
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 2017-2018 

 

                                                                         
Με τη ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωςησ 

   

 

1. Ενέργειες καηά ηην εγγραθή ηων ωθελούμενων  

Με ηελ πξνζθόκηζε ηεο «αμίαο ηνπνζέηεζεο» (voucher), από ηελ/νλ ωθεινύκελε/ν ν θνξέαο: δηελεξγεί 

ηελ εγγξαθή  ηνπ ωθεινύκελνπ ζηε  Γνκή ωο εμήο: 

 Υπνγξάθεη ηε ζύκβαζε κε θάζε ωθεινύκελε/λν. Η ζύκβαζε ππνγξάθεηαη ζε  ηξία αληίηππα, έλα 

γηα ηελ/ηνλ ωθεινύκελν/λε,  έλα γηα ην θνξέα θαη έλα γηα ηελ Δ.Δ.Τ.Α.Α  

 Παξαιακβάλεη από θάζε ωθεινύκελν ηελ εμνπζηνδόηεζε πξνο ηελ Δ.Δ.Τ.Α.Α. λα δηελεξγεί ηηο 

πιεξωκέο πξνο ηε Γνκή γηα ινγαξηαζκό ηεο/ηνπ  

 Δηζάγεη ζηελ εθαξκνγή “Καηάζηαζη ωθελούμενων παιδιών ανά θορέα/δομή” (από ηελ 

Γεπηέξα 10.7.2017) ην ζηνηρεία ηωλ  παηδηώλ πνπ εγγξάθεθαλ ζε θάζε δνκή. Με ηελ νινθιήξωζε 

ηωλ εγγξαθώλ, εθηππώλεη ηηο θαηαζηάζεηο από ηελ εθαξκνγή νη νπνίεο ππνγξάθνληαη από ην 

λόκηκν εθπξόζωπν ηνπ θνξέα θαη  απνζηέιινληαη  ζηελ ΔΔΤΑΑ καδί κε ηα ππόινηπα έγγξαθα 

(βι. παξαθάηω). 

 Μεηά ηηο 25.8.2017 ζα παξαιακβάλεη ηε βεβαίωζε εηζαγωγήο ηωλ ζηνηρείωλ ηωλ 

εξωηεκαηνινγίωλ εηζόδνπ από θάζε ωθεινύκελε/λν, πνπ ζα εθηππώλεηαη  από ηελ  εηδηθή 

εθαξκνγή ηεο Δ.Δ.Τ.Α.Α.  

Η νξηζηηθνπνίεζε ηωλ ζηνηρείωλ ηνπ εξωηεκαηνινγίνπ ειζόδου ζα δηελεξγεζεί κεηά ηηο 25.8.2017 

δηόηη απαηηνύληαη ηα ζηνηρεία πνπ ηζρύνπλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ.  

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). 

2. Αποζηολή απαραίηηηων  εγγράθων ζηην ΕΕΤΑΑ 

Με ηελ νινθιήξωζε ηωλ εγγξαθώλ θαη κέρξη 8/9/2017 νη Φνξείο, ππνβάινπλ ζηελ Δ.Δ.Τ.Α.Α. Α.Δ. ηα 

αθόινπζα έγγξαθα: 

1. Υπεύζπλε Γήιωζε ηνπ /ή ηωλ Ννκίκωλ Δθπξνζώπωλ πεξί απνδνρήο ηωλ όξωλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

θαζώο θαη ηνλ Αξηζκό ινγαξηαζκνύ Τξαπέδεο  ζηνλ νπνίν ζα γίλνληαη νη θαηαβνιέο ηεο ακνηβήο ηνπ 

Φνξέα/Γνκήο. Η ππεύζπλε Γήιωζε ζπλνδεύεηαη κε:   

 ηελ ππνγεγξακκέλε θαηάζηαζε ωθεινύκελωλ αλά δνκή/θαηεγνξία όπωο έρεη εθηππωζεί από 

ηελ εηδηθή εθαξκνγή  ηεο Δ.Δ.Τ.Α.Α. ,  

 ηηο ππνγεγξακκέλεο θαηαζηάζεηο κε ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζωπηθνύ ηωλ δνκώλ θαζώο θαη ηελ 

δπλακηθόηεηα κε   ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό ηωλ θηινμελνύκελωλ παηδηώλ αλά δνκή εληόο θαη 

εθηόο ηνπ πξνγξάκκαηνο όπωο ζα εθηππωζνύλ από ηην ειδική εθαρμογή  ηεο ΔΔΤΑΑ, γηα ηελ 

θαηαγξαθή ηνπ πξνζωπηθνύ. 

 ηηο ππνγεγξακκέλεο ζπκβάζεηο κεηαμύ ηνπ Φνξέα θαη ηωλ ωθεινύκελωλ,  

 ηηο εμνπζηνδνηήζεηο  ηωλ ωθεινύκελωλ πξνο ηελ ΔΔΤΑΑ θαζώο θαη   

 ηελ βεβαίωζε θάζε  ωθεινύκελνπ  όηη έρνπλ εηζαρζεί ηα ζηνηρεία ηνπ Δξωηεκαηνινγίνπ 

Δηζόδνπ ζηελ εηδηθή εθαξκνγή ηεο ΔΔΤΑΑ. 

2. Έγγξαθα, πνπ αθνξνύλ ζηελ άδεηα ίδξπζεο, λόκηκεο ιεηηνπξγίαο ηεο Γνκήο,   

 Άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Γνκήο (αξρηθή θαη ηπρόλ ηξνπνπνηήζεηο) ή αληίγξαθν 

ηεο ζπζηαηηθήο πξάμεο γηα ηνπο Παηδηθνύο θαη Βξεθνλεπηαθνύο Σηαζκνύο πνπ ιεηηνπξγνύλ 

ωο Ν.Π.Γ.Γ. ηωλ Ο.Τ.Α., ε νπνία επέρεη ζέζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο. Σε 

πεξίπηωζε θαηά ηελ νπνία δελ πξνθύπηνπλ κε ζαθήλεηα από ηελ ζπζηαηηθή  πξάμε ηα 

ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζηηο δνκέο ηνπ θνξέα πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δξάζε, ηόηε απηόο 



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 2017-2018 

 

                                                                         
Με τη ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωςησ 

   

 

ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ηνλ ΟΔΥ ή Απνθάζεηο ηνπ Αξκνδίνπ Οξγάλνπ θαη θάζε άιιν 

ζρεηηθό έγγξαθν (π.ρ. ηερληθή έθζεζε) από ηα νπνία λα πξνθύπηνπλ ηα δεηνύκελα ζηνηρεία 

ηωλ Γνκώλ. 

 Σε πεξίπηωζε όκωο πνπ ε δπλακηθόηεηα κηαο Γνκήο (Ο.Τ.Α. θαη Ν.Π.Γ.Γ.) δελ πξνθύπηεη 

από ηελ άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ή ηε ζπζηαηηθή ηεο πξάμε, ηόηε ν Φνξέαο ζα 

πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο ηεο Γνκήο θαη Απόθαζε ηνπ αξκνδίνπ 

νξγάλνπ ηνπ Φνξέα, από ηα νπνία λα πξνθύπηεη ε δπλακηθόηεηα ηεο/ηωλ Γνκήο/Γνκώλ.   

 


