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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Έλαξμε ππνβνιήο αηηήζεωλ ωθεινύκελωλ ζην Πξόγξακκα 

΅Ελαξκόληζε νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δωήο΅, γηα 

ην ζρνιηθό έηνο 2016 - 2017 

 
 

 

Ξεθηλνύλ από ζήκεξα νη αηηήζεηο γηα ηε ζπκκεηνρή ζην 

πξόγξακκα «Ελαξκόληζε Οηθνγελεηαθήο θαη 

Επαγγεικαηηθήο Ζώεο» πνπ αθνξά ζηνπο παηδηθνύο 

ζηαζκνύο.  

Τν πξόγξακκα - δξάζε ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην ΕΣΠΑ 

2014-2020 θαη από εζληθνύο πόξνπο. 

Οη αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζα κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ 

κέρξη θαη ηα κεζάλπθηα ηεο 29
εο

 Ινπιίνπ 2016. Ηιεθηξνληθή 

δηεύζπλζε www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr. Ή ηαρπδξνκηθώο 

ζηε δηεύζπλζε : Μπιιέξνπ 73-77 Αζήλα, η.θ. 10436.  

Οη πξνζσξηλνί πίλαθεο ησλ επηηπρόλησλ ζα αλαξηεζνύλ ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο ΕΕ.Τ.Α.Α. ζηηο 17 Απγνύζηνπ 2016. 

Ελζηάζεηο  από ηνπο δηθαηνύρνπο κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ 

κεηαμύ 18 θαη 22 Απγνύζηνπ 2016. 

Τα ηειηθά απνηειέζκαηα ζα αλαθνηλσζνύλ από ηελ Ε.Ε.Τ.Α.Α. 

ζηηο 24 Απγνύζηνπ 2016. 

http://www.eetaa.gr/


Τν θεηηλό πξόγξακκα θηινμελίαο δηαθνξνπνηείηαη αηζζεηά ζε 

ζρέζε κε ην πεξζηλό θαζώο έρεη σο ζηόρν ηελ εμππεξέηεζε 

όζνλ ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξσλ νηθνγελεηώλ. 

Οη ιόγνη πνπ επέβαιιαλ ηηο αιιαγέο ζην πξόγξακκα είλαη ην 

γεγνλόο όηη θαηά ηελ πξνεγνύκελε ρξνληά πεξίπνπ 14.000 

παηδηά από λνηθνθπξηά κε εηζνδήκαηα θάησ από ην όξην ηεο 

θηώρεηαο δελ έιαβαλ ηελ ρξεκαηνδόηεζε, Τν παξαπάλσ 

πξόβιεκα πξνέθπςε ιόγσ ηεο δνκήο ηνπ παιηνύ πξνγξάκκαηνο 

θαη δελ νθείινληαη ζε ακέιεηα ηεο ΕΕΤΑΑ πνπ είλαη ν 

δηαρεηξηζηηθόο θνξέαο. 

Φέηνο πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη δελ πθίζηαηαη κείσζε 

πξνϋπνινγηζκνύ, ην αληίζεην κάιηζηα, αθνύ είλαη πιένλ πηζαλό 

λα ππάξμεη αύμεζε ησλ πόξσλ πνπ ζα δηαηεζνύλ. Καηά ηε 

ζρνιηθή ρξνληά 2015-2016, νη δαπάλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

δηακνξθώζεθαλ ζε 175 εθαη. επξώ, ελώ ην έζνδν θάζε δνκήο 

από θάζε κεκνλσκέλν voucher-αμία ηνπνζέηεζεο, αλήιζε ζην 

ύςνο πνπ πξνζδηνξίδεη ε λέα ΚΥΑ. Όπσο ηνλίζηεθε θαη ζηελ 

θνηλή ζπλέληεπμε Τύπνπ ησλ αξκόδησλ ππνπξγώλ, ε ηειηθή 

δαπάλε ηεο δξάζεο, θαηά ηελ ζρνιηθή ρξνληά 2016-2017, 

ελδέρεηαη λα μεπεξάζεη ηα 175 εθαη. €. Καη απηό ιόγσ ηεο 

δέζκεπζεο ηεο Κπβέξλεζεο λα ρνξεγεζεί ην voucher ζην 

ζύλνιν ησλ λνηθνθπξηώλ κε εηζόδεκα θάησ από ην όξην ηεο 

θηώρεηαο θαη ζην ζύλνιν ησλ λνηθνθπξηώλ κε πξόζσπα κε 

αλαπεξία, αλεμαξηήησο ηεο δεκνζηνλνκηθήο επίπησζεο πνπ 

κπνξεί λα έρεη ε επίηεπμε απηνύ ηνπ ζηόρνπ. Υπελζπκίδνπκε 

όηη, από ηα 175 εθαηνκκύξηα επξώ, ηα 95 εθαηνκκύξηα 

πξνέξρνληαη από ην λέν ΕΣΠΑ θαη ηα ππόινηπα από εζληθνύο 

πόξνπο. 

 

 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ην  ζρνιηθό έηνο 2016 - 2017 :   

 

- όια ηα λνηθνθπξηά κε εηζόδεκα κηθξόηεξν από ην θαηώθιη ηεο 

θηώρεηαο, όπσο απηό έρεη νξηζζεί από ηα ζηνηρεία ηεο ΕΛΣΤΑΤ 



γηα ην έηνο 2015, (4.512 επξώ), ζα ιάβνπλ ηελ ζρεηηθή 

ελίζρπζε (αμία ηνπνζέηεζεο/voucher), 

- όια ηα λνηθνθπξηά κε άηνκα κε αλαπεξία ζα ιάβνπλ ηελ 

ζρεηηθή ελίζρπζε, πξνθεηκέλνπ ηα άηνκα απηά λα ιάβνπλ κηα 

ζέζε ζηα ΚΔΑΠ- ΜΕΑ ή ζε δνκέο νινθιεξσκέλεο θξνληίδαο. 

-   ζα απμεζνύλ νη δπλαηόηεηεο επηινγήο ησλ γνλέσλ σο πξνο 

ηνπο παηδηθνύο ζηαζκνύο, 

-   ζα δηαηεξεζεί ν ίδηνο αξηζκόο εληζρπόκελσλ 

νηθνγελεηώλ/παηδηώλ, ρσξίο παξάιιεια λ’αιιάδνπλ ηα ειηθηαθά 

όξηα κε βάζε ηα νπνία νη σθεινύκελνη/παηδηά εληάζζνληαη ζην 

πξόγξακκα. 

-  ζα απινπνηεζνύλ ξηδηθά νη δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο/πιεξσκήο 

θαη ζα δηαζθαιηζηεί ε κεληαία θαηαβνιή ησλ δόζεσλ. 

 

Τα λέα ζηνηρεία ζε ζρέζε κε ην πξνϋπάξρνλ ζύζηεκα γηα 

ηνπο γνλείο είλαη όηη: 

 

-  νη γνλείο κπνξνύλ λα επηιέμνπλ ειεύζεξα ηε δνκή (παηδηθνί 

ζηαζκνί, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) ζηελ νπνία επηζπκνύλ λα 

εγγξάςνπλ ην παηδί ηνπο. 

-  ε αμία ηνπνζέηεζεο (voucher) δελ ζπλδέεηαη κε ζπγθεθξηκέλε 

ζέζε ζε θάπνηα δνκή αιιά αθνινπζεί ηνλ δηθαηνύρν (γνλέαο). 

Δειαδή, ν γνλέαο έρεη ην δηθαίσκα λα αιιάμεη παηδηθό 

ζηαζκό/ΚΔΑΠ/ΚΔΑΠ-ΜΕΑ ρσξίο λα ράλεη ην voucher. 

 

- Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηελ επηηπρία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαζώο θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο, σο θνξέαο 

δηαρείξηζεο, από ηελ ζηηγκή πνπ ζα μεθηλήζεη ε πινπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ζα πξνρσξήζεη ζε εληαηηθνύο ειέγρνπο 

λνκηκόηεηαο ζε παλειιαδηθή θιίκαθα. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. όπνπ 

εληνπίζεη παξαηππίεο ζα ιακβάλεη όια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα 

ηε δηαζθάιηζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Επηπιένλ γηα ηνπο 

ηδησηηθνύο παηδηθνύο ζηαζκνύο πνπ ζα εληνπηζηνύλ παξαηππίεο 

εμεηάδεηαη ην ελδερόκελν, εθηόο ησλ θπξώζεσλ, λα κελ 

γίλνληαη δεθηνί γηα ζπλεξγαζία ζην κέιινλ.     

 



Τα λέα ζηνηρεία ζε ζρέζε κε ην πξνϋπάξρνλ ζύζηεκα γηα ηηο 

δνκέο είλαη όηη: 

 

-  θαηαξγείηαη ν πεξηνξηζκόο ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν νη δνκέο 

κπνξνύλ λα δερηνύλ voucher κόλν γηα ην 70% ηεο 

δπλακηθόηεηάο ηνπο. 

-  δηαζθαιίδεηαη ε κελαία θαηαβνιή ησλ δόζεσλ. 

- απινπνηνύληαη νη γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη κεηώλεηαη 

ην θόζηνο ζπκκεηνρήο ζην πξόγξακκα κέζσ ηεο θαηάξγεζεο 

ησλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ. 

 

Τα ζηνηρεία πνπ δηαηεξνύληαη ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν 

ζύζηεκα είλαη: 

 

- Πξνηεξαηόηεηα ζε γνλείο πνπ είλαη άλεξγνη ή επηζθαιώο 

απαζρνινύκελνη ή έρνπλ εηζνδήκαηα θάησ από ην θαηώθιη 

θηώρεηαο. 

- Ο θνξέαο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο (ΕΕΤΑΑ) πξνζθέξεη 

ππεξεζίεο ζύδεπμεο αλάκεζα ζηηο δηαζέζηκεο ζέζεηο θξνληίδαο 

θαη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ γνλέσλ. Επηζεκαίλεηαη όηη ε ζύδεπμε 

δελ είλαη δεζκεπηηθή, αιιά ελδεηθηηθή. 

  

- Απαγνξεύεηαη ε επηβνιή πξόζζεησλ ηξνθείσλ ζηνπο 

σθεινύκελνπο. Επηζεκαίλεηαη όηη ε απαγόξεπζε ηζρύεη κόλν 

γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ θαιύπηεη ην voucher θαη δελ αθνξά 

επηπιένλ δξαζηεξηόηεηεο πνπ δηνξγαλώλεη ν παηδηθόο ζηαζκόο. 

 

Γηα ηελ όιε δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο  ζπλεδξίαζε ην Δ.Σ,. 

ηεο Ε.Ε.ΤΑ.Α. όπνπ θαη δηαηππώζεθαλ νη ελζηάζεηο ηεο 

Κεληξηθήο Έλσζεο Δήκσλ Ειιάδνο. Τα ζέκαηα απηά ε 

δηνίθεζε ηεο ΕΕΤΑΑ ηα έιαβε ππόςε ηεο θαη ηα έρεη κεηαθέξεη 

ζηνπο αξκόδηνπο θνξείο. Ωζηόζν ε  ΕΕΤΑΑ ππνγξακκίδεη όηη  

ν ξόινο ηεο αθνξά κόλν ηε δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
Επηπιένλ  εθηηκά όηη είλαη ζεηηθό ην γεγνλόο όηη ην πξόγξακκα 

θηινμελίαο παηδηώλ ζηνπο παηδηθνύο ζηαζκνύο μεθηλά λσξίο 

θέηνο. Τν γεγνλόο απηό δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο 



εκπιεθόκελνπο θνξείο λα επέκβνπλ  εγθαίξσο όπνπ 

εληνπηζηνύλ αδπλακίεο.    

  

 

 


