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Ζ Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.)  Α.Δ. 

 

ην πιαίζην ηεο δξάζεο «Δλαξκόληζε νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο» έηνπο 2016-2017 θαη έρνληαο 

ππφςε:  

1. Σνλ Ν. 4314/2014 (ΦΔΚ 265/Α) «Α) Γηα ηε Γηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ 

παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο  2012/17 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (EE L 156/16.6.2012) θαη ζην 

ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζεο ηνπ Ν.3419/2005 (Α 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη εηδηθφηεξα ηελ παξ. 12 

ηνπ άξζ. 58. 

2. Σελ ΚΤΑ 16/νηθ.578/ΔΤΔΚΣ/66166 (ΦΔΚ Β΄ 1850/24.6.2016) «χζηεκα Γηαρείξηζεο, Αμηνιφγεζεο, 

Παξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ – Γηαδηθαζία Δθαξκνγήο ηεο δξάζεο «Δλαξκφληζε νηθνγελεηαθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο δσήο» έηνπο 2016-2017, ζπργξεκαηνδνηνχκελεο απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν 

ζην πιαίζην ηνπ Δηαηξηθνχ πκθψλνπ γηα ην Πιαίζην Αλάπηπμεο (ΔΠΑ) γηα ηελ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 

2014-2020. 

3. Σν άξζξν 16 ηνπ Ν. 1518/1985 (ΦΔΚ 30/Α) «Καηαβνιή ηεο ζχληαμεο ησλ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ 

ππαιιήισλ θαη ππαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ. θαζψο θαη ηεο ρνξεγίαο ησλ δεκάξρσλ θαη πξνέδξσλ θνηλνηήησλ 

απφ ην δεκφζην ηακείν θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

4. Σν Κσδηθνπνηεκέλν Καηαζηαηηθφ ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο 

(Δ.Δ.Σ.Α.Α), πνπ δεκνζηεχζεθε αξρηθά ζην ΦΔΚ 1241/Σ.Α.Δ.-Δ.Π.Δ./1985). 

5. Σελ κε αξ 16/νηθ.639/ΔΤΔΚΣ/8.7.2016  επηζηνιή ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ - 

ΔΠΑ 

6. Σελ κε αξηζκφ 529/11.7.2016 Απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ. γηα ηελ έγθξηζε ηεο Πξφζθιεζεο 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηεο δξάζεο «Δλαξκφληζε Οηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο» ηνπ έηνπο 

2016 - 2017 γηα ηνπο Χθεινχκελνπο. 

 

 

Πξνζθαιεί  

 

 Σηο Μεηέξεο βξεθώλ, λεπίσλ θαη παηδηώλ ή / θαη 

 Σηο Μεηέξεο λεπίσλ, παηδηώλ, εθήβσλ θαη αηόκσλ κε Αλαπεξία 

 Άηνκα (γπλαίθεο θαη άλδξεο), πνπ ηνπο έρεη παξαρσξεζεί κε δηθαζηηθή απόθαζε ε επηκέιεηα ησλ 

παηδηώλ 

νη νπνίνη/εο επηζπκνχλ λα εγγξάςνπλ ηα ηέθλα ηνπο ζε Γνκέο παξνρήο θξνληίδαο θαη θηινμελίαο βξεθψλ, λεπίσλ, 

παηδηψλ θαη αηφκσλ κε αλαπεξία, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε ηζφηηκε πξφζβαζή ηνπο ζηελ εξγαζία, κέζσ ηεο 

παξνρήο πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ε ηζφηηκε πξφζβαζε ησλ εππαζψλ νκάδσλ ζε πνηνηηθέο θνηλσληθέο 

ππεξεζίεο. 
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εκεηψλεηαη φηη εθεμήο φπνπ ζηελ παξνχζα γίλεηαη αλαθνξά ζε «κεηέξεο» ή «σθεινχκελνη ή σθεινχκελνπο» 

λννχληαη αληηζηνίρσο θαη νη άλδξεο – παηέξεο. 

Οη σθεινύκελεο/λνη, πνπ ζα εληαρζνύλ ζηελ ελ ιόγσ δξάζε, ζα πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο παξαθάησ 

πξνϋπνζέζεηο: 

α) λα εξγάδνληαη ζηελ Διιάδα σο κηζζσηέο/ηνί ή λα είλαη απηναπαζρνινχκελεο/λνη ή  

β) λα είλαη άλεξγεο/νη, νη νπνίεο/νη δηαζέηνπλ Γειηίν Αλεξγίαο ΟΑΔΓ ζε ηζρχ θαη αληίγξαθν βεβαίσζεο 

εμαηνκηθεπκέλεο πξνζέγγηζεο απφ ηηο Τπεξεζίεο ηνπ ΟΑΔΓ.  

ηηο αλσηέξσ σθεινχκελεο/λνπο ρνξεγνχληαη «Αμίεο Σνπνζέηεζεο (Voucher)», πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη ζην 

πιαίζην ηνπ ΔΠΑΝΑΓΔΓΒΜ ή ησλ ΠΔΠ, ζχκθσλα κε ηελ θαηάηαμή ηνπο σο πξνο ην φξην ηεο θηψρεηαο, φπσο 

απηφ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ ΔΛΣΑΣ γηα θάζε θαηεγνξία λνηθνθπξηνχ. πγθεθξηκέλα, θάζε σθεινχκελε/λνο 

θαηαλέκεηαη : (α) ζην ΔΠΑΝΑΓΔΓΒΜ, φηαλ ην εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκά ηνπ είλαη κεγαιχηεξν απφ ην φξην ηεο 

θηψρεηαο, (β) ζην νηθείν ΠΔΠ, φηαλ ην εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκά ηνπ είλαη ίζν ή κηθξφηεξν απφ ην φξην ηεο 

θηψρεηαο. 

Σν φξην θηψρεηαο φπσο απηφ πξνζδηνξίζζεθε απφ ηελ ΔΛΣΑΣ γηα ην έηνο 2015, νξίδεηαη ζε 4.512€, γηα 

κνλνπξφζσπα λνηθνθπξηά πξνζαπμαλφκελν θαηά   

- 50% γηα ηνλ ζχδπγν  θαη γηα θάζε παηδί απφ 14 έσο θαη 24 εηψλ. 

- 30% γηα θάζε παηδί θάησ ησλ 13 εηψλ.  

 

Δμαηξνύληαη από ηελ παξνύζα Πξόζθιεζε oι ηακηικοί και αορίζηοσ τρόνοσ σπάλληλοι ηοσ Γημοζίοσ, ηων 

Ν.Π.Γ.Γ., καθώς και οι μόνιμοι και αορίζηοσ τρόνοσ σπάλληλοι ηων Ο.Τ.Α. (α’ και  β’  βαθμού) και ηων 

Ν.Π.Γ.Γ. ηων Ο.Τ.Α.  

 

εκεηψλεηαη φηη απφ ην ζχλνιν ησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα εμαηξνύληαη όζνη έρνπλ πξν-

λήπηα, παηδηά, εθήβνπο θαη άηνκα κε αλαπεξία, νη νπνίνη έρνπλ ην δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο ζηελ παξνχζα 

πξφζθιεζε, αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο ηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο, ηεο θαηάζηαζεο απαζρφιεζεο ή θαη 

εξγαζηαθήο ζρέζεο θαη νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. Οη αλσηέξσ έρνπλ δηθαίσκα λα ππνβάινπλ αίηεζε ζηελ 

παξνχζα πξφζθιεζε κφλν γηα ηελ θαηεγνξία ζέζεο Β3 (Πξν-λήπηα κε αλαπεξία απφ 2,5 εηψλ έσο 6,5 εηψλ ησλ 

Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ Οινθιεξσκέλεο Φξνληίδαο) θαη γηα ηελ θαηεγνξία ζέζεο Γ1 (Παηδηά κε αλαπεξία ή/θαη 

έθεβνη  ή/θαη άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία ή/θαη θηλεηηθή αλαπεξία - ΚΓΑΠ-ΜΔΑ)..  

Ζ  δξάζε πινπνηείηαη κέζα απφ θχθιν Πξφζθιεζεο  δηάξθεηαο 11 κελψλ, πνπ αληηζηνηρεί ζην ζρνιηθφ έηνο 2016 

- 2017 (απφ ηελ 1ε επηεκβξίνπ 2016 έσο ηελ 31ε Ηνπιίνπ 2017), φζν θαη ε κέγηζηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο «αμίαο 

ηνπνζέηεζεο» (voucher) γηα ηνπο σθεινχκελνπο, πνπ ζα επηιεγνχλ.  
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ΑΡΘΡΟ 1: ΙΥΤΟΝ ΠΛΑΙΙΟ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  -  ΣΟΥΟ  -  ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΖ 
ΓΡΑΖ 

1.1.  Ιςχύον Πλαίςιο  

Ζ δξάζε «Δλαξκφληζε νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο», εληάζζεηαη : 

- ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» (ΔΠ 

ΑΝΑΓΔΓΒΜ) 2014-2020 ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο  θαη Σνπξηζκνχ θαη εκπίπηεη ζηνλ Θεκαηηθφ 

ηφρν 8 «Πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο απαζρφιεζεο πςειήο πνηφηεηαο θαη ππνζηήξημε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ», Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα 8iv «Ηζφηεηα κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο πξφζβαζεο ζηελ απαζρφιεζε, ηεο εμέιημεο ηεο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο, 

ηεο ζπκθηιίσζεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θαη ηδησηηθνχ βίνπ θαη ηεο πξνψζεζεο ηεο ίζεο ακνηβήο γηα ίζε 

εξγαζία» ηνπ Καλ. 1304/2013 ηεο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ 2014-2020. 

- ηα 13 Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα (ΠΔΠ) 2014-2020 θαη εκπίπηεη ζηνλ Θεκαηηθφ ηφρν 9 

«Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο, θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ησλ δηαθξίζεσλ», Δπελδπηηθή 

Πξνηεξαηφηεηα 9i «Δλεξγφο έληαμε, κε ζθνπφ, κεηαμχ άιισλ, ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ θαη 

ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο θαη ηεο βειηίσζεο ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο» ή/θαη 9iii «Καηαπνιέκεζε θάζε κνξθήο 

δηαθξίζεσλ θαη πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ» ηνπ θαλ. 1304/2013 ηεο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ 

2014-2020. 

Τπεχζπλνη θνξείο γηα ηε δηαρείξηζε θαη πινπνίεζε ηεο δξάζεο απηήο είλαη:  

(α) ε Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, 

Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» 2014-2020, γηα ην ηκήκα ηεο δξάζεο πνπ εκπίπηεη ζην ελ ιφγσ 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα.  

(β) νη Δηδηθέο Τπεξεζίεο Γηαρείξηζεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ γηα ην ηκήκα ηεο 

δξάζεο πνπ εκπίπηεη ζε απηά. 

1.2. Οριςμοί 

Γηθαηνχρνο ηεο δξάζεο, ππφ ηελ έλλνηα ηεο  παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 4314/2014 (ΦΔΚ 265 Α’/2014), φπσο 

ηζρχεη, θαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ππ' αξηζκ. 16/νηθ.578/ΔΤΔΚΣ/66166 ΚΤΑ, νξίζηεθε ε 

Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α. .Α.Δ.) 

Χθεινχκελνη ηεο δξάζεο νξίδνληαη φζνη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο, ζχκθσλα θαη κε 

ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 4 ηεο ππ' αξηζκ. 16/νηθ.578/ΔΤΔΚΣ/66166 ΚΤΑ θαη ιακβάλνπλ «αμία ηνπνζέηεζεο» 

(voucher) ζηηο θαηεγνξίεο Γνκψλ ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο, ζχκθσλα θαη κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 5 ηεο 

ππ' αξηζκ. 16/νηθ.578/ΔΤΔΚΣ/66166 ΚΤΑ. 

Φνξείο/Γνκέο νξίδνληαη νη πάξνρνη ζέζεσλ θξνληίδαο θαη θχιαμεο αηφκσλ, φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζηα άξζξα 2 

θαη 3 ηεο παξνχζαο, ζχκθσλα θαη κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 5 ηεο ππ' αξηζκ. 16/νηθ.578/ΔΤΔΚΣ/66166 

ΚΤΑ. 

«Αμία ηνπνζέηεζεο» (voucher) νξίδεηαη ην αληίηηκν ην νπνίν θαηαβάιιεηαη, γηα ινγαξηαζκφ ησλ σθεινχκελσλ θαη 

θαηφπηλ ζρεηηθήο εμνπζηνδφηεζήο ηνπο ζηηο Γνκέο γηα παξνρή ππεξεζηψλ θξνληίδαο θαη θηινμελίαο αηφκσλ, 
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ζχκθσλα κε ηα αλψηαηα φξηα ηηκψλ, φπσο απηά νξίδνληαη ζην άξζξν 4 ηεο παξνχζαο, ζχκθσλα θαη κε ηα 

αλαθεξφκελα ζην άξζξν 6 ηεο ππ' αξηζκ. 16/νηθ.578/ΔΤΔΚΣ/66166 ΚΤΑ. Ζ «αμία ηνπνζέηεζεο» (voucher) 

δηαηεξείηαη ζε ηζρχ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο εγγξαθήο/ψλ ζε Γνκή/έο θαη 

πηζηνπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο πξάμεο γηα ην δεισζέλ δηάζηεκα θνίηεζεο ηνπ 

αηφκνπ. 

1.3.  Προώπολογιςμόσ  - Κατανομή του Προώπολογιςμού τησ Πράξησ ανά 
Περιφέρεια  

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο κε ηελ θαηαλνκή ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ γηα ην έηνο 2016-2017. 

  ΠΔΠ-ΑΜΔΑ ΠΔΠ ΔΠ ΑΝΑΓ-ΔΓΒΜ 

  ΤΓΥ/ΝΟ 
ΔΠΙΛΔΞΙΜΟ 

ΤΓΥ/ΝΟ ΜΖ 
ΔΠΙΛΔΞΙΜΟ 

ΤΓΥ/ΝΟ 
ΔΠΙΛΔΞΙΜΟ 

ΤΓΥ/ΝΟ ΜΖ 
ΔΠΙΛΔΞΙΜΟ 

ΤΓΥ/ΝΟ 
ΔΠΙΛΔΞΙΜΟ 

ΤΓΥ/ΝΟ ΜΖ 
ΔΠΙΛΔΞΙΜΟ 

1 
ΑΝ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & 
ΘΡΑΚΖ 0 

 
2.697.500 2.282.560 2.991.545 479.155 

2 
ΚΔΝΣΡΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

643.717 595.000 7.922.920 19.677.430 9.827.239 6.606.036 

3 ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 290.236  2.492.097 824.448 736.433 1.252.497 

4 ΖΠΔΗΡΟ 345.093  2.559.907 1.960.193 1.813.555 845.060 

5 ΘΔΑΛΗΑ 244.042  4.357.270 3.833.060 3.553.689 1.060.936 

6 ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 36.266  1.810.961 1.157.979 2.459.367 0 

7 ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 765.350  4.629.650 2.895.680 3.721.176 0 

8 ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ 24.259 35.000 1.531.991 3.741.649 1.382.378 1.182.737 

9 ΗΟΝΗΑ 218.778  1.192.777 709.503 482.972 506.503 

10 ΑΣΣΗΚΖ 224.531  22.125.310 0 6.941.813 14.383.857 

11 ΒΟΡΔΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 97.777  1.328.786 0 517.683 297.912 

12 ΝΟΣΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 363.322  2.399.606 0 654.041 1.163.699 

13 ΚΡΖΣΖ 81.174 20.000 4.701.110 5.094.245 1.643.806 4.036.539 

 ΤΝΟΛΟ 3.334.546 650.000 59.749.885 42.176.747 36.725.697 31.814.931 

 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 174.451.805 

1.4.  Στόχοσ -  Αντικείμενο τησ δράςησ 

Ζ  δξάζε ζηνρεύεη :  

α) ζηελ νπζηαζηηθή ζηήξημε ησλ σθεινχκελσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ηζφηηκε πξφζβαζή ηνπο ζηελ 

εξγαζία, κέζσ ηεο παξνρήο πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ θξνληίδαο θαη θηινμελίαο βξεθψλ, λεπίσλ, παηδηψλ θαη 

αηφκσλ κε αλαπεξία,  
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β) ζηελ ηζφηηκε πξφζβαζε ησλ εππαζψλ νκάδσλ (παηδηά θαη άηνκα κε αλαπεξία) ζε πνηνηηθέο θνηλσληθέο 

ππεξεζίεο.  

Οη σθεινχκελνη εθφζνλ επηιεγνχλ, θαηαλέκνληαη γηα ηηο ζέζεηο πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ ΔΠ 

ΑΝΑΓΔΓΒΜ ή ησλ ΠΔΠ, ζχκθσλα κε ηελ θαηάηαμή ηνπο σο πξνο ην φξην (θαηψθιη) θηψρεηαο, φπσο απηφ 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ ΔΛΣΑΣ γηα θάζε θαηεγνξία λνηθνθπξηνχ, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ηεο 

νηθνγέλεηαο ηνπ θάζε σθεινχκελνπ. 

πγθεθξηκέλα ην θάζε σθεινχκελν άηνκν θαηαλέκεηαη ζην ΔΠ ΑΝΑΓΔΓΒΜ, φηαλ ε θαηάηαμή ηνπ είλαη πάλσ απφ 

ην φξην ηεο θηψρεηαο ή ζην νηθείν ΠΔΠ, φηαλ ε θαηάηαμή ηνπ είλαη θάησ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο. 

Σν φξην θηψρεηαο φπσο απηφ πξνζδηνξίζζεθε απφ ηελ ΔΛΣΑΣ γηα ην έηνο 2015, νξίδεηαη ζε 4.512€, γηα 

κνλνπξφζσπα λνηθνθπξηά πξνζαπμαλφκελν θαηά :  

- 50% γηα ηνλ ζχδπγν  θαη γηα θάζε παηδί απφ 14 έσο θαη 24 εηψλ. 

- 30% γηα θάζε παηδί θάησ ησλ 13 εηψλ.  

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ηνπ λνηθνθπξηνχ, ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε, ιακβάλεηαη ππφςε 

ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ θφξνπ θαη ηεο εηζθνξάο. 

Αληηθείκελν ηεο δξάζεο απνηειεί ε παξνρή ζηνπο/ζηηο σθεινχκελνπο/λεο ζέζεσλ θξνληίδαο θαη θηινμελίαο 

βξεθψλ, λεπίσλ, παηδηψλ θαη αηφκσλ κε αλαπεξία ζε αληίζηνηρεο Γνκέο Φνξέσλ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηα 

άξζξα 2 θαη 3 ηεο παξνχζαο, ζχκθσλα θαη κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 5 ηεο ππ' αξηζκ. 

16/νηθ.578/ΔΤΔΚΣ/66166 ΚΤΑ. Οη σθεινχκελνη/λεο επηιέγνπλ ζέζε ζε Γνκή Φνξέα αληίζηνηρε εθείλεο γηα ηελ 

νπνία έιαβαλ «αμία ηνπνζέηεζεο» (voucher). H δηαδηθαζία αλαδήηεζεο Γνκήο πεξηγξάθεηαη ζηηο παξ. 5.13. θαη 

5.14 ηεο παξνχζαο, ζχκθσλα θαη κε ηα αλαθεξφκελα ζηα άξζξα 9 θαη 10 ηεο ππ' αξηζκ. 

16/νηθ.578/ΔΤΔΚΣ/66166 ΚΤΑ. 

Δηδηθόηεξα : 

Δπηιέμηκεο ελέξγεηεο είλαη : α) ε παξνρή ζέζεσλ θξνληίδαο βξεθψλ απφ 2 κελψλ έσο 2,5 εηψλ θαη λεπίσλ θαη 

παηδηψλ απφ 2,5 εηψλ έσο ηελ ειηθία εγγξαθήο ηνπο ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, φπσο απηή νξίδεηαη απφ ην 

εθάζηνηε ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην, ζε βξεθηθνχο, βξεθνλεπηαθνχο θαη παηδηθνχο ζηαζκνχο αληίζηνηρα, β) ε 

παξνρή ζέζεσλ θξνληίδαο παηδηψλ βξεθηθήο θαη πξνζρνιηθήο ειηθίαο απφ 8 κελψλ έσο ηελ ειηθία εγγξαθήο 

ηνπο ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε θαη παηδηψλ κε αλαπεξία απφ 2,5 εηψλ έσο 6,5 εηψλ, φπσο απηή νξίδεηαη απφ 

ην εθάζηνηε ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην ζε βξεθνλεπηαθνχο ηαζκνχο Οινθιεξσκέλεο Φξνληίδαο γ) ε παξνρή 

ζέζεσλ δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο παηδηψλ απφ 5 έσο 12 εηψλ ζε Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ 

(ΚΓΑΠ) θαη παηδηψλ κε ειαθξάο κνξθήο θηλεηηθά ή αηζζεηεξηαθά πξνβιήκαηα θαη δ) ε παξνρή ζέζεσλ θξνληίδαο 

παηδηψλ κε αλαπεξία, εθήβσλ θαη αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ή/θαη θηλεηηθή αλαπεξία ζε Κέληξα Γεκηνπξγηθήο 

Απαζρφιεζεο Παηδηψλ κε Αλαπεξία (ΚΓΑΠ ΜΔΑ). 

Σα αλσηέξσ φξηα ειηθίαο ζα ελαξκνλίδνληαη κε ην εθάζηνηε ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην. 
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ΑΡΘΡΟ 2:  ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΑ ΑΣΟΜΑ  

2.1. Ωφελούμενεσ/νοι  τησ δράςησ είναι :  

 κεηέξεο βξεθψλ, λεπίσλ θαη παηδηψλ ή /θαη  

 κεηέξεο λεπίσλ, παηδηψλ, εθήβσλ θαη αηφκσλ κε αλαπεξία 

 άηνκα (γπλαίθεο θαη άλδξεο) ζηα νπνία έρεη παξαρσξεζεί κε δηθαζηηθή απφθαζε, ε επηκέιεηα παηδηψλ. 

2.2.  Οι ωφελούμενεσ/νοι τησ  δράςησ θα πρέπει να πληρούν τισ κάτωθι 
προώποθέςεισ : 

α) Έρνπλ ηελ ειιεληθή ππεθνφηεηα ή ηελ ππεθνφηεηα θξάηνπο-κέινπο ηεο Δ.Δ. ή είλαη Οκνγελείο ή είλαη 

αιινδαπέο/αιινδαπνί απφ ηξίηεο ρψξεο θαη δηακέλνπλ λφκηκα ζηελ Διιάδα.  

β) Να είλαη εξγαδφκελνη/λεο (κηζζσηνί/έο, απηναπαζρνινχκελνη/εο) ή λα είλαη άλεξγνη/εο πνπ δηαζέηνπλ δειηίν 

αλεξγίαο ΟΑΔΓ ζε ηζρχ θαη αληίγξαθν βεβαίσζεο εμαηνκηθεπκέλεο πξνζέγγηζεο απφ ηηο Τπεξεζίεο ηνπ 

ΟΑΔΓ.  

 γ)  Δπηζπκνχλ λα εγγξάςνπλ ηα ηέθλα ηνπο ζηηο θάησζη θαηεγνξίεο Γνκψλ: 

 Βξεθηθνύο, Βξεθνλεπηαθνύο θαη Παηδηθνύο ηαζκνύο, γηα βξέθε απφ 2 ή απφ 8 ή απφ 18 κελψλ έσο 

2,5 εηψλ (30 κελψλ), ζπκπιεξσκέλσλ θαηά ην κήλα εγγξαθήο (1-30/9/2016), θαη πξν-λήπηα απφ 2,5 

εηψλ, ζπκπιεξσκέλσλ θαηά ην κήλα εγγξαθήο (1-30/9/2016), κέρξη ηελ ειηθία εγγξαθήο ηνπο ζηελ 

ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε (λεπηαγσγείν). 

 Βξεθνλεπηαθνύο ηαζκνύο Οινθιεξσκέλεο Φξνληίδαο, γηα βξέθε απφ 8 κελψλ έσο 2,5 εηψλ (30 

κελψλ), ζπκπιεξσκέλσλ θαηά ην κήλα εγγξαθήο (1-30/9/2016), γηα πξν-λήπηα απφ 2,5 εηψλ, 

ζπκπιεξσκέλσλ θαηά ην κήλα εγγξαθήο (1-30/9/2016), κέρξη ηελ ειηθία εγγξαθήο ηνπο ζηελ 

ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε (λεπηαγσγείν) θαη πξν-λήπηα κε αλαπεξία απφ 2,5 εηψλ έσο 6,5 εηψλ.  

 Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο Παηδηώλ (Κ.Γ.Α.Π.), γηα παηδηά απφ ηελ ειηθία εγγξαθήο ηνπο 

ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε έσο 12 εηψλ θαη παηδηά κε ειαθξάο κνξθήο θηλεηηθά ή αηζζεηεξηαθά 

πξνβιήκαηα.  

 Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο Παηδηώλ Με Αλαπεξίεο (Κ.Γ.Α.Π.-ΜΔ.Α.), γηα παηδηά κε 

αλαπεξία ή/θαη εθήβνπο ή/θαη άηνκα  κε λνεηηθή αλαπεξία ή/θαη θηλεηηθή αλαπεξία.  

 

Σα αλσηέξσ φξηα ειηθίαο ζα ελαξκνλίδνληαη κε ην εθάζηνηε ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην.  

Ζ παξνρή ππεξεζηώλ από Μνλάδεο Φύιαμεο Παηδηώλ (όπσο αλαγξάθεηαη ζηελ άδεηα ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο) δελ πεξηιακβάλεηαη ζην αληηθείκελν ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο. 

 

δ) Έρνπλ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα, ην νπνίν δελ ππεξβαίλεη ηηο 27.000€ γηα κεηέξεο πνπ έρνπλ έσο 2 παηδηά, 

30.000€ γηα κεηέξεο πνπ έρνπλ 3 παηδηά, 33.000€ γηα κεηέξεο πνπ έρνπλ 4 παηδηά θαη 36.000€ γηα κεηέξεο 

πνπ έρνπλ από 5 παηδηά θαη άλσ. Σν ζπλνιηθφ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα 

ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 36.000€. 
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εκεηψλεηαη φηη απφ ην ζχλνιν ησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα εμαηξνύληαη όζνη έρνπλ πξν-

λήπηα, παηδηά, εθήβνπο θαη άηνκα κε αλαπεξία, νη νπνίνη έρνπλ ην δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο ζηελ παξνχζα 

πξφζθιεζε, αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο ηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο, ηεο θαηάζηαζεο απαζρφιεζεο ή θαη 

εξγαζηαθήο ζρέζεο θαη νηθνγελεηαθήο  θαηάζηαζεο. Οη αλσηέξσ έρνπλ δηθαίσκα λα ππνβάινπλ αίηεζε ζηελ 

παξνχζα πξφζθιεζε κφλν γηα ηελ θαηεγνξία ζέζεο Β3 (Πξν-λήπηα κε αλαπεξία απφ 2,5 εηψλ έσο 6,5 εηψλ ησλ 

Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ Οινθιεξσκέλεο Φξνληίδαο) θαη γηα ηελ θαηεγνξία ζέζεο Γ1 (Παηδηά κε αλαπεξία ή/θαη 

έθεβνη  ή/θαη άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία ή/θαη θηλεηηθή αλαπεξία - ΚΓΑΠ-ΜΔΑ).  

Σν ζπλνιηθφ (νηθνγελεηαθφ) εηζφδεκα, πνπ ζα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ έληαμε ηνπ σθεινχκελνπ ζηελ παξνχζα, 

ζα πξνθχπηεη απφ ηελ Πξάμε Γηνηθεηηθνχ Πξνζδηνξηζκνχ Φφξνπ (εθθαζαξηζηηθό ζεκείσκα) ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο 2015 (εηζνδήκαηα πνπ απνθηήζεθαλ απφ 1/1/2015 - 31/12/2015).  

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δεισζέληνο εηζνδήκαηνο ιακβάλεηαη ππφςε ην ζπλνιηθό εηήζην εηζόδεκα, φπσο 

αλαγξάθεηαη ζηελ Πξάμε Γηνηθεηηθνχ Πξνζδηνξηζκνχ Φφξνπ (εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα). ην εηζφδεκα 

πεξηιακβάλεηαη ην νηθνγελεηαθφ δεισζέλ εηζφδεκα, θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ απηνηειψο θνξνινγεζέλησλ 

εηζνδεκάησλ. 

Απφ ην ζπλνιηθφ εηήζην εηζφδεκα δελ ιακβάλεηαη ππφςε, ην επίδνκα κεηξφηεηαο απφ ηνλ ΟΑΔΓ, ην επίδνκα 

κεηξφηεηαο ηνπ ΗΚΑ, ηα πάζεο θχζεσο αθνξνιφγεηα επηδφκαηα αλαπεξίαο (πρ ηπθιφηεηαο θιπ) θαη ε 

απνδεκίσζε απφιπζε. Σα παξαπάλσ πνζά αθαηξνχληαη απφ ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα  κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ 

έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί θαη εκθαλίδνληαη  ζηα αληίζηνηρα πεδία ηεο θνξνινγηθήο δήισζεο  

Γηα ηα αλσηέξσ θαη πξνθεηκέλνπ λα κελ ππνινγηζηνχλ ζα πξέπεη ν/ε σθεινχκελνο/ε λα πξνζθνκίζεη ηηο 

αληίζηνηρεο επίζεκεο βεβαηψζεηο ησλ αξκνδίσλ θνξέσλ.  

Δπίζεο δελ ιακβάλεηαη ππφςε ην Δπίδνκα Αλεξγίαο, γηα ην νπνίν δελ απαηηείηαη αληίζηνηρε βεβαίσζε, θαζψο 

εγγξάθεηαη ζε μερσξηζηφ πεδίν ζηελ Πξάμε Γηνηθεηηθνχ Πξνζδηνξηζκνχ Φφξνπ θαη δελ ππνινγίδεηαη σο 

εηζφδεκα. 

ηηο  σθεινχκελεο/λνπο, πνπ ζα επηιεγνχλ, ζα ρνξεγεζεί «Αμία Σνπνζέηεζεο» (voucher) πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη 

ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑΝΑΓΔΓΒΜ ή ησλ ΠΔΠ, ζχκθσλα κε ηελ θαηάηαμή ηνπο σο πξνο ην φξην ηεο θηψρεηαο, φπσο 

απηφ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ ΔΛΣΑΣ γηα θάζε θαηεγνξία λνηθνθπξηνχ θαη πην ζπγθεθξηκέλα: α) ζην 

ΔΠΑΝΑΓΔΓΒΜ, φηαλ ην εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα είλαη κεγαιχηεξν απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο θαη β) ζην 

νηθείν ΠΔΠ, φηαλ ην εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα είλαη ίζν ή κηθξφηεξν απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο.  

Σν ζχλνιν ησλ αηηνχλησλ γηα ηηο θαηεγνξίεο ησλ ζέζεσλ Β.3. θαη Γ.1. ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο, εμαηξνχληαη 

ησλ πεξηνξηζκψλ, πνπ ηζρχνπλ θαη αθνξνχλ ζην χςνο ηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο, ηελ θαηάζηαζε 

απαζρφιεζεο ή/θαη εξγαζηαθήο ζρέζεο θαη ηελ νηθνγελεηαθή  θαηάζηαζε.  

 Ζ Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ. δχλαηαη λα ζπλεξγαζηεί κε άιινπο θνξείο ηνπ Γεκφζηνπ ή ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα γηα 

ηελ άληιεζε ζηνηρείσλ ησλ σθεινχκελσλ, ηεξψληαο ηηο απαηηήζεηο ηνπ Ν. 2472/1997, φπσο ηζρχεη, θαη ηα φζα 

νξίδνληαη απφ ηηο απνθάζεηο ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα. 

 

ΑΔΑ: ΨΝΛΗ465ΦΘΕ-ΞΦ7
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ΑΡΘΡΟ 3: ΦΟΡΔΙ /ΓΟΜΔ 

3.1. Κατηγορίεσ Δομών  

Οη ζέζεηο ησλ  Φνξέσλ/Γνκψλ δηαθξίλνληαη, γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο, ζχκθσλα θαη κε ηα 

αλαθεξφκελα ζην άξζξν 5 ηεο ππ' αξηζκ. 16/νηθ.578/ΔΤΔΚΣ/66166 ΚΤΑ, ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΟΜΗ Α: Βξεθηθνί, Βξεθνλεπηαθνί θαη Παηδηθνί ηαζκνί 

- Καηεγνξία ζέζεο Α1.1: Βξέθε απφ 2 κελψλ έσο 2,5 εηψλ. 

- Καηεγνξία ζέζεο Α1.2: Βξέθε απφ 8 κελψλ έσο 2,5 εηψλ. 

- Καηεγνξία ζέζεο Α1.3: Βξέθε απφ 18 κελψλ έσο 2,5 εηψλ. 

- Καηεγνξία ζέζεο Α2: Πξν-λήπηα απφ 2,5 εηψλ έσο ηελ ειηθία εγγξαθήο ηνπο ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΓΟΜΖ Β: Βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί Οινθιεξσκέλεο Φξνληίδαο 

- Καηεγνξία ζέζεο Β1: Βξέθε απφ 8 κελψλ έσο 2,5 εηψλ. 

- Καηεγνξία ζέζεο Β2: Πξν-λήπηα απφ 2,5 εηψλ έσο ηελ ειηθία εγγξαθήο ηνπο ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. 

- Καηεγνξία ζέζεο Β3: Πξν-λήπηα κε αλαπεξία απφ 2,5 εηψλ έσο 6,5 εηψλ. 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΓΟΜΖ Γ: Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ (ΚΓΑΠ) 

- Καηεγνξία ζέζεο Γ1: Παηδηά απφ ηελ ειηθία εγγξαθήο ηνπο ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε έσο 12 εηψλ θαη  

παηδηά κε ειαθξάο κνξθήο θηλεηηθά ή αηζζεηεξηαθά πξνβιήκαηα. 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΓΟΜΖ Γ: Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ Με Αλαπεξίεο (ΚΓΑΠ-ΜΔΑ) 

- Καηεγνξία ζέζεο Γ1: Παηδηά κε αλαπεξία ή/θαη έθεβνη  ή/θαη άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία ή/θαη θηλεηηθή 

αλαπεξία. 

3.2. Οι Φορείσ/Δομέσ που μπορούν να ςυμμετέχουν ςτη δράςη, είναι οι εξήσ : 

- Βξεθηθνί, Βξεθνλεπηαθνί θαη Παηδηθνί ηαζκνί 

- Βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί Οινθιεξσκέλεο Φξνληίδαο 

- Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ (ΚΓΑΠ) 

- Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ Με Αλαπεξίεο (ΚΓΑΠ-ΜΔΑ) 

Οη δνκέο απηέο δχλαληαη λα είλαη ή λα αλήθνπλ ζηνπο παξαθάησ Φνξείο :  

- Γήκνπο θαη Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ απηψλ. 

- Δπηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ ή εηαηξείεο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ηνπ άξζξνπ 741 ηνπ Αζηηθνχ 

Κψδηθα. 

- Άιια Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ ή Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, πνπ λνκίκσο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα παξνρήο απηψλ 

ησλ ππεξεζηψλ. 

ηελ πεξίπησζε Γήκσλ θαη λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α’), 

φπσο ηζρχεη. 

Οη  Μνλάδεο Φχιαμεο Παηδηψλ (φπσο αλαγξάθεηαη ζηελ άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο) δελ πεξηιακβάλεηαη ζην 

αληηθείκελν ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο.  

ΑΔΑ: ΨΝΛΗ465ΦΘΕ-ΞΦ7
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ΑΡΘΡΟ 4: ΔΣΖΙΑ ΑΝΩΣΑΣΑ ΟΡΙΑ ΓΑΠΑΝΖ 

4.1. Τα ετήςια ανώτατα όρια δαπάνησ ανά κατηγορία θέςησ  

Σα εηήζηα αλψηαηα φξηα δαπάλεο ζε Δπξψ πνπ ζα θαηαβάιινληαη απφ ηελ  Δ.Δ.Σ.Α.Α., αλά θαηεγνξία δνκήο (Α, 

Β, Γ, Γ) θαη αλά θαηεγνξία ζέζεο απηψλ (Α1.1., Α1.2., Α1.3., Α2., Β1., Β2. Β3, Γ1 θαη Γ1), πνπ ζα θαιπθζνχλ θαη 

γηα ην ζχλνιν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαηά ηα αλαθεξφκελα θαησηέξσ είλαη:  

Α.  Βρεθικοί - Βρεθονηπιακοί – Παιδικοί Σηαθμοί:   

Α1.1. Βξέθε απφ 2 κελψλ έσο 2,5 εηψλ: 2.375 € ρσξίο ζίηηζε θαη 2.945€ κε ζίηηζε  

Α1.2. Βξέθε απφ 8 κελψλ έσο 2,5 εηψλ: 2.375 € ρσξίο ζίηηζε θαη 2.945€ κε ζίηηζε                                                                                                                                    

Α1.3. Βξέθε απφ 18 κελψλ έσο 2,5 εηψλ:2.375 € ρσξίο ζίηηζε θαη 2.945€ κε ζίηηζε                                                                                                                                    

Α2.  Πξν-λήπηα απφ 2,5 εηψλ έσο ηελ ειηθία εγγξαθήο ηνπο ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε: 1.805€ ρσξίο ζίηηζε 

θαη 2.375€ κε ζίηηζε 

Σα αλσηέξσ πνζά αθνξνχλ ζε δνκέο, πνπ ζχκθσλα κε ην ζεζκηθφ πιαίζην αδεηνδφηεζήο ηνπο, ην σξάξην 

ιεηηνπξγίαο ηνπο είλαη νθηψ (8) ψξεο εκεξεζίσο. 

Β.  Βρεθονηπιακοί Σηαθμοί Ολοκληρωμένης Φρονηίδας: 

Β1. Βξέθε απφ 8 κελψλ έσο 2,5 εηψλ: 2.375€ ρσξίο ζίηηζε θαη 2.945€ κε ζίηηζε 

Β2. Πξν-λήπηα απφ 2,5 εηψλ έσο ηελ ειηθία εγγξαθήο ηνπο ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε: 1.805€ ρσξίο ζίηηζε 

θαη 2.375€ κε ζίηηζε 

Β3.  Πξν-λήπηα κε αλαπεξία απφ 2,5 εηψλ έσο 6,5 εηψλ: 5.000€. 

Σα αλσηέξσ πνζά αθνξνχλ ζε δνκέο, πνπ, ζχκθσλα κε ην ζεζκηθφ πιαίζην αδεηνδφηεζήο ηνπο, ην σξάξην 

ιεηηνπξγίαο ηνπο είλαη νθηψ (8) ψξεο εκεξεζίσο. 

Γ. Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο Παηδηώλ (Κ.Γ.Α.Π.):  

Γ.1. Παηδηά απφ ηελ ειηθία εγγξαθήο ηνπο ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε έσο 12 εηψλ θαη  παηδηά κε ειαθξάο 

κνξθήο θηλεηηθά  ή αηζζεηεξηαθά πξνβιήκαηα:  1.330€ γηα ηελ θάζε βάξδηα ηεζζάξσλ (4) σξψλ θαη΄ ειάρηζηνλ.  

Γ.  Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο Παηδηώλ Με Αλαπεξίεο (Κ.Γ.Α.Π.- ΜΔ.Α.)  

Γ.1. Παηδηά κε αλαπεξία ή /θαη έθεβνη ή /θαη άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία ή / θαη θηλεηηθή αλαπεξία: 5.000€. 

Σν αλσηέξσ πνζφ αθνξά ζε δνκέο, πνπ ζχκθσλα κε ην ζεζκηθφ πιαίζην αδεηνδφηεζήο ηνπο, ην σξάξην 

ιεηηνπξγίαο ηνπο είλαη νθηψ (8) ψξεο εκεξεζίσο. 

 

Σα αλσηέξσ πνζά θαιχπηνπλ ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην 

ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην αδεηνδφηεζεο θάζε Φνξέα, πιελ ηεο κεηαθίλεζεο γηα ηηο Γνκέο  ησλ πεξηπηψζεσλ Α1.1, 

Α1.2, Α1.3, Α2, Β.1. θαη Β.2. θαη σο εθ ηνχηνπ, ν Φνξέαο / Γνκή δελ δχλαηαη λα πξνβεί ζε είζπξαμε ηξνθείσλ ή 

άιιεο κνξθήο δηδάθηξσλ ή νπνηνπδήπνηε αληηηίκνπ απφ ηνπο/ηηο σθεινχκελνπο/λεο γηα ηελ παξνρή ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ θαιχπηεη ε «Αμία Σνπνζέηεζεο» (voucher).   

Δθφζνλ ην σξάξην πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο Γνκήο είλαη κηθξφηεξν ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

θαηά πεξίπησζε σξαξίσλ ιεηηνπξγίαο, πξνζαξκφδεηαη αλαιφγσο ην πνζφ αλά εμππεξεηνχκελν παηδί (π.ρ. γηα 

ΚΓΑΠ βάξδηαο δχν σξψλ, βάζεη αδείαο, ην αλψηαην φξην δαπάλεο ζα αληηζηνηρεί ζηα 2/4 ηεο 4σξεο βάξδηαο). 

ΑΔΑ: ΨΝΛΗ465ΦΘΕ-ΞΦ7
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Ζ κεηαθίλεζε ησλ Α.ΜΔ.Α., πνπ απαζρνινχληαη ζηα Κ.Γ.Α.Π.-ΜΔ.Α., θαζψο θαη ησλ πξν-λεπίσλ κε αλαπεξία ηεο 

Καηεγνξίαο Θέζεο Β.3. ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ «αμία ηνπνζέηεζεο» (voucher). 

 

Πξνζνρή : Γηα ηηο Καηεγνξίεο ησλ Γνκψλ Α. Βξεθηθνί – Βξεθνλεπηαθνί – Παηδηθνί ηαζκνί, Β. Βξεθνλεπηαθνί 

ηαζκνί Οινθιεξσκέλεο Φξνληίδαο, Γ. Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ (Κ.Γ.Α.Π.) θαη Γ. Κέληξα 

Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ κε Αλαπεξίεο (Κ.Γ.Α.Π. – ΜΔ.Α.), δελ επηηξέπεηαη ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο 

δπλακηθφηεηαο ηεο θάζε Γνκήο (θηινμελνχκελσλ  αηφκσλ εληφο θαη εθηφο πξνγξάκκαηνο).  

4.2. Παρεχόμενεσ υπηρεςίεσ 

ηα αλσηέξσ εηήζηα αλψηαηα φξηα δαπάλεο ηεο παξ. 4.1., θαη' ειάρηζην, πεξηιακβάλνληαη θαη ζα πξέπεη λα 

παξέρνληαη ζηα βξέθε, ζηα παηδηά, ζηα παηδηά κε ειαθξάο κνξθήο θηλεηηθά ή αηζζεηεξηαθά πξνβιήκαηα, ζηα 

παηδηά κε αλαπεξία, θαζψο θαη ζηνπο εθήβνπο θαη ζηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία ή/θαη θηλεηηθή αλαπεξία απφ 

ηνπο Φνξείο/Γνκέο νη ππεξεζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία 

ηνπ θάζε Φνξέα/Γνκή: 

α) χκθσλα κε ηελ π.α. Π2β/νηθ.2808/1997 (ΦΔΚ Β΄ 645), ηελ π.α. Π1β/Γ.Π.νηθ.116847/2002 (ΦΔΚ Β΄ 1519) θαη 

ηελ θ.π.α. 16065/2002 (ΦΔΚ Β΄ 497), φπσο ηζρχνπλ, ζηνπο Βξεθηθνχο, ηνπο Βξεθνλεπηαθνχο θαη ηνπο Παηδηθνχο 

ηαζκνχο, θαζψο θαη ζηνπο Βξεθνλεπηαθνχο ηαζκνχο Οινθιεξσκέλεο Φξνληίδαο, ζα πξέπεη, θαη' ειάρηζην, λα 

παξέρεηαη θαη λα εμαζθαιίδεηαη ζηα βξέθε ή/θαη ζηα παηδηά: 

- Τγηεηλή θαη αζθαιή παξακνλή, πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλάγθεο θάζε ειηθίαο θηινμελνχκελσλ παηδηψλ ζε 

θηίξηα θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηηο νξηδφκελεο ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο. 

- Απαζρφιεζε, δηαπαηδαγψγεζε, παηρλίδη, ςπραγσγία, αλάπαπζε, ςπρνινγηθή βνήζεηα αλάινγα κε ηελ 

ειηθία. 

- Μέξηκλα γηα ηελ νκαιή ςπρνζπλαηζζεκαηηθή θαη πγηεηλή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ θαη παξνρή ζπκβνπιεπηηθήο 

ελεκέξσζεο θαη ππνζηήξημεο ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. 

- Τγηεηλή θαη επαξθή δηαηξνθή – φηαλ παξέρεηαη – κε ζσζηή πνηνηηθή ζχλζεζε, γηα θάζε παηδί. 

- Φξνληίδα γηα ηελ αηνκηθή θαζαξηφηεηα ησλ παηδηψλ, θαζψο θαη ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ ηεο Γνκήο. 

- Σαθηηθή ηαηξηθή παξαθνινχζεζε. 

β) χκθσλα κε ηελ π.α. Π1β/νηθ.14951/2001 (ΦΔΚ Β΄ 1397), φπσο ηζρχεη, ζηα Κέληξα Γεκηνπξγηθήο 

Απαζρφιεζεο Παηδηψλ (Κ.Γ.Α.Π.) ζα πξέπεη, θαη' ειάρηζην, λα παξέρεηαη θαη λα εμαζθαιίδεηαη ζηα παηδηά ε 

απαζρφιεζε απηψλ, εθηφο ζρνιηθνχ σξαξίνπ, ε αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπο κε ηελ αηνκηθή - 

νξγαλσκέλε δξαζηεξηφηεηα ή κέζα απφ νξγαλσκέλεο νκάδεο εξγαζηεξίσλ θαζψο θαη ε εμππεξέηεζε ησλ 

γνλέσλ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε πγηεηλή θαη αζθαιήο παξακνλή ησλ παηδηψλ ζε θηίξην 

πξνζαξκνζκέλν ζχκθσλα κε ηηο νξηδφκελεο ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, θαζψο 

θαη ε θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ. 

γ) χκθσλα κε ηελ π.α. Π2β/νηθ.14957/2001 (ΦΔΚ Β΄ 1397), φπσο ηζρχεη, ζηα Κέληξα Γεκηνπξγηθήο 

Απαζρφιεζεο Παηδηψλ κε Αλαπεξία (Κ.Γ.Α.Π.-Μ.Δ.Α.) ζα πξέπεη, θαη' ειάρηζην, λα παξέρεηαη θαη λα 

εμαζθαιίδεηαη ζηα παηδηά ε δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε απηψλ, κέζσ πξνγξακκάησλ έθθξαζεο θαη ςπραγσγίαο, 
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άζθεζεο ιφγνπ, αλάπηπμεο αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, άζιεζεο θαη ζσκαηηθήο αγσγήο. Δπίζεο, ζα 

πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζε πξνγξάκκαηα πξνεπαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο, θαζψο θαη ε παξνρή ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηα ίδηα θαη ην νηθνγελεηαθφ - ζπγγεληθφ ηνπο 

πεξηβάιινλ. 

Σπρόλ άιιεο εηδηθέο ππεξεζίεο (π.ρ. κνπζηθνθηλεηηθή αγσγή, κνπζηθή, ρνξφο, θνιχκβεζε, κπαιέην, αζιεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, εηθαζηηθά, ζεαηξηθφ παηρλίδη, παξαθνινχζεζε μελφγισζζσλ καζεκάησλ, επηζθέςεηο ζε 

κνπζεία, παξαθνινχζεζε ζεαηξηθψλ ή άιισλ παξαζηάζεσλ, εθδειψζεσλ, εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο θ.ά.), πνπ 

παξέρνληαη απφ ηηο Γνκέο, είλαη πξναηξεηηθέο θαη δελ αθνξνχλ ζηε βαζηθή απαζρφιεζε θαη δηαπαηδαγψγεζε θαη 

σο εθ ηνχηνπ, εθφζνλ ηηο επηιέμνπλ νη σθεινχκελνη, ζα επηβαξχλνπλ νηθνλνκηθά ηνπο ίδηνπο. 

Δπίζεο γηα ηηο ζρνιηθέο παξαζηάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ηα Υξηζηνχγελλα, ζηηο Δζληθέο Δπεηείνπο ή/θαη 

πξηλ ηηο θαινθαηξηλέο δηαθνπέο, νη ελνηθηάζεηο ή αγνξά ζηνιψλ ή ελνηθηάζεηο ρψξσλ ή αηζνπζψλ ή ζεάηξσλ είλαη 

πξναηξεηηθέο θαη δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ «Αμία ηνπνζέηεζεο» (voucher) ησλ σθεινπκέλσλ. 

 

4.3. Υπηρεςίεσ ςίτιςησ  

Δάλ απφ ηελ άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ή νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ επίζεκν έγγξαθν πξνθχπηεη φηη παξέρεηαη 

ζίηηζε απφ ηνλ Φνξέα / Γνκή, ηφηε απηφο ππνρξενχηαη λα ηελ παξέρεη ζην Πξφγξακκα.  

ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ πξνθχπηεη απφ ηελ άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ή νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ 

επίζεκν έγγξαθν φηη παξέρεηαη ζίηηζε απφ ηνλ Φνξέα / Γνκή γηα λα εληαρζεί ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία κε 

ζίηηζε, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ππεχζπλε δήισζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη 

δηαζέηεη κάγεηξα θαη καγεηξείν θαη φηη πιεξνί φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ 

πιαίζην θαη πιεξνί φιεο ηηο πγεηνλνκηθέο πξνδηαγξαθέο. Οπνηαδήπνηε άιιε κνξθή παξνρήο ζίηηζεο δελ 

γίλεηαη απνδεθηή από ην Πξόγξακκα. 

Οη Φνξείο / Γνκέο πνπ εθ ηεο αδείαο ηνπο πξνθχπηεη φηη δελ παξέρνπλ ζίηηζε δελ δηθαηνύληαη λα πξνβνχλ ζηελ 

είζπξαμε νπνηνπδήπνηε πνζνχ αλαθνξηθά κε ηηο ζρεηηθέο απηέο ππεξεζίεο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε νη Φνξείο / 

Γνκέο ζα πξέπεη λα απνδέρνληαη νπνηνδήπνηε θαγεηφ θέξλεη ην παηδί καδί ηνπ, θαηάιιεια ζπζθεπαζκέλν θαη κε 

επζχλε ηνπ σθεινχκελνπ, ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζσζηή ζίηηζε ηνπ παηδηνχ. Ο Φνξέαο / Γνκή ζα 

πξέπεη λα θξνληίδεη γηα ηε ζσζηή παξνρή θαη ην ζεξβίξηζκα ηνπ θαγεηνχ. 

 

4.4. Υπηρεςίεσ μετακίνηςησ 

ηα αλσηέξσ εηήζηα αλψηαηα φξηα δαπάλεο δελ πεξηιακβάλνληαη νη ππεξεζίεο κεηαθίλεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα 

ζα βαξχλνπλ ηνπο σθεινχκελνπο, εθφζνλ επηζπκνχλ ηελ παξνρή απηψλ ησλ ππεξεζηψλ. H ελ ιφγσ εμαίξεζε δελ 

ηζρχεη γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ ΑΜΔΑ, πνπ θηινμελνχληαη ζηα Κ.Γ.Α.Π. - Α.ΜΔ.Α., θαζψο θαη ζηνπο Φνξείο/Γνκέο, 

πνπ θηινμελνχλ πξνλήπηα κε αλαπεξία (Καηεγνξία Θέζεο Β.3.), φπνπ ε κεηαθίλεζε ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ 

πξνζθεξφκελε ηηκή. 
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ΑΡΘΡΟ 5:   ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΙΣΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ – ΤΠΟΒΟΛΖ 
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΖΣΙΚΩΝ  

 

5.1  Αίτηςη ςυμμετοχήσ   – Παροχή ςχετικών εντύπων και πληροφοριών  

Κάζε ελδηαθεξφκελε/νο γηα λα ζπκκεηάζρεη ζηε παξνχζα δξάζε πξέπεη: 

1. Να ζπκπιεξώζεη θαη λα ππνβάιεη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηνλ ηζηφηνπν ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. (www.eetaa.gr, 

paidikoi.eetaa.gr). ηελ θφξκα «Αίηεζε  πκκεηνρήο», ε νπνία ππέρεη ζέζε Τπεχζπλεο Γήισζεο  

2. Να απνζηείιεη  ηα δηθαηνινγεηηθά  ζπκκεηνρήο καδί κε ηελ εθηχπσζε ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο 

ζπκκεηνρήο, ζηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α κφλν ηαρπδξνκηθά ή κε ππεξεζίεο ηαρπκεηαθνξάο (courier). 

Οη ελδηαθεξφκελνη ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά αίηεζε ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ ζα αλαξηεζνχλ 

ζηνλ ειεθηξνληθφ ηζηφηνπν ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr). 

Ζ Αίηεζε πκκεηνρήο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ζα είλαη δηαζέζηκε Δ ΖΛΔΚΣΡΟΝΙΚΖ ΜΟΡΦΖ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

Δ.Δ.Σ.Α.Α (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr), απφ ηηο 12.7.2016. 

Ζ αίηεζε απαξηίδεηαη από : α) έλα ππνρξεσηηθφ ζθέινο, φπνπ νη ελδηαθεξφκελνη δειψλνπλ ηα απαηηνχκελα γηα 

ηελ κνξηνδφηεζή ηνπο ζηνηρεία, θαη β) έλα πξναηξεηηθφ ζθέινο, φπνπ δχλαληαη λα δειψζνπλ πξνηίκεζε γηα 

ζπγθεθξηκέλεο/ε Γνκέο/ε.  

ρεηηθφο ελδεηθηηθφο θαη κε εμαληιεηηθφο Πίλαθαο Φνξέσλ/Γνκψλ, θαη ησλ πξνζθεξφκελσλ απφ απηνχο ζέζεσλ 

ζα αλαξηεζεί απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ. 

Ζ Αίηεζε πκκεηνρήο ζπλνδεχεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1 θαη 2 ηεο παξνχζαο, ηα νπνία απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην κέξνο απηήο: 

1. Αίηεζε πκκεηνρήο – Γήισζε, πνπ πεξηιακβάλεη ην ππνρξεσηηθφ ζθέινο θαη ην πξναηξεηηθφ, απηφ ηεο 

δήισζεο πξνηίκεζεο γηα ζπγθεθξηκέλεο Γνκέο. 

2. Έληππν ππνβνιήο έλζηαζεο   

 

5.2. Υποβολή «Αίτηςη ςυμμετοχήσ - Δήλωςη» - Όροι ςυμμετοχήσ  

1. Αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ππνβάιινληαη ΖΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 12.7.2016 έσο 29.7.2016 , 

ζηε Γηεχζπλζε. (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr).  

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ ππνβνιή ησλ Αηηήζεσλ, νξίδεηαη ε 29.7.2016 θαη ώξα 24:00, βάζεη ηνπ 

απνδεηθηηθνχ ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Πξσηνθφιινπ, πνπ δίλεηαη απηφκαηα.  

2. Σα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο καδί κε ηελ εθηχπσζε ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 12.7.2016 έσο 29/7/2016 θαη  κφλν ηαρπδξνκηθά ή κε ππεξεζίεο ηαρπκεηαθνξάο 

(courier). . 

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ ππνβνιή ηνπ ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ, νξίδεηαη ε 29.7.2016 θαη 

ώξα 24:00, βάζεη απφδεημεο ηαρπδξνκείνπ ή εηαηξείαο ηαρπκεηαθνξάο (courier). 

 

 

 

http://www.eetaa.gr/
http://www.eetaa.gr/
http://www.eetaa.gr/
http://www.eetaa.gr/
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Πξνζνρή:  

 Ζιεθηξνληθέο Αηηήζεηο κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία δελ ζα κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ, 

θαζψο θαη αηηήζεηο ζπλνδεπφκελεο απφ ηα δηθαηνινγεηηθά κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία 

θαη ψξα ζα απνξξίπηνληαη σο εθπξφζεζκεο θαη δελ ζα αμηνινγνχληαη. 

 Φάθεινη κε δηθαηνινγεηηθά  πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο, φπσο 

νξίδεηαη αλσηέξσ δελ ιακβάλνληαη ππφςε. 

3.  Κάζε σθεινχκελνο/λε κπνξεί λα ππνβάιεη κηα θαη κνλαδηθή αίηεζε, βάζεη ΑΦΜ θαη ΑΜΚΑ, πνπ ζα 

δειψζεη θαηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή.  

4.  Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, ν/ε σθεινχκελνο/λε ζα πξέπεη λα 

θαηαζέζεη, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία δειαδή κέρξη ηελ 29ε Ηνπιίνπ 2016 θαη ψξα 24:00, φια ηα 

απαξαίηεηα έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ επαγγεικαηηθή, νηθνλνκηθή, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε καδί κε 

ην αληίγξαθν ηεο αίηεζεο, πνπ ζα εθηππψζεη φηαλ νινθιεξψζεη ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή.  

5.  Οη σθεινχκελνη ζα πξέπεη λα δηαηεξνχλ ην νπνηνδήπνηε  επίζεκν απνδεηθηηθφ πνπ αθνξά ζηελ 

ππνβνιή ηεο αίηεζήο ηνπο κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ησλ ελζηάζεσλ. 

6. Με ηελ αίηεζή ηνπο νη κεηέξεο ζα παξέρνπλ ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο γηα ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία (απφ 

ηελ ΔΔΣΑΑ Α.Δ. , ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ θαη ηηο 

ΔΤΓ ησλ 13 ΠΔΠ) ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αίηεζε θαη ζηα 

εξσηεκαηνιφγηα ηεο παξ. 6.1.  ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επαίζζεησλ θαη ηα νπνία ηεξνχληαη γηα 

ηνπο ζθνπνχο ηεο πινπνίεζεο ηνπ παξφληνο πξνγξάκκαηνο, ηεο δηελέξγεηαο εξεπλψλ θαη ηεο εθπφλεζεο 

κειεηψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θαη ηεο άζθεζεο ηνπ ειέγρνπ σο πξνο ηελ πινπνίεζε. ε θάζε 

πεξίπησζε έρνπλ ηα δηθαηψκαηα ελεκέξσζεο, πξφζβαζεο θαη αληίξξεζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 11, 12 θαη 13 ηνπ Ν. 2472/1997, φπσο ηζρχνπλ. 

α) Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εληχπνπ «Αίηεζε πκκεηνρήο - Γήισζε», απαξαίηεηε είλαη ε γλψζε απφ ηηο 

ελδηαθεξφκελεο φισλ ησλ φξσλ, δηαδηθαζηψλ θαη ζηνηρείσλ ζπκκεηνρήο, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη 

ζηελ παξνχζα Πξφζθιεζε, ηα νπνία νη κεηέξεο ζα πξέπεη λα δειψλνπλ φηη απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα. 

 

β) Σα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά καδί κε ηελ εθηύπσζε  ηεο «Αίηεζεο ζπκκεηνρήο – Γήισζεο», 

φπσο απηή έρεη ππνβιεζεί ειεθηξνληθά,  ζα ππνβάιινληαη, ηαρπδξνκηθώο ή κε ππεξεζία 

ηαρπκεηαθνξάο (courier), ζε θάθειν  ζηνλ νπνίν εμσηεξηθά ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα αλαγξάθεηαη 

έλδεημε «ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΓΡΑΖ 

ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΕΧΖ» ΔΣΟΤ 2016-2017, ζηα Γξαθεία ηεο 

Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ. ζηηο αθφινπζεο Γηεπζχλζεηο αληίζηνηρα κε ηε γεσγξαθηθή πξνέιεπζε ησλ αηηνχλησλ 

κεηέξσλ, σο αθνινχζσο:  
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Α/Α 

 

ΓΡΑΦΔΙΑ/ ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ Δ.Δ.Σ.Α.Α. 

 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ 

1. ΓΡΑΦΔΙΑ ΑΘΖΝΩΝ 

Μπιιέξνπ 73-77, Σ.Κ. 10436, Αζήλα 

ΑΣΣΗΚΖ, ΚΡΖΣΖ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ, 

ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ 

ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ, ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ, ΣΔΡΔΑ 

ΔΛΛΑΓΑ, ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 

2. ΓΡΑΦΔΙΟ ΚΔΝΣΡ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

Σζηκηζθή 27, Σ.Κ. 54624, Θεζζαινλίθε  

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

3. ΓΡΑΦΔΙΟ ΘΔΑΛΙΑ  

Αι. Παπαλαζηαζίνπ 33, 5νο φξνθνο - 

41222, Λάξηζα  

ΘΔΑΛΗΑ, ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ, 

ΖΠΔΗΡΟΤ, ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ 

 

γ) ηελ «Αίηεζε πκκεηνρήο – Γήισζή» ηνπο θαη εηδηθφηεξα ζην πξναηξεηηθφ ζθέινο, νη κεηέξεο έρνπλ 

δηθαίσκα δήισζεο θαηά ζεηξά επηινγήο ηνπο έσο θαη πέληε (5) πξνηηκήζεσλ Γνκψλ γηα ηηο θαηεγνξίεο Α. 

θαη Β. θαη έσο δχν (2) γηα ηηο θαηεγνξίεο Γ. θαη Γ.  Ζ δηαδηθαζία απηή δελ είλαη δεζκεπηηθή. 

δ) Γηα ηνπο πνιίηεο ηεο Δ.Δ. θαη ησλ ηξίησλ ρσξψλ, ηα πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί 

εθηφο Διιάδαο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα απφ ηελ 

εθάζηνηε αξκφδηα αξρή θαη λα έρνπλ εκεξνκελία έθδνζεο εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ ηεο 

εκεξνκελίαο ηεο Πξφζθιεζεο. 

ε) ε θακία πεξίπησζε ε κεηέξα δελ πξέπεη λα απνθξχπηεη ηελ θαηάζηαζε πγείαο ηνπ παηδηνχ ηεο, ψζηε λα 

κελ δεκηνπξγείηαη πξφβιεκα ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Γνκήο. 

5.3. Δικαιολογητικά ςυμμετοχήσ  

Όινη νη ελδηαθεξόκελνη καδί κε ηελ εθηχπσζε ηεο «Αίηεζεο  – Γήισζή» ηνπο, ζα ππνβάιινπλ  θαζαξά θαη 

επαλάγλσζηα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά : 

1. Αληίγξαθν Απνδεηθηηθνύ ηνηρείνπ Σαπηόηεηαο (αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα ή δηαβαηήξην) ζε ηζρύ ή 

κεηάθξαζή ηνπ αλ δελ είλαη κε ιαηηληθή γξαθή.  

Γηα αιινδαπέο ηξίησλ ρσξψλ εθηόο Δ.Δ. απαηηείηαη θαη Άδεηα Γηακνλήο ζε ηζρύ. ε πεξίπησζε πνπ έρεη 

ιήμεη ε άδεηα δηακνλήο, απαηηείηαη ε ηειεπηαία άδεηα δηακνλήο, θαζψο θαη αίηεζε αλαλέσζήο ηεο 

ζπλνδεπφκελε απφ βεβαίσζε ηνπ αξκφδηνπ θνξέα, φηη έρεη θαηαηεζεί ε ζρεηηθή αίηεζε.  

2. Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, πνπ λα έρεη εθδνζεί εληόο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ απφ ηελ 

εκεξνκελία ηεο Πξφζθιεζεο.  

 ε πεξίπησζε πνπ ε κεηέξα είλαη αιινδαπή θαη ε ρψξα θαηαγσγήο ηεο δελ εθδίδεη πηζηνπνηεηηθφ 

νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, ηφηε ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη νπνηνδήπνηε άιιν ηζνδχλακν επίζεκν 
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έγγξαθν, ην νπνίν λα πηζηνπνηεί ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ζπλνδεπφκελν απφ επίζεκε 

κεηάθξαζε εάλ δελ είλαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

 ε πεξίπησζε χπαξμεο ζπκθψλνπ ζπκβίσζεο απαηηείηαη θαη ε πξνζθφκηζή ηνπ, θαζώο θαη ηα 

εθθαζαξηζηηθά ζεκεηώκαηα γηα ην θνξνινγηθφ έηνο 2015 (δειαδή γηα εηζνδήκαηα πνπ 

απνθηήζεθαλ απφ 1/1/2015 έσο 31/12/2015)  θαη ησλ δύν κεξώλ.  

 ε πεξίπησζε αλχπαληξεο κεηέξαο (κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα), απαηηείηαη θαη ιεμηαξρηθή πξάμε 

γέλλεζεο ηνπ παηδηνχ, εάλ ην παηδί δελ αλαθέξεηαη ζην πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο 

ηεο αηηνχζαο. 

 ε πεξίπησζε πνπ ε/ν ελδηαθεξφκελε/λνο είλαη ρήξα/ρήξνο, απαηηείηαη θαη ιεμηαξρηθή πξάμε 

ζαλάηνπ ηνπ ζπδχγνπ, εάλ ε ρεξεία δελ αλαθέξεηαη ζην πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, 

 ε πεξίπησζε δηάδεπμεο απαηηείηαη θαη αληίγξαθν δηαδεπθηεξίνπ (απφ Μεηξφπνιε γηα  ζξεζθεπηηθφ  

γάκν ή απφ Γήκν γηα πνιηηηθφ γάκν), εάλ ε δηάδεπμε δελ αλαθέξεηαη ζην πηζηνπνηεηηθφ 

νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. 

 ε πεξίπησζε πνπ ε ελδηαθεξφκελε ηειεί ζε δηάζηαζε, απαηηείηαη θαη αίηεζε δηαδπγίνπ, θαζψο θαη 

έληππν κεηαβνιψλ αηνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο Γ.Ο.Τ. (Μ1). Σα αλσηέξσ έγγξαθα ζα πξέπεη λα θέξνπλ 

εκεξνκελία πξν ηεο δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο.  

 ε πεξίπησζε αλάδνρεο κεηέξαο, απαηηείηαη θαη αληίγξαθν δηθαζηηθήο απφθαζεο  ή άιιν 

απνδεηθηηθφ έγγξαθν ηεο Δπηηξνπείαο αλειίθνπ ηέθλνπ. 

 ε πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξφκελνο άλδξαο έρεη ηελ επηκέιεηα ησλ παηδηψλ ηνπ, απαηηείηαη θαη 

δηθαζηηθή απφθαζε παξαρψξεζεο ηεο επηκέιεηαο. 

3. Πξάμε Γηνηθεηηθνχ Πξνζδηνξηζκνχ Φφξνπ (Δθθαζαξηζηηθό εκείσκα) γηα ην θνξνινγηθφ έηνο 2015 (δειαδή 

γηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηήζεθαλ απφ 1/1/2015 έσο 31/12/2015). Πξνζνρή: εθθαζαξηζηηθό ζεκείσκα 

νπνηνπδήπνηε άιινπ έηνπο δελ είλαη απνδεθηό θαη ζπληζηά ιόγν απόξξηςεο ηεο αίηεζεο.  

εκεηψλεηαη φηη δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο έρνπλ νη ελδηαθεξφκελεο, πνπ έρνπλ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα, ην 

νπνίν δελ ππεξβαίλεη ηηο 27.000€ γηα κεηέξεο πνπ έρνπλ έσο 2 παηδηά, 30.000€ γηα κεηέξεο πνπ έρνπλ 3 

παηδηά, 33.000€ γηα κεηέξεο πνπ έρνπλ 4 παηδηά θαη 36.000€ γηα κεηέξεο πνπ έρνπλ απφ 5 παηδηά θαη άλσ. 

Σν ζπλνιηθφ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 36.000€.   

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δεισζέληνο εηζνδήκαηνο ιακβάλεηαη ππφςε ην ζπλνιηθό εηήζην εηζόδεκα, φπσο 

αλαγξάθεηαη ζηελ Πξάμε Γηνηθεηηθνχ Πξνζδηνξηζκνχ Φφξνπ (εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα). ην εηζφδεκα 

πεξηιακβάλεηαη ην νηθνγελεηαθφ δεισζέλ εηζφδεκα, θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ απηνηειψο θνξνινγεζέλησλ 

εηζνδεκάησλ. 

Απφ ην ζπλνιηθφ εηήζην εηζφδεκα δελ ιακβάλεηαη ππφςε, ην επίδνκα κεηξφηεηαο απφ ηνλ ΟΑΔΓ, ην επίδνκα 

κεηξφηεηαο ηνπ ΗΚΑ, ηα πάζεο θχζεσο αθνξνιφγεηα επηδφκαηα αλαπεξίαο (πρ ηπθιφηεηαο θιπ) θαη ε 

απνδεκίσζε απφιπζε. Σα παξαπάλσ πνζά αθαηξνχληαη απφ ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα  κφλν ζηελ πεξίπησζε 

πνπ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί θαη εκθαλίδνληαη  ζηα αληίζηνηρα πεδία ηεο θνξνινγηθήο δήισζεο  

Γηα ηα αλσηέξσ θαη πξνθεηκέλνπ λα κελ ππνινγηζηνχλ, ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ νη αληίζηνηρεο 

βεβαηψζεηο ησλ αξκνδίσλ θνξέσλ.. 
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Δπίζεο, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ην Δπίδνκα Αλεξγίαο, γηα ην νπνίν δελ απαηηείηαη αληίζηνηρε βεβαίσζε, 

θαζψο εγγξάθεηαη ζε μερσξηζηφ πεδίν ζηελ Πξάμε Γηνηθεηηθνχ Πξνζδηνξηζκνχ Φφξνπ θαη δελ ππνινγίδεηαη 

σο εηζφδεκα. 

Γεδνκέλνπ φηη νη ζχδπγνη έρνπλ ππνρξέσζε  λα ππνβάιινπλ θνηλή δήισζε γηα ηα εηζνδήκαηά ηνπο θαη σο εθ 

ηνχηνπ εθδίδεηαη θνηλφ εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα (εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο ηελ 

ππνβνιή ρσξηζηήο θνξνινγηθήο δήισζεο, ήηνη ιφγσ δηαθνπήο ηεο έγγακεο ζπκβίσζεο ή φηαλ ν έλαο απφ 

ηνπο δχν είλαη ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο ή φηαλ ν έλαο απφ ηνπο δχν έρεη ππνβιεζεί ζε δηθαζηηθή 

ζπκπαξάζηαζε), νη έγγακεο κεηέξεο πνπ ππνβάιινπλ αηνκηθή θνξνινγηθή δήισζε θαη πξνζθνκίδνπλ 

αηνκηθφ εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ππνρξεσηηθά θαη ηελ Πξάμε Γηνηθεηηθνχ 

Πξνζδηνξηζκνχ Φφξνπ ηνπ ζπδχγνπ ηνπο. Δάλ φκσο ε κεηέξα εκπίπηεη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν λφκνο 

πξνβιέπεη ηελ ππνβνιή ρσξηζηήο θνξνινγηθήο δήισζεο, θαηά ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα, ηφηε καδί κε ην 

εθθαζαξηζηηθφ ηεο ζεκείσκα ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη θαη ην αληίζηνηρν δηθαηνινγεηηθφ πνπ επηηξέπεη ηελ 

θαηάζεζε ηεο ρσξηζηήο θνξνινγηθήο δήισζεο. 

Αληί «ζπδχγσλ» αλάινγε εθαξκνγή γίλεηαη θαη γηα άηνκα πνπ έρνπλ ζπλάςεη χκθσλν πκβίσζεο θαη 

ππάγνληαη ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ Ν. 3719/2008 ή Ν. 4356/2015. 

εκεηψλεηαη φηη γηα ηα ζηνηρεία εξγαζίαο, αλεξγίαο θ.ιπ. ε Δ.Δ.Σ.Α.Α. δχλαηαη λα ζπλεξγαζηεί κε άιινπο 

θνξείο ηνπ Γεκφζηνπ ή ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα πξνθεηκέλνπ λα αληιήζεη ζηνηρεία ησλ σθεινχκελσλ 

ηεξψληαο ηηο απαηηήζεηο ηνπ Ν. 2472/1997, φπσο ηζρχεη, θαη ηα φζα νξίδνληαη απφ ηηο απνθάζεηο ηεο Αξρήο 

Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα. ) 

 

5.4.  Δικαιολογητικά απαςχόληςησ  

1. Δάλ ε ελδηαθεξόκελε είλαη κηζζσηή, απαηηείηαη: 

Βεβαίσζε εξγνδφηε, ε νπνία ζα έρεη ππνρξεσηηθά εκεξνκελία κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο 

πξφζθιεζεο θαη απφ ηελ νπνία ζα πξνθχπηεη φηη ζπλερίδεηαη ε απαζρφιεζε έσο θαη ζήκεξα (δειαδή 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο βεβαίσζεο), ην είδνο απαζρφιεζεο (πιήξεο ή κεξηθή απαζρφιεζε, ανξίζηνπ ή 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ) ζηελ ζέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, πνπ ε ελδηαθεξφκελε θαηέρεη. 

Αληίγξαθν ηεο αλαγγειίαο πξφζιεςεο ή πξφζθαην αληίγξαθν πίλαθα πξνζσπηθνχ Δ4 ή αληίγξαθν ηζρχνπζαο 

ζχκβαζεο, φπνπ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη επθξηλψο ε δηάξθεηα θαη ην είδνο ηεο ζχκβαζεο. 

2. Δάλ ε ελδηαθεξόκελε εξγάδεηαη κε εξγόζεκν (πεξηζηαζηαθή απαζρόιεζε), απαηηείηαη : 

- Βεβαίσζε εξγνδφηε, ε νπνία ζα έρεη ππνρξεσηηθά εκεξνκελία κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ηεο 

παξνχζαο πξφζθιεζεο θαη απφ ηελ νπνία ζα πξνθχπηεη φηη ζπλερίδεηαη ε απαζρφιεζε έσο θαη ζήκεξα 

(δειαδή εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο βεβαίσζεο) θαη ην είδνο απαζρφιεζεο ΚΑΗ 

-  Δξγφζεκν (αληίγξαθν εξγφζεκνπ θαη απφδεημε θαηάζεζεο ζε ηξάπεδα ηνπ ηειεπηαίνπ 12κελνπ, πνπ λα 

απνδεηθλχεη εξγαζία ηνπιάρηζηνλ δχν (2) κελψλ) Ή 

- ε πεξίπησζε απηαζθάιηζεο, 50 έλζεκα εληφο ησλ ηειεπηαίσλ 12 κελψλ.  

3. Δάλ ε ελδηαθεξόκελε είλαη απηναπαζρνινύκελε εθηόο πξσηνγελή ηνκέα, απαηηνύληαη: 

- Αληίγξαθν ηεο Γήισζεο Δλάξμεσο Δπηηεδεχκαηνο ζηελ Γ.Ο.Τ. ΚΑΗ 

ΑΔΑ: ΨΝΛΗ465ΦΘΕ-ΞΦ7



 Με τη ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωςησ  

                                                                                                     19 

- βεβαίσζε αζθαιηζηηθνχ θνξέα φηη έρνπλ θαηαβιεζεί νη εηζθνξέο ή βεβαίσζε αζθαιηζηηθνχ θνξέα φηη 

είλαη αζθαιηζκέλε, αθφκε θαη αλ νθείιεη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ΚΑΗ 

- Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86 πεξί κε δηαθνπήο ηεο ππαγσγήο ζηνλ Αζθαιηζηηθφ ηεο Φνξέα ή πεξί 

κε δηαθνπήο ηεο άζθεζεο ηνπ επηηεδεχκαηνο. 

4. ε πεξηπηώζεηο ζπκκεηνρήο ζε Ο.Δ. ή Δ.Δ. ή I.K.E. ή Δ.Π.Δ. ή ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΖ Δ.Π.Δ. απαηηνύληαη ηα 

παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

- Σν θαηαζηαηηθφ θαη ηπρφλ κεηαβνιέο ηνπ. 

- Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ιχζεο απφ ην ΓΔΜΖ. 

- Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86 πεξί κε δηαθνπήο ηεο ππαγσγήο ζηνλ Αζθαιηζηηθφ ηεο Φνξέα ή πεξί 

κε δηαθνπήο ηεο άζθεζεο επηηεδεχκαηνο. 

- Βεβαίσζε Αζθαιηζηηθνχ Φνξέα φηη είλαη αζθαιηζκέλε/νο. 

- Δηδηθφηεξα ζε πεξίπησζε εηαίξνπ Η.Κ.Δ., Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ηνπ Γηαρεηξηζηή ηεο 

εηαηξείαο ΗΚΔ φηη ε/ν ελδηαθεξφκελε/νο απαζρνιείηαη  ζηελ επηρείξεζε. 

5. Δάλ ε ελδηαθεξόκελε είλαη απηναπαζρνινύκελε ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα, απαηηείηαη: 

- Βεβαίσζε αζθαιίζεσο απφ ηνλ Ο.Γ.Α., φηη είλαη άκεζα αζθαιηζκέλε/νο θαηά ην ηξέρνλ έηνο ή 

αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα.  

5.5. Δικαιολογητικά Ανεργίασ 

Δάλ ε ελδηαθεξφκελε είλαη άλεξγε/άλεξγνο, απαηηνχληαη: 

- Γειηίν αλεξγίαο ΟΔΑΓ ζε ηζρχ  

- Βεβαίσζε εμαηνκηθεπκέλεο πξνζέγγηζεο ΟΑΔΓ 

ε πεξίπησζε πνπ ε αηηνχζα έρεη ζχδπγν ή ζχληξνθν (ζχκθσλν ζπκβίσζεο) άλεξγν, απαηηείηαη Γειηίν Αλεξγίαο 

ΟΑΔΓ ζε ηζρχ.  

5.6. Δικαιολογητικά αναπηρίασ 

Δάλ ε ελδηαθεξφκελε κεηέξα (θαζψο θαη ε αλάδνρε κεηέξα) αλήθεη ζηελ νκάδα ησλ ΑκεΑ ή/θαη έλα απφ ηα ηέθλα 

ηεο ή/θαη ν ζχδπγνο,  

- κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 35% θαη άλσ γηα ηε κεηέξα ή/θαη γηα έλα απφ ηα ηέθλα ηεο, απαηηείηαη Αληίγξαθν 

Βεβαίσζεο Πηζηνπνίεζεο ηεο Αλαπεξίαο ελ ηζρχ (βεβαίσζε Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ή βεβαίσζε απφ 

Γεκφζην Ννζνθνκείν,κε ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηζρχνο θαη ην πνζνζηφ αλαπεξίαο), 

- κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 67% θαη άλσ γηα ην ζχδπγφ ηεο, απαηηείηαη Αληίγξαθν Βεβαίσζεο Πηζηνπνίεζεο ηεο 

Αλαπεξίαο ελ ηζρχ (βεβαίσζε Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ή βεβαίσζε απφ Γεκφζην Ννζνθνκείν,κε ηελ ρξνληθή 

δηάξθεηα ηζρχνο θαη ην πνζνζηφ αλαπεξίαο), 
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ΑΡΘΡΟ 6: ΚΡΙΣΖΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΠΙΛΟΓΖ ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΩΝ 

6.1. Κριτήρια επιλογήσ και μοριοδότηςη   

Δθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, ζα ηζρχζνπλ θξηηήξηα κνξηνδφηεζεο γηα ηελ επηινγή ησλ 

σθεινπκέλσλ, ηα νπνία ζα είλαη ηα εμήο: 

α)  Σν ρακειό εηήζην δεισζέλ νηθνγελεηαθό εηζόδεκα.  

Σα κφξηα πνπ ζα δνζνχλ ζα ππνινγίδνληαη βάζεη ηνπ ηχπνπ:  

ΜΟΡΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ = 90 - 
(Δ – Π) 

300 

Όπνπ: 

Δ είλαη ην εηήζην δεισζέλ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα, θαη ην Π είλαη 500€ γηα κεηέξα κε 1 ηέθλν, ην νπνίν 

πξνζαπμάλεηαη θαηά 500€ γηα θάζε παηδί πνπ εληάζζεηαη ζηα ειηθηαθά φξηα ηνπ άξζξνπ 5 ηεο παξνχζαο (έσο ηεο 

ειηθίαο ησλ 12 εηψλ). Γηα  ηα εηζνδήκαηα πνπ ν αλσηέξσ ηχπνο δίλεη αξλεηηθφ απνηέιεζκα, ε κνξηνδφηεζε είλαη 

κεδέλ κφξηα.  

εκεηψλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη ελδηαθεξφκελνη ππεξβαίλνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 

5.3. εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα, ηφηε δελ βαζκνινγνχληαη ζε θαλέλα θξηηήξην θαη απνξξίπηνληαη.  

β)  Ζ θαηάζηαζε απαζρόιεζεο, ε  εξγαζηαθή ζρέζε θαη ην είδνο απαζρόιεζεο.  

Γηα εξγαδφκελεο σθεινχκελεο : γηα εξγαδφκελεο πιήξνπο απαζρφιεζεο κε ζχκβαζε εξγαζίαο ανξίζηνπ 

ρξφλνπ:+85 κφξηα, γηα απηναπαζρνινχκελεο: +85 κφξηα, γηα εξγαδφκελεο κε ζχκβαζε εξγαζίαο κεξηθήο 

απαζρφιεζεο: +90 κφξηα, γηα εξγαδφκελεο κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ : +90 κφξηα θαη γηα 

εξγαδφκελεο κε εξγφζεκν :+90 κφξηα.  

γ)  Ζ αλεξγία από ηνλ Ο.Α.Δ.Γ.  

Με δειηίν αλεξγίαο ζε ηζρχ: +90 κφξηα  

δ)   Ζ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε.  

ηηο κεηέξεο πνπ αλήθνπλ ζηελ νκάδα ησλ ΑκεΑ κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 35% θαη άλσ: +50 κφξηα, πνπ έρνπλ 

ηέθλα πνπ αλήθνπλ ζηελ νκάδα ησλ ΑκεΑ κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 35% θαη άλσ: +50 κφξηα, πνπ είλαη ρήξεο: +40 

κφξηα, πνπ είλαη κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο (άγακεο κεηέξεο): +40 κφξηα, πνπ είλαη δηαδεπγκέλεο ή ζε δηάζηαζε : 

+40 κφξηα, πνπ είλαη ηξίηεθλεο  - πνιχηεθλεο: +40 κφξηα, πνπ έρνπλ ζχδπγν πνπ αλήθεη ζηελ νκάδα ησλ ΑκεΑ κε 

πνζνζηφ αλαπεξίαο 67%  θαη άλσ: +30 κφξηα, +30 κφξηα, νη κεηέξεο πνπ έρνπλ άλεξγν ζχδπγν κε δειηίν 

αλεξγίαο ζε ηζρχ.  

Αληί «ζπδχγσλ» αλάινγε εθαξκνγή γίλεηαη θαη γηα άηνκα πνπ έρνπλ ζπλάςεη χκθσλν πκβίσζεο θαη ππάγνληαη 

ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ Ν.3719/2008 ή 4356/2015. 

 

6.2. Τα κριτήρια επιλογήσ αφορούν : 

- ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα 

- ηελ θαηάζηαζε απαζρφιεζεο θαη ζηελ εξγαζηαθή ζρέζε 

- ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 
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Ζ κνξηνδφηεζε ησλ αλσηέξσ θξηηεξίσλ παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά θαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

   ΚΡΙΣΖΡΙΑ ΑΝΑΛΤΖ ΜΟΡΙΩΝ 

1. Δηήζην δεισζέλ εηζφδεκα 90 - 
(Δ – Π) 

300 
 

2. Καηάζηαζε απαζρφιεζεο, 

εξγαζηαθή ζρέζε θαη είδνο 

απαζρφιεζεο 

Δξγαδφκελεο  κε ζχκβαζε κεξηθήο 
απαζρφιεζεο, 
Δξγαδφκελεο κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ,  
εξγαδφκελεο κε εξγφζεκν  
ΚΑΗ 
Άλεξγεο/νη εγγεγξακκέλνη ζην κεηξψν αλεξγίαο 
ηνπ ΟΑΔΓ θαη κε Γειηίν Αλεξγίαο ζε ηζρχ 
 

90 

Δξγαδφκελεο (κηζζσηέο, απηναπαζρνινχκελεο) 
πιήξνπο απαζρφιεζεο – ανξίζηνπ ρξφλνπ, 
Απηναπαζρνινχκελεο/λνη 
 

85 

3. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

Γπλεηηθνί σθεινχκελνη πνπ αλήθνπλ ζηελ Οκάδα 
ησλ ΑκΔΑ κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 35% θαη άλσ 
θαη 
Γπλεηηθνί σθεινχκελνη πνπ έρνπλ ηέθλα πνπ 
αλήθνπλ ζηελ νκάδα ΑκΔΑ κε πνζνζηφ 
αλαπεξίαο 35% θαη άλσ 

50 

Γπλεηηθνί σθεινχκελνη πνχ είλαη ρήξεο/νη, 
Οη Μνλνγνλετθέο Οηθνγέλεηεο  
Γηαδεπγκέλεο/λνη ή ζε δηάζηαζε   
Σξίηεθλνη/λεο – Πνιχηεθλνη/λεο 

40 

Οη κεηέξεο κε ζχδπγν ΑκεΑ κε αλαπεξία 67% θαη 
άλσ 
Οη κεηέξεο κε ζχδπγν άλεξγν κε δειηίν αλεξγίαο 
ζε ηζρχ 

30 

  

 

6.3. Διαδικαςία επιλογήσ – Αποτελέςματα 

Ζ δηαδηθαζία επηινγήο ησλ σθεινπκέλσλ δηεμάγεηαη απφ Δπηηξνπέο θαη πξαγκαηνπνηείηαη βάζεη ζπζηήκαηνο 

κνξηνδφηεζεο κέρξηο εμαληιήζεσο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Γξάζεο. 

Ζ επηινγή ησλ σθεινπκέλσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηηο Δπηηξνπέο ηνπ Άξζξνπ 3,  νη νπνίεο ζπζηήλνληαη / 

ζπγθξνηνχληαη κε Απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. 

πγθεθξηκέλα, ε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ σθεινπκέλσλ έρεη σο εμήο: 

α) Έιεγρνο πιεξφηεηαο ησλ ζπλππνβαιιφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ Αηηήζεσλ. Δηδηθφηεξα ειέγρνληαη: ε 

εκπξφζεζκε ππνβνιή ησλ «Αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο – Γειψζεσλ» θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε πιεξφηεηα ησλ 

απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ε ηζρχο ηνπο, θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο «Αίηεζεο 

ζπκκεηνρήο – Γήισζεο». Οη «Αηηήζεηο ζπκκεηνρήο – Γειψζεηο», νη νπνίεο δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, απνξξίπηνληαη. Οη απνξξηθζείζεο, θαζψο θαη ε  

αηηηνινγία απφξξηςεο εθάζηεο ζα αλαγξάθνληαη ζε ζρεηηθφ πίλαθα. 
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β) Δπεμεξγαζία  ζηνηρείσλ ησλ «Αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο – Γειψζεσλ» ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ έρεη 

αλαπηπρζεί απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α. γηα ην Πξφγξακκα. Έιεγρνο ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ, θαζψο θαη 

δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ, φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην. 

γ)   Βαζκνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 5, ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζε κφξηα θαη 

θαηάηαμή ηνπο κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο έλαληη ησλ ππνινίπσλ ππνςεθηνηήησλ. ε πεξίπησζε ηζνβαζκηψλ, 

πξνεγείηαη ε ππνςήθηα πνπ έρεη ζπγθεληξψζεη πεξηζζφηεξα κφξηα ζην πξψην θξηηήξην θη αλ απηά ζπκπίπηνπλ, 

ν/ε ππνςήθηνο/α σθεινχκελνο/ε ζην δεχηεξν θξηηήξην θαη νχησ θαζεμήο (φπσο απηά νξίδνληαη ζην άξζξν 5). Αλ 

εμαληιεζνχλ φια ηα παξαπάλσ θξηηήξηα ρσξίο λα θαηαζηεί δπλαηφο ν θαζνξηζκφο ηεο ζεηξάο κεηαμχ ησλ 

ηζνβαζκνχλησλ, πξνεγείηαη ν/ε ππνςήθηνο/α σθεινχκελνο/ε κε ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ πνπ  δεκηνπξγείηαη απφ 

ηελ αλαδηάηαμε ησλ ςεθίσλ ηνπ ΑΦΜ κε ηελ  εμήο ζεηξά ςεθίσλ ην 9ν, 7ν, 1ν, 4ν, 3ν, 6ν, 8ν, 5ν θαη 2ν ςεθίν ηνπ 

ΑΦΜ). Ο αξηζκφο απηφο είλαη κνλαδηθφο γηα θάζε  ν/ε ππνςήθηνο/α σθεινχκελνο/ε θαη έηζη δελ πξνθχπηνπλ 

ηζνβαζκίεο.  

δ)  Γεκηνπξγία Πηλάθσλ αλά Πεξηθέξεηα θαη Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα ζηνπο νπνίνπο ζα πεξηέρνληαη νη επηιεγέληεο  

ηαμηλνκεκέλνη θαηά θζίλνπζα ζεηξά κε βάζε ηε κνξηνδφηεζή ηνπο.  

ε) Αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

ζη) Δμέηαζε ηπρφλ ελζηάζεσλ, πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 

παξνχζα πξφζθιεζε. 

δ)  Οξηζηηθνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

Μεηά ηελ ηειηθή επηινγή, ε Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ. ρνξεγεί «αμία ηνπνζέηεζεο» (voucher) ζε θάζε σθεινχκελν. Ζ «αμία 

ηνπνζέηεζεο» είλαη απζηεξά πξνζσπηθή, δελ κεηαβηβάδεηαη. 

 

6.4. Προςωρινά και Οριςτικά αποτελέςματα ωφελούμενων 

Με ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ ησλ αηηήζεσλ θαηαξηίδνληαη νη Πξνζσξηλνί Πίλαθεο πιήξσλ θαη 

ειιηπψλ θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ αλά Πεξηθέξεηα θαη Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα, νη νπνίνη ζα αλαξηεζνχλ ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr) ζηηο 17/8/2016.   

Οη αηηνχληεο κπνξνχλ λα δνπλ ηελ θαηάζηαζε ηεο αίηεζήο ηνπο - πξνζσξηλά απνηειέζκαηα - ζε εηδηθή εθαξκνγή, 

πνπ ζα αλαξηεζεί ηελ εκέξα έθδνζεο ησλ πξνζσξηλψλ απνηειεζκάησλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΔΣΑΑ:  

(www.eetaa.gr, , paidikoi.eetaa.gr ). 

Ζ εθαξκνγή ζα απαηηεί ηελ εηζαγσγή ηνπ ΑΦΜ θαη ηνπ ΑΜΚΑ, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ηνπ 

θάζε ππνςήθηνπ. 

Παξάιιεια, απφ ηελ εθαξκνγή, θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζα ιακβάλεηαη ν θσδηθφο ηνπ αηηνχληνο θαη ηνπ  

παηδηνχ, ψζηε νη αηηνχληεο λα κπνξνχλ λα δνπλ ηα απνηειέζκαηα θαη απφ ηνπο Πξνζσξηλνχο Πίλαθεο πιήξσλ 

θαη ειιηπψλ θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ, πνπ ζα αλαξηεζνχλ επίζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΔΣΑΑ:  (www.eetaa.gr, 

paidikoi.eetaa.gr) 

 

http://www.eetaa.gr/
http://www.eetaa.gr/
http://www.eetaa.gr/
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6.5 Διαδικαςία ενςτάςεων  

Δλζηάζεηο επί ησλ Πξνζσξηλψλ Πηλάθσλ πιήξσλ θαη ειιηπψλ θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ  θαη επί ησλ Πηλάθσλ 

απνξξηθζεηζψλ κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ εγγξάθσο ζηνπο αξηζκνχο FAX ησλ θαηά ηφπνπο γξαθείσλ ηεο 

Δ.Δ.Σ.Α.Α. ή ειεθηξνληθά κέζσ e-mail κε ζθαλαξηζκέλα έγγξαθα θαη εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο αλάξηεζήο ηνπο, ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα «Έληππν Τπνβνιήο Έλζηαζεο», πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζην Παξάξηεκα 2 ηεο παξνχζαο. 

ε πεξίπησζε ππνβνιήο έλζηαζεο ηαρπδξνκηθψο ή κε ππεξεζία ηαρπκεηαθνξάο (courier), απηή ππνβάιιεηαη ζε 

ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ νπνίν εμσηεξηθά ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα αλαγξάθεηαη ε έλδεημε «ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΔΝΣΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΓΡΑΖ 

ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΕΧΖ», γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2016 - 2017. Ζ ππνβνιή 

ηεο έλζηαζεο θαηά ηνλ αλσηέξσ ηξφπν ζα πξέπεη λα γίλεη εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ πξνβιέπεηαη, ήηνη κέρξη ηηο 

19.8.2016. Γηα ην εκπξφζεζκν ηεο έλζηαζεο, πνπ ζα ππνβιεζεί θαηά ηνλ αλσηέξσ ηξφπν, ζα ιακβάλεηαη ππφςε 

ε εκεξνκελία πνπ απηή πξσηνθνιιείηαη απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α. 

 

Ζκεξνκελίεο ππνβνιήο ελζηάζεσλ: 18/8/2016  - 22/8/2016  

Απφ ηηο ελζηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ, ζα ιεθζνχλ ππφςε κφλνλ απηέο πνπ έρνπλ παξαιεθζεί θαη 

πξσηνθνιιεζεί κέρξη ηελ 22/8/2016 θαη ώξα 14:00. 

Δλζηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα απνξξίπηνληαη 

σο εθπξφζεζκεο.  

Όιεο νη ελζηάζεηο εμεηάδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Δμέηαζεο Δλζηάζεσλ (Δ.Δ.Δ.). 

ην έληππν ηεο έλζηαζεο ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ξεηά ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ππνβάιιεηαη ε έλζηαζε θαη 

θπζηθά λα ζπλνδεχεηαη απφ ην απαηηνχκελν δηθαηνινγεηηθφ. Δλζηάζεηο αζαθείο ή δηθαηνινγεηηθά ρσξίο έληππν 

έλζηαζεο δελ ζα γίλνληαη απνδεθηά. 

 

6.6. Οριςτικά Αποτελέςματα 

Μεηά ηελ εμέηαζε ησλ ππνβιεζεηζψλ ελζηάζεσλ, θαηαξηίδνληαη νη νξηζηηθνί Πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ σθεινπκέλσλ 

αλά Πεξηθέξεηα θαη Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα.  

Οη αηηνχληεο κπνξνχλ λα δνπλ ην νξηζηηθφ απνηέιεζκα ηεο αίηεζή ηνπο ζηελ εηδηθή εθαξκνγή ζηελ ηζηνζειίδα   

ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α.: (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr) ζηηο 24.8.2016. 

Ζ εθαξκνγή ζα απαηηεί ηελ εηζαγσγή ηνπ ΑΦΜ θαη ηνπ ΑΜΚΑ, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ηνπ 

θάζε ππνςήθηνπ. 

Παξάιιεια απφ ηελ εθαξκνγή ζα ιακβάλνληαη νη θσδηθνί κεηέξαο θαη παηδηνχ, ψζηε  λα κπνξνχλ λα δνπλ ηα 

απνηειέζκαηα θαη απφ ηνπο Οξηζηηθνχο Πίλαθεο Καηάηαμεο, πνπ ζα αλαξηεζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΔΣΑΑ: 

(www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr).   

 

ηνλ νξηζηηθό πίλαθα ζα αλαγξάθνληαη θωδηθνπνηεκέλα ηα ζηνηρεία ηνπ / ηεο ωθεινύκελνπ/λεο, ηα ζηνηρεία ηνπ 

παηδηνύ/ώλ θαζώο θαη ν θωδηθνπνηεκέλνο αξηζκόο ηεο «Αμίαο ηνπνζέηεζεο» (Voucher).  

http://www.eetaa.gr/
http://www.eetaa.gr/
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Οη κεηέξεο ζα ζεσξείηαη φηη έιαβαλ γλψζε απηψλ, κε κφλε ηελ αλάξηεζε ησλ ζρεηηθψλ πηλάθσλ εθ κέξνπο  ηεο 

Δ.Δ.Σ.Α.Α. 

 

6.7. Υπηρεςίεσ Σύζευξησ 

Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ σθεινχκελσλ, ε Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ. δχλαηαη λα πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζχδεπμεο, βάζεη ησλ 

πξνηηκήζεσλ πνπ έρνπλ δειψζεη απηνί ζην πξναηξεηηθφ ζθέινο ηεο αίηεζήο ηνπο. 

Οη θνξείο κε αίηεζε - δήισζή ηνπο έρνπλ εθθξάζεη ηελ πξφζεζή ηνπο λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε 

θαηφρνπο «αμίαο ηνπνζέηεζεο» (voucher) θαη κέρξη πνζνζηνχ 70% ηεο ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο ησλ δνκψλ ηνπο. 

Ο ελδεηθηηθφο θαη κε δεζκεπηηθφο θαηάινγνο απηφο, πνπ έρεη αλαξηεζεί αλά Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα έρεη ζθνπφ λα 

ιάβνπλ γλψζε νη δπλεηηθά σθεινχκελνη. 

Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ πίλαθα θαηφρσλ/σθεινπκέλσλ «Αμίαο Σνπνζέηεζεο» (Voucher), ε Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ. 

ζα πξαγκαηνπνηήζεη δηαδηθαζία ζχδεπμεο γηα φζνπο θαηφρνπο/σθεινχκελνπο δήισζαλ ηνπο θνξείο/δνκέο ηνπ 

ελδεηθηηθνχ θαη κε δεζκεπηηθνχ θαηαιφγνπ θαη ζα ελεκεξψζεη κε αλάξηεζε ζην ηζηφηνπν ηεο, εάλ βάζεη ηεο 

δήισζεο ηνπ θνξέα/δνκή, ππάξρνπλ δηαζέζηκεο ζέζεηο. 

Ζ δηαδηθαζία ηεο ζχδεπμεο είλαη ελδεηθηηθή θαη δελ παξάγεη δεζκεπηηθά απνηειέζκαηα ηφζν γηα ηνλ Φνξέα / Γνκή 

φζν θαη ηνλ σθεινχκελν/θάηνρν «Αμίαο Σνπνζέηεζεο» (Voucher). 

Οη σθεινχκελνη δχλαληαη λα απεπζπλζνχλ γηα ηελ εγγξαθή ηνπ/ησλ παηδηνχ/ψλ ηνπο είηε ζηελ σο άλσ Γνκή, γηα 

ηελ νπνία ελεκεξψζεθαλ φηη ππάξρνπλ δηαζέζηκεο ζέζεηο δπλάκεη ηεο ελδεηθηηθήο ζχδεπμεο είηε ζε νπνηαδήπνηε 

άιιε δνκή επηζπκνχλ. 

 

6.8. Διαδικαςία τοποθέτηςησ  

1. Δλέξγεηεο σθεινπκέλσλ:  

α. Αθνχ ιάβνπλ ηελ «αμία ηνπνζέηεζεο» (voucher), νη σθεινχκελεο/νη απεπζχλνληαη γηα ηελ εγγξαθή ζε 

νπνηαδήπνηε Γνκή επηινγήο ηνπο  κέρξη θαη ηελ 1-9-2016.  

β. Ζ εγγξαθή γίλεηαη κε ηελ ππνγξαθή ηππνπνηεκέλεο ζχκβαζεο, πνπ ζα δηαηεζεί απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ., 

κεηαμχ ηνπ/ηεο σθεινχκελεο/νπ κε ηε Γνκή/Φνξέα, ζηελ νπνία ζα  πξνζδηνξίδνληαη ηδίσο: 

- Σα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ  

- Σν αλψηαην θφζηνο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ 

- Οη ππνρξεψζεηο ησλ σθεινπκέλσλ. 

- Οη ππνρξεψζεηο ηεο Γνκήο, θαη ηδίσο (i) γηα κε είζπξαμε νπνηαζδήπνηε πξφζζεηεο ρξεκαηηθήο ακνηβήο απφ 

ηα σθεινχκελα άηνκα, γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ νη Γνκέο είλαη ππνρξεσκέλεο λα παξέρνπλ θαη ηηο νπνίεο 

θαιχπηεη ε «αμία ηνπνζέηεζεο», ζπκθψλσο πξνο ηα άξζξα 3 θαη 6 ηεο παξνχζαο θαη ηελ Πξφζθιεζε 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ., θαη (ii) γηα ηελ κε κεηαηξνπή ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπο  (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη φξνη φπσο ε εηήζηα ρξνληθή δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο, ην σξάξην 

ιεηηνπξγίαο εβδνκαδηαίσο θαη εκεξεζίσο, ηπρφλ κεηαθίλεζε). 
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γ. Καηά ηελ εγγξαθή, ε/ν σθεινχκελε/νο ππνγξάθεη ηππνπνηεκέλν έληππν κε ην νπνίν παξέρεη ζηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α. 

Α.Δ. εμνπζηνδφηεζε λα δηελεξγεί ηηο πιεξσκέο πξνο ηε Γνκή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ/ηεο. 

 

2. Δλέξγεηεο Γνκψλ:  

α. Με ηελ νινθιήξσζε ησλ εγγξαθψλ θαη κέρξη 14/9/2016 νη Γνκέο ή νη Φνξείο ζηνπο νπνίνπο απηέο αλήθνπλ 

ππνβάινπλ ζηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ. ηα αθφινπζα έγγξαθα: 

- Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ ή ησλ Ννκίκσλ Δθπξνζψπσλ  πεξί απνδνρήο ησλ φξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

- Τπνγεγξακκέλε χκβαζε κεηαμχ ηνπ Φνξέα θαη ηνπ σθεινχκελνπ,  

- εμνπζηνδφηεζε ηνπ σθεινχκελνπ πξνο ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α., ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξ. 1.γ. ηνπ Άξζξνπ 

5.15., ζχκθσλα κε ην πξφηππν πνπ ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α., 

- αξηζκφ ινγαξηαζκνχ Σξαπέδεο  ζηνλ νπνίν ζα γίλνληαη νη θαηαβνιέο ηεο ακνηβήο ηεο/ηνπ, 

- έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ηδίσο ζηελ άδεηα ίδξπζεο, λφκηκεο ιεηηνπξγίαο, εθπξνζψπεζεο ηεο Γνκήο,   

- Άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Γνκήο (αξρηθή θαη ηπρόλ ηξνπνπνηήζεηο) ή αληίγξαθν ηεο 

ζπζηαηηθήο πξάμεο γηα ηνπο Παηδηθνχο θαη Βξεθνλεπηαθνχο ηαζκνχο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο Ν.Π.Γ.Γ. 

ησλ Ο.Σ.Α., ε νπνία επέρεη ζέζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ 

πξνθχπηνπλ κε ζαθήλεηα απφ ηελ ζπζηαηηθή πξάμε ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηηο δνκέο γηα ηηο 

νπνίεο ππνβάιεη αίηεζε ν Φνξέαο, ηφηε απηφο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ηνλ ΟΔΤ ή Απνθάζεηο ηνπ 

Αξκνδίνπ Οξγάλνπ θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ έγγξαθν (π.ρ. ηερληθή έθζεζε) απφ ηα νπνία λα 

πξνθχπηνπλ ηα δεηνχκελα ζηνηρεία ησλ Γνκψλ. 

- ε πεξίπησζε φκσο πνπ ε δπλακηθφηεηα κηαο Γνκήο (Ο.Σ.Α. θαη Ν.Π.Γ.Γ.) δελ πξνθχπηεη απφ ηελ 

άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ή ηε ζπζηαηηθή ηεο πξάμε, ηφηε ν Φνξέαο ζα πξέπεη λα 

πξνζθνκίζεη ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηεο Γνκήο θαη Απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Φνξέα, 

απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη ε δπλακηθφηεηα ηεο/ησλ Γνκήο/Γνκψλ γηα ηηο νπνίεο θαηαηίζεηαη αίηεζε.   

3. Δλέξγεηεο Δ.Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ.  

Καηφπηλ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ. ζπληάζζεη ζρεηηθφ πίλαθα αλά πξάμε θαη αλά 

Γνκή/Φνξέα θαη ελεκεξψλεη ηε Γνκή/ Φνξέα κε ηα ζηνηρεία ησλ σθεινχκελσλ θαη ησλ εμππεξεηνχκελσλ  αηφκσλ 

αλά Γνκή/ Φνξέα θαη ηελ/ηνλ σθεινχκελε/ν.  
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ΑΡΘΡΟ 7: ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΦΟΡΔΩΝ/ΓΟΜΩΝ – ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΩΝ 

7.1:  Υποχρεώςεισ Φορέων/Δομών 

- Οη Φνξείο/Γνκέο νθείινπλ λα ηεξνχλ ζην αξρείν ηνπο θάθειν  ηεο δξάζεο κε φια ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη 

δηθαηνινγεηηθά  θαη γηα ηελ πινπνίεζή ηεο  ηνλ νπνίν νθείινπλ λα έρνπλ δηαζέζηκν ζε πεξίπησζε ειέγρνπ 

- Ζ δνκή/θνξέαο ππνρξενχηαη λα ηεξεί αλαιπηηθφ εκεξήζην  παξνπζηνιφγην/απνπζηνιφγην, ζχκθσλα κε ην 

πξφηππν πνπ ζα απνζηαιεί ηεο ΔΔΣΑΑ . Ο θαηάινγνο απηφο ζα είλαη δηαζέζηκνο ζε θάζε έιεγρν θαη ζα 

απνζηέιιεηαη ζηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α., εθφζνλ δεηεζεί. 

- Οη Γνκέο ππνρξενχληαη λα δηαζέηνπλ  ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ θαη λα πιεξνχλ ελ γέλεη ηνπ θαλφλεο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ δνκψλ  γηα ηελ νξζή πινπνίεζε ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ 

- Οη Φνξείο/Γνκέο έρνπλ ππνρξέσζε λα εμαζθαιίζνπλ ηε ζπιινγή θαη ππνβνιή ζηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ. ησλ 

ζπκπιεξσκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ απφ φινπο ηνπο σθεινχκελνπο θαηά ηελ έληαμή ηνπο ζην πξφγξακκα θαη 

θαηά  ηελ απνρψξεζή ηνπο απφ απηφ, φπνηε θαη αλ απηή ζπκβεί. Σα εξσηεκαηνιφγηα (Δξσηεκαηνιφγην 

Δζφδνπ θαη Δξσηεκαηνιφγην Δμφδνπ), ζα δνζνχλ ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο σθεινχκελνπο κε ζθνπφ ηε 

ζπιινγή ησλ απαηηνχκελσλ δεδνκέλσλ ηνπο (microdata), ζηε βάζε ησλ νπνίσλ ζα απνηηκεζνχλ φινη νη 

ππνρξεσηηθνί δείθηεο ΔΚΣ (Καλνληζκφο 1303/2013, άξζξν 125 παξ. 2.δ&ε θαη Καλνληζκφο 1304 /2013, 

άξζξν 5 θαη Παξάξηεκα Η).  

- Oη Φνξείο/Γνκέο ππνρξενχληαη λα εθηππψλνπλ θάζε κήλα, κέζα απφ ην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα ηεο 

Δ.Δ.Σ.Α.Α., ηα απαηηνχκελα Μεληαία Γειηία Παξαθνινχζεζεο θαη αθνχ ππνγξαθνχλ απφ ηνπο 

σθεινχκελνπο λα ηα ζηέιλνπλ ζηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α. Σα κεληαία δειηία παξαθνινχζεζεο απνζηέιινληαη ζηελ 

Δ.Δ.Σ.Α.Α., πξνθεηκέλνπ λα πηζηνπνηεζεί ην θπζηθφ αληηθείκελν θαη λα ζεκειησζεί ε δαπάλε. Αληίγξαθα ησλ 

Μεληαίσλ Γειηίσλ Παξαθνινχζεζεο ηεξνχληαη ζηελ έδξα ηνπ Φνξέα θαη ζηελ Γνκή. 

- Οη Γνκέο ππνρξενχληαη λα ζπληάζζνπλ, λα απνζηέιινπλ ζηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ. ζε κεληαία βάζε θαη λα 

δηαηεξνχλ πγθεληξσηηθή Καηάζηαζε Παξαζηαηηθψλ γηα ηελ ζεκειίσζε ηεο δαπάλεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 

ηεο παξνχζαο 

- ΟΗ θνξείο   νθείινπλ λα ηεξνχλ θαη λα παξέρνπλ ζηνηρεία γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν φπνηε ηνπ 

δεηεζεί, ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. θαη ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Δθπαίδεπζε θαη δηα Βίνπ Μάζεζε», ησλ 

Πεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ θαη άιισλ αξκνδίσλ αξρψλ, θαζψο θαη λα απνδέρεηαη ηνπο 

πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο θαη επηηφπηεο επαιεζεχζεηο πνπ ζα δηελεξγνχληαη απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α. θαη απφ ηα 

αξκφδηα Δζληθά θαη Δπξσπατθά φξγαλα, πνπ νξίδνληαη ζηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία 

- Ο θνξείο νθείινπλ επίζεο, γηα ηε δεκνζηφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο λα αλαξηήζνπλ ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ 

νηθήκαηνο ηνπ Φνξέα θαη ηεο/ησλ δνκψλ ηνπ «πηλαθίδα δεκνζηφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο», ζχκθσλα κε ην 

δείγκα πνπ ζα ηνπ δηαηεζεί καδί κε ηηο εληνιέο ηνπνζέηεζεο, θαζψο επίζεο λα αλαξηήζεη ηηο αθίζεο ζε 

εκθαλέο ζεκείν ηεο δνκήο, θαη λα δηαζέζεη ηα  θπιιάδηα πξνβνιήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ηεο  ΔΔΣΑΑ. 

-  
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Πξνζνρή : Γηα ηηο φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ Γνκψλ δελ επηηξέπεηαη ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο ηεο 

θάζε δνκήο (εληφο θαη εθηφο πξνγξάκκαηνο).  

εκεηώλεηαη όηη ζε πεξίπηωζε πνπ δελ απνζηαινύλ όια ηα παξαπάλω έγγξαθα ζηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α., ε «αμία 

ηνπνζέηεζεο» (voucher) δελ ζεωξείηαη έγθπξε.  

7.2: Υποχρεώςεισ Ωφελούμενων  

ην ηέινο θάζε κήλα, νη σθεινχκελεο/λνη ππνρξενχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ θαη λα ππνγξάςνπλ κφλνλ νη ίδηεο/νη 

ην κεληαίν δειηίν παξαθνινχζεζεο, βάζεη ηνπ νπνίνπ βεβαηψλεηαη ε παξνρή ππεξεζηψλ θξνληίδαο θαη 

θηινμελίαο ηνπ ηέθλνπ ηνπο απφ ηελ Γνκή θαηά ην κήλα απηφ.  

Οη σθεινχκελεο/νη νθείινπλ θαηά ηελ εγγξαθή ηνπο ζην πξφγξακκα λα παξαδψζνπλ ζπκπιεξσκέλα ηα  

Δξσηεκαηνιφγηα Δηζφδνπ πνπ ζα ηνπο δνζνχλ απφ ηηο Γνκέο  ή ζα ζπκπιεξψζνπλ νη ίδηεο/νη ειεθηξνληθά θαη 

θαηά ηελ απνρψξεζή ηνπο απφ ην πξφγξακκα (Δξσηεκαηνιφγην Δμφδνπ), φπνηε θαη αλ απηή ζπκβεί, κε ζθνπφ ηε 

ζπιινγή ησλ απαηηνχκελσλ δεδνκέλσλ (microdata). 

ε θακία πεξίπησζε ε κεηέξα δελ πξέπεη λα απνθξχπηεη ηελ θαηάζηαζε πγείαο ηνπ παηδηνχ ηεο, ψζηε λα κελ 

δεκηνπξγείηαη πξφβιεκα ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Γνκήο. 

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ, ΠΙΣΟΠΟΙΖΔΙ ΚΑΙ ΠΛΖΡΩΜΔ ΦΟΡΔΩΝ 

Γηα ηελ απνδνρή ηεο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ απαηηνχληαη λφκηκα παξαζηαηηθά, ηα νπνία εθδίδνπλ νη 

Φνξείο/Γνκέο πξνο ηελ/ηνλ σθεινχκελε/λν ζε κεληαία βάζε, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά 

Πξφηππα, ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην θαη ην χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ 2014-2020. 

ε θάζε παξαζηαηηθφ, πνπ αθνξά ζε πιεξσκέο ησλ πξάμεσλ ηεο Γξάζεο αλαγξάθεηαη ν ηίηινο ηεο πξάμεο θαη ην 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ζην νπνίν θαηαλέκεηαη ε πιεξσκή. 

Σν θπζηθφ αληηθείκελν εθθξάδεηαη ζε αλζξσπνκήλεο θχιαμεο ηέθλσλ. Ζ πηζηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ 

απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ. γίλεηαη κε βάζε ηα κελαία δειηία παξαθνινχζεζεο ηνπ άξζξνπ 11 ηεο παξ. 2.β. ηεο ΚΤΑ 

1850/Β’/2016, ηα νπνία θέξνπλ ηελ πξσηφηππε ππνγξαθή ησλ σθεινπκέλσλ. Ζ πηζηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ 

αληηθεηκέλνπ γίλεηαη επίζεο απφ ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ηα νπνία κπνξεί λα δεηήζεη ε Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ., εθφζνλ 

θξίλεη ηνχην ζθφπηκν.  

Ζ πηζηνπνίεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ. γίλεηαη κε βάζε ηηο πγθεληξσηηθέο 

Καηαζηάζεηο Παξαζηαηηθψλ ηεο παξ. 8 ηεο ΚΤΑ1850, ηηο νπνίεο ππνβάινπλ νη Φνξείο/Γνκέο ην αξγφηεξν κέρξη 

ηελ 5ε εκέξα θάζε κήλα (ή ηελ ακέζσο επφκελε εξγάζηκε εκέξα ζε πεξίπησζε αξγίαο) θαη αθνξνχλ ζηνλ 

πξνεγνχκελν κήλα. πγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο παξαζηαηηθψλ πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ 5ε ηνπ κήλα, 

εμεηάδνληαη ηνλ επφκελν κήλα. 

Γηα ηε δηελέξγεηα ησλ πιεξσκψλ, νη Φνξείο ππνβάιινπλ αλά δνκή, ζηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ. πγθεληξσηηθή 

Καηάζηαζε Παξαζηαηηθψλ. Ζ πγθεληξσηηθή Καηάζηαζε Παξαζηαηηθψλ αλαγξάθεη ηα πιήξε θνξνινγηθά 

ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ Φνξέα/Γνκήο θαη ηελ πεξίνδν αλαθνξάο θαη πεξηιακβάλεη ζε κνξθή πίλαθα θαη’ 

ειάρηζηνλ ηα : α) α/α παξαζηαηηθνχ (Απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ έρεη εθδψζεη ν θνξέαο/δνκή πξνο ηνπο 
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σθεινχκελεο/λνπο β) εκεξνκελία έθδνζεο γ) νλνκαηεπψλπκν σθεινχκελεο/λνπ θαη δ) ην πνζφ ηεο πεξηφδνπ 

αλαθνξάο. 

Ζ Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ. κε βάζε ηηο πγθεληξσηηθέο Καηαζηάζεηο παξαζηαηηθψλ θαη ηα κελαία δειηία παξαθνινχζεζεο 

επηβεβαηψλεη ηε ζπκθσλία ηνπ θπζηθνχ θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη πηζηψλεη ηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ 

θάζε θνξέα. 

Ζ πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ πξαγκαηνπνηείηαη εληφο 15λζεκέξνπ απφ ηελ ππνβνιή ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ θαη 

είλαη δπλαηφλ λα αθνξά ζην ζχλνιν ησλ δνκψλ ελφο θνξέα. 

Καη’ εμαίξεζε, ε πιεξσκή ηεο πξνηειεπηαίαο δφζεο πξνο ηνπο Φνξείο ζα πξαγκαηνπνηεζεί καδί κε ηελ πιεξσκή 

ηεο ηειεπηαίαο δφζεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηνχλ νη δπλαηφηεηεο ζπκςεθηζκνχ, πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 

παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 16 ηεο ΚΤΑ 1850 Β΄/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 : ΓΙΑΚΟΠΖ – ΜΖ ΥΡΖΖ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΖ ΤΠΖΡΔΙΑ 

ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο γηα ιφγνπο πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηεο Γνκήο, 

ηφηε απνδίδεηαη ζηνλ Φνξέα ην αληίηηκν ηνπ ηξέρνληνο κελφο απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ. 

ε πεξηπηψζεηο δηαθνπήο ή κε ρξήζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, είηε θαηφπηλ δειψζεσο ηνπ σθεινχκελνπ 

είηε εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη δηαθνπήο, ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηνλ θαλνληζκφ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Φνξέα/Γνκήο, εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ. θαη δηαθφπηεηαη ε απφδνζε ηνπ 

αληηηίκνπ ζηνλ Φνξέα. 

Ζ κε ρξήζε ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο ζπλερφκελνπ κήλα (1) άλεπ αηηηνινγίαο 

(ηαηξηθή βεβαίσζε, εηζαγσγή ζε λνζνθνκείν θ.ιπ.) απνηειεί αηηία αθχξσζεο ηεο «αμίαο ηνπνζέηεζεο», κεηά απφ 

ζρεηηθή ελεκέξσζε ηνπ Φνξέα.  

Ζ αιιαγή δνκήο ελεξγνπνηεί ηελ «Αμία ηνπνζέηεζεο» (voucher) απφ ηελ πξψηε θάζε κήλα θαη ζηελ πεξίπησζε 

απηή απαηηνχληαη φια ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά (ζχκβαζε, εμνπζηνδφηεζε ηνπ σθεινχκελνπ, άδεηα ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο). 

Ζ/Ο σθεινχκελε/λνο δηαηεξεί ηελ «αμία ηνπνζέηεζεο» (voucher) πνπ ηνπ έρεη ρνξεγεζεί ζε πεξίπησζε πνπ 

αιιάμεη Γνκή ππνδνρήο ηνπ /ησλ παηδηνχ/ψλ ηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. 

ΑΡΘΡΟ 10: ΔΠΙΣΡΟΠΔ 

Ζ δηαδηθαζία ππαγσγήο ησλ σθεινχκελσλ, φπσο πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ, δηελεξγείηαη απφ Δπηηξνπέο πνπ 

ζπζηήλνληαη /ζπγθξνηνχληαη κε Απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α.. 

Δηδηθφηεξα, γηα ηελ ππαγσγή ησλ σθεινχκελσλ, ζπζηήλεηαη / ζπγθξνηείηαη: 

Α.  Δπηηξνπή Δπηινγήο Χθεινπκέλσλ  (Δ.Δ.Χ.)  

Β. Δπηηξνπή Διέγρνπ ησλ Αηηήζεσλ ησλ Γνκψλ (Δ.Δ.Α.Γ.) 

Γ.  Δπηηξνπή Δμέηαζεο Δλζηάζεσλ (Δ.Δ.Δ.). 

Α.  Σν έξγν ηεο Δπηηξνπήο Δπηινγήο Χθεινπκέλσλ  (Δ.Δ.Χ.) ζπλίζηαηαη ζηα εμήο: 

α) ηελ παξνρή θαηεπζχλζεσλ πξνο ηελ Δ.Δ.Α.Γ., κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηεο  

β) ηελ επηβεβαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ ηεο Δ.Δ.Α.Γ. 
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γ)  ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ (πξνζσξηλψλ θαη νξηζηηθψλ), νη νπνίνη αθνξνχλ ζηηο σθεινχκελεο. 

Οη σθεινχκελεο πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ζπκκεηνρήο θαηαηάζζνληαη ζε πίλαθα αλά Πεξηθέξεηα, Ννκφ, Γήκν θαη 

ειηθίεο ηέθλσλ. Οη «Αηηήζεηο ζπκκεηνρήο – Γειψζεηο», νη νπνίεο δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, 

απνξξίπηνληαη θαη θαηαξηίδεηαη πίλαθαο κε ηηο σθεινχκελεο πνπ δελ ππάγνληαη θαη ηελ αηηηνινγία απφξξηςήο 

ηνπο  

δ) ηελ ππνβνιή ζην Γ.. ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. πξνο έγθξηζε ησλ νξηζηηθψλ πηλάθσλ ησλ σθεινχκελσλ, πνπ ζα 

πξνθχςνπλ θαηφπηλ ηεο ζχδεπμεο  

ε) ηηο ηπρφλ εηζεγήζεηο πξνο ην Γ.. ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. γηα ηε κεηαθνξά ηπρφλ αδηάζεησλ ππνινίπσλ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ  

ζη) θαζψο θαη γηα φηη άιιν θξηζεί αλαγθαίν. 

Β. Σν έξγν ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ησλ Αηηήζεσλ ησλ Γνκψλ (Δ.Δ.Α.Γ..), ζπλίζηαηαη ζηα εμήο: 

ηνλ έιεγρν πιεξφηεηαο, ν νπνίνο δηελεξγείηαη ζηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ «Αίηεζε πκκεηνρήο – 

Γήισζε», σο πξνο ηελ πιεξφηεηα ππνβνιήο θαη ηελ ηζρχ ηνπο. ην ζηάδην απηφ ειέγρεηαη, επίζεο, ε 

επηιεμηκφηεηα ηεο «Αίηεζεο πκκεηνρήο – Γήισζεο» πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο 

πξφζθιεζεο. 

 

Γ.  Σν έξγν ηεο Δπηηξνπήο Δμέηαζεο Δλζηάζεσλ (Δ.Δ.Δ.), ζπλίζηαηαη ζηα εμήο: 

α)  ηελ εμέηαζε ηπρφλ ελζηάζεσλ. 

β)  ηελ εηζήγεζε πξνο ην Γ.. ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. θαηφπηλ ηεο εμέηαζεο ησλ αλσηέξσ ελζηάζεσλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 11: ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε νξζή εθαξκνγή ησλ ελεξγεηψλ ηεο ΚΤΑ 1850/Β’/2016 

θαη ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο, ηα αξκφδηα φξγαλα, ζχκθσλα κε ην ζεζκηθφ πιαίζην, πνπ δηέπεη ην ΔΠΑ 2014-

2020, ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία κέηξα κε ζθνπφ : 

α) ηελ ηήξεζε ησλ εθαξκνδφκελσλ εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ δηαηάμεσλ 

β) ηελ εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ, πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ νξζφηεηα θαη θαλνληθφηεηα ησλ δαπαλψλ πνπ 

δειψλνληαη ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. 

γ) Σελ επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ θαη ηελ αηηηνιφγεζή ηνπο. 

δ) Σελ πξφιεςε ή ηελ δηαπίζησζε ηπρφλ παξαβάζεσλ θαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ. 

ε) Σελ αλάθηεζε ηπρφλ αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ κεηά ηελ δηαπίζησζε ζρεηηθήο παξάβαζεο. 

ζη) Σελ εμαζθάιηζε επαξθνχο δηαδξνκήο ειέγρνπ. 

 Δπίπεδν – είδνο ειέγρνπ θαη αξκφδηα φξγαλα 

Πξνο ηηο Γνκέο : 

α) Γηνηθεηηθφο Έιεγρνο, ν νπνίνο δηελεξγείηαη απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ. 

β) Δπηηφπηνο Έιεγρνο, ν νπνίνο δηελεξγείηαη απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ. δεηγκαηνιεπηηθά. Ο επηηφπηνο έιεγρνο 

δχλαηαη λα δηελεξγείηαη ζε νπνηαδήπνηε Γνκή θηινμελεί ηέθλν/α σθεινχκελεο/λνπ ρσξίο πξνεγνχκελε 

εηδνπνίεζε. 

ΑΔΑ: ΨΝΛΗ465ΦΘΕ-ΞΦ7



 Με τη ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωςησ  

                                                                                                     30 

γ) Γηνηθεηηθέο θαη επηηφπηεο επαιεζεχζεηο, νη νπνίεο δηελεξγνχληαη απφ ηελ Δ.Τ.Γ. ηνπ ΔΠΑΝΑΓΔΓΒΜ θαη ηηο 

Δ.Τ.Γ. ησλ ΠΔΠ, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη απφ ην εθαξκνδφκελν ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ησλ ΔΠ 

ηνπ ΔΠΑ 2014-2020. 

δ) Δπηζεσξήζεηο, πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηελ Αξρή Πηζηνπνίεζεο. 

ε) Έιεγρνη, νη νπνίνη δηελεξγνχληαη απφ ηελ Αξρή Διέγρνπ (ΔΓΔΛ), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ν.4314/2014, 

φπσο απηφο ηζρχεη θαη ην εθαξκνδφκελν ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ 

απφ ηα νπνία ζπγρξεκαηνδνηείηαη ε δξάζε/πξάμε. 

η) Έιεγρνη, νη νπνίνη δηελεξγνχληαη απφ ηα αξκφδηα επξσπατθά ειεγθηηθά φξγαλα. 

Οη επηηφπηεο επαιεζεχζεηο, θαζψο θαη νη έιεγρνη ζπλίζηαληαη ζηελ επαιήζεπζε ηεο παξάδνζεο ησλ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ δαπαλψλ πνπ δειψλεη ε Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ., 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο απφθαζεο έληαμεο, θαζψο θαη ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ηνπο 

εζληθνχο θαη θνηλνηηθνχο θαλφλεο θαζ΄ φιε ηελ πεξίνδν πινπνίεζεο. 

 

Γηαδξνκή ειέγρνπ 

Γηα θάζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελε πξάμε απαηηείηαη ν θαζνξηζκφο δηαδηθαζηψλ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο 

φισλ ησλ εγγξάθσλ ζρεηηθά κε ηηο δαπάλεο θαη ηνπο ινγηζηηθνχο ειέγρνπο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηαζθάιηζε 

επαξθνχο δηαδξνκήο ειέγρνπ. Ζ δηαδξνκή ειέγρνπ ζεσξείηαη επαξθήο εθφζνλ πιεξνχληαη ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 

α) Ζ ζπκθσλία κεηαμχ ησλ ζπλνιηθψλ πνζψλ πνπ πηζηνπνηνχληαη ζηελ Δπηηξνπή θαη ησλ αλαιπηηθψλ 

ινγηζηηθψλ εγγξάθσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ηεξνχληαη απφ ηελ αξρή πηζηνπνίεζεο, ηελ Δ.Τ.Γ. ηνπ 

ΔΠΑΝΑΓΔΓΒΜ, ηηο ΔΤΓ ησλ ΠΔΠ θαη ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ. Οη ινγηζηηθέο θαηαρσξήζεηο πξέπεη λα παξέρνπλ 

αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο πιεξσκέο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ. Πξνο ηνχην, πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνπλ ηελ εκεξνκελία θαηαρψξηζεο, ην πνζφ θάζε θνλδπιίνπ ηεο δαπάλεο, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ, ηελ εκεξνκελία θαη κέζνδν ηεο πιεξσκήο θαη λα απνδεηθλχνληαη απφ ηα αλαγθαία 

παξαζηαηηθά, ηα νπνία ζα επηζπλάπηνληαη. 

β) Ζ επαιήζεπζε ηεο θαηαβνιήο ηεο δεκφζηαο ζπλεηζθνξάο ζηνλ Γηθαηνχρν. 

γ) Ζ επαιήζεπζε ηεο εθαξκνγήο ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο Δπηηξνπέο Παξαθνινχζεζεο 

ησλ Δ.Π. 

δ) Ζ χπαξμε γηα θάζε Πξάμε, θαηά πεξίπησζε, ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηνπ ζρεδίνπ ρξεκαηνδφηεζεο, 

εγγξάθσλ, εθζέζεσλ πξνφδνπ θαη εθζέζεσλ ζρεηηθά κε ηηο επαιεζεχζεηο θαη ηνπο ειέγρνπο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ. 

Αλάθηεζε αρξεσζηήησο ή παξαλόκσο θαηαβιεζέλησλ πνζώλ 

Δάλ κεηά απφ δηνηθεηηθή ή επηηφπηα επαιήζεπζε, ε Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ. δηαπηζηψζεη ηε κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ, 

φπσο απηέο απνξξένπλ απφ ηελ ΚΤΑ 1850/Β’/2016 ή θαη ηηο κεηαμχ θνξέσλ θαη σθεινπκέλσλ ζπκβάζεηο, 

αλαδεηά ηα αρξεσζηήησο ή παξαλφκσο θαηαβιεζέληα πνζά. Ζ αλάθηεζε είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηείηαη θαη 

κε ζπκςεθηζκφ ηνπ πνζνχ πνπ θαηαβιήζεθε αρξεσζηήησο ή παξαλφκσο ζηνλ Φνξέα έλαληη επνκέλσλ δφζεσλ.  
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ε πεξίπησζε κε επηζηξνθήο ή αδπλακίαο ζπκςεθηζκνχ ησλ αρξεσζηήησο ή παξαλφκσο θαηαβιεζέλησλ 

πνζψλ, ζπληάζζεηαη απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ. έθζεζε επαιήζεπζεο. Ζ έθζεζε δηαβηβάδεηαη ζηνλ δηαηάθηε ηεο 

δαπάλεο, πξνθεηκέλνπ λα εθδψζεη απηφο ηηο ζρεηηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο. 

 

Σξνπνπνηήζεηο ησλ πξνζεζκηψλ γηα ηελ δηαδηθαζία επηινγήο, εθφζνλ νη ζπλζήθεο ην επηβάιινπλ, ζα νξίδνληαη 

κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. γελνκέλεο ζρεηηθήο δεκνζίεπζεο ζηνλ ηχπν. 

 

Πιεξνθνξίεο ζα δίλνληαη απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α. θαη ζηα ηειέθσλα 2131320600, 2310 544731 – 544714, 2410 

579220 – 579221 – 579620. 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΖ  ΠΑΡΟΤΑ, ΘΑ ΓΖΜΟΗΔΤΘΔΗ ΣΟΝ ΖΜΔΡΖΗΟ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΣΤΠΟ. 

 

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΣΖ Δ.Δ.Σ.Α.Α  Α.Δ. 

ΓΚΟΣΟΠΟΤΛΟ ΘΔΟΓΩΡΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  

1. Έντυπο υποβολήσ ένςταςησ αιτούντοσ/αιτούςασ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ 

ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ Α.Δ. 
 

Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600 

 FAX: 210 5214666 
 

 

 

 

 Με τη ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωςησ  

 

Φαξ ενζηάζεων : καηά ηόποςρ γπαθεία ΔΔΣΑΑ 

e-mail ενζηάζεων : miteresenstaseis@eetaa.gr 

Να στέλνονται σε μορυή pdf 

Barcode : 

 

 

 

 

 ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΔΝΣΑΖ AITOYNTΟ/ΑΗΣΟΤΑ 

 

ΓΡΑΖ: «ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΕΩΖ» για ηο ζσολικό έηορ 2016-2017 

ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 3070/11-7-2016  

ΠΡΟ: 
Δλληνική Δηαιπία Σοπικήρ Ανάπηςξηρ και 

Αςηοδιοίκηζηρ (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. 

ΑΡΗΘΜ. 

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ 

 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

…. / 08 / 2016 

υμπληρώνεται από την Δ.Δ.Σ.Α.Α. 

 
 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: 

  

ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ : 

 

 

ΑΦΜ: 

  

ΑΜΚΑ: 

 

 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ: 

  

ΝΟΜΟ: 

 

 

ΓΖΜΟ ΚΑΣΟΗΚΗΑ: 

 

  

Γ/ΝΖ :  

 

 

 

Σηλ. Δπικοινωνίαρ :  

 
E-mail : 

 

ΟΝΟΜΑ & ΔΠΩΝΤΜΟ ΠΑΙΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΟΠΟΙΟ 

ΤΠΟΒΑΛΛΔΣAI ΔΝΣΑΗ:  

 

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ 

ΔΝΣΑΖ 
 

 

 

 

 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

ΠΟΤ 

ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΗ 

 

 

 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΤΠΟΒΟΛΖ 
…../08/2016 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ 

ΑΗΣΟΤΝΣΟ/ΑΗΣΟΤΑ 
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