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Διαχείριση του Προγράμματος "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής" της 
ΕΕΤΑΑ, στο πλαίσιο των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ 

 
Οι εργασίες περιλαμβάνουν:  

 
• Συγκέντρωση και έλεγχο των απαραίτητων νομιμοποιητικών εγγράφων, όπως αυτά 

ορίζονται από τις εκάστοτε προκηρύξεις, για τη συμμετοχή του φορέα στη συγκεκριμένη 
δράση 

• Δημιουργία συμβάσεων μεταξύ του Δήμου, ή του Ν.Π.Δ.Δ. που υλοποιεί το πρόγραμμα, και 
του φορέα υλοποίησης της ΕΕΤΑΑ 

• Εύρεση των δικαιούχων και ενημέρωσή τους για το δικαίωμά τους για συμμετοχή στο 
πρόγραμμα 

• Συνεχή και αδιάλειπτη επικοινωνία με κάθε μέσο με τους ωφελούμενους για την πλήρη και 
ορθή καθοδήγησή τους σχετικά με τις απαιτούμενες ενέργειες αυτών από την αρχή ως την 
λήξη του προγράμματος  

• Προετοιμασία φακέλου για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής τους και της 
προσκόμισης των αναγκαίων δικαιολογητικών τα οποία πρέπει να περιλαμβάνονται στο 
φάκελο αίτησης ως συνοδευτικά 

• Έλεγχο των δικαιολογητικών και δημιουργία ατομικών φακέλων για κάθε ωφελούμενη/ο 
• Κατάθεση των φακέλων στην ΕΕΤΑΑ με μαζική παράδοσή τους 
• Έλεγχο των αρχικών αποτελεσμάτων για την υποβολή τυχόν ενστάσεων 
• Ενημέρωση των ωφελούμενων για μη έγκριση της αίτησής τους και υποβολή ένστασης 
• Κατάθεση των ενστάσεων στην ΕΕΤΑΑ με ηλεκτρονική υποβολή τους, όπως προβλέπετε 

από τον φορέα διαχείρισης του προγράμματος 
• Ενημέρωση των ωφελούμενων για προσκόμιση των αναγκαίων δικαιολογητικών τα οποία 

λείπουν ή δεν είναι ευκρινή και πρέπει να προστεθούν ή αντικατασταθούν στο φάκελο 
ένστασης 

• Έλεγχο των τελικών αποτελεσμάτων και ενημέρωση των ωφελούμενων για την τελική 
απόφαση της ΕΕΤΑΑ σχετικά με την αίτησή τους 

• Δημιουργία συμβάσεων μεταξύ του Δήμου, ή του Ν.Π.Δ.Δ. που υλοποιεί το πρόγραμμα, και 
των ωφελούμενων γονέων 

• Συγκέντρωση των εξουσιοδοτήσεων του κάθε ωφελούμενου γονέα, με τις οποίες 
εξουσιοδοτεί τον Δήμο ή το Νομικό του Πρόσωπο να εισπράξει την Αξία Τοποθέτησης 
(voucher) του κάθε παιδιού, δικαιολογητικό που πρέπει να συνοδεύει την κάθε σύμβαση 

• Κατάθεση τους στην ΕΕΤΑΑ  
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• Συγκέντρωση και έλεγχο των απαραίτητων νομιμοποιητικών εγγράφων και 
δικαιολογητικών για την εκταμίευση της χρηματοδότησης προς το φορέα κάθε μήνα 

• Συμπλήρωση στην αρχή κάθε εκπαιδευτικού έτους των δελτίων εισόδου κάθε παιδιού στην 
ηλεκτρονική εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ 

• Συμπλήρωση, στο τέλος κάθε εκπαιδευτικού έτους, των δελτίων εξόδου κάθε παιδιού στην 
ηλεκτρονική εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ 

• Συμπλήρωση κάθε υποχρεωτικού εγγράφου που απαιτεί το πρόγραμμα από τους φορείς 
(υπεύθυνες δηλώσεις δυναμικότητας ωφελούμενων γονέων, παιδιών, προσωπικού ανά 
σταθμό, παρουσιολόγια παιδιών, προσωπικού κλπ) και αποστολή τους στην ΕΕΤΑΑ 

• Συνεχή και αδιάλειπτη ενημέρωση για την πορεία του έργου, καθ΄ όλη την διάρκεια του 
έτους και παρακολούθησή του έως την τελική αποπληρωμή του 

• Υποστήριξη στην επίλυση προβλημάτων που τυχόν προκύψουν κατά τη διάρκεια και την 
υλοποίηση του προγράμματος με παρουσία εκπροσώπου του αναδόχου στην έδρα της 
ΕΕΤΑΑ ή άλλων Δημοσίων Αρχών που εμπλέκονται στο έργο. 

 

Με την συγκεκριμένη συνεργασία ο Δήμος έχει πολλαπλά οφέλη και συγκεκριμένα: 

Στο εσωτερικό του περιβάλλον: 

 Μείωση εργατοωρών υπαλλήλων σε αλλότρια εργασία 
 Συστηματοποίηση των διαδικασιών του προς όφελος του πολίτη 
 Αύξηση των οικονομικών εισροών του, μέσα από την μεγιστοποίηση της συμμετοχής 

ωφελούμενων 
 Αποφυγή παραλήψεων, οι οποίες ισοδυναμούν με μείωση της επιδότησης, λόγω της 

τεράστιας εξειδίκευσης και εμπειρίας του εξωτερικού συνεργάτη 

 

 

Στο εσωτερικό του περιβάλλον: 

 Άσκηση κοινωνικής πολιτικής υψηλών προδιαγραφών προς όφελος κοινωνικά ευαίσθητων 
πληθυσμιακών ομάδων 

 Ανακούφιση πολλών ωφελουμένων που σε άλλη περίπτωση δεν θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιήσουν το πρόγραμμα 
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 Συμμετοχή και απορρόφηση χρηματοδοτούμενου προγράμματος, το οποίο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως καλή πρακτική στο μέλλον, σε άλλες προτάσεις που θα υποβάλει ο 
Δήμος για χρηματοδότηση από Εθνικούς ή Ευρωπαϊκούς φορείς 

 Δημιουργία υψηλού brand name των υπηρεσιών του, αφού παρέχει στους πολίτες 
ποιοτικές δράσεις και υπηρεσίες 

Η συγκεκριμένη εργασία σήμερα πραγματοποιείται από πολλούς δήμους με τη συνέργια 
εξωτερικών συνεργατών. 

 


