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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ – ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΦΟΡΕΙ/ΔΟΜΕ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΡΑΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΘΗ ΟΘΚΟΓΕΝΕΘΑΚΗ ΚΑΘ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΘΚΗ ΖΩΗ» ΕΣΟΤ 2017-2018 

 

Η Ειιεληθή Εηαηξεία Τνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., πξνθεηκέλνπ λα θαηαξηίζεη ενδεικηικό και 
μη εξανηληηικό καηάλογο Φοπέων/Δομών πξνο δηεπθόιπλζε - ελεκέξωζε ηωλ ωθεινύκελωλ - θαηόρωλ “αμηώλ 
ηνπνζέηεζεο” (vouchers) ηεο παξαπάλω δξάζεο : 

ανακοινώνει – καλεί : 

- Τοσς βρεθικούς και βρεθονηπιακούς ζηαθμούς 

- Τοσς βρεθονηπιακούς ζηαθμούς Ολοκληρωμένης Φρονηίδας 

- Τοσς Παιδικούς Σηαθμούς 

- Τα Κένηρα Δημιοσργικής Απαζτόληζης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) και 

- Τα Κένηρα Δημιοσργικής Απαζτόληζης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕΑ) 

Να δειώζνπλ κέρξη ηελ Παπαζκευή 12/5/2017 και ώπα 24.00 μ.μ., εθόζνλ ην επηζπκνύλ, ηελ πξόζεζή ηνπο λα 
ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξαπάλω δξάζε, πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ ππεξεζίεο θξνληίδαο θαη θηινμελίαο ζε βξέθε, λήπηα, 
παηδηά θαη άηνκα ΜΕΑ ηωλ ωθεινπκέλωλ/θαηόρωλ «Αμίαο Τνπνζέηεζεο» (voucher) ωο εμήο: 

1. Οη Φνξείο/Δνκέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηνλ πξνεγνύκελν θύθιν ηνπ δξάζεο (2016-2017), κπνξνύλ λα δειώζνπλ ηελ 
ζπκκεηνρή ηνπο ειεθηξνληθά, κέζω ηεο εηδηθήο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο ζηε δηεύζπλζε 
https://www.eetaa.gr/enarmonisi/paidikoi_stathmoi_2017/foreis_2017/index.php , κε ηα ζηνηρεία ηωλ δνκώλ πνπ είραλ 
εληαρζεί ζηε δξάζε ηνπ έηνπο 2016 – 2017 θαη ηζρύνπλ κέρξη ζήκεξα. Γηα νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ή ηξνπνπνίεζε ηεο 
δπλακηθόηεηαο ή πξνζζήθε λέαο δνκήο, ν θνξέαο ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηελ δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 2, γηα 
ηα ζηνηρεία πνπ κεηαβάιινληαη.  

2. Οη Φνξείο/Δνκέο πνπ ζπκκεηέρνπλ γηα πξώηε θνξά ζηελ δξάζε, (ή ηωλ κεηαβνιώλ ηεο παξαγξάθνπ 1) πξέπεη λα 
ζπκπιεξώζνπλ ηελ Αίηεζε - δήιωζε ηνπ θνξέα θαη λα ηελ απνζηείινπλ ππνγεγξακκέλε ζε κνξθή pdf, καδί κε ηα 
απνδεηθηηθά ζηνηρεία πεξί δπλακηθόηεηαο ηεο/ηωλ Δνκήο/ηώλ ηνπο (άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ή ηνπ ΦΕΚ 
ζύζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ή νπνηνπδήπνηε άιινπ ηζνδύλακνπ εγγξάθνπ πνπ απνδεηθλύεη ηε λνκηκόηεηα ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηεο δνκήο), ζηελ δηεύζπλζε enarmonisi2017@eetaa.gr  

Οη Φνξείο/Δνκέο πνπ πξνηίζεληαη λα παξέρνπλ ππεξεζίεο κε «Αμία Τνπνζέηεζεο» πξνο ηνπο ωθεινύκελνπο, κπνξνύλ 
ζηελ παξνύζα θάζε λα δειώζνπλ δηαζέζηκεο ζέζεηο κέρξη ην 70% ηεο ζπλνιηθήο δπλακηθόηεηαο ηωλ δνκώλ ηνπο γηα 
βξεθηθνύο, βξεθνλεπηαθνύο θαη παηδηθνύο ζηαζκνύο ή κέρξη ην 100% γηα ΚΔΑΠ θαη ΚΔΑΠ-ΜΕΑ. Σεκεηώλεηαη όηη ηειηθά 
θάζε δνκή κπνξεί λα δερζεί αξηζκό ωθεινπκέλωλ κε «αμία ηνπνζέηεζεο» ίζν κε ηνλ αξηζκό ζέζεωλ ηεο ζπλνιηθήο 
δπλακηθόηεηάο ηεο. 

Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ πίλαθα θαηόρωλ/ωθεινύκελωλ «Αμίαο Τνπνζέηεζεο» ε ΕΕΤΑΑ ζα πξαγκαηνπνηήζεη 
δηαδηθαζία ζύδεπμεο θαη ζα ελεκεξώζεη κε αλάξηεζε ζηνλ ηζηόηνπό ηεο, εάλ βάζεη ηεο δήιωζεο ηνπ θνξέα/δνκήο, 
ππάξρνπλ δηαζέζηκεο ζέζεηο.   

Η δηαδηθαζία ηεο ζύδεπμεο είλαη ενδεικηική καη δελ παπάγει δεζμευηικά αποηελέζμαηα ηόζν γηα ηνλ Φνξέα/Δνκή όζν 
θαη γηα ηνλ ωθεινύκελν/λε, θαζώο ν θάηνρνο «Αμίαο Τνπνζέηεζεο» (voucher) ζα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα απεπζπλζεί ζε 
νπνηνλδήπνηε θνξέα/δνκή γηα ηελ εγγξαθή ηνπ/ηωλ παηδηνύ/ώλ ηνπ. 

 

Θεόδωξνο Γθνηζόπνπινο 

Δηεπζύλωλ Σύκβνπινο ηεο Ε.Ε.Τ.Α.Α.  


