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Ρόδος, 29.05.2018 
 
1. Ανακοίνωση για την "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2018-

2019". 
 

H EETAA εν όψει της έκδοσης της πρόσκλησης για τη δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής 
και Επαγγελματικής Ζωής έτους 2018-2019" εξέδωσε ανακοινώσεις με πληροφορίες για τους 
φορείς/δομές και για τους γονείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. 

Συγκεκριμένα για να καταρτιστεί ενδεικτικός και μη εξαντλητικός κατάλογος 
Φορέων/Δομών καλεί τους βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, τους βρεφονηπιακούς 
σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, τους Παιδικούς Σταθμούς, τα Κέντρα Δημιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με 
Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕΑ) να δηλώσουν, εφόσον το επιθυμούν, μέχρι την Πέμπτη 31/5/2018 
και ώρα 24.00 μ.μ. την πρόθεσή τους να συμμετέχουν στο πλαίσιο της παραπάνω δράσης, 
προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας και φιλοξενίας σε βρέφη, νήπια, παιδιά και 
για  που χρειάζεται να συγκεντρώσουν οι ενδιαφερόμενοι γονείς προκειμένου να υποβάλουν 
αίτηση. 

Ενημερώνει επίσης άνεργες, εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα ή αυτοαπασχολούμενες 
μητέρες με βρέφη ή νήπια για βρεφονηπιακούς σταθμούς και παιδιά έως 12 ετών για ΚΔΑΠ 
που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση (μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της ΕΕΤΑΑ) να 
συγκεντρώσουν τα σημαντικότερα έγγραφα που χρειάζεται, ως εξής: 
 Προκειμένου να εξετασθεί η οικονομική κατάσταση, θα πρέπει να υποβληθεί η Πράξη 

προσδιορισμού Φόρου - εκκαθαριστικό σημείωμα για το 2017. 
 Για να διαπιστωθεί η οικογενειακή κατάσταση θα πρέπει να προσκομισθεί πιστοποιητικό 

οικογενειακής κατάστασης, που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου. 
 Για τις άνεργες μητέρες θα πρέπει να προσκομισθεί η κάρτα ανεργίας σε ισχύ 
 Ως αποδεικτικό έγγραφο της επαγγελματικής κατάστασης θα πρέπει να προσκομιστεί 

βεβαίωση εργοδότη για το είδος και τον χρόνο της απασχόλησης (με ημερομηνία μετά την 
έκδοση της Πρόσκλησης). 
 
Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να ανατρέξετε στα παρακάτω: 

 Ανακοίνωση για γονείς 
 Ανακοίνωση για δομές / φορείς 
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2.  Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και κατάλογος με τη βαθμολογική 

κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της 

Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - B' Κύκλος» - 2η περίοδος 

υποβολών. 
 
      Ανακοινώθηκε ο Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων με τη βαθμολογική τους 
κατάταξη για τη 2η περίοδο υποβολών στη Δράση «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης 
πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β' Κύκλος)». Ο Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών 
Δικαιούχων της Δράσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) περιλαμβάνει χίλια εκατό εβδομήντα δύο (1.172) 
επιλέξιμα επιχειρηματικά σχέδια, συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού (δημόσια 
δαπάνη) 30.296.823,45 ευρώ. 
 
      Για τις αιτήσεις χρηματοδότησης των επιχειρηματικών σχεδίων, τα στοιχεία των οποίων 
αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, θα πρέπει το αργότερο έως την 
Τρίτη, 17/07/2018, να υποβάλουν τον φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του 
Παραρτήματος IV της Αναλυτικής Πρόσκλησης. Ο φάκελος των δικαιολογητικών θα υποβληθεί 
στην έδρα του εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ, ανάλογα με την περιφέρεια υλοποίησης του 
επιχειρηματικού σχεδίου. Οι διευθύνσεις και οι περιφέρειες αρμοδιότητας των εταίρων του 
ΕΦΕΠΑΕ, αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της παρούσας. 
 
      Η προθεσμία έως την Τρίτη, 17/07/2018 είναι οριστική και η μη τήρησή της οδηγεί στην 
απόρριψη του επιχειρηματικού σχεδίου. 
 
      Για όσες αιτήσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων υποβληθούν τα 
δικαιολογητικά πριν την ως άνω καταληκτική ημερομηνία, θα εξετάζονται κατά προτεραιότητα 
από τον ΕΦΕΠΑΕ και κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης, για όσα επιχειρηματικά 
σχέδια θεμελιώνεται το δικαίωμα υπαγωγής τους στη δράση θα εκδίδεται άμεσα η σχετική 
Απόφαση Ένταξής τους στη Δράση. 
 
      Η απόφαση δεν αφορά σε οριστική απόφαση ένταξης / απόρριψης των επιχειρηματικών 
σχεδίων στη Δράση και συνεπώς δεν υποβάλλονται ενστάσεις επί της παρούσας.       
 

     Σχετική ανάρτηση του ΕΣΠΑ και σχετικό αρχείο εδώ. 
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3. Παρέμβαση Ι - Δεύτερη (2η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων 

Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με Κωδικό ΟΠΣ 2076, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 

 
Εκδόθηκε η με ΑΠ ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 1833/ 25-05-2018 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως 

Έρευνας & Τεχνολογίας με θέμα: Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών 
Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με 
Κωδικό ΟΠΣ 2076, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα 
και Καινοτομία» (ΑΔΑ: 66ΡΧ4653ΠΣ-ΗΧΕ). 

 

Η ανωτέρω οριστική απόφαση ένταξης αφορά σε Δεύτερη (2η) τμηματική ένταξη 24 

ερευνητικών έργων της Παρέμβασης Ι.  
 
Οι δικαιούχοι των επιπλέον εικοσιτεσσάρων (24) ερευνητικών έργων/πράξεων της 

Παρέμβασης Ι, τα οποία εντάσσονται με την Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης, δύνανται 
να υποβάλουν ένσταση κατά της ανωτέρω απόφασης, οι οποίες θα εξεταστούν σύμφωνα με 
την ενότητα Ι.1.10.4 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης. 

 
Ο επιστημονικός υπεύθυνος ή ο συντονιστής (ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την 

υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ των εν λόγω 24 ερευνητικών έργων)  έχει 
δικαίωμα άπαξ υποβολής ένστασης, ηλεκτρονικά (μέσω ΠΣΚΕ) προς την ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, κατά 
της απόφασης ένταξης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, 
από την επομένη της έκδοσης της απόφασης ένταξης, δηλαδή μέχρι την 14.06.2018. 
Οποιαδήποτε ένσταση υποβληθεί μετά την ανωτέρω ημερομηνία θα απορρίπτεται ως 
εκπρόθεσμη. 
 

Σχετικές αναρτήσεις - ανακοινώσεις: 

της ΓΓΕΤ 

της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 

 

Σχετικό αρχείο μπορείτε να δείτε εδώ. 
 
 

 

 

 

Για την ΑΝ.ΔΩ Α.Ε 

  

 

Τμήμα Τεχνικής Στήριξης ΟΤΑ 

Τηλ. 2241075323 (εσωτ. 12) 
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