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H  Ελληνικό Εταιρεύα Σοπικόσ Ανϊπτυξησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε.Ε.Σ.Α.Α.)  Α.Ε. 

 

το πλαύςιο τησ δρϊςησ «Εναρμόνιςη οικογενειακόσ και επαγγελματικόσ ζωόσ 2020 - 2021» και 

ϋχοντασ υπόψη:  

1. Σο Ν. 4314/2014 (ΥΕΚ 265/Α’) «Α) Για τη Διαχεύριςη, τον ϋλεγχο και την εφαρμογό 

αναπτυξιακών παρεμβϊςεων για την προγραμματικό περύοδο 2014-2020, Β) Ενςωμϊτωςη 

τησ Οδηγύασ 2012/17 του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 13ησ Ιουνύου 

2012 (EE L 156/16.6.2012) και ςτο ελληνικό δύκαιο, τροποπούηςησ του Ν. 3419/2005 (Α 297) 

και ϊλλεσ διατϊξεισ».  

2. Σην υπ' αριθμ. 71383/08.07.2020  Κοινό Τπουργικό Απόφαςη των Τπουργών Ανϊπτυξησ και 

Επενδύςεων, Εργαςύασ και Κοινωνικών Τποθϋςεων, Εςωτερικών, και Επικρατεύασ (ΥΕΚ 

2774/Β’) «ύςτημα Διαχεύριςησ, Αξιολόγηςησ, Παρακολούθηςησ και Ελϋγχου – Διαδικαςύα 

Εφαρμογόσ τησ δρϊςησ "Εναρμόνιςη οικογενειακόσ και επαγγελματικόσ ζωόσ" ϋτουσ 2020-

2021, ςυγχρηματοδοτούμενησ από το Ευρωπαώκό Κοινωνικό Σαμεύο ςτο πλαύςιο του 

Εταιρικού υμφώνου για το Πλαύςιο Ανϊπτυξησ (ΕΠΑ) για την Προγραμματικό Περύοδο 

2014-2020». 

3. Σο ϊρθρο 16 του Ν. 1518/1985 (ΥΕΚ 30/Α’) «Καταβολό τησ ςύνταξησ των δημοτικών και 

κοινοτικών υπαλλόλων και υπαλλόλων Ν.Π.Δ.Δ. καθώσ και τησ χορηγύασ των δημϊρχων 

και προϋδρων κοινοτότων από το δημόςιο ταμεύο και ϊλλεσ διατϊξεισ». 

4. Σο Κωδικοποιημϋνο Καταςτατικό τησ Ελληνικόσ Εταιρεύασ Σοπικόσ Ανϊπτυξησ και 

Αυτοδιούκηςησ (Ε.Ε.Σ.Α.Α) Α.Ε., που δημοςιεύθηκε αρχικϊ ςτο ΥΕΚ 1241/Σ.Α.Ε.-Ε.Π.Ε./1985). 

5. Σο  Ν. 4368/2016 (ΥΕΚ 21/Α) «Μϋτρα για την επιτϊχυνςη του κυβερνητικού ϋργου και ϊλλεσ 

διατϊξεισ» 

6. Ση με αριθμό 599 / 15.7.2020 Απόφαςη του Δ.. τησ Ε.Ε.Σ.Α.Α. Α.Ε. για την ϋγκριςη τησ 

Πρόςκληςησ εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ τησ δρϊςησ «Εναρμόνιςη Οικογενειακόσ και 

Επαγγελματικόσ Ζωόσ» του ϋτουσ 2020-2021. 

7. Σον Κανονιςμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 27ησ 

Απριλύου 2016 για την προςταςύα των φυςικών προςώπων ϋναντι τησ επεξεργαςύασ των 

δεδομϋνων προςωπικού χαρακτόρα και για την ελεύθερη κυκλοφορύα των δεδομϋνων 

αυτών και την κατϊργηςη τησ οδηγύασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για την Προςταςύα 

Δεδομϋνων). 
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8. Σο ϊρθρο 3 του Ν. 1566/1985 (ΥΕΚ 167/Α’) «Δομό και λειτουργύα τησ πρωτοβϊθμιασ και 

δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ και ϊλλεσ διατϊξεισ», όπωσ ιςχύει, καθώσ και τισ ςχετικώσ 

κατ’ εξουςιοδότηςη εκδοθεύςεσ υπουργικϋσ αποφϊςεισ.  

9. Σο ϊρθρο 34 του Ν.4704/2020 (ΥΕΚ 133/Α΄/ 14.7.2020) «Επιτϊχυνςη και απλούςτευςη τησ 

ενύςχυςησ των οπτικοακουςτικών ϋργων και ενύςχυςη τησ ψηφιακόσ διακυβϋρνηςησ  και 

ϊλλεσ διατϊξεισ». 

10. Σην υπ. αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/31.10.2018 (ΥΕΚ 4898/Β’) κοινό απόφαςη των  

αναπληρωτών Τπουργών Οικονομικών και Τγεύασ «Σροποπούηςη και αντικατϊςταςη τησ 

με αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-6-2018 (ΥΕΚ 2315/Β’) κοινόσ υπουργικόσ απόφαςησ με 

περιεχόμενο “Ενιαύοσ Κανονιςμόσ Παροχών Τγεύασ (ΕΚΠΤ) του Εθνικού Οργανιςμού 

Παροχών Τπηρεςιών Τγεύασ (ΕΟΠΤΤ)”» και ειδικότερα το ϊρθρο 29 αυτόσ. 

11. Σο ϊρθρο 25 του Ν. 4605/2019 (ΥΕΚ 52/Α’), «Εναρμόνιςη τησ ελληνικόσ νομοθεςύασ με την 

Οδηγύα (Ε.Ε.) 2016/943 του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 8ησ Ιουνύου 

2016 ςχετικϊ με την προςταςύα τησ τεχνογνωςύασ και των επιχειρηματικών πληροφοριών 

που δεν ϋχουν αποκαλυφθεύ (εμπορικό απόρρητο) από την παρϊνομη απόκτηςη, χρόςη 

και αποκϊλυψό τουσ (EEL 157 τησ 15.6.2016) - Μϋτρα για την επιτϊχυνςη του ϋργου του 

Τπουργεύου Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ και ϊλλεσ διατϊξεισ». 

12. Σο εκϊςτοτε ιςχύον θεςμικό και κανονιςτικό πλαύςιο που αφορϊ ςτην λειτουργύα 

Βρεφικών, Βρεφονηπιακών, Βρεφονηπιακών ταθμών Ολοκληρωμϋνησ Υροντύδασ, 

Παιδικών ταθμών, Κϋντρων Δημιουργικόσ Απαςχόληςησ Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) και Κϋντρων 

Δημιουργικόσ Απαςχόληςησ Παιδιών με Ειδικϋσ Ανϊγκεσ (Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α.).  

13. Σα ϊρθρα 47 και 48 του Ν. 4623/2019 (ΥΕΚ 134/Α’) «Ρυθμύςεισ του Τπουργεύου Εςωτερικών, 

διατϊξεισ για την ψηφιακό διακυβϋρνηςη, ςυνταξιοδοτικϋσ ρυθμύςεισ και ϊλλα επεύγοντα 

ζητόματα», όπωσ ιςχύει. 

14. Σο Ν. 4624/2019 (ΥΕΚ 137/Α’) «Αρχό Προςταςύασ Δεδομϋνων Προςωπικού Φαρακτόρα, 

μϋτρα εφαρμογόσ του Κανονιςμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του 

υμβουλύου τησ 27ησ Απριλύου 2016 για την προςταςύα των φυςικών προςώπων ϋναντι τησ 

επεξεργαςύασ δεδομϋνων προςωπικού χαρακτόρα και ενςωμϊτωςη ςτην εθνικό 

νομοθεςύα τησ Οδηγύασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου 

τησ 27ησ Απριλύου 2016 και ϊλλεσ διατϊξεισ.» 
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Προςκαλεύ 

 

 Μητϋρεσ βρεφών, νηπύων και παιδιών, καθώσ και μητϋρεσ νηπύων, παιδιών, εφόβων και 

ατόμων με Αναπηρύα  

 Ωτομα (γυναύκεσ και ϊντρεσ)  ςτα οπούα ϋχει παραχωρηθεύ με δικαςτικό απόφαςη η 

επιμϋλεια των παιδιών ό και ϊνδρεσ  που βρύςκονται ςε χηρεύα,  

 Ωτομα (γυναύκεσ και ϊνδρεσ), τα οπούα ϋχουν οριςτεύ  δικαςτικού ςυμπαραςτϊτεσ ό 

αςκούν επιμϋλεια του ςυμπαραςτατούμενου με δικαςτικό απόφαςη. 

 

που επιθυμούν να εγγρϊψουν τα τϋκνα τουσ ςε δομϋσ παροχόσ φροντύδασ και φιλοξενύασ 

βρεφών, νηπύων, παιδιών, εφόβων και ατόμων με αναπηρύα, ώςτε να διαςφαλιςτεύ η ιςότιμη 

πρόςβαςό τουσ ςτην εργαςύα, μϋςω τησ παροχόσ ποιοτικών υπηρεςιών, καθώσ και η ιςότιμη 

πρόςβαςη των ευπαθών ομϊδων ςε ποιοτικϋσ κοινωνικϋσ υπηρεςύεσ. 

 

Δικαύωμα υποβολόσ αύτηςησ ςτην παρούςα Πρόςκληςη, ϋχουν 

α) οι εργαζόμενεσ ςτην Ελλϊδα, που εύναι μιςθωτϋσ πλόρουσ ό μερικόσ απαςχόληςησ, αορύςτου 

ό οριςμϋνου χρόνου ό   αυτοαπαςχολούμενεσ  ό εργόςημο ό ϊλλεσ μορφϋσ ευϋλικτησ 

απαςχόληςησ και 

β)  οι  ϊνεργεσ, οι οπούεσ διαθϋτουν δελτύο ανεργύασ ςε ιςχύ ό ϊλλο ιςοδύναμο ϋγγραφο. 

 

Δεν ϋχουν δικαύωμα υποβολόσ αύτηςησ ςτην παρούςα Πρόςκληςη, oι τακτικού και αορύςτου 

χρόνου υπϊλληλοι του Δημοςύου, των Ν.Π.Δ.Δ., καθώσ και οι μόνιμοι και αορύςτου χρόνου 

υπϊλληλοι των Ο.Σ.Α. (α’ και  β’  βαθμού) και των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Σ.Α., οι οπούοι ϋχουν τη 

δυνατότητα να υποβϊλλουν αύτηςη μόνο για τισ κατηγορύεσ των θϋςεων Β3 και Δ του Ωρθρου 3 

τησ παρούςασ.  

 

  

ΑΡΘΡΟ 1: 
ΙΦΤΟΝ ΠΛΑΙΙΟ – ΟΡΙΜΟΙ -  ΣΟΦΟ  &  ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΣΗ ΔΡΑΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

1.1. Ιςχύον πλαύςιο 

 Η δρϊςη «Εναρμόνιςη οικογενειακόσ και επαγγελματικόσ ζωόσ» εντϊςςεται: 

 το Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα «Ανϊπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαύδευςη και Δια 

Βύου Μϊθηςη» (ΕΠ ΑΝ.Α.Δ.Ε.Δ.Β.Μ.) 2014-2020 του Τπουργεύου Οικονομύασ & Ανϊπτυξησ 

και εμπύπτει ςτο Θεματικό τόχο 8 «Προώθηςη τησ βιώςιμησ απαςχόληςησ υψηλόσ 
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ποιότητασ και υποςτόριξη τησ κινητικότητασ των εργαζομϋνων», Επενδυτικό 

Προτεραιότητα 8iv «Ιςότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών ςε όλουσ τουσ τομεύσ, 

ςυμπεριλαμβανομϋνων τησ πρόςβαςησ ςτην απαςχόληςη, τησ εξϋλιξησ τησ 

επαγγελματικόσ ςταδιοδρομύασ, τησ ςυμφιλύωςησ του επαγγελματικού και ιδιωτικού βύου 

και τησ προώθηςησ τησ ύςησ αμοιβόσ για ύςη εργαςύα» του Καν. 1304/2013.  

 τα 13 Περιφερειακϊ Επιχειρηςιακϊ Προγρϊμματα (Π.Ε.Π.) 2014-2020, και εμπύπτει ςτο 

Θεματικό τόχο 9 «Προώθηςη τησ κοινωνικόσ ϋνταξησ, καταπολϋμηςη τησ φτώχειασ και 

των διακρύςεων», Επενδυτικό Προτεραιότητα 9i «Ενεργόσ ϋνταξη, με ςκοπό, μεταξύ 

ϊλλων, την προώθηςη τησ ιςότητασ των ευκαιριών και τησ ενεργού ςυμμετοχόσ και τησ 

βελτύωςησ τησ απαςχοληςιμότητασ» ό/και 9iii «Καταπολϋμηςη κϊθε μορφόσ διακρύςεων 

και προώθηςη τησ ιςότητασ των ευκαιριών» του καν. 1304/2013.  

 

Τπεύθυνοι φορεύσ για τη διαχεύριςη και υλοπούηςη τησ δρϊςησ αυτόσ,  εύναι:  

(α) η Ειδικό Τπηρεςύα Διαχεύριςησ (Ε.Τ.Δ.) του Ε.Π. «Ανϊπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαύδευςη και Δια Βύου Μϊθηςη» 2014-2020, για το τμόμα τησ δρϊςησ που εμπύπτει ςτο 

εν λόγω Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα.  

(β) οι Ειδικϋσ Τπηρεςύεσ Διαχεύριςησ (Ε.Τ.Δ.) των Περιφερειακών Επιχειρηςιακών 

Προγραμμϊτων, για το τμόμα τησ δρϊςησ που εμπύπτει ςε αυτϊ. 

 

ε όλεσ τισ ωφελούμενεσ χορηγεύται «Αξύα Σοποθϋτηςησ» (Voucher), που ςυγχρηματοδοτεύται 

ςτο πλαύςιο του ΕΠ ΑΝ.Α.Δ.Ε.Δ.Β.Μ.  ό των Π.Ε.Π., ςύμφωνα με την κατϊταξό τουσ ωσ προσ το 

όριο τησ φτώχειασ, όπωσ αυτό προςδιορύζεται από τα τελευταύα διαθϋςιμα ςτοιχεύα τησ 

ΕΛ.ΣΑΣ. (Δελτύο Σύπου ΕΛ.ΣΑΣ. ϋτουσ 2019 «Κύνδυνοσ Υτώχειασ») για κϊθε κατηγορύα 

νοικοκυριού.  

υγκεκριμϋνα, η «Αξύα Σοποθϋτηςησ» κϊθε ωφελούμενησ εντϊςςεται ςτο ΕΠ ΑΝ.Α.Δ.Ε.Δ.Β.Μ., 

όταν το ετόςιο οικογενειακό ειςόδημϊ τησ εύναι μεγαλύτερο από το όριο τησ φτώχειασ ό ςτο 

οικεύο Π.Ε.Π., όταν το ετόςιο οικογενειακό ειςόδημϊ τησ  εύναι ύςο ό μικρότερο από το όριο τησ 

φτώχειασ.  

 

1.2. Οριςμού 

Δικαιούχοσ τησ δρϊςησ, υπό την ϋννοια τησ παρ. 6 του ϊρθρου 3 του Ν. 4314/2014 (ΥΕΚ 265/Α’), 

όπωσ ιςχύει και ςύμφωνα με την παρ. 3 του ϊρθρου 1 τησ υπ’ αριθμ. 71383/08.07.2020 ΚΤΑ, 

ορύζεται η Ελληνικό Εταιρεύα Σοπικόσ Ανϊπτυξησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε.Ε.Σ.Α.Α.) Α.Ε. 
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Ψφελούμενεσ τησ δρϊςησ, ορύζονται όςεσ πληρούν τισ προώποθϋςεισ του ϊρθρου 2 τησ 

παρούςασ, ςύμφωνα και με τα αναφερόμενα ςτο ϊρθρο 4 τησ υπ’ αριθμ. 71383/08.07.2020  ΚΤΑ 

και λαμβϊνουν «αξύα τοποθϋτηςησ» (voucher) ςτισ κατηγορύεσ Δομών του Ωρθρου 3 τησ 

παρούςασ, ςύμφωνα και με τα αναφερόμενα ςτο ϊρθρο 5 τησ ςχετικόσ ΚΤΑ. 

ημειώνεται ότι, εφεξόσ όπου ςτην παρούςα γύνεται αναφορϊ ςε «αιτούςα/ςεσ», «μητϋρα/εσ», 

«ωφελούμενη/εσ», «ενδιαφερόμενη/εσ», «εργαζόμενεσ», «ϊνεργεσ» νοούνται αντιςτούχωσ και οι 

ϊνδρεσ - πατϋρεσ που βρύςκονται ςε χηρεύα και οι γυναύκεσ και ϊνδρεσ ςτουσ οπούουσ ϋχει 

παραχωρηθεύ με δικαςτικό απόφαςη η επιμϋλεια /ςυμπαρϊςταςη παιδιού ό ατόμου με 

Αναπηρύα (ΑμεΑ). 

 

Υορεύσ/Δομϋσ, ορύζονται οι πϊροχοι θϋςεων φροντύδασ και φύλαξησ ατόμων, όπωσ 

προςδιορύζονται ςτα ϊρθρα 2 και 3 τησ παρούςασ, ςύμφωνα και με τα αναφερόμενα ςτο Ωρθρο 

5 τησ υπ’ αριθμ. 71383/08.07.2020 ΚΤΑ. 

 

«Αξύα τοποθϋτηςησ» (voucher), ορύζεται το αντύτιμο το οπούο καταβϊλλεται, για λογαριαςμό 

των ωφελούμενων και κατόπιν ςχετικόσ εξουςιοδότηςόσ τουσ, ςτουσ Υορεύσ για την παροχό 

υπηρεςιών φροντύδασ και φιλοξενύασ βρεφών, νηπύων, παιδιών και ατόμων με Αναπηρύα ςτισ 

Δομϋσ τουσ,  ςύμφωνα με τα ανώτατα όρια τιμών, όπωσ αυτϊ ορύζονται ςτο Ωρθρο 4 τησ 

παρούςασ και ςύμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Ωρθρο 6 τησ υπ’ αριθμ. 71383/08.07.2020 ΚΤΑ. 

 

1.3.  τόχοσ & Αντικεύμενο τησ Δρϊςησ 

τόχοσ τησ  δρϊςησ:  

 Η αύξηςη και διατόρηςη τησ απαςχόληςησ των ωφελούμενων γυναικών με χαμηλό 

οικογενειακό ειςόδημα, ςε θϋςεισ εργαςύασ με ιςότιμουσ όρουσ, ώςτε μϋςα από την 

ουςιαςτικό διευκόλυνςό τουσ, να ανταποκριθούν ςτουσ απαιτητικούσ κι αντικρουόμενουσ 

ρόλουσ τουσ, όπωσ αυτόσ τησ οικογενειακόσ μϋριμνασ και τησ παιδικόσ προςταςύασ, 

 η ουςιαςτικό ςτόριξη των ωφελούμενων, προκειμϋνου να διαςφαλιςτεύ η ιςότιμη 

πρόςβαςό τουσ ςτην εργαςύα, μϋςω τησ παροχόσ ποιοτικών υπηρεςιών φροντύδασ και 

φιλοξενύασ βρεφών, νηπύων, παιδιών και ατόμων με αναπηρύα,  

 η ιςότιμη πρόςβαςη των ευπαθών ομϊδων (παιδιϊ και ϊτομα με αναπηρύα) ςε ποιοτικϋσ 

κοινωνικϋσ υπηρεςύεσ.  

 

Αντικεύμενο τησ δρϊςησ αποτελεύ η παροχό ςτα ωφελούμενα ϊτομα θϋςεων φροντύδασ και 

φιλοξενύασ βρεφών, νηπύων, παιδιών και ατόμων με αναπηρύα ςε αντύςτοιχεσ Δομϋσ Υορϋων, 
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όπωσ περιγρϊφονται ςτα ϊρθρα 2 και 3 τησ παρούςασ, ςύμφωνα και με τα αναφερόμενα ςτο 

Ωρθρο 5 τησ ςχετικόσ ΚΤΑ. 

 Οι ωφελούμενεσ επιλϋγουν θϋςη ςε Δομό/Υορϋα, αντύςτοιχη εκεύνησ για την οπούα ϋλαβαν 

«αξύα τοποθϋτηςησ» (voucher). H διαδικαςύα τοποθϋτηςησ ςε  Δομό γύνεται ςύμφωνα και με τα 

αναφερόμενα ςτο Ωρθρ0 9 τησ υπ’ αριθμ. 71383/08.07.2020 ΚΤΑ. 

 

Επιλϋξιμεσ ενϋργειεσ τησ δρϊςησ, εύναι:  

α)   η παροχό θϋςεων φροντύδασ βρεφών από 2 μηνών ϋωσ 2,5 ετών και νηπύων από 2,5 ετών 

ϋωσ την ηλικύα εγγραφόσ τουσ ςτην υποχρεωτικό εκπαύδευςη, όπωσ αυτό ορύζεται από το 

εκϊςτοτε ιςχύον θεςμικό πλαύςιο, ςε βρεφικούσ, βρεφονηπιακούσ και παιδικούσ ςταθμούσ 

αντύςτοιχα,  

β)   η παροχό θϋςεων φροντύδασ παιδιών βρεφικόσ και προςχολικόσ ηλικύασ από 8 μηνών ϋωσ 

την ηλικύα εγγραφόσ τουσ ςτην υποχρεωτικό εκπαύδευςη και παιδιών με αναπηρύα από 2,5 

ετών ϋωσ 6,5 ετών, όπωσ αυτό ορύζεται από το εκϊςτοτε ιςχύον θεςμικό πλαύςιο, ςε 

βρεφονηπιακούσ ταθμούσ Ολοκληρωμϋνησ Υροντύδασ αντύςτοιχα, 

γ)  η παροχό θϋςεων δημιουργικόσ απαςχόληςησ παιδιών από 5 ϋωσ 12 ετών, και παιδιών με 

ελαφρϊσ μορφόσ κινητικϊ και αιςθητηριακϊ προβλόματα, ςε Κϋντρα Δημιουργικόσ 

Απαςχόληςησ Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.),  και   

δ)   η παροχό θϋςεων φροντύδασ παιδιών με αναπηρύα, εφόβων και ατόμων με νοητικό 

υςτϋρηςη ό κινητικό αναπηρύα ςε Κϋντρα Δημιουργικόσ Απαςχόληςησ Παιδιών με Αναπηρύα 

(Κ.Δ.Α.Π. μεΑ.). 

 

Η  δρϊςη υλοποιεύται μϋςα από ετόςιο κύκλο Πρόςκληςησ, μϋγιςτησ διϊρκειασ 11 μηνών, που 

αντιςτοιχεύ ςτο ςχολικό ϋτοσ 2020-2021  (από την 1η επτεμβρύου 2020 ϋωσ την 31η Ιουλύου 2021), 

όςο και η μϋγιςτη διϊρκεια ιςχύοσ τησ «αξύασ τοποθϋτηςησ» (voucher) για τισ ωφελούμενεσ, που 

θα επιλεγούν. 

 

Η «αξύα τοποθϋτηςησ» (voucher) καλύπτει όλεσ τισ υπηρεςύεσ που οι Δομϋσ των ανωτϋρω 

ςημεύων (α) ϋωσ (δ) εύναι υποχρεωμϋνεσ να παρϋχουν κατ’ ελϊχιςτο, ςύμφωνα με το θεςμικό 

πλαύςιο που διϋπει την ύδρυςη και λειτουργύα τουσ, ότοι το εκϊςτοτε ιςχύον θεςμικό και 

κανονιςτικό πλαύςιο που αφορϊ ςτην ύδρυςη και λειτουργύα Βρεφικών, Βρεφονηπιακών, 

Βρεφονηπιακών ταθμών Ολοκληρωμϋνησ Υροντύδασ, Παιδικών ταθμών, Κϋντρων 

Δημιουργικόσ Απαςχόληςησ Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) και Κϋντρων Δημιουργικόσ Απαςχόληςησ 

Παιδιών με Αναπηρύα (Κ.Δ.Α.Π. μεΑ.), λαμβϊνοντασ υπόψη και τα προβλεπόμενα ςτον Ενιαύο 
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Κανονιςμό Παροχών Τγεύασ (Ε.Κ.Π.Τ.) του Εθνικού Οργανιςμού Παροχών Τπηρεςιών Τγεύασ 

(Ε.Ο.Π.Τ.Τ.) υπ. αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157 (ΥΕΚ Β΄4898/1.11.2018). 

Η «αξύα τοποθϋτηςησ» διατηρεύται ςε ιςχύ καθ’ όλη τη διϊρκεια του ςχολικού ϋτουσ, υπό τισ 

προώποθϋςεισ εγγραφόσ ςε Δομό και πιςτοπούηςησ του φυςικού και οικονομικού αντικειμϋνου 

των  πρϊξεων, για το δηλωθϋν διϊςτημα φούτηςησ του τϋκνου.  

 

1.4.  Προώπολογιςμόσ 

ύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 71383/08.07.2020 ΚΤΑ, η κατανομό του προώπολογιςμού για το ϋτοσ 

2020-2021 θα γύνει ανϊ περιφϋρεια και επιχειρηςιακό πρόγραμμα, όπωσ παρουςιϊζεται ςτον 

παρακϊτω πύνακα. Σο 65% του προώπολογιςμού θα διατεθεύ για τισ δομϋσ κατηγορύασ Α1, Α2, Β1, 

Β2, Β3, ενώ το 35% (κατ΄ ανώτατο) για τισ δομϋσ κατηγορύασ Γ και Δ, με προτεραιότητα ςτην 

κατηγορύα Δομόσ Δ. Με βϊςη αυτό την αρχικό κατανομό τα ποςϊ εύναι ενδεικτικϊ  και μπορούν 

να διαφοροποιηθούν κατϊ την εξϋλιξη τησ δρϊςησ: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ 
ΠΕΠ 

(1) 

ΠΕΠ ΑΜΕΑ 

(2) 

ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 

(3) 

ΤΓΦΡΗΜ/ΜΕΝΟ 
ΚΕΛΟ ΣΟΤ ΠΔΕ  
(ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ) 

(4) 

1 
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
& ΘΡΑΚΗ 

4.800.000 € 0 € 

40.954.441 € 

160.994.363 € 

2 
ΚΕΝΣΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

15.000.000€ 800.000 €    

3 ΗΠΕΙΡΟ 4.900.000€     170.000 €    

4 ΘΕΑΛΙΑ 5.000.000 €    250.000  €    

5 ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 5.000.000 €    530.000  €    

6 ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2.700.000 € 220.000  €    

4.788.335€ 

7 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ 4.900.000 € 200.000 € 

8 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 1.300.000 € 200.000 € 

9 ΙΟΝΙΑ 2.400.000 € 143.000 € 

10 ΚΡΗΣΗ  4.000.000€ 105.000 € 

11 ΑΣΣΙΚΗ 14.000.000 € 155.000 € 0€ 

12 ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2.400.000 € 58.000 € 1.511.861   €  

13 ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 1.400.000 € 120.000 €  €  

ΤΝΟΛΟ   67.800.000 € 2.951.000 € 47.254.637 

ΣΥΝΟΛΟ (1-3) 118.005.637 €  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 279.000.000 €  

 

Σο ποςό τησ ςτόλησ 4 του πύνακα τησ παρ. 1.4 του παρούςασ, χρηςιμοποιεύται προκειμϋνου να 

καλυφθεύ κατϊ προτεραιότητα το ςύνολο των αιτούντων με πλόρη φϊκελο και με ειςοδόματα 

κϊτω από το κατώφλι τησ φτώχειασ, και το ςύνολο των αιτούντων με πλόρη φϊκελο που 

υποβϊλλουν αιτόςεισ για τισ δομϋσ κατηγορύασ Β3 και Δ. Σο ενδεχόμενο υπόλοιπο 
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χρηςιμοποιεύται για να καλύψει τισ αιτούςεσ με πλόρη φϊκελο, βϊςει τησ μοριοδότηςησ που 

ϋχουν λϊβει ςτο ςύνολο τησ χώρασ μϋχρισ εξαντλόςεωσ του προώπολογιςμού τησ πρϊξησ.  

Σην κατανομό του ςυγχρηματοδοτούμενου μη επιλϋξιμου ποςού, πραγματοποιεύ η Ε.Ε.Σ.Α.Α. 

Α.Ε., ωσ δικαιούχοσ των Πρϊξεων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2: 
ΔΤΝΗΣΙΚΑ ΨΥΕΛΟΤΜΕΝΑ ΑΣΟΜΑ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

 

Οι αιτούςεσ θα πρέπει να πληρούν τισ  παρακάτω προώποθέςεισ: 

 να ϋχουν την ελληνικό υπηκοότητα ό την υπηκοότητα κρϊτουσ-μϋλουσ τησ Ε.Ε. ό εύναι 

Ομογενεύσ ό εύναι αλλοδαπϋσ από τρύτεσ χώρεσ και διαμϋνουν νόμιμα ςτην Ελλϊδα.  

 να εύναι εργαζόμενεσ ό να εύναι ϊνεργεσ 

 να ϋχουν ςυνολικό οικογενειακό ειςόδημα, το φορολογικό ϋτοσ 2019, το οπούο δεν μπορεύ, 

ςε καμύα περύπτωςη, να υπερβαύνει το ποςό των 36.000€ και ςυγκεκριμϋνα, τισ  

 27.000€  ϋωσ δύο (2) παιδιϊ,  

 30.000€ για τρύα (3) παιδιϊ,  

 33.000€ για τϋςςερα (4) παιδιϊ, και τισ  

 36.000€ από πϋντε (5) παιδιϊ και ϊνω.  

Ο αριθμόσ των παιδιών που προαναφϋρονται και υπολογύζονται ςτο ειςόδημα εύναι τα 

παιδιϊ μϋχρι και 24 ετών ό τα ϊτομα μεΑ , ανεξαρτότωσ ηλικύασ. 

 να επιθυμούν να εγγρϊψουν τα τϋκνα τουσ ςτισ παρακϊτω κατηγορύεσ Δομών: 

Κατηγορύεσ Δομών Περιγραφό Θϋςεων 

 Βρεφικού ςταθμού  για βρϋφη από 2 ό 8 ό 18 μηνών ϋωσ 2,5 ετών 

(30 μηνών) ςυμπληρωμϋνων κατϊ το μόνα 

εγγραφόσ (1-30/9/2020), 

 Παιδικού ςταθμού  για προ-νόπια από 2,5 ετών, ςυμπληρωμϋνων 

κατϊ το μόνα εγγραφόσ (1-30/9/2020) μϋχρι την 

ηλικύα εγγραφόσ τουσ ςτην υποχρεωτικό 

εκπαύδευςη (νηπιαγωγεύο) 

 Παιδικού ςταθμού  

 Ολοκληρωμϋνησ Υροντύδασ 

 για προ-νόπια με αναπηρύα από 2,5 ετών ϋωσ 

6,5 ετών.  

 Κϋντρα Δημιουργικόσ 

 Απαςχόληςησ Παιδιών  (Κ.Δ.Α.Π.) 

 για παιδιϊ από 5 ϋωσ 12 ετών και παιδιϊ με 

ελαφρϊσ μορφόσ κινητικϊ ό αιςθητηριακϊ 

προβλόματα. 

Κϋντρα Δημιουργικόσ Απαςχόληςησ 

Παιδιών με Αναπηρύεσ (Κ.Δ.Α.Π. 

μεΑ.) 

 για παιδιϊ με αναπηρύα, ϋφηβουσ και ϊτομα με 

νοητικό υςτϋρηςη ό κινητικό αναπηρύα. 

 

Σα ανωτϋρω όρια ηλικύασ, όλων των  κατηγοριών δομών, θα εναρμονύζονται με το εκϊςτοτε 

ιςχύον θεςμικό πλαύςιο. 
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Σο ςυνολικό οικογενειακό ειςόδημα,  που θα λαμβϊνεται υπόψη για την ϋνταξη τησ αιτούςασ 

ςτην παρούςα, θα προκύπτει από την Πρϊξη Διοικητικού Προςδιοριςμού Υόρου 

(Εκκαθαριςτικό του ημεύωμα) του Τπ. Οικονομικών του φορολογικού ϋτουσ 2019 

(ειςοδόματα που αποκτόθηκαν από 1/1/2019 - 31/12/2019).  

το ςυνολικό (οικογενειακό) ειςόδημα ςυμπεριλαμβϊνονται και ςυνυπολογύζονται τα 

ειςοδόματα και των δύο (2) ςυζύγων/μερών, καθώσ και των εξυπηρετούμενων ατόμων, 

εφόςον υποβϊλλουν ξεχωριςτό φορολογικό δόλωςη.  

 

Ειδικότερα, για τον υπολογιςμό του δηλωθϋντοσ ειςοδόματοσ, λαμβϊνονται υπόψη: 

i. το ςυνολικό δηλωθϋν ετόςιο οικογενειακό ειςόδημα και των δύο μερών/ςυζύγων  

ii. το ςύνολο των αυτοτελώσ φορολογηθϋντων ειςοδημϊτων 

iii. το ειςόδημα των εξυπηρετούμενων ατόμων, εφόςον υποβϊλλουν χωριςτό φορολογικό 

δόλωςη, όπωσ αυτό αποτυπώνεται ςτην 5η γραμμό του πεδύου Γ.2. Εκκ. Ειδ. Ειςφορϊσ 

Αλληλεγγύησ τησ Πρϊξησ Διοικητικού Προςδιοριςμού Υόρου (εκκαθαριςτικό ςημεύωμα) 

για το Υορολογικό Ϊτοσ 2019, καθώσ και   

iv. τα ειςοδόματα που εξαιρούνται τησ Ειςφορϊσ Αλληλεγγύησ  (κωδικού  617 & 618). 

v. ο φόροσ που καταβλόθηκε αφαιρεύται από τα ειςοδόματα ςτισ περιπτώςεισ: α. 

υπολογιςμού ορύου ειςοδόματοσ για τη ςυμμετοχό ςτο πρόγραμμα β. υπολογιςμού 

μοριοδότηςησ. 

 

Εξαιρούνται προώποθϋςεων ςυμμετοχόσ:  

α) αναφορικϊ με  το ύψοσ του οικογενειακού ειςοδόματοσ, τησ κατϊςταςησ απαςχόληςησ ό/και  

εργαςιακόσ ςχϋςησ, τησ οικογενειακόσ κατϊςταςησ λαμβϊνουν voucher  οι αιτούςεσ, μόνο 

για την κατηγορύα θϋςησ Β3 (Προ-νόπια με αναπηρύα από 2,5 ετών ϋωσ 6,5 ετών) των 

Βρεφονηπιακών ταθμών Ολοκληρωμϋνησ Υροντύδασ),  και την κατηγορύα θϋςησ Δ (Παιδιϊ 

με αναπηρύα και ϊτομα με νοητικό υςτϋρηςη ό κινητικό αναπηρύα ) των  Κ.Δ.Α.Π. μεΑ.  

β) αναφορικϊ μόνο ωσ προσ το ύψοσ του οικογενειακού ειςοδόματοσ, όπωσ αυτό 

προςδιορύζεται ςτην παρούςα Πρόςκληςη, και  λαμβϊνουν voucher, οι αιτούςεσ που εύναι 

ΑμεΑ (με ποςοςτό αναπηρύασ ϊνω του 67%), οι οπούεσ εύναι μιςθωτϋσ πλόρουσ απαςχόληςησ 

αορύςτου χρόνου, αυτοαπαςχολούμενεσ εργαζόμενεσ με ςύμβαςη εργαςύασ μερικόσ 

απαςχόληςησ ό οριςμϋνου χρόνου εύτε οι εργαζόμενεσ με εργόςημο ό με ϊλλεσ μορφϋσ 

ευϋλικτησ απαςχόληςησ, όταν αιτούνται για βρεφικούσ, βρεφονηπιακούσ ό και παιδικούσ 

ςταθμούσ (Κατηγορύα θϋςησ Α1, Α2, Β1, Β2) ό για Κϋντρα Δημιουργικόσ Απαςχόληςησ Παιδιών 

(Κ.Δ.Α.Π.). 
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Επιςημαύνεται ότι, για την αιτούςα που επιθυμεύ το τϋκνο τησ, το οπούο πϊςχει από ςωματικϋσ, 

πνευματικϋσ, ψυχικϋσ παθόςεισ ό αναπηρύεσ, να τοποθετηθεύ ςε δομό Βρεφικού ό Παιδικού 

ταθμού (Α1 ό Α2), ιςχύουν τα ύδια κριτόρια ςυμμετοχόσ  τησ αντύςτοιχησ κατηγορύασ - θϋςησ Α1 

ό Α2, όςο αφορϊ την εργαςιακό κατϊςταςη και το οικογενειακό ειςόδημα και απαιτεύται 

αφενόσ η προςκόμιςη ϋγγραφησ Τπεύθυνησ Δόλωςησ του νόμιμου εκπροςώπου του Υορϋα περύ 

αποδοχόσ του παιδιού και αφετϋρου η γνωμϊτευςη ιατρού,  ότι αυτό μπορεύ να εύναι ωφϋλιμο 

για το παιδύ και ότι ϋχει τη δυνατότητα ϋνταξησ ςτο πλαύςιο λειτουργύασ του βρεφικού, 

βρεφονηπιακού ό και παιδικού ςταθμού.  

 

ύμφωνα με το Ωρθρο 34, παρ. 4. «Ρύθμιςη θεµϊτων δύχρονησ προςχολικόσ εκπαύδευςησ» του 

Ν. 4704/2020 (ΥΕΚ133/Α’/14.7.2020), η παρ. 4 του ϊρθρου 3 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) 

αντικαθύςταται ωσ εξόσ: «Η φούτηςη όςων νηπύων την 31η Δεκεµβρύου του ϋτουσ εγγραφόσ 

ςυµπληρώνουν ηλικύα πϋντε (5) ετών, εύναι υποχρεωτικό ςε όλη τη Φώρα. Για τα νόπια που 

ςυµπληρώνουν ηλικύα τεςςϊρων (4) ετών, ςύµφωνα µε την παρ. 3 γύνεται υποχρεωτικό 

ςταδιακϊ, από το ςχολικό ϋτοσ 2018-2019. Όλωσ εξαιρετικϊ, αναςτϋλλεται µϋχρι την ϋναρξη του 

ςχολικού ϋτουσ 2021-2022, η ϋναρξη εφαρµογόσ τησ υποχρεωτικόσ δύχρονησ προςχολικόσ 

εκπαύδευςησ για τουσ Δόµουσ Αθηναύων, Ζωγρϊφου, Καλλιθϋασ, Νϋασ µύρνησ Αττικόσ και 

Νεϊπολησ-υκεών Θεςςαλονύκησ, χωρύσ την τόρηςη τησ διαδικαςύασ τησ παρούςασ 

παραγρϊφου.»  

Οι αιτούςεσ που υπϊγονται ςτουσ δόμουσ που με την ανωτϋρω εξαιρούνται από τη δύχρονη 

υποχρεωτικό εκπαύδευςη, δικαιούνται να αιτηθούν μόνο για δομϋσ που λειτουργούν ςτουσ 

Δόμουσ αυτούσ.  

 

ΑΡΘΡΟ 3: 

ΥΟΡΕΙ /ΔΟΜΕ ΠΟΤ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΤΜΜΕΣΕΦΟΤΝ ΣΗ ΔΡΑΗ 
 
3.1. Κατηγορίεσ Φορέων και Θέςεων 
       Οι Υορεύσ  που μπορούν να ςυμμετϋχουν ςτη δρϊςη, δύνανται να εύναι ό να ανόκουν ςε :  

 Δόμουσ και Νομικϊ Πρόςωπα Δημοςύου και Ιδιωτικού Δικαύου αυτών. 

 Επιχειρόςεισ του ιδιωτικού δικαύου ό εταιρεύεσ μη κερδοςκοπικού χαρακτόρα του 

ϊρθρου 741 του Αςτικού Κώδικα 

 ϊλλα Νομικϊ Πρόςωπα Δημοςύου ό Ιδιωτικού Δικαύου, που νομύμωσ ϋχουν τη 

δυνατότητα παροχόσ αυτών των υπηρεςιών. 

την περύπτωςη Δόμων και των Νομικών Προςώπων τουσ, εφαρμόζονται οι διατϊξεισ του 

Ν. 3852/2010 (ΥΕΚ 87/Α’), όπωσ ιςχύει.   
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3.2.  Κατηγορίεσ Δομών και Θέςεων 
Οι δομϋσ που μπορούν να ςυμμετϋχουν ςτη δρϊςη, δύνανται να εύναι  

 Βρεφικού, Βρεφονηπιακού και Παιδικού ταθμού 

 Βρεφονηπιακού ταθμού Ολοκληρωμϋνησ Υροντύδασ 

 Κϋντρα Δημιουργικόσ Απαςχόληςησ Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) 

 Κϋντρα Δημιουργικόσ Απαςχόληςησ Παιδιών με Αναπηρύα (Κ.Δ.Α.Π. μεΑ) 

 

Οι θϋςεισ των Δομών διακρύνονται, για τισ ανϊγκεσ τησ παρούςασ Πρόςκληςησ, ςύμφωνα 

και με τα αναφερόμενα ςτο ϊρθρο 5 τησ ςχετικόσ ΚΤΑ ςτισ ακόλουθεσ κατηγορύεσ: 

 

         Κατηγορύεσ Δομών Κατηγορύεσ Θϋςεων 

Α. Βρεφικού, Βρεφονηπιακού & 

Παιδικού ταθμού 

Α1 Βρϋφη από 2 μηνών ϋωσ 2,5 ετών. 

Α2 

 

Προ-νόπια από 2,5 ετών ϋωσ την ηλικύα      

εγγραφόσ τουσ ςτην υποχρεωτικό εκπαύδευςη. 

Β. Βρεφονηπιακού ταθμού 

Ολοκληρωμϋνησ Υροντύδασ 

Β1 Βρϋφη από 8 μηνών ϋωσ 2,5 ετών. 

Β2 Προ-νόπια από 2,5 ετών ϋωσ την ηλικύα 

εγγραφόσ τουσ ςτην υποχρεωτικό εκπαύδευςη. 

Β3 Προ-νόπια με αναπηρύα από 2,5 ετών ϋωσ 6,5 

ετών. 

Γ. Κϋντρα Δημιουργικόσ 

Απαςχόληςησ Παιδιών 

(Κ.Δ.Α.Π.) 

Γ Παιδιϊ από 5 ϋωσ 12 ετών, και παιδιϊ με 

ελαφρϊσ μορφόσ κινητικϊ ό αιςθητηριακϊ 

προβλόματα. 

 

Δ. Κϋντρα Δημιουργικόσ 

Απαςχόληςησ Παιδιών με 

Αναπηρύα (Κ.Δ.Α.Π. μεΑ) 

Δ Παιδιϊ με αναπηρύα, ϋφηβοι και ϊτομα, με 

νοητικό υςτϋρηςη ό κινητικό αναπηρύα. 

 

Η παροχό υπηρεςιών από Μονϊδεσ Υύλαξησ Παιδιών και από κϋντρα μελϋτησ, 

φροντιςτόρια, κϋντρα κατϊρτιςησ, από αθλητικούσ ςυλλόγουσ, ςωματεύα, δεν 

περιλαμβϊνεται ςτο αντικεύμενο τησ παρούςασ δρϊςησ.  

 

Όλεσ οι κατηγορύεσ των δομών παρϋχουν τισ υπηρεςύεσ τουσ ςτισ εγκαταςτϊςεισ τουσ και 

δεν μπορούν να παρϋχουν υπηρεςύεσ που δεν περιγρϊφονται από το θεςμικό πλαύςιο τησ 

ϊδειασ ύδρυςησ και λειτουργύασ τουσ. Επύςησ, δεν δύνανται να εξαργυρώνουν vouchers, ςε 

τρύτουσ ό να ςυνεργϊζονται, με οποιαδόποτε μορφό με ιδιώτεσ ό ςωματεύα που υλοποιούν 

και αναπτύςςουν δραςτηριότητεσ εκτόσ των αδειοδοτημϋνων εγκαταςτϊςεών τουσ (ξϋνεσ 

γλώςςεσ, αθλόματα κ.λπ.) για τα παιδιϊ των ωφελούμενων που φιλοξενούνται.  

 

Oι Υορεύσ/Δομϋσ κατϊ την ηλεκτρονικό υποβολό τησ αύτηςόσ τουσ ςτην Ε.Ε.Σ.Α.Α. ΑΕ για την 

ϋνταξη ςτο Μητρώο Υορϋων /Δομών τησ δρϊςησ, με Τπεύθυνη Δόλωςό του νόμιμου 

εκπροςώπου τουσ, δηλώνουν ότι η κϊθε δομό τουσ, που παρϋχει υπηρεςύεσ ςε τϋκνα 

ωφελούμενων: 

α) δεν παρϋχει υπηρεςύεσ που δεν περιγρϊφονται  ςτο θεςμικό πλαύςιο που διϋπει τη 

λειτουργύα του, όπωσ αυτό ιςχύει 
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β)  δεν εξαργυρώνει  vouchers ςε τρύτουσ  

γ)  δεν ςυνεργϊζεται  με οποιαδόποτε μορφό, με ιδιώτεσ ό ςωματεύα, και  

δ) δεν αναπτύςςει δραςτηριότητεσ εκτόσ των αδειοδοτημϋνων εγκαταςτϊςεών τησ (ξϋνεσ 

γλώςςεσ, αθλόματα κ.λπ.).  

 

την περύπτωςη κατϊ την οπούα, τα ανωτϋρω δεν τηρηθούν από την πλευρϊ μύασ Δομόσ, 

εύτε ςτο πλαύςιο δειγματοληπτικού ελϋγχου εύτε ελϋγχου κατόπιν καταγγελύασ, τότε 

διακόπτεται η ενεργοπούηςη όλων των αξιών τοποθϋτηςησ, πραγματοποιεύται ϊρςη τησ 

χρηματοδότηςησ τουσ ϋωσ τη λόξη τησ περιόδου και ανακτώνται ωσ αχρεωςτότωσ 

καταβληθϋντα τα ποςϊ που ϋχουν δοθεύ ϋωσ το χρονικό ςημεύο ϊρςησ τησ χρηματοδότηςησ. 

 

Ο αριθμόσ των θϋςεων που προςφϋρουν οι Δομϋσ, δεν μπορεύ να υπερβαύνει το 70% τησ 

δυναμικότητασ για τισ κατηγορύεσ δομών Α1, Α2, Β1, Β2, ενώ για τισ κατηγορύεσ Β3, Γ και Δ το 

100%.  Για το ςκοπό αυτό, οι Υορεύσ/Δομϋσ υποβϊλλουν Τπεύθυνη Δόλωςη ςτην Ε.Ε.Σ.Α.Α. 

Α.Ε., με την οπούα ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δηλώνει ότι ο αριθμόσ των προςφερόμενων 

θϋςεων τησ  δομόσ/δομών που θα ςυμμετϋχουν ςτη δρϊςη παρϋχοντασ υπηρεςύεσ ςε τϋκνα 

ωφελούμενων, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο Ωρθρο 5 παρ. 1 τησ ςχετικόσ ΚΤΑ, δε θα 

υπερβαύνει το 70% για τισ κατηγορύεσ δομόσ Α1, Α2,Β1,Β2 και το 100% για τισ κατηγορύεσ δομόσ 

Β3, Γ και Δ. 

 

Επιςημαύνεται ότι, οι κτιριακϋσ υποδομϋσ όλων των δομών (Α1,Α2,Β1,Β2,Β3,Γ,Δ) θα πρϋπει να 

πληρούν τουσ όρουσ και τισ προώποθϋςεισ για την αςφαλό πρόςβαςη, παραμονό και υγιεινό 

των παιδιών, ςύμφωνα με το θεςμικό πλαύςιο που διϋπει την αδειοδότηςη και λειτουργύα 

τουσ. Για το ςκοπό αυτό, οι Υορεύσ/Δομϋσ υποβϊλλουν Τπεύθυνη Δόλωςη ςτην Ε.Ε.Σ.Α.Α. 

Α.Ε., με την οπούα ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δηλώνει ότι η/οι δομό/ϋσ του πληρού/ούν τα 

προαναφερόμενα, που αφορούν ςτην αςφαλό πρόςβαςη, παραμονό και υγιεινό των 

παιδιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 4: 

ΕΣΗΙΑ ΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ – ΠΑΡΕΦΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ 
 

4.1. Τα ετήςια όρια δαπάνησ ανά κατηγορία θέςησ 

Σα ετόςια όρια δαπϊνησ ςε Ευρώ που θα καταβϊλλονται από την  Ε.Ε.Σ.Α.Α. Α.Ε., ανϊ 

κατηγορύα Δομόσ (Α, Β, Γ, Δ) και ανϊ κατηγορύα θϋςησ αυτών (Α1, Α2, Β1, Β2, Β3, Γ, Δ), που θα 

καλυφθούν και για το ςύνολο των παρεχόμενων υπηρεςιών, όπωσ περιγρϊφονται 

κατωτϋρω εύναι:  
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         Κατηγορύεσ Δομών Ετόςια όρια δαπϊνησ ανϊ κατηγορύα θϋςησ 

Κατηγορύεσ Θϋςεων Φωρύσ ςύτιςη Με ςύτιςη 

Α. Βρεφικού, Βρεφονηπιακού & 

Παιδικού ταθμού 

Α1 2.375 € 2.945€ 

Α2 1.805 € 2.375 € 

Β. Βρεφονηπιακού ταθμού 

Ολοκληρωμϋνησ Υροντύδασ 

Β1 2.375 € 2.945€ 

Β2 1.805 € 2.375 € 

Β3 5.000 € 

Γ. Κϋντρα Δημιουργικόσ Απαςχόληςησ 

Παιδιών (ΚΔΑΠ) 

 

Γ 

                  

                1.330 € 

Δ. Κϋντρα Δημιουργικόσ Απαςχόληςησ 

Παιδιών με Αναπηρύα (ΚΔΑΠ μεΑ) 

 

Δ 

                

                  5.000 € 

 

 

Σα ανωτϋρω ποςϊ αφορούν: 

α. ςτισ κατηγορύεσ Δομών/θϋςεων Α1, Α2, Β1, Β2 που, ςύμφωνα με το θεςμικό πλαύςιο 

αδειοδότηςόσ τουσ, το ωρϊριο λειτουργύασ τουσ εύναι οκτώ (8) ώρεσ ημερηςύωσ, και 

καλύπτουν το ςυνολικό κόςτοσ των κατ’ ελϊχιςτο  παρεχόμενων υπηρεςιών και   

ςύμφωνα με το θεςμικό πλαύςιο που διϋπει τη λειτουργύα τησ κϊθε Δομόσ, πλην τησ 

μετακύνηςησ.  

β. ςτην κατηγορύα Δομόσ/ Θϋςησ Β3 που, ςύμφωνα με το θεςμικό πλαύςιο αδειοδότηςόσ 

τησ, το ωρϊριο λειτουργύασ τησ εύναι οκτώ (8) ώρεσ ημερηςύωσ και καλύπτουν το 

ςυνολικό κόςτοσ των κατ’ ελϊχιςτο  παρεχόμενων υπηρεςιών, ςύμφωνα με το θεςμικό 

πλαύςιο που διϋπει τη λειτουργύα τησ κϊθε Δομόσ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ ςύτιςησ και 

τησ μετακύνηςησ. 

γ. ςτην κατηγορύα Δομόσ/ Θϋςησ Γ που, ςύμφωνα με το θεςμικό πλαύςιο αδειοδότηςόσ τησ 

και όπωσ αναφϋρονται ςτην ϊδεια ύδρυςησ και λειτουργύασ τησ κϊθε Δομόσ, καλύπτουν 

το ςυνολικό κόςτοσ των κατ’ ελϊχιςτο  παρεχόμενων υπηρεςιών για την κϊθε βϊρδια 

τουλϊχιςτον τεςςϊρων (4) ωρών. 

δ. ςτην κατηγορύα Δομόσ/ Θϋςησ Δ που, ςύμφωνα με το θεςμικό πλαύςιο αδειοδότηςόσ τησ, 

το ωρϊριο λειτουργύασ τησ εύναι οκτώ (8) ώρεσ ημερηςύωσ και καλύπτουν το ςυνολικό 

κόςτοσ των κατ’ ελϊχιςτο   παρεχόμενων υπηρεςιών,  ςύμφωνα με το θεςμικό πλαύςιο 

που διϋπει την ύδρυςη και λειτουργύα τησ κϊθε Δομόσ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ ςύτιςησ 

και τησ μετακύνηςησ. 

 

Ψσ εκ τούτου, ο Υορϋασ/Δομό δε δύναται να προβεύ ςε εύςπραξη τροφεύων ό ϊλλησ μορφόσ 

διδϊκτρων ό οποιουδόποτε αντιτύμου από τισ ωφελούμενεσ για την παροχό των υπηρεςιών 

που καλύπτει η «αξύα τοποθϋτηςησ» (voucher). 

 

Εφόςον, το ωρϊριο που προβλϋπεται ςτην ϊδεια τησ Δομόσ εύναι μικρότερο των 

προαναφερθϋντων κατϊ περύπτωςη ωραρύων λειτουργύασ, προςαρμόζεται αναλόγωσ το 

ποςό ανϊ εξυπηρετούμενο παιδύ (για παρϊδειγμα, για Κ.Δ.Α.Π. βϊρδιασ δύο ωρών, βϊςει 

αδεύασ, το ανώτατο όριο δαπϊνησ θα αντιςτοιχεύ ςτα 2/4 τησ 4ωρησ βϊρδιασ και ςτα 6/8 

6ϊωρησ λειτουργύασ) και εφαρμόζεται κατϊ την πληρωμό του Υορϋα/Δομόσ. 
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Οι φορεύσ δεν μπορούν να ςυμμετϋχουν ςτη δρϊςη  για τισ  κατηγορύεσ των δομών Α1, Α2, 

Β1, Β2, Β3 με περιςςότερεσ τησ μύασ (1) βϊρδιασ 8ωρησ λειτουργύασ και για την κατηγορύα 

δομόσ Γ, με περιςςότερεσ από δύο (2) βϊρδιεσ 4ωρησ λειτουργύασ.  

Για την κατηγορύα δομών Δ, επιτρϋπεται η λειτουργύα τουσ ςε δύο βϊρδιεσ, εφόςον 

προκύπτει από την ϊδεια λειτουργύασ του φορϋα/δομό. 

 

4.2. Παρεχόμενεσ υπηρεςίεσ ανά κατηγορία δομήσ 

4.2.1 Βαςικϋσ παρεχόμενεσ υπηρεςύεσ 

     1. Παρεχόμενεσ υπηρεςύεσ για τισ κατηγορύεσ δομών Βρεφικού, Παιδικού, Βρεφονηπιακού 

ταθμού και Βρεφονηπιακού ταθμού  Ολοκληρωμϋνησ Υροντύδασ 

τα ανωτϋρω ετόςια ανώτατα όρια δαπϊνησ τησ παρ. 4.1., κατ' ελϊχιςτο περιλαμβϊνονται 

και θα πρϋπει να παρϋχονται ςτα βρϋφη, ςτα παιδιϊ και ςτα παιδιϊ με αναπηρύα, οι 

υπηρεςύεσ που προβλϋπονται ςτο θεςμικό πλαύςιο, που διϋπει την ύδρυςη και λειτουργύα 

τουσ.  

Εύναι προαιρετικϋσ και δεν καλύπτονται από την «Αξύα τοποθϋτηςησ» (voucher) των 

ωφελούμενων: 

o Συχόν ϊλλεσ ειδικϋσ υπηρεςύεσ - δραςτηριότητεσ που παρϋχονται από τισ Δομϋσ των 

ταθμών (όπωσ μουςικοκινητικό αγωγό, μουςικό, χορόσ, κολύμβηςη, μπαλϋτο, 

αθλητικϋσ δραςτηριότητεσ, εικαςτικϊ, θεατρικό παιχνύδι, παρακολούθηςη 

ξενόγλωςςων μαθημϊτων, επιςκϋψεισ ςε μουςεύα, παρακολούθηςη θεατρικών ό 

ϊλλων παραςτϊςεων, εκδηλώςεων, εκπαιδευτικϋσ εκδρομϋσ κ.ϊ.), που δεν αφορούν 

ςτη βαςικό απαςχόληςη - διαπαιδαγώγηςη των παιδιών,  εφόςον τισ επιλϋξουν οι 

ωφελούμενοι, θα επιβαρύνουν οικονομικϊ τουσ ύδιουσ. 

o Οι ενοικιϊςεισ /αγορϊ ςτολών ό ενοικιϊςεισ χώρων ό αιθουςών ό θεϊτρων για τισ 

ςχολικϋσ παραςτϊςεισ που πραγματοποιούνται τα Φριςτούγεννα, ςτισ Εθνικϋσ 

Επετεύουσ ό/και πριν τισ καλοκαιρινϋσ διακοπϋσ.  

 

      2. Παρεχόμενεσ υπηρεςύεσ για την κατηγορύα δομόσ Κ.Δ.Α.Π. 

τα ανωτϋρω ετόςια ανώτατα όρια δαπϊνησ τησ παρ. 4.1. τησ παρούςασ, κατ' ελϊχιςτο 

περιλαμβϊνονται και θα πρϋπει να παρϋχονται ςτα παιδιϊ ηλικύασ 5 ϋωσ 12 ετών και ςτα 

παιδιϊ με ελαφρϊσ μορφόσ κινητικϊ ό αιςθητηριακϊ προβλόματα από τισ Δομϋσ οι 

υπηρεςύεσ που προβλϋπονται ςτο θεςμικό πλαύςιο, που διϋπει την ύδρυςη και λειτουργύα 

τουσ.  

Σο Kϋντρο οφεύλει, μεταξύ ϊλλων, να τηρεύ μητρώο των τϋκνων των ωφελούμενων 

μητϋρων και το ημερόςιο πρόγραμμα εργαςτηρύων δραςτηριοτότων που ακολουθεύται 

για την απαςχόληςό τουσ. 

Οι όποιεσ επιςκϋψεισ, που εντϊςςονται ςτο πρόγραμμα δραςτηριοτότων  

πραγματοποιούνται μόνο με τη ςύμφωνη γνώμη των γονϋων. 

ε περύπτωςη μη τόρηςησ των ανωτϋρω, ο φορϋασ θεωρεύται ότι δεν ικανοποιεύ τουσ 

όρουσ του προγρϊμματοσ/δρϊςησ και ότι δεν υλοποιεύ ορθϊ το φυςικό αντικεύμενο αυτόσ. 

 

 

      3 .Παρεχόμενεσ υπηρεςύεσ για την κατηγορύα δομόσ Κ.Δ.Α.Π. μεΑ. 
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τα ανωτϋρω ετόςια ανώτατα όρια δαπϊνησ τησ παρ. 4.1. τησ παρούςασ, κατ' ελϊχιςτο 

περιλαμβϊνονται και θα πρϋπει να παρϋχονται ςτα παιδιϊ με αναπηρύα, ςτουσ εφόβουσ 

και ςτα ϊτομα με νοητικό υςτϋρηςη ό κινητικό αναπηρύα από τισ Δομϋσ οι υπηρεςύεσ που 

προβλϋπονται ςτο θεςμικό πλαύςιο, που διϋπει την ύδρυςη και λειτουργύα τουσ. Σο Κϋντρο 

οφεύλει, μεταξύ ϊλλων, να τηρεύ μητρώο των τϋκνων των ωφελούμενων μητϋρων και το 

ημερόςιο πρόγραμμα εργαςτηρύων δραςτηριοτότων που ακολουθεύται για την 

απαςχόληςό τουσ. 

Οι όποιεσ επιςκϋψεισ, που εντϊςςονται ςτο πρόγραμμα δραςτηριοτότων  

πραγματοποιούνται μόνο με τη ςύμφωνη γνώμη των γονϋων. 

ε περύπτωςη μη τόρηςησ των ανωτϋρω, ο φορϋασ θεωρεύται ότι δεν ικανοποιεύ τουσ 

όρουσ του προγρϊμματοσ/δρϊςησ και ότι δεν υλοποιεύ ορθϊ το φυςικό αντικεύμενο αυτόσ. 

 

4.2.2 Τπηρεςύεσ ςύτιςησ 

Εϊν, από την ϊδεια ύδρυςησ και λειτουργύασ ό από οποιοδόποτε ϊλλο ςχετικό επύςημο 

ϋγγραφο προκύπτει ότι παρϋχεται ςύτιςη από τη Δομό, τότε αυτό υποχρεούται να την παρϋχει 

και ςτο Πρόγραμμα.  

την περύπτωςη κατϊ την οπούα, δεν προκύπτει από την ϊδεια ύδρυςησ και λειτουργύασ ό από 

οποιοδόποτε ϊλλο ςχετικό επύςημο ϋγγραφο ότι παρϋχεται ςύτιςη από τη Δομό, τότε η Δομό 

δεν μπορεύ να ενταχθεύ ςτην αντύςτοιχη κατηγορύα με ςύτιςη.  

ύμφωνα με τον Πρότυπο Κανονιςμό Λειτουργύασ (ΥΕΚ 4249/Β’/2017), για τουσ Δημοτικούσ 

Βρεφικούσ, Βρεφονηπιακούσ και Παιδικούσ ταθμούσ και των Νομικών Προςώπων τουσ, 

παρϋχεται η δυνατότητα να παραςκευϊζεται η τροφό των βρεφών και των νηπύων ςε ταθμό 

ό ςε ταθμούσ, που θα λειτουργούν ωσ κεντρικϊ μαγειρεύα. Εξαύρεςη αποτελεύ το γϊλα, το 

οπούο πρϋπει να παραςκευϊζεται εντόσ του ταθμού. Η τροφό θα μεταφϋρεται ςτουσ 

υπόλοιπουσ ςταθμούσ με αςφαλό τρόπο, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτη ςχετικό απόφαςη 

του Τπουργού Τγεύασ. 

 

Οποιαδόποτε ϊλλη μορφό παροχόσ ςύτιςησ δεν γύνεται αποδεκτό από το Πρόγραμμα. 

Οι Υορεύσ/Δομϋσ που από την ϊδειϊ τουσ προκύπτει ότι δεν παρϋχουν ςύτιςη, δεν δικαιούνται 

να προβούν ςτην εύςπραξη οποιουδόποτε ποςού αναφορικϊ με τισ ςχετικϋσ αυτϋσ υπηρεςύεσ. 

ε αυτόν την περύπτωςη, οι Δομϋσ θα πρϋπει να αποδϋχονται οποιοδόποτε φαγητό φϋρνει το 

παιδύ μαζύ του, κατϊλληλα ςυςκευαςμϋνο και με ευθύνη τησ ωφελούμενησ, που ϋχει την 

ευθύνη για τη ςωςτό ςύτιςη του παιδιού. Η Δομό θα πρϋπει να φροντύζει για τη ςωςτό παροχό 

και το ςερβύριςμα του φαγητού. 

 

4.2.3. Τπηρεςύεσ μετακύνηςησ 

τα ανωτϋρω ετόςια ανώτατα όρια δαπϊνησ δεν περιλαμβϊνονται οι υπηρεςύεσ μετακύνηςησ 

και κατϊ ςυνϋπεια θα βαρύνουν τισ/τουσ ωφελούμενεσ/ουσ, εφόςον επιθυμούν την παροχό 

αυτών των υπηρεςιών. H εν λόγω εξαύρεςη δεν ιςχύει, και  η μετακύνηςη ςυμπεριλαμβϊνεται 

ςτην  αξύα  του voucher για τισ μεταφορϊ των παιδιών /ατόμων μεΑ, που φιλοξενούνται ςτισ 

κατηγορύεσ δομών Β3 και Δ.  
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ΑΡΘΡΟ 5: 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ  ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΨΝ 

 

5.1  Διαδικαςία υποβολήσ «Αίτηςησ  Συμμετοχήσ - Δήλωςησ»  - Όροι ςυμμετοχήσ 

Κϊθε ενδιαφερόμενη για να ςυμμετϊςχει ςτην παρούςα Δρϊςη,  θα πρϋπει να ςυμπληρώςει και 

να υποβϊλει ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ την “Αύτηςη  υμμετοχόσ – Δόλωςη”,  ςτην ηλεκτρονικό εφαρμογό  

που θα εύναι διαθϋςιμη ςτην ιςτοςελύδα τησ Ε.Ε.Σ.Α.Α. (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr, 

«Ηλεκτρονικό υποβολό των αιτόςεων») και ςύμφωνα με τισ οδηγύεσ, που θα αναρτηθούν. 

 

Η εύςοδοσ ςτην ηλεκτρονικό εφαρμογό θα γύνεται με τη χρόςη των κωδικών-διαπιςτευτηρύων 

τησ Γενικόσ Γραμματεύασ Πληροφοριακών υςτημϊτων Δημόςιασ Διούκηςησ (ΓΓΠΔΔ) του 

Τπουργεύου Χηφιακόσ Διακυβϋρνηςησ (κωδικού taxisnet), αποκλειςτικϊ τησ αιτούςασ.  

Η χρόςη των ύδιων κωδικών θα απαιτεύται και για την πρόςβαςη ςτισ ειδικϋσ εφαρμογϋσ 

οποιαςδόποτε ϊλλησ ενϋργειασ (υποβολό ϋνςταςησ, ενημϋρωςη για το αποτϋλεςμα τησ 

αύτηςησ/ϋνςταςησ, λόψη voucher, κ.ϊ.).  

 

Ειδικότερα: 

 Κϊθε ενδιαφερόμενη μπορεύ να υποβϊλει μια (1) και μοναδικό αύτηςη.  

  Η αύτηςη υπϋχει θϋςη Τπεύθυνησ Δόλωςησ και η ςυμπλόρωςη των ςτοιχεύων που 

περιλαμβϊνονται ςε αυτό αφορϊ μόνο την αιτούςα. 

 Με την υποβολό τησ «Αύτηςησ υμμετοχόσ - Δόλωςη», οι αιτούςεσ δηλώνουν ότι ϋλαβαν 

γνώςη όλων των όρων, διαδικαςιών και ςτοιχεύων ςυμμετοχόσ, όπωσ αναλυτικϊ 

αναφϋρονται ςτην παρούςα Πρόςκληςη και ιδύωσ το Ωρθρο 12 που αναφϋρεται ςτην 

προςταςύα των προςωπικών δεδομϋνων και ότι τουσ αποδϋχονται ανεπιφύλακτα. 

 την περύπτωςη που η αιτούςα εύναι ϋγγαμη ό με ςύμφωνο ςυμβύωςησ απαιτεύται επύςησ 

και η ςυναύνεςη του ετϋρου μϋλουσ για τη χρόςη οικονομικών του ςτοιχεύων ςτον 

υπολογιςμό του ςυνολικού οικογενειακού ειςοδόματοσ. 

Η ςυναύνεςη του ετϋρου μϋλουσ γύνεται μϋςω τησ ύδιασ εφαρμογόσ «Ηλεκτρονικό υποβολό 

των αιτόςεων» με τη χρόςη των δικών του κωδικών-διαπιςτευτηρύων τησ Γ.Γ.Π..Δ.Δ. 

(κωδικού taxisnet). 

 Οι αιτούςεσ θα πρϋπει να διατηρούν το οποιοδόποτε επύςημο αποδεικτικό, που αφορϊ 

ςτην υποβολό τησ αύτηςόσ τουσ μϋχρι την ολοκλόρωςη τησ διαδικαςύασ των ενςτϊςεων. 

 Σα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ θα τα αντλόςει η Ε.Ε.Σ.Α.Α. από  πληροφοριακϊ 

ςυςτόματα (Μητρώο Πολιτών, Α.Α.Δ.Ε., ΕΡΓΑΝΗ, Ο.Α.Ε.Δ., Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. κ.λπ.) τησ Δημόςιασ 

Διούκηςησ μϋςω του Κϋντρου Διαλειτουργικότητασ τησ Γ.Γ.Π..Δ.Δ. του Τπουργεύου 

Χηφιακόσ Διακυβϋρνηςησ. 

 την περύπτωςη που η ϊντληςη ςτοιχεύων των δικαιολογητικών μϋςω των διεπαφών  δεν 

καταςτεύ δυνατό π.χ. λόγω μη ταυτοπούηςησ ό ςτην περύπτωςη διαφωνύασ με τα 

επιςτρεφόμενα ςτοιχεύα, η αιτούςα υποβϊλλει μϋςω τησ εφαρμογόσ τα αντύςτοιχα, κατϊ 

περύπτωςη, δικαιολογητικϊ, με τη διαδικαςύα τησ επιςύναψησ αρχεύου pdf (upload).  

 Ο τρόποσ και η διαδικαςύα υποβολόσ και ολοκλόρωςησ τησ ηλεκτρονικόσ υποβολόσ τησ 

αύτηςησ, καθώσ και οι τεχνικϋσ λεπτομϋρειεσ για την ϊντληςη ό την επαλόθευςη των 

απαιτούμενων ςτοιχεύων, προκειμϋνου να ελεγχθεύ η πλόρωςη των κριτηρύων επιλογόσ 

ό/και να καταταγούν οι υποβληθεύςεσ αιτόςεισ κατϊ τη ςειρϊ μοριοδότηςησ του Ωρθρου 8 
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τησ ςχετικόσ Κ.Τ.Α., θα περιγρϊφονται ςτισ οδηγύεσ που θα αναρτηθούν ςτην ιςτοςελύδα 

τησ Ε.Ε.Σ.Α.Α. («Οδηγύεσ Αύτηςησ – απαιτούμενα δικαιολογητικϊ»).   

Δεν γίνονται αποδεκτέσ και δεν εξετάζονται αιτήςεισ που αποςτέλλονται με 

mail ή ταχυδρομικώσ ή με υπηρεςία ταχυμεταφοράσ (courier). 

 

5.2. Προθεςμίεσ υποβολήσ «Αίτηςησ  Συμμετοχήσ - Δήλωςησ» 

Οι Αιτόςεισ ςυμμετοχόσ υποβϊλλονται, ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ, κατϊ το χρονικό διϊςτημα από 

 17/ 7/2020  - 05/8/2020 . 

Καταληκτικό ημερομηνύα για την ηλεκτρονικό υποβολό των Αιτόςεων, ορύζεται η 05/8/2020 

και ώρα 23:59, βϊςει του αποδεικτικού του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου που  θα δύνεται 

αυτόματα.  

Αιτόςεισ μετϊ την παραπϊνω ημερομηνύα και ώρα, δεν θα μπορούν να υποβληθούν 

ηλεκτρονικϊ. 

 

5.3.  Δικαιολογητικά ςυμμετοχήσ 

   1. Πιςτοποιητικό οικογενειακόσ κατϊςταςησ, που να ϋχει εκδοθεύ εντόσ του τελευταύου 

εξαμόνου από την ημερομηνύα τησ Πρόςκληςησ.  

Ειδικότερα, ςτην  περύπτωςη που η αιτούςα 

 εύναι αλλοδαπό και η χώρα καταγωγόσ τησ δεν εκδύδει πιςτοποιητικό οικογενειακόσ 

κατϊςταςησ, τότε απαιτεύται οποιοδόποτε ϊλλο ιςοδύναμο επύςημο ϋγγραφο 

μεταφραςμϋνο (εϊν δεν εύναι ςτην ελληνικό), που να πιςτοποιεύ την οικογενειακό 

κατϊςταςη. Για αλλοδαπό τρύτων χωρών, εκτόσ Ε.Ε., απαιτεύται ϊδεια διαμονόσ ςε 

ιςχύ, και ςε περύπτωςη λόξησ τησ, αντύγραφο τησ αύτηςησ ανανϋωςόσ τησ. 

 εύναι πολύτησ τησ Ε.Ε. ό τρύτων χωρών και υποβϊλει δικαιολογητικϊ που ϋχουν εκδοθεύ 

εκτόσ Ελλϊδασ, απαιτεύται επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό γλώςςα από την 

εκϊςτοτε αρμόδια αρχό.  

 εύναι ανύπαντρη μητϋρα και το παιδύ δεν αναφϋρεται ςτο πιςτοποιητικό οικογενειακόσ 

κατϊςταςησ, απαιτεύται η υποβολό  τησ ληξιαρχικόσ πρϊξησ γϋννηςησ του παιδιού.  

 εύναι χόρα, και η χηρεύα δεν αναφϋρεται ςτο πιςτοποιητικό οικογενειακόσ κατϊςταςησ 

απαιτεύται και η υποβολό τησ ληξιαρχικόσ πρϊξησ θανϊτου του ςυζύγου. 

 εύναι διαζευγμϋνη, και η διϊζευξη δεν αναφϋρεται ςτο πιςτοποιητικό οικογενειακόσ 

κατϊςταςησ ό ςτο ϋντυπο μεταβολών ατομικών ςτοιχεύων τησ Δ.Ο.Τ. (Μ1), απαιτεύται 

η υποβολό αντύγραφου δικαςτικόσ απόφαςησ για τη λύςη του γϊμου.  

 εύναι ςε διϊςταςη, απαιτεύται το ϋντυπο μεταβολών ατομικών ςτοιχεύων τησ Δ.Ο.Τ. 

(Μ1).  

 εύναι ανϊδοχη μητϋρα, απαιτεύται και αντύγραφο δικαςτικόσ απόφαςησ ό ϊλλο 

αποδεικτικό ϋγγραφο τησ Επιτροπεύασ ανηλύκου τϋκνου. 

 δεν ϋχει την επιμϋλεια του παιδιού τησ, την  αύτηςη την υποβϊλει το ϊτομο ςτο οπούο 

ϋχει παραχωρηθεύ η επιμϋλεια με δικαςτικό απόφαςη και απαιτεύται  η υποβολό του 

ςχετικού δικαιολογητικού. 

 ϋχει υπογρϊψει ςύμφωνο ςυμβύωςησ (Αντύ «ςυζύγων»), απαιτεύται η υποβολό του. 
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2. Εκκαθαριςτικό ημεύωμα για το φορολογικό ϋτοσ 2019 (δηλαδό για ειςοδόματα που 

αποκτόθηκαν από 1/1/2019 ϋωσ 31/12/2019).  

 

Επιςημαύνεται ότι , 

 Δικαύωμα υποβολόσ αύτηςησ ϋχουν οι ενδιαφερόμενεσ, που ϋχουν ςυνολικό 

οικογενειακό δηλωθϋν ετόςιο ειςόδημα που δεν υπερβαύνει το ποςό των 36.000€, 

όπωσ περιγρϊφεται ςτο Ωρθρο 2 τησ παρούςασ. 

 Εκκαθαριςτικό ςημεύωμα οποιουδόποτε ϊλλου ϋτουσ δεν εύναι αποδεκτό και ςυνιςτϊ 

λόγο απόρριψησ τησ αύτηςησ.  

 την περύπτωςη που η αιτούςα ϋχει υποβϊλλει φορολογικό δόλωςη για το ϋτοσ 2019 , 

αλλϊ δεν ϋχει πραγματοποιηθεύ η εκκαθϊριςό τησ από την Ανεξϊρτητη Αρχό 

Δημοςύων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.) /taxisnet, θα πρϋπει να υποβϊλει το εκκαθαριςτικό 

ςημεύωμα του ϋτουσ 2018 με την υποχρϋωςη, προκειμϋνου να  ενταχθεύ ςτο 

πρόγραμμα, να υποβϊλει το εκκαθαριςτικό ςημεύωμα του ϋτουσ 2019 ϋωσ την 1η 

επτεμβρύου 2020. Για την επιτϊχυνςη τησ εκκαθϊριςησ θα πρϋπει η αιτούςα να 

υποβϊλει ςχετικό αύτημα ςτην Α.Α.Δ.Ε. για να εκκαθαριςτεύ η δόλωςό τησ λόγω 

ςυμμετοχόσ τησ ςτο πρόγραμμα.  

 Σα ςτοιχεύα των ωφελούμενων δύνανται να κοινοποιηθούν ςτισ αρμόδιεσ κατϊ το 

εςωτερικό και ενωςιακό δύκαιο εποπτικϋσ τησ υλοπούηςησ και εν γϋνει ελεγκτικϋσ 

αρχϋσ. Σα εν λόγω δεδομϋνα προςωπικού χαρακτόρα των ωφελούμενων θα 

αποθηκευτούν για το χρονικό διϊςτημα που τυγχϊνει απαραύτητο για την υλοπούηςη 

του ςκοπού τησ Δρϊςησ,  αρχικϊ για τον προςδιοριςμό κατϊταξόσ τουσ  και 

ακολούθωσ για τουσ ςκοπούσ αξιολόγηςησ και ϊςκηςησ ελϋγχου ωσ προσ την εν λόγω 

υλοπούηςη. 

 

3.  Δικαιολογητικά απαςχόληςησ & ανεργίασ 

        α. Δικαιολογητικϊ απαςχόληςησ 

 Εϊν, η αιτούςα εύναι μιςθωτό : 

o Βεβαύωςη εργοδότη (ςφραγύδα & υπογραφό), η οπούα θα φϋρει υποχρεωτικϊ 

ημερομηνύα μεταγενϋςτερη τησ παρούςασ πρόςκληςησ και από την οπούα θα 

προκύπτει ότι ςυνεχύζεται η απαςχόληςό τησ, ϋωσ την ημερομηνύα υποβολόσ τησ 

αύτηςησ 

o Αντύγραφο τησ αναγγελύασ πρόςληψησ  (με Τ.Δ. του νόμιμου εκπροςώπου εϊν ϋχει 

επϋλθει οποιαδόποτε μεταβολό ςτα ςτοιχεύα τησ εταιρεύασ ό του εργοδότη).  

 

 Εϊν, η αιτούςα εργϊζεται με εργόςημο (περιςταςιακό απαςχόληςη): 

o Βεβαύωςη εργοδότη, υπογεγραμμϋνη από την οπούα θα προκύπτει ότι ςυνεχύζεται 

η απαςχόληςό τησ και  

o Εργόςημο (αντύγραφο αυτού και απόδειξη κατϊθεςησ ςε τρϊπεζα του τελευταύου 

12μηνου, που να αποδεικνύει εργαςύα τουλϊχιςτον δύο (2) μηνών) Ϋ 

o ε περύπτωςη αυταςφϊλιςησ, 50 ϋνςημα εντόσ των τελευταύων 12 μηνών.  
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 Εϊν, η αιτούςα εργϊζεται με ϊλλεσ μορφϋσ ευϋλικτησ απαςχόληςησ 

   α) Τύτλοι κτόςησ: Αντύγραφο ύμβαςησ με ϋναν – τουλϊχιςτον – εκ των εργοδοτών, 

εντόσ του τελευταύου ϋτουσ ό /και Αντύγραφο Δόλωςησ – Βεβαύωςησ Απογραφόσ 

ςτο Ενιαύο Μητρώο ςτο ΕΥΚΑ.  

   β) Σύμβαςη με Δελτύο Παροχόσ Υπηρεςιών: Αντύγραφο ςύμβαςησ με ϋναν – τουλϊχιςτον 

– εκ των εργοδοτών ό /και Απογραφικό δελτύο προσ το Ενιαύο Μητρώο ςτο ΕΥΚΑ. 

Επιςημαύνεται ότι, για τισ/τουσ  εργϊτριεσ/τεσ γησ (αςφαλιςμϋνοι Ε.Υ.Κ.Α. – Ο.Γ.Α.),  

απαιτεύται βεβαύωςη εργοδότη και βεβαύωςη του Ε.Υ.Κ.Α. (τ. Ο.Γ.Α.), του τελευταύου 

τριμόνου που να αποδεικνύεται εργαςύα τουλϊχιςτον δύο  (2) μηνών. 

 

 Εϊν, η αιτούςα εύναι αυτοαπαςχολούμενη εκτόσ πρωτογενό τομϋα (ατομικό 

επιχεύρηςη) 

o Αντύγραφο τησ Δόλωςησ Ϊναρξησ Επιτηδεύματοσ ςτη Δ.Ο.Τ. ΚΑΙ 

o Βεβαύωςη αςφαλιςτικού φορϋα ότι η ενδιαφερόμενη εύναι ϊμεςα αςφαλιςμϋνη, 

ακόμη και αν οφεύλει αςφαλιςτικϋσ ειςφορϋσ ό Βεβαύωςη αςφαλιςτικού φορϋα ότι 

ϋχουν καταβληθεύ οι ειςφορϋσ ό πρόςφατη Ειδοπούηςη του αςφαλιςτικού φορϋα 

για την καταβολό των αςφαλιςτικών ειςφορών ΚΑΙ 

o Τπεύθυνη Δόλωςη του Ν. 1599/86 περύ μη διακοπόσ τησ ϊςκηςησ του 

επιτηδεύματοσ. 

 

 Εϊν, η αιτούςα ςυμμετϋχει ςε Ο.Ε. ό Ε.Ε. ό I.K.E. ό Ε.Π.Ε. ό ΜΟΝΟΠΡΟΨΠΗ Ε.Π.Ε. : 

o Σο αρχικό καταςτατικό (ςε περύπτωςη μεταβολών τελευταύα τροποπούηςη αυτού) 

o Πιςτοποιητικό περύ μη λύςησ από το ΓΕΜΗ. 

o Τπεύθυνη Δόλωςη του Ν. 1599/86 περύ μη διακοπόσ τησ ϊςκηςησ επιτηδεύματοσ. 

o Βεβαύωςη αςφαλιςτικού φορϋα ότι η ενδιαφερόμενη εύναι ϊμεςα αςφαλιςμϋνη, 

ακόμη και αν οφεύλει αςφαλιςτικϋσ ειςφορϋσ ό πρόςφατη ειδοπούηςη καταβολόσ 

αςφαλιςτικών ειςφορών  

o ε περύπτωςη εταύρου Ι.Κ.Ε., Τπεύθυνη Δόλωςη του Ν. 1599/86 του Διαχειριςτό τησ 

εταιρεύασ ΙΚΕ ότι η ενδιαφερόμενη απαςχολεύται κανονικϊ ςτην επιχεύρηςη. 

Επιςημαύνεται ότι ςε περύπτωςη Α.Ε. δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν μόνο τα ϋμμιςθα 

μϋλη (Πρόεδροσ και Δ/νων ύμβουλοσ).  

 

 Εϊν η αιτούςα εύναι αυτοαπαςχολούμενη ςτον πρωτογενό τομϋα: 

Βεβαύωςη αςφαλιςτικού φορϋα ότι η ενδιαφερόμενη εύναι ϊμεςα αςφαλιςμϋνη, και, 

εϊν οφεύλει αςφαλιςτικϋσ ειςφορϋσ, την πρόςφατη ειδοπούηςη του αςφαλιςτικού 

φορϋα για την καταβολό των αςφαλιςτικών ειςφορών. 

        

  β.  Δικαιολογητικϊ ανεργύασ 
Εϊν, η αιτούςα εύναι ϊνεργη ό ϋχει ςύζυγο ό ςύντροφο (ςύμφωνο ςυμβύωςησ) ϊνεργο, 

αντύςτοιχα υποβϊλει το Δελτύο ανεργύασ από τον ΟΑΕΔ, ό αποδεικτικό ανανϋωςησ δελτύου 

ανεργύασ, ό βεβαύωςη επιδοτούμενησ ανεργύασ, ό, όταν αφορϊ ςε ειδικϊ ταμεύα, ϊλλο 

ιςοδύναμο ϋγγραφο, που να βεβαιώνει την ανεργύα.  

 

γ.  Δικαιολογητικϊ αναπηρύασ 
Εϊν,  η αιτούςα ανόκει ςτην ομϊδα των ΑμεΑ ό/και ϋνα από τα τϋκνα τησ με ποςοςτό 

αναπηρύασ 35% και ϊνω ό/και ο ςύζυγοσ με ποςοςτό αναπηρύασ 67% και ϊνω: απαιτεύται 
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Αντύγραφο Βεβαύωςησ Πιςτοπούηςησ τησ Αναπηρύασ ςε ιςχύ από Κϋντρο Πιςτοπούηςησ 

Αναπηρύασ (ΚΕ.Π.Α.) με τη χρονικό διϊρκεια ιςχύοσ και το ποςοςτό αναπηρύασ, ό Απόφαςη 

Α’ βϊθμιασ Τγειονομικόσ Επιτροπόσ Νομαρχύασ, Περιφϋρειασ ό των Υορϋων Κοινωνικόσ 

Αςφϊλιςησ που ϋχει εκδοθεύ πριν την 1/9/2011 με ιςχύ επ’ αόριςτον, ό αντύγραφο τησ 

αύτηςησ του δικαιούχου προσ το ΚΕ.Π.Α. για νϋα γνωμϊτευςη ό αύτηςη επανεξϋταςησ ςτην 

αρμόδια Επιτροπό, ςτην περύπτωςη που η γνωμϊτευςη ϋληξε. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6: 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ 

 

Σα κριτόρια επιλογόσ αφορούν ςτο οικογενειακό ειςόδημα, ςτην κατϊςταςη και ςτο εύδοσ τησ 

απαςχόληςησ, ςτην εργαςιακό ςχϋςη και ςτην οικογενειακό κατϊςταςη. 

ημειώνεται ότι ςτην περύπτωςη κατϊ την οπούα οι αιτούςεσ υπερβαύνουν τα οριζόμενα ςτο 

Ωρθρο 2 (ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ) τησ παρούςασ, τότε δεν βαθμολογούνται ςε κανϋνα 

κριτόριο και απορρύπτονται.  

Εφόςον πληρούνται οι προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ, θα ιςχύςουν κριτόρια μοριοδότηςησ για την 

επιλογό των ωφελούμενων. 

  

Για το ετόςιο δηλωθϋν οικογενειακό ειςόδημα (όπωσ περιγρϊφεται ςτο Ωρθρο 2 τησ 

παρούςασ), τα μόρια που θα δοθούν θα υπολογύζονται βϊςει του τύπου:  

 

ΜΟΡΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ = 90  - 
(Ε – Π) 

300 

 

Όπου: 

Σο Ε δηλώνει το ςυνολικό ετόςιο οικογενειακό ειςόδημα και των δύο ςυζύγων/μερών (όπωσ 

αποτυπώνεται ςτο πεδύο Γ2 ΕΚΚ. ΕΙΔ.ΕΙΥΟΡΑ ΑΛΛΗΛ.- 5η γραμμό), και  

 Σο Π αντιςτοιχεύ ςτο ποςό των 500€ για κϊθε παιδύ που εντϊςςεται ςτα ηλικιακϊ όρια του 

ϊρθρου 5 τησ ςχετικόσ ΚΤΑ  (ϋωσ τησ ηλικύασ των 12 ετών). Η ανωτϋρω τιμό του Π,  δηλαδό των 

500€, ιςχύει και για κϊθε παιδύ/ϊτομο με αναπηρύα ϊνω των 12 ετών.  

 

Για τα ειςοδόματα, που ο ανωτϋρω τύποσ δύνει αρνητικό αποτϋλεςμα, η μοριοδότηςη εύναι 

μηδενικό. 
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Η μοριοδότηςη των ανωτϋρω κριτηρύων παρουςιϊζεται αναλυτικϊ ςτον ακόλουθο πύνακα: 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΜΟΡΙΨΝ 

1. Ετόςιο ςυνολικό ειςόδημα  

 

90    - 

 

(Ε – Π) 

300 

 

 

2.Κατϊςταςη, εύδοσ  
 Απαςχόληςησ &  
εργαςιακό ςχϋςη 

Κατϊςταςη απαςχόληςησ Μόρια 

Εργαζόμενεσ  με ςύμβαςη εργαςύασ 
 πλόρουσ απαςχόληςησ – αορύςτου χρόνου 
 μερικόσ απαςχόληςησ ό οριςμϋνου χρόνου,  
Εργαζόμενεσ   
 με εργόςημο ό με ϊλλεσ μορφϋσ ευϋλικτησ απαςχόληςησ 
 Αυτοαπαςχολούμενεσ 

 

 

90 

 
Ωνεργεσ, με Δελτύο Ανεργύασ ςε ιςχύ ό ϊλλο ιςοδύναμο ϋγγραφο 

3. Οικογενειακό κατϊςταςη 

Αιτούςεσ που 
 ανόκουν ςτην ομϊδα των ΑμεΑ  (αναπηρύα 35% και ϊνω)  
 ϋχουν τϋκνα που ανόκουν ςτην ομϊδα ΑμεΑ  (αναπηρύα 35% 

και ϊνω) 

 

50 

 Αιτούςεσ που  
 εύναι Μονογονεώκϋσ Οικογϋνειεσ (χόρεσ, ανύπανδρεσ μητϋρεσ,  

διαζευγμϋνεσ ό ςε διϊςταςη)   
 εύναι Σρύτεκνεσ – Πολύτεκνεσ 

 

40 

Αιτούςεσ με  
 ςύζυγο ΑμεΑ με αναπηρύα 67% και ϊνω 
 ςύζυγο ϊνεργο με δελτύο ανεργύασ ςε ιςχύ ό ϊλλο ιςοδύναμο 

ϋγγραφο με το οπούο επιβεβαιώνεται η κατϊςταςη ανεργύασ 

 

30 

  

 

 

ΑΡΘΡΟ 7: 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΨΥΕΛΟΤΜΕΝΨΝ – ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
 

7.1.  Διαδικαςία επιλογήσ – Αποτελέςματα 

Η διαδικαςύα επιλογόσ ωφελούμενων διεξϊγεται από Επιτροπϋσ και πραγματοποιεύται βϊςει 

ςυςτόματοσ μοριοδότηςησ μϋχρισ εξαντλόςεωσ του προώπολογιςμού τησ Δρϊςησ.  

      Η επιλογό των ωφελούμενων θα πραγματοποιηθεύ από τισ Επιτροπϋσ του Ωρθρου 14 τησ 

ςχετικόσ Κ.Τ.Α.,  οι οπούεσ ςυςτόνονται / ςυγκροτούνται με Απόφαςη του αρμοδύου οργϊνου τησ 

Ε.Ε.Σ.Α.Α. 

 

υγκεκριμϋνα, η διαδικαςύα επιλογόσ ωφελούμενων περιλαμβϊνει: 
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Α) Επεξεργαςύα των «Αιτόςεων ςυμμετοχόσ – Δηλώςεων» -Ϊλεγχοσ των επιςυναπτόμενων 

δικαιολογητικών αρχεύων pdf (upload), που ϋχουν υποβληθεύ μϋςω τησ εφαρμογόσ 

«Ηλεκτρονικό υποβολό των Αιτόςεων ».  

   Οι «Αιτόςεισ ςυμμετοχόσ – Δηλώςεισ», οι οπούεσ δεν πληρούν τουσ όρουσ και τισ 

προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ τησ παρούςασ πρόςκληςησ, απορρύπτονται. Οι απορριφθεύςεσ, 

καθώσ και η  αιτιολογύα απόρριψησ εκϊςτησ θα αναγρϊφονται ςε ςχετικό πύνακα. 

 

Β)  Βαθμολόγηςη των υποψηφύων, ςύμφωνα με τα κριτόρια του Ωρθρου 6 τησ παρούςασ, τα 

οπούα αντιςτοιχούν ςε μόρια και κατϊταξό τουσ με ςειρϊ προτεραιότητασ ϋναντι των 

υπολούπων υποψηφιοτότων.  

ε περύπτωςη ιςοβαθμιών, προηγεύται η υποψόφια που ϋχει ςυγκεντρώςει περιςςότερα 

μόρια ςτο πρώτο κριτόριο κι αν αυτϊ ςυμπύπτουν, η/ο υποψόφια/οσ ωφελούμενη/οσ ςτο 

δεύτερο κριτόριο και ούτω καθεξόσ (όπωσ αυτϊ ορύζονται ςτο Ωρθρο 6 τησ παρούςασ). Αν 

εξαντληθούν όλα τα παραπϊνω κριτόρια χωρύσ να καταςτεύ δυνατόσ ο καθοριςμόσ τησ 

ςειρϊσ μεταξύ των ιςοβαθμούντων, προηγεύται η υποψόφια ωφελούμενη με τον 

μεγαλύτερο αριθμό που  δημιουργεύται από την αναδιϊταξη των ψηφύων του ΑΥΜ με την  

εξόσ ςειρϊ ψηφύων το 9ο, 7ο, 1ο, 4ο, 3ο, 6ο, 8ο, 5ο και 2ο ψηφύο του ΑΥΜ). Ο αριθμόσ 

αυτόσ εύναι μοναδικόσ για κϊθε υποψόφια ωφελούμενη και ϋτςι δεν προκύπτουν 

ιςοβαθμύεσ.  

 

Γ)   Κατϊρτιςη Πινϊκων Προςωρινών Αποτελεςμϊτων. 

Με την ολοκλόρωςη τησ επεξεργαςύασ των αιτόςεων, καταρτύζονται  οι Προςωρινού 

Πύνακεσ Αιτούντων με πλόρη και ελλιπό αύτηςη – δικαιολογητικϊ,  ανϊ Περιφϋρεια και 

Περιφερειακό Ενότητα και ο Πύνακασ Απορριφθϋντων. 

Οι προαναφερόμενοι Πύνακεσ (προςωρινϊ αποτελϋςματα) θα αναρτηθούν ςτην ιςτοςελύδα 

τησ Ε.Ε.Σ.Α.Α. (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr, «Προςωρινϊ Αποτελϋςματα»), ςτισ  

12/8/2020. 

Οι αιτούςεσ, θα μπορούν να δουν ςε αυτούσ το προςωρινό αποτϋλεςμα τησ αύτηςόσ τουσ με 

τη χρόςη των κωδικών – διαπιςτευτηρύων τησ ΓΓΠΔΔ (κωδικού taxisnet). 

 

Δ)  Τποβολό - Εξϋταςη ενςτϊςεων 

Ενςτϊςεισ επύ των Προςωρινών Πινϊκων Αιτούντων με πλόρη και ελλιπό αύτηςη - 

δικαιολογητικϊ και επύ των Πινϊκων Απορριφθϋντων μπορούν να υποβληθούν ΜΟΝΟ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ςτην εφαρμογό τησ Ε.Ε.Σ.Α.Α. («Ηλεκτρονικό υποβολό των ενςτϊςεων», βϊςει 

του «Εντύπου τησ Ϊνςταςησ», με την επιςύναψη όλων των ςυμπληρωματικών 

δικαιολογητικών ςε αρχεύο pdf, από τισ 13/8 – 17/8/2020 και μϋχρι τισ 23:59. 

την ϋνςταςη θα πρϋπει να αναφϋρεται ρητϊ ο λόγοσ για τον οπούο αυτό υποβϊλλεται και να 

ςυνοδεύεται από το/τα απαιτούμενο/α δικαιολογητικό/ϊ ςε μορφό pdf.  

Ενςτϊςεισ αςαφεύσ ό υποβολό δικαιολογητικών χωρύσ ϋντυπο ηλεκτρονικόσ ϋνςταςησ, που 

θα υποβληθούν με οποιονδόποτε ϊλλο τρόπο χωρύσ την προαναφερόμενη διαδικαςύα ό μετϊ 

την παραπϊνω ημερομηνύα και ώρα, απορρύπτονται και δεν γύνονται αποδεκτϋσ.  

Όλεσ οι ενςτϊςεισ εξετϊζονται από την Επιτροπό Εξϋταςησ Ενςτϊςεων (Ε.Ε.Ε.). 
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Ε)  Οριςτικοπούηςη των αποτελεςμϊτων – Ανακούνωςη Οριςτικών Πινϊκων Κατϊταξησ. 

Οι Οριςτικού Πύνακεσ Κατϊταξησ των ωφελούμενων ανϊ Περιφϋρεια και Περιφερειακό 

Ενότητα, καταρτύζονται μετϊ την εξϋταςη των υποβληθειςών ενςτϊςεων. 

Οι αιτούςεσ θα μπορούν να δουν το οριςτικό αποτϋλεςμα τησ αύτηςόσ τουσ ςτην ιςτοςελύδα 

τησ Ε.Ε.Σ.Α.Α.: (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr, «Οριςτικϊ αποτελϋςματα»), ςτισ 20/8/2020. 

τον Οριςτικό Πύνακα Κατϊταξησ  θα αναγρϊφονται κωδικοποιημϋνα τα ςτοιχεύα τησ 

ωφελούμενησ, τα ςτοιχεύα του παιδιού/ών καθώσ και ο κωδικοποιημϋνοσ αριθμόσ τησ «Αξύασ 

τοποθϋτηςησ» (Voucher).  

Παρϊλληλα από την εφαρμογό θα εκτυπώνεται «η αξύα τοποθϋτηςησ» (Voucher) για κϊθε 

παιδύ. 

Οι αιτούςεσ θα θεωρεύται ότι ϋλαβαν γνώςη αυτών, με μόνη την ανϊρτηςη των ςχετικών 

πινϊκων εκ μϋρουσ  τησ Ε.Ε.Σ.Α.Α.  

 

Μετϊ την τελικό επιλογό, η Ε.Ε.Σ.Α.Α. Α.Ε. χορηγεύ «αξύα τοποθϋτηςησ» (voucher) ςε κϊθε 

ωφελούμενη.  

Η ωφελούμενη οφεύλει να γνωρύζει, με την παρούςα, ότι η «αξύα τοποθϋτηςησ» εύναι αυςτηρϊ 

προςωπικό, δεν μεταβιβϊζεται, δεν πωλεύται, δεν εξαργυρώνεται. ε περύπτωςη που 

διαπιςτωθεύ η παραβύαςη των προαναφερόμενων, η αξύα τοποθϋτηςησ ακυρώνεται  και η 

κϊτοχόσ τησ παύει να εύναι ωφελούμενη του προγρϊμματοσ. 

 

Ψφελούμενη που θα λϊβει voucher και δεν θα μπορϋςει να το ενεργοποιόςει, λόγω ϋλλειψησ 

θϋςησ ςτη ςυγκεκριμϋνη κατηγορύα δομόσ που ανόκει ηλικιακϊ το παιδύ, μπορεύ να το 

ενεργοποιόςει για πρώτη φορϊ ςε ϊλλη κατηγορύα θϋςησ τησ ύδιασ κατηγορύασ δομόσ (από Α1, Β1 

ςε Α2, Β2, αντύςτοιχα)  αντύςτοιχη προσ την εν τω μεταξύ ςημειωθεύςα μεταβολό τησ ηλικύασ του 

παιδιού, καθ’ όλη τη διϊρκεια τησ ςχολικόσ χρονιϊσ κατϊ την 1η ημϋρα του μόνα ό την 1η 

εργϊςιμη του μόνα, εκτόσ των δύο (2) τελευταύων μηνών Ιουνύου και Ιουλύου 2021.  

την περύπτωςη αυτό, αναπροςαρμόζεται αντιςτούχωσ η αξύα του voucher. 

 

7.2. Χρονοδιάγραμμα: Πρόςκληςη -υποβολή αιτήςεων – Αποτελέςματα 
 

Α/Α Υϊςεισ Πρόςκληςησ –Τποβολόσ Αιτόςεων - Αποτελϋςματα Ημερομηνύεσ 

1.  Δημοςύευςη Περύληψησ Πρόςκληςησ Εκδόλωςησ 

Ενδιαφϋροντοσ ςτον Σύπο 

15/7/2020 

2.  Ανϊρτηςη αναλυτικόσ Πρόςκληςησ Εκδόλωςησ 

Ενδιαφϋροντοσ (ιςτοςελύδα Ε.Ε.Σ.Α.Α., Ε.Π. ΑΝ.Α.Δ.Ε.Δ.Β.Μ., 

Ε.Τ..Ε.Κ.Σ., Ε.Τ.Δ. ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΨΝ) 

16/7/2020 

3.  Περύοδοσ ηλεκτρονικόσ Τποβολόσ Αιτόςεων υμμετοχόσ 17/7 – 05/8/2020 

4.  Περύοδοσ Επεξεργαςύασ Αιτόςεων 06 – 12/8/2020 

5.  Ανακούνωςη Προςωρινών Αποτελεςμϊτων 12/8/2020 

6.  Ηλεκτρονικό Τποβολό Ενςτϊςεων 13- 17/8/2020 

7.  Ανακούνωςη Οριςτικών Αποτελεςμϊτων 20/8/2020 

  

Όλοι οι προαναφερόμενοι Πύνακεσ θα αναρτηθούν ςτην ιςτοςελύδα τησ Ε.Ε.Σ.Α.Α. 

(www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr). 
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ΑΡΘΡΟ 8: 

ΜΗΣΡΨΟ  ΥΟΡΕΨΝ / ΔΟΜΨΝ 
 

Η ϋνταξη του Υορϋα/Δομόσ ςτο Μητρώο Υορϋων/Δομών τησ Δρϊςησ εύναι υποχρεωτικό και 

πραγματοποιεύται από αυτόν το αργότερο ϋωσ την υπογραφό τησ ςύμβαςησ με την 

ωφελούμενη.  

 

Η διαδικαςύα διενεργεύται ωσ εξόσ: 

Πριν την ϋκδοςη των αποτελεςμϊτων προσ τισ ωφελούμενεσ, η Ε.Ε.Σ.Α.Α. Α.Ε. καλεύ τουσ Υορεύσ 

του ΄Ωρθρου 3 τησ παρούςασ, με ςχετικό ανακούνωςη ςτην ηλεκτρονικό διεύθυνςη 

www.eetaa.gr, να εκδηλώςουν ενδιαφϋρον για την παροχό υπηρεςιών του Ωρθρου 4, ςε 

κατόχουσ «αξύασ τοποθϋτηςησ» (voucher) με ςκοπό τη δημιουργύα Μητρώου Υορϋων/Δομών 

τησ Δρϊςησ. 

 

Επιςημαύνεται ότι, οι Υορεύσ που επιθυμούν να ςυμμετϋχουν ςτο Πρόγραμμα/Δρϊςη θα πρϋπει: 

 να υποβϊλλουν  ηλεκτρονικό αύτηςη ςτην εφαρμογό, που ϋχει δημιουργόςει η Ε.Ε.Σ.Α.Α. για 

το ςκοπό αυτό. 

 να επιςυνϊψουν μόνο ηλεκτρονικϊ (pdf) ςτην εφαρμογό, την ϊδεια ύδρυςησ και λειτουργύασ 

ό οποιαδόποτε ϊλλο ιςοδύναμο ϋγγραφο αποδεικνύει τη νομιμότητα τησ λειτουργύασ τησ 

κϊθε δομόσ τουσ, αλλϊ και κϊθε ϋγγραφο που θα αναφϋρεται ςτην ανακούνωςη τησ 

Ε.Ε.Σ.Α.Α. 

 να ϋχουν προβεύ ςτην ϋκδοςη ψηφιακόσ υπογραφόσ μϋχρι και την υπογραφό των 

ςυμβϊςεων με τισ ωφελούμενεσ. 

 

Όλα τα ϋγγραφα που υποβϊλουν ηλεκτρονικϊ οι φορεύσ ςτην εφαρμογό τησ Ε.Ε.Σ.Α.Α. για την 

ϋνταξό τουσ ςτο Μητρώο, υπϋχουν θϋςη Τ.Δ. του νόμιμου εκπροςώπου του Υορϋα. 

 

Όςοι Υορεύσ επιθυμούν να ςυμμετϋχουν ςτη Δρϊςη/Πρόγραμμα, θα πρϋπει με την ηλεκτρονικό 

υποβολό  τησ αύτηςό τουσ  μϋςα την εφαρμογό τησ Ε.Ε.Σ.Α.Α., να δηλώνουν υπευθύνωσ τη 

ςυνολικό δυναμικότητα τησ κϊθε δομόσ,  βϊςει αδεύασ ό ΥΕΚ ςύςταςησ και λειτουργύασ και 

επύςησ να υποβϊλλουν ηλεκτρονικϊ Τπεύθυνη Δόλωςη, ότι 

1) η κϊθε  Δομό τουσ,  πληρού όλεσ τισ νόμιμεσ προώποθϋςεισ λειτουργύασ  

2) ο αριθμόσ προςφερόμενων θϋςεων για την κϊθε δομό κατηγορύασ ταθμού που 

ςυμμετϋχει ςτο πρόγραμμα, ανϊ κατηγορύα, δεν υπερβαύνει το 70% τησ ςυνολικόσ 

δυναμικότητϊσ τησ .  

3) ο αριθμόσ προςφερόμενων θϋςεων για τισ κατηγορύεσ δομών Β3, Γ, και Δ  που ςυμμετϋχουν 

ςτο πρόγραμμα, δεν υπερβαύνει το 100% τησ ςυνολικόσ δυναμικότητασ κϊθε δομόσ.  

4) οι κτιριακϋσ υποδομϋσ όλων των δομών του (ςταθμών και Κ.Δ.Α.Π.)  πληρούν τουσ όρουσ 

και τισ προώποθϋςεισ για την αςφαλό πρόςβαςη και παραμονό των παιδιών, ςύμφωνα με 

το θεςμικό πλαύςιο που διϋπει την αδειοδότηςη και λειτουργύα τουσ. 

5) η κϊθε δομό διαθϋτει το απαραύτητο προςωπικό, όπωσ αυτό αναγρϊφεται ςτην ϊδεια 

ύδρυςησ και λειτουργύασ τησ. το απαραύτητο προςωπικό περιλαμβϊνεται και ο παιδύατροσ, 

με τον οπούο οφεύλουν να ϋχουν ςυνϊψει ςύμβαςη ό να λαμβϊνουν υπηρεςύεσ.  
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ε περύπτωςη που η δομό δε διαθϋτει το απαιτούμενο προςωπικό, ο φορϋασ δεν μπορεύ να 

αιτηθεύ την πληρωμό του από το πρόγραμμα και ο δικαιούχοσ Ε.Ε.Σ.Α.Α. Α.Ε. δεν δύναται να 

προχωρόςει ςτην πληρωμό τησ ςυγκεκριμϋνησ δομόσ του φορϋα.  

 

Επιπλϋον, οι Υορεύσ/Δομϋσ υποβϊλλουν ςτην Ε.Ε.Σ.Α.Α. Α.Ε., κατϊ την υποβολό τησ αύτηςόσ τουσ 

για την ϋνταξη ςτο Μητρώο Υορϋων /Δομών τησ δρϊςησ ό  ςε κϊθε περύπτωςη πριν τη ςύναψη 

ςυμβϊςεων με ωφελούμενεσ, Τπεύθυνη Δόλωςη, με την οπούα ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ, θα 

δηλώνει ότι η κϊθε δομό του που θα παρϋχει υπηρεςύεσ ςε τϋκνα ωφελούμενων, κατϊ τη 

διϊρκεια του ωραρύου λειτουργύασ τουσ 

α)  δεν θα παρϋχει υπηρεςύεσ που δεν περιγρϊφονται  ςτο θεςμικό πλαύςιο που διϋπει   τη 

λειτουργύα του, όπωσ αυτό ιςχύει 

β)    δεν εξαργυρώνει  vouchers ςε τρύτουσ  

γ)    δεν ςυνεργϊζεται  με οποιαδόποτε μορφό, με ιδιώτεσ ό ςωματεύα που υλοποιούν και    

        αναπτύςςουν δραςτηριότητεσ εκτόσ των αδειοδοτημϋνων εγκαταςτϊςεων τησ (ξϋνεσ      

        γλώςςεσ, αθλόματα κ.λ.π.), και  

δ)    δεν αναπτύςςει δραςτηριότητεσ εκτόσ των αδειοδοτημϋνων εγκαταςτϊςεών τησ (ξϋνεσ  

        γλώςςεσ, αθλόματα κ.λπ.).  

 

ύμφωνα με το ϊρθρο 5 παρ. 3 τησ ςχετικόσ Κ.Τ.Α., ςτην περύπτωςη κατϊ την οπούα τα 

ανωτϋρω δεν τηρηθούν από την πλευρϊ μύασ Δομόσ, εύτε ςτο πλαύςιο δειγματοληπτικού 

ελϋγχου εύτε ελϋγχου κατόπιν καταγγελύασ, τότε διακόπτεται η ενεργοπούηςη όλων των αξιών 

τοποθϋτηςησ, πραγματοποιεύται ϊρςη τησ χρηματοδότηςησ τουσ ϋωσ τη λόξη τησ περιόδου και 

ανακτώνται ωσ αχρεωςτότωσ καταβληθϋντα τα ποςϊ που ϋχουν δοθεύ ϋωσ το χρονικό ςημεύο 

ϊρςησ τησ χρηματοδότηςησ. 

 

Βϊςει των παραπϊνω η Ε.Ε.Σ.Α.Α. δημιουργεύ μητρώο Υορϋων/Δομών μη εξαντλητικό κατϊλογο, 

ο οπούοσ αναρτϊται ςτην ιςτοςελύδα τησ, ανϊ Περιφερειακό Ενότητα. 

 

ΑΡΘΡΟ 9: 

ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΨΥΕΛΟΤΜΕΝΨΝ - ΥΟΡΕΨΝ / ΔΟΜΨΝ 
 

9.1. Υποχρεώςεισ ωφελούμενων 

 

9.1.1 Διαδικαςύα εγγραφόσ 
 

Οι ωφελούμενεσ για την εγγραφό οφεύλουν: 

α. να απευθυνθούν ςε οποιαδόποτε δομό τησ επιλογόσ τουσ, με την «αξύα τοποθϋτηςησ» 

(voucher)  το αργότερο μϋχρι και τισ 2.9.2020 ό ςε περύπτωςη επιθυμύασ για ενεργοπούηςη τησ  

«αξύασ τοποθϋτηςησ» μετϊ τισ 2.9.2020, την 1η εργϊςιμη ημϋρα του κϊθε μόνα, εκτόσ των 

μηνών Ιουνύου Ιουλύου 2021. 

β. να ςυνϊψουν /υπογρϊψουν τυποποιημϋνη ςύμβαςη με το Υορϋα/Δομό καθώσ και να 

υπογρϊψουν το τυποποιημϋνο ϋντυπο με το οπούο παρϋχει ςτην Ε.Ε.Σ.Α.Α. Α.Ε. 

εξουςιοδότηςη να διενεργεύ τισ πληρωμϋσ προσ το Υορϋα/ Δομό για λογαριαςμό τουσ.  

ΑΔΑ: ΡΔΒ5465ΖΩ5-3Β2



28 
 

γ.  να ςυμπληρώςουν  και να υποβϊλουν, την 1η ημϋρα παροχόσ των υπηρεςιών, ηλεκτρονικϊ το 

Ερωτηματολόγιο Ειςόδου, μϋςω τησ ηλεκτρονικόσ εφαρμογόσ τησ Ε.Ε.Σ.Α.Α. («Ειδικό 

εφαρμογό για τα απογραφικϊ δελτύα Ειςόδου-Εξόδου»), με τη χρόςη των κωδικών-

διαπιςτευτηρύων τησ Γ.Γ.Π..Δ.Δ. (κωδικού taxisnet) - εναλλακτικϊ με Α.Υ.Μ. και κωδικό 

πιςτοπούηςησ, που αποτυπώνεται ςτα Οριςτικϊ αποτελϋςματα). 

 

Η εγγραφό θεωρεύται ϋγκυρη και η ςύμβαςη μεταξύ του Υορϋα/Δομόσ και τησ ωφελούμενησ 

ενεργό, μόνον με τη ςυμπλόρωςη του Ερωτηματολογύου Ειςόδου. Η «αξύα τοποθϋτηςησ» 

(voucher) διατηρεύται ςε ιςχύ καθ’ όλη τη διϊρκεια του ςχολικού ϋτουσ. 

Δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν vouchers ό να γύνει οποιαδόποτε μεταβολό για τουσ μόνεσ 

Ιούνιο και Ιούλιο του 2021. 

Οι ωφελούμενεσ, δύνανται να απευθυνθούν για την εγγραφό εύτε ςε Υορεύσ/Δομϋσ που εύναι 

καταχωρημϋνοι ςτο «Μητρώο Υορϋων /Δομών τησ Εναρμόνιςησ» εύτε ςε οποιονδόποτε ϊλλο 

Υορϋα/Δομό επιθυμούν και η οπούα θα πρϋπει να αιτηθεύ τη ςυμμετοχό τησ ςτο Μητρώο, 

ςύμφωνα με το ϊρθρο 8 τησ παρούςασ πρόςκληςησ. 

 

9.1.2 Διαδικαςύα παρακολούθηςησ 

Οι ωφελούμενεσ υποχρεούνται: 

α) Να υπογρϊφουν, ςτο τϋλοσ κϊθε μόνα, μόνον οι ύδιεσ, το Μηνιαύο Δελτύο Παρακολούθηςησ, 

βϊςει του οπούου βεβαιώνεται η παροχό υπηρεςιών φροντύδασ και φιλοξενύασ του τϋκνου 

τουσ από τη Δομό κατϊ το μόνα αυτό.  

β) Να προςκομύςουν ςτη Δομό,  ςε περύπτωςη απουςύασ του τϋκνου τουσ περιςςότερων των 

πϋντε (5) ςυνεχόμενων ημερών, Τπεύθυνη Δόλωςό τουσ αναφϋροντασ το λόγο ό ιατρικό 

πιςτοποιητικό ό ϊλλο ανϊλογο ϋγγραφο ςτο οπούο θα αιτιολογεύται η απουςύα. 

γ) Να υποβϊλουν ηλεκτρονικϊ το Ερωτηματολόγιο Εξόδου («Ειδικό εφαρμογό για τα 

απογραφικϊ δελτύα Ειςόδου-Εξόδου»), την τελευταύα ημϋρα παροχόσ των υπηρεςιών ό κατϊ 

την αποχώρηςη του/των τϋκνου/ων τουσ από το Πρόγραμμα, όποτε κι αν αυτό ςυμβεύ, και να 

προςκομύςουν ςτη Δομό Τπεύθυνη Δόλωςη διακοπόσ τησ παρακολούθηςησ του 

Προγρϊμματοσ.   

δ) Να μην αποκρύπτουν την κατϊςταςη υγεύασ του/των παιδιού/ιών τησ, ώςτε να μη 

δημιουργεύται πρόβλημα ςτην εύρυθμη λειτουργύα τησ Δομόσ, που το φιλοξενεύ. 

ε) Να μην αλλϊζουν Δομό/Υορϋα, με τον οπούο εύχαν υπογρϊψει ςύμβαςη για τη φιλοξενύα/ 

απαςχόληςη του παιδιού τουσ, παρϊ μόνο για ςοβαρούσ λόγουσ (ςύμφωνα με το Ωρθρο 10 

παρ.2γ τησ ςχετικόσ Κ.Τ.Α.). την περύπτωςη αυτό υποβϊλλεται ηλεκτρονικϊ, ςχετικό  

Τπεύθυνη Δόλωςό τησ ωφελούμενησ προσ το δικαιούχο Ε.Ε.Σ.Α.Α. Α.Ε. 

 

Σα Ερωτηματολόγια Ειςόδου και Εξόδου αφορούν όλεσ τισ ωφελούμενεσ που ενεργοπούηςαν τα 

vouchers, με ςκοπό τη ςυλλογό των απαιτούμενων δεδομϋνων (microdata), ςτη βϊςη των 

οπούων θα αποτιμηθούν όλοι οι υποχρεωτικού δεύκτεσ Ε.Κ.Σ. (Κανονιςμόσ 1303/2013, ϊρθρο 125 

παρ. 2.δ & ε και Κανονιςμόσ 1304 /2013, ϊρθρο 5 και Παρϊρτημα Ι).  
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9.2. Υποχρεώςεισ Φορέων/Δομών 

9.2.1. Διαδικαςύα εγγραφόσ 

Οι Υορεύσ/Δομϋσ οφεύλουν: 

α) Να ςυνϊψουν/υπογρϊψουν την τυποποιημϋνη ςύμβαςη με την ωφελούμενη, την οπούα θα 

εκτυπώςουν μϋςω τησ ειδικόσ εφαρμογόσ τησ Ε.Ε.Σ.Α.Α. καθώσ και να λϊβουν την υπογραφό 

τησ ωφελούμενησ ςτο τυποποιημϋνο ϋντυπο, με το οπούο παρϋχεται ςτην Ε.Ε.Σ.Α.Α. Α.Ε.  

εξουςιοδότηςη να διενεργεύ τισ πληρωμϋσ προσ το Υορϋα/ Δομό για λογαριαςμό τησ. 

β)  Να καταχωρόςουν  τα ςτοιχεύα των ωφελούμενων ςτην ειδικό ηλεκτρονικό εφαρμογό τησ 

Ε.Ε.Σ.Α.Α., προκειμϋνου να δημιουργηθεύ η κατϊςταςη των ωφελούμενων ανϊ 

δομό/κατηγορύα. 

γ) Να υποβϊλλουν ϊμεςα με την ολοκλόρωςη των εγγραφών τησ  2ασ/9/2020 και το αργότερο 

ϋωσ τισ 9/9/2020, ό ςτην περύπτωςη μεταγενϋςτερων εγγραφών, το αργότερο μϋχρι το τϋλοσ 

του επόμενου μόνα από το μόνα εγγραφόσ, ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ, ωσ επιςυναπτόμενα 

ϋγγραφα ςτην ειδικό εφαρμογό τησ Ε.Ε.Σ.Α.Α. και ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνα από το νόμιμο 

εκπρόςωπο, όπου απαιτεύται, τα ακόλουθα: 

 τισ υπογεγραμμϋνεσ ςυμβϊςεισ με τισ ωφελούμενεσ και τισ ςχετικϋσ εξουςιοδοτόςεισ 

τουσ 

 την κατϊςταςη ωφελούμενων ανϊ δομό/κατηγορύα 

 την Τπεύθυνη Δόλωςη του/των νόμιμου/ων εκπροςώπου/ων του, περύ αποδοχόσ των 

όρων του προγρϊμματοσ και δόλωςησ του Αριθμού Λογαριαςμού (ΙΒΑΝ) τησ Σρϊπεζασ, 

ςτον οπούο θα γύνονται οι καταβολϋσ προσ το Υορϋα. 

 

9.2.2. Διαδικαςύα παρακολούθηςησ 

Οι Υορεύσ/Δομϋσ υποχρεούνται:  

α) Να διαςφαλύςουν την ϋγκαιρη ςυμπλόρωςη και ηλεκτρονικό υποβολό  ςτην Ε.Ε.Σ.Α.Α. των 

Ερωτηματολογύων Ειςόδου από την πρώτη ημϋρα παροχόσ των υπηρεςιών και των 

Ερωτηματολογύων Εξόδου από την τελευταύα ημϋρα παροχόσ υπηρεςιών από όλεσ τισ 

ωφελούμενεσ, όποτε και αν αυτό ςυμβεύ.  

β) Να εκτυπώνουν, μϋςω τησ εφαρμογόσ τησ Ε.Ε.Σ.Α.Α., τα απαιτούμενα Μηνιαύα Δελτύα 

Παρακολούθηςησ, τα οπούα αφού υπογραφούν από τισ ωφελούμενεσ και τουσ αρμόδιουσ 

των Υορϋων/Δομών, να τα υποβϊλλουν ηλεκτρονικϊ (pdf) ςτην Ε.Ε.Σ.Α.Α., προκειμϋνου να 

πιςτοποιηθεύ το φυςικό αντικεύμενο και να θεμελιωθεύ η δαπϊνη.  

γ)  Να ςυντϊςςουν και να υποβϊλλουν ηλεκτρονικϊ ςτην Ε.Ε.Σ.Α.Α., ςε μηνιαύα βϊςη, μϋςω τησ 

εφαρμογόσ, τη υγκεντρωτικό Κατϊςταςη Παραςτατικών, ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνη από το 

νόμιμο εκπρόςωπο, για τη θεμελύωςη τησ δαπϊνησ ςύμφωνα με το Ωρθρο 10 τησ παρούςασ, 

το αργότερο μϋχρι την 5η ημϋρα κϊθε μόνα που αφορϊ ςτισ πληρωμϋσ του προηγούμενου 

μόνα.  

δ) Να καταγρϊφουν το προςωπικό που υπηρετεύ ςτη/ςτισ δομό/ϋσ, ςτην ηλεκτρονικό εφαρμογό 

τησ Ε.Ε.Σ.Α.Α. κατϊ τουσ μόνεσ Οκτώβριο 2020, Υεβρουϊριο 2021 και Μϊιο 2021 

(ονοματεπώνυμο, ΑΥΜ, Κατηγορύα Προςωπικού, Ειδικότητα, ςχϋςη εργαςύασ, εύδοσ 

ςύμβαςησ, ημερομηνύα ϋναρξησ εργαςύασ). Η ςυμπλόρωςη των ςτοιχεύων ςτην ειδικό 

εφαρμογό ολοκληρώνεται με την ηλεκτρονικό υποβολό ςτην Ε.Ε.Σ.Α.Α. τησ ψηφιακϊ 

υπογεγραμμϋνησ εκτύπωςησ, που υπϋχει θϋςη Τ.Δ. ϊρθρου 8 του Ν.1599/1986. 
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Υορεύσ που κατϊ τη διϊρκεια του ςχολικού ϋτουσ απαςχολούν προςωπικό που η ςύμβαςό 
του λόγει πριν την 31.7.2021, θα πρϋπει να ςυνϊψουν νϋεσ ςυμβϊςεισ με ανϊλογων 
ειδικοτότων προςωπικό, ώςτε ςε κϊθε περύπτωςη να τηρούνται οι ςχετικϋσ υποχρεώςεισ για 
την απαςχόληςη προςωπικού ςτισ δομϋσ, όπωσ αυτϋσ προκύπτουν από το ιςχύον θεςμικό 
πλαύςιο. Για οποιαδόποτε αλλαγό του προςωπικού τουσ οι φορεύσ υποχρεούνται να 
ενημερώςουν την ηλεκτρονικό εφαρμογό τησ Ε.Ε.Σ.Α.Α. 

ε) Να καταχωρόςουν ορθϊ,  ςτην ειδικό ηλεκτρονικό εφαρμογό τησ Ε.Ε.Σ.Α.Α. τη ςυνολικό 

δυναμικότητα τησ κϊθε δομόσ, για τουσ μόνεσ Οκτώβριο 2020, Υεβρουϊριο 2021 και Μϊιο 

2021. Η ςυμπλόρωςη τησ εφαρμογόσ ολοκληρώνεται με την ηλεκτρονικό υποβολό ςτην 

Ε.Ε.Σ.Α.Α. τησ ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνησ εκτύπωςησ, που υπϋχει θϋςη Τ.Δ. ϊρθρου 8 του 

Ν.1599/1986. 

ςτ)  Να δημιουργόςουν την αφύςα δημοςιότητασ για τη ςυμμετοχό τουσ ςτο πρόγραμμα 

(Δρϊςη) μϋςα από την ηλεκτρονικό εφαρμογό παραγωγόσ αφιςών τησ ιςτοςελύδασ του ΕΚΣ 

(http://www.esfhellas.gr/el/Pages/Publicity.aspx) και να την αναρτόςουν ςε εμφανϋσ ςημεύο 

του κτιρύου  τησ/των δομόσ/ών του. 

Ο δικαιούχοσ Ε.Ε.Σ.Α.Α., μεριμνϊ για την αποςτολό ςτουσ φορεύσ /δομϋσ υλικού προβολόσ του 

προγρϊμματοσ (τισ αφύςεσ, φυλλϊδια κ.λπ.) για την προβολό του Προγρϊμματοσ ςύμφωνα 

με τισ οδηγύεσ του Οδηγού δημοςιότητασ και επικοινωνύασ του  ΕΠΑ 2014 -2020. 

ζ) Να παρϋχουν ςτοιχεύα για την παρακολούθηςη και τον ϋλεγχο όποτε τουσ ζητηθεύ, ςύμφωνα 

με τισ κατευθύνςεισ τησ Ε.Ε.Σ.Α.Α. και τησ Ειδικόσ Τπηρεςύασ Διαχεύριςησ του Επιχειρηςιακού 

Προγρϊμματοσ «Ανϊπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαύδευςη και δια Βύου Μϊθηςη», των 

Περιφερειακών Επιχειρηςιακών Προγραμμϊτων και ϊλλων αρμοδύων αρχών, καθώσ και να 

αποδϋχονται τουσ προβλεπόμενουσ ελϋγχουσ και επιτόπιεσ επαληθεύςεισ που θα 

διενεργούνται από την Ε.Ε.Σ.Α.Α. και από τα αρμόδια Εθνικϊ και Ευρωπαώκϊ όργανα, που 

ορύζονται ςτην εθνικό και κοινοτικό νομοθεςύα. 

η) Να τηρούν ςτο αρχεύο τουσ πλόρη φϊκελο του Προγρϊμματοσ με όλα τα αποδεικτικϊ 

ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ τησ υλοπούηςόσ του, τον οπούο οφεύλουν να ϋχουν διαθϋςιμο ςε 

περύπτωςη ελϋγχου. 

το πλαύςιο του αρχεύου αυτού, η δομό/φορϋασ υποχρεούται να τηρεύ:  

1.  Αναλυτικό ημερόςιο παρουςιολόγιο /απουςιολόγιο για κϊθε δομό, ςύμφωνα με το 

υπόδειγμα που θα αποςταλεύ από την  Ε.Ε.Σ.Α.Α., ςτο οπούο θα καταγρϊφονται χειρόγραφα 

οι παρουςύεσ των παιδιών με το γρϊμμα Π (παρών) και με το γρϊμμα Α (απών).  

Σο ϋντυπο παρουςιολογύου /απουςιολογύου θα πρϋπει εύναι διαθϋςιμο ςε κϊθε ϋλεγχο και 

θα αποςτϋλλεται ςτην Ε.Ε.Σ.Α.Α., εφόςον ζητηθεύ και δεν θα πρϋπει να παρατηρούνται ςε 

αυτό, αλλοιώςεισ ό διορθώςεισ. ύμφωνα με τα ςτοιχεύα που τηρούνται ςε αυτό, θα 

ςυμπληρώνονται οι  ημϋρεσ παρουςύασ ςτα Μηνιαύα Δελτύα Παρακολούθηςησ. 

2. Μητρώο Βρεφών ό/και Νηπύων  για τισ δομϋσ των ταθμών, ςτο οπούο θα πρϋπει να 

αναγρϊφονται: το ονοματεπώνυμο του παιδιού, το όνομα του πατϋρα, η διεύθυνςη, ο ΣΚ 

και η πόλη κατοικύασ, η ημερομηνύα γϋννηςησ, η ημερομηνύα ϋναρξησ, το τμόμα 

(βρεφικό/νηπιακό) και η ημερομηνύα διακοπόσ, εφόςον αυτό ςυμβεύ. Σο Μητρώο τηρεύται 

ςε ετόςια βϊςη και περιλαμβϊνει όλα τα νόπια ό και βρϋφη που φιλοξενούνται ςτη δομό, 

εντόσ και εκτόσ ΕΠΑ.  

      Μητρώο παιδιών για τισ δομϋσ των Κ.Δ.Α.Π., ςτο οπούο θα πρϋπει να αναγρϊφονται: το 

ονοματεπώνυμο του παιδιού, το όνομα του πατϋρα, η διεύθυνςη, ο Σ.Κ. και η πόλη 

κατοικύασ, η ημερομηνύα γϋννηςησ, η ημερομηνύα ϋναρξησ, τα εργαςτόρια – 

δραςτηριότητεσ ςτα οπούα ςυμμετϋχει και η ημερομηνύα διακοπόσ, εφόςον αυτό ςυμβεύ. 
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Σο Μητρώο τηρεύται ςε ετόςια βϊςη (κατϊ ςχολικό ϋτοσ) και περιλαμβϊνει όλα τα παιδιϊ 

που φιλοξενούνται ςτη δομό, εντόσ και εκτόσ ΕΠΑ. 

   Μητρώο παιδιών /ατόμων για τισ δομϋσ των Κ.Δ.Α.Π. μεΑ, ςτο οπούο θα πρϋπει να 

αναγρϊφονται: το ονοματεπώνυμο του παιδιού/ατόμου, το όνομα του 

πατϋρα/ςυμπαραςτϊτη, η διεύθυνςη, ο Σ.Κ. και η πόλη κατοικύασ, η ημερομηνύα γϋννηςησ, 

η ημερομηνύα ϋναρξησ, τα εργαςτόρια – δραςτηριότητεσ ςτα οπούα ςυμμετϋχει και η 

ημερομηνύα διακοπόσ, εφόςον αυτό ςυμβεύ. Σο Μητρώο τηρεύται ςε ετόςια βϊςη (κατϊ 

ςχολικό ϋτοσ) και περιλαμβϊνει όλα τα παιδιϊ/ϊτομα που φιλοξενούνται ςτη δομό, εντόσ 

και εκτόσ ΕΠΑ.  

Ψσ ημερομηνύα εγγραφόσ των βρεφών/νηπύων/παιδιών/ατόμων ωφελούμενων του 

Προγρϊμματοσ ςτο Μητρώο, εύναι η πρώτη ημϋρα παρακολούθηςησ και λόψησ 

υπηρεςιών.   

3. Αντύγραφα των Μηνιαύων Δελτύων Παρακολούθηςησ και των υγκεντρωτικών 

Καταςτϊςεων Παραςτατικών, που θεμελιώνουν την υλοπούηςη του φυςικού και 

οικονομικού αντικειμϋνου. 

4. Σο μηνιαύο ό εβδομαδιαύο πρόγραμμα εργαςτηρύων – δραςτηριοτότων που ακολουθεύται 

ςτα Κ.Δ.Α.Π., ανϊ ηλικιακό ομϊδα ό /και ανϊ δραςτηριότητα, τον μϋγιςτο αριθμό παιδιών 

που δύνανται να ςυμμετϋχουν (ανϊλογα με την αύθουςα και το χαρακτόρα τησ 

δραςτηριότητασ) και τισ ώρεσ λειτουργύασ για  κϊθε εργαςτόριο – δραςτηριότητα, το 

χώρο – αύθουςα διεξαγωγόσ, το ονοματεπώνυμο και την ειδικότητα του παιδαγωγού – 

εμψυχωτό που το ϋχει αναλϊβει. 

      Σο μηνιαύο ό εβδομαδιαύο πρόγραμμα εργαςτηρύων – δραςτηριοτότων που ακολουθεύται 

ςτα Κ.Δ.Α.Π. μεΑ, ανϊ ηλικιακό ομϊδα ό /και ανϊ δραςτηριότητα, τον μϋγιςτο αριθμό 

παιδιών που δύνανται να ςυμμετϋχουν (ανϊλογα με την αύθουςα και το χαρακτόρα τησ 

δραςτηριότητασ) και τισ ώρεσ λειτουργύασ για  κϊθε εργαςτόριο – δραςτηριότητα, το 

χώρο – αύθουςα διεξαγωγόσ, το ονοματεπώνυμο και την ειδικότητα του παιδαγωγού – 

εμψυχωτό που το ϋχει αναλϊβει. 

5. Σισ Τπεύθυνεσ Δηλώςεισ ό/και λοιπϊ δικαιολογητικϊ απουςύασ των παιδιών του 

προγρϊμματοσ 

6. Σην αφύςα δημοςιότητασ που ϋχουν δημιουργόςει, οι ύδιοι οι φορεύσ για τη ςυμμετοχό 

τουσ ςτο πρόγραμμα /δρϊςη. 

7. Σο ενημερωτικό φυλλϊδιο και την αφύςα που τουσ ϋχει αποςτεύλει η Ε.Ε.Σ.Α.Α.  

 

Επιςημαύνεται ότι  

α. Όλεσ οι κατηγορύεσ των Δομών, υποχρεούνται να διαθϋτουν όλο το απαραύτητο προςωπικό 

(ειδικότητεσ εκπαιδευτικού προςωπικού, παιδύατρο, βοηθητικό προςωπικό για καθαριότητα 

και ςύτιςη),  ςύμφωνα με την ιςχύουςα νομοθεςύα.  

ε περύπτωςη που η δομό δεν διαθϋτει το απαιτούμενο – αναλογούν προςωπικό για τον 

αριθμό των φιλοξενούμενων παιδιών/ατόμων του προγρϊμματοσ, ο φορϋασ δεν μπορεύ να 

αιτηθεύ την πληρωμό του από το πρόγραμμα και ο δικαιούχοσ Ε.Ε.Σ.Α.Α. δεν δύναται να 

προχωρόςει ςτην πληρωμό τησ ςυγκεκριμϋνησ δομόσ του Υορϋα. 

β.  Για όλεσ τισ Κατηγορύεσ των Δομών του Ωρθρου 3 τησ παρούςασ, δεν επιτρϋπεται υπϋρβαςη 

τησ ςυνολικόσ δυναμικότητασ τησ κϊθε Δομόσ (φιλοξενούμενων  βρεφών, νηπύων, παιδιών ό 

ατόμων αντύςτοιχα).  

   ε περύπτωςη διαπύςτωςησ υπϋρβαςησ τησ δυναμικότητασ, η Ε.Ε.Σ.Α.Α. προβαύνει ςτην 

πληρωμό των vouchers μϋχρι το όριο τησ δυναμικότητασ με την οπούα η κατηγορύα τησ δομόσ 
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ςυμμετϋχει ςτο πρόγραμμα (ϋωσ 70% για τισ κατηγορύεσ Α1,Α2, Β1, Β2 και ϋωσ 100% για τισ 

κατηγορύεσ Β3, Γ & Δ).                                                                                                                                     

γ.  Ο Υορϋασ /Δομό και με μύα μϋρα παρουςύασ του τϋκνου ωφελούμενησ, πληρώνεται, εκτόσ 

των επτεμβρύου 2020 και Ιουλύου 2021 , που απαιτούνται 10 ημϋρεσ παρουςύασ. 

δ.  Κατόπιν ελϋγχου των δικαιολογητικών, που υποβϊλλονται για την ϋνταξη και την πληρωμό 

τουσ από το πρόγραμμα, η Ε.Ε.Σ.Α.Α. Α.Ε. ςυντϊςςει Ϊντυπο Διοικητικού Ελϋγχου ανϊ 

Δομό/Υορϋα, το οπούο και αποςτϋλλει  ςτη Δομό/ Υορϋα.   

 

      

ΑΡΘΡΟ 10: 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕ ΔΑΠΑΝΕ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΕΙ ΚΑΙ ΠΛΗΡΨΜΕ ΥΟΡΕΨΝ 

 

Για την αποδοχό τησ επιλεξιμότητασ των δαπανών απαιτούνται νόμιμα παραςτατικϊ, τα οπούα 

εκδύδουν οι Υορεύσ/Δομϋσ προσ την ωφελούμενη ςε μηνιαύα βϊςη, όπωσ προβλϋπεται από τα 

Ελληνικϊ Λογιςτικϊ Πρότυπα, το ιςχύον θεςμικό πλαύςιο και το ύςτημα Διαχεύριςησ και 

Ελϋγχου των Επιχειρηςιακών Προγραμμϊτων του ΕΠΑ 2014-2020. 

ε κϊθε παραςτατικό που αφορϊ ςε πληρωμϋσ των πρϊξεων τησ Δρϊςησ, αναγρϊφεται ο τύτλοσ 

τησ πρϊξησ και το Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα ςτο οπούο κατανϋμεται η πληρωμό. 

Σο φυςικό αντικεύμενο εκφρϊζεται ςε ανθρωπομόνεσ φύλαξησ τϋκνων. Η πιςτοπούηςη του 

φυςικού αντικειμϋνου από την Ε.Ε.Σ.Α.Α. Α.Ε. γύνεται με βϊςη τα μηνιαύα δελτύα 

παρακολούθηςησ του ϊρθρου 11 τησ ςχετικόσ ΚΤΑ,  τα οπούα φϋρουν την υπογραφό των 

ωφελούμενων.  

Η πιςτοπούηςη του οικονομικού αντικειμϋνου από την Ε.Ε.Σ.Α.Α. Α.Ε. γύνεται με βϊςη τισ 

υγκεντρωτικϋσ Καταςτϊςεισ Παραςτατικών του Ωρθρου 11 τησ ςχετικόσ ΚΤΑ, τισ οπούεσ 

υποβϊλουν οι Υορεύσ το αργότερο μϋχρι την 5η ημϋρα κϊθε μόνα (ό την αμϋςωσ επόμενη 

εργϊςιμη ημϋρα ςε περύπτωςη αργύασ) και αφορούν ςτον προηγούμενο μόνα. υγκεντρωτικϋσ 

καταςτϊςεισ παραςτατικών που υποβϊλλονται μετϊ την 5η του μόνα, εξετϊζονται τον επόμενο 

μόνα. 

Για τη διενϋργεια των πληρωμών, οι Υορεύσ υποβϊλλουν ανϊ δομό, ςτην Ε.Ε.Σ.Α.Α. Α.Ε. 

υγκεντρωτικό Κατϊςταςη Παραςτατικών, ςτην οπούα αναγρϊφονται τα πλόρη φορολογικϊ 

ςτοιχεύα ταυτότητασ του Υορϋα/Δομόσ και την περύοδο αναφορϊσ και περιλαμβϊνει ςε μορφό 

πύνακα κατ’ ελϊχιςτον τα : α) α/α παραςτατικού (Απόδειξη παροχόσ υπηρεςιών που ϋχει 

εκδώςει ο φορϋασ/δομό προσ τουσ ωφελούμενεσ/νουσ β) ημερομηνύα ϋκδοςησ γ) 

ονοματεπώνυμο ωφελούμενησ/νου και δ) το ποςό τησ περιόδου αναφορϊσ. 

Η Ε.Ε.Σ.Α.Α. Α.Ε. με βϊςη τισ υγκεντρωτικϋσ Καταςτϊςεισ Παραςτατικών και τα Μηναύα Δελτύα 

Παρακολούθηςησ, επιβεβαιώνει τη ςυμφωνύα του φυςικού και του οικονομικού αντικειμϋνου 

και πιςτώνει τον τραπεζικό λογαριαςμό κϊθε φορϋα. 

 

Η πύςτωςη του λογαριαςμού πραγματοποιεύται εντόσ 15νθημϋρου από την υποβολό των 

ανωτϋρω ςτοιχεύων και εύναι δυνατόν να αφορϊ ςτο ςύνολο των δομών ενόσ φορϋα. Σο χρονικό 

διϊςτημα τηρεύται  υπό την προώπόθεςη επαρκούσ χρηματοδότηςησ τησ Ε.Ε.Σ.Α.Α. Α.Ε. από τουσ 

αρμόδιουσ φορεύσ. 
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Ϊνασ Υορϋασ/Δομό θα πρϋπει να αποςτεύλει τισ καταςτϊςεισ των ωφελούμενων ανϊ δομό και 

τισ υπογεγραμμϋνεσ ςυμβϊςεισ και εξουςιοδοτόςεισ των ωφελούμενων, το αργότερο μϋχρι το 

τϋλοσ του επόμενου μόνα από την υπογραφό τουσ. 

ε αντύθετη περύπτωςη δεν θα μπορεύ να αιτηθεύ την πληρωμό του από το Πρόγραμμα, 

αναδρομικϊ από την ημερομηνύα υπογραφόσ των ςυμβϊςεων των ωφελούμενων αλλϊ από την 

ημερομηνύα αποςτολόσ αυτών. 

 

Ϊνασ Υορϋασ/Δομό θα πρϋπει να αποςτεύλει τα Μηνιαύα Δελτύα Παρακολούθηςησ το αργότερο 

μϋχρι το τϋλοσ του επόμενου μόνα από το μόνα αναφορϊσ. ε αντύθετη περύπτωςη ο φορϋασ 

δεν θα μπορεύ να αιτηθεύ πληρωμό για το ςυγκεκριμϋνο μόνα. Σα Μηνιαύα Δελτύα 

Παρακολούθηςησ θα εύναι διαθϋςιμα την τελευταύα εργϊςιμη κϊθε μόνα. Εξαιρούνται οι μόνεσ 

επτϋμβριοσ και Οκτώβριοσ.  

Κατ’ εξαύρεςη, οι πληρωμϋσ τησ πρώτησ και τησ δεύτερησ δόςησ καταβϊλλονται με την 

ολοκλόρωςη των διαδικαςιών τησ Α’ Κατανομόσ χρηματοδότηςησ.  

Όλα τα προαναφερόμενα ϋγγραφα πιςτοπούηςησ του φυςικού και οικονομικού αντικειμϋνου 

υποβϊλλονται ςτο δικαιούχο Ε.Ε.Σ.Α.Α. ςε ηλεκτρονικό μορφό και ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνα, 

ςύμφωνα με το Ωρθρο 11 τησ ςχετικόσ ΚΤΑ.  Εξαύρεςη αποτελούν δικαιολογητικϊ που ό ύδια η 

Ε.Ε.Σ.Α.Α. θα ζητόςει από το φορϋα να υποβληθούν ςε χαρτώα μορφό (π.χ. φορολογικϋσ 

ενημερότητεσ με παρακρϊτηςη). 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11 : 

ΔΙΑΚΟΠΗ – ΜΗ ΦΡΗΗ ΠΑΡΕΦΟΜΕΝΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

ε περύπτωςη διακοπόσ τησ παρεχόμενησ υπηρεςύασ (προςκόμιςη Τ.Δ. του Ν.1599) για λόγουσ 

που δεν οφεύλονται ςε υπαιτιότητα τησ Δομόσ, τότε αποδύδεται ςτο Υορϋα το αντύτιμο του 

τρϋχοντοσ μηνόσ από την Ε.Ε.Σ.Α.Α. Α.Ε. 

ε περιπτώςεισ διακοπόσ ό μη χρόςησ των παρεχόμενων υπηρεςιών, εύτε κατόπιν δηλώςεωσ 

τησ/του ωφελούμενησ/νου εύτε εφόςον ςυντρϋχουν λόγοι διακοπόσ, ςύμφωνα με την εκϊςτοτε 

ιςχύουςα νομοθεςύα και τον κανονιςμό λειτουργύασ του Υορϋα/Δομόσ, εξετϊζεται η περύπτωςη 

από την Ε.Ε.Σ.Α.Α. Α.Ε. και διακόπτεται η απόδοςη του αντιτύμου ςτον Υορϋα. 

Η ενεργοπούηςη τησ «Αξύασ τοποθϋτηςησ» (voucher)  ό η αλλαγό δομόσ ό η αλλαγό 

οποιουδόποτε ϊλλου ςτοιχεύου τησ Δομόσ/Υορϋα τησ γύνεται την πρώτη κϊθε μόνα ό την πρώτη 

εργϊςιμη κϊθε μόνα και ςτην περύπτωςη αυτό απαιτούνται όλα τα ςχετικϊ δικαιολογητικϊ 

(ςύμβαςη, εξουςιοδότηςη του ωφελούμενου, ϊδεια ύδρυςησ και λειτουργύασ τησ δομόσ, τυχόν 

τροποποιόςεισ). 

Η ωφελούμενη διατηρεύ το δικαύωμα ενεργοπούηςησ του voucher καθ’ όλη τη διϊρκεια του 

Προγρϊμματοσ, όποτε και εϊν αυτό ςυμβεύ πλην των δύο (2) τελευταύων μηνών, δηλαδό του 

Ιουνύου και του Ιουλύου 2021. Επύςησ, η ωφελούμενη διατηρεύ την «αξύα τοποθϋτηςησ» (voucher), 

που τησ ϋχει χορηγηθεύ ςε περύπτωςη αλλαγόσ Υορϋα/Δομόσ υποδοχόσ του /των παιδιού/ών τησ 

κατϊ τη διϊρκεια τησ ςχολικόσ χρονιϊσ. 

 

ΑΔΑ: ΡΔΒ5465ΖΩ5-3Β2



34 
 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12: 

ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΨΠΙΚΨΝ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ 
 
ύμφωνα με τον Κανονιςμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου, τον Ν. 4624/2019 και 

το ϊρθρο 54Α παρ. 4 του ν. 4314/14, ωσ Τπεύθυνοσ Επεξεργαςύασ των δεδομϋνων των 

υποκειμϋνων τησ δρϊςησ «Εναρμόνιςη οικογενειακόσ και επαγγελματικόσ ζωόσ 2020 - 2021» 

ορύζεται το Τπουργεύο Ανϊπτυξησ και Επενδύςεων, ενώ τόςον η Ελληνικό Εταιρεύα Ανϊπτυξησ 

και Αυτοδιούκηςησ (Ε.Ε.Σ.Α.Α.) Α.Ε., ωσ Δικαιούχοσ των Πρϊξεων που ςυγκροτούν τη δρϊςη 

«Εναρμόνιςη οικογενειακόσ και επαγγελματικόσ ζωόσ 2020 - 2021»,  όςο και οι Ειδικϋσ Τπηρεςύεσ 

Διαχεύριςησ των οικεύων Επιχειρηςιακών Προγραμμϊτων, ορύζονται ωσ Εκτελούντεσ την 

Επεξεργαςύα. 

κοπόσ τησ επεξεργαςύασ των προςωπικών δεδομϋνων των υποκειμϋνων εύναι αφενόσ η 

διεκπεραύωςη των αιτόςεων των ωφελούμενων και η διαςφϊλιςη τησ παροχόσ ςε αυτούσ των 

προβλεπόμενων από τη δρϊςη υπηρεςιών και αφετϋρου η τόρηςη των νομικών υποχρεώςεων 

του Τπεύθυνου Επεξεργαςύασ και των ανωτϋρω Εκτελούντων την Επεξεργαςύα που απορρϋουν 

από το εθνικό δύκαιο και τισ διατϊξεισ του Κανονιςμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαώκού 

Κοινοβουλύου και του υμβουλύου για το Ευρωπαώκό Κοινωνικό Σαμεύο (ΕΚΣ), καθώσ και το 

κανονιςτικό πλαύςιο που διϋπει την εςωτερικό λειτουργύα τουσ. 

 

Ψσ υποκεύμενα των δεδομϋνων θεωρούνται οι αιτούςεσ και τα ωφελούμενα τϋκνα αυτών, 

καθώσ επύςησ και οι νόμιμοι εκπρόςωποι των Υορϋων/Δομών που ςυμμετϋχουν ςτη δρϊςη, 

εφόςον οι εν λόγω Υορεύσ/Δομϋσ εύναι ατομικϋσ επιχειρόςεισ. το πλαύςιο τησ δρϊςησ, θα 

λαμβϊνει χώρα επεξεργαςύα (ςυλλογό, καταχώρηςη ςε Πληροφοριακϊ υςτόματα, 

επεξεργαςύα, αποθόκευςη, κ.λπ.) απλών προςωπικών δεδομϋνων (ςτοιχεύα ταυτότητασ, 

διεύθυνςησ και επικοινωνύασ, ΑΥΜ, ΑΜΚΑ, ςτοιχεύα οικογενειακόσ και επαγγελματικόσ 

κατϊςταςησ, κ.λπ.) καθώσ και δεδομϋνων ειδικόσ κατηγορύασ (οικονομικϊ ςτοιχεύα, 

υπηκοότητα, κατϊςταςη υγεύασ-αναπηρύα, κ.λπ.), ενώ δεν θα υπϊρξει διαβύβαςη προςωπικών 

δεδομϋνων ςε τρύτεσ χώρεσ ό διεθνεύσ οργανιςμούσ. 

 

Σα παραπϊνω προςωπικϊ δεδομϋνα θα αντλούνται, τόςον απευθεύασ από τα υποκεύμενα, όπωσ 

ιδύωσ μϋςω τησ αύτηςησ/ϋνςταςησ του ενδιαφερομϋνου ό μϋςω των προβλεπόμενων ςτοιχεύων 

και παραςτατικών εκπροςώπου Υορϋα/Δομόσ, όςον και μϋςω αυτόματησ διαδικαςύασ από 

πληροφοριακϊ ςυςτόματα Υορϋων του Δημόςιου ό του ευρύτερου δημόςιου τομϋα, όπωσ 

Μητρώο Πολιτών, Α.Α.Δ.Ε., ΕΡΓΑΝΗ, Ο.Α.Ε.Δ., Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. κ.λπ. Η εν λόγω διαδικαςύα θα 

υλοποιεύται μϋςω του Κϋντρου Διαλειτουργικότητασ τησ Γ.Γ.Π..Δ.Δ. του Τπουργεύου Χηφιακόσ 

Διακυβϋρνηςησ, τηρώντασ τισ διατϊξεισ του Κανονιςμού (ΕΕ) 2016/679, του Ν.4624/2019, του 

Ν.2472/1997 καθ’ ο μϋροσ δεν ϋρχονται ςε αντύθεςη με τον Κανονιςμό (ΕΕ) 2016/679, καθώσ και 

τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 8 παρ.4 του Ν.1599/1986.  

 

Η επεξεργαςύα των ωσ ϊνω προςωπικών δεδομϋνων κρύνεται απαραύτητη για την εκπλόρωςη 

καθόκοντοσ που εκτελεύται προσ το δημόςιο ςυμφϋρον και τη ςυμμόρφωςη με ϋννομη 

υποχρϋωςη του υπευθύνου επεξεργαςύασ (ϊρθρο 6 παρ. 1 περ. γ΄ και ε’ του ΓΚΠΔ), καθώσ και για 

την εκτϋλεςη των υποχρεώςεων και την ϊςκηςη ςυγκεκριμϋνων δικαιωμϊτων ςτο τομϋα του 

ΑΔΑ: ΡΔΒ5465ΖΩ5-3Β2



35 
 

εργατικού δικαύου κοινωνικόσ αςφϊλιςησ και κοινωνικόσ προςταςύασ (ϊρθρο 9 παρ. 2 περ. β΄ 

του ΓΚΠΔ). Προσ τούτο, ο χρόνοσ διατόρηςησ των προςωπικών δεδομϋνων ςυναρτϊται με τη 

νομικό υποχρϋωςη του Τπεύθυνου Επεξεργαςύασ και των Εκτελούντων την Επεξεργαςύα που 

ςυνδϋεται με κϊθε επιμϋρουσ επεξεργαςύα και διαφοροποιεύται κατϊ περύπτωςη (επύ 

παραδεύγματι οι αιτόςεισ πρϋπει τηρούνται για 10 ϋτη). 

 

Επιπλϋον, προκειμϋνου από την επεξεργαςύα των εν λόγω δεδομϋνων να υπϊρχει η δυνατότητα 

εξαγωγόσ των απαραύτητων ςτοιχεύων που αφορούν ςτο ςυνολικό ετόςιο οικογενειακό 

ειςόδημα (και των δύο ςυζύγων/μερών), όπωσ αυτό αναγρϊφεται ςτην Πρϊξη Διοικητικού 

Προςδιοριςμού Υόρου, ςτην περύπτωςη που η αιτούςα εύναι ϋγγαμη ό διϊγει με ςύμφωνο 

ςυμβύωςησ, θα ζητεύται η λόψη τησ ςχετικόσ ςυναύνεςησ του ετϋρου μϋλουσ, που θα υλοποιεύται 

μϋςω τησ ύδιασ εφαρμογόσ «Ηλεκτρονικό υποβολό των αιτόςεων» με τη χρόςη των δικών του 

κωδικών-διαπιςτευτηρύων τησ Γ.Γ.Π..Δ.Δ. (κωδικού taxisnet). 

 

Λαμβϊνοντασ υπόψη τισ ανωτϋρω νόμιμεσ βϊςεισ επεξεργαςύασ των προςωπικών δεδομϋνων, 

τα υποκεύμενα διατηρούν το δικαύωμα τησ ενημϋρωςησ ςχετικϊ με τισ επεξεργαςύεσ που 

υφύςτανται τα προςωπικϊ τουσ δεδομϋνα και τησ πρόςβαςησ ςε αυτϊ, τησ διόρθωςησ 

ανακριβών ό ελλιπών δεδομϋνων, το δικαύωμα τη διαγραφόσ και/ό του περιοριςμού τησ 

επεξεργαςύασ (εφόςον αυτό δεν εύναι πλϋον απαραύτητη ό γύνεται με μη ςύννομο τρόπο ό η 

διαγραφό εύναι υποχρεωτικό από το νόμο), το δικαύωμα φορητότητασ των δεδομϋνων, το 

δικαύωμα εναντύωςησ ςτην λόψη αυτοματοποιημϋνων αποφϊςεων, καθώσ και το δικαύωμα 

υποβολόσ καταγγελύασ ςτην Αρχό Προςταςύασ Δεδομϋνων (www.dpa.gr).  

 

Για την ϊςκηςη των ανωτϋρω δικαιωμϊτων, καθώσ και για οποιαδόποτε περαιτϋρω 

πληροφορύα ό διευκρύνιςη ςχετικϊ με την επεξεργαςύα των προςωπικών τουσ δεδομϋνων, οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Τπεύθυνο Προςταςύασ Δεδομϋνων τησ 

Ε.Ε.Σ.Α.Α. κ. Γεώργιο αραντύδη (Μυλλϋρου 73-77, Αθόνα 104 36, τηλ.: 2131320701, e-mail: 

dpo@eetaa.gr). 

 

Με την αύτηςό τουσ, οι ενδιαφερόμενεσ δηλώνουν ότι ενημερώθηκαν για την ωσ ϊνω 

επεξεργαςύα των προςωπικών τουσ δεδομϋνων, που περιλαμβϊνονται ςτην αύτηςη και ςτα 

ερωτηματολόγια Ειςόδου - Εξόδου, ςυμπεριλαμβανομϋνων και των ευαύςθητων, που 

πραγματοποιεύται για τουσ ςκοπούσ τησ υλοπούηςησ του παρόντοσ προγρϊμματοσ, τησ 

διενϋργειασ ερευνών και τησ εκπόνηςησ μελετών για την αξιολόγηςό του και τησ ϊςκηςησ του 

ελϋγχου ωσ προσ την υλοπούηςό του.  

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13: 

ΕΠΙΣΡΟΠΕ 

Η διαδικαςύα υπαγωγόσ των ωφελούμενων, όπωσ περιγρϊφεται ανωτϋρω, διενεργεύται από 

Επιτροπϋσ που ςυςτόνονται /ςυγκροτούνται με Απόφαςη του αρμοδύου οργϊνου τησ Ε.Ε.Σ.Α.Α.. 

Ειδικότερα, για την υπαγωγό των ωφελούμενων, ςυςτόνεται / ςυγκροτεύται: 

Α.  Επιτροπό Επιλογόσ Ψφελουμϋνων  (Ε.Ε.Ψ.)  

Β.  Επιτροπό Εξϋταςησ Ενςτϊςεων (Ε.Ε.Ε.). 
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Ειδικότερα:  

Α.  Σο ϋργο τησ Επιτροπόσ Επιλογόσ Ψφελουμϋνων  (Ε.Ε.Ψ.) ςυνύςταται ςτα εξόσ: 

α) την παροχό κατευθύνςεων με ςτόχο τη διευκόλυνςη του ϋργου ελϋγχου των αιτόςεων   

β)  την επιβεβαύωςη τησ διαδικαςύασ ελϋγχου των αιτόςεων ςυμμετοχόσ  

γ) την κατϊρτιςη των πινϊκων (προςωρινών και οριςτικών), οι οπούοι αφορούν ςτισ 

ωφελούμενεσ. 

Οι ωφελούμενεσ που πληρούν τουσ όρουσ ςυμμετοχόσ κατατϊςςονται ςε πύνακα ανϊ 

Περιφϋρεια, Νομό, Δόμο και ηλικύεσ παιδιών. Οι «Αιτόςεισ ςυμμετοχόσ – Δηλώςεισ», οι 

οπούεσ δεν πληρούν τουσ όρουσ τησ παρούςασ, απορρύπτονται και καταρτύζεται πύνακασ 

με τουσ αιτούντεσ που δεν υπϊγονται και την αιτιολογύα απόρριψόσ τουσ  

δ) την υποβολό ςτο Δ.. τησ Ε.Ε.Σ.Α.Α. προσ ϋγκριςη των οριςτικών πινϊκων των 

ωφελούμενων.  

ε) τισ τυχόν ειςηγόςεισ προσ το Δ.. τησ Ε.Ε.Σ.Α.Α. για τη μεταφορϊ τυχόν αδιϊθετων 

υπολούπων του προώπολογιςμού.  

ςτ) καθώσ και για ότι ϊλλο κριθεύ αναγκαύο. 

 

Β.  Σο ϋργο τησ Επιτροπόσ Εξϋταςησ Ενςτϊςεων (Ε.Ε.Ε.), ςυνύςταται ςτα εξόσ: 

α)  την εξϋταςη τυχόν ενςτϊςεων. 

β)  την ειςόγηςη προσ το Δ.. τησ Ε.Ε.Σ.Α.Α. κατόπιν τησ εξϋταςησ των ανωτϋρω ενςτϊςεων. 

 

Ο δικαιούχοσ Ε.Ε.Σ.Α.Α., μπορεύ να ςυςτόςει και οποιαδόποτε ϊλλη Επιτροπό κρύνει ότι εύναι 

απαραύτητη για τη διευκόλυνςη του ϋργου τησ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14: 
ΕΛΕΓΦΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 

 
Προκειμϋνου να διαςφαλιςτεύ η αποτελεςματικότητα και η ορθό εφαρμογό των ενεργειών τησ 

ςχετικόσ Κ.Τ.Α. και τησ παρούςασ Πρόςκληςησ, τα αρμόδια όργανα, ςύμφωνα με το θεςμικό 

πλαύςιο, που διϋπει το ΕΠΑ 2014-2020, λαμβϊνουν τα αναγκαύα μϋτρα με ςκοπό: 

α) την τόρηςη των εφαρμοζόμενων εθνικών και κοινοτικών διατϊξεων 

β) την εφαρμογό των διαδικαςιών, που διαςφαλύζουν την ορθότητα και κανονικότητα των 

δαπανών που δηλώνονται ςτο πλαύςιο του Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ. 

γ) την επιλεξιμότητα των δαπανών και την αιτιολόγηςό τουσ. 

δ) την πρόληψη ό την διαπύςτωςη τυχόν παραβϊςεων και την επιβολό κυρώςεων. 

ε) την ανϊκτηςη τυχόν αχρεωςτότωσ καταβληθϋντων ποςών μετϊ τη διαπύςτωςη ςχετικόσ 

παρϊβαςησ, και  

ςτ) την εξαςφϊλιςη επαρκούσ διαδρομόσ ελϋγχου. 

 

Επίπεδο – είδοσ ελέγχου και αρμόδια όργανα 

Προσ τουσ Υορεύσ/ Δομϋσ: 

α)   Διοικητικόσ Ϊλεγχοσ, ο οπούοσ διενεργεύται από την Ε.Ε.Σ.Α.Α. Α.Ε. 

β)  Επιτόπιοσ Ϊλεγχοσ, ο οπούοσ διενεργεύται από την Ε.Ε.Σ.Α.Α. Α.Ε. δειγματοληπτικϊ. Ο 

επιτόπιοσ ϋλεγχοσ δύναται να διενεργεύται ςε οποιαδόποτε Δομό φιλοξενεύ τϋκνο/α 

ωφελούμενησ/νου χωρύσ προηγούμενη ειδοπούηςη. 
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γ)  Διοικητικϋσ και επιτόπιεσ επαληθεύςεισ, οι οπούεσ διενεργούνται από την Ε.Τ.Δ. του Ε.Π. 

ΑΝ.Α.Δ.Ε.Δ.Β.Μ. και τισ Ε.Τ.Δ. των Π.Ε.Π., ςύμφωνα με όςα προβλϋπονται από το 

εφαρμοζόμενο ςύςτημα διαχεύριςησ και ελϋγχου των Ε.Π. του ΕΠΑ 2014-2020. 

δ)  Επιθεωρόςεισ, που διενεργούνται από την Αρχό Πιςτοπούηςησ. 

ε)  Ϊλεγχοι, οι οπούοι διενεργούνται από την Αρχό Ελϋγχου (ΕΔΕΛ), ςύμφωνα με τα οριζόμενα 

ςτο Ν.4314/2014, όπωσ αυτόσ ιςχύει και το εφαρμοζόμενο ςύςτημα διαχεύριςησ και ελϋγχου 

των επιχειρηςιακών προγραμμϊτων από τα οπούα ςυγχρηματοδοτεύται η δρϊςη/πρϊξη. 

ςτ) Ϊλεγχοι, οι οπούοι διενεργούνται από τα αρμόδια ευρωπαώκϊ ελεγκτικϊ όργανα. 

 

Οι επιτόπιεσ επαληθεύςεισ, καθώσ και οι ϋλεγχοι ςυνύςτανται ςτην επαλόθευςη τησ παροχόσ 

των ςυγχρηματοδοτούμενων υπηρεςιών και τησ πραγματοπούηςησ των δαπανών που δηλώνει 

η Ε.Ε.Σ.Α.Α. Α.Ε., ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ απόφαςησ ϋνταξησ, καθώσ και τησ ςυμμόρφωςησ 

των ςυμμετεχόντων με τουσ εθνικούσ και κοινοτικούσ κανόνεσ καθ’ όλη την περύοδο 

υλοπούηςησ. 

 

Διαδρομή ελέγχου 

Για κϊθε ςυγχρηματοδοτούμενη πρϊξη απαιτεύται ο καθοριςμόσ διαδικαςιών για τη διαςφϊλιςη 

τησ τόρηςησ όλων των εγγρϊφων ςχετικϊ με τισ δαπϊνεσ και τουσ λογιςτικούσ ελϋγχουσ που 

απαιτούνται για τη διαςφϊλιςη επαρκούσ διαδρομόσ ελϋγχου. Η διαδρομό ελϋγχου θεωρεύται 

επαρκόσ εφόςον πληρούνται τα ακόλουθα κριτόρια: 

α) Η ςυμφωνύα μεταξύ των ςυνολικών ποςών που πιςτοποιούνται ςτην Επιτροπό και των 

αναλυτικών λογιςτικών εγγρϊφων και δικαιολογητικών που τηρούνται από την αρχό 

πιςτοπούηςησ, την Ε.Τ.Δ. του Ε.Π. ΑΝ.Α.Δ.Ε.Δ.Β.Μ., τισ Ε.Τ.Δ. των Π.Ε.Π. και την Ε.Ε.Σ.Α.Α. Α.Ε. 

Οι λογιςτικϋσ καταχωρόςεισ πρϋπει να παρϋχουν αναλυτικϋσ πληροφορύεσ για τισ πληρωμϋσ 

που πραγματοπούηςε η Ε.Ε.Σ.Α.Α. Α.Ε. Προσ τούτο, πρϋπει να περιλαμβϊνουν την ημερομηνύα 

καταχώριςησ, το ποςό κϊθε κονδυλύου τησ δαπϊνησ, τον προςδιοριςμό των 

δικαιολογητικών εγγρϊφων, την ημερομηνύα και μϋθοδο τησ πληρωμόσ και να 

αποδεικνύονται από τα αναγκαύα παραςτατικϊ, τα οπούα θα επιςυνϊπτονται. 

β) Η επαλόθευςη τησ καταβολόσ τησ δημόςιασ ςυνειςφορϊσ ςτον Δικαιούχο. 

γ) Η επαλόθευςη τησ εφαρμογόσ των κριτηρύων επιλογόσ που καθορύζονται από τισ Επιτροπϋσ 

Παρακολούθηςησ των Ε.Π. 

δ) Η ύπαρξη για κϊθε Πρϊξη, κατϊ περύπτωςη, των τεχνικών προδιαγραφών και του ςχεδύου 

χρηματοδότηςησ, εγγρϊφων, εκθϋςεων προόδου και εκθϋςεων ςχετικϊ με τισ επαληθεύςεισ 

και τουσ ελϋγχουσ που πραγματοποιόθηκαν. 

 

Ανϊκτηςη αχρεωςτότωσ ό παρανόμωσ καταβληθϋντων ποςών 

Εϊν μετϊ από διοικητικό ό επιτόπιο ϋλεγχο τησ Ε.Ε.Σ.Α.Α. Α.Ε. διαπιςτωθεύ η μη τόρηςη των 

υποχρεώςεων, όπωσ αυτϋσ απορρϋουν από την παρούςα ό και τισ μεταξύ φορϋων και 

ωφελουμϋνων ςυμβϊςεισ ό παρατυπύα κατϊ την υλοπούηςη δρϊςεων ό πρϊξεων που οφεύλεται 

ςε πρϊξη ό παρϊλειψη από την οπούα προκύπτει αχρεωςτότωσ ό παρανόμωσ καταβληθεύςα 

δαπϊνη, ο Δικαιούχοσ αναζητϊ από το φορϋα την επιςτροφό του και ςε περύπτωςη μη 

επιςτροφόσ ςυντϊςςεται από την Ε.Ε.Σ.Α.Α. ϋκθεςη επιτόπιασ επαλόθευςησ και ειςόγηςη για 

δημοςιονομικό διόρθωςη, οι οπούεσ διαβιβϊζονται αρμοδύωσ προκειμϋνου να καταλογιςθεύ εισ 

βϊροσ τησ Δομόσ/Υορϋα που ϋλαβε την αντύςτοιχη χρηματοδότηςη.  

ΑΔΑ: ΡΔΒ5465ΖΩ5-3Β2



38 
 

Σροποποιόςεισ των προθεςμιών για τη διαδικαςύα επιλογόσ, εφόςον οι ςυνθόκεσ το 

επιβϊλλουν, θα ορύζονται με απόφαςη του Δ.. τησ Ε.Ε.Σ.Α.Α. Α.Ε. γενομϋνησ ςχετικόσ 

δημοςύευςησ ςτον τύπο. 

 

ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΣΗ  ΠΑΡΟΤΑ, ΘΑ ΔΗΜΟΙΕΤΘΕΙ ΣΟΝ ΗΜΕΡΗΙΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΠΟ. 
 
 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΨΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΣΗ Ε.Ε.Σ.Α.Α  Α.Ε. 

 

ΠΤΡΙΔΨΝ ΠΤΡΙΔΨΝ 
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