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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

Το Έργο αυτό διεξάγεται για σκοπούς του Γραφείου Γυναικών Εργατοϋπαλλήλων ΠΕΟ και καλύπτει 
μια σημαντική δράση του Στόχου 5 του ΕΣΔΙ, ενδιάμεσος στόχος ‘Συμφιλίωση Επαγγελματικών και 
Οικογενειακών Υποχρεώσεων’ (5.5.1 καταγραφή και αξιολόγηση των μέτρων συμφιλίωσης 
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής) και στηρίζεται από τον Εθνικό Μηχανισμό για τα 
Δικαιώματα της Γυναίκας και την Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδίας (ΠΕΟ).  

Το Γραφείο Γυναικών Εργατοϋπαλλήλων ΠΕΟ έχει αναθέσει τη διεξαγωγή της έρευνας στο 
Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου (ΙΝΕΚ-ΠΕΟ), το οποίο ετοίμασε αρχικά και την πρόταση που 
υποβλήθηκε στον Εθνικό Μηχανισμό για τα Δικαιώματα της Γυναίκας. Μέσα από τις ερευνητικές 
δραστηριότητες του Έργου, επιδιώκεται η χαρτογράφηση των δομών φροντίδας και απασχόλησης 
παιδιών και των ατόμων τρίτης ηλικίας. Ο σχεδιασμός εφαρμογής προβλέπει την κατανομή 
εργασίας σε δύο (2) Φάσεις. Στην Α’ Φάση, οι ερευνητικές δραστηριότητες και η παρούσα Έκθεση 
Αποτελεσμάτων επικεντρώνονται στις δομές φροντίδας και απασχόλησης παιδιών. Η ολοκλήρωση 
του Έργου θα επιτευχθεί στη Β’ Φάση με τη διερεύνηση των δομών που αφορούν στη φροντίδα 
των ατόμων τρίτης ηλικίας.  

Το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου (ΙΝΕΚ-ΠΕΟ) εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του τόσο στην 
Αναθέτουσα Αρχή, το Γραφείο Γυναικών Εργατοϋπαλλήλων ΠΕΟ, για την εμπιστοσύνη και την 
ανάθεση διεξαγωγής της έρευνας, όσο και στους οργανισμούς που στηρίζουν οικονομικά την όλη 
προσπάθεια, τον Εθνικό Μηχανισμό για τα Δικαιώματα της Γυναίκας και την Παγκύπρια Εργατική 
Ομοσπονδία (ΠΕΟ).  

Πάνω από όλα, θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στους αντιπρόσωπους των 
κοινωνικών εταίρων και των προσωπικοτήτων που έλαβαν μέρος στις διάφορες διεργασίες 
εφαρμογής των ερευνητικών δραστηριοτήτων καθώς και σε όλες τις διευθύνσεις των 
παιδοκομικών σταθμών και των ανώνυμων γονέων που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση 
συμμετοχής. Η συνδρομή όλων ήταν πολύτιμη για μας και οι γνώσεις, απόψεις, θέσεις, αντιλήψεις 
και στάσεις τους για τα θέματα που πραγματεύεται το Έργο σε σχέση με την παιδική μέριμνα και 
φροντίδα έχουν καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τα ευρήματα και αποτελέσματα της έρευνας.     
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Οι υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης, φροντίδας και απασχόλησης παιδιών είναι πρωταρχικό 
μέλημα της Ευρωπαϊκής Ατζέντας και αποτελεί βασική παράμετρο της ‘Εκπαίδευσης’, ενός εκ των 
δεκαεπτά (17) ‘Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών’ (2015). Ενώ αρχικά η   
ευρωπαϊκή ατζέντα προσδιοριζόταν στη διαθεσιμότητα και την επάρκεια θέσεων στις παιδικές 
δομές, τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, περίπου, αυξάνεται ολοένα η έμφαση στην ποιότητα των 
υπηρεσιών που προσφέρονται στα παιδιά. Η έμφαση αυτή προέκυψε ως αποτέλεσμα της 
αυξανόμενης επιστημονικής γνώσης που αφορά στη σημασία που έχει η ‘προσχολική εκπαίδευση 
και φροντίδα’ (ΠΕΦ ή ECEC) τόσο στη ψυχοκοινωνική, συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών της 
ηλικιακής αυτής ομάδας όσο και στη γνωστική και ακαδημαϊκή κατάρτιση των παιδιών, η οποία 
επιδρά και επεκτείνεται στις υψηλότερες βαθμίδες εκπαίδευσης αλλά και στην μετέπειτα εξέλιξη 
του ατόμου και την απασχολησιμότητα (OECD 2020, Συμβούλιο της ΕΕ 2019, Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
2011).  

Ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων (2017), επίσης, στο κεφάλαιο για την κοινωνική 
προστασία, διακηρύττει με το σαφέστερο τρόπο ότι «Τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε οικονομικά 
προσιτή και καλής ποιότητας προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα», όπως φυσικά διακηρύττει 
τα δικαιώματα της ισότητας μεταξύ των φύλων, τη στήριξη για την απασχόληση και την ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Τα δικαιώματα αυτά συνδέονται και 
αλληλεξαρτώνται με το δικαίωμα των παιδιών στην πρόσβαση σε δομές ποιοτικής απασχόλησης 
και φροντίδας. Επιπρόσθετα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρεται και στις ενδείξεις που μπορεί να 
επιφέρει η επένδυση στις υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας στα Κράτη Μέλη σε 
άλλους τομείς, όπως στον καλύτερο συνδυασμό οικογενειακών και επαγγελματικών 
υποχρεώσεων, στην απασχολησιμότητα, στη μείωση των επιπέδων της φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού, στην οικονομική ανάπτυξη, στην πρόωρη εγκατάλειψη από το σχολείο και στην 
ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ατόμου.  

Παρόλες τις ανακοινώσεις, την ενθάρρυνση και τις ειδικές συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στα Κράτη Μέλη, η ανάπτυξη ποιοτικών μοντέλων παιδικής φροντίδας χωρίς αποκλεισμούς σε 
αρκετά από αυτά, ανάμεσα τους και η Κύπρος, κινείται με πολύ αργούς ρυθμούς. Ενώ κάποια από 
τα Κράτη έχουν επιτυχώς διευθετήσει τα θέματα της φροντίδας παιδιών (π.χ., Δανία, Σουηδία, 
Σλοβενία), η Κύπρος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ιδιαίτερες προκλήσεις που αφορούν στην 
επάρκεια και διαθεσιμότητα θέσεων σε ποιοτικές και οικονομικά προσιτές δομές, σύμφωνα με τις 
συστάσεις της Επιτροπής. Η Κύπρος καλείται, ταυτόχρονα, να αντιμετωπίσει και όλα τα ζητήματα 
που είναι σε συνάρτηση με την παιδική φροντίδα και απασχόληση παιδιών όπως την 
εξισορρόπηση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, την αύξηση της απασχολησιμότητας των 
γυναικών, την ισότητα μεταξύ των φύλων και το χάσμα αμοιβών.         

Οι υπηρεσίες κοινωνικής εργασίας και μέριμνας διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο τόσο στην 
κοινωνική ανάπτυξη αλλά και στην οικονομία του τόπου. Ένα καλά ανεπτυγμένο σύνολο 
υπηρεσιών κοινωνικής εργασίας και μέριμνας, το οποίο είναι προσβάσιμο και οικονομικά προσιτό, 
θα μπορούσε δυνητικά να συμβάλει με πιο αποτελεσματικό τρόπο στην κοινωνική προστασία, την 
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κοινωνική συνοχή, τη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή, στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των 
κοινωνικών ομάδων, στην ισότητα μεταξύ αντρών και γυναικών και στη μείωση του ποσοστού 
φτώχειας στον τόπο.   

Έχοντας υπόψη τις υφιστάμενες ανισότητες μεταξύ αντρών και γυναικών στην Κύπρο, τον κάθετο 
και οριζόντιο επαγγελματικό διαχωρισμό, την υποεκπροσώπηση  του γυναικείου πληθυσμού στην 
απασχόληση, σε διευθυντικές θέσεις εργασίας και στα σώματα λήψεως αποφάσεων και το 
ποσοστό χάσματος αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών, η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης 
πολιτικής με θετικές δράσεις μέριμνας θεωρείται απαραίτητη ως προς το στόχο της 
εξισορρόπησης αλλά και της απόδοσης του δικαίου και της συνοχής. Ο αρνητικός αντίκτυπος  
εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων του κοινωνικού και επαγγελματικού βίου των γονέων. Σ’ 
αυτούς συμπεριλαμβάνονται (1) η πρόσβαση στην απασχόληση, (2) η επαγγελματική ανέλιξη, (3) 
η διατήρηση θέσεων εργασίας  (4) το συνολικό οικογενειακό εισόδημα και (5) η συμμετοχή σε 
κοινωνικές δραστηριότητες όπως ο συστηματικός εθελοντισμός και η προσφορά, η κομματική και 
συνδικαλιστική δράση και ο αθλητισμός. Ο γυναικείος πληθυσμός, μάλιστα, είναι αυτός που 
επηρεάζεται περισσότερο λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων φροντίδας παιδιών και 
εξαρτημένων ατόμων που αναλαμβάνει. Οι γυναίκες με χαμηλά εισοδήματα, οι μετανάστριες, οι 
μονογονειακές οικογένειες, οι πολυμελής οικογένειες και οι οικογένειες που ζουν στα όρια της 
φτώχειας είναι οι ομάδες που βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση και έχουν περισσότερη ανάγκη 
από δημόσιες και προσιτές υπηρεσίες φροντίδας.  

Πέρα από αυτά, τα εκτεταμένα ή και μεταβαλλόμενα ωράρια εργασίας σε ορισμένα επαγγέλματα 
(π.χ., πωλητές/ριες, υπάλληλοι υπεραγορών κλπ), το ύψος των μισθών έναντι του υψηλού κόστους 
ιδιωτικής φροντίδας για παιδιά και ηλικιωμένα άτομα και τα ωράρια λειτουργίας των υπηρεσιών 
φροντίδας και μέριμνας, αποτελούν παράγοντες που δρουν ανασταλτικά προς την ίση 
εκπροσώπηση και την ίση μεταχείριση του γυναικείου πληθυσμού και των κοινωνικά ευάλωτων 
ομάδων στην επαγγελματική και κοινωνική δραστηριότητα του τόπου. Δίνεται η εντύπωση ότι ο 
όλος σχεδιασμός πολλών υπηρεσιών μέριμνας έγινε και γίνεται για να εξυπηρετεί συγκεκριμένες 
επαγγελματικές ομάδες (π.χ., δημόσιους υπαλλήλους και εργαζόμενους με συμβατικά ωράρια 
εργασίας) που βολεύονται με τα ωράρια λειτουργίας των υπηρεσιών αυτών και μπορούν να 
αντέξουν το οικονομικό κόστος. 

 Ένας άλλος ανασταλτικός παράγοντας είναι και η απροθυμία πολλών εργοδοτών να προσφέρουν 
ευπροσάρμοστες συνθήκες εργασίας προς τις οικογένειες και τις γυναίκες, ειδικότερα, για να 
παραμένουν επαγγελματικά δραστήριες στην πλήρη απασχόληση με πλήρη εισοδήματα. Κάτω 
από αυτές τις συνθήκες, πολλές γυναίκες καταφεύγουν αναγκαστικά στην ημι-απασχόληση, ή/και 
διακόπτουν συχνά την καριέρα τους, για να αποφύγουν το υψηλό κόστος φροντίδας και να είναι 
ταυτόχρονα συνεπείς στις ευθύνες φροντίδας που αναλαμβάνουν. Ο ρόλος των 
συνδέσμων/οργανώσεων εργοδοτών προς αυτή την κατεύθυνση θα μπορούσε να ήταν 
καθαριστικός, η δράση τους όμως μέχρι στιγμής είναι εξαιρετικά περιορισμένη.  

Έχοντας διατυπώσει τα πιο πάνω, ένα από τα σημαντικά προβλήματα που εντοπίζονται στην 
Κύπρο είναι η περιορισμένη επιστημονική γνώση για (1) την επάρκεια δομών και διαθεσιμότητας 
θέσεων σε παιδιά, (2) για τη συσχέτιση των υπηρεσιών φροντίδας παιδιών και της ισορροπίας 
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επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και (3) τις προκλήσεις και τους παράγοντες που δρουν ενάντια 
στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου μοντέλου. Το Έργο αυτό, οπόταν, φιλοδοξεί για να καλύψει, 
στο μέτρο του δυνατού, το κενό αυτό που εντοπίζεται στη γνώση μέσα από την εφαρμογή 
συγκεκριμένης ερευνητικής μεθοδολογίας και μεθόδων έρευνας (βλ. Μεθοδολογικό σημείωμα 
για λεπτομέρειες).   

Ο απώτερος στόχος του Έργου είναι διττός:  από τη μία, να συμβάλλει στη γενικότερη προσπάθεια 
ανάπτυξης της κοινωνικής εργασίας και μέριμνας στον τόπο, η οποία θα είναι προσαρμοσμένη 
στις πραγματικές μας ανάγκες και η οποία θα παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες και πρόσβαση με 
προσιτούς όρους σε όλες τις ομάδες που τις έχουν ανάγκη. Κι από την άλλη, να προωθήσει την 
εφαρμογή δράσεων που σχετίζονται με την ισορροπία επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και την 
εξάλειψη των ανισοτήτων που βιώνουν οι ευάλωτες ομάδες εργαζομένων όπως οι γυναίκες, οι 
μονογονείς, οι πολυμελής οικογένειες, οι οικογένειες με μεταναστευτικό υπόβαθρο και οι 
οικογένειες που ζουν στο όριο της φτώχειας. Οπόταν, οι αντικειμενικοί στόχοι της Α' Φάσης του 
Έργου καθορίζονται ως εξής:  

- να χαρτογραφήσει τις υφιστάμενες δομές παιδικής φροντίδας και απασχόλησης παιδιών 
του τόπο,  

- να καταγράψει τις προκλήσεις και τους παράγοντες που εμποδίζουν την πλήρη ανάπτυξη 
ενός συμπεριληπτικού συστήματος,  

- να διερευνήσει τις απόψεις, στάσεις και εισηγήσεις των κοινωνικών εταίρων και 
προσωπικοτήτων που ασχολούνται με τα θέματα της παιδικής φροντίδας,  

- να παραθέσει τα οφέλη που προκύπτουν από ένα ανεπτυγμένο σύστημα φροντίδας 
παιδιών στο κοινωνικό σύνολο και σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, και 

- να εισηγηθεί μια δέσμη προτάσεων πολιτικής που θα ενισχύσουν την προσπάθεια 
ανάπτυξης ενός ολιστικού συστήματος.  

Έχοντας διατυπώσει τα πιο πάνω, το κύριο ερευνητικό ερώτημα της πρότασης καθορίζεται 
ανάλογα ως εξής: «Ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση παροχής υπηρεσιών παιδικής φροντίδας 
στον τόπο και πως πραγματικά μπορεί να αναπτυχθεί ένα προσιτό και ευπροσάρμοστο σύστημα;». 
Ταυτόχρονα, τίθενται τα ακόλουθα υπο-ερωτήματα:  

- Ποιες είναι οι προκλήσεις και ανασταλτικοί παράγοντες ανάπτυξης του συστήματος 
παιδικής φροντίδας;  

- Πως συσχετίζεται η ισορροπία επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής με τις υπηρεσίες 
παιδικής φροντίδας;  

- Ποια τα οφέλη που προκύπτουν από την ανάπτυξη του συστήματος;  

Το Έργο προσβλέπει στην ανάπτυξη εξιδεικευμένης γνώσης και κατανόησης της κατάστασης γύρω 
από τα θέματα της παιδικής φροντίδας. Μέσα από τις διεργασίες και τα αποτελέσματα του Έργου, 
επιδιώκεται η συμβολή στην ανάπτυξη της Κυπριακής κοινωνίας προωθώντας τα καλώς νοούμενα 
συμφέροντα και τα δικαιώματα των παιδιών και των γονέων, τις ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην 
απασχόληση και την κοινωνική ζωή, την ισότητα μεταξύ των φύλων και την προστασία των 
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  

Για να απαντηθούν επιτυχώς τα ερευνητικά ερωτήματα και επιτευχθούν οι αντικειμενικοί στόχοι, 
όπως έχουν τεθεί πιο πάνω (βλ. Εισαγωγή), το Έργο έχει σχεδιάσει μια συγκεκριμένη μεθοδολογία 
και έχει εφαρμόζει σχετικές ερευνητικές μεθόδους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των 
ερωτημάτων και στόχων της έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, το μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας 
περιλαμβάνει την εφαρμογή μικτών μεθόδων έρευνας. Συνδυάζει, δηλαδή, ερευνητικές μεθόδους 
για να εκμαιεύσει και ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα. Η πρακτική αυτή είναι γνωστή ως 
τριγωνοποίηση. Η τριγωνοποίηση μεθόδων, ως μεθοδολογική ερευνητική πρακτική, τυγχάνει 
πλέον ευρείας αποδοχής από τους ερευνητές και θεωρείται η πιο αξιόπιστη μέθοδος λόγω του ότι 
δύναται να κεφαλαιοποιήσει τα πλεονεκτήματα τόσο των ποσοτικών όσο και των ποιοτικών 
μεθόδων. Με την τριγωνοποίηση μπορεί να επιτευχθεί καλύτερη κατανόηση του υπό διερεύνηση 
φαινομένου, να παρουσιαστούν σαφέστερα τα ερευνητικά αποτελέσματα και να αναλυθούν 
πληρέστερα οι διαστάσεις και οι προσδιοριστικοί παράγοντες του φαινομένου. Αντίθετα, η χρήση 
μιας μεθόδου στην έρευνα δύναται να αποκαλύψει αποσπασματικά τις διαστάσεις ενός 
προβλήματος ή μόνο μία πλευρά της πραγματικότητας.         

Συγκεκριμένα, ακολουθώντας την πρόταση που υποβλήθηκε για χρηματοδότηση, το Έργο έχει 
εφαρμόσει τις ακόλουθες ερευνητικές δραστηριότητες (1) έρευνα γραφείου (desk research) για 
την ανάλυση δευτερογενών δεδομένων και (2) έρευνα πεδίου (field research) για την παραγωγή 
πρωτογενών δεδομένων, η οποία συμπεριλαμβάνει τη συμμετοχή προσωπικοτήτων και φορέων 
που ασχολούνται με τον τομέα παροχής υπηρεσιών μέριμνας. Όσον αφορά το συνδυασμό 
ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων έρευνας, έχει διενεργηθεί (1) στατιστική ανάλυση των σχετικών 
διαθέσιμων δεδομένων, (2) προσωπικές εις βάθους συνεντεύξεις και (3) δύο ποσοτικές έρευνες 
τύπου survey με την συμπερίληψη ερωτήσεων κλειστού τύπου (ποσοτικά δεδομένα) και ανοικτού 
τύπου (ποιοτικά δεδομένα).   

Σημειώνεται ότι, η εκπόνηση της δεύτερης έρευνας τύπου survey δεν ήταν συμβατική υποχρέωση 
του Ινστιτούτου Εργασίας Κύπρου, με βάση την πρόταση που κατατέθηκε. Στη διαδικασία 
εφαρμογής της Έργου, όμως, αποφασίστηκε από την ερευνητική ομάδα η συμπερίληψη της 
προοπτικής των γονέων στοχεύοντας στην άμεση επαφή με τον πληθυσμό που εξυπηρετείτε από 
τις δομές προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας και επηρεάζεται άμεσα από την ανεπάρκεια 
υπηρεσιών. Η προοπτική των γονέων έχει συμβάλει στην πληρέστερη κατανόηση και εμβάθυνση 
του θέματος και έχει εμπλουτίσει την τράπεζα των πρωτογενών δεδομένων του έργου. Στις 
παραγράφους που ακολουθούν, περιγράφεται και αναλύεται η κάθε μια από τις μεθόδους 
έρευνας και παρουσιάζονται τα σχετικά αριθμητικά στοιχεία που προέκυψαν, όπου εφαρμόζεται.   

ΕΡΕΥΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

Η έρευνα γραφείου περιελάβανε την ανασκόπηση της υπάρχουσας διεθνούς βιβλιογραφίας και 
των Ευρωπαϊκών εκθέσεων, οδηγιών, επιστολών και συστάσεων ως προς την προσχολική 
εκπαίδευση και φροντίδα, η οποία βοήθησε στην κατανόηση και θεώρηση του φαινομένου. 
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Επίσης, διεξήχθη στατιστική ανάλυση δεδομένων που αφορά τη διαθεσιμότητα των υποδομών 
του ιδιωτικού και κοινοτικού τομέα όπως προκύπτουν από τις ετήσιες εκθέσεις των Υπηρεσιών 
Κοινωνικής Ευημερίας και του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικών, Προνοίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων για τα έτη 2013 – 2019.  

ΈΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΙΣ ΒΑΘΟΥΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ  
Η έρευνα πεδίου αναφέρετε στη διεξαγωγή τριών (3) ερευνητικών δράσεων. Η πρώτη δράση – 
προσωπικές εις βάθους συνεντεύξεις – επιχείρησε την παραγωγή καθαρών ποιοτικών 
ερευνητικών δεδομένων. Διεξήχθησαν έντεκα (11) προσωπικές συνεντεύξεις1 με αντιπροσώπους 
των κοινωνικών εταίρων, οι οποίες ασχολούνται με τα σχετικά θέματα που αφορούν την παιδική 
φροντίδα και μέριμνα. Οι συνεντεύξεις έχουν εστιαστεί στις απόψεις των συμμετεχόντων ως προς 
τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας της παιδικής φροντίδας, τα προβλήματα που 
συνεπάγονται από την ανεπάρκεια υποδομών για τις ομάδες που έχουν ανάγκη χρήσης τέτοιων 
υποδομών, τα οφέλη που θα δυνητικά θα είχαν προκύψει με την ανάπτυξη ενός ολιστικού 
συστήματος  για τους εργαζόμενους γονείς και δη τις γυναίκες, τις επιχειρήσεις, την κοινωνία και 
κοινωνική συνοχή και την εξισορρόπηση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, συγκεκριμένα.  

Ενώ η πρόταση προέβλεπε τη διεξαγωγή πέντε (5) μόνο συνεντεύξεων, εντούτοις διπλασιάσαμε 
τον αριθμό με σκοπό την καλύτερη αντιπροσώπευση στο δείγμα και τον εμπλουτισμό της 
τράπεζας ποιοτικών δεδομένων. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο διπλασιασμός των συνεντεύξεων 
και η προσθήκη της έρευνας με γονείς παιδιών σε δομές φροντίδας αποδίδουν επιπρόσθετη αξία 
στην έρευνα. Ο κατάλογος των ονομάτων και οργανισμών που συμμετείχαν στις ποιοτικές 
συνεντεύξεις είναι ο ακόλουθος:  

Α/Α ΟΝΟΜΑ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ/ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΑΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

1 Δέσπω Μιχαηλίδου 
 

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού  

2 Ιωσηφίνα Αντωνίου  
 

Επίτροπος Ισότητας των Φύλων  

3 Μαρίνα Σταυρινού-Κούκου Τμήμα Γυναικών Εργατοϋπαλλήλων της Παγκύπριας Εργατικής 
Ομοσπονδίας (ΠΕΟ) 

4 Γιώργος Περδίκης  Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, Μέλος της   
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσων 

5 Λάβρα Ηρακλέους  
 

Πρόεδρος Συνδέσμου Ιδιωτικής Προσχολικής Εκπαίδευσης Κύπρου   

6 Ρούλα Μαυρονικόλα  Σοσιαλιστική Γυναικεία Κίνηση 

 
1 Σημειώνεται ότι οι Επίτροποι Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Δέσπω Μιχαηλίδου, και 
Ισότητας των Φύλων, Ιωσηφίνα Αντωνίου, απάντησαν γραπτώς τις ερωτήσεις του οδηγού συνεντεύξεων 
λόγω των περιορισμών και της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού. Επίσης, η συνέντευξη με την 
κυρία Αργεντούλα Ιωάννου έγινε διαδικτυακά μέσω Zoom λόγω της απαγόρευσης εισόδου στην πόλη της 
Λεμεσού τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο διεξαγωγής των συνεντεύξεων.   
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7 Νίκος Σατσιάς 

  
Πρόεδρος Εθνικού Δικτύου Ενάντια στη Φτώχεια (ΕΔΕΦ) 

8 Πολύβιος Πολυβίου  
 

Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων, Ομοσπονδία Εργοδοτών και 
Βιομηχάνων (ΟΕΒ) 

9 Αργεντούλα Ιωάννου  Πρόεδρος Παγκύπριου Συνδέσμου Μονογονειακών Οικογενειών 
και Φίλων  

10 Δέσποινα Ησαΐα  
 

Γραφείο Γυναικών - Συνομοσπονδία Εργατών Κύπρου (ΣΕΚ)  

11 Σκεύη Πασσιά  
 

Γυναικείο Κίνημα ΠΟΓΟ 

  

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΥΠΟΥ SURVEY 1: ΠΑΙΔΟΚΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  
Η πρώτη από τις δύο ερευνητικές δράσεις τύπου survey απευθύνθηκε σε παιδοκομικούς 
σταθμούς σε Παγκύπρια βάση. Για τους σκοπούς της έρευνας αυτής, έχει καταρτιστεί ένα 
εξιδεικευμένο ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου (close and open ended 
questions) για να εκμαιευτούν και ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα από τους συμμετέχοντες. Το 
ερωτηματολόγιο ήταν αυτό-συμπληρωμένο, διανεμήθηκε ηλεκτρονικά και συμπληρώθηκε από 
τους επικεφαλής – διευθύντριες ή/και ιδιοκτήτες – των  επιλεγόμενων παιδοκομικών σταθμών. 
Έγινε μια στρωματοποιημένη δειγματοληψία από το Παγκύπριο σύνολο των σταθμών, η οποία 
έλαβε υπόψη τους παράγοντες (1) επαρχία δραστηριοποίησης των σταθμών, (2) περιοχή – 
αγροτική και αστική – και (3) νομική υπόσταση των σταθμών – ιδιωτικού και κοινοτικού τομέα. 
Στόχος της στρωματοποίησης ήταν η αντιπροσωπευτικότητα των διαθέσιμων παιδοκομικών 
σταθμών και των υπηρεσιών που προσφέρονται στο δείγμα. Το ερωτηματολόγιο έχει δομηθεί 
λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: παρεχόμενες υπηρεσίες και 
εξυπηρετούμενος πληθυσμός, εμπόδια στην ανάπτυξη περεταίρω υπηρεσιών κοινωνικής 
φροντίδας, (αυτό)-αξιολόγηση παρεχόμενων υπηρεσιών παιδικής φροντίδας, προσωπικό 
υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας (επίπεδα κατάρτισης, ανάγκες μετεκπαίδευσης) και εισηγήσεις 
πολιτικής για την αναδιάρθρωση υπηρεσιών.     

Συνολικά, επιστράφηκαν σαράντα-δύο (42) συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, τα τριάντα (30) από 
τις αστικές περιοχές και τα δώδεκα (12) από τις αγροτικές, ως ακολούθως:  

   
 Συχνότητα  Ποσοστό % 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 20 47,62 
ΛΕΜΕΣΟΣ 10 23,81 
ΛΑΡΝΑΚΑ 5 11,90 

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 3 7,15 
ΠΑΦΟΣ  4 9,52 
Σύνολο 42 100 
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ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΥΠΟΥ SURVEY 2: ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ 
ΠΑΙΔΟΚΟΜΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ   
Για τη δεύτερη ερευνητική δράση τύπου survey, έχει καταρτιστεί συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο 
το οποίο απευθύνθηκε σε γονείς παιδιών που φοιτούν σε παιδοκομικούς σταθμούς. Το 
ερωτηματολόγιο, και σε αυτή την περίπτωση, ήταν αυτό-συμπληρώμενο και διανεμήθηκε 
ηλεκτρονικά σε ενδιαφερόμενες ομάδες γονέων και προωθήθηκε στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, επίσης. Το δείγμα ήταν τυχαίας δειγματοληψίας και δεν επιδιώχθηκε 
αντιπροσώπευση του πληθυσμού των γονέων με παιδιά στις δομές φροντίδας. Ο στόχος ήταν να 
εκμαιεύσουμε σχετική πληροφόρηση από τον επηρεαζόμενο αυτό πληθυσμό και να εμβαθύνουμε 
τη γνώση και αντίληψή μας για τις διάφορες διαστάσεις που αφορούν την παιδική φροντίδα στον 
τόπο μας. Το ερωτηματολόγιο δομήθηκε στη βάση των ακόλουθων ενοτήτων: (1) το κόστος 
τροφείων που επιβαρύνει τους γονείς, (2) τα ωράρια εξυπηρέτησης των παιδιών, (3) την 
ικανοποίηση των γονέων από τις προσφερόμενες υπηρεσίες, (4) την αξιολόγηση ποιότητας των 
υπηρεσιών που λαμβάνουν τα παιδιά και (5) τα προβλήματα και οι απόψεις των γονέων για την 
ανάπτυξη ενός ολιστικού συστήματος.  

Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν εβδομήντα-δύο (72) άτομα, εκ των οποίων οι σαράντα-πέντε (45) 
ήταν γυναίκες και οι είκοσι-επτά (27) άντρες. Στο επίπεδο της επαρχίας και αστικής και αγροτικής 
περιοχής, ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει την αριθμητική διανομή συμμετοχής:  

 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΣΤΙΚΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΩΝ % 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΩΝ % 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 29 40,3 79,3 20,7 

ΛΑΡΝΑΚΑ 13 18,1 69,2 30,8 

ΛΕΜΕΣΟΣ 17 23,6 88,2 11,8 

ΠΑΦΟΣ 13 18,1 84,6 15,4  

ΣΥΝΟΛΟ 72 100   

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   

Η ανάλυση των δεδομένων που έχουν προκύψει από την έρευνα πεδίου και τις συνδεόμενες με 
αυτή ερευνητικές δραστηριότητες – προσωπικές εις βάθους συνεντεύξεις, έρευνα τύπου survey 1 
με παιδοκομικούς σταθμούς και έρευνα τύπου survey 2 με γονείς και κηδεμόνες παιδιών – 
πραγματοποιήθηκε με τη χρήση δύο λογισμικών προγραμμάτων. Για τα ποιοτικά δεδομένα, έχει 
χρησιμοποιηθεί το λογισμικό NVivo Plus, το οποίο είναι σχεδιασμένο για τη διαχείριση μεγάλου 
όγκου ποιοτικών δεδομένων. Με τη βοήθεια του λογισμικού, έχει εφαρμοστεί ένα συγκεκριμένο 
σύστημα διαχείρισης των δεδομένων, το οποίο επέτρεψε αρχικά την ομαδοποίηση και τελικά την 
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κατασκευή του Τελικού Πλαισίου Κωδικοποίησης. Το Πλαίσιο αυτό χρησιμοποιήθηκε ως οδηγός 
για την ερμηνεία των ευρημάτων και τη σύνταξη της τελικής έκθεσης αποτελεσμάτων. 
Επιπρόσθετα, τα δεδομένα από τη διεθνή βιβλιογραφία και των εκθέσεων, συστάσεων, οδηγιών 
από τις διάφορες υπηρεσίες, την ΕΕ και τα ΗΕ έτυχαν ανάλυσης περιεχομένου (content analysis) 
και το επαγωγικό σύστημα κατηγοριών επιδιώκοντας την απάντηση των ερευνητικών 
ερωτημάτων. Τα δεδομένα αυτά παρουσιάζονται και αντιπαρατίθενται με τα ευρήματα των 
πρωτογενών δεδομένων που εκμαιεύτηκαν από τις άλλες ερευνητικές δραστηριότητες στα 
σχετικά κεφάλαια της παρούσας έκθεσης αποτελεσμάτων.  

Όσον αφορά την ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων των ερωτηματολογίων, χρησιμοποιήθηκε το 
λογισμικό SPSS.  Το λογισμικό πακέτο SPSS είναι το πιο διαδεδομένο και εύχρηστο πακέτο 
στατιστικής ανάλυσης δεδομένων και έχει χρησιμοποιηθεί για την εισαγωγή και διαχείριση 
δεδομένων, την παραγωγή και επεξεργασία σχετικών γραφικών και αναλυτικών πινάκων και για 
την σύγκριση μεταβλητών και συχνοτήτων. Για να μπορέσει να γίνει εφικτή η ανάλυση, έχουν 
δημιουργηθεί δύο διαφορετικές βάσεις δεδομένων, μία για την κάθε ερευνητική δραστηριότητα 
τύπου survey.     

  

ΘΕΜΑΤΑ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ  

Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί μια αυξανόμενη ανησυχία για τα θέματα ηθικής και 
δεοντολογίας στην έρευνα. Καλές πρακτικές και οδηγίες εμφανίστηκαν στη βιβλιογραφία 
κατευθύνοντας και παροτρύνοντας τους ερευνητές να διεξαγάγουν τις έρευνές τους με τις αρχές 
ηθικής και δεοντολογίας. Παρόλο ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη φόρμουλα που θα πρέπει κάποιος 
να ακολουθήσει, το Έργο αυτό εκλαμβάνει τα θέματα ηθικής και δεοντολογίας πολύ σοβαρά και 
έχει αναπτύξει το δικό του κώδικα και διαδικασίες για να υλοποιήσει τις ερευνητικές του δράσεις.  

Αρχικά, όλοι οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες στην έρευνα έτυχαν πλήρης ενημέρωσης για 
τις διαδικασίες των ερευνητικών δραστηριοτήτων που κλήθηκαν να συμμετέχουν, το αντικείμενο 
της έρευνας, τους αντικειμενικούς στόχους της έρευνας και τον τρόπο διαχείρισης και χρήσης των 
δεδομένων. Όσο αφορά τις προσωπικές εις βάθους συνεντεύξεις, ετοιμάστηκε σχετικό έγγραφο 
συγκατάθεσης, το οποίο επεξηγούσε τα πιο πάνω όπως και τα δικαιώματα των συμμετεχόντων. 
Με τη γραπτή συγκατάθεση, οι συμμετέχοντες/χουσες επέτρεψαν στην ερευνητική ομάδα τη 
χρήση των δεδομένων και τη δημοσίευση των ονομάτων και των οργανισμών τους. Για τις δύο 
ερευνητικές δραστηριότητες τύπου survey, δεν ακολουθήθηκε παρόμοια διαδικασία γιατί τα 
ερωτηματολόγια ήταν εντελώς ανώνυμα, δεν μαζεύτηκαν προσωπικά δεδομένα είτε από τα άτομα 
είτε από τις δομές φροντίδας. Στο τελευταίο στάδιο των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων, οι 
συμμετέχοντες ενημερώνονταν ότι το πάτημα του κουμπιού ‘υποβολή’ δήλωνε ταυτόχρονα και τη 
συγκατάθεση συμμετοχής στην έρευνα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ   

Όπως έχει ήδη λεχθεί στις προηγούμενες σελίδες, η Α’ Φάση του Έργου αυτού επικεντρώνεται 
στις υπηρεσίες φροντίδας και κοινωνικής μέριμνας παιδιών, οπόταν και η κατεύθυνση της 
ανασκόπησης αυτής είναι προσανατολισμένη προς τη σχετική βιβλιογραφία των υπηρεσιών 
αυτών. Οι αναφορές  σχετίζονται με τις υπηρεσίες που προσφέρονται εκτός σχολείου (out-of-
school care OSC), στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα (Early childhood education and care 
ECEC) ή και στην άτυπη φροντίδα (informal care).  Η παρουσίαση μιας εμπεριστατωμένης εικόνας, 
ωστόσο, είναι δύσκολο εγχείρημα. Ένας από τους παράγοντες που δυσκολεύουν την προσπάθεια 
αυτή είναι η επικέντρωση της επιστημονικής κοινότητας στην «προσχολική εκπαίδευση και 
φροντίδα» παρά στην άτυπη ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται εκτός σχολείου. Κατά δεύτερο, οι 
ίδιοι οι ορισμοί των πιο πάνω ‘υπηρεσιών φροντίδας και κοινωνικής μέριμνας’, οι οποίοι 
εμφανίζονται στην υφιστάμενη βιβλιογραφία, δεν είναι ούτε κοινοί ανάμεσα στις δημοσιεύσεις 
αλλά συχνά ούτε και ξεκάθαροι.  

Η «φροντίδα» ως γενικός ορισμός μπορεί να ερμηνευτεί ως η παροχή των αναγκαίων για την 
υγεία, την ευημερία, τη διατήρηση και προστασία του ατόμου. Συμπεριλαμβάνει την παιδική 
φροντίδα, τη μακροχρόνια φροντίδα ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρίες και την 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ο τομέας της ‘προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας’ είναι 
συνδεδεμένος με άλλους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας όπως την κοινωνική πολιτική του 
κράτους, τις πολιτικές για την οικογένεια και του δημογραφικού προβλήματος, τις πολιτικές για 
την εκπαίδευση αλλά και την πολιτική της αγοράς εργασίας. Ο ορισμός, ωστόσο, της ‘προσχολικής 
εκπαίδευσης και φροντίδας’ αναφέρεται σε μια σειρά από διαδικασίες και μηχανισμούς, οι οποίοι 
προωθούν την ανάπτυξη κατά τα πρώτα έτη ζωής. Συμπεριλαμβάνει τη φυσική, κοινωνική και 
συναισθηματική φροντίδα των παιδιών, τη διανοητική διέγερση τους, τη φροντίδα υγείας και τη 
διατροφή. Επίσης, συμπεριλαμβάνει τη στήριξη που χρειάζονται οι οικογένειες και οι κοινότητες 
για να προωθήσουν την υγιή ανάπτυξη των παιδιών, σύμφωνα με την UNICEF (2012). Η ορολογία 
που χρησιμοποίει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία προέρχεται από τον Οργανισμό Οικονομικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης-OECD (2006), είναι η εξής:  

«Η προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα αναφέρεται στις οποιεσδήποτε διευθετήσεις που 
προσφέρουν εκπαίδευση και φροντίδα στα παιδιά ηλικίας 0 – μέχρι την υποχρεωτική ηλικία 
εκπαίδευσης – άσχετα από το χώρο, τις ώρες λειτουργίας ή το περιεχόμενο του 
προγράμματος – και συμπεριλαμβάνει προσχολικές και προδημοτικές παροχές».  

  

Όσο αφορά την φροντίδα εκτός σχολείου, και για τους σκοπούς της άσκησης αυτής, θα 
χρησιμοποιηθεί ο ορισμός που χρησιμοποιεί το «Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των 
Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας» (Eurofound):  

«Οι υπηρεσίες φροντίδας και κοινωνικής μέριμνας παιδιών που προσφέρονται εκτός 
σχολείου ορίζονται ως τα επισημοποιημένα προγράμματα ή οι δραστηριότητες για τα παιδιά 
δημοτικής και κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (6 – 12 χρόνων) που παρέχονται 
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εκτός του υποχρεωτικού διδακτικού χρόνου. Μπορεί να είναι διαθέσιμες πριν και μετά το 
σχολείο, κατά τη διάρκεια μεσημεριανών γευμάτων και κατά τη διάρκεια σχολικών 
διακοπών. Οι υπηρεσίες μπορούν να προσφέρονται σε διάφορους χώρους, όπως στα 
σχολικά κτήρια, τις κοινότητες, σε κέντρα θρησκευτικού χαρακτήρα, βιβλιοθήκες, πάρκα ή 
κέντρα παιδικής φροντίδας. Οι υπηρεσίες αυτές μπορεί να χρηματοδοτούνται από τα 
νοικοκυριά (για παράδειγμα, από γονείς), ή από κυβερνητικές υπηρεσίες, κοινωνικούς 
εταίρους, δωρεές ή εθελοντικές υπηρεσίες – ή από συνδυασμό αυτών των επιλογών»   
(Eurofound 2020:1).     

 

H «Εξισορρόπηση Επαγγελματικής και Ιδιωτικής Ζωής» είναι μια έννοια η οποία συνδέεται άμεσα 
με τις υπηρεσίες φροντίδας παιδιών και έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στις κοινωνικές και 
επαγγελματικές ζωές των γονέων. Το θέμα έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών 
από πολλές επιστήμες (π.χ., κοινωνιολογία, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, ψυχολογία, 
σπουδές φύλου, διοίκηση επιχειρήσεων κλπ) στην Ευρώπη και στην Αμερική, ωστόσο το 
ερευνητικό έργο στο Κυπριακό περιβάλλον είναι πολύ περιορισμένο. Γνωρίζουμε πολύ λίγα στον 
τόπο μας σε ερευνητικό επίπεδο, για τη συσχέτιση μεταξύ της ‘Εξισορρόπησης της 
Επαγγελματικής και Ιδιωτικής Ζωής’ και της ευημερία των εργαζομένων, του διαθέσιμου 
ποιοτικού χρόνο που οι εργαζόμενοι γονείς περνούν με τα παιδιά τους, τους συζύγους, τα αδέλφια 
και τους ηλικιωμένους γονείς τους. Η ερευνητική μας γνώση στο Κυπριακό περιβάλλον είναι, 
επίσης, περιορισμένη για το πως και με ποιους τρόπους η ‘Εξισορρόπηση της Επαγγελματικής και 
Ιδιωτικής Ζωής’ συνδέεται με τα θέματα της ισότητας μεταξύ των φύλων στο εργασιακό 
περιβάλλον, τα θεμάτων απουσιών από την εργασία, τα θέματα της εγκατάλειψης από την 
εργασία και την καριέρα των εργαζομένων και δη των γυναικών.  

Είναι αδιαμφισβήτητο πλέον ότι η Εξισορρόπηση Επαγγελματικής και Ιδιωτικής Ζωής είναι ζωτικής 
σημασίας και για τους οργανισμούς/επιχειρήσεις και για την ευημερία των εργαζομένων αλλά και 
τη δημοκρατική λειτουργία της ίδιας της κοινωνίας (Kossek et al. 2014, Nordnmark et al. 2021, 
Greenhous & Allen 2010).  Σύμφωνα με τους Grady et al. (2008), οι οποίοι αντιλαμβάνονται τον 
όρο με ένα πιο διευρυμένο και συμπεριληπτικό τρόπο,  

η εξισορρόπηση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής θα πρέπει να επικεντρώνεται ταυτόχρονα 
στα άτομα, τις οικογένειες, το χώρο εργασίας, τις κοινότητες και την κοινωνία στο σύνολό της.   

Η ‘οικογένεια’ και η ‘εργασία’ θεωρούνται ως οι δύο πιο σημαντικοί τομείς της ζωής του ατόμου. 
Όταν οι απαιτήσεις του ενός τομέα έρχονται σε σύγκρουση με τις απαιτήσεις του άλλου, όπως για 
παράδειγμα οι απαιτήσεις που επιβαρύνουν τους γονείς για την παιδική φροντίδα, τότε 
επηρεάζονται και οι υπόλοιποι αλληλεξαρτώμενοι τομείς της ζωής: η ευημερία των γονέων και 
των παιδιών, η εύρυθμη επαγγελματική ζωή, η ικανοποίηση από την εργασία και η κοινωνική 
δράση. Αντιθέτως, όταν στηρίζεται η διασύνδεση εργασίας και προσωπικής ζωής τότε μπορεί να 
επιτευχθεί καλύτερη λειτουργικότητα και σε άλλους τομείς της ζωής των εργαζομένων (De Simone 
2013, Denize et al. 2008, Barnett & Rivers 1996). Το πιο ουσιαστικό μέτρο στήριξης που θα 
μπορούσε η πολιτεία να προσφέρει στην επίτευξη του στόχου της εξισορρόπησης εργασίας και 
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προσωπικής ζωής είναι η οικονομικά προσιτή πρόσβαση και η επάρκεια θέσεων στις δομές 
φροντίδας παιδιών.  

Η πρόσβαση στις δομές φροντίδας παιδιών, επιπρόσθετα, δεν θα πρέπει να αρχίζει και να 
εξαρτάται όλο και πιο πολύ, όπως γίνεται σήμερα στην Κύπρο, από την ικανότητα του 
εργαζόμενου γονέα να πληρώνει γι αυτή. Είναι βασικό δικαίωμα των παιδιών και το κράτος έχει 
την υποχρέωση να αναπτύξει ένα βιώσιμο συμπεριληπτικό σύστημα για όλα τα παιδιά. Η 
εξάρτηση πρόσβασης από τον γονέα, όπως είναι σήμερα η κατάσταση αλλά και το ύψος των 
μισθών, όχι μόνο δεν διασφαλίζει τα δικαιώματα του παιδιού αλλά στερεί τα δικαιώματα του 
γονέα, και των γυναικών ακόμη πιο πολύ λόγω του ότι εξακολουθούν να έχουν το μεγαλύτερο 
βάρος φροντίδας των παιδιών, στην απασχόληση και την κοινωνική ζωή. Η διατύπωση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2019) στο κείμενο του ψηφίσματος για την «Ισορροπία μεταξύ 
Επαγγελματικής και Ιδιωτικής Ζωής για τους Γονείς και τους Φροντιστές» δεν θα μπορούσε να 
ήταν πιο ξεκάθαρη:  

«… Η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής παραμένει σοβαρή πρόκληση 
για πολλούς γονείς, καθώς και για εργαζόμενους που έχουν ευθύνες φροντίδας, ιδίως λόγω 
του επεκτεινόμενου φαινομένου των παρατεταμένων ωραρίων λειτουργίας και των 
μεταβλητών ωραρίων εργασίας, που επηρεάζει αρνητικά την απασχόληση των γυναικών. 
Ένας σημαντικός παράγοντας που συμβάλλει στην υποεκπροσώπηση των γυναικών στην 
αγορά εργασίας είναι η δυσκολία εξισορρόπησης μεταξύ επαγγελματικών και 
οικογενειακών υποχρεώσεων. Οι γυναίκες, όταν έχουν παιδιά, τείνουν να εργάζονται 
λιγότερες ώρες σε αμειβόμενη δραστηριότητα και να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο σε μη 
αμειβόμενες ευθύνες φροντίδας. Η παροχή φροντίδας σε άρρωστο ή εξαρτώμενο συγγενή 
έχει επίσης αποδειχθεί ότι επηρεάζει αρνητικά την απασχόληση των γυναικών, και έχει ως 
αποτέλεσμα ορισμένες γυναίκες να αποχωρούν εντελώς από την αγορά εργασίας».  

Παρόλο ότι, ο αριθμός των γυναικών στην πληρωμένη απασχόληση αυξάνεται συνεχώς, εντούτοις 
η κατανομή εργασίας στη φροντίδα των παιδιών και την οικιακή εργασία παραμένει σε μεγάλο 
βαθμό παραδοσιακή, με τους άντρες να αναλαμβάνουν λιγότερο βάρος της ευθύνης σε σύγκριση 
με τις γυναίκες. Μ’ αυτό τον τρόπο αναπαράγονται οι παραδοσιακές ανισότητες και διακρίσεις 
μεταξύ αντρών και γυναικών και οι στερεοτυπικές αντιλήψεις για τους ρόλους των δύο φύλων. Η 
επιλογή για τις γυναίκες, όμως, δεν θα πρέπει να είναι ανάμεσα στην εργασία και την ανατροφή 
και φροντίδα των παιδιών αλλά η επιδίωξη ενός προτύπου το οποίο να συνδυάζει και τα δύο (βλ. 
Maruani 2008). Για να γίνει εφικτό, όμως, θα πρέπει να επιλυθεί πρώτα το θέμα της ισορροπίας 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, το οποίο περνά μέσα από την οικονομικά προσιτή πρόσβαση 
στις υπηρεσίες μέριμνας και φροντίδας των παιδιών, και την αλλαγή του ισοζυγίου σε σχέση με 
την κατανομή της οικιακής εργασίας και φροντίδας των παιδιών.                   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

Το κεφάλαιο αυτό επιδιώκει να παρουσιάσει εν συντομία τα στατιστικά δεδομένα, τα οποία 
σχετίζονται με την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα. Η παρουσίαση περιλαμβάνει τους 
αριθμούς των παιδοκομικών σταθμών και των κέντρων προστασίας και απασχόλησης παιδιών 
στον ιδιωτικό και κοινοτικό τομέα καθώς και τον αριθμό εγγεγραμμένων παιδοκόμων.  

ΠΑΙΔΟΚΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 

Στους Πίνακες 1 & 2 που ακολουθούν παρουσιάζονται τα δεδομένα των ‘Παιδοκομικών Σταθμών’ 
και των ‘Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών’ για τα έτη, 2013-2014 και 2016 -2019, 
τα οποία προκύπτουν από τις Ετήσιες Εκθέσεις του Υπουργείου Εργασίας, Προνοίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.    

Η πρώτη σημαντική παρατήρηση που εξάγεται από τη μελέτη των δεδομένων στον Πίνακα 1 είναι 
η απουσία κρατικών δομών φροντίδας. Ενώ για το έτος 2013 καταγράφονται οκτώ (8) κρατικοί 
Παιδοκομικοί Σταθμοί από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, οι οποίοι εξυπηρέτησαν 318 
παιδιά στο τέλος του έτους, έκτοτε και μέχρι το τέλος του 2019 δεν υπάρχει καμία αναφορά. Από 
τον ονομαστικό κατάλογο των Παιδοκομικών Σταθμών (2018), διαθέσιμος στην Ιστοσελίδα των 
Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, φαίνεται ότι λειτουργούν μόνο τέσσερις (4) κρατικοί σταθμοί, 
δύο (2) στην Επαρχία της Λάρνακας, ένας (1) στην Επαρχία Πάφου και ένας (1) στην Επαρχία 
Λεμεσού.      

Δεύτερο, είναι φανερό ότι αριθμητικά, στο σύνολο των ‘Παιδοκομικών Σταθμών’ από το 2013 
μέχρι το 2019 δεν υπάρχουν ουσιαστικές μεταβολές. Ο συνολικός αριθμός παραμένει περίπου ο 
ίδιος με μέσο όρο τους 340 σταθμούς ανά έτος. Επίσης, οι ουσιαστικότερες μεταβολές 
εμφανίζονται μεταξύ των ετών 2013-2016 όπου ο συνολικός αριθμός σημειώνει κάθετη μείωση 
από το 2013 στο 2014, μείωση δηλαδή του συνολικού αριθμού κατά 19, και αύξηση κατά 25 
σταθμών από το 2014 στο 2016 (συν τους αριθμούς του 2015 που δεν είναι διαθέσιμα τα 
δεδομένα). Το πιθανότερο σενάριο είναι ότι τα πρώτα χρόνια της οικονομικής κρίσης και των 
μνημονίων επηρέασαν τη λειτουργία των σταθμών, η οποία ανακάμπτει το 2016 με την αρχή της 
γενικότερης ανάκαμψης της οικονομίας του τόπου.      

Τρίτον, ο αριθμός των Παιδοκομικών Σταθμών που τερμάτισαν τη λειτουργία τους φαίνεται να 
είναι δυσανάλογος μεταξύ των ιδιωτικών και κοινοτικών/κρατικών σταθμών. Από το 2013 μέχρι 
το 2019, έχουν τερματίσει τη λειτουργία τους ογδόντα-πέντε (85) σταθμοί, εκ των οποίων οι 
εβδομήντα-τρεις (73) ήταν ιδιωτικοί, οι δέκα (10) κοινοτικοί και οι δύο (2) κρατικοί. Η διαφορά, 
δηλαδή, μεταξύ του τερματισμού του ιδιωτικού-κοινοτικού είναι επταπλάσια. Σημειώνετε ότι, 
μόνο το 2013 τερμάτισαν τη λειτουργία τους τριάντα (30) ιδιωτικοί σταθμοί, το 2016 άλλοι έντεκα 
(11) και το 2018 άλλοι δεκατρείς (13). Η ποσοστιαία σύγκριση τερματισμού λειτουργίας, επίσης, 
ανάμεσα των εγγεγραμμένων σταθμών και αυτών που τερμάτισαν τη λειτουργία τους στον 
ιδιωτικό και κοινοτικό τομέα είναι μεγαλύτερη, για τις χρονιές 2013, 2014, 2017 ενώ για το 2018 
και 2019 υπάρχει μερική αντιστροφή. Το 2013, για παράδειγμα, έκλεισε το 10,9% του συνόλου 
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των ιδιωτικών σταθμών έναντι του 5,08% του συνόλου των κοινοτικών. Η αναλογία τερματισμού 
για το 2014 μεταξύ ιδιωτικών-κοινοτικών σταθμών είναι 3,44%-3,39%, το 2016 3,91%-0%, το 2017 
2,5%-1,49%, το 2018 4,27%-4,54% και το 2019 1,08%-1,55%.  

Τέταρτο, παρατηρείται δυσαναλογία μεταξύ της διαθεσιμότητας των ιδιωτικών και κοινοτικών 
σταθμών. Για όλα τα έτη 2013-2019, το ποσοστό των ιδιωτικών παιδοκομικών σταθμών 
κυμαίνεται μεταξύ 80,35%- 81,00% στο σύνολο των διαθέσιμων σταθμών και μόνο το 19% -
19,65%  του συνόλου είναι κοινοτικά. Η δυσαναλογία είναι εμφανής και στο επίπεδο της επαρχίας. 
Ιδιαίτερα για την Επαρχία της Πάφου, η δυσαναλογία ξεπερνά κάθε όριο καθώς οι ιδιωτικοί 
σταθμοί αντιπροσωπεύουν το 87,5% έναντι των 12,5% των κοινοτικών. Παρομοίως, η διαφορά 
ιδιωτικών-κοινοτικών για την Επαρχία της Λεμεσού είναι 87% έναντι 13%, αντίστοιχα. Η κατανομή 
των Παιδοκομικών Σταθμών (2018) στις επαρχίες ανά υπόσταση είναι ως ακολούθως:  

 

ΕΠΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑ 
ΥΠΟΣΤΑΣΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡ. 
ΑΝΑ ΕΠΑΡΧΙΑ  

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ 106 137 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ 31 

ΛΕΜΕΣΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ 87 100 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ 13 

ΛΑΡΝΑΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ 41 50 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ 9 

ΠΑΦΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ 28 32 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ 4 

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ 16 25 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ 9 

Σύνολα  344 344 

   

Πέμπτο, ο αριθμός εξυπηρέτησης παιδιών μεταξύ ιδιωτικών και κοινοτικών σταθμών είναι, ως 
επακόλουθο της κατανομής ιδιωτικού-κοινοτικού τομέα, δυσανάλογος. Ο μέσος όρος 
εξυπηρέτησης παιδιών στους ιδιωτικούς σταθμούς είναι 13,327 ή το 82,35% του συνολικού 
αριθμού εξυπηρέτησης ανά έτος έναντι του 2,856 ή 17,65% στους κοινοτικούς/κρατικούς 
σταθμούς. Επιπρόσθετα, ο συνολικός αριθμός παιδιών που εξυπηρετείτε από τον ιδιωτικό τομέα 
από το 2013 – 2019 αυξήθηκε κατά 561 ενώ στον κοινοτικό τομέα μειώθηκε κατά 31 και στο 
σύνολο κοινοτικού/κρατικού μειώθηκε κατά 349. Επίσης, ο μέσος όρος εξυπηρέτησης παιδιών 
από το 2013 – 2019 στους ιδιωτικούς σταθμούς αυξήθηκε από 47,94 παιδιά σε 49,27 ανά σταθμό 
ενώ στους κοινοτικούς μειώθηκε, από 47,15 σε 42,57 ανά σταθμό.   

Έκτο, με βάση την Απογραφή Πληθυσμού της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο συνολικός αριθμός των 
παιδιών στην ηλικιακή ομάδα 0 – 4 χρόνια είναι 45,015. Λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό αριθμό 
εξυπηρέτησης παιδιών (16,509) για το έτος 2019, το συνολικό ποσοστό εξυπηρέτησης παιδιών 
από τους ιδιωτικούς και κοινοτικούς σταθμούς είναι μόλις στο 36,67%. Επιπρόσθετα, το ποσοστό 
εξυπηρέτησης των παιδιών από τις κοινοτικές δομές για το 2019 σε σχέση με τους αριθμούς της 
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ίδιας ηλικιακής ομάδας της Απογραφής Πληθυσμού είναι μόλις στο 6,24% του συνόλου των 
παιδιών.  

Πίνακας 1: Παιδοκομικοί Σταθμοί 2013 – 2019  

ΠΑΙΔΟΚΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
 ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ   

 Εγγεγραμμένοι 
στο τέλος της 

χρονιάς 

Τερμάτισαν 
τη 

λειτουργία 
τους 

Αριθμός 
εξυπηρέτησης 
στο τέλος της 

χρονιάς 

Εγγεγραμμένοι 
στο τέλος της 

χρονιάς 

Τερμάτισαν 
τη 

λειτουργία 
τους 

Αριθμός 
εξυπηρέτησης 
στο τέλος της 

χρονιάς 

Σύνολο 
εγγεγραμμένων 
στο τέλος της 

χρονιάς 

Σύνολο 
εξυπηρέτησης 
στο τέλος της 

χρονιάς 

2013 
 

274 30 13,138 59 + (8 
κρατικοί) 

3 + (2 
κρατικοί) 

2,841 + 
(318 στα 
κρατικά) 

341 16,297 

2014 
 262 9 12,938 59 2 2,711 322 15,649 

2016 
 

281 11 13,442 66 0 2,814 347 16,256 

2017 
 

280 7 13,422 67 1 2,832 347 16,254 

2018 
 

275 13 13,328 66 3 2,810 341 16,138 

2019 
 

278 3 13,699 66 1 2,810 344 16,509 

 

Πηγή: Ετήσιες Εκθέσεις Υπουργείου Εργασίας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (2016, 2017 & 2018) 
και Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (2013, 2014 & 2019) 

 

ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ  

Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει αντίστοιχα τους αριθμούς των διαθέσιμων Κέντρων Προστασίας και 
Απασχόλησης Παιδιών2 του ιδιωτικού και κοινοτικού τομέα και τους αριθμούς εξυπηρέτησης 
παιδιών μεταξύ των ετών 2013 – 2019, με εξαίρεση το 2015.   

Όπως και στην περίπτωση των Παιδοκομικών Σταθμών, η πρώτη παρατήρηση που μπορεί να 
σημειωθεί είναι η ανυπαρξία κρατικών κέντρων προστασίας και απασχόλησης παιδιών. 
Σημειώνεται ωστόσο, ότι παρόμοιου τύπου Κέντρα Απασχόλησης Παιδιών λειτουργούν στα 
πλαίσια του θεσμού του Ολοήμερου Σχολείου, Υποχρεωτικής και Προαιρετικής φοίτησης, στη 
Δημοτική Εκπαίδευση υπό το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. 
Σύμφωνα με τους διαθέσιμους καταλόγους που είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του 
Υπουργείου Παιδείας λειτουργούν δεκατέσσερα (14) Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία (Υποχρεωτική 

 
2 Σημειώνεται ότι υπάρχουν διαφορετικού τύπου Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών και οι 
προσφερόμενες υπηρεσίες των Κέντρων αυτών διαφέρουν σε κάθε περίπτωση ανάλογα με τις τοπικές ή 
και ειδικές ανάγκες εκάστου και τις ώρες λειτουργίας του. Επιπρόσθετα, γίνεται σαφές ότι οι αριθμοί που 
παρουσιάζονται και η ανάλυση που επιχειρείται στην έρευνα αυτή δεν αφορά τα εγγεγραμμένα ως 
Μελετητήρια κέντρα.   
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φοίτηση) ανά το Παγκύπριο: τρία (3) στην Επαρχία Λευκωσίας, επτά (7) στην Λεμεσό, δύο (2) στην 
Λάρνακα και από ένα (1) στις επαρχίες Πάφου και Αμμοχώστου. Επιπρόσθετα, στο Προαιρετικό 
Ολοήμερο Σχολείο, τη χρονιά 2019-2020, λειτουργούν 130 Προαιρετικά Δημοτικά Σχολεία, 7 
Προαιρετικά Ειδικά Σχολεία και 58 Προαιρετικά Ολοήμερα Νηπιαγωγεία.      

Δεύτερη παρατήρηση, ο συνολικός αριθμός των διαθέσιμων δομών φαίνεται να παρουσιάζει 
σταδιακή αύξηση δια μέσου των χρόνων. Ενώ το 2013 υπήρχαν μόνο εβδομήντα-τρία (73) κέντρα, 
σταδιακά ανήλθαν το 2016 στα εκατό-επτά (107) και το 2019 έφτασαν τα εκατό-δεκαοκτώ (118). 
Δηλαδή, η αύξηση το 2019 φτάνει σχεδόν το 62% σε σχέση με το 2013. Η αύξηση, μάλιστα, των 
κοινοτικών κέντρων πλησιάζει το 71% το 2019 από το 2013, αντίστοιχα η αύξηση των ιδιωτικών 
κέντρων είναι στο 69%.  

Τρίτο, σε αντίθεση με τους Παιδοκομικούς Σταθμούς, ο μεγαλύτερος αριθμός διαθέσιμων 
Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών είναι στον κοινοτικό παρά στον ιδιωτικό τομέα. Η 
αναλογία διαφοράς διαθεσιμότητας μεταξύ κοινοτικού και ιδιωτικού είναι ανάλογη της 
περίπτωσης των Παιδοκομικών Σταθμών. Το έτος 2014 παρατηρείται η μεγαλύτερη διαφορά 
διαθεσιμότητας, το 80,61% του συνόλου των Κέντρων ήταν κοινοτικά και το υπόλοιπο 19,38% 
ιδιωτικά κέντρα. Ωστόσο, από το 2014 μέχρι το 2019 παρατηρείται σταδιακή σμίκρυνση της 
διαφοράς μεταξύ κοινοτικών και ιδιωτικών κέντρων. Το ποσοστό των ιδιωτικών κέντρων το 2019 
ανέρχεται στο 24,57% του συνόλου και των κοινοτικών πέφτει στο 75,42%.  

Τέταρτο, ο μέσος όρος εξυπηρέτησης παιδιών ανά έτος στα ιδιωτικά κέντρα είναι 1,751 παιδιά και 
στα κοινοτικά σχεδόν διπλάσιος, στα 3,460 παιδιά. Ως προς την εξυπηρέτηση του συνολικού 
αριθμού εξυπηρέτησης παιδιών παρατηρείται σταδιακή αύξηση κάθε χρόνο. Η αύξηση στο 
σύνολο από το 2013 στο 2019 είναι στα 859 παιδιά ή ποσοστό 84,43%. Στα κοινοτικά κέντρα τα 
παιδιά που εξυπηρετούνται αυξήθηκαν κατά 734 από το 2013 στο 2019 ή ποσοστό 80,12% και στα 
ιδιωτικά αυξήθηκαν κατά 125 ή ποσοστό 93,15% για τα ίδια χρόνια. Τέλος,  παρατηρείται 
σταδιακή μείωση των παιδιών εξυπηρέτησης ανά κέντρο και ανά έτος και στον ιδιωτικό και στον 
κοινοτικό τομέα. Δηλαδή, το 2013 αναλογούσαν 85 παιδιά για κάθε κέντρο στον ιδιωτικό τομέα 
και 56 στον κοινοτικό, το 2017 η αναλογία πέφτει στα 73 παιδιά στον ιδιωτικό και 43 στον 
κοινοτικό και το 2019 η αναλογία στα ιδιωτικά είναι στα 63 και στα κοινοτικά 41,5.    

  Πίνακας 2: Κέντρα Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών 2013 – 2019  

ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ  
 ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ   

 Εγγεγραμμένα 
στο τέλος της 

χρονιάς 

Τερμάτισαν 
τη 

λειτουργία 
τους 

Αριθμός 
εξυπηρέτησης 
στο τέλος της 

χρονιάς 

Εγγεγραμμένα 
στο τέλος της 

χρονιάς 

Τερμάτισαν 
τη 

λειτουργία 
τους 

Αριθμός 
εξυπηρέτησης 
στο τέλος της 

χρονιάς 

Σύνολο 
εγγεγραμμένων 
στο τέλος της 

χρονιάς 

Σύνολο 
εξυπηρέτησης 
στο τέλος της 

χρονιάς 
2013 

 
20 0 1,701 53 1 2,959 73 4,660 

2014 
 19 0 1,701 79 0 3,484 98 5,185 

2016 
 23 0 1,765 84 1 3,528 107 5,293 

2017 24 3 1,746 82 4 3,508 106 5,254 
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2018 

 26 0 1,767 86 0 3,593 112 5,360 

2019 
 

29 0 1,826 89 1 3,693 118 5,519 

 

Πηγή: Ετήσιες Εκθέσεις Υπουργείου Εργασίας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (2016, 2017 & 2018) 
και Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (2013, 2014 & 2019) 

ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ  

Στο Πίνακα 3, παρουσιάζονται οι αριθμοί των εγγεγραμμένων κατ’ οίκον παιδοκόμων, το σύνολο 
αιτήσεων εγγραφής ανά έτος, τον αριθμό παιδοκόμων που τερμάτισαν τη λειτουργία τους και το 
συνολικό αριθμό εξυπηρέτησης ανά έτος.  

Παρόλο ότι ο αριθμός των κατ’ οίκον παιδοκόμων μειώθηκε κατά επτά (7) από το 2013 στο 2019, 
δεν υπάρχει ουσιαστική διαφοροποίηση δια μέσου των χρόνων. Παρόμοια τάση φαίνεται να έχει 
και ο συνολικός αριθμός εξυπηρετούμενων παιδιών με διαφορά 42 παιδιών από το 2013 στο 
2019. Με εξαίρεση το 2016 όπου ο αριθμός των παιδοκόμων που τερμάτισαν τη λειτουργία τους 
είναι αυξημένος (12), για τα άλλη έτη ο τερματισμός είναι σχεδόν ο ίδιος.  

Πίνακας 3: ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ 2013 – 2019  

ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ  
 Εγγεγραμμένοι στο 

τέλος της χρονιάς 
Εκκρεμείς 

αιτήσεις στο 
τέλος της 

χρονιάς/σύνολο 
νέων αιτήσεων 

Τερμάτισαν την 
λειτουργία τους  

Αρ. εξυπηρέτησης 
στο τέλος της χρονιάς 

2013 
 65 35/53 3 226 

2014 
 

63 28/41 5 218 

2016 
 

47 22/29 12 168 

2017 
 

53 21/30 3 175 

2018 
 51 30/35 3 163 

2019 
 57 39/40 3 184 

 

Πηγή: Ετήσιες Εκθέσεις Υπουργείου Εργασίας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (2016, 2017 & 2018) 
και Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (2013, 2014 & 2019)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ  

Το κεφάλαιο αυτό επιδιώκει να αναλύσει τα ποιοτικά δεδομένα που προέκυψαν από τις εις 
βάθους συνεντεύξεις με τους κοινωνικούς εταίρους και άλλες προσωπικότητες. Η ανάλυση, η 
οποία βασίζεται στο ‘πλαίσιο κωδικοποίησης’ που δημιουργήθηκε στο στάδιο επεξεργασίας των 
δεδομένων (βλ. Μεθοδολογικό Σημείωμα για λεπτομέρειες), επιχειρεί να ομαδοποιήσει τα 
ευρήματα και να τα παρουσιάσει τα αποτελέσματα με ένα δομημένο τρόπο. Επιπρόσθετα, γίνεται 
περαιτέρω επεξεργασία των εισηγήσεων και απόψεων των συμμετεχόντων από τον ερευνητή με 
στόχο την εμβάθυνση των θέσεων και επιχειρείται, όπου είναι εφικτό και διαθέσιμο, ο 
εμπλουτισμός και ενδυνάμωση των θέσεων από αναφορές στη βάση της διεθνούς βιβλιογραφίας, 
των εκθέσεων και αναφορών της ΕΕ και των Ηνωμένων Εθνών, αναλόγως, και η διασύνδεση των 
αποτελεσμάτων με τα ευρήματα της ποσοτικής ανάλυσης.    

   

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑ  

Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν στις προσωπικές συνεντεύξεις με τους συμμετέχοντες και 
συμμετέχουσες στην έρευνα ήταν οι απόψεις τους όσο αφορά στη διαθεσιμότητα και επάρκεια 
των υπηρεσιών φροντίδας προς τα παιδιά. Από τη αρχική συζήτηση που αναπτύχθηκε προέκυψαν 
δύο τάσεις απόψεων ανάμεσα στους συμμετέχοντες. Η πρώτη φαίνεται να είναι άκρως επικριτική 
ισχυριζόμενη ότι υπάρχει πραγματικό πρόβλημα με τη διαθεσιμότητα και επάρκεια υπηρεσιών 
για τα παιδιά. Η δεύτερη τάση είναι λιγότερο επικριτική και προσδιορίζει συγκεκριμένες ελλείψεις 
και προβλήματα ως προς τη διαθεσιμότητα και την επάρκεια των υπηρεσιών. Εντούτοις, η 
περαιτέρω συζήτηση με τους συμμετέχοντες και από τις δύο ομάδες υπήρξε καθοριστική και ως 
αποτέλεσμα επιτεύχθηκε η κατάρτιση μιας σειράς από παρατηρήσεις ως προς τα θέματα της 
διαθεσιμότητας και επάρκειας αλλά και των προβλημάτων που ενδεχομένως δημιουργούνται 
τόσο για τα παιδιά όσο και για τους γονείς που αξίζουν προσοχής:      

- Σαφής ανεπάρκεια και διαθεσιμότητα δομών φροντίδας για παιδιά μεταξύ των ηλικιών 0 
– 3 χρόνια τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από το κοινοτικό (ΣΚΕ) και κρατικό τομέα.  

- Εξαιρετικά περιορισμένη επάρκεια κρατικών υποδομών και διαθέσιμες θέσεις για όλες τις 
ηλικιακές ομάδες παιδιών.  Η πρόσφατη δημοσιευθείσα ‘Έκθεση Παρακολούθησης της 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 2019’ (2020, σελ. 9) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάνει 
ιδιαίτερη αναφορά για την εξάρτηση των γονέων στις ιδιωτικές υποδομές φροντίδας 
παιδιών με ποσοστό 47%.  

- Σαφής ανεπάρκεια υποδομών και διαθεσιμότητα για παιδιά με ειδικές ανάγκες και 
ικανότητες.  
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- Βελτιωμένη επάρκεια και διαθεσιμότητα υποδομών για παιδιά ηλικίας 4 – 12 χρόνων σε 
σύγκριση με τις υποδομές για την ηλικιακή ομάδα 0 – 3 χρόνων για τις υπηρεσίες που 
προσφέρονται εκτός σχολείου (out-of-school care OSC)3. Ωστόσο, διαπιστώνεται ότι 
υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης της διαθεσιμότητας και των υποδομών αυτών.  

- Περιορισμένο ωράριο λειτουργίας όλων των δομών και στον ιδιωτικό και στον κοινοτικό 
και κρατικό τομέα. 

- Εξαιρετικά υψηλό κόστος υπηρεσιών που επιβαρύνει τα νοικοκυριά, ιδιαίτερα για τις 
υπηρεσίες που προσφέρονται από τις ιδιωτικές δομές.    

Η συζήτηση για τον καθορισμό της επάρκειας και διαθεσιμότητας υπηρεσιών φροντίδας προς τα 
παιδιά με τους συμμετέχοντες και συμμετέχουσες έχει αναδείξει, την ίδια στιγμή, την 
πολυπλοκότητα του θέματος, η οποία συνδέεται με μια σειρά από άλλα κοινωνικά προβλήματα 
αλλά και τους διάφορους τρόπους που συγκεκριμένες ομάδες παιδιών και γονέων επηρεάζετε 
από την ανεπάρκεια υποδομών φροντίδας, τα οποία αναπτύσσονται στα επικείμενα υπο-
κεφάλαια.  

ΆΤΥΠΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟ «ΧΑΣΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ»   
Η ανεπάρκεια υποδομών φροντίδας, λοιπόν, οδηγεί τους γονείς να καταφεύγουν σε άτυπες 
μορφές φροντίδας, οι οποίες μπορεί να προσφέρονται από συγγενικά πρόσωπα των γονέων, όπως 
οι γιαγιάδες και οι παππούδες, από προσωπικό που εργάζεται στο νοικοκυριό (π.χ., οικιακές 
εργαζόμενες ή φροντιστές υπερηλίκων), από γείτονες, από το φιλικό περιβάλλον των γονέων και 
από γυναίκες που αναλαμβάνουν φροντίδα παιδιών και δεν είναι εγγεγραμμένες ως φροντίστριες 
παιδιών στο μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. Ενώ από την μια, η διαθεσιμότητα 
τέτοιου υποστηρικτικού περιβάλλοντος προς τους γονείς χαρακτηρίστηκε ως πολύ θετικό ή και 
‘ευλογία’ από μερικούς συμμετέχοντες, η οποία διαχρονικά στήριξε το θεσμό της οικογένειας στην 
Κύπρο, από την άλλη οι συμμετέχοντες κατέδειξαν ότι η άτυπη φροντίδα συνοδεύεται με ποικίλα 
άλλα προβλήματα και ουσιαστικά θέματα που χρήζουν προσοχής και διερεύνησης:   

- Πρώτον, είναι γενική διαπίστωση ότι η μαθησιακή λειτουργία αρχίζει από πολύ νωρίς στη 
ζωή των βρεφών και ότι μέσα από ένα δομημένο περιβάλλον, όπως στις δομές παιδικής 
φροντίδας, η μαθησιακή, συμπεριφορική και γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών 
επιτυγχάνεται καλύτερα, η οποία επηρεάζει και τα μετέπειτα στάδια ανάπτυξης του 
παιδιού. Η τοποθέτηση αυτή συνάδει με τις διατυπώσεις του Ευρωπαϊκού Πλαισίου 
Ποιότητας για την Προσχολική Εκπαίδευση και Φροντίδα (2019), το οποίο υποστηρίζει ότι 

 
3 Διευκρινίζεται ότι η έρευνα δεν εξετάσει τις δομές για την υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση για 
παιδιά από την ηλικία των 4 χρόνων και 8 μηνών που προσφέρονται είτε από τον ιδιωτικό είτε από τον 
κοινοτικό και κρατικό τομέα αλλά επικεντρώνεται στις υπηρεσίες φροντίδας που προσφέρονται στα παιδιά 
εκτός σχολείου (OSC) και στις υπόλοιπες δομές φροντίδας και απασχόλησης παιδιών. Παρ’ όλα αυτά, οι 
συμμετέχοντες στην έρευνα έχουν αναφερθεί στις συζητήσεις που διεξήχθησαν για την υποχρεωτική 
προσχολική εκπαίδευση και η διαπίστωση είναι ότι υπάρχει ικανοποιητική επάρκεια που μπορεί να 
καλύψει όλα τα παιδιά της ηλικιακής αυτής ομάδας. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι πολλές από τις δομές που 
προσφέρουν την υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση προσφέρουν και υπηρεσίες φροντίδας και 
απασχόλησης στα παιδιά εκτός ωραρίων σχολείου (OSC), οπόταν σειρά συμπερασμάτων της έρευνας 
διασυνδέεται αναπόφευκτα και για τις δομές της υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης.     
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‘η πρόσβαση σε ποιοτικές δομές συμβάλει τόσο στην υγιή ανάπτυξη των παιδιών όσο και 
στις ακαδημαϊκές τους επιτυχίες’. Επιπρόσθετα, είναι αδιαμφισβήτητο ότι στο δομημένο 
περιβάλλον επιτυγχάνεται καλύτερα η κοινωνικοποίηση των παιδιών. Αντίθετα, τα παιδιά 
που περνούν περισσότερο χρόνο στην άτυπη φροντίδα μπορεί να υιοθετήσουν 
συμπεριφορές και συνήθειες από το περιβάλλον των φροντιστών, οι οποίες είναι 
αντίθετες με τη σύγχρονη παιδαγωγική και δεν είναι αρεστές στους γονείς.  

- Δεύτερον,  η ευθύνη του κράτους, η οποία πηγάζει από τις υποχρεώσεις του ως Κράτος 
Μέλος της ΕΕ, για να προσφέρει επάρκεια υποδομών και ποιοτική φροντίδα για όλα 
ανεξαιρέτως τα παιδιά μετατεθείτε στους ώμους της οικογενειακής μονάδας, η οποία 
καλείτε να βρει διεξόδους από μόνη της, χωρίς την απαραίτητη στήριξη και μέσα σε ένα 
άκρως αρνητικό περιβάλλον. Η διέξοδος στην άτυπη φροντίδα για εκτεταμένο, όμως, 
χρονικό διάστημα σημαίνει πολλαπλές επιπτώσεις για τα ίδια τα παιδιά, τις οικογένειές 
τους και το υποστηρικτικό τους περιβάλλον.               

- Τρίτο, πολλές από τις σημερινές γιαγιάδες και παππούδες εξακολουθούν να εργάζονται 
οπόταν επιβαρύνονται επιπλέον με τις ευθύνες φροντίδας που υποχρεώνονται να 
αναλάβουν για να στηρίξουν τα παιδιά τους. Επιπρόσθετα, πολλές γιαγιάδες και 
παππούδες έχουν διαφορετικές επιδιώξεις και σχέδια για το πως θα ήθελαν να ξοδεύουν 
το χρόνο τους όταν συνταξιοδοτούνται παρά να αναλαμβάνουν αυξημένες ευθύνες 
φροντίδας των παιδιών.   

- Τέταρτο, σε αντίθεση με το δομημένο περιβάλλον είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει 
οποιοσδήποτε έλεγχος σε σχέση με τους χώρους που λαμβάνει χώρα η άτυπη φροντίδα 
όπως και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχεται στα παιδιά.      

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Κύπρος είναι ανάμεσα στα 
Μέλη Κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν διασφαλίζει καθολική πρόσβαση των παιδιών στις 
δομές παιδικής φροντίδας από πολύ μικρή ή και μικρή ηλικία (Eurydice Report, 2019). Λίγα από 
τα Κράτη Μέλη διασφαλίζουν πρόσβαση από πολύ μικρή ηλικία, κάτω των 2 χρόνων (π.χ. Δανία, 
Γερμανία, Σουηδία, Σλοβενία, Λετονία) ενώ τα περισσότερα διασφαλίζουν πρόσβαση από μικρή 
ηλικία, από 3 χρόνων, (π.χ., Βέλγιο, Ισπανία, Τσεχία, Γαλλία, Λουξεμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο, 
Πολωνία). Η Κύπρος μαζί με χώρες όπως η Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα και οι Κάτω Χώρες διασφαλίζουν 
πρόσβαση μετά τα 4 χρόνια. Οπόταν, σε χώρες όπως η Κύπρος, όπου δεν διασφαλίζεται από το 
Κράτος πρόσβαση στις δομές φροντίδας, οι άτυπες μορφές φροντίδας είναι διαδεδομένες.   

Επιπρόσθετα, όπως ειπώθηκε στις συνεντεύξεις η χρονικά περιορισμένη άδεια μητρότητας (18 
εβδομάδες) που παραχωρείται στην Κύπρο είναι ανάμεσα στους λόγους που σε συνδυασμό με 
την ανεπάρκεια δομών για βρέφη, οδηγεί πολλούς γονείς να καταφύγουν στην άτυπη φροντίδα 
από πολύ νωρίς στη ζωή των παιδιών. Ο περιορισμός της άδειας μητρότητας σε συνδυασμό με 
την ανεπαρκή διασφάλιση για πρόσβαση των παιδιών στις δομές παιδικής φροντίδας 
δημιουργούν το λεγόμενο «χάσμα παιδικής φροντίδας». Σύμφωνα με την Έκθεση Eurydice (2019, 
σελ. 51), το «χάσμα παιδικής φροντίδας» καταδεικνύει το ποσό του χρόνου που ένα παιδί δεν 
καλύπτεται ούτε από την άδεια μητρότητας ούτε από τη διασφάλιση καθολικής πρόσβασης στις 
δομές φροντίδας. Στο παρακάτω πίνακα, φαίνεται ότι η Κύπρος είναι ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ 
με υψηλό «χάσμα παιδικής φροντίδας». 
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Πίνακας: Χάσμα Παιδικής Φροντίδας (Childcare gap) 2018/19 

 

Childcare leave   Legal entitlement   
+ childcare leave     

Legal               
Entitlement  

Compulsory   
ECEC           

Compulsory         
primary education 

 

Childcare gap: space between 2 bullets = 1 year 

Source: Eurydice.

Age  



24 
 

ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ   

Μια από τις σημαντικότερες επιπτώσεις που επιφέρει η μη-διασφάλιση για πρόσβαση των 
παιδιών όλων των ηλικιών στις δομές παιδικής φροντίδας είναι το κόστος που επιβαρύνει τον 
οικονομικό προϋπολογισμό των νοικοκυριών με παιδιά στις ιδιωτικές και κοινοτικές δομές 
φροντίδας και απασχόλησης των παιδιών. Το ελάχιστο κόστος για ένα παιδί σε τέτοιες δομές 
κυμαίνεται από τα 200 ευρώ στα κοινοτικά κέντρα με 550 ευρώ στα ιδιωτικά, ανάλογα με τις ώρες 
που ένα παιδί περνά στα εν λόγω κέντρα και τις υπηρεσίες που λαμβάνει από το κέντρο. Ο 
προϋπολογισμός ενός νοικοκυριού με δεύτερο ή περισσότερα παιδιά σε δομές φροντίδας 
εκτοξεύετε κατακόρυφα. Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες και συμμετέχουσες στις συνεντεύξεις, 
οι ακόλουθες ομάδες είναι αυτές επηρεάζονται περισσότερο από το υψηλό κόστος τροφείων:  

1. Οι μονογονειακές οικογένειες. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι γυναίκες είναι που 
ηγούνται το τύπο αυτό οικογένειας, οπόταν οι γυναίκες επηρεάζονται περισσότερο.    

2. Οι οικογένειες με μεταναστευτικό υπόβαθρο και οι οικογένειες προσφύγων,   
3. Οι οικογένειες με χαμηλά και πολύ χαμηλά εισοδήματα και οι λήπτες δημόσιων 

βοηθημάτων. Η οικονομική κρίση του 2013 και οι μειώσεις μισθών των εργαζομένων έχει 
αυξήσει ιδιαίτερα τα ποσοστά φτώχειας στη χώρα επηρεάζοντας τον προϋπολογισμό των 
νοικοκυριών και τις υποχρεώσεις και λειτουργία των οικογενειών.   

4. Οι οικογένειες όπου ο ένας ή και οι δύο γονείς βρίσκονται στις άτυπες μορφές 
απασχόλησης ή/και αδήλωτης εργασίας,  

5. Οι οικογένειες με ένα ή περισσότερα παιδιά με αναπηρίες,  
6. Οι οικογένειες με ένα ή περισσότερα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίες είναι 

αναγκασμένες να πληρώνουν επιπρόσθετα δίδακτρα για ιδιωτικές υπηρεσίες ειδικής 
εκπαίδευσης, και 

7. Οι πολυμελείς οικογένειες.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι γονείς σε επαγγέλματα χαμηλής ειδίκευσης και εισοδημάτων, όπως για 
παράδειγμα οι υπάλληλοι σε φούρνους και υπεραγορές, οι στοιβαδόροι και οι πωλητές και 
πωλήτριες καταστημάτων, οι οποίοι εργάζονται με μη-συμβατά ωράρια εργασίας και σε βάρδιες 
αντιμετωπίζουν επιπρόσθετα προβλήματα. Η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων αυτών 
λαμβάνουν πολύ χαμηλά εισοδήματα αλλά δυσκολεύονται και να εξυπηρετηθούν από τα 
υφιστάμενα ωράρια εξυπηρέτησης των κέντρων φροντίδας και σταθμών και στον ιδιωτικό και 
στον κοινοτικό και κρατικό τομέα. Κατ’ εξαίρεση ορισμένων ιδιωτικών σταθμών, η εξυπηρέτηση 
των παιδιών στους σταθμούς και κέντρα φροντίδας τερματίζεται γύρω στις 5:00 – 5:30 μμ και σε 
αριθμό σταθμών τερματίζεται γύρω στις 3:00 μμ, ιδιαίτερα στους βρεφοκομικούς σταθμούς. Η 
επέκταση των ωρών λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών τα τελευταία χρόνια με τα σχετικά 
διατάγματα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν έχουν 
αντισταθμιστεί με ανάλογα μέτρα για να γίνει δυνατή η εξυπηρέτηση παιδιών και γονέων μέσα 
στο καινούργιο περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί. Ως επακόλουθο, πολλοί γονείς, στην 
πλειοψηφία τους γυναίκες, σ’ αυτούς τους τομείς εργασίας είτε έχουν εγκαταλείψει τα 
επαγγέλματά τους για να φροντίζουν τα παιδιά τους είτε αποτείνονται για βοήθεια στις άτυπες 
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μορφές φροντίδας των παιδιών για να εξυπηρετηθούν. Σημειώνετε ότι η άρνηση εργασίας σε 
βάρδιες ενός γονέα, ο οποίος έχει την ευθύνη φροντίδας των παιδιών,  σημαίνει ότι θέτει τον 
εαυτό του αυτόματα εκτός εργασίας.  

Η εγκατάλειψη του επαγγέλματος μπορεί να αυξήσει και την πιθανότητα για αριθμό γυναικών στο 
να αποταθούν για στήριξη στα δημόσια βοηθήματα. Πέρα ότι το γεγονός αυτό συμβάλει αρνητικά 
στους εθνικούς δείκτες απασχόλησης των γυναικών και εισοδημάτων, δημιουργείται μια σχέση 
εξάρτησης των γυναικών από το κράτος, η οποία εμποδίζει τόσο την κοινωνική όσο και την 
οικονομική και επαγγελματικής τους ανάπτυξη και ανέλιξη.  

Σε ανάλογη θέση, επίσης, βρίσκονται πολλές γυναίκες μονογονείς, οι οποίες εργάζονται σε τομείς 
χαμηλής εξειδίκευσης και εισοδημάτων. Ιδιαίτερα προβλήματα αντιμετωπίζουν όσες των 
γυναικών της ομάδας αυτής δεν λαμβάνουν, για τον ένα ή τον άλλο λόγο, τη διατροφή που 
καθορίζεται δικαστικά από τους πρώην συζύγους και πατέρων των παιδιών τους. Οπόταν, μια 
γυναίκα που μεγαλώνει τα παιδιά της μόνη, εργάζεται σε τομείς με τον ελάχιστο μισθό, πληρώσει 
ενοίκιο και τροφεία για τα παιδιά της, δεν λαμβάνει διατροφή από τον πατέρα των παιδιών και 
δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί από τα ωράρια λειτουργίας των κέντρων φροντίδας, αναγκαστικά θα 
εγκαταλείψει τη θέση εργασίας της και θα αποταθεί για στήριξη στα δημόσια βοηθήματα. Ως 
αποτέλεσμα, δημιουργείτε ένας φαύλος κύκλος εξάρτησης και προβλημάτων για τη γυναίκα που 
μεγαλώνει μόνη τα παιδιά της αλλά και για τα παιδιά, την ίδια στιγμή.      

 Οι σχετικές παρατηρήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (2019) για την Κύπρο συνάδουν με όλες 
τις πιο πάνω αναφορές. Συγκεκριμένα αναφέρουν τα εξής:  

«Τα επιτεύγματα στην εκπαίδευση παραμένουν χαμηλά, όπως και η συμμετοχή στην 
προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα που έχει καταστεί λιγότερο προσιτή για τα 
νοικοκυριά, καθώς το εισόδημά τους κατά τη διάρκεια της κρίσης μειώθηκε με ταχύτερο 
ρυθμό από ό, τι το κόστος της παιδικής μέριμνας» (ΕΕ, 2019, σ. 5).   

Οι συστάσεις του Συμβουλίου για την Κύπρο, οπόταν, είναι ευθυγραμμισμένες με τις σχετικές 
παρατηρήσεις. Κατά λέξη:  

«…. να αυξήσει τη συμμετοχή των εργοδοτών και των μαθητευόμενων στην 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και την οικονομικά προσιτή προσχολική 
εκπαίδευση και φροντίδα» (σελ. 9). 

Επιπρόσθετα από όλα αυτά, τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν όλες οι πιο πάνω κοινωνικές ομάδες 
αποτελούν το κύριο συστατικό της εκπαιδευτικής ανισότητας που δημιουργείται ανάμεσα στα 
παιδιά, τα οποία βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση από τις υπόλοιπες ομάδες. Αυτό σημαίνει, 
ταυτόχρονα, φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό των παιδιών και μια σειρά από κινδύνους όπως 
το συναισθηματικό στρες και οι τραυματικές εμπειρίες που δυνητικά μπορεί να προκληθούν από 
τον αποκλεισμό. Οπόταν, η απρόσκοπτη εξασφάλιση συμμετοχής των παιδιών αυτών στην 
προσχολική φροντίδα θα μπορούσε να συμβάλει ουσιαστικά στην εξισορρόπηση των παραγόντων 
κινδύνων και να διασφαλίσει την εκπαιδευτική ισότητα ανάμεσα στα παιδιά.      
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ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Οι Συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2019) προς τα Κράτη Μέλη για την 
προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα δεν δίνει έμφαση μόνο στο δικαίωμα των παιδιών για 
πρόσβαση στις δομές προσχολικής φροντίδας αλλά επεκτείνετε και στην ποιότητα των υπηρεσιών 
που προσφέρεται από τις δομές, την οποία θεωρεί ως το θεμέλιο των συστημάτων εκπαίδευσης 
και κατάρτισης και ‘αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής αλληλουχίας’. Οι Συστάσεις 
καταρτίζουν το Πλαίσιο Ποιότητας της ΕΕ για την Προσχολική Εκπαίδευση και Φροντίδα’ το οποίο 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα: (1) οικονομικά προσιτή πρόσβαση για όλα τα παιδιά, (2) παροχή 
προγραμμάτων που προωθούν τη συμμετοχή και κοινωνική ένταξη και πολυμορφία, (3) άρτια 
ειδικευμένο προσωπικό με αρχική και συνεχή κατάρτιση, (4) υποστηρικτικές συνθήκες εργασίας 
που δημιουργεί ευκαιρίες για συνεργασίες με τους γονείς, (5)  προγράμματα που επιτρέπουν στα 
παιδιά να αναπτύξουν πλήρως τις ικανότητες και δεξιότητές τους συμπεριλαμβανομένων της 
κοινωνικής, συναισθηματικής, γνωστικής και σωματικής ανάπτυξης και (6) παρακολούθηση για 
την προστασία των παιδιών και αξιολόγηση.  

Από τη συζήτηση που προέκυψε από τις συνεντεύξεις εκπροσώπων φορέων που σχετίζονται με 
τη φροντίδα των παιδιών δημιουργείται η αίσθηση ότι οι υφιστάμενες δομές στην Κύπρο 
προσφέρουν ένα αρκετά υψηλό επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών, ιδιαίτερα οι δομές στον ιδιωτικό 
τομέα. Επιπρόσθετα, οι ίδιοι οι γονείς που συμμετείχαν στο ποσοτικό κομμάτι της έρευνας με 
ποσοστά που ξεπερνούν το 80% δηλώνουν ότι οι υπηρεσίες που λαμβάνουν από τις δομές όπου 
είναι ενταγμένα τα παιδιά τους είναι ‘υψηλές’ είτε ‘εξαιρετικές’ (Βλ. Κεφάλαιο για την ανάλυση 
ποσοτικής έρευνας για λεπτομέρειες). Ανάμεσα στους παράγοντες που έχουν συμβάλλει στην 
αναβάθμιση και ποιότητα των υπηρεσιών φροντίδας είναι: 

1. Οι διάφοροι τύποι ελέγχων που διενεργούνται, τουλάχιστον στα ιδιωτικά κέντρα, από 
επτά κρατικές υπηρεσίες ετησίως ως ακολούθως: Ηλεκτρομηχανολογική υπηρεσία, 
Υπουργείο Παιδείας, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας, 
Πολεοδομία, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Υγειονομείο, Υπουργείο Υγείας για τα 
πιστοποιητικά καταλληλόλητας του προσωπικού σε σχέση με μεταδοτικές ασθένειες 
όπως η σύφιλη, ηπατίτιδα και AIDS.  

2. Ο ανταγωνισμός που υπάρχει ανάμεσα στα κέντρα φροντίδας παιδιών στον ιδιωτικό 
τομέα και η πίεση των δομών αυτών για ανάπτυξη και βελτίωση,  

3. Οι απαιτήσεις των ίδιων των γονέων για ποιοτική παροχή υπηρεσιών και δραστηριοτήτων 
των παιδιών, 

4. Οι Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για την προστασία και ποιότητα υπηρεσιών προς τα παιδιά,  
5. Η ανάγκη ευθυγράμμισης και υιοθέτησης των νέων τεχνολογιών εκπαίδευσης από τα 

κέντρα φροντίδας (π.χ. διαδραστικοί πίνακες, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, διαδίκτυο), 
6. Η ίδια η εξέλιξη της εκπαιδευτικής επιστήμης και το εξιδεικευμένο προσωπικό 

παιδαγωγών, νηπιαγωγών και βρεφοκόμων που εργοδοτείται στα κέντρα φροντίδας,  
7. Ο σύγχρονος εξοπλισμός δραστηριοτήτων των κέντρων φροντίδας,  
8. Η διενέργεια εκτίμησης κινδύνων από τα ιδιωτικά κέντρα φροντίδας, και 
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9. Η ανάγκη προσαρμογής στην ποικιλόμορφη σύσταση των κέντρων φροντίδας (π.χ., παιδιά 
μεταναστών, δίγλωσσα παιδιά, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, παιδιά με αναπηρίες).     

Παρόλο ότι διαπιστώνεται αναμφισβήτητα σημαντική ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών των 
κέντρων φροντίδας και απασχόλησης παιδιών τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο, ταυτόχρονα έχουν 
προκύψει αναφορές για πτυχές της ποιότητας υπηρεσιών που χρειάζονται περαιτέρω βελτίωση. 
Ένας ενδεικτικός κατάλογος υπηρεσιών που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την ποιότητα 
υπηρεσιών είναι ο ακόλουθος:  

1. Πιο συστηματική, πολύ-θεματική συνεχιζόμενη κατάρτιση του εκπαιδευτικού 
προσωπικού των κέντρων φροντίδας. Διαπιστώνεται ότι οι πλείστες δράσεις 
συνεχιζόμενης κατάρτισης του προσωπικού είναι ευκαιριακές παρά συστηματικές και δεν 
προγραμματίζονται με βάση τις πραγματικές ανάγκες κατάρτισης του προσωπικού,   

2. Συστηματική συνεχιζόμενη κατάρτιση των βοηθών που εργάζονται στα κέντρα φροντίδας 
και σταθμούς. Διαπιστώνεται ότι το προσωπικό αυτό δεν έχει υπόβαθρο κατάρτισης σε 
σχέση με τη φροντίδα και ασφάλεια των παιδιών. Οι γνώσεις τους αποκτούνται εμπειρικά 
και τα προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισής τους είναι σχεδόν ανύπαρκτα.  

3. Επέκταση συνεργασιών των κέντρων φροντίδας και προστασίας παιδιών με 
εξιδεικευμένους επαγγελματίες που δουλεύουν με τα παιδιά όπως λογοθεραπευτές, 
φυσιοθεραπευτές, γυμναστές, παιδοψυχολόγους, μουσικο-παιδαγωγούς και ειδικούς 
παιδαγωγούς. Τέτοιες συνεργασίες είναι σχεδόν ανύπαρκτες στις κοινοτικές και κρατικές 
δομές. Αρκετές ιδιωτικές δομές ακολουθούν μερικώς την τάση αυτή συνεργασιών αλλά 
υπάρχει ευρύ πεδίο βελτίωσης,  

4. Διασύνδεση των κέντρων φροντίδας και απασχόλησης παιδιών με τις κοινότητες και την 
πολιτισμική ζωή του τόπου, 

5. Υιοθέτηση δίγλωσσων προγραμμάτων εκπαίδευσης παιδιών εκεί όπου η σύνθεση των 
παιδιών στη δομή χαρακτηρίζεται από ευρεία ποικιλομορφία, 

6. Στενότερη συνεργασία γονέων, διευθύνσεων και προσωπικού της κάθε δομής για 
ανάδραση, εντοπισμό προβλημάτων, δυσκολιών και τρόπων επίλυσης προβλημάτων,  

7. Συντονισμός και συνεργασία μεταξύ διευθύνσεων και προσωπικού από τις ιδιωτικές, 
κοινοτικές και κρατικές δομές για θέματα που αφορούν νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, 
ανταλλαγής απόψεων και τεχνογνωσίας, συνεργασιών και διεκδικήσεων που θα 
βελτίωναν δυνητικά την ποιότητα υπηρεσιών όλων των δομών.  
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ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  

Στα πλαίσια των προσωπικών συνεντεύξεων, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες και 
συμμετέχουσες να προσδιορίσουν αρχικά τις βασικότερες προκλήσεις του συστήματος παιδικής 
φροντίδας στην Κύπρο και ακολούθως να συζητήσουν τους παράγοντες οι οποίοι εμποδίζουν ή 
καθυστερούν την ανάπτυξη ενός πιο ολοκληρωμένου και συμπεριληπτικού συστήματος.    

Η σημαντικότερη πρόκληση που επισημάνθηκε είναι η αδυναμία επέκτασης των δομών παιδικής 
φροντίδας. Το κόστος ανέγερσης ή διαμόρφωσης υφιστάμενων κτηρίων σε συνδυασμό με τις 
απαιτητικές προδιαγραφές που καθορίζονται από τη σχετική νομοθεσία είναι άκρως αποτρεπτικός 
παράγοντας επένδυσης, ιδιαίτερα για νέες και νέους απόφοιτους παιδαγωγικής, νηπιαγωγικής και 
βρεφοκομίας για δημιουργία έστω και μικρών μονάδων. Από την μια, το Κράτος δεν επενδύει στην 
επέκταση των κρατικών δομών παρά μόνο στηρίζει τις κοινοτικές πρωτοβουλίες, και από την άλλη 
δεν προσφέρετε καμιά στήριξη για επενδύσεις στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Επισημαίνεται ότι ο 
περιορισμός των δομών είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το υψηλό κόστος παροχής παιδικής 
φροντίδας στον τόπο αποτρέποντας τον υγιή ανταγωνισμό και την περαιτέρω ανάπτυξη του 
τομέα. Οπόταν, η επέκταση των δομών φροντίδας, ιδιαίτερα για τα βρέφη, διαιωνίζετε δια μέσου 
των χρόνων όπως διαιωνίζονται και όλα τα άλλα προβλήματα που συνδέονται με την ανεπάρκεια 
φροντίδας και αφορούν είτε τα ίδια τα παιδιά, τους γονείς - ιδιαίτερα τις γυναίκες που έχουν 
αυξημένες ευθύνες φροντίδας σε σχέση με τους συζύγους – τον οικονομικό προϋπολογισμό των 
νοικοκυριών αλλά και τα ευρύτερα κοινωνικά προβλήματα όπως τα ποσοστά γυναικών στην 
απασχόληση, το χάσμα αμοιβών μεταξύ αντρών και γυναικών, τα θέματα ισότητας και κοινωνικής 
δικαιοσύνης και την εξισορρόπηση ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής (βλ. επόμενο υπο-
κεφάλαιο για λεπτομέρειες).    

Δεύτερο, μια άλλη σημαντική πρόκληση που καθορίζεται είναι η απουσία δομών σε μεγάλο βαθμό 
στις αγροτικές και ορεινές περιοχές ανά το Παγκύπριο. Η απουσία τέτοιων υπηρεσιών είναι 
ανάμεσα στους παράγοντες που σπρώχνουν μεγάλο αριθμό νέων ζευγαριών να εγκαταλείψουν 
την ύπαιθρο με ότι αυτό συνεπάγεται για τους ιδίους, τις κοινότητές τους, την αγροτική ανάπτυξη 
και παραγωγή και την ίδια την Κυπριακή κοινωνία. Οι ορεινές περιοχές, ιδιαίτερα, φαίνεται να 
είναι ο φτωχός συγγενής των κοινωνικών ‘επιταγών’ του τόπου –  κοινωνικής μέριμνας και 
κοινωνικής προστασίας.  

Τρίτο και σε σχέση τις αυξημένες ώρες που τα παιδιά στην Κύπρο περνούν στις άτυπες μορφές 
φροντίδας, πρόκληση προσδιορίζεται ως η νοοτροπία πολλών γονέων που πιστεύουν ότι τα παιδιά 
είναι πιο ασφαλισμένα να μεγαλώνουν στα πρώτα στάδια ανάπτυξής τους με τις παππούδες και 
τις γιαγιάδες παρά σε ένα δομημένο περιβάλλον. Η ενημέρωση των γονέων για τα οφέλη που 
προκύπτουν στην ανάπτυξη του παιδιού στο συστηματικό περιβάλλον και στην ίδια την παιδική 
κοινωνία θεωρείται επιτακτική.   

Τέταρτο, πρόκληση για πολλούς συμμετέχοντες στην έρευνα θεωρείται η ίδια η περιορισμένη 
επένδυση του κράτους για κρατικές δομές φροντίδας παιδιών, γεγονός που επιτρέπει την 
κερδοσκοπία στους ιδιώτες επιχειρηματίες για ένα ζήτημα το οποίο το κράτος φέρει την κύρια 
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ευθύνη. Την ίδια στιγμή εκφράστηκε η άποψη ότι το κόστος φροντίδας για το κράτος στις κρατικές 
δομές είναι υπερδιπλάσιο από ότι στον ιδιωτικό τομέα.  

Πέμπτο, η ανάγκη αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας θεωρείται ουσιαστική 
πρόκληση για να μπορέσει να αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα φροντίδας, η οποία 
Υπηρεσία έχει και την ευθύνη να προτείνει αλλαγές που αφορούν την πολιτική του κράτους για 
την κοινωνική προστασία. Επίσης, ειπώθηκε ότι υπάρχει τεράστια ανάγκη συγκρότησης 
καινοτόμων υπηρεσιών από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και ανάπτυξη συνεργασιών με 
εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα καθορίσουν τις πραγματικές ανάγκες φροντίδας και θα επιδιώξουν 
χρηματοδοτήσεις για την επέκταση των υποδομών.   

Μετά από την εξέταση των απόψεων των συμμετεχόντων για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η 
Κύπρος σε σχέση με το σύστημα παιδικής φροντίδας, η συζήτηση κατευθύνθηκε προς τους 
ανασταλτικούς ή περιοριστικούς παραγόντων που υπονομεύουν την ανάπτυξη ενός ολιστικού 
συστήματος φροντίδας παιδιών. Τα ευρήματα της συζήτησης παρατίθενται στον παρακάτω 
κατάλογο δέκα σημείων:  

1. Οι συντηρητικές πολιτικές αποφάσεις, οι οποίες έχουν θέσει όλα τα ζητήματα κοινωνικής 
πρόνοιας, ανάμεσά τους και την παιδική φροντίδα, σε δευτερεύων ζήτημα,  

2. Η έλλειψη οράματος, πολιτικής βούλησης και σχεδίου δράσης από τις εκάστοτε 
κυβερνήσεις ως προς την ανάπτυξη ενός σύγχρονου και καινοτόμου συστήματος παιδικής 
φροντίδας,   

3. Η έλλειψη αποφασιστικότητας των εκάστοτε κυβερνήσεων για υιοθέτηση πολιτικών  που 
συνδέονται άρρηκτα με την παιδική φροντίδα και το κόστος φροντίδας των παιδιών όπως 
το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο τόπος,   

4. Η άγνοια ή/και η παραγνώριση/υποτίμηση των θετικών επιπτώσεων που μπορεί να 
προκύψουν δυνητικά από ένα ολιστικό σύστημα παιδικής φροντίδας α. για τα ίδια τα 
παιδιά και την ακαδημαϊκή και κοινωνικο-ψυχολογική ανάπτυξη και εξέλιξή τους, β. για 
τους γονείς και τον προϋπολογισμό του νοικοκυριού, γ. για τη βελτίωση των δεικτών 
γυναικείας απασχόλησης και παραγωγικότητας, δ. για τη μείωση του χάσματος αμοιβών 
και της παιδικής φτώχειας και ε. την εξισορρόπηση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής,    

5. Η απουσία συστηματικής επιστημονικής έρευνας και μελέτης ως προς τη διάθεση 
υπηρεσιών και αναγκών φροντίδας στην κάθε κοινότητα, η οποία θα λειτουργούσε ως 
αντικείμενο γνώσης αλλά και μοχλός πίεσης προς τα άτομα που λαμβάνουν αποφάσεις 
και τις κυβερνήσεις να προχωρήσουν με θετικές δράσεις,       

6. Η απουσία συντονισμού και ενεργοποίησης των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
– λ.χ., μη κυβερνητικών οργανώσεων, συνδικαλιστικών οργανώσεων, οργανώσεις 
εργοδοτών, γυναικείων οργανώσεων και άλλων κοινωνικών παραγόντων – για τη σύσταση 
προτάσεων, την ανάληψη θετικών δράσεων και την εξάσκηση παρασκηνιακής πίεσης,  

7. Η απουσία νομοθετικού πλαισίου που διέπει την ανάπτυξη και λειτουργία των κοινωνικών 
επιχειρήσεων,  
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8. Ο περιορισμός εξουσιών και η ανεπαρκής οικονομική στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης 
από το κεντρικό κράτος, η οποία θα μπορούσε να συμβάλει στην ανάπτυξη επεκτείνοντας 
τις υφιστάμενές της δομές,   

9. Το σαθρό γραφειοκρατικό σύστημα που μαστίζει τη δημόσια υπηρεσία και τις 
συνακόλουθες  βραδυκίνητες διαδικασίες εφαρμογής υφιστάμενων αποφάσεων ή/και 
πολιτικών που αφορούν στην παιδική φροντίδα, και 

10. Η νοοτροπία η οποία επικράτησε στην Κύπρο για δεκαετίες για το ότι η κύρια ευθύνη 
φροντίδας των παιδιών βαρύνει τις γυναίκες, των οποίων η θέση βρίσκεται στο σπίτι για 
να φροντίζει τα παιδιά αντί στην αγορά εργασίας και την παραγωγή. Αυτή η νοοτροπία 
εμπόδισε την ανάπτυξη συστηματικών ρυθμίσεων για τη φροντίδα των παιδιών 
μεταθέτοντας τις ευθύνες του κράτους για την παιδική φροντίδα στους ώμους των 
γυναικών και βαρύνοντας την ίδια στιγμή τον οικογενειακό προϋπολογισμό.  

 

  



31 
 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ, ΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ  

Οι θέσεις και απόψεις των συμμετεχόντων ως προς τη συσχέτιση των υπηρεσιών φροντίδας και 
της εξισορρόπησης επαγγελματικής και ιδιωτική ζωής υπήρχαν περισσότερο από πασιφανής. Τα 
δύο θέματα φαίνεται να λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία. Τα παρακάτω αποσπάσματα 
συνεντεύξεων αναδεικνύουν και τη συσχέτιση αυτή αλλά προσδιορίζουν ταυτόχρονα την 
πολυπλοκότητα του ζητήματος, σε σχέση με την εισδοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, τα 
θέματα ισότητας μεταξύ αντρών και γυναικών, τα εμπόδια διεκδίκησης ψηλών θέσεων εργασίας 
στους οργανισμούς και επιχειρήσεις όπου απασχολούνται οι γυναίκες αλλά και τα εμπόδια 
συμμετοχής των γυναικών στην κοινωνική και συνδικαλιστική δράση. Με τα δικά τους λόγια:  

Αν δεν υπάρχει το ένα δεν μπορεί να υπάρξει και το άλλο. Εν αποδεδειγμένο, ότι για να 
μπορέσει η γυναίκα να μπει στην αγορά εργασίας πρέπει να λυθεί το πρόβλημα της 
φροντίδας και φύλαξης των παιδιών αλλά και για να ανελιχθεί… πετυχαίνοντας τον ένα 
στόχο, πετυχαίνετε και ο στόχος της συμμετοχής και της ανέλιξης της γυναίκας στην 
εργασία. Γνωρίζουμε ότι στην ανέλιξη, ιδιαίτερα, γιατί με την ανέλιξη προστίθενται νέα 
καθήκοντα, ίσως και περισσότερες ώρες εργασίας, περισσότερες ευθύνες… ε με τις 
υφιστάμενες δομές και το ωράριο εξυπηρέτησης παιδιών, οι γυναίκες πρέπει να φύγουν 
από τη δουλειά τους. Γι αυτό το λόγο, πολλές γυναίκες δυσκολεύονται να δεχτούν ή να 
διεκδικήσουν ψηλές θέσεις εργασίας για να μην ξεφύγουν από το ρυθμισμένο ωράριο. 
Είτε θα διεκδικήσουν μια θέση, η οποία μισθολογικά να τις βοηθά να αγοράζουν 
υπηρεσίες φροντίδας είτε δεν θα διεκδικήσουν ψηλότερες θέσεις εργασίας…    

Εν μεγάλο το θέμα σου, ξέρετε ότι εμάς η άποψή μας όσο αφορά την ισότητα, γιατί περί 
ισότητας μιλάμε πλέον, θεωρούμε ότι αυτό το κομμάτι είναι το μεγαλύτερο στοίχημα. Γιατί 
μια γυναίκα, η οποία δεν έχει που να αφήσει το μωρό της, και οι σημερινές γιαγιάδες, η 
νέα γενιά γιαγιάδων, είμαστε ακόμη ενεργές στην κοινωνία… το τελευταίο που την 
ενδιαφέρει είναι η δουλειά της και η ανέλιξη της. Προπάντων η ανέλιξη, στη δουλειά 
κουτσά-στραβά μπορεί να πάει, διότι έχει την οικονομική ανάγκη, στην ανέλιξη όμως…; Η 
ανέλιξη για μια γυναίκα, αφήνει την πάντα τελευταία. Και να πούμε ότι σε θέσεις κλειδιά 
βλέπουμε στην πλειοψηφία, γιατί τώρα αρχίσαν τσιαι αλλάζουν λίο οι αριθμοί, βλέπουμε 
γυναίκες που εν πάνω που 40, οι οποίες έχουν ήδη μεγαλώσει τα παιδιά τους. Εν ναιν 
τυχαίο τούτο το πράμα. Άρα το σημαντικό είναι για να μπορέσουν οι γυναίκες να 
προχωρήσουν και εκείνες μαζί με τους άντρες, στην καριέρα τους, στην ανέλιξή τους, αν 
θέλετε να ασχοληθούν και με τον συνδικαλισμό, να ασχοληθούν με τις γυναικείες και τις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις, που όλες μας αυτή τη στιγμή έχουμε τεράστια πρόβλημα, θα 
πρέπει να λυθεί το θέμα της φροντίδας των παιδιών…   

Τα παρακάτω, επίσης, αποσπάσματα συνεντεύξεων καταδεικνύουν εύστοχα το πως η ανεπάρκεια 
δομών φροντίδας οδηγεί στις ανισότητες, στην επιβάρυνση της οικονομίας από την απουσία των 
γυναικών στην εργασία, τις επιπτώσεις στην οικογενειακή ζωή και τις σχέσεις μεταξύ συζύγων, το 
κοινωνικό χάσμα που δημιουργείται στην κοινωνία αλλά και τη συμμετοχή των γυναικών στην 
πολιτική ζωή. Όπως οι ίδιοι οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες εκφράστηκαν:   
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Υπάρχει άμεση συνάρτηση του ζητήματος συμβιβασμού ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής 
και όχι μόνο για τη γυναίκα, τσιαι για τον άντρα. Αν δεν υπάρχουν δομές φροντίδας δεν 
μπορεί να υπάρξει σωστή εξισορρόπηση, ο άντρας ο οποίος επιστρέφει στο σπίτι για να 
μεγαλώνει παιδιά, εκεί που δεν υπάρχουν παππούδες/γιαγιάδες είναι η μάνα. Οπόταν εν 
κατακλείδι, η έλλειψη δομών φροντίδας είναι σε βάρος της γυναίκας … και το μισθολογικό 
είναι ένα ζήτημα, όταν απουσιάζει η γυναίκα από την εργασία, σημαίνει ότι απουσιάζει από 
την κοινωνική ζωή, σημαίνει ότι απουσιάζει από την πολιτική ζωή, σημαίνει ότι οξύνονται, 
μεγαλώνουν όλες οι διακρίσεις εις βάρος των γυναικών..  

Κατά την άποψη μου είμαστε σε μια φάση της κοινωνίας και της οικονομίας, και με την 
πανδημία, που πλέον η συμβολή των εργαζομένων στην οικονομία είναι ακρογωνιαίος 
λίθος… άρα δεν μπορούμε να στερούμαστε σαν οικονομία εργατικά χέρια γιατί δεν 
μπορούμε να πάρουμε τα παιδιά σε χώρους που να τα φυλάσσουν, και σε ώρες εργασίας 
που θα επιτρέπουν στο γονιό να μένει απερίσπαστος στη δουλειά του. Πιστεύω ότι κάποια 
στιγμή πρέπει να ανοίξει το θέμα με συγκεκριμένες δράσεις για να μπορέσουμε να 
στηρίξουμε τις οικογένειες, δεν πρέπει ουσιαστικά ένας γονιός να φεύγει η ώρα 3:00 άρον 
άρον από τη δουλειά του για να πάει να πιάσει το παιδί του.. είναι τουλάχιστον 
αντιπαραγωγικό τούτο το πράμα. Θα πρέπει ο γονιός από την ώρα που θα πάει στη δουλειά 
του, μέχρι να επιστρέψει να ξέρει ότι το παιδί του είναι κάπου με ασφάλεια, με υγεία τσιαι 
να μπορεί να στηριχθεί ουσιαστικά.  

Τούτο εν ένα θέμα το οποίο εδημιούργησε τσιαι μεγάλο χάσμα το οποίο υπάρχει στην 
κοινωνία, γιατί πολλά που τα προβλήματα που δημιουργούνται στις οικογενειακές μονάδες 
εν λόγω της απουσίας τούτων των υποδομών τσιαι που την ψυχολογία που δημιουργείται, 
για τους γονείς, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει τσιαι συγκρούσεις στους γονείς. Τα 
τελευταία χρόνια βλέπουμε, δυστυχώς, τσιαι αύξηση των διαζυγίων και κάθε φορά που 
έχουμε αύξηση των διαζυγίων, τα προβλήματα τούτα γίνονται ακόμα μεγαλύτερα γιατί 
τσιαμέ το κόστος της φροντίδας των παιδιών είναι υπερδιπλάσιο τσιαι όταν έχουμε 
οικογένειες, κυρίως όταν ο πατέρας αδυνατεί να πληρώνει διατροφή, το κόστος για μια 
γυναίκα μονογονιό, η οποία θα πρέπει να αναλάβει τσιαι το κόστος διαβίωσης της 
οικογένειας, τα πράματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα. Αυτό φυσικά μπορεί εκατέρωθεν, να 
αφορά τσιαι τον πατέρα…  

Συμπερασματικά, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η διασύνδεση διαθεσιμότητας και επάρκειας 
υποδομών και η εξισορρόπηση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής είναι άμεση και ότι ο άνισος 
καταμερισμός ευθύνης φροντίδας των παιδιών επηρεάζει περισσότερο τις γυναίκες παρά τους 
άντρες4. Επιπρόσθετα, οι γυναίκες, οι οποίες έχουν και την κύρια ευθύνη φροντίδας των παιδιών, 
είτε δυσκολεύονται να ενταχθούν στην αγορά εργασίας είτε απασχολούνται σε θέσεις ημι-
απασχόλησης είτε σε μορφές επισφαλούς εργασίας για να εξυπηρετούν τις υποχρεώσεις τους ως 
εργαζόμενες και φροντίστριες των παιδιών είτε δεν διεκδικούν ψηλότερες θέσεις εργασίας για να 
μπορούν να εκπληρώσουν τους πολλαπλούς κοινωνικούς τους ρόλους. Επίσης, οι ευθύνες 
φροντίδας των παιδιών, εκτός ότι εμποδίζει την ισότιμη ένταξη αντρών και γυναικών στην 
απασχόληση εμποδίζει και τις γυναίκες να εμπλακούν και να συνεισφέρουν στην κοινωνική, 

 
4 Στο κεφάλαιο ποσοτικής ανάλυσης δεδομένων συμπεραίνεται, από τις δηλώσεις των γονέων, ότι το 
ποσοστό νέων ζευγαριών που αναλαμβάνει από κοινού τη φροντίδα των παιδιών είναι αρκετά ψηλό. 
Ωστόσο, το ποσοστό των γυναικών που έχουν την κύρια ευθύνη φροντίδας των παιδιών να είναι ψηλότερο 
από αυτών των συζύγων τους.     
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συνδικαλιστική και πολιτική ζωή του τόπου. Επισημαίνεται ότι, τα ευρήματα της πολύ πρόσφατης 
έρευνας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE, 2020), με τίτλο 
«Ανισότητες μεταξύ των Φύλων στη Φροντίδα και το Εισόδημα στην ΕΕ» είναι σε συνάρτηση με 
όλα τα συμπεράσματα της έρευνας αυτής, η οποία δίνει ιδιαίτερη σημασία στα θέματα της 
παρεμπόδισης στην πρόσβαση των γυναικών λόγω των αυξημένων ευθυνών απλήρωτης 
φροντίδας5. Όσο αφορά την Κύπρο, η έρευνα αυτή καταδεικνύει ότι υπάρχει μεγάλο χάσμα μεταξύ 
του ποσοστού εργαζόμενων αντρών και γυναικών στις ευθύνες απλήρωτης φροντίδας (παιδιών 
και ηλικιωμένων). Συγκεκριμένα, μόνο το 41% των εργαζόμενων αντρών στην Κύπρο αναλαμβάνει 
ευθύνες φροντίδας έναντι του 86% των γυναικών. Παρόλο ότι, η σχετική ντιρεκτίβα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την ‘Εξισορρόπηση 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής’ (2019) κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση υποδεικνύοντας 
στα Κράτη Μέλη σαφής οδηγίες για μέτρα που ενισχύουν πιο ισορροπημένη κατανομή μεταξύ 
ανδρών και γυναικών στα θέματα της φροντίδας και της οικιακής εργασίας, εντούτοις φαίνεται 
ότι η Κύπρος προχωρεί με πολύ αργούς ρυθμούς στην ανάπτυξη και εφαρμογή τέτοιων μέτρων.         

Επιπρόσθετα από όλα αυτά, η ανεπάρκεια και διαθεσιμότητα δομών φροντίδας για τα παιδιά και 
η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι άρρηκτα συνδεδεμένα φαινόμενα. Οι διαθέσιμοι 
δείκτες (δείκτης AROPE6) της Στατιστικής Υπηρεσίας (2019) υποστηρίζουν ότι η σχετική φτώχεια 
έχει φύλο εφόσον τα ποσοστά φτώχειας των γυναικών σε κίνδυνο φτώχειας (23,3%) είναι 
αυξημένα έναντι των αντρών (21,2%). Η πλήρης απασχόληση των γυναικών και η μείωση του 
χάσματος αμοιβών είναι ανάμεσα στους σημαντικούς παράγοντες, οι οποίοι μπορεί να 
βοηθήσουν δυνητικά στη μείωση των ποσοστών φτώχειας. Για να μπορέσουν, όμως, οι γυναίκες 
να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και στην πλήρη απασχόληση θα πρέπει να ληφθούν οι 
κατάλληλες αποφάσεις πολιτικής που θα στηρίξουν συνολικά τη φροντίδα των παιδιών σε όλες 
τις ηλικιακές ομάδες και για όλους τους εργαζόμενους γονείς σε όλους τους τομείς εργασίας. Πέρα 
από την αύξηση του ποσοστού γυναικών στην απασχόληση, θα πρέπει να αυξηθεί και το ποσοστό 
γυναικών σε ψηλότερες θέσεις εργασίας για να μπορέσει να μειωθεί το χάσμα αμοιβών. Η 
διεκδίκηση, όμως, ψηλότερων θέσεων εργασία περνά και πάλι μέσα από τη διαθεσιμότητα και 
επάρκεια δομών φροντίδας των παιδιών.  

  

  

 
5 Τα συμπεράσματα της έρευνας του EIGE εξετάσει και τα θέματα της φροντίδα των παιδιών και των 
ηλικιωμένων. Σημειώνεται ότι η φροντίδα για τα ηλικιωμένα άτομα θα εξεταστεί στην Β’ Φάση της 
έρευνάς μας.    
6 Ποσοστό κινδύνου φτώχιας (AROP): Ποσοστό κινδύνου φτώχιας είναι το ποσοστό των ατόμων που έχουν 
εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχιας. Μετρά τη σχετική φτώχια και όχι την απόλυτη φτώχια. 
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ 
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ   

Τα πλεονεκτήματα που πηγάζουν από την ανάπτυξη ενός ολιστικού μοντέλου φροντίδας παιδιών 
υπήρξε, επίσης, αντικείμενο συζήτησης στις προσωπικές συνεντεύξεις με τους συμμετέχοντες και 
συμμετέχουσες στην έρευνα. Στις παραγράφους που ακολουθούν συνοψίζονται οι απόψεις και 
θέσεις που καταγράφηκαν στις συνεντεύξεις. Ταυτόχρονα, οι απόψεις αυτές αναλύονται 
περαιτέρω από τον ερευνητή και εμπλουτίζονται από τις πρακτικές που εφαρμόστηκαν σε άλλες 
περιοχές στη βάση της διεθνούς βιβλιογραφίας και των σχετικών αναφορών της ΕΕ και των 
Ηνωμένων Εθνών.  

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση που προηγήθηκε στα πιο πάνω υπο-κεφάλαια της έκθεσης 
αυτής, μπορεί εύκολα να συμπεράνει ο αναγνώστης ότι τα πλεονεκτήματα που μπορεί να 
προκύψουν δυνητικά από την ανάπτυξη ενός τέτοιου μοντέλου εκτείνονται σε διάφορους τομείς 
της Κυπριακής κοινωνίας και οικονομίας και σε πολλές κοινωνικές ομάδες συμπεριλαμβανομένων 
των ίδιων των παιδιών, των γονέων και ιδιαίτερα των μητέρων που έχουν αυξημένες ως προς τους 
συζύγους ευθύνες φροντίδας, των παιδαγωγών που απασχολούνται στις διάφορες δομές 
φροντίδας και απασχόλησης παιδιών, των μονογονεϊκών οικογενειών, των οικογενειών με 
μεταναστευτική βιογραφία, των πολυμελών οικογενειών και των γονέων σε επισφαλείς μορφές 
απασχόλησης.      

- Η ανάπτυξη ενός τέτοιου μοντέλου θα βοηθήσει την Κύπρο να κάνει αλματώδη βήματα 
προς επίτευξη των τεσσάρων από τους δεκαεπτά στόχους της ‘Ατζέντας για Βιώσιμη 
Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών’ (2015), οι οποίοι σχετίζονται, όπως αναλύεται πιο πάνω 
στην έκθεση, με τη φροντίδα και απασχόληση παιδιών: (1) Ποιοτική Εκπαίδευση, (2) 
Μηδενική Φτώχεια, (3) Ισότητα των Φύλων και (4) Λιγότερες Ανισότητες. Ο στόχος για την 
ποιοτική εκπαίδευση, συγκεκριμένα, προβλέπει ότι όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, 
θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ποιοτική βρεφονηπιακή ανάπτυξη και φροντίδα και 
προσχολική εκπαίδευση έως το 2030 με ποσοστό 95% συμμετοχής. Η ίδια η Έκθεση 
Προόδου της Κυπριακής Δημοκρατίας (2017, σελ. 21) του Υπουργείου Εσωτερικών, 
επισημαίνει ότι η Κύπρος βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ όσο αφορά την 
συμμετοχή των παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση (89,6% έναντι του 93,2% της ΕΕ) και 
ότι χρειάζεται συστηματική προσπάθεια για να επιτευχθεί ο βιώσιμος στόχος του 95% 
συμμετοχής. Εισηγείται, μάλιστα, την αύξηση θέσεων στις δομές φροντίδας και 
απασχόλησης παιδιών για να καταστεί ο στόχος εφικτός.    

- Η αναδιάρθρωση του συστήματος φροντίδας θα βοηθήσει ταυτόχρονα την Κύπρο να 
συμμορφωθεί με τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2019, σελ. 9) 
για να λάβει μέτρα προκειμένου να παρέχει οικονομικά προσιτή προσχολική εκπαίδευση 
και φροντίδα.  

- Η Κύπρο θα καταστεί πλήρως συμβατή με την Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκή Ένωσης (2000, άρθρο 14, σελ. 11) και την 11η αρχή του Ευρωπαϊκού Πυλώνα 
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Κοινωνικών Δικαιωμάτων (2017, σελ. 19) που ορίζει ότι όλα τα παιδιά έχουν Δικαίωμα σε 
οικονομικά προσιτή και καλής ποιότητας προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα.  

- Ένα ολιστικό μοντέλο παιδικής φροντίδας μπορεί να αποτελέσει δυναμικό παράγοντα για 
την εξισορρόπηση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής. Όπως έχει αναλυθεί πιο πάνω, οι 
αυξημένες ευθύνες φροντίδας των γυναικών σε συνδυασμό με την ανεπάρκεια υποδομών 
φροντίδας σπρώχνουν τις γυναίκες είτε να παραιτούνται από την εργασία τους είτε να 
επιλέγουν εργασίες πρόσκαιρης απασχόλησης και ημι-απασχόλησης ή άλλων μορφών 
επισφάλειας. Ως αποτέλεσμα, τα εισοδήματά τους επηρεάζονται αρνητικά και το χάσμα 
αμοιβών μεταξύ αντρών και γυναικών διαιωνίζεται και εμβαθύνετε (βλ. Αντωνίου et al. 
2016 για λεπτομέρειες του χάσματος αμοιβών). Οι δείκτες υπο-εκπροσώπησης των 
γυναικών στην εργασία, θα μπορούσαν να πάρουν θετικό πρόσημο σε ένα 
συμπεριληπτικό μοντέλο φροντίδας. Τα διεθνή δεδομένα υποστηρίζουν ότι η 
απασχόληση των παιδιών στα κέντρα φροντίδας κατά τις απογευματινές ώρες – γεγονός 
που συνδέεται άμεσα με τα περιορισμένα ωράρια λειτουργίας κέντρων και σταθμών 
φροντίδας παιδιών στην Κύπρο – αυξάνει τις πιθανότητες της μητέρας να εισέλθει στην 
εργασία, να κρατήσει τη θέση εργασία της και να αυξήσει τις ώρες εργασίας της (βλ. 
Gambaro et al. 2016) με τις επακόλουθες θετικές συνέπειες στο χάσμα αμοιβών μεταξύ 
αντρών και γυναικών.     

- Η επέκταση των υποδομών φροντίδας και μέριμνας των παιδιών δεν θα πρέπει να 
θεωρείται ως κόστος για το κράτος αλλά ως κοινωνική επένδυση που δίνει έναυσμα για 
την πλήρη  απασχόληση των γυναικών με καλύτερα αποτελέσματα στην οικονομία από 
ότι οι επενδύσεις που γίνονται στις υλικές/φυσικές υποδομές, για παράδειγμα, σύμφωνα 
με τα αποτελέσματα πολύ πρόσφατων διεθνών ερευνών (βλ. De Henau & Himmelweit 
2020). Τέτοιες επενδύσεις φροντίδας επιτρέπουν στα άτομα που προσφέρουν απλήρωτες 
υπηρεσίες φροντίδας να εργοδοτούνται και με αυτό το τρόπο να αυξάνεται η προσφορά 
εργασίας (labour supply) και οι θέσεις εργασίας κάτι που δεν μπορούν να προσφέρουν οι 
επενδύσεις στις φυσικές υποδομές ή τουλάχιστον δεν μπορούν να προσφέρουν με τον 
ίδιο τρόπο όπως οι κοινωνικές επενδύσεις.     

- Η πιο ισότιμη εκπροσώπηση των γυναικών στην εργασία, η οποία θα ήταν αποτέλεσμα 
ανάπτυξης και διαθεσιμότητας των δομών φροντίδας, συμβάλλει στη μείωση του 
ποσοστού φτώχειας στη χώρα, και της παιδικής και γυναικείας φτώχειας, συγκεκριμένα.  

- Η αναγνώριση και ο ρόλος της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας θεωρείται πλέον 
θεμελιώδης στην ανάπτυξη του παιδιού συμβάλει στην συναισθηματική, κοινωνική, 
ηθική,  γνωστική και ψυχοκινητική ανάπτυξη και είναι πλέον αδιαμφισβήτητη (βλ.  
Vandenbroeck 2010, Shonkoff & Phillips 2000), στοιχεία τα οποία δεν μπορεί με κανένα 
τρόπο να μεταδοθούν μέσα από την οικογένεια, όσο σημαντικός κι αν είναι ο ρόλος της 
στη φροντίδα και εκπαίδευση των παιδιών (βλ. Kamerman & Neuman 2010) και χωρίς 
φυσικά να αμφισβητείται η μητρότητα και πατρότητα, ιδιαίτερα στη συναισθηματική 
ανάπτυξη του παιδιού (Penn 2010). Τα οφέλη, οπόταν, που προκύπτουν για τα παιδιά από 
ένα ολοκληρωμένο σύστημα φροντίδας, ιδιαίτερα για τα παιδιά που ανήκουν στις 
ευάλωτες ομάδες και έχουν περισσότερα προβλήματα πρόσβασης στις δομές και στις 
ποιοτικές δομές συγκεκριμένα, θα πρέπει να θεωρούνται ανεκτίμητα.    
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- Ένα ολιστικό μοντέλο φροντίδας, το οποίο προβλέπει την ποιοτική αναβάθμιση των 
υπηρεσιών που προσφέρουν οι σταθμοί και τα κέντρα φροντίδας, ανάμεσά τους την 
συνεχιζόμενη κατάρτιση και εκπαίδευση των παιδαγωγών και των βοηθών, μπορεί 
επιφέρει οφέλη ως προς τη βιωσιμότητά τους.   

- Ένα συμπεριληπτικό μοντέλο φροντίδας και εκπαίδευσης των παιδιών, το οποίο προνοεί 
τη συμμετοχή των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία καθιστά τους ίδιους τους γονείς 
ενεργούς πολίτες και παράγοντες κοινωνικής ανάπτυξης και αλλαγής.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΡΕΥΝΑ ΓΝΩΜΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ 
ΒΡΕΦΟΠΑΙΔΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται η ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν από την έρευνα γνώμης, η 
οποία απευθύνθηκε στους/στις υπεύθυνους – π.χ., διευθυντές, ιδιοκτήτες – βρεφο-παιδοκομικών 
σταθμών σε Παγκύπρια βάση. Η έρευνα διεξήχθη με τη χρήση ενός αυτό-συμπληρώμενου 
ερωτηματολογίου και η διανομή στα ερευνητικά υποκείμενα και η συμπλήρωσή του έγινε 
ηλεκτρονικά μέσω σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (βλ. Μεθοδολογία). Θεματικά, πέρα από 
τα δημογραφικά δεδομένα, έγινε συλλογή δεδομένων για τα προσφερόμενα προγράμματα, τις 
υποστηρικτικές υπηρεσίες, το προσωπικό και τη συνεχιζόμενή του κατάρτιση και τα ωράρια 
λειτουργίας των σταθμών. Επιπρόσθετα, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να προβούν σε γενική 
αυτό-αξιολόγηση των προσφερόμενων υπηρεσιών, να επισημάνουν τα στοιχεία των σταθμών που 
χρήζουν βελτίωσης και να εκφράσουν τις απόψεις τους για τα σοβαρά προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν και τα μέτρα πολιτικής που θα μπορούσαν δυνητικά να βελτιώσουν την 
υφιστάμενη κατάσταση φροντίδας και μέριμνας των παιδιών. Οι απόψεις των συμμετεχόντων για 
τα μέτρα πολιτικής, ωστόσο, αναλύονται μαζί με τις απόψεις των συμμετεχόντων από τις άλλες 
ερευνητικές δραστηριότητες του Έργου στο τελευταίο κεφάλαιο.  

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ     

Για το δείγμα των σταθμών που συμμετείχε στην έρευνα διενεργήθηκε στρωματοποιημένη 
δειγματοληψία, η οποία έλαβε υπόψη το μέγεθος διαθεσιμότητας ανά επαρχία,  την περιοχή 
λειτουργία των σταθμών, αγροτική-αστική και την ιδιωτική και κοινοτική/δημοτική υπόσταση των 
σταθμών, με σκοπό την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος συμμετοχής. Επιτεύχθηκε η 
συμμετοχή του 12,21% του συνόλου των σταθμών ανά το Παγκύπριο, στη βάση του καταλόγου 
των σταθμών που είναι διαθέσιμος από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. Όπως 
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα στο Πίνακα 1 & Διάγραμμα 1, πιο κάτω, το 47,6% του συνόλου 
του δείγματος προέρχεται από την επαρχία της Λευκωσίας, το 23,8% από την επαρχία της 
Λεμεσού, το 11,9% από τη Λάρνακα, το 9,5% από την Πάφο και το 7,1% από την Αμμόχωστο. 
Επιπρόσθετα, το 71,43% του δείγματος αντιπροσωπεύει τις Αστικές Περιοχές και το υπόλοιπο 
28,57% τις Αγροτικές Περιοχές.     

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ  

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 
   ΑΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
 Συχνότητα  Ποσοστό % Συχν. % Συχν. % 

Λευκωσία  20 47,6 15 75,0 5 25,0 
Λάρνακα 5 11,9 2 40,0 3 60,0 
Λεμεσός  10 23,8 9 90,0 1 10,0 
Πάφος  4 9,5 3 75,0 1 25,0 
Αμμόχωστος  3 7,1 1 33,3 2 66,7 

Σύνολο  42 100 30  12  
Σ 
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Όσο αφορά τις ηλικίες εξυπηρέτησης παιδιών από τους σταθμούς του δείγματος, προέκυψαν 
δώδεκα (12) διαφορετικές ηλικιακές κατηγορίες εξυπηρέτησης. Όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 
2 που ακολουθεί, οι σταθμοί που εξυπηρετούν παιδιά από 4 – 6 χρόνων και 2 – 6 χρόνων 
συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό 42,8% του συνόλου, από 21,4% η κάθε κατηγορία. 
Ακολουθούν οι σταθμοί που εξυπηρετούν παιδιά στην ηλικιακή κατηγορία 0 – 3 χρόνων με 19% 
του συνόλου, ενώ όλοι οι υπόλοιποι με πολύ μικρότερα ποσοστά.      

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΗΛΙΚΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ  

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ % 
0 – 3 Χρόνων  8 19,0 
4 – 6 Χρόνων 9 21,4 
7 – 12 Χρόνων 2 4,8 
0 – 7 Χρόνων 3 7,1 
2 – 6 Χρόνων 9 21,4 
1 – 6 Χρόνων 1 2,4 
2 – 12 Χρόνων  2 4,8 

0 – 5 Χρόνων 3 7,1 
0 – 4 Χρόνων 2 4,8 
0 – 7 Χρόνων  1 2,4 
3 – 7 Χρόνων 1 2,4 
3 – 12 Χρόνων 1 2,4 

Σύνολο 42 100 
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ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει τις δηλώσεις των συμμετεχόντων για τα διαθέσιμα προγράμματα που 
διατίθενται στο σύνολο του δείγματος.  Το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής έχει προγράμματα 
βρεφοπαιδοκομικού σταθμού 59,5%, δεύτερο μεγαλύτερο 23,8% το οποίο προσφέρει 
επιπρόσθετα και Κέντρο Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών και το 11,9% το οποίο προσφέρει 
όλα τα προγράμματα του καταλόγου.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ % 
Βρεφοπαιδοκομικός σταθμός 25 59,5 
Βρεφοπαιδοκομικός και Κέντρο Πρ. & Απασχόληση παιδιών  10 23,8 

Κέντρο ημέρας 2 4,8 
Κέντρο μελέτης  0 0 
Όλα τα πιο πάνω 5 11,9 

Σύνολο 42 100 
 

Ως προς την νομική υπόσταση των σταθμών, στο Πίνακα 4 φαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό 
του δείγματος 54,1% προέρχεται από τους ιδιωτικούς παιδοκομικούς σταθμούς και το υπόλοιπο 
42,9% από κοινοτικούς ή δημοτικούς σταθμούς. Διευκρινίζετε, ωστόσο, ότι το ποσοστό των 
κοινοτικών σταθμών είναι αυξημένο ως προς το σύνολο της διαθεσιμότητας των σταθμών αυτών 
Παγκύπρια, το οποίο ανέρχεται μόλις στο 19,19% του συνόλου. Η στάθμιση έγινε για να επιτευχθεί 
η αντιπροσωπευτικότητα των κοινοτικών/δημοτικών σταθμών στην έρευνα.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ % 
Ιδιωτικοί σταθμοί 24 54,1 
Κοινοτικοί/δημοτικοί σταθμοί 18 42,9 

Σύνολο 42 100 
 

Στο ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε ζητήθηκε από στους συμμετέχοντες/ουσες να δηλώνουν 
τις υποστηρικτές υπηρεσίες που προσφέρονται στους σταθμούς τους: εργοθεραπεία, 
λογοθεραπεία, φυσιοθεραπεία και γυμναστική. Σημειώνεται ότι οι υπηρεσίες αυτές είναι από τα 
στοιχεία που συγκαταλέγονται στην αξιολόγηση της συνολικής ποιότητας των σταθμών παιδικής 
φροντίδας σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα (Πίνακας 5 & Διάγραμμα 
2), το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος, το οποίο φτάνει στο 40,5%, δήλωσε ότι δεν προσφέρει 
‘καμιά’ τέτοια υπηρεσία στα παιδιά. Στη σύγκριση μεταβλητών, υποστηρικτικών υπηρεσιών & 
νομική υπόσταση, βλέπουμε ότι το 58,8% των όσων δήλωσαν ‘καμιά’ υπηρεσία προέρχεται από 
τους κοινοτικούς/δημοτικούς σταθμούς και το 41,2% από τους ιδιωτικούς σταθμούς.  

Το 45,18% του συνόλου δήλωσε ότι η ‘γυμναστική’ είναι υποστηρικτική υπηρεσία που προσφέρει, 
εκ του οποίου ποσοστού το 19% δήλωσε ότι προσφέρει μόνο ‘γυμναστική’ και το   26,18% δήλωσε 
ότι προσφέρει ‘γυμναστική’ συν 1-4 άλλες υπηρεσίες. Ο κατάλογος των ‘άλλων υπηρεσιών’ που 
δηλώθηκαν συμπεριλαμβάνει: μαθήματα αγγλικής γλώσσας, θέατρο, χορό, μουσική και κίνηση, 
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ειδική εκπαίδευση, νοηματική, συναισθηματική νοημοσύνη, ιατρικές υπηρεσίες από παιδιάτρους 
και παιδοψυχολόγους.        

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ % 
Καμιά 17 40,5 
Γυμναστική  8 19,0 

Γυμναστική + 1 υπηρεσία 5 11,9 
Γυμναστική + 2 υπηρεσίες 3 7,14 
Γυμναστική + 4 υπηρεσίες  3 7,14 
Μουσική και κίνηση 2 4,8 
Λογοθεραπεία, νοηματική, Ειδ. Εκπ. 2 4,8 
Λογοθεραπεία & νοηματική 2 4,8 

Σύνολο 42 100 
 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2: ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

 

 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  

Τα σαραντα-ένα (41) από τα σαράντα-δύο (42) άτομα που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο ήταν 
γυναίκες και δήλωσαν ότι είναι οι διευθύντριες των σταθμών και ένας (1) άντρας δήλωσε ότι είναι 
ο ιδιοκτήτης. Στον Πίνακα 6 βλέπουμε ότι η πλειοψηφία των διευθυντριών των σταθμών που 
συμμετείχαν δήλωσαν ότι ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 36 – 45 χρόνων, ακολουθεί η ηλικιακή 
ομάδα 26 – 35 χρόνων, η ομάδα 56 – 65 χρόνων με 16,7%, η ομάδα 46 – 55 χρόνων με 9,5% και 
μία συμμετέχουσα ή το 2,4% ότι ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 66+. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

26 – 35 χρόνων  13 31,0 

36 – 45 χρόνων 17 40,5 

46 – 55 χρόνων  4 9,5 

56 – 65 χρόνων 7 16,7 

66+ 1 2,4 

ΣΥΝΟΛΟ 42 100 

 

Ο Πίνακας 7 παρουσιάζει τις δηλώσεις των διευθυντριών των σταθμών ως προς την ανώτερη 
βαθμίδα εκπαίδευσής τους. Φαίνεται ότι το εκπαιδευτικό υπόβαθρο των διευθυντριών στο 
σύνολό του είναι πολύ υψηλό. Το μεγαλύτερο ποσοστό 42,9% δήλωσε ότι κατέχει ‘μεταπτυχιακό’ 
τίτλο (ΜΑ), το 35,7% ότι κατέχει ‘πτυχίο’ (ΒΑ), το 11,9% ‘δίπλωμα κολλεγίου’ και μόλις το 9,5% ότι 
είναι απόφοιτες ‘τριτοβάθμιας’ εκπαίδευσης.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

Τριτοβάθμια 4 9,5 

Δίπλωμα κολλεγίου 5 11,9 

Πτυχίο (ΒΑ) 15 35,7 

Μεταπτυχιακό (ΜΑ) 18 42,9 

ΣΥΝΟΛΟ 42 100 

 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΩΝ  

Η συνεχιζόμενη κατάρτιση του προσωπικού είναι άλλο ένα δομικό συστατικό που προσμετράτε 
για τον καθορισμό της ποιότητας των υπηρεσιών παιδικής φροντίδας και μέριμνας. Τα ποσοστά 
των δηλώσεων που φαίνονται στον Πίνακα 8 & Διάγραμμα 3 ως προς τη συχνότητα συνεχιζόμενης 
κατάρτισης είναι ιδιαίτερα χαμηλά. Το ποσοστό που φαίνεται ότι εμπλέκεται σε πιο συστηματική, 
συνεχιζόμενη κατάρτιση είναι πάρα πολύ χαμηλό. Από τις δηλώσεις των διευθυντριών, μόλις το 
14,3% του προσωπικού των σταθμών παρακολουθεί ‘2 ή περισσότερες φορές το χρόνο’ τέτοια 
προγράμματα και το 4,8%  παρακολουθεί ‘1 φορά το χρόνο’. Το μεγαλύτερο ποσοστό 33,3% 
δήλωσε ότι παρακολουθεί τέτοια προγράμματα ‘όποτε υπάρχει διαθεσιμότητα’, το 31% ότι είναι 
‘ευκαιριακά’ που παρακολουθεί τέτοια προγράμματα και το 16,7% ότι δεν παρακολουθεί 
‘καθόλου’.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

Καθόλου 7 16.7 

Ευκαιριακά  13 31.0 

Όποτε υπάρχει διαθεσιμότητα  14 33.3 

1 φορά το χρόνο 2 4.8 

2 φορές ή περισσότερο το χρόνο 6 14.3 

ΣΥΝΟΛΟ 42 100 

 

 

 

 

Στην συνέχεια της ερώτησης της συχνότητας συνεχιζόμενης κατάρτισης, παρουσιάστηκε στο 
ερωτηματολόγιο ένας κατάλογος δέκα (10) σύγχρονων σχετικών μαθημάτων συνεχιζόμενης 
κατάρτισης (Πίνακας 9) . Αρχικά, ρωτήσαμε τις συμμετέχουσες κατά πόσο το προσωπικό έχει 
παρακολουθήσει την τελευταία τριετία τα προγράμματα αυτά ή παρόμοιου θέματος. Στη 
συνέχεια, ζητήσαμε από τις διευθύντριες να δηλώσουν τη ‘σημαντικότητα’ που αποδίδουν σε 
κάθε ένα πρόγραμμα για το προσωπικό των σταθμών σε μια κλίμακα από το ‘ασήμαντο’ μέχρι το 
‘πολύ σημαντικό’  .  

Τέσσερα (4) από τα προγράμματα του καταλόγου (1) ‘ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιού’, (2) 
‘οργάνωση ελεύθερων και ομαδικών δραστηριοτήτων’, (3) ‘σώμα, κίνηση και υγεία’ και (4) 
‘μουσική και θέατρο’ συγκέντρωσαν τα μεγαλύτερα ποσοστά θετικών απαντήσεων των 
διευθυντριών, 69,0%, 61,9%, 54,8% & 59,5%, αντίστοιχα.  
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Στα υπόλοιπα έξι (6) προγράμματα, οι διευθύντριες δήλωσαν με μεγαλύτερα ποσοστά πως το 
προσωπικό των σταθμών δεν παρακολούθησε αυτά ή παρόμοια προγράμματα. Το πρόγραμμα 
‘διαφορετικότητα και ποικιλομορφία’ συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό αρνητικών 
απαντήσεων 66,7% από το σύνολο των δέκα προγραμμάτων, το πρόγραμμα ‘γλώσσες, 
επικοινωνία και μέσα επικοινωνίας’ συγκέντρωσε το 64,3% αρνητικών απαντήσεων και το 
πρόγραμμα ‘τεχνολογικές παιδαγωγικές καινοτομίες’ το τρίτο ψηλότερο αρνητικό με ποσοστό 
59,5%.       

Σημειώνεται ότι στην άσκηση σύγκρισης μεταβλητών που διενεργήσαμε μεταξύ του καταλόγου 
των δέκα μαθημάτων και των μεταβλητών ‘ιδιωτικού και κοινοτικού/δημοτικού τομέα, ‘επαρχία’ 
και της ‘περιοχής’ δεν παρουσιάζονται ιδιαίτερες διαφορές. Φαίνεται ότι οι διευθύνσεις σε όλους 
τους σταθμούς και σε όλες τις επαρχίες και περιοχές απαντούν το ίδιο θετικά ή αρνητικά ως την 
παρακολούθηση των αντίστοιχων προγραμμάτων κατάρτισης του προσωπικού.   

Όσο αφορά στην απόδοση της σημαντικότητας  των προγραμμάτων από τις συμμετέχουσες για το 
προσωπικό των σταθμών, και τα δέκα (10) προγράμματα έχουν αποσπάσει πολύ υψηλά ποσοστά 
σημαντικότητας.  Όπως φαίνεται στον Πίνακα 9, τα ποσοστά των απαντήσεων  με τις αρνητικές 
επιλογές της κλίμακας ‘ασήμαντο’ & ‘λίγο σημαντικό’ και για δέκα (10) προγράμματα είναι 
μηδαμινά.  

Παρόλο ότι ο κατάλογος των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης για το προσωπικό των 
σταθμών που παρουσιάσαμε δεν είναι εξαντλητικός με κανένα τρόπο, εντούτοις μπορεί να 
αποτελέσει μια καλή βάση ως το που θα μπορούσε η συνεχιζόμενη κατάρτιση του προσωπικού 
των σταθμών να κατευθυνθεί.    

Επιπρόσθετα, ρωτήσαμε τις συμμετέχουσες διευθύντριες να  δηλώσουν τις συγκεκριμένες 
ανάγκες κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού των σταθμών. Ο  κατάλογος αναγκών κατά 
συχνότητα δηλώσεων είναι ο ακόλουθος:  

- Πρώτες βοήθειες,  
- Ασφάλεια και υγεία, 
- Συναισθηματική αγωγή παιδιών,  
- Προσωπική ενδυνάμωση προσωπικού και παιδιών,  
- Αναλυτικά προγράμματα και διαφοροποίηση ύλης, 
- Μαθησιακές δυσκολίες παιδιών,  
- Σύγχρονες καινοτομίες και κριτική σκέψη παιδιών,  
- Ρατσισμός και πολιτισμική ποικιλομορφία,  
- Ολιστική ανάπτυξη παιδιών,  
- Βιωσιμότητα,  
- Προοδευτικές προσεγγίσεις διδακτικής,  
- Νευροψυχολογία, νευρογλωσσικός προγραμματισμός, 
- Προγράμματα αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης, 
- Διορατικότητα, πειθαρχία και επίγνωση.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
 

 ΝΑΙ ΟΧΙ ΑΣΗΜΑΝΤΟ ΛΙΓΟ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΡΚΕΤΑ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 

ΠΟΛΥ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 

 Συχν. % Συχν. % Συχν. % Συχν. % Συχν. % Συχν. % Συχν. % 
Τεχνολογικές παιδαγωγικές 
καινοτομίες (π.χ., διαδραστικός 
πίνακας, φωτοτράπεζα, ψηφιακό 
κολλάζ, ψηφιακό παζλ κλπ)  

17 40,5 25 59,5 0 0 2 4,8 12 28,6 12 28,6 16 38,1 

Ανάπτυξη και εξέλιξη του παιδιού 29 69,0 13 31,0 1 2,4 0 0 4 9,5 8 9,5 29 69,0 

Οργάνωση ελεύθερων και 
ομαδικών δραστηριοτήτων  26 61,9 16 38,1 1 2,4 1 2,4 7 16,7 10 23,8 23 54,8 

Διαφορετικότητα και 
Ποικιλομορφία  14 33,3 28 66,7 1 2,4 1 2,4 8 19,0 12 28,6 20 47,6 

Παιδαγωγικές μέθοδοι/εφαρμογές  
(π.χ. σχεδιασμός καθημερινής ζωής 
με τα παιδιά, σχέδια εργασίας, 
παιχνίδι, χώροι που εμπνέουν, 
παρατήρηση) 

18 42,9 24 57,1 1 2,4 0 0 5 11,9 9 21,4 27 64,3 

Κοινωνική και πολιτιστική ζωή 
18 42,9 24 57,1 1 2,4 6 14,3 5 11,9 13 31,0 17 40,5 

Σώμα, κίνηση και υγεία  23 54,8 19 45,2 1 2,4 1 2,4 4 9,5 14 33,3 22 52,4 

Καλλιτεχνική δημιουργικότητα 18 42,9 24 57,1 1 2,4 0 0 4 9,5 17 40,5 20 47,6 

Γλώσσες, επικοινωνία και μέσα 
επικοινωνίας  15 35,7 27 64,3 0 0 4 9,5 4 9,5 14 33,3 20 47,6 

Μουσική και θέατρο  25 59,5 17 40,5 1 2,4 0 0 4 9,5 14 33,3 23 54,8 
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ΩΡΑΡΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 

Το ωράριο λειτουργίας των σταθμών ήταν ακόμη ένα από τα θέματα που συμπεριλήφθηκαν στο 
ερωτηματολόγιο με τις υπευθύνους διευθύντριες των σταθμών όπως συμπεριλήφθηκε ως θέμα  
και στις άλλες ερευνητικές δραστηριότητες του έργου. Ο κατάλογος με τις ώρες έναρξης 
λειτουργίας και κλεισίματος των σταθμών ήταν πολύ μακρύς,  για αυτό στο Πίνακα 10 & 
Διάγραμμα 4 συνοψίζονται οι ομάδες σταθμών με βάση την ώρα κλεισίματος.  

Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι κανένας σταθμός από το δείγμα δεν προσφέρει υπηρεσίες μετά 
τις 6:30 μμ, ενώ μέχρι τις 6:00 μμ προσφέρει υπηρεσίες μόνο το 7,1% και μέχρι τις 6:30 μμ μόνο 
ένας σταθμός ή το 2,4%. Το μεγαλύτερο ποσοστό 38,1% δήλωσε ότι ο σταθμός προσφέρει τις 
υπηρεσίες του μέχρι τις 5:00 μμ και το δεύτερο μεγαλύτερο 26,2% μέχρι τις 5:30μμ.    

ΠΙΝΑΚΑΣ 10: ΩΡΑΡΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ  

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

Μέχρι τις 1:00 μμ 1 2,4 

Μέχρι τις 1:30 μμ 1 2,4 

Μέχρι τις 3:00 μμ 2 4,8 

Μέχρι τις 3:30 μμ 3 7,1 

Μέχρι τις 4:00 μμ 4 9,5 

Μέχρι τις 5:00 μμ 16 38,1 

Μέχρι τις 5:30 μμ 11 26,2 

Μέχρι τις 6:00 μμ 3 7,1 

Μέχρι τις 6:30 μμ 1 2,4 

ΣΥΝΟΛΟ 42 100 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Στην ερώτηση, ‘πως θα αξιολογούσατε την ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών και 
προγραμμάτων’, οι συμμετέχουσες με ποσοστό 33,3% δήλωσαν ότι είναι ‘πολύ υψηλή’, 31% 
δήλωσε ότι είναι ‘εξαιρετική’ και 11,9% ότι είναι ‘υψηλή’. Το 19%, ωστόσο, δήλωσε ότι η ποιότητα 
υπηρεσιών είναι ‘μέτρια’ και το 4,8% χαμηλή.  

Στη σύγκριση μεταβλητών, φαίνεται ότι οι διευθύντριες των ιδιωτικών σταθμών τείνουν να 
αξιολογούν με μεγαλύτερο ποσοστό την ποιότητα υπηρεσιών ως ‘εξαιρετική’ με ποσοστό 61,5% 
έναντι των κοινοτικών 38,5%. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 11: ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

Χαμηλή 2 4,8 

Μέτρια  8 19,0 

Υψηλή  5 11,9 

Πολύ υψυλή  14 33,3 

Εξαιρετική  13 31,0 

ΣΥΝΟΛΟ 42 100 

 

 

 
Επίσης,  ζητήσαμε από τις συμμετέχουσες να προβούν σε μια αξιολόγηση έντεκα  (11) 
διαφορετικών στοιχείων/προγραμμάτων (Πίνακας 12) των σταθμών που διευθύνουν, τα οποία 
συμβάλουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στην ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, και να 
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δηλώσουν κατά πόσο οι παράμετροι αυτοί χρήζουν βελτίωσης στην κλίμακα από ‘καθόλου’ μέχρι 
‘πάρα πολύ’. 

Σύμφωνα με τις δηλώσεις, η μεταβλητή ‘ισότιμη στάση και συμπεριφορά έναντι του 
εξυπηρετούμενου πληθυσμού’ συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό 61,9%  ‘καθόλου’ 
δηλώσεων από όλες τις άλλες μεταβλητές. Για την ίδια δήλωση, το 21,4% δηλώνει ‘λίγο’,  9,5% 
‘αρκετά’, το 2,4% ‘πολύ και 4,8%  ‘πάρα πολύ’.  

Επίσης, ‘τα ωράρια εξυπηρέτησης παιδιών’, ‘ο αριθμός ανθρώπινου προσωπικού’ , ‘η ασφάλεια 
και υγεία παιδιών’ και ‘πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού’ συγκεντρώνουν  ποσοστά πέρα 
του 50% που δηλώνει ότι δεν χρήσουν ‘καθόλου’ βελτίωσης.  

Για άλλες παραμέτρους, ωστόσο, όπως οι ‘εγκαταστάσεις/υποδομές’, οι διευθύντριες δηλώνουν 
ότι χρήσουν ‘λίγης’ (31%) και ‘αρκετής (31%) βελτίωσης. Παρόμοια αποτελέσματα φαίνεται να 
συγκεντρώνει ο ‘εξοπλισμός επικοινωνίας’ με 31% (λίγο) και 21,4% (αρκετά), 7,1% (πολύ) και 
14,3% (πάρα πολύ).   

Για την παράμετρο ‘συνεχιζόμενη κατάρτιση προσωπικού’ το μεγαλύτερο ποσοστό 28,6% δηλώνει 
‘αρκετά’, το δεύτερο μεγαλύτερο 23,8% ‘πάρα πολύ’, ακολουθεί το ‘καθόλου με 21,4% , 19% ‘λίγο’ 
και 7,1% ‘πολύ’. Το αποτέλεσμα είναι σε συνάρτηση με την προηγούμενη ερώτηση που αφορά τη 
συχνότητα προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης προσωπικού. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 12 

 ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

 Συχν. % Συχν. % Συχν. % Συχν. % Συχν. % 
Εγκαταστάσεις/κτηριακές υποδομές   9 21,4 13 31,0 13 31,0 4 9,5 3 7,1 

Εξοπλισμός επικοινωνίας (π.χ., υπολογιστές, 
διαδίκτυο, τηλεφωνία)  11 26,2 13 31,0 9 21,4 3 7,1 6 14,3 

Ωράρια εξυπηρέτησης παιδιών 25 59,5 6 14,3 6, 14,3 3 7,1 2 4,8 

Αριθμός ανθρώπινου δυναμικού 22 52,4 10 23,8 6 14,3 1 2,4 3 7,1 
Πρόσληψη Εξιδεικευμένου  
προσωπικού/παιδαγωγών   21 50,0 12 28 4 9,5 1 2,4 4 9,5 

Επικοινωνία και συνεργασία με γονείς των 
παιδιών  18 42,9 17 40,5 2 4,8 2 4,8 3 7,1 

Ασφάλεια και υγεία παιδιών  23 54,8 8 19,0 4 9,5 3 7,1 4 9,5 

Συνεχιζόμενη κατάρτιση προσωπικού  9 21,4 8 19,0 12 28,6 3 7,1 10 23,8 

Ανταπόκριση στις ανάγκες του 
εξυπηρετούμενου πληθυσμού και των γονέων 18 42,9 15 35,7 4 9,5 2 4,8 3 7,1 

Εξοπλισμός δραστηριοτήτων παιδιών  14 33,3 9 21,4 5 11,9 9 21,4 5 11,9 

Ισότιμη στάση και συμπεριφορά έναντι στον 
εξυπηρετούμενο πληθυσμό ανεξαρτήτως των 
προσωπικών και συλλογικών του 
χαρακτηριστικών (π.χ., φύλο, καταγωγή, 
θρησκεία, εθνότητα, γλώσσα)  

26 61,9 9 21,4 4 9,5 1 2,4 2 4,8 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΑΘΜΩΝ 

Η ερώτηση για τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σταθμοί ήταν ανοικτού 
τύπου. Πολλές από τις δηλώσεις, των κοινοτικών σταθμών ιδιαιτέρως, ήταν μονολεκτικές το 
‘οικονομικό’. Άλλες επεξηγούσαν πως το οικονομικό θέμα που αντιμετωπίζουν οι κοινοτικοί 
σταθμοί οδηγεί σε άλλα προβλήματα όπως το εξιδεικευμένο προσωπικό που χρειάζονται ή την 
αντικατάσταση του εξοπλισμού των σταθμών. Το θέμα της συνεχιζόμενης κατάρτισης του 
προσωπικού επικρατεί στις δηλώσεις των διευθυντριών, επίσης. Μερικά συνοπτικά αποσπάσματα 
δηλώσεων για το θέμα είναι τα ακόλουθα:  

Κυρίως για οικονομικούς λόγους δεν προσφέρονται τα επιπλέον επιθυμητά μαθήματα και 
σεμινάρια που θα ήθελα.  

Το πρόγραμμα του νηπιαγωγείου χρειάζεται συνέχεια αναπροσαρμογή ανάλογα με τις 
ανάγκες των συγκεκριμένων παιδιών. Το γεγονός αυτό επιβάλλει να είμαστε συνεχώς σε 
δράση και προγραμματισμό.  

Δεν υπάρχει επαρκής στήριξη και χορηγία προγραμμάτων επιμόρφωσης από το κράτος  

Φέτος με τον κορωνοϊο δεν προσφέρονται και πολλά προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης  

Το προσωπικό του σταθμού είναι λίγο, χρειάζεται αύξηση. 

Η συνεχιζόμενη κατάρτιση δεν γίνεται σε συστηματική βάση. 

 Έλλειψη προσοντούχου προσωπικού και ανανέωση εξοπλισμού, στήριξη από ειδικούς. 

Το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι η δυσκολία της συνεχής κατάρτισης 
του προσωπικού , το οποίο οφείλεται κυρίως στην μη έγκαιρη ενημέρωση για την ύπαρξη 
κυβερνητικών /επιχορηγημένων προγραμμάτων στον τομέα σε χρόνους που να μπορεί το 
προσωπικό να τα παρακολουθήσει (π.χ. απογευματινά επιχορηγημένα προγράμματα).  

Δουλεύουμε 12 μήνες τον χρόνο και δεν υπάρχει ο ανάλογος χρόνος για τη συνεχιζόμενη 
κατάρτιση του προσωπικού.  

Λόγω οικονομικών δυσκολιών περιορίζονται οι αγορές εκπαιδευτικού υλικού για την 
ενίσχυση της διδασκαλίας.  

Υπάρχουν πολύ περιορισμένα κονδύλια. Οι υπεύθυνοι που λαμβάνουν αποφάσεις δεν είναι 
γνώστες της εκπαίδευσης.  

Οικονομικό και έλλειψη προσωπικό. 

Δεν γίνεται κατάρτιση προσωπικού και με αυτό συνεπάγονται τα πιο πολλά προβλήματα που 
αντιμετωπίζει ο σταθμός.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΕΡΕΥΝΑ ΓΝΩΜΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 

Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας γνώμης γονέων και κηδεμόνων με 
ένα ή περισσότερα παιδιά στους παιδοκομικούς σταθμούς με εβδομήντα-δύο (72) συμμετοχές 
από τις επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου. Η έρευνα αυτή διεχήχθη 
διαδυκτιακά με τη χρήση ενός αυτοσυμπληρώμενου ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου (Βλ. Κεφ. 
Μεθοδολογία για λεπτομέρειες), η οποία δεν είχε σχεδιαστεί αρχικά στο στάδιο σχεδιασμού της 
πρότασης που υποβλήθηκε για χρηματοδότηση αλλα προστέθηκε στη διάρκεια εφαρμογής του 
έργου από την ερευνητική ομάδα. Η προσθήκη κρίθηκε σημαντική θεωρώντας ότι η προοπτική 
των γονέων θα επιτρέψει την άμεση επαφή με τον πληθυσμό που εξυπηρετείται από τους 
παιδοκομικούς σταθμούς και μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την πραγματικότητα που 
επικρατεί. Το ερωτηματολόγιο εστιάζετε στην αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών που 
λαμβάνουν τα παιδιά, από την προοπτική των γονέων, και τις ίδιες τις δομές των σταθμών. Οι 
απαντήσεις των συμμετεχόντων στις ανοικτές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου που αφορούν τις 
προτάσεις πολιτικής, αναλύονται στο σχετικό κεφαλαίο μαζί με τις απόψεις των υπολοίπων 
συμμετεχόντων στο Έργο στις άλλες ερευνητικές δραστηριότητες.      

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ  

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 1 & Διάγραμμα 1 πιο κάτω, το σύνολο των ατόμων που συμμετείχαν 
στην έρευνα ήταν εβδομήντα-δύο (72) άτομα, εκ των οποίων οι 27 (ή 37,5%) ήταν άντρες και οι 
45 (ή 62,5%) γυναίκες.   

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΦΥΛΟ 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

Άντρες 27 37,5 

Γυναίκες 45 62,5 

ΣΥΝΟΛΟ 72 100 

 

 

ΑΝΤΡΕΣ
37%

ΓΥΝΑΙΚΕ
Σ

63%

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: ΦΥΛΟ
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Σε σχέση με την ηλικία των συμμετεχόντων, η συντρηπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων 
(72,2%), όπως παρουσιάζετε στον Πίνακα 2 & Διάγραμμα 2, ανοίκει στην ηλικιακή ομάδα 36 – 45 
χρόνων, ακολουθεί η ομάδα 26 – 35 χρόνων με 22,2% και η ομάδα 46 – 55 χρόνων με μόλις 5,6%.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ  

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

26 – 35 χρόνων 16 22,2 

36 – 45 χρόνων  52 72,2 

46 – 55 χρόνων  4 5,6 

ΣΥΝΟΛΟ 72 100 

 

 
 

Όσο αφορά τον αριθμό των παιδιών των συμμετεχόντων, το ίδιο ποσοστό 38,9% δηλώνει ότι έχει 
1 παιδί και 2 παιδιά, αντίστοιχα, και μόλις το 22,2% ότι έχει 3 παιδιά. Ο διάμεσος (median) αριθμός 
παιδιών είναι 2 και ο μέσος αριθμός (mean) παιδιών είναι 1.83.   

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

1 παιδί  28 38,9 

2 παιδιά  28 38,9 

3 παιδιά  16 22,2 

ΣΥΝΟΛΟ 72 100 
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Στο Πίνακα 4 & Διάγραμμα 4, παρουσιάζεται η διανομή των συμμετεχόντων ανά επαρχία. Το 
40,3% προέρχεται από την επαρχία της Λευκωσίας, ακολουθεί η Λεμεσός με 23,6% και ακολούθως 
η Λάρνακα και η Πάφος με 18,1% η κάθε μια. Είκοσι-τρεις (23) γυναίκες, ή το 51,1% του συνόλου 
των γυναικών που συμμετείχε στην έρευνα προέρχονται από την επαρχία της Λευκωσίας, ενώ τα 
ποσοστά των αντρών ανά επαρχία είναι πιο ισορροπημένα.   

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΕΠΑΡΧΙΑ 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

Λευκωσία  29 40,3 

Λάρνακα  13 18,1 

Λεμεσός  17 23,6 

Πάφος 13 18,1 

ΣΥΝΟΛΟ 72 100 
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Όσο αφορά τη διανομή ανά αστική-αγροτική περιοχή, η συντριπτική πλειοψηφία με ποσοστό 
80,6% κατοικεί στις αστικές περιοχές, με το 19,4% στις αγροτικές. Στο επίπεδο της Επαρχίας, η 
αντιστοιχία σε ποσοστά αστικής-αγροτικής για τη Λευκωσία είναι 79,3% - 20,7%, για τη Λάρνακα 
69,2% - 30,8%, για τη Λεμεσό 88,2% - 11,8% και για την Πάφο 84,6% - 15,4%.   

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΠΕΡΙΟΧΗ 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

Αστική 58 80,6 

Αγροτική 14 19,4 

ΣΥΝΟΛΟ 72 100 

 

 

 

Σύμφωνα με τις δηλώσεις των συμμετεχόντων γονέων (Πίνακας 6 & Διάγραμμα 6) για την 
οικογενειακή τους κατάσταση, το 75% δηλώνει ‘παντρεμένος/η’ και το 25% ‘μόνος γονέας’. Μόνο 
τέσσερις (4) από τους δεκαοκτώ (18) ‘μόνους γονείς’ ή το 22,2% του συνόλου ανήκει στην ομάδα 
των αντρών ενώ η πλειοψηφία 77,8% είναι γυναικείου φύλου. Επίσης, οι δέκα (10) από τους 
δεκαοκτώ (18) ‘μόνους γονείς’ προέρχεται από την Επαρχία της Λευκωσίας, τέσσερις (4) από τη 
Λεμεσό και από δύο (2) στις Επαρχίες της Λάρνακας και της Πάφου.     

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

Παντρεμένος/η 54 75,0 

Μόνος γονέας  18 25,0 

ΣΥΝΟΛΟ 72 100 

 

ΑΣΤΙΚΗ, 80,60%, 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ, 
19,40%, 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5: ΠΕΡΙΟΧΗ
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Για την επαγγελματική τους κατάσταση (Πίνακας 7 και Διάγραμμα 7), το μεγαλύτερο ποσοστό το 
οποίο ανέρχεται στο 62,5% είναι στην ‘πλήρη απασχόληση, το δεύτερο μεγαλύτερο 15,3% 
φαίνεται να εργάζεται με ‘συμβόλαιο ορισμένου χρόνου’, και στην ημι-απασχόληση και αυτό-
απασχόληση από 11,1% του συνόλου. Στην σύγκριση μεταβλητών, μαθαίνουμε ότι από το σύνολο 
των αντρών, το 66,7% είναι σε ‘πλήρη απασχόληση’ ενώ το αντίστοιχο για τις γυναίκες είναι στο 
60%. Στο σύνολο όμως των δηλώσεων ‘πλήρη απασχόληση’, το μεγαλύτερο ποσοστό 60% είναι 
από γυναίκες και 40% άντρες. Στις δηλώσεις ‘ημι-απασχόληση’, από το σύνολο το 75% προέρχεται 
από άντρες και το 25% από γυναίκες. Τέλος, το 100% των δηλώσεων για την αυτό-απασχόληση 
είναι από γυναίκες.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

Πλήρης απασχόληση  45 62,5 

Ημι-απασχόληση  8 11,1 

Συμβόλαιο ορισμένου χρόνου 11 15,3 

Αυτό-απασχολούμενος/η 8 11,1 

ΣΥΝΟΛΟ 72 100 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
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Για τον τομέα απασχόλησης (Πίνακας 8 & Διάγραμμα 8), η πλειοψηφία των συμμετεχόντων 
δηλώνει ότι εργάζεται στον ‘ιδιωτικό τομέα’ με ποσοστό 59,7%, ακολουθεί ‘δημόσιος τομέας’ με 
16,7%, ο ‘ημι-κρατικός τομέας’ με 13,9%, το 5,6% δηλώνει ότι είναι άνεργοι και το 4,2% εργάζεται 
σε ΜΚΟ. Η πλειοψηφία των άντρων, με ποσοστό 74,1% δηλώνει ότι εργάζεται στον ‘ιδιωτικό 
τομέα’, 11,1% στο ‘δημόσιο τομέα και το 14,8% στον ‘ημι-κρατικό’. Στην ομάδα των γυναικών, το 
51,1% του συνόλου εργάζεται στον ‘ιδιωτικό τομέα’, το 20% στο ‘δημόσιο τομέα’, το 13,3% στον 
‘ημι-κρατικό’ και το 6,3% σε ΜΚΟ. Οι τέσσερις δηλώσεις ανέργων προέρχονται από γυναίκες.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

Ιδιωτικός τομέας  43 59,7 

Δημόσιος τομέας 12 16,7 

Ημι-κρατικός  10 13,9 

Μη-κυβερνητική οργάνωση 3 4,2 

Άνεργος  4 5,6 

ΣΥΝΟΛΟ 72 100 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
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Στην ερώτηση του ερωτηματολογίου για το ποιος έχει την κύρια ευθύνη φροντίδας και 
απασχόλησης των παιδιών (Πίνακας 9 & Διάγραμμα 9), η πλειοψηφία των συμμετεχόντων με 
ποσοστό 55,6% δήλωσε ‘οι δύο γονείς από κοινού’, το 31,9% δηλώνει την ‘μητέρα’, το 8,3% τους 
‘παππούδες/γιαγιάδες’ και το 4,2% ‘ιδιώτης φροντίστρια’. Σημειώνεται ότι, καμία δήλωση δεν 
καταγράφηκε που να δηλώνει ότι ο ‘πατέρας’ έχει την κύρια ευθύνη φροντίδας. Στην σύγκριση 
μεταβλητών, παρατηρείται ότι το 80% από όσους δήλωσαν ‘οι δύο γονείς από κοινού’ κατοικεί 
στις αστικές περιοχές και μόνο το υπόλοιπο 20% στις αγροτικές. Επίσης χαρακτηριστικό είναι το 
γεγονός ότι το 75% των απαντήσεων ‘οι δύο γονείς από κοινού’ καταγράφεται από τους 
συμμετέχοντες σε ‘πλήρη απασχόληση’.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 9: ΚΥΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

Οι δύο γονείς από κοινού 40 55,6 

Μητέρα  23 31,9 

Πατέρας  0 0 

Γιαγιάδες/παππούδες  6 8,3 

Ιδιώτης φροντίστρια  3 4,2 

ΣΥΝΟΛΟ 72 100 
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ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΜΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΜΚΟ ΑΝΕΡΓΟΣ
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ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΩΡΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 
ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ  

Στην θεματική ενότητα αυτή, ρωτήσαμε τους συμμετέχοντες να δηλώσουν την υπόσταση των 
σταθμών που πηγαίνουν τα παιδιά τους, τις ώρες που περνούν στους σταθμούς και το μηναίο 
κόστος φροντίδας που πληρώνουν.  

Όσον αφορά την υπόσταση του σταθμού (Πίνακας 10 & Διάγραμμα 10), η συντριπτική πλειοψηφία 
με ποσοστό 72,2% δηλώνει ότι τα παιδιά τους πηγαίνουν σε ‘ιδιωτικούς σταθμούς’ και το 27,8% 
σε κοινοτικούς. Ένας συμμετέχοντας δήλωσε ότι το παιδί του πηγαίνει σε κρατικό σταθμό, όμως 
για σκοπούς ανάλυσης κατατάχθηκε στους κοινοτικούς σταθμούς.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 10: ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

Κοινοτικός  20 27,8 

Ιδιωτικός  52 72,2 

ΣΥΝΟΛΟ 72 100 
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Στον Πίνακα 11 και το Διάγραμμα 11 παρουσιάζονται οι ώρες που τα παιδιά περνούν ημερησίως 
στους σταθμούς. Η συντριπτική πλειοψηφία δηλώνει με ποσοστό 75% ότι το παιδί, ή τα παιδιά 
του, περνάει 6-8 ώρες ημερησίως και από 12,5% του συνόλου δηλώνει ότι περνά 3 – 5 ώρες και 9 
-10 ώρες, αντίστοιχα. Ο διάμεσος αριθμός ωρών (median) είναι το 7 και ο μέσος όρος (mean) είναι 
6.92 ώρες.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 11: ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΝΑΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

3 – 5 ώρες  9 12,5 

6 – 8 ώρες  54 75,0 

9 – 10 ώρες  9 12,5 

ΣΥΝΟΛΟ 72 100 
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Το μηνιαίο κόστος φροντίδας (Πίνακας 12 & Διάγραμμα 12) κυμαίνεται από τα 170 ευρώ (για 3 
ώρες) με 550 ευρώ για ένα παιδί. Το μεγαλύτερο ποσοστό δηλώνει 34,80% πληρώνει μέχρι 250 
ευρώ, το επόμενο μεγαλύτερο 26,5% δηλώνει ότι πληρώνει από 301 – 350 ευρώ, το 19,4% 
δηλώνει 251 – 300 ευρώ, το 13,9% πληρώνει 351 – 400 ευρώ, το 1,4% 451 – 500 ευρώ και το 4,2% 
πληρώνει 501 – 500 ευρώ. Ο διάμεσος αριθμός κόστους είναι 300 ευρώ (median), ο μέσος όρος 
(mean) 305,56 ευρώ και η επικρατούσα τιμή (mode), η τιμή που εμφανίζεται συχνότερα δηλαδή, 
στα 350 ευρώ. Όσο αφορά τους κοινοτικούς σταθμούς, ο μέσος όρος είναι στα 238 ευρώ και για 
τους ιδιωτικούς σταθμούς 300 ευρώ μηνιαίως.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 12: ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

Μέχρι 250 ευρώ  25 34,80 

251 – 300 ευρώ  14 19,40 

301 – 350 ευρώ  19 26,50 

351 – 400 ευρώ  10 13,90 

401 – 450 ευρώ  0 0 

451 – 500 ευρώ  1 1,40 

501 – 550 ευρώ  3 4,20 

ΣΥΝΟΛΟ 72 100 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  

Στην ενότητα αυτή, το ερωτηματολόγιο εστιάζετε στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των σταθμών. Γι 
αυτό ζητήσαμε από τους συμμετέχοντες γονείς να αξιολογήσουν μια σειρά από παράγοντες που 
προσδιορίζουν τις ποιοτικές υπηρεσίες σε ένα σταθμό, συμπεριλαμβανομένων των 
εγκαταστάσεων, το προσωπικό, τον εξοπλισμό, τις συμπεριφορές και την επικοινωνία 
προσωπικού και γονέων. Επίσης, ζητήθηκε από τους  συμμετέχοντες να προσδιορίζουν κατά πόσο 
συγκεκριμένα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τους σταθμούς χρήσουν βελτίωσης.  

Στην πρώτη ερώτηση, ζητήσαμε μια γενική αξιολόγηση από τους συμμετέχοντες για την ποιότητα 
υπηρεσιών που λαμβάνουν τα παιδιά τους από τους σταθμούς όπου φοιτούν. Ο Πίνακας 13 & το 
Διάγραμμα 13, συνοψίζουν τις ανταποκρίσεις των συμμετεχόντων. Το μεγαλύτερο ποσοστό 56,9% 
δήλωσε ότι η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και προγραμμάτων του σταθμού των 
παιδιών είναι ‘μέτρια’, το 30,6% ότι είναι ‘εξαιρετική’, το 8,3% ότι είναι ‘χαμηλή’ και μόλις το 4,2% 
ότι είναι ‘πολύ χαμηλή’.  Για την αξιολόγηση ‘εξαιρετική’, το 59,1% αφορά τους ιδιωτικούς 
σταθμούς και το 40,9% τους κοινοτικούς. Επίσης, από το σύνολο όσων δήλωσαν ‘μέτρια’, το 75,6% 
αντιπροσωπεύει τους ιδιωτικούς σταθμούς και το 24,4% τους κοινοτικούς. Επιπρόσθετα, η 
πλειοψηφία των απαντήσεων ‘εξαιρετική’ με ποσοστό 36,4% προέρχεται από την επαρχία της 
Λευκωσίας, από 27,3% οι επαρχίες της Λάρνακας και της Λεμεσού και 9,1% της Πάφου.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 13: ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

Πολύ χαμηλή 3 4,20 

Χαμηλή 6 8,30 

Μέτρια  41 56,90 

Υψηλή  0 0 

Εξαιρετική   22 30,60 

ΣΥΝΟΛΟ 72 100 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ   

Στον Πίνακας 14 πιο κάτω, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των συμμετεχόντων 
σε πέντε (5) δηλώσεις σε σχέση με τη φιλικότητα των σταθμών, τις σχέσεις προσωπικού και 
γονέων , την επικοινωνία προσωπικού γονέων και το εκπαιδευτικό υπόβαθρο των γονέων. Οι 
συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν κατά πόσο  συμφωνούν ή διαφωνούν με τις δηλώσεις 
αυτές στην κλίμακα ‘διαφωνώ απόλυτα’, ‘διαφωνώ’ ,  ‘ούτε συμφωνώ  ούτε διαφωνώ’, ‘συμφωνώ 
‘ και ‘συμφωνώ απόλυτα’.  

Για τη δήλωση ‘Πιστεύω ότι ο χώρος που στεγάζεται ο σταθμός είναι φιλικός και κατάλληλος για 
τα παιδιά’,  το μεγαλύτερο ποσοστό 44,4% δήλωσε ότι συμφωνεί  και το 38,9% ότι ‘συμφωνεί 
απόλυτα’ ενώ μόνο το  16,7% δήλωσε ‘ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ’.  Δηλαδή ένα 83,3% επέλεξε 
τη θετική πλευρά της κλίμακας με μηδενικό ποσοστό αρνητικών απαντήσεων.  

Στη δήλωση ‘Θεωρώ ότι το προσωπικό του κέντρου συμβάλει στην ανάπτυξη, κοινωνικοποίηση και 
αυτονομία των παιδιών’, τα ποσοστά θετικών απαντήσεων είναι το ίδιο ψηλά με την φιλικότητα 
και καταλληλόλητα του χώρου 83,4% και συγκεκριμένα, με το μεγαλύτερο ποσοστό 43,1% να 
δηλώνει ότι ‘συμφωνεί απόλυτα’ και το 40,3% ότι ‘συμφωνεί’. Το 8,3% του συνόλου εμφανίζεται 
ουδέτερο, ‘ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί’, και το 8,4% επιλέγει την αρνητική πλευρά της 
κλίμακας, το οποίο διανέμετε από 4,2% στις επιλογές ΄διαφωνώ απόλυτα’ και ‘διαφωνώ΄.    

Η επόμενη δήλωση, ‘Το προσωπικό του σταθμού έχει συχνή επικοινωνία με τους γονείς και τους 
ενημερώνει για τα θέματα που τους αφορούν’, συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό 55,6% που 
δηλώνει ‘συμφωνώ απόλυτα’ από όλες τις πέντε ερωτήσεις του τμήματος αυτού. Επίσης, το 27,8% 
δηλώνει ότι ‘συμφωνεί’, ανεβάζοντας το ποσοστό θετικών απαντήσεων στο ίδιο με τις 
προηγούμενες δηλώσεις, το 12,5% παραμένει ουδέτερο και μόλις το 4,2% να δηλώνει ότι 
‘διαφωνεί’.    
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Περίπου το ίδιο μοτίβο θετικής αποτίμησης συγκεντρώνουν και οι άλλες δύο δηλώσεις. 
Συγκεκριμένα, η δήλωση ‘Θεωρώ ότι το προσωπικό αντιμετωπίζει ισότιμα όλα τα παιδιά 
ανεξαρτήτου των προσωπικών και συλλογικών τους χαρακτηριστικών’  συγκεντρώνει 79,2% 
θετικών απαντήσεων, 12,5% ουδέτερων απαντήσεων και 8,4% αρνητικών απαντήσεων.  

Η τελευταία δήλωση,  ‘Πιστεύω ότι το εκπαιδευτικό υπόβαθρο του προσωπικού ανταποκρίνεται 
στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών’, συγκεντρώνει 79,1% θετικών απαντήσεων, 
αυξημένο ποσοστό ουδετερότητας 16,7% και 4,2% αρνητικών απαντήσεων. 



63 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 14: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ   

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΑ ΑΠΟΥΛΤΑ 

 Συχν. % Συχν. % Συχν. % Συχν. % Συχν. % 
Πιστεύω ότι ο χώρος που 
στεγάζεται ο σταθμός είναι 
φιλικός και κατάλληλος για τα 
παιδιά 

0 0 0 0 12 16.7 32 44.4 28 38.9 

Θεωρώ ότι το προσωπικό του 
κέντρου συμβάλει στην 
ανάπτυξη, κοινωνικοποίηση και 
αυτονομία των παιδιών 

3 4.2 3 4.2 6 8.3 29 40.3 31 43.1 

Το προσωπικό του σταθμού έχει 
συχνή επικοινωνία με τους 
γονείς και τους ενημερώνει για 
τα θέματα που τους αφορούν 

0 0 3 4.2 9 12.5 20 27.8 40 55.6 

Θεωρώ ότι το προσωπικό 
αντιμετωπίζει ισότιμα όλα τα 
παιδιά ανεξαρτήτου των 
προσωπικών και συλλογικών 
τους χαρακτηριστικών  

3 4.2 3 4.2 9 12.5 26 36.1 31 43.1 

Πιστεύω ότι το εκπαιδευτικό 
υπόβαθρο του προσωπικού 
ανταποκρίνεται στις σύγχρονες 
εκπαιδευτικές ανάγκες των 
παιδιών 

3 4.2 0 0 12 16.7 24 33.3 33 45.8 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

Στο ερωτηματολόγιο, επίσης, καταρτίσαμε μια λίστα με δέκα (10) παράγοντες (Πίνακας 15) που 
συμβάλουν στη σύνθεση της ποιότητας ενός παιδοκομικού σταθμού και ζητήσαμε από τους 
συμμετέχοντες γονείς να δηλώσουν κατά πόσο αυτά τα στοιχεία χρήζουν βελτίωσης στην κλίμακα 
πέντε επιλογών ‘καθόλου’, ‘λίγο’, ‘αρκετά’, ‘πολύ’ και ‘πάρα πολύ’.  

Για τις εγκαταστάσεις/κτηριακές υποδομές, το μεγαλύτερο ποσοστό 62,5% επιλέγει το ‘λίγο’, το 
16,7% δηλώνει ότι χρειάζονται ‘αρκετά’ και το 6,3% ‘πολύ’.  

Τα ωράρια εξυπηρέτησης παιδιών, συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων 
που δηλώνουν ‘πολύ’ 38,8%, ‘πάρα πολύ’ το 18,1% και ‘αρκετά’ 18,1%. Δηλαδή το 75% του 
δείγματος πιστεύει ότι τα ωράρια εξυπηρέτησης παιδιών χρήζουν ουσιαστικής βελτίωσης. Το 
16,7% δηλώνει ότι χρήσουν ‘λίγης’ βελτίωσης και το 8,3% ‘καθόλου’. 

Όσο αφορά το κόστος φροντίδας, επίσης συγκεντρώνει ψηλά ποσοστά συμμετεχόντων που 
πιστεύουν ότι θα πρέπει να βελτιωθεί. Συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό 34,7% πιστεύει ότι 
το κόστος φροντίδας χρήζει ‘αρκετής’ βελτίωσης, το 26,4% δηλώνει ‘πολύ’ και το 13,9% ‘πάρα 
πολύ’. Οι απαντήσεις ‘καθόλου’ και ‘λίγο’ συγκεντρώνουν 12,5% του συνόλου η κάθε μια.    

Για τον εξοπλισμό δραστηριοτήτων, το μεγαλύτερο ποσοστό 47,2% δηλώνει ‘καθόλου’ βελτίωση, 
το 31,9% ‘λίγο’, το 16,7% ‘πολύ’ και το 4,2% ‘αρκετά’.  

Για τον αριθμό προσωπικού, το μεγαλύτερο ποσοστό, επίσης, 47,2% δηλώνει ‘καθόλου’, το 22,2% 
‘λίγο’, το 18,1% ‘αρκετά’, το 8,3% ‘πάρα πολύ’ και το 4,2% ‘πολύ’. Πέρα του 30,5% του συνόλου 
πιστεύει, δηλαδή, ότι ο αριθμός προσωπικού στους σταθμούς χρήζει σημαντικής βελτίωσης. 

Ως προς τις ικανότητες και δεξιότητες προσωπικού, ένα ψηλό ποσοστό που ανέρχεται στο 52,8% 
εκτιμά ότι δεν χρήζουν βελτίωσης. Το 26,4% δηλώνει ‘λίγο’, οι απαντήσεις ‘αρκετά’ και ‘πάρα 
πολύ’ από 8,3% των απαντήσεων και 4,2% δηλώνει ‘πολύ’.    

Η επικοινωνία και συνεργασία με το προσωπικό συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό δηλώσεων 
από όλες τις απαντήσεις 65,3% με την επιλογή ‘καθόλου’. Μόλις το 13,9% δηλώνει ‘λίγο’, οι 
επιλογές ‘αρκετά’ και ‘πάρα πολύ’ από 8,3% του συνόλου και η επιλογή ‘πολύ’ το 4,2%.  

Για τις πρακτικές ασφάλειας, το μεγαλύτερο ποσοστό 43,1% δηλώνει ότι δεν χρήζουν ‘καθόλου’ 
βελτίωσης’, το 36,2% ότι χρήζουν ‘λίγης’ βελτίωσης, οι επιλογές ‘πολύ’ και ‘πάρα πολύ’ από 8,3% 
η κάθε μία και τέλος η επιλογή ‘αρκετά’ το 4,2%.  

Για το θέμα των στάσεων και συμπεριφορών του προσωπικού έναντι στους γονείς, η πλειοψηφία 
των συμμετεχόντων με ποσοστό 56,9% δηλώνει ότι δεν χρειάζεται ‘καθόλου’ βελτίωση, το 22,2% 
ότι χρειάζεται ‘λίγης’ βελτίωσης, οι επιλογές ‘αρκετά’ και ‘πάρα πολύ’ από 8,3% και η επιλογή 
‘αρκετά’ μόλις το 4,2%.  



65 
 

Τέλος, οι συμμετέχοντες στην συντριπτική τους πλειοψηφία με ποσοστό 61,1% δηλώνουν ότι οι 
στάσεις και συμπεριφορές του προσωπικού έναντι των παιδιών δεν χρήσουν ‘καθόλου’ 
βελτίωσης, το 22,2% δηλώνει ‘λίγο’, οι επιλογές ‘αρκετά’ και ‘πάρα πολύ’ από 8,3% και το 4,2% 
‘πολύ’.  
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ΠΙΝΚΑΣ 15: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ  

 ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

 Συχν. % Συχν. % Συχν. % Συχν. % Συχν. % 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ/ΚΤ. ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

9 12.5 45 62.5 12 16.7 6 8.3 0 0 

ΩΡΑΡΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 
6 8.3 12 16.7 13 18.1 28 38.8 13 18.1 

ΚΟΣΤΟΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ  
9 12.5 9 12.5 25 34.7 19 26.4 10 13.9 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
34 47.2 23 31.9 3 4.2 12 16.7 0 0 

ΑΡ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
34 47.2 16 22.2 13 18.1 3 4.2 6 8.3 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 38 52.8 19 26.4 6 8.3 3 4.2 6 8.3 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 47 65.3 10 13.9 6 8.3 3 4.2 6 8.3 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 31 43.1 26 36.1 3 4.2 6 8.3 6 8.3 

ΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ  

41 56.9 16 22.2 6 8.3 3 4.2 6 8.3 

ΣΤΑΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 

44 61.1 16 22.2 6 8.3 0 0 6 8.3 
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ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ  

Πέρα από τις ερωτήσεις ‘κλειστού τύπου’ που περιλάμβανε το ερωτηματολόγιο, όπου τα 
συμπεράσματα αναλύονται πιο πάνω, συμπεριλήφθηκαν και τέσσερις ερωτήσεις ‘ανοικτού 
τύπου’, ερωτήσεις δηλαδή που οι συμμετέχοντες είχαν την ευχέρεια να απαντήσουν με τα δικά 
τους λόγια και όσο εκτεταμένα ήθελαν. Στις δύο πρώτες των τεσσάρων ερωτήσεων, ζητήθηκε από 
τους γονείς να περιγράψουν τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ως προς τη φύλαξη 
και φροντίδα των παιδιών τους και τα προσωπικά προβλήματα που δημιουργούνται από την 
ανεπάρκεια φροντίδας. Η επεξεργασία των απαντήσεων των άλλων δύο ερωτήσεων αναλύονται 
στο κεφάλαιο για τις προτάσεις πολιτικής μαζί με τα υπόλοιπα δεδομένων.  

Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων επικεντρώνονται στα ωράρια λειτουργίας των σταθμών και σε 
σχέση με το ωράρια εργασίας τους, τους πολλαπλούς ρόλους των γυναικών με τη φροντίδα των 
παιδιών, την οικιακή εργασία και τις κοινωνικές τους υποχρεώσεις, τον περιορισμό των κρατικών 
δομών φροντίδας παιδιά αλλά και για το κόστος φροντίδας που επιβαρύνεται το νοικοκυριό. Οι 
απαντήσεις στις σχετικές ερωτήσεις του ποσοτικού μέρος της έρευνας πιο πάνω συνάδουν με τις 
περιγραφές των γονιών. Εδώ, όμως, ο αναγνώστης μπορεί να καταλάβει ουσιαστικότερα και να 
διαισθανθεί πραγματικά παρά από την ποσοτική ανάλυση τα προβλήματα που δημιουργεί στους 
γονείς ο συνδυασμός: ωράρια εξυπηρέτησης παιδιών από τους σταθμούς, το κόστος φροντίδας, 
η οικογενειακή κατάσταση και οι εργασιακοί και κοινωνικοί ρόλοι των γονέων   

Οι περιγραφές μιλούν από μόνες τους. Πιο κάτω, παρουσιάζονται αυτούσια μερικά από τα 
αποσπάσματα των απαντήσεων που έδωσαν οι γονείς στη συγκεκριμένη ερώτηση:  

Με την φροντίδα των παιδιών δυσκολεύεται μια γυναίκα να κάνει τις δουλείες στο σπίτι, 
δεν έχει χρόνο για τον εαυτό της. Όταν θέλει να πάει κάπου πρέπει να ζητά πάντα βοήθεια 
από τον παππού και την γιαγιά για τη φύλαξη των παιδιών.     

Όταν το παιδί είναι άρρωστο, πρέπει υποχρεωτικά να είμαι με άδεια και αυτό δεν είναι 
πάντα εφικτό. Θα μπορούσε να υπάρχει ευέλικτο ωράριο και εργασία από το σπίτι σε 
κάποιες περιπτώσεις. Επίσης, όταν ο γονέας είναι άρρωστο/κλινήρης, το θέμα 
μεταφορικού μέσου από και προς το σχολείο είναι πρόβλημα. Επιπρόσθετα, το 
κυβερνητικό ωράριο αναγκάζει τα παιδιά να ξυπνάνε σε απαράδεκτα πρωινές ώρες, αφού 
με το κυκλοφοριακό πρόβλημα, πρέπει να ξυπνήσουν μέχρι και 3 ώρες πριν την ώρα 
προσέλευσης του σχολείου.  

Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η έλλειψη επαρκών δημόσιων δομών, οι οποίες να 
λειτουργούν μέχρι αργά το απόγευμα και να παρέχουν και υπηρεσία μεταφοράς από το 
πρωινό σχολείο και να μεταφέρουν τα παιδιά στις απογευματινές τους δραστηριότητες. 

Υπάρχει ανάγκη για διευρυμένο ωράριο εξυπηρέτησης από τους σταθμούς, το ύψος των 
διδάκτρων είναι εξαιρετικά υψηλό.  

Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι τα ωράρια λειτουργίας και οι αργίες του Κέντρου που δεν 
συνάδουν με τις αργίες στην εργασία.  
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Σχετικά με τους μισθούς, το κόστος των ιδιωτικών σταθμών που είναι η μόνη λύση για 
γονείς στον ιδιωτικό τομέα λόγο ωραρίων, είναι ψηλό.  

Το ωράριο που δεν βοηθά με την εργασία. Αναγκαζόμαστε να πληρώνουμε extra για να τα 
κρατούν στο ιδιωτικό και να πληρώνουμε για απογευματινή απασχόληση στο δημόσιο.  

Ως μονογονιός όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται από εμένα. Το κόστος σε σχέση με το 
ωράριο και τις υπηρεσίες φροντίδας είναι μεγάλο πρόβλημα, καθώς και το γεγονός ότι 
είμαι αυτοεργοδοτούμενη και ουσιαστικά αν δεν δουλέψω δεν υπάρχει εισόδημα.  

Φυσικά! Είμαστε με το αιώνιο άγχος ποιος θα πιάσει τα παιδιά μας όταν σχολάσουν. Το 
ωράριο για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης στο δημόσιο έπρεπε να είναι τουλάχιστον ως 
τις 4:00.  

Θα πρέπει να προσαρμόσω το ωράριο εργασίας μου από 18:00 που σχολάζω στις 15;30 
για να μπορώ να παίρνω το μωρό από το σχολείο. Από την νέα χρονιά το πιο πιθανόν να 
προχωρήσουμε σε part time απασχόληση /μείωση ωρών εργασίας.  

Η προσωπική μας ζωή επηρεάζεται γιατί το επιπλέον κόστος φύλαξης του παιδιού που 
φοιτά σε δημοτικό σχολείο και πρέπει να σχολάσει στις 1:00 το μεσημέρι, επιβαρύνει τον 
οικογενειακό προϋπολογισμό. 

Φυσικά, τόσο η επαγγελματική όσο και η προσωπική μου ζωή εξαρτάται από το ωράριο 
λειτουργίας του κέντρου φύλαξης. Τυχόν διευρυμένο ωράριο και το απόγευμα επιτρέπει 
απασχόληση, εργασία και καριέρα.    
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ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

Στο κεφάλαιο αυτό συνοψίζονται, αρχικά, τα κύρια ευρήματα της έρευνας που προκύπτουν από 
όλες τις ερευνητικές δράσεις και στη συνέχεια παρουσιάζεται ένας κατάλογος προτάσεων 
πολιτικής που εκπόνησε η ερευνητική ομάδα, ο οποίος είναι βασισμένος στα ευρήματα των 
ερευνητικών δραστηριοτήτων και την επεξεργασία των εισηγήσεων που διατυπώθηκαν από τους 
συμμετεχόντων και συμμετέχουσες στην έρευνα.  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

- Οι κρατικές δομές φροντίδας και απασχόλησης παιδιών είναι ανύπαρκτες.  
- Ο συνολικός αριθμός παιδοκομικών σταθμών παιδιών, στον ιδιωτικό και τον κοινοτικό 

τομέα, παραμένει σχεδόν ο ίδιος από το 2013 στο 2019, με μέσο όρο τους 340 
παιδοκομικούς σταθμούς ανά έτος.  

- Το συνολικό ποσοστό ιδιωτικών παιδοκομικών σταθμών σε σύγκριση με τον αριθμό 
κοινοτικών/δημοτικών σταθμών παραμένει δυσανάλογος δια μέσου των χρόνων. Περίπου 
το 81% του συνόλου των σταθμών είναι ιδιωτικοί και μόνο το 19% κοινοτικοί/δημοτικοί. 
Στις επαρχίες Πάφου και Λεμεσού παρατηρείται το μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ των 
διαθέσιμων σταθμών ιδιωτικού τομέα (87,5% & 87% αντίστοιχα) και κοινοτικού (12,5% & 
13%).  

- Δυσανάλογα μεγαλύτερος είναι και ο αριθμός των παιδιών που εξυπηρετείτε από τον 
ιδιωτικό τομέα έναντι του κοινοτικού/δημοτικού τομέα, ο οποίος αυξάνεται ανά έτος. 
Κατά μέσο όρο, το 82,35% των παιδιών εξυπηρετείται από τους ιδιωτικούς σταθμούς 
έναντι του 17,35% που εξυπηρετείται από τους κοινοτικούς.  

- Το ποσοστό εξυπηρέτησης του συνόλου των παιδιών ηλικίας 0 – 4 χρόνων, σύμφωνα με 
τους αριθμούς της Απογραφής Πληθυσμού της Στατιστικής υπηρεσίας, είναι μόνο στο 
36,67% και το ποσοστό εξυπηρέτησης παιδιών από τις κοινοτικές/δημοτικές δομές στο 
μόλις 6,24% του συνόλου των παιδιών.  

- Ο αριθμός διαθέσιμων σταθμών και κέντρων φροντίδας στις αγροτικές περιοχές έναντι 
των αστικών είναι ιδιαίτερα χαμηλός. Στις ορεινές περιοχές, ιδιαίτερα, είναι σχεδόν 
ανύπαρκτη η διαθεσιμότητα. Οι ορεινές περιοχές αποδεικνύεται ότι είναι ο φτωχός 
συγγενής των κοινωνικών ‘επιταγών’ του τόπου – κοινωνικής μέριμνας και προστασίας.  

- Τα Κέντρα Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών παρουσιάζουν σταδιακή αύξηση δια 
μέσου των χρόνων, η οποία φτάνει στο 62% από το 2013 στο 2019. Ωστόσο, το σύνολο 
των Κέντρων είναι πολύ χαμηλό, το 2019 μόλις που φτάνουν τα 118, εκ των οποίων τα 89 
είναι κοινοτικά και τα 29 ιδιωτικά.   

- Οι μέσοι όροι εξυπηρέτησης παιδιών στα κοινοτικά Κέντρα ανά έτος είναι σχεδόν 
διπλάσιοι έναντι των ιδιωτικών Κέντρων.   

- Η επάρκεια υποδομών φροντίδας για παιδιά της ηλικιακής ομάδας 0 – 3 χρόνων είναι 
ιδιαίτερα είναι εξαιρετικά περιορισμένη.  

- Η ανεπάρκεια υποδομών παιδικής φροντίδας και μέριμνας συνδέεται με πολλούς και 
σαφής τρόπους με άλλα κοινωνικά προβλήματα και επηρεάζει πολλές ευάλωτες ομάδες 
του πληθυσμού.  
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- Η άτυπη φροντίδα είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη μορφή φροντίδας στην Κύπρο, ιδίως για 
παιδιά μέχρι 3 χρόνων.  

- Η Κύπρος είναι ανάμεσα στα Κράτη Μέλη της ΕΕ, τα οποία δεν διασφαλίζουν ‘καθολική 
πρόσβαση των παιδιών’ στις δομές φροντίδας από μικρή ηλικία. Η περιορισμένη άδεια 
μητρότητας και η μη διασφάλιση καθολικής πρόσβασης σε συνδυασμό με την ανεπάρκεια 
υποδομών οδηγούν σε ψηλά ποσοστά άτυπης φροντίδας και δημιουργούν το λεγόμενο 
«χάσμα παιδικής φροντίδας».  

- Το μηνιαίο κόστος φροντίδας είναι ιδιαίτερα ψηλό και δυσανάλογο με το ύψος των 
μισθών σε πολλά επαγγέλματα. Ο μέσος όρος μηνιαίου κόστους στους ιδιωτικούς και 
κοινοτικούς σταθμούς είναι στα 305 ευρώ. Σημειώνεται, ότι στους κοινοτικούς σταθμούς 
είναι σχετικά χαμηλότερος, γύρω στα 238 ευρώ και ανάλογος των ωρών εξυπηρέτησης 
και υπηρεσιών που λαμβάνει το παιδί, ενώ στα ιδιωτικά ο μέσος όρος ανέρχεται στα 300 
ευρώ.  

- Το ψηλό κόστος επηρεάζει ιδιαίτερα τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες 
συμπεριλαμβανομένων των μονογονειακών οικογενειών, των πολυμελών οικογενειών, 
των οικογενειών με μεταναστευτική βιογραφία, των οικογενειών με παιδιά με ειδικές 
ανάγκες, των οικογενειών σε άτυπες μορφές απασχόλησης και των οικογενειών σε 
επαγγέλματα χαμηλής ειδίκευσης και απολαβών.  

- Το περιορισμένο ωράριο λειτουργίας των σταθμών κατατάσσεται ανάμεσα στα 
μεγαλύτερα προβλήματα και επηρεάζει μεγάλο αριθμό εργαζομένων που εργάζεται με μη 
συμβατά ωράρια και βάρδιες εργασίας. Η εγκατάλειψη του επαγγέλματος από γυναίκες 
που έχουν αυξημένες ευθύνες φροντίδας και ανεπαρκή στήριξη από το κοινωνικό 
περιβάλλον μπορεί να οδηγήσει στα δημόσια βοηθήματα γεγονός που συμβάλει στη 
μείωση των ποσοστών απασχόλησης του συνόλου των γυναικών και δημιουργεί μια σχέση 
εξάρτησης των γυναικών από το κράτος.   

- Η επέκταση των ωρών λειτουργίας και εξυπηρέτησης καταστημάτων λιανικού εμπορίου 
με διατάγματα του Υπουργείου Εργασίας τα τελευταία χρόνια δεν έχουν αντισταθμιστεί 
με ανάλογα μέτρα για τη φροντίδα των παιδιών. Οπόταν, ένας μεγάλος αριθμός γονέων 
να επηρεάζεται αρνητικά με επακόλουθο την εγκατάλειψη του επαγγέλματος ή την 
αναζήτηση άτυπων μορφών φροντίδας για τα παιδιά τους ή την εγκατάλειψη του 
επαγγέλματος ή την εξάρτηση από τα δημόσια βοηθήματα. 

- Οι παρατηρήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το 2019 επαναλαμβάνουν ότι η 
προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα στην Κύπρο έχει καταστεί λιγότερο προσιτή ως 
επακόλουθο της μείωσης μισθών κατά την οικονομική κρίση, οι οποίοι δεν σημειώνουν 
ανάλογη αύξηση με τα τροφεία. Οι συστάσεις του Συμβουλίου είναι ξεκάθαρες «αύξηση 
στην οικονομικά προσιτή προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα».  

- Παρόλο ότι το ποσοστό όπου και οι δύο γονείς αναλαμβάνουν από κοινού τη φροντίδα 
των παιδιών τους είναι αρκετά ψηλό, εντούτοις οι γυναίκες εξακολουθούν να έχουν την 
κύρια ευθύνη φροντίδας.   

- Αν και είναι φανερό από όλες τις ερευνητικές δράσεις ότι η ποιότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών παιδικής φροντίδας στην Κύπρο έχει βελτιωθεί, εντούτοις παραμένουν 
αρκετές προκλήσεις. Η διαθεσιμότητα υποστηρικτικών υπηρεσιών από τις δομές αυτές 
και οι συνεργασίες με εξιδεικευμένο προσωπικό όπως οι εργοθεραπευτές, 
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λογοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές, γυμναστές, ειδικοί παιδαγωγοί, παιδοψυχολόγοι και 
παιδίατροι, θα  σύμβαλε στην ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών παιδικής φροντίδας.  

- Η μεγαλύτερη αδυναμία που σχετίζεται με τις ποιοτικές υπηρεσίες και αντιμετωπίζουν 
τόσο οι ιδιωτικοί όσο και κοινοτικοί σταθμοί και κέντρα φροντίδας είναι η συνεχιζόμενη 
κατάρτιση του προσωπικού. Δεν υπάρχει δομημένο και σταθερό πρόγραμμα το οποίο να 
λαμβάνει τις πραγματικές ανάγκες συνεχιζόμενης κατάρτισης του προσωπικού. Η 
κατάρτιση που παρέχεται είναι σε ευκαιριακή παρά συστηματική βάση.  

- Η μεγαλύτερη πρόκληση του όλου συστήματος είναι η επέκταση των δομών. Το κόστος 
ανέγερσης ή διαμόρφωσης υφιστάμενου χώρου με τις προδιαγραφές που επιβάλλει η 
νομοθεσία είναι αποτρεπτικός παράγοντας επένδυσης. Δεν υπάρχει καμιά διευθέτηση για 
να βοηθήσει τους νέους αποφοίτους να δημιουργήσουν νέες, μικρότερες σε μέγεθος 
δομές. Αντιθέτως, επιτρέπει μόνο σε μεγαλύτερους επενδυτές να λειτουργήσουν στο 
σύστημα που στόχο έχουν αποκλειστικά το κέρδος παρά την κοινωνική προσφορά.  

- Ανάμεσα στους ανασταλτικούς παράγοντες, οι οποίοι εμποδίζουν την ανάπτυξη του 
συστήματος, είναι οι συντηρητικές πολιτικές για τα θέματα φροντίδας παιδιών που 
εφαρμόστηκαν, η έλλειψη οράματος και καταρτισμού σχεδίων δράσεων, η άγνοια ή 
υποτίμηση για τις θετικές επιπτώσεις που μπορεί να επιφέρει η επένδυση στην ανάπτυξη 
του συστήματος, η απουσία συντονιστικών δράσεων μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και 
των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ο περιορισμός εξουσιών και κονδυλίων της 
τοπικής αυτοδιοίκησης και η νοοτροπία που επικράτησε για δεκαετίες για το ότι η κύρια 
ευθύνη φροντίδας των παιδιών βαρύνει τις γυναίκες, των οποίων η θέση βρίσκεται στο 
σπίτι και τη φροντίδα των παιδιών παρά στην αγορά εργασίας και την παραγωγή. Το 
τελευταίο, έχει μεταθέσει τις ευθύνες του κράτους για την παιδική φροντίδα στους ώμους 
των γυναικών και του οικογενειακού προϋπολογισμού.  

- Η εξισορρόπηση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και οι δομές φροντίδας παιδιών είναι 
συγκοινωνούντα δοχεία, το ένα επηρεάζει το άλλο και χωρίς την αντιμετώπιση του ενός 
δεν μπορεί να σημειωθεί πρόοδος στο άλλο. Επηρεάζεται έτσι και η αύξηση του ποσοστού 
των γυναικών στην εργασία και η ανέλιξη των εργαζομένων γυναικών σε ψηλότερες 
θέσεις εργασίας. Ως εκ τούτου, η υποτίμηση της συνεισφοράς των γυναικών στην 
κοινωνία και την εργασία συνεχίζει να διαιωνίζεται, οι ανισότητες συνεχίζουν να 
επηρεάζουν τις ζωές των γυναικών και στην εργασία και στην κοινωνία και μαζί με τις 
επιπτώσεις στην εύρυθμη λειτουργία των οικογενειών από την ανεπάρκεια δομών 
δημιουργείται και μεγαλώνει το κοινωνικό χάσμα.     

- Τα οφέλη που προκύπτουν από μια ενδεχόμενη ανάπτυξη του συστήματος παιδικής 
φροντίδας και μέριμνας είναι υπεράριθμα σε όλα τα επίπεδα: από τη συμμόρφωση με τις 
οδηγίες των Ευρωπαϊκών και διεθνών οργάνων στην εξισορρόπηση εργασίας και 
ιδιωτικής ζωής, στην αύξηση της παραγωγικότητας, στην ισότιμη εκπροσώπηση των 
γυναικών στην εργασία, στην πλήρη απασχόληση των γυναικών και στη μείωση του 
χάσματος αμοιβών, στη βιωσιμότητα και ανάπτυξη των ίδιων των σταθμών και στο 
σεβασμό των δικαιωμάτων των ίδιων των παιδιών.   
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

Ένας από τους σημαντικούς στόχους που έθεσε το Έργο αυτό εξ αρχής ήταν και η παραγωγή 
προτάσεων πολιτικής, οι οποίες  δυνητικά μπορούν να βοηθήσουν στην  αναβάθμιση του 
συστήματος παιδικής φροντίδας και μέριμνας στον τόπο μας. Οι προτάσεις είναι προϊόν 
επεξεργασίας των βασικών αποτελεσμάτων και  ευρημάτων της έρευνας και των εισηγήσεων που 
καταγράφηκαν από τους συμμετέχοντες στην έρευνα: γονείς με παιδιά σε δομές φροντίδας, 
διευθύνσεις παιδοκομικών σταθμών και κοινωνικούς εταίρους. Οι προτάσεις πολιτικής 
αποτείνονται προς διάφορες κατευθύνσεις και επίπεδα διακυβέρνησης. Παρόλο ότι ο κατάλογος 
δεν είναι εξαντλητικός, έχουμε την πεποίθηση ότι μπορεί να αποτελέσει μια γερή βάση για την 
αναβάθμιση των υπηρεσιών αυτών, ένα εφαλτήριο για τη δημιουργία ενός ολιστικού και 
συμπεριληπτικού συστήματος παιδικής φροντίδας και μέριμνας.   

- Σχέδιο Δράσης: Πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων για συντονισμό μεταξύ των Υπουργείων Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας και Οικονομικών, των ανεξάρτητων αρχών – π.χ., Επίτροποι Ισότητας, 
Διοικήσεως, Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού – τους  κοινωνικούς εταίρους και των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για την εκπόνηση ενός περιεκτικού και 
συμπεριληπτικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση του 
συστήματος φροντίδας και προστασίας παιδιών προσχολικής ηλικίας, το οποίο θα 
λαμβάνει υπόψη την ενσωμάτωση όλων ανεξαιρέτως των αγοριών και κοριτσιών που ζουν 
στην Κύπρο, σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και από όλα τα οικονομικά και κοινωνικά 
υπόβαθρα. Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, στοχο-προσηλωμένες δράσεις, 
οικονομικός προϋπολογισμός, χρονοδιαγράμματα εφαρμογής, υπευθυνότητα 
εφαρμογής, παρακολούθηση, αξιολόγηση, ανάδραση και περαιτέρω ανάπτυξη του 
Σχεδίου Δράσης θα πρέπει να είναι απαραίτητες συνιστώσες του Σχεδίου Δράσης. 

- Παράλληλα, θα πρέπει να γίνει διερεύνηση της δυνατότητας στήριξης του Σχεδίου Δράσης 
από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία για την οικονομική στήριξη του Σχεδίου Δράσης, 
για τα πρώτα τουλάχιστον χρόνια εφαρμογής του.     

- Κατάρτιση εθνικής πολιτικής για το δημογραφικό πρόβλημα, το οποίο σχετίζεται άμεσα 
με τα θέματα φροντίδας και εκπαίδευσης των παιδιών.  

- Άμεση προώθηση των διαδικασιών για την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών κοινωνικής 
ευημερίας, η οποία χρονίζει και δυνητικά συμπεριλαμβάνει την υιοθέτηση καινοτόμων 
προγραμμάτων και διαδικασιών για άμεση επέμβαση στη στήριξη των ευάλωτων ομάδων 
και οικογενειών, την αύξηση του αριθμού κοινωνικών λειτουργών που εργάζονται στην 
υπηρεσία και την κατανομή των λειτουργών σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο για άμεση 
πρόσβαση εξυπηρέτησης όλων όσων χρειάζονται στήριξη σε όλες τις περιοχές.    

- Εκπόνηση σχεδίου για ενιαία συνεχιζόμενη κατάρτιση των παιδαγωγών στα κρατικά, 
κοινοτικά και ιδιωτικά κέντρα από το Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στη βάση των αναγκών 
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των ίδιων των παιδαγωγών και τις σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές που εφαρμόζονται 
διεθνώς.    

- Εκπόνηση προγράμματος για την κατάρτιση των βοηθών που πρωτο-εισέρχονται στο 
τομέα τις φροντίδας των παιδιών, σε όλες τις δομές, από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού (ΑνΑΔ). Ο επαγγελματισμός του προσωπικού θεωρείται ουσιαστική 
παράμετρος της ποιοτικής αναβάθμισης των κέντρων φροντίδας των παιδιών.   

- Επιδότηση των οικονομικά ευάλωτων οικογενειών (π.χ., οικογενειών με χαμηλά 
εισοδήματα, μονογονιών, πολυμελών οικογενειών, μεταναστών), οι οποίες δεν μπορούν 
να εξασφαλίσουν θέσεις στις κρατικές δομές και εξαρτώνται από τις υπηρεσίες των 
ιδιωτικών κέντρων και σταθμών παιδικής φροντίδας, στη βάση οικονομικών κριτηρίων και 
τον αριθμό παιδιών τα οποία φοιτούν στις ιδιωτικές δομές. Επιβάλλεται η εξατομικευμένη 
προσέγγιση της κάθε οικογένειας που αντιμετωπίζει οικονομικά ζητήματα για να μπορεί 
να αποδοθεί και στοχευμένη στήριξη.   

- Οικονομική στήριξη των κοινοτικών κέντρων (ΣΚΕ) για αναβάθμιση των κτηριακών 
εγκαταστάσεων τους και του υλικο-τεχνολογικού τους εξοπλισμού για να καταστούν 
ανταγωνίσιμα έναντι των ιδιωτικών δομών και εξισορρόπηση στην ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών.    

- Απόδοση περισσότερων εξουσιών και κονδυλίων στην τοπική αυτοδιοίκηση για να 
αναλάβει δράσεις επέκτασης παροχής υπηρεσιών. Άμεση στήριξη στους φορείς τοπικής 
αυτοδιοίκησης για τα ΣΚΕ που κινδυνεύουν να κλείσουν.  

- Στήριξη στις αγροτικές, ορεινές και απομακρυσμένες από τα κέντρα των πόλεων 
κοινότητες για δημιουργία νέων δομών τοπικά ή περιφερειακά. Καινοτόμες πρωτοβουλίες 
όπως η συστέγαση με κέντρα ημερήσιας απασχόλησης ηλικιωμένων, με χωριστά και κοινά 
προγράμματα των δύο ηλικιακών ομάδων, όπως άρχισε για  παράδειγμα να εφαρμόζετε 
σε χώρες όπως η Φιλανδία, θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο παράδειγμα και καλή 
πρακτική και για τις περιοχές αυτές αλλά και για την εξέλιξη της όλης φιλοσοφίας 
φροντίδας και εκπαίδευσης παιδιών προσχολικής ηλικίας στον τόπο μας.    

- Οικονομική στήριξη των κοινοτικών και ιδιωτικών δομών για να επεκτείνουν τις υπηρεσίες 
βρεφοκομικής φροντίδας όπου παρατηρούνται οι μεγαλύτερες προκλήσεις για παιδιά 0 – 
3 χρόνων.  

- Επέκταση των ωραρίων εξυπηρέτησης παιδιών από όλες τις δομές, προσαρμοσμένη στις 
τοπικές ανάγκες, για να γίνει κατορθωτή η εξυπηρέτηση γονέων οι οποίοι εργάζονται με 
βάρδιες και με μη-συμβατά ωράρια εργασίας.  

- Οι επιθεωρήσεις των κέντρων και σταθμών φροντίδας και εξυπηρέτησης παιδιών να 
γίνετε με συστηματικό τρόπο και σε όλες τις δομές – κρατικές, κοινοτικές και ιδιωτικές.  

- Δραστικότερη εμπλοκή των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους. Οι γονείς συχνά 
κατέχουν πληροφορίες για τις αδυναμίες και τις δυνατότητες των παιδιών τους που είναι 
δύσκολο να εντοπιστούν στα κέντρα φροντίδας και εκπαίδευσης παιδιών (βλ. Iheoma et 
al.). Η ενθάρρυνση, οπόταν, των γονιών για δράση και συνεργασία με τις διευθύνσεις και 
το εκπαιδευτικό προσωπικό των σταθμών και κέντρων φροντίδας των παιδιών και η 
κατάρτισή τους για να μπορούν να κάνουν δραστικές παρεμβάσεις είναι αναγκαία 
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προϋπόθεση για την ποιοτική αναβάθμιση των κέντρων φροντίδας και εκπαίδευσης 
παιδιών.  

- Πρωτοβουλία για τη δημιουργία φόρουμ μεταξύ παιδαγωγών του ιδιωτικού, κρατικού και 
κοινοτικού τομέα με στόχο τη συστηματική επικοινωνία, ανταλλαγή απόψεων, 
διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης, τα οποία θα 
ενδυνάμωναν την προσπάθεια ποιοτικής αναβάθμισης των υπηρεσιών παιδικής 
φροντίδας και μέριμνας.   

- Ανάληψη συντονισμένης δράσης από τους κοινωνικούς εταίρους – π.χ., συνδικαλιστικές 
οργανώσεις, οργανώσεις εργοδοτών – και των ΜΚΟ και τις οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών – π.χ., γυναικείες οργανώσεις, οργανώσεις για την ευημερία του παιδιού – για 
υποβολή προτάσεων και άσκηση παρασκηνιακής πολιτικής.  

- Στήριξη των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των οργανώσεων των εργοδοτών για να 
αναλάβουν πρωτοβουλίες δημιουργίας νέων δομών σε χώρους όπου υπάρχει μεγάλη 
συγκέντρωση εργαζομένων, π.χ., μεγάλες εταιρείες, βιομηχανικές ζώνες, συγκέντρωση 
κυβερνητικών υπηρεσιών και τμημάτων. Ο συντονισμός μεταξύ των οργανώσεων αυτών 
είναι επιτακτικός.  

- Στήριξη των νέων αποφοίτων παιδαγωγικής και βρεφοκομικής επιστήμης για δημιουργία 
νέων δομών, με πιο απλουστευμένες διαδικασίες. Η πρόφαση ψήφιση του νομοσχεδίου 
που αφορά τις κοινωνικές επιχειρήσεις, μπορεί να αξιοποιηθεί και να ωθήσει την 
δραστηριοποίηση των νέων στον τομέα της φροντίδας και απασχόλησης παιδιών.  

- Ανάληψη ενημερωτικής εκστρατείας από το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας των 
Δικαιωμάτων του Παιδιού για ενημέρωση του κοινού και των γονέων για το δικαίωμα στην 
πρόσβαση και ποιοτική προσχολική φροντίδα και εκπαίδευση.  

- Ανάλογες δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης του κοινού για τα θέματα συσχετισμού 
της ανεπάρκειας δομών και της εξισορρόπησης επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής από 
τα Γραφεία των Επιτρόπων Διοικήσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ισότητας των 
Φύλων.    

- Τέλος, ο ρόλος των ίδιων των Επιτρόπων Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, 
Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ισότητας των Φύλων στην εξάσκηση πίεσης 
για δράση από τα διάφορα κέντρα λήψεως αποφάσεων είναι καθοριστικής σημασίας για 
την ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση του συστήματος.    
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