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Σν ππνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο, κε ζηαζεξόηεηα θαη ππεπζπλόηεηα ζπλερίδεη ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ 

αληηκεηώπηζεο ηεο αλεξγίαο, ππνζηήξημεο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ελίζρπζεο ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, κέζα από ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε 

ησλ πόξσλ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλσληθνύ Σακείνπ.  

Οινθιεξώλνληαο κηα δύζθνιε αιιά θαη επηηπρή δηαπξαγκάηεπζε κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ην ππνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο, αλέιαβε ηελ πινπνίεζε εκπξνζζνβαξώλ δξάζεσλ, πξηλ ηελ έγθξηζε ησλ λέσλ επηρεηξεζηαθώλ 

πξνγξακκάησλ.  

ηηο εκπξνζζνβαξείο απηέο δξάζεηο πεξηιακβάλνληαη πνιύ ζεκαληηθέο παξεκβάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, πνπ βειηηώλνπλ ηηο 

εξγαζηαθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ρηιηάδσλ ζπλαλζξώπσλ καο, αμηνπνηώληαο θάζε δπλαηόηεηα, πνπ παξέρεηαη από 

ην επξσπατθό ζεζκηθό πιαίζην.  

Ζ πξώηε από ηηο παξεκβάζεηο απηέο αθνξά ζην πξόγξακκα ηεο ελαξκόληζεο νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο, κέζσ ηνπ 

νπνίνπ εμαζθαιίδεηαη ε θύιαμε βξεθώλ, λεπίσλ θαη παηδηώλ ζε βξεθηθνύο θαη παηδηθνύο ζηαζκνύο, ζε θέληξα δεκηνπξγηθήο 

απαζρόιεζεο παηδηώλ, θαζώο θαη ζε αληίζηνηρα θέληξα γηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο, ώζηε λα δηαηεξήζνπλ νη κεηέξεο ηε ζέζε 

εξγαζίαο ηνπο, ή λα βνεζεζνύλ ζηελ αλαδήηεζε κηαο ζέζεο εξγαζίαο.  

Αλαγλσξίδνληαο ηε ζπνπδαηόηεηα ηνπ ελ ιόγσ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ ειιεληθή νηθνγέλεηα, θαη κνινλόηη νη πόξνη γηα ηελ επόκελε 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014- 2020, είλαη ζεκαληηθά πεξηνξηζκέλνη ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, 

πεηύρακε ηε ζύκθσλε γλώκε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ρξεκαηνδόηεζε ηνπ ελ ιόγσ πξνγξάκκαηνο, από θνηλνηηθνύο πόξνπο 

κε ην πνζό ησλ 122 εθ. επξώ γηα ην έηνο 2014 – 15.  

Σαπηόρξνλα, εμαζθαιίζακε ηελ πξόζζεηε ρξεκαηνδόηεζή ηνπ, από εζληθνύο πόξνπο ηνπ ππνπξγείνπ Δξγαζίαο, ώζηε ην ζπλνιηθό 

πνζό γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο λα αλέιζεη ζηα 160 εθ. επξώ. Με ην ζπλνιηθό απηό πνζό ησλ 160 εθ. επξώ, αιιά θαη 

κε επηπιένλ ξπζκίζεηο πνπ αθνξνύλ ηόζν ζηνλ εμνξζνινγηζκό ηνπ θόζηνπο αλά ζέζε θύιαμεο (voucher), όζν θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο 

βησζηκόηεηαο ησλ ζηαζκώλ, εθηηκνύκε όηη ζα θαιύςνπκε θαη θέηνο ηνλ ίδην αξηζκό παηδηώλ πνπ εμππεξεηήζεθαλ ηελ πεξζηλή ρξνληά, 

δειαδή πεξίπνπ 68.000 παηδηά.  

Παξάιιεια, δίλνπκε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνλ θνηλσληθό ραξαθηήξα ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο ησλ παηδηώλ, ιακβάλνληαο θπξίσο 

κέξηκλα γηα ηνπο γνλείο κε ρακειό νηθνγελεηαθό εηζόδεκα θαη ηε ζηήξημε ησλ πιένλ αδύλακσλ.  

Όπσο δήισζε ν ππνπξγόο Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο θ. Γηάλλεο Βξνύηζεο: 

«Οινθιεξώζακε κε επηηπρία κηα δύζθνιε θαη κε αζθπθηηθέο πξνζεζκίεο δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 

δηαζθαιίδνληαο ηελ άκεζε θαη εκπξνζζνβαξή πινπνίεζε δξάζεσλ ζηήξημεο ηεο απαζρόιεζεο. 

Έηζη, θαηαθέξακε λα εμαζθαιίζνπκε κε πόξνπο ηνπ λένπ ΔΠΑ ηε ζπλέρηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δλαξκόληζε νηθνγελεηαθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο δσήο», αιιά θαη ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ίδηνπ αθξηβώο κε πέξπζη αξηζκνύ παηδηώλ ζε όιεο ηηο θαηεγνξίεο δνκώλ 

θύιαμεο, δειαδή βξεθνλεπηαθνύο θαη παηδηθνύο ζηαζκνύο, Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο Παηδηώλ θαη αληίζηνηρα θέληξα γηα 

παηδηά κε αλαπεξία. Καη θέηνο, ε δηαδηθαζία επηινγήο ζα γίλεη κε δηαθαλή θαη αμηόπηζην ηξόπν, ζηε βάζε εηζνδεκαηηθώλ θαη 

θνηλσληθώλ θξηηεξίσλ.  

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ πθππνπξγό θ. Βαζίιε Κεγθέξνγινπ θαη ηε Γεληθή Γξακκαηέα Γηαρείξηζεο Κνηλνηηθώλ Πόξσλ θ. Άλλα 

Γαιαπόξηα γηα ηελ θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ηνπο ζηελ επηηπρή έθβαζε απηήο ηεο ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο».  

Δπίζεο, ν πθππνπξγόο Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο θ. Γηάλλεο Πιαθησηάθεο, αξκόδηνο γηα ηα ζέκαηα ησλ 

θνηλνηηθώλ πξνγξακκάησλ δήισζε:  

 

«Σν ππνπξγείν Δξγαζίαο, Πξόλνηαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ ζην πιαίζην ηεο δξάζεο «Δλαξκόληζεο Οηθνγελεηαθήο θαη 

Δπαγγεικαηηθήο Εσήο», ε νπνία πξνβιέπεη ηελ θύιαμε παηδηώλ ζε βξεθνλεπηαθνύο, παηδηθνύο ζηαζκνύο, ΚΓΑΠ θαη ΚΓΑΠ-ΜΔΑ, 

έζπεπζε λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο απηέο κέζσ θνηλνηηθώλ θαη εζληθώλ πόξσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη.  

Ζ εηζαγσγή ησλ παηδηώλ ζα γίλεη κε εηζνδεκαηηθά θαη θνηλσληθά θξηηήξηα, ελώ έκθαζε ζα δνζεί ζηηο νηθνλνκηθά αζζελέζηεξεο 

νκάδεο, θαζώο θαη ζηα άηνκα κε αλαπεξία. ηόρνο ηνπ ππνπξγείνπ Δξγαζίαο, Πξόλνηαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ, είλαη λα 

απνξξνθεζνύλ ηελ πεξίνδν 2014-2015, όζα παηδηά είραλ απνξξνθεζεί θαη πέξπζη.»  

 


