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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού                                          
              Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" 
                                       και των 13 Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 

2020 – 2021» 

                                          

Μηνιαία Δελτία Παρακολούθησης  –Πληρωμή - Δημοσιότητα  - Ερωτηματολόγια Εισόδου 

 

1) Τα Μηνιαία Δελτία Παρακολούθησης (ΜΔΠ), των μηνών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2020, θα είναι 

διαθέσιμα μέσω της εφαρμογής της ΕΕΤΑΑ, στο τέλος Οκτωβρίου 2020.  

Προϋπόθεση για την ανάρτηση των Μηνιαίων Δελτίων Παρακολούθησης  αποτελεί εκ μέρους των 

φορέων/δομών αφενός  η σωστή καταχώρηση και επισύναψη των υπογεγραμμένων συμβάσεων 

μεταξύ   φορέων και ωφελούμενων και των προβλεπόμενων εξουσιοδοτήσεων των τελευταίων 

προς την ΕΕΤΑΑ.  

Οι φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν τις ημέρες παρουσίας του κάθε βρέφους, νηπίου, παιδιού 

ή ατόμου ΜΕΑ στο συγκεκριμένο πεδίο του Μηνιαίου Δελτίου Παρακολούθησης (ΜΔΠ), σύμφωνα 

με τα ημερήσια παρουσιολόγια που τηρούνται σε κάθε δομή/φορέα. Στη συνέχεια τα Μηνιαία 

Δελτία θα πρέπει να υπογραφούν από τους ωφελούμενους και από τον υπεύθυνο του κάθε 

φορέα/δομής (ονοματεπώνυμο, υπογραφή υπευθύνου δομής & σφραγίδα) και να επισυναφθούν 

σε μορφή pdf  στην εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ, για την πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου. 

Τα Μηνιαία Δελτία Παρακολούθησης με τις πρωτότυπες υπογραφές των ωφελούμενων θα πρέπει 

να τηρούνται στις δομές του φορέα και να είναι διαθέσιμα σε όλα τα ελεγκτικά όργανα του 

Προγράμματος. 

2) Η πρώτη πληρωμή των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες σε ωφελούμενους (με voucher) του 

προγράμματος, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 71383/8-7-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2774/ Β΄) 

με την πρώτη κατανομή της χρηματοδότησης,  το Νοέμβριο 2020.  

Θα υπάρξει ανακοίνωση με  σχετικές Οδηγίες. 

3) Η υποχρέωση δημοσιότητας των Φορέων για τις δομές τους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, οι 
οποίες περιγράφονται στο  Άρθρο 17 παρ. 1 της υπ’ αριθ. 71383/8-7-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2774/ Β΄) και στο  
Άρθρο 9 παρ. στ. της με Αρ. Πρωτ.: 9549 / 16-7-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της 
Ε.Ε.Τ.Α.Α.: “Να δημιουργήσουν την αφίσα δημοσιότητας για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα 
(Δράση) μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή παραγωγής αφισών της ιστοσελίδας του ΕΚΤ 
http://www.esfhellas.gr/el/Pages/Publicity.aspx, και να την αναρτήσουν σε εμφανές σημείο του 
κτιρίου  της/των δομής/ών του.” 

4) Η συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου  Εισόδου αποτελεί υποχρέωση της /του κάθε 
ωφελούμενης/ου. Παρακαλούμε να συμβάλετε σε αυτό, με την υπενθύμισή του στις /στους 
ωφελούμενες/ους του φορέα σας. 

 


