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Με τη ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωςησ 

   

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ 

 

Με ηην έκδοζη ηυν οπιζηικών αποηελεζμάηυν και ηην επιλογή ηυν δικαιούσυν, οι υθελούμενερ/οι ηηρ 
δπάζηρ ππέπει :  

1. Να εκηςπώζοςν ηην «αξία ηοποθέηηζηρ» (voucher) για κάθε παιδί (μια για κάθε παιδί) από ηην 
ειδική εθαπμογή «οπιζηικά αποηελέζμαηα»  ηηρ Ε.Ε.Τ.Α.Α.  (με ηην ειζαγωγή ηος ΑΦΜ και ηος ΑΜΚΑ),  

2. Να απεςθςνθούν, μέχρι και την 1-9-2017, ζε οποιαδήποηε Δομή ηηρ επιλογήρ ηοςρ για ηην 
εγγπαθή ηυν παιδιών ηοςρ,  

Σημειώνεηαι όηι οι ωθελούμενοι δύνανηαι να απεςθςνθούν για ηην εγγπαθή ηος/ηων παιδιού/ών ηοςρ είηε 
ζηην Δομή, για ηην οποία ενημεπώθηκαν μέζω ηος ειδικήρ εθαπμογήρ όηι ςπάπσει δςναηόηηηα ηοποθέηηζηρ 
ηος παιδιού ηοςρ, δςνάμει ηηρ ενδεικηικήρ ζύζεςξηρ, είηε ζε οποιαδήποηε άλλη δομή επιθςμούν.  

Υπενθςμίζεηαι όηι η διαδικαζία ηηρ ζύζεςξηρ είναι ενδεικηική και δεν παπάγει δεζμεςηικά αποηελέζμαηα ηόζο 
για ηον Φοπέα / Δομή όζο και ηον ωθελούμενο/κάηοσο «Αξίαρ Τοποθέηηζηρ» (Voucher). 

3. Να ςπογπάτοςν ηη ζύμβαζη με ηον θοπέα επιλογή ηοςρ. Η ζύμβαζη ςπογπάθεηαι ζε ηπία 
ανηίηςπα, ένα για ηην/ηον υθελούμενο/νη,  ένα για ηον θοπέα και ένα για ηην Ε.Ε.Τ.Α.Α. 

4. Να ςπογπάτοςν ηην εξοςζιοδόηηζη ππορ ηην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για να διενεπγεί αςηή ηιρ πληπυμέρ ππορ 
ηη Δομή για λογαπιαζμό ηηρ/ηος 

5. Να ζςμπληπώζοςν  ηα ζηοισεία ηος Επυηημαηολογίος Ειζόδος ζηη ειδική εθαπμογή  από 25.8 έυρ 
5-9-2017 «Επυηημαηολόγιο Ειζόδος» ηηρ ΕΕΤΑΑ (με ηην ειζαγυγή ΑΦΜ και ΑΜΚΑ)  και να 
πποζκομίζοςν ζηην δομή ηη βεβαίυζη πος εκηςπώνεηαι από ηην εθαπμογή.  

Η οπιζηικοποίηζη ηυν ζηοισείυν ηος επυηημαηολογίος ειζόδος θα διενεπγηθεί μεηά ηιρ 25.8.2017 
διόηι απαιηούνηαι ηα ζηοισεία πος ιζσύοςν καηά ηην έναπξη ηηρ παποσήρ ςπηπεζιών.  

 

Σημειώνεηαι όηι αν δεν  ζςμπληπωθούν ηα ζηοισεία ηος επωηημαηολογίος ειζόδος ζηην εδική 
εθαπμογή ηηρ ΕΕΤΑΑ, η εγγπαθή - ηοποθέηηζη δεν θεωπείηαι έγκςπη για ηην ΕΕΤΑΑ και δεν θα 
ενεπγοποιείηαι η «αξία ηοποθέηηζηρ» (voucher) 

 


