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Κ. Χατζηδάκης: Σειρά μέτρων για έμπρακτη στήριξη των εργαζόμενων γονέων

Παράταση έως τις 10 Ιουλίου για αιτήσεις εγγραφών στους βρεφονηπιακούς

σταθμούς της ΔΥΠΑ

Από  το  Γραφείο  Τύπου  του  Υπουργείου  Εργασίας  και  Κοινωνικών  Υποθέσεων

εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Την προτεραιότητα της κυβέρνησης για την έμπρακτη στήριξη της οικογένειας και

των νέων γονέων υπογράμμισε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

Κωστής Χατζηδάκης, κατά τη σημερινή του επίσκεψη στον Βρεφονηπιακό Παιδικό

Σταθμό της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στο Μενίδι, συνοδευόμενος

από τον διοικητή της ΔΥΠΑ, Σπύρο Πρωτοψάλτη.

Ο Υπουργός περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις και συνομίλησε με το προσωπικό, που

υλοποιεί με συνέπεια εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα δημιουργικής

απασχόλησης  για  τα  παιδιά.  Παράλληλα,  ο  Κ.  Χατζηδάκης  εξήγγειλε  ότι  η

προθεσμία  ηλεκτρονικής  υποβολής  αιτήσεων  για  εγγραφές  και  επανεγγραφές

βρεφών-νηπίων  στους  βρεφονηπιακούς  σταθμούς  της  ΔΥΠΑ παρατείνεται,  λόγω

του μεγάλου ενδιαφέροντος που έχει εκδηλωθεί, έως την Κυριακή 10 Ιουλίου και

ώρα 23:59.

Ο κ. Χατζηδάκης υπενθύμισε ότι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

υλοποίει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την εναρμόνιση της οικογενειακής και της

επαγγελματικής ζωής και τη στήριξη της οικογένειας. Ειδικότερα, όπως σημείωσε:

 Αυξήθηκε  κατά  26%  (συνολικός  προϋπολογισμός  296  εκατ.  ευρώ)  η

χρηματοδότηση για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς και τα ΚΔΑΠ.

 30.000  περισσότερα  παιδιά  μπήκαν  σε  βρεφονηπιακούς  σταθμούς  και

ΚΔΑΠ. Από 120.286 παιδιά το 2018-2019, 150.787 παιδιά το 2021- 2022.

 26.939 παιδιά έλαβαν, την διετία 2020-2022, voucher μέσω του παράλληλου

προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

 Συνεχίζεται  το πρόγραμμα επιδότησης θέσεων στους παιδικούς σταθμούς

και με το νέο ΕΣΠΑ.

 Χρηματοδοτείται  η  δημιουργία  50.000  νέων  θέσεων  σε  βρεφονηπιακούς

σταθμούς και 150 ΚΔΑΠ (9.000 θέσεις), μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

 Προχωρεί το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς σε 33 Δήμους της χώρας,

που  ενισχύει  οικονομικά  τους  εργαζόμενους  γονείς  για  την  κατ’  οίκον

φροντίδα βρεφών και νηπίων ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών.



 Δρομολογείται η δημιουργία 120 χώρων παιδικής φροντίδας εντός μεγάλων

επιχειρήσεων  για  βρέφη-νήπια  ηλικίας  από  6  μηνών  έως  2,5  ετών,  των

εργαζόμενων γονέων. 

 Χρηματοδοτείται κατά 50% η επέκταση του ολοήμερου σχολείου μέχρι τις

5:30 το απόγευμα από τα κονδύλια του προγράμματος ΕΣΠΑ του Υπουργείου

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

 Διευρύνθηκαν με το νόμο για την Προστασία της Εργασίας οι γονικές άδειες

(εισαγωγή για πρώτη φορά της άδειας πατρότητας, κάλυψη από τη ΔΥΠΑ

του κόστους της γονικής άδειας και για τους δύο γονείς για δύο μήνες κ.λπ.).

Παράλληλα,  υιοθετήθηκαν  ρυθμίσεις  που  διευκολύνουν  τους  γονείς  να

ζητούν από τους εργοδότες τους ρυθμίσεις στον εργασιακό τους χρόνο, οι

οποίες  θα εξυπηρετούν  περισσότερο  τις  ανάγκες  φροντίδας  των  παιδιών

τους. 

Στο  συγκεκριμένο  βρεφονηπιακό  στο  Μενίδι,  που  επισκέφτηκε  ο  Υπουργός,

φιλοξενούνται,  το  τρέχον  σχολικό  έτος,  50  παιδιά,  16  βρέφη και  34  νήπια.  Την

επόμενη  σχολική  χρονιά  θα  φιλοξενηθούν  74  παιδιά  (24  βρέφη  και  50  νήπια).

Πρόκειται για έναν από τους συνολικά 26 ιδιόκτητους Βρεφονηπιακούς Παιδικούς

Σταθμούς της ΔΥΠΑ που λειτουργούν στα όρια του Ν. Αττικής και σε 18 μεγάλες

επαρχιακές πόλεις και σε Δήμους με μεγάλο εργατικό δυναμικό και απευθύνονται

σε βρέφη-νήπια από 6 μηνών έως 4 ετών με εργαζόμενους γονείς (Δευτέρα έως

Παρασκευή, 6:45 έως τις 16:00).

Στην Αττική  λειτουργούν βρεφονηπιακοί  σταθμοί της ΔΥΠΑ στους Δήμους:  Αγίας

Βαρβάρας,  Ανω  Λιοσίων,  Ελευσίνας,  Κερατσινίου,  Μενιδίου,  Μοσχάτου,

Ολυμπιακού  Χωριού  και  Περιστερίου.  Στην  υπόλοιπη  Ελλάδα  λειτουργούν  στις

πόλεις: Αγρινίου, Αρτας, Δράμας, Ηγουμενίτσας, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καλαμάτας,

Καρδίτσας,  Καρπενησίου,  Κομοτηνής,  Λάρισας,  Μεσολογγίου,  Νάουσας,  Ξάνθης,

Πατρών, Πυλαίας Θεσσαλονίκης, Σερρών και Τρικάλων.

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε:

«Προτεραιότητά μας στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι η

εναρμόνιση της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής των εργαζομένων. Στο

πλαίσιο αυτό εφαρμόζουμε πολιτικές που στηρίζουν έμπρακτα την οικογένεια. 

Σήμερα  είχα  την  ευκαιρία  επισκεφτώ  έναν  από  τους  26  ιδιόκτητους

Βρεφονηπιακούς  Παιδικούς  Σταθμούς  της  Δημόσιας  Υπηρεσίας  Απασχόλησης.

Διαπίστωσα  με  μεγάλη  χαρά  το  μεράκι  όλου  του  προσωπικού  τόσο  στην

ενασχόλησή τους με τα παιδιά όσο και στην συντήρηση του χώρου. Κάνουν μια

πραγματικά καλή δουλειά. Η ΔΥΠΑ, αλλά και το Υπουργείο, βρίσκεται δίπλα τους,

στηρίζοντάς τους να συνεχίζουν το έργο τους».

Ο Διοικητής της ΔΥΠΑ, Σπύρος Πρωτοψάλτης,  σημείωσε: «Οι 26 Βρεφονηπιακοί

Σταθμοί της ΔΥΠΑ επιτελούν ένα σπουδαίο έργο, στηρίζοντας το εργατικό δυναμικό

και  τις  οικογένειές  τους  και  προωθώντας  την  αρμονική  ψυχοσωματική  και

εκπαιδευτική  ανάπτυξη  των  παιδιών.  Η  περαιτέρω  ενίσχυσή  τους  αποτελεί



προτεραιότητα  για  τη  διοίκηση  και  η  σημερινή  επίσκεψη  του  Υπουργού

επιβεβαιώνει  τη  βούληση  της  πολιτικής  ηγεσίας  για  την  ουσιαστική  και  συνεχή

στήριξή των σταθμών».
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