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Κοινοποίηση:
Βουλευτή κα Κεφαλίδου Χαρούλα
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Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 3061/05-11-2018 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε η Βουλευτής κα Κεφαλίδου Χαρούλα με 
θέμα «Εκτός δημόσιων παιδικών σταθμών παιδιά στο φάσμα του αυτισμού στη Δράμα», κατά λόγο 
αρμοδιότητας, ως προς το 1ο υποερώτημα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Το Υπουργείο Εσωτερικών, κατόπιν εξουσιοδότησης της παρ. 2, του άρθρου 13 του 
ν.4147/2013 (Α΄ 98), προέβη στην έκδοση και δημοσίευση της αριθμ. 41087/29-11-2017 Απόφασης 
του Υπουργού Εσωτερικών και της Αν. Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης «Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών 
Σταθμών» (Β΄4249). Σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.1 της εν λόγω απόφασης «Δικαίωμα εγγραφής 
στους δημοτικούς Παιδικούς, Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς έχουν όλα τα παιδιά, 
σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις του παρόντος άρθρου, απαγορευμένης απολύτως της εγγραφής 
παιδιών, εφόσον και για όσο διάστημα πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα. Παιδιά που πάσχουν 
από σωματικές, πνευματικές, ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες εγγράφονται στο Σταθμό, εφόσον 
βεβαιώνεται με γνωμάτευση ιατρού κατάλληλης ειδικότητας ότι αυτό μπορεί να είναι ωφέλιμο για το 
παιδί και ότι έχει τη δυνατότητα ένταξης σε πλαίσιο λειτουργίας Παιδικού Σταθμού. Σε αυτή την 
περίπτωση, όταν κρίνεται απαραίτητο, το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου ή το 
Δημοτικό Συμβούλιο, στην περίπτωση που ο Σταθμός λειτουργεί ως υπηρεσία του Δήμου, λαμβάνει 
απόφαση για τον ορισμό κατάλληλου εξειδικευμένου προσωπικού ή συνοδού και όταν δεν υπηρετεί, 
μπορεί να προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.2190/1994 ή του άρθρου 
6 του ν.2527/1997, όπως ισχύουν. Ο συνοδός θα συνεργάζεται με την/τον Παιδαγωγό της τάξης και 
την Προϊσταμένη/τον Προϊστάμενο του Σταθμού, θα ακολουθεί τις οδηγίες τους για την εύρυθμη 
εφαρμογή του παιδαγωγικού προγράμματος και υποχρεούται να προσκομίσει όλες τις απαραίτητες 
ιατρικές εξετάσεις.»

Επιπροσθέτως και ως προς το 3ο υποερώτημα σας γνωρίζουμε ότι, η Γενική Γραμματεία 
Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την 
επίτευξη της νομικής (de jure) και ουσιαστικής (de facto)  ισότητας  των φύλων έχει ως αποστολή 
της, μεταξύ των άλλων, να αντιμετωπίσει άμεσα τις έμφυλες διακρίσεις και τα στερεότυπα στα πεδία 
της εργασίας, της φτώχειας  και του κοινωνικού αποκλεισμού, της βίας σε όλες τις μορφές της, της 
εκπαίδευσης, της οικογένειας, σε κάθε πτυχή της ιδιωτικής αφενός και δημόσιας ζωής αφετέρου. 
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Περαιτέρω σύμφωνα με  τα άρθρα 22 επ. έως 26 του ΠΔ 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου 
Εσωτερικών» (Α΄180), η ΓΓΙΦ-ΥΠΕΣ σχεδίασε και υλοποιεί το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την 
Ισότητα των Φύλων  2016-2020» (ΕΣΔΙΦ), με σκοπό την ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες 
τις πολιτικές και την εφαρμογή ειδικών μέτρων ή και θετικών δράσεων για την πρόληψη, εξάλειψη 
και θεραπεία των έμφυλων ανισοτήτων.

Οι έξι άξονες προτεραιότητας του ΕΣΔΙΦ ακολουθούν τις κατευθυντήριες οδηγίες της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα Κράτη μέλη, με προσαρμογή στις ιδιαίτερες συνθήκες της Ελλάδας 
και αφορούν τα εξής πεδία πολιτικής:

1. Κοινωνική ένταξη και ισότιμη μεταχείριση γυναικών που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις 
2. Έμφυλη βία
3. Αγορά εργασίας και εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 
4. Εκπαίδευση, κατάρτιση, πολιτισμός, αθλητισμός, και μέσα μαζικής ενημέρωσης 
5. Υγεία
6. Κέντρα λήψης αποφάσεων

Ειδικότερα, όσον αφορά στον τρίτο άξονα προτεραιότητας και τον στόχο 6 με τίτλο «Συμφιλίωση 
Επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής», παραθέτουμε τον ακόλουθο πίνακα όπου συνοπτικά 
αναφέρονται οι σχεδιαζόμενες και προς υλοποίηση δράσεις σε συνέργεια με κυβερνητικούς φορείς, 
Ανεξάρτητες Αρχές, Κοινωνικούς Εταίρους και  ΜΚΟ:

ΣΤΟΧΟΣ 6: ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ

Α/Α ΔΡΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

1
Πρόταση για τη βελτίωση της νομοθεσίας για 
την άδεια μητρότητας στις περιπτώσεις των 
εργαζομένων σε συνεργασία με τα αρμόδια 
υπουργεία

2016-2020

2

Πρόταση για τη βελτίωση της προστασίας της 
άδειας ανατροφής σε συνεργασία με τα 
αρμόδια υπουργεία (Εργασίας και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης), ιδιαίτερα για κατηγορίες 
των Ι.Δ.Ο.Χ., αυτοαπασχολούμενων και 
ωφελούμενων προγραμμάτων ΟΑΕΔ

ΓΓΙΦ, Υπουργείο 
Εργασίας και 
Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, Υπουργείο 
Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης 2016-2020

3
Σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ, απλοποίηση της 
διαδικασίας για την Ειδική Παροχή 
Μητρότητας 

ΓΓΙΦ, Υπουργείο 
Εργασίας και 
Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, Ο.Α.Ε.Δ.

2016-2020

4 Προστασία των εγκύων γυναικών (π.χ. 
κατάχρηση απόλυσης για «σπουδαίο λόγο») 2016-2020

5 Προστασία από διάκριση λόγω εγκυμοσύνης 
ή μητρότητας

ΓΓΙΦ, Υπουργείο 
Εργασίας και 
Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, Συνήγορος 
του Πολίτη, Σ.Ε.Π.Ε.

2016-2020

6

Καμπάνια ενημέρωσης για τη δυνατότητα 
απεύθυνσης στο Συνήγορο του Πολίτη, το 
Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας και τα εργατικά 
σωματεία

ΓΓΙΦ, Υπουργείο 
Εργασίας και 
Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, Συνήγορος 
του Πολίτη, Σ.Ε.Π.Ε, 
Κοινωνικοί εταίροι

2016-2020

7
Μελέτη για την υιοθέτηση ενός ενιαίου 
πλαισίου προστασίας της μητρότητας σε 
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

ΓΓΙΦ, Υπουργείο 
Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης

2016-2020
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8

Δικτύωση με τις αρμόδιες αρχές (Συνήγορος 
του Πολίτη και Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας) 
για τον έλεγχο των καταγγελιών που αφορούν 
σε απολύσεις ή διακρίσεις που καταπατούν τα 
αναπαραγωγικά δικαιώματα ανδρών και 
γυναικών

ΓΓΙΦ, Συνήγορος του 
Πολίτη, Σ.Ε.Π.Ε. 2016-2020

9
Καμπάνια για την ίση κατανομή των οικιακών 
ευθυνών και για την εξάλειψη των 
στερεοτύπων για το ρόλο των ανδρών και 
γυναικών στο σπίτι και στην οικογένεια

ΓΓΙΦ 2016-2020

10 Κίνητρα ενθάρρυνσης της χρήσης της γονικής 
άδειας από τους άνδρες

ΓΓΙΦ, Υπουργείο 
Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, Κοινωνικοί 

Εταίροι

2016-2020

11

Εκπαίδευση εργοδοτών σε ζητήματα 
συμφιλίωσης οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής (ανάγκη και όφελος της 
αυτονομίας του χρόνου, εναλλασσόμενα 
ωράρια, αποφυγή κουλτούρας 
παρατεταμένων ωραρίων)
Ενθάρρυνση επιχειρήσεων και φορέων που 
υιοθετούν φιλικές προς την οικογένεια 
πρακτικές (family friendly enterprises) 

Βλ. Στόχος 2 2016-2020

Κατά τα λοιπά, αρμόδιο να ενημερώσει τη Βουλή των Ελλήνων είναι το συνερωτώμενο 
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
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