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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

      Η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α )  Α.Ε. 

ενεργώντας ως Δικαιούχος των πράξεων, οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο της δράσης 

«Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», στους Άξονες Προτεραιότητας 

07 «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», 08 

«Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» 

και 09 «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής 

Εισόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του 

Υπουργείου Εργασίας  και Κοινωνικής Ασφάλισης, (Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 

3, κατηγορία Παρεμβάσεων 2 «Υποστηρικτικά μέτρα για την Προώθηση της Ισότητας 

των  Φύλων  στην  Απασχόληση»),  που  συγχρηματοδοτούνται  από  το  Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό  Ταμείο  (ΕΚΤ)  στο  πλαίσιο  του  Εθνικού  Στρατηγικού  Πλαισίου  Αναφοράς 

(ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 κι έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α), «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως ισχύει.
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2. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» και ιδίως το άρθρο 10 

παράγραφος  5  αυτού,  όπως  τροποποιήθηκε  με  τον  N.  3840/2010  (ΦΕΚ 53/Α) 

«Αποκέντρωση,  απλοποίηση  και  ενίσχυση  της  αποτελεσματικότητας  των 

διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013 και 

άλλες διατάξεις».

3. Τον  Ν.  2646/1998  (ΦΕΚ  236/Α)  «Ανάπτυξη  Εθνικού  Συστήματος  Κοινωνικής 

Φροντίδας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

4. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθμό 2876/2009 (ΦΕΚ 2234/Β) «Αλλαγή 

τίτλου Υπουργείων».

5. Το  Π.Δ.  373/1995(ΦΕΚ  201/Α)  «Συγχώνευση  των  Υπουργείων  Προεδρίας  της 

Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους, όπως ισχύει».

6. Του  Π.Δ.  185/2009  (ΦΕΚ  213/Α)  για  την  Ανασύσταση  του  Υπουργείου 

Οικονομικών,  συγχώνευση  του  Υπουργείου  Οικονομίας  και  Οικονομικών  με  τα 

Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 

και  μετονομασία  του  σε  «Υπουργείο  Οικονομίας,  Ανταγωνιστικότητας  και 

Ναυτιλίας».

7. Το  Π.Δ.  178/2000  (ΦΕΚ  165/Α)  «Οργανισμός  του  Υπουργείου  Εθνικής 

Οικονομίας», όπως ισχύει.

8. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας 

και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών», όπως ισχύει.

9. Το Π.Δ.  368/1989 (ΦΕΚ 163/Α) «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας»,  όπως 

ισχύει.

10. Το Π.Δ. 475/1993 (ΦΕΚ 205/Α) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Απασχόλησης και 

Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων στο Υπουργείο Εργασίας» η οποία μετονομάσθηκε 

με το άρθρο 18 του Ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α) σε Γενική Γραμματεία Διαχείρισης 

Κοινοτικών και Άλλων Πόρων. 

11. Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76 Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», 

όπως ισχύει.

12. Το  άρθρο  16  του  Ν.  1518/1985  (ΦΕΚ  30/Α)  «Καταβολή  της  σύνταξης  των 

δημοτικών  και  κοινοτικών  υπαλλήλων  και  υπαλλήλων  Ν.Π.Δ.Δ.  καθώς  και  της 

χορηγίας  των  δημάρχων και  προέδρων κοινοτήτων  από  το  δημόσιο  ταμείο  και 

άλλες διατάξεις».

13.  Το Ν. 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 

3604/2007  (ΦΕΚ 189/Α)  «Αναμόρφωση  και  τροποποίηση  του  κωδικοποιημένου 

νόμου 2190/1920 “Περί ανωνύμων εταιρειών” και άλλες διατάξεις» και ισχύει.
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14. Το Κωδικοποιημένο Καταστατικό της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και 

Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α  Α.Ε.), που δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1241/Τ.Α.Ε.-

Ε.Π.Ε./1985),

15. Το N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.

16. Την παρ. 13 του άρθρου 21 του Ν. 3731/2008 ( ΦΕΚ 262/Α) «Αναδιοργάνωση της 

δημοτικής  αστυνομίας  και  ρυθμίσεις  λοιπών  θεμάτων  αρμοδιότητας  Υπουργείου 

Εσωτερικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

17. Το N. 3386/2005 (ΦΕΚ 212/Α) «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων 

τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

18. Το  Ν.  3536/2007  (ΦΕΚ  42/  Α)  «Ειδικές  ρυθμίσεις  θεμάτων  μεταναστευτικής 

πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας 

Διοίκησης και Αποκέντρωσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

19. Το άρθρο 3 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α) Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις, όπως  ισχύει. 

20. Το άρθρο 41 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με 

σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  αορίστου  χρόνου  και  άλλες  διατάξεις 

οργάνωσης και  λειτουργίας  της Δημόσιας Διοίκησης»,  που αφορά σε  “Ρυθμίσεις 

θεμάτων δημοτικών και κοινοτικών ιδρυμάτων και Ν.Π.Δ.Δ.”.

21. Το Ν.Δ. 356/74 (ΦΕΚ 90/Α) «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων», όπως 

ισχύει. 

22. Το Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84/Α) «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων», όπως ισχύει.

23. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών 

του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

24. Το  Ν.  2190/1994  (ΦΕΚ  28/Α)  «Σύσταση  ανεξάρτητης  αρχής  για  την  επιλογή 

προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» όπως ισχύει.

25. Το N. 3812/09 (ΦΕΚ 234/Α) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο 

τομέα και άλλες διατάξεις».

26. Τον  Κανονισμό  (ΕΚ)  1083/2006  του  Συμβουλίου  της  11ης  Ιουλίου  2006  περί 

καθορισμού  γενικών  διατάξεων  για  το  Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Περιφερειακής 

Ανάπτυξης,  το  Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό  Ταμείο  και  το  Ταμείο  Συνοχής  και  την 

κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, όπως ισχύει.

27. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 5ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999», όπως ισχύει.

28. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη 

θέσπιση κανόνων σχετικά με την Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/06 
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του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το 

Ταμείο Συνοχής και του Κανονισμού (ΕΚ) 1080/06 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και  του Συμβουλίου  για  το  Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Περιφερειακής  Ανάπτυξης,  όπως 

ισχύει.

29. Την  με  αριθμό  7725/28.03.2007  Απόφαση  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  περί 

έγκρισης  του  Εθνικού  Στρατηγικού  Πλαισίου  Αναφοράς  (Κωδικός  CCI 

2007GR16UNS001).

30. Την με αριθμό C/2007/5534-12.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 

την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 

2007-2013» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Κωδικός 

CCI 2007GR05UPO001).

31. Τις  διατάξεις  της  με  αριθμό  383/2010  (ΦΕΚ  29/Β)  κοινής  απόφασης  του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης  «Καθορισμός  αρμοδιοτήτων  των  Υφυπουργών  Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου 

Ντόλιου».

32. Τις διατάξεις της με αριθμό 6809/ΔΙΟΕ232/2010 (ΦΕΚ 141/Β) κοινής απόφασης 

του  Πρωθυπουργού  και  της  Υπουργού  Οικονομίας,  Ανταγωνιστικότητας  και 

Ναυτιλίας  «Καθορισμός  αρμοδιοτήτων  του  Υφυπουργού  Οικονομίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,  Σταύρου Αρναουτάκη».

33. Τις  διατάξεις  της  με  αριθμό  167287/2009 (ΦΕΚ 2480/Β) κοινής απόφασης του 

Πρωθυπουργού  και  της  Υπουργού  Υγείας  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης 

«Καθορισμός αρμοδιοτήτων της Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Φωτεινής Γεννηματά».

34. Τη  με  αριθμό  36952/1275/08  (ΦΕΚ  986/Β)  Κοινή  Απόφαση  των  Υπουργών 

Εσωτερικών,  Οικονομίας  και  Οικονομικών  και  Απασχόλησης  και  Κοινωνικής 

Προστασίας  για  την  Τροποποίηση  της  με  αριθμό  107900/16.03.2001  όμοιας 

Απόφασης,  ως  ίσχυε,  με  σκοπό  την  αναδιάρθρωση  της  Ειδικής  Υπηρεσίας 

Συντονισμού  και  Παρακολούθησης  Δράσεων  Ευρωπαϊκού  Κοινωνικού  Ταμείου, 

σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3614/2007.

35. Τη  με  αριθμό  25253/2235/08  (ΦΕΚ  603/Β)  Κοινή  Απόφαση  των  Υπουργών 

Εσωτερικών,  Οικονομίας  και  Οικονομικών  και  Απασχόλησης  και  Κοινωνικής 

Προστασίας  για  την  Τροποποίηση  της  με  αριθμό  118267/14.12.2000  όμοιας 

Απόφασης, ως ίσχυε, περί Σύστασης και Λειτουργίας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 

Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ”, 

με σκοπό την αναδιάρθρωσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3614/2007.

36. Τη με αριθμό 14053/ΕΥΣ1749/27.03.2008 (ΦΕΚ 540/Β) Απόφαση του Υπουργού 

οικονομίας και Οικονομικών «Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης».
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37.Τη με αριθμό Π2β/οικ.2808/1997 (ΦΕΚ 645/Β) Απόφαση του Υπουργού Υγείας και 

Πρόνοιας  «Προϋποθέσεις  ίδρυσης  και  λειτουργίας  Μονάδων  Φροντίδας, 

Προσχολικής  Αγωγής  και  Διαπαιδαγώγησης  (Βρεφικών  –  Παιδικών  – 

Βρεφονηπιακών  Σταθμών,  Μονάδων  Φύλαξης  βρεφών  και  νηπίων)  από  φορείς 

ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα», όπως ισχύει.

38. Τη  με  αριθμό  Π1β/Γ.Π.  οικ.116847/26.11.2002  (ΦΕΚ  1519/Β)  Απόφαση  του 

Υπουργού  Υγείας  και  Πρόνοιας  «Προϋποθέσεις  ίδρυσης  &  λειτουργίας 

Βρεφονηπιακών σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας από Δημοτικές επιχειρήσεις 

του  άρθρου  277  και  επόμενα  του  Δημοτικού  και  Κοινοτικού  Κώδικα  (ΔΚΚ), 

Διαδημοτικές Επιχειρήσεις, Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού 

δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει.

39. Τη με αριθμό Π1β/οικ.14951/9.10.2001 (ΦΕΚ 1397/Β) Απόφαση του Υπουργού 

Υγείας και Πρόνοιας «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής 

Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) από Δημοτικές  Επιχειρήσεις  του άρθρου 277 και 

επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις, 

Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα», όπως ισχύει.

40. Τη με αριθμό Π2β/οικ.14957/9.10.2001 (ΦΕΚ 1397/Β) Απόφαση του Υπουργού 

Υγείας και Πρόνοιας «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής 

Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ - ΜΕΑ) από Δημοτικές Επιχειρήσεις του 

άρθρου  277  και  επόμενα  του  Δημοτικού  και  Κοινοτικού  Κώδικα  (Δ.Κ.Κ.), 

Διαδημοτικές Επιχειρήσεις, Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού 

δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει.

41. Το εκάστοτε ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που αφορά στη λειτουργία 

Βρεφικών, Βρεφονηπιακών, Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας, 

Παιδικών  Σταθμών,  Κέντρων  Δημιουργικής  Απασχόλησης  Παιδιών  (ΚΔΑΠ)  και 

Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες (Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α.).

42. Το  Εγχειρίδιο  Διαδικασιών  Διαχείρισης  και  Ελέγχου  των  Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

43. Το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, εθνικό και κοινοτικό, που αναφέρεται 

στην υλοποίηση και διαχείριση προγραμμάτων. 

44. Την ισχύουσα  φορολογική  νομοθεσία  και  ιδίως  το  νομότυπο των  φορολογικών 

στοιχείων και παραστατικών σύμφωνα με τον ΚΒΣ.

45. Την  ανάγκη  καθορισμού  των  όρων  και  των  προϋποθέσεων  για  την  επιλογή, 

παρακολούθηση, εκτέλεση, έλεγχο και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την 

υλοποίηση της πράξης που αφορά στην παροχή σε γυναίκες ωφελούμενες, θέσης 

φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και εφήβων. 
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46. Την  ανάγκη  επιτάχυνσης  της  υλοποίησης  των  δράσεων  του  Επιχειρησιακού 

Προγράμματος  «Ανάπτυξη  Ανθρώπινου  Δυναμικού»  2007-2013  και  της 

αποτελεσματικότερης εφαρμογής του με επαρκείς διαχειριστικά Δικαιούχους.

47. Τη  με  αριθμό  0.8363/οικ.3.1434/29-04-2010  (ΦΕΚ  556/Β/29-4-2010) 

Τροποποίηση  και  κωδικοποίηση  της  υπ’  αριθμ.  9.2776/3.553/6−04−2009 (ΦΕΚ 

639/Β),  Κοινή  Απόφαση  των  Υπουργών  Εσωτερικών  Αποκέντρωσης  και 

Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης,  Οικονομίας,  Ανταγωνιστικότητας  και  Ναυτιλίας, 

Εργασίας  και  Κοινωνικής  Ασφάλισης,  Υγείας  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  όπως 

ισχύει, με θέμα «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου 

–  Διαδικασία  Εφαρμογής  της  Πράξης  «Εναρμόνιση  οικογενειακής  και 

επαγγελματικής  ζωής»,  συγχρηματοδοτούμενης  από  το  Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό 

Ταμείο  στο  πλαίσιο  του  Εθνικού  Στρατηγικού  Πλαισίου  Αναφοράς  για  την 

Προγραμματική Περίοδο 2007-2013». 

48. Τη 2004/18/Ε.Κ. όπως ισχύει.

49.Κανονισμός για την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή Υπηρεσιών και για τη 

σύναψη  και  εκτέλεση  των  σχετικών  συμβάσεων  της  εταιρίας  Ελληνική  Εταιρία 

Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.

50. Την με αριθμ. 405/27-04-2010 Απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Τ.Α.Α  Α.Ε.  για την 

υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στους άξονες 

Προτεραιότητας  7,8,9  «Διευκόλυνση  της  πρόσβασης  στην Απασχόληση» στο 

πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 –2013.

51. Τις  με  αριθμ.  0.9569/6.1359-13-05-2010,  0.9572/6.1360-13-05-2010, 

0.9567/6.1358-13-05-2010 Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων. 

52.Την με αριθμό 406/14.05.2010 Απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Τ.Α.Α  Α.Ε. για την 

έγκριση  και  δημοσίευση  της   Πρόσκλησης  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  στο 

πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής». 

53.  Την ΥΑ με Αρ.Πρωτ. ΔΟΛ  ΚΕΠ/Φ15/27/13947 /16-06-2010  του Υπ. Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
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Προσκαλεί

Τις Γυναίκες, που είναι

 μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών ή / και

 μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με Αναπηρία,

και επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους σε Δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας, 

ώστε να διευκολυνθούν να εναρμονίσουν τους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους 

τους μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Οι μητέρες που θα ενταχθούν στη εν  λόγω πράξη,  θα πρέπει  να πληρούν τις 

κάτωθι προϋποθέσεις:

α)  να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες ή 

αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα, ή 

β)  να συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ: Πρόγραμμα Νέων 

Θέσεων Εργασίας, Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, Πρόγραμμα 

Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας – Stage, Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης 

Επαγγελματικής Κατάρτισης),ή

γ)  να είναι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ και αντίγραφο 

βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ., ή

δ)  να είναι άνεργες και να λαμβάνουν ή να έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από 

τον  Ο.Α.Ε.Δ.  οποιαδήποτε  χρονική  περίοδο  κατά  το  διάστημα  21/06/2008  – 

21/06/2010.

Από την προϋπόθεση α), εξαιρούνται οι τακτικοί υπάλληλοι Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. 

και Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού).

Σημειώνεται  ότι  από  το  σύνολο  των  ανωτέρω  (α-δ)  προϋποθέσεων  εξαιρούνται  οι 

υποψήφιες  για  να  εγγράψουν  τα  τέκνα  τους  σε  Κέντρα  Δημιουργικής 

Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ), καθώς και  στα Τμήματα ΑΜΕΑ 

των  Βρεφονηπιακών  Σταθμών  Ολοκληρωμένης  Φροντίδας,  οι  οποίες  έχουν  το 

δικαίωμα  υποβολής  αίτησης  ανεξαρτήτως  εργασιακής,  κοινωνικοοικονομικής  ή  άλλης 

κατάστασης.
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Η πράξη υλοποιείται μέσα από κύκλο Πρόσκλησης ετήσιας διάρκειας, που αντιστοιχεί σε 

ένα σχολικό έτος διάρκειας 11 μηνών  και θα υλοποιηθεί μέχρι την   31/08/2011. Ο 

συνολικός  προϋπολογισμός  χρηματοδοτείται  κατά  100%  από  δημόσιους  πόρους  και 

ανέρχεται στα  61.990.000,00 € συμπεριλαμβανομένου και του επιλέξιμου ΦΠΑ. 

Ο  προϋπολογισμός  ανά  Άξονα  Προτεραιότητας  με  τα  αντίστοιχα  ποσοστά 

συγχρηματοδότησης αναλύεται ως κατωτέρω:

ΑΞΟΝΕΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ-
ΣΜΟΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΕΚΤ)

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 07

27.330.000,00 80,66% 19,34%

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 08

29.390.000,00 80,57% 19,43%

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09

5.270.000,00 52,07% 47,93%

ΑΡΘΡΟ 1

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ - ΣΤΟΧΟΣ

1.1  Κατανομή του Προϋπολογισμού των Πράξεων ανά Περιφέρεια 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά οι Περιφέρειες της χώρας όπου θα 

διατεθούν θέσεις  φροντίδας και  φιλοξενίας βρεφών, νηπίων,  παιδιών και νηπίων, 

παιδιών  ,  εφήβων  και  ατόμων με  Αναπηρία  από  Δομές,  καθώς  και  η  ενδεικτική 

κατανομή του Προϋπολογισμού. 

ΤΥΠΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ

Ανατ. Μακεδονίας  & Θράκης 3.850.000

Ηπείρου 3.930.100

Θεσσαλίας 5.820.600

Ιονίων νήσων 1.484.000
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Δυτικής Ελλάδας 4.385.000

Πελοποννήσου 2.200.000

Βορείου Αιγαίου 925.000

Κρήτης 4.735.300

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 27.330.000,00

3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ

Κεντρικής Μακεδονίας 17.000.000

Δυτικής Μακεδονίας 3.360.000

Αττικής 9.030.000

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 29.390.000,00

2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ 
ΕΙΣΟΔΟΥ

Στερεάς Ελλάδας 1.310.000

Νοτίου Αιγαίου 3.960.000

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ 
ΕΙΣΟΔΟΥ

5.270.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 61.990.000,00

Σε περίπτωση μη εξάντλησης του προϋπολογισμού μίας Περιφέρειας,  τα αδιάθετα 

υπόλοιπα μεταφέρονται σε ίδιου τύπου Περιφέρεια (Σύγκλισης, Σταδιακής Εξόδου, 

Σταδιακής Εισόδου), όπου υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις φροντίδας και φιλοξενίας από 

Δομές  και  αντίστοιχος  αριθμός  Αιτήσεων  Συμμετοχής  -  Δηλώσεων  με  βάση  τον 

οριστικό πίνακα των δυνητικά ωφελουμένων γυναικών.

1.2  Στόχος των Πράξεων - Περιγραφή 

Οι  πράξεις  στοχεύουν  στην  αύξηση  της  απασχολησιμότητας  και  της  ισότιμης 

συμμετοχής των γυναικών στην εργασία,  μέσω της παροχής  θέσεων φροντίδας 

και φιλοξενίας των τέκνων τους από τις προαναφερόμενες Δομές. Η διάθεση των 

θέσεων θα πραγματοποιείται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α  Α.Ε. προς τις γυναίκες ωφελούμενες 

μέσω  «εντολής τοποθέτησης»,  σύμφωνα με τις  διαδικασίες  που εξειδικεύονται 

στην παρούσα.  Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η ουσιαστική διευκόλυνσή τους, 

προκειμένου να εναρμονίζουν τους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους τους 

μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.
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ΑΡΘΡΟ 2

ΔΟΜΕΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

2.1  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν  μητέρες  βρεφών,  νηπίων,  παιδιών  ή  /και 

νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, που 

 α)   έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή 

είναι Ελληνίδες Ομογενείς ή είναι αλλοδαπές από τρίτες χώρες και διαμένουν 

νόμιμα στην Ελλάδα. 

 β)  επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους στις κάτωθι κατηγορίες Δομών:

 Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς, για βρέφη από 2 

μηνών  έως  2,5  ετών  συμπληρωμένων  την  01/09/2010  και  νήπια  και 

παιδιά από 2,5 ετών συμπληρωμένων την 01/09/2010,  μέχρι την ηλικία 

εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

 Βρεφονηπιακούς  Σταθμούς  Ολοκληρωμένης  Φροντίδας  για  παιδιά 

βρεφικής και προσχολικής ηλικίας από 8 μηνών έως την ηλικία εγγραφής 

στην υποχρεωτική εκπαίδευση και παιδιά με αναπηρία από 2,5 ετών έως 

6,5 ετών. 

 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π.) για παιδιά από 6 έως 12 

ετών και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα 

και 

 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.ΜΕ.Α.) 

για παιδιά με αναπηρία, εφήβους, και άτομα  με νοητική υστέρηση ή/και 

κινητική  αναπηρία  σε  Κέντρα  Δημιουργικής  Απασχόλησης  Παιδιών  με 

Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ). Τα ανωτέρω όρια ηλικίας θα εναρμονίζονται με 

το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 

Στις γυναίκες που θα επιλεγούν (ωφελούμενες) θα προσφέρονται θέσεις φροντίδας 

και φιλοξενίας για τα τέκνα τους, από τις προαναφερόμενες Δομές. Η διάθεση των 

θέσεων  στις  ωφελούμενες  θα  γίνεται  μέσω  «εντολών  τοποθέτησης»  από  την 

E.E.T.A.A. Α.Ε. 
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Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη κάλυψης κενών θέσεων κατά τη διάρκεια του 

σχολικού  έτους,  αυτές  θα καλύπτονται  από  τον  πίνακα  επιλαχουσών,  η  διάρκεια 

ισχύος του οποίου λήγει με τη λήξη του εκάστοτε τρέχοντος σχολικού έτους.

2.2 ΠΑΡΟΧΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ο Φάκελος  της  Πρόσκλησης  προς  τις  ενδιαφερόμενες  γυναίκες,  θα  ξεκινήσει  να 

διατίθεται σε έντυπη μορφή, στις 21/06/2010, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 

9:00 π.μ. έως 14:30 μ.μ.,  μόνο από τα Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α., στις παρακάτω 

Διευθύνσεις

α)  Γραφεία  Αθηνών  (Μυλλέρου  73-77,  10436,  Αθήνα  /  στάση  ΜΕΤΡΟ 

«Μεταξουργείο» ), στα τηλέφωνα 210-5214600.

β)   Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας  (Δωδεκανήσου  23,  54626,  Θεσσαλονίκη), 

στα τηλέφωνα 2310-544714.

γ)   Γραφείο Θεσσαλίας (Ηρώων  Πολυτεχνείου  211,  41221,  Λάρισα),  στα 

τηλέφωνα 2410-579220.

Ο  Φάκελος  της  Πρόσκλησης  θα  αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα  www.eetaa.gr/ της 

Ε.Ε.Τ.Α.Α.,  καθώς  επίσης  και  στις  ιστοσελίδες  www.prosonolotachos.gr ή 

www.epanad.gov.gr της  Ε.Υ.Δ.  του Ε.Π.  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης  και www.kedke.gr. της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. 

Ο Φάκελος της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, περιλαμβάνει:

 την παρούσα Πρόσκληση

 την «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση».

Επίσης, πληροφορίες θα δίνονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) σε 

όλη τη χώρα.  

2.3. ΥΠΟΒΟΛΗ «ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ» - ΟΡΟΙ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Για τη συμπλήρωση του εντύπου «Αίτηση συμμετοχής - Δήλωση», απαραίτητη είναι 

η  γνώση  από  τις  ενδιαφερόμενες  όλων  των  όρων,  διαδικασιών  και  στοιχείων 
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συμμετοχής, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση, τα οποία οι 

υποψήφιες θα πρέπει να δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα.

Η  «Αίτηση  συμμετοχής  –  Δήλωση» συνοδευόμενη  από  τα  απαιτούμενα 

δικαιολογητικά, μπορεί να υποβληθεί:

α) στα  Κέντρα  Εξυπηρέτησης  Πολιτών  (ΚΕΠ) του  Νομού  κατοικίας  των 

ενδιαφερομένων γυναικών, και 

β)  στα   Κεντρικά  γραφεία της  Ε.Ε.Τ.Α.Α   Α.Ε,  ταχυδρομικώς  ή  με  υπηρεσία 

ταχυμεταφοράς (courier)  στη Διεύθυνση Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα),  σε 

σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να 

αναγράφεται  η  ένδειξη «ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΗΣ  ΔΡΑΣΗΣ  ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ».

 

Ο χρόνος υποβολής των Αιτήσεων ορίζεται από την 21/06/2010 έως και 

12/07/2010 και ώρα 14:30 μ.μ.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

    Α)   Από τις «Αιτήσεις συμμετοχής – Δηλώσεις» που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε 

τρόπο,  θα  ληφθούν  υπόψη  μόνον  αυτές  που  έχουν  παραληφθεί  και 

πρωτοκολληθεί  μέχρι  την  12/07/2010  και  ώρα  14:30  μ.μ.,  δηλαδή  έως  την 

καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής. «Αιτήσεις συμμετοχής – Δηλώσεις» 

που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και 

ώρα, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.  Η έγκαιρη υποβολή θα αποδεικνύεται 

μόνο  από  τον  αριθμό  πρωτοκόλλου. Η  ημερομηνία  σφραγίδας  του 

ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη. Δικαιολογητικά που κατατίθενται μετά 

την υποβολή και πρωτοκόλληση των «Αιτήσεων συμμετοχής – Δηλώσεων», δεν 

λαμβάνονται υπόψη. 

 

Β)  Στην «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωσή» τους, οι ενδιαφερόμενες έχουν δικαίωμα 

δήλωσης  έως  και  πέντε (5)  εναλλακτικών  επιλογών,  με  σειρά 

προτεραιότητας, για εγγραφή του τέκνου τους σε Δομές της προτίμησής τους, 

εντός του Νομού τους.                 
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             Η επιλογή των Δομών θα γίνει από τους Πίνακες των υπαχθεισών Δομών ανά 

Νομό,  που  θα  αναρτηθούν  σε  έντυπη  μορφή,  στις  18/06/2010, στα 

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) της χώρας.  

Οι Πίνακες των υπαχθεισών Δομών ανά Νομό και  Δήμο, θα περιλαμβάνουν 

τις ηλικίες των τέκνων που αντιστοιχούν σε κάθε είδος Δομής, την επωνυμία του 

φορέα  (που  λειτουργεί  τη  Δομή)  και  τα  στοιχεία  της  εν  λόγω  Δομής,  όπως 

επωνυμία  και  κωδικό,  είδος  Δομής,  διεύθυνση,  τηλέφωνα  επικοινωνίας,  τις 

παρεχόμενες  υπηρεσίες,  τον  αριθμό  των  προσφερόμενων  θέσεων,  το  ωράριο 

λειτουργίας, τη λειτουργία ετησίως και εβδομαδιαίως.        

Οι Πίνακες των υπαχθεισών Δομών επίσης, θα αναρτηθούν στα Κεντρικά γραφεία 

της Ε.Ε.Τ.Α.Α  (Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα / στάση ΜΕΤΡΟ «Μεταξουργείο») 

και  στην  ιστοσελίδα  της  www.eetaa.gr/,  καθώς  επίσης  και  στις  ιστοσελίδες 

www.prosonolotachos.gr ή  www.epanad.gov.gr της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και 

www.kedke.gr. της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. 

Δ)  Οι μητέρες που έχουν περισσότερα του ενός τέκνα έχουν τη δυνατότητα να 

υποβάλλουν τόσες «Αιτήσεις συμμετοχής – Δηλώσεις», όσες και τα τέκνα που 

επιθυμούν να εγγράψουν σε Δομές. Στις «Αιτήσεις συμμετοχής – Δηλώσεις» που 

θα υποβάλλουν σε ενιαίο φάκελο, θα πρέπει να συμπληρώνουν τον αριθμό του 

συνόλου των τέκνων για τα οποία κάνουν αίτηση, στο αντίστοιχο ειδικό πεδίο του 

εντύπου της «Αίτησης συμμετοχής – Δήλωσης». 

Στην  περίπτωση  που,  η  ενδιαφερόμενη  υποβάλλει  «Αίτηση  συμμετοχής  – 

Δήλωση»  για  περισσότερα  του  ενός  τέκνα  της,  τα  απαιτούμενα 

δικαιολογητικά  υποβάλλονται  συνημμένα  μία  φορά με  το  σύνολο  των 

«Αιτήσεων συμμετοχής – Δηλώσεων» της ενδιαφερόμενης σε ενιαίο φάκελο.

Ε)  Η «Αίτηση συμμετοχής  -  Δήλωση»  επέχει  θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και 

συμπληρώνεται σε πρωτότυπο υπογεγραμμένο πρωτοτύπως στη θέση «Η 

ΑΙΤΟΥΣΑ», που θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, 

όπως εξειδικεύονται στην παράγραφο 2.4 της παρούσας.

ΣΤ)Για  τους  πολίτες  της  Ε.Ε.  και  των  τρίτων  χωρών,  τα  προσκομιζόμενα 

δικαιολογητικά  που  έχουν  εκδοθεί  εκτός  Ελλάδας  πρέπει  να 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
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2.4  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όλες οι ενδιαφερόμενες, μαζί με την «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωσή» τους, θα 

υποβάλλουν, πρωτότυπα ή σε αντίγραφα επικυρωμένα, τα εξής δικαιολογητικά: 

α)  Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Εάν η ενδιαφερόμενη 

είναι αλλοδαπή από τρίτες χώρες απαιτείται  και άδεια διαμονής σε ισχύ. Εάν η 

ενδιαφερόμενη  είναι  Ελληνίδα  Ομογενής  απαιτείται  αντίγραφο  ταυτότητας 

Ομογενούς. 

β)  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή  αντίγραφο διαζευκτηρίου, στην 

περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι διαζευγμένη και αυτό δεν αναφέρεται στο 

πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή/και αντίγραφο ατομικής φορολογικής 

δήλωσης για το οικονομικό έτος 2010,  στην περίπτωση που η ενδιαφερόμενη 

τελεί  σε  διάσταση  ή  οποιοδήποτε  αποδεικτικό  έγγραφο  της  διάστασης,  ή 

αντίγραφο  δικαστικής  απόφασης   ή  οποιοδήποτε  αποδεικτικό  έγγραφο  της 

Επιτροπείας ανηλίκου τέκνου σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι ανάδοχη 

μητέρα. 

 γ)  Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού για το 

οικονομικό έτος 2009 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2008 

έως 31/12/2008).

2.4.1   Εάν η ενδιαφερόμενη είναι μισθωτή, απαιτείται

α)  Βεβαίωση  εργοδότη, από  την  οποία  να  προκύπτει  η  συνέχιση  της 

απασχόλησης,   καθώς  και  το  είδος  απασχόλησης  (πλήρης  ή  μερική 

απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου) στη θέση εξαρτημένης εργασίας 

που η ενδιαφερόμενη κατέχει, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των «Αιτήσεων συμμετοχής – Δηλώσεων», και

  β)  αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων του δευτέρου ή τουλάχιστον 

του πρώτου τριμήνου του 2009 ή σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα  ή 

αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψής της.
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2.4.2  Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή 

τομέα,  απαιτείται

α)  αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση 

ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί εισφορές, και

β)  υπεύθυνη δήλωση περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.

2.4.3  Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη     στον πρωτογενή   

τομέα, απαιτείται βεβαίωση ασφαλίσεως από τον ΟΓΑ, ή βεβαίωση ότι έχουν 

καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές .

2.4.4  Εάν  η  ενδιαφερόμενη  συμμετέχει  σε  Ενεργητικές  Πολιτικές 

Απασχόλησης (ΕΠΑ) και συγκεκριμένα

 α) σε πρόγραμμα STAGE του Ο.Α.Ε.Δ , απαιτείται

♦ αντίγραφο του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συνεργασίας μεταξύ Ο.Α.Ε.Δ., 

Φορέα Υλοποίησης και ασκούμενης, και 

♦ Υπεύθυνη δήλωση για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος, 

κατά την ημερομηνία υποβολής της «Αίτησης συμμετοχής – Δήλωσης».

 β) σε πρόγραμμα Ν.Θ.Ε. του Ο.Α.Ε.Δ , απαιτείται

♦ αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής και βεβαίωση εργοδότη 

για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος, και 

♦ Υπεύθυνη δήλωση για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος, 

κατά την ημερομηνία υποβολής της «Αίτησης συμμετοχής – Δήλωσης».

 γ) σε πρόγραμμα Ν.Ε.Ε. του Ο.Α.Ε.Δ, απαιτείται

♦ αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής, και 

♦ Υπεύθυνη δήλωση για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος, 

κατά την ημερομηνία υποβολής της «Αίτησης συμμετοχής – Δήλωσης».

 δ) σε πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, απαιτείται 

     βεβαίωση από πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) για 

τη  συνέχιση  παρακολούθησης  του  προγράμματος,  κατά  την  ημερομηνία 

υποβολής της «Αίτησης συμμετοχής – Δήλωσης».
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2.4.5  Εάν η ενδιαφερόμενη είναι άνεργη, απαιτείται:

 α) αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ 

 β) αντίγραφο Βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του 

ΟΑΕΔ, και

 γ) αντίγραφο  της  εγκριτικής  απόφασης  επιδότησης  του  Ο.Α.Ε.Δ.,  εάν  η 

ενδιαφερόμενη λαμβάνει ή  έχει λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από 

τον Ο.Α.Ε.Δ. οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους 24 μήνες 

προ της δημοσίευσης της παρούσας, ήτοι από 21/06/2008 έως 20/06/2010.

 

2.4.6 Εάν η ενδιαφερόμενη μητέρα ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ ή/και 

ένα από τα τέκνα της ή/και ο σύζυγος, 

α) με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω για τη μητέρα ή/και για ένα από 

τα τέκνα της,  και 

β) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω για το σύζυγό της, 

απαιτείται Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής.

2.4.7  Εάν ο  σύζυγος είναι μακροχρόνια άνεργος, απαιτείται βεβαίωση από 

τον Ο.Α.Ε.Δ. ότι είναι άνεργος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

2.5.   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Εφόσον  πληρούνται  οι  προϋποθέσεις  συμμετοχής,  θα  ισχύσουν  κριτήρια 

μοριοδότησης για την επιλογή των ωφελουμένων, τα οποία θα είναι τα εξής:

α)  Το χαμηλό ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα. Τα μόρια που θα

       δοθούν θα υπολογίζονται βάσει του τύπου: [(Α/Ε)Χ100] / 12, όπου Α= 24.000 

€ προσαυξανόμενο κατά 1.000 € εάν η μητέρα έχει ένα τέκνο, 2.000 € εάν έχει 

δύο  τέκνα  και  10.000  €  εάν  έχει  τρία  τέκνα  (το  ποσό  των  10.000  €  θα 

προσαυξάνεται  κατά  1.000  €  για  κάθε  τέκνο  πέραν  του  τρίτου) και  Ε= το 

ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα.

β)  Η  κατάσταση  απασχόλησης,  η   εργασιακή  σχέση  και  το  είδος 

απασχόλησης. Για εργαζόμενες γυναίκες + 35 μόρια, για σύμβαση εργασίας 

μερικής απασχόλησης + 45 μόρια, για σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου + 

40 μόρια.
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γ) Η ανεργία  από τον Ο.Α.Ε.Δ. με δελτίο ανεργίας σε ισχύ 10 μόρια, άνεργες 

που λαμβάνουν  τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. με 20 μόρια.

δ)  Η οικογενειακή κατάσταση. Προτεραιότητα δίδεται στις μητέρες που 

 ανήκουν στην ομάδα των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω + 35 
μόρια, 

 έχουν τέκνα που ανήκουν στην ομάδα των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 
35% και άνω + 30 μόρια, 

 είναι χήρες + 35 μόρια, 

 είναι άγαμες μητέρες + 30 μόρια, 

 είναι διαζευγμένες ή σε διάσταση + 25 μόρια, 

 είναι τρίτεκνες  - πολύτεκνες + 20 μόρια, 

 έχουν σύζυγο που ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 
67%  και άνω + 15 μόρια, 

 έχουν σύζυγο μακροχρόνια άνεργο (άνω των 12 μηνών) +10 μόρια. 

Η μοριοδότηση των ανωτέρω κριτηρίων παρουσιάζεται αναλυτικά και στον ακόλουθο 

πίνακα:

   

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ

1. Ετήσιο δηλωθέν εισόδημα [(Α/Ε) Χ 100] / 12

2. Κατάσταση απασχόλησης, 
εργασιακή σχέση και είδος 
απασχόλησης

Εργαζόμενες 35

Εργαζόμενες με συμβάσεις 
μερικής απασχόλησης

45

Εργαζόμενες με συμβάσεις 
ορισμένου χρόνου

40

3. Ανεργίας από ΟΑΕΔ

Άνεργες με δελτίο ανεργίας 10

Άνεργες που λαμβάνουν τακτικό 
επίδομα από ΟΑΕΔ

20

4. Οικογενειακή κατάσταση Μητέρες με αναπηρία 35% και 
άνω

35

Χήρες 35

Μητέρες με παιδιά ΑμεΑ με 
αναπηρία 35% και άνω

30

Άγαμες μητέρες 30

Διαζευγμένες μητέρες ή σε 
διάσταση

25
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Τρίτεκνες-Πολύτεκνες 20

Με σύζυγο ΑμεΑ με αναπηρία 
67% και άνω

15

Με σύζυγο μακροχρόνια άνεργο 10

2.6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

2.6.1  Διαδικασία επιλογής

Η επιλογή των ωφελουμένων γυναικών θα πραγματοποιηθεί από τις Επιτροπές 

του  Άρθρου  3  της  παρούσας,  οι  οποίες  θα  συστήνονται  /συγκροτούνται  με 

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Ε.Ε.Τ.Α.Α  Α.Ε.

Συγκεκριμένα, η διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων έχει ως εξής:

α)  Έλεγχος  πληρότητας  των  «Αιτήσεων  συμμετοχής  –  Δηλώσεων»  και  των 

συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών. Ειδικότερα ελέγχονται: η εμπρόθεσμη 

υποβολή των «Αιτήσεων συμμετοχής – Δηλώσεων» και των δικαιολογητικών, 

η πληρότητα υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών και η ισχύς τους, 

κατά  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  της  «Αίτησης  συμμετοχής  – 

Δήλωσης».  Οι  «Αιτήσεις  συμμετοχής – Δηλώσεις»,  οι  οποίες  δεν πληρούν 

τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  συμμετοχής  της  παρούσας  πρόσκλησης, 

απορρίπτονται. Οι απορριφθείσες γυναίκες με την αιτιολογία απόρριψής τους 

θα αναγράφονται σε σχετικό πίνακα.

β)  Εισαγωγή  στοιχείων  των  «Αιτήσεων  συμμετοχής  –  Δηλώσεων»  σε 

μηχανογραφικό σύστημα από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), όπου 

υποβάλλεται η Αίτηση συμμετοχής.

γ)  Βαθμολόγηση των υποψηφίων,  σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου 

2.5, τα οποία αντιστοιχούν σε μόρια. Σε περίπτωση ισοβαθμιών, προηγείται 

η υποψήφια που έχει συγκεντρώσει περισσότερα μόρια στο πρώτο κριτήριο κι 

αν αυτά συμπίπτουν,  στο δεύτερο κριτήριο  και  ούτω καθεξής  (όπως αυτά 

ορίζονται στην παράγραφο 3.5). Αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια 

χωρίς  να  καταστεί  δυνατός  ο  καθορισμός  της  σειράς  μεταξύ  των 

ισοβαθμούντων  η  μεταξύ  τους  σειρά  καθορίζεται  σε  κλήρωση,  η  οποία 

διενεργείται μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

δ)  Κατάταξη των υποψηφίων σε πίνακα ανά Νομό, κατά φθίνουσα σειρά, με 

βάση τη βαθμολόγησή τους. 
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Οι Πίνακες κατάταξης των δυνητικά ωφελουμένων και  οι  Πίνακες των 

απορριφθεισών γυναικών ανά Νομό θα αναρτηθούν στις 22/07/2010 

α) στα Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α 

    Γραφεία  Αθηνών  (Μυλλέρου  73-77,  10436,  Αθήνα  /  στάση  ΜΕΤΡΟ 

«Μεταξουργείο» ), στα τηλέφωνα 210-5214600.

     Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας (Δωδεκανήσου 23, 54626, Θεσσαλονίκη), 

στα τηλέφωνα 2310-544714.

     Γραφείο Θεσσαλίας (Ηρώων  Πολυτεχνείου  211,  41221,  Λάρισα),  στα 

τηλέφωνα 2410-579220.

 β) στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) του Νομού. 

Επίσης,  οι  Πίνακες  αυτοί,  θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα  www.eetaa.gr/ της 

Ε.Ε.Τ.Α.Α.,  καθώς  επίσης  και  στις  ιστοσελίδες  www.prosonolotachos.gr ή 

www.epanad.gov.gr της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του 

Υπουργείου  Εργασίας  και  Κοινωνικής  Ασφάλισης  ,και  www.kedke.gr.  της 

Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. 

2.6.2  Ενστάσεις 

Ενστάσεις  κατά  των  αποτελεσμάτων  των  ανωτέρω  Πινάκων  μπορούν  να 

υποβληθούν ΜΟΝΟ ενώπιον της Ε.Ε.Τ.Α.Α  Α.Ε., εγγράφως, στη Διεύθυνση 

Μυλλέρου 73-77 (Τ.Κ.104 36) Αθήνα,  εντός 4 ημερών από την επομένη της 

ημερομηνίας ανακοίνωσής τους. 

Από τις ενστάσεις που θα υποβληθούν θα ληφθούν υπόψη μόνον αυτές που 

έχουν παραληφθεί και πρωτοκολληθεί μέχρι την 28/07/2010 και ώρα 14:30 

μ.μ. 

Ενστάσεις  που θα  υποβληθούν  με  οποιονδήποτε  τρόπο  μετά την παραπάνω 

ημερομηνία  και  ώρα  απορρίπτονται  ως  εκπρόθεσμες.  Προσοχή  η  έγκαιρη 

υποβολή θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου. Η ημερομηνία 

σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν  λαμβάνεται υπόψη.

Σε  περίπτωση  υποβολής  ταχυδρομικώς  ή  με  υπηρεσία  ταχυμεταφοράς 

(courier),  η  ένσταση  υποβάλλεται  σε  σφραγισμένο  φάκελο,  στον  οποίο 

εξωτερικά  θα  πρέπει  υποχρεωτικά  να  αναγράφεται  η  ένδειξη  «ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ».

                                                                                                           

19

http://www.kedke.gr/
http://www.epanad.gov.gr/
http://www.prosonolotachos.gr/
http://www.eetaa.gr/


2.6.3   Αποτελέσματα

Μετά  την  εξέταση  των  υποβληθεισών  ενστάσεων,  καταρτίζονται  οι 

οριστικοί Πίνακες κατάταξης των δυνητικά ωφελουμένων γυναικών και των 

απορριφθεισών γυναικών ανά Νομό.

Από  τη  σύζευξη  του  οριστικού  πίνακα  κατάταξης  των  δυνητικά 

ωφελουμένων  γυναικών  με  τον  οριστικό  πίνακα  των  υπαχθεισών 

Δομών και με τη βοήθεια μηχανογραφικού συστήματος, θα προκύψουν 

οι πίνακες των ωφελουμένων γυναικών με τις παρεχόμενες σε αυτές θέσεις 

φροντίδας και φιλοξενίας των τέκνων τους από τις Δομές ανά Νομό.

Οι  πίνακες  αυτοί,  θα  αναγράφουν  τα  στοιχεία  τόσο  της  ωφελουμένης 

(ονοματεπώνυμο μητέρας, ονοματεπώνυμο τέκνου κλπ.), όσο και τα στοιχεία 

της  αντίστοιχης  Δομής  (επωνυμία,  διευθύνσεις,  τηλέφωνα  επικοινωνίας, 

παρεχόμενες υπηρεσίες κλπ.).

Οι  μητέρες  που  δεν  θα  επιλεγούν,  θα  περιληφθούν  σε  νέους   πίνακες 

επιλαχουσών  ανά  Νομό,  κατά  απόλυτη  σειρά  προτεραιότητας  επιτευχθείσας 

βαθμολογίας. Ο πίνακας αυτός, θα χρησιμοποιηθεί για την αναπλήρωση κενών 

θέσεων που τυχόν θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. 

Η ανάρτηση όλων των ανωτέρω Πινάκων (ωφελούμενες, επιλαχούσες) 

θα γίνει στις 30/07/2010 

 στα Κεντρικά γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α (Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα / 

στάση ΜΕΤΡΟ «Μεταξουργείο»), και 

 στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) του Νομού. 

Επίσης, οι Πίνακες αυτοί, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα  www.eetaa.gr/ της 

Ε.Ε.Τ.Α.Α.,  καθώς  επίσης  και  στις  ιστοσελίδες  www.prosonolotachos.gr ή 

www.epanad.gov.gr της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ,και  www.kedke.gr. της 

Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. 

Οι δε αιτηθείσες θα θεωρείται ότι έλαβαν γνώση αυτών, με μόνη την 

ανάρτηση των σχετικών πινάκων εκ μέρους  της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
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2.7.    ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΕΚΝΩΝ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ - ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ.

2.7.1  Εγγραφές τέκνων στις Δομές

Μετά  την  ανακοίνωση  των  Πινάκων  της  σύζευξης,  οι  μητέρες  έχουν  τη 

δυνατότητα να εγγράψουν  τα  τέκνα τους  στις  Δομές  όπου τοποθετούνται.  Η 

εγγραφή θα πρέπει  να  γίνει  μέχρι  και  τις  06/09/2010. Στην περίπτωση μη 

προσέλευσής τους κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα οι Δομές ενημερώνουν 

την Ε.Ε.Τ.Α.Α  Α.Ε.

Η  Ε.Ε.Τ.Α.Α  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  τις  διαγράψει  από  ωφελούμενες,  να 

ακυρώσει τη σχετική «εντολή τοποθέτησης» του τέκνου τους και να καλέσει τις 

αντίστοιχες επιλαχούσες.

2.7.2«Εντολή  Τοποθέτησης»   -«Συνοδευτικό  Έντυπο  Εντολής 

Τοποθέτησης»

Η «Εντολή Τοποθέτησης» καθώς και τα «Συνοδευτικά Έντυπα Εντολής 

Τοποθέτησης» εκδίδονται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α., χορηγούνται στις ωφελούμενες 

και διαβιβάζονται σε αυτές μέσω των Δομών όπου τοποθετούνται τα τέκνα 

τους.

Ως  εκ  τούτου,  οι  ωφελούμενες,  με  την  εγγραφή  του  τέκνου  τους,  θα 

παραλαμβάνουν από τη Δομή, το πρωτότυπο της «Εντολής Τοποθέτησης» καθώς 

και τα «Συνοδευτικά Έντυπα Εντολής Τοποθέτησης». 

Μετά την εγγραφή, στη Δομή θα παραμένουν το υπογεγραμμένο από τη μητέρα 

αντίγραφο  της  «Εντολής  Τοποθέτησης»  καθώς  και  τα  «Συνοδευτικά  Έντυπα 

Εντολής Τοποθέτησης». 

Κάθε  μήνα,  από την 1η έως την 5η ημέρα,  οι  ωφελούμενες  υποχρεούνται  να 

βεβαιώνουν τη συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας 

του τέκνου τους από τη Δομή για το μήνα αυτό, υπογράφοντας στο αντίστοιχο 

πεδίο του Συνοδευτικού Εντύπου. 

Το  «Συνοδευτικό Έντυπο Εντολής Τοποθέτησης»  θα αποτελεί απόδειξη για τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες και θα θεμελιώνει τη δαπάνη για την πληρωμή της Δομής 

εκ μέρους της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
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Επιπλέον,  οι  ωφελούμενες  υποχρεούνται  να  υποβάλλουν  ό,τι  άλλο  σχετικό 

έγγραφο τους ζητηθεί από τη Δομή ή την Ε.Ε.Τ.Α.Α , στο πλαίσιο της υλοποίησης 

των πράξεων της παρούσας.

2.7.3  Διακοπή  φροντίδας  και  φιλοξενίας  του  τέκνου  σε  Δομή 

παρεχόμενης υπηρεσίας 

Σε περίπτωση που η ωφελούμενη μητέρα, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, 

αποφασίσει  τη διακοπή της παροχής των υπηρεσιών φροντίδας και  φιλοξενίας 

του τέκνου της, οφείλει  να δηλώσει αυτό, εγγράφως, υπεύθυνα και εντός 10 

ημερών (από την ημερομηνία διακοπής), τόσο προς τη Δομή όσο και προς την 

Ε.Ε.Τ.Α.Α.

ΑΡΘΡΟ 3

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η διαδικασία υπαγωγής των Δομών, όπως και της επιλογής των ωφελουμένων γυναικών 

και σύζευξης των ωφελουμένων γυναικών με τις υπαχθείσες Δομές,  διενεργείται από 

Επιτροπές που θα συστήνονται /συγκροτούνται με Απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Τ.Α.Α  Α.Ε

3.1  Σύσταση /Συγκρότηση Επιτροπών

Ειδικότερα, συγκροτείται:

Α.  Γνωμοδοτική Επιτροπή – Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (Ε.Δ.Δ.)

Β. Επιτροπή Ελέγχου Πληρότητας / Επιλεξιμότητας των «Αιτήσεων συμμετοχής – 

Δηλώσεων» των γυναικών  (Πρωτοβάθμιος Έλεγχος) 

Γ.  Επιτροπή Υποστήριξης – Δειγματοληπτικού Ελέγχου (Δευτ/βάθμιος Έλεγχος)

Δ.  Επιτροπή Εκδίκασης Ενστάσεων (Ε.Ε.Ε.).

Το έργο των προαναφερόμενων  Επιτροπών εξειδικεύεται ως εξής:

Α.  Έργο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής -  Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 

(Ε.Δ.Δ.) είναι:

α)  η  παροχή  κατευθύνσεων  προς  όλες  τις  Επιτροπές,  με  στόχο  τη 

διευκόλυνση του έργου τους. 
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β)  η επιβεβαίωση της διαδικασίας ελέγχου των Επιτροπών Ελέγχου Πληρότητας / 

Επιλεξιμότητας και της  Επιτροπής Υποστήριξης - Δειγματοληπτικού Ελέγχου 

για τις Δομές. Η Επιτροπή –Ε.Δ.Δ. καθορίζει το ποσοστό αξιόπιστου δείγματος 

για τη διενέργεια του δευτεροβάθμιου ελέγχου και συγκρίνει τα αποτελέσματα 

του  δευτεροβάθμιου  ελέγχου  με  τα  αντίστοιχα  του  πρωτοβάθμιου.  Σε 

περίπτωση απόκλισης, μεταξύ των αποτελεσμάτων του πρωτοβάθμιου και του 

δευτεροβάθμιου  ελέγχου,  μικρότερης  ή  ίσης  του  20% επί  του  δείγματος, 

υπερισχύουν  τα  αποτελέσματα  της  Επιτροπής  Υποστήριξης  - 

Δειγματοληπτικού  Ελέγχου.  Σε  περίπτωση  που  διαπιστωθεί  ότι  υπάρχει 

απόκλιση  μεγαλύτερη  του  20% επί  του  δείγματος,  τα  αποτελέσματα  της 

συγκεκριμένης Επιτροπής του πρωτοβάθμιου ελέγχου ακυρώνονται και οι εν 

λόγω  έλεγχοι  επαναλαμβάνονται  από  την  Επιτροπή  Υποστήριξης  - 

Δειγματοληπτικού Ελέγχου της οποίας τα αποτελέσματα υπερισχύουν.

γ)  η επικύρωση και έγκριση του οριστικού πίνακα των υπαχθεισών Δομών, ο 

οποίος διαβιβάζεται προς έγκριση στο Δ.Σ. της Ε.Ε.Τ.Α.Α.  

δ)  η επικύρωση και έγκριση του οριστικού πίνακα των επιλαχουσών γυναικών 

ανά Νομό, κατά απόλυτη σειρά προτεραιότητας επιτευχθείσας βαθμολογίας,  

ε) η σύζευξη του οριστικού πίνακα κατάταξης των δυνητικά ωφελουμένων γυναικών με 

τον οριστικό πίνακα των υπαχθεισών Δομών. Από τη σύζευξη αυτή, θα προκύψουν 

οι  πίνακες  των  ωφελουμένων  γυναικών  με  τις  παρεχόμενες  σε  αυτές  θέσεις 

φροντίδας και φιλοξενίας των τέκνων τους από τις Δομές ανά Νομό. 

στ)  η έγκριση των πινάκων των  Επιτροπών,

ζ)  η διαβίβαση του συνόλου των πινάκων που καταρτίζονται  ή εγκρίνονται από τη 

Γνωμοδοτική Επιτροπή  - Ε.Δ.Δ. προς έγκριση στο Δ.Σ. της Ε.Ε.Τ.Α.Α, και

 η)  η  εισήγηση  στο  Δ.Σ.  της  Ε.Ε.Τ.Α.Α.  για  τη  μεταφορά  τυχόν  αδιάθετων 

υπολοίπων του προϋπολογισμού καθώς και για ότι άλλο κριθεί αναγκαίο. 

Β. Έργο  της  Επιτροπής  Ελέγχου  Πληρότητας  /  Επιλεξιμότητας  των 

«Αιτήσεων   συμμετοχής-  Δηλώσεων»  των  Γυναικών  (Πρωτοβάθμιος 

Έλεγχος) είναι:

 α)  αφενός για τις  «Αιτήσεις  συμμετοχής»  που έχουν υποβληθεί  μέσω των Κ.Ε.Π.  ο 

έλεγχος της πληρότητας και επιλεξιμότητας των δικαιολογητικών που συνοδεύουν τις 

«Αιτήσεις συμμετοχής – Δηλώσεις» και αφετέρου, για τις «Αιτήσεις συμμετοχής»  που 

έχουν  υποβληθεί  ταχυδρομικά  ή  με  ταχυμεταφορά,  το  έργο  της  Επιτροπής  θα 

περιλαμβάνει τον έλεγχο και την ηλεκτρονική καταχώρηση της Αίτησης. 
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β)  η βαθμολόγηση των γυναικών που πληρούν τους ανωτέρω όρους σύμφωνα με τα 

κριτήρια  της  Πρόσκλησης,  τα  οποία  αντιστοιχούν  σε  μόρια  και  η  καταχώριση  σε 

μηχανογραφικό σύστημα.   

γ)  η κατάταξη των ανωτέρω υποψηφίων σε πίνακα ανά Νομό κατά φθίνουσα σειρά με 

βάση τη βαθμολόγησή τους.  Σε περίπτωση ισοβαθμιών, προηγείται η υποψήφια που 

έχει συγκεντρώσει περισσότερα μόρια στο πρώτο κριτήριο κι αν αυτά συμπίπτουν, στο 

δεύτερο  κριτήριο  και  ούτω  καθεξής  (όπως  αυτά  ορίζονται  στην  Πρόσκληση).  Αν 

εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της 

σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται σε κλήρωση, η 

οποία διενεργείται μετά από Απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Τ.Α.Α. 

 δ) η κατάρτιση πίνακα με τις απορριφθείσες γυναίκες συνοδευόμενο από την  αιτιολογία 

απόρριψης.

 ε) η διαβίβαση των ανωτέρω πινάκων (δ & ε) προς έγκριση στην Γνωμοδοτική  Επιτροπή 

– Ε.Δ.Δ.

       Γ.  Έργο  της  Επιτροπής  Υποστήριξης  -  Δειγματοληπτικού  Ελέγχου 

(Δευτ/βάθμιος Έλεγχος) είναι:

α) ο δειγματοληπτικός έλεγχος των «Αιτήσεων συμμετοχής – Δηλώσεων – Προσφορών» 

των Δομών και των «Αιτήσεων συμμετοχής – Δηλώσεων» των γυναικών, στη βάση 

στατιστικά αξιόπιστου ποσοστού αιτήσεων (δείγμα), το οποίο θα καθοριστεί  από τη 

Γνωμοδοτική Επιτροπή  - Ε.Δ.Δ. και θα καλύπτει το έργο όλων των Επιτροπών του 

πρωτοβάθμιου ελέγχου (από σημείο Β και Γ ανωτέρω), 

β)  η  διαβίβαση  των  αποτελεσμάτων  των  εν  λόγω  ελέγχων  στη  Γνωμοδοτική 

Επιτροπή - Ε.Δ.Δ.

γ) η  επανάληψη των ελέγχων και η διόρθωση των αποτελεσμάτων ελέγχου, κατόπιν 

σχετικής εντολής από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή –Ε.Δ.Δ. 

     δ) η υποστήριξη των συμμετεχόντων μέσω λειτουργίας  help desk για παροχή τυχόν 

διευκρινίσεων.

    

Δ.  Έργο της Επιτροπής Εκδίκασης Ενστάσεων (Ε.Ε.Ε.) είναι:

α)  η εξέταση τυχόν ενστάσεων.

            β)  η εισήγηση στη Γνωμοδοτική Επιτροπή - Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 

(Ε.Δ.Δ.) των αποτελεσμάτων από  την εξέταση των ενστάσεων.
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Για τις ως άνω διαδικασίες, που διενεργούνται από όλες τις Επιτροπές συντάσσονται πρακτικά.  

Οι ανωτέρω Επιτροπές συστήνονται  /συγκροτούνται στα Κεντρικά Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α.  και 

αποτελούνται  από  υπαλλήλους  της  Ε.Ε.Τ.Α.Α,  της  ΕΥΔ  του  Ε.Π.  «Ανάπτυξη  Ανθρώπινου 

Δυναμικού) και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Το έργο όλων των ανωτέρω Επιτροπών θα διεκπεραιωθεί σε ώρες εντός ωραρίου εργασίας του 

προσωπικού, με διάρκεια έως 31/07/2010 και δεν θα είναι αμειβόμενο. 

Τροποποιήσεις  των  προθεσμιών  για  την  διαδικασία  επιλογής,  εφόσον  οι  συνθήκες  το 

επιβάλλουν,  θα  ορίζονται  με  απόφαση  του  Δ.Σ.  της  Ε.Ε.Τ.Α.Α.  γενομένης  σχετικής 

δημοσίευσης στον τύπο.

Πληροφορίες θα δίνονται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α  Α.Ε. και στα τηλέφωνα 213.1320.600. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ  ΠΑΡΟΥΣΑΣ, ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΥΠΟ. 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α  Α.Ε. 

    ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ                     
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