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2.3.2 Αλψηαηα φξηα ηηκψλ πξνζθνξάο
2.3.3 Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ
2.4 Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο
2.4.1 Γηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ζπκκεηνρήο
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2.7 Δγγξαθέο Σέθλσλ ζηηο Γνκέο – «Δληνιή Σνπνζέηεζεο» – πλνδεπηηθφ Έληππν Δληνιψλ Σνπνζέηεζεο
(Παξνπζηνιφγην)
2.7.1 Δγγξαθέο Σέθλσλ ζηηο Γνκέο
2.7.2 «Δληνιή Σνπνζέηεζεο» - πλνδεπηηθφ Έληππν Δληνιψλ Σνπνζέηεζεο (Παξνπζηνιφγην)
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ΔΠΗΣΡΟΠΔ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1: «Αίηεζε πκκεηνρήο – Γήισζε - Πξνζθνξά» Φνξέσλ / Γνκψλ
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2: «Έληππν ππνβνιήο έλζηαζεο Φνξέσλ / Γνκψλ»
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3: Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ
3.1 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο
3.2 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο
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4.1 Τπεχζπλε Γήισζε Ννκίκνπ Δθπξνζψπνπ ηνπ Φνξέα γηα ζπκκεηνρή ζην Γηαγσληζκφ (εθηφο
Ο.Σ.Α. θαη Ν.Π.Γ.Γ. ησλ Ο.Σ.Α.)
4.2 Τπεχζπλε Γήισζε Ννκίκνπ Δθπξνζψπνπ ηνπ Φνξέα γηα ζπκκεηνρή ζην Γηαγσληζκφ (γηα
Ο.Σ.Α. θαη Ν.Π.Γ.Γ. ησλ Ο.Σ.Α.)
4.3 Τπεχζπλε Γήισζε Ννκίκνπ Δθπξνζψπνπ ηνπ Φνξέα πεξί θαηαγγειίαο κεηέξαο
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εμαζθαιίζεη ην αλάινγν πξνζσπηθφ, πνπ νξίδεη ην αληίζηνηρν ζεζκηθφ πιαίζην
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ - ΣΟΥΟ – ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΠΡΑΞΖ
1.1 Καηαλνκή ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξάμεο αλά Πεξηθέξεηα
1.2 ηφρνο - Πεξηγξαθή ηεο πξάμεο
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2.1.Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο
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2.6.5 Οξηζηηθά Απνηειέζκαηα
2.7 Δγγξαθέο Σέθλσλ ζηηο Γνκέο – «Δληνιή Σνπνζέηεζεο» – πλνδεπηηθφ Έληππν Δληνιψλ Σνπνζέηεζεο
(Παξνπζηνιφγην)
2.7.1 Δγγξαθέο Σέθλσλ ζηηο Γνκέο
2.7.2 «Δληνιή Σνπνζέηεζεο» - πλνδεπηηθφ Έληππν Δληνιψλ Σνπνζέηεζεο (Παξνπζηνιφγην)
2.7.3 Γηαδηθαζίεο αληηθαηάζηαζεο
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ΑΡΘΡΟ 3
ΔΠΗΣΡΟΠΔ
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ
1. ΑΗΣΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ – ΓΖΛΧΖ
2. ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΔΝΣΑΖ
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Ζ Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ.
ην πιαίζην ηεο δξάζεο «Δλαξκφληζε νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο» θαη έρνληαο ππφςε:
1. Σν άξζξν 90 ηνπ «Κψδηθα γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά φξγαλα» πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν
πξψην ηνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ 98/Α), φπσο ηζρχεη.
2. Σν άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ. 85/2012 «Ίδξπζε θαη κεηνλνκαζία Τπνπξγείσλ, κεηαθνξά θαη θαηάξγεζε
ππεξεζηψλ»
3. Σν άξζξν 16 ηνπ Ν. 1518/1985 (ΦΔΚ 30/Α) «Καηαβνιή ηεο ζχληαμεο ησλ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ
ππαιιήισλ θαη ππαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ. θαζψο θαη ηεο ρνξεγίαο ησλ δεκάξρσλ θαη πξνέδξσλ θνηλνηήησλ
απφ ην δεκφζην ηακείν θαη άιιεο δηαηάμεηο».
4.

Σνλ Ν. 2190/1920 «Πεξί αλσλχκσλ εηαηξεηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189/Α)
«Αλακφξθσζε θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ θσδηθνπνηεκέλνπ λφκνπ 2190/1920 “Πεξί αλσλχκσλ εηαηξεηψλ” θαη
άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηζρχεη.

5. Σν Κσδηθνπνηεκέλν Καηαζηαηηθφ ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο
(Δ.Δ.Σ.Α.Α), πνπ δεκνζηεχζεθε αξρηθά ζην ΦΔΚ 1241/Σ.Α.Δ.-Δ.Π.Δ./1985).
6. Σνλ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α) «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο
– Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», φπσο ηζρχεη θαη ηηο εθδηδφκελεο θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ ζρεηηθέο
θαλνληζηηθέο πξάμε θαη εγθπθιίνπο .
7. Σνλ N. 3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ», φπσο ηζρχεη.
8. Σνλ Ν. 2646/1998 (ΦΔΚ 236/Α) «Αλάπηπμε Δζληθνχ πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο θαη άιιεο
δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη.
9. Σελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 3731/2008 ( ΦΔΚ 262/Α) «Αλαδηνξγάλσζε ηεο δεκνηηθήο αζηπλνκίαο
θαη ξπζκίζεηο ινηπψλ ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ», φπσο ηζρχεη.
10. Σνλ N. 3386/2005 (ΦΔΚ 212/Α) «Δίζνδνο, δηακνλή θαη θνηλσληθή έληαμε ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζηελ
Διιεληθή Δπηθξάηεηα», φπσο ηζρχεη.
11. Σνλ Ν. 3536/2007 (ΦΔΚ 42/ Α) «Δηδηθέο ξπζκίζεηο ζεκάησλ κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ινηπψλ
δεηεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο», φπσο
ηζρχεη.
12. Σν άξζξν 3 ηνπ Ν.1566/1985 (ΦΔΚ 167/Α) «Γνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη θάζε θνξά.
13. Σν άξζξν 41 ηνπ Ν. 3801/2009 (ΦΔΚ 163/Α) «Ρπζκίζεηο ζεκάησλ πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο
ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο», πνπ αθνξά ζε “Ρπζκίζεηο ζεκάησλ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ ηδξπκάησλ θαη Ν.Π.Γ.Γ.”,
φπσο ηζρχεη.
14. Σν Ν.Γ. 356/1974 (ΦΔΚ 90/Α) «Πεξί Κψδηθνο Δηζπξάμεσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ», φπσο ηζρχεη.
15. Σνλ Ν. 2190/1994 (ΦΔΚ 28/Α) «χζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ επηινγή πξνζσπηθνχ θαη ξχζκηζε
ζεκάησλ δηνίθεζεο» φπσο ηζρχεη.
16. Σνλ N. 3812/2009 (ΦΔΚ 234/Α) «Αλακφξθσζε ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζην δεκφζην ηνκέα θαη άιιεο
δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη.
17. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1303/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17 εο
Γεθεκβξίνπ 2013 πεξί θαζνξηζκνχ θνηλψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο
Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν, ην Σακείν πλνρήο, ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν
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Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ην Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο θαη πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ
δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν, ην
Σακείν πλνρήο θαη ην Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ
(ΔΚ) αξηζ. 1083/2006
18. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1304/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17 εο
Γεθεκβξίνπ 2013 , «γηα ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.
1081/2006 ηνπ πκβνπιίνπ», φπσο ηζρχεη
19. Σε κε αξηζκφ 7725/28.03.2007 Απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πεξί έγθξηζεο ηνπ Δζληθνχ
ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (Κσδηθφο CCI 2007GR16UNS001).
20. Σε κε αξ. C(2014) 3542 – 23/05/2014 Απφθαζε ηεο Δ.Δ. γηα ηελ έγθξηζε νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ
πκθψλνπ Δηαηξηθήο ρέζεο κε ηελ Διιάδα θαη ηελ εθηειεζηηθή απφθαζε C(2014)6582 - 24/09/2014
ζρεηηθά κε ηελ δηφξζσζή ηεο (Κσδηθφο CCI 2014GR16M8PA001)
21. Σελ ππ’ αξηζκ. C(2014)10128 – 17.12.2014 απφθαζε ηεο Δ.Δ. πεξί έγθξηζεο ηνπ ΔΠ «Αλάπηπμε
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη δηα βίνπ Μάζεζε (Κσδηθφο CCI 2014GR05M9OP001)
22. Σελ ππ’ αξηζκ. C(2014)10174 – 18.12.2014 απφθαζε ηεο Δ.Δ. πεξί έγθξηζεο ηνπ ΠΔΠ Αλαηνιηθήο
Μαθεδνλίαο Θξάθεο (Κσδηθφο 2014GR16M2OP014).
23. Σελ ππ’ αξηζκ. C(2014)10167 – 18.12.2014 απφθαζε ηεο Δ.Δ. πεξί έγθξηζεο ηνπ ΠΔΠ Κεληξηθήο
Μαθεδνλίαο (Κσδηθφο 2014GR16M2OP002).
24. Σελ ππ’ αξηζκ. C(2014)10180 – 18.12.2014 απφθαζε ηεο Δ.Δ. πεξί έγθξηζεο ηνπ ΠΔΠ Γπηηθήο
Μαθεδνλίαο (Κσδηθφο 2014GR16M2OP006).
25. Σελ ππ’ αξηζκ. C(2014)10183 – 18.12.2014 απφθαζε ηεο Δ.Δ. πεξί έγθξηζεο ηνπ ΠΔΠ Θεζζαιίαο
(Κσδηθφο 2014GR16M2OP003).
26. Σελ ππ’ αξηζκ. C(2014)10173 – 18.12.2014 απφθαζε ηεο Δ.Δ. πεξί έγθξηζεο ηνπ ΠΔΠ ηεξεάο Διιάδαο
(Κσδηθφο 2014GR16M2OP007).
27. Σελ ππ’ αξηζκ. C(2014)10172 – 18.12.2014 απφθαζε ηεο Δ.Δ. πεξί έγθξηζεο ηνπ ΠΔΠ Ζπείξνπ (Κσδηθφο
2014GR16M2OP004).
28. Σελ ππ’ αξηζκ. C(2014)10165 – 18.12.2014 απφθαζε ηεο Δ.Δ. πεξί έγθξηζεο ηνπ ΠΔΠ Ηνλίσλ Νήζσλ
(Κσδηθφο 2014GR16M2OP009).
29. Σελ ππ’ αξηζκ. C(2014)10161 – 18.12.2014 απφθαζε ηεο Δ.Δ. πεξί έγθξηζεο ηνπ ΠΔΠ Γπηηθήο Διιάδαο
(Κσδηθφο 2014GR16M2OP005).
30. Σελ ππ’ αξηζκ. C(2014)10166 – 18.12.2014 απφθαζε ηεο Δ.Δ. πεξί έγθξηζεο ηνπ ΠΔΠ
Πεινπνλλήζνπ(Κσδηθφο 2014GR16M2OP008).
31. Σελ ππ’ αξηζκ. C(2014)10170 – 18.12.2014 απφθαζε ηεο Δ.Δ. πεξί έγθξηζεο ηνπ ΠΔΠ Αηηηθήο (Κσδηθφο
2014GR16M2OP012).
32. Σελ ππ’ αξηζκ. C(2014)10164 – 18.12.2014 απφθαζε ηεο Δ.Δ. πεξί έγθξηζεο ηνπ ΠΔΠ Βνξείνπ Αηγαίνπ
(Κσδηθφο 2014GR16M2OP010).
33. Σελ ππ’ αξηζκ. C(2014)10179 – 18.12.2014 απφθαζε ηεο Δ.Δ. πεξί έγθξηζεο ηνπ ΠΔΠ Ννηίνπ Αηγαίνπ
(Κσδηθφο 2014GR16M2OP013).
34. Σελ ππ’ αξηζκ. C(2014)10175 – 18.12.2014 απφθαζε ηεο Δ.Δ. πεξί έγθξηζεο ηνπ ΠΔΠ Κξήηεο (Κσδηθφο
2014GR16M2OP011).
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35. Σελ ππ’ αξηζκ. 36952/1275/08 (ΦΔΚ 986/Β΄) θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Οηθνλνκίαο
θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ Σξνπνπνίεζή ηεο κε αξηζκφ
107900/16.03.2001 φκνηαο απφθαζεο, σο ίζρπε, κε ζθνπφ ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο
πληνληζκνχ θαη Παξαθνινχζεζεο Γξάζεσλ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5
ηνπ Ν.3614/2007.
36. Σε κε αξηζκφ 53684/ΔΤΘΤ 460 (ΦΔΚ 948/Β) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο
θαη Σνπξηζκνχ κε ζέκα: «Γηάξζξσζε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ΔΠ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 3 ηνπ Ν.
4314/2014».
37. Σηο ΚΤΑ Αλαδηάξζξσζεο ησλ ΔΤΓ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ κε αξηζκ.:
32674/ΔΤΘΤ 330 γηα ηελ ΔΤΓ ΠΔΠ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο θαη 32679/ΔΤΘΤ 333 γηα ηελ
ΔΤΓ ΠΔΠ Ζπείξνπ (ΦΔΚ 714/Β΄), 32677/ ΔΤΘΤ 332 γηα ηελ ΔΤΓ ΠΔΠ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη
32663/ΔΤΘΤ 323 (ΦΔΚ 712/Β΄ ) γηα ηελ ΔΤΓ ΠΔΠ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, 32681/ΔΤΘΤ 335 γηα ηελ ΔΤΓ
ΠΔΠ Γπηηθήο Διιάδαο θαη 32675/ΔΤΘΤ 331 γηα ηελ ΔΤΓ ΠΔΠ Θεζζαιίαο (ΦΔΚ 713/Β΄), 32666/ΔΤΘΤ
324 γηα ηελ ΔΤΓ ΠΔΠ Ννηίνπ Αηγαίνπ θαη 32667/ΔΤΘΤ 325 γηα ηελ ΔΤΓ ΠΔΠ ηεξεάο Διιάδαο (ΦΔΚ
717/Β΄), 32670/ΔΤΘΤ 327 γηα ηελ ΔΤΓ ΠΔΠ Αηηηθήο θαη 32672/ΔΤΘΤ 329 γηα ηελ ΔΤΓ ΠΔΠ
Πεινπνλλήζνπ (ΦΔΚ 715/Β΄), 32680/ΔΤΘΤ 334 γηα ηελ ΔΤΓ ΠΔΠ Βνξείνπ Αηγαίνπ θαη 32671/ΔΤΘΤ 328
γηα ηελ ΔΤΓ ΠΔΠ Ηνλίσλ Νήζσλ (ΦΔΚ 791/Β΄).
38. Σνλ Ν. 4314/2014 (ΦΔΚ 265/Α) «Α) Γηα ηε Γηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ
παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-202, Β) Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (EE L 156/16.6.2012) θαη ζην
ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζεο ηνπ Ν.3419/2005 (Α 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο».
39. Σν ΠΓ ππ. αξηζκ. 24/2015 (ΦΔΚ 20/Α) κε ζέκα: «χζηαζε θαη κεηνλνκαζία Τπνπξγείσλ, κεηαθνξά ηεο
Γεληθήο Γξακκαηείαο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ».
40. Σν ΠΓ ππ. αξηζκ. 25/2015 (ΦΔΚ 21/Α) κε ζέκα: «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, Τπνπξγψλ,
Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ».
41. Σε κε αξηζκ. 25285/6.03.2015 (ΦΔΚ 105/Σεχρνο Τπαιιήισλ Δηδηθψλ Θέζεσλ θαη Οξγάλσλ Γηνίθεζεο
Φνξέσλ ηνπ Γεκφζηνπ θαη Δπξχηεξνπ Γεκφζηνπ Φνξέα/2015) Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ
Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ κε ζέκα: «Γηνξηζκφο κεηαθιεηνχ Γεληθνχ
Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ
Αλαθνξάο (Δ..Π.Α.) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ».
42. Σελ απφ 20-6-2008 2ε απφθαζε κε ηελ γξαπηή δηαδηθαζία ηεο Δπ. Παξαθνινχζεζεο ηνπ Δ.Π.
«Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ», κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ ηα εμεηδηθεπκέλα θξηηήξηα έληαμεο ηεο
πξάμεο ηνπ Θεκαηηθνχ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 3, Καηεγνξία Παξέκβαζεο 2.
43. Σε κε αξηζκφ Π2β/νηθ.2808/1997 (ΦΔΚ 645/Β) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Πξφλνηαο
«Πξνυπνζέζεηο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο Μνλάδσλ Φξνληίδαο, Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη
Γηαπαηδαγψγεζεο (Βξεθηθψλ – Παηδηθψλ – Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ, Μνλάδσλ Φχιαμεο βξεθψλ θαη
λεπίσλ) απφ θνξείο ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, θεξδνζθνπηθνχ θαη κε ραξαθηήξα», φπσο ηζρχεη.
44. Σε κε αξηζκφ Π1β/Γ.Π. νηθ.116847/26.11.2002 (ΦΔΚ 1519/Β) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη
Πξφλνηαο «Πξνυπνζέζεηο ίδξπζεο & ιεηηνπξγίαο Βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ Οινθιεξσκέλεο Φξνληίδαο
απφ Γεκνηηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ άξζξνπ 277 θαη επφκελα ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα (ΓΚΚ),
Γηαδεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο, Δλψζεηο Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη θνξείο ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε
θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα», φπσο ηζρχεη.
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45. Σε κε αξηζκφ Π1β/νηθ.14951/9.10.2001 (ΦΔΚ 1397/Β) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Πξφλνηαο
«Πξνυπνζέζεηο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο Κέληξσλ Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ (ΚΓΑΠ) απφ
Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ηνπ άξζξνπ 277 θαη επφκελα ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα (Γ.Κ.Κ.),
Γηαδεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο, Δλψζεηο Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη θνξείο ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε
θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα», φπσο ηζρχεη.
46. Σε κε αξηζκφ Π2β/νηθ.14957/9.10.2001 (ΦΔΚ 1397/Β) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Πξφλνηαο
«Πξνυπνζέζεηο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο Κέληξσλ Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ κε Αλαπεξία
(ΚΓΑΠ - ΜΔΑ) απφ Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ηνπ άξζξνπ 277 θαη επφκελα ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ
Κψδηθα (Γ.Κ.Κ.), Γηαδεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο, Δλψζεηο Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη θνξείο ηδησηηθνχ
δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα», φπσο ηζρχεη.
47. Σε κε αξηζκφ 16065/2002 (ΦΔΚ Β΄ 497) θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Τγείαο θαη Πξφλνηαο «Πξφηππνο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο Γεκνηηθψλ
θαη Κνηλνηηθψλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Παηδηθψλ θαη Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ».
48. Σν εθάζηνηε ηζρχνλ ζεζκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ζηε ιεηηνπξγία Βξεθηθψλ,
Βξεθνλεπηαθψλ, Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ Οινθιεξσκέλεο Φξνληίδαο, Παηδηθψλ ηαζκψλ, Κέληξσλ
Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ (ΚΓΑΠ) θαη Κέληξσλ Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ κε
Δηδηθέο Αλάγθεο (Κ.Γ.Α.Π. Μ.Δ.Α.).
49. Σε κε αξηζκ. ΓΟΛΚΔΠ/Φ15/27/13947 (ΦΔΚ 854/Β/17-06-2010) ΤΑ κε ζέκα: «Καζνξηζκφο δηνηθεηηθήο
δηαδηθαζίαο «Δλαξκφληζε Οηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο», αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ
Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο – Διιεληθήο Δηαηξίαο Σνπηθήο Αλάπηπμεο
θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ., ε νπνία δηεθπεξαηψλεηαη θαη κέζσ ησλ Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο
Πνιηηψλ».
50. Σε κε Αξηζκφ 5.18522/νηθ.3.512 (ΦΔΚ 1376Β΄/ 3-7-2015) θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ
θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο θαη Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ κε ζέκα :
«χζηεκα Γηαρείξηζεο, Αμηνιφγεζεο, Παξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ – Γηαδηθαζία Δθαξκνγήο ηεο
Πξάμεο «Δλαξκφληζε Οηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο», ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ην
Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν, ζην πιαίζην ηνπ Δηαηξηθνχ πκθψλνπ γηα ην Πιαίζην Αλάπηπμεο ( ΔΠΑ)
γηα ηελ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2014-2020.
51. Σν ηζρχνλ ζεζκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην, εζληθφ θαη θνηλνηηθφ, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πινπνίεζε θαη
δηαρείξηζε πξνγξακκάησλ.
52. Σελ ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη ηδίσο ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΦΑ.
53. Σν κε αξ. απφθαζεο C(2014) 3542 final/23.5.2014 εγθεθξηκέλν απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή «χκθσλν
Δηαηξηθήο ρέζεο (Δηαηξηθφ χκθσλν γηα ην Πιαίζην Αλάπηπμεο) 2014-2020»
54. Σελ αλάγθε θαζνξηζκνχ ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ επηινγή, παξαθνινχζεζε, εθηέιεζε,
έιεγρν θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο πνπ αθνξά ζηελ παξνρή ζε
πξφζσπα σθεινχκελα, ζέζεο θξνληίδαο θαη θηινμελίαο βξεθψλ, λεπίσλ, παηδηψλ θαη εθήβσλ.
55. Σελ κε αξηζκφ 509/13-7-2115 Απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ. γηα ηελ έγθξηζε ηεο Πξφζθιεζεο
εθδήισζε ελδηαθέξνληνο
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Πξώην Μέξνο
Πξνζθαιεί

Σνπο

Βξεθηθνύο

θαη

Βξεθνλεπηαθνύο

ηαζκνύο,

ηνπο

Βξεθνλεπηαθνύο

ηαζκνύο

Οινθιεξσκέλεο Φξνληίδαο, ηνπο Παηδηθνύο ηαζκνύο, ηα Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο
Παηδηώλ (Κ.Γ.Α.Π.) θαη ηα Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο Παηδηώλ κε Αλαπεξία (Κ.Γ.Α.Π.Μ.Δ.Α ), θαινχκελεο εθεμήο «Γνκέο», νη νπνίεο εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο.
Οη Γνκέο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ, κέζσ αίηεζεο ησλ Φνξέσλ ηνπο ζηελ ελ ιφγσ πξάμε, ε νπνία είλαη
κνλνεηνχο δηάξθεηαο θαη αθνξά ζην ζρνιηθφ έηνο 2015-2016.
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ρξεκαηνδνηείηαη θαηά 100% απφ δεκφζηνπο πφξνπο θαη αλέξρεηαη ζηα
184.000.000€. Ζ παξνρή ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ απαιιάζζεηαη απφ Φ.Π.Α, ζχκθσλα κε ην κε
Α.Π.1047941/3570/280/Β0014/2.07.2009 έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Φνξνινγίαο (14ε Γ/λζε ΦΠΑ) ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ.
Ο πξνυπνινγηζκφο αλά Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο κε ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ζπγρξεκαηνδφηεζεο αλαιχεηαη σο
θαησηέξσ:

ΑΡΘΡΟ 1

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ – ΣΟΥΟ – ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ ΣΖ ΠΡΑΞΖ
1.1 Καηαλνκή ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Πξάμεο αλά Πεξηθέξεηα
ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο φπνπ ζα δηαηεζνχλ ζέζεηο
θξνληίδαο θαη θηινμελίαο βξεθψλ, λεπίσλ, παηδηψλ θαη λεπίσλ, παηδηψλ, εθήβσλ θαη αηφκσλ κε Αλαπεξία απφ
Γνκέο, θαζψο θαη ε ελδεηθηηθή θαηαλνκή ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, γηα ην έηνο 2015-2016.

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ

ΠΔΠ ΑΜΔΑ

ΠΔΠ

ΔΠ
ΑΝΑΓΔΓΒΜ

ΥΝΟΛΟ

2

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

3

ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

435.355

3.738.145

961.201

5.134.701

4

ΗΠΔΙΡΟ

517.640

3.839.860

2.367.074

6.724.574

5

ΘΔΑΛΙΑ

366.064

6.535.905

4.638.319

11.540.288

6

ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ

54.399

2.716.442

3.209.997

5.980.838

7

ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ

1.148.024

6.944.476

4.856.924

12.949.424

8

ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟ

36.389

2.297.986

1.804.297

4.138.672

9

ΙΟΝΙΑ

328.167

1.789.165

630.381

2.747.713

10

ΑΣΣΙΚΗ

336.796

28.520.930

9.060.540

37.918.266

11

ΒΟΡΔΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

146.665

1.993.178

675.687

2.815.530

12

ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

544.984

3.599.409

853.662

4.998.055

13

ΚΡΗΣΗ

121.761

7.051.665

2.145.516

9.318.942

5.123.725

84.835.886

47.934.833

137.894.444

1

ΥΝΟΛΟ

121.905

3.924.345

3.904.602

7.950.852

965.576

11.884.380

12.826.633

25.676.589

ΔΘΝΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ

46.105.556

46.105.556

8

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


ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε»
(ΔΠ ΑΝΑΓ ΓΒΜ) 2014-2020 ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ θαη
εκπίπηεη ζην Θεκαηηθφ ηφρν 8 «Πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο απαζρφιεζεο πςειήο πνηφηεηαο θαη
ππνζηήξημε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ», Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα 8iv «Ηζφηεηα κεηαμχ
αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο πξφζβαζεο ζηελ απαζρφιεζε,
ηεο εμέιημεο ηεο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο, ηεο ζπκθηιίσζεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θαη ηδησηηθνχ
βίνπ θαη ηεο πξνψζεζεο ηεο ίζεο ακνηβήο γηα ίζε εξγαζία» ηνπ Καλ. 1304/2013 ηεο λέαο
Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ 2014-2020.



ζηα 13 Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα (ΠΔΠ) 2014 – 2020 θαη εκπίπηεη ζηνλ Θεκαηηθφ ηφρν
9 «Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ησλ δηαθξίζεσλ», Δπελδπηηθή
Πξνηεξαηφηεηα 9i «Δλεξγφο έληαμε, κε ζθνπφ, κεηαμχ άιισλ, ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ
θαη ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο θαη ηεο βειηίσζεο ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο» θαη 9iii «Καηαπνιέκεζε θάζε
κνξθήο δηαθξίζεσλ θαη πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ», ηνπ Καλ. 1304/2013 ηεο
Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ 2014-2020.

Σα σθεινχκελα άηνκα εθφζνλ επηιεγνχλ, θαηαλέκνληαη γηα ηηο ζέζεηο πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ
ΔΠ ΑΝΑΓΔΓΒΜ ή ησλ ΠΔΠ, ζχκθσλα κε ηελ θαηάηαμή ηνπο σο πξνο ην φξην ηεο θηψρεηαο.
πγθεθξηκέλα, ην θάζε σθεινχκελν άηνκν θαηαλέκεηαη:


ζην ΔΠ ΑΝΑΓΔΓΒΜ, φηαλ ε θαηάηαμε ηνπ είλαη πάλσ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο πνπ αληηζηνηρεί ζε απηφ



ζην νηθείν ΠΔΠ, φηαλ ε θαηάηαμε ηνπ είλαη θάησ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο πνπ αληηζηνηρεί ζε απηφ.

Σν φξην θηψρεηαο φπσο απηφ πξνζδηνξίζζεθε απφ ηελ ΔΛΣΑΣ γηα ην έηνο 2014, νξίδεηαη ζε 4.608€, γηα
κνλνπξφζσπα λνηθνθπξηά πξνζαπμαλφκελα θαηά 0,5 γηα ηνλ ζχδπγν θαη γηα θάζε παηδί απφ 14 έσο θαη 24 εηψλ
θαη θαηά 0,3 γηα θάζε παηδί θάησ ησλ 13 εηψλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ηνπ
λνηθνθπξηνχ, ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε, ιακβάλεηαη ππφςε ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ θφξνπ
θαη ηεο εηζθνξάο.
1.2 ηόρνο ηεο Πξάμεο
Ζ πξάμε ζηνρεχεη ζηελ ηζφηηκε πξφζβαζε ζηελ εξγαζία, κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θξνληίδαο θαη θηινμελίαο
βξεθψλ, λεπίσλ, παηδηψλ θαη αηφκσλ ΜΔΑ. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλεηαη ε νπζηαζηηθή δηεπθφιπλζε ησλ
σθεινχκελσλ ζηελ ελαξκφληζε ησλ απαηηεηηθψλ θαη αληηθξνπφκελσλ ξφισλ.
Δπίζεο ε πξάμε ζπκβάιιεη ζηελ ηζφηηκε πξφζβαζε ησλ εππαζψλ νκάδσλ (παηδηά θαη άηνκα ΜΔΑ) ζε
πνηνηηθέο θνηλσληθέο ππεξεζίεο.
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ΑΡΘΡΟ 2
ΦΟΡΔΙ / ΓΟΜΔ - ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ νη Φνξείο/Γνκέο παξνρήο ππεξεζηώλ θξνληίδαο θαη θηινμελίαο βξεθώλ,
λεπίσλ, παηδηώλ θαη αηόκσλ ΜΔΑ, πνπ δηαζέηνπλ άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο σο:


Βξεθηθνί ηαζκνί



Βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί



Βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί Οινθιεξσκέλεο Φξνληίδαο



Παηδηθνί ηαζκνί



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



Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ κε Αλαπεξία (Κ.Γ.Α.Π.-Μ.Δ.Α.).

Οη σο άλσ Φνξείο/Γνκέο, θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, δχλαληαη λα είλαη ή λα αλήθνπλ ζε:


Γήκνπο θαη λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ απηψλ.



Δπηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ ή εηαηξείεο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ηνπ άξζξνπ 741 ηνπ
αζηηθνχ θψδηθα.



Άιια λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, κε θεξδνζθνπηθνχ θαη θεξδνζθνπηθνχ
ραξαθηήξα, πνπ λνκίκσο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα παξνρήο απηψλ ησλ ππεξεζηψλ.

ηελ πεξίπησζε δήκσλ θαη λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α΄),
φπσο ηζρχεη.
Οη αλσηέξσ αλαθεξφκελνη Φνξείο/Γνκέο, θαζψο θαη νη ζέζεηο πνπ ζα πξνζθέξνπλ δηαθξίλνληαη, γηα ηηο
αλάγθεο ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο, ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο:
ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ ΓΟΜΖ Α: Βξεθηθνί, Βξεθνλεπηαθνί θαη Παηδηθνί ηαζκνί
Καηεγνξία ζέζεο Α1.1: Βξέθε απφ 2 κελψλ έσο 2,5 εηψλ.
Καηεγνξία ζέζεο Α1.2: Βξέθε απφ 8 κελψλ έσο 2,5 εηψλ.
Καηεγνξία ζέζεο Α1.3: Βξέθε απφ 18 κελψλ έσο 2,5 εηψλ.
Καηεγνξία ζέζεο Α2: Πξν-λήπηα απφ 2,5 εηψλ έσο ηελ ειηθία εγγξαθήο ηνπο ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε.
ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ ΓΟΜΖ Β: Βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί Οινθιεξσκέλεο Φξνληίδαο
Καηεγνξία ζέζεο Β1: Βξέθε απφ 8 κελψλ έσο 2,5 εηψλ.
Καηεγνξία ζέζεο Β2: Πξν-λήπηα απφ 2,5 εηψλ έσο ηελ ειηθία εγγξαθήο ηνπο ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε.
Καηεγνξία ζέζεο Β3: Πξν-λήπηα κε αλαπεξία απφ 2,5 εηψλ έσο 6,5 εηψλ.
ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ ΓΟΜΖ Γ: Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο Παηδηώλ (ΚΓΑΠ)
Καηεγνξία ζέζεο Γ1: Παηδηά απφ ηελ ειηθία εγγξαθήο ηνπο ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε έσο 12 εηψλ θαη
παηδηά κε ειαθξάο κνξθήο θηλεηηθά ή αηζζεηεξηαθά πξνβιήκαηα.
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ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ ΓΟΜΖ Γ: Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο Παηδηώλ Με Αλαπεξίεο (ΚΓΑΠ-ΜΔΑ)
Καηεγνξία ζέζεο Γ1: Παηδηά κε αλαπεξία ή/θαη έθεβνη ή/θαη άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε ή/θαη θηλεηηθή
αλαπεξία.
Ζ Δ.Δ.Σ.Α.Α. δελ δεζκεχεηαη γηα ηελ ηειηθή αλάζεζε ηεο χκβαζεο θαη δηθαηνχηαη λα ηελ αλαζέζεη ή φρη, λα
καηαηψζεη, λα αλαβάιεη ή λα επαλαιάβεη ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία, ρσξίο νπδεκία ππνρξέσζε γηα θαηαβνιή
ακνηβήο ή απνδεκίσζεο εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ ζηνπο ππνςεθίνπο.

2.2 Παξνρή ζρεηηθώλ εληύπσλ θαη πιεξνθνξηώλ
α) Ο Φάθεινο ηεο Πξφζθιεζεο πξνο ηνπο Φνξείο/Γνκέο, ζα μεθηλήζεη λα δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, απφ ηηο
16/7/2015 και θα διαρκέζει μέχρι ηις 31/07/215 ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΔΣΑΑ: paidikoi.eetaa.gr
β) Ο Φάθεινο ζα δηαηίζεηαη, ην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα, ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηηο ηζηνζειίδεο
www.epanad.gov.gr ηεο Δ.Τ.Γ. ηνπ Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Δθπαίδεπζε θαη δηα Βίνπ
Μάζεζε» ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο, ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ
Πεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ θαη ζηελ ηζηνζειίδα www.kedke.gr ηεο Κ.Δ.Γ.Δ.
γ) Ο Φάθεινο ηεο Πξφζθιεζεο πεξηιακβάλεη ην Αλαιπηηθφ Σεχρνο ηεο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο
Δλδηαθέξνληνο, ε νπνία απνηειείηαη απφ ην ζψκα απηήο, θαζψο θαη απφ ηα αθφινπζα Παξαξηήκαηα 1,
2, 3 θαη 4, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο:
1) Τπφδεηγκα Δληχπνπ «Αίηεζεο πκκεηνρήο – Γήισζεο - Πξνζθνξάο» Φνξέσλ /Γνκψλ
2) Τπφδεηγκα Δληχπνπ «Έλζηαζεο Φνξέσλ /Γνκψλ»
3) Τπνδείγκαηα εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πκκεηνρήο θαη Καιήο Δθηέιεζεο
4) Τπνδείγκαηα Τπεχζπλσλ Γειψζεσλ.

2.3 Τπνβνιή Αίηεζεο πκκεηνρήο – Γήισζεο – Πξνζθνξάο - Όξνη ζπκκεηνρήο
α) Καηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ παξαιαβή ησλ Αηηήζεσλ πκκεηνρήο, ζπλνδεπφκελσλ απφ ηα
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, νξίδεηαη ε 31/07/2015 και ώρα 14:00.
Δθπξφζεζκεο Αηηήζεηο πκκεηνρήο δελ γίλνληαη δεθηέο ζε θακία πεξίπησζε απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α.,
επηζηξέθνληαη δε ρσξίο λα αλνηρζνχλ, αθφκε θαη εάλ ε θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε ιφγνπο αλσηέξαο βίαο,
εθηφο εάλ ε θαηάζεζή ηνπο, πνπ έρεη ήδε αξρίζεη θαηά ηελ θαζνξηζκέλε εκέξα θαη ψξα, ζπλερίδεηαη ρσξίο
δηαθνπή κέρξη θαη ηελ ππνβνιή φισλ ησλ Αηηήζεσλ πκκεηνρήο. Γηα ην εκπξφζεζκν ηεο θαηάζεζεο ηεο
Αίηεζεο πκκεηνρήο ιακβάλεηαη ππφςε ε εκεξνκελία θαη ψξα θαηάζεζήο ηεο ζηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α., θαηά ηα
αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 2.3.ζη ηεο παξνχζαο θαη φρη ε εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο Αίηεζεο πκκεηνρήο
κέζσ ηαρπδξνκείνπ ή courier.
Πξνζνρή: Ζ έγθαηξε ππνβνιή ζα απνδεηθλύεηαη κόλν από ηνλ αξηζκό πξσηνθόιινπ ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α.
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β) Οη αηηνύληεο δελ έρνπλ δηθαίσκα λα απνζύξνπλ ηελ Αίηεζε πκκεηνρήο – Γήισζε – Πξνζθνξά
ηνπο ή κέξνο απηήο κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο. Παξάβαζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο ζα επηζχξεη ηηο
πξνβιεπφκελεο ζηελ παξάγξαθν 2.4.2 ζπλέπεηεο.
γ) Ζ Αίηεζε πξέπεη λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλε θαη λα κελ θέξεη δηνξζψζεηο (ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο,
θιπ), επί πνηλή απνθιεηζκνχ. Ζ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην ζχλνιφ ηεο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί κε
Πεδνθεθαιαία Γξάκκαηα.
δ) Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο «Αίηεζεο», απαξαίηεηε είλαη ε γλώζε από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο όισλ
ησλ όξσλ, δηαδηθαζηώλ θαη ζηνηρείσλ ζπκκεηνρήο, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ αξηζ.
5.18522/νηθ.3.512 (ΦΔΚ 1376/3.7.2015 Β΄) ΚΤΑ θαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε, ηα νπνία νη ππνςήθηνη
ζα πξέπεη λα δειώλνπλ όηη απνδέρνληαη αλεπηθύιαθηα.
Ζ «Αίηεζε» επέρεη ζέζε Τπεχζπλεο Γήισζεο θαη Πξνζθνξάο θαη ζπκπιεξψλεηαη ζε έλα (1)
πξσηόηππν ζθξαγηζκέλν θαη ππνγεγξακκέλν πξσηνηύπσο, ζηε ζέζε «Ο ΑΙΣΩΝ» από ην λόκηκν
εθπξόζσπν ηνπ θνξέα, ν νπνίνο ζα έρεη αξκνδηφηεηα ή εμνπζηνδφηεζε γηα ηε ζπκπιήξσζή ηεο θαη
γηα δέζκεπζε ηνπ θνξέα πνπ εθπξνζσπεί έλαληη ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α., κε κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπ. Αίηεζε
ρσξίο ππνγξαθή ηνπ Νφκηκνπ Δθπξνζψπνπ θαη ζθξαγίδα ηνπ Φνξέα απνξξίπηεηαη.
ε) Ζ Αίηεζε ζα ζπλνδεύεηαη από ηα απαηηνύκελα λνκηκνπνηεηηθά δηθαηνινγεηηθά, φπσο απηά
εμεηδηθεχνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.4 ηεο παξνχζαο.
ηελ πεξίπησζε πνπ, νη αηηνχληεο Φνξείο θαηαζέζνπλ αηηήζεηο – πξνζθνξέο γηα πεξηζζφηεξεο απφ κία
Γνκέο, ζα ζπκπιεξψλνπλ έλα αληίζηνηρν παξάξηεκα γηα θάζε Γνκή. Δηδηθφηεξα, ηα λνκηκνπνηεηηθά
δηθαηνινγεηηθά πνπ είλαη θνηλά, ζα ππνβάιινληαη κία θνξά, ζε μερσξηζηφ θάθειν, κε ηελ έλδεημε
«ΚΟΙΝΟ ΦΑΚΔΛΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΖΣΙΚΩΝ». Δπίζεο ζα ππνβάιιεηαη κία αίηεζε ηνπ Φνξέα, ε νπνία ζα
ζπλνδεχεηαη απφ ηα αληίζηνηρα παξαξηήκαηα Γνκψλ, γηα ηηο νπνίεο ππνβάιιεηαη αίηεζε (π.ρ. κία Γνκή
έλα παξάξηεκα, δύν Γνκέο δύν παξαξηήκαηα θ.ιπ.).
ζη)

Ζ «Αίηεζε» ππνβάιιεηαη ζηελ Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο Α.Δ. ζε
θιεηζηό θαη ζθξαγηζκέλν θάθειν, αληίζηνηρα κε ηε γεσγξαθηθή πξνέιεπζε ησλ αηηνχλησλ Φνξέσλ,
σο αθνινχζσο:
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Α/Α

ΓΡΑΦΔΙΑ/ ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ Δ.ΔΣΑΑ

1.

ΓΡΑΦΔΙΑ ΑΘΖΝΩΝ
(Μπιιέξνπ 73-77, Σ.Κ. 10436, Αζήλα)

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ
ΑΣΣΗΚΖ, ΚΡΖΣΖ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ, ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ,
ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ, ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ
ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ, ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ

2.

ΓΡΑΦΔΙΟ ΚΔΝΣΡ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
(Σζηκηζθή 27, Σ.Κ, 54624, Θεζζαινλίθε)

3.

ΓΡΑΦΔΙΟ ΘΔΑΛΙΑ
(Αι. Παπαλαζηαζίνπ 33, 5νο φξνθνο Σ.Κ. 41222, Λάξηζα)

δ)

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

ΘΔΑΛΗΑ, ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
ΖΠΔΗΡΟΤ, ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ

Οη Αηηήζεηο θαη ν ΚΟΗΝΟ ΦΑΚΔΛΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ θαη
ηαρπδξνκηθψο ή κε ππεξεζία ηαρπκεηαθνξάο (courier) ζηηο αλσηέξσ δηεπζχλζεηο ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. θαη ε
παξαιαβή ηνπο πξέπεη λα γίλεη ην αξγόηεξν έσο ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ
αηηήζεσλ ησλ Φνξέσλ, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζηνλ νπνίν εμσηεξηθά ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά
λα αλαγξάθνληαη επθξηλώο:
1. ηνηρεία Τπνςεθίνπ Αλαδφρνπ / Αηηνχληνο: Δπσλπκία Φνξέα.
2. Αίηεζε – πξνζθνξά γηα ηελ «ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΖΝ
ΤΛΟΠΟΙΖΖ ΣΖ ΓΡΑΖ ΔΝΑΡΜΟΝΙΖ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΖ ΚΑΙ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΖ
ΕΩΖ» ηεο πεξηόδνπ 2015 – 2016.
3. Ο απνδέθηεο: Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.)
Α.Δ. (Γξαθείν Αζήλαο ή Γξαθείν Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ή Γξαθείν Θεζζαιίαο).
εκεηψλεηαη φηη καδί κε ηνλ θάθειν ζα θαηαηίζεηαη μερσξηζηφ δηαβηβαζηηθφ έγγξαθν ηνπ Φνξέα ζην
νπνίν ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη: α) ηα ζηνηρεία ηνπ Φνξέα (επσλπκία θαη λνκηθή κνξθή) β) ΑΦΜ
Φνξέα γ) ν αξηζκφο ησλ παξαξηεκάησλ αηηήζεσλ ησλ Γνκψλ γηα ηηο νπνίεο ππνβάιιεηαη αίηεζε, θαζψο
θαη ν θαηάινγνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ζπλππνβάιινληαη.

2.3.1 ηνηρεία Αίηεζεο - Πξνζθνξάο
ηελ «Αίηεζε» πνπ ζα ππνβάιεη ν θάζε Φνξέαο, εθηφο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ (επσλπκία, λνκηθή κνξθή, έδξα
θ.ιπ.), ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαθέξεη:
α) Σνλ αξηζκό ησλ πξνζθεξόκελσλ ζέζεσλ αλά θαηεγνξία ζέζεο, όπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη
ζην άξζξν 2 παξ.2.1.
Δηδηθφηεξα, ν αξηζκφο ησλ πξνζθεξφκελσλ ζέζεσλ, αλαιχεηαη σο εμήο:
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i.

Γηα ηηο θαηεγνξίεο ζέζεσλ Α1.1, Α1.2, Α1.3, Α2, Β1, Β2, ν αξηζκφο ησλ πξνζθεξφκελσλ ζέζεσλ
αλά θαηεγνξία ζέζεο δελ ζα πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα μεπεξλά ην 70% ηεο λφκηκεο
δπλακηθφηεηαο ηεο θαηεγνξίαο ζέζεο ηεο Γνκήο, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηελ άδεηα ίδξπζεο
θαη ιεηηνπξγίαο ή απφ νπνηνδήπνηε άιιν επίζεκν έγγξαθν πξνθχπηεη απηή ε δπλακηθφηεηα.
εκεηώλεηαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ έλαο Φνξέαο ππνβάιεη αίηεζε γηα πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο
Γνκέο, νη νπνίεο ηπρφλ θαιχπηνπλ θαη δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ζέζεσλ (Α1.1, Α1.2, Α1.3, Α2,
Β1, Β2), ηφηε ην αλσηέξσ πνζνζηφ ηνπ αξηζκνχ ησλ πξνζθεξφκελσλ ζέζεσλ, ππνινγίδεηαη επί
ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ πξνζθεξφκελσλ ζέζεσλ κφλν ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο ζέζεο.
ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα Φνξέα «Μνλάδαο Απαζρφιεζεο Βξεθψλ ή θαη
Παηδηψλ» ην αλψηαην ρξνληθφ φξην απαζρφιεζεο ησλ βξεθψλ/παηδηψλ πξνζδηνξίδεηαη ζε 4
ψξεο εκεξεζίσο θαη αληίζηνηρα ην αλψηαην πνζφ απνδεκίσζεο θαζνξίδεηαη ζην ήκηζπ ηεο
παξαγξάθνπ 2.3.2. ηεο παξνχζεο.
Γηα ηηο θαηεγνξίεο ζέζεσλ Β3, Γ1 θαη Γ1 νη πξνζθεξφκελεο ζέζεηο κπνξνχλ λα θαιχπηνπλ
κέρξη θαη ην 100% ηεο δπλακηθφηεηαο ηεο Γνκήο.

εκεηψλεηαη φηη γηα ηελ Καηεγνξία Θέζεο Γ.1 ζα πξέπεη λα ηεξείηαη ην εκεξήζην πξφγξακκα
δξαζηεξηνηήησλ θαη ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο βάξδηαο λα είλαη ηεζζάξσλ σξψλ. ε πεξίπησζε
αίηεζεο Φνξέα γηα Γνκή κε θαηεγνξία ζέζεο Γ1 κε βάξδηα κηθξφηεξε ησλ ηεζζάξσλ σξψλ, ην
αλψηαην φξην δαπάλεο ζα ππνινγίδεηαη αλαινγηθά (π.ρ. γηα βάξδηα δχν σξψλ, βάζεη αδείαο, ην
αλψηαην φξην δαπάλεο ζα είλαη ηα 2/4 ηεο 4σξεο βάξδηαο).
Οη πξνζθεξφκελεο ζέζεηο ησλ δνκψλ ελδέρεηαη λα κελ ηαπηίδνληαη κε ηηο θαιππηφκελεο απφ ηε
«χδεπμε» ζέζεηο, θαζψο απηέο ζπλδένληαη κε ηνλ παξερφκελν αλά Πεξηθέξεηα Πξνυπνινγηζκφ.
Γηα ηνπο Φνξείο ησλ νπνίσλ νη Γνκέο ιεηηνπξγνχλ ζε δχν βάξδηεο κε θαηεγνξίεο ζέζεσλ Α1.1, Α1.2,
Α1.3, Α2, Β1, Β2, ζχκθσλα κε ηελ άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο, ζηελ αίηεζε ν θάζε Φνξέαο ζα
πξέπεη λα πξνζδηνξίδεη κφλν κηα (1) βάξδηα γηα ηελ νπνία επηζπκεί λα εληαρζεί ζην πξφγξακκα, ην
σξάξην ιεηηνπξγίαο, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ. ε πεξίπησζε πνπ ην σξάξην είλαη κηθξφηεξν
ησλ 7,5 σξψλ ηφηε ζα γίλεηαη αλαπξνζαξκνγή ζην πνζφ αλά εμππεξεηνχκελν παηδί.
Δμαίξεζε απνηεινχλ νη θαηεγνξίεο ζέζεσλ Β3, Γ1 θαη Γ1, γηα ηηο νπνίεο ν Φνξέαο κπνξεί λα ππνβάιεη
αίηεζε γηα κία ή/θαη δχν βάξδηεο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη νη βάξδηεο λα θαζνξίδνληαη ζαθψο
ζηελ άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο κε δηαθξηηά σξάξηα ιεηηνπξγίαο αλά βάξδηα θαη λα κελ ππάξρεη
επηθάιπςε ζηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηεο θάζε βάξδηαο.
β)

Σν αλώηαην εηήζην όξην δαπάλεο γηα θάζε θαηεγνξία ζέζεο, βάζεη ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ
παξάγξαθν 2.3.2 ηεο παξνχζαο.
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γ)

Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο Γνκήο (ην σξάξην απζηεξά πξνζδηνξίδεηαη σο πξνο ηηο ψξεο απαζρφιεζεο
εληφο ηνπ ζηαζκνχ θαη δελ αθνξά ζηηο ψξεο ησλ κεηαθηλήζεσλ, φπνπ απηέο ππάξρνπλ).

δ)

Ζ δηάξθεηα παξνρήο ππεξεζηώλ (ιεηηνπξγία Γνκήο 11 κελψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο
ησλ ενξηαζηηθψλ δηαθνπψλ, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηεο θάζε δνκήο θαη ηεξείηαη
απαξέγθιηηα απφ φιεο ηηο δνκέο).

ε)

Οη παξερόκελεο ππεξεζίεο αλά θαηεγνξία ζέζεο.

2.3.2 Αλώηαηα όξηα ηηκώλ πξνζθνξάο
1. Σα εηήζηα αλψηαηα φξηα δαπάλεο ζε Δπξψ, πνπ ζα θαηαβάιινληαη απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α., αλά θαηεγνξία
δνκήο (Α, Β, Γ, Γ) θαη αλά θαηεγνξία ζέζεο απηψλ (Α.1.1., Α.1.2., Α.1.3., Α.2., Β.1., Β.2. Β.3, Γ.1 θαη Γ.1),
πνπ ζα θαιπθζεί θαη γηα ην ζχλνιν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαηά ηα αλαθεξφκελα θαησηέξσ ζηελ
πεξ.2 ηεο παξνχζαο, είλαη:
Α. Βξεθηθνί - Βξεθνλεπηαθνί – Παηδηθνί ηαζκνί:
Α1.1. Βξέθε απφ 2 κελψλ έσο 2,5 εηψλ: 2.500€ ρσξίο ζίηηζε θαη 3.100 € κε ζίηηζε
Α1.2. Βξέθε απφ 8 κελψλ έσο 2,5 εηψλ: 2.500€ ρσξίο ζίηηζε θαη 3.100 € κε ζίηηζε
Α1.3. Βξέθε απφ 18 κελψλ έσο 2,5 εηψλ: 2.500€ ρσξίο ζίηηζε θαη 3.100 € κε ζίηηζε
Α2. Πξν-λήπηα απφ 2,5 εηψλ έσο ηελ ειηθία εγγξαθήο ηνπο ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε: 1.900€ ρσξίο
ζίηηζε θαη 2.500€ κε ζίηηζε
Β. Βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί Οινθιεξσκέλεο Φξνληίδαο:
Β1. Βξέθε απφ 8 κελψλ έσο 2,5 εηψλ: 2.500€ ρσξίο ζίηηζε θαη 3.100 € κε ζίηηζε
Β2. Πξν-λήπηα απφ 2,5 εηψλ έσο ηελ ειηθία εγγξαθήο ηνπο ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε: 1.900€ ρσξίο
ζίηηζε θαη 2.500€ κε ζίηηζε
Β3. Πξν-λήπηα κε αλαπεξία απφ 2,5 εηψλ έσο 6,5 εηψλ: 5.500€.
Γ. Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο Παηδηώλ (Κ.Γ.Α.Π.):
Γ.1. Παηδηά απφ ηελ ειηθία εγγξαθήο ηνπο ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε έσο 12 εηψλ θαη παηδηά κε
ειαθξάο κνξθήο θηλεηηθά ή αηζζεηεξηαθά πξνβιήκαηα: 1.400€ γηα ηελ κία ηεηξάσξε βάξδηα.
Δθφζνλ ην σξάξην πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ άδεηα είλαη κηθξφηεξν ησλ 4 σξψλ γίλεηαη αλάινγε
πξνζαξκνγή ζην πνζφ αλά εμππεξεηνχκελν παηδί, θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ.2.3.1.
Γ. Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο Παηδηώλ Με Αλαπεξίεο (Κ.Γ.Α.Π.- ΜΔ.Α.)
Γ.1. Παηδηά κε αλαπεξία ή /θαη έθεβνη ή /θαη άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε ή / θαη θηλεηηθή αλαπεξία:
5.500,00€.
Σα αλσηέξσ πνζά θαιύπηνπλ ην ζπλνιηθό θόζηνο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ, όπσο απηέο
αλαθέξνληαη θαησηέξσ, πιελ ηεο κεηαθίλεζεο γηα ηηο Γνκέο ησλ πεξηπηώζεσλ Α1.1, Α1.2, Α1.3, Α2,
Β.1. θαη Β.2.,θαη σο εθ ηνύηνπ, ν Αλάδνρνο δελ δύλαηαη λα πξνβεί ζε είζπξαμε ηξνθείσλ ή άιιεο
κνξθήο δηδάθηξσλ ή νπνηνπδήπνηε αληηηίκνπ από ηνπο σθεινύκελνπο (όπσο γηα παξάδεηγκα θόζηνο
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εγγξαθήο ή δαπάλεο ζπκκεηνρήο εθδειώζεσλ ζην πιαίζην ησλ ζξεζθεπηηθώλ ενξηώλ ή εζληθώλ
επεηείσλ θ.ιπ).
Ζ κεηαθίλεζε ησλ ΑκεΑ, πνπ απαζρνινχληαη ζηα ΚΓΑΠ ΑκεΑ, θαζψο θαη ησλ πξνλεπίσλ κε αλαπεξία ηεο
Καηεγνξίαο Θέζεο Β3 ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ πξνζθεξφκελε ηηκή ηνπ Φνξέα / Γνκήο.
Πξνζνρή: Γηα ηηο Καηεγνξίεο ησλ Γνκώλ : Α.

Βξεθηθνί - Βξεθνλεπηαθνί – Παηδηθνί ηαζκνί, Β.

Βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί Οινθιεξσκέλεο Φξνληίδαο, Γ. Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο Παηδηώλ
(Κ.Γ.Α.Π.) θαη Γ. Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο Παηδηώλ Με Αλαπεξίεο (Κ.Γ.Α.Π.-ΜΔ.Α.) δελ
επηηξέπεηαη ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δπλακηθόηεηαο ηεο θάζε δνκήο (εληόο θαη εθηόο πξνγξάκκαηνο).
ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ππέξβαζε, ην πνζό πνπ θαηαβάιιεηαη, βάζεη ηεο ζύκβαζεο από ηελ
ΔΔΣΑΑ, κεηώλεηαη ηόζν όζν θαη ν αξηζκόο ησλ παηδηώλ γηα ηα νπνία δηαπηζηώζεθε ε ππέξβαζε.
2. ηα αλσηέξσ εηήζηα αλψηαηα φξηα δαπάλεο ηεο πεξ.1, θαη' ειάρηζην, πεξηιακβάλνληαη θαη ζα πξέπεη λα
παξέρνληαη ζηα βξέθε, ζηα παηδηά, ζηα παηδηά κε ειαθξάο κνξθήο θηλεηηθά ή αηζζεηεξηαθά πξνβιήκαηα, ζηα
παηδηά κε αλαπεξία, θαζψο θαη ζηνπο εθήβνπο θαη ζηα άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε ή/θαη θηλεηηθή αλαπεξία
απφ ηνπο Φνξείο/Γνκέο, νη ππεξεζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ ίδξπζε θαη
ιεηηνπξγία ηνπ θάζε Φνξέα/Γνκή:
α) χκθσλα κε ηελ π.α. Π2β/νηθ.2808/1997 (ΦΔΚ Β΄ 645), ηελ π.α. Π1β/Γ.Π.νηθ.116847/2002 (ΦΔΚ Β΄ 1519) θαη
ηελ θ.π.α. 16065/2002 (ΦΔΚ Β΄ 497), φπσο ηζρχνπλ, ζηνπο Βξεθηθνχο, ηνπο Βξεθνλεπηαθνχο θαη ηνπο
Παηδηθνχο ηαζκνχο, θαζψο θαη ζηνπο Βξεθνλεπηαθνχο ηαζκνχο Οινθιεξσκέλεο Φξνληίδαο, ζα πξέπεη, θαη'
ειάρηζην, λα παξέρεηαη θαη λα εμαζθαιίδεηαη ζηα βξέθε ή/θαη ζηα παηδηά:


Τγηεηλή θαη αζθαιή παξακνλή, πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλάγθεο θάζε ειηθίαο θηινμελνχκελσλ παηδηψλ ζε
θηίξηα θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηηο νξηδφκελεο ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο.



Απαζρφιεζε, δηαπαηδαγψγεζε, παηρλίδη, ςπραγσγία, αλάπαπζε, ςπρνινγηθή βνήζεηα αλάινγα κε ηελ
ειηθία.



Μέξηκλα γηα ηελ νκαιή ςπρνζπλαηζζεκαηηθή θαη πγηεηλή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ θαη παξνρή
ζπκβνπιεπηηθήο ελεκέξσζεο θαη ππνζηήξημεο ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο.



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



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



Σαθηηθή ηαηξηθή παξαθνινχζεζε.

β) χκθσλα κε ηελ π.α. Π1β/νηθ.14951/2001 (ΦΔΚ Β΄ 1397), φπσο ηζρχεη, ζηα Κέληξα Γεκηνπξγηθήο
Απαζρφιεζεο Παηδηψλ (Κ.Γ.Α.Π.) ζα πξέπεη, θαη' ειάρηζην, λα παξέρεηαη θαη λα εμαζθαιίδεηαη ζηα παηδηά ε
απαζρφιεζε απηψλ, εθηφο ζρνιηθνχ σξαξίνπ, ε αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπο κε ηελ αηνκηθή νξγαλσκέλε δξαζηεξηφηεηα ή κέζα απφ νξγαλσκέλεο νκάδεο εξγαζηεξίσλ, θαζψο θαη ε εμππεξέηεζε ησλ
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γνλέσλ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε πγηεηλή θαη αζθαιήο παξακνλή ησλ παηδηψλ ζε θηίξην
πξνζαξκνζκέλν ζχκθσλα κε ηηο νξηδφκελεο ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην ηερληθέο πξνδηαγξαθέο,
θαζψο θαη ε θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ.
γ) χκθσλα κε ηελ π.α. Π2β/νηθ.14957/2001 (ΦΔΚ Β΄ 1397), φπσο ηζρχεη, ζηα Κέληξα Γεκηνπξγηθήο
Απαζρφιεζεο Παηδηψλ κε Αλαπεξία (Κ.Γ.Α.Π.-Μ.Δ.Α.) ζα πξέπεη, θαη' ειάρηζην, λα παξέρεηαη θαη λα
εμαζθαιίδεηαη ζηα παηδηά ε δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε απηψλ, κέζσ πξνγξακκάησλ έθθξαζεο θαη ςπραγσγίαο,
άζθεζεο ιφγνπ, αλάπηπμεο αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, άζιεζεο θαη ζσκαηηθήο αγσγήο. Δπίζεο, ζα
πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζε πξνγξάκκαηα πξνεπαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη
θαηάξηηζεο, θαζψο θαη ε παξνρή ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηα ίδηα θαη ην νηθνγελεηαθφ - ζπγγεληθφ ηνπο
πεξηβάιινλ.
εκεηψλεηαη φηη ζηα αλσηέξσ εηήζηα αλψηαηα φξηα δαπάλεο ηεο πεξ.1, πεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο γηα
γξαθηθή χιε θαη αλαιψζηκα ζπλνιηθήο αμίαο κέρξη εθαηφ επξψ (€ 100).
3. Τπεξεζίεο ζίηηζεο
Δάλ απφ ηελ άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ή νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ επίζεκν έγγξαθν πξνθχπηεη φηη παξέρεηαη
ζίηηζε απφ ηνλ Φνξέα / Γνκή, ηφηε απηφο ππνρξενχηαη λα ηελ παξέρεη ζην Πξφγξακκα. ηελ πεξίπησζε πνπ ν
Φνξέαο / Γνκή δειψζεη κε ηελ Αίηεζή ηνπ φηη δελ παξέρεη ζίηηζε ζην Πξφγξακκα θαη εθφζνλ πξνθχπηεη απφ
ηελ άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ή νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ επίζεκν έγγξαθν φηη παξέρεηαη ζίηηζε, ηφηε ε
Δ.Δ.Σ.Α.Α. ζα ηνλ εληάμεη ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία κε ζίηηζε.
ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ πξνθχπηεη απφ ηελ άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ή νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ
επίζεκν έγγξαθν φηη παξέρεηαη ζίηηζε απφ ην Φνξέα / Γνκή γηα λα εληαρζεί ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία κε
ζίηηζε, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ππεχζπλε δήισζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη
φηη δηαζέηεη κάγεηξα θαη καγεηξείν, πιεξνί φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ
πιαίζην θαη πιεξνί φιεο ηηο πγεηνλνκηθέο πξνδηαγξαθέο. Οπνηαδήπνηε άιιε κνξθή παξνρή ζίηηζεο δελ
γίλεηαη απνδεθηή από ην Πξόγξακκα.
Οη Φνξείο / Γνκέο πνπ εθ ηεο αδείαο ηνπο πξνθχπηεη φηη δελ παξέρνπλ ζίηηζε δελ δηθαηνύληαη λα πξνβνχλ
ζηελ είζπξαμε νπνηνπδήπνηε πνζνχ αλαθνξηθά κε ηηο ζρεηηθέο απηέο ππεξεζίεο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε νη
Φνξείο / Γνκέο ζα πξέπεη λα απνδέρνληαη νπνηνδήπνηε θαγεηφ θέξλεη ην παηδί καδί ηνπ, θαηάιιεια
ζπζθεπαζκέλν θαη κε επζχλε ηνπ σθεινχκελνπ, ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζσζηή ζίηηζε ηνπ παηδηνχ. Ο
Φνξέαο / Γνκή ζα πξέπεη λα θξνληίδεη γηα ηε ζσζηή παξνρή θαη ην ζεξβίξηζκα ηνπ θαγεηνχ.
4. Τπεξεζίεο κεηαθίλεζεο
ηα αλσηέξσ εηήζηα αλψηαηα φξηα δαπάλεο δελ πεξηιακβάλνληαη νη ππεξεζίεο κεηαθίλεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα
ζα βαξχλνπλ ηνπο σθεινχκελνπο/εο, εθφζνλ επηζπκνχλ ηελ παξνρή απηψλ ησλ ππεξεζηψλ. Ζ ελ ιφγσ
εμαίξεζε δελ ηζρχεη γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ ΑκεΑ πνπ θηινμελνχληαη ζηα ΚΓΑΠ ΑκεΑ, θαζψο θαη ζηνπο
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Φνξείο/Γνκέο, πνπ θηινμελνχλ πξνλήπηα κε αλαπεξία (Καηεγνξία Θέζεο Β3.), φπνπ ε κεηαθίλεζε
ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ πξνζθεξφκελε ηηκή.
Οη Γνκέο ησλ πεξηπηώζεσλ Α1.1, Α1.2, Α1.3, Α2, Β1 θαη Β2, πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο κεηαθίλεζεο ζα
πξέπεη λα δειψζνπλ ζαθψο ζηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ηεο Γνκήο ηηο εμππεξεηνχκελεο πεξηνρέο, θαζψο θαη ην
θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ, ην νπνίν δελ θαιχπηεηαη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο θαη θαηά ζπλέπεηα ζα
βαξχλεη ηνπο σθεινχκελνπο/εο, εθφζνλ επηζπκνχλ ηελ παξνρή ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ κεηαθίλεζεο. Μεηά ηε
ζρεηηθή δήισζε ηεο δνκήο θαη ηελ αλάξηεζε ηνπ νξηζηηθνχ πίλαθα επηιέμηκσλ δνκψλ απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α., δελ
κπνξνχλ λα γίλνπλ αιιαγέο σο πξνο ην θφζηνο θαη ηηο δεισζείζεο εμππεξεηνχκελεο πεξηνρέο.
Οη θνξείο θαηά ηελ δήισζή ηνπο ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ ζαθψο ην σξάξην ηεο δνκήο / θνξέα, θαζψο θαη ην
αθξηβέο σξάξην ηεο κεηαθίλεζεο.
5. Σπρφλ άιιεο εηδηθέο ππεξεζίεο (π.ρ. θνιχκβεζε, κπαιέην, παξαθνινχζεζε μελφγισζζσλ καζεκάησλ,
επηζθέςεηο ζε κνπζεία, παξαθνινχζεζε ζεαηξηθψλ ή άιισλ παξαζηάζεσλ, εθδειψζεσλ θ.ά.), πνπ
παξέρνληαη απφ ηηο Γνκέο, είλαη πξναηξεηηθέο θαη δελ αθνξνχλ ζηε βαζηθή απαζρφιεζε θαη δηαπαηδαγψγεζε
θαη σο εθ ηνχηνπ, εθφζνλ ηηο επηιέμνπλ νη σθεινχκελνη, ζα επηβαξχλνπλ νηθνλνκηθά ηνπο ίδηνπο.
2.3.3 Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ
Οη πξνζθνξέο ησλ Φνξέσλ ηζρχνπλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο «Αίηεζεο» κέρξη θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο
θαη αθνξνχλ ζην ζπλνιηθφ ρξφλν πνπ αληηζηνηρεί ζε έλα (1) ζρνιηθφ έηνο: 2015 - 2016.
Ζ Αίηεζε είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ Φνξέα πνπ ηελ ππνβάιεη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ.
ε θάζε πεξίπησζε, νη Φνξείο, πνπ ζα ζπκβιεζνχλ κε ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α., δελ κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζε
νπνηαδήπνηε κεηαηξνπή ησλ ζηνηρείσλ ηεο Αίηεζεο πνπ ζα ππνβάιινπλ. Οπνηαδήπνηε ηπρφλ κεηαηξνπή ησλ
ζηνηρείσλ ηεο Αίηεζεο, ηειεί πάληνηε ππφ ηελ αίξεζε ηεο έγθξηζεο απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α..
Δάλ έλαο Φνξέαο πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε κεηαηξνπή ζηνηρείνπ ηεο Αίηεζήο ηνπ, ρσξίο ηελ έγγξαθε
γλσζηνπνίεζε θαη έγθξηζε ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. θαη ρσξίο ηε ζύκθσλε γλώκε θαη έγθξηζε ησλ σθεινύκελσλ,
όπνπ απηή ε έγθξηζε ηπρόλ κπνξεί λα απαηηείηαη, ηόηε ε Δ.Δ.Σ.Α.Α. κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζε
θαηαγγειία ηεο ύκβαζεο κε ηνλ Φνξέα.
Γηα ηνλ αθξηβή αξηζκφ ησλ ζέζεσλ πνπ ζα θαιπθζνχλ, νη Φνξείο ζα δεζκεχνληαη απφ ηε χκβαζε.

2.4 Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο
Όια ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πνπ απαηηνύληαη από ηελ παξνύζα ππνβάιινληαη ζπλεκκέλα ζηελ
αίηεζε ηνπ Φνξέα, εθφζνλ θαηά λφκν ρνξεγνχληαη ζηνλ αηηνχληα. ηελ πεξίπησζε πνπ νπνηνδήπνηε
δηθαηνινγεηηθό ζπκκεηνρήο δελ ρνξεγείηαη θαηά λόκν ζηνλ αηηνύληα ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη
Τπεύζπλε Γήισζε κε επηθπξσκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ Νόκηκνπ Δθπξνζώπνπ, ζηελ νπνία
ζα αλαθέξνληαη νη ιφγνη κε πξνζθφκηζήο ηνπ.
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2.4.1 Γηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ζπκκεηνρήο
Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη θνξείο ζα ππνβάιινπλ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα:
1.

Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ ή ησλ Ννκίκσλ Δθπξνζώπσλ ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ (φπσο

δηαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα), ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λφκνπ 1599/1986, φπσο εθάζηνηε
ηζρχεη, ζηελ νπνία:
α. Θα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο Πξφζθιεζεο.
β. Θα δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο – πξνζθνξάο ηνπο:
 Ο Τπνςήθηνο ή ν Νφκηκνο εθπξφζσπφο ηνπ, νη δηαρεηξηζηέο (πεξίπησζε Δ.Π.Δ. , ΗΚΔ), νη
δηαρεηξηζηέο ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ (πεξίπησζε Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ν Πξφεδξνο θαη ν
Γηεπζχλσλ χκβνπινο (πεξίπησζε Α.Δ.) δελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα
έλα ή πεξηζζφηεξα αδηθήκαηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ. 60/2007, γηα
θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο,
ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο θαη είλαη ζπλεπήο ζηελ εθπιήξσζε ησλ
ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ φζν θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηηο Τπεξεζίεο ηνπ
Γεκφζηνπ Σνκέα.
 Ο Φνξέαο δελ ηειεί ππφ εθθαζάξηζε θαη αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη δελ ηειεί ππφ
δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο εθθαζάξηζεο θαη αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο.
 Ο Φνξέαο δελ έρεη ιπζεί θαη δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία ιχζεο.
 Ο Φνξέαο δελ ηειεί ζε πηψρεπζε ή ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο.
 Γελ έρεη θαηαηεζεί γηα ην θνξέα αίηεζε αλνίγκαηνο δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο – εμπγίαλζεο
(άξζξν 99 Πη.Κ.) θαη δελ έρεη εθδνζεί απφθαζε πεξί ππαγσγήο ηνπ ζε ζπλδηαιιαγή –
εμπγίαλζε.
 Ο Τπνςήθηνο ή ν Νφκηκνο Δθπξφζσπνο ηνπ θνξέα δελ έρεη θαηαδηθαζηεί βάζεη δηθαζηηθήο
απφθαζεο πνπ έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ
εθδφζεθε ε απφθαζε, θαη ε νπνία δηαπηζηψλεη αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθή
δηαγσγή ηνπ.
 Ο Φνξέαο είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο
 Γελ πθίζηαηαη γηα ηνλ Φνξέα δηαθνπή άζθεζεο δξαζηεξηφηεηαο / επηηεδεχκαηνο, θαζψο θαη
παχζε εξγαζηψλ
 Γελ πθίζηαληαη γηα ην Φνξέα λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο θαη δελ έρεη απνθιεηζηεί απφ
Γηαγσληζκνχο κε ακεηάθιεηε απφθαζε.
 ε πεξηπηψζεηο Α.Δ., ζα πξέπεη λα δειψλεηαη φηη νη κεηνρέο είλαη νλνκαζηηθέο
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γ. ζα αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε παξνρήο ησλ πξνζθεξφκελσλ ζέζεσλ ρσξίο δίδαθηξα απφ ηνπο
σθεινχκελνπο, θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα.
δ. ζα αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κε ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α., φπσο απηά αλαθέξνληαη ζην
2.6.2 ηεο παξνχζαο.
2. Άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Γνκήο (αξρηθή θαη ηπρόλ ηξνπνπνηήζεηο) ή αληίγξαθν ηεο
ζπζηαηηθήο πξάμεο γηα ηνπο Παηδηθνχο θαη Βξεθνλεπηαθνχο ηαζκνχο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο Ν.Π.Γ.Γ.
ησλ Ο.Σ.Α., ε νπνία επέρεη ζέζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ
πξνθχπηνπλ κε ζαθήλεηα απφ ηελ ζπζηαηηθή πξάμε ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηηο δνκέο γηα ηηο
νπνίεο ππνβάιεη αίηεζε ν Φνξέαο, ηφηε απηφο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ηνλ ΟΔΤ ή Απνθάζεηο ηνπ
Αξκνδίνπ Οξγάλνπ θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ έγγξαθν (π.ρ. ηερληθή έθζεζε) απφ ηα νπνία λα
πξνθχπηνπλ ηα δεηνχκελα ζηνηρεία ησλ Γνκψλ.
Οη Ο.Σ.Α. θαη ηα Ννκηθά Πξόζσπα απηώλ ζα πξέπεη λα πξνβνχλ ζηελ έθδνζε λέσλ αδεηψλ ίδξπζεο θαη
ιεηηνπξγίαο ησλ Γνκψλ ηνπο, φπνπ απηφ απαηηείηαη, έσο 31/12/2015.
Οη αλσηέξσ Φνξείο, θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο – ζπκκεηνρήο – δήισζήο ηνπο ζα θαηαζέζνπλ ηελ
πθηζηάκελε άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ή αληίζηνηρα ηε ζπζηαηηθή πξάμε ησλ Γνκψλ ηνπο θαη Τπεχζπλε
Γήισζε ηνπ Ννκίκνπ Δθπξνζψπνπ ηνπ Φνξέα γηα ηελ πξνζθφκηζε ηεο λέαο άδεηαο κε ηελ έθδνζή ηεο,
θαζψο θαη έγγξαθν απφ ην νπνίν ζα πξνθχπηεη ε ππνβνιή ζρεηηθήο κε ηα αλαθεξφκελα Αίηεζεο έθδνζεο
αδείαο. ε πεξίπησζε φκσο πνπ ε δπλακηθφηεηα κηαο Γνκήο (Ο.Σ.Α. θαη Ν.Π.Γ.Γ.) δελ πξνθχπηεη απφ ηελ
άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ή ηε ζπζηαηηθή ηεο πξάμε, ηφηε ν Φνξέαο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ηνλ
Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηεο Γνκήο θαη Απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Φνξέα, απφ ηα νπνία λα
πξνθχπηεη ε δπλακηθφηεηα ηεο/ησλ Γνκήο/Γνκψλ γηα ηηο νπνίεο θαηαηίζεηαη αίηεζε.
3. Απόθαζε ηνπ Αξκόδηνπ Οξγάλνπ (Γηνηθεηηθό πκβνύιην ή Γεκνηηθό πκβνύιην) ζηελ νπνία ζα
αλαθέξνληαη αλαιπηηθά φιεο νη δνκέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ κε ηελ πιήξε επσλπκία,
ΦΔΚ ίδξπζεο θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεσλ, πιήξεο ηζρχνπζα δηεχζπλζε ηεο δνκήο θα η δπλακηθφηεηα
αλά θαηεγνξία ζέζεο, φπσο απηή πξνβιέπεηαη ζηελ Πξφζθιεζε.
4. Πξαθηηθό Απόθαζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ κε ην νπνίν παξέρεηαη
εμνπζηνδφηεζε πξνο ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ λα ππνβάιιεη ηελ παξνχζα αίηεζε – πξνζθνξά θαη
λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε, δεζκεχνληαο ην θνξέα κε κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπ έλαληη ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α.
Α.Δ.
5. Καηαζηαηηθό ίδξπζεο ή πζηαηηθή Πξάμε θαη ηπρόλ κεηαβνιέο ηνπ ππνςεθίνπ θνξέα – λνκηθνχ
πξνζψπνπ (ή αλαθνίλσζε ηεο αξκφδηαο Πεξηθέξεηαο), πνπ ιεηηνπξγεί ηε Γνκή θαη Φ.Δ.Κ.
δεκνζίεπζήο ηνπ, φπνπ θαηά ην λφκν απαηηείηαη πεξαηηέξσ δεκνζίεπζε, θαζψο επίζεο θαη
Αληίγξαθα ησλ, κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, ηξνπνπνηήζεψλ ηνπο ή ηα
δεκνζηεπκέλα Φ.Δ.Κ. απηψλ.
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6. Απνθάζεηο ησλ λνκίκσλ θαηά πεξίπησζε νξγάλσλ κε ηηο νπνίεο νξίδνληαη απηνί πνπ
εθπξνζσπνχλ θαη δεζκεχνπλ ην Φνξέα (Γ.., Γηαρεηξηζηέο, θ.ιπ).
7. Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ννκίκνπ Δθπξνζώπνπ φηη νη δνκέο πνπ ζα εληαρζνχλ ζην Πξφγξακκα
ιεηηνπξγνχλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο άδεηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη έρνπλ εμαζθαιίζεη ην αλάινγν
πξνζσπηθφ πνπ νξίδεη ην αληίζηνηρν ζεζκηθφ πιαίζην.
8. Αληίγξαθν ηνπ Γειηίνπ ηεο Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ θνξέα. ε
πεξηπηψζεηο ΔΠΔ, ΟΔ, ΔΔ, ΗΚΔ, εάλ νη Νφκηκνη Δθπξφζσπνη – Γηαρεηξηζηέο είλαη πεξηζζφηεξνη ηνπ
ελφο, απαηηνχληαη αληίγξαθα ηαπηφηεηαο φισλ ησλ νξηδφκελσλ απφ ην θαηαζηαηηθφ.
9. Τπεύζπλε Γήισζε (όπσο δηαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα), κε ηελ νπνία ζα απνδέρεηαη φηη ζε
πεξίπησζε πνπ ππάξρεη βάζηκε θαηαγγειία σθεινχκελνπ φηη δελ ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα θαη ζηελ αίηεζή ηνπ, απηνδηθαίσο ζα αθαηξείηαη ην αληίζηνηρν πνζφ ηεο
επηδφηεζεο πνπ αλαγξάθεηαη ζηε χκβαζή ηνπ κε ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α., ρσξίο ηε δπλαηφηεηα αλαπιήξσζεο
ηεο ζέζεο.
Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή φισλ ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ζπληζηά ιφγν
απνθιεηζκνχ απφ ηε ζπκκεηνρή ζην Γηαγσληζκφ.
εκεηψλεηαη φηη φινη νη ππνςήθηνη πνπ ζα αλαθεξπρζνχλ αλάδνρνη ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ ζηελ έδξα ηνπ
Φνξέα, θάθειν κε αληίγξαθα φισλ ησλ αλσηέξσ αλαθεξφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο (π.ρ. αίηεζε,
άδεηα ιεηηνπξγίαο, θ.ιπ).
Ο θάθεινο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηεξείηαη, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α., ν νπνίνο ζα πξέπεη λα είλαη
δηαζέζηκνο ζε ηπρφλ έιεγρν απφ ηνπο επνπηεχνληεο θνξείο.
2.4.2 Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο
Κάζε Αίηεζε ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά θαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ απφ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο
(ύςνπο 2%) επί ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ ηεο πξνζθνξάο, ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ γηα φιεο ηηο
πξνζθεξφκελεο ζέζεηο.
Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα 3 ηεο παξνχζαο θαη
λα εθδίδεηαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε-κέιε ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ησλ θξαηψλ-κειψλ απηφ ην δηθαίσκα.
ε πεξίπησζε έλσζεο θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα
θαιχπηεη φια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά. Δίλαη δε δπλαηφλ ην 2% επί ηνπ
θαζαξνχ πνζνχ, ηεο ζπλνιηθήο πξνζθνξάο λα θαιχπηεηαη απφ κία ή αζξνηζηηθά πεξηζζφηεξεο εγγπεηηθέο
επηζηνιέο.
Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα έρεη ηζρύ κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο
(αόξηζηε δηάξθεηα) από ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α.
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ηελ πεξίπησζε απηή, ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα εληάζζνληαη σο αλάδνρνη ζην Πξφγξακκα, εθφζνλ
πιεξνχλ ηνπο ινηπνχο φξνπο ζπκκεηνρήο, θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη θαηά ην ρξφλν ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο
κε ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α. ζα πξνζθνκίζνπλ ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηελ παξνχζα Πξφζθιεζε, εγγπεηηθή επηζηνιή
θαιήο εθηέιεζεο.
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο ησλ Φνξέσλ πνπ:
Α) Γελ ζα ππαρζνχλ, επηζηξέθνληαη εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο
ησλ ππαγρζεηζψλ Γνκψλ.
Β) Θα ππαρζνχλ, αιιά δελ ζα θηινμελήζνπλ ηέθλα, ζα επηζηξέθνληαη εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ
ηελ έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζχδεπμεο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξα θν 2.5.3 ηεο
παξνχζαο.
Γ)

Θα ππαρζνχλ θαη ζα θηινμελήζνπλ ηέθλα, ζα επηζηξέθνληαη κε ηελ ππνγεγξακκέλε απφ ηελ
Δ.Δ.Σ.Α.Α. ζχκβαζε θαη κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνβιεπφκελεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο
εθηέιεζεο, φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 2.6 ηεο παξνχζαο.

ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη, κεηά ηελ θαηάζεζε, ηελ «Αίηεζή» ηνπ ή κέξνο απηήο ή δελ έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα ππνγξάςεη ηε χκβαζε ή δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε, ή λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή
επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη
απηνδηθαίσο ππέξ ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ. θαη απνηειεί ιφγν γηα έθπησζε ηνπ Φνξέα απφ ην Πξφγξακκα.

2.5 Γηαδηθαζία Τπαγσγήο Γνκώλ – Δλζηάζεηο – Απνηειέζκαηα
2.5.1 Γηαδηθαζία Τπαγσγήο
Ζ ππαγσγή ησλ Γνκψλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηηο Δπηηξνπέο ηνπ Άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο, νη νπνίεο
ζπζηήλνληαη / ζπγθξνηνχληαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α..
Οη δηαδηθαζίεο ππαγσγήο βαζίδνληαη ζηνλ έιεγρν ηεο «Αίηεζεο» θαη ηεο ηήξεζεο ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο,
θαζψο θαη ησλ ζπλππνβαιιφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ.
Δηδηθφηεξα, ειέγρνληαη:
α) Ζ πιεξφηεηα ζπκπιήξσζεο ηεο «Αίηεζεο πκκεηνρήο - Γήισζεο - Πξνζθνξάο», θαζψο θαη ε
πιεξφηεηα θαη ε ηζρχο ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ.
β) Ζ απνδνρή θαη ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο.
γ) Ζ ηηκή πξνζθνξάο αλά θαηεγνξία ζέζεο παξνρήο ππεξεζηψλ θξνληίδαο θαη θηινμελίαο, ε νπνία δελ
ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηα αλψηαηα φξηα, πνπ ζεζπίδνληαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε.
δ) Ζ άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Γνκήο ή ε ζπζηαηηθή ηεο πξάμε (γηα πεξηπηψζεηο Ο.Σ.Α. θαη
Ν.Π.Γ.Γ. ή ΟΔΤ ή Απνθάζεηο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ή θάζε άιιν ζρεηηθφ έγγξαθν), φπνπ απαηηείηαη,
σο πξνο ηελ ηζρχ θαη ηε δπλακηθφηεηα.
Ζ κε ηήξεζε ησλ αλσηέξσ, ζπληζηά ιφγν απφξξηςεο. Οη απνξξηθζείζεο Γνκέο, κε ηελ αηηηνινγία απφξξηςήο
ηνπο ζα αλαγξάθνληαη ζε ζρεηηθνχο πίλαθεο.
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Αληηζέησο, νη Φνξείο θαη νη Γνκέο ηνπο, νη νπνίεο πιεξνχλ ηα αλσηέξσ, θαηαηάζζνληαη ζε πίλαθα αλά
Πεξηθέξεηα, Ννκφ, Γήκν θαη ειηθίεο ηέθλσλ.
Ζ αλάξηεζε ησλ ΠΡΟΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ EΠΗΛΔΞΗΜΧΝ ΚΑΗ MΖ EΠΗΛΔΞΗΜΧΝ ΦΟΡΔΧΝ / ΓΟΜΧΝ, ζα
γίλεη ζηηο 31/7/2015 ΜΟΝΟ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΔΣΑΑ: www.eetaa.gr.
2.5.2 Γηαδηθαζία Δλζηάζεσλ
Δλζηάζεηο επί ησλ Πξνζσξηλψλ Πηλάθσλ κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ εγγξάθσο, ζηνπο αξηζκνύο FAX ησλ
θαηά ηφπνπο γξαθείσλ ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α., ή ειεθηξνληθά κέζσ e-mail ζην domesenstaseis@eetaa.gr κε
ζθαλαξηζκέλα έγγξαθα, εληφο ηεζζάξσλ (4) εκεξώλ απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο αλάξηεζήο ηνπο θαη
ζύκθσλα κε ην Τπόδεηγκα «Έληππν Έλζηαζεο Φνξέσλ/ Γνκψλ», πνπ παξνπζηάδεηαη ζην Παξάξηεκα 2 ηεο
παξνχζαο.
ε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο ππνβνιήο ή κε ππεξεζία ηαρπκεηαθνξάο (courier), ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη ζε
ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ νπνίν εμσηεξηθά ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα αλαγξάθεηαη ε έλδεημε «ΤΠΟΒΟΛΖ
ΔΝΣΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΓΡΑΖ
ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΕΧΖ» γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2015-2016..
Από ηηο ελζηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνύλ ζα ιεθζνύλ ππόςε κόλνλ απηέο πνπ έρνπλ παξαιεθζεί θαη
πξσηνθνιιεζεί κέρξη ηελ 4/8/2015 και ώρα 14:00.
Δλζηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα απνξξίπηνληαη σο εθπξφζεζκεο.
Όιεο νη ελζηάζεηο εμεηάδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Δμέηαζεο Δλζηάζεσλ (Δ.Δ.Δ.).
2.5.3 Απνηειέζκαηα
Μεηά ηελ εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ θαηαξηίδνληαη νη ΟΡΙΣΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΗΛΔΞΗΜΧΝ ΚΑΗ ΜΖ ΔΠΗΛΔΞΗΜΧΝ
ΦΟΡΔΧΝ /ΓΟΜΧΝ αλά Πεξηθέξεηα, Ννκφ, Γήκν θαη ειηθίεο ηέθλσλ, νη νπνίνη ζα δεκνζηνπνηεζνύλ ζηελ
ηζηνζειίδα ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. ζηις 4/8/2015.
Οη ππνςήθηνη Φνξείο / Γνκέο ζα ζεσξείηαη όηη έιαβαλ γλώζε ηεο ππαγσγήο ηνπο ή κε αληίζηνηρα, κε
κόλε ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ ζρεηηθώλ πηλάθσλ εθ κέξνπο ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α.
Ζ αλάξηεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ ΟΡΗΣΗΚΧΝ ΠΗΝΑΚΧΝ ΔΠΗΛΔΞΗΜΧΝ ΦΟΡΔΧΝ / ΓΟΜΧΝ, δελ κπνξεί ζε θακία
πεξίπησζε λα ζεσξεζεί φηη απνηειεί απφ κφλε ηεο θαηαθχξσζε ησλ ζέζεσλ θξνληίδαο θαη θηινμελίαο ζηηο
Γνκέο.
ΟΗ ΟΡΗΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΔΠΗΛΔΞΗΜΧΝ ΦΟΡΔΧΝ / ΓΟΜΧΝ ζα πεξηιακβάλνπλ ηελ επσλπκία ηνπ θνξέα, ηηο
ειηθίεο ησλ ηέθλσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε είδνο Γνκήο, θαη ηα ζηνηρεία ηεο ελ ιφγσ Γνκήο, φπσο επσλπκία
θαη θσδηθφ, είδνο Γνκήο, δηεχζπλζε, ηειέθσλα επηθνηλσλίαο, παξερφκελεο ππεξεζίεο (θαηά ηα αλαθεξφκελα
ζηελ παξ. 2.3.2.), αξηζκφ πξνζθεξφκελσλ ζέζεσλ, σξάξην ιεηηνπξγίαο, ιεηηνπξγία εηεζίσο θαη εβδνκαδηαίσο
θιπ.
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Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο ησλ Γνκψλ θαη ηελ αλάξηεζε ησλ νξηζηηθψλ πηλάθσλ, φπσο
πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ, ζα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία ππνβνιήο αηηήζεσλ γηα ηελ επηινγή ησλ σθεινχκελσλ γηα
ην έηνο 2015 - 2016, φπσο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην δεχηεξν κέξνο ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηεο επηινγήο ησλ σθεινπκέλσλ θαη κε ηε βνήζεηα κεραλνγξαθηθνχ
ζπζηήκαηνο, ζα πξνθχςνπλ απφ ηε ζχδεπμε ησλ ΟΡΗΣΗΚΧΝ ΠΗΝΑΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΓΤΝΖΣΗΚΑ
ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΧΝ κε ηνπο ΟΡΗΣΗΚΟΤ ΠΗΝΑΚΔ ΔΠΗΛΔΞΗΜΧΝ ΦΟΡΔΧΝ / ΓΟΜΧΝ, νη ΟΡΗΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ
ΣΧΝ ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΧΝ, κε ηηο παξερφκελεο ζε απηέο ζέζεηο θξνληίδαο θαη θηινμελίαο ησλ ηέθλσλ ηνπο απφ ηηο
Γνκέο αλά Πεξηθέξεηα, Ννκφ. Οη πίλαθεο κε ηα ζηνηρεία ηφζν ησλ σθεινπκέλσλ (νλνκαηεπψλπκν κεηέξαο ή
παηέξα, νλνκαηεπψλπκν ηέθλνπ θ.ιπ.), ζα απνζηαινχλ ζηελ θνξείο απφ ηελ ΔΔΣΑΑ
Ζ Δ.Δ.Σ.Α.Α. ζα θαηαβάιιεη ζηνπο Δπηιέμηκνπο Φνξείο ην αληίηηκν ηεο αμίαο αλά ζέζε κόλνλ γηα όζεο
ζέζεηο θαιπθζνύλ αλά Γνκή θαη γηα όζνπο κήλεο παξέρνληαη νη ππεξεζίεο ζηνπο σθεινύκελνπο.

2.6 Αλάδνρνη – πκβάζεηο
2.6.1 Γηαδηθαζία ζύλαςεο ζπκβάζεσλ
Καηφπηλ ηεο αλαθνίλσζεο ησλ πηλάθσλ ηεο ζχδεπμεο θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξν-ζπκβαηηθνχ ειέγρνπ
λνκηκφηεηαο απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, φπσο απηφο δηελεξγείηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.
4129/2013, θαζψο θαη ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ηελ ΔΤΓ ΔΠΑΝΑΓΔΓΒΜ γηα ηε δηαηχπσζε Γλψκεο
(πξνέγθξηζε), νη Γνκέο ζα θιεζνχλ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο κέζσ ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, νη
νπνίνη ζα πξνζθνκίδνπλ ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα νξηζκνχ ηνπο. Οη ζπκβάζεηο πνπ ζα ππνγξαθνχλ κε ηνπο
Φνξείο ζα γίλνπλ αλά πεγή ρξεκαηνδφηεζεο (ΠΔΠ-ΑΜΔΑ, ΠΔΠ, ΔΠΑΝΑΓΔΓΒΜ, Δζληθνί Πφξνη).
Ζ χκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί κε ηνπο Αλαδφρνπο ζα βαζίδεηαη ζηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε θαη
ζηελ Αίηεζε πκκεηνρήο γηα ηελ επηινγή ησλ σθεινχκελσλ, πνπ ζα αθνινπζήζεη, ζηελ ππ’ αξηζ.
5.18522/νηθ.3.512 (ΦΔΚ 1376/3.7.2015 Β΄) ΚΤΑ, φπσο ηζρχεη, θαη ζηελ «Αίηεζε πκκεηνρήο - Γήισζε Πξνζθνξά» ησλ Φνξέσλ θαη κφλν γηα φζεο πξνζθεξφκελεο ζέζεηο ησλ Γνκψλ ηνπο ζα θαιπθζνχλ απφ ηνπο
επηιερζέληεο, θαζψο θαη ζηελ κε αξηζκ. 509/13-7-2015 Απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. γηα ηελ ππνβνιή
πξνηάζεσλ ζην Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε » θαη ζηα
Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα, ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 θαη ηελ Απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο
Δ.Δ.Σ.Α.Α.
ε θάζε πεξίπησζε, νη Φνξείο πνπ ζα ζπκβιεζνχλ κε ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α. ππνρξενχληαη ζε κε κεηαηξνπή ησλ
ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο Αίηεζεο πνπ ζα ππνβάιινπλ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ.
Οπνηαδήπνηε ηπρφλ κεηαβνιή κπνξεί λα πξνθχςεη ηειεί πάληνηε ππφ ηελ αίξεζε ηεο έγθξηζεο απφ ηελ
Δ.Δ.Σ.Α.Α.. Γηα ηνλ αθξηβή αξηζκφ ησλ ζέζεσλ πνπ ζα θαιπθζνχλ, νη Φνξείο ζα δεζκεχνληαη απφ ηε χκβαζε.
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Δάλ έλαο Φνξέαο πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε κεηαβνιή, ρσξίο ηελ έγγξαθε γλσζηνπνίεζε θαη έγθξηζε ηεο
Δ.Δ.Σ.Α.Α. θαη ρσξίο ηε ζχκθσλε γλψκε θαη έγθξηζε ησλ σθεινχκελσλ, ηφηε ε Δ.Δ.Σ.Α.Α. κπνξεί λα
πξνρσξήζεη ζε κνλνκεξή θαηαγγειία ηεο χκβαζεο κε ηνλ Φνξέα
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο, ν Φνξέαο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη,
φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην 2.6.2 ηεο παξνχζαο, θαζώο θαη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, ε
νπνία ζα αλέξρεηαη ζην 5% επί ηνπ εηήζηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο ύκβαζεο.
Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ζα πξέπεη λα έρεη ηζρύ κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο
(αόξηζηε δηάξθεηα) από ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α.
Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο χκβαζεο ζα πξνθχπηεη απφ ην εγθεθξηκέλν αλά έηνο θφζηνο παξνρήο αλά θαηεγνξία
ζέζεο, πνιιαπιαζηαδφκελν επί ηνπ αξηζκνχ ησλ ζέζεσλ πνπ ζα θαιπθζνχλ.
Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο ζα πξέπεη λα ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ην
ζρεηηθφ ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο 3 ηεο παξνχζαο θαη ζα επηζηξέθεηαη ζηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ νξηζηηθή
πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή θαη ηελ εθθαζάξηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν
ζπκβαιιφκελνπο.
Ζ χκβαζε ζα πεξηιακβάλεη ηνλ αξηζκφ ησλ παξερφκελσλ ζέζεσλ θαη ηε δηάξθεηα παξνρήο ππεξεζηψλ εθ
κέξνπο ηνπ θάζε Αλαδφρνπ (αλαιπηηθή ιεηηνπξγία εηεζίσο), ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ρσξίο λα
ζπκπεξηιακβάλεηαη ε κεηαθίλεζε), ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο αλά ζέζε, ηνλ ηξφπν θαηαβνιήο αληηηίκνπ ησλ
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ηελ ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ λα κελ εηζπξάηηεη απφ ηνπο σθεινχκελνπο
νπνηνδήπνηε πνζφ είηε σο ηξνθεία είηε σο άιιεο κνξθήο δηδάθηξσλ, πνηληθέο ξήηξεο θαη θάζε άιιε
ιεπηνκέξεηα πνπ θξηζεί αλαγθαία.
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ηεξεί θαη λα παξέρεη ζηνηρεία γηα παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν φπνηε ηνπ δεηεζεί,
ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. θαη ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» θαη άιισλ αξκνδίσλ αξρψλ, θαζψο θαη λα απνδέρεηαη
ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο θαη επηηφπηεο επαιεζεχζεηο πνπ ζα δηελεξγνχληαη απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α. θαη απφ
ηα αξκφδηα Δζληθά θαη Δπξσπατθά φξγαλα, πνπ νξίδνληαη ζηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία.
ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο αξλείηαη λα ππνγξάςεη ηε χκβαζε ή δελ πξνζέξρεηαη λα ηελ ππνγξάςεη ή δελ
πξνζθνκίζεη Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο ή δελ ππνβάιιεη, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, ηα
απαηηνχκελα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ηφηε ε Δ.Δ.Σ.Α.Α., κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο, ζα ηνλ
θεξχμεη ππνρξεσηηθά έθπησην, εθαξκφδνληαο αλαιφγσο ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 34 ηνπ π.δ. 118/2007. Με
ηελ ίδηα δηαδηθαζία θαη θαη’ αλαινγηθή εθαξκνγή ηνπ αλσηέξσ άξζξνπ, ν Αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά
έθπησηνο απφ ηε χκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκά ηνπ πνπ απνξξέεη απφ απηή, εθφζνλ δελ παξείρε ηηο
ππεξεζίεο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε θαη ζηε ζρεηηθή χκβαζε πνπ ζα
ππνγξαθεί.
Ο Αλάδνρνο έρεη θαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ δηθαίσκα θαηαγγειίαο ηεο χκβαζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην
αλσηέξσ π.δ.118/2007, κε ηηο ίδηεο δηαηάμεηο θαζίζηαηαη δπλαηφο θαη ν πεξηνξηζκφο επζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ.
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ΓΖΜΟΙΟΣΖΣΑ: Ο Αλάδνρνο νθείιεη επίζεο, γηα ηε δεκνζηφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο λα αλαξηήζεη ζε εκθαλέο
ζεκείν ηνπ νηθήκαηνο ηνπ Φνξέα θαη ηεο/ησλ δνκψλ ηνπ «πηλαθίδα δεκνζηφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο»,
ζχκθσλα κε ην δείγκα πνπ ζα ηνπ δηαηεζεί καδί κε ηηο εληνιέο ηνπνζέηεζεο, θαζψο επίζεο λα αλαξηήζεη ηηο
αθίζεο ζε εκθαλέο ζεκείν ηεο δνκήο, θαη λα δηαζέζεη ηα θπιιάδηα πξνβνιήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζχκθσλα κε
ηηο νδεγίεο ηεο ΔΔΣΑΑ.
Ζ χκβαζε ζα έρεη δηάξθεηα έληεθα κήλεο (11) θαη ζα ηζρχεη γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2015-2016.
2.6.2 Γηθαηνινγεηηθά έγγξαθα γηα ηε ζύλαςε ζπκβάζεσλ
1) ΦΔΚ δεκνζίεπζεο (ή αλαθνίλσζε ηνπ αξκφδηνπ Φνξέα) ή αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνύ
Γεληθήο πλέιεπζεο ή Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ (ή άιινπ αληίζηνηρνπ νξγάλνπ) πεξί εθινγήο
κειώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ (φπνπ απηφ πξνβιέπεηαη) θαη ηνπ πξαθηηθνύ ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ δπλάκεη ηνπ νπνίνπ έγηλε ε ζπγθξόηεζε ηνπ εθιεγέληνο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ ζε ζώκα θαη νξίζζεθε ε δηαρείξηζε θαη εθπξνζώπεζε ηεο Δηαηξίαο (ή
ηνπ πξαθηηθνχ ηεο πλέιεπζεο ησλ Δηαίξσλ αλ πξφθεηηαη γηα Δ.Π.Δ., ΗΚΔ θ.ιπ), φπνπ απαηηείηαη.
Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηεη πνηνο δεζκεχεη λφκηκα ηνπ θνξέα (λφκηκνο εθπξφζσπνο,
δηθαίσκα ππνγξαθήο θ.ιπ.) θαη ε ζεηεία ηνπ ή ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ.
2) Αληίγξαθν

έλαξμεο

δηθαηνινγεηηθφ

απφ

δξαζηεξηόηεηαο/επηηεδεύκαηνο
αξκφδηα

Γηνηθεηηθή

Αξρή,

θαη
πεξί

Τπεύζπλε
κε

δήισζε

δηαθνπήο

ή

άιιν

άζθεζεο

δξαζηεξηόηεηαο/επηηεδεύκαηνο ή πεξί ζπλέρηζεο ιεηηνπξγίαο θαη πεξί κε παύζεο εξγαζηώλ
ηνπ θνξέα.
3) Πηζηνπνηεηηθά αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, πνπ έρνπλ εθδνζεί εληφο ηνπ
ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν
θνξέαο δελ έρεη ιπζεί, δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή ππφ άιιε
αλάινγε θαηάζηαζε. Γελ έρεη θηλεζεί εηο βάξνο ηνπ θνξέα δηαδηθαζία θήξπμεο ζε ιχζε, πηψρεπζε,
εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. Γελ έρεη θαηαηεζεί γηα ην θνξέα
αίηεζε έλαξμεο δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο – εμπγίαλζεο (άξζξν 99 Πη.Κ.) θαη δελ έρεη εθδνζεί
απφθαζε πεξί ππαγσγήο ηνπ ζε ζπλδηαιιαγή – εμπγίαλζε.
4) Πηζηνπνηεηηθό πεξί (κε) ηξνπνπνηήζεσλ απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή (Έθδνζε
εληόο ηειεπηαίνπ δεθαεκέξνπ, πξν ηεο απνζηνιήο ηνπ).
5) Πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη από αξκόδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη
φηη ν θνξέαο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο θαη αζθαιηζηηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ, ηα
νπνία πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ.

26

6) Δγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο σο αλαιχεηαη ζην ζρεηηθφ ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο 3
ηεο παξνχζαο (αόξηζηε δηάξθεηα)
7) Γηα ηηο πεξηπηώζεηο ησλ Α.Δ., απαηηείηαη πηζηνπνηεηηθό πεξί νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ
κεηνρώλ από ην ΓΔΜΖ.
8) Απόζπαζκα Πνηληθνύ Μεηξώνπ (Γεληθήο Υξήζεο) ηνπ Ννκίκνπ Δθπξνζώπνπ ηνπ Φνξέα, πνπ
έρεη εθδνζεί εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη, φηη δελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα
αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ.60/2007, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ
Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, ή γηα
θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο
ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο. ε πεξηπηώζεηο ΔΠΔ, ΟΔ, ΔΔ, ΙΚΔ, εάλ νη
Νόκηκνη Δθπξόζσπνη – Γηαρεηξηζηέο είλαη πεξηζζόηεξνη ηνπ ελόο, απαηηνύληαη ηα πνηληθά
Μεηξώα όισλ ησλ νξηδόκελσλ από ην θαηαζηαηηθό.
Σα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη, εθφζνλ θαηά λφκν ρνξεγνχληαη ζηνλ Φνξέα. ηελ πεξίπησζε
πνπ νπνηνδήπνηε δηθαηνινγεηηθφ δελ ρνξεγείηαη θαηά λφκν ζηνλ Φνξέα ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη
Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη θαη ζα ηεθκεξηψλνληαη νη ιφγνη
γηα ηε κε πξνζθφκηζή ηνπ.
εκεηψλεηαη φηη φινη νη Αλάδνρνη ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ ζηελ έδξα ηνπ Φνξέα θάθειν κε αληίγξαθα
φισλ ησλ αλσηέξσ αλαθεξφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θνηλνπνηεί ζηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α. θάζε κεηαβνιή ζηελ έδξα ηνπ ή νπνηνδήπνηε
άιιν ζηνηρείν, πνπ κπνξεί λα έρεη ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ηνπ παξφληνο θαη ηηο κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ
κεξψλ, ζρέζεηο.

2.7 Δγγξαθέο Σέθλσλ ζηηο Γνκέο – «Δληνιή Σνπνζέηεζεο» – πλνδεπηηθό Έληππν Δληνιώλ
Σνπνζέηεζεο (Παξνπζηνιόγην)
Καηφπηλ ηεο αλαθνίλσζεο ησλ ηειηθψλ απνηειεζκάησλ, ε Δ.Δ.Σ.Α.Α. ζα δηαζέηεη ζηνλ θάζε Αλάδνρν Φνξέα:
α) «Δληνιή ηνπνζέηεζεο» γηα θάζε ηέθλν σθεινύκελνπ ζε δύν (2) αληίηππα, ε νπνία είλαη απζηεξά
πξνζσπηθή, δελ κεηαβηβάδεηαη, δελ εθρσξείηαη, νχηε πσιείηαη. Σν πξσηφηππν ηεο «Δληνιήο Σνπνζέηεζεο»
ζα ρνξεγείηαη ζηνλ σθεινχκελν ελψ ην αληίγξαθν, ην νπνίν ζα θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ σθεινχκελνπ, ζα
ηεξείηαη ζηε Γνκή.
β) πλνδεπηηθό Έληππν Δληνιώλ Σνπνζέηεζεο (Παξνπζηνιόγην) ησλ σθεινπκέλσλ ηεο Γνκήο, ην
νπνίν ζα πεξηιακβάλεη αλαιπηηθή θαηάζηαζε ησλ σθεινχκελσλ, ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ ηεο αίηεζήο
ηνπο, ηα νλφκαηα ησλ εγγεγξακκέλσλ ηέθλσλ ηνπο, θαζψο θαη ε θαηεγνξία ζέζεο απηψλ.
γ)

Καηάινγν κε ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ σθεινπκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ γηα ηε
δηαδηθαζία εγγξαθήο ησλ ηέθλσλ ηνπο.
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2.7.1 Δγγξαθέο Σέθλσλ ζηηο Γνκέο
Ζ Γνκή νθείιεη λα επηθνηλσλήζεη θαη λα ελεκεξώζεη ηνπο σθεινύκελνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο
πξνθεηκέλνπ λα πξνζέιζνπλ ζηε Γνκή, λα παξαιάβνπλ ην αλάινγν αληίηππν ηεο «Δληνιήο Σνπνζέηεζεο»
θαη λα εγγξάςνπλ ην ηέθλν ηνπο, ην αξγφηεξν κέζα ζην πξψην δεθαήκεξν ηνπ κελφο επηεκβξίνπ.
Ζ Γνκή πξνρσξά ζηηο εγγξαθέο ησλ ηέθλσλ ησλ σθεινπκέλσλ θαη ζπγθεληξψλεη ηηο ππνγξαθέο ησλ
σθεινχκελσλ ζην πλνδεπηηθφ Έληππν Δληνιψλ Σνπνζέηεζεο (Παξνπζηνιφγην) ηνπ κελφο επηεκβξίνπ, βάζεη
ησλ εγγξαθψλ πνπ ζα θάλεη.
Ζ δηαδηθαζία ζεσξείηαη πεξαησκέλε θαηφπηλ θαηαρψξεζεο ησλ ζρεηηθψλ εγγξαθψλ ζηα αληίζηνηρα βηβιία
παξνπζηώλ/κεηξώνπ, πνπ νθείιεη θαηά ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία λα ηεξεί ε Γνκή. Δγγξαθέο γηα ηηο νπνίεο
δελ έρεη γίλεη αλάινγε θαηαρψξεζε ζηα ηεξνχκελα βηβιία ηεο Γνκήο, είλαη άθπξε.
Καηφπηλ ηεο ζχδεπμεο, ε Δ.Δ.Σ.Α.Α. δχλαηαη, ζηελ πεξίπησζε πνπ δχν αδέιθηα έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε
δηαθνξεηηθέο δνκέο, λα ηα ηνπνζεηήζεη ζηελ ίδηα δνκή θαηά παξέθθιηζε ηεο αλσηέξσ πξνβιεπφκελεο
πνζφζησζεο (παξ. 2.3.1.), - θαηφπηλ θαη ηεο ζπλαίλεζεο ηεο δνκήο θαη εθφζνλ ε δνκή απηή θαιχπηεη ηελ
αληίζηνηρε θαηεγνξία ζέζεο. ε θάζε πεξίπησζε ηα κφξηα πνπ ζπγθεληξψλεη ε σθεινχκελε ζα πξέπεη λα
επηηξέπνπλ ηελ ηνπνζέηεζε θαη ηνπ δεχηεξνπ παηδηνχ ζηελ ίδηα δνκή.
Οη Φνξείο έρνπλ ππνρξέσζε λα απνζηείινπλ ζηελ ΔΔΣΑΑ, θαηά ηελ έληαμε ησλ σθεινχκελσλ ζην πξφγξακκα,
δειαδή κε ηελ ππνγξαθή ηεο εληνιήο ηνπνζέηεζεο θαη θαηά ηελ απνρψξεζή ηνπο, φπνηε θαη αλ απηή ζπκβεί,
ζπκπιεξσκέλα ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζα δνζνχλ ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο σθεινχκελνπο, κε ζθνπφ ηε
ζπιινγή ησλ απαηηνχκελσλ δεδνκέλσλ ηνπο, ζηε βάζε ησλ νπνίσλ ζα απνηηκεζνχλ φινη νη ππνρξεσηηθνί
δείθηεο ΔΚΣ (Καλνληζκφο 1303/2013, άξζξν 125 παξ. 2.δ&ε θαη Καλνληζκφο 1304 /2013, άξζξν 5 θαη
Παξάξηεκα Η).
Οη σθεινχκελνη νθείινπλ λα παξαδψζνπλ ηα ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα, πνπ ζα ηνπο δνζνχλ θαη ζηε
ζπλέρεηα ζα απνζηαινχλ πξνο ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α., θαηά ηελ εγγξαθή ηνπο ζην πξφγξακκα (Δξσηεκαηνιφγην
Δηζφδνπ), δειαδή κε ηελ ππνγξαθή ηεο εληνιήο ηνπνζέηεζεο θαη θαηά ηελ απνρψξεζε ηνπο απφ ην πξφγξακκα
(Δξσηεκαηνιφγην Δμφδνπ), φπνηε θαη αλ απηή ζπκβεί, κε ζθνπφ ηε ζπιινγή ησλ απαηηνχκελσλ δεδνκέλσλ ηνπο
ζηε βάζε ησλ νπνίσλ ζα απνηηκεζνχλ φινη νη ππνρξεσηηθνί δείθηεο ΔΚΣ (Καλνληζκφο 1303/2013, άξζξν 125
παξ. 2.δ&ε θαη Καλνληζκφο 1304 /2013, άξζξν 5 θαη Παξάξηεκα Η).
Σφζν ε δηάζεζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ (Δηζφδνπ – Δμφδνπ) φζν θαη ε ζπιινγή θαη απνζηνιή ηνπο πξνο ηελ
Δ.Δ.Σ.Α.Α. ζα γίλεη απνθιεηζηηθά απφ ηηο Γνκέο/Φνξείο.
Σα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ σθεινπκέλσλ ζα γίλνπλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο
(Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ. θαη Δηδηθέο Τπεξεζίεο Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ), πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνχλ
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία (δείθηεο), θαζψο θαη γηα ην ζθνπφ ησλ αμηνινγήζεσλ ηεο πξάμεο ή ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ
Πξνγξακκάησλ. ε θάζε πεξίπησζε νη σθεινχκελνη έρνπλ ηα δηθαηψκαηα ελεκέξσζεο, πξφζβαζεο θαη
αληίξξεζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 11, 12 θαη 13 ηνπ Ν 2472/97 γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ
απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.
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εκεηψλεηαη φηη ε εληνιή ηνπνζέηεζεο είλαη έγθπξε, εθφζνλ ζπλνδεχεηαη απφ ην ζρεηηθφ εξσηεκαηνιφγην
εηζφδνπ. Δπηπξνζζέησο, ην εξσηεκαηνιφγην εμφδνπ ζα πξέπεη λα απνζηαιεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή ππάξμεη
απνρψξεζε.
2.7.2 «Δληνιή Σνπνζέηεζεο» - πλνδεπηηθό Έληππν Δληνιώλ Σνπνζέηεζεο (Παξνπζηνιόγην)
Ζ Γνκή νθείιεη:
α) Να παξαδψζεη ζε θάζε σθεινχκελν ην πξσηφηππν ηεο Δληνιήο Σνπνζέηεζεο, φπσο απηή δηαηίζεηαη απφ
ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α. θαη λα ηεξήζεη ηα ππνγεγξακκέλα θαη κφλνλ απφ ηνπο σθεινχκελνπο αληίγξαθα φισλ ησλ
Δληνιψλ Σνπνζέηεζεο ζε εηδηθφ θάθειν ηνπ Πξνγξάκκαηνο (θσηναληίγξαθν ησλ ππνγεγξακκέλσλ
εληνιψλ ηνπνζέηεζεο ζα πξέπεη λα απνζηέιιεηαη ζηελ ΔΔΣΑΑ). εκεηψλεηαη εδψ φηη ν Φνξέαο ζα πξέπεη
λα θξνληίζεη γηα ηελ δηάζεζε ηνπ ζρεηηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ εηζφδνπ ζην Πξφγξακκα πξνο ηηο
σθεινχκελεο, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα απνζηαιεί ζηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α. καδί κε ην αληίγξαθν ηεο
ππνγεγξακκέλεο εληνιήο ηνπνζέηεζεο.
β) Να απνζηέιιεη ζηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α. ην πξψην δεθαήκεξν θάζε επόκελνπ κήλα από ην κήλα πινπνίεζεο ηνπ
θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ, ζπκπιεξσκέλν ην πλνδεπηηθό Έληππν Δληνιώλ Σνπνζέηεζεο
(Παξνπζηνιόγην) κε ηηο πξσηφηππεο ππνγξαθέο ησλ σθεινχκελσλ, ζθξαγηζκέλν θαη ππνγεγξακκέλν,
ζηα αληίζηνηρα πεδία, απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο Γνκήο
γ) Ζ δνκή/θνξέαο ππνρξενχηαη λα ηεξεί αλαιπηηθφ εκεξήζην παξνπζηνιόγην/απνπζηνιφγην, ζχκθσλα κε ην
πξφηππν πνπ ζα απνζηαιεί ηεο ΔΔΣΑΑ . Ο θαηάινγνο απηφο ζα είλαη δηαζέζηκνο ζε θάζε έιεγρν θαη ζα
απνζηέιιεηαη ζηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α., εθφζνλ δεηεζεί.
δ) Ζ δνκή/θνξέαο ππνρξενχηαη λα ηεξεί Μεηξψν Βξεθψλ /παηδηψλ ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην

Σν αλσηέξσ έληππν ζα πξέπεη λα είλαη ζύκθσλν κε ην Τπόδεηγκα πνπ έρεη δηαηεζεί από ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α.,
λα είλαη θαζαξό, επαλάγλσζην, κε εκθαλή όια ηα ζηνηρεία ηνπ θαη λα κελ έρεη πξνζζήθεο θαη
δηνξζώζεηο ρεηξόγξαθεο.
Σν πλνδεπηηθφ Έληππν Δληνιψλ Σνπνζέηεζεο (Παξνπζηνιφγην) ηνπ κελφο επηεκβξίνπ απνηειεί θαη έληππν
επηβεβαίσζεο εγγξαθήο ησλ ηέθλσλ ησλ σθεινπκέλσλ ζηε Γνκή θαη ζα πξέπεη ν Αλάδνρνο Φνξέαο λα ην
πξνζθνκίζεη ζηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α.
ε πεξίπησζε, πνπ έλαο σθεινχκελνο εγγξάςεη ην παηδί ηνπ ζηε Γνκή, αιιά δελ δχλαηαη λα παξαθνινπζήζεη
ηνλ πξψην κήλα ή θάπνην κήλα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, ε ζέζε δελ αλαπιεξψλεηαη εθφζνλ ν σθεινχκελνο
θαηαζέζεη ζηε Γνκή, Τπεχζπλε Γήισζε αλαθεξφκελε ζηνπο ιφγνπο απνπζίαο ηνπ ηέθλνπ ηνπ θαη φηη επηζπκεί
λα σθειεζεί ησλ ππεξεζηψλ ηεο δνκήο ζηε ζπλέρεηα. Ο Φνξέαο νθείιεη άκεζα λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο ηελ
Δ.Δ.Σ.Α.Α θαη λα επηζπλάςεη ηελ ππεχζπλε δήισζε ηνπ σθεινχκελνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, ν σθεινχκελνο
δελ ππνγξάθεη ην πλνδεπηηθφ Έληππν Δληνιψλ Σνπνζέηεζεο (Παξνπζηνιφγην) θαηά ην κήλα ή ηνπο κήλεο
απνπζίαο ηνπ ηέθλνπ ηνπ θαη ζα ππάξρεη κείσζε ησλ πξνβιεπφκελσλ αλζξσπνκελψλ θχιαμεο.
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Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε δηάζηεκα ιηγφηεξν ησλ δέθα (10) εκεξψλ λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α.
γηα ηε κε πξνζέιεπζε ησλ σθεινχκελσλ θαηά ην κήλα επηέκβξην ζηε Γνκή, πξνθεηκέλνπ λα αλαπιεξσζνχλ
άκεζα νη θελέο ζέζεηο απφ επηιαρφληεο.
ε θάζε πεξίπησζε αλαπιήξσζεο ησλ ζέζεσλ απφ επηιαρφληεο/επηιαρνχζεο, ζα πξέπεη λα ηεξείηαη ξεηά ε
δηαδηθαζία ηεο έγγξαθεο ελεκέξσζεο απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α., κέζσ ειεθηξνληθνχ ή ηειεθσληθνχ κελχκαηνο (mail
ή sms) θαη ηεο αληίζηνηρεο απάληεζεο απνδνρήο ή άξλεζεο ηνπ επηιαρφληνο/επηιαρνχζαο εληφο δχν εκεξψλ,
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε δηαδξνκή ειέγρνπ.

Σν πλνδεπηηθό Έληππν Δληνιώλ Σνπνζέηεζεο (Παξνπζηνιόγην), θαζώο θαη θάζε άιιν ζρεηηθό
έγγξαθν ζα απνηειεί απόδεημε γηα ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο, ζα ζεκειηώλεη ηε δαπάλε γηα ηελ
πιεξσκή ηνπ Φνξέα εθ κέξνπο ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. θαη ζα πξέπεη ην πξσηόηππν λα απνζηέιιεηαη εληόο
δέθα (10) εκεξώλ θάζε επόκελνπ κήλα από ην κήλα πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ ζηηο
αληίζηνηρεο Γηεπζύλζεηο ησλ Γξαθείσλ ηεο. Σν έληππν απηό ζα πξέπεη λα είλαη θαζαξό κε επθξηλείο
ππνγξαθέο ησλ σθεινπκέλσλ θαη δελ κπνξεί λα θέξεη νπνηαδήπνηε άιιε δηόξζσζε.
Γηαδηθαζία αληηθαηάζηαζεο
Αλαιπηηθά θαη πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ε δηαδξνκή ειέγρνπ, ηεξνχληαη νη παξαθάησ
δηαδηθαζίεο :
1. ηελ πεξίπησζε πνπ σθεινχκελν άηνκν απνξξίςεη ηελ ζέζε, δελ ζα ππνγξάςεη ηελ εληνιή ηνπνζέηεζεο,
ελψ ν Φνξέαο ηελ επηζηξέθεη ζηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α. καδί κε Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αηφκνπ πεξί
κε ρξήζεο ηεο ζέζεο.
2. ηε ζπλέρεηα θαη κε βάζε ηνπο πίλαθεο επηιαρφλησλ/επηιαρνπζψλ, φπσο απηνί δηακνξθψζεθαλ αλά πεγή
ρξεκαηνδφηεζεο, ε Δ.Δ.Σ.Α.Α. θαιεί – ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ – ηφζνπο/ηφζεο
επηιαρφληεο/επηιαρνχζεο φζνπο/φζεο θαη νη θελέο ζέζεηο γηα ηηο νπνίεο επηζηξάθεθαλ απφ ηνλ Φνξέα, νη
ζρεηηθέο εληνιέο ηνπνζέηεζεο.
3. Οη επηιαρφληεο/επηιαρνχζεο εηδνπνηνχληαη απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α. – κέζσ ηειεθψλνπ ή κέζσ ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ (sms ή e-mail) – κε βάζε ηα κφξηα, πνπ έρνπλ ζπγθεληξψζεη θαη πάληα θαηά θζίλνπζα ζεηξά
αλά δνκή. Ζ εηδνπνίεζε ηνπ ελ δπλάκεη σθεινχκελνπ αηφκνπ ζα γίλεηαη, πέξαλ ηεο ηειεθσληθήο
επηθνηλσλίαο – πάληνηε θαη γξαπηά είηε κέζσ e-mail, εθφζνλ ππάξρεη ζηελ αίηεζε ή κέζσ sms απφ Ζ/Τ
πξνο ην θηλεηφ ή θαμ ή κέζσ θάζε άιινπ πξφζθνξνπ κέζνπ.
4. Οη επηιαρφληεο/επηιαρνχζεο ζε δηάζηεκα εληφο δχν (2) εκεξψλ ζα πξέπεη λα απαληήζνπλ εγγξάθσο κέζσ
e-mail ή θαμ ή κέζσ θάζε άιινπ πξφζθνξνπ κέζνπ εάλ απνδέρνληαη ή φρη ηελ ζέζε. Σν έγγξαθν απηφ
απνζηέιιεηαη ζηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α., εθηππψλεηαη θαη θξαηείηαη ζηνλ θάθειν ηεο δνκήο ηνπ θνξέα.
5. Δθφζνλ ππάξμεη αξλεηηθή απάληεζε, ηφηε αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία κε ηνλ επφκελν/ε
επηιαρφληα/επηιαρνχζα θαη κέρξη ηελ θάιπςε φισλ ησλ θελψλ ζέζεσλ.
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6. ηελ πεξίπησζε πνπ ν επηιαρφλ ή ε επηιαρνχζα δέρεηαη λα ζπκκεηάζρεη, εγθξίλεηαη θαη απνζηέιιεηαη απφ
ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α., ε ζρεηηθή εληνιή ηνπνζέηεζεο ζηνλ θνξέα, ελψ ν επηιαρφλ ή ε επηιαρνχζα θαζίζηαηαη
σθεινχκελνο ή σθεινχκελε θαη ελ ζπλερεία αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία, πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηνπο
αξρηθψο σθεινχκελνπο.
Γελ επηηξέπεηαη λα πξνβαίλεη ν θνξέαο:
α) ε κεηαθηλήζεηο ησλ σθεινχκελσλ απφ Γνκή ζε άιιε Γνκή ηνπ ίδηνπ Φνξέα, ρσξίο ηελ ππνβνιή
έγγξαθνπ εξσηήκαηνο απφ ηνλ Φνξέα πξνο ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α., ζρεηηθή Τπεχζπλε Γήισζε απνδνρήο ηνπ
σθεινχκελνπ / σλ θαη ηε ζρεηηθή απφθαζε ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α.
β) ε ελεκέξσζε θαη ηνπνζέηεζε επηιαρφληνο, ρσξίο έγγξαθν ηνπ Φνξέα / Γνκήο πξνο ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α. γηα
ηελ θάιπςε θελήο ζέζεο ή/θαη ηελ απνζηνιή ηεο Τπεχζπλεο Γήισζεο ηνπ σθεινχκελνπ, πνπ δηαθφπηεη,
θαη ηε ζρεηηθή έγθξηζε ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α.
2.8 Γηαθνπή – κε ρξήζε παξερόκελεο ππεξεζίαο
Σφζν ν Αλάδνρνο (Φνξέαο), φζν θαη νη σθεινχκελνη/εο, ππνρξενχληαη λα ελεκεξψλνπλ εληφο 10 εξγαζίκσλ
εκεξψλ (απφ ηελ εκεξνκελία δηαθνπήο) θαη εγγξάθσο ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α. γηα ηηο πεξηπηψζεηο δηαθνπήο θχιαμεο
ηνπ ηέθλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο ή κε ρξήζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, είηε θαηφπηλ
δειψζεσο ηνπ σθεινχκελνπ/σθεινχκελεο, είηε εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη δηαθνπήο, ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε
ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηνλ Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ Αλαδφρνπ, θαζψο θαη γηα ηελ αηηία πνπ πξνθαιεί ηε
δηαθνπή.
ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ζα θαηαβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν ην αληίηηκν ηνπ ηξέρνληνο κελφο, πνπ αληηζηνηρεί ζηε
ζέζε, πνπ δηαθφπεθε θαη ζα ιακβάλεηαη απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α. θάζε δπλαηή κέξηκλα γηα ηελ πιήξσζε ηεο θελήο
ζέζεο απφ επηιαρφληα ελδηαθεξφκελν.
Δάλ ε ζέζε θαιπθζεί απφ λέν σθεινχκελν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ίδηνπ κήλα απνρψξεζεο ηνπ ηέθλνπ ηνπ
πξνεγνχκελνπ σθεινχκελνπ, ν λένο σθεινχκελνο ζα ππνγξάθεη ζην «πλνδεπηηθφ Έληππν Δληνιψλ
Σνπνζέηεζεο (Παξνπζηνιφγην)» ηνλ επφκελν κήλα απφ ηελ εγγξαθή ηνπ ηέθλνπ ηνπ ζηε Γνκή.
Ζ εληνιή ηνπνζέηεζεο αθπξψλεηαη απηνδηθαίσο κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ, ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο πνπ δελ
γίλεηαη ρξήζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ, ζπλερψο θαη αδηαιείπησο θαηά ην ηξίκελν πνπ πξνεγείηαη ηεο
αθχξσζεο, παξά ηελ ππνγξαθή ηνπ αληίζηνηρνπ πεδίνπ ηνπ «πλνδεπηηθνχ Δληχπνπ Δληνιψλ Σνπνζέηεζεο
(Παξνπζηνινγίνπ)» γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ σθεινχκελνπ ζην πξφγξακκα ηνπο αληίζηνηρνπο κήλεο.
Ζ θάζε πεξίπησζε δηαθνπήο εμεηάδεηαη απφ ηνλ Γηθαηνχρν θαη δχλαηαη λα νδεγήζεη ζηελ αθχξσζε ηεο εληνιήο
ηνπνζέηεζεο ή ζηελ αληηθαηάζηαζε απηήο.
Ζ κε ρξήζε ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο απνηειεί αηηία αθχξσζεο ηεο εληνιήο ηνπνζέηεζεο θαη
αληηθαηάζηαζεο απηήο.
Ζ Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ. δε θέξεη επζχλε γηα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ησλ Γνκψλ, απεξγίαο ή επίζρεζεο εξγαζίαο ηνπ
πξνζσπηθνχ ή νηηδήπνηε αθνξά ην θαλνληζηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ δνκψλ θαη ησλ Φνξέσλ.
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Οη Φνξείο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ελεκεξψλνπλ εγθαίξσο θαη εγγξάθσο ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α. γηα ηπρφλ πξνβιήκαηα
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ή άιιν ζνβαξφ ζέκα ηεο Γνκήο πνπ ζπκκεηέρεη ζην Πξφγξακκα.

2.9 Σξόπνο Πιεξσκήο
Γηα ηελ έλαξμε θαηαβνιήο ησλ πιεξσκψλ απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α. πξνο ηνπο Αλαδφρνπο, απαξαίηεηεο
πξνυπνζέζεηο είλαη:
α) Ζ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο κεηαμχ ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. θαη ηνπ αλαδφρνπ.
β) Ζ απνζηνιή ζηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α. φισλ ησλ «πλνδεπηηθψλ Δληχπσλ Δληνιψλ Σνπνζέηεζεο (Παξνπζηνινγίσλ)»
ζπκπιεξσκέλσλ κε ηηο πξσηφηππεο ππνγξαθέο ησλ σθεινπκέλσλ γηα ηνπο κήλεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην
θπζηθφ αληηθείκελν, πνπ θαιχπηεη ε αληίζηνηρε δφζε.
γ) Ζ γλσζηνπνίεζε ηεο Σξάπεδαο θαη ηνπ ελεξγνχ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ (ΗΒAΝ) απνθιεηζηηθά ζην
φλνκα/επσλπκία ηνπ Αλαδφρνπ Φνξέα.
δ) Ζ θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα (γηα είζπξαμε ρξεκάησλ) θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα (γηα είζπξαμε
ρξεκάησλ) ζε ηζρχ, θαηά ηελ πιεξσκή θάζε δφζεο, εθφζνλ θαηά λφκν ρνξεγνχληαη ζηνλ Φνξέα.
Οη πιεξσκέο πξνο ηνλ Αλάδνρν ζα πξαγκαηνπνηνχληαη, βάζεη ηεο ξνήο ρξεκαηνδφηεζεο πξνο ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α.
απφ ηνλ θνξέα ρξεκαηνδφηεζεο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη πιεξσκέο ζα αθνινπζνχλ ηε ξνή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο δηαδηθαζίεο. ε πεξίπησζε κε νκαιήο ξνήο ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ, πνπ επηθέξνπλ ηε κε έγθαηξε
θαηαβνιή πιεξσκψλ απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α., ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλερίζεη λα εθηειεί ην Έξγν, πνπ ηνπ
δεηείηαη απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α., θαλνληθά.
Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα δεηήζεη επηπξφζζεηε απνδεκίσζε ή νπνηαδήπνηε ππαλαρψξεζε απφ ηηο
ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ιφγσ κε έγθαηξεο θαηαβνιήο ηεο ζπκθσλεκέλεο ακνηβήο απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α.. Ζ
Δ.Δ.Σ.Α.Α. δελ επζχλεηαη γηα ην ρξφλν νινθιήξσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζπλδένληαη θαηά λφκν κε ηελ
θαηαβνιή ηεο ακνηβήο ηνπ Αλαδφρνπ.
ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην ΔΠΑ 2014-2020, ιχεηαη απηνδηθαίσο θαη ε ζχκβαζε ηεο
Δ..Δ.Σ.Α.Α. κε ηνπο Αλαδφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο, κε ππνρξενχκελεο ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. ζε θαηαβνιή πξνο ηνπο
Αλαδφρνπο νπνηαζδήπνηε ρξεκαηηθήο απνδεκίσζεο ή δφζεο, πνπ εθθξεκεί πέξαλ απηψλ πνπ πξέπεη λα
θαηαβιεζνχλ γηα ηελ παξνρή ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ κέρξη ηελ εκεξνκελία δηαθνπήο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο.
Οη πιεξσκέο πξνο ηνπο Αλαδφρνπο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ηέζζεξηο (4) δφζεηο, σο εμήο:
α) Ζ πξψηε δφζε χςνπο 30% επί ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο χκβαζεο θαηαβάιιεηαη κεηά ηελ
πηζηνπνίεζε ηνπ 30% ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ.
β) Ζ δεχηεξε δφζε χςνπο 30% επί ηνπ εηεζίνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο χκβαζεο θαηαβάιιεηαη κεηά ηελ
πηζηνπνίεζε ηνπ 60 % ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ.
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γ) Ζ ηξίηε δφζε χςνπο έσο θαη 30% επί ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο χκβαζεο θαηαβάιιεηαη κεηά
ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ 90% ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη
δ) Ζ ηέηαξηε δφζε χςνπο έσο 10% επί ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο χκβαζεο, κεηά ηε ιήμε ηνπ
ζρνιηθνχ έηνπο θαη ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πινπνηεζέληνο θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ
αληηζηνηρεί ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιηθφ έηνο, ζχκθσλα κε ην πεξηερφκελν ηεο νηθείαο ππνγξαθείζαο
χκβαζεο κε ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α..
Σν θπζηθφ αληηθείκελν ζα εθθξάδεηαη ζε αλζξσπνκήλεο θχιαμεο ηέθλσλ. Ζ πηζηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ
αληηθεηκέλνπ κπνξεί λα γίλεη απφ ηνλ έιεγρν ησλ «πλνδεπηηθψλ Δληχπσλ Δληνιψλ Σνπνζέηεζεο
(Παξνπζηνινγίσλ)» ή κε επηηφπην έιεγρν ή/θαη απφ ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ηα νπνία κπνξεί λα δεηήζεη ε
Δ.Δ.Σ.Α.Α. θαη ηα νπνία ζα πεξηγξάθνληαη ζηε χκβαζε.
ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηε παξάγξαθν 2.8.
Ζ πιεξσκή θάζε δφζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ, ζα γίλεηαη βάζεη αληίζηνηρνπ
παξαζηαηηθνχ, πνπ ζα εθδίδεη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δφζε ν αλάδνρνο.
Σν πνζφ πνπ αλαγξάθεηαη ζηα παξαζηαηηθά είλαη ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ην γηλφκελν ησλ
εγγεγξακκέλσλ αηφκσλ επί ηνπ πνζνχ ηεο επηδφηεζεο αλά άηνκν κεηαθξαζκέλν ζην δηάζηεκα πνπ αθνξά
ζηελ θάζε δφζε.
ε θάζε παξαζηαηηθό πνπ αθνξά πιεξσκή ηεο πξάμεο, ζα πξέπεη επίζεο λα αλαγξάθεηαη, ν ηίηινο ηεο
πξάμεο («ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΕΧΖ»), ην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα
(«ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ»), ν αξηζκόο ησλ σθεινπκέλσλ ηέθλσλ θαη ην πνζνζηό ηεο
δόζεο πνπ θαιύπηεη ην παξαζηαηηθό.
Ζ πινπνίεζε θαζψο θαη φια ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηα εγθξηηηθά έγγξαθα δελ
κεηαβηβάδνληαη, νχηε εθρσξνχληαη ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην εθηφο αλ άιισο πξνθχπηεη απφ δηάηαμε λφκνπ θαη ζε
θάζε πεξίπησζε κε ηελ πξνεγνχκελε ζχκθσλε γλψκε ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α.
ΑΡΘΡΟ 3
ΔΠΙΣΡΟΠΔ
Ζ δηαδηθαζία ππαγσγήο ησλ Αλαδφρσλ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Άξζξν 2 παξ.2.5 ηεο παξνχζαο, δηελεξγείηαη
απφ Δπηηξνπέο πνπ ζπζηήλνληαη /ζπγθξνηνχληαη κε Απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α.
Δηδηθφηεξα, γηα ηελ ππαγσγή ησλ Γνκψλ, ζπζηήλεηαη / ζπγθξνηείηαη:
Α. Δπηηξνπή Δπηινγήο Χθεινπκέλσλ (Δ.Δ.Χ.)
Β. Δπηηξνπή Διέγρνπ Αηηήζεσλ ησλ Γνκψλ/Χθεινπκέλσλ (Δ.Δ.Α.Γ.Χ.)
Γ. Δπηηξνπή Δμέηαζεο Δλζηάζεσλ (Δ.Δ.Δ.)

Α. Σν έξγν ηεο Δπηηξνπήο Δπηινγήο Χθεινπκέλσλ (Δ.Δ.Χ.) ζπλίζηαηαη ζηα εμήο:
α) ηελ παξνρή θαηεπζχλζεσλ πξνο ηελ (Δ.Δ.Α.Γ.Χ.), κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηεο.
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β) ηελ επηβεβαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ ηεο (Δ.Δ.Α.Γ.Χ.),
γ) ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ (πξνζσξηλψλ θαη νξηζηηθψλ), νη νπνίνη αθνξνχλ ζηηο Γνκέο.
Οη Γνκέο πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ζπκκεηνρήο θαηαηάζζνληαη ζε πίλαθα αλά Ννκφ, Γήκν θαη ειηθίεο
ηέθλσλ. Οη «Αηηήζεηο ζπκκεηνρήο – Γειψζεηο – Πξνζθνξέο», νη νπνίεο δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο
παξνχζαο, απνξξίπηνληαη θαη θαηαξηίδεηαη πίλαθαο κε ηηο Γνκέο πνπ δελ ππάγνληαη θαη ηελ αηηηνινγία
απφξξηςήο ηνπο.
δ) ηελ ππνβνιή ζην Γ.. ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. ησλ νξηζηηθψλ πηλάθσλ ησλ Γνκψλ πξνο έγθξηζε.
ε) ηηο ηπρφλ εηζεγήζεηο πξνο ην Γ.. ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. γηα ηε κεηαθνξά ηπρφλ αδηάζεησλ ππνινίπσλ ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ,
ζη) θαζψο θαη γηα φηη άιιν θξηζεί αλαγθαίν.
Β. Σν έξγν ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ Αηηήζεσλ ησλ Γνκψλ/Χθεινπκέλσλ (Δ.Δ.Α.Γ.Χ), ζπλίζηαηαη ζηα εμήο:
ηνλ έιεγρν πιεξφηεηαο, ν νπνίνο δηελεξγείηαη ζηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ «Αίηεζε
ζπκκεηνρήο – Γήισζε – Πξνζθνξά» (παξ. 2.4), σο πξνο ηελ πιεξφηεηα ππνβνιήο θαη ηελ ηζρχ ηνπο. ην
ζηάδην απηφ ειέγρεηαη, επίζεο, ε επηιεμηκφηεηα ηεο «Αίηεζεο ζπκκεηνρήο – Γήισζεο – Πξνζθνξάο», πνπ
ζπλίζηαηαη ζηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο.
Γ. Σν έξγν ηεο Δπηηξνπήο Δμέηαζεο Δλζηάζεσλ (Δ.Δ.Δ.), ζπλίζηαηαη ζηα εμήο:
α) ηελ εμέηαζε ηπρφλ ελζηάζεσλ.
β) ηελ εηζήγεζε πξνο ην Γ.. ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. θαηφπηλ ηεο εμέηαζεο ησλ αλσηέξσ ελζηάζεσλ.
Σξνπνπνηήζεηο ησλ πξνζεζκηψλ γηα ηε δηαδηθαζία επηινγήο, εθφζνλ νη ζπλζήθεο ην επηβάιινπλ, ζα νξίδνληαη
κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α., γελνκέλεο ζρεηηθήο δεκνζίεπζεο ζηνλ ηχπν.
Πιεξνθνξίεο ζα δίλνληαη απφ ηα θαηά ηφπνπο γξαθεία ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. θαη ζηα ηειέθσλα 2131320600 (θεληξηθά
γξαθεία), 2310 544731 – 544714 (γξαθείν Θεζζαινλίθεο), 2410 579220 – 579221 – 579620 (γξαθείν
Λάξηζαο).
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Γεύηεξν Μέξνο
Πξνζθαιεί


Σηο Μεηέξεο βξεθώλ, λεπίσλ θαη παηδηώλ ή / θαη



Σηο Μεηέξεο λεπίσλ, παηδηώλ, εθήβσλ θαη αηόκσλ κε Αλαπεξία



Σα Άηνκα (γπλαίθεο θαη άλδξεο), ζηα νπνία έρεη παξαρσξεζεί κε δηθαζηηθή απόθαζε, ε επηκέιεηα
παηδηώλ
Σα Άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε ρεξεία



θαη επηζπκνχλ λα εγγξάςνπλ ηα ηέθλα ηνπο ζε Γνκέο παξνρήο θξνληίδαο θαη θηινμελίαο, ψζηε λα δηεπθνιπλζνχλ
λα ελαξκνλίζνπλ ηνπο απαηηεηηθνχο θαη αληηθξνπφκελνπο ξφινπο ηνπο κεηαμχ νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο
δσήο.
Γηα ηνπο άλδξεο, ηζρχνπλ νη ίδηεο πξνυπνζέζεηο θαη ηα ίδηα πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα
ηηο κεηέξεο θαη επηπιένλ ε δηθαζηηθή απφθαζε παξαρψξεζεο ηεο επηκέιεηαο (φπνπ απαηηείηαη).
εκεηώλεηαη όηη εθεμήο όπνπ ζηελ παξνύζα γίλεηαη αλαθνξά ζε «κεηέξεο» ή «σθεινύκελεο» λννύληαη
αληηζηνίρσο θαη νη άλδξεο – παηέξεο.
Οη κεηέξεο πνπ ζα εληαρζνύλ ζηε ελ ιόγσ πξάμε, ζα πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο θάησζη πξνϋπνζέζεηο:
α) λα εξγάδνληαη ζηελ Διιάδα σο κηζζσηέο ή απηναπαζρνινχκελεο ή απηναπαζρνινχκελεο ζηνλ πξσηνγελή
ηνκέα, ή
β) λα ζπκκεηέρνπλ ζε Δλεξγεηηθέο Πνιηηηθέο Απαζρφιεζεο (ΔΠΑ):
-

Δπηδφηεζε Νέσλ Θέζεσλ Δξγαζίαο (Ν.Θ.Δ.).

-

Δπηρνξήγεζε Νέσλ Διεχζεξσλ Δπαγγεικαηηψλ (Ν.Δ.Δ.),

-

Πξνγξάκκαηα Απφθηεζεο Δξγαζηαθήο Δκπεηξίαο

-

Πξνζξάκκαηα θνηλσθεινχο εξγαζίαο

-

Πξνγξάκκαηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο

-

Πξνγξάκκαηα εγγπεκέλεο απαζρφιεζεο.

γ) λα είλαη άλεξγεο, νη νπνίεο λα δηαζέηνπλ Γειηίν Αλεξγίαο ζε ηζρχ, θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο
αίηεζεο, θαζψο θαη αληίγξαθν βεβαίσζεο εμαηνκηθεπκέλεο πξνζέγγηζεο απφ ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. ή
δ) λα είλαη άλεξγεο θαη λα ιακβάλνπλ ή λα έρνπλ ιάβεη ηαθηηθφ επίδνκα αλεξγίαο απφ ηνλ Ο.Α.Δ.Γ.
νπνηαδήπνηε ρξνληθή πεξίνδν θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 24 κήλεο πξν ηεο δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο
Πξφζθιεζεο.
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Δμαηξνύληαη από ηελ παξνύζα Πξόζθιεζε: Οη ηαθηηθνί θαη ανξίζηνπ ρξόλνπ ππάιιεινη ηνπ Γεκνζίνπ,
ησλ Ν.Π.Γ.Γ., θαζώο θαη νη κόληκνη θαη ανξίζηνπ ρξόλνπ ππάιιεινη ησλ Ο.Σ.Α. (α’ θαη β’ βαζκνύ) θαη ησλ
Ν.Π.Γ.Γ. ησλ ΟΣΑ. Δπίζεο, όζνη κε δηθαζηηθή απόθαζε έρνπλ ιάβεη ζέζε ππαιιήινπ κόληκνπ ή ανξίζηνπ
ρξόλνπ.
εκεηψλεηαη φηη απφ ην ζχλνιν ησλ αλσηέξσ πξνυπνζέζεσλ εμαηξνύληαη νη ππνςήθηεο κεηέξεο κε παηδηά
ΑΜΔΑ, νη νπνίεο έρνπλ ην δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο γηα ηα ΑΜΔΑ ηέθλα ηνπο αλεμαξηήησο εξγαζηαθήο,
θνηλσληθννηθνλνκηθήο ή άιιεο θαηάζηαζεο, αιιά κφλν ζηε θαηεγνξία ζέζεο Γ1: Παηδηά κε αλαπεξία ή/θαη έθεβνη
ή/θαη άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε ή/θαη θηλεηηθή αλαπεξία (ΚΓΑΠ-ΜΔΑ), θαζψο θαη ζηε θαηεγνξία ζέζεο Β3: Πξνλήπηα κε αλαπεξία απφ 2,5 εηψλ έσο 6,5 εηψλ ησλ Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ Οινθιεξσκέλεο Φξνληίδαο.
Ζ πξάμε πινπνηείηαη κέζα απφ θχθιν Πξφζθιεζεο εηήζηαο δηάξθεηαο, πνπ αληηζηνηρεί ζην ζρνιηθφ έηνο 2015 2016. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ρξεκαηνδνηείηαη θαηά 100% απφ δεκφζηνπο πφξνπο θαη αλέξρεηαη ζηα
184.000.000€.
ΑΡΘΡΟ 1
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ - ΣΟΥΟ - ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ ΣΖ ΠΡΑΞΖ
1.1 Καηαλνκή ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Πξάμεο αλά Πεξηθέξεηα
ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο φπνπ ζα δηαηεζνχλ ζέζεηο
θξνληίδαο θαη θηινμελίαο βξεθψλ, λεπίσλ, παηδηψλ θαη λεπίσλ, παηδηψλ, εθήβσλ θαη αηφκσλ κε Αλαπεξία απφ
Γνκέο, θαζψο θαη ε ελδεηθηηθή θαηαλνκή ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ γηα ην έηνο 2015-2016.

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
ΗΠΔΙΡΟ
ΘΔΑΛΙΑ
ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ
ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ
ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟ
ΙΟΝΙΑ
ΑΣΣΙΚΗ
ΒΟΡΔΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΚΡΗΣΗ
ΥΝΟΛΟ

ΠΔΠ ΑΜΔΑ

ΠΔΠ

ΔΠ
ΑΝΑΓΔΓΒΜ

ΥΝΟΛΟ

121.905

3.924.345

3.904.602

7.950.852

965.576
435.355
517.640
366.064
54.399
1.148.024
36.389
328.167
336.796
146.665
544.984
121.761
5.123.725

11.884.380
3.738.145
3.839.860
6.535.905
2.716.442
6.944.476
2.297.986
1.789.165
28.520.930
1.993.178
3.599.409
7.051.665
84.835.886

12.826.633
961.201
2.367.074
4.638.319
3.209.997
4.856.924
1.804.297
630.381
9.060.540
675.687
853.662
2.145.516
47.934.833

25.676.589
5.134.701
6.724.574
11.540.288
5.980.838
12.949.424
4.138.672
2.747.713
37.918.266
2.815.530
4.998.055
9.318.942
137.894.444

ΔΘΝΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ

46.105.556

46.105.556
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1.2 ηόρνο - Πεξηγξαθή ηεο Πξάμεο
Ζ πξάμε ζηνρεχεη ζηελ ηζφηηκε πξφζβαζε ζηελ εξγαζία, κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θξνληίδαο θαη θηινμελίαο
βξεθψλ, λεπίσλ, παηδηψλ θαη αηφκσλ ΜΔΑ. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλεηαη ε νπζηαζηηθή δηεπθφιπλζε ησλ
σθεινχκελσλ ζηελ ελαξκφληζε απαηηεηηθψλ θαη αληηθξνπφκελσλ ξφισλ.
Δπίζεο ε πξάμε ζπκβάιιεη ζηελ ηζφηηκε πξφζβαζε ησλ εππαζψλ νκάδσλ (παηδηά θαη άηνκα ΜΔΑ) ζε
πνηνηηθέο θνηλσληθέο ππεξεζίεο.
Σα σθεινχκελα άηνκα εθφζνλ επηιεγνχλ, θαηαλέκνληαη γηα ηηο ζέζεηο πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ
ΔΠ ΑΝΑΓΔΓΒΜ ή ησλ ΠΔΠ, ζχκθσλα κε ηελ θαηάηαμή ηνπο σο πξνο ην φξην ηεο θηψρεηαο,
πγθεθξηκέλα, ην θάζε σθεινχκελν άηνκν θαηαλέκεηαη:


ζην ΔΠ ΑΝΑΓΔΓΒΜ φηαλ ε θαηάηαμε ηνπ είλαη πάλσ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο πνπ αληηζηνηρεί ζε απηφ



ζην νηθείν ΠΔΠ φηαλ ε θαηάηαμε ηνπ είλαη θάησ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο πνπ αληηζηνηρεί ζε απηφ.

Σν φξην θηψρεηαο φπσο απηφ πξνζδηνξίζζεθε απφ ηελ ΔΛΣΑΣ γηα ην έηνο 2014, νξίδεηαη ζε 4.608€, γηα
κνλνπξφζσπα λνηθνθπξηά πξνζαπμαλφκελα θαηά 0,5 γηα ηνλ ζχδπγν θαη γηα θάζε παηδί απφ 14 έσο θαη 24 εηψλ
θαη θαηά 0,3 γηα θάζε παηδί θάησ ησλ 13 εηψλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ηνπ
λνηθνθπξηνχ, ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε, ιακβάλεηαη ππφςε

ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ

θφξνπ θαη ηεο εηζθνξάο.
ΑΡΘΡΟ 2
ΔΠΙΛΟΓΖ ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΩΝ – ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

2.1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ κεηέξεο βξεθψλ, λεπίσλ, παηδηψλ ή /θαη κεηέξεο λεπίσλ, παηδηψλ, εθήβσλ θαη
αηφκσλ κε αλαπεξία, θαζψο θαη άηνκα (γπλαίθεο θαη άλδξεο) ζηα νπνία έρεη παξαρσξεζεί κε δηθαζηηθή
απφθαζε ε επηκέιεηα ησλ παηδηψλ ηνπο θαη άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε ρεξεία. Όιεο θαη φινη νη αλσηέξσ
αλαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα:
α) Έρνπλ ηελ ειιεληθή ππεθνφηεηα ή ηελ ππεθνφηεηα θξάηνπο-κέινπο ηεο Δ.Δ. ή είλαη Οκνγελείο ή είλαη
αιινδαπέο/αιινδαπνί απφ ηξίηεο ρψξεο θαη δηακέλνπλ λφκηκα ζηελ Διιάδα.
β) Δπηζπκνχλ λα εγγξάςνπλ ηα ηέθλα ηνπο ζηηο θάησζη θαηεγνξίεο Γνκψλ:


Βξεθηθνύο, Βξεθνλεπηαθνύο θαη Παηδηθνύο ηαζκνύο, γηα βξέθε απφ 2 κελψλ έσο 2,5 εηψλ
(30 κελψλ) ζπκπιεξσκέλσλ θαηά ην κήλα εγγξαθήο (1-30/9/2015) θαη λήπηα θαη παηδηά απφ 2,5
εηψλ ζπκπιεξσκέλσλ θαηά ην κήλα εγγξαθήο (1-30/9/2015), κέρξη ηελ ειηθία εγγξαθήο ζηελ
ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε (λεπηαγσγείν).
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Βξεθνλεπηαθνύο ηαζκνύο Οινθιεξσκέλεο Φξνληίδαο γηα παηδηά βξεθηθήο θαη
πξνζρνιηθήο ειηθίαο απφ 8 κελψλ έσο ηελ ειηθία εγγξαθήο ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε
(λεπηαγσγείν) θαη παηδηά κε αλαπεξία απφ 2,5 εηψλ έσο 6,5 εηψλ.



Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο Παηδηώλ (Κ.Γ.Α.Π.), γηα παηδηά απφ ηελ ειηθία
εγγξαθήο ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε έσο 12 εηψλ θαη παηδηά κε ειαθξάο κνξθήο θηλεηηθά ή
αηζζεηεξηαθά πξνβιήκαηα θαη



Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο Παηδηώλ κε Αλαπεξία (Κ.Γ.Α.Π.-ΜΔ.Α.), γηα παηδηά κε
αλαπεξία, εθήβνπο θαη άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε ή/θαη θηλεηηθή αλαπεξία. Σα αλσηέξσ φξηα
ειηθίαο ζα ελαξκνλίδνληαη κε ην εθάζηνηε ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην.

γ) Έρνπλ νηθνγελεηαθό εηζόδεκα, ην νπνίν δελ ππεξβαίλεη ηηο 27.000€ γηα κεηέξεο πνπ έρνπλ έσο 2
παηδηά, 30.000€ γηα κεηέξεο πνπ έρνπλ 3 παηδηά, 33.000€ γηα κεηέξεο πνπ έρνπλ 4 παηδηά θαη
36.000€ γηα κεηέξεο πνπ έρνπλ από 5 παηδηά θαη άλσ. Σν ζπλνιηθό νηθνγελεηαθό εηζόδεκα δελ
κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ 36.000€.
Σν ζπλνιηθφ (νηθνγελεηαθφ) εηζφδεκα, πνπ ζα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ έληαμε ηεο σθεινχκελεο ζηελ
παξνχζα, ζα πξνθχπηεη απφ ηελ Πξάμε Γηνηθεηηθνχ Πξνζδηνξηζκνχ Φφξνπ (εθθαζαξηζηηθό ζεκείσκα) ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2015 (εηζνδήκαηα πνπ απνθηήζεθαλ θαηά ην θνξνινγηθφ
έηνο 2014, δειαδή απφ 1/1/2014 - 31/12/2014), θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ.2.4.γ. ηεο παξνχζαο.
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δεισζέληνο εηζνδήκαηνο ιακβάλεηαη ππφςε ην ζπλνιηθό εηήζην εηζόδεκα, φπσο
αλαγξάθεηαη ζηελ Πξάμε Γηνηθεηηθνχ Πξνζδηνξηζκνχ Φφξνπ (εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα). ην εηζφδεκα
πεξηιακβάλεηαη ην νηθνγελεηαθφ δεισζέλ εηζφδεκα, θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ απηνηειψο θνξνινγεζέλησλ
εηζνδεκάησλ.
Απφ ην ζπλνιηθφ εηήζην εηζφδεκα δελ ιακβάλεηαη ππφςε, ην επίδνκα κεηξφηεηαο απφ ηνλ ΟΑΔΓ θαη ε
απνδεκίσζε απφιπζεο. Γηα ηα αλσηέξσ θαη πξνθεηκέλνπ λα κελ ππνινγηζηνχλ ζα πξέπεη ε κεηέξα λα
πξνζθνκίζεη ηηο αληίζηνηρεο επίζεκεο βεβαηψζεηο ησλ αξκνδίσλ θνξέσλ. Δπίζεο δελ ιακβάλεηαη ππφςε ην
Δπίδνκα Αλεξγίαο, γηα ην νπνίν δελ απαηηείηαη αληίζηνηρε βεβαίσζε, θαζψο εγγξάθεηαη ζε μερσξηζηφ πεδίν
ζηελ Πξάμε Γηνηθεηηθνχ Πξνζδηνξηζκνχ Φφξνπ θαη δελ ππνινγίδεηαη σο εηζφδεκα.
ηηο κεηέξεο θαη ζηα άηνκα πνπ ζα επηιεγνχλ (σθεινχκελεο/α) ζα πξνζθέξνληαη ζέζεηο θξνληίδαο θαη
θηινμελίαο γηα ηα ηέθλα ηνπο, απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο Γνκέο. Ζ δηάζεζε ησλ ζέζεσλ ζηηο σθεινχκελεο/α
άηνκα ζα γίλεηαη κέζσ «Δληνιψλ Σνπνζέηεζεο» απφ ηελ E.E.T.A.A.
ε πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη αλάγθε θάιπςεο θελψλ ζέζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, απηέο ζα
θαιχπηνληαη απφ ηνλ πίλαθα επηιαρνπζψλ, ε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ νπνίνπ ιήγεη κε ηε ιήμε ηνπ εθάζηνηε
ηξέρνληνο ζρνιηθνχ έηνπο, ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία, φπσο απηή πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά αλσηέξσ.
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2.1.1.

Αλώηαηα όξηα ηηκώλ

1. Οη ζέζεηο πνπ πξνζθέξνπλ νη Φνξείο/Γνκέο δηαθξίλνληαη, γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο, ζηηο
αθφινπζεο θαηεγνξίεο:
ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ ΓΟΜΖ Α: Βξεθηθνί, Βξεθνλεπηαθνί θαη Παηδηθνί ηαζκνί
Καηεγνξία ζέζεο Α1.1: Βξέθε απφ 2 κελψλ έσο 2,5 εηψλ.
Καηεγνξία ζέζεο Α1.2: Βξέθε απφ 8 κελψλ έσο 2,5 εηψλ.
Καηεγνξία ζέζεο Α1.3: Βξέθε απφ 18 κελψλ έσο 2,5 εηψλ.
Καηεγνξία ζέζεο Α2: Πξν-λήπηα απφ 2,5 εηψλ έσο ηελ ειηθία εγγξαθήο ηνπο ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε.
ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ ΓΟΜΖ Β: Βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί Οινθιεξσκέλεο Φξνληίδαο
Καηεγνξία ζέζεο Β1: Βξέθε απφ 8 κελψλ έσο 2,5 εηψλ.
Καηεγνξία ζέζεο Β2: Πξν-λήπηα απφ 2,5 εηψλ έσο ηελ ειηθία εγγξαθήο ηνπο ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε.
Καηεγνξία ζέζεο Β3: Πξν-λήπηα κε αλαπεξία απφ 2,5 εηψλ έσο 6,5 εηψλ.
ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ ΓΟΜΖ Γ: Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο Παηδηώλ (ΚΓΑΠ)
Καηεγνξία ζέζεο Γ1: Παηδηά απφ ηελ ειηθία εγγξαθήο ηνπο ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε έσο 12 εηψλ θαη
παηδηά κε ειαθξάο κνξθήο θηλεηηθά ή αηζζεηεξηαθά πξνβιήκαηα.
ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ ΓΟΜΖ Γ: Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο Παηδηώλ Με Αλαπεξίεο (ΚΓΑΠ-ΜΔΑ)
Καηεγνξία ζέζεο Γ1: Παηδηά κε αλαπεξία ή/θαη έθεβνη ή/θαη άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε ή/θαη θηλεηηθή
αλαπεξία.
Ζ Δ.Δ.Σ.Α.Α., ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Πξψην Μέξνο ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο, πνπ αθνξά ζηνπο
Φνξείο/Γνκέο (παξ. 2.1.), δελ δεζκεχεηαη γηα ηελ ηειηθή αλάζεζε ηεο χκβαζεο θαη δηθαηνχηαη λα ηελ αλαζέζεη ή
φρη, λα καηαηψζεη, λα αλαβάιεη ή λα επαλαιάβεη ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία, ρσξίο νπδεκία ππνρξέσζε γηα θαηαβνιή
ακνηβήο ή απνδεκίσζεο εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ.
2. Σα εηήζηα αλψηαηα φξηα δαπάλεο ζε Δπξψ, πνπ ζα θαηαβάιινληαη απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α., αλά θαηεγνξία δνκήο
(Α, Β, Γ, Γ) θαη αλά θαηεγνξία ζέζεο απηψλ (Α.1.1., Α.1.2., Α.1.3., Α.2., Β.1., Β.2. Β.3, Γ.1 θαη Γ.1), πνπ ζα
θαιπθζεί θαη γηα ην ζχλνιν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαηά ηα αλαθεξφκελα θαησηέξσ ζηελ πεξ.3 ηεο
παξνχζαο, είλαη:
Α. Βξεθηθνί - Βξεθνλεπηαθνί – Παηδηθνί ηαζκνί:
Α1.1. Βξέθε απφ 2 κελψλ έσο 2,5 εηψλ: 2.500€ ρσξίο ζίηηζε θαη 3.100 € κε ζίηηζε
Α1.2. Βξέθε απφ 8 κελψλ έσο 2,5 εηψλ: 2.500€ ρσξίο ζίηηζε θαη 3.100 € κε ζίηηζε
Α1.3. Βξέθε απφ 18 κελψλ έσο 2,5 εηψλ: 2.500€ ρσξίο ζίηηζε θαη 3.100 € κε ζίηηζε
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Α2. Πξν-λήπηα απφ 2,5 εηψλ έσο ηελ ειηθία εγγξαθήο ηνπο ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε: 1.900€ ρσξίο
ζίηηζε θαη 2.500€ κε ζίηηζε
Β. Βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί Οινθιεξσκέλεο Φξνληίδαο:
Β1. Βξέθε απφ 8 κελψλ έσο 2,5 εηψλ: 2.500€ ρσξίο ζίηηζε θαη 3.100 € κε ζίηηζε
Β2. Πξν-λήπηα απφ 2,5 εηψλ έσο ηελ ειηθία εγγξαθήο ηνπο ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε: 1.900€ ρσξίο
ζίηηζε θαη 2.500€ κε ζίηηζε
Β3. Πξν-λήπηα κε αλαπεξία απφ 2,5 εηψλ έσο 6,5 εηψλ: 5.500€.
Γ. Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο Παηδηώλ (Κ.Γ.Α.Π.):
Γ.1. Παηδηά απφ ηελ ειηθία εγγξαθήο ηνπο ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε έσο 12 εηψλ θαη παηδηά κε
ειαθξάο κνξθήο θηλεηηθά ή αηζζεηεξηαθά πξνβιήκαηα: 1.400€ γηα ηε κία ηεηξάσξε βάξδηα.
Γ. Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο Παηδηώλ Με Αλαπεξίεο (Κ.Γ.Α.Π.- ΜΔ.Α.)
Γ.1. Παηδηά κε αλαπεξία ή /θαη έθεβνη ή /θαη άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε ή / θαη θηλεηηθή αλαπεξία:
5.500€.
Σα αλσηέξσ πνζά θαιύπηνπλ ην ζπλνιηθό θόζηνο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ, όπσο απηέο
αλαθέξνληαη θαησηέξσ, πιελ ηεο κεηαθίλεζεο γηα ηηο Γνκέο ησλ πεξηπηώζεσλ Α1.1, Α1.2, Α1.3, Α2,
Β.1. θαη Β.2. θαη σο εθ ηνύηνπ, ν Φνξέαο / Γνκή δελ δύλαηαη λα πξνβεί ζε είζπξαμε ηξνθείσλ ή άιιεο
κνξθήο δηδάθηξσλ ή νπνηνπδήπνηε αληηηίκνπ από ηηο σθεινύκελεο (όπσο γηα παξάδεηγκα θόζηνο
εγγξαθήο) ή δαπάλεο δηνξγάλσζεο εθδειώζεσλ ζην πιαίζην ησλ ζξεζθεπηηθώλ ενξηώλ ή εζληθώλ
επεηείσλ.

3. ηα αλσηέξσ εηήζηα αλψηαηα φξηα δαπάλεο ηεο πεξ.2, θαη' ειάρηζην, πεξηιακβάλνληαη θαη ζα
πξέπεη λα παξέρνληαη ζηα βξέθε, ζηα παηδηά, ζηα παηδηά κε ειαθξάο κνξθήο θηλεηηθά ή
αηζζεηεξηαθά πξνβιήκαηα, ζηα παηδηά κε αλαπεξία, θαζψο θαη ζηνπο εθήβνπο θαη ζηα άηνκα κε
λνεηηθή πζηέξεζε ή/θαη θηλεηηθή αλαπεξία απφ ηνπο Φνξείο/Γνκέο νη ππεξεζίεο πνπ πξνβιέπνληαη
ζην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ θάζε Φνξέα/Γνκή :
α) χκθσλα κε ηελ π.α. Π2β/νηθ.2808/1997 (ΦΔΚ Β΄ 645), ηελ π.α. Π1β/Γ.Π.νηθ.116847/2002 (ΦΔΚ Β΄ 1519) θαη
ηελ θ.π.α. 16065/2002 (ΦΔΚ Β΄ 497), φπσο ηζρχνπλ, ζηνπο Βξεθηθνχο, ηνπο Βξεθνλεπηαθνχο θαη ηνπο
Παηδηθνχο ηαζκνχο, θαζψο θαη ζηνπο Βξεθνλεπηαθνχο ηαζκνχο Οινθιεξσκέλεο Φξνληίδαο, ζα πξέπεη, θαη'
ειάρηζην, λα παξέρεηαη θαη λα εμαζθαιίδεηαη ζηα βξέθε ή/θαη ζηα παηδηά:


Τγηεηλή θαη αζθαιή παξακνλή, πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλάγθεο θάζε ειηθίαο θηινμελνχκελσλ παηδηψλ ζε
θηίξηα θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηηο νξηδφκελεο ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο.



Απαζρφιεζε, δηαπαηδαγψγεζε, παηρλίδη, ςπραγσγία, αλάπαπζε, ςπρνινγηθή βνήζεηα αλάινγα κε ηελ
ειηθία.
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Μέξηκλα γηα ηελ νκαιή ςπρνζπλαηζζεκαηηθή θαη πγηεηλή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ θαη παξνρή
ζπκβνπιεπηηθήο ελεκέξσζεο θαη ππνζηήξημεο ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο.



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



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



Σαθηηθή ηαηξηθή παξαθνινχζεζε.

α) χκθσλα κε ηελ π.α. Π1β/νηθ.14951/2001 (ΦΔΚ Β΄ 1397), φπσο ηζρχεη, ζηα Κέληξα Γεκηνπξγηθήο
Απαζρφιεζεο Παηδηψλ (Κ.Γ.Α.Π.) ζα πξέπεη, θαη' ειάρηζην, λα παξέρεηαη θαη λα εμαζθαιίδεηαη ζηα παηδηά ε
απαζρφιεζε απηψλ, εθηφο ζρνιηθνχ σξαξίνπ, ε αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπο κε ηελ αηνκηθή νξγαλσκέλε δξαζηεξηφηεηα ή κέζα απφ νξγαλσκέλεο νκάδεο εξγαζηεξίσλ θαζψο θαη ε εμππεξέηεζε ησλ
γνλέσλ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε πγηεηλή θαη αζθαιήο παξακνλή ησλ παηδηψλ ζε θηίξην
πξνζαξκνζκέλν ζχκθσλα κε ηηο νξηδφκελεο ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην ηερληθέο πξνδηαγξαθέο,
θαζψο θαη ε θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ.
β) χκθσλα κε ηελ π.α. Π2β/νηθ.14957/2001 (ΦΔΚ Β΄ 1397), φπσο ηζρχεη, ζηα Κέληξα Γεκηνπξγηθήο
Απαζρφιεζεο Παηδηψλ κε Αλαπεξία (Κ.Γ.Α.Π.-Μ.Δ.Α.) ζα πξέπεη, θαη' ειάρηζην, λα παξέρεηαη θαη λα
εμαζθαιίδεηαη ζηα παηδηά ε δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε απηψλ, κέζσ πξνγξακκάησλ έθθξαζεο θαη ςπραγσγίαο,
άζθεζεο ιφγνπ, αλάπηπμεο αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, άζιεζεο θαη ζσκαηηθήο αγσγήο. Δπίζεο, ζα
πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζε πξνγξάκκαηα πξνεπαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη
θαηάξηηζεο, θαζψο θαη ε παξνρή ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηα ίδηα θαη ην νηθνγελεηαθφ - ζπγγεληθφ ηνπο
πεξηβάιινλ.
εκεηψλεηαη φηη ζηα αλσηέξσ εηήζηα αλψηαηα φξηα δαπάλεο ηεο πεξ.2, πεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο γηα
γξαθηθή χιε θαη αλαιψζηκα ζπλνιηθήο αμίαο κέρξη εθαηφ επξψ (€ 100).
4. Τπεξεζίεο ζίηηζεο
Δάλ απφ ηελ άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ή νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ επίζεκν έγγξαθν πξνθχπηεη φηη παξέρεηαη
ζίηηζε απφ ην Φνξέα / Γνκή, ηφηε απηφο ππνρξενχηαη λα ηελ παξέρεη ζην Πξφγξακκα. ηελ πεξίπησζε πνπ ν
Φνξέαο / Γνκή δειψζεη κε ηελ Αίηεζή ηνπ φηη δελ παξέρεη ζίηηζε ζην Πξφγξακκα θαη εθφζνλ πξνθχπηεη απφ
ηελ άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ή νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ επίζεκν έγγξαθν φηη παξέρεηαη ζίηηζε, ηφηε ε
Δ.Δ.Σ.Α.Α. ζα ηνλ εληάμεη ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία κε ζίηηζε.
ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ πξνθχπηεη απφ ηελ άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ή νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ
επίζεκν έγγξαθν φηη παξέρεηαη ζίηηζε απφ ηνλ Φνξέα / Γνκή γηα λα εληαρζεί ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία κε
ζίηηζε, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ππεχζπλε δήισζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη
φηη δηαζέηεη κάγεηξα θαη καγεηξείν, πιεξνί φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ
πιαίζην θαη πιεξνί φιεο ηηο πγεηνλνκηθέο πξνδηαγξαθέο. Οπνηαδήπνηε άιιε κνξθή παξνρή ζίηηζεο δελ
γίλεηαη απνδεθηή από ην Πξόγξακκα.
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Οη Φνξείο / Γνκέο πνπ εθ ηεο αδείαο ηνπο πξνθχπηεη φηη δελ παξέρνπλ ζίηηζε δελ δηθαηνύληαη λα πξνβνχλ
ζηελ είζπξαμε νπνηνπδήπνηε πνζνχ αλαθνξηθά κε ηηο ζρεηηθέο απηέο ππεξεζίεο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε νη
Φνξείο / Γνκέο ζα πξέπεη λα απνδέρνληαη νπνηνδήπνηε θαγεηφ θέξλεη ην παηδί καδί ηνπ, θαηάιιεια
ζπζθεπαζκέλν θαη κε επζχλε ηνπ σθεινχκελνπ, ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζσζηή ζίηηζε ηνπ παηδηνχ. Ο
Φνξέαο / Γνκή ζα πξέπεη λα θξνληίδεη γηα ηε ζσζηή παξνρή θαη ην ζεξβίξηζκα ηνπ θαγεηνχ.
5. Τπεξεζίεο κεηαθίλεζεο
ηα αλσηέξσ εηήζηα αλψηαηα φξηα δαπάλεο δελ πεξηιακβάλνληαη νη ππεξεζίεο κεηαθίλεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα
ζα βαξχλνπλ ηηο σθεινχκελεο, εθφζνλ επηζπκνχλ ηελ παξνρή απηψλ ησλ ππεξεζηψλ. H ελ ιόγσ εμαίξεζε δελ
ηζρύεη γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ ΑκεΑ, πνπ θηινμελνύληαη ζηα ΚΓΑΠ ΑκεΑ, θαζψο θαη ζηνπο Φνξείο/Γνκέο,
πνπ θηινμελνχλ πξνλήπηα κε αλαπεξία (Καηεγνξία Θέζεο Β.3.), φπνπ ε κεηαθίλεζε ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ
πξνζθεξφκελε ηηκή.
Οη Γνκέο ησλ πεξηπηψζεσλ Α1.1, Α1.2, Α1.3, Α2, Β.1. θαη Β.2., πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο κεηαθίλεζεο ζα
πξέπεη λα δειψζνπλ ζαθψο ζηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ηεο Γνκήο ηηο εμππεξεηνχκελεο πεξηνρέο, θαζψο θαη ην
θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ, ην νπνίν δελ θαιχπηεηαη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο θαη θαηά ζπλέπεηα ζα
βαξχλεη ηηο σθεινχκελεο, εθφζνλ επηζπκνχλ ηελ παξνρή ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ κεηαθίλεζεο. Μεηά ηε
ζρεηηθή δήισζε ηεο δνκήο θαη ηελ αλάξηεζε ηνπ νξηζηηθνχ πίλαθα επηιέμηκσλ δνκψλ απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α. δελ
κπνξνχλ λα γίλνπλ αιιαγέο σο πξνο ην θφζηνο θαη ηηο δεισζείζεο εμππεξεηνχκελεο πεξηνρέο.
Οη θνξείο θαηά ηελ δήισζή ηνπο ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ ζαθψο ην σξάξην ηεο δνκήο / θνξέα, θαζψο θαη ην
αθξηβέο σξάξην κεηαθίλεζεο.
Ζ Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ. πξνο δηεπθφιπλζε θαη κφλν ησλ σθεινχκελσλ κεηέξσλ ζα αλαξηήζεη πίλαθα κε ηηο αλσηέξσ
θαηεγνξίεο Γνκψλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ην θφζηνο ηεο κεηαθίλεζεο θαη ηηο εμππεξεηνχκελεο πεξηνρέο.

6. Σπρόλ άιιεο εηδηθέο ππεξεζίεο (π.ρ. θνιχκβεζε, κπαιέην, παξαθνινχζεζε μελφγισζζσλ καζεκάησλ,
επηζθέςεηο ζε κνπζεία, παξαθνινχζεζε ζεαηξηθψλ ή άιισλ παξαζηάζεσλ, εθδειψζεσλ θ.ά.), πνπ
παξέρνληαη απφ ηηο Γνκέο, είλαη πξναηξεηηθέο θαη δελ αθνξνχλ ζηε βαζηθή απαζρφιεζε θαη δηαπαηδαγψγεζε
θαη σο εθ ηνχηνπ, εθφζνλ ηηο επηιέμνπλ νη σθεινχκελνη, ζα επηβαξχλνπλ νηθνλνκηθά ηνπο ίδηνπο.

2.2 Παξνρή ζρεηηθώλ εληύπσλ θαη πιεξνθνξηώλ
α) Ζ Αίηεζε πκκεηνρήο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ζα μεθηλήζεη λα δηαηίζεηαη ΜΟΝΟ Δ ΖΛΔΚΣΡΟΝΙΚΖ ΜΟΡΦΖ
ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α (www.eetaa.gr), ηεο Δ.Τ.Γ. ηνπ Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ
Δθπαίδεπζε

θαη

Γηα

Βίνπ

Μάζεζε»

ηνπ

Τπνπξγείνπ

Δξγαζίαο

(www.epanad.gov.gr) ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ

θαη

Κνηλσληθήο

Αζθάιηζεο

θαη ηεο Κ.Δ.Γ.Δ. (www.kedke.gr )

απφ ηηο 4/8/2015
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β) Ζ Αίηεζε πκκεηνρήο ζπλνδεχεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2 θαη 3 ηνπ δεπηέξνπ κέξνπο ηεο παξνχζαο, ηα
νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο:
 Αίηεζε πκκεηνρήο - Γήισζε
 Έληππν ππνβνιήο έλζηαζεο κεηέξσλ.

2.3 Τπνβνιή «Αίηεζε ζπκκεηνρήο - Γήισζε» - Όξνη ζπκκεηνρήο
α) Αηηήζεηο ζπκκεηνρήο κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα από ηις 5/8/2015 έως ηις 18/8/2015
θαη ΜΟΝΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΑ Ή ΜΔ ΤΠΖΡΔΙΔ ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΑ (COURIER).
Καηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ ππνβνιή ησλ Αηηήζεσλ, ζπλνδεπφκελσλ απφ ηα απαηηνχκελα
δηθαηνινγεηηθά, νξίδεηαη ε 18/8/21015 θαη ώξα 14:00, βάζεη απόδεημεο ηαρπδξνκείνπ ή εηαηξείαο
ηαρπκεηαθνξάο (courier).
Αηηήζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα ζα
απνξξίπηνληαη σο εθπξφζεζκεο θαη δελ ζα αμηνινγνχληαη.
Πξνζνρή:
1) Ζ έγθαηξε ππνβνιή ζα απνδεηθλχεηαη κφλν απφ ηε ζθξαγίδα ηνπ ηαρπδξνκείνπ ή ην απνδεηθηηθφ ηεο
εηαηξείαο ηαρπκεηαθνξάο (courier). Αηηήζεηο πνπ θέξνπλ εκεξνκελία απνζηνιήο κεηά ηηο 18/8/215 είλαη
εθπξφζεζκεο θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε.
2) ε πεξίπησζε ππνβνιήο παξαπάλσ απφ κηαο αίηεζεο απφ νπνηαδήπνηε κεηέξα, ζα ιακβάλεηαη ππφςε
κφλν ε ΠΡΧΣΖ ΥΡΟΝΟΛΟΓΗΚΑ ππνβιεζείζα θαη πξσηνθνιιεκέλε αίηεζε.
3) Οη σθεινχκελνη ζα πξέπεη λα δηαηεξνχλ ην νπνηνδήπνηε επίζεκν απνδεηθηηθφ πνπ αθνξά ζηελ απνζηνιή
ηεο αίηεζήο ηνπο κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ησλ ελζηάζεσλ.
4) Με ηελ αίηεζή ηνπο νη κεηέξεο ζα παξέρνπλ ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο γηα ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία (απφ ηελ
ΔΔΣΑΑ θαη ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ) ησλ
ζηνηρεηψλ ηεο αίηεζεο θαη ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ηεο παξ. 2.7.2 σλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επαίζζεησλ, πνπ ηεξνχληαη γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηνπ παξφληνο
πξνγξάκκαηνο, γηα ην ζθνπφ εμαγσγήο ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ ζην πιαίζην ηεο δηελέξγεηαο εξεπλψλ θαη
ηεο εθπφλεζεο κειεηψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο. ε θάζε πεξίπησζε έρνπλ ηα
δηθαηψκαηα ελεκέξσζεο, πξφζβαζεο θαη αληίξξεζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 11, 12 θαη 13
ηνπ Ν.2472/97.
Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εληχπνπ «Αίηεζε πκκεηνρήο - Γήισζε», απαξαίηεηε είλαη ε γλψζε απφ ηηο
ελδηαθεξφκελεο φισλ ησλ φξσλ, δηαδηθαζηψλ θαη ζηνηρείσλ ζπκκεηνρήο, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη
ζηελ παξνχζα Πξφζθιεζε, ηα νπνία νη κεηέξεο ζα πξέπεη λα δειψλνπλ φηη απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα.
β) Ζ «Αίηεζε ζπκκεηνρήο – Γήισζε» ζπλνδεπφκελε απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ζα ππνβάιιεηαη,
ηαρπδξνκηθώο ή κε ππεξεζία ηαρπκεηαθνξάο (courier), ζε θάθειν ζηνλ νπνίν εμσηεξηθά ζα πξέπεη
ππνρξεσηηθά λα αλαγξάθεηαη ε έλδεημε «ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
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ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΓΡΑΖ ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΕΧΖ», ζηα
Γξαθεία ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ. ζηηο αθφινπζεο Γηεπζχλζεηο αληίζηνηρα κε ηε γεσγξαθηθή πξνέιεπζε ησλ
αηηνχλησλ κεηέξσλ, σο αθνινχζσο:
Α/Α
1.

ΓΡΑΦΔΙΑ/ ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ Δ.Δ.Σ.Α.Α.

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ

ΓΡΑΦΔΙΑ ΑΘΖΝΩΝ

ΑΣΣΗΚΖ, ΚΡΖΣΖ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ,

Μπιιέξνπ 73-77, Σ.Κ. 10436, Αζήλα

ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ
ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ, ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ, ΣΔΡΔΑ
ΔΛΛΑΓΑ, ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ

2.

ΓΡΑΦΔΙΟ ΚΔΝΣΡ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

Σζηκηζθή 27, Σ.Κ. 54624, Θεζζαινλίθε
3.

ΓΡΑΦΔΙΟ ΘΔΑΛΙΑ

Αι. Παπαλαζηαζίνπ 33, 5νο φξνθνο 41222, Λάξηζα

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
ΘΔΑΛΗΑ, ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ,
ΖΠΔΗΡΟΤ, ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ

γ) ηελ «Αίηεζε πκκεηνρήο – Γήισζή» ηνπο, νη κεηέξεο έρνπλ δηθαίσκα δήισζεο έσο θαη πέληε

(5)

ελαιιαθηηθώλ επηινγώλ Γνκώλ, κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, γηα εγγξαθή ηνπ ηέθλνπ ηνπο ζε Γνκέο ηεο
πξνηίκεζήο ηνπο θαη έσο δύν (2) ελαιιαθηηθέο επηινγέο ΚΓΑΠ / ΚΓΑΠ - ΜΔΑ.
δ) Ζ επηινγή ησλ Γνκώλ ζα γίλεη απφ ηνπο Οξηζηηθνύο Πίλαθεο ησλ ππαγρζεηζώλ Γνκώλ αλά Ννκό,
πνπ έρνπλ αλαξηεζεί απφ ηηο 4/8/215 ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΔΣΑΑ: www.eetaa.gr
θαη πεξηιακβάλνπλ ηηο ειηθίεο ησλ ηέθλσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε είδνο Γνκήο, ηελ επσλπκία ηνπ θνξέα,
πνπ ιεηηνπξγεί ηε Γνκή θαη ηα ζηνηρεία ηεο ελ ιφγσ Γνκήο (επσλπκία, θσδηθφο, είδνο Γνκήο, δηεχζπλζε,
ηειέθσλα επηθνηλσλίαο, ηνλ αξηζκφ ησλ πξνζθεξφκελσλ ζέζεσλ, ην σξάξην ιεηηνπξγίαο, εμππεξεηνχκελεο
πεξηνρέο).
ε) Οη κεηέξεο πνπ επηζπκνχλ λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο (1) ηέθλα πξέπεη λα
ππνβάιινπλ κία «Αίηεζε ζπκκεηνρήο – Γήισζε» ζπλνδεπφκελε απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ
ηελ αθνξνχλ θαη ηφζα Παξαξηήκαηα ηεο αίηεζεο φζα θαη ηα ηέθλα πνπ επηζπκνχλ λα εγγξάςνπλ ζε
Γνκέο. ηελ «Αίηεζε ζπκκεηνρήο – Γήισζε» ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλνπλ ηνλ αξηζκφ ηνπ ζπλφινπ ησλ
ηέθλσλ γηα ηα νπνία θάλνπλ αίηεζε, ζην αληίζηνηρν εηδηθφ πεδίν ηνπ εληχπνπ. ΖΜΔΙΩΝΔΣΑΙ ΟΣΙ Ζ
ΜΖΣΔΡΑ ΔΙΝΑΙ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΙΑ ΣΙ ΓΟΜΔ ΠΟΤ ΔΠΙΛΔΓΔΙ ΚΑΙ ΓΔΝ ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ ΓΙΝΔΙ ΠΔΡΑΙΣΔΡΩ
ΑΛΛΑΓΖ Δ ΑΤΣΔ ΚΑΣΟΠΙΝ ΣΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΖ ΑΙΣΖΖ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΖ ΣΖΝ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΟΤ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ.
ζη) Ζ «Αίηεζε πκκεηνρήο - Γήισζε» επέρεη ζέζε Τπεύζπλεο Γήισζεο, ζπκπιεξώλεηαη ζε πξσηόηππν
θαη ππνγξάθεηαη ζηελ ζέζε «Ζ ΑΗΣΟΤΑ» θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά
ζπκκεηνρήο, φπσο εμεηδηθεχνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.4 ηεο παξνχζαο.
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Ζ Αίηεζε πκκεηνρήο – Γήισζε ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα απνζηέιιεηαη ππνγεγξακκέλε.
Οη Αηηήζεηο πξέπεη λα απνζηέιινληαη ππνγεγξακκέλεο από ηνπο αηηνύληεο.
δ) Γηα ηνπο πνιίηεο ηεο Δ.Δ. θαη ησλ ηξίησλ ρσξψλ, ηα πξνζθνκηδόκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί
εθηόο Διιάδαο πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιώζζα από
ηελ εθάζηνηε αξκόδηα αξρή θαη λα έρνπλ εκεξνκελία έθδνζεο εληόο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ
ηεο εκεξνκελίαο θαηάζεζεο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο ζπκκεηνρήο.
ε) ε πεξίπησζε πνπ κηα αηηνχζα δειψλεη φηη ην παηδί ηεο είλαη ΑΜΔΑ θαη δελ δειψλεη δνκή ΑΜΔΑ, ζα
πξέπεη λα απνζηείιεη καδί κε ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο θαη έγγξαθν ηεο δνκήο ή ησλ δνκψλ φηη δχλαηαη λα
παξέρνπλ ππεξεζίεο θηινμελίαο ηνπ ηέθλνπ ή ησλ ηέθλσλ ηεο, αιιηψο ε αίηεζε απνξξίπηεηαη
ε θακία πεξίπησζε ε κεηέξα δελ πξέπεη λα απνθξύπηεη ηελ θαηάζηαζε πγείαο ηνπ παηδηνύ ηεο,
ώζηε λα κελ δεκηνπξγείηαη πξόβιεκα ζηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Γνκήο.
ζ) ε πεξίπησζε κεηέξαο, ε νπνία ππνβάιεη αίηεζε γηα κεγαιχηεξεο ειηθίαο παηδί, ζα πξέπεη λα
πξνζθνκίζεη επίζεκν δεκφζην έγγξαθν (δεκφζην λνζνθνκείν ή απφθαζε Δπηηξνπήο) απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ην παηδί δελ κπνξεί λα εληαρζεί ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. ε απηήλ
ηελ πεξίπησζε απαηηείηαη θαη ε έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο Γνκήο ή ησλ Γνκψλ πνπ έρεη επηιέμεη.

2.4 Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο
Όιεο νη κεηέξεο, καδί κε ηελ «Αίηεζε πκκεηνρήο – Γήισζή» ηνπο, ζα ππνβάιινπλ ΠΡΩΣΟΣΤΠΑ ή
ΔΠΙΖΜΑ ΑΝΣΙΓΡΑΦΑ ησλ παξαθάησ δηθαηνινγεηηθψλ.
α) Αληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ή δηαβαηεξίνπ ζε ηζρύ.
Δάλ ε ελδηαθεξφκελε είλαη αιινδαπή απφ ηξίηεο ρψξεο, απαηηείηαη θαη Άδεηα Γηακνλήο ζε ηζρύ. ε
πεξίπησζε πνπ έρεη ιήμεη ε άδεηα δηακνλήο, απαηηείηαη ε ηειεπηαία άδεηα δηακνλήο, θαζψο θαη αίηεζε
αλαλέσζήο ηεο ζπλνδεπφκελε απφ βεβαίσζε ηνπ αξκφδηνπ θνξέα, φηη έρεη θαηαηεζεί ε ζρεηηθή αίηεζε.
β) Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, πνπ λα έρεη εθδνζεί εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ ηεηξακήλνπ.
ε πεξίπησζε πνπ ε κεηέξα είλαη αιινδαπή θαη ε ρψξα θαηαγσγήο ηεο δελ εθδίδεη πηζηνπνηεηηθφ
νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, ηφηε ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη νπνηνδήπνηε άιιν αληίζηνηρν επίζεκν
έγγξαθν, ην νπνίν λα πηζηνπνηεί ηελ αλσηέξσ θαηάζηαζε, ζπλνδεπφκελν απφ επίζεκε κεηάθξαζε,
θαζψο θαη επίζεκν έγγξαθν απφ ηελ Πξεζβεία ή Πξνμελείν ηεο ρψξαο, φπνπ ζα βεβαηψλνληαη ηα
αλσηέξσ.
o

ε πεξίπησζε χπαξμεο ζπκθψλνπ ζπκβίσζεο απαηηείηαη θαη ε πξνζθφκηζή ηνπ, θαζώο θαη ηα
εθθαζαξηζηηθά ζεκεηώκαηα γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2015 (θνξνινγηθφ έηνο 2014, δειαδή γηα
εηζνδήκαηα πνπ απνθηήζεθαλ απφ 1/1/2014 έσο 31/12/2014) θαη ησλ δύν κεξώλ.
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o

ε πεξίπησζε πνπ ε κεηέξα είλαη δηαδεπγκέλε, απαηηείηαη θαη αληίγξαθν δηαδεπθηεξίνπ (απφ
Μεηξφπνιε ζε πεξίπησζε ζξεζθεπηηθνχ γάκνπ ή απφ ην Γήκν ζε πεξίπησζε πνιηηηθνχ γάκνπ),
εάλ απηφ δελ αλαθέξεηαη ζην πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο,

o

ε πεξίπησζε πνπ ε ελδηαθεξφκελε ηειεί ζε δηάζηαζε, απαηηείηαη θαη αίηεζε δηαδπγίνπ, θαζψο
επίζεο θαη ε βεβαίσζε κεηαβνιήο αηνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο Γ.Ο.Τ., πνπ λα απνδεηθλχεηαη ε
δηάζηαζε. Σα αλσηέξσ έγγξαθα ζα πξέπεη λα θέξνπλ εκεξνκελία πξν ηεο δεκνζίεπζεο ηεο
παξνχζαο Πξφζθιεζεο.

o

ε πεξίπησζε κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο (άγακε κεηέξα), απαηηείηαη θαη ιεμηαξρηθή πξάμε
γέλλεζεο ηνπ παηδηνχ, εάλ απηφ δελ πξνθχπηεη απφ ην πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο,

o

ε πεξίπησζε πνπ ε ελδηαθεξφκελε είλαη αλάδνρε κεηέξα, απαηηείηαη θαη αληίγξαθν δηθαζηηθήο
απφθαζεο ή νπνηνδήπνηε απνδεηθηηθφ έγγξαθν ηεο Δπηηξνπείαο αλειίθνπ ηέθλνπ,

o

ε πεξίπησζε πνπ ε ελδηαθεξφκελε είλαη ρήξα/ρήξνο, απαηηείηαη θαη ιεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ
ηνπ ζπδχγνπ, εάλ απηφ δελ αλαθέξεηαη ζην πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο,

o

ηελ πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξφκελνο άλδξαο έρεη ηελ επηκέιεηα ησλ παηδηψλ ηνπ, απαηηείηαη θαη
δηθαζηηθή απφθαζε παξαρψξεζεο ηεο επηκέιεηαο.

γ) Πξάμε Γηνηθεηηθνχ Πξνζδηνξηζκνχ Φφξνπ (Δθθαζαξηζηηθό εκείσκα) γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2015
(θνξνινγηθφ έηνο 2014, δειαδή γηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηήζεθαλ απφ 1/1/2014 έσο 31/12/2014).
Πξνζνρή: εθθαζαξηζηηθό ζεκείσκα νπνηνπδήπνηε άιινπ έηνπο δελ είλαη απνδεθηό θαη ζπληζηά
ιόγν απόξξηςεο ηεο αίηεζεο.
εκεηψλεηαη φηη δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο έρνπλ νη ελδηαθεξφκελεο, πνπ έρνπλ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα,
ην νπνίν δελ ππεξβαίλεη ηηο 27.000€ γηα κεηέξεο πνπ έρνπλ έσο 2 παηδηά, 30.000€ γηα κεηέξεο πνπ έρνπλ 3
παηδηά, 33.000€ γηα κεηέξεο πνπ έρνπλ 4 παηδηά θαη 36.000€ γηα κεηέξεο πνπ έρνπλ απφ 5 παηδηά θαη άλσ.
Σν ζπλνιηθφ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 36.000 €.
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δεισζέληνο εηζνδήκαηνο ιακβάλεηαη ππφςε ην ζπλνιηθό εηήζην εηζόδεκα, φπσο
αλαγξάθεηαη ζηελ Πξάμε Γηνηθεηηθνχ Πξνζδηνξηζκνχ Φφξνπ (εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα). ην εηζφδεκα
πεξηιακβάλεηαη ην νηθνγελεηαθφ δεισζέλ εηζφδεκα, θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ απηνηειψο θνξνινγεζέλησλ
εηζνδεκάησλ.
Απφ ην ζπλνιηθφ εηήζην εηζφδεκα δελ ιακβάλεηαη ππφςε, δειαδή αθαηξείηαη , ην εμσηδξπκαηηθφ επίδνκα
ηπθιψλ, ην επίδνκα κεηξφηεηαο απφ ηνλ ΟΑΔΓ θαη ε απνδεκίσζε απφιπζεο κφλν φηαλ απηά έρνπλ
ζπκπεξηιεθζεί ζηελ θνξνινγηθή δήισζε. Γηα ηα αλσηέξσ θαη πξνθεηκέλνπ λα κελ ππνινγηζηνχλ, ζα
πξέπεη ε κεηέξα λα πξνζθνκίζεη ηηο αληίζηνηρεο επίζεκεο βεβαηψζεηο ησλ αξκνδίσλ θνξέσλ. Δπίζεο δελ
ιακβάλεηαη ππφςε ην Δπίδνκα Αλεξγίαο, γηα ην νπνίν δελ απαηηείηαη αληίζηνηρε βεβαίσζε, θαζψο
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εγγξάθεηαη ζε μερσξηζηφ πεδίν ζηελ Πξάμε Γηνηθεηηθνχ Πξνζδηνξηζκνχ Φφξνπ θαη δελ ππνινγίδεηαη σο
εηζφδεκα.
Γεδνκέλνπ φηη νη ζχδπγνη έρνπλ ππνρξέσζε λα ππνβάιινπλ θνηλή δήισζε γηα ηα εηζνδήκαηά ηνπο θαη σο
εθ ηνχηνπ εθδίδεηαη θνηλφ εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα (εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο ηελ
ππνβνιή ρσξηζηήο θνξνινγηθήο δήισζεο, ήηνη ιφγσ δηαθνπήο ηεο έγγακεο ζπκβίσζεο ή φηαλ ν έλαο απφ
ηνπο δχν είλαη ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο ή φηαλ ν έλαο απφ ηνπο δχν έρεη ππνβιεζεί ζε δηθαζηηθή
ζπκπαξάζηαζε), νη έγγακεο κεηέξεο πνπ ππνβάιινπλ αηνκηθή θνξνινγηθή δήισζε θαη πξνζθνκίδνπλ
αηνκηθφ εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ππνρξεσηηθά θαη ηελ Πξάμε Γηνηθεηηθνχ
Πξνζδηνξηζκνχ Φφξνπ ηνπ ζπδχγνπ ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ απηφ δελ πξνζθνκηζηεί, ε αίηεζε
απνξξίπηεηαη. Δάλ φκσο ε κεηέξα εκπίπηεη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν λφκνο πξνβιέπεη ηελ ππνβνιή
ρσξηζηήο θνξνινγηθήο δήισζεο, θαηά ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα, ηφηε καδί κε ην εθθαζαξηζηηθφ ηεο
ζεκείσκα ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη θαη ην αληίζηνηρν δηθαηνινγεηηθφ πνπ επηηξέπεη ηελ θαηάζεζε ηεο
ρσξηζηήο θνξνινγηθήο δήισζεο.
εκεηψλεηαη φηη ηα ζηνηρεία εξγαζίαο, αλεξγίαο θιπ ζα αληιεζνχλ θαη απφ ηα πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα
πνπ ηεξνχλ νη αξκφδηνη θνξείο (Τπνπξγείν, Δξγαζίαο ΟΑΔΓ θιπ)
2.4.1 Γηθαηνινγεηηθά απαζρόιεζεο
 Δάλ ε ελδηαθεξόκελε είλαη κηζζσηή, απαηηείηαη:


Βεβαίσζε εξγνδφηε, ε νπνία ζα έρεη ππνρξεσηηθά εκεξνκελία κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ηεο
παξνχζαο πξφζθιεζεο θαη απφ ηελ νπνία ζα πξνθχπηεη φηη ζπλερίδεηαη ε απαζρφιεζε έσο θαη
ζήκεξα (δειαδή εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο βεβαίσζεο), ην είδνο απαζρφιεζεο (πιήξεο ή κεξηθή
απαζρφιεζε, ανξίζηνπ ή νξηζκέλνπ ρξφλνπ) ζηε ζέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο πνπ ε ελδηαθεξφκελε
θαηέρεη



Αληίγξαθν ηεο αλαγγειίαο πξφζιεςεο ή αληίγξαθν πίλαθα πξνζσπηθνχ Μ4 ή αληίγξαθν
ηζρχνπζαο ζχκβαζεο, φπνπ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη επθξηλψο ε δηάξθεηα θαη ην είδνο ηεο
ζχκβαζεο

Δάλ ε ελδηαθεξφκελε εξγάδεηαη κε εξγφζεκν, απαηηείηαη :


Βεβαίσζε εξγνδφηε, ε νπνία ζα έρεη ππνρξεσηηθά εκεξνκελία κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο
ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο θαη απφ ηελ νπνία ζα πξνθχπηεη φηη ζπλερίδεηαη ε απαζρφιεζε έσο
θαη ζήκεξα (δειαδή εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο βεβαίσζεο) θαη ην είδνο απαζρφιεζεο ΚΑΙ



Δξγφζεκν (αληίγξαθν εξγφζεκνπ θαη απφδεημε θαηάζεζεο ζε ηξάπεδα ηειεπηαίνπ έηνπο πξν ηεο
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, πνπ λα απνδεηθλχεη εξγαζία ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) κελψλ).

 Δάλ ε ελδηαθεξόκελε είλαη απηναπαζρνινύκελε εθηόο πξσηνγελή ηνκέα, απαηηνχληαη:
 Αληίγξαθν ηεο Γήισζεο Δλάξμεσο Δπηηεδεχκαηνο ζηελ Γ.Ο.Τ.
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 Βεβαίσζε αζθαιηζηηθνχ θνξέα φηη είλαη αζθαιηζκέλε, αθφκε θαη αλ νθείιεη αζθαιηζηηθέο
εηζθνξέο.
 Τπεχζπλε Γήισζε πεξί κε δηαθνπήο ηεο ππαγσγήο ζηνλ Αζθαιηζηηθφ ηεο Φνξέα.
ε πεξηπηώζεηο εηαίξσλ ζε Ο.Δ. ή Δ.Δ.. I.K.E ή ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΖ ΔΠΔ ή ΔΠΔ απαηηνύληαη ηα
παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
 Σν θαηαζηαηηθφ θαη ηπρφλ κεηαβνιέο ηνπ.
 Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ιχζεο απφ ην ΓΔΜΖ.
 Βεβαίσζε αζθαιηζηηθνχ θνξέα φηη είλαη αζθαιηζκέλε.
 Τπεχζπλε Γήισζε πεξί κε δηαθνπήο ηεο ππαγσγήο ζηνλ Αζθαιηζηηθφ ηεο Φνξέα.
 Δάλ ε ελδηαθεξόκελε είλαη απηναπαζρνινύκελε ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα, απαηηείηαη:
Βεβαίσζε αζθαιίζεσο απφ ηνλ Ο.Γ.Α., φηη είλαη άκεζα αζθαιηζκέλε θαηά ην ηξέρνλ έηνο.



2.4.2 Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζε Δλεξγεηηθέο Πνιηηηθέο Απαζρόιεζεο (Δ.Π.Α.): Δπηδφηεζε Νέσλ
Θέζεσλ Δξγαζίαο (Ν.Θ.Δ.), Δπηρνξήγεζε Νέσλ Διεχζεξσλ Δπαγγεικαηηψλ (Ν.Δ.Δ.), Πξνγξάκκαηα
Απφθηεζεο Δξγαζηαθήο Δκπεηξίαο, Πξνγξάκκαηα Κνηλσθεινχο Δξγαζίαο,

Πξνγξάκκαηα

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, Πξνγξάκκαηα εγγπεκέλεο απαζρφιεζεο.
Βεβαίσζε ηνπ αξκφδηνπ θνξέα γηα έληαμε ζην Πξφγξακκα, φπνπ ζα αλαγξάθεηαη θαη ε ρξνληθή



πεξίνδνο ζπκκεηνρήο ζε απηφ.
2.4.3 Γηθαηνινγεηηθά Αλεξγίαο
 Δάλ ε ελδηαθεξόκελε είλαη άλεξγε/άλεξγνο , απαηηνχληαη:


α) αληίγξαθν Γειηίνπ Αλεξγίαο ζε ηζρχ, ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο
ηεο παξνχζεο θαη



β) αληίγξαθν Βεβαίσζεο εμαηνκηθεπκέλεο πξνζέγγηζεο απφ ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ.

εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ε αηηνχζα :


απνιέζεη ηελ εξγαζίαο ηεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφζθιεζεο ή



είρε απνιέζεη ηελ εξγαζία ηεο θαηά ην ηειεπηαίν δίκελν πξηλ ηελ εκεξνκελία ηεο πξφζθιεζεο
θαη δελ είρε εθδψζεη θάξηα αλεξγίαο κέρξη ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο

ηφηε ζα πξνζθνκίζεη καδί κε ην Γειηίν Αλεξγίαο θαη ηα απαξαίηεηα έγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ
δηαθνπή ηεο εξγαζίαο, φπσο ελδεηθηηθά θαηαγγειία ζχκβαζεο, ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ θ.ιπ.
2.4.4 Γηθαηνινγεηηθά αλαπεξίαο
Δάλ ε ελδηαθεξόκελε κεηέξα (θαζώο θαη ε αλάδνρε κεηέξα) αλήθεη ζηελ νκάδα ησλ ΑκεΑ ή/θαη
έλα από ηα ηέθλα ηεο ή/θαη ν ζύδπγνο,
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 κε πνζνζηό αλαπεξίαο 35% θαη άλσ γηα ηε κεηέξα ή/θαη γηα έλα από ηα ηέθλα ηεο, απαηηείηαη
Βεβαίσζε Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ή Βεβαίσζε απφ Γεκφζην Ννζνθνκείν (κε ηελ ρξνληθή δηάξθεηα
ηζρχνο θαη ην πνζνζηφ αλαπεξίαο).
 κε πνζνζηό αλαπεξίαο 67% θαη άλσ γηα ην ζύδπγό ηεο, απαηηείηαη Βεβαίσζε Τγεηνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ή Βεβαίσζε απφ Γεκφζην Ννζνθνκείν (κε ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηζρχνο θαη ην πνζνζηφ
αλαπεξίαο).

2.5. Κξηηήξηα επηινγήο θαη κνξηνδόηεζε
Δθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, ζα ηζρχζνπλ θξηηήξηα κνξηνδφηεζεο γηα ηελ επηινγή
ησλ σθεινπκέλσλ, ηα νπνία ζα είλαη ηα εμήο:
α) Σν ρακειό εηήζην δεισζέλ νηθνγελεηαθό εηζόδεκα.
Σα κφξηα πνπ ζα δνζνχλ ζα ππνινγίδνληαη βάζεη ηνπ ηχπνπ:
(Δ – Π)
ΜΟΡΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ =

90 300

Όπνπ:
Δ είλαη ην εηήζην δεισζέλ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα, θαη ην Π είλαη 1.000€ γηα κεηέξα κε 1 ηέθλν,
2.000€ γηα κεηέξα κε 2 ηέθλα, 6.000€ γηα κεηέξα κε 3 ηέθλα, 7.500€ γηα κεηέξα κε 4 ηέθλα,
πξνζαπμαλφκελν θαηά 1.000€ γηα θάζε ηέθλν πέξαλ ηνπ ηέηαξηνπ. Σα παηδηά ιακβάλνληαη ππφςε
εθφζνλ ε εκεξνκελία γέλλεζεο ηνπο είλαη κεηά ηελ 1/1/1992.
Γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ ν αλσηέξσ ηχπνο δίλεη αξλεηηθφ απνηέιεζκα, ε κνξηνδφηεζε είλαη κεδέλ
κφξηα.
εκεηψλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη ελδηαθεξφκελνη ππεξβαίλνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ
παξάγξαθν 2.4. εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα, ηφηε δελ βαζκνινγνχληαη ζε θαλέλα θξηηήξην θαη
απνξξίπηνληαη.
β) Ζ θαηάζηαζε απαζρόιεζεο, ε εξγαζηαθή ζρέζε θαη ην είδνο απαζρόιεζεο. Γηα εξγαδφκελεο
γπλαίθεο: +85 κφξηα, γηα απηναπαζρνινχκελεο: +85 κφξηα, γηα εξγαδφκελεο κε ζχκβαζε εξγαζίαο
κεξηθήο απαζρφιεζεο: +90 κφξηα, γηα εξγαδφκελεο κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ : +90
κφξηα θαη γηα εξγαδφκελεο κε εξγφζεκν :+90 κφξηα. Οη ζπκκεηέρνπζεο ζε ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο
απαζρφιεζεο ιακβάλνπλ : +90 κφξηα.
γ) Ζ αλεξγία από ηνλ Ο.Α.Δ.Γ. Με δειηίν αλεξγίαο ζε ηζρχ: +90 κφξηα, άλεξγεο πνπ ιακβάλνπλ
ηαθηηθφ επίδνκα αλεξγίαο απφ ηνλ Ο.Α.Δ.Γ. : +90 κφξηα.
δ)

Ζ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε. ηηο κεηέξεο πνπ αλήθνπλ ζηελ νκάδα ησλ ΑκεΑ κε πνζνζηφ
αλαπεξίαο 35% θαη άλσ: +50 κφξηα, πνπ έρνπλ ηέθλα πνπ αλήθνπλ ζηελ νκάδα ησλ ΑκεΑ κε
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πνζνζηφ αλαπεξίαο 35% θαη άλσ: +50 κφξηα, πνπ είλαη ρήξεο: +40 κφξηα, πνπ είλαη κνλνγνλετθέο
νηθνγέλεηεο (άγακεο κεηέξεο): +40 κφξηα, πνπ είλαη δηαδεπγκέλεο ή ζε δηάζηαζε : +40 κφξηα, πνπ
είλαη ηξίηεθλεο - πνιχηεθλεο: +40 κφξηα, πνπ έρνπλ ζχδπγν πνπ αλήθεη ζηελ νκάδα ησλ ΑκεΑ κε
πνζνζηφ αλαπεξίαο 67% θαη άλσ: +30 κφξηα.
Ζ κνξηνδφηεζε ησλ αλσηέξσ θξηηεξίσλ παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά θαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα:

ΚΡΙΣΖΡΙΑ

ΑΝΑΛΤΖ ΜΟΡΙΩΝ

1. Δηήζην δεισζέλ εηζφδεκα

(Δ – Π)
90 300
-

2. Καηάζηαζε απαζρφιεζεο,
εξγαζηαθή ζρέζε θαη είδνο
απαζρφιεζεο

-

3. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε

Δξγαδφκελεο κε ζχκβαζε κεξηθήο απαζρφιεζεο,
Δξγαδφκελεο κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ,
Δξγαδφκελεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα
απφθηεζεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο,
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη εγγπεκέλεο
απαζρφιεζεο, θνηλσθεινχο εξγαζίαο θαη
εγγπεκέλεο απαζρφιεζεο
Δξγαδφκελεο κε εξγφζεκν
ΚΑΗ
Άλεξγεο

90

Δξγαδφκελεο (κηζζσηέο, απηναπαζρνινχκελεο)
πιήξνπο απαζρφιεζεο – ανξίζηνπ ρξφλνπ,
Δξγαδφκελεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα
Ν.Θ.Δ., Ν.Δ.Δ.

85

Μνλνγνλετθέο Οηθνγέλεηεο (άγακεο κεηέξεο), Υήξεο,
Γηαδεπγκέλεο κεηέξεο ή ζε δηάζηαζε

40

Σξίηεθλεο - Πνιχηεθλεο

40

Μεηέξεο κε αλαπεξία 35% θαη άλσ

50

Μεηέξεο κε παηδηά ΑκεΑ κε αλαπεξία 35% θαη άλσ

50

Με ζχδπγν ΑκεΑ κε αλαπεξία 67% θαη άλσ

30

2.6 Γηαδηθαζία επηινγήο - Απνηειέζκαηα
2.6.1 Γηαδηθαζία επηινγήο
Ζ επηινγή ησλ σθεινπκέλσλ γπλαηθψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηηο Δπηηξνπέο ηνπ Άξζξνπ 3 ηνπ δεχηεξνπ
κέξνπο ηεο παξνχζαο, νη νπνίεο ζπζηήλνληαη / ζπγθξνηνχληαη κε Απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο
Δ.Δ.Σ.Α.Α.
πγθεθξηκέλα, ε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ σθεινπκέλσλ έρεη σο εμήο:
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α) Έιεγρνο πιεξφηεηαο ησλ Αηηήζεσλ θαη ησλ ζπλππνβαιιφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ. Δηδηθφηεξα
ειέγρνληαη: ε εκπξφζεζκε ππνβνιή ησλ «Αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο – Γειψζεσλ» θαη ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ, ε πιεξφηεηα ππνβνιήο ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ε ηζρχο ηνπο, θαηά
ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο «Αίηεζεο ζπκκεηνρήο – Γήισζεο». Οη «Αηηήζεηο
ζπκκεηνρήο – Γειψζεηο», νη νπνίεο δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηεο
παξνχζαο πξφζθιεζεο, απνξξίπηνληαη. Οη απνξξηθζείζεο γπλαίθεο κε ηελ αηηηνινγία απφξξηςήο
ηνπο ζα αλαγξάθνληαη ζε ζρεηηθφ πίλαθα.
β) Δηζαγσγή ζηνηρείσλ ησλ «Αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο – Γειψζεσλ» ζην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα πνπ
έρεη αλαπηπρζεί απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α. γηα ην Πξφγξακκα.
γ) Βαζκνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηεο παξαγξάθνπ 2.5, ηα νπνία αληηζηνηρνχλ
ζε κφξηα. ε πεξίπησζε ηζνβαζκηψλ, πξνεγείηαη ε ππνςήθηα πνπ έρεη ζπγθεληξψζεη πεξηζζφηεξα
κφξηα ζην πξψην θξηηήξην θη αλ απηά ζπκπίπηνπλ, ζην δεχηεξν θξηηήξην θαη νχησ θαζεμήο (φπσο
απηά νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.5). Αλ εμαληιεζνχλ φια ηα παξαπάλσ θξηηήξηα ρσξίο λα θαηαζηεί
δπλαηφο ν θαζνξηζκφο ηεο ζεηξάο κεηαμχ ησλ ηζνβαζκνχλησλ, πξνεγείηαη ε κεηέξα κε ηνλ
κεγαιχηεξν αξηζκφ πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ αλαδηάηαμε ησλ ςεθίσλ ηνπ ΑΦΜ κε ηελ εμήο ζεηξά
ςεθίσλ ην 9ν, 7ν, 1ν, 4ν, 3ν, 6ν, 8ν, 5ν θαη 2ν ςεθίν ηνπ ΑΦΜ). Ο αξηζκφο απηφο είλαη κνλαδηθφο
γηα θάζε κεηέξα θαη έηζη δελ πξνθχπηνπλ ηζνβαζκίεο.
δ) Καηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ ζε πίλαθα αλά Πεξηθέξεηα, Ννκφ, θαηά θζίλνπζα ζεηξά, κε βάζε ηε
βαζκνιφγεζή ηνπο.
2.6.2 Γηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο παηδηώλ ζηηο δνκέο
Κάζε σθεινχκελε/νο δηθαηνχηαη ρξεκαηνδφηεζε απφ έλα εθ ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ ΠΔΠ-ΑΜΔΑ, ΠΔΠ,
ΔΠΑΝΑΓΔΓΒΜ θαη ζπκπιεξσκαηηθά απφ Δζληθνχο Πφξνπο, αλάινγα κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζή ηεο/ηνπ
(φξην θηψρεηαο), ηελ θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ ΑκΔΑ θαη ηελ Πεξηθέξεηα ζηελ νπνία ρσξνηαμηθά αλήθεη ε δνκή
πνπ έρεη επηιέμεη.
Ζ δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο ησλ παηδηψλ ζηηο δνκέο είλαη ε αθφινπζε:
α) Γίλεηαη θαηάηαμε ησλ επηιέμηκσλ παηδηψλ θαηά θζίλνπζα ζεηξά βαζκνιφγεζεο
β) Γηα θάζε παηδί ηεο ιίζηαο θαηάηαμεο, εθηειείηαη ε παξαθάησ δηαδηθαζία γηα φιεο ηηο δνκέο πνπ έρεη
επηιέμεη θαη κε ηε ζεηξά πνπ έρνπλ δεισζεί ζηελ αίηεζή ηνπ κέρξηο φηνπ, είηε ηνπνζεηεζεί ζε θάπνηα δνκή,
είηε ηειεηψζνπλ νη επηιεγκέλεο δνκέο ηνπ. Ζ έλαξμε γίλεηαη κε ην παηδί κε ηε κεγαιχηεξε βαζκνιφγεζε.
Βήκα 1o: Δπηιέγεηαη ε πξψηε δνκή ηεο αίηεζεο ηνπ παηδηνχ.
Βήκα 2o: Αλ ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο ζηελ επηιεγκέλε δνκή - θαηεγνξία ζέζεο θαη ππάξρνπλ δηαζέζηκα
ρξήκαηα ζην αληίζηνηρν ρξεκαηνδνηηθφ κέζν θαη ζπκπιεξσκαηηθά απφ ηνπο Δζληθνχο Πφξνπο, γίλεηαη
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ηνπνζέηεζε ζηελ επηιεγκέλε δνκή - θαηεγνξία ζέζεο, κε ρξέσζε ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηνδνηηθνχ κέζνπ
θαη πξνρσξνχκε ζην επφκελν παηδί, εάλ ππάξρεη, φπσο ζην Βήκα 1.
Βήκα 3o: Αλ δελ ηνπνζεηεζεί θαη ππάξρεη επφκελε επηινγή δνκήο ζηελ αίηεζε ηνπ παηδηνχ, εθηειείηαη ε
δηαδηθαζία ηνπ Βήκαηνο 2 γηα ηελ επηινγή απηή.
Βήκα 4o: Αλ δελ ππάξρνπλ άιιεο επηινγέο γηα ην παηδί, ε σθεινχκελε κπαίλεη ζηελ ιίζηα ησλ
επηιαρφλησλ θαη πξνρσξνχκε ζην επφκελν παηδί, εάλ ππάξρεη, φπσο ζην Βήκα 1.
Οη Πξνζσξηλνί Πίλαθεο Καηάηαμεο ησλ δπλεηηθά σθεινπκέλσλ θαη νη Πίλαθεο ησλ απνξξηθζεηζώλ
κεηέξσλ αλά Ννκό ζα αλαξηεζνύλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΔΣΑΑ: paidikoi.eetaa.gr, ζηηο 7/9/2015.
Καηφπηλ ηεο ζχδεπμεο, ε Δ.Δ.Σ.Α.Α. δχλαηαη, ζηελ πεξίπησζε πνπ δχν αδέιθηα έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε
δηαθνξεηηθέο δνκέο, λα ηα ηνπνζεηήζεη ζηελ ίδηα δνκή θαηά παξέθθιηζε ηεο αλσηέξσ πξνβιεπφκελεο
πνζφζησζεο (παξ. 2.3.1.), θαηφπηλ θαη ηεο ζπλαίλεζεο ηεο δνκήο θαη εθφζνλ ε δνκή απηή θαιχπηεη ηελ
αληίζηνηρε θαηεγνξία ζέζεο. ε θάζε πεξίπησζε ηα κφξηα πνπ ζπγθεληξψλεη ε σθεινχκελε ζα πξέπεη λα
επηηξέπνπλ ηελ ηνπνζέηεζε θαη ηνπ δεχηεξνπ παηδηνχ ζηελ ίδηα δνκή.
2.6.3 Πξνζσξηλά απνηειέζκαηα

Με ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ ησλ αηηήζεσλ ζα πξνθχςνπλ νη Πξνζσξηλνί Πίλαθεο
πιήξσλ θαη ειιηπψλ θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ αλά Πεξηθέξεηα θαη Ννκφ. Οη πίλαθεο απηνί, ζα
αλαγξάθνπλ ηνλ θσδηθφ ηεο κεηέξαο θαη ηνπ παηδηνχ φζν θαη ηα ζηνηρεία ηεο αληίζηνηρεο Γνκήο
(επσλπκία, δηεχζπλζε, ηειέθσλα επηθνηλσλίαο).
Οη αηηνύληεο κπνξνύλ λα δνπλ ηελ θαηάζηαζε ηεο αίηεζήο ηνπο - πξνζσξηλά απνηειέζκαηα - ζε εηδηθή
εθαξκνγή, πνπ ζα αλαξηεζεί ηελ εκέξα έθδνζεο ησλ πξνζσξηλώλ απνηειεζκάησλ ζηελ ηζηνζειίδα
ηεο ΔΔΣΑΑ: paidikoi.eetaa.gr . Ζ εθαξκνγή ζα απαηηεί ηελ εηζαγσγή ηνπ ΑΦΜ θαη ηνπ ΑΜΚΑ, πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε ππνςήθηνπ.
Παξάιιεια απφ ηελ εθαξκνγή ζα ιακβάλνληαη νη θσδηθνί κεηέξαο θαη παηδηνχ, ψζηε νη αηηνχληεο λα κπνξνχλ
λα δνπλ ηα απνηειέζκαηα θαη απφ ηνπο Πξνζσξηλνχο Πίλαθεο πιήξσλ θαη ειιηπψλ θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ,
πνπ ζα αλαξηεζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΔΣΑΑ: paidikoi.eetaa.gr.
2.6.4. Γηαδηθαζία ελζηάζεσλ
Δλζηάζεηο επί ησλ Πξνζσξηλψλ Πηλάθσλ πιήξσλ θαη ειιηπψλ θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη επί ησλ Πηλάθσλ
απνξξηθζεηζψλ κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ εγγξάθσο ζηνπο αξηζκνχο FAX ησλ θαηά ηφπνπο γξαθείσλ ηεο
Δ.Δ.Σ.Α.Α. ή ειεθηξνληθά κέζσ e-mail κε ζθαλαξηζκέλα έγγξαθα θαη εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ
ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο αλάξηεζήο ηνπο, ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα «Έληππν Τπνβνιήο Έλζηαζεο»,
πνπ παξνπζηάδεηαη ζην Παξάξηεκα 2 ηεο παξνχζαο.
ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηαρπδξνκηθψο ή κε ππεξεζία ηαρπκεηαθνξάο (courier), ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη ζε
ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ νπνίν εμσηεξηθά ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα αλαγξάθεηαη ε έλδεημε «ΤΠΟΒΟΛΖ
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ΔΝΣΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΓΡΑΖ
ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΕΧΖ», γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2015 - 2016. Ζ ππνβνιή
ηεο έλζηαζεο θαηά ηνλ αλσηέξσ ηξφπν ζα πξέπεη λα γίλεη εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ πξνβιέπεηαη, ήηνη κέρξη
ηηο 10/9/2015. Γηα ην εκπξφζεζκν ηεο έλζηαζεο, πνπ ζα ππνβιεζεί θαηά ηνλ αλσηέξσ ηξφπν, ζα ιακβάλεηαη
ππφςε ε εκεξνκελία πνπ πξσηνθνιιείηαη απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α.
Ζκεξνκελίεο ππνβνιήο ελζηάζεσλ: 8/9/2015 - 10/09/2015
Από ηηο ελζηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνύλ, ζα ιεθζνύλ ππόςε κόλνλ απηέο πνπ έρνπλ παξαιεθζεί θαη
πξσηνθνιιεζεί κέρξη ηελ 10/09/2015 και ώρα 14:00.
Δλζηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα
απνξξίπηνληαη σο εθπξφζεζκεο.
Όιεο νη ελζηάζεηο εμεηάδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Δμέηαζεο Δλζηάζεσλ (Δ.Δ.Δ.).
ην έληππν ηεο έλζηαζεο ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ξεηά ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ππνβάιιεηαη ε έλζηαζε θαη
θπζηθά λα ζπλνδεχεηαη απφ ην απαηηνχκελν δηθαηνινγεηηθφ. Δλζηάζεηο αζαθείο ή δηθαηνινγεηηθά ρσξίο έληππν
έλζηαζεο δελ ζα γίλνληαη απνδεθηά.
Πξνζνρή: ηελ δηαδηθαζία ησλ ελζηάζεσλ δελ ζα γίλεηαη απνδεθηή νπδεκία αιιαγή ζηηο επηιεγείζεο
από ηηο κεηέξεο δνκέο.
2.6.5 Οξηζηηθά Απνηειέζκαηα
Μεηά ηελ εμέηαζε ησλ ππνβιεζεηζψλ ελζηάζεσλ, θαηαξηίδνληαη νη νξηζηηθνί Πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ δπλεηηθά
σθεινπκέλσλ θαη ησλ απνξξηθζεηζψλ αλά Πεξηθέξεηα θαη Ννκφ.

Απφ ηε ζχδεπμε ηνπ νξηζηηθνχ πίλαθα θαηάηαμεο ησλ δπλεηηθά σθεινπκέλσλ κε ηνλ νξηζηηθφ πίλαθα
ησλ ππαγρζεηζψλ Γνκψλ θαη κε ηε βνήζεηα κεραλνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο ζα πξνθχςνπλ νη πίλαθεο
ηνπνζέηεζεο ησλ ηέθλσλ ησλ σθεινπκέλσλ αλά ζέζε θηινμελίαο ζηηο Γνκέο αλά Πεξηθέξεηα θαη Ννκφ.
Οη πίλαθεο απηνί, ζα αλαγξάθνπλ ηνλ θσδηθφ ηεο κεηέξαο θαη ηνπ παηδηνχ φζν θαη ηα ζηνηρεία ηεο
αληίζηνηρεο Γνκήο (επσλπκία, δηεχζπλζε, ηειέθσλα επηθνηλσλίαο).
Οη αηηνύληεο κπνξνύλ λα δνπλ ην νξηζηηθό απνηέιεζκα ηεο αίηεζή ηνπο ζηελ εηδηθή εθαξκνγή ζηελ
ηζηνζειίδα ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α.: paidikoi.eetaa.gr.
Ζ εθαξκνγή ζα απαηηεί ηελ εηζαγσγή ηνπ ΑΦΜ θαη ηνπ ΑΜΚΑ, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε
ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε ππνςήθηνπ.
Παξάιιεια απφ ηελ εθαξκνγή ζα ιακβάλνληαη νη θσδηθνί κεηέξαο θαη παηδηνχ, ψζηε λα κπνξνχλ λα δνπλ ηα
απνηειέζκαηα θαη απφ ηνπο Οξηζηηθνχο Πίλαθεο Καηάηαμεο, πνπ ζα αλαξηεζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΔΣΑΑ:
paidikoi.eetaa.gr .
Οη κεηέξεο πνπ δελ ζα ηνπνζεηεζνχλ θαηά ηε ζχδεπμε ζε εληαγκέλεο δνκέο, ζα πεξηιεθζνχλ ζε λένπο Πίλαθεο
επηιαρνπζψλ αλά Πεξηθέξεηα θαη Ννκφ, θαηά απφιπηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο επηηεπρζείζαο βαζκνινγίαο. Ο
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πίλαθαο απηφο, ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλαπιήξσζε θελψλ ζέζεσλ, πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο κφλν γηα ηηο δνκέο πνπ είραλ επηιέμεη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζήο ηνπο θαη
ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ αλαθεξφκελε δηαδηθαζία.
Ζ αλάξηεζε όισλ ησλ αλσηέξσ Πηλάθσλ (σθεινύκελεο, επηιαρνύζεο) ζα γίλεη:
ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΔΣΑΑ: paidikoi.eetaa.gr ζηηο 13/09/2015.
Οη κεηέξεο ζα ζεσξείηαη όηη έιαβαλ γλώζε απηώλ, κε κόλε ηελ αλάξηεζε ησλ ζρεηηθώλ πηλάθσλ εθ
κέξνπο ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α.
2.7.

Δγγξαθέο ηέθλσλ ζηηο Γνκέο – «Δληνιή Σνπνζέηεζεο» - πλνδεπηηθό Έληππν Δληνιώλ

Σνπνζέηεζεο (Παξνπζηνιόγην)
2.7.1 Δγγξαθέο ηέθλσλ ζηηο Γνκέο
Μεηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ Πηλάθσλ ηεο ζχδεπμεο, νη κεηέξεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εγγξάςνπλ ηα ηέθλα
ηνπο ζηηο Γνκέο, φπνπ ηνπνζεηνχληαη. Ζ εγγξαθή ζα πξέπεη λα γίλεη από ηελ 14/9/2018 κέρξη θαη ηηο
18/9/2015. ηελ πεξίπησζε κε πξνζέιεπζεο ησλ σθεινπκέλσλ κεηέξσλ θαηά ην αλσηέξσ ρξνληθφ
δηάζηεκα, νη Γνκέο ελεκεξψλνπλ ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α Α.Δ.
Ζ Δ.Δ.Σ.Α.Α δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηηο δηαγξάςεη απφ σθεινχκελεο, λα αθπξψζεη ηε ζρεηηθή «εληνιή
ηνπνζέηεζεο» ηνπ ηέθλνπ ηνπο θαη λα θαιέζεη ηηο αληίζηνηρεο επηιαρνχζεο.
Ζ ηνπνζέηεζε ησλ επηιαρνπζψλ κεηέξσλ, εθφζνλ πξνθχςεη ζέζε, γίλεηαη κφλν απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α. ζε
ζπλεξγαζία κε ηε κεηέξα θαη ηε δνκή πνπ επηζπκεί λα ηνπνζεηεζεί ην ηέθλν ηεο, ζχκθσλα κε ηελ
πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία, φπσο απηή πεξηγξάθεηαη θαησηέξσ ζηελ παξάγξαθν 2.7.3 «Γηαδηθαζία
Αληηθαηάζηαζεο».
2.7.2 «Δληνιή Σνπνζέηεζεο» - πλνδεπηηθό Έληππν Δληνιώλ Σνπνζέηεζεο (Παξνπζηνιόγην)
Γηα θάζε ηέθλν σθεινχκελεο κεηέξαο, ε Δ.Δ.Σ.Α.Α. εθδίδεη «Δληνιή Σνπνζέηεζεο» , ε νπνία ρνξεγείηαη
ζηηο σθεινχκελεο θαη δηαβηβάδνληαη ζε απηέο κέζσ ησλ Γνκψλ, φπνπ ηνπνζεηνχληαη ηα ηέθλα ηνπο.
Χο εθ ηνχηνπ, νη σθεινχκελεο κε ηελ εγγξαθή ηνπ ηέθλνπ ηνπο ζα παξαιακβάλνπλ απφ ηε Γνκή, ην
πξσηφηππν ηεο «Δληνιήο Σνπνζέηεζεο» θαη ζα ππνγξάθνπλ ην «πλνδεπηηθφ Έληππν Δληνιψλ
Σνπνζέηεζεο (Παξνπζηνιφγην)» ηνπ κελφο επηεκβξίνπ 2015.
Οη Φνξείο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα απνζηείινπλ ζηελ ΔΔΣΑΑ, θαηά έληαμε ησλ σθεινχκελσλ ζην
πξφγξακκα (κε ηελ ππνγξαθή ηεο εληνιήο ηνπνζέηεζεο) θαη θαηά ηελ απνρψξεζή ηνπο, φπνηε θαη αλ απηή
ζπκβεί, ζπκπιεξσκέλα ηα εξσηεκαηνιφγηα (Δξσηεκαηνιφγην Δζφδνπ θαη Δξσηεκαηνιφγην Δμφδνπ), πνπ
ζα δνζνχλ ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο σθεινχκελνπο κε ζθνπφ ηε ζπιινγή ησλ απαηηνχκελσλ
δεδνκέλσλ ηνπο, ζηε βάζε ησλ νπνίσλ ζα απνηηκεζνχλ φινη νη ππνρξεσηηθνί δείθηεο ΔΚΣ (Καλνληζκφο
1303/2013, άξζξν 125 παξ. 2.δ&ε θαη Καλνληζκφο 1304 /2013, άξζξν 5 θαη Παξάξηεκα Η).
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Οη σθεινχκελνη νθείινπλ λα παξαδψζνπλ ζηηο δνκέο ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζα ηνπο δνζνχλ απφ ηηο
Γνκέο θαηά εγγξαθή ηνπο ζην πξφγξακκα (κε ηελ ππνγξαθή ηεο εληνιήο ηνπνζέηεζεο) θαη θαηά ηελ
απνρψξεζή ηνπο απφ ην πξφγξακκα, φπνηε θαη αλ απηή ζπκβεί, κε ζθνπφ ηε ζπιινγή ησλ απαηηνχκελσλ
δεδνκέλσλ ηνπο, ζηε βάζε ησλ νπνίσλ ζα απνηηκεζνχλ φινη νη ππνρξεσηηθνί δείθηεο ΔΚΣ (Καλνληζκφο
1303/2013, άξζξν 125 παξ. 2.δ&ε θαη Καλνληζκφο 1304 /2013, άξζξν 5 θαη Παξάξηεκα Η).
Σα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπο ζα γίλνπλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο (ΔΔΣΑΑ
Α.Δ. θαη Δηδηθέο Τπεξεζίεο Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ), πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνχλ
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία (δείθηεο), θαζψο θαη γηα ην ζθνπφ ησλ αμηνινγήζεσλ ηεο πξάμεο ή ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ
Πξνγξακκάησλ. ε θάζε πεξίπησζε νη σθεινχκελνη έρνπλ ηα δηθαηψκαηα ελεκέξσζεο, πξφζβαζεο θαη
αληίξξεζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 11, 12 θαη 13 ηνπ Ν 2472/97 γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.
εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ δελ απνζηαινχλ θαη ηα δχν έγγξαθα ζηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α., ε εληνιή
ηνπνζέηεζεο απφ κφλε ηεο δελ ζεσξείηαη έγθπξε.
Οη σθεινύκελνη/εο ππνρξενύληαη θάζε επόκελν κήλα από ην κήλα πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνύ
αληηθεηκέλνπ θαη εληόο δέθα (10) εκεξώλ, λα βεβαηψλνπλ ηε ζπλέρηζε ηεο παξνρήο ησλ ζρεηηθψλ
ππεξεζηψλ ηνπ ηέθλνπ ηνπο απφ ηε Γνκή γηα ην κήλα πινπνίεζεο, ππνγξάθνληαο απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ
νη ίδηεο ζην αληίζηνηρν πεδίν ηνπ πλνδεπηηθνχ Δληχπνπ.
Σν «πλνδεπηηθφ Έληππν Δληνιψλ Σνπνζέηεζεο (Παξνπζηνιφγην)» ζα απνηειεί απφδεημε γηα ηηο
παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη ζα ζεκειηψλεη ηε δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή ηεο Γνκήο εθ κέξνπο ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α.
Δπηπιένλ, νη σθεινχκελνη/εο ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ φ,ηη άιιν ζρεηηθφ έγγξαθν ηνπο δεηεζεί απφ ηε
Γνκή ή ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α., ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηεο πξάμεο ηεο παξνχζαο.
2.7.3 Γηαδηθαζίεο αληηθαηάζηαζεο
Αλαιπηηθά θαη πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ε δηαδξνκή ειέγρνπ, ηεξνχληαη νη παξαθάησ
δηαδηθαζίεο :


ηελ πεξίπησζε πνπ κηα σθεινχκελε απνξξίςεη ηελ ζέζε, δελ ζα ππνγξάςεη ηελ εληνιή ηνπνζέηεζεο,
ελψ ν Φνξέαο ηελ επηζηξέθεη ζηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α. καδί κε Τπεχζπλε Γήισζε ηεο κεηέξαο πεξί κε ρξήζεο ηεο
ζέζεο.



ηε ζπλέρεηα θαη κε βάζε ηνπο πίλαθεο επηιαρνπζψλ, φπσο απηνί έρνπλ δηακνξθσζεί, ε Δ.Δ.Σ.Α.Α. θαιεί –
ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ – ηφζεο επηιαρνχζεο φζεο θαη νη θελέο ζέζεηο γηα ηηο νπνίεο επηζηξάθεθαλ
απφ ηνλ Φνξέα, νη ζρεηηθέο εληνιέο ηνπνζέηεζεο.



Οη επηιαρνχζεο εηδνπνηνχληαη απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α. – κέζσ ηειεθψλνπ ή κέζσ e-mail (εθφζνλ ε
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ππάξρεη ζηελ αίηεζε) – κε βάζε ηα κφξηα, πνπ έρνπλ ζπγθεληξψζεη θαη πάληα
θαηά θζίλνπζα ζεηξά αλά δνκή. Ζ εηδνπνίεζε ηεο ελ δπλάκεη σθεινχκελεο ζα γίλεηαη, πέξαλ ηεο
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ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο – πάληνηε θαη γξαπηά είηε κέζσ e-mail, εθφζνλ ππάξρεη ζηελ αίηεζε ή κέζσ
sms απφ Ζ/Τ πξνο ην θηλεηφ ή θαμ ή κέζσ θάζε άιινπ πξφζθνξνπ κέζνπ.


Οη επηιαρνχζεο ζε δηάζηεκα εληφο δχν (2) εκεξψλ), ζα πξέπεη λα απαληήζνπλ εγγξάθσο κέζσ e-mail ή
θαμ ή κέζσ θάζε άιινπ πξφζθνξνπ κέζνπ εάλ απνδέρνληαη ή φρη ηελ ζέζε. Σν έγγξαθν απηφ
απνζηέιιεηαη ζηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α., εθηππψλεηαη θαη θξαηείηαη ζηνλ θάθειν ηεο δνκήο ηνπ θνξέα.



Δθφζνλ ππάξμεη αξλεηηθή απάληεζε, ηφηε αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία κε ηελ επφκελε επηιαρνχζα θαη
κέρξη ηελ θάιπςε φισλ ησλ θελψλ ζέζεσλ.



ηελ πεξίπησζε πνπ ε κεηέξα δέρεηαη λα ζπκκεηάζρεη, εγθξίλεηαη θαη απνζηέιιεηαη απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α., ε
ζρεηηθή εληνιή ηνπνζέηεζεο ζηνλ θνξέα, ελψ ε κεηέξα απφ επηιαρνχζα θαζίζηαηαη σθεινχκελε θαη ελ
ζπλερεία αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία, πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηηο αξρηθψο σθεινχκελεο κεηέξεο.

2.7.4 Γηαθνπή θξνληίδαο θαη θηινμελίαο ηνπ ηέθλνπ ζε Γνκή παξερόκελεο ππεξεζίαο
ε πεξίπησζε πνπ ε σθεινχκελε, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, απνθαζίζεη ηε δηαθνπή ηεο
παξνρήο ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ ηέθλνπ ηεο, νθείιεη λα ην δειψζεη εγγξάθσο, ππεχζπλα θαη εληφο
δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία δηαθνπήο, ηφζν πξνο ηε Γνκή φζν θαη πξνο ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α. ε
πεξίπησζε ακέιεηαο ηεο κεηέξαο λα ελεκεξψζεη φπσο αλαθέξεηαη αλσηέξσ, ε δηαθνπή πξαγκαηνπνηείηαη
κε ην έγγξαθν ηεο Γνκήο.
Δπίζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ε σθεινχκελε δελ θάλεη ρξήζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ηεο Γνκήο,
αδηθαηνιφγεηα θαη ρσξίο ηελ αλάινγε ελεκέξσζε ηεο δηεχζπλζεο δνκήο, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν
ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ, ηφηε κε ζρεηηθφ έγγξαθν ηεο δνκήο πξνο ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α., δηαθφπηεηαη ε
θηινμελία ηνπ ηέθλνπ ηεο.
Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε αθνινπζνχληαη νη δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.7.3
ΑΡΘΡΟ 3
ΔΠΙΣΡΟΠΔ
Ζ δηαδηθαζία ππαγσγήο ησλ σθεινχκελσλ, φπσο πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ, δηελεξγείηαη απφ Δπηηξνπέο πνπ
ζπζηήλνληαη /ζπγθξνηνχληαη κε Απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α..
Δηδηθφηεξα, γηα ηελ ππαγσγή ησλ σθεινχκελσλ, ζπζηήλεηαη / ζπγθξνηείηαη:
Α. Δπηηξνπή Δπηινγήο Χθεινπκέλσλ (Δ.Δ.Χ.)
Β. Δπηηξνπή Διέγρνπ ησλ Αηηήζεσλ ησλ Γνκψλ (Δ.Δ.Α.Γ.)
Γ. Δπηηξνπή Δμέηαζεο Δλζηάζεσλ (Δ.Δ.Δ.).
Α. Σν έξγν ηεο Δπηηξνπήο Δπηινγήο Χθεινπκέλσλ (Δ.Δ.Χ.) ζπλίζηαηαη ζηα εμήο:
α) ηελ παξνρή θαηεπζχλζεσλ πξνο ηελ Δ.Δ.Α.Γ., κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηεο
β) ηελ επηβεβαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ ηεο Δ.Δ.Α.Γ.
γ) ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ (πξνζσξηλψλ θαη νξηζηηθψλ), νη νπνίνη αθνξνχλ ζηηο σθεινχκελεο.
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Οη σθεινχκελεο πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ζπκκεηνρήο θαηαηάζζνληαη ζε πίλαθα αλά Πεξηθέξεηα, Ννκφ,
Γήκν θαη ειηθίεο ηέθλσλ. Οη «Αηηήζεηο ζπκκεηνρήο – Γειψζεηο», νη νπνίεο δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο
παξνχζαο, απνξξίπηνληαη θαη θαηαξηίδεηαη πίλαθαο κε ηηο σθεινχκελεο πνπ δελ ππάγνληαη θαη ηελ
αηηηνινγία απφξξηςήο ηνπο
δ) ηελ ππνβνιή ζην Γ.. ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. πξνο έγθξηζε ησλ νξηζηηθψλ πηλάθσλ ησλ σθεινχκελσλ, πνπ ζα
πξνθχςνπλ θαηφπηλ ηεο ζχδεπμεο
ε) ηηο ηπρφλ εηζεγήζεηο πξνο ην Γ.. ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. γηα ηε κεηαθνξά ηπρφλ αδηάζεησλ ππνινίπσλ ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ
ζη) θαζψο θαη γηα φηη άιιν θξηζεί αλαγθαίν.
Β. Σν έξγν ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ησλ Αηηήζεσλ ησλ Γνκψλ (Δ.Δ.Α.Γ..), ζπλίζηαηαη ζηα εμήο:
ηνλ έιεγρν πιεξφηεηαο, ν νπνίνο δηελεξγείηαη ζηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ «Αίηεζε
πκκεηνρήο – Γήισζε», σο πξνο ηελ πιεξφηεηα ππνβνιήο θαη ηελ ηζρχ ηνπο. ην ζηάδην απηφ ειέγρεηαη,
επίζεο, ε επηιεμηκφηεηα ηεο «Αίηεζεο πκκεηνρήο – Γήισζεο» πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο
παξνχζαο πξφζθιεζεο.
Γ. Σν έξγν ηεο Δπηηξνπήο Δμέηαζεο Δλζηάζεσλ (Δ.Δ.Δ.), ζπλίζηαηαη ζηα εμήο:
α) ηελ εμέηαζε ηπρφλ ελζηάζεσλ.
β) ηελ εηζήγεζε πξνο ην Γ.. ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. θαηφπηλ ηεο εμέηαζεο ησλ αλσηέξσ ελζηάζεσλ.

Σξνπνπνηήζεηο ησλ πξνζεζκηψλ γηα ηελ δηαδηθαζία επηινγήο, εθφζνλ νη ζπλζήθεο ην επηβάιινπλ, ζα νξίδνληαη
κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. γελνκέλεο ζρεηηθήο δεκνζίεπζεο ζηνλ ηχπν.
Πιεξνθνξίεο ζα δίλνληαη απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α. θαη ζηα ηειέθσλα 2131320600, 2310 544731 – 544714, 2410
579220 – 579221 – 579620.

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

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