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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ – ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩH
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΠΡΟ ΣΟΤ ΦΟΡΕΙ/ΔΟΜΕ

ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΡΑΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΘΗ ΟΘΚΟΓΕΝΕΘΑΚΗ ΚΑΘ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΘΚΗ ΖΩΗ»
ΕΣΟΤ 2018-2019
Η Ειιεληθή Εηαηξεία Τνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., πξνθεηκέλνπ λα θαηαξηίζεη ενδεικτικό και μη
εξαντλητικό κατάλογο 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)

λα δειώζνπλ, εθόζνλ ην επηζπκνύλ, κέρξη ηελ Πέμπτη 31/5/2018 και ώπα 24.00 μ.μ., ηελ πξόζεζή ηνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζην
πιαίζην ηεο παξαπάλω δξάζεο, πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ ππεξεζίεο θξνληίδαο θαη θηινμελίαο ζε βξέθε, λήπηα, παηδηά θαη
άηνκα ΜΕΑ ηωλ ωθεινπκέλωλ/θαηόρωλ «Αμίαο Τνπνζέηεζεο» (voucher) ωο εμήο:

1. Σηελ πεξίπηωζε Φνξέωλ/Δνκώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηνλ πξνεγνύκελν εηήζην θύθιν ηνπ Πξνγξάκκαηνο (2017-2018), νη
ελδηαθεξόκελνη Φνξείο κε ηνλ ΑΦΜ ηνπο θαη ηνλ εηδηθό θωδηθό πνπ ήδε δηαζέηνπλ, ζα θάλνπλ εηζαγωγή ζηελ εηδηθή
ειεθηξνληθή εθαξκνγή γηα ηελ αίηεζε δήιωζε-ζπκκεηνρή ηωλ θνξέωλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην Πξόγξακκα 2017-2018
https://www.eetaa.gr/enarmonisi/paidikoi_stathmoi_2018/foreis_2018/index.php, πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη γηα ηνλ ζθνπό
ε Ε.Ε.Τ.Α.Α. θαη ζα δειώζνπλ, κόλνλ ειεθηξνληθά, όηη επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ κε ηα ζηνηρεία ηωλ δνκώλ πνπ έρνπλ
εληαρζεί ζηε δξάζε ηνπ έηνπο 2017 – 2018 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
ζηνηρεία πνπ κεηαβάιινληαη.

2. Σε πεξίπηωζε Φνξέα/Δνκήο πνπ ζπκκεηέρεη γηα πξώηε θνξά ζηελ δξάζε (ή ηωλ κεηαβνιώλ ηεο παξαγξάθνπ 1) ζα
ζπκπιεξώλεηαη ε Αίηεζε - Δήιωζε ηνπ θνξέα, ε νπνία θαη ζα απνζηαιεί ππνγεγξακκέλε ζε κνξθή pdf ζηε δηεύζπλζε
enarmonisi2018@eetaa.gr καδί κε θωηνηππία ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ή νπνηνπδήπνηε άιινπ ηζνδύλακνπ
εγγξάθνπ απνδεηθλύεη ηε λνκηκόηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δνκήο. Η αίηεζε ζεωξείηαη έγθπξε κόλνλ κεηά ηελ απνζηνιή ζηελ
παξαπάλω δηεύζπλζε enarmonisi2018@eetaa.gr ηεο Ε.Ε.Τ.Α.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ
ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε.
Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα, τηλ. 213-1320600
fax: 210-5214666

ΔΡΑΗ :
«ΕΝΑΡΜΟΝΙΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΖΩΗ»
χολικό έτος 2018-2019

Οη Φνξείο/Δνκέο, πνπ ζα έρνπλ δειώζεη όηη πξνηίζεληαη λα παξέρνπλ ππεξεζίεο κε «Αμία Τνπνζέηεζεο» πξνο ηνπο
ωθεινύκελνπο, κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ πίλαθα ωθεινπκέλωλ «Αμίαο ηνπνζέηεζεο» (voucher), ζα ζπκκεηέρνπλ ζε
ελδεηθηηθή θαη κε δεζκεπηηθή ζύδεπμε κε ην 70% (γηα βξεθηθνύο, βξεθνλεπηαθνύο θαη παηδηθνύο ζηαζκνύο) ή ην 100% (γηα ηηο
δνκέο ΚΔΑΠ είηε ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) ηεο δπλακηθόηεηαο γηα θάζε δνκή ηνπο. Η δηαδηθαζία ζύδεπμεο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί από ηελ
Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., γηα όζνπο ωθεινύκελνπο δειώζνπλ κέρξη 5 (ή 2 γηα δνκέο ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) δνκέο ηνπ ελδεηθηηθνύ θαη κε
δεζκεπηηθνύ θαηαιόγνπ, αλαιόγωο θαηεγνξίαο, νπόηε θαη ζα γίλεη ζρεηηθή αλάξηεζε ζηνλ ηζηόηνπν ηεο Ε.Ε.Τ.Α.Α, εάλ βάζεη ηεο
δήιωζεο ηεο δνκήο/θνξέα ππάξρνπλ δηαζέζηκεο ζέζεηο.
Η δηαδηθαζία ηεο ζύδεπμεο είλαη ελδεηθηηθή θαη δελ παξάγεη δεζκεπηηθά απνηειέζκαηα νύηε γηα ηνλ Φνξέα/Δνκή νύηε θαη γηα ηνλ
ωθεινύκελν/λε «Αμίαο Τνπνζέηεζεο» (voucher), θαζώο ν ωθεινύκελνο/θάηνρνο «Αμίαο Τνπνζέηεζεο» (voucher) ζα έρεη ηε
δπλαηόηεηα λα απεπζπλζεί ζε νπνηνλδήπνηε θνξέα/δνκή γηα ηελ εγγξαθή ηνπ/ηωλ παηδηνύ/ώλ ηνπο, είηε ζηελ Δνκή, γηα ηελ νπνία
ελεκεξώζεθε όηη ππάξρνπλ δηαζέζηκεο ζέζεηο, δπλάκεη ηεο ελδεηθηηθήο ζύδεπμεο, είηε ζε νπνηαδήπνηε άιιε δνκή επηζπκεί θαη ζα
είλαη ζηελ επρέξεηα ηνπ θνξέα λα απνδερηεί ηε ζρεηηθή αίηεζε εγγξαθήο.

Θεόδωξνο Γθνηζόπνπινο
Δηεπζύλωλ Σύκβνπινο ηεο Ε.Ε.Τ.Α.Α.

