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Προς  τους  Υπουργούς,  

α) Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ιωάννη Βρούτση, 

β) Εσωτερικών, κ. Τάκη Θεοδωρικάκο 

 

Θέμα: «Σε οριστικό κλείσιμο οδηγούνται οι ιδιωτικές μονάδες απασχόλησης 

νηπίων» 

 

Κύριοι Υπουργοί, 

 
  Οι ιδιοκτήτες μονάδων απασχόλησης νηπίων αντιμετωπίζουν από το 2017 το πρόβλημα 

ότι, ενώ ανήκουν στην τέταρτη κατηγορία παιδικών σταθμών με βάση το ΦΕΚ, Αρ. Φύλλου 

645/ 31-07-1997, με νόμιμη άδεια ελεγχθείσα από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, πολεοδομία, 

υγειονομικό ,πρόνοια και πυροσβεστική, δεν εντάσσονται εν τέλει  στο ΕΣΠΑ, με 

αποτέλεσμα να μην μπορούν να δέχονται παιδιά  με voucher.  

  Ύστερα από την πρόσθετη διευκρίνηση  ότι  έχουν δικαίωμα  φύλαξης παιδιών  μόνο για 

4 ώρες, αλλά και ακριβώς εξαιτίας του συγκεκριμένου περιορισμού, οι ιδιωτικές  μονάδες 
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απασχόλησης νηπίων αποκλείονται από τα προγράμματα ΕΣΠΑ, την στιγμή που οι 

υπόλοιπες κατηγορίες παιδικών σταθμών εντάσσονται κανονικά σε αυτά τα προγράμματα. 

   Σημειωτέον, ότι τα  Κ.Δ.Α.Π., σύμφωνα με το ΦΕΚ, Αρ. Φύλλου 2119/06-06-2019, 

επιδοτούνται για 4 ώρες φύλαξης και δημιουργικής απασχόλησης.  

   Ο περιορισμός λοιπόν αυτών των 4 ωρών καθώς και η μη συμπερίληψη των ιδιωτικών 

μονάδων απασχόλησης νηπίων  στις δομές που συμμετέχουν στο ΕΣΠΑ σύμφωνα με το 

ΦΕΚ , Αρ. Φύλλου 2119/06-06-2019, τις  οδηγούν  μοιραία σε οριστικό κλείσιμο, ενώ  

σημαντικός αριθμός υπαλλήλων, που απασχολούνται σε αυτές, θα περιέλθει σε καθεστώς 

ανεργίας. 

  Επιπροσθέτως, η χρονική περίοδος της  πανδημίας, κατά την οποία ίσχυσε η τροποποίηση 

του ποσοστού της δυναμικότητας (από  70% σε 90%) που δικαιούνται να έχουν οι 

επωφελούμενοι από τα προγράμματα ΕΣΠΑ παιδικοί σταθμοί, ισοπέδωσε ολοσχερώς  τον 

συγκεκριμένο κλάδο. 

 

      Δεδομένων των προαναφερθέντων, ερωτάσθε: 

1) Γιατί ο περιορισμός των 4 ωρών αφορά μόνον στις ιδιωτικές μονάδες απασχόλησης 

νηπίων;  

2) Γιατί  οι ιδιωτικές μονάδες απασχόλησης νηπίων δεν  εντάσσονται στα 

προγράμματα ΕΣΠΑ για 4 ώρες κατ΄ελάχιστον, ενώ τα Κ.Δ.Α.Π. εντάσσονται 

σύμφωνα με το ΦΕΚ, Αρ. Φύλλου 2119/06-06-2019; 

3) Με ποιες περαιτέρω ρυθμίσεις σκοπεύετε να άρετε την αδικία εις βάρος του 

συγκεκριμένου κλάδου; 

 

                                                                                                    Η  ερωτώσα  Βουλευτής 

                                                                                                      

                                                                                                       Αγγελική  Αδαμοπούλου 

                                                                                                Βουλευτής Α΄ Αθηνών, ΜέΡΑ25 

 



 

 

                                                                   

 

 

 




