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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ - ΠΡΟΚΛΗΗ 

ΧΟΡΗΓΗΗ ΠΡΟΘΕΣΩΝ «ΑΞΙΩΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ» VOUCHERS 

 

Η Ελλθνικι Εταιρεία Σοπικισ Ανάπτυξθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Ε.Σ.Α.Α.)  Α.Ε. 

ςτο πλαίςιο τησ δράςησ «Εναρμόνιςθ οικογενειακισ και επαγγελματικισ ηωισ» ζτουσ 2017-2018, ζχοντασ υπόψη 
την παρ. 8 του άρθρου 8 τησ με αριθμό 17/οικ.321/ ΕΥΣΕΚΤ/55471 ΚΥΑ ΦΕΚ Βϋ1719/18-5-2017) τησ ΚΥΑ, όπωσ 
ιςχφει: 

καλεί 

τουσ υποψηφίουσ, οι οποίοι ςυμμετείχαν ςτη πρόςκληςη με Αρ. Πρωτ. 5122/23-5-2017, που εξζδωςε η Ε.Ε.Τ.Α.Α. 
Α.Ε. για το ςχολικό ζτοσ 2017-2018 και οι οποίοι ενϊ είχαν πλιρθ φάκελο δικαιολογθτικών δεν ζλαβαν voucher 
λόγω εξάντλθςθσ προχπολογιςμοφ, να δηλϊςουν ότι επιθυμοφν να τουσ χορηγηθεί voucher ςτην θλεκτρονικι 
εφαρμογή “Yποβολι αίτθςθσ για τθ χοριγθςθ πρόςκετων voucher” με τη χρήςη του προςωπικοφ τουσ ΑΦΜ και 
ΑΜΚΑ. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολήσ τησ ανωτζρω ηλεκτρονικήσ αίτηςησ είναι η : 27/9/2017 και ώρα 24:00 

Ο κάθε υποψήφιοσ κατά την υποβολή τησ ΑΙΣΗΗ – ΔΗΛΩΗ για τη χορήγηςη voucher, είναι απαραίτητο να ζχει 
την ζγγραφη βεβαίωςη του Φορζα, ςτην οποία θα βεβαιϊνεται ότι ζχει βρει θζςη ςτο ςυγκεκριμζνο φορζα/δομή, 
όπου θα αναφζρεται και η ανάλογη με την ηλικία του παιδιοφ, Κατηγορία Θζςησ. Η βεβαίωςη αυτή θα 
ςυνυποβληθεί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά κατά την εγγραφή του παιδιοφ. 

Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., με απόφαςη του Διοικητικοφ Συμβουλίου θα χορηγήςει voucher ςτουσ ανωτζρω υποψήφιουσ, 
ςφμφωνα με τη μοριοδότηςη που ζχει ήδη διενεργήςει, μζχρι την εξάντληςη του προχπολογιςμοφ, όπωσ αυτόσ θα 
διαμορφωθεί. 

Σημειϊνεται ότι τα voucher τησ 2ησ κατανομήσ θα πρζπει να ενεργοποιηθοφν άμεςα και οι φορείσ θα πρζπει να 
αποςτείλουν ςτην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. τα απαραίτητα δικαιολογητικά μζχρι την 6η Οκτωβρίου 2017, ςφμφωνα με τη 
διαδικαςία και τουσ όρουσ τησ με αρ. πρωτ. 5122/23-5-2017 πρόςκληςησ. 

Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι όροι τησ ιςχφουςασ πρόςκληςησ με Αρ. Πρωτ. 5122/23-5-2017. 

 

Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2017 

Ο Διευθφνων Σφμβουλοσ τησ Ε.Ε.Τ.Α.Α. 

Θεόδωροσ Γκοτςόπουλοσ 

 


