ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε.
Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600
FAX: 210 5214666

ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟ ΩΥΕΛΟΤΜΕΝΕ/ΟΤ
ΔΡΑΗ :
«ΕΝΑΡΜΟΝΙΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΖΩΗ» για την
περίοδο 2020-2021
Οι ωφελούμενεσ δύνανται να απευθυνθούν για την εγγραφή, είτε ςε Φορείσ/Δομέσ που είναι
καταχωρημένοι ςτο «Μητρώο Φορέων /Δομών τησ Εναρμόνιςησ», είτε ςε οποιονδήποτε άλλο
Φορέα/Δομή επιθυμούν, από τη Δευτέρα 24 Αυγούςτου 2020, οπότε θα είναι ςε λειτουργία η
εφαρμογή τησ Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Με την ϋκδοςη των οριςτικών αποτελεςμϊτων οι ωφελούμενεσ/οι τησ δρϊςησ πρϋπει :
1.

Να εκτυπώςουν την «αξύα τοποθϋτηςησ» (voucher) για κϊθε παιδύ, από την ειδικό
εφαρμογό «οριςτικϊ αποτελϋςματα» τησ Ε.Ε.Τ.Α.Α. (χρηςιμοποιώντασ τουσ
κωδικούσ ΤAXISNET)
2. Να απευθυνθούν, από 24-8-2020 μέχρι και 2-9-2020, ςε οποιαδόποτε Δομό τησ
επιλογόσ τουσ για την εγγραφό του/των παιδιού/ών τουσ ό του ατόμου που ϋχουν
την επιμϋλεια ό τη ςυμπαρϊςταςη, δύνοντασ την «αξύα τοποθϋτηςησ» (voucher)
Σε περύπτωςη επιθυμύασ για ενεργοπούηςη τησ «αξύασ τοποθϋτηςησ» μετά τισ

2.9.2020, αυτό μπορεύ να πραγματοποιηθεύ την 1η εργάςιμη ημέρα του κάθε μήνα,
εκτόσ των μηνών Ιουνίου & Ιουλίου 2021.
3. Να ςυνϊψουν /υπογρϊψουν τυποποιημϋνη ςύμβαςη με το Φορϋα /Δομό τησ
επιλογό τουσ. Η ςύμβαςη υπογρϊφεται ςε δύο (2) αντύτυπα, ϋνα (1) για την/τον
ωφελούμενο/νη, ϋνα (1) για το φορϋα.
4. Να υπογρϊψουν την εξουςιοδότηςη προσ την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και να την
υποβϊλλουν ηλεκτρονικϊ ςτην εφαρμογό, προκειμϋνου αυτό να διενεργεύ τισ
πληρωμϋσ προσ το Φορϋα/ Δομό για λογαριαςμό τησ/του ωφελούμενησ/ου.
5. Να ςυμπληρώςουν και να υποβϊλουν ηλεκτρονικϊ, την 1η ημέρα παροχήσ των
υπηρεςιών, το Ερωτηματολόγιο Ειςόδου, μϋςω τησ ηλεκτρονικόσ εφαρμογόσ τησ
Ε.Ε.Τ.Α.Α. («Ειδικό εφαρμογό για τα απογραφικϊ δελτύα Ειςόδου-Εξόδου»), με τη
χρόςη των κωδικών-διαπιςτευτηρύων τησ Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (κωδικού taxisnet).
Επιςημαύνεται ότι: α) η εγγραφό θεωρεύται ϋγκυρη και η ςύμβαςη μεταξύ του
Φορϋα/Δομόσ και τησ/του ωφελούμενησ/νου ενεργό, μόνο με τη ςυμπλόρωςη του
Ερωτηματολογύου Ειςόδου
β) Η «αξύα τοποθϋτηςησ» (voucher) διατηρεύται ςε ιςχύ καθ’ όλη τη διϊρκεια του
ςχολικού ϋτουσ.
γ) δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν vouchers ό να γύνει οποιαδόποτε μεταβολό για
τουσ μόνεσ Ιούνιο και Ιούλιο του 2021.

Με τη ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ ςτο πλαίςιο του Επιχειρηςιακοφ
Προγράμματοσ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςη και Δια Βίου Μάθηςη"
και των 13 Περιφερειακών Επιχειρηςιακών Προγραμμάτων

