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

 

το πλαύςιο του Προγρϊμματοσ οικονομικόσ ςτόριξησ οικογενειών με παιδιϊ προςχολικόσ 

ηλικύασ, περιόδου 2020 - 2021» και ϋχοντασ υπόψη τισ διατϊξεισ: 

1. Σου ϊρθρου 35 του ν. 4704/2020 «Επιτϊχυνςη και απλούςτευςη τησ ενύςχυςησ 

οπτικοακουςτικών ϋργων, ενύςχυςη τησ Χηφιακόσ Διακυβϋρνηςησ και ϊλλεσ διατϊξεισ» 

(Α΄133). 

2. Σησ με αριθμό Δ11/οικ. 32940/1376/14-08-2020, κοινόσ υπουργικόσ απόφαςησ «Καθοριςμόσ 

των προώποθϋςεων και τησ διαδικαςύασ υλοπούηςησ του προγρϊμματοσ οικονομικόσ 

ςτόριξησ οικογενειών, με παιδιϊ προςχολικόσ ηλικύασ  (Β΄ 3538) . 

3. Σου ϊρθρου 16 του ν. 1518/1985  (Α΄ 30), «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. Σου ν. 3852/2010 (Α΄87) «Νϋα αρχιτεκτονικό τησ αυτοδιούκηςησ και τησ αποκεντρωμϋνησ 

διούκηςησ - Πρόγραμμα Καλλικρϊτησ», όπωσ ιςχύει και τισ εκδιδόμενεσ κατ’ 

εξουςιοδότηςό του ςχετικϋσ κανονιςτικϋσ πρϊξεισ και εγκυκλύουσ. 

5. Σων ϊρθρων 47 και 48 του ν. 4623/2019 «Ρυθμύςεισ του Τπουργεύου Εςωτερικών, 

διατϊξεισ για την ψηφιακό διακυβϋρνηςη, ςυνταξιοδοτικϋσ ρυθμύςεισ και ϊλλα 

επεύγοντα ζητόματα», όπωσ ιςχύει  (Α΄134). 

6. Σου ν. 4605 /2019 «Εναρμόνιςη τησ ελληνικόσ νομοθεςύασ με την Οδηγύα (ΕΕ) 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»  (Α΄52). 

7. Σου Κανονιςμού (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). 

8. Σου ν. 4624/2019 «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 (Α΄137). 

9. Σου ν. 4251/2014 (Α΄80) «Κώδικασ Μετανϊςτευςησ και Κοινωνικόσ ϋνταξησ και λοιπϋσ 

διατϊξεισ». 

10. Σου ν. 3463/2006  «Κύρωςη του Κώδικα Δόμων και Κοινοτότων» όπωσ ιςχύει (Α΄114). 

11. Σου ν. 2646/1998 «Ανϊπτυξη Εθνικού υςτόματοσ Κοινωνικόσ Υροντύδασ και ϊλλεσ 

διατϊξεισ»,  όπωσ ιςχύει (Α΄236).   

12. Σησ παρ. 13 του ϊρθρου 21 του ν. 3731/2008,  «Αναδιοργϊνωςη τησ δημοτικόσ αςτυνομύασ 

και ρυθμύςεισ λοιπών θεμϊτων αρμοδιότητασ Τπουργεύου Εςωτερικών»,  όπωσ ιςχύει (Α 

263). 
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13. Σου ν. 3386/2005 «Εύςοδοσ, διαμονό και κοινωνικό ϋνταξη υπηκόων τρύτων χωρών ςτην 

Ελληνικό Επικρϊτεια»,  όπωσ ιςχύει (Α΄212). 

14. Σου ν. 3536/2007 «Ειδικϋσ ρυθμύςεισ θεμϊτων μεταναςτευτικόσ πολιτικόσ και λοιπών 

ζητημϊτων αρμοδιότητασ Τπουργεύου Εςωτερικών, Δημόςιασ Διούκηςησ και 

Αποκϋντρωςησ» όπωσ ιςχύει (Α΄42) 

15. Σου ϊρθρου 3 του ν. 1566/1985 «Δομό και λειτουργύα τησ πρωτοβϊθμιασ και 

δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ και ϊλλεσ διατϊξεισ» ( Α΄ 167), όπωσ ιςχύει. 

16. Σου ϊρθρου 41 του ν. 3801/2009 «Ρυθμύςεισ θεμϊτων προςωπικού με ςύμβαςη εργαςύασ 

ιδιωτικού δικαύου αορύςτου χρόνου και ϊλλεσ διατϊξεισ οργϊνωςησ και λειτουργύασ  τησ 

Δημόςιασ Διούκηςησ», που αφορϊ ςε «Ρυθμύςεισ θεμϊτων δημοτικών και κοινοτικών 

ιδρυμϊτων και Ν.Π.Δ.Δ.»)  (Α  163), όπωσ ιςχύει. 

17. Σου ϊρθρου 34, παρ. 4 «Ρύθμιςη θεμϊτων δύχρονησ προςχολικόσ εκπαύδευςησ» του ν. 

4704/2020 ( Α΄133). 

18. Σου ϊρθρου 52 του ν. 4635/2019 «Επενδύω ςτην Ελλϊδα και ϊλλεσ διατϊξεισ» (Α΄167) 

19. Σησ υπ΄αρ.118944 ΕΞ 2019 απόφαςησ του Τπουργού Επικρατεύασ «Λειτουργύα Κϋντρου 

Διαλειτουργικότητασ τησ Γενικόσ Γραμματεύασ Πληροφοριακών υςτημϊτων Δημόςιασ 

Διούκηςησ του Τπουργεύου Χηφιακόσ Διακυβϋρνηςησ» (B΄3990). 

20. Σησ υπ΄αρ.3981ΕΞ2020 απόφαςησ του Τπουργού Επικρατεύασ «Παροχό Τπηρεςύασ 

Αυθεντικοπούηςησ Φρηςτών oAuth2.0 ςε Πληροφοριακϊ υςτόματα τρύτων Υορϋων» 

(Β΄762). 

21. Σου Κωδικοποιημϋνου καταςτατικού τησ Ελληνικόσ Εταιρεύασ Σοπικόσ Ανϊπτυξησ και 

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

22. Σου εκϊςτοτε θεςμικού και κανονιςτικού πλαιςύου που αφορϊ ςτην λειτουργύα 

Βρεφικών, Βρεφονηπιακών, Βρεφονηπιακών ταθμών Ολοκληρωμϋνησ Υροντύδασ και 

Παιδικών ταθμών.  

23. Σησ ανϊγκησ καθοριςμού των όρων και των προώποθϋςεων για την επιλογό, 

παρακολούθηςη, εκτϋλεςη, ϋλεγχο και κϊθε ϊλλη αναγκαύα λεπτομϋρεια για την 

υλοπούηςη του προγρϊμματοσ,  που αφορϊ ςτην παροχό ςε πρόςωπα ωφελούμενα, 

θϋςησ φροντύδασ και φιλοξενύασ βρεφών/ νηπύων, ςε αντύςτοιχεσ δομϋσ. 
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Προςκαλεύ 

 

 Μητϋρεσ βρεφών και νηπύων  

 Μητϋρεσ νηπύων με Αναπηρύα 

 Ωτομα τα οπούα ϋχουν και αςκούν κατϊ νόμο την επιμϋλεια των παιδιών,  

 

που επιθυμούν να εγγρϊψουν τα τϋκνα τουσ ςε Βρεφικούσ, Παιδικούσ, Βρεφονηπιακούσ 

ταθμούσ και Βρεφονηπιακούσ ταθμούσ Ολοκληρωμϋνησ Υροντύδασ και πληρούν τισ 

προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ τησ παρούςασ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1: 

ΠΛΑΙΙΟ – ΟΡΙΜΟΙ - ΣΟΦΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
 

1.1. Πλαύςιο 

Λαμβϊνοντασ ωσ βϊςη, τουσ όρουσ και τον τρόπο εφαρμογόσ τησ δρϊςησ «Εναρμόνιςη 

Οικογενειακόσ και Επαγγελματικόσ Ζωόσ» και τα θετικϊ αυτόσ αποτελϋςματα, το παρόν 

Πρόγραμμα διευρύνει τον κύκλο των ωφελούμενων παιδιών και ςυνακόλουθα των 

οικογενειών, εκ των οπούων προϋρχονται.  

Με ςκοπό να καλυφθεύ το κενό τησ κρατικόσ μϋριμνασ  επεκτεύνεται, αφενόσ ςτισ οικογϋνειεσ 

των υπαλλόλων (μονύμων και αορύςτου χρόνου) του Δημοςύου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Σ.Α. (α’ 

και β’ βαθμού) και αφετϋρου ςε παιδιϊ οικογενειών εργαζόμενων ςτον ιδιωτικό τομϋα, οι 

οπούεσ δεν μπορούν να ςυμμετϋχουν ςτο υφιςτϊμενο πρόγραμμα «Εναρμόνιςη Οικογενειακόσ 

και Επαγγελματικόσ Ζωόσ», λόγω των ιδιαύτερα χαμηλών ειςοδηματικών κριτηρύων που αυτό 

θϋτει. 

Σο Τπουργεύο Εργαςύασ και Κοινωνικών Τποθϋςεων,  ςτο πλαύςιο των αρμοδιοτότων του και 

ςύμφωνα με τη διϊταξη του ϊρθρου 35 του ν. 4704/2020, για την ενύςχυςη τησ παιδικόσ 

προςταςύασ, υλοποιεύ πρόγραμμα οικονομικόσ ςτόριξησ οικογενειών με παιδιϊ προςχολικόσ 

ηλικύασ. Ειδικότερα, το πρόγραμμα αφορϊ ςτην παροχό θϋςεων φροντύδασ και φιλοξενύασ για 

βρϋφη από 2 μηνών ϋωσ 2,5 ετών και νόπια από 2,5 ετών ϋωσ την ηλικύα εγγραφόσ τουσ ςτην 

υποχρεωτικό εκπαύδευςη, με ςκοπό την εναρμόνιςη οικογενειακόσ και επαγγελματικόσ ζωόσ  

και  την ενύςχυςη τησ παιδικόσ προςταςύασ. 

Τπεύθυνοσ φορϋασ υλοπούηςησ, εκτϋλεςησ και διαχεύριςησ του προγρϊμματοσ, η 

χρηματοδότηςη του οπούου καλύπτεται από πιςτώςεισ του Τπουργεύου Εργαςύασ και 

Κοινωνικών Τποθϋςεων, εύναι η Ελληνικό Εταιρεύα Σοπικόσ Ανϊπτυξησ και Αυτοδιούκηςησ 

(Ε.Ε.Σ.Α.Α.) Α.Ε., κατϊ τα αναφερόμενα ςτο ϊρθρο 35 παρ. 5 του ν. 4704/2020 και ςτο ϊρθρο 1 

παρ. 2 τησ με αριθμό Δ11/οικ.32940/1376/14-08-2020 κ.υ.α. 
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1.2. Οριςμού 

Ψσ ωφελούμενοι/εσ του Προγρϊμματοσ, ορύζονται όςοι/εσ πληρούν τισ προώποθϋςεισ του 

ϊρθρου 3 τησ παρούςασ πρόςκληςησ, ςύμφωνα και με τα αναφερόμενα ςτο ϊρθρο 4 τησ υπ’ 

αριθμ. Δ11/οικ.32940/1376/14-08-2020 κ.υ.α. και λαμβϊνουν «αξύα τοποθϋτηςησ» (voucher) ςτισ 

κατηγορύεσ Δομών που αναφϋρονται ςτην παρ. 4.2 τησ παρούςασ; πρόςκληςησ και ςτο ϊρθρο 5 

τησ προαναφερόμενησ ςχετικόσ κ.υ.α. 

 

Ψσ Δομϋσ, ορύζονται οι πϊροχοι θϋςεων φροντύδασ και φύλαξησ βρεφών και νηπύων, όπωσ 

προςδιορύζονται ςτο ϊρθρο 4 τησ παρούςασ, ςύμφωνα και με τα αναφερόμενα ςτο ϊρθρο 5 τησ 

υπ’ αριθμ.  Δ11/οικ.32940/1376/14-08-2020 κ.υ.α. 

 

Ψσ «Αξύα τοποθϋτηςησ» (voucher), ορύζεται το αντύτιμο ό μϋροσ του αντιτύμου, το οπούο 

καταβϊλλεται, για λογαριαςμό των ωφελούμενων και κατόπιν ςχετικόσ εξουςιοδότηςόσ τουσ 

προσ την Ε.Ε.Σ.Α.Α. Α.Ε., ςτουσ Υορεύσ για παροχό υπηρεςιών φροντύδασ και φιλοξενύασ τϋκνων 

ςτη δομό/δομϋσ τουσ, ςυμφώνωσ προσ το οριζόμενο ύψοσ του αντιτύμου, όπωσ αυτό ορύζεται 

ςτο ϊρθρο 6 τησ με  αριθ.Δ11/οικ.32940/1376/14-08-2020 κ.υ.α και αναφϋρεται ςτο ϊρθρο 2 τησ 

παρούςασ. 

 

Ψσ Τπεύθυνοσ επεξεργαςύασ δεδομϋνων κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 4 του Κανονιςμού (ΕΕ) 

2016/679 (Γενικόσ Κανονιςμόσ για την Προςταςύα Δεδομϋνων, «Γ.Κ.Π.Δ.») εύναι για όλεσ τισ 

ωφελούμενεσ του προγρϊμματοσ και τα μϋλη των οικογενειών τουσ το Τπουργεύο Εργαςύασ και 

Κοινωνικών Τποθϋςεων.  

 

Ψσ εκτελούςα την επεξεργαςύα των δεδομϋνων των ωφελούμενων του προγρϊμματοσ και των 

μελών των οικογενειών τουσ κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 4 του Γ.Κ.Π.Δ. ορύζεται η Ελληνικό 

Εταιρεύα Σοπικόσ Ανϊπτυξησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε.Ε.Σ.Α.Α.) Α.Ε. για λογαριαςμό του Τπουργεύου 

Εργαςύασ και Κοινωνικών Τποθϋςεων. 

 

1.3.  τόχοσ & Αντικεύμενο του Προγρϊμματοσ 

τόχοσ του Προγρϊμματοσ:  

Σο Πρόγραμμα, ενιςχύοντασ ταυτόχρονα γονεύσ και παιδιϊ, ςτοχεύει: (α) ςτην οικονομικό 

ςτόριξη κατϊ το δυνατό περιςςότερων οικογενειών, ώςτε να ανταποκριθούν ςτουσ 

απαιτητικούσ  ρόλουσ τουσ, τησ οικογενειακόσ μϋριμνασ και τησ φροντύδασ των παιδιών, 

ςύμφωνα με τισ διεθνεύσ απαιτόςεισ για την παιδικό προςταςύα, (β) ςτην ενύςχυςη τησ 

πρόςβαςησ των ωφελούμενων ςτην εργαςύα, μϋςω τησ παροχόσ ποιοτικών υπηρεςιών 

φροντύδασ και φιλοξενύασ βρεφών/ νηπύων, (γ) ςτην οικονομικό ςτόριξη των οικογενειών, που 

δεν δύνανται να εύναι δικαιούχοι ςυγχρηματοδοτούμενων υλοποιούμενων δρϊςεων 

εναρμόνιςησ οικογενειακόσ και επαγγελματικόσ ζωόσ, προκειμϋνου να φιλοξενηθούν τα βρϋφη 

και τα νόπια ςε βρεφικούσ, βρεφονηπιακούσ και παιδικούσ ςταθμούσ, και (δ) ςτην παροχό 

ποιοτικόσ προςχολικόσ εκπαύδευςησ ςτα παιδιϊ, ωσ επύ μϋρουσ εκδόλωςη τησ κρατικόσ 

μϋριμνασ για την προςταςύα τησ παιδικόσ ηλικύασ.   

 

Αντικεύμενο του προγρϊμματοσ αποτελεύ, η παροχό ςτουσ ωφελούμενουσ, θϋςεων  φροντύδασ 

και φιλοξενύασ βρεφών και νηπύων, μϋςω τησ «αξύασ τοποθϋτηςησ», η οπούα θα καλύπτει το 

ςύνολο, ό μϋροσ τησ αξύασ των παρεχόμενων υπηρεςιών, ςε αντύςτοιχεσ δομϋσ, όπωσ 

περιγρϊφονται ςτο ϊρθρο 4 τησ παρούςασ. 
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ΑΡΘΡΟ 2: 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

2.1.  Επιλϋξιμεσ ενϋργειεσ 

Σο Πρόγραμμα 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. 

Οι ωφελούμενοι/εσ επιλϋγουν θϋςη ςε Δομό ηλικιακόσ κατηγορύασ, αντύςτοιχησ τησ ηλικύασ 

του/των τϋκνου/τϋκνων τουσ. 

Η «αξύα τοποθϋτηςησ» καλύπτει μϋροσ ό το ςύνολο τησ δαπϊνησ για : 

α)  παροχό θϋςεων φροντύδασ και φιλοξενύασ  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)   παροχό θϋςεων φροντύδασ παιδιών βρεφικόσ και προςχολικόσ ηλικύασ από 8 μηνών ϋωσ την 

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

ιςχύον θεςμικό πλαύςιο, ςε βρεφονηπιακούσ ταθμούσ Ολοκληρωμϋνησ Υροντύδασ αντύςτοιχα. 

 

Η «αξύα τοποθϋτηςησ» (voucher) καλύπτει  μϋροσ, ό το ςύνολο (εφόςον εύναι εντόσ των ορύων 
του ϊρθρου 6 τησ υπ’ αριθμ.  Δ11/οικ.32940/1376/14-08-2020 κ.υ.α.)  τησ αξύασ των υπηρεςιών που 
οι δομϋσ των ανωτϋρω ςημεύων εύναι υποχρεωμϋνεσ να παρϋχουν, ςύμφωνα με το θεςμικό 
πλαύςιο που διϋπει την ύδρυςη και λειτουργύα τουσ. 
 

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 

του προγρϊμματοσ, για το δηλωθϋν διϊςτημα φούτηςησ του τϋκνου.  

 

2.2.  Προώπολογιςμόσ - Φρηματοδότηςη 

Ο ςυνολικόσ προώπολογιςμόσ του Προγρϊμματοσ ανϋρχεται ςτα 29.700.000€. 

Η χρηματοδότηςη του προγρϊμματοσ αποτελεύ εξ ολοκλόρου Δημόςια Δαπϊνη και προϋρχεται 

από πόρουσ του τακτικού προώπολογιςμού του Τπουργεύου Εργαςύασ και Κοινωνικών 

Τποθϋςεων. 

ε όλεσ τισ ωφελούμενεσ χορηγεύται «Αξύα Σοποθϋτηςησ» (Voucher), ύψουσ 180 €/μόνα, βϊςει 

τησ μοριοδότηςησ που ϋχουν λϊβει ςτο ςύνολο τησ χώρασ, μϋχρισ εξαντλόςεωσ του 

προώπολογιςμού του προγρϊμματοσ,. 
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ΑΡΘΡΟ 3: 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

 

Δικαύωμα υποβολόσ αύτηςησ ςυμμετοχόσ ςτην παρούςα Πρόςκληςη, ϋχουν οι εργαζόμενοι/εσ 

που  

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

Ο.Σ.Α. (α’ και β’ βαθμού), με την προώπόθεςη ότι ϋχουν ςυνολικό οικογενειακό δηλωθϋν 

ετόςιο ειςόδημα για το φορολογικό ϋτοσ 2019, το οπούο δεν μπορεύ, ςε καμύα περύπτωςη, 

δεν μπορεύ να υπερβαύνει  τισ : 

 30.000 € για αιτούντεσ/ςεσ που ϋχουν ϋωσ δύο (2) παιδιϊ 

 33.000 € για αιτούντεσ/ςεσ που ϋχουν ϋωσ τρύα (3) παιδιϊ 

 36.000 € για αιτούντεσ/ςεσ που ϋχουν ϋωσ τϋςςερα (4) παιδιϊ και 

 39.000 € για αιτούντεσ/ςεσ που ϋχουν ϋωσ από πϋντε (5) και ϊνω.  

 

  2.  εύναι μιςθωτού/ϋσ, αυτοαπαςχολούμενοι/εσ, οι οπούοι/εσ δεν δύναται να εύναι δικαιούχοι 

ςυγχρηματοδοτούμενων υλοποιούμενων Πρϊξεων ςτο πλαύςιο τησ Δρϊςησ «Εναρμόνιςησ 

οικογενειακόσ και επαγγελματικόσ ζωόσ» λόγω ειςοδηματικών κριτηρύων. υγκεκριμϋνα, 

με ςυνολικό οικογενειακό ειςόδημα : 

 από τισ 27.000,01 και ϋωσ τισ 30.000 € για αιτούντεσ/ςεσ που ϋχουν ϋωσ δύο (2) παιδιϊ 

 από τισ 30.000,01 και ϋωσ τισ 33.000 € για αιτούντεσ/ςεσ που ϋχουν ϋωσ τρύα (3) παιδιϊ 

 από τισ 33.000,01 και ϋωσ τισ 36.000 € για αιτούντεσ/ςεσ που ϋχουν ϋωσ τϋςςερα (4) 

παιδιϊ και 

 από τισ 36.000,01 και ϋωσ τισ 39.000 € για αιτούντεσ/ςεσ που ϋχουν ϋωσ από πϋντε (5) 

και ϊνω.  

 

Ο αριθμόσ των παιδιών που προαναφϋρονται (ςτο 1, 2) και υπολογύζονται ςτο ειςόδημα εύναι 

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

 

3. ανόκουν ςτισ ανωτϋρω υπ' αριθμ. 1 και 2 περιπτώςεισ, ϋχουν τϋκνα ηλικύασ 4-5 ετών και 

διαμϋνουν ςε δόμουσ, ςτουσ οπούουσ δεν εύναι υποχρεωτικό η δύχρονη εκπαύδευςη, ςύμφωνα 

με το ϊρθρο 34, παρ. 4. Ν. 4704/202 «Ρύθμιςη θεµϊτων δύχρονησ προςχολικόσ εκπαύδευςησ», 

με το οπούο ανεςτϊλη κατ' εξαύρεςη μϋχρι την ϋναρξη του ςχολικού ϋτουσ 2021-2022, η ϋναρξη 

εφαρμογόσ τησ υποχρεωτικόσ εκπαύδευςησ για τουσ Δόμουσ Αθηναύων, Ζωγρϊφου, 

Καλλιθϋασ, Νϋασ µύρνησ Αττικόσ και Νεϊπολησ-υκεών Θεςςαλονύκησ.   

 

Δεν ϋχουν δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτην παρούςα Πρόςκληςη όςοι: 

o εύναι ϊνεργοι και ϊεργοι, 

o εύχαν δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτην Πρόςκληςη (με Αρ. Πρωτ. 9549) που δημοςύευςε η  

Ε.Ε.Σ.Α.Α.  Α.Ε. ςτισ 16.7.2020 ςτο πλαύςιο τησ ςυγχρηματοδοτούμενησ από το ΕΠΑ 2014 - 

2020 Δρϊςησ «Εναρμόνιςη Οικογενειακόσ και Επαγγελματικόσ Ζωόσ» για την περύοδο 2020 – 

2021. 
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ΑΡΘΡΟ 4: 

ΔΟΜΕ/ΘΕΕΙ/ΥΟΡΕΙ 
 

4.1. Κατηγορύεσ Υορϋων 

Οι Υορεύσ που μπορούν να ςυμμετϋχουν ςτο Πρόγραμμα, 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 ό ενώςεισ ό υμπρϊξεισ αυτών 

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

παροχόσ αυτών των υπηρεςιών. 

 

4.2. Κατηγορύεσ Δομών και Θϋςεων 

Οι δομϋσ που μπορούν να ςυμμετϋχουν ςτη δρϊςη, δύνανται να εύναι  

 Βρεφικού, Βρεφονηπιακού και Παιδικού ταθμού 

 Βρεφονηπιακού ταθμού Ολοκληρωμϋνησ Υροντύδασ 

 

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

τα αναφερόμενα ςτο ϊρθρο 5 τησ ςχετικόσ κ.υ.α. ςτισ ακόλουθεσ κατηγορύεσ Α1, Α2, Β1, και Β2: 

 

         Κατηγορύεσ Δομών Κατηγορύεσ / Περιγραφό Θϋςεων 

Α. Βρεφικού, Βρεφονηπιακού 

και Παιδικού ταθμού 

Α1 Βρϋφη από 2 μηνών ϋωσ 2,5 ετών (30 μηνών) 

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

Α2 

 

Προ-νόπια από 2,5 ετών ςυμπληρωμϋνων κατϊ το μόνα 

εγγραφόσ (1-30/9/2020) μϋχρι 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. 

 

Σα ανωτϋρω όρια ηλικύασ θα εναρμονύζονται με το εκϊςτοτε ιςχύον θεςμικό πλαύςιο. 

Οι φορεύσ μπορούν να ςυμμετϋχουν ςτο Πρόγραμμα  για τισ  κατηγορύεσ των δομών Α1, Α2, Β1, 

Β2, με περιςςότερεσ τησ μύασ (1) βϊρδιασ 8ωρησ λειτουργύασ, εφόςον αυτό προκύπτει από την 

ϊδεια λειτουργύασ τουσ.  

Δεν περιλαμβϊνεται ςτο αντικεύμενο τησ Πρόςκληςησ, η παροχό υπηρεςιών από Μονϊδεσ 

Απαςχόληςησ Παιδιών. 

 

4.3. Παρεχόμενεσ υπηρεςύεσ 
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.  

 

Επιςημαύνεται ότι, οι κτιριακϋσ υποδομϋσ όλων των δομών (Α1,Α2,Β1,Β2) 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 
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νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δηλώνει ότι η/οι δομό/ϋσ του πληρού/ούν τα προαναφερόμενα, που 

αφορούν ςτην αςφαλό πρόςβαςη, παραμονό και υγιεινό των παιδιών. 

 

την περύπτωςη κατϊ την οπούα, τα ανωτϋρω δεν τηρούνται από τη  Δομό, 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. 

Εϊν, από την ϊδεια ύδρυςησ και λειτουργύασ προκύπτει ότι η Δομό παρϋχει ςύτιςη, τότε 

υποχρεούται να παρϋχει ςτο/ςτα τϋκνο/α των ωφελούμενων του Προγρϊμματοσ, τουλϊχιςτον 

ϋνα γεύμα. 

 

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. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 5: 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
 

5.1.  Κριτόρια επιλογόσ και μοριοδότηςησ 

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

και η μοριοδότηςό τουσ  παρουςιϊζεται ςτον πύνακα που ακολουθεύ: 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΜΟΡΙΩΝ 

1.Ετόςιο ςυνολικό 
ειςόδημα  

 

   90         - 

 
(Ε – Π) 

500 
 

2.Οικογενειακό 
κατϊςταςη 

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

 
50 

Αιτούςεσ που  
 εύναι Μονογονεώκϋσ Οικογϋνειεσ (χόρεσ, ϊγαμεσ μητϋρεσ,  

διαζευγμϋνεσ, ςε διϊςταςη) 
 ϋχουν Σρύτεκνεσ – Πολύτεκνεσ οικογϋνειεσ 

 
40 

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

ϋγγραφο επιβεβαύωςησ τησ ανεργύασ 

 
30 

 

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

ςτο ϊρθρο 3 ποςϊ (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. 
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Για το ετόςιο δηλωθϋν οικογενειακό ειςόδημα, τα μόρια που θα δοθούν θα υπολογύζονται βϊςει 

του τύπου: 

ΜΟΡΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ = 90      - 
(Ε – Π) 

500 

 

   
Όπου: 

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

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

Σο Π αντιςτοιχεύ ςτο γινόμενο του ποςού των 500€ με τον αριθμό των παιδιών για τα παιδιϊ 

που εντϊςςονται ςτα ηλικιακϊ όρια του ϊρθρου 5 τησ ςχετικόσ κ.υ.α.  (ϋωσ τησ ηλικύασ των 12 

ετών). τον αριθμό των παιδιών που λαμβϊνονται υπόψη ςυνυπολογύζεται και κϊθε 

παιδύ/ϊτομο με αναπηρύα ϊνω των 12 ετών. 

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

μηδενικό. 

 

Σο ςυνολικό οικογενειακό ειςόδημα,  που θα λαμβϊνεται υπόψη για την ϋνταξη  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).  

 

Εκκαθαριςτικό ςημεύωμα οποιουδόποτε ϊλλου ϋτουσ δεν εύναι αποδεκτό και ςυνιςτϊ λόγο 

απόρριψησ τησ αύτηςησ.  

 

Απαραύτητη προώπόθεςη εύναι ο/η αιτών/ούςα να ϋχει υποβϊλει φορολογικό δόλωςη για το 

ϋτοσ 2019. την περύπτωςη που υπϊρχουν αντικειμενικού λόγοι που η Α.Α.Δ.Ε. / Taxisnet δεν ϋχει 

πραγματοποιόςει την εκκαθϊριςη τησ δόλωςησ, τότε για την επιτϊχυνςη τησ εκκαθϊριςησ θα 

πρϋπει ο/η αιτών/ούςα να υποβϊλει ςχετικό αύτημα ςτην Α.Α.Δ.Ε., για τη ςυμμετοχό ςτο 

πρόγραμμα.  

 

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

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

 τα επιδόματα παιδιών (κωδικού  617 & 618) 

 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 

 

την περύπτωςη που ο/η αιτών/ούςα εύναι ϋγγαμοσ/η, ό με ςύμφωνο ςυμβύωςησ απαιτεύται 

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

υπολογιςμό του ςυνολικού οικογενειακού ειςοδόματοσ. 
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5.2.  Δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ  

 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  

1. Ετόςιο ςυνολικό δηλωθϋν οικογενειακό 

    ειςόδημα 

Εκκαθαριςτικό ημεύωμα φορολογικού ϋτουσ 2019 
 

2. Οικογενειακό κατϊςταςη (για όλεσ τισ αιτούςεσ απαιτεύται Πιςτοποιητικό οικογενειακόσ κατϊςταςησ) 

2.1  Αιτόςεισ που αφορούν 

Μονογονεώκϋσ 
Οικογϋνειεσ 

α. ϊγαμοσ/η Πιςτοποιητικό οικογενειακόσ κατϊςταςησ (όπου να 
φαύνεται το τϋκνο/α)  ό /και Ληξιαρχικό πρϊξη 
γϋννηςησ του τϋκνου που αφορϊ η αύτηςη 

β. διαζευγμϋνοσ/η Πιςτοποιητικό οικογενειακόσ κατϊςταςησ ό  
Βεβαύωςη μεταβολών ατομικών ςτοιχεύων Δ.Ο.Τ. 
(Μ1)   ό Δικαςτικό απόφαςη λύςησ του γϊμου.  

γ. ςε διϊςταςη Βεβαύωςη μεταβολών ατομικών ςτοιχεύων Δ.Ο.Τ. (Μ1) 

δ. χόροσ/α Πιςτοποιητικό οικογενειακόσ κατϊςταςησ (όπου να 
φαύνεται η χηρεύα) ό Ληξιαρχικό πρϊξη θανϊτου 
ςυζύγου 

ε. ανϊδοχοσ/η  
μητϋρα/πατϋρα 

Δικαςτικό απόφαςη ό ϊλλο αποδεικτικό ϋγγραφο 
τησ Επιτροπεύασ ανόλικου τϋκνου και Ληξιαρχικό 
πρϊξη γϋννηςησ του τϋκνου  

2.2 Αιτόςεισ που αφορούν Σρύτεκνεσ – Πολύτεκνεσ 
οικογϋνειεσ 

Πιςτοποιητικό οικογενειακόσ κατϊςταςησ (όπου να 
φαύνονται όλα τα παιδιϊ του/τησ αιτούντα/ςασ 

2.3 Αιτόςεισ που αφορούν αλλοδαπϋσ (ΕΕ, εκτόσ 
ΕΕ, τρύτων χωρών)  

Πιςτοποιητικό οικογενειακόσ κατϊςταςησ ό 
οποιοδόποτε ϊλλο ιςοδύναμο ϋγγραφο επύςημα 
μεταφραςμϋνο ςτην ελληνικό γλώςςα 

Ωδεια διαμονόσ ςε ιςχύ ό τελευταύα ϊδεια διαμονόσ  
και αύτηςησ ανανϋωςόσ τησ για αιτούντεσ/ςεσ 
αλλοδαπϋσ τρύτων χωρών και εκτόσ ΕΕ.  

2.4 Αιτόςεισ που αφορούν ϋγγαμεσ ό με ςύμφωνο 
ςυμβύωςησ 

Πιςτοποιητικό οικογενειακόσ κατϊςταςησ / 
ύμφωνο ςυμβύωςησ 

2.5 Αιτόςεισ ατόμων με 
ςύζυγο ΑμεΑ (αναπηρύα 
67% & ϊνω) ό ϊνεργο 

α. ςύζυγο ΑμεΑ Βεβαύωςησ Πιςτοπούηςησ τησ Αναπηρύασ ςε ιςχύ από 
ΚΕ.Π.Α. ό Απόφαςη Α’ βϊθμιασ Τγειονομικόσ 
Επιτροπόσ 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. ςε περύπτωςη λόξησ. 

β. ςύζυγο ϊνεργο Δελτύο ανεργύασ ςε ιςχύ ό ϊλλο ιςοδύναμο ϋγγραφο 
επιβεβαύωςησ ανεργύασ 

2.6 Αιτόςεισ ατόμων που 

ανόκουν ςτην ομϊδα των 

ΑμεΑ ό ϋχουν  

       τϋκνο/α ΑμεΑ 

      (αναπηρύα 35% & ϊνω)  

 

α. Αιτών/ούςα 
ΑμεΑ 

 

Βεβαύωςησ Πιςτοπούηςησ τησ Αναπηρύασ ςε ιςχύ από 
ΚΕ.Π.Α. ό Απόφαςη Α’ βϊθμιασ Τγειονομικόσ 
Επιτροπόσ 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. ςε περύπτωςη λόξησ. 

β. Σϋκνο/α ΑμεΑ 
 

 

5.3.  Δικαιολογητικϊ απαςχόληςησ 

 
ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ  

ΑΙΣΟΤΝΣΟ/Α 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΠΑΦΟΛΗΗ 

α. Τπϊλληλοι Δημοςύου, ΟΣΑ,  ΝΠΔΔ 

(Μόνιμοι/Αορύςτου χρόνου) 

Απόςπαςμα από ΥΕΚ  πρόςληψησ  

β. Εργαζόμενοι εκτόσ Δημοςύου, 

ΝΠΔΔ, ΟΣΑ 

Βεβαύωςη εργοδότη (ςφραγύδα και  υπογραφό), με 
ημερομηνύα μεταγενϋςτερη τησ πρόςκληςησ, όπου θα 
προκύπτει η απαςχόληςη ϋωσ την ημερομηνύα υπογραφόσ 
τησ βεβαύωςησ 
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γ.  Αυτοαπαςχολούμενη 

γ.1 Πρωτογενό Σομϋα Βεβαύωςη αςφαλιςτικού φορϋα  ϊμεςησ αςφϊλιςησ 

γ.2 Ατομικό Επιχεύρηςη Αντύγραφο τησ Δόλωςησ Ϊναρξησ Επιτηδεύματοσ ςτη Δ.Ο.Τ 

& Βεβαύωςη αςφαλιςτικού φορϋα  ϊμεςησ αςφϊλιςησ & 

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

ϊςκηςησ του επιτηδεύματοσ 

δ.  υμμετοχό ςε Ο.Ε. ό Ε.Ε. ό I.K.E. ό 

Ε.Π.Ε. ό ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ Ε.Π.Ε. 

 

Σο αρχικό καταςτατικό (& τελευταύα τροποπούηςη) 

Πιςτοποιητικό περύ μη λύςησ από το ΓΕΜΗ 

Βεβαύωςη αςφαλιςτικού φορϋα  ϊμεςησ αςφϊλιςησ 

ε περύπτωςη εταύρου Ι.Κ.Ε., Τπεύθυνη Δόλωςη του Ν. 

1599/86 του Διαχειριςτό τησ εταιρεύασ ΙΚΕ, ότι η 

ενδιαφερόμενη απαςχολεύται ςτην επιχεύρηςη 

 
 

 

ΑΡΘΡΟ 6: 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ «ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ»  ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ 
 

6.1  Διαδικαςύα υποβολόσ «Αύτηςησ  υμμετοχόσ - Δόλωςησ» 

Κϊθε ενδιαφερόμενοσ/η για να ςυμμετϊςχει ςτο Πρόγραμμα,  θα πρϋπει να ςυμπληρώςει και να 

υποβϊλει ΜΟΝΟ 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 του/τησ αιτούντα/ςασ. 

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 ενδιαφερόμενοσ/η 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 τον/την αιτούντα/ςα. Με την υποβολό τησ «Αύτηςησ 

υμμετοχόσ - Δόλωςη», οι αιτούντεσ/ςεσ δηλώνουν ότι ϋλαβαν γνώςη όλων των όρων, 

διαδικαςιών και ςτοιχεύων ςυμμετοχόσ και ότι τουσ αποδϋχονται ανεπιφύλακτα, όπωσ 

αναλυτικϊ αναφϋρονται ςτο Ωρθρο 16 τησ ςχετικόσ ΚΤΑ και  ςτο Ωρθρο 12 τησ παρούςασ 

Πρόςκληςη, που αφορούν ςτην προςταςύα των προςωπικών δεδομϋνων. 

 την περύπτωςη που ο/η αιτών/ούςα εύναι ϋγγαμοσ/η, ό με ςύμφωνο ςυμβύωςησ απαιτεύται 

επύςησ και η ςυναύνεςη του ϋτερου μϋλουσ, για τη χρόςη οικονομικών του ςτοιχεύων ςτον 

υπολογιςμό του ςυνολικού οικογενειακού ειςοδόματοσ. 

Η ςυναύνεςη του ϋτερου 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 αιτούντεσ/ςεσ θα πρϋπει να διατηρούν το οποιοδόποτε επύςημο αποδεικτικό, που αφορϊ 

ςτην υποβολό τησ αύτηςόσ τουσ μϋχρι την ολοκλόρωςη τησ διαδικαςύασ των ενςτϊςεων. 
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Σα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ θα τα αντλόςει η Ε.Ε.Σ.Α.Α. από πληροφοριακϊ ςυςτόματα        

( Α.Α.Δ.Ε., ΜΗΣΡΨΟ ΠΟΛΙΣΨΝ, 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, ο/η αιτών/ούςα υποβϊλλει μϋςω τησ εφαρμογόσ τα αντύςτοιχα, κατϊ 

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

 

ε κϊθε περύπτωςη, όλοι/ όλεσ οι αιτούντεσ/ςεσ θα πρϋπει να υποβϊλουν ηλεκτρονικϊ με τη 

διαδικαςύα τησ επιςύναψησ αρχεύου pdf (upload) το πιςτοποιητικό οικογενειακόσ κατϊςταςησ.  

 

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 παρ. 5 τησ ςχετικόσ Κ.Τ.Α., θα 

περιγρϊφονται ςτισ οδηγύεσ που θα αναρτηθούν ςτην ιςτοςελύδα τησ Ε.Ε.Σ.Α.Α. («Οδηγύεσ 

Αύτηςησ – απαιτούμενα δικαιολογητικϊ»).   

 

6.2. Προθεςμύεσ υποβολόσ «Αύτηςησ  υμμετοχόσ - Δόλωςησ» 

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

08/ 9/2020  - 18/9/2020 . 

 

Καταληκτικό ημερομηνύα για την ηλεκτρονικό υποβολό των Αιτόςεων, ορύζεται η 18η/9/2020 

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. 

 

Δεν γίνονται αποδεκτέσ και δεν εξετάζονται αιτήςεισ που αποςτέλλονται 
με mail ή ταχυδρομικώσ ή με υπηρεςία ταχυμεταφοράσ (courier). 

 

ΑΡΘΡΟ 7: 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΥΕΛΟΤΜΕΝΩΝ – ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
 

7.1. Διαδικαςύα επιλογόσ – Αποτελϋςματα 

Η διαδικαςύα επιλογόσ ωφελούμενων διεξϊγεται από Επιτροπϋσ και πραγματοποιεύται βϊςει 

ςυςτόματοσ μοριοδότηςησ, μϋχρισ εξαντλόςεωσ του προώπολογιςμού του Προγρϊμματοσ. 

Η επιλογό των ωφελούμενων θα πραγματοποιηθεύ από τισ Επιτροπϋσ του ϊρθρου 13 τησ 

ςχετικόσ κ.υ.α., οι οπούεσ ςυςτόνονται / ςυγκροτούνται με απόφαςη του αρμοδύου οργϊνου τησ 

Ε.Ε.Σ.Α.Α. Α.Ε. 
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υγκεκριμϋνα, η διαδικαςύα επιλογόσ ωφελούμενων περιλαμβϊνει: 

1) Επεξεργαςύα και ϋλεγχο των Αιτόςεων ςυμμετοχόσ και 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 

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

2) Βαθμολόγηςη των υποψηφύων, ςύμφωνα με τα κριτόρια του ϊρθρου 5 τησ παρούςασ και του 

ϊρθρου 8 τησ ςχετικόσ κ.υ.α., τα οπούα αντιςτοιχούν ςε μόρια και κατϊταξό τουσ με ςειρϊ 

προτεραιότητασ ϋναντι των υπολούπων υποψηφιοτότων.  

ε περύπτωςη ιςοβαθμιών, προηγεύται ο/η υποψόφιοσ/α που ϋχει ςυγκεντρώςει περιςςότερα 

μόρια ςτο πρώτο κριτόριο κι αν αυτϊ ςυμπύπτουν, ο/η υποψόφιοσ/α ωφελούμενοσ/η ςτο 

δεύτερο κριτόριο και ούτω καθεξόσ (όπωσ αυτϊ ορύζονται ςτο Ωρθρο6 τησ παρούςασ). Αν 

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

ςειρϊσ μεταξύ των ιςοβαθμούντων, προηγεύται ο/η υποψόφιοσ/α ωφελούμενοσ/η 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 υποψόφιο/α ωφελούμενο/η και ϋτςι δεν προκύπτουν 

ιςοβαθμύεσ. 

3) 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, www.paidikoi.eetaa.gr) , «Προςωρινϊ Αποτελϋςματα»), ςτισ 

 24/9/2020. 

Οι αιτούντεσ/ςεσ, θα μπορούν να δουν ςε αυτούσ το προςωρινό αποτϋλεςμα τησ αύτηςόσ 

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

4) 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 25 – 27/9/2020 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 ςτισ οπούεσ δεν αναφϋρεται ρητϊ ο λόγοσ για τον οπούο υποβϊλλονται,  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.). 
 
5) Οριςτικοπούηςη των αποτελεςμϊτων – Ανακούνωςη Οριςτικών Πινϊκων Κατϊταξησ. 

Οι Οριςτικού Πύνακεσ Κατϊταξησ των ωφελούμενων ανϊ Περιφϋρεια και Περιφερειακό 

Ενότητα, καταρτύζονταιμετϊ την εξϋταςη των υποβληθειςών ενςτϊςεων. 
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Οι αιτούντεσ/ςεσ θα μπορούν να δουν το οριςτικό αποτϋλεςμα τησ αύτηςόσ τουσ ςτην 

ιςτοςελύδατησ Ε.Ε.Σ.Α.Α.: (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr, «Οριςτικϊ αποτελϋςματα»), ςτισ 

29/9/2020. 

τον Οριςτικό Πύνακα Κατϊταξησ  θα αναγρϊφονται κωδικοποιημϋνα τα ςτοιχεύα του/τησ 

ωφελούμενου/ησ, 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. 

6) Οι αιτούντεσ/ςεσ 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 

ωφελούμενο/η.  

Ο/η ωφελούμενοσ/η 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 

ο/η κϊτοχόσ τησ παύει να εύναι ωφελούμενοσ/η του προγρϊμματοσ. 

 

Ψφελούμενοσ/η 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, κατϊ την 1η ημϋρα του μόνα ό την 1η εργϊςιμη του μόνα, εκτόσ του 

τελευταύου μόνα (Ιούλιοσ 2021). την περύπτωςη αυτό, αναπροςαρμόζεται αντιςτούχωσ η 

αξύα του voucher. 

 

7.2. Φρονοδιϊγραμμα: Πρόςκληςη -υποβολό αιτόςεων – Αποτελϋςματα 

 

Υϊςεισ Πρόςκληςησ –Τποβολόσ Αιτόςεων - Αποτελϋςματα Ημερομηνύεσ 

Ανϊρτηςη αναλυτικόσ Πρόςκληςησ Εκδόλωςησ Ενδιαφϋροντοσ 

(ιςτοςελύδα Ε.Ε.Σ.Α.Α., Τπ. Εργαςύασ και ΚΤ, Τπ. Εςωτερικών) 

03/9/2020 

Περύοδοσ ηλεκτρονικόσ Τποβολόσ Αιτόςεων υμμετοχόσ 08– 18/9/2020 

Περύοδοσ Επεξεργαςύασ Αιτόςεων 19 – 23/9/2020 

Ανακούνωςη Προςωρινών Αποτελεςμϊτων 24/9/2020 

Ηλεκτρονικό Τποβολό Ενςτϊςεων 25- 27/9/2020 

Ανακούνωςη Οριςτικών Αποτελεςμϊτων 29/9/2020 

 

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

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

 

 

ΑΡΘΡΟ 8: 

ΜΗΣΡΩΟ  ΥΟΡΕΩΝ / ΔΟΜΩΝ 
 

Η Ε.Ε.Σ.Α.Α. Α.Ε. ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ δρϊςησ «Εναρμόνιςησ Οικογενειακόσ και 

Επαγγελματικόσ Ζωόσ» ϋχει δημιουργόςει Μητρώο Υορϋων/Δομών για τουσ ςυμμετϋχοντεσ. 

(«Μητρώο Υορϋων/Δομών 2020 – 2021») . 

 

Οι Υορεύσ που επιθυμούν να ςυμμετϋχουν ςτο παρόν Πρόγραμμα και δεν περιλαμβϊνονται, όδη 

ςτο Μητρώο Υορϋων/Δομών τησ Δρϊςησ «Εναρμόνιςησ Οικογενειακόσ και Επαγγελματικόσ 
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Ζωόσ»,  υποχρεούται να αιτηθούν την ϋνταξό τουσ ςτο «Μητρώο Υορϋων/Δομών 2020 – 2021», 

το αργότερο ϋωσ την υπογραφό τησ ςύμβαςησ με τον/την ωφελούμενο/η, ςύμφωνα με τισ 

οδηγύεσ που υπϊρχουν ςτη ςχετικό  Ανακούνωςη και ςτην ειδικό εφαρμογό που ϋχει αναρτηθεύ 

ςτην ιςτοςελύδα τησ ΕΕΣΑΑ ςτισ 1/8/2020 (Παιδικού ταθμού – ΚΔΑΠ , Περύοδοσ 2020 – 2021) .  

 

Ειδικότερα, οι Υορεύσ που δεν περιλαμβϊνονται ςτο Μητρώο Υορϋων/Δομών τησ Δρϊςησ 

«Εναρμόνιςησ Οικογενειακόσ και Επαγγελματικόσ Ζωόσ», θα πρϋπει: 

 να υποβϊλλουν ηλεκτρονικϊ Τπεύθυνη Δόλωςη με την οπούα ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ, να 

δηλώνει ότι η/οι δομό/ϋσ του πληρού/ούν τα απαιτούμενα που αφορούν ςτην αςφαλό 

πρόςβαςη, παραμονό και υγιεινό των παιδιών.  

 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, τη δυναμικότητϊ τουσ αλλϊ και κϊθε ϋγγραφο που 

αναφϋρεται ςτη ςχετικό ανακούνωςη τησ Ε.Ε.Σ.Α.Α. 

 

Όλοι οι φορεύσ υποχρεούται να ϋχουν προβεύ ςτην ϋκδοςη ψηφιακόσ υπογραφόσ μϋχρι και την 

υποβολό των υγκεντρωτικών Καταςτϊςεων Παραςτατικών, οι οπούεσ θα πρϋπει να εύναι 

ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνεσ. 

 

ύμφωνα με το ϊρθρο 5 παρ. 1 τησ ςχετικόσ κ.υ.α., ςτην περύπτωςη κατϊ την οπούα διαπιςτωθεύ 

ότι δεν τηρούνται από την πλευρϊ μύασ Δομόσ, όςα υπευθύνωσ δηλώνονται από το Υορϋα, 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. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9: 

ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΩΥΕΛΟΤΜΕΝΩΝ - ΥΟΡΕΩΝ / ΔΟΜΩΝ 
 

9.1. Τποχρεώςεισ ωφελούμενων 

9.1.1 Διαδικαςία εγγραφήσ 
 

Οι ωφελούμενοι/εσ για την εγγραφό οφεύλουν: 

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

(voucher)  το αργότερο μϋχρι και τισ 2.10.2020.   

ε περύπτωςη αδυναμύασ ενεργοπούηςη τησ  «αξύασ τοποθϋτηςησ» λόγω ϋλλειψησ θϋςησ ςτη 

ςυγκεκριμϋνη κατηγορύα δομόσ που ανόκει ηλικιακϊ το παιδύ, ο/η ωφελούμενοσ/η μπορεύ 

να την ενεργοποιόςει για πρώτη φορϊ και μετϊ τισ 2.10.2020, καθ΄όλη τη διϊρκεια τησ 

ςχολικόσ χρονιϊσ, ςε ϊλλη κατηγορύα θϋςησ τησ ύδιασ κατηγορύασ δομόσ (από Α1, Β1 ςε Α2, 

Β2 αντύςτοιχα) την 1η ημϋρα του μόνα ό την 1η εργϊςιμη ημϋρα του κϊθε μόνα, εκτόσ των 

μηνών Ιουνύου και Ιουλύου 2021. 

2. 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.  

 

Επιςημαύνεται ότι, για τον/την αιτούντα/ςα που επιθυμεύ το τϋκνο του/τησ, το οπούο πϊςχει από 

ςωματικϋσ, πνευματικϋσ, ψυχικϋσ παθόςεισ ό αναπηρύεσ, να εγγραφεύ/τοποθετηθεύ ςε δομό 

Βρεφικού ό Παιδικού ταθμού (Α1 ό Α2) απαιτεύται αφενόσ η προςκόμιςη ϋγγραφησ Τπεύθυνησ 
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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. 

 

Οι αιτούντεσ/ςεσ που διαμϋνουν ςτουσ δόμουσ Αθηναύων, Ζωγρϊφου, Καλλιθϋασ, Νϋασ µύρνησ 

Αττικόσ και Νεϊπολησ-υκεών Θεςςαλονύκησ μπορούν να εγγρϊψουν τα τϋκνα τουσ, τα 

γεννηθϋντα το ϋτοσ 2016, ςε παιδικούσ ςταθμούσ και ϊλλων Δόμων.  

 

Η «αξύα τοποθϋτηςησ» (voucher) διατηρεύται ςε ιςχύ καθ’ όλη τη διϊρκεια του ςχολικού ϋτουσ. 

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

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

ϊλλοΥορϋα/Δομό επιθυμούν.  

9.1.2 Διαδικαςία παρακολούθηςησ 

Οι ωφελούμενοι/εσ υποχρεούνται: 
1. Να υπογρϊφουν, ςτο τϋλοσ κϊθε μόνα, το Μηνιαύο Δελτύο Παρακολούθηςησ, βϊςει του 

οπούου βεβαιώνεται η παροχό υπηρεςιών φροντύδασ και φιλοξενύασ του τϋκνου τουσ από 

τη Δομό κατϊ το μόνα αυτό.  

2. Να προςκομύςουν ςτη Δομό,  ςε περύπτωςη απουςύασ του τϋκνου τουσ περιςςότερων των 

δϋκα (10) ςυνεχόμενων ημερών, Τπεύθυνη Δόλωςη ό ιατρικό πιςτοποιητικό ό ϊλλο 

ανϊλογο ϋγγραφο με το οπούο θα αιτιολογεύται η απουςύα. 

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

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

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

απαςχόληςη του παιδιού τουσ, παρϊ μόνο για ςοβαρούσ λόγουσ. την περύπτωςη αυτό 

υποβϊλλεται ηλεκτρονικϊ, ςχετικό  Τπεύθυνη Δόλωςό τησ ωφελούμενησ προσ το δικαιούχο 

Ε.Ε.Σ.Α.Α. Α.Ε. 

 

9.2. Τποχρεώςεισ Υορϋων/Δομών 

9.2.1. Διαδικαςία εγγραφήσ 

Οι Υορεύσ/Δομϋσ οφεύλουν: 

1. Να ςυνϊψουν/υπογρϊψουν την τυποποιημϋνη ςύμβαςη με τον/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. 

2. Να καταχωρόςουν  τα ςτοιχεύα των ωφελούμενων ςτην ειδικό ηλεκτρονικό εφαρμογό τησ 

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

δομό/κατηγορύα. 

3. Να υποβϊλουν ϊμεςα με την ολοκλόρωςη των εγγραφών τησ  2ασ/10/2020 και το αργότερο 

ϋωσ τισ 9/10/2020, 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: 

o τισ υπογεγραμμϋνεσ ςυμβϊςεισ με τουσ/ τισ ωφελούμενεσ και τισ εξουςιοδοτόςεισ τουσ 

o την κατϊςταςη ωφελούμενων ανϊ δομό/κατηγορύα, και 

o 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. 
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9.2.2. Διαδικαςία παρακολούθηςησ 

Οι Υορεύσ/Δομϋσ υποχρεούνται:  
1. Να εκτυπώνουν, μϋςω τησ εφαρμογόσ τησ Ε.Ε.Σ.Α.Α. Α.Ε., τα απαιτούμενα Μηνιαύα Δελτύα 

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

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

προκειμϋνου να πιςτοποιηθεύ το φυςικό αντικεύμενο και να θεμελιωθεύ η δαπϊνη.  

2. Να ςυντϊςςουν και να υποβϊλλουν ηλεκτρονικϊ ςτην Ε.Ε.Σ.Α.Α. Α.Ε., 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. 

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

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

4. Να παρϋχουν ςτοιχεύα για την παρακολούθηςη και τον ϋλεγχο όποτε τουσ ζητηθεύ, 

ςύμφωνα με τισ κατευθύνςεισ τησ Ε.Ε.Σ.Α.Α. καθώσ και να αποδϋχονται τουσ 

προβλεπόμενουσ ελϋγχουσ που θα διενεργούνται από την Ε.Ε.Σ.Α.Α. και από τα αρμόδια 

Εθνικϊ όργανα, που ορύζονται ςτην εθνικό νομοθεςύα. 

5. 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 τησ μητϋρασ και 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 (κατϊ ςχολικό ϋτοσ) και περιλαμβϊνει όλα τα νόπια ό και βρϋφη 

που φιλοξενούνται ςτη δομό, εντόσ και εκτόσ ΕΠΑ. 

Ψσ ημερομηνύα εγγραφόσ των τϋκνων ωφελούμενων του Προγρϊμματοσ ςτο Μητρώο, 

εύναι η πρώτη ημϋρα παρακολούθηςησ και λόψησ υπηρεςιών.   

3. Αντύγραφα των Μηνιαύων Δελτύων Παρακολούθηςησ και των υγκεντρωτικών 

Καταςτϊςεων Παραςτατικών. 

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

προγρϊμματοσ 

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

 

Επιςημαύνεται ότι, η Ε.Ε.Σ.Α.Α.  κατόπιν ελϋγχου των δικαιολογητικών που υποβϊλλονται για 

την ϋνταξη και την πληρωμό των φορϋων από το πρόγραμμα, ςυντϊςςει Ϊντυπο Διοικητικού 

Ελϋγχου ανϊ Δομό/Υορϋα, όποτε αυτό απαιτηθεύ, το οπούο και αποςτϋλλει  ςτη Δομό/ Υορϋα.   
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ΑΡΘΡΟ 10: 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕ ΔΑΠΑΝΕ - ΠΙΣΟΠΟΙΗΕΙ - ΠΛΗΡΩΜΕ ΥΟΡΕΩΝ 

 

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. 

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

του Προγρϊμματοσ. 

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 Ωρθρου 10 παρ.2α τησ ςχετικόσ ΚΤΑ, τα οπούα φϋρουν την πρωτότυπη 

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 ϊρθρου 10 παρ.2βτησ 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, με την 

προώπόθεςη να ϋχει πιςτωθεύ ςτο λογαριαςμό τησ Ε.Ε.Σ.Α.Α., που τηρεύται ςτην Σρϊπεζα τησ 

Ελλϊδοσ, το αντύςτοιχο ποςό από τον προώπολογιςμό του Τπουργεύου Εργαςύασ και 

Κοινωνικών Τποθϋςεων. 

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. 

 

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

ολοκλόρωςη των διαδικαςιών χρηματοδότηςησ προσ την Ε.Ε.Σ.Α.Α. 

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 Άρθρο 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. 

Οι ωφελούμενοι/εσ, ςε περύπτωςη απουςύασ του βρϋφουσ/νηπύου/παιδιού/ατόμου πϋραν των 

δϋκα (10) ςυνεχόμενων ημερών, οφεύλουν να προςκομύςουν ςτη Δομό, Τπεύθυνη Δόλωςη ό 

ιατρικό πιςτοποιητικό/βεβαύωςη, ό οποιοδόποτε ϊλλο επύςημο ϋγγραφο, ςτο οπούο θα 

αναφϋρεται ο λόγοσ τησ απουςύασ. την περύπτωςη κατϊ την οπούα δεν αιτιολογεύται η απουςύα 

ό/και δεν προςκομύζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ, η Ε.Ε.Σ.Α.Α. Α.Ε. προβαύνει ςε 

αναλογικό μεύωςη του αντιτύμου που καταβϊλλεται ςτο 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). 

Ο/η ωφελούμενοσ/η διατηρεύ το δικαύωμα ενεργοπούηςησ του voucher καθ’ όλη τη διϊρκεια του 

Προγρϊμματοσ, όποτε και εϊν αυτό ςυμβεύ και ϋωσ την 1η εργϊςιμη του κϊθε μόνα, εκτόσ των   

μηνών Ιουνύου και Ιουλύου 2021.  Επύςησ, ο/η ωφελούμενοσ/η διατηρεύ την «αξύα τοποθϋτηςησ» 

(voucher),που του/τησ ϋχει χορηγηθεύ, ςε περύπτωςη αλλαγόσ Υορϋα/Δομόσ υποδοχόσ του /των 

παιδιού/ών του/τησ, κατϊ τη διϊρκεια τησ ςχολικόσ χρονιϊσ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12: 

ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 
1. Τπεύθυνοσ επεξεργαςύασ δεδομϋνων, κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 4 του Κανονιςμού (ΕΕ) 

2016/679 (Γενικόσ Κανονιςμόσ για την Προςταςύα Δεδομϋνων, «Γ.Κ.Π.Δ.»), εύναι για όλουσ 

τουσ/τισ  ωφελούμενουσ/νεσ του προγρϊμματοσ και τα μϋλη των οικογενειών τουσ, το 

Τπουργεύο Εργαςύασ και Κοινωνικών Τποθϋςεων. Ψσ εκτελούςα την επεξεργαςύα των 

δεδομϋνων των ωφελούμενων του προγρϊμματοσ και των μελών των οικογενειών τουσ, 

κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 4 του Γ.Κ.Π.Δ., ορύζεται η Ελληνικό Εταιρεύα Σοπικόσ Ανϊπτυξησ 

και Αυτοδιούκηςησ (Ε.Ε.Σ.Α.Α.) Α.Ε., για λογαριαςμό του Τπουργεύου Εργαςύασ και Κοινωνικών 

Τποθϋςεων. 
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2. κοπόσ επεξεργαςύασ των δεδομϋνων προςωπικού χαρακτόρα των ωφελούμενων του 

προγρϊμματοσ και των μελών των οικογενειών τουσ εύναι η οικονομικό ςτόριξη αυτών, για 

την παροχό θϋςεων φροντύδασ και φιλοξενύασ ςε παιδιϊ προςχολικόσ ηλικύασ και ειδικότερα 

για βρϋφη από 2 μηνών ϋωσ 2,5 ετών και νόπια από 2,5 ετών ϋωσ την ηλικύα εγγραφόσ τουσ 

ςτην υποχρεωτικό εκπαύδευςη, με ςκοπό την ενύςχυςη τησ οικογενειακόσ ςυνοχόσ και  την 

ενύςχυςη τησ παιδικόσ προςταςύασ. 

3. Η νόμιμη βϊςη επεξεργαςύασ των εν λόγω δεδομϋνων εύναι, κατϊ περύπτωςη, το ϊρθρο 6, 

παρϊγραφοσ 1, ςτοιχεύο ε (δημόςιο ςυμφϋρον) και το ϊρθρο 9, παρϊγραφοσ 2, ςτοιχεύο η 

(διαχεύριςη κοινωνικών ςυςτημϊτων και υπηρεςιών) του Γ.Κ.Π.Δ. 

4. Σα προςωπικϊ δεδομϋνα των ωφελούμενων του προγρϊμματοσ δύνανται να κοινοποιούνται 

ό να αντλούνται από τη Γενικό Γραμματεύα Πληροφοριακών υςτημϊτων Δημόςιασ 

Διούκηςησ (ΓΓΠΔΔ) του Τπουργεύου Χηφιακόσ Διακυβϋρνηςησ για την αξιοπούηςη των 

κατϊλληλων διαδικτυακών υπηρεςιών και την ϊντληςη, διαςταύρωςη και ϋλεγχο ςτοιχεύων 

και απαιτούμενων δικαιολογητικών των αιτούντων, μϋςω διαλειτουργικότητασ και  

ενδεικτικϊ από τα πληροφοριακϊ ςυςτόματα τησ ΑΑΔΕ, του Μητρώου Πολιτών, του Π.. 

ΕΡΓΑΝΗ και τησ Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ., 

5. Σο Τπουργεύο Εργαςύασ και Κοινωνικών Τποθϋςεων λαμβϊνει τα κατϊλληλα μϋτρα, για να 

παρϋχει ςτουσ ωφελούμενουσ του προγρϊμματοσ, ενημϋρωςη ςχετικϊ με την επεξεργαςύα 

των δεδομϋνων προςωπικού χαρακτόρα και τα δικαιώματϊ τουσ ςε ςχϋςη με αυτόν, ςε κϊθε 

περύπτωςη, πριν, ό κατϊ τη ςυλλογό τουσ. 

6. Η Ε.Ε.Σ.Α.Α. Α.Ε. ενεργεύ τηρώντασ τισ διατϊξεισ τησ νομοθεςύασ για την προςταςύα των 

δεδομϋνων προςωπικού χαρακτόρα και, ιδύωσ, τισ αρχϋσ που διϋπουν την επεξεργαςύα 

δεδομϋνων προςωπικού χαρακτόρα του ϊρθρου 5 του Γ.Κ.Π.Δ., καθώσ επύςησ τουσ κανόνεσ 

του ϊρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ. και ςυμπεριλαμβϊνει τα ςτοιχεύα των ωφελούμενων και των 

οικογενειών τουσ που καταχωρεύ ςτην ειδικό ηλεκτρονικό εφαρμογό ςτο αρχεύο όλων των 

κατηγοριών δραςτηριοτότων επεξεργαςύασ που διεξϊγονται εκ μϋρουσ του Τπουργεύου 

Εργαςύασ και Κοινωνικών Τποθϋςεων, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτισ διατϊξεισ του ϊρθρου 

30 παρϊγραφοσ 2 του Γ.Κ.Π.Δ. 

 
 

ΑΡΘΡΟ13: 

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: 

1.  Επιτροπό Επιλογόσ Ψφελούμενων  (Ε.Ε.Ψ.) 

2.  Επιτροπό Εξϋταςησ Ενςτϊςεων (Ε.Ε.Ε.). 

 

Ειδικότερα,  

Σο ϋργο τησ Επιτροπόσ Επιλογόσ Ωφελούμενων(Ε.Ε.Ψ.) ςυνύςταται : 

 ςτην παροχό κατευθύνςεων με ςτόχο τη διευκόλυνςη του ϋργου ελϋγχου των αιτόςεων 

 ςτην επιβεβαύωςη τησ διαδικαςύασ ελϋγχου των αιτόςεων ςυμμετοχόσ  

 ςτην κατϊρτιςη των πινϊκων (προςωρινών και οριςτικών), οι οπούοι αφορούν ςτουσ 

ωφελούμενουσ. Οι «Αιτόςεισ ςυμμετοχόσ – Δηλώςεισ», οι οπούεσ δεν πληρούν τουσ όρουσ 

τησ παρούςασ, απορρύπτονται και καταρτύζεται πύνακασ με τουσ/τισ αιτούντεσ/ςεσ που 

απορρύπτονται, ςτον οπούο αναγρϊφεται και η αιτιολογύα απόρριψόσ τουσ 

 ςτην υποβολό ςτο Δ.. τησ Ε.Ε.Σ.Α.Α. προσ ϋγκριςη των οριςτικών πινϊκων των 

ωφελούμενων.  
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 ςτισ τυχόν ειςηγόςεισ προσ το Δ.. τησ Ε.Ε.Σ.Α.Α. για τη μεταφορϊ τυχόν αδιϊθετων 

υπολούπων του προώπολογιςμού,  

καθώσ και για ό,τι ϊλλο κριθεύ αναγκαύο. 

 

Σο ϋργο τησ Επιτροπόσ Εξϋταςησ Ενςτϊςεων (Ε.Ε.Ε.) ςυνύςταται ςτην εξϋταςη τυχόν ενςτϊςεων 

και ςτην ειςόγηςη προσ το Δ..τησ Ε.Ε.Σ.Α.Α., κατόπιν τησ εξϋταςόσ τουσ. 

 

Η Ε.Ε.Σ.Α.Α. Α.Ε. δύναται 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, λαμβϊνουν τα αναγκαύα μϋτρα με ςκοπό: 

1. την τόρηςη των εφαρμοζόμενων εθνικών διατϊξεων 

2. την εφαρμογό των διαδικαςιών που διαςφαλύζουν την ορθότητα και κανονικότητα των 

δαπανών και των εγγρϊφων που τισ δικαιολογούν, ςύμφωνα με το δημόςιο λογιςτικό 

ςύςτημα. 

3. την πρόληψη, ό τη διαπύςτωςη τυχόν παραβϊςεων και την επιβολό κυρώςεων. 

4. την ανϊκτηςη τυχόν αχρεωςτότωσ καταβληθϋντων ποςών, μετϊ τη διαπύςτωςη ςχετικόσ 

παρϊβαςησ, και  

5. την εξαςφϊλιςη επαρκούσ διαδρομόσ ελϋγχου. 

 

Σα επύπεδα -εύδη ελϋγχου προσ τουσ Υορεύσ/ Δομϋσ: 

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

2. Επιτόπιοσ Ϊλεγχοσ, ο οπούοσ διενεργεύται από την Ε.Ε.Σ.Α.Α. δειγματοληπτικϊ. Ο επιτόπιοσ 

ϋλεγχοσ δύναται να διενεργεύται ςε οποιαδόποτε Δομό φιλοξενεύ τϋκνο/α ωφελούμενησ/νου 

χωρύσ προηγούμενη ειδοπούηςη. 

3. Ϊλεγχοι, οι οπούοι διενεργούνται από τα αρμόδια εθνικϊ ελεγκτικϊ όργανα. 

 

Διαδρομό ελϋγχου: 

Ο ςκοπόσ των ελϋγχων τησ Ε.Ε.Σ.Α.Α. ΑΕ ςυνύςταται ςτην πιςτοπούηςη τησ παρϊδοςησ των 

υπηρεςιών των Δομών προσ τουσ ωφελούμενουσ, ςτην αντιςτούχιςη τούτων προσ την 

καλυπτόμενη αξύα τοποθϋτηςησ, καθώσ και ςτην πιςτοπούηςη τόρηςησ του ςυνόλου των 

εγγρϊφων που προβλϋπονται ςτα ϊρθρα 10 και 11 τησ ςχετικόσ ΚΤΑ.  

 

Η διαδρομό ελϋγχου θεωρεύται επαρκόσ, εφόςον πληρούνται τα ακόλουθα κριτόρια: 

α) Η ςυμφωνύα μεταξύ των ςυνολικών ποςών που δηλώνονται και των αναλυτικών λογιςτικών 

εγγρϊφων και δικαιολογητικών που τηρούνται από 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 

καταχώρηςησ, 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 ύπαρξη κατϊ περύπτωςη των εκθϋςεων ςχετικϊ με τισ επαληθεύςεισ και τουσ ελϋγχουσ που 

πραγματοποιόθηκαν. 
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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 δομών και 

ωφελούμενων ςυμβϊςεισ, ό παρατυπύα κατϊ την υλοπούηςη του προγρϊμματοσ, που οφεύλεται 

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

δαπϊνη, η Ε.Ε.Σ.Α.Α. αναζητϊ την επιςτροφό από τον φορϋα ό /και ςυμψηφύζει την 

αχρεωςτότωσ, ό παρανόμωσ καταβληθεύςα δαπϊνη και δύναται να παύει την χρηματοδότηςη 

του. 

 

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. 

 
 
 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΣΗ Ε.Ε.Σ.Α.Α  Α.Ε. 

 

ΠΤΡΙΔΩΝ ΠΤΡΙΔΩΝ 
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