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Γράφει ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΤΟΡΗΣ, Εκπαιδευτικός Αντιπρόεδρος ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής
Προστασίας & Αλληλεγγύης

Κάθε χρόνο η ίδια δουλειά. Αγωνία για χιλιάδες οικογένειες που περιμένουν για μια θέση
στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς. Κάθε χρόνο νέοι περιορισμοί. Έτσι αποκλείονται
πολλοί δικαιούχοι και οι διοικούντες πανηγυρίζουν ότι κάλυψαν το μεγαλύτερο μέρος των
αιτήσεων. Να λάβουμε επίσης υπόψη ότι οι δημοτικοί υπάλληλοι δεν καλύπτονται από το
πρόγραμμα.

-Η επιδότηση ανα παιδί συνεχώς μειώνεται και την ώρα που οι Δήμοι προσπαθούν να
απαλλάξουν απο την καταβολή τροφείων όλο και περισσότερες ομάδες πολιτών που
αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, το χρηματοδοτικό πρόγραμμα προσπαθε΄να βρει
τρόπους για την επιβολή τροφείων σε όλους.
Η ΚΕΔΕ ζητά το ποσό της επιδότησης να φτάσει στα 250 εκ. ευρώ για να καλυφθούν όσο το
δυνατόν περισσότερες θέσεις παιδιών. Υπολογίζεται ότι οι αιτήσεις θα ξεπεράσουν τις
100.000 γι’ αυτό γίνεται προσπάθεια περικοπής δικαιούχων ώστε να φαίνεται ικανοποιητικό
το ποσοστό κάλυψης των αιτήσεων.
Η περιφέρεια πλέον έχει την ευθύνη για την διεκδίκηση και εύρεση αναλόγων κονδυλίων.
Χρειάζεται επαγρύπνηση. Πιστεύω ότι πρέπει κατ΄αρχάς :
1)Όλοι οι Δήμοι και τα Νομικά Πρόσωπα των παιδικών σταθμών να στείλουν διαμαρτυρία
για τους επιπλέον περιορισμούς του προγράμματος ΕΣΠΑ.
2)Να ενημερώσουν τους γονείς και αυτοί με τις υπογραφές τους καταρχάς να ενισχύσουν
το διεκδικητικό κίνημα.
3)Να πιεστούν περαιτέρω τα αρμόδια υπουγεία για την τελική έγκριση του απαραίτητου
προσωπικού ώστε το Σεπτέμβριο να αρχίσει ομαλά η λειτουργεία των παιδικών σταθμών.
Να μην επαναληφθεί και φέτος το φαινόμενο των διμηνιτών το οποίο είναι απαράδεκτο και
ψυχοφθόρο, τόσο για την σωστή και ομαλή μελέτη των νηπίων στο περιβάλλον του
«σχολείου», όσο και για το εκπαιδευτικό προσωπικό, τους ανθρώπους που καθημερινά
καλούνται να ξεπεράσουν τους εαυτούς τους για να λειτουργούν όπως πρέπει οι σταθμοί.
4)Εμείς σαν νομικό πρόσωπο, όπως κάθε χρόνο, πρέπει να εγγυηθούμε ότι όσα παιδιά μέσω
ΕΣΠΑ φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθμούς θα συνεχίσουν και την επόμενη χρονιά
ανεξάρτητα απο την επιλογή τους ή όχι από το πρόγραμμα. Αυτό επιβάλλει η σωστή
παιδαγωγική και ψυχική ανάπτυξη των παιδιών και η στήριξη των οικογενειών τους και του
προγραμματισμού τους. Πρέπει λοιπόν και αυτή με διάφορους τρόπους και δικούς της
πόρους να συνεισφέρει στην προσπάθεια αυτή.
5)Επίσης η δουλειά των τελευταίων χρόνων στους παιδικούς σταθμούς, ο νέος παιδικός
σταθμός που πέρυσι ξεκίνησε την λειτουργία του και φέτος μπορεί να καλύψει και άλλες
θέσεις μπορούν να εγγυηθούν ότι θα ικανοποιηθούν σχεδόν όλες οι αιτήσεις φιλοξενείας (σε
συνδυασμό με την Εθνική Στέγη). Υπάρχει σύστημα μοριοδότησης με κοινωνικά και
οικονομικά κριτήρια γνωστό σε όλους ώστε να μπορεί ο καθένας να ελέγξει την κατάσταση.
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Η προσπάθεια μας είχε με τρόπο αντικειμενικό να προσφέρουμε στους δημότες μας αυτό
που δικαιούνται χωρίς ρουσφέτια και προσωπικές εξυπηρετήσεις. Η φιλοξενεία των
παιδιών στους παιδικούς μας σταθμούς είναι δικαίωμα όλων και πρέπει όλοι μαζί να
κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Με τρόπο δίκαιο και αξιοπρεπή.
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