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Πρόλογοσ  
 

Θ εργαςία αυτι εκπονικθκε ςτο πλαίςιο του Διατμθματικοφ Μεταπτυχιακοφ Ρρογράμματοσ των: 

 

α) Τμιματοσ Επιςτιμθσ και Διεκνϊν Σχζςεων του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου 

β) Τμιματοσ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν του Δθμοκρίτειου Ρανεπιςτθμίου Θράκθσ γ) Τμιματοσ 

Οικονομικϊν Επιςτθμϊν του Αριςτοτζλειου Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ και δ) του Τμιματοσ 

Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του Ρανεπιςτθμίου Ρειραιά. 

 

Τα διάφορα Κράτθ – Μζλθ τθσ Ε.Ε., εμπνζονται από κοινζσ αξίεσ, όπωσ αλλθλεγγφθ, κοινωνικι 

ςυνοχι, κοινωνικι υπευκυνότθτα και δθμοκρατικι λιψθ αποφάςεων, παρά τισ διαφορζσ που 

υπάρχουν τόςο ςτο εκάςτοτε εκνικό κεςμικό πλαίςιο όςο και ςτθν ςχετικι ορολογία. Στόχοι και 

προκλιςεισ αποτελοφν μια ςειρά από κζματα που απαςχολοφν τα κράτθ μζλθ τθσ Ε.Ε.   Οι 

αποφάςεισ του Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 2005 με τισ οποίεσ διαςφαλίςτθκαν οι 

πόροι τθσ Ευρωπαϊκισ Ρολιτικισ Συνοχισ για τθν χϊρα, οι νζοι Κανονιςμοί των Ταμείων τθσ Ε.Ε., 

κακϊσ και οι Στρατθγικζσ Κατευκυντιριεσ Γραμμζσ για τθν Ρολιτικι Συνοχισ, αποτζλεςαν το 

πλαίςιο πάνω ςτο οποίο βαςίςτθκαν οι εκνικζσ αρχζσ, προκειμζνου να προςεγγίςουν τισ βαςικζσ 

παραμζτρουσ του αναπτυξιακοφ προγραμματιςμοφ (ανάλυςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ και 

προοπτικζσ, διαμόρφωςθ εναλλακτικϊν επιλογϊν, αναπτυξιακι ςτρατθγικι, εξειδίκευςθ ςε νζεσ 

κεματικζσ και χωρικζσ προτεραιότθτεσ, πλαίςιο διαχείριςθσ και εφαρμογισ, «αρχιτεκτονικι» των 

Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων, χρθματοδότθςθ και να καταρτίςουν το ΕΣΡΑ. 

 

Το Εκνικό Στρατθγικό Ρλαίςιο Αναφοράσ «ΕΣΡΑ», είναι το ελλθνικό πρόγραμμα, βάςει του οποίου 

διοχετεφονται κονδφλια τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτθν Ελλάδα με απϊτερο ςτόχο τθν εξομάλυνςθ 

των ανιςοτιτων μεταξφ των περιφερειϊν τθσ Ε.Ε. Ο εκνικόσ αναπτυξιακόσ ςχεδιαςμόσ είναι 

αποτζλεςμα μιασ απαιτθτικισ και πολφπλοκθσ προςπάκειασ ςφνκεςθσ προτάςεων και ιεράρχθςθσ 

προτεραιοτιτων. Μζςω τθσ πολυεπίπεδθσ προςζγγιςθσ καλφπτονται ςυνολικά οι αναπτυξιακζσ 

επιλογζσ τθσ οικονομίασ και τθσ κοινωνίασ τθσ χϊρασ, οι κατευκφνςεισ τθσ Ε.Ε. και οι αντικειμενικζσ 

δυνατότθτεσ αποτελεςματικισ και αποδοτικισ υλοποίθςθσ ζργων ςτθν παροφςα οικονομικι 

ςυγκυρία. Επίςθσ προκειμζνου να διαμορφωκοφν οι ςτρατθγικζσ επιλογζσ τθσ χϊρασ, ζγιναν 

διαβουλεφςεισ με όςο τον δυνατόν μεγαλφτερθ δυνατι ςυμμετοχι των εμπλεκόμενων φορζων, 

προκειμζνου να επιτευχκεί θ ςυνολικι ςυναίνεςθ και οι οποίεσ εν τζλει οδιγθςαν ςτθν επίτευξθ 

ενόσ μακροπρόκεςμου αναπτυξιακοφ οράματοσ, ςτο πλαίςιο του ςχεδιαςμοφ. 

 

Σφμφωνα με τουσ διεκνείσ οικονομικοφσ δείκτεσ, το επίπεδο τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ ελλθνικισ 

οικονομίασ  παρουςιάηεται χαμθλό και ςτθν προτελευταία κζςθ των χωρϊν μελϊν τθσ Ε.Ε. Στο 

πλαίςιο αυτό απαιτείται μια ςφνκετθ και ολοκλθρωμζνθ δράςθ ςε ζνα ευρφ επίπεδο οικονομικισ 

και κοινωνικισ ηωισ.  

 

Θ πορεία τθσ ελλθνικισ οικονομίασ κακορίηεται από τθν ικανότθτα προςαρμογισ τθσ τόςο ςτο 

ευρωπαϊκό όςο και ςτο διεκνζσ περιβάλλον μζςω μιασ ιςχυρισ και διαρκοφσ ϊκθςθσ τθσ 

ανταγωνιςτικότθτασ.  Θ ςτρατθγικι των Ρρογραμμάτων ΕΣΡΑ εςτιάηει ςτθν ανάγκθ άςκθςθσ 

πολιτικισ ςε εκνικό και περιφερειακό επίπεδο με τρόπο που να καταςτιςει τισ Ρεριφζρειεσ, αλλά 
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και τουσ Διμουσ τθσ χϊρασ τόπουσ ζλξθσ εγκατάςταςθσ επιχειριςεων, ζχοντασ βελτιϊςει 

ταυτόχρονα το βιοτικό επίπεδο των πολιτϊν, μζςω τθσ άμβλυνςθσ των διαπεριφερειακϊν και 

ενδοπεριφερειακϊν ανιςοτιτων.  

 

Στόχοσ είναι θ διεφρυνςθ των αναπτυξιακϊν δυνατοτιτων τθσ χϊρασ, θ αφξθςθ του ρυκμοφ τθσ 

οικονομικισ ανάπτυξθσ, θ αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ ςε επίπεδα ίδια με αυτά του μζςου 

ευρωπαϊκοφ όρου, τθν τόνωςθ τθσ απαςχόλθςθσ, τθν βελτίωςθ τθσ ηωισ όλων των πολιτϊν χωρίσ 

αποκλειςμοφσ και εντζλει τθν επίτευξθ τθσ πραγματικισ ςφγκλιςθσ. 

 

Θ χϊρα μασ ςτθν τρζχουςα περίοδο, ζχοντασ ωφελθκεί από διάφορα προγράμματα ΕΣΡΑ, ςτοχεφει 

ςτθν ανάδειξθ τθσ εξωςτρζφειασ τθσ με ιςχυρι ανταγωνιςτικι και παραγωγικι οικονομία. Στθν 

προςπάκεια αυτι δίνει ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν δια βίου εκπαίδευςθ, ςτθν καινοτομία, ςτθν 

τεχνολογία, ςτθν ποιότθτα και ςτον ςεβαςμό του περιβάλλοντοσ. 
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1. Ειςαγωγό (Σκοπόσ- Μεθοδολογύα – Δομό) 
 

1.1 Σκοπόσ Διπλωματικόσ Εργαςύασ  
 

Στθν παροφςα εργαςία εξετάηεται και αξιολογείται θ δράςθ «Εναρμόνιςθ Οικογενειακισ και 

Επαγγελματικισ Ηωισ», που ξεκίνθςε κατά τθν πρϊτθ προγραμματικι περίοδο του 2007-2013 και 

όπωσ αυτι ςυνεχίςτθκε και ςτθν δεφτερθ προγραμματικι περίοδο 2014-2020. 

 

Για τθ διαςφάλιςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των κοινοτικϊν και εκνικϊν πόρων που ςυνδράμουν 

τθν πολιτικι για τθ ςυνοχι, προβλζπεται θ διεξαγωγι αξιολογιςεων πριν (ex-ante), κατά τθ 

διάρκεια (on going) και μετά τθν υλοποίθςθ (ex-post) των προγραμμάτων. Θ αξιολόγθςθ αποτελεί 

τθ ςυςτθματικι και αντικειμενικι αναλυτικι εκτίμθςθ μιασ παρζμβαςθσ και επιδιϊκει τθν εκτίμθςθ 

τθσ αποτελεςματικότθτασ και επιτυχίασ όςον αφορά ςτουσ ςτόχουσ και προςπακεί να δϊςει 

απαντιςεισ ςε ερωτιματα που ςχετίηονται με τθν αποδοτικότθτα, τθν βιωςιμότθτα τθσ και τθν 

άντλθςθ διδαγμάτων.  

 

Θ εκάςτοτε αξιολόγθςθ μπορεί να χαρακτθριςτεί είτε ωσ ςτρατθγικισ φφςθσ, όπου εξετάηεται θ 

εξζλιξθ ενόσ προγράμματοσ ι μιασ ομάδασ προγραμμάτων ςε ςχζςθ με τισ κοινοτικζσ και εκνικζσ 

προτεραιότθτεσ ι επιχειρθςιακισ φφςθσ, όπου υποςτθρίηεται θ παρακολοφκθςθ ενόσ 

επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ. Οι ςτρατθγικισ ι επιχειρθςιακισ φφςθσ αξιολογιςεισ  λαμβάνουν 

υπόψθ τον ςτόχο τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ και τθν ςχετικι κοινοτικι νομοκεςία που αφορά ςτισ 

περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ ι και τθν ςτρατθγικι όςον αφορά ςτθν περιβαλλοντικι αξιολόγθςθ. 

Ρραγματοποιοφνται με ευκφνθ του κράτουσ μζλουσ ι τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και διεξάγονται 

από εμπειρογνϊμονεσ ι φορείσ λειτουργικά ανεξάρτθτουσ από τθν Αρχι Ριςτοποίθςθσ και τθν 

Αρχι Ελζγχου που ζχουν οριςτεί ςτο πλαίςιο του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ και ελζγχου του 

προγράμματοσ.  

 

Τα αποτελζςματα των αξιολογιςεων δθμοςιοποιοφνται με βάςθ τουσ εφαρμοςτζουσ κανόνεσ για 

τθν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα. 

 

Στο πλαίςιο αυτό, θ Ελλάδα αξιοποιϊντασ και τισ οδθγίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν 

αξιολόγθςθ των Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων (ΕΡ), διαμόρφωςε Ενδεικτικό Σχζδιο 

Αξιολογιςεων τθσ περιόδου 2007-2013, όπου αποτυπϊνεται ο προγραμματιςμόσ των 

αξιολογιςεων ςε ςτρατθγικό και επιχειρθςιακό επίπεδο ςτο πλαίςιο των ςτόχων τθσ «Σφγκλιςθσ» 

και τθσ «Ρεριφερειακισ Ανταγωνιςτικότθτασ και Απαςχόλθςθσ». Οι αξιολογιςεισ που ςυνδζονται 

με τθν παρακολοφκθςθ του προγράμματοσ πραγματοποιοφνται με ευκφνθ τθσ Διαχειριςτικισ 

Αρχισ και ςφμφωνα με τισ γενικζσ αρχζσ που κακορίηονται από τθν Εκνικι Αρχι Συντονιςμοφ για 

τθν αξιολόγθςθ όλων των ΕΡ ςτο πλαίςιο του ΕΣΡΑ. Θ Ειδικι Υπθρεςία Αρχι Ριςτοποίθςθσ αςκεί 

όλεσ τισ αρμοδιότθτεσ που είχαν ανατεκεί ςτθν Ειδικι Υπθρεςία Αρχι Ρλθρωμισ με βάςθ το άρκρο 

13 του Ν. 3614/2007. Θ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ, ζχει ωσ 

αποςτολι τθν παρακολοφκθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και τθσ ποιότθτασ υλοποίθςθσ του. 

 

Οι αξιολογιςεισ είναι χριςιμεσ, κακϊσ εςτιάηουν ςε όλο τον κφκλο ηωισ μιασ παρζμβαςθσ, από τθν 

ςτρατθγικι, τθν υλοποίθςθ ζωσ και τθν αξιοποίθςθ. 
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Θζτουν ερωτιματα βάςει των οποίων δφνανται να : 

- Αναγνωρίςουν πόςο αποδοτικζσ ιταν οι παρεμβάςεισ ωσ προσ τον τρόπο χριςθσ των 

πόρων 

- Συνειςφζρουν ςτθ λιψθ αποφάςεων ςχετικά με τθν διαχείριςθ και κατανομι διακζςιμων 

πόρων 

- Συνειςφζρουν ςτθ λιψθ αποφάςεων για τον ςχεδιαςμό ι τον τρόπο βελτίωςθσ μιασ 

παρζμβαςθσ  

- Αναγνωρίηουν αναδυόμενα προβλιματα και αποςαφθνίηουν διαδικαςίεσ και τυχόν 

επιτυχίεσ ι αποτυχίεσ κατά τθν υλοποίθςθ τθσ παρζμβαςθσ 

 

Στθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020 δίνεται ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτο ρόλο τθσ αξιολόγθςθσ για 

τθν ενδυνάμωςθ τθσ εςτίαςθσ ςτα αποτελζςματα των προγραμμάτων και τθν εκτίμθςθ των 

επιπτϊςεων των πολιτικϊν που υιοκετικθκαν. 

 

Στθν παροφςα εργαςία γίνεται μια προςπάκεια αποτφπωςθσ τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ και 

αξιολόγθςθσ τθσ δράςθσ «Εναρμόνιςθ Οικογενειακισ και Επαγγελματικισ Ηωισ», θ οποία 

υλοποιικθκε και ςυνεχίηει ςτο πλαίςιο των προγραμμάτων του ΕΚΤ. 

  

1.2 Σύνοψη Μεθοδολογύασ  
Θ παροφςα εργαςία ςτθρίχκθκε ςε εφαρμοςμζνθ ι εμπειρικι ζρευνα, εξετάηοντασ τα πρακτικά 

ηθτιματα και μπορεί να βοθκιςει ςτθν επίλυςθ πρακτικϊν ηθτθμάτων. 

 

Μζςω τθσ ιςτορικισ αναδρομισ και των ςτατιςτικϊν ςτοιχείων που τθροφνται για το Ρρόγραμμα 

από τθν ζναρξι του και ςτθ ςυνζχεια τθσ ςτατικισ τεκμθρίωςθσ, δίνονται ςτοιχεία που 

καταδεικνφουν τθν κετικι αξιολόγθςθ τθσ δράςθσ και τθν ουςιαςτικι ςθμαςία του με τθν ςτιριξθ 

τθσ ελλθνικισ οικογζνειασ και ειδικότερα τθσ μθτζρασ είτε πρόκειται για εργαηόμενθ που 

προςπακεί να διατθριςει τθν εργαςιακι τθσ κζςθ είτε απειλοφμενθ με ανεργία. 

  

1.3 Δομό Εργαςύασ  
Θ εργαςία ξεκινά με μια ειςαγωγι τθσ δράςθσ και τθν αναλυτικι περιγραφι τθσ, ενϊ ταυτόχρονα 

επιχειρεί να ειςάγει ζννοιεσ που ςχετίηονται ςτενά με παρόμοια προγράμματα του ΕΚΤ.  

 

Στθ ςυνζχεια μζςω τθσ περιγραφισ των ιδθ πεπραγμζνων, ενϊ επιχειρείται θ ςτατιςτικι 

απεικόνιςθ τθσ εξζλιξθσ του Ρρογράμματοσ. 

 

Τζλοσ δίνονται απαντϊνται ερωτθματολόγια που δόκθκαν ςε φορείσ που ςυμμετζχουν ςτο 

πρόγραμμα, κακϊσ και ςε ωφελοφμενεσ μθτζρεσ βάςει των οποίων δίνονται ςτοιχεία αξιολόγθςθσ. 
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2. Συγχρηματοδοτούμενα Προγρϊμματα ΕΣΠΑ   

 

2.1 Οριςμόσ  
 
Συγχρθματοδοτοφμενο Ρρόγραμμα είναι κάκε πρόγραμμα που αποτελεί το βαςικό ςτρατθγικό 

ςχζδιο για τθν ανάπτυξθ τθσ χϊρασ με τθν ςυνδρομι ςθμαντικϊν πόρων που προζρχονται από τα 

Ευρωπαϊκά Διαρκρωτικά Ταμεία τθσ Ε.Ε. 

 

Μζςω τθσ υλοποίθςθσ του ΕΣΡΑ επιδιϊκεται θ αντιμετϊπιςθ των διαρκρωτικϊν αδυναμιϊν τθσ 

χϊρασ, ϊςτε να υπάρξει ταυτόχρονθ ανάπτυξθ ςε όλεσ τισ χϊρεσ τθσ Ε.Ε. Επίςθσ, μζςω των 

διαρκρωτικϊν προγραμμάτων δίνεται προςπάκεια εξάλειψθσ των οικονομικϊν και κοινωνικϊν 

προγραμμάτων που δθμιουργικθκαν λόγω τθσ  οικονομικισ κρίςθσ. 

 

Το αναπτυξιακό όραμα του ΕΣΡΑ είναι να ςυμβάλει  ςτθν αναγζννθςθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ με 

ανάταξθ και αναβάκμιςθ του παραγωγικοφ και κοινωνικοφ ιςτοφ τθσ χϊρασ και ςτθν δθμιουργία 

και διατιρθςθ βιϊςιμων κζςεων απαςχόλθςθσ, ζχοντασ ωσ αιχμι τθν εξωςτρεφι, καινοτόμο και 

ανταγωνιςτικι επιχειρθματικότθτα και γνϊμονα τθν ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και τισ αρχζσ 

τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ. 

 
 

2.2 ΕΣΠΑ 2007-2013 
 
Το Εκνικό Στρατθγικό  Ρλαίςιο Αναφοράσ και Επιχειρθςιακά  Ρρογράμματα χρθματοδότθςαν 

δράςεισ που αφοροφςαν ςτισ εξισ προτεραιότθτασ :  

i. Ανταγωνιςτικότθτα και επιχειρθματικότθτα 

ii. Ανάπτυξθ ανκρϊπινου Δυναμικοφ 

iii. Εκπαίδευςθ και Δια βίου μάκθςθ 

– Αγροτικά 

– Οικονομία & Διοίκθςθ 

– Ραιδαγωγικά 

– Ρεριβάλλον 

– Ρλθροφορικι 

– Ρολιτιςμόσ & Ακλθτιςμόσ 

– Τεχνικά & Μεταφορζσ 

– Τουριςμόσ 

– Υγεία & Ρρόνοια 

 
 

2.2. ΕΣΠΑ 2014-2020 
 
Το ΕΣΡΑ (Εταιρικό Σφμφωνο για το Ρλαίςιο Ανάπτυξθσ) 2014-2020 αποτελεί το βαςικό ςτρατθγικό 

ςχζδιο για τθν ανάπτυξθ τθσ χϊρασ με τθ  ςυνδρομι ςθμαντικϊν πόρων που προζρχονται από 
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τα Ευρωπαϊκά Διαρκρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και καλείται να 

ςυνδράμει ςτθν επίτευξθ των εκνικϊν ςτόχων ζναντι τθσ Στρατθγικισ «Ευρϊπθ 2020».  

Στόχοσ τθσ Στρατθγικισ «Ευρϊπθ 2020» είναι θ προαγωγι μιασ ανάπτυξθσ: 

- ζξυπνθσ, με αποτελεςματικότερεσ επενδφςεισ ςτθν εκπαίδευςθ, τθν ζρευνα και τθν 

καινοτομία, 

- βιϊςιμθσ, χάρθ ςτθν αποφαςιςτικι μετάβαςθ ςε μια οικονομία χαμθλϊν εκπομπϊν 

άνκρακα, και 

- χωρίσ αποκλειςμοφσ, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθ δθμιουργία κζςεων εργαςίασ και ςτθ 

μείωςθ τθσ φτϊχειασ. 

  

Οι Χρθματοδοτικζσ προτεραιότθτεσ αφοροφν ςτθν : 

 

1. Ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ εξωςτρζφειασ των επιχειριςεων, μετάβαςθ ςτθν 

ποιοτικι επιχειρθματικότθτα με αιχμι τθν καινοτομία και αφξθςθ τθσ εγχϊριασ προςτικζμενθσ 

αξίασ 

 Μετάβαςθ ςε δραςτθριότθτεσ υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ 

 Δθμιουργία περιβάλλοντοσ φιλικοφ προσ τισ επιχειριςεισ που προςελκφει επενδφςεισ 

 Αξιοποίθςθ τθσ ζρευνασ και τθσ καινοτομίασ για τθν ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ νζων 

και υφιςτάμενων επιχειριςεων 

 

2. Ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ ικανοτιτων ανκρϊπινου δυναμικοφ – ενεργόσ κοινωνικι ενςωμάτωςθ 

 Εκπαίδευςθ και διά βίου μάκθςθ 

 Ανάπτυξθ ανκρϊπινου δυναμικοφ και πρόςβαςθ ςτθν απαςχόλθςθ με ζμφαςθ ςτθ 

δθμιουργία κζςεων εργαςίασ ειδικά για τουσ νζουσ 

 Ρροϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ και τθσ καταπολζμθςθσ τθσ φτϊχειασ 

 3. Ρροςταςία του περιβάλλοντοσ – Μετάβαςθ ςε μία οικονομία φιλικι ςτο περιβάλλον 

 Ρροςταςία του περιβάλλοντοσ 

 Ρροϊκθςθ τθσ προςαρμογισ ςτθν κλιματικι αλλαγι και τθσ πρόλθψθσ των κινδφνων 

 Μετάβαςθ ςε μια οικονομία χαμθλϊν εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα 

 4. Ανάπτυξθ – εκςυγχρονιςμόσ – ολοκλιρωςθ υποδομϊν για τθν οικονομικι και κοινωνικι 

ανάπτυξθ 

 Δίκτυα μεταφορϊν με ζμφαςθ ςτθν ολοκλιρωςθ των Διευρωπαϊκϊν Δικτφων Μεταφορϊν, 

τουσ κάκετουσ άξονεσ και τθ λειτουργικι διαςφνδεςθ των μεταφορικϊν μζςων 

 Ενεργειακά δίκτυα 

 Ευρυηωνικά δίκτυα 

 

5. Βελτίωςθ τθσ κεςμικισ επάρκειασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ και τθσ 

τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ 

 

Κακοριςτικό ςτοιχείο ςτον αναπτυξιακό ςχεδιαςμό τθσ περιόδου 2014-2020 αποτζλεςε θ εκπόνθςθ 

τθσ εκνικισ και των περιφερειακϊν Στρατθγικϊν Ζρευνασ και Καινοτομίασ για τθν Ζξυπνθ 

Εξειδίκευςθ.  
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Στο πλαίςιο των ςτρατθγικϊν αυτϊν, θ χϊρα και οι Ρεριφζρειζσ τθσ καλοφνται να εντοπίςουν τισ 

δραςτθριότθτεσ εκείνεσ ςτισ οποίεσ παρουςιάηουν ι είναι ςε κζςθ να οικοδομιςουν ανταγωνιςτικά 

πλεονεκτιματα και ςε αυτζσ να επικεντρϊςουν τουσ διακζςιμουσ πόρουσ και τισ προςπάκειεσ ϊςτε 

να καταςτεί δυνατι θ επίτευξθ ςθμαντικϊν αναπτυξιακϊν αποτελεςμάτων. Σε εκνικό επίπεδο 

ζχουν προςδιοριςτεί οκτϊ κλάδοι ςτουσ οποίουσ κα δοκεί προτεραιότθτα και αναμζνεται να ζχουν 

μεγαλφτερθ ςυμμετοχι ςτθν οικονομικι μεγζκυνςθ. Οι κλάδοι αυτοί είναι οι εξισ: 

- Αγρο-διατροφι 

- Υγεία – φάρμακα 

- Τεχνολογίεσ πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν 

- Ενζργεια 

- Ρεριβάλλον και βιϊςιμθ ανάπτυξθ 

- Μεταφορζσ 

- Υλικά – καταςκευζσ 

- Τουριςμόσ, πολιτιςμόσ, δθμιουργικζσ βιομθχανίεσ 

  

Το ΕΣΡΑ 2014-2020 αποτελείται από 20 Ρρογράμματα, από τα οποία τα 7 είναι Τομεακά και τα 13 

Ρεριφερειακά: 

- Τα Τομεακά Ρρογράμματα αφοροφν ζνα ι περιςςότερουσ τομείσ και ζχουν ωσ γεωγραφικό 

πεδίο εφαρμογισ όλθ τθ χϊρα 

- Τα 13 Ρεριφερειακά Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα (ΡΕΡ), ζνα για κάκε μία από τισ ελλθνικζσ 

Ρεριφζρειεσ, περιλαμβάνουν δράςεισ περιφερειακισ εμβζλειασ 

 

 

φςτθμα διαχείριςθσ και ελζγχου 

 

Κρίςιμοι παράγοντεσ για τθν επιτυχι εφαρμογι τθσ αναπτυξιακισ ςτρατθγικισ για τθν 

προγραμματικι περίοδο 2014-2020 αποτελοφν θ αποτελεςματικι διαχείριςθ και υλοποίθςθ των 

Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων και ο ςυντονιςμόσ των εμπλεκόμενων φορζων ςτον 

προγραμματιςμό, ςτθ διαχείριςθ, παρακολοφκθςθ και υλοποίθςθ αυτϊν, ςφμφωνα με το Σφςτθμα 

Διαχείριςθσ και Ελζγχου (ΣΔΕ). 

Ο ςχεδιαςμόσ του ΣΔΕ ζλαβε υπόψθ τθν αρχιτεκτονικι του νζου αναπτυξιακοφ ςχεδιαςμοφ, τισ 

νζεσ απαιτιςεισ  του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 1303/2013 για τθν Ρρογραμματικι Ρερίοδο 2014-2020, 

κακϊσ και τθν εμπειρία τθσ εφαρμογισ του ΣΔΕ 2007-2013, ςυμπεριλαμβανομζνων των 

βελτιϊςεων που διενεργικθκαν ι και κρίκθκαν ωσ αναγκαίεσ ςτο πλαίςιο αυτοφ. 
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3. Πρόγραμμα «Εναρμόνιςη Οικογενειακόσ και Επαγγελματικόσ 
Ζωόσ 

 

3.1 Οριςμόσ Προγρϊμματοσ - Άξονεσ Προτεραιότητασ 
 

 
Θ Δράςθ «Εναρμόνιςθ οικογενειακισ και επαγγελματικισ ηωισ», εντάςςεται: 

 

o ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Δια 

Βίου Μάκθςθ» (ΕΡ ΑΝΑΔ ΔΒΜ) 2014-2020 του Υπουργείου Οικονομίασ Υποδομϊν, 

Ναυτιλίασ και Τουριςμοφ και εμπίπτει ςτο Θεματικό Στόχο 8 «Ρροϊκθςθ τθσ βιϊςιμθσ 

απαςχόλθςθσ υψθλισ ποιότθτασ και υποςτιριξθ τθσ κινθτικότθτασ των εργαηομζνων», 

Επενδυτικι Ρροτεραιότθτα 8iv «Ιςότθτα μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν ςε όλουσ τουσ τομείσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ  πρόςβαςθσ ςτθν απαςχόλθςθ, τθσ  εξζλιξθσ τθσ 

επαγγελματικισ ςταδιοδρομίασ, τθσ ςυμφιλίωςθσ του επαγγελματικοφ και ιδιωτικοφ βίου 

και τθσ προϊκθςθσ τθσ ίςθσ αμοιβισ για ίςθ εργαςία» του Καν. 1304/2013 τθσ νζασ 

Ρρογραμματικισ Ρεριόδου 2014-2020. 

o ςτα 13 Ρεριφερειακά Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα (ΡΕΡ) 2014 – 2020 και εμπίπτει ςτον 

Θεματικό Στόχο 9 «Ρροϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ και καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ και 

των διακρίςεων», Επενδυτικι Ρροτεραιότθτα 9i «Ενεργόσ ζνταξθ, με ςκοπό, μεταξφ άλλων, 

τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των ευκαιριϊν και τθσ ενεργοφ ςυμμετοχισ και τθσ βελτίωςθσ 

τθσ απαςχολθςιμότθτασ» και 9iii «Καταπολζμθςθ κάκε μορφισ διακρίςεων και προϊκθςθ 

τθσ ιςότθτασ των ευκαιριϊν», του Καν. 1304/2013 τθσ  Ρρογραμματικισ Ρεριόδου 2014-

2020. 

 

 

3.2 Εξϋλιξη Προγρϊμματοσ   
 
Θ δράςθ ξεκίνθςε το 2008 με δικαιοφχο τον Οργανιςμό Εργατικισ Κατοικίασ και τεχνικό ςφμβουλο 

τθν Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Από το 2010 και μετά θ δράςθ άλλαξε δικαιοφχο και ςτθν κζςθ του ΟΕΚ 

τοποκετικθκε το Υπουργείο Εςωτερικϊν. Θ Ε.Ε.Τ.Α.Α λειτουργεί και διαχειρίηεται το Ρρόγραμμα ωσ 

Φορζασ Υλοποίθςθσ. 

 

Το Ρρόγραμμα λειτοφργθςε κατά τθν πρϊτθ προγραμματικι περίοδο με τοποκζτθςθ παιδιϊν των 

ωφελουμζνων μθτζρων αναλόγωσ των μορίων που ελάμβαναν με βάςθ τθν οικονομικι, 

οικογενειακι και επαγγελματικι τουσ κατάςταςθ. Επιπρόςκετα ο αρχικόσ ςχεδιαςμόσ του 

Ρρογράμματοσ αφοροφςε μόνον ςε εργαηόμενεσ μθτζρεσ που με τθν τοποκζτθςι τουσ ςε βρεφικό, 

βρεφονθπιακό ι παιδικό ςτακμό ι ακόμθ και ςε Κζντρο Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ είχαν τθν 

ευκαιρία να διατθριςουν τθν δουλειά τουσ. 

Δομζσ που ιταν ιδιαιτζρωσ  αγαπθτζσ από ωφελοφμενεσ ζδιναν κζςθ ςε μθτζρεσ με τα 

περιςςότερα μόρια. Επίςθσ τθν περίοδο εκείνθ γίνονταν δεκτοί μόνον Φορείσ του Δθμοςίου είτε ωσ  

Νομικά Ρρόςωπα Διμων ι ωσ Κοινωφελείσ Επιχειριςεισ αυτϊν.  
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Από το ζτοσ 2011-2012 ζγιναν δεκτζσ ςτο πρόγραμμα και άνεργεσ που ιταν καταγεγραμμζνεσ ςτα 

μθτρϊα του ΟΑΕΔ.  Κατά τθν περίοδο των επόμενων ετϊν αυξικθκε κατακόρυφα ο αρικμόσ των 

αιτοφντων μθτζρων, κακϊσ το πρόγραμμα δθμοςιοποιικθκε εκτενϊσ και κεωρικθκε ιδιαιτζρωσ 

πετυχθμζνο. Το ζτοσ 2015-2016 γίνεται για πρϊτθ φορά θ τομι και εφαρμόηεται το ςφςτθμα των 

vouchers και ελεφκερθ ςυμμετοχι των ωφελουμζνων ςε δομζσ τθσ προτίμθςισ τουσ χωρίσ τθν 

υποχρεωτικι τοποκζτθςι τουσ βάςει μορίων, όπωσ ίςχυε. 

 
 

3.3 Ο Θεματικόσ Στόχοσ 9 ςτο πλαύςιο τησ Π.Π. 2014-2020 – Επενδυτικϋσ 

Προτεραιότητεσ ςτισ οπούεσ δυνητικϊ εντϊςςονται οι Δρϊςεισ τησ 

Εναρμόνιςησ Οικογενειακόσ και Επαγγελματικόσ Ζωόσ» 
 
Με βάςθ τον Κανονιςμό (ΕΕ) 1304/17-12-2013, ο Θεματικόσ Στόχοσ 9 αφορά ςτθν «Προϊκθςθ τθσ 

κοινωνικισ ζνταξθσ και καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ και οποιωνδιποτε διακρίςεων», 

διαρκρϊνεται δε ςτισ ακόλουκεσ Επενδυτικζσ Ρροτεραιότθτεσ (EKT): 

 

 9.1 «Ενεργζσ πολιτικζσ ζνταξθσ με ςκοπό, μεταξφ άλλων, τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των 

ευκαιριϊν, τθσ ενεργοφ ςυμμετοχισ και τθσ βελτίωςθσ τθσ απαςχολθςιμότθτασ, 

 9.2 Κοινωνικοοικονομικι ενςωμάτωςθ των περικωριοποιθμζνων κοινοτιτων όπωσ οι ομά, 

 9.3 Καταπολζμθςθ κάκε μορφισ διακρίςεων και τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των 

ευκαιριϊν, 

 9.4: Βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε οικονομικά προςιτζσ, βιϊςιμεσ και υψθλισ ποιότθτασ 

υπθρεςίεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των υπθρεςιϊν υγειονομικισ περίκαλψθσ και των 

κοινωνικϊν υπθρεςιϊν γενικοφ ςυμφζροντοσ,  

 9.5 «Ρροαγωγι τθσ κοινωνικισ επιχειρθματικότθτασ και τθσ επαγγελματικισ ζνταξθσ ςε 

κοινωνικζσ επιχειριςεισ κακϊσ και τθν προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ οικονομίασ και τθσ 

οικονομίασ τθσ αλλθλεγγφθσ προκειμζνου να διευκολυνκεί θ πρόςβαςθ ςτθν απαςχόλθςθ 

και, 

 9.6. Στρατθγικζσ Τοπικισ Ανάπτυξθσ με Ρρωτοβουλία Τοπικϊν Κοινοτιτων» (ΤΑΡΤΚ – 

CLLDs). 

 

Επίςθσ, ςτον Θ.Σ. 9, με βάςθ τον Κανονιςμό  (ΕΕ) 1301/17-12-2013 ΕΤΡΑ, περιλαμβάνονται οι 

ακόλουκεσ Επενδυτικζσ Ρροτεραιότθτεσ (ETΡΑ): 

 9.7 Επενδφςεισ ςε υποδομζσ υγείασ και κοινωνικζσ υποδομζσ που ςυμβάλλουν ςτθν εκνικι, 

περιφερειακι και τοπικι ανάπτυξθ, μείωςθ των ανιςοτιτων όςον αφορά ςτθν κατάςταςθ 

ςτον τομζα τθσ υγείασ και προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ με τθ βελτίωςθ τθσ 

πρόςβαςθσ ςε υπθρεςίεσ κοινωνικοφ, πολιτιςτικοφ και ψυχαγωγικοφ χαρακτιρα και με τθ 

μετάβαςθ από κεςμικζσ υπθρεςίεσ ςε υπθρεςίεσ ςε επίπεδο κοινότθτασ, 

 9.8 Ραροχι ςτιριξθσ για φυςικι, οικονομικι και κοινωνικι αναηωογόνθςθ 

υποβακμιςμζνων κοινοτιτων εντόσ αςτικϊν και αγροτικϊν περιοχϊν, 

 9.9 Ραροχι ςτιριξθσ για κοινωνικζσ επιχειριςεισ και, 

 9.10 Επενδφςεισ που κα πραγματοποιθκοφν ςτο πλαίςιο ςτρατθγικϊν τοπικισ ανάπτυξθσ 

με πρωτοβουλία των τοπικϊν κοινοτιτων. 
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Σφμφωνα με το τελικό κείμενο του ΣΕΣ 2014-2020, οι παρεμβάςεισ ςτον Θ.Σ. 9 αποτελοφν 

ςυνιςταμζνθ επιμζρουσ «εκνικϊν ςτρατθγικϊν», όπωσ θ  Εκνικι Στρατθγικι Κοινωνικισ Ζνταξθσ, θ 

εκνικι ςτρατθγικι για τουσ ομά, θ  εκνικι ςτρατθγικι για τθν ζνταξθ των πολιτϊν τρίτων χωρϊν 

και θ  Ρρωτοβουλία “Health in Action”. 

 

Θ κατανομι τθσ χρθματοδότθςθσ του Θ.Σ. 9 ανά Ρεριφζρεια και ανά Κατθγορία Ρεριφερειϊν, τόςο 

ςε όρουσ Κοινοτικισ Συγχρθματοδότθςθσ (Κ.Σ.), όςο και Δθμόςιασ Δαπάνθσ (Δ.Δ.), φαίνεται ςτον 

πίνακα που ακολουκεί. 

 
Πίνακασ 1: Κατανομι των Πόρων ΕΚΣ του Θ.. 9 ςτισ Περιφζρειεσ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Θ.. 9 – Πόροι ΕΚΣ 

ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ Ε.Ε. % ΔΘΜΟΙΑ ΔΑΠΑΝΘ 
ΠΟΤ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 

% 

Λιγότερο 
Ανεπτυγμζνεσ 

(LD) 

ΑΜΘ 54.556.816 6,6% 68.196.020 6,4% 

Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 134.453.158  16,3% 168.066.448 15,8% 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 58.490.706 7,1% 73.113.383 6,9% 

ΘΡΕΙΟΣ 35.012.393 4,3% 43.765.491 4,1% 

ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ 68.145.671 8,3% 85.182.089 8,0% 

ΤΠΟΤΝΟΛΟ (LD) 350.658.744 42,6% 438.323.430 41,3% 

ε Μετάβαςθ 
(TRANS) 

ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 19.255.275 2,3% 24.069.094 2,3% 

ΙΟΝΙΑ ΝΘΣΙΑ 26.641.391 3,2% 33.301.739 3,1% 

ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ 21.254.512 2,6% 42.509.024 4,0% 

ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΣ 56.826.934 6,9% 71.033.668 6,7% 

ΒΟ. ΑΙΓΑΙΟ 27.500.744 3,3% 34.375.930 3,2% 

ΚΘΤΘ 59.682.104 7,2% 74.602.630 7,0% 

ΤΠΟΤΝΟΛΟ (TRANS) 211.160.960 25,6% 279.892.084 26,3% 

Περιςςότερο 
Ανεπτυγμζνεσ 

(MD) 

ΑΤΤΙΚΘ 239.372.769 29,1% 299.215.961 28,2% 

ΝΟΤ. ΑΙΓΑΙΟ 22.449.008 2,7% 44.898.016 4,2% 

ΤΠΟΤΝΟΛΟ (MD) 261.821.777 31,8% 344.113.977 32,4% 

ΤΝΟΛΟ ΧΩΡΑ 823.641.481 100,0% 1.062.329.491 100,0% 

 

 
Στθν 1θ Επενδυτικι Ρροτεραιότθτα (Ε.Ρ.) του Θ.Σ. 9, οι ςυνεκτικζσ πολιτικζσ ενεργοφ ζνταξθσ 

ανταποκρίνονται ςε μία πολυτομεακι προςζγγιςθ και ςτοχεφουν:  

α) ςτθν ενίςχυςθ των δυνατοτιτων προϊκθςθσ ςτθν απαςχόλθςθ των ομάδων υψθλοφ 

κινδφνου φτϊχειασ μζςω ενεργθτικϊν πολιτικϊν απαςχόλθςθσ και  

β) ςτθ βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν απαςχόλθςθ, μζςω ποιοτικϊν υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ. 

 

Ωσ βαςικι προτεραιότθτα τίκεται θ ανάπτυξθ δικτφου ςε τοπικό κυρίωσ επίπεδο με τθ ςυνεργαςία 

και τθ ςφμπραξθ φορζων του ιδιωτικοφ και του δθμόςιου τομζα και ιδίωσ των φορζων τθσ τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν κοινωνικισ φροντίδασ. Στο πλαίςιο αυτό, κα προωκθκεί 

θ ενίςχυςθ και καλφτερθ ςτόχευςθ των δράςεων ενκάρρυνςθσ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 
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των γυναικϊν βάςει τθσ εναρμόνιςθσ οικογενειακισ – επαγγελματικισ ηωισ και τθσ αποδζςμευςισ 

τουσ από τθ φροντίδα παιδιϊν και εξαρτϊμενων ατόμων, που υλοποιικθκε μζςω του 

Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 2007-2013 (ΕΡΑΝΑΔ) με τθ 

μορφι τθσ  «Εναρμόνιςθσ τθσ οικογενειακισ και τθσ επαγγελματικισ ηωισ». 

 

Στο πλαίςιο του ΕΣΡΑ 2004-2020 (ΕΣΡΑ-ΙΙ), οι δράςεισ «Εναρμόνιςθσ τθσ οικογενειακισ και τθσ 

επαγγελματικισ ηωισ» εξετάηεται να ςυςχετιςκοφν με τισ Ομάδεσ-Στόχουσ των άμεςα 

ωφελοφμενων και, άρα, να καλφπτονται από τουσ Θ.Σ. 8 και 9 και ειδικότερα, από τισ ακόλουκεσ 

Επενδυτικζσ Ρροτεραιότθτεσ: 

 

 Ε.Π. 8.4: «Ιςότθτα μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν και τθσ ςυμφιλίωςθσ επαγγελματικισ και 

οικογενειακισ ηωισ», 

 Ε.Π. 9.4: «Βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε οικονομικά προςιτζσ, βιϊςιμεσ και υψθλισ 

ποιότθτασ υπθρεςίεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των υπθρεςιϊν υγειονομικισ περίκαλψθσ 

και των κοινωνικϊν υπθρεςιϊν γενικοφ ςυμφζροντοσ». 

 

Θ Δράςθ «Εναρμόνιςθ οικογενειακισ και επαγγελματικισ ηωισ», εντάςςεται ςτο ΕΡΑΝΑΔ  2007-

2013 και ςυγκεκριμζνα, ςτον Θεματικό Άξονα Ρροτεραιότθτασ 3 «Διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ 

ςτθν απαςχόλθςθ», ςτθν κατθγορία Ραρεμβάςεων 2 «Υποςτθρικτικά μζτρα για τθν Ρροϊκθςθ τθσ 

Ιςότθτασ των Φφλων ςτθν Απαςχόλθςθ». 

 

Θ Δράςθ ςτοχεφει ςτθν αφξθςθ τθσ απαςχολθςιμότθτασ και τθσ ιςότιμθσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν 

ςτθν αγορά εργαςίασ, ϊςτε να διευκολυνκοφν να εναρμονίςουν τουσ απαιτθτικοφσ και 

αντικρουόμενουσ ρόλουσ τουσ μεταξφ οικογενειακισ και επαγγελματικισ ηωισ.  

 

Θ Δράςθ ςυμβάλλει ςτθν βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ και τθσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςτθν αγορά 

εργαςίασ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ επαγγελματικισ τουσ ςταδιοδρομίασ, τθσ πρόςβαςθσ ςε νζεσ 

ευκαιρίεσ απαςχόλθςθσ και τθσ δυνατότθτάσ τουσ να ςυςτινουν νζεσ επιχειριςεισ, αλλά και τθσ 

μείωςθσ των οριηόντιων και κάκετων διακρίςεων με βάςθ το φφλο ςτθν αγορά εργαςίασ» 

(διατιρθςθ υφιςτάμενθσ κζςθσ απαςχόλθςθσ και βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και των όρων 

απαςχόλθςθσ). 

 

Επειδι ο γυναικείοσ πλθκυςμόσ κατά κφριο λόγο ζχει τθν ευκφνθ φροντίδασ των παιδιϊν που δε 

δφνανται να αυτοεξυπθρετθκοφν, θ Δράςθ ςτο πλαίςιο του ΕΡΑΝΑΔ 2007-2013 ςτόχευε ςτθ 

δθμιουργία των προχποκζςεων να ενταχκοφν οι γυναίκεσ ςτο εργατικό δυναμικό και να 

απαςχολθκοφν.  

 

Στουσ κφριουσ ςτόχουσ τθσ Δράςθσ εντάςςεται –μεταξφ άλλων-  θ εξαςφάλιςθ του αναγκαίου 

χρόνου ςτον γυναικείο πλθκυςμό εργάςιμθσ θλικίασ που είναι επιφορτιςμζνοσ με τθν εξυπθρζτθςθ 

των παιδιϊν που χριηουν φροντίδασ και βοθκείασ, ϊςτε να είναι ςε κζςθ να αναηθτιςει εργαςία 

και να απαςχολθκεί.  

 

Στο πλαίςιο του ΕΡΑΝΑΔ, ςτισ ωφελοφμενεσ γυναίκεσ προςφζρονται κζςεισ φροντίδασ και 

φιλοξενίασ για τα τζκνα τουσ, ςτισ κάτωκι κατθγορίεσ Δομϊν: 

 Βρεφικοί, Ραιδικοί και Βρεφονθπιακοί Στακμοί, 
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 Βρεφονθπιακοί Στακμοί Ολοκλθρωμζνθσ Φροντίδασ, 

 Κζντρα Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ Ραιδιϊν (Κ.Δ.Α.Ρ.) 

 Κζντρα Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ Ραιδιϊν με Αναπθρία (Κ.Δ.Α.Ρ.-ΜΕ.Α) 

 

Θ διάκεςθ των κζςεων παροχισ φροντίδασ και φιλοξενίασ (ςφηευξθ) πραγματοποιικθκε από τθν 

ΕΕΤΑΑ με αποδζκτθ τθ γυναίκα ωφελοφμενθ, μζςω «εντολισ τοποκζτθςθσ» του τζκνου τθσ ςτισ 

αντίςτοιχεσ Δομζσ. 

 

Στθν νζα Ρ.Ρ. 2014-2020, θ διαδικαςία αυτι μεταβάλλεται, επειδι οι παρεμβάςεισ ςυνδζονται 

ευκζωσ με τισ Ομάδεσ-Στόχουσ και όχι με τισ Δομζσ. Επιπρόςκετα, εάν ζνα μζροσ τθσ Δράςθσ τθσ 

«εναρμόνιςθσ» χρθματοδοτθκεί μζςω των Ρεριφερειϊν και απευκφνεται ςε ευπακείσ ι ειδικζσ 

ομάδεσ (νοικοκυριά), αποκτά αμιγϊσ περιφερειακι διάςταςθ. Κοινό τόπο ςτισ δράςεισ 

εναρμόνιςθσ των Θ.Σ. 8 και 9 (κα πρζπει να) αποτελεί θ χριςθ «voucher» με αποδζκτθ τον άμεςα 

ωφελοφμενο, ο οποίοσ ςτθ ςυνζχεια να επιλζγει τθ Δομι που επικυμεί. 

 

Το εργαλείο του «voucher» ζχει τθν αδυναμία ότι απευκφνεται ςε μια αγορά θ οποία παρζχει ωσ 

ζνα βακμό ομοειδείσ υπθρεςίεσ αλλά όχι πιςτοποιθμζνεσ, άρα τιμολογοφμενεσ με διαφορετικοφσ 

τρόπουσ, είτε αφορά άμεςθ τιμολόγθςθ (λ.χ. ιδιωτικοί παιδικοί ςτακμοί), είτε επιδότθςθ τθσ 

λειτουργίασ τουσ (λ.χ. Δθμοτικοί Ραιδικοί Στακμοί). Το «πρόβλθμα» αυτό λφνεται βεβαίωσ με τθ 

δθμιουργία ενιαίου «Μθτρϊου» Δομϊν, αλλά –ςε ςυνδυαςμό με άλλεσ προχποκζςεισ- απαιτεί 

ςυντονιςμό ςε εκνικό επίπεδο και «Ενιαίο Σφςτθμα Διαχείριςθσ», δεδομζνθσ τθσ εμπλοκισ των 

Ρεριφερειϊν. 

 

Κρίςιμο ςτοιχείο ςτθν παρζμβαςθ αυτι αποτελεί επίςθσ ο παράγων  «χρόνοσ», ϊςτε από τθ μία 

πλευρά οι Δομζσ να είναι κατάλλθλα προετοιμαςμζνεσ και οι χριςτεσ voucher να ζχουν από 

«νωρίσ» τθν ζγκριςθ χοριγθςισ του, ϊςτε να επιτευχκεί ζγκαιρα θ ετιςια «ςφηευξθ». Ο γονζασ 

χριςτθσ / κάτοχοσ «voucher εναρμόνιςθσ» επιλζγει ελεφκερα τθ Δομι, είτε αυτι ανικει ςε Διμο 

(ςτα όρια κατοικίασ του), είτε αφορά ςε Δομζσ του Ιδιωτικοφ Τομζα (ςε αντίκεςθ με το υφιςτάμενο 

ςφςτθμα χοριγθςθσ «εντολισ τοποκζτθςθσ» προσ τθν ωφελοφμενθ προσ μία ςυγκεκριμζνθ Δομι). 

 

Σθμειϊνεται ότι το «voucher εναρμόνιςθσ» κα πρζπει –τουλάχιςτον ςτο επίπεδο του Θ.Σ. 9- να 

εξεταςκεί να  δίδεται ςε οικογενειακό επίπεδο και, ανάλογα με τθν Ομάδα-Στόχο, ο 

«ωφελοφμενοσ» που κα δθλωκεί να αποτελεί «ελεφκερθ» επιλογι τθσ οικογζνειασ. 

 

Οι προχποκζςεισ αυτζσ ςυνάδουν με τισ διαφορετικζσ ομάδεσ-ςτόχουσ και τισ διαφορετικζσ 

επενδυτικζσ προτεραιότθτεσ των Θ.Σ. 8 και 9, άρα κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ ςτον επικείμενο 

ςχεδιαςμό. 

 

 

3.4 Συνοπτικό αποτύμηςη  υλοπούηςησ του φυςικού και οικονομικού 

αντικειμϋνου τησ Δρϊςησ  «Εναρμόνιςη οικογενειακόσ και 

επαγγελματικόσ ζωόσ»  (2008-2013) 
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Θ Δράςθ άρχιςε να υλοποιείται τον Ιοφλιο του 2008. Ρραγματοποιείται μζςα από ετιςιουσ κφκλουσ 

προςκλιςεων, οι οποίοι αντιςτοιχοφν ςε ζνα ςχολικό ζτοσ, διάρκειασ 11 μθνϊν. Μζχρι το χρόνο 

εκπόνθςθσ τθσ παροφςασ μελζτθσ (Ιοφνιοσ 2013), ζχουν προθγθκεί ςυνολικά 5 ετιςιοι κφκλοι, δφο 

(2) κφκλοι προςκλιςεων ετιςιασ διάρκειασ, για τα ζτθ 2008 και 2009, ςτισ οποίεσ Δικαιοφχοσ ιταν ο 

Οργανιςμόσ Εργατικισ Εςτίασ (ΟΕΕ) και τρείσ κφκλοι από το 2010 και τα επόμενα τρία ζτθ, με 

Δικαιοφχο τθν ΕΕΤΑΑ. 

 

Ο ςυνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ τθσ Δράςθσ ανά Ρρόςκλθςθ και κφκλο υλοποίθςθσ μζχρι 31-12-2013 

παρουςιάηεται ςτον πίνακα που ακολουκεί: 

 
Πίνακασ 2: Σμιμα α: Ετιςια Δθμόςια Δαπάνθ ζνταξθσ τθσ Πράξθσ «Εναρμόνιςθ οικογενειακισ και 

επαγγελματικισ ηωισ» (2008-2013) 

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΟΤ ΚΤΚΛΟΙ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟ 
ΔΔ 

ΕΝΣΑΞΘ 

Εναρμόνιςθ Οικογενειακισ και 
Επαγγελματικισ Ηωισ (2008-2009) 

Α ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΕΓΑΤΙΚΘΣ ΕΣΤΙΑΣ 

20.500.000,00 

Εναρμόνιςθ Οικογενειακισ και 
Επαγγελματικισ Ηωισ (2009-20010) 

Β ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΕΓΑΤΙΚΘΣ ΕΣΤΙΑΣ 

62.000.000,00 

Εναρμόνιςθ Οικογενειακισ και 
Επαγγελματικισ Ηωισ (2010-2011) 

Γ ΕΕΤΑΑ 102.160.000,00 

Εναρμόνιςθ Οικογενειακισ και 
Επαγγελματικισ Ηωισ (2011-2012) 

Δ ΕΕΤΑΑ 175.000.000,00 

Εναρμόνιςθ Οικογενειακισ και 
Επαγγελματικισ Ηωισ (2012-2013) 

Ε ΕΕΤΑΑ 146.000.000,00 

ΤΝΟΛΟ 505.660.000,00 

Ρθγι: ΕΡΑΝΑΔ ΟΡΣ 31-12-2013 

 

Σφμφωνα με τα δεδομζνα του ανωτζρω πίνακα (Τμιμα β), θ χρθματοοικονομικι πορεία 

υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ εμφανίηει μία διττι εικόνα: 

• ωσ προσ τισ εντάξεισ, εμφανίηει ςθμαντικι απόκλιςθ ωσ προσ τον αρχικό ςχεδιαςμό, τθσ του 

τάξθσ του 17,30%. Θ εξειδίκευςθ του ςχεδιαςμοφ (Νομικζσ Δεςμεφςεισ – ΝΟΔΕ) κινείται ςτο 

94% (απόκλιςθ 6%). 

• ωσ προσ τθν υλοποίθςθ (ςε ςχζςθ με τισ ΝΟΔΕ), διατθρείται επίςθσ μια ςθμαντικι απόκλιςθ τθσ 

τάξθσ του 12,3%. 

 

Ωσ αποτζλεςμα τθσ παρζμβαςθσ, ωφελικθκαν κατϋ ζτοσ 17.450 γυναίκεσ, ενϊ τα δφο τελευταία 

χρόνια  ωφελικθκαν ςυνολικά 88.006 γυναίκεσ, από τισ οποίεσ οι 47.881 για τθν περίοδο 2012-

2013 και οι 40.125 για τθν περίοδο 2011-2012.  Ειδικότερα, ωσ «Ωφελοφμενεσ» τθσ Ρράξθσ 

προςδιορίηονται: 

• μθτζρεσ βρεφϊν, νθπίων και παιδιϊν ι / και 

• μθτζρεσ νθπίων, παιδιϊν, εφιβων και ατόμων με Αναπθρία, 

οι οποίεσ επικυμοφν να εγγράψουν τα τζκνα τουσ ςε Δομζσ παροχισ φροντίδασ και φιλοξενίασ, 

ϊςτε να διευκολυνκοφν να εναρμονίςουν τουσ απαιτθτικοφσ και αντικρουόμενουσ ρόλουσ τουσ 

μεταξφ οικογενειακισ και επαγγελματικισ ηωισ. 

 

Θ δράςθ απευκφνεται ςυγκεκριμζνα ςε γυναίκεσ των παραπάνω κατθγοριϊν οι οποίεσ ζχουν τθν 

ελλθνικι υπθκοότθτα ι τθν υπθκοότθτα κράτουσ - μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι είναι 
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Ελλθνίδεσ Ομογενείσ ι αλλοδαπζσ από τρίτεσ χϊρεσ και διαμζνουν νόμιμα ςτθν Ελλάδα.  Οι 

μθτζρεσ μποροφν να ανικουν ςε μια από τισ παρακάτω κατθγορίεσ: 

• να εργάηονται ςτθν Ελλάδα ωσ μιςκωτζσ ι αυτοαπαςχολοφμενεσ ι αυτοαπαςχολοφμενεσ ςτον 

πρωτογενι τομζα. Εξαιροφνται οι τακτικοί υπάλληλοι Δημοςίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. (α' και β' 

βαθμοφ). 

• να ςυμμετζχουν ςε Ενεργθτικζσ Ρολιτικζσ Απαςχόλθςθσ (Ε.Ρ. Α.: Ρρόγραμμα Νζων Θζςεων 

Εργαςίασ, Ρρόγραμμα Νζων Ελεφκερων Επαγγελματιϊν, Ρρόγραμμα Απόκτθςθσ Εργαςιακισ 

Εμπειρίασ - Stage, Ρρόγραμμα Συνεχιηόμενθσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ).  

• να είναι άνεργεσ και να διακζτουν δελτίο ανεργίασ ςε ιςχφ και αντίγραφο βεβαίωςθσ 

εξατομικευμζνθσ προςζγγιςθσ από τισ Υπθρεςίεσ του Ο.Α.Ε.Δ.. 

• Να είναι άνεργεσ και να λαμβάνουν ι να ζχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίασ από τον 

Ο.Α.Ε.Δ. οποιαδιποτε χρονικι περίοδο κατά το διάςτθμα 21/06/2008 -21/06/2010. 

• να είναι μθτζρεσ παιδιϊν με Αναπθρία (Α.ΜΕ.Α), ανεξαρτιτωσ εργαςιακισ, 

κοινωνικοοικονομικισ ι άλλθσ κατάςταςθσ. 

 

Εφόςον υιοκετθκεί θ κατά τθν Ρ.Ρ. 2014-2020 «διττι» χρθματοδότθςθ τθσ Δράςθσ από τουσ Θ.Σ. 8 

(ΕΡΑΝΑΔ-ΕΔΙΜ 2014-2020) και τον Θ.Σ. 9 (13 ΡΕΡ 2014-2020), κα πρζπει τόςο οι Ομάδεσ-Στόχοι, 

όςο και τα κριτιρια επιλογισ, να επαναπροςδιοριςκοφν κατάλλθλα. 

 

Θ κατανομι των ωφελοφμενων γυναικϊν για τισ περιόδουσ 2011-2012 και 2012-2013 ανά 

Ρεριφζρεια (και ανά «Κατθγορία Ρεριφερειϊν»), φαίνεται ςτον Ρίνακα 2. Στο τζλοσ του Ρίνακα 

αυτοφ, υπολογίηονται μζςα κόςτθ ανά ωφελοφμενθ και ανά τοποκζτθςθ. Γενικά, ανά 10 

ωφελοφμενεσ υλοποιικθκαν 14 τοποκετιςεισ παιδιϊν ςε Δομζσ. 

 
Πίνακασ 3: Αρικμόσ Ωφελοφμενων Γυναικϊν ανά Περιφζρεια  2011-2013 

ΡΕΙΦΕΕΙΕΣ 2011-2012 
% 

Ρεριφζρειασ 
2012-2013 

% 
Ρεριφζρειασ 

Σφνολα 
% 

Ρεριφζρειασ 

Λιγότερο 
Ανεπτυγμζνεσ 

(LD) 

Α.Μ. Θράκθσ 2.513 6,26% 3.632 7,59% 6.145 6,98% 

Κ.  Μακεδονίασ 13.112 32,68% 12.527 26,16% 25.639 29,13% 

Θεςςαλίασ 2.944 7,34% 3.731 7,79% 6.675 7,58% 

Θπείρου 1.520 3,79% 2.092 4,37% 3.612 4,10% 

Δυτ. Ελλάδασ 1.781 4,44% 2.559 5,34% 4.340 4,93% 

ΥΡΟΣΥΝΟΛΟ (LD) 21.870 54,50% 24.541 51,25% 46.411 52,74% 

Σε Μετάβαςθ 
(TRANS) 

Δ.  Μακεδονίασ 1.245 3,10% 1.484 3,10% 2.729 3,10% 

Ιονίων Νιςων 443 1,10% 653 1,36% 1.096 1,25% 

Στ. Ελλάδασ 1.010 2,52% 405 0,85% 1.415 1,61% 

Ρελοποννιςου 1.962 4,89% 2.767 5,78% 4.729 5,37% 

Β. Αιγαίου 490 1,22% 586 1,22% 1.076 1,22% 

Κριτθσ 3.505 8,74% 4.095 8,55% 7.600 8,64% 

ΥΡΟΣΥΝΟΛΟ (TRANS) 8.655 21,57% 9.990 20,86% 18.645 21,19% 

Ρεριςςότερο 
Ανεπτυγμζνεσ 

(MD) 

Αττικισ 8.123 20,24% 12.882 26,90% 21.005 23,87% 

Νοτ. Αιγαίου 1.477 3,68% 468 0,98% 1.945 2,21% 

ΥΡΟΣΥΝΟΛΟ (MD) 9.600 23,93% 13.350 27,88% 22.950 26,08% 
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ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΑΣ 40.125 100,00% 47.881 100,00% 88.006 100,00% 
Μζςο Κόςτοσ ανά Ωφελοφμενθ 4.402 €  2.254 €    

Ρρογραμματικό  
Μζςο Κόςτοσ ανά Τοποκζτθςθ 

3.021 €  
(58.471 παιδιά) 

 1.287 €  
(83.832 παιδιά) 

   

Ρραγματικό 
Μζςο Κόςτοσ ανά Τοποκζτθςθ 

(χωρίσ ΦΠΑ) 

  1.575 €  
(68.526 παιδιά) 

   

Ρθγι: Επεξεργαςία ςτοιχείων EETAA ςε ςυνδυαςμό με ςτοιχεία ΕΡΑΝΑΔ 

 

 

3.5 Το  Εφαρμοςτικό Πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Δρϊςησ  (μετϊ το 2010) 
Θ ΕΕΤΑΑ ΑΕ ορίςτθκε Δικαιοφχοσ των Ρράξεων τθσ Δράςθσ ςτθν τελευταία τθσ μορφι, δθλαδι από 

το 2010 και μετά, μζςω τθσ ΚΥΑ ΑΡ 0.8363/οικ.3.1434/29-04-2010, όπωσ τροποποιικθκε με τθν 

ΚΥΑ 2.35832/οικ.3.2401/31-12-2012. 

 

Θ υλοποίθςθ τθσ Ρράξθσ οργανϊνεται με ςχετικζσ Ρροςκλιςεισ  από τθν ΕΕΤΑΑ ΑΕ προσ τισ Δομζσ 

(αναδόχουσ) και προσ τισ μθτζρεσ. Οι όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ, τα κριτιρια και θ 

διαδικαςία επιλογισ των Δομϊν και των ωφελουμζνων γυναικϊν, κακϊσ και οι λοιπζσ πλθροφορίεσ 

που αφοροφν τόςο τισ Δομζσ όςο και τισ μθτζρεσ ορίηονται ςε αντίςτοιχεσ ΚΥΑ και εξειδικεφονται 

ςτισ ςχετικζσ Ρροςκλιςεισ. 

 

Οι Ρροςκλιςεισ απευκφνκθκαν ςε Φορείσ που διακζτουν Δομζσ, οι οποίεσ διακζτουν άδεια 

ίδρυςθσ και λειτουργίασ ωσ: Βρεφικοί Σταθμοί, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί 

Ολοκληρωμζνησ Φροντίδασ, Παιδικοί Σταθμοί, Κζντρα Δημιουργικήσ Απαςχόληςησ Παιδιών 

(Κ.Δ.Α.Π.), και Κζντρα Δημιουργικήσ Απαςχόληςησ Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α.)3. που 

νομίμωσ ζχουν τθ δυνατότθτα παροχισ αυτϊν των υπθρεςιϊν και διακζτουν άδεια ίδρυςθσ και 

λειτουργίασ, για τθν παροχι ςε γυναίκεσ ωφελοφμενεσ, κζςεων φροντίδασ και φιλοξενίασ βρεφϊν, 

νθπίων, παιδιϊν και εφιβων. 

 

Μετά τθν υποβολι των Αιτθμάτων από τισ Δομζσ οι οποίεσ περιλαμβάνουν ςυγκεκριμζνο αρικμό 

διακζςιμων κζςεων φροντίδασ και αντίςτοιχθ οικονομικι προςφορά, ακολοφκθςε θ διαδικαςία 

«επιλογισ» των Δομϊν.  Ραράλλθλα, δρομολογικθκαν οι Ρροςκλιςεισ και οι Αιτιςεισ για τθν 

επιλογι των ωφελοφμενων γυναικϊν (μθτζρων). 

 

Ωσ βαςικά κριτιρια επιλογισ των ωφελοφμενων μθτζρων υιοκετικθκαν τα ακόλουκα: 

α)  Το ετιςιο δθλωκζν οικογενειακό ειςόδθμα, 

β) Θ κατάςταςθ απαςχόλθςθσ, θ εργαςιακι ςχζςθ και το είδοσ απαςχόλθςθσ. Ρριμοδοτοφνται 

περιςςότερο οι εργαηόμενεσ γυναίκεσ και ιδιαίτερα αυτζσ με ςυμβάςεισ μερικισ 

απαςχόλθςθσ, 

γ)  Θ ανεργία από τον Ο.Α.Ε.Δ κακόςον πριμοδοτοφνται περιςςότερο οι άνεργεσ που λαμβάνουν 

τακτικό επίδομα από ΟΑΕΔ (πικανά, το κριτιριο αυτό να ζρχεται ςε αντίφαςθ από τον ςκοπό 

τθσ Ρράξθσ), 

δ)  Θ οικογενειακι κατάςταςθ. Ρροτεραιότθτα δόκθκε ςτισ μθτζρεσ που ανικουν ςτθν ομάδα των 

ΑμεΑ με ποςοςτό αναπθρίασ 35% , ςτισ χιρεσ και ςε διαηευγμζνεσ ι ςε διάςταςθ. 
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Τθν ολοκλιρωςθ αυτϊν των ςταδίων, ακολοφκθςε θ ςφηευξθ των οριςτικϊν «καταλόγων» των 

Δομϊν και των ωφελοφμενων γυναικϊν, με τισ παρεχόμενεσ ςτισ τελευταίεσ «κζςεων» φροντίδασ 

και φιλοξενίασ των τζκνων τουσ από τισ Δομζσ ανά Νομό. 

 

Δεδομζνθσ αφενόσ τθσ διαρκϊσ εντεινόμενθσ οικονομικισ κρίςθσ και αφετζρου τθσ αφξθςθσ των 

υποβλθκειςϊν αιτιςεων1 διενεργικθκε εξορκολογιςμόσ του μοναδιαίου κόςτουσ ανά 

προςφερόμενθ κζςθ φροντίδασ ςε όλεσ τισ κατθγορίεσ Δομϊν που ιταν επιλζξιμεσ να 

ςυμμετάςχουν. 

 

 Στον Πίνακασ 4 παρουςιάηονται τα κόςτθ που προζβλεπαν οι Ρροςκλιςεισ ανά κζςθ και ανά 

κατθγορία Δομισ, ενϊ ςτον Πίνακασ 5 τα κριτιρια επιλογισ και θ μοριοδότθςι τουσ. 

 
Πίνακασ 4: Μοναδιαίο κόςτοσ ανά είδοσ Δομισ και κατά περίοδο εφαρμογισ τθσ Πράξθσ 

α/α ΕΙΔΟ ΔΟΜΩΝ 

Μοναδιαίο Κόςτοσ  
2011-2012 

Μοναδιαίο Κόςτοσ  
2012-2013 

Θζςθ  
χωρίσ 

πρόγευμα 

Θζςθ με 
πρόγευμα 

Θζςθ  
χωρίσ 

πρόγευμα 

Θζςθ με 
πρόγευμα 

1 
Βρεφικοί και Βρεφονθπιακοί Στακμοί -βρζφθ 4500 4750 2.975 € 3.240 € 

Βρεφικοί και Βρεφονθπιακοί Στακμοί -προνιπια 3550 3800 2.275 € 2.540 € 

2 

Βρεφονθπιακοί Στακμοί Ολοκλθρωμζνθσ 
Φροντίδασ -βρζφθ 

4000 4750 2.975 € 3.240 € 

Βρεφονθπιακοί Στακμοί Ολοκλθρωμζνθσ 
Φροντίδασ - προνιπια 

3550 4750 2.275 € 2.540 € 

Βρεφονθπιακοί Στακμοί Ολοκλθρωμζνθσ 
Φροντίδασ - προνιπια με αναπθρία 

7500 7500 5.000 € 5.000 € 

3 Ραιδικοί Στακμοί 3550 3800 2.975 € 3.240 € 

4 
Κζντρα Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ Ραιδιϊν 

(ΚΔΑΡ) 
2500 2500 1.400 € 1.400 € 

5 
Κζντρα Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ Ραιδιϊν (ΚΔΑΡ 

-Αμεα) 
4000 4000 5.000 € 5.000 € 

Ρθγι: ΕΕΤΑΑ (επεξεργαςία ςτοιχεία Αξιολογθτι) 

 
Πίνακασ 5: Κριτιρια Επιλογισ Ωφελοφμενων και Μοριοδότθςθ (ΕΕΣΑΑ) 

ΚΡΙΣΘΡΙΑ ΑΝΑΛΤΘ ΜΟΡΙΩΝ 

1. Ετιςιο δθλωκζν ειςόδθμα *(Α/Ε) Χ 100+ / 12 

2. Κατάςταςθ απαςχόλθςθσ, 
εργαςιακι ςχζςθ και είδοσ 

απαςχόλθςθσ 

Εργαηόμενεσ (μιςκωτζσ, 
αυτοαπαςχολοφμενεσ) πλιρουσ 
απαςχόλθςθσ - αορίςτου χρόνου 

35 

Εργαηόμενεσ με ςυμβάςεισ μερικισ 
απαςχόλθςθσ 

45 

Εργαηόμενεσ με ςυμβάςεισ οριςμζνου χρόνου 40 

3. Ανεργία από ΟΑΕΔ 

Άνεργεσ με δελτίο ανεργίασ 10 

Άνεργεσ που λαμβάνουν τακτικό επίδομα από 
ΟΑΕΔ 

20 

                                                 
1 Σημειώνεται ότι για την περίοδο 2012-2013 οι υποβληθείςεσ αιτήςεισ παρουςίαςαν αφξηςη 42% ςε ςχζςη με την προηγοφμενη περίοδο 

2011-2012 (την περίοδο 2012 -2013 υπεβλήθηςαν 78.348 αιτήςεισ μητζρων για 96.130 θζςεισ φροντίδασ ενώ την περίοδο 2011 -2012 

είχαν υποβληθεί 54.954 αιτήςεισ μητζρων για 67.371) 
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4. Οικογενειακι κατάςταςθ 

Άγαμεσ μθτζρεσ 30 

Χιρεσ 35 

Διαηευγμζνεσ μθτζρεσ ι ςε διάςταςθ 25 

Τρίτεκνεσ- Ρολφτεκνεσ 20 

Με ςφηυγο μακροχρόνια άνεργο 10 

Μθτζρεσ με αναπθρία 35% και άνω 35 

Μθτζρεσ με παιδιά ΑμεΑ με αναπθρία 35% και 
άνω 

30 

Με ςφηυγο ΑμεΑ με αναπθρία 67% και άνω 15 

5. Συμμετοχι ςε 
Ρρογράμματα ΟΑΕΔ 

Συμμετζχουςεσ ςε Ν.Θ.Ε. 40 

Συμμετζχουςεσ ςε Ν.Ε.Ε. 35 

Συμμετζχουςεσ ςε Σ.Ε.Κ. και STAGE 0 

 

Στισ περιςςότερεσ κατθγορίεσ Δομϊν επιλκαν αντικειμενικζσ (από το Ρρόγραμμα) μειϊςεισ ςτα 

μοναδιαία κόςτθ προκειμζνου να επιτευχκεί κάλυψθ τθσ μεγάλθσ ηιτθςθσ και αφξθςθ του 

ωφελοφμενου πλθκυςμοφ με λιγότερουσ ταυτόχρονα διακζςιμουσ πόρουσ, κακϊσ από τον πρϊτο 

χρόνο εφαρμογισ του προγράμματοσ (2008 - 2009) μζχρι τθν υλοποίθςθ του τελευταίου κφκλου 

υλοποίθςθσ του Ρρογράμματοσ (2012-2013) θ «ηιτθςθ» για τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ (όπωσ 

εκφράηεται από τισ αιτιςεισ ςυμμετοχισ των μθτζρων) ζχει αυξθκεί κατά 10 περίπου φορζσ.  

 

Σθμειϊνεται ότι με βάςθ τον υπολογιςμό του Ρίνακα 3, το μζςο πραγματικό κόςτοσ ανά 

ωφελοφμενθ ιταν  2.254 € και το μζςο πραγματικό κόςτοσ ανά τοποκζτθςθ ιταν  1.575 €. τισ 

τιμζσ αυτζσ δεν ςυμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ. 

 
 

 

3.6 Σενϊρια Κοςτολόγηςησ «Voucher εναρμόνιςησ» Ωφελουμϋνων  κατϊ 

την Προγραμματικό Περύοδο 2014-2020 και Περιφερειακϋσ Κατανομϋσ 
 

Για να υπολογιςκεί με πλιρθ και αντικειμενικι μζκοδο το πραγματικό κόςτοσ του «νζου« voucher 

εναρμόνιςθσ κατά τθν Ρ.Ρ. 2014-2020, κα πρζπει να ακολουκθκοφν τα παρακάτω βιματα: 

• Υπόκεςθ εξυπθρζτθςθσ ενόσ μζςου αρικμοφ παιδιϊν ανά ζτοσ (δεδομζνου ότι ανά 10 

ωφελοφμενεσ κατά μ.ο. ζγιναν  14 «τοποκετιςεισ»), δεδομζνου ότι θ θλικία των παιδιϊν και 

άλλα χαρακτθριςτικά τουσ προςδιορίηουν ςτθν πραγματικότθτα το πραγματικό κόςτοσ του 

Ρρογράμματοσ. 

• Άρα, οι «τοποκετιςεισ» δίδουν το πραγματικό κόςτοσ του εγχειριματοσ (ανά είδοσ Δομισ). 

• Υπόκεςθ αντιςτοίχιςθσ των τοποκετιςεων» με τουσ «ωφελοφμενουσ» και αυτϊν με ομάδεσ-

ςτόχουσ. 

• Θ αναλογία ωφελουμζνων/τοποκετιςεων, δίδει το κόςτοσ, τθ μορφι και τθ διαβάκμιςθ 

απόκτθςθσ του voucher (κριτιρια χοριγθςθσ).  

• Εντζλει, το voucher αντανακλά πραγματικά ςτθν Ομάδα Στόχο και χρθματοδοτείται ςτθν 

Επενδυτικι Ρροτεραιότθτα που «ταιριάηει» ανά Θεματικό Στόχο 8 και 9. 

 

Ειδικότερα, οι δράςεισ «Εναρμόνιςθσ τθσ οικογενειακισ και τθσ επαγγελματικισ ηωισ» προτείνεται 

να ςυνδεκοφν με τισ Ομάδεσ-Στόχουσ ςτισ οποίεσ κατθγοριοποιοφνται οι  άμεςα ωφελοφμενοι και, 
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άρα, να καλφπτονται από τουσ Θ.Σ. 8 και 9 και ειδικότερα, από τισ ακόλουκεσ Επενδυτικζσ 

Ρροτεραιότθτεσ: 

 

 Στθν Ε.Π. 8.4: «Ιςότθτα μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν και τθσ ςυμφιλίωςθσ επαγγελματικισ 

και οικογενειακισ ηωισ», ςτθν οποία περιλαμβάνονται υπθρεςίεσ φροντίδασ ςε Βρεφικοφσ, 

Ραιδικοφσ και Βρεφονθπιακοφσ Στακμοφσ, προσ τζκνα γυναικϊν με ςτόχο τθ διατιρθςθ και 

τθν αφξθςθ τθσ απαςχολθςιμότθτασ και τθσ ιςότιμθσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςτθν αγορά 

εργαςίασ. 

 Στθν Ε.Π. 9.4: «Βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε οικονομικά προςιτζσ, βιϊςιμεσ και υψθλισ 

ποιότθτασ υπθρεςίεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των υπθρεςιϊν υγειονομικισ περίκαλψθσ 

και των κοινωνικϊν υπθρεςιϊν γενικοφ ςυμφζροντοσ», ςτθν οποία –ςτο πλαίςιο τθσ 

εξεταηόμενθσ Δράςθσ- περιλαμβάνονται : 

- αφενόσ υπθρεςίεσ φροντίδασ ςε Βρεφικοφσ, Ραιδικοφσ και Βρεφονθπιακοφσ Στακμοφσ 

ιδιαίτερα φτωχϊν ι ευριςκόμενων ςε κίνδυνο φτϊχειασ νοικοκυριϊν ι νοικοκυριϊν 

χωρίσ κανζνα εργαηόμενο ι προσ γυναίκεσ/άνδρεσ - αρχθγοφσ μονογονεϊκϊν 

οικογενειϊν» και, 

- αφετζρου, υπθρεςίεσ φροντίδασ ςε βρεφονθπιακοφσ Στακμοφσ Ολοκλθρωμζνθσ 

Φροντίδασ, Κ.Δ.Α.Ρ. και Κ.Δ.Α.Ρ.-ΜΕ.Α. προσ οικογζνειεσ με τζκνα των οποίων θ 

κατάςταςθ χριηει τζτοιων υπθρεςιϊν. 

 

Το «voucher εναρμόνιςθσ» (ςτο πλαίςιο του Θ.Σ. 8) και το «voucher φροντίδασ τζκνων» (ςτο 

πλαίςιο του Θ.Σ. 9), μπορεί να χορθγοφνται με ειςοδθματικά κριτιρια, ςε ςυνδυαςμό  το πλικοσ 

των τζκνων ανά οικογζνεια. Από μία κλίμακα  ειςοδιματοσ και πάνω, ο ωφελοφμενοσ προτείνεται 

να ςυμβάλλει ποςοςτιαία ςτο ετιςιο κόςτοσ των υπθρεςιϊν που λαμβάνει. 

 

Οι κατανομζσ ειςοδιματοσ ανά Ρεριφζρεια και ανά Νομό ζχουν ηθτθκεί από τθ Γ.Γ.Ρ.Σ. Στον Ρίνακα 

14  φαίνεται ενδεικτικι κατανομι του οικογενειακοφ ειςοδιματοσ ςτθν Ρεριφζρεια Αττικισ, ςτθ 

«Λοιπι Χϊρα» και ςτο ςφνολο τθσ Χϊρασ για το 2012 (οικ. Ζτοσ 2011). Για παράδειγμα: 

 ςε φορολογθτζο ειςόδθμα μζχρι 8.000 ευρϊ,  ςυγκεντρϊνεται μόλισ το 4% των ειςοδθμάτων, 

από τα οποία το 3,3% ιταν ςτθν Ρεριφζρεια Αττικισ και το 4,5% ςτισ λοιπζσ Ρεριφζρειεσ, 

 ςε φορολογθτζο ειςόδθμα μζχρι 12.000 ευρϊ,  ςυγκεντρϊνεται το 9,1% των ειςοδθμάτων, από 

τα οποία το 7,5% ιταν ςτθν Ρεριφζρεια Αττικισ και το 10,1% ςτισ λοιπζσ Ρεριφζρειεσ, 

 

Ππωσ προκφπτει από τον Ρίνακα 14, ςτα ειςοδθματικά κλιμάκια από 8.000 μζχρι 18.000 

ςυγκεντρϊνεται το 18,4% των ςυνολικϊν, ενϊ ειςοδθματικό κλιμάκιο από 30.000 μζχρι 65.000 

ςυγκεντρϊνεται το 52,2% των ςυνολικϊν φορολογθτζων ειςοδθμάτων ςε επίπεδο Χϊρασ. Στθν 

πρϊτθ κατθγορία αντιςτοιχεί το 25,6% των φορολογουμζνων, ενϊ ςτθ δεφτερθ το 40,1% των 

φορολογουμζνων (φυςικϊν προςϊπων). 

 

Για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ Δράςθσ προτείνεται επίςθσ να 

εξεταςκοφν: 

 θ ενςωμάτωςθ ςτισ υπθρεςίεσ φροντίδασ και ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν, είτε για τθν 

ενίςχυςθ τθσ απαςχόλθςθσ (Θ.Σ. 8) είτε ψυχοκοινωνικισ ςτιριξθσ, 

 θ (επιλεκτικι) διεφρυνςθ του ωραρίου λειτουργία των Δομϊν, 

 θ αξιολόγθςθ των αναγκϊν  και θ περαιτζρω εκπαίδευςθ του προςωπικοφ των Δομϊν. 
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 θ ςφνδεςθ τθσ Δράςθσ με τθν ανάπτυξθ τθσ κοινωνικισ οικονομίασ (ςτο πλαίςιο  του Ν 

4019/2011 και, ειδικότερα ςτθν προοπτικι δθμιουργίασ βιϊςιμων κοινωνικϊν επιχειριςεων 

Κοινωνικισ Φροντίδασ) 

 θ πιςτοποίθςθ παιδαγωγϊν για τθν παροχι (κατ’ επιλογι) κατ’ οίκον υπθρεςίεσ φφλαξθσ 

παιδιϊν2.  

 θ δθμιουργία θλεκτρονικοφ Μθτρϊου παρόχων Υπθρεςιϊν Φροντίδασ (γενικϊν, ειδικϊν). 

 

Τζλοσ, ςτο πλαίςιο των δυνθτικά ωφελουμζνων του Θ.Σ. 8, προτείνεται να ειςαχκεί κριτιριο 

«μζγιςτθσ ςϊρευςθσ κοινωνικϊν επιδομάτων» (λ.χ. ιςόποςων ενόσ «ιςοδφναμου» ειςοδιματοσ), 

ϊςτε να διαςφαλίηεται ςτοχευμζνθ και ιςότιμθ παροχι ευκαιριϊν απαςχόλθςθσ προσ τισ 

επιλζξιμεσ ωφελοφμενεσ 

 

Υπολογίηονται τθ ςυνζχεια (Ρίνακεσ 15 και 16) τα ακόλουκα ςενάρια κατανομισ πόρων: 

• ενάριο 1: Θ υλοποίθςθ τθσ Δράςθσ με τθ μορφι που προτείνεται, καλφπτει τουσ Θ.Σ. 8 και 9 ςε 

χρονικό ορίηοντα 3ετίασ. Ωφελοφνται κατ’ ζτοσ 47.881 γυναίκεσ / οικογζνειεσ, ενϊ γίνονται 

ετιςιεσ τοποκετιςεισ 68.526 τζκνων. Για το Θ.Σ. 8 προχπολογίηονται 194.271.210 ευρϊ, ενϊ 

για τον Θ.Σ.9 155.416.968 ευρϊ, τα οποία αντιςτοιχοφν ςτο 14,6% των διακζςιμων πόρων του 

Θ.Σ.9. 

• ενάριο 2: Θ υλοποίθςθ τθσ Δράςθσ με τθ μορφι που προτείνεται, καλφπτει τουσ Θ.Σ. 8 και 9 ςε 

χρονικό ορίηοντα 5ετίασ. Για τα 3 πρϊτα χρόνια (2015-2017) ωφελοφνται ανά ζτοσ 47.881 

γυναίκεσ / οικογζνειεσ , ενϊ γίνονται ετιςιεσ τοποκετιςεισ 68.526 τζκνων, ενϊ για τα ζτθ 2018 

και 2019, γίνεται υπόκεςθ μείωςθσ των ωφελουμζνων κατά 50% (λόγω ςταδιακισ εξόδου τθσ 

Χϊρασ από τθν κρίςθ). Στο υπό ςυηιτθςθ ςενάριο, για το Θ.Σ. 8προχπολογίηονται 259.028.280 

ευρϊ, ενϊ για τον Θ.Σ.9 207.222.624 ευρϊ, τα οποία αντιςτοιχοφν ςτο 19,5% των διακζςιμων 

πόρων του Θ.Σ.9. 

 

 Για τα ςενάρια αυτά γίνονται ανά Θ.Σ. οι ακόλουκεσ υποκζςεισ εργαςίασ: 

• Για τον Θ.Σ. 8, ζνα μζςο κόςτοσ ανά τοποκζτθςθ τθσ τάξθσ των 1.575 € και, με βάςθ αυτό κα 

υπολογιςκεί ζνα μζςο φψοσ voucher ανά ωφελοφμενθ γυναίκα. 

• Για τον Θ.Σ. 9, ζνα μζςο κόςτοσ ανά τοποκζτθςθ τθσ τάξθσ των 1.890 € και, με βάςθ αυτό κα 

υπολογιςκεί ζνα μζςο φψοσ voucher ανά ωφελοφμενθ οικογζνεια. 

 

Για τθν οριςτικοποίθςθ του πλικουσ ωφελουμζνων και αντίςτοιχων τοποκετιςεων, άρα του 

κόςτουσ τθσ Δράςθσ κα πρζπει να είναι γνωςτζσ οι κατανομζσ των δυνθτικά ωφελουμζνων με 

ειςοδθματικά κριτιρια, όπωσ εκείνα του Ρίνακα 14, αλλά ςε περιφερειακι κλίμακα. 

 

Μια τζτοια υποκετικι προςζγγιςθ, με 48.000 ωφελοφμενουσ και 70.000 τοποκετιςεισ ετθςίωσ, 

φαίνεται ςτο παράδειγμα που ακολουκεί: 

 

Κλιμάκια 
Ειςοδιματοσ 

Υποκζςεισ 
Κατανομισ 

Τζκνων/τοπο
κετιςεων 

Υπόκεςθ 
Κατανομισ 

Νοικοκυριϊν 

Τζκνα 
Δικαιοφχων 

Θ.Σ. 8 

Τζκνα 
Δικαιοφχων 

Θ.Σ. 9 

Οικογζνειεσ 
- Δικαιοφχοι 

Θ.Σ. 8 

Οικογζνειεσ  
- Δικαιοφχοι  

Θ.Σ. 9 

Voucher 
Τοποκετιςεων 

                                                 
2
 Αντίςτοιχθ –μεκοδολογικά- πρωτοβουλία ζχει αναλθφκεί ςτο πλαίςιο του Α.Ρ. του ΕΡΑΝΑΔ – Ρρόγραμμα «ΔΑΦΝΘ»: 

Ριςτοποίθςθ Επιμελθτϊν κατ’οίκον προςωπικισ φροντίδασ που απαςχολοφνται με αςκενείσ με άνοια και ενιλικα άτομα 
του φάςματοσ του αυτιςμοφ. 
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 Θ.. 8  Θ.. 9 

Μζχρι 10.000 14.000 9.600 8.400 5.600 11.760 7.840 1.600 2.000 

10.000 - 20.000 35.000 24.000 21.000 14.000 29.400 19.600 1.600 2.000 

20.000 - 30.000 21.000 14.400 12.600 8.400 17.640 11.760 1.600 2.000 

ΓΕΝΙΚΑ ΤΝΟΛΑ 70.000 48.000 42.000 28.000 58.800 39.200 1.600 2.000 

 

Κλιμάκια 
Ειςοδιματοσ 

Αντικειμενικό Κόςτοσ 
ανά κλιμάκιο 

Οικογεν. 
Ειςοδιματοσ 

Πραγματικό Κόςτοσ 
Voucher Σοποκετιςεων 

ανά Κλιμάκιο 
Ειςοδιματοσ 

φνολο Ετθςίου Κόςτουσ 

 Θ.. 8  Θ.. 9  Θ.. 8  Θ.. 9 

Μζχρι 10.000 
100% κάλυψθ 

κόςτουσ 
1.600 2.000 13.440.000 11.200.000 

10.000 - 20.000 80% κάλυψθ κόςτουσ 1.280 1.600 26.880.000 22.400.000 

20.000 - 30.000 60% κάλυψθ κόςτουσ 960 1.200 12.096.000 10.080.000 

ΓΕΝΙΚΑ ΤΝΟΛΑ   1.280 1.600 52.416.000 43.680.000 

 
Πίνακασ 6: Κατανομι Οικογενειακϊν Ειςοδθμάτων ςε κλιμάκια 

ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΕΝΑ ΕΙΟΔΘΜΑΣΑ οικ. Ζτουσ 2011 

ΚΛΙΜΑΚΙΑ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ 
ΕΙΣΟΔΘΜΑΤΟΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΣΣΙΚΘ 

% Φi ΛΟΙΠΘ ΧΩΡΑ % Φi ΤΝΟΛΟ ΧΩΡΑ % Φi 

      = 0          792.884.604 0,2 0,2 1.219.669.341 0,1 0,1 2.012.553.945 0,2 0,2 

ΑΡΟ 1 ΕΩΣ 3.000 3.380.897.962 0,7 0,8 7.264.393.998 0,9 1,0 10.645.291.960 0,8 0,9 

3.001 - 5.000 3.504.122.430 0,7 1,5 8.141.409.001 1,0 2,0 11.645.531.431 0,9 1,8 

5.001 - 8.000 8.755.215.203 1,7 3,3 21.033.256.326 2,5 4,5 29.788.471.529 2,2 4,0 

 8.001 -  12.000 21.305.098.694 4,2 7,5 46.621.725.274 5,6 10,1 67.926.823.968 5,1 9,1 

12.001 - 18.000 59.995.670.401 11,9 19,5 118.472.698.185 14,1 24,2 178.468.368.586 13,3 22,4 

18.001 -22.000 43.402.789.115 8,6 28,1 80.257.266.896 9,6 33,8 123.660.056.011 9,2 31,6 

22.001 -30.000 79.888.305.562 15,9 44,0 135.909.276.535 16,2 50,0 215.797.582.097 16,1 47,8 

30.001 - 65.000 281.459.939.426 56,0 100,0 418.787.910.267 50,0 100,0 700.247.849.693 52,2 100,0 

ΣΥΝΟΛA 502.484.923.397 100   837.707.605.823 100   1.340.192.529.220 100   

Ρθγι: Επεξεργαςία ςτοιχείων Γ.Γ.Ρ.Σ. 
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Πίνακασ 7: ενάρια Κατανομισ Πόρων 2014-2020 ςτο πλαίςιο του Θ.. 8 (Εναρμόνιςθ Οικογενειακισ και Επαγγελματικισ Ηωισ) και του Θ.. 9 (Βελτίωςθ τθσ 
πρόςβαςθσ των φτωχϊν και απειλοφμενων από φτϊχεια νοικοκυριϊν κ.λπ. ςε οικονομικά προςιτζσ, βιϊςιμεσ και υψθλισ ποιότθτασ υπθρεςίεσ φροντίδασ των 

τζκνων τουσ) – ενάριο 1ο 3ετισ Τλοποίθςθ Δράςεων (2015-2017) 
 
 

Περιφζρειεσ 

Αρικμόσ 
παιδιϊν που 
τοποκετικθκ

αν, 2013 

Εκτίμθςθ 
Πλικουσ 

Ωφελουμζνων 
Γυναικϊν που 

αντιςτοιχεί 

Κατανομι 
Ωφελουμζνων ςτουσ 

Θ.. 

Κοςτολόγθςθ Δράςθσ ςε 
ετιςια βάςθ 

Κοςτολόγθςθ Δράςθσ ςε 
ορίηοντα 3ετίασ (2015-2017) 

  
M.O. Voucher 

ανά Ζτοσ & 
Ωφελοφμενθ 
Οικογζνεια 

Προγραμμα
τικι 

Κατανομι 
Πόρων Θ.. 
9 2014-2020 

Ποςοςτό 
κάλυψθσ 
διακεςίμ

ων Πόρων 
Θ.. 9 ανά 
Περιφζρε

ια 

Τπόλοιπο 
Πόρων Θ.. 9 

για λοιπζσ 
Δράςει 2015-

2020 

Ομάδεσ
-τόχοι 
Θ.. 8 

Ομάδεσ-
τόχοι 
Θ.. 9 

Ομάδεσ-
τόχοι Θ.. 

8 

Ομάδεσ-
τόχοι Θ.. 9 

Ομάδεσ-
τόχοι Θ.. 8 

2015-2017 

Ομάδεσ-
τόχοι Θ.. 9  

2015-2017 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9=6/2 (10) (11) (12) 

Λιγότερ
ο 

Ανεπτυγ
μζνεσ 
(LD) 

Α.Μ.Θ. 4.422 3.632 2.653 1.769 4.178.790 3.343.032 12.536.370 10.029.096 920 68.196.020 14,71% 58.166.924 

Κ.  
Μακεδονίασ 

19.177 12.527 11.506 7.671 18.122.265 14.497.812 54.366.795 43.493.436 1.157 168.066.448 25,88% 124.573.012 

Θεςςαλίασ 5.536 3.731 3.322 2.214 5.231.520 4.185.216 15.694.560 12.555.648 1.122 73.113.383 17,17% 60.557.735 

Θπείρου 3.366 2.092 2.020 1.346 3.180.870 2.544.696 9.542.610 7.634.088 1.216 43.765.491 17,44% 36.131.403 

Δυτ. 
Ελλάδασ 

3.897 2.559 2.338 1.559 3.682.665 2.946.132 11.047.995 8.838.396 1.151 85.182.089 10,38% 76.343.693 

ΥΡΟΣΥΝΟΛΟ (LD) 36.398 24.541 21.839 14.559 34.396.110 27.516.888 103.188.330 82.550.664 3.364 1.121 18,83% 355.772.766 

ε 
Μετάβα

ςθ 
(TRANS) 

Δ.  
Μακεδονίασ 

2.515 1.484 1.509 1.006 2.376.675 1.901.340 7.130.025 5.704.020 1.281 24.069.094 23,70% 18.365.074 

Ιονίων 
Νιςων 

948 653 569 379 895.860 716.688 2.687.580 2.150.064 1.098 33.301.739 6,46% 31.151.675 

Στ. Ελλάδασ 990 405 594 396 935.550 748.440 2.806.650 2.245.320 1.848 42.509.024 5,28% 40.263.704 
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Περιφζρειεσ 

Αρικμόσ 
παιδιϊν που 
τοποκετικθκ

αν, 2013 

Εκτίμθςθ 
Πλικουσ 

Ωφελουμζνων 
Γυναικϊν που 

αντιςτοιχεί 

Κατανομι 
Ωφελουμζνων ςτουσ 

Θ.. 

Κοςτολόγθςθ Δράςθσ ςε 
ετιςια βάςθ 

Κοςτολόγθςθ Δράςθσ ςε 
ορίηοντα 3ετίασ (2015-2017) 

Προγραμμα
τικι 

Κατανομι 
Πόρων Θ.. 
9 2014-2020 

Ποςοςτό 
κάλυψθσ 
διακεςίμ

ων Πόρων 
Θ.. 9 ανά 
Περιφζρε

ια 

Τπόλοιπο 
Πόρων Θ.. 9 

για λοιπζσ 
Δράςει 2015-

2020 

Ομάδεσ
-τόχοι 
Θ.. 8 

Ομάδεσ-
τόχοι 
Θ.. 9 

Ομάδεσ-
τόχοι Θ.. 

8 

Ομάδεσ-
τόχοι Θ.. 9 

Ομάδεσ-
τόχοι Θ.. 8 

2015-2017 

Ομάδεσ-
τόχοι Θ.. 9  

2015-2017 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

ε 
Μετάβα
ςθ 
(TRANS 

Ρελοποννι
ςου 

3.552 2.767 2.131 1.421 3.356.640 2.685.312 10.069.920 8.055.936 71.033.668 11,34% 62.977.732 

Β. Αιγαίου 832 586 499 333 786.240 628.992 2.358.720 1.886.976 34.375.930 5,49% 32.488.954 

Κριτθσ 5.923 4.095 3.554 2.369 5.597.235 4.477.788 16.791.705 13.433.364 74.602.630 18,01% 61.169.266 

ΥΡΟΣΥΝΟΛΟ (TRANS) 14.760 9.990 8.856 5.904 13.948.200 11.158.560 41.844.600 33.475.680 279.892.084 11,96% 246.416.404 

Περιςςό
τερο 

Ανεπτυγ
μζνεσ 
(MD) 

Αττικισ 16.308 12.882 9.785 6.523 15.411.060 46.233.180 36.986.544 49.315.392 12,36% 
262.229.

417 
249.900.569 

Ν. Αιγαίου 1.060 468 636 424 1.001.700 3.005.100 2.404.080 3.205.440 5,35% 
42.493.9

36 
41.692.576 

ΥΡΟΣΥΝΟΛΟ (MD) 17.368 13.350 10.421 6.947 16.412.760 13.130.208 49.238.280 39.390.624 344.113.977 11,45% 304.723.353 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΑΣ 68.526 47.881 41.116 27.410 64.757.070 51.805.656 194.271.210 155.416.968 1.062.329.491 14,63% 906.912.523 
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Πίνακασ 8: ενάρια Κατανομισ Πόρων 2014-2020 ςτο πλαίςιο του Θ.. 8 (Εναρμόνιςθ Οικογενειακισ και Επαγγελματικισ Ηωισ) και του Θ.. 9 (Βελτίωςθ τθσ 
πρόςβαςθσ των φτωχϊν και απειλοφμενων από φτϊχεια νοικοκυριϊν κ.λπ. ςε οικονομικά προςιτζσ, βιϊςιμεσ και υψθλισ ποιότθτασ υπθρεςίεσ φροντίδασ των 

τζκνων τουσ) – ενάριο 2ο 5ετισ Τλοποίθςθ Δράςεων (2015-2019) με τα ζτθ 2018-2019 να ενιςχφεται το 50% του πλικουσ των ωφελουμζνων 

Περιφζρειεσ 

Αρικμόσ 
παιδιϊν που 
τοποκετικθκ

αν, 2013 

Εκτίμθςθ 
Πλικουσ 

Ωφελουμζνων 
Γυναικϊν που 

αντιςτοιχεί 

Κατανομι 
Ωφελουμζνων ςτουσ 

Θ.. 

Κοςτολόγθςθ Δράςθσ ςε 
ετιςια βάςθ 

Κοςτολόγθςθ Δράςθσ ςε 
ορίηοντα 3ετίασ (2015-2017) 

Προγραμμα
τικι 

Κατανομι 
Πόρων Θ.. 
9 2014-2020 

Ποςοςτό 
κάλυψθσ 
διακεςίμ

ων Πόρων 
Θ.. 9 ανά 
Περιφζρε

ια 

Τπόλοιπο 
Πόρων Θ.. 9 

για λοιπζσ 
Δράςει 2015-

2020 

Ομάδεσ-
Στόχοι 
Θ.Σ. 8 

Ομάδεσ-
Στόχοι 
Θ.Σ. 9 

Ομάδεσ-
Στόχοι Θ.Σ. 

8 

Ομάδεσ-
Στόχοι Θ.Σ. 9 

Ομάδεσ-
Στόχοι Θ.Σ. 8 
2015-2017 

Ομάδεσ-
Στόχοι Θ.Σ. 9  
2015-2017 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Λιγότερ
ο 

Ανεπτυγ
μζνεσ 
(LD) 

Α.Μ.Θ. 4.422 3.632 2.653 1.769 4.178.790 3.343.032 16.715.160 13.372.128 68.196.020 19,61% 54.823.892 

Κ.  
Μακεδονίασ 

19.177 12.527 11.506 7.671 18.122.265 14.497.812 72.489.060 57.991.248 168.066.448 34,50% 110.075.200 

Θεςςαλίασ 5.536 3.731 3.322 2.214 5.231.520 4.185.216 20.926.080 16.740.864 73.113.383 22,90% 56.372.519 

Θπείρου 3.366 2.092 2.020 1.346 3.180.870 2.544.696 12.723.480 10.178.784 43.765.491 23,26% 33.586.707 

Δυτ. 
Ελλάδασ 

3.897 2.559 2.338 1.559 3.682.665 2.946.132 14.730.660 11.784.528 85.182.089 13,83% 73.397.561 

ΥΡΟΣΥΝΟΛΟ (LD) 36.398 24.541 21.839 14.559 34.396.110 27.516.888 137.584.440 110.067.552 438.323.430 25,11% 328.255.878 

ε 
Μετάβα

ςθ 
(TRANS) 

Δ.  
Μακεδονίασ 

2.515 1.484 1.509 1.006 2.376.675 1.901.340 9.506.700 7.605.360 24.069.094 31,60% 16.463.734 

Ιονίων 
Νιςων 

948 653 569 379 895.860 716.688 3.583.440 2.866.752 33.301.739 8,61% 30.434.987 

Στ. Ελλάδασ 990 405 594 396 935.550 748.440 3.742.200 2.993.760 42.509.024 7,04% 39.515.264 

Ρελοποννι
ςου 

3.552 2.767 2.131 1.421 3.356.640 2.685.312 13.426.560 10.741.248 71.033.668 15,12% 60.292.420 

Β. Αιγαίου 832 586 499 333 786.240 628.992 3.144.960 2.515.968 34.375.930 7,32% 31.859.962 

Κριτθσ 5.923 4.095 3.554 2.369 5.597.235 4.477.788 22.388.940 17.911.152 74.602.630 24,01% 56.691.478 

ΥΡΟΣΥΝΟΛΟ (TRANS) 14.760 9.990 8.856 5.904 13.948.200 11.158.560 55.792.800 44.634.240 279.892.084 15,95% 235.257.844 
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Περιφζρειεσ 

Αρικμόσ 
παιδιϊν που 
τοποκετικθκ

αν, 2013 

Εκτίμθςθ 
Πλικουσ 

Ωφελουμζνων 
Γυναικϊν που 

αντιςτοιχεί 

Κατανομι 
Ωφελουμζνων ςτουσ 

Θ.. 

Κοςτολόγθςθ Δράςθσ ςε 
ετιςια βάςθ 

Κοςτολόγθςθ Δράςθσ ςε 
ορίηοντα 3ετίασ (2015-2017) 

Προγραμμα
τικι 

Κατανομι 
Πόρων Θ.. 
9 2014-2020 

Ποςοςτό 
κάλυψθσ 
διακεςίμ

ων Πόρων 
Θ.. 9 ανά 
Περιφζρε

ια 

Τπόλοιπο 
Πόρων Θ.. 9 

για λοιπζσ 
Δράςει 2015-

2020 

Ομάδεσ-
Στόχοι 
Θ.Σ. 8 

Ομάδεσ-
Στόχοι 
Θ.Σ. 9 

Ομάδεσ-
Στόχοι Θ.Σ. 

8 

Ομάδεσ-
Στόχοι Θ.Σ. 9 

Ομάδεσ-
Στόχοι Θ.Σ. 8 
2015-2017 

Ομάδεσ-
Στόχοι Θ.Σ. 9  
2015-2017 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Περιςςό
τερο 

Ανεπτυγ
μζνεσ 
(MD) 

Αττικισ 16.308 12.882 9.785 6.523 15.411.060 12.328.848 61.644.240 49.315.392 299.215.961 16,48% 249.900.569 

Ν. Αιγαίου 1.060 468 636 424 1.001.700 801.360 4.006.800 3.205.440 44.898.016 7,14% 41.692.576 

ΥΡΟΣΥΝΟΛΟ (MD) 17.368 13.350 10.421 6.947 16.412.760 13.130.208 65.651.040 52.520.832 344.113.977 15,26% 291.593.145 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΑΣ 68.526 47.881 41.116 27.410 64.757.070 51.805.656 259.028.280 207.222.624 1.062.329.491 19,51% 855.106.867 
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4. Έρευνα  για  τουσ δημοτικούσ βρεφικούσ, βρεφονηπιακούσ και 
παιδικούσ ςταθμούσ. Η περύπτωςη των Δόμων τησ Περιφϋρειασ 
Ανατολικόσ Μακεδονύασ και Θρϊκησ  

 
Δθμοτικοί βρεφικοί, βρεφονθπιακοί και παιδικοί ςτακμοί λειτουργοφν ςε 20 από τουσ 22 Διμουσ 

τθσ περιφζρειασ ΑΜΘ. Δεν λειτουργοφν δθμοτικοί ςτακμοί ςτουσ Διμουσ Μφκθσ και Αρριανϊν. 

Σε 18 Διμουσ τθσ ΑΜΘ φορζασ λειτουργίασ των ςτακμϊν είναι Νομικό Ρρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου 

(ΝΡΔΔ) που ζχουν ςυςτιςει αυτοί, ενϊ ςε 2 Διμουσ (Διμοι Σαμοκράκθσ και Μαρϊνειασ-Σαπϊν) οι 

ςτακμοί λειτουργοφν ωσ δθμοτικζσ υπθρεςίεσ ενταγμζνεσ ςτον ΟΕΥ του οικείου Διμου. 

 

Στθν Ρεριφζρεια  ΑΜΘ λειτουργοφν ςυνολικά 115 δθμοτικοί ςτακμοί. Από αυτοφσ 3 μόνο είναι 

βρεφικοί (2 ςτον Δ. Ξάνκθσ και 1 ςτον Δ. Δοξάτου), 23 είναι βρεφονθπιακοί, ενϊ θ ςυντριπτικι 

πλειοψθφία (89) είναι παιδικοί ςτακμοί. 

 

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι βρζφθ φιλοξενοφνται μόνο ςε ζξι (6) Διμουσ τθσ ΑΜΘ (Διμοι 

Αλεξανδροφπολθσ, Ξάνκθσ, Καβάλασ, Διδυμοτείχου, Ραγγαίου και Δοξάτου). 

Στουσ 115 υφιςτάμενουσ ςτακμοφσ μποροφν να φιλοξενθκοφν 6.757 παιδιά εκ των οποίων 594 

βρζφθ και 6.163 νιπια (υφιςτάμενθ δυναμικότθτα). Θ προςαρμογι των ςτακμϊν ςτισ διατάξεισ του 

Ρ.Δ. 99/2017 δεν αναμζνεται να επιφζρει ςθμαντικζσ διαφοροποιιςεισ ςτθ ςυνολικι δυναμικότθτά 

τουσ. 

 

Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των φιλοξενοφμενων παιδιϊν ςιμερα ςτουσ δθμοτικοφσ ςτακμοφσ ανζρχεται 

ςε 4.309, εκ των οποίων 228 (ποςοςτό 5,29%) είναι βρζφθ, ενϊ 4.081 (ποςοςτό 94,71%) είναι 

νιπια, από τα οποία 946 (ποςοςτό 21,95%) γεννικθκαν το 2015, 2.165 (ποςοςτό 50,24%) το 2014 

και 970 (ποςοςτό 22,51%) γεννικθκαν το 2013 (ςθμερινά προνιπια). Από τα ςτοιχεία αυτά 

ςυμπεραίνεται ότι από τα τρία ζτθ γζννθςισ τουσ ο κφριοσ όγκοσ των φιλοξενοφμενων νθπίων 

ανικει ςτο μεςαίο ζτοσ (2014), ενϊ ςτο πρϊτο ζτοσ (2015 μεταβρεφικι θλικία) και ςτο τρίτο ζτοσ 

(2013 προνιπια) παρατθροφνται μειωμζνα ποςοςτά. Τα ποςοςτά βζβαια αυτά διαφοροποιοφνται 

από Διμο ςε Διμο, αλλά ακόμθ και ενδοδθμοτικά. 

 

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ςτουσ δθμοτικοφσ ςτακμοφσ επτά Διμων (Διμοι Ορεςτιάδασ, Σουφλίου, 

Σαμοκράκθσ, Μαρϊνειασ-Σαπϊν, Νευροκοπίου, Δοξάτου και Ραρανεςτίου) δεν καταγράφονται 

κακόλου ι καταγράφεται ελάχιςτοσ αρικμόσ (0-3) νθπίων γεννθκζντων το 2013 (προνιπια), επειδι 

είτε αυτά ςχεδόν ςτο ςφνολό τουσ εγγράφονται ςτα νθπιαγωγεία, είτε ο ςυνολικόσ αρικμόσ των 

νθπίων είναι πολφ μικρόσ. Μονοψιφιο αρικμό προνθπίων (7 προνιπια ςτουσ 3 παιδικοφσ 

ςτακμοφσ) εμφανίηει και ο Δ. Θάςου. 

 

Διαπιςτϊνεται γενικά ότι ζνα ςχετικά υψθλό ποςοςτό προνθπίων εγγράφεται ςτα νθπιαγωγεία και 

όχι ςτουσ παιδικοφσ ςτακμοφσ, είτε λόγω ςυνειδθτισ επιλογισ των γονζων, είτε λόγω ιδιαίτερων 

τοπικϊν κοινωνικοοικονομικϊν ςυνκθκϊν (π.χ. γονείσ ςε μικροφσ ι μεςαίουσ πλθκυςμιακά  

οικιςμοφσ κατευκφνονται προσ τα νθπιαγωγεία για να διαςφαλίςουν τθ ςυνζχιςθ τθσ λειτουργίασ 

τουσ).  
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Το ποςοςτό των προνθπίων που παραμζνουν ςτουσ δθμοτικοφσ ςτακμοφσ και δεν εγγράφονται ςτα 

νθπιαγωγεία διαφοροποιείται από Διμο ςε Διμο, αλλά ακόμθ και ενδοδθμοτικά, με ακραία 

ποςοςτά από 0% ςε οριςμζνουσ από τουσ προαναφερκζντεσ Διμουσ (π.χ. Δ. Σουφλίου, Κ. 

Νευροκοπίου), μζχρι και 100% (π.χ. Δ. Κομοτθνισ). Το γεγονόσ αυτό διαφοροποιεί ςθμαντικά από 

Διμο ςε Διμο τισ όποιεσ επιπτϊςεισ ςτθ λειτουργία των δθμοτικϊν ςτακμϊν από τθν εφαρμογι 

τθσ ζνταξθσ των προνθπίων ςτθν υποχρεωτικι δίχρονθ προςχολικι εκπαίδευςθ. 

 

Θ φιλοξενία ςτουσ δθμοτικοφσ ςτακμοφσ τθσ ΑΜΘ 2.573 βρεφϊν και νθπίων από το ςφνολο των 

4.309 (ποςοςτό 59,71%) είναι χρθματοδοτοφμενθ από προγράμματα του ΕΣΡΑ. Ειδικότερα 

αναφζρεται ότι θ φιλοξενία 608 νθπίων που γεννικθκαν το 2013 (ςθμερινά προνιπια) 

χρθματοδοτείται από προγράμματα του ΕΣΡΑ (ποςοςτό 23,63% επί του ςυνόλου 

χρθματοδοτοφμενων μζςω ΕΣΡΑ). 

 

Γράφθμα 1: Κατανομι του ςυνόλου των εργαηομζνων ςτθν Περιφζρεια Ανατολικισ Μακεδονίασ και 
Θράκθσ των Φορζων που δζχτθκαν VOUCHER για τθ Δράςθ 2018-2019 
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Ο αρικμόσ κζςεων που χρθματοδοτοφνται από προγράμματα του ΕΣΡΑ και το αντίςτοιχο ποςοςτό 

% ςτο ςφνολο των φιλοξενοφμενων βρεφϊν και νθπίων όπωσ είναι φυςικό διαφοροποιείται από 

Διμο ςε διμο. Ράντωσ πλθν κάποιων εξαιρζςεων το ποςοςτό αυτό είναι υψθλότερο του 50%. 

 

Το ποςοςτό χρθματοδότθςθσ κζςεων από το ΕΣΡΑ επί του ςυνόλου των φιλοξενοφμενων παιδιϊν 

ςτουσ δθμοτικοφσ ςτακμοφσ επθρεάηεται αρνθτικά από τθ ςωςτι και ωσ ζνα ςθμείο αναγκαία 

επιλογι τουσ να μθ δθλϊνουν για χρθματοδότθςθ το ςφνολο των διακζςιμων κζςεων τουσ, αλλά 

να κρατοφν ικανό αρικμό για εξυπθρζτθςθ εργαηομζνων γονζων μθ δικαιοφχων επιδότθςθσ. 

 

Επιπλζον τονίηεται ότι το ποςοςτό αυτό επθρεάηεται και από το γεγονόσ ότι γονείσ απευκφνονται 

για διάφορουσ λόγουσ (π.χ. φπαρξθ μεταφορικϊν μζςων) πρϊτα ςτουσ ιδιωτικοφσ και ςε δεφτερο 

χρόνο ςτουσ δθμοτικοφσ ςτακμοφσ. Σε κάκε περίπτωςθ τα ποςοςτά χρθματοδότθςθσ κζςεων από 

το ΕΣΡΑ ςτουσ δθμοτικοφσ ςτακμοφσ μποροφν να βελτιωκοφν με ςυντονιςμζνεσ προςπάκειεσ 

Διμων και γονζων για αφξθςθ του αρικμοφ των αιτιςεων από δικαιοφχουσ γονείσ (ιδίωσ γονείσ των 

οποίων τα παιδιά φιλοξενοφνται ιδθ ςτουσ δθμοτικοφσ ςτακμοφσ, αλλά αυτοί δε μπαίνουν καν ςτθ 

διαδικαςία υποβολισ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ). 

 

Οι δθμοτικοί βρεφικοί, βρεφονθπιακοί και παιδικοί ςτακμοί αποτελοφν δθμοτικζσ υπθρεςίεσ και 

ωσ εκ τοφτου θ λειτουργία τουσ δεν εξαρτάται αποκλειςτικά από τισ χρθματοδοτιςεισ του ΕΣΡΑ, 

αλλά ενιςχφεται με αυτζσ. Για τθν απρόςκοπτθ λειτουργία των δθμοτικϊν ςτακμϊν, οι όποιεσ 

απϊλειεσ εςόδων από το ΕΣΡΑ, είτε ςυνολικϊσ (π.χ. από τθ μθ ςυνζχιςθ των χρθματοδοτικϊν 

προγραμμάτων μετά τθν ολοκλιρωςι τουσ), είτε μερικϊσ (π.χ. από τθ μείωςθ των φιλοξενοφμενων 

παιδιϊν) κα πρζπει να αναπλθρωκοφν με αφξθςθ των εςόδων τουσ από άλλεσ πθγζσ (ΚΑΡ, ίδιουσ 

πόρουσ των Διμων, ςυμμετοχι γονζων κ.λπ.). Ο ακριβισ υπολογιςμόσ του λειτουργικοφ κόςτουσ 

ανά Διμο κα πρζπει να γίνει ςυνυπολογίηοντασ όλεσ τισ παραμζτρουσ που το επθρεάηουν (αρικμόσ 

φιλοξενοφμενων παιδιϊν, αρικμόσ εργαηομζνων μονίμων και ΙΔΑΧ, αρικμόσ ςυμβαςιοφχων κ.λπ.), 

ιδιαίτερα δε λαμβάνοντασ υπόψθ τον διαρκϊσ μειοφμενο αρικμό φιλοξενοφμενων παιδιϊν ςτουσ 

ςτακμοφσ μικρϊν και μεςαίων οικιςμϊν, τισ επιπτϊςεισ από τθν εφαρμογι τθσ ζνταξθσ των 

προνθπίων ςτθ διετι υποχρεωτικι προςχολικι εκπαίδευςθ και τθν ενδεχόμενθ ανάγκθ 

δθμιουργίασ νζων βρεφικϊν κυρίωσ τμθμάτων με υψθλό λειτουργικό κόςτοσ.   

 

Επιπλζον των ανωτζρω τονίηεται ότι ςε 8 Διμουσ τθσ ΑΜΘ (Διμοι Αλεξανδροφπολθσ, Ορεςτιάδασ, 

Διδυμοτείχου, Κομοτθνισ, Ξάνκθσ, Καβάλασ, Ραγγαίου και Δράμασ) λειτουργοφν παράλλθλα με 

τουσ δθμοτικοφσ και ιδιωτικοί βρεφονθπιακοί ςτακμοί με ςυνολικι δυναμικότθτα φιλοξενίασ 2.026 

παιδιϊν. Ππωσ είναι φυςικό, θ λειτουργία των ιδιωτικϊν αυτϊν ςτακμϊν ςυνδζεται άμεςα και 

επθρεάηει τουσ ςτακμοφσ των παραπάνω Διμων.  

 

Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των φιλοξενοφμενων παιδιϊν ςιμερα ςτουσ παραπάνω ιδιωτικοφσ ςτακμοφσ 

ανζρχεται ςε 1.717 παιδιά, εκ των οποίων 342 (ποςοςτό 19,92%) είναι βρζφθ, ενϊ 1.375 (ποςοςτό 

80,08%) είναι νιπια. 

 

Θ φιλοξενία ςτουσ ιδιωτικοφσ ςτακμοφσ 1.429 βρεφϊν και νθπίων από το ςφνολο των 1.717 

(ποςοςτό 83,23%) και εξ αυτϊν θ φιλοξενία 305 βρεφϊν από το ςφνολο των 342 (ποςοςτό 89,18%) 

είναι  χρθματοδοτοφμενθ από προγράμματα του ΕΣΡΑ. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι υπάρχει ιδιωτικόσ 
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βρεφονθπιακόσ ςτακμόσ το ςφνολο των κζςεων του οποίου είναι  χρθματοδοτοφμενο από 

προγράμματα του ΕΣΡΑ (100%).  

 

Σε ςυνζχεια όςων αναφζρκθκαν παραπάνω και από τθν επεξεργαςία των ςτοιχείων που αφοροφν 

ςτα φιλοξενοφμενα προνιπια (παιδιά γεννθκζντα το 2013) τθσ διανυόμενθσ περιόδου 2017-2018, 

κακϊσ και τα αντίςτοιχα ςτοιχεία τθσ περιόδου 2016-2017 (εξαχκζν ποςοςτό παραμονισ των 

παιδιϊν ωσ προνθπίων ςτουσ παιδικοφσ ςτακμοφσ, το οποίο κατά βάςθ ιςχφει διαχρονικά), 

προκφπτει ότι οι 22 Διμοι τθσ ΑΜΘ μποροφν να καταταγοφν ςε τρεισ βαςικζσ κατθγορίεσ όςον 

αφορά ςτισ επιπτϊςεισ ςτθ λειτουργία των δθμοτικϊν ςτακμϊν από τθν εφαρμογι τθσ ζνταξθσ των 

προνθπίων ςτθν υποχρεωτικι δίχρονθ προςχολικι εκπαίδευςθ. Ωσ επιπτϊςεισ νοοφνται οι 

ανακατατάξεισ ςτον αρικμό και ςτθν θλικιακι διάρκρωςθ των φιλοξενοφμενων παιδιϊν, ςτον 

αρικμό των εργαηομζνων, ςτα οικονομικά του Νομικοφ Ρροςϊπου κλπ. Κατά τθν παροφςα ζρευνα 

δεν εξετάςτθκε και οφτε γίνεται αναφορά ςτθν εκπαιδευτικι διάςταςθ του κζματοσ, ςτθν επάρκεια 

των υποδομϊν των υφιςτάμενων νθπιαγωγείων που κα φιλοξενιςουν το ςφνολο των προνθπίων 

κλπ. 

 
τθν πρϊτθ κατθγορία ςυμπεριλαμβάνονται οι Διμοι: Αρριανϊν, Μφκθσ,  ουφλίου, Κ. 

Νευροκοπίου, Ορεςτιάδασ, Δοξάτου, Θάςου, αμοκράκθσ, Μαρϊνειασ – απϊν και Παρανεςτίου 

για τουσ οποίουσ προκφπτει ότι κα υπάρξουν μθδενικζσ ι ελάχιςτεσ επιπτϊςεισ ςτθ λειτουργία των 

παιδικϊν ςτακμϊν από τθν εφαρμογι τθσ ζνταξθσ των προνθπίων ςτθν υποχρεωτικι δίχρονθ 

προςχολικι εκπαίδευςθ, αφοφ ςε αυτοφσ τουσ Διμουσ όπωσ αναφζρκθκε παραπάνω, είτε δεν 

υπάρχουν κακόλου ςτακμοί, είτε δεν καταγράφονται κακόλου ι καταγράφονται ελάχιςτα 

προνιπια (μονοψιφιοσ αρικμόσ) ςτουσ ςτακμοφσ τουσ. Στουσ ςυγκεκριμζνουσ Διμουσ το ςφνολο ι 

τεράςτιο ποςοςτό των προνθπίων εγγράφεται διαχρονικά ςτα νθπιαγωγεία. 

 

τθ δεφτερθ κατθγορία ςυμπεριλαμβάνονται οι Διμοι: Παγγαίου, Αλεξανδροφπολθσ, 

Προςοτςάνθσ, Δράμασ, Διδυμοτείχου, Σοπείρου, Καβάλασ, Αβδιρων, Νζςτου και Ξάνκθσ για τουσ 

οποίουσ προκφπτει ότι κα υπάρξουν ζωσ και ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ από τθν εφαρμογι τθσ ζνταξθσ 

των προνθπίων ςτθν υποχρεωτικι δίχρονθ προςχολικι εκπαίδευςθ, είτε ςθμειακά (π.χ. ςτουσ 

Διμουσ Ραγγαίου, Ρροςοτςάνθσ), είτε ςτθν πλειονότθτα των ςτακμϊν τουσ. Το ποςοςτό 

προνθπίων επί του ςυνόλου των φιλοξενοφμενων παιδιϊν ςτουσ ςυγκεκριμζνουσ Διμουσ 

κυμαίνεται από 14,24 % (Δ. Ραγγαίου) ζωσ 30,96 % (Δ. Ξάνκθσ). Σθμειϊνεται ότι το ποςοςτό 

παραμονισ παιδιϊν ωσ προνθπίων ςτουσ παιδικοφσ ςτακμοφσ των Διμων αυτϊν (π.χ. γεννθκζντα 

το 2013 για τθν περίοδο 2017-2018),  ςε ςχζςθ με τον αρικμό παιδιϊν του  ίδιου ζτουσ γζννθςθσ 

(2013) που φιλοξενοφνταν κατά τθν προθγοφμενθ περίοδο (2016-2017), κυμαίνεται από 24,48 % (Δ. 

Αλεξανδροφπολθσ) ζωσ 125 % (Δ. Τοπείρου).  

 

Επιπλζον επιςθμαίνεται, ότι το ποςοςτό των χρθματοδοτοφμενων από το ΕΣΡΑ κζςεων προνθπίων 

επί του ςυνόλου των χρθματοδοτοφμενων κζςεων παιδιϊν ςτουσ ςτακμοφσ των ανωτζρω διμων 

κυμαίνεται από 14,12 % ςτον Δ. Διδυμοτείχου (12 κζςεισ προνθπίων ςε ςφνολο 85 

χρθματοδοτοφμενων κζςεων παιδιϊν), ζωσ 35,90 % ςτον Δ. Ξάνκθσ (56 κζςεισ προνθπίων ςε 

ςφνολο 156 χρθματοδοτοφμενων κζςεων παιδιϊν). 

 

τθν τρίτθ κατθγορία ςυμπεριλαμβάνονται οι Διμοι Ιάςμου και Κομοτθνισ για τουσ οποίουσ 

προκφπτει ότι κα υπάρξουν ςθμαντικότατεσ επιπτϊςεισ από τθν εφαρμογι τθσ ζνταξθσ των 
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προνθπίων ςτθν υποχρεωτικι δίχρονθ προςχολικι εκπαίδευςθ, λόγω του υψθλοφ αρικμοφ 

προνθπίων (αναλογικά βζβαια) που φιλοξενοφνται ςτουσ παιδικοφσ ςτακμοφσ τουσ (17 προνιπια 

ςε ςφνολο 36 παιδιϊν ποςοςτό 47,22 % ςτον Δ. Ιάςμου  και 239 προνιπια ςε ςφνολο 547 παιδιϊν 

ποςοςτό 43,69 % ςτον Δ. Κομοτθνισ). Αξίηει να ςθμειωκεί, ότι ςτον Δ. Ιάςμου φιλοξενικθκαν 9 

παιδιά γεννθκζντα το 2013 κατά τθν περίοδο 2016-2017, ενϊ τθν τρζχουςα περίοδο 2017-2018 

φιλοξενοφνται 17 (ωσ προνιπια πλζον). Επομζνωσ το ποςοςτό παραμονισ παιδιϊν ωσ προνθπίων 

ςτουσ παιδικοφσ ςτακμοφσ του Διμου, ςε ςχζςθ με τον αρικμό παιδιϊν του  ίδιου ζτουσ γζννθςθσ 

(2013) που φιλοξενοφνταν τθν προθγοφμενθ περίοδο, ανζρχεται ςτο 188,89% ! Αντίςτοιχα ςτον Δ. 

Κομοτθνισ  φιλοξενικθκαν 239 παιδιά γεννθκζντα το 2013 τθν περίοδο 2016-2017, ενϊ τθν  

τρζχουςα περίοδο 2017-2018 φιλοξενοφνται και πάλι  239 (ωσ προνιπια πλζον). Επομζνωσ το 

ποςοςτό παραμονισ παιδιϊν ωσ προνθπίων ςτουσ παιδικοφσ ςτακμοφσ του Διμου Κομοτθνισ, ςε 

ςχζςθ με τον αρικμό παιδιϊν του  ίδιου ζτουσ γζννθςθσ (2013) που φιλοξενοφνταν τθν 

προθγοφμενθ περίοδο, ανζρχεται ςτο 100 %.  

 

Επιπλζον των ανωτζρω επιςθμαίνεται, ότι το ποςοςτό των χρθματοδοτοφμενων από το ΕΣΡΑ 

κζςεων προνθπίων επί του ςυνόλου των χρθματοδοτοφμενων κζςεων παιδιϊν ςτουσ ςτακμοφσ του 

Δ. Κομοτθνισ ανζρχεται ςε 51,53 % (168 κζςεισ προνθπίων ςε ςφνολο 326 χρθματοδοτοφμενων 

κζςεων παιδιϊν), ενϊ ςτον Δ. Ιάςμου ανζρχεται ςε 48,28% (14 κζςεισ προνθπίων ςε ςφνολο 29 

χρθματοδοτοφμενων κζςεων παιδιϊν), ποςοςτά ιδιαίτερα υψθλά. 
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6. Αξιολόγηςη του Προγρϊμματοσ  

6.1 Δρϊςη "Εναρμόνιςη Οικογενειακόσ και Επαγγελματικόσ ζωόσ", 

Εφαρμογό Παιδικών Σταθμών 
 
Θ αναλογία τθσ νόμιμθσ δυναμικότθτασ των φορζων/δομϊν που ςυμμετζχουν ςτθν δράςθ είναι : 

39% Ιδιωτικοί και 61% Δθμοτικοί. Εξ αυτϊν το 11,62% καλφπτει βρζφθ (από 6 μθνϊν ζωσ 2,5 ετϊν), 

το 57,2% νιπια (από 2,5 - 4 ετϊν), το 29,30% τα ΚΔΑΡ (παιδιά από 5 - 12 ετϊν) και το υπόλοιπο 

1,8% τα ΚΔΑΡ ΜΕΑ. 

Πίνακασ 9: Δράςθ "Εναρμόνιςθ Οικογενειακισ και Επαγγελματικισ ηωισ", Εφαρμογι Παιδικϊν τακμϊν 

 ΠΕΔΙΑ 
ΟΜΑΔΟΠΟΙΘΘ 

ΑΡΙΘΜΘΣΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΘΡΟΙΘ 

Γενικι νομικι 
μορφι 

Νόμιμθ 
δυναμικότθτα 
2018-2019 (με 
αίτθςθ για να 

δεχκοφν voucher) 

(Α1) ΝΟΜ. ΔΤΝ. 
ΓΙΑ ΒΡΕΦΘ  2018-

2019 

(Α2) ΝΟΜ. ΔΤΝ. 
ΓΙΑ ΝΘΠΙΑ 2018-

2019 

(Γ1) ΝΟΜ. ΔΤΝ. 
ΚΔΑΠ 2018-2019 

(Δ1) ΝΟΜ. ΔΤΝ. ΓΙΑ ΚΔΑΠ-
ΜΕΑ 2018-2019 

ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΙ 
ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ 
ΣΟΜΕΑ 

75.585 9.039 42.146 22.846 1.554 

ΝΠΔΔ 92.021 12.209 65.455 13.664 693 

ΝΠΙΔ 27.182 1.393 3.824 20.568 1.397 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ   

194.788 22.641 111.425 57.078 3.644 

 

Στο ακόλουκο Γράφθμα παρατθρείται ότι οι περιςςότερεσ αιτιςεισ Voucher αφοροφν νιπια και 

Κζντρα Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ (ΚΔΑΡ) κατά το διάςτθμα 2018-2019. Ριο ςυγκεκριμζνα, οι 

περιςςότερεσ αιτιςεισ Voucher αφοροφςαν Νομικά Ρρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου κι Επιχειριςεισ 

του Ιδιωτικοφ Τομζα.  
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Γράφθμα 2 : Ποςοςτιαία κατανομι τθσ Νόμιμθσ Δυναμικότθτασ 2018-2019 (με αίτθςθ για να δεχτοφν 
voucher) 

 

 

Γράφθμα 3: Ποςοςτιαία κατανομι τθσ Νόμιμθσ Δυναμικότθτασ 2018-2019, κατά Γενικι Μορφι (με αίτθςθ 

για να δεχτοφν voucher) 

 
  

9.039 

42.146 

22.846 

1.554 

(Α1) ΝΟΜ. ΔΤΝ. ΓΙΑ ΒΡΕΦΘ  2018-2019 (Α2) ΝΟΜ. ΔΤΝ. ΓΙΑ ΝΘΠΙΑ 2018-2019 

(Γ1) ΝΟΜ. ΔΤΝ. ΚΔΑΠ 2018-2019 (Δ1) ΝΟΜ. ΔΤΝ. ΓΙΑ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ 2018-2019 

75.585 

92.021 

27.182 

ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΙ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ 
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Στον παρακάτω Ρίνακα τα ςτοιχεία αφοροφν ςτισ δφο μθτροπολιτικζσ πόλεισ των Διμων Ακθναίων 

και Θεςςαλονίκθσ. 

 

Ειδικότερα ζχει γίνει ανάλυςθ ανά κατθγορία και κατά είδοσ φορζα (Ιδιωτικοί και Δθμοτικοί 

Φορείσ). 

Σθμεία ενδιαφζροντοσ: 

 

1. Ο Συνολικόσ αρικμόσ των ςυμβαςιοποιθμζνων voucher του Διμου Θεςςαλονίκθσ είναι 

μεγαλφτεροσ κατά περίπου 1.000 παιδιά ζναντι του Δ. Ακθναίων. 

2. Θ αναλογία των Ιδιωτικϊν Βρεφονθπιακϊν και Ραιδικϊν Στακμϊν τόςο ςτθν Ακινα όςο και ςτθν 

Θεςςαλονίκθ είναι άνω του 50%. 

3. Και ςτουσ δφο Διμουσ, το 60% αφορά ςε τοποκετιςεισ Νθπίων. 

4. Τόςο ςτα ΚΔΑΡ όςο και ςτα ΚΔΑΡ-ΜΕΑ, καταλαμβάνουν το μεγαλφτερο ποςοςτό ζναντι των 

δθμοτικϊν φορζων. 
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Πίνακασ 10: Δράςθ "Εναρμόνιςθ Οικογενειακισ και Επαγγελματικισ ηωισ", Εφαρμογι Παιδικϊν τακμϊν 

ΠΕΔΙΑ ΟΜΑΔΟΠΟΙΘΘ ΑΡΙΘΜΘΣΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΘΡΟΙΘ 

Νομόσ / Διμοσ Γενικι νομικι μορφι 
Παιδιά με 
ςφμβαςθ 

2018-2019 

(Α1) ΒΡΕΦΘ 
με ςφμβαςθ 
2018-2019  

(Α2) ΝΘΠΙΑ 
με ςφμβαςθ 
2018-2019 

(Γ1) ΚΔΑΠ με 
ςφμβαςθ 

2018-2019 

(Δ1) ΚΔΑΠ-
ΜΕΑ  με 
ςφμβαςθ 

2018-2019 

τοιχεία για: Αττικισ / Διμοσ Ακθναίων 

Αττικισ / Διμοσ Ακθναίων 
ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

1.576 378 1.168 30 0 

Αττικισ / Διμοσ Ακθναίων ΝΡΔΔ 1.133 398 735 0 0 

φνολα για: Αττικισ / Διμοσ Ακθναίων 2.709 776 1.903 30 0 

  

τοιχεία για: Θεςςαλονίκθσ / Διμοσ Θεςςαλονίκθσ 

Θεςςαλονίκθσ / Διμοσ 
Θεςςαλονίκθσ 

ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

2.067 322 910 640 195 

Θεςςαλονίκθσ / Διμοσ 
Θεςςαλονίκθσ 

ΝΡΔΔ 1.008 159 849 0 0 

Θεςςαλονίκθσ / Διμοσ 
Θεςςαλονίκθσ 

ΝΡΙΔ 644 0 0 594 50 

φνολα για: Θεςςαλονίκθσ / Διμοσ Θεςςαλονίκθσ 3.719 481 1.759 1.234 245 

  

ΓΕΝΙΚΑ ΤΝΟΛΑ:  6.428 1.257 3.662 1.264 245 
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6.2 Νομικϊ Πρόςωπα Δημοςύου και Ιδιωτικού Δικαύου που δϋχτηκαν voucher για τη δρϊςη "Εναρμόνιςη 

Οικογενειακόσ και Επαγγελματικόσ ζωόσ" (2018-2019) 
 

Πίνακασ 11: Εργαηόμενοι των Φορζων που δζχτθκαν VOUCHER για τθ Δράςθ 2018-2019 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

φνολο 
Εργαηόμενων 

Ι.Δ.Α.Χ. ςε 
Βρεφικοφσ, 

Βρεφονθπιακοφσ & 
Παιδικοφσ τακμοφσ 

- ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ - 
ΜΕΑ 

φνολο 
Εργαηόμενων 

Ι.Δ.Ο.Χ. ςε 
Βρεφικοφσ, 

Βρεφονθπιακοφσ 
& Παιδικοφσ 

τακμοφσ - ΚΔΑΠ 
& ΚΔΑΠ - ΜΕΑ 

Εργαηόμενοι 
Ι.Δ.Α.Χ. ςε 

βρεφικοφσ, 
βρεφονθπιακοφσ 

& Παιδικοφσ 
τακμοφσ 

Εργαηόμενοι 
Ι.Δ.Ο.Χ. ςε 
βρεφικοφσ, 

βρεφονθπιακοφσ 
& Παιδικοφσ 

τακμοφσ 

Εργαηόμενοι 
Ι.Δ.Α.Χ. ςε 

ΚΔΑΠ 

Εργαηόμενοι 
Ι.Δ.Ο.Χ. ςε 

ΚΔΑΠ 

ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ 
ΔΙΚΑΙΟΤ 

ΑΟΡΙΣΟΤ 
ΧΡΟΝΟΤ     

ΚΔΑΠ-ΜΕΑ 

ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ 
ΟΡΙΜΕΝΟΤ 

ΧΡΟΝΟΤ      ΚΔΑΠ-
ΜΕΑ 

Αν. Μακεδονίασ 
και Θράκθσ 

214 737 124 480 65 127 25 130 

Αττικισ 2.327 4.001 2.235 3.616 89 321 3 64 

Βορείου Αιγαίου 47 123 47 110 0 5 0 8 

Δυτικισ Ελλάδασ 336 819 182 501 139 240 15 78 

Δυτικισ 
Μακεδονίασ 

86 397 50 193 28 173 8 31 

Θπείρου 268 637 95 364 173 235 0 38 

Θεςςαλίασ 494 1.119 247 606 241 451 6 62 

Ιονίων Νιςων 170 209 123 124 47 54 0 31 

Κεντρικισ 
Μακεδονίασ 

1.417 3.755 878 1.666 338 1.754 201 335 

Κριτθσ 281 869 262 706 13 132 6 31 

Νοτίου Αιγαίου 153 239 145 168 7 28 1 43 

Πελοποννιςου 280 566 235 372 45 170 0 24 

τερεάσ Ελλάδασ 122 380 120 228 2 144 0 8 

ΤΝΟΛΟ  6.195 13.851 4.743 9.134 1.187 3.834 265 883 
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Γράφθμα 4: Κατανομι του ςυνόλου των εργαηομζνων ςε εκνικό επίπεδο των Φορζων που δζχτθκαν 

VOUCHER για τθ Δράςθ 2018-2019 

 

  

 
Γίνεται ξεκάκαρο ότι θ πλειοψθφία του ςυνόλου των εργαηομζνων των Φορζων που δζχτθκαν 

Voucher για τθ Δράςθ «Εναρμόνιςθσ Οικογενειακισ κι Επαγγελματικισ Ηωισ», για τθν περίοδο 

2018-2019 καταγράφθκαν ςτο κακεςτϊσ «Ιδιωτικοφ Δικαίου Οριςμζνου Χρόνου» ςε Βρεφικοφσ. 

Βρεφονθπιακοφσ και Ραιδικοφσ Στακμοφσ, ενϊ περίπου οι μιςοί εργαηόμενοι τθσ Δράςθσ 

απαςχολικθκαν ωσ «Αορίςτου Χρόνου». Το γεγονόσ αυτόσ γίνεται ακόμα πιο εμφανζσ ςτο 

ακόλουκο Γράφθμα.  
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ΕΓΑΗΠΜΕΝΟΙ Ι.Δ.Ο.Χ. ΣΕ ΒΕΦΙΚΟΦσ, ΒΕΦΟΝΘΡΙΑΚΟΦσ & 
ΡΑΙΔΙΚΟΦσ ΣΤΑΘΜΟΦσ 

ΕΓΑΗΠΜΕΝΟΙ Ι.Δ.Α.Χ. ΣΕ ΚΔΑΡ 

ΕΓΑΗΠΜΕΝΟΙ Ι.Δ.Ο.Χ. ΣΕ ΚΔΑΡ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΙΣΤΟΥ ΧΟΝΟΥ     ΚΔΑΡ-ΜΕΑ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΙΣΜΕΝΟΥ ΧΟΝΟΥ      ΚΔΑΡ-ΜΕΑ 
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Γράφθμα 5: Κατανομι του ςυνόλου των εργαηομζνων Ι.Δ.Α.Χ. και Ι.Δ.Ο.Χ. ςε Βρεφικοφσ, Βρεφονθπιακοφσ 

& Παιδικοφσ τακμοφσ - ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ – ΜΕΑ, ςε εκνικό επίπεδο των Φορζων που δζχτθκαν VOUCHER για 

τθ Δράςθ 2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.195; 31% 

13.851; 69% 

Σφνολο Εργαηόμενων Ι.Δ.Α.Χ. ςε Βρεφικοφσ, Βρεφονθπιακοφσ & Ραιδικοφσ Στακμοφσ - ΚΔΑΡ & ΚΔΑΡ - ΜΕΑ 

Σφνολο Εργαηόμενων Ι.Δ.Ο.Χ. ςε Βρεφικοφσ, Βρεφονθπιακοφσ & Ραιδικοφσ Στακμοφσ - ΚΔΑΡ & ΚΔΑΡ - ΜΕΑ 
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Γράφθμα 6: Κατανομι των Επιχειριςεων, κατά Νομικι Μορφι, που ςυμμετζχουν ςτθ Δράςθ "Εναρμόνιςθ 

Οικογενειακισ και Επαγγελματικισ ηωισ", Εφαρμογι Παιδικϊν τακμϊν 
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7.Συμπερϊςματα  
 

Το «Ρρόγραμμα για τθν καλλιζργεια, τθν αγωγι και τθ φροντίδα παιδιϊν προςχολικισ θλικίασ» του 

Υπουργείου Εςωτερικϊν αποτζλεςε προςαρμογι για τθν ελλθνικι πραγματικότθτα του 

προγράμματοσ Bridging Diversity – Αn Early Childhood Curriculum. Κεντρικόσ άξονασ γφρω από τον 

οποίο αναπτφςςεται αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι θ ζννοια τθσ καλλιζργειασ και ο 

ιδιαίτεροσ τρόποσ με τον οποίο αντιλαμβανόμαςτε τθ ςθμαςία που ζχει ςτθ ηωι των παιδιϊν ωσ 

ενεργι, κοινωνικι και ςυναιςκθματικι διαδικαςία μάκθςθσ του κόςμου μζςω τθσ εμπειρίασ και 

όλων των αιςκιςεων. Στο πλαίςιο τθσ καλλιζργειασ, ς’ αυτό το Ρρόγραμμα οι παιδικοί ςτακμοί 

κεωροφνται κοινωνικοπολιτιςμικζσ δομζσ που επιτελοφν ζνα ςυγκεκριμζνο κοινωνικό ζργο. Οι 

παιδικοί ςτακμοί είναι τόποι όπου δίνονται οι ευκαιρίεσ ςε αγόρια και κορίτςια να ικανοποιιςουν 

τθν εξερευνθτικι τουσ διάκεςθ, ενϊ επαγγελματίεσ για τθ μάκθςθ ςτθν προςχολικι θλικία τα 

παρακολουκοφν και τουσ δθμιουργοφν κίνθτρα. Στουσ παιδικοφσ ςτακμοφσ, τα παιδιά ςυμμετζχουν 

ςε ποικίλεσ δραςτθριότθτεσ, αναλαμβάνουν ευκφνεσ, βιϊνουν προκλιςεισ και επιτυχίεσ. Θ 

διαδικαςία τθσ καλλιζργειασ ικανοποιεί αυτζσ τισ ανάγκεσ, μζςα από μια ολιςτικι προςζγγιςθ.  

 

Συνολικότερα, ςτόχοσ τθσ Δράςθσ «Εναρμόνιςθ Οικογενειακισ και Επαγγελματικισ Ηωισ» είναι να 

διαςφαλιςτεί ότι: 

 

 Πλα τα νοικοκυριά με ειςόδθμα μικρότερο από το κατϊφλι τθσ φτϊχειασ κα λάβουν τθ 

ςχετικι ενίςχυςθ (αξία τοποκζτθςθσ / voucher) 

 Πλα τα νοικοκυριά με άτομα αναπθρίασ κα λάβουν τθ ςχετικι ενίςχυςθ  

 Θα αυξθκοφν οι δυνατότθτεσ επιλογισ των γονζων ωσ προσ τουσ παιδικοφσ ςτακμοφσ  

 Θα διατθρθκεί ο ίδιοσ αρικμόσ ενιςχυόμενων οικογενειϊν  / παιδιϊν, χωρίσ παράλλθλα να 

αλλάηουν τα θλικιακά όρια με βάςθ τα οποία οι ωφελοφμενοι / παιδιά εντάςςονται ςτο 

πρόγραμμα 

 Θα απλοποιθκοφν ριηικά οι διαδικαςίεσ υλοποίθςθσ / πλθρωμισ και κα διαςφαλιςτεί θ 

μθνιαία καταβολι των δόςεων.  

 

Ειδικότερα, θ δράςθ απευκφνεται ςε γυναίκεσ, οι οποίεσ ζχουν τθν ελλθνικι υπθκοότθτα ι τθν 

υπθκοότθτα κράτουσ - μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι είναι Ελλθνίδεσ Ομογενείσ ι αλλοδαπζσ 

από τρίτεσ χϊρεσ και διαμζνουν νόμιμα ςτθν Ελλάδα.  Οι μθτζρεσ μποροφν να ανικουν ςε μια από 

τισ παρακάτω κατθγορίεσ: 

• να εργάηονται ςτθν Ελλάδα ωσ μιςκωτζσ ι αυτοαπαςχολοφμενεσ ι αυτοαπαςχολοφμενεσ ςτον 

πρωτογενι τομζα. Εξαιροφνται οι τακτικοί υπάλληλοι Δημοςίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. (α' και β' 

βαθμοφ). 

• να ςυμμετζχουν ςε Ενεργθτικζσ Ρολιτικζσ Απαςχόλθςθσ (Ε.Ρ. Α.: Ρρόγραμμα Νζων Θζςεων 

Εργαςίασ, Ρρόγραμμα Νζων Ελεφκερων Επαγγελματιϊν, Ρρόγραμμα Απόκτθςθσ Εργαςιακισ 

Εμπειρίασ - Stage, Ρρόγραμμα Συνεχιηόμενθσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ).  

• να είναι άνεργεσ και να διακζτουν δελτίο ανεργίασ ςε ιςχφ και αντίγραφο βεβαίωςθσ 

εξατομικευμζνθσ προςζγγιςθσ από τισ Υπθρεςίεσ του Ο.Α.Ε.Δ.. 
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• Να είναι άνεργεσ και να λαμβάνουν ι να ζχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίασ από τον 

Ο.Α.Ε.Δ. οποιαδιποτε χρονικι περίοδο κατά το διάςτθμα 21/06/2008 -21/06/2010. 

• να είναι μθτζρεσ παιδιϊν με Αναπθρία (Α.ΜΕ.Α), ανεξαρτιτωσ εργαςιακισ, 

κοινωνικοοικονομικισ ι άλλθσ κατάςταςθσ. 

 

Βιβλιογραφύα 
 
Δξγαζία θαη Απαζρόιεζε ζηελ Διιάδα, Δηήζηα Έθζεζε 2017, Δζληθό Ηλζηηηνύην Δξγαζίαο 

θαη Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, Υπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγύεο 
 

 

 


