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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ Η
ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (Κ.Δ.Α.Π.)
Η προχειρότητα και η έλλειψη σοβαρότητας με την οποία χειρίστηκε η
κυβέρνηση και ειδικά τα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών και Εργασίας το
πρόγραμμα ένταξης και συμμετοχής των παιδιών στα Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) των Δήμων, έχει προκαλέσει τεράστια
αναστάτωση και απόγνωση σε χιλιάδες μητέρες και οικογένειες, λίγες ημέρες
μάλιστα πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και εν μέσω της πανδημίας του
κορωνοϊού που έχει φέρει τα πάνω κάτω σε ολόκληρη τη χώρα.
Χιλιάδες είναι οι οικογένειες που ενώ πληρούν να κοινωνικά και
εισοδηματικά κριτήρια τα οποία προβλέπονται από την σχετική πρόσκληση του
προγράμματος είδαν τις αιτήσεις τους να απορρίπτονται και τελικά τα παιδιά
τους να μένουν εκτός Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης. Αιτία για την
πρωτοφανή αυτή αναστάτωση φαίνεται πώς είναι, το γεγονός ότι, ενώ η κυβέρνηση
προχώρησε σε αύξηση του αριθμού των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, δεν αύξησε
ταυτόχρονα ως έπρεπε και την χρηματοδότηση, προκειμένου να καλυφθεί το σύνολο
των αιτηθέντων βάσει των όρων και των κριτηρίων που τέθηκαν μέσω της σχετικής
πρόσκλησης.
Η κυβέρνηση και τα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών και Εργασίας,
όπως προκύπτει, χειρίσθηκαν το ευαίσθητο αυτό ζήτημα (αφού έχει να κάνει με
μικρά παιδιά) με προχειρότητα και επικοινωνιακούς όρους. Προκάλεσαν μεγάλη
αναταραχή σε χιλιάδες οικογένειες, που δεδομένου των συνθηκών λόγω και της
πανδημίας του κορωνοϊού, αδυνατούν να βρουν λύση στην απασχόληση των
παιδιών τους. Πρόκειται για μία πρωτοφανή και δυσμενής εξέλιξη με έντονα τα
στοιχεία της αδικίας και της αναξιοκρατίας, αφού οικογένειες με τα ίδια κοινωνικά
και εισοδηματικά κριτήρια αντιμετωπίζονται διαφορετικά. Άλλες έλαβαν voucher για
συμμετοχή των παιδιών τους στο πρόγραμμα και άλλες όχι.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί τα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών και
Εργασίας να βρουν άμεσα λύση στο πρόβλημα, προχωρώντας στην αύξηση της
χρηματοδότησης του προγράμματος ένταξης των παιδιών στα Κ.Δ.Α.Π. των
Δήμων, έτσι ώστε να ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις που έγιναν από τις

οικογένειες οι οποίες πληρούν τα κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια. Κανείς
δεν μπορεί έτσι ξαφνικά και αυθαίρετα να ανατρέπει τους οικογενειακούς
προγραμματισμούς. Πόσο μάλλον την ώρα που η πανδημία του κορωνοϊού βρίσκεται
σε εξέλιξη έχει επιφέρει πολλές δυσλειτουργίες και προβλήματα στην
καθημερινότητα των πολιτών.
Το πρόβλημα που τελικώς δημιουργήθηκε με την απόρριψη των χιλιάδων
αιτήσεων και τη μη χορήγηση vouchers σε όλες τις μητέρες που το δικαιούνταν
είχε εγκαίρως επισημανθεί στα συναρμόδια Υπουργεία. Είναι καιρός λοιπόν, αυτοί
που μιλούν για κοινωνική πολιτική να την εφαρμόσουν χωρίς εκπτώσεις και
διακρίσεις. Επιβάλλεται να αποκατασταθεί άμεσα η αδικία, όπως και το Υπουργείο
Εσωτερικών να σκύψει πάνω από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Κ.Δ.Α.Π.
όσον αφορά στη χρηματοδότηση και το προσωπικό.
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