑΠ χιλιάδες παιδιά λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης» 

Εκτός Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), ιδιωτικών και δημοτικών, παραμένουν τα 

παιδιά χιλιάδων οικογενειών μετά την πολύ μεγάλη αύξηση των αιτήσεων που σημειώθηκε φέτος στο 

Πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ του ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση της Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής 2020-2021» 

και των επιδοτούμενων θέσεων σε αυτές τις δομές. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα χιλιάδες οικογένειες ενώ 

πληρούσαν τα κριτήρια του παραπάνω Προγράμματος τελικά να μην καταφέρουν να εντάξουν τα παιδιά 

τους ηλικίας 5-12 ετών σε κάποιο ΚΔΑΠ, ώστε αυτά να απασχοληθούν δημιουργικά κατά τις ώρες 

εργασίας των γονέων. Παράλληλα, σε σύγκριση με την περίοδο 2019 – 2020 φέτος δόθηκαν 7.514 

λιγότερα vouchers για ΚΔΑΠ, δηλαδή έχασαν το δικαίωμά τους 7.500 παιδιά, την ίδια στιγμή που 

διπλασιάστηκε ο αριθμός των αιτήσεων. Επιπρόσθετα, υπάρχουν 50.940 παιδιά τα οποία ενώ πληρούσαν 

τα κριτήρια τελικά δεν έλαβαν voucher. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον τοπικό Τύπο της Δράμας μόνον 

στην ΑΜΘ έχουν μείνει εκτός voucher περισσότερα από 6.000 παιδιά. 

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα μόνο στα δημόσια ΚΔΑΠ και μετά από σειρά Ερωτήσεων στη 

Βουλή, στις αρχές Σεπτεμβρίου ο Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε σε τηλεοπτικό σταθμό την ενίσχυσή 

τους, με ειδικό πρόγραμμα ύψους 10 εκατ., προκειμένου - όπως είπε - να μην κλείσει ούτε ένα δημοτικό 

ΚΔΑΠ και να μην απολυθεί ούτε ένας εργαζόμενος. Μάλιστα σε πρόσφατη συνάντηση (23.09.2020) που 

είχε ο κ. Θεοδωρικάκος με εκπροσώπους της ΚΕΔΕ και του ΠΑΣΕΚΔΑΠ εξέφρασε την πολιτική του βούληση 

να στηρίξει τα δημοτικά ΚΔΑΠ και πέραν των 10.000.000 € που έχει ήδη εξαγγείλει. 

Αυτό όμως δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού ανάμεσα στις επιχειρήσεις ΚΔΑΠ του ιδιωτικού 

τομέα και του δημόσιου τομέα, ενώ έχει καταστρατηγηθεί κάθε έννοια ισότητας και ισονομίας ανάμεσα 

στους Έλληνες πολίτες και εργαζόμενους. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΕΔΕ και του 

ΠΑΣΕΚΔΑΠ οι δημοτικές δομές σήμερα σε όλη τη χώρα είναι 423, ενώ οι ιδιωτικές 467.  
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Επισημαίνεται ότι για την περίοδο 2019-2020 έμειναν χωρίς ενεργοποίηση 10.000 vouchers βρεφικών 

σταθμών, τα οποία αντιστοιχούν περίπου σε 30.000.000 Ευρώ. Κάτι αντίστοιχο ενδέχεται να γίνει και 

φέτος, καθ’ ότι δεν έχει ανοίξει σημαντικός αριθμός νέων βρεφικών σταθμών, οπότε και δεν αυξήθηκε ο 

αριθμός των προσφερόμενων θέσεων. Επίσης, στον χώρο των ΚΔΑΠ – ΜΕΑ διαμορφώνεται παρόμοια 

κατάσταση: οι προσφερόμενες θέσεις σήμερα πανελλαδικά από δημόσιες και ιδιωτικές δομές είναι 

περισσότερες από 4.000 και δόθηκαν vouchers για περίπου 5.600 ΚΔΑΠ – ΜΕΑ. Αυτό συνεπάγεται ότι 

περίπου 1.000 vouchers κατηγορίας ΚΔΑΠ – ΜΕΑ δεν θα βρουν θέση να ενεργοποιηθούν με αποτέλεσμα 

να εξοικονομούνται 5.000.000 Ευρώ.  

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι Υπουργοί: 

1. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε ώστε να δοθεί μια άμεση, οριστική και δίκαιη λύση στο μείζον αυτό 

κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα;  

2. Είναι στις προθέσεις του Υπουργείου σας η διάθεση των μη ενεργοποιημένων vouchers στα παιδιά 

που έμειναν εκτός των δομών ΚΔΑΠ;  

3. Εντάσσεται στους σχεδιασμούς του Υπουργείου σας την επόμενη περίοδο υλοποίησης του 

προγράμματος να δίνεται voucher στους γονείς κι εκείνοι να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν 

εάν θα συμβληθούν με ιδιωτικό ή δημοτικό ΚΔΑΠ; 

4. Πώς σκοπεύει να θεραπεύσει το Υπουργείο σας τις συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού που αυτή τη 

στιγμή έχουν δημιουργηθεί; 

5. Το σύνολο των ιδιωτικών δομών ΚΔΑΠ έχει υποστεί μείωση των προσφερόμενων θέσεων σε 

ποσοστό έως και 70%, με αποτέλεσμα πολλές δομές να υπολειτουργούν και αρκετές να 

οδηγούνται σε οριστικό κλείσιμο με συνέπεια δεκάδες εργαζόμενοι με εξειδικευμένες γνώσεις 

(π.χ. παιδαγωγοί, νηπιαγωγοί, ειδικοί παιδαγωγοί κλπ) που απασχολούνται σε αυτές να 

βρίσκονται μπροστά στον ορατό κίνδυνο της ανεργίας. Σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσετε ώστε 

να αποφευχθεί αυτό και να στηριχθούν οι εργαζόμενοι; 

6. Γνωρίζετε ότι το 2021 τελειώνει η χρηματοδότηση του συγκεκριμένου προγράμματος μέσω ΕΣΠΑ. 

Σε ποιες ενέργειες έχετε προχωρήσει ώστε να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη χρηματοδότηση στο 

νέο ΕΣΠΑ, το οποίο σχεδιάζεται τώρα, λαμβάνοντας μάλιστα υπόψιν ότι σε αυτό δίνεται ιδιαίτερα 

έμφαση στους τομείς της υγείας και πρόνοιας;  

7. Ποιος είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείου σας ως προς το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα ΚΔΑΠ 

(δημοτικά και ιδιωτικά); Πότε επιτέλους θα διαμορφωθεί ένα σταθερό, σύγχρονο, δίκαιο και 

αξιόπιστο θεσμικό πλαίσιο;  

 

 

Οι Ερωτώντες Βουλευτές 

 

 

Χαρά Κεφαλίδου 

 

Γιώργος Μουλκιώτης 


