
 

 

 

  

Το Πρόγραµµα «Οικονοµικής στήριξης οικογενειών, µε παιδιά προσχολικής 

ηλικίας, περιόδου 2021 - 2022», λαµβάνοντας ως βάση, τους όρους και τον τρόπο 

εφαρµογής της δράσης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» και τα 

θετικά αυτής αποτελέσµατα, διευρύνει τον κύκλο των ωφελούµενων παιδιών και 

συνακόλουθα των οικογενειών τους.  

Με σκοπό να καλυφθεί το κενό της κρατικής µέριµνας, το Πρόγραµµα «Οικονοµικής 

στήριξης οικογενειών, µε παιδιά προσχολικής ηλικίας», επεκτείνεται αφενός στις 

οικογένειες των υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και των Ο.Τ.Α. (α ΄και β’ βαθµού) 

και αφετέρου σε παιδιά οικογενειών εργαζόµενων στον ιδιωτικό τοµέα, που δεν µπορούν να 

συµµετέχουν στο υφιστάµενο   πρόγραµµα  «Εναρµόνιση Οικογενειακής και 

Επαγγελµατικής Ζωής», λόγω των ιδιαίτερα χαµηλών εισοδηµατικών κριτηρίων που αυτό 

θέτει. 

Το Πρόγραµµα απευθύνεται σε εργαζόµενες µητέρες βρεφών και νηπίων, µητέρες 

νηπίων µε αναπηρία και σε άτοµα, τα οποία έχουν και ασκούν κατά νόµο την επιµέλεια των 

παιδιών, που επιθυµούν να εγγράψουν τα τέκνα τους σε δηµοτικούς και ιδιωτικούς 

Βρεφικούς, Παιδικούς, Βρεφονηπιακούς Σταθµούς και Βρεφονηπιακούς Σταθµούς 

Ολοκληρωµένης Φροντίδας.  

Αντικείµενο του Προγράµµατος αποτελεί, η παροχή στα ωφελούµενα άτοµα, θέσεων  

φροντίδας και φιλοξενίας των βρεφών και νηπίων τους, από 2 µηνών έως την ηλικία 

εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. 

Σε όλα τα ωφελούµενα άτοµα χορηγείται «Αξία Τοποθέτησης» (Voucher), ύψους 180 

€/µήνα, βάσει µοριοδότησης που λαµβάνουν και µέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισµού 

του Προγράµµατος. Η «αξία τοποθέτησης» καλύπτει µέρος  ή το σύνολο της δαπάνης για 

την παροχή θέσης φροντίδας και φιλοξενίας βρέφους ή νήπιου.  

Υλοποιείται µέσα από ετήσιο κύκλο Πρόσκλησης, που αντιστοιχεί στο σχολικό έτος 2021 - 

2022, µέγιστης διάρκειας 11 µηνών, όσο και η µέγιστη διάρκεια ισχύος της «αξίας 

τοποθέτησης» (voucher) των ωφελούµενων ατόµων.  

Υπεύθυνος φορέας υλοποίησης, εκτέλεσης και διαχείρισης του προγράµµατος είναι 

η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. 

Προϋπολογισµός – Χρηµατοδότηση Προγράµµατος 

Ο συνολικός προϋπολογισµός του Προγράµµατος ανέρχεται στα 30.000.000€. 

Η χρηµατοδότηση του προγράµµατος αποτελεί εξ ολοκλήρου ∆ηµόσια ∆απάνη και 

προέρχεται από πόρους του τακτικού προϋπολογισµού του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων. 

 


