
 

 

 

 

ΘΕΜΑ : Καταγγελίες ωφελούμενων γυναικών αναφορικά με το έργο 
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» 2012-2013 

 

Σας πληροφορούμε ότι έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μας, καθώς και στην 
ΕΕΤΑΑ, πλήθος καταγγελιών ωφελούμενων μητέρων, σχετικά με την απαίτηση ιδιωτικών 
παιδικών σταθμών για καταβολή, από τις μητέρες, επιπλέον ποσών– πέραν της 
επιχορήγησης του προγράμματος- για τη σίτιση. 

Η Γενική Γραμματεία ∆ιαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων μετά από 
διαβουλεύσεις τόσο με την ΚΕ∆Ε όσο και με την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Παιδικών 
Σταθμών και τον Νέο Σύλλογο Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών και Νηπιαγωγείων Ελλάδος 
κατέβαλε κάθε προσπάθεια,  μέσα από τη μείωση της επιχορήγησης και με επιπλέον 
χρηματοδότηση, να χρηματοδοτηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες θέσεις, ώστε να 
εξυπηρετηθεί μεγαλύτερος αριθμός γυναικών. Παράλληλα διευκρίνισε, με το υπ’ αριθ. 
2.20458/οικ.6.4824/04-09-2012 έγγραφό της,  ότι ύστερα από τη προκύπτουσα μείωση 
του ποσού της σίτισης, η σίτιση θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τη παροχή προγεύματος ή 
απογευματινού. 

∆υστυχώς η προκύπτουσα μείωση του ποσού της επιχορήγησης, αλλά και της 
διευκρίνισης αναφορικά με τη σίτιση, λειτουργεί ως μοχλός, ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί να 
ζητούν από τις μητέρες επιπλέον ποσά που αθροιζόμενα –τις περισσότερες φορές- όχι 
μόνο καλύπτουν τις μειώσεις της επιχορήγησης, αλλά και τις υπερβαίνουν σημαντικά. Η 
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απαίτηση δε τίθεται εντελώς εκβιαστικά δηλ. η μη καταβολή σημαίνει άρνηση αποδοχής 
του παιδιού στη δομή. 

Σημειώνεται ότι ανάλογες απαιτήσεις δεν έχουν τεθεί από τους ∆ημοτικούς 
Παιδικούς Σταθμούς, με συνέπεια γυναίκες, οι οποίες επέλεξαν ιδιωτικούς παιδικούς 
σταθμούς, να βρίσκονται σε δυσχερέστερη θέση. 

 

Επειδή το ανωτέρω φαινόμενο υπερβαίνει τους κανόνες  της καλής πρακτικής και 
παραβιάζει την αρχή της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, παρακαλούμε όπως 
επιληφθείτε άμεσα, καλώντας τα μέλη σας να αντιληφθούν ότι σκοπός του 
συγχρηματοδοτούμενου έργου είναι η ωφέλεια προς τις μητέρες και ότι το Υπουργείο θα 
επαναπροσδιορίσει τη στάση του σε μελλοντικές προσκλήσεις παρόμοιων έργων. 

 

 

                                                                 Η Γενική Γραμματέας 

                                                    ∆ιαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων 
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