
(ΚΓΑΠ – ΜΔΑ)  ΤΜΒΑΖ    
ΓΙΑ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΙΖΖ ΣΖ ΓΡΑΖ 

«ΔΝΑΡΜΟΝΙΖ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΖ ΚΑΙ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΖ ΕΩΖ»  ΔΣΟΤ 2017-2018 
 

Ση…. ………. Σήκεξα ηελ ………. 2017, κεηαμύ : 
Α. ηνπ θνξέα κε ηελ επσλπκία «……………………………….», πνπ εδξεύεη ζηε… ……………, νδόο 
……………….θαη ζα θαιείηαη ζηελ παξνύζα εθεμήο «Φνξέαο» θαη 
Β. ηεο/ηνπ ………… (ΑΦΜ ………. Γ.Ο.Υ. …………) γνλέα / θεδεκόλα ηνπ παηδηνύ 
………………………., πνπ δηακέλεη ζη…. …………………… νδόο …………. Αξ. ………….Τ.Κ. 
…………… (ηειέθσλα ……………………………………………..) θαη πνπ ζα θαιείηαη ζηελ παξνύζα 
εθεμήο «σθεινύκελνο/ε» 
  
αθνύ έιαβαλ ππόςε ηνπο :  
 

1. ηε κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 5122/23-5-2017 πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ 
πινπνίεζε πξάμεσλ ζην πιαίζην ηεο δξάζεο «Δλαξκόληζε Οηθνγελεηαθήο θαη 
Δπαγγεικαηηθήο Εσήο» ηνπ έηνπο 2017-2018, ε νπνία εθδόζεθε από ηελ «Διιεληθή Δηαηξεία 
Τνπηθήο Αλάπηπμεο & Απηνδηνίθεζεο Α.Δ.» (Δ.Δ.Τ.Α.Α. Α.Δ.), 

2. ηε κε αξηζκό 17/νηθ.ΔΥΣΔΚΤ/55417/19-5-2017 θνηλή απόθαζε ησλ ππνπξγώλ Δζσηεξηθώλ, 
Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο 
(ΦΔΚ Β΄1719/18-5-2017), όπσο απηή ηζρύεη, 

3. ηε κε αξηζκό …………………………………. «Αμία ηνπνζέηεζεο» (εθεμήο «voucher»), ε νπνία 
ρνξεγήζεθε ζηελ/ζηνλ σθεινύκελε/ν από ηελ Δ.Δ.Τ.Α.Α. Α.Δ., ην πνζό δε πνπ αληηζηνηρεί ζε 
απηή πξνέξρεηαη από ην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα ………………………. 

 
ζπκθσλνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα : 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Ζ Δ.Δ.Τ.Α.Α. Α.Δ. κε ηελ ππ’ αξηζκ. Πξση. 5122/23-5-2017 Πξόζθιεζε Δθδήισζεο 
Δλδηαθέξνληνο, ζην πιαίζην ηνπ ΔΣΠΑ 2014-2020, πξνζθάιεζε ηηο κεηέξεο βξεθώλ, λεπίσλ θαη 
παηδηώλ ή/θαη ηηο κεηέξεο λεπίσλ, παηδηώλ, εθήβσλ θαη αηόκσλ κε Αλαπεξία, θαζώο θαη άηνκα 
(γπλαίθεο θαη άλδξεο), πνπ ηνπο έρεη παξαρσξεζεί κε δηθαζηηθή απόθαζε ε επηκέιεηα ησλ 
παηδηώλ θαη άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε ρεξεία, νη νπνίνη/εο επηζπκνύλ λα εγγξάςνπλ ηα ηέθλα ηνπο 
ζε Γνκέο παξνρήο θξνληίδαο θαη θηινμελίαο βξεθώλ, λεπίσλ, παηδηώλ θαη αηόκσλ κε αλαπεξία, 
ώζηε λα δηαζθαιηζηεί ε ηζόηηκε πξόζβαζή ηνπο ζηελ εξγαζία, κέζσ ηεο παξνρήο πνηνηηθώλ 
ππεξεζηώλ, θαζώο θαη ε ηζόηηκε πξόζβαζε ησλ εππαζώλ νκάδσλ ζε πνηνηηθέο θνηλσληθέο 
ππεξεζίεο. 
Δλ πξνθεηκέλσ, ε/ν σθεινύκελε/νο είλαη θάηνρνο voucher θαη κε ηελ παξνύζα πξαγκαηνπνηείηαη ε 
έγγξαθε/ηνπνζέηεζε ηνπ παηδηνύ ηεο/ηνπ ζηε Γνκή «……………………………» ηνπ Φνξέα ππό 
ηνπο θαησηέξσ όξνπο θαη ζπκθσλίεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ – ΤΣΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΩΝ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΩΝ 
ΤΠΖΡΔΙΩΝ 

Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο απνηειεί ε παξνρή ππεξεζηώλ θξνληίδαο θαη θηινμελίαο 
από ηε Γνκή ηνπ Φνξέα πξνο ην παηδί ηεο/ηνπ σθεινπκέλεο/νπ, ζύκθσλα κε ην ζεζκηθό πιαίζην 
πνπ δηέπεη ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Γνκήο ηνπ Φνξέα θαη εθθξάδεηαη ζε αλζξσπνκήλεο 
θύιαμεο ηνπ παηδηνύ. 
Δηδηθόηεξα θαη θαηά ηα νξηδόκελα ζηελ ππ’ αξηζκ. 17/νηθ.321/ΔΥΣΔΚΤ/55417 θ.π.α. (ΦΔΚ Β΄ 
1719/18-05-2017) θαη ζηελ  κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 5122/23-5-2017 Πξόζθιεζε ηεο Δ.Δ.Τ.Α.Α. 
Α.Δ., νη ππεξεζίεο, πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζεζκηθό πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία 
ηεο Γνκήο ηνπ Φνξέα θαη νη νπνίεο ζα πξέπεη θαη’ ειάρηζην, λα παξέρνληαη θαη λα 
εμαζθαιίδνληαη, αθνξνύλ ζηελ δεκηνπξγηθή απαζρόιεζε ηνπ παηδηνύ/αηόκνπ, κέζσ 
πξνγξακκάησλ έθθξαζεο θαη ςπραγσγίαο, άζθεζεο ιόγνπ, αλάπηπμεο αηνκηθώλ θαη θνηλσληθώλ 
δεμηνηήησλ, άζιεζεο θαη ζσκαηηθήο αγσγήο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπκκεηνρή 
ηνπ παηδηνύ/αηόκνπ ζε πξνγξάκκαηα πξνεπαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, θαζώο θαη 
ε παξνρή ππνζηεξηθηηθώλ ππεξεζηώλ πξνο ην ίδην θαη ην νηθνγελεηαθό – ζπγγεληθό ηνπ 
πεξηβάιινλ, θαηά ηα νξηδόκελα ζηελ π.α. Π2β/νηθ.14957/2001 (ΦΔΚ Β΄ 1397), όπσο ηζρύεη. 



ΑΡΘΡΟ 2. XΡΟΝΙΚΖ ΓΙΑΡΚΔΙΑ – ΩΡΑΡΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Τν voucher έρεη ηζρύ από 1.9.2017 έσο θαη 31.7.2018 θαη αληίζηνηρε είλαη θαη ε δηάξθεηα ηεο 
παξνύζαο. 
Ζ Γνκή ηνπ Φνξέα ιεηηνπξγεί από Γεπηέξα έσο θαη Παξαζθεπή κε σξάξην ιεηηνπξγίαο από ……….. 
έσο θαη ……………., όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο  (από 1 Σεπηεκβξίνπ 2017 έσο θαη 31 
Ηνπιίνπ 2018). 

ΑΡΘΡΟ 3. ΤΝΟΛΙΚΟ ΣΜΖΜΑ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΩΝ ΤΠΖΡΔΙΩΝ 

Τν ζπλνιηθό ηίκεκα πνπ ζα θαηαβάιεη ε Δ.Δ.Τ.Α.Α. Α.Δ. ζηνλ Φνξέα, γηα ινγαξηαζκό ηεο/ηνπ 
σθεινύκελεο/νπ, αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ …………………………………………..Δπξώ (€…….). 
Τν αλσηέξσ πνζό πξνέξρεηαη από ην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα …………………………….. θαη αθνξά 
ζην ζπλνιηθό θόζηνο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ από ηε Γνκή ηνπ Φνξέα, όπσο απηέο αλαθέξνληαη 
ζην ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην αδεηνδόηεζήο ηεο θαη πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνύζα, πξνο ην παηδί 
ηεο/ηνπ σθεινύκελεο/νπ θαη γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 1 Σεπηεκβξίνπ 2017 έσο θαη 31 Ηνπιίνπ 
2018. Ζ κεηαθίλεζε ηνπ παηδηνύ/αηόκνπ πνπ απαζρνιείηαη ζηε Γνκή ηνπ Φνξέα, ζπκπεξηιακβάλεηαη 
ζην voucher. 

ΑΡΘΡΟ 4. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΖ/ΟΤ – ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΙ 

1. Σην ηέινο θάζε κήλα, ε/ν σθεινύκελε/νο ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώλεη θαη λα ππνγξάθεη 
κόλνλ ε ίδηα/νο ην κεληαίν δειηίν παξαθνινύζεζεο, βάζεη ηνπ νπνίνπ βεβαηώλεηαη ε παξνρή 
ππεξεζηώλ θξνληίδαο θαη θηινμελίαο ηνπ παηδηνύ/αηόκνπ ηεο/ηνπ από ηε Γνκή ηνπ Φνξέα 
θαηά ην κήλα απηό. 

2. Ζ/Ο σθεινύκελε/νο νθείιεη κεηά ηελ εγγξαθή ηνπ παηδηνύ/αηόκνπ ηεο/ηνπ ζην πξόγξακκα λα 
ζπκπιεξώζεη ηα ζηνηρεία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εηζόδνπ ζηελ εηδηθή εθαξκνγή ηεο Δ.Δ.Τ.Α.Α. 
Α.Δ. θαη λα πξνζθνκίζεη ζηε Γνκή ηνπ Φνξέα ηε βεβαίσζε πνπ εθηππώλεηαη από ηελ εηδηθή 
εθαξκνγή θαη θαηά ηελ απνρώξεζή ηεο/ηνπ από ην πξόγξακκα λα ζπκπιεξώζεη 
(Δξσηεκαηνιόγην Δμόδνπ), όπνηε θαη αλ απηή ζπκβεί, κε ζθνπό ηε ζπιινγή ησλ 
απαηηνύκελσλ δεδνκέλσλ (microdata). Αλ δελ ζπκπιεξσζνύλ ηα ζηνηρεία ηνπ 
εξσηεκαηνινγίνπ εηζόδνπ, ε εγγξαθή – ηνπνζέηεζε δε ζεσξείηαη έγθπξε θαη δε ζα 
ελεξγνπνηείηαη ην voucher. 

3. Σε θακκία πεξίπησζε ε/ν σθεινύκελε/νο δελ πξέπεη λα απνθξύπηεη ηελ θαηάζηαζε πγείαο 
ηνπ παηδηνύ ηεο/ηνπ, ώζηε λα κε δεκηνπξγείηαη πξόβιεκα ζηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Γνκήο 
ηνπ Φνξέα. 

ΑΡΘΡΟ 5. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΦΟΡΔΑ/ΓΟΜΖ - ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΙ 

1. Ζ Γνκή ηνπ Φνξέα ππνρξενύηαη θαη λα απαζρνιεί ην απαξαίηεην εηδηθεπκέλν θαη βνεζεηηθό 
πξνζσπηθό θαη λα πιεξνί ελ γέλεη ηνπο θαλόλεο πνπ πξνβιέπνληαη από ην ζεζκηθό πιαίζην 
ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο γηα ηελ νξζή πινπνίεζε ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. 

2. Ζ Γνκή ηνπ Φνξέα δελ επηηξέπεηαη λα πξνβαίλεη ζε ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δπλακηθόηεηάο 
ηεο (ζπλνιηθόο αξηζκόο θηινμελνύκελσλ παηδηώλ εληόο θαη εθηόο πξνγξάκκαηνο). 

3. Ζ Γνκή ηνπ Φνξέα ππνρξενύηαη θάζε κήλα λα εθηππώλεη κέζα από ην κεραλνγξαθηθό 
ζύζηεκα ηεο Δ.Δ.Τ.Α.Α. Α.Δ., ηα Μεληαία Γειηία Παξαθνινύζεζεο, πξνθεηκέλνπ λα 
ππνγξάθνληαη από ηελ/ηνλ σθεινύκελε/ν θαη ελ ζπλερεία, γηα λα πηζηνπνηεζεί ην θπζηθό 
αληηθείκελν θαη λα ζεκειησζεί ε ζρεηηθή δαπάλε, λα απνζηέιινληαη από ηνλ Φνξέα ζηελ 
Δ.Δ.Τ.Α.Α. Α.Δ. ηα πξσηόηππα, ελώ ηα αληίγξαθα ησλ κεληαίσλ δειηίσλ παξαθνινύζεζεο ζα 
ηεξνύληαη ζηελ έδξα ηνπ Φνξέα θαη ζηε Γνκή ηνπ. 

4. Ο Φνξέαο ππνρξενύηαη λα εθδίδεη πξνο ηελ/ηνλ σθεινύκελε/ν, ζε κεληαία βάζε, λόκηκα 
παξαζηαηηθά γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ηνπ/ηεο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηα Διιεληθά 
Λνγηζηηθά Πξόηππα, ην ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην θαη ην Σύζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ησλ 
Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΣΠΑ 2014-2020. Σε θάζε παξαζηαηηθό, πνπ αθνξά ζε 
πιεξσκέο ησλ πξάμεσλ ηεο Γξάζεο αλαγξάθεηαη ν ηίηινο ηεο πξάμεο θαη ην Δπηρεηξεζηαθό 
Πξόγξακκα ζην νπνίν θαηαλέκεηαη ε πιεξσκή. 

5. Ζ Γνκή ηνπ Φνξέα ππνρξενύηαη λα ζπιιέμεη από ηελ/ηνλ σθεινύκελε/ν α) θαηά ηελ έληαμή 
ηεο/ηνπ ηε βεβαίσζε όηη έρνπλ ζπκπιεξσζεί ην Δξσηεκαηνιόγην Δηζόδνπ θαη λα απνζηείιεη 
ζηελ Δ.Δ.Τ.Α.Α. Α.Δ. θαη β) θαηά ηελ απνρώξεζε ηεο/ηνπ, όπνηε θαη αλ απηή ζπκβεί, ην 
Δξσηεκαηνιόγην Δμόδνπ. Σεκεηώλεηαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ δελ απνζηαινύλ ζηελ 
Δ.Δ.Τ.Α.Α. Α.Δ., γηα νπνηνδήπνηε ιόγν, ε αλαθεξόκελε αλσηέξσ ζην ππό ζηνηρείν α) 
βεβαίσζε, θαζώο θαη ε παξνύζα, πξσηνηύπσο ππνγεγξακκέλε, ε εγγξαθή/ηνπνζέηεζε δελ 



ζεσξείηαη έγθπξε γηα ηελ Δ.Δ.Τ.Α.Α. Α.Δ. θαη δελ ζα ελεξγνπνηείηαη ην voucher από ηελ 
Δ.Δ.Τ.Α.Α. Α.Δ. 

6. Γεδνκέλνπ όηη ην voucher πνπ θαηέρεη ε/ν σθεινύκελε/νο θαιύπηεη ην ζπλνιηθό ηίκεκα ησλ 
παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα, ν Φνξέαο δελ δύλαηαη λα πξνβεί 
ζε είζπξαμε ηξνθείσλ ή άιιεο κνξθήο δηδάθηξσλ ή νπνηνπδήπνηε αληηηίκνπ από ηελ/ηνλ 
σθεινύκελε/ν γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ πνπ θαιύπηεη ην voucher. 

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΓΙΑΚΟΠΖ – ΜΖ ΥΡΖΖ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΖ ΤΠΖΡΔΙΑ 

Σε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο παξερόκελεο ππεξεζίαο γηα ιόγνπο πνπ δελ νθείινληαη ζε 
ππαηηηόηεηα ηεο Γνκήο, ηόηε απνδίδεηαη ζηνλ Φνξέα ην αληίηηκν ηνπ ηξέρνληνο κελόο από ηελ 
Δ.Δ.Τ.Α.Α. Α.Δ. 
Σε πεξηπηώζεηο δηαθνπήο ή κε ρξήζεο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ, είηε θαηόπηλ δειώζεσο ηνπ 
σθεινύκελνπ είηε εθόζνλ ζπληξέρνπλ ιόγνη δηαθνπήο, ζύκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα 
λνκνζεζία θαη ηνλ θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο ηνπ Φνξέα/Γνκήο, εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε από ηελ 
Δ.Δ.Τ.Α.Α. Α.Δ. θαη δηαθόπηεηαη ε απόδνζε ηνπ αληηηίκνπ ζηνλ Φνξέα. 

Ζ κε ρξήζε ηεο παξερόκελεο ππεξεζίαο γηα ρξνληθό δηάζηεκα ελόο ζπλερόκελνπ κήλα (1) άλεπ 
αηηηνινγίαο (ηαηξηθή βεβαίσζε, εηζαγσγή ζε λνζνθνκείν θ.ιπ) απνηειεί αηηία αθύξσζεο ηνπ 
voucher, κεηά από ζρεηηθή ελεκέξσζε ηνπ Φνξέα. 

Σε πίζησζε ησλ αλσηέξσ ζπληάρζεθε ε παξνύζα ζε ηξία (3) πξσηόηππα, εθ ησλ νπνίσλ έλα (1) 
έιαβε ν Φνξέαο, έλα (1) ε/ν σθεινύκελε/νο θαη ην ηξίην ζα απνζηαιεί από ηνλ Φνξέα ζηελ 
Δ.Δ.Τ.Α.Α. Α.Δ. 

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

 

Για τον Φορέα    Ζ/Ο ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΖ/Ο 

 
 


