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3Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ή ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΡΕΦΙΚΗΣ, 

ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

 

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2020 

    Αρ.Πρωτ.: 8454 

 

Η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. έχοντας 

υπόψη: 

1. Το άρθρο 51 του ν. 4520/2018 (Α΄ 30): «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών 

Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

(ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις». 

2. Την ΚΥΑ Δ11/οικ21568/620/12-4-2018 του Υπουργού Εσωτερικών, του 

Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

3. Την ΚΥΑ. Δ11/οικ.58769/2522/16-11-2018 του Υπουργού Εσωτερικών, του 

Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

4. Την ΚΥΑ. Δ11/οικ.25156/974/07-06-2019 του Υπουργού Εσωτερικών, του 

Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

5. Την ΚΥΑ. Δ11/οικ.13591/476/06-04-2020 του Υπουργού Εσωτερικών, του 

Υφυπουργού Οικονομικών και της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων. 
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6. Το ΠΔ 99/2017 (ΦΕΚ Α΄ 141/28-9-2017) «Καθορισμός προϋποθέσεων 

αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που 

λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των δήμων». 

7. Την με αρ.πρωτ.14016/24-4-2018 εγκύκλιο 12 του Υπουργείου Εσωτερικών 

«Διευκρινίσεις επί της διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

δημοτικών» παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών μέχρι την 31η Ιουλίου 2018. 

8. Την από 27/04/2018 Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ,του Υπουργείου Εσωτερικών 

και της ΕΕΤΑΑ ΑΕ και την τροποποίηση αυτής με ημ. 26/06/2020. 

 

 

ΚΑΛΕΙ 

1. Τους Δήμους οι οποίοι ήδη λειτουργούν σταθμούς με τμήματα βρεφικής, παιδικής 

και βρεφονηπιακής φροντίδας 

2. Τα Νομικά Πρόσωπα των Δήμων που ήδη λειτουργούν σταθμούς με τμήματα 

βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας 

3. Τους Δήμους οι οποίοι δεν έχουν ήδη λειτουργούντες σταθμούς με τμήματα 

βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας 

4. Τα Νομικά Πρόσωπα των Δήμων της περίπτωσης 3 που δεν έχουν ήδη 

λειτουργούντες σταθμούς με τμήματα βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής 

φροντίδας 

 

Να υποβάλουν πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή του Δήμου ή του 

Νομικού προσώπου του Δήμου στο πρόγραμμα χρηματοδότησης από πόρους του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με σκοπό την ίδρυση και λειτουργία έως 

δύο νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας. 

 

H υποβολή των προτάσεων ένταξης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα λήγει στις 31 

Δεκεμβρίου 2020. 

 

Ειδικότερα: 

1. Τα νέα τμήματα δύναται να ενταχθούν σε ήδη λειτουργούντες σταθμούς, εφόσον σε 

αυτούς υπάρχει ελεύθερος χώρος ικανός να διαμορφωθεί ώστε να τα στεγάσει, ή να 

αποτελέσουν τμήματα νέου / νέων σταθμού / σταθμών που θα συστήσει ο Δήμος.  
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2. Επίσης τα νέα τμήματα δύναται να ενταχθούν και σε νεοσύστατους σταθμούς, για 

τους Δήμους που δεν είχαν αντίστοιχες δομές στο παρελθόν, εφόσον έχουν 

εξασφαλίσει χώρο ικανό να διαμορφωθεί ώστε να στεγάσει, ή να αποτελέσουν 

τμήματα νέου/νέων σταθμού/ων που θα συστήσει ο Δήμος. 

3. Οι Δήμοι και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών(κατηγορίες 1,2),οι οποίοι ήδη λειτουργούν 

σταθμούς με τμήματα βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας   και που 

ήταν ήδη λήπτες της σχετικής επιχορήγησης από το εν λόγω πρόγραμμα στην βάση 

παλιότερων προσκλήσεων δεν έχουν την δυνατότητα επιπρόσθετης υποβολής 

αίτησης Χρηματοδότησης. 

 

Η συνολική χρηματοδότηση για τους δικαιούχους των κατηγοριών 1 και 2 δε μπορεί να 

ξεπερνά το ποσό των 50.000,00 ευρώ για:   

 ένα τμήμα δυναμικότητας έως 12 βρεφών, ή  

 ένα τμήμα δυναμικότητας έως 25 νηπίων. 

 

Ειδικότερα για τους δήμους του πίνακα 1 και τα νομικά πρόσωπα αυτών όπου 

διαπιστώθηκε σημαντική απόκλιση μεταξύ των αξιών τοποθέτησης (vouchers) βρεφών και 

νηπίων σε μονάδες προσχολικής φροντίδας και των διαθέσιμων θέσεων σε βρεφικούς, 

παιδικούς ή βρεφονηπιακούς σταθμούς, δημοτικούς ή του ιδιωτικού τομέα, η 

χρηματοδότηση δύναται να ανέλθει στο ποσό των 150.000,00 ευρώ για τη δημιουργία 

τεσσάρων από τα ως άνω τμήματα. Η συνολική χρηματοδότηση στην συγκεκριμένη 

περίπτωση δε μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 150.000,00 ευρώ. 

 

Οι Δήμοι του Πίνακα 1 και τα νομικά Πρόσωπα αυτών ήταν ήδη λήπτες της σχετικής 

επιχορήγησης από το εν λόγω πρόγραμμα στην βάση παλιότερων προσκλήσεων έχουν 

την δυνατότητα επιπρόσθετης υποβολής αίτησης Χρηματοδότησης για τα εναπομείναντα 

τμήματα και μέχρι του μέγιστου αριθμού των 4 τμημάτων.(π.χ. αν Δήμος του Πίνακα 1 είχε 

καταστεί λήπτης για 2 τμήματα, δύναται να αιτηθεί άλλα δύο) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Α/Α ΔΗΜΟΣ 

1  ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ  

2  ΑΓΡΙΝΙΟΥ  

3  ΑΘΗΝΑΙΩΝ  
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4  ΑΙΓΙΑΛΙΑΣ  

5  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

6  ΑΡΓΟΥΣ- ΜΥΚΗΝΩΝ  

7  ΑΧΑΡΝΩΝ  

8  ΒΕΡΟΙΑΣ  

9  ΒΟΛΟΣ  

10  ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ  

11  ΓΛΥΦΑΔΑΣ  

12  ΔΕΛΤΑ  

13  ΔΙΟΝΥΣΟΥ  

14  ΔΡΑΜΑ  

15  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ  

16  ΕΟΡΔΑΙΑΣ  

17  ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ  

18  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

19  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

20  ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ  

21  ΘΕΡΜΗΣ  

22  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

23  ΘΗΒΑΙΩΝ  

24  ΙΛΙΟΥ  

25  ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ  

26  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ  

27  ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ  

28  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  

29  ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  

30  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  

31  ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  

32  ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ  

33  ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

34  ΚΙΛΚΙΣ  

35  ΚΟΖΑΝΗ  

36  ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

37  ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ  

38  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ  

39  ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ  

40  ΛΑΓΚΑΔΑ  

41  ΛΑΜΙΕΩΝ  

42  ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  

43  ΛΕΒΑΔΕΩΝ  

44  ΛΕΣΒΟΥ  

45  ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ  

46  ΜΕΓΑΡΕΩΝ  

47  ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ  

48  ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ  

49  ΞΑΝΘΗΣ  

50  ΠΑΤΡΕΩΝ  

51  ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ  
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52  ΠΕΙΡΑΙΩΣ  

53  ΠΕΛΛΑΣ  

54  ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ  

55  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  

56  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ  

57  ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ  

58  ΠΥΡΓΟΥ  

59  ΡΕΘΥΜΝΗΣ  

60  ΡΟΔΟΥ  

61  ΣΕΡΡΩΝ  

62  ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ  

63  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ  

64  ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ  

65  ΦΥΛΗΣ  

66  ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ  

67  ΧΑΝΙΩΝ  

68  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

69  ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  

 

1.ΣΚΟΠΟΣ 

Η χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  

πραγματοποιείται  με σκοπό την ίδρυση και λειτουργία νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής 

και βρεφονηπιακής φροντίδας 

 

2.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Η χρηματοδότηση καλύπτει τη δαπάνη  των δικαιούχων για: 

1. Εργασίες ανακαίνισης - επισκευής και διαμόρφωσης υφιστάμενων κενών και 

ελεύθερων κτιριακών χώρων, οι οποίοι ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, χρήση και 

νομή στους Δήμους ή τα Νομικά του πρόσωπα, ή είναι παραχωρημένοι σ’ αυτούς 

κατά χρήση ή μισθωμένοι από αυτούς ή σε χώρους σε ήδη λειτουργούντες 

σταθμούς, εφόσον σε αυτούς υπάρχει ελεύθερος χώρος ικανός να διαμορφωθεί 

ώστε να τα στεγάσει . 

2. Το κόστος προμήθειας του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία των νέων 

τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας, την εκπόνηση της 

μελέτης ή των μελετών για τις παραπάνω εργασίες ,την παροχή υπηρεσιών 

υποστήριξης για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.  

3.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Ο φάκελος που θα υποβάλουν οι δικαιούχοι φορείς θα πρέπει να περιλαμβάνει: 
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1. Τη συμπληρωμένη αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα 

χρηματοδότησης από τον δικαιούχο. 

2. Την Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή του Διοικητικού Συμβουλίου του 

δικαιούχου φορέα για την συμμετοχή στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα. 

3. Το συνοδευτικό έγγραφο στο οποίο θα περιέχονται: 

i. Ο αριθμός και η κατηγορία των νέων τμημάτων που θα δημιουργηθούν. 

ii. Η περιγραφή των εργασιών και των προμηθειών που θα χρηματοδοτηθούν 

από το παρόν πρόγραμμα, με τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό. 

iii. Η αναθέτουσα αρχή για τις εργασίες και τις προμήθειες, σε περίπτωση που ο 

δικαιούχος φορέας δεν ασκεί αρμοδιότητες αναθέτουσας αρχής. 

4. Νομιμοποιητικά στοιχεία χρήσης του ακινήτου στο οποίο θα στεγαστούν τα νέα 

τμήματα και ειδικότερα: 

i. Κυριότητα του κτιρίου, ή 

ii. Μισθωτήριο συμβόλαιο, ή 

iii. Παραχωρητήριο. 

Για τις περιπτώσεις 4ii και 4iii θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 9ετή διάρκεια 

από την ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης. 

 

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. 

 

4.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

Οι δικαιούχοι θα πρέπει: 

1. Να τηρούν την Εθνική Νομοθεσία για την εκπόνηση μελετών, ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων και υλοποίηση προμηθειών και τεχνικών έργων. 

2. Να τηρούν τις αρχές της οικονομικότητας, της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης 

και της διαφάνειας. 

3. Να αποδέχονται την δημοσιοποίηση των στοιχείων του Δικαιούχου, καθώς και του 

ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης. 

4. Να διαθέτουν καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος όλα τα 

έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία που θα τους ζητηθούν. 

 

5.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Η χρηματοδότηση των Δήμων από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε γίνεται σταδιακά ως εξής: 
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1. Με την υποβολή στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. της περιληπτικής διακήρυξης ή ισοδύναμου 

εγγράφου του διαγωνισμού  που θα διενεργήσει ο Δήμος ή το νομικό πρόσωπο για την 

εκτέλεση της ενέργειας δίνεται προκαταβολή ίση με το 30% της χρηματοδότησης, 

σύμφωνα με το ύψος των επί μέρους διακηρύξεων. 

2. Με την υποβολή στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. των συμβάσεων διενέργειας των εργασιών 

ανακαίνισης-διαμόρφωσης ή/ και προμήθειας εξοπλισμού καταβάλλεται το 80% του 

συνόλου των συμβασιοποιημένων δαπανών αφαιρούμενης της προκαταβολής στην 

περίπτωση που αυτή έχει αποδοθεί στον δικαιούχο φορέα. 

3. Με την υποβολή στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. των παρακάτω δικαιολογητικών καταβάλλεται το 

υπόλοιπο του συνόλου των συμβασιοποιημένων δαπανών. Ο Δικαιούχος φορέας 

πρέπει να καταθέσει στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. τα εξής:  

3.1. Βεβαίωση Περαίωσης εργασιών (σε περίπτωση εργολαβίας) ή/και πρωτοκόλλα 

παραλαβής προμηθειών-υπηρεσιών. 

3.2. Πιστοποιημένο Λογαριασμό, υπογεγραμμένο από τον επιβλέποντα μηχανικό του 

Έργου και εγκεκριμένο από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης. 

3.3. Τροποποιημένη Άδεια λειτουργίας της δομής ή άδεια λειτουργίας της νέας δομής. 

3.4. Αντίγραφα Τιμολογίων μαζί με τα Εντάλματα (ΧΕΠ) και τα αντίγραφα τραπεζικών 

κινήσεων του Λογαριασμού (extrait). 

3.5. Βεβαίωση από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου Φορέα, όπου θα 

βεβαιώνεται ο αριθμός Βρεφών-Νηπίων κατά τον οποίο αυξήθηκε η Δυναμικότητα 

της Δομής από την συμμετοχή του Δικαιούχου Φορέα στον παρόν Πρόγραμμα. 

 

Ο Δικαιούχος Φορέας σε κάθε φάση εκταμίευσης της Χρηματοδότησης και μετά την 

έγκριση της επιτροπής παρακολούθησης , οφείλει να εκδώσει  Τιμολόγιο Επιχορήγησης 

προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. 

 

4. Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος Φορέας δεν επιθυμεί τη σταδιακή χρηματοδότηση, 

κατά την ολοκλήρωση των προαναφερόμενων ενεργειών, λαμβάνει το σύνολο της 

προβλεπόμενης ανά περίπτωση χρηματοδότησης ή το σύνολο των δαπανών των 

συμβάσεων που υλοποίησε για την ίδρυση των νέων τμημάτων (με την υποβολή των 

στοιχείων της περ.1 συνοδευόμενα και από τα απαραίτητα στοιχεία των περ.2 και 3 της 

άνωθεν διαδικασίας). 
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5. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος μεταφέρεται από τον τακτικό 

προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε λογαριασμό 

της  ΤτΕ της  Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.  

 

6. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

Οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eetaa.gr 

όπου ανακοινώνεται κάθε σχετική πληροφορία και αποτελεί το κύριο εργαλείο επικοινωνίας 

με τους δικαιούχους φορείς. 

 

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να απευθύνονται στον  

 

κ. Εμιρζά Ιωάννη, τηλ. 2131320684, e-mail: emirzas@eetaa.gr  

 

 

 

Για την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. 

 

 

Ο Πρόεδρος 

Ηλίας Γιάτσιος 

 

 

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

Σπυρίδων Σπυρίδων 

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα: 

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα χρηματοδότησης. 

2. Συνοδευτικό έγγραφο. 
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