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Πρόγραμμα επιδόηηζης 15 εκαηομμσρίων εσρώ για ηη δημιοσργία
δημοηικών βρεθονηπιακών ζηαθμών ανακοίνωζε η Αναπληρώηρια
Τποσργός Εργαζίας, Κοινωνικής Αζθάλιζης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Θ. Φωηίοσ.

Πξόγξακκα επηδόηεζεο ύςνπο 15 εθαηνκκπξίσλ επξώ, από εζληθνύο πόξνπο, γηα ηελ
ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία 400 λέσλ δεκνηηθώλ βξεθνλεπηαθώλ ζηαζκώλ γηα 10.000
επηπιένλ παηδηά, αλαθνίλσζε ε Αλαπιεξώηξηα Υπνπξγόο Εξγαζίαο, Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο Θεανώ Φωηίοσ, θαηά ηε δηάξθεηα
ζπλάληεζεο κε δεκάξρνπο θαη εθπξνζώπνπο ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.
Η ζπλάληεζε απηή ήηαλ κηα ζύζθεςε ελεκέξσζεο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηνπο Δήκνπο
ζηνπο νπνίνπο έρεη δηαπηζησζεί όηη ππάξρνπλ νη κεγαιύηεξεο ειιείςεηο ζε ζέζεηο
βξεθνλεπηαθώλ ζηαζκώλ. Οη εθπξόζσπνη ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ελεκεξώζεθαλ
γηα ηελ εμαζθάιηζε 15 εθαηνκκπξίσλ επξώ κε ηα νπνία ζα ρξεκαηνδνηεζεί ε
δεκηνπξγία 400 λέσλ βξεθνλεπηαθώλ ζηαζκώλ.
Η Αλαπιεξώηξηα Υπνπξγόο επεζήκαλε, κεηαμύ άιισλ, θαηά ηελ νκηιία ηεο:
«Η θπβέξλεζή καο έρεη σο πξνηεξαηόηεηά ηεο ην παηδί. Τν παηδί ηεο εξγαδόκελεο
κεηέξαο, ηεο άλεξγεο, ηεο θησρήο. Από ηα 325 εθαηνκκύξηα ηεο εμνηθνλόκεζεο
δαπαλώλ, ηα 315 ε θπβέξλεζε καο ζα ηα δώζεη γηα ην παηδί, ηα 260 ζηα νηθνγελεηαθά
επηδόκαηα -πιένλ ησλ 650 εθαηνκκπξίσλ πνπ είλαη ζήκεξα- ηα 40 εθαηνκκύξηα γηα
ζρνιηθά γεύκαηα θαη 15 γηα ηνπο βξεθνλεπηαθνύο ζηαζκνύο.
Τν πξόγξακκα απηό είλαη γέθπξα γηα ην 2019-20, όπνπ ζα δηαηεζνύλ 150
εθαηνκκύξηα γηα 45.000 επηπιένλ ζέζεηο, ώζηε ζπλνιηθά νη δηαηηζέκελεο ζέζεηο λα
θηάζνπλ ηηο 165.000».
Σηε ζπλέρεηα αλαθεξόκελε ζηα βαζηθά ζεκεία ηνπ πξνγξάκκαηνο επηρνξήγεζεο ησλ
δεκνηηθώλ βξεθνλεπηαθώλ ζηαζκώλ, ε θα. Φσηίνπ επεζήκαλε:
«Η επηρνξήγεζε δίλεηαη γηα αλαθαίληζε, αλακόξθσζε, εμνπιηζκό πθηζηάκελσλ
θηηξίσλ, ηδηόθηεησλ ή κηζζσκέλσλ από ηνπο Δήκνπο. Δελ ρηίδνπκε θαηλνύξγηα θηίξηα,
θαζώο ε δηαδηθαζία είλαη ρξνλνβόξα θαη ηα απνηειέζκαηα όρη άκεζα.
Η επηινγή ησλ δήκσλ έγηλε βάζεη ησλ θαηαζηάζεσλ ηεο Ειιεληθήο Εηαηξείαο Τνπηθήο
Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (ΕΕΤΑΑ), πνπ δείρλνπλ ηελ απόθιηζε κεηαμύ ηνπ
αξηζκνύ voucher πνπ ρνξεγήζεθαλ ζηηο κεηέξεο θαη ησλ δηαζέζηκσλ ζέζεσλ ζε

βξεθηθνύο ζηαζκνύο. Δηαπηζηώλνπκε θαη’ απηό ηνλ ηξόπν πόζα παηδηά δελ
ηνπνζεηεζήθαλ θαη γλσξίδνπκε πόζνπο παξαπάλσ βξεθνλεπηαθνύο ζηαζκνύο πξέπεη
λα έρεη ν θάζε δήκνο. Έηζη επειέγεζαλ νη 203 δήκνη.
Κάζε δήκνο επηρνξεγείηαη κε πνζό κέρξη 50.000 επξώ γηα έλα ηκήκα 14 βξεθώλ ή 25
λεπίσλ ή 20 βξεθώλ θαη λεπίσλ θαη κέρξη 75.000 επξώ γηα ηε δεκηνπξγία δπν
ηκεκάησλ από ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο.
Γηα ηελ αλαθαίληζε- δηακόξθσζε ησλ θηηξίσλ ζα εθαξκνζηνύλ νη δηαδηθαζίεο ηνπ
πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ. Φνξέαο δηαρείξηζεο είλαη ε Ειιεληθή Εηαηξεία Τνπηθήο
Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (ΕΕΤΑΑ). Η ΕΕΤΑΑ ζα εθδώζεη πξόζθιεζε ζηελ νπνία
νη δήκνη ζα πξέπεη λα απαληήζνπλ εθδειώλνληαο ελδηαθέξνλ κε απόθαζε Δεκνηηθνύ
Σπκβνύιηνπ. Σηα ηέιε Μαΐνπ πξνβιέπεηαη λα θαηαηεζεί ν πιήξεο θάθεινο πνπ ζα
πεξηιακβάλεη θαη ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ.
Τν πξόγξακκα ζεκαίλεη 2562 λέεο πξνζιήςεηο, λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. Καηά κέζν όξν
αληηζηνηρνύλ 7 άηνκα αλά κνλάδα πνπ ζα θαιπθζνύλ από ην πξόγξακκα ηεο
"Ελαξκόληζεο επαγγεικαηηθήο κε νηθνγελεηαθή δσή", δειαδή ΕΣΠΑ».

