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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κωστή Χατζηδάκη,
Υπ’όψιν Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ.Δόμνας Μιχαηλίδου.
Θέμα: «Τραγική η κατάσταση από την καθυστέρηση πληρωμών στα ιδιωτικά Κέντρα
Δημιουργικής Απασχόλησης.»
Κύρια Υφυπουργέ,
Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών είναι χώροι παιδαγωγικής φροντίδας
και δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά, όπου παρέχονται υπηρεσίες
παιδαγωγικών δραστηριοτήτων με απώτερο σκοπό την ψυχαγωγία και τη χαρά.
Εκπονούνται με ευθύνη των εργαζομένων παιδαγωγικές δραστηριότητες ποιοτικές και
δημιουργικές, ατομικές ή συλλογικές, προκειμένου να γεμίσουν τον ελεύθερο χρόνο
ενός παιδιού, αλλά και να βοηθήσουν συγχρόνως τους γονείς που εργάζονται. Τα
παιδιά στα Κ.Δ.Α.Π. δημιουργούν φιλίες κι ενδυναμώνουν τις ήδη υπάρχουσες,
εξελίσσουν τα ταλέντα και τις δεξιότητές τους μέσα από πλήθος δραστηριοτήτων. Τα
πρώτα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών ήταν δημοτικά και ξεκίνησαν τη
λειτουργία τους σε πιλοτικό στάδιο το 1996. Αποτελεί ευρωπαϊκό θεσμό,
συγχρηματοδοτείται από Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος
“Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής”. Στην πορεία άρχισαν να
εμφανίζονται τα ιδιωτικά ΚΔΑΠ και άρχισε σιγά-σιγά ο κόσμος να μαθαίνει τέτοιου
είδους χώρους. Συνεπώς, αν οι γονείς καταφέρουν να πάρουν το κουπόνι-voucher του
ΕΣΠΑ, θα μπορέσουν να εγγράψουν τα παιδιά τους δωρεάν στα ΚΔΑΠ.
Ωστόσο, την περίοδο 2021-22 που διανύουμε εμφανίζονται έντονα προβλήματα που
αφορούν στον εκτοπισμό παιδιών από τις προαναφερόμενες Δομές. Το πρόβλημα έχει
δημιουργηθεί λόγω της μείωσης του προϋπολογισμού που αντιστοιχεί στο
προαναφερόμενο πρόγραμμα, το οποίο συνεπάγεται τη μείωση των δικαιούχων που
μπορούν να στείλουν δωρεάν τα παιδιά τους στα ΚΔΑΠ. Ο κλάδος των ιδιωτικών ΚΔΑΠ
πλήττεται βάναυσα το τελευταίο διάστημα από τις επιλογές της κυβέρνησης. Επίσης,
μέσα στις πολύ δύσκολες συνθήκες πανδημίας που ζούμε, είναι η πρώτη φορά στα
χρονικά που τα ιδιωτικά ΚΔΑΠ είναι απλήρωτα 4 με 5 μήνες, με συνέπεια να
απειλείται η βιωσιμότητά τους. Σημειωτέον, ότι ποσοστό άνω του 60-70% αυτών των
ιδιωτικών δομών σε όλη τη χώρα απολαμβάνουν παιδιά μέσω της συγκεκριμένης
επιδότησης που λαμβάνουν οι εργαζόμενες μητέρες. Στηρίζουν σε αυτό το κουπόνι
επιδότησης (voucher) το μεγαλύτερο ποσοστό του τζίρου τους, οπότε είναι κατανοητό
το μέγεθος του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί και αναμένεται εντελώς να

εκτραχυνθεί, αν δεν εκταμιευθούν σύντομα τα χρήματα παρελθόντων μηνών. Εφόσον
συνεχίζονται οι καθυστερήσεις των πληρωμών προκαλείται μία αλληλουχία
επιπτώσεων η οποία αποτυπώνεται έντονα στη λειτουργία των εν λόγω δομών. Οι
εργοδότες καλούνται να πληρώσουν με ιδιωτικά κεφάλαια (αν έχουν) τις μισθοδοσίες
των υπαλλήλων αλλά και τα τρέχοντα έκτακτα και πάγια έξοδα των επιχειρήσεών τους.
Τις περισσότερες φορές αυτό είναι ανέφικτο, με αποτέλεσμα το προσωπικό να μην
πληρώνεται τις ημέρες εργασίας του και οι λογαριασμοί να τρέχουν απλήρωτοι.
Παράλληλα, η επιβολή του ηλεκτρονικού παρουσιολογίου και η σύνδεσή του με τις
πληρωμές λειτουργεί εκδικητικά για την εύρυθμη λειτουργία των ιδιωτικών ΚΔΑΠ.
Αποδείχτηκαν φρούδες ελπίδες οι υποσχέσεις ότι θα πραγματοποιούνταν
ανακατανομή καθώς έμειναν εκτός voucher χιλιάδες οικογένειες. Οικογένειες που
ανήκουν στις πιο ευάλωτες κοινωνικές τάξεις υπό αντίξοες συνθήκες φτώχειας που
ενδεχομένως επιτείνει η πολυτεκνία αρκετών εξ αυτών. Πολυτεκνία όμως που
διαδραματίζει ευεργετικό ρόλο στο δημογραφικό πρόβλημα της χώρας.
Πραγματικά προκαλεί έκπληξη η καθυστέρηση των πληρωμών στα ιδιωτικά ΚΔΑΠ
όπου εκτός από το ποικίλο και πλούσιο εκπαιδευτικό & παιδαγωγικό έργο που
παρέχουν, απασχολούν χιλιάδες εργαζόμενους. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση,
χιλιάδες οικογένειες απειλούνται να χάσουν σημαντικό τμήμα των οικονομικών τους
πόρων, να μείνουν χωρίς δουλειά. Παράλληλα, από επαγγελματίες του χώρου
διατυπώνεται η άποψη πως έχει διαμορφωθεί μία τάση για σαφή διάκριση των
ιδιωτικών από τα δημόσια ΚΔΑΠ. Παραδείγματος χάριν, η άδεια λειτουργίας του
δημοτικού ΚΔΑΠ μπορεί να αφορά ακόμα και σε υφιστάμενη (υπό λειτουργία) σχολική
μονάδα. Ενώ χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι πέρυσι και φέτος η έκτακτη
χρηματοδότηση αφορούσε μόνο στα Δημοτικά ΚΔΑΠ, αφήνοντας τα ιδιωτικά ΚΔΑΠ
στη μοίρα τους. Απαξίωση και εκδικητική διάθεση άνευ λόγου και αιτίας.
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται η κυρία Υφυπουργός:
- Πως προτίθεστε να παρέμβετε ώστε να αντληθούν τα χρήματα για να πληρωθούν τα
ιδιωτικά Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης;
- Πότε υπολογίζετε ότι μπορεί να είναι εφικτή η προαναφερόμενη πληρωμή ώστε να
τελειώσει το μαρτύριο για χιλιάδες οικογένειες;
- Πως διατίθεστε να αποκαταστήσετε την άδικη μεταχείριση που διαπιστώνεται
μεταξύ των ιδιωτικών και δημόσιων Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης;
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