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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ / ΦΟΡΕΙΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Όπως αναφέ
ρέται ρητα
  στα Άρθρα 7 και 8 της μέ Αρ. Πρωτ.: 5180/14.6.2018
Πρό
 σκλησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. : 

1. Οι  Φόρέι
ς/Δόμέ
ς  όφέι
λόυν  να  τηρόυ
 ν  στό  αρχέι
ό  τόυς  φάκελο  της
δράσης μέ  ό
 λα  τα  απόδέικτικα
  στόιχέι
α  και  δικαιόλόγητικα
  για  την
υλόπόι
ηση
  της.  Ο  Φα
 κέλός  αυτό
  θα  πρέ
πέι  να  έι
ναι  διαθέ
σιμός  και
συμπληρωμέ
νός  σέ  κα
 θέ  έ
λέγχό  και  θα  απόστέ
λλέται  στην  Ε.Ε.Τ.Α.Α.,
μό
 νόν έφό
 σόν ζητηθέι
.

2. Η  Δόμη
 /Φόρέ
ας  υπόχρέόυ
 ται  να  τηρέι
  αναλυτικό  ημερήσιο
παρουσιολόγιο/απουσιολόγιο – μέ την έ
νδέιξη Α=Απω
 ν η
  Π=Παρω
 ν -
για  τα  βρέ
φη/παιδια
  η
  και  α
 τόμα  πόυ  συμμέτέ
χόυν  στην  Δρα
 ση,
συ
 μφωνα  μέ  τό  πρό
 τυπό  της  Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Στό  ημέρη
 σιό  παρόυσιόλό
 γιό
καταγρα
 φόνται  σέ  ημέρη
 σια  βα
 ση  χέιρό
 γραφα όι  παρόυσι
ές  των
παιδιω
 ν και δέν θα πρέ
πέι να παρατηρόυ
 νται αλλόιω
 σέις η
  διόρθω
 σέις.
Ο  κατα
 λόγός  αυτό
 ς  θα  έι
ναι  διαθέ
σιμός  σέ  κα
 θέ  έ
λέγχό  και  θα
απόστέ
λλέται  στην  Ε.Ε.Τ.Α.Α.,  έφό
 σόν  ζητηθέι
.  Τό  ημέρη
 σιό
παρόυσιόλό
 γιό τηρέι
ται ανα
  τμη
 μα της δόμη
 ς.

3. Η  Δόμη
 /Φόρέ
ας  υπόχρέόυ
 ται  να  τηρέι
  αναλυτικό
  ημέρη
 σιό
παρόυσιόλό
 γιό/απόυσιόλό
 γιό παιδιω
 ν/ατό
 μων, πόυ συμμέτέ
χόυν στην
Δρα
 ση,  συ
 μφωνα μέ τό πρό
 τυπό της Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Ο κατα
 λόγός αυτό
 ς  θα
έι
ναι  διαθέ
σιμός  σέ κα
 θέ  έ
λέγχό  και  θα απόστέ
λλέται  στην  Ε.Ε.Τ.Α.Α.,
έφό
 σόν ζητηθέι
.

4. Η δόμη
  όφέι
λέι έπι
σης να τηρέι
 :
 Βιβλι
ό Συμβα
 ντων η
 /και Δραστηριότη
 των
 Μητρω
 ό βρέφω
 ν και νηπι
ων (όνόματέπω
 νυμό βρέ
φόυς/παιδιόυ
 ,

ό
 νόμα  πατέ
ρα,  διέυ
 θυνση,  ημέρόμηνι
α  γέ
ννησης,  ημέρόμηνι
α
έ
ναρξης παρακόλόυ
 θησης στη δόμη
 /φόρέ
α, τμη
 μα).

 Καρτέ
λές βρέφω
 ν/παιδιω
 ν πόυ φιλόξένόυ
 νται στη δόμη

 Φακέ
λόυς  υγέι
ας  των  βρέφω
 ν  /  παιδιω
 ν,  όι  όπόι
όι

συμπληρω
 νόνται  από
  τόν  συνέργαζό
 μένό  μέ  τόν  Φόρέ
α,
παιδι
ατρό.  Οι  Δόμέ
ς  όφέι
λόυν να έ
χόυν συνα
 ψέι  συ
 μβαση η
  να
λαμβα
 νόυν παρόχη
  υπηρέσιω
 ν από
  παιδι
ατρό. 

 Αναλυτικα
  δικαιόλόγητικα
  απόυσι
ας  (χαρτι
  νόσόκόμέι
όυ  η

γιατρόυ
  και Υπέυ
 θυνη Δη
 λωση της μητέ
ρας για την αιτιόλό
 γηση
για απόυσι
α 15 συνέχό
 μένων ημέρω
 ν).

 Εβδόμαδιαι
ό η
  μηνιαι
ό πρό
 γραμμα σι
τισης
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5. Οι Δόμέ
ς υπόχρέόυ
 νται να διαθέ
τόυν τό απαραίτητο προσωπικό και να
πληρόυ
 ν  έν  γέ
νέι  τόυς  κανό
 νές  πόυ  πρόβλέ
πόνται  από
  τό  θέσμικό

πλαι
σιό  λέιτόυργι
ας  τόυς  για  την  όρθη
  υλόπόι
ηση  των  παρέχό
 μένων
υπηρέσιω
 ν. Οι δόμέ
ς/φόρέι
ς έ
χόυν την υπόχρέ
ωση να καταχωρόυ
 ν στην
έιδικη
  έφαρμόγη
  της  Ε.Ε.Τ.Α.Α.  κατα
  τόυς  μη
 νές  Οκτω
 βριό  2018,
Φέβρόυα
 ριό  και  Μα
 ιό  2019  τα  αναλυτικα
  στόιχέι
α  τόυ  πρόσωπικόυ

(παιδαγωγικόυ
 /έκπαιδέυτικόυ
 , βόηθητικόυ
 , κ.λπ).
Στην Δόμη
  τηρόυ
 νται :

 Αναλυτικό
 ς  Ετη
 σιός  Πι
νακας  Πρόσωπικόυ
  (Ε4),  μαζι
  μέ  τυχό
 ν
αλλαγέ
ς η
 /και ΦΕΚ η
  αναγγέλι
ές πρό
 σληψης.

 Παρόυσιόλό
 γιό  πρόσωπικόυ
  (συνόλικό
 ς  αριθμό
 ς  ατό
 μων  και
έιδικό
 τητές  μαζι
  μέ  τα  αντι
στόιχα  πτυχι
α),  κατα
 λόγός
πρόσωπικόυ
  ανα
  βα
 ρδια κ.ό.κ.

 Ατόμικόι
  φα
 κέλόι  πρόσωπικόυ
  μέ  αντι
στόιχα  πιστόπόιητικα

υγέι
ας

6. Η  Δόμη
 /Φόρέ
ας  υπόχρέόυ
 ται  να  έκτυπω
 νέι  κα
 θέ  μη
 να  –  από
  τό
μηχανόγραφικό
  συ
 στημα  της  Ε.Ε.Τ.Α.Α.  -   τα  απαιτόυ
 μένα  Μηνιαία
Δελτία  Παρακολούθησης,  τα  όπόι
α  αφόυ
  υπόγραφόυ
 ν  από
  τόυς
ωφέλόυ
 μένόυς  (πρωτό
 τυπές  υπόγραφέ
ς)  να  τα   απόστέι
λόυν  στην
Ε.Ε.Τ.Α.Α.  τό  πρω
 τό  δέκαη
 μέρό  κα
 θέ  έπό
 μένόυ  μη
 να  από
  τό  μη
 να
υλόπόι
ησης  τόυ  φυσικόυ
  αντικέιμέ
νόυ,  σφραγισμέ
να  και
υπόγέγραμμέ
να στα αντι
στόιχα πέδι
α από
  τόν υπέυ
 θυνό της Δόμη
 ς.
Μέ  τα  μηνιαι
α  δέλτι
α  παρακόλόυ
 θησης  πιστόπόιέι
ται  τό  φυσικό

αντικέι
μένό και θέμέλιω
 νέται η σχέτικη
  δαπα
 νη.  Αντι
γραφα ό
 λων των
Μηνιαι
ων  Δέλτι
ων  Παρακόλόυ
 θησης  τηρόυ
 νται  στην  έ
δρα τόυ Φόρέ
α
και στην Δόμη
 .

7. Οι Δόμέ
ς υπόχρέόυ
 νται να συντα
 σσόυν, να απόστέ
λλόυν στην Ε.Ε.Τ.Α.Α.
σέ μηναι
α βα
 ση και να διατηρόυ
 ν στόν Φα
 κέλό, πόυ τηρέι
ται στην δόμη
 ,
την  Συγκεντρωτική Κατάσταση Παραστατικών για την θέμέλι
ωση
της δαπα
 νης, συ
 μφωνα μέ τό α
 ρθρό 8 της σχέτικη
 ς Πρό
 σκλησης.

8. Οι Φόρέι
ς/Δόμέ
ς όφέι
λόυν να τηρόυ
 ν και να παρέ
χόυν στόιχέι
α για την
παρακόλόυ
 θηση και  τόν  έ
λέγχό,  ό
 πότέ  τόυς  ζητηθέι
,  συ
 μφωνα μέ  τις
κατέυθυ
 νσέις της Ε.Ε.Τ.Α.Α., της Ε.Υ.Δ. τόυ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ, των ΠΕΠ και
α
 λλων  αρμόδι
ων  αρχω
 ν  και  να  απόδέ
χέται  τόυς  πρόβλέπό
 μένόυς
έλέ
γχόυς και τις έπιτό
 πιές έπαληθέυ
 σέις, πόυ θα διένέργηθόυ
 ν από
  την
Ε.Ε.Τ.Α.Α.  και  από
  τα  αρμό
 δια  Εθνικα
  και  Ευρωπαι?κα
  ό
 ργανα,  πόυ
όρι
ζόνται στην έθνικη
  και κόινότικη
  νόμόθέσι
α.

9. Οι  φόρέι
ς  όφέι
λόυν έπι
σης  για τη δημόσιό
 τητα τόυ πρόγρα
 μματός να
αναρτη
 σόυν σέ έμφανέ
ς σημέι
ό τόυ όικη
 ματός τόυ Φόρέ
α και της/των
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δόμω
 ν τόυ «πινακίδα δημοσιότητας του προγράμματος», συ
 μφωνα
μέ τό δέι
γμα πόυ θα διατέθέι
  μαζι
  μέ τις έντόλέ
ς  τόπόθέ
τησης,  καθω
 ς
έπι
σης  και  να  αναρτη
 σέι  τις  αφι
σές,  πόυ  θα  απόσταλόυ
 ν  από
  την
Ε.Ε.Τ.Α.Α  σέ  έμφανέ
ς  σημέι
ό  της  δόμη
 ς  και  να  διαθέ
σέι  τα  φυλλα
 δια
πρόβόλη
 ς τόυ Πρόγρα
 μματός, συ
 μφωνα μέ τις όδηγι
ές της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

10. Οι δόμέ
ς/φόρέι
ς έκδι
δόυν σέ μηνιαι
α βα
 ση πρός τόν/την ωφέλόυ
 μένό/η
ό
 λα  να  νόμιμα  παραστατικά πόυ  πρόβλέ
πόνται  από
  τα  Ελληνικα

Λόγιστικα
  Πρό
 τυπα,  τό  ισχυ
 όν  θέσμικό
  πλαι
σιό  και  τό  Συ
 στημα
Διαχέι
ρισης και Ελέ
γχόυ των Ε.Π. τόυ ΕΣΠΑ 2014-2020.
Σέ  κα
 θέ  παραστατικό
 ,  πόυ  αφόρα
  σέ  πληρωμέ
ς  των  πρα
 ξέων  της
Δρα
 σης, θα πρέ
πέι να αναγρα
 φέται ό τι
τλός της πρα
 ξης και τό Ε.Π. από

τό όπόι
ό κατανέ
μέται η κατανόμη
 .
Τό  φυσικό  αντικείμενο έκφρα
 ζέται  σέ  ανθρωπόμη
 νές  φυ
 λαξης
βρέφω
 ν/παιδιω
 ν.  Η  πιστόπόι
ηση  τόυ  φυσικόυ
  αντικέιμέ
νόυ  από
  την
Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. γι
νέται μέ βα
 ση τα μηνιαι
α δέλτι
α παρακόλόυ
 θησης τόυ
α
 ρθρόυ 11 της παρ. 2.β. της μέ Αρ. 61054 Από
 φασης (ΦΕΚ Β/2128/8-6-
2018), τα όπόι
α φέ
ρόυν την πρωτό
 τυπη υπόγραφη
  των ωφέλόυ
 μένων.
Η πιστόπόι
ηση τόυ φυσικόυ
  αντικέιμέ
νόυ μπόρέι
  να γι
νέι  έπι
σης  από

συμπληρωματικα
  στόιχέι
α  πόυ  μπόρέι
  να  ζητη
 σέι  η  Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Α.Ε.,
έφό
 σόν αυτό
  κριθέι
 σκό
 πιμό.
Η πιστόπόι
ηση τόυ οικονομικού αντικειμένου από
  την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
γι
νέται  μέ  βα
 ση  τις  Συγκέντρωτικέ
ς  Καταστα
 σέις  Παραστατικω
 ν  της
παρ. 8 της μέ Αρ. 61054 Από
 φασης (ΦΕΚ Β 2128/8-6-2018), τις όπόι
ές
υπόβα
 λόυν  όι  Φόρέι
ς/Δόμέ
ς  τό  αργό
 τέρό  μέ
χρι  την  5η ημέ
ρα  κα
 θέ
έπό
 μένόυ μη
 να (η
  την αμέ
σως έπό
 μένη έργα
 σιμη ημέ
ρα σέ πέρι
πτωση
αργι
ας)  από
  τόν μη
 να παρακόλόυ
 θησης.  Συγκέντρωτικέ
ς  καταστα
 σέις
παραστατικω
 ν,  πόυ  υπόβα
 λλόνται  μέτα
  την  5η ημέ
ρα  τόυ  μη
 να,
έξέτα
 ζόνται τόν έπό
 μένό μη
 να.
Για την διένέ
ργέια των πληρωμω
 ν, όι Φόρέι
ς υπόβα
 λλόυν ανα
  δόμη
 , στην
Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Α.Ε.  Συγκεντρωτική  Κατάσταση  Παραστατικών.  Η
Συγκέντρωτικη
  Κατα
 σταση  Παραστατικω
 ν  αναγρα
 φέι  τα  πλη
 ρη
φόρόλόγικα
  στόιχέι
α  ταυτό
 τητας  τόυ  Φόρέ
α/Δόμη
 ς,  καθω
 ς  και  την
πέρι
όδό αναφόρα
 ς και πέριλαμβα
 νέι σέ μόρφη
  πι
νακα κατ’ έλα
 χιστόν τα
παρακα
 τω :  1.  α/α παραστατικόυ
  (Από
 δέιξη παρόχη
 ς  υπηρέσιω
 ν,  πόυ
έ
χέι  έκδω
 σέι  ό φόρέ
ας/δόμη
  πρός τόυς ωφέλόυ
 μένόυς 2.  Ημέρόμηνι
α
έ
κδόσης  3.  Ονόματέπω
 νυμό  ωφέλόυ
 μένόυ  και  4.  Πόσό
  της  πέριό
 δόυ
αναφόρα
 ς.
Μέ  βα
 ση  της  Συγκέντρωτικέ
ς  Καταστα
 σέις  Παραστατικω
 ν  και  τα
μηνιαι
α  δέλτι
α  παρακόλόυ
 θησης,  η  Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Α.Ε.  έπιβέβαιω
 νέι  τη
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συμφωνι
α τόυ φυσικόυ
  και όικόνόμικόυ
  αντικέιμέ
νόυ και πιστω
 νέι τόν
τραπέζικό
  λόγαριασμό
  τόυ κα
 θέ φόρέ
α.
Η πι
στωση τόυ λόγαριασμόυ
  πραγματόπόιέι
ται έντό
 ς 15νθημέ
ρόυ από

την υπόβόλη
  των ανωτέ
ρω στόιχέι
ων και έι
ναι δυνατό
 ν να αφόρα
  στό
συ
 νόλό των δόμω
 ν τόυ κα
 θέ φόρέ
α.
Εξαι
ρέση  απότέλέι
  η  πληρωμη
  αφένό
 ς  της  πρω
 της  και  της  δέυ
 τέρης
δό
 σης και αφέτέ
ρόυ της πρότέλέυται
ας και της τέλέυται
ας δό
 σης πρός
τόυς  Φόρέι
ς/Δόμέ
ς,  όι  όπόι
ές  καταβα
 λλόνται  μαζι
  πρόκέιμέ
νόυ  να
διασφαλιστόυ
 ν όι δυνατό
 τητές συμψηφισμόυ
 ,  πόυ πρόβλέ
πόνται στην
παρ. 5 τόυ α
 ρθρόυ 17 της μέ Αρ. 61054 Από
 φασης (ΦΕΚ Β/2128/8-6-
2018). 

11. Σημειώνεται   ό
 τι σέ πέρι
πτωση πόυ σέ πέρι
πτωση έπιτό
 πιόυ έλέ
γχόυ θα
πρέ
πέι ό φα
 κέλός να έι
ναι πλη
 ρης και να τηρόυ
 νται ό
 λα τα παραπα
 νω
πρόβλέπό
 μένα έ
γγραφα.
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