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Ορισμοί 

 

Για τους σκοπούς του παρόντος Σχεδίου οι ακόλουθοι όροι λαμβάνουν τη σημασία 

που αναφέρεται εδώ: 

Αιτητής: Είναι το πρόσωπο που έχει το δικαίωμα υποβολής στο παρόν Σχέδιο και 

ταυτίζεται με τον αιτητή για την παροχή Επιδόματος Τέκνου αναφορικά με το έτος 

εντός του οποίου αρχίζει το υπό αναφορά σχολικό έτος. 

Εξαρτώμενο τέκνο: Έχει τη σημασία που αποδίδεται στον όρο αυτό βάσει των 

διατάξεων του άρθρου 2 του περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμου, όπως 

εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

Επωφελούμενες οικογένειες: Οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα που εγκρίθηκαν για 

την επιχορήγηση φροντίδας στο πλαίσιο του παρόντος Σχεδίου. 

Οικογένεια: Έχει τη σημασία που αποδίδεται στον όρο αυτό βάσει των διατάξεων του 

άρθρου 3 του περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμου, όπως εκάστοτε 

τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

Οικογενειακό Εισόδημα: Υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 6 του περί 

Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμου, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

Πάροχος:  Βρεφονηπιακός Σταθμός ή και Νηπιαγωγείο ή και άλλη παρόμοια δομή 

που έχει υποβάλει αίτηση και έχει εγκριθεί για συμμετοχή στο παρόν Σχέδιο ως 

πάροχος. 

Σχέδιο: Το παρόν Σχέδιο Επιχορήγησης Διδάκτρων και Σίτισης Παιδιών Ηλικίας Μέχρι 

4 Ετών. 

Σχολικό Έτος: Αφορά την περίοδο 12 μηνών που αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου 

εκάστου έτους και ολοκληρώνεται την 31η Αυγούστου του επόμενου ημερολογιακού 

έτους. 

Φορέας Διαχείρισης (ΦΔ): Είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση του φυσικού 

και οικονομικού αντικειμένου του Σχεδίου. Για το παρόν Σχέδιο, ο αρμόδιος ΦΔ είναι 

η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας.  
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1. Σκοπός του Σχεδίου  

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ενίσχυση των παιδιών και των οικογενειών με  παιδιά,  

μέσω της επιδότησης των διδάκτρων για τα εξαρτώμενα παιδιά  ηλικίας μέχρι και 4 

ετών, για φοίτηση σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και νηπιαγωγεία. 

 

2. Επιθυμητά αποτελέσματα 

Η υλοποίηση του προτεινόμενου Σχεδίου αναμένεται να έχει πολλαπλά και 

πολλαπλασιαστικά οφέλη, ως ακολούθως: 

− Υποστήριξη ευρύτερης δημογραφικής πολιτικής του κράτους 

− Μείωση του κινδύνου φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και ειδικότερα 

καθόσον αφορά την παιδική φτώχεια. 

− Αύξηση του ποσοστού παιδιών που φοιτούν σε εγγεγραμμένες δομές 

ημερήσιας παιδικής φροντίδας, επιτυγχάνοντας και υπερβαίνοντας οριστικά 

τους στόχους της Βαρκελώνης για 33% των παιδιών μέχρι 3 ετών. 

− Ενίσχυση Κοινωνικής Δικαιοσύνης ως προς την πρόσβαση σε υπηρεσίες  

παιδικής φροντίδας για όλα τα παιδιά της ομάδας στόχου. 

− Διάρρηξη του δια-γενεαλογικού κύκλου της φτώχειας και  του κοινωνικού 

αποκλεισμού μέσω έγκαιρων και σημαντικών επενδύσεων στα παιδιά.  

− Συμφιλίωση οικογενειακού και επαγγελματικού βίου.  

− Ένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας οι οποίοι επιβαρύνονται με τη φροντίδα 

εξαρτώμενων μελών (παιδιών) της οικογένειας τους, κυρίως γυναίκες. 

− Αύξηση ποσοστού συμμετοχής αδρανούς εργατικού δυναμικού στην αγορά 

εργασία.  

− Παραμονή εργατικού δυναμικού στην αγορά εργασίας. 

− Απόκτηση ή και αύξηση εισοδήματος λόγω ένταξης στην αγορά εργασίας.  

− Αντιμετώπιση της μέχρι σήμερα αδήλωτης εργασίας στον κλάδο της παροχής 

φροντίδας σε παιδιά, η οποία σε πολλές περιπτώσεις υπολείπεται και ποιοτικά. 

− Αύξηση της παροχής προσβάσιμων,  προσιτών, ευέλικτων και ποιοτικών 

υπηρεσιών παιδικής φροντίδας για παιδιά ηλικίας μέχρι 4 ετών.  

− Διασφάλιση ικανοποιητικών επιπέδων φροντίδας και εκπαίδευσης προς όλα τα 

παιδιά. 

 

3. Επωφελούμενες Οικογένειες / Όροι συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν:   

- Οικογένειες που έχουν εγκριθεί για Επίδομα Τέκνου με βάση τους περί 

Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμους για το έτος εντός του οποίου αρχίζει το 

Σχολικό Έτος, με παιδιά εκ των οποίων τουλάχιστο ένα να είναι ηλικίας μέχρι 4 

ετών κατά την έναρξη του Σχολικού Έτους, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα για 

το προηγούμενο ημερολογιακό έτος που να μην υπερβαίνει τα καθορισμένα 

όρια σύμφωνα με το Παράρτημα του παρόντος Σχεδίου. 
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Η παροχή φροντίδας θα εγκρίνεται σε δικαιούχους του Επιδόματος Τέκνου οι οποίοι 

πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια του Σχεδίου, νοουμένου ότι πληρούνται και οι 

ακόλουθοι όροι: 

− Υπάρχει εξαρτώμενο τέκνο ηλικίας μέχρι 4 ετών, 

− Το παιδί συνεχίζει να φοιτά ή έχει εγκριθεί / εξασφαλίσει θέση και πρόκειται να 

φοιτήσει σε δομή φροντίδας που συμμετέχει στο παρόν Σχέδιο. 

 

4. Χρηματοδότηση του Σχεδίου 

Η ομάδα στόχου περιλαμβάνει μέχρι και 16 χιλιάδες παιδιά ηλικίας μέχρι 4 ετών κατά 

την έναρξη του Σχολικού Έτους. 

Το μηνιαίο ύψος του επιδόματος ανέρχεται σε 80% του ύψους των τροφείων, με 

μέγιστο ποσό που κυμαίνεται από €100 μηνιαίως για κάθε παιδί μέχρι και €350 

μηνιαίως για κάθε παιδί, στη βάση κριτηρίων εισοδήματος της οικογένειας και του 

αριθμού των τέκνων, όπως καθορίζεται στο Παράρτημα του παρόντος Σχεδίου. 

 

5. Όροι παροχής του επιδόματος φροντίδας  

− Το επίδομα θα παρέχεται αθροιστικά για κάθε παιδί της οικογένειας, ηλικίας 

μέχρι 4 ετών, που φοιτά σε δομή φροντίδας που συμμετέχει στο Σχέδιο. 

− Το επίδομα θα παρέχεται απευθείας στους παρόχους οι οποίοι θα παρέχουν 

την ανάλογη μείωση κόστους προς τους γονείς. Προϋποθέτει την εκδήλωση 

ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Σχέδιο από τους παρόχους και υπογραφή 

σχετικής σύμβασης. 

− Η περίοδος δικαιώματος του επιδόματος, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια κατά 

την έναρξη  του Σχολικού Έτους, θα είναι μέχρι και την ολοκλήρωση του 

Σχολικού Έτους κατά το οποίο  το παιδί συμπληρώνει την ηλικία των 4 ετών, 

νοουμένου ότι επιβεβαιώνεται η συνέχιση της φοίτησης. 

− Η ημερομηνία έναρξης καταβολής του επιδόματος αρχίζει από το μήνα 

υποβολής της αίτησης και  όχι νωρίτερα από τον Σεπτέμβριο 2022, ανεξάρτητα 

αν το εξαρτώμενο παιδί εξυπηρετείται από πριν σε κάποιο πρόγραμμα 

φροντίδας.   

− Ουδείς πάροχος δύναται να συμμετέχει στο παρόν Σχέδιο εάν έχει προβεί σε 

αυξήσεις χρεώσεων προς τους γονείς που υπερβαίνουν το μικρότερο από τα 

ακόλουθα δύο: το ποσό των €10 ή το 5% μηνιαίως σε σχέση με το αμέσως 

προηγούμενο Σχολικό Έτος. 

 

6. Υποχρεώσεις Φορέα Διαχείρισης (ΦΔ), Επωφελούμενων Οικογενειών και 

Παρόχων που συμμετέχουν στο Σχέδιο 

6.1. Υποχρεώσεις ΦΔ 

Ο ΦΔ αναλαμβάνει έναντι των επωφελούμενων τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 



 

7 
 

− Να εξετάσει τις Αιτήσεις, οι οποίες θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω 

πλήρως μηχανογραφημένου συστήματος. 

− Να απαντήσει γραπτώς στους υποψήφιους για την έκβαση της αίτησης τους. 

− Να παρέχει την αναγκαία πληροφόρηση προς τους ενδιαφερόμενους, τους 

γονείς και τους παρόχους. 

− Να διαχειριστεί τις πληρωμές προς τους παρόχους, αφού προσκομισθούν / 

υποβληθούν τα απαραίτητα παραστατικά. 

6.2 Υποχρεώσεις Επωφελούμενων 

Ο ΦΔ θα εξετάζει κατά πόσο επηρεάζονται οι όροι συμμετοχής και το δικαίωμα 

καταβολής επιδόματος και σε περίπτωση που αυτοί επηρεάζονται θα 

ενημερώνονται γραπτώς οι επωφελούμενες οικογένειες.  

Νοείται ότι την ευθύνη για επιλογή εγκεκριμένου προγράμματος φροντίδας και 

εγγραφή του παιδιού σε αυτό έχουν οι επωφελούμενες οικογένειες, πριν από την 

υποβολή αίτησης για συμμετοχή στο παρόν Σχέδιο. 

Οι επωφελούμενες οικογένειες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν τους 

όλους όρους του παρόντος Σχεδίου και να παρέχουν έγκαιρα, ορθά και έγκυρα 

στοιχεία για τους σκοπούς του Σχεδίου. Σε οποιαδήποτε αντίθετη περίπτωση ο 

ΦΔ δύναται να απαιτήσει από τους γονείς ή και την οικογένεια την επιστροφή του 

πλήρους ποσού που έχει καταβληθεί δυνάμει του παρόντος Σχεδίου. 

6.3 Υποχρεώσεις Παρόχων 

Οι Πάροχοι που συμμετέχουν στο παρόν Σχέδιο αναλαμβάνουν την υποχρέωση 

να τηρούν τους όλους όρους του παρόντος Σχεδίου και να παρέχουν έγκαιρα, 

ορθά και έγκυρα στοιχεία προς τον ΦΔ για τους σκοπούς του Σχεδίου. Σε 

οποιαδήποτε αντίθετη περίπτωση ο ΦΔ δύναται να απαιτήσει από τον Πάροχο 

την επιστροφή του πλήρους ποσού που έχει καταβληθεί δυνάμει του παρόντος 

Σχεδίου. 

Επιπρόσθετα, οι Πάροχοι αναλαμβάνουν την ευθύνη παροχής ποιοτικής 

φροντίδας και εκπαίδευσης, ανάλογα με την ηλικία εκάστου παιδιού, τηρώντας τις 

διατάξεις των σχετικών Νομοθεσιών και τις απαιτήσεις για την παροχή πραγματικά 

ποιοτικής φροντίδας και εκπαίδευσης. 

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν πληρείται από πλευράς Παρόχου 

οποιαδήποτε πρόνοια οποιασδήποτε Νομοθεσίας σε σχέση με τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες, η Υφυπουργός  δύναται να ζητήσει σχετική έκθεση από αρμόδιο 

λειτουργό και να αποφασίσει ανάλογα με την περίπτωση αν αιτιολογείται η 

συμμετοχή του Παρόχου στο Σχέδιο ή  όχι, καθώς και τους οποιουσδήποτε 

επιπρόσθετους όρους δυνατό να τεθούν. 
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7. Έλεγχος και Παρακολούθηση 

Ο ΦΔ ασκεί έλεγχο σε όλα τα στάδια εφαρμογής του Σχεδίου, από την προετοιμασία 

μέχρι την ολοκλήρωση του, προκειμένου να διασφαλίσει την αποτελεσματικότητα και 

την ορθή υλοποίηση των προβλεπόμενων ενεργειών προς όφελος των 

επωφελουμένων οικογενειών. 

Για τον επιτόπιο έλεγχο που αφορά στους συμβεβλημένους παρόχους, ο ΦΔ δύναται  

να προβεί σε σύναψη συνεργασιών, ανάθεση, αγορά υπηρεσιών ή και οποιαδήποτε 

άλλη ενέργεια δύναται να διασφαλίσει τον αποτελεσματικό έλεγχο που απαιτείται. 

 

8. Τερματισμός Παροχής  

Οι επωφελούμενες οικογένειες μπορούν να τερματίσουν την καταβολή επιδόματος, 

οποιαδήποτε στιγμή, αφού ενημερώσουν γραπτώς τον ΦΔ. 

Κάθε συμμετέχοντας πάροχος οφείλει να ενημερώνει αμέσως τον ΦΔ εάν 

οποιοδήποτε επωφελούμενο παιδί διακόψει τη φοίτησή του στον συγκεκριμένο 

πάροχο. 

Ο ΦΔ μπορεί να αποφασίσει τον τερματισμό της επιδότησης της φροντίδας, στις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) Εάν για οποιοδήποτε λόγο διαπιστωθεί ότι η οικογένεια δεν είναι δικαιούχοι 

του Επιδόματος Τέκνου για το έτος εντός του οποίου αρχίζει το σχετικό 

Σχολικό Έτος.  

(β) Εάν διαπιστωθεί ότι οι επωφελούμενοι έχουν υποβάλει παραπλανητικές ή 

και ψευδείς πληροφορίες ή παραστατικά με σκοπό να τους καταβληθεί η 

επιδότηση που προβλέπεται στο Σχέδιο. 

(γ) Εάν υπάρξουν λόγοι ανωτέρας βίας ή εάν το Σχέδιο ανασταλεί ως 

αποτέλεσμα εξαιρετικών περιστάσεων. 

(δ) Εάν το επωφελούμενο παιδί διακόψει τη φοίτησή του σε εγκεκριμένη δομή 

φροντίδας. 

(ε) Εάν ο Πάροχος ή η Οικογένεια παραβαίνει τους όρους και προϋποθέσεις 

του παρόντος Σχεδίου ή και τους επιπρόσθετους όρους που τίθενται από 

την Υφυπουργό ή και εξουσιοδοτημένους λειτουργούς. 

Σε περίπτωση τερματισμού της καταβολής επιδόματος φροντίδας, οι πληρωμές από 

το ΦΔ θα περιοριστούν στις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την ημερομηνία 

που τέθηκε σε ισχύ ο τερματισμός. Στην περίπτωση παραπλανητικών ή και ψευδών 

πληροφοριών ή και παραστατικών, ο ΦΔ δύναται να απαιτήσει επιστροφή των 

οποιωνδήποτε καταβληθέντων ποσών από τις οικογένειες ή και  από τον πάροχο, 

από κοινού ή και χωριστά.    
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9. Υποβολή Αίτησης Ένταξης στο Σχέδιο 

Οι αιτήσεις για ένταξη στο σχέδιο θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους γονείς,  οι 

οποίοι θα πρέπει πρώτα να έχουν προβεί σε εγγραφή του παιδιού  σε πάροχο  που 

έχει συμβληθεί για  τους  σκοπούς του παρόντος σχεδίου. 

Οι γονείς των δικαιούχων παιδιών θα δηλώνουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή 

στο σχέδιο προς τον πάροχο προσκομίζοντας σχετικό έντυπο και δηλώνοντας στο 

κατάλληλο μέρος τα στοιχεία του/των παιδιού/ων καθώς και τα στοιχεία του 

εγκεκριμένου πάροχου όπου το/α παιδί / παιδιά φοιτούν ή πρόκειται να φοιτήσουν. 

Ο πάροχος υποχρεούται να τηρεί πλήρη αρχεία, σε φυσική ή και ηλεκτρονική μορφή, 

για κάθε παιδί που εντάσσεται στο Σχέδιο, για σκοπούς επιτόπιου ή άλλου ελέγχου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Εισοδηματικά Κριτήρια για Συμμετοχή Στο Σχέδιο 

Για συμμετοχή στο Σχέδιο, ο αιτητής πρέπει να έχει οικογενειακό εισόδημα, που δεν 

υπερβαίνει τα όρια που παρατίθενται στους ακόλουθους Πίνακες, ανάλογα με τη 

σύνθεση της οικογένειάς του. 

Το ύψος της επιδότησης ανέρχεται σε 80% των μηνιαίων διδάκτρων για τη φοίτηση 

του κάθε παιδιού, με μέγιστο ποσό ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος, την ηλικία 

του παιδιού, τη σύνθεση της οικογένειας και  το ωράριο φοίτησης. 

Πίνακας 1: Παιδιά ηλικίας μέχρι 2 ετών, με φοίτηση και μετά τις 3:30 το απόγευμα 

Εισόδημα Μέχρι 19.500 19.500 – 30.000 30.000-39.000 39.000 – 49.000* 

Μονότεκνοι: €275 / μήνα €250 / μήνα - - 

Δίτεκνοι €300 / μήνα €275 / μήνα €250 / μήνα - 

Τρίτεκνοι €325 / μήνα €300 / μήνα €275 / μήνα €250 / μήνα 

Πολύτεκνοι & 

Μονογονείς 

€350 / μήνα €325 / μήνα €300 / μήνα €275 / μήνα 

 

Πίνακας 2: Παιδιά ηλικίας μέχρι 2 ετών, με φοίτηση μέχρι τις 3:30 το απόγευμα 

Εισόδημα Μέχρι 19.500 19.500 – 30.000 30.000-39.000 39.000 – 49.000* 

Μονότεκνοι: €225 / μήνα €200 / μήνα - - 

Δίτεκνοι €250 / μήνα €225 / μήνα €200 / μήνα - 

Τρίτεκνοι €275 / μήνα €250 / μήνα €225 / μήνα €200 / μήνα 

Πολύτεκνοι & 

Μονογονείς 

€300 / μήνα €275 / μήνα €250 / μήνα €225 / μήνα 

 

Πίνακας 3: Παιδιά ηλικίας 2 μέχρι 4ων ετών, με φοίτηση και μετά τις 3:30 το απόγευμα 

Εισόδημα Μέχρι 19.500 19.500 – 30.000 30.000-39.000 39.000 – 49.000* 

Μονότεκνοι: €175 / μήνα €150 / μήνα - - 

Δίτεκνοι €200 / μήνα €175 / μήνα €150 / μήνα - 

Τρίτεκνοι €225 / μήνα €200 / μήνα €175 / μήνα €150 / μήνα 

Πολύτεκνοι & 

Μονογονείς 

€250 / μήνα €225 / μήνα €200 / μήνα €175 / μήνα 

 

Πίνακας 4: Παιδιά ηλικίας μέχρι 2 μέχρι 4ων ετών, με φοίτηση μέχρι τις 3:30 το απόγευμα 

Εισόδημα Μέχρι 19.500 19.500 – 30.000 30.000-39.000 39.000 – 49.000* 

Μονότεκνοι: €125 / μήνα €100 / μήνα - - 

Δίτεκνοι €150 / μήνα €125 / μήνα €100 / μήνα - 

Τρίτεκνοι €175 / μήνα €150 / μήνα €125 / μήνα €100 / μήνα 

Πολύτεκνοι & 

Μονογονείς 

€200 / μήνα €175 / μήνα €150 / μήνα €125 / μήνα 

**Για πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες, το εισοδηματικό όριο των €49.000 

αυξάνεται κατά €5.000 για κάθε επιπρόσθετο τέκνο πέραν των πρώτων 2 τέκνων. 


