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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΕΚΤΓΧΡΟΝΙΜΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
«ΕΝΑΡΜΟΝΙΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΖΩΗ»
ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2016-2017

Τπογράφθκε χκεσ (22/06/2016) θ Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ του Τπουργοφ Εςωτερικϊν &
Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ κ. Παναγιϊτθ Κουρουμπλι, τθσ Αναπλθρϊτριασ Τπουργοφ
Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ κασ. Θεανϊσ Φωτίου και
του Τφυπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ & Σουριςμοφ κ. Αλζξθ Χαρίτςθ αναφορικά με το
νζο ςφςτθμα υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ «Εναρμόνιςθ Οικογενειακισ & Επαγγελματικισ
Ηωισ». τόχοσ του αναςχεδιαςμοφ τθσ δράςθσ είναι να διαςφαλίςει ότι:
-

όλα τα νοικοκυριά με ειςόδθμα μικρότερο από το κατϊφλι τθσ φτϊχειασ κα λάβουν
τθν ςχετικι ενίςχυςθ (αξία τοποκζτθςθσ/voucher),

-

όλα τα νοικοκυριά με άτομα με αναπθρία κα λάβουν τθν ςχετικι ενίςχυςθ

-

κα αυξθκοφν οι δυνατότθτεσ επιλογισ των γονζων ωσ προσ τουσ παιδικοφσ
ςτακμοφσ,

-

κα διατθρθκεί ο ίδιοσ αρικμόσ ενιςχυόμενων οικογενειϊν/παιδιϊν, χωρίσ
παράλλθλα ν ’αλλάηουν τα θλικιακά όρια με βάςθ τα οποία οι ωφελοφμενοι/παιδιά
εντάςςονται ςτο πρόγραμμα.

-

κα απλοποιθκοφν ριηικά οι διαδικαςίεσ
διαςφαλιςτεί θ μθνιαία καταβολι των δόςεων.

υλοποίθςθσ/πλθρωμισ

και

κα

Σα νζα ςτοιχεία ςε ςχζςθ με το προχπάρχον ςφςτθμα για τουσ γονείσ είναι ότι:
-

οι γονείσ μποροφν να επιλζξουν ελεφκερα τθ δομι (παιδικοί ςτακμοί, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠΜΕΑ) ςτθν οποία επικυμοφν να εγγράψουν το παιδί τουσ.

-

θ αξία τοποκζτθςθσ (voucher) δεν ςυνδζεται με ςυγκεκριμζνθ κζςθ ςε κάποια
δομι αλλά ακολουκεί τον δικαιοφχο (γονζασ). Δθλαδι, ο γονζασ ζχει το δικαίωμα
να αλλάξει παιδικό ςτακμό/ΚΔΑΠ/ΚΔΑΠ-ΜΕΑ χωρίσ να χάνει το voucher.

Σα νζα ςτοιχεία ςε ςχζςθ με το προχπάρχον ςφςτθμα για τισ δομζσ είναι ότι:
-

καταργείται ο περιοριςμόσ ςφμφωνα με τον οποίο οι δομζσ μποροφν να δεχτοφν
voucher μόνο για το 70% τθσ δυναμικότθτάσ τουσ.

-

διαςφαλίηεται θ μθναία καταβολι των δόςεων.

-

απλοποιοφνται οι γραφειοκρατικζσ διαδικαςίεσ και μειϊνεται το κόςτοσ
ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα μζςω τθσ κατάργθςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν.

Σα ςτοιχεία που διατθροφνται ςε ςχζςθ με το προχπάρχον ςφςτθμα είναι:
-

Προτεραιότθτα ςε γονείσ που είναι άνεργοι ι επιςφαλϊσ απαςχολοφμενοι ι ζχουν
ειςοδιματα κάτω από το κατϊφλι φτϊχειασ.
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-

Ο φορζασ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ (ΕΕΣΑΑ) προςφζρει υπθρεςίεσ ςφηευξθσ
ανάμεςα ςτισ διακζςιμεσ κζςεισ φροντίδασ και τισ προτιμιςεισ των γονζων.
Επιςθμαίνεται ότι θ ςφηευξθ δεν είναι δεςμευτικι.

-

Απαγορεφεται θ επιβολι πρόςκετων τροφείων ςτουσ ωφελοφμενουσ.
Επιςθμαίνεται ότι θ απαγόρευςθ ιςχφει μόνο για τισ υπθρεςίεσ που καλφπτει το
voucher και δεν αφορά επιπλζον δραςτθριότθτεσ που διοργανϊνει ο παιδικόσ
ςτακμόσ.

Ακολουκεί ςυνοπτικι περιγραφι τθσ δράςθσ
Α. Διαδικαςία τοποθέτηςησ – πληρωμήσ – πιςτοποίηςησ δαπανών

1. Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ τθσ ΕΕΣΑΑ προσ τισ Δομζσ: Θ ΕΕΣΑΑ εκδίδει
κάλεςμα προσ τισ Δομζσ προκειμζνου αυτζσ να δθλϊςουν, εντόσ ςυγκεκριμζνθσ
προκεςμίασ, τθν επικυμία τουσ να αποδεχτοφν voucher τθσ δράςθσ Εναρμόνιςθσ.
κοπόσ είναι να δθμιουργθκεί μθ εξαντλθτικι λίςτα με διακζςιμεσ δομζσ και κζςεισ,
ςτθν οποία ζχουν πρόςβαςθ οι ωφελοφμενοι. Οι δομζσ δεν κατακζτουν εγγυθτικζσ
επιςτολζσ για τθν ςυμμετοχι τουσ.

2. Πρόςκλθςθ τθσ ΕΕΣΑΑ προσ τουσ γονείσ να υποβάλουν αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτο
πρόγραμμα: Θ ΕΕΣΑΑ εκδίδει πρόςκλθςθ προσ τουσ γονείσ να υποβάλουν αίτθςθ
ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα. Σο ζντυπο τθσ αίτθςθσ χωρίηεται ςε δφο ςκζλθ: (α) το
υποχρεωτικό ςτο οποίο οι γονείσ δθλϊνουν τα ςτοιχεία που απαιτοφνται για τθ
μοριοδότθςι τουσ, (β) το προαιρετικό ςτο οποίο οι ωφελοφμενοι δθλϊνουν τισ δομζσ από τθ λίςτα που ζχει διαμορφωκεί ςτο πρϊτο βιμα- ςτισ οποίεσ επικυμοφν να
τοποκετθκεί το παιδί τουσ.

3. Μοριοδότθςθ γονζων και άτυπθ διαδικαςία ςφηευξθσ: Θ ΕΕΣΑΑ πραγματοποιεί τθ
μοριοδότθςθ των γονζων από τθν οποία προκφπτουν οι τελικοί ωφελοφμενοι. Θ ΕΕΣΑΑ
διενεργεί, επίςθσ, μία διαδικαςία ςφηευξθσ για όςουσ ωφελοφμενουσ εκδιλωςαν
ενδιαφζρον για τοποκζτθςθ ςε ςυγκεκριμζνθ δομι. Κατόπιν, ενθμερϊνει κάκε
ωφελοφμενο εάν υπάρχει κενι κζςθ ςτθ δομι/εσ επιλογισ του ι εάν δεν υπάρχει κενι
κζςθ ςτθ δομι/εσ τθσ επιλογισ του και πρζπει να αναηθτιςει ο ίδιοσ κάποια κενι κζςθ
ςε δομι. Επιςθμαίνεται ότι ςτθν περίπτωςθ αυτι, τθσ δεφτερθσ φάςθσ, θ εγγραφι του
παιδιοφ ςε μία δομι δεν υπόκειται ςτον περιοριςμό του 70% των προςφερόμενων
κζςεων από τθ δομι. Επιςθμαίνεται ότι θ διαδικαςία ςφηευξθσ δεν είναι δεςμευτικι.

4. Σοποκζτθςθ παιδιϊν ςτισ δομζσ: Για τθν εγγραφι του παιδιοφ ςτθ δομι ο
ωφελοφμενοσ ςυνάπτει με τθ δομι τυποποιθμζνο ςυμφωνθτικό όπου προςδιορίηονται
οι υποχρεϊςεισ του ςτακμοφ και υπογράφει εξουςιοδότθςθ προσ τθν ΕΕΣΑΑ να δράςει
ωσ πλθρεξοφςιοσ του ωσ προσ τα ηθτιματα πλθρωμισ. Οι δομζσ αποςτζλλουν ςτθν
ΕΕΣΑΑ τα ςχετικά ςτοιχεία, θ ΕΕΣΑΑ τα ελζγχει και εκδίδει απόφαςθ τοποκζτθςθσ του
παιδιοφ ςτθ δομι.

5. Πλθρωμζσ δομϊν: Πραγματοποιοφνται μθνιαίωσ βάςει των προβλζψεων τθσ ΚΤΑ.
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Β. Χρονοδιάγραμμα
24 Ιουνίου:

Πρόςκλθςθ τθσ ΕΕΣΑΑ προσ τισ Δομζσ να δθλϊςουν τισ κζςεισ που κατ’
αρχιν κζλουν να διακζςουν.

4 Ιουλίου:

Πρόςκλθςθ τθσ ΕΕΣΑΑ προσ τουσ γονείσ να κάνουν αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτο
πρόγραμμα

1θ Αυγοφςτου: Ζκδοςθ από τθν ΕΕΣΑΑ τελικϊν αποτελεςμάτων ωφελοφμενων γονζων.
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