
 
 
 
 
Αναφορικά με ερωτήματα, που τέθηκαν υπόψη μας, σχετικά με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
1551/02.07.2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση 
Πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», διευκρινίζονται τα κατωτέρω: 

1. Όπου στην ανωτέρω Πρόσκληση αναφέρεται ο όρος «παρεχόμενες υπηρεσίες ή 
φύλαξη» εννοούνται οι υπηρεσίες οι οποίες προβλέπονται τόσο στην υπ’ αριθμ. 
Π2β/οικ.2808 (ΦΕΚ Β 645/1997) σχετική υπουργική απόφαση, που αφορά στις 
προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων φροντίδας, προσχολικής αγωγής και 
διαπαιδαγώγησης από φορείς ιδιωτικού δικαίου, όσο και στην υπ’ αριθμ. 16065 
(ΦΕΚ Β 497/2002) Υπουργική Απόφαση που αφορά στον πρότυπο κανονισμό 
λειτουργίας δημοτικών και κοινοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου 
παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών. 

Σημειώνεται, ότι οι δραστηριότητες για την απασχόληση, τη διαπαιδαγώγηση, το 
παιχνίδι και την ψυχαγωγία που αναφέρονται στην παρ. 2.3.2 περ.2 της ανωτέρω 
Πρόσκλησης είναι ενδεικτικά προσφερόμενες και ανάλογα με την ηλικία. 

Επίσης, σημειώνεται, ότι οι δαπάνες για γραφική ύλη και αναλώσιμα συνολικής αξίας 
μέχρι 100€ συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στα προσφερόμενα από τους 
υποψηφίους Φορείς / Δομές ετήσια ανώτατα όρια δαπάνης ανά θέση, όπως αυτά 
αποτυπώνονται στην αίτηση συμμετοχής τους. 

2. Η διάρκεια λειτουργίας των δομών στο πλαίσιο του προγράμματος αφορά σε 
χρονικό διάστημα 11 μηνών για την περίοδο 2014 – 2015.  Το ωράριο λειτουργίας, το 
οποίο υποχρεούται ο κάθε ανάδοχος Φορέας / Δομή να τηρεί για την υλοποίηση του 
Προγράμματος, είναι αυτό που αναφέρεται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του ή 
στο κανονισμό λειτουργίας του ή στην συστατική του πράξη ή στον Ο.Ε.Υ. του 
Δήμου και το οποίο ωράριο υποχρεούται να δηλώσει και είναι σύμφωνο στην αίτηση 
συμμετοχής του, στο πλαίσιο της βάρδιας. 

3. Οι Φορείς / Δομές που λειτουργούν σε δύο βάρδιες, σύμφωνα με την άδεια ίδρυσης 
και λειτουργίας τους, θα πρέπει να προσδιορίσουν μόνο μια (1) βάρδια για την οποία 
επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, το ωράριο λειτουργίας, καθώς και τον 
αριθμό των παιδιών (προσφερόμενων θέσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική 
Πρόσκληση), που θα δηλώσουν στην αίτηση συμμετοχής τους. 

4. Στην παράγραφο 2.3.2 περ. 4 όπου αναφέρεται «Οι Δομές των περιπτώσεων Α1.1, 
Α1.2, Α1.3, Α2, Β1 και Β2, που παρέχουν υπηρεσίες μετακίνησης θα πρέπει να 
δηλώσουν σαφώς στην αίτηση συμμετοχής της Δομής τις εξυπηρετούμενες περιοχές», 
με τον όρο «εξυπηρετούμενες περιοχές» εννοούνται περιοχές εντός του Δήμου που 
εδρεύει η Δομή και περιοχές εντός των όμορων δήμων από το Δήμο που εδρεύει η 
Δομή.  

5. Η υποχρέωση των υποψηφίων που θα ανακηρυχθούν Ανάδοχοι για τήρηση στην 
έδρα του Φορέα / Δομής φακέλου με αντίγραφα όλων των αναφερομένων στην 
ανωτέρω Πρόσκληση δικαιολογητικών (συμμετοχής και για την υπογραφή της 
σύμβασης) υφίσταται για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών μετά τη λήξη του 
παιδαγωγικού έτους για το οποίο συμμετείχαν. 



6. Το έντυπο «Αίτηση Συμμετοχής των Ωφελούμενων» θα αναρτηθεί στις 25/07/2014 
στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. και θα είναι το μόνο το οποίο ισχύει, προκειμένου να 
συμπληρωθεί και να υποβληθεί από τον κάθε γονέα, που θέλει να υποβάλλει 
υποψηφιότητα για συμμετοχή στο Πρόγραμμα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη 
σχετική Πρόσκληση. Σημειώνεται ότι, οποιαδήποτε άλλη μορφή εντύπου συμμετοχής 
δεν θα ληφθεί υπόψη και η αίτηση θα απορρίπτεται. 

 

 

 

 

 

 


