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Συνέντευξη του Σπ. Σπυρίδων στο ΑΠΕ-ΜΠΕ:
Η πιθανή λήψη προληπτικών
μέτρων προστασίας στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς από το φθινόπωρο αν
αυτό απαιτηθεί για λόγους υγειονομικής προστασίας από τον κορονοϊο, απειλεί να πλήξει
το πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», όπως προειδοποιεί
σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Σπύρος Σπυρίδων,
διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
(ΕΕΤΑΑ), που υλοποιεί το πρόγραμμα.

Παράλληλα αναφέρει ότι από το υπουργείο Εργασίας εξετάζεται το ενδεχόμενο να
επεκταθούν οι δικαιούχοι με τη φιλοξενία σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και των παιδιών
που οι μητέρες τους εργάζονται στον δημόσιο τομέα.

Όπως εξηγεί ο κ. Σπυρίδων, τους εμπλεκόμενους φορείς προβληματίζει το ενδεχόμενο να
λειτουργήσουν οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί με τα μισά σχεδόν παιδιά σε κάθε
τμήμα για την αποφυγή διάδοσης του covid 19. Για να μπορεί, ωστόσο, να φιλοξενηθεί το
σύνολο των παιδιών στις δομές, θα απαιτηθεί περίπου διπλάσιος αριθμός αιθουσών και
προσωπικού, που σήμερα δεν υπάρχουν και συνακόλουθα θα υπάρξει ανάλογη αύξηση του
κόστος λειτουργίας, που θα αναζητηθεί σε περιβάλλον νέας οικονομικής ύφεσης.

Αναφέρει, ακόμα, ότι η πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα από το φθινόπωρο
αναμένεται να εκδοθεί τον Ιούνιο και εκτός απροόπτου θα μπορούν να φιλοξενηθούν στις
δομές 140.000 - 145.000 παιδιά, ενώ εάν τελικά ενταχθούν στο πρόγραμμα και οι μητέρες
που εργάζονται στο Δημόσιο, τότε ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί κατά περίπου 15.000 παιδιά.

Το πλήρες κείμενο της συνέντευξης του διευθύνοντος συμβούλου της ΕΕΤΑΑ, Σπύρου
Σπυρίδων στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και στον δημοσιογράφο
Απόστολο Μιχαλούδη είναι το ακόλουθο:

Ερώτηση: Πότε θα εκδοθεί η νέα πρόσκληση για το πρόγραμμα «Εναρμόνιση
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», της περιόδου 2020-2021;
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Απάντηση

:
Η νέα πρόσκληση θα δημοσιοποιηθεί κατά πάσα πιθανότητα μέσα στον Ιούνιο. Την Τετάρτη
το πρωί πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη για το θέμα αυτό με στελέχη του υπουργείου
Εργασίας και της ΚΕΔΕ και με την συμμετοχή της υφυπουργού Κοινωνικών
Υποθέσεων Δόμνας Μιχαηλίδου. Μεταξύ άλλων εξετάστηκε και το συνολικό ποσό που θα
διατεθεί. Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναμένεται να διατεθούν 280 εκατ. ευρώ, ποσό
που διατέθηκε και στην τρέχουσα περίοδο, εκ των οποίων τα 60 εκατ. ευρώ προέρχονται
από το ΕΣΠΑ ενώ τα υπόλοιπα 220 εκατ. καλύπτονται από εθνικούς πόρους. Μας
απασχόλησε επίσης εάν τελικά οι γυναίκες δημόσιοι υπάλληλοι θα μπορούν να στείλουν τα
παιδιά τους στους παιδικούς σταθμούς, για το οποίο η κα. Μιχαηλίδου απάντησε ότι
υπάρχει η πολιτική βούληση και ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, εν μέσω των νέων
δημοσιονομικών δεδομένων που διαμορφώθηκαν από την υγειονομική κρίση, για να το
επιτύχουμε. Επίσης συζητήθηκε και η πιθανή εξέλιξη την επόμενη περίοδο να αναγκαστούν
να λειτουργήσουν οι παιδικοί σταθμοί και τα ΚΔΑΠ με νέους κανόνες που θα υπαγορευθούν
από την ανάγκη της προστασίας της υγείας των παιδιών μας. Δηλαδή το ενδεχόμενο να
φιλοξενηθούν τα μισά περίπου παιδιά σε κάθε τμήμα. Μας απασχόλησε συγκεκριμένα ότι
μπορούν να χρειαστούν διπλάσιες αίθουσες, καθώς επίσης το ενδεχόμενο να απαιτηθεί
διπλάσιο κόστος λειτουργίας καθ ότι το προσωπικό θα πρέπει να εργαστεί σε δύο βάρδιες
ή να διπλασιαστεί. Προς το παρόν όμως προετοιμάζουμε την διακήρυξη με τους ισχύοντες
κανόνες και ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί να τους αλλάξουμε.

Ερ.: Με αυτόν τον προϋπολογισμό πόσα παιδιά θα μπορούν να εξυπηρετηθούν;

Απ.: Με τις διασφαλισμένες πιστώσεις ύψους 280 εκατ. Και τις συνθήκες προ της
υγειονομικής κρίσης, το πρόγραμμα της εναρμόνισης μπορεί να εξυπηρετήσει 145.000
περίπου παιδιά, ενώ αν υλοποιηθεί το πρόγραμμα που αφορά τις μητέρες δημοσίους
υπαλλήλους θα προστεθούν άλλα 15.000 παιδάκια και το κόστος θα ανεβαίνει κατά περίπου
30 εκατ. ευρώ.

Ερ.: Υπάρχουν οι υποδομές για να εξυπηρετηθεί το σύνολο των παιδιών ή κάποια
από αυτά θα μείνουν εκτός δομών;
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Απ.: Οι υποδομές των δήμων είναι περιορισμένες. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος
παρέχονται κίνητρα για να αυξηθούν οι παιδικοί σταθμοί, όπου υπάρχει ζήτηση, με
πρόγραμμα του υπουργείου Εργασίας που διαχειρίζεται η ΕΕΤΑΑ, δίνοντας έως 150.000
ευρώ προκειμένου να αυξήσουν οι δήμοι τα τμήματά τους στους παιδικούς και
βρεφονηπιακούς σταθμούς. Εάν όμως υπάρξουν και νέοι περιορισμοί λόγω του κορονοϊού,
τα πράγματα δεν είναι καθόλου ευχάριστα.
Προφανώς θα προσπαθήσουμε να το διαχειριστούμε με έναν σχεδιασμό, αλλά το κόστος
είναι βέβαιο ότι θα ανέβει αρκετά.

Ερ.: Με τα σημερινά δημοσιονομικά δεδομένα, υπάρχει η δυνατότητα να καλυφθεί
αυτό το πρόσθετο κόστος;

Απ.: Αντιλαμβάνεστε ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο που η οικονομία βρίσκεται σε
ύφεση, και η ανεργία έχει αυξητικούς ρυθμούς. Άρα όσο και να θεωρούμε ότι το πρόγραμμα
της εναρμόνισης αποτελεί βασική προτεραιότητα, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τις
μεγάλες δυσκολίες που πιθανόν να προκύψουν. Ελπίζουμε και θα εργαστούμε ώστε να
ξεπεραστούν τα προβλήματα που πιθανόν να προκύψουν και τελικά το πρόγραμμα να τρέξει
ομαλά.

Ερ.: Όπως είπατε η οικονομία βρίσκεται σε ύφεση. Κύριος λόγος τη ύφεσης είναι οι
μειωμένες τουριστικές ροές εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων για τον κορονοϊό.
Η ΕΕΤΑΑ έχει προγραμματίσει κάποια προγράμματα στήριξης των τοπικών
κοινωνιών;

Απ.: Ανεξάρτητα από την κρίση του covid 19, στοχεύοντας στην ενίσχυση της Τοπικής και
Περιφερειακής ανάπτυξης η ΕΕΤΑΑ έχει ετοιμάσει ένα εγχειρίδιο που αφορά κυρίως τους
αιρετούς προκειμένου να υποβοηθήσουμε το έργο τους και έναν πιο αναλυτικό οδηγό που
αφορά τους εξειδικευμένους υπαλλήλους που έχουν ως αντικείμενο της εργασίας τους την
τουριστική ανάπτυξη.
Προσδοκούμε, τα δύο αυτά ΄΄εργαλεία΄΄ να ενισχύσουν τις προσπάθειες της
Αυτοδιοίκησης και τον ρόλο της ως υποκινητή της τοπικής ανάπτυξης στον τομέα του
τουρισμού. Παράλληλα σε συνεργασία με το υπουργείο Τουρισμού έχουμε προγραμματίσει
σεμινάρια και ημερίδες με όλους τους αρμόδιους αιρετούς για θέματα τουρισμού, αλλά και
τους υπαλλήλους που ασχολούνται με τον τομέα αυτόν. Ελπίζουμε να ξεπεραστεί σύντομα

3/5

«Μέτρα για την προστασία των παιδικών σταθμών»
Τρίτη, 19 Μαΐου 2020 23:48

η υγειονομική κρίση που βιώνουμε ώστε να μπορέσουν τα παραπάνω να υλοποιηθούν σε
συνθήκες κανονικότητας.

Ερ.: Η ΕΕΤΑΑ υλοποιεί ένα πρόγραμμα για την οργάνωση και τον λειτουργικό
εκσυγχρονισμό των δήμων και των περιφερειών της χώρας. Τι περιλαμβάνει και
πότε αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή;

Απ.: Εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι στη δύσκολη περίοδο που περνά η χώρα μας είδαμε
να υλοποιείται κάτι πολύ θετικό, που έχει σχέση με τον εκσυγχρονισμό του κράτους και την
εξυπηρέτηση του πολίτη. Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δεν έχει κάνει απλά
βήματα προς τα εμπρός. Έχει κάνει άλματα.

Παράλληλα λοιπόν με τα όσα γίνονται σε κυβερνητικό επίπεδο, η ΕΕΤΑΑ έχει αναλάβει να
υλοποιήσει ένα πολύ σημαντικό έργο για λογαριασμό της ΕΝΠΕ, της ΚΕΔΕ και του
υπουργείου Εσωτερικών που αφορά την απλούστευση και τελικά την μείωση των
διαδικασιών στις βασικότερες λειτουργίες της Αυτοδιοίκησης στους τομείς της κοινωνικής
πολιτικής, στις αδειοδοτήσεις, έργα, οικονομική διοίκηση, μεταφορές, παιδεία, πολιτισμό
κ.α.

Με την ολοκλήρωση του έργου αυτού αναμένεται να προκύψουν μία σειρά από οφέλη που
αφορούν τους Δήμους και τις Περιφέρειες όπως:

Δραστική μείωση της γραφειοκρατίας, εξοικονόμηση δαπανών, μείωση του χρόνου
διεκπεραίωσης μίας σειράς εργασιών, περισσότερη διαφάνεια, ενδυνάμωση της
επιχειρησιακής τους ικανότητας, κ.α. Παράλληλα φιλοδοξούμε οι πολίτες και οι
επιχειρήσεις να εξυπηρετούνται πλέον ηλεκτρονικά στις συναλλαγές τους με Δήμους και
Περιφέρειες κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο και διευκολύνοντας την επιχειρηματικότητα σε
τοπικό και Περιφερειακό επίπεδο.

Το έργο χωρίζεται σε τρείς φάσεις, έχει συνολικό χρόνο περάτωσης 10 περίπου μήνες
από σήμερα και το πληροφοριακό σύστημα που θα δημιουργηθεί για επίτευξη των στόχων
του θα δοθεί στους Δήμους και τις Περιφέρειες με την παράλληλη εκπαίδευση του
προσωπικού τους.
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Αξίζει τέλος να αναφερθεί στο σημείο αυτό ένα άλλο παρόμοιο εγχείρημα που υλοποιεί
το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η ΕΕΤΑΑ και θα διευκολύνει δεκάδες χιλιάδες
μητέρες μικρών παιδιών την νέα περίοδο.

Με την εφαρμογή του θα δοθεί τέλος στην συλλογή από τους γονείς των παιδιών μίας
σειράς δικαιολογητικών προκειμένου να εγγραφούν στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς
σταθμούς. Θα αρκεί μόνο μία αίτηση που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά. Όλα τα άλλα
πιστοποιητικά που η συλλογή τους ταλάνιζε τους γονιούς, θα αντλούνται ηλεκτρονικά από
την ΕΕΤΑΑ μέσω ενός διασυνδεδεμένου με τις υπηρεσίες έκδοσης πληροφοριακού
συστήματος.

Γενικά στόχος μας είναι η όσο το δυνατό μεγαλύτερη συμβολή μας στην προσπάθεια που
γίνεται να εκσυγχρονιστεί η Δημόσια Διοίκηση στους τομείς που μας αφορούν, προκειμένου
να προσφέρονται ταχύτερα, ποιοτικότερα και με χαμηλότερο κόστος υπηρεσίες προς τους
πολίτες διευκολύνοντας παράλληλα την επιχειρηματικότητα.
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