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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανακούφιση για τις οικογένειες 1500 παιδιών με τις παροχές της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

«Κλείδωσαν» και εφέτος οι παροχές προς τις οικογένειες παιδιών προσχολικής και
σχολικής ηλικίας και παιδιών με αναπηρία, που έχουν ανάγκη φύλαξης, φροντίδας και
ειδικής αγωγής. Με μία δέσμη προσκλήσεων ύψους περίπου 5 εκατ. ευρώ που
εξέδωσε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, δίνεται τέλος στην αγωνία χιλιάδων
οικογενειών για την φροντίδα και την εκπαίδευση των παιδιών τους για την ερχόμενη
σχολική περίοδο.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δηλώνει έτοιμη για την σχολική χρονιά που θα
ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο, με δεδομένο ότι όλες οι διαδικασίες για την εξασφάλιση
των χρημάτων που απαιτούνται για τις συγκεκριμένες δράσεις, έγιναν ταχύτατα και
είναι σε θέση, από νωρίς, να έχει προχωρήσει τις διαδικασίες για την κάλυψη των
αναγκών 1500 παιδιών της Στερεάς Ελλάδας.

Αυτός είναι ο λόγος που ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας
Μπακογιάννης εμφανίστηκε ικανοποιημένος, κατά την ενημέρωση για τις
συγκεκριμένες προσκλήσεις και δήλωσε ότι η Περιφέρεια, για ακόμη μία φορά,
κατάφερε να φτάσει τόσο γρήγορα στην επίλυση ενός προβλήματος που απασχολεί
κάθε χρόνο εκατομμύρια οικογένειες σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έκανε ο Κώστας Μπακογιάννης, μέσω των
προσκλήσεων που εκδόθηκαν, διατίθενται:

 3.359.801 ευρώ για την κάλυψη θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και
φύλαξης παιδιών προσχολικής αγωγής σε βρεφικούς και βρεφονηπιακούς
σταθμούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς ολοκληρωμένης φροντίδας, παιδικούς
σταθμούς και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης.

 639.511 ευρώ για την κάλυψη θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και
φύλαξης παιδιών προσχολικής ηλικίας με αναπηρία σε βρεφονηπιακούς
σταθμούς ολοκληρωμένης φροντίδας για προνήπια με αναπηρία και σε
Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία.



 983.052 ευρώ για την κάλυψη θέσεων παροχής υπηρεσιών εξειδικευμένης
εκπαιδευτικής υποστήριξης σε παιδιά με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες.

Την ενημέρωση για την έκδοση των προσκλήσεων και την πορεία τους έκανε
ο Κώστας Μπακογιάννης που μίλησε για την προσπάθεια της Περιφέρειας να
νικήσει στον πόλεμο κατά των κοινωνικών ανισοτήτων.

«Σε έναν δίκαιο αγώνα, όλοι πρέπει να ξεκινούν από την ίδια
αφετηρία. Η ζωή όλων των πολιτών είναι ένας καθημερινός αγώνας.
Σε αυτόν τον αγώνα, είναι υποχρέωσή και προτεραιότητά μας να
παρέχουμε σε όλους το ίδιο σημείο εκκίνησης. Με αυτές τις
προσκλήσεις όμως καταφέρνουμε και κάτι άλλο. Να μπορούμε να
προσφέρουμε θέσεις εργασίας. Να παρεμβαίνουμε ουσιαστικά στην
πραγματική οικονομία της Στερεάς Ελλάδας» δήλωσε ο
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.


