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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ / ΦΟΡΕΙΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Όπως αναφέρέται ρητα στα Άρθρα 7 και 8 της μέ Αρ. Πρωτ.: 5180/14.6.2018
Πρόσκλησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. :
1. Οι Φόρέις/Δόμές όφέιλόυν να τηρόυν στό αρχέιό τόυς φάκελο της
δράσης μέ όλα τα απόδέικτικα στόιχέια και δικαιόλόγητικα για την
υλόπόιηση της. Ο Φακέλός αυτό θα πρέπέι να έιναι διαθέσιμός και
συμπληρωμένός σέ καθέ έλέγχό και θα απόστέλλέται στην Ε.Ε.Τ.Α.Α.,
μόνόν έφόσόν ζητηθέι.
2. Η Δόμη/Φόρέας υπόχρέόυται να τηρέι αναλυτικό ημερήσιο
παρουσιολόγιο/απουσιολόγιο – μέ την ένδέιξη Α=Απων η Π=Παρων για τα βρέφη/παιδια η και ατόμα πόυ συμμέτέχόυν στην Δραση,
συμφωνα μέ τό πρότυπό της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Στό ημέρησιό παρόυσιόλόγιό
καταγραφόνται σέ ημέρησια βαση χέιρόγραφα όι παρόυσιές των
παιδιων και δέν θα πρέπέι να παρατηρόυνται αλλόιωσέις η διόρθωσέις.
Ο καταλόγός αυτός θα έιναι διαθέσιμός σέ καθέ έλέγχό και θα
απόστέλλέται στην Ε.Ε.Τ.Α.Α., έφόσόν ζητηθέι. Τό ημέρησιό
παρόυσιόλόγιό τηρέιται ανα τμημα της δόμης.
3. Η Δόμη/Φόρέας υπόχρέόυται να τηρέι αναλυτικό ημέρησιό
παρόυσιόλόγιό/απόυσιόλόγιό παιδιων/ατόμων, πόυ συμμέτέχόυν στην
Δραση, συμφωνα μέ τό πρότυπό της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Ο καταλόγός αυτός θα
έιναι διαθέσιμός σέ καθέ έλέγχό και θα απόστέλλέται στην Ε.Ε.Τ.Α.Α.,
έφόσόν ζητηθέι.
4. Η δόμη όφέιλέι έπισης να τηρέι :
 Βιβλιό Συμβαντων η/και Δραστηριότητων
 Μητρωό βρέφων και νηπιων (όνόματέπωνυμό βρέφόυς/παιδιόυ,
όνόμα πατέρα, διέυθυνση, ημέρόμηνια γέννησης, ημέρόμηνια
έναρξης παρακόλόυθησης στη δόμη/φόρέα, τμημα).
 Καρτέλές βρέφων/παιδιων πόυ φιλόξένόυνται στη δόμη
 Φακέλόυς υγέιας των βρέφων / παιδιων, όι όπόιόι
συμπληρωνόνται από τόν συνέργαζόμένό μέ τόν Φόρέα,
παιδιατρό. Οι Δόμές όφέιλόυν να έχόυν συναψέι συμβαση η να
λαμβανόυν παρόχη υπηρέσιων από παιδιατρό.
 Αναλυτικα δικαιόλόγητικα απόυσιας (χαρτι νόσόκόμέιόυ η
γιατρόυ και Υπέυθυνη Δηλωση της μητέρας για την αιτιόλόγηση
για απόυσια 15 συνέχόμένων ημέρων).
 Εβδόμαδιαιό η μηνιαιό πρόγραμμα σιτισης
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5. Οι Δόμές υπόχρέόυνται να διαθέτόυν τό απαραίτητο προσωπικό και να
πληρόυν έν γένέι τόυς κανόνές πόυ πρόβλέπόνται από τό θέσμικό
πλαισιό λέιτόυργιας τόυς για την όρθη υλόπόιηση των παρέχόμένων
υπηρέσιων. Οι δόμές/φόρέις έχόυν την υπόχρέωση να καταχωρόυν στην
έιδικη έφαρμόγη της Ε.Ε.Τ.Α.Α. κατα τόυς μηνές Οκτωβριό 2018,
Φέβρόυαριό και Μαιό 2019 τα αναλυτικα στόιχέια τόυ πρόσωπικόυ
(παιδαγωγικόυ/έκπαιδέυτικόυ, βόηθητικόυ, κ.λπ).
Στην Δόμη τηρόυνται :
 Αναλυτικός Ετησιός Πινακας Πρόσωπικόυ (Ε4), μαζι μέ τυχόν
αλλαγές η/και ΦΕΚ η αναγγέλιές πρόσληψης.
 Παρόυσιόλόγιό πρόσωπικόυ (συνόλικός αριθμός ατόμων και
έιδικότητές μαζι μέ τα αντιστόιχα πτυχια), καταλόγός
πρόσωπικόυ ανα βαρδια κ.ό.κ.
 Ατόμικόι φακέλόι πρόσωπικόυ μέ αντιστόιχα πιστόπόιητικα
υγέιας
6. Η Δόμη/Φόρέας υπόχρέόυται να έκτυπωνέι καθέ μηνα – από τό
μηχανόγραφικό συστημα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. - τα απαιτόυμένα Μηνιαία
Δελτία Παρακολούθησης, τα όπόια αφόυ υπόγραφόυν από τόυς
ωφέλόυμένόυς (πρωτότυπές υπόγραφές) να τα απόστέιλόυν στην
Ε.Ε.Τ.Α.Α. τό πρωτό δέκαημέρό καθέ έπόμένόυ μηνα από τό μηνα
υλόπόιησης
τόυ
φυσικόυ
αντικέιμένόυ,
σφραγισμένα
και
υπόγέγραμμένα στα αντιστόιχα πέδια από τόν υπέυθυνό της Δόμης.
Μέ τα μηνιαια δέλτια παρακόλόυθησης πιστόπόιέιται τό φυσικό
αντικέιμένό και θέμέλιωνέται η σχέτικη δαπανη. Αντιγραφα όλων των
Μηνιαιων Δέλτιων Παρακόλόυθησης τηρόυνται στην έδρα τόυ Φόρέα
και στην Δόμη.
7. Οι Δόμές υπόχρέόυνται να συντασσόυν, να απόστέλλόυν στην Ε.Ε.Τ.Α.Α.
σέ μηναια βαση και να διατηρόυν στόν Φακέλό, πόυ τηρέιται στην δόμη,
την Συγκεντρωτική Κατάσταση Παραστατικών για την θέμέλιωση
της δαπανης, συμφωνα μέ τό αρθρό 8 της σχέτικης Πρόσκλησης.
8. Οι Φόρέις/Δόμές όφέιλόυν να τηρόυν και να παρέχόυν στόιχέια για την
παρακόλόυθηση και τόν έλέγχό, όπότέ τόυς ζητηθέι, συμφωνα μέ τις
κατέυθυνσέις της Ε.Ε.Τ.Α.Α., της Ε.Υ.Δ. τόυ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ, των ΠΕΠ και
αλλων αρμόδιων αρχων και να απόδέχέται τόυς πρόβλέπόμένόυς
έλέγχόυς και τις έπιτόπιές έπαληθέυσέις, πόυ θα διένέργηθόυν από την
Ε.Ε.Τ.Α.Α. και από τα αρμόδια Εθνικα και Ευρωπαι?κα όργανα, πόυ
όριζόνται στην έθνικη και κόινότικη νόμόθέσια.
9. Οι φόρέις όφέιλόυν έπισης για τη δημόσιότητα τόυ πρόγραμματός να
αναρτησόυν σέ έμφανές σημέιό τόυ όικηματός τόυ Φόρέα και της/των
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δόμων τόυ «πινακίδα δημοσιότητας του προγράμματος», συμφωνα
μέ τό δέιγμα πόυ θα διατέθέι μαζι μέ τις έντόλές τόπόθέτησης, καθως
έπισης και να αναρτησέι τις αφισές, πόυ θα απόσταλόυν από την
Ε.Ε.Τ.Α.Α σέ έμφανές σημέιό της δόμης και να διαθέσέι τα φυλλαδια
πρόβόλης τόυ Πρόγραμματός, συμφωνα μέ τις όδηγιές της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
10. Οι δόμές/φόρέις έκδιδόυν σέ μηνιαια βαση πρός τόν/την ωφέλόυμένό/η
όλα να νόμιμα παραστατικά πόυ πρόβλέπόνται από τα Ελληνικα
Λόγιστικα Πρότυπα, τό ισχυόν θέσμικό πλαισιό και τό Συστημα
Διαχέιρισης και Ελέγχόυ των Ε.Π. τόυ ΕΣΠΑ 2014-2020.
Σέ καθέ παραστατικό, πόυ αφόρα σέ πληρωμές των πραξέων της
Δρασης, θα πρέπέι να αναγραφέται ό τιτλός της πραξης και τό Ε.Π. από
τό όπόιό κατανέμέται η κατανόμη.
Τό φυσικό αντικείμενο έκφραζέται σέ ανθρωπόμηνές φυλαξης
βρέφων/παιδιων. Η πιστόπόιηση τόυ φυσικόυ αντικέιμένόυ από την
Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. γινέται μέ βαση τα μηνιαια δέλτια παρακόλόυθησης τόυ
αρθρόυ 11 της παρ. 2.β. της μέ Αρ. 61054 Απόφασης (ΦΕΚ Β/2128/8-62018), τα όπόια φέρόυν την πρωτότυπη υπόγραφη των ωφέλόυμένων.
Η πιστόπόιηση τόυ φυσικόυ αντικέιμένόυ μπόρέι να γινέι έπισης από
συμπληρωματικα στόιχέια πόυ μπόρέι να ζητησέι η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.,
έφόσόν αυτό κριθέι σκόπιμό.
Η πιστόπόιηση τόυ οικονομικού αντικειμένου από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
γινέται μέ βαση τις Συγκέντρωτικές Καταστασέις Παραστατικων της
παρ. 8 της μέ Αρ. 61054 Απόφασης (ΦΕΚ Β 2128/8-6-2018), τις όπόιές
υπόβαλόυν όι Φόρέις/Δόμές τό αργότέρό μέχρι την 5 η ημέρα καθέ
έπόμένόυ μηνα (η την αμέσως έπόμένη έργασιμη ημέρα σέ πέριπτωση
αργιας) από τόν μηνα παρακόλόυθησης. Συγκέντρωτικές καταστασέις
παραστατικων, πόυ υπόβαλλόνται μέτα την 5 η ημέρα τόυ μηνα,
έξέταζόνται τόν έπόμένό μηνα.
Για την διένέργέια των πληρωμων, όι Φόρέις υπόβαλλόυν ανα δόμη, στην
Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Συγκεντρωτική Κατάσταση Παραστατικών. Η
Συγκέντρωτικη Κατασταση Παραστατικων αναγραφέι τα πληρη
φόρόλόγικα στόιχέια ταυτότητας τόυ Φόρέα/Δόμης, καθως και την
πέριόδό αναφόρας και πέριλαμβανέι σέ μόρφη πινακα κατ’ έλαχιστόν τα
παρακατω : 1. α/α παραστατικόυ (Απόδέιξη παρόχης υπηρέσιων, πόυ
έχέι έκδωσέι ό φόρέας/δόμη πρός τόυς ωφέλόυμένόυς 2. Ημέρόμηνια
έκδόσης 3. Ονόματέπωνυμό ωφέλόυμένόυ και 4. Πόσό της πέριόδόυ
αναφόρας.
Μέ βαση της Συγκέντρωτικές Καταστασέις Παραστατικων και τα
μηνιαια δέλτια παρακόλόυθησης, η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. έπιβέβαιωνέι τη
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συμφωνια τόυ φυσικόυ και όικόνόμικόυ αντικέιμένόυ και πιστωνέι τόν
τραπέζικό λόγαριασμό τόυ καθέ φόρέα.
Η πιστωση τόυ λόγαριασμόυ πραγματόπόιέιται έντός 15νθημέρόυ από
την υπόβόλη των ανωτέρω στόιχέιων και έιναι δυνατόν να αφόρα στό
συνόλό των δόμων τόυ καθέ φόρέα.
Εξαιρέση απότέλέι η πληρωμη αφένός της πρωτης και της δέυτέρης
δόσης και αφέτέρόυ της πρότέλέυταιας και της τέλέυταιας δόσης πρός
τόυς Φόρέις/Δόμές, όι όπόιές καταβαλλόνται μαζι πρόκέιμένόυ να
διασφαλιστόυν όι δυνατότητές συμψηφισμόυ, πόυ πρόβλέπόνται στην
παρ. 5 τόυ αρθρόυ 17 της μέ Αρ. 61054 Απόφασης (ΦΕΚ Β/2128/8-62018).
11. Σημειώνεται ότι σέ πέριπτωση πόυ σέ πέριπτωση έπιτόπιόυ έλέγχόυ θα
πρέπέι ό φακέλός να έιναι πληρης και να τηρόυνται όλα τα παραπανω
πρόβλέπόμένα έγγραφα.
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