ΑΝΑΚΟΘΝΩΣΗ
Προς τοσς Φορείς/Δομές και τοσς Ωυελούμενοσς τοσ Προγράμματος
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»
Καηόπηλ εξσηεκάησλ αιιά θαη θαηαγγειηώλ πνπ ηέζεθαλ ππόςηλ καο γηα ην
Πξόγξακκα «Δλαξκόληζε Οηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο», νθείινπκε λα
επηζεκάλνπκε ηα εμήο:
Σύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζην άξζξν 2.3.2. (Μέξνο Πξώην) πνπ αθνξά ζηνπο
Φνξείο/Γνκέο θαη ζην άξζξν 2.1.2. (Μέξνο Γεύηεξν) πνπ αθνξά ζηνπο
Ωθεινύκελνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηεο ζρεηηθήο Πξόζθιεζεο, θαζνξίδνληαη κε
ζαθήλεηα ηα εηήζηα αλώηαηα όξηα δαπάλεο ζε επξώ πνπ ζα θαηαβάιινληαη από ηελ
Δ.Δ.Τ.Α.Α., αλά ζέζε πνπ ζα θαιύθζεθε θαη αλά θαηεγνξία, γηα ην ζύλνιν ησλ
ππνρξεσηηθά παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Τα ζρεηηθώο αλαθεξόκελα πνζά θαιύπηνπλ
ην ζπλνιηθό θόζηνο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ, όπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηε
ζρεηηθή Πξόζθιεζε, πιελ ηεο κεηαθίλεζεο γηα ηηο Γνκέο ησλ πεξηπηώζεσλ Α1.1,
Α1.2, Α1.3, Α2, Β1 θαη Β2, αλά ζέζε θαη σο εθ ηνύηνπ, ν θάζε Φνξέαο/Γνκή δελ
δύλαηαη λα πξνβεί ζε είζπξαμε ηξνθείσλ ή άιιεο κνξθήο δηδάθηξσλ ή νπνηνπδήπνηε
αληηηίκνπ από ηνπο σθεινύκελνπο (όπσο γηα παξάδεηγκα θόζηνο εγγξαθήο) ή
δαπάλεο δηνξγάλσζεο εθδειώζεσλ ζην πιαίζην ησλ ζξεζθεπηηθώλ ενξηώλ ή εζληθώλ
επεηείσλ.
Δηδηθόηεξα, νη ππνρξεσηηθά παξερόκελεο ππεξεζίεο από ηνπο Φνξείο/Γνκέο
αλαθέξνληαη ζηηο πεξ.2 θαη 3, πνπ ε ηειεπηαία αθνξά ζηε ζίηηζε από όπνηνλ
Φνξέα/Γνκή απηή παξέρεηαη. Πεξαηηέξσ, ζηελ πεξ.5 ησλ αλσηέξσ άξζξσλ ξεηά
νξίδεηαη, όηη ηπρόλ άιιεο εηδηθέο ππεξεζίεο (π.ρ. θνιύκβεζε, κπαιέην,
παξαθνινύζεζε μελόγισζζσλ καζεκάησλ, επηζθέςεηο ζε κνπζεία, παξαθνινύζεζε
ζεαηξηθώλ ή άιισλ παξαζηάζεσλ, εθδειώζεσλ θαη άιια) πνπ παξέρνληαη από ηηο
δνκέο είλαη πξναηξεηηθέο θαη δελ αθνξνύλ ζηελ βαζηθή απαζρόιεζε θαη
δηαπαηδαγώγεζε. Δπνκέλσο, κόλν εθόζνλ νη σθεινύκελνη επηιέμνπλ απηέο ζην
ζύλνιό ηνπο ή κέξνο απηώλ, ζα επηβαξύλνπλ νηθνλνκηθά ηνπο ίδηνπο.
Από ηα αλσηέξσ ζπλάγεηαη όηη, ν Φνξέαο/Γνκή πνπ έρεη εληαρζεί ζην Πξόγξακκα
νθείιεη λα παξέρεη ππνρξεσηηθά ηηο αλαθεξόκελεο ππεξεζίεο ζηα άξζξα 2.3.2 θαη
2.1.2. πεξ. 2 θαη 3 ηεο Πξόζθιεζεο. Οη ηπρόλ εηδηθέο ππεξεζίεο ηεο πεξ.5 ησλ
αλσηέξσ άξζξσλ πξνζθέξνληαη πξναηξεηηθά θαη ζπλεπάγνληαη αληίζηνηρε
επηβάξπλζε, κόλνλ αλ απηέο επηιεγνύλ από ηνπο σθεινύκελνπο.
Τα αλσηέξσ εμάιινπ έρνπλ επηζεκαλζεί θαη δηεπθξηληζζεί θαη ζε παιαηόηεξεο
αλαθνηλώζεηο πνπ έρνπλ αλαξηεζεί ζην site ηεο Δ.Δ.Τ.Α.Α..
Ωο εθ ηνύηνπ επηζεκαίλεηαη όηη θαλέλαο Φνξέαο/Γνκή, επί πνηλή εθπηώζεώο ηνπ από
ην Πξόγξακκα, δελ δηθαηνύηαη λα εμαξηά ηελ παξνρή ησλ βαζηθώλ θαη ππνρξεσηηθά
πξνζθεξόκελσλ ππεξεζηώλ ηνπ, όπσο απηέο απνηππώλνληαη ζηε ζρεηηθή
Πξόζθιεζε, από ηελ ηαπηόρξνλε ππνρξεσηηθή απνδνρή εθ κέξνπο ησλ σθεινύκελσλ
θαη ηπρόλ εηδηθώλ πξναηξεηηθά πξνζθεξόκελσλ ππεξεζηώλ ηνπ. Σεκεηώλεηαη δε, όηη ε
ππνγξαθή ησλ εληνιώλ ηνπνζέηεζεο από ηνπο σθεινύκελνπο είλαη ππνρξεσηηθή θαη
δελ κπνξεί λα εμαξηάηαη από ηελ απνδνρή ησλ ηπρόλ εηδηθώλ πξναηξεηηθά
πξνζθεξόκελσλ ππεξεζηώλ.
Δπνκέλσο, νπνηνζδήπνηε Φνξέαο/Γνκή δελ δηθαηνύηαη λα εμαξηά ηελ εγγξαθή ηνπ
ηέθλνπ ελόο σθεινύκελνπ γνλέα θαη ηελ αληίζηνηρε ππνγξαθή ηεο εληνιήο
ηνπνζέηεζεο από ηελ απνδνρή ησλ πξναηξεηηθά πξνζθεξόκελσλ ππεξεζηώλ.

