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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Στο πιλοτικό πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων ο Δήμος Εορδαίας. Ξεκινούν οι εγγραφές ενδιαφερομένων αύριο 

29 Μαρτίου 2022. 

 

Σε πιλοτική εφαρμογή τίθεται το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» στο οποίο θα συμμετέχει 

και ο Δήμος Εορδαίας. 

 

Το πρόγραμμα αυτό έχει στόχο την έμπρακτη στήριξη των νέων οικογενειών, προσφέροντας κατ’ 

οίκον φροντίδα βρεφών και νηπίων ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών, ενώ προβλέπεται 

οικονομική ενίσχυση των εργαζομένων γονέων, των μονογονέων, των αναδόχων και ιδιαίτερα 

των μητέρων για τη χρήση πιστοποιημένων υπηρεσιών φροντίδας των παιδιών τους. 

Αύριο Τρίτη 29 Μαρτίου 2022, ανοίγει η πλατφόρμα ntantades.gov.gr και το «Μητρώο 

Επιμελητών», όπου θα εγγραφούν όσες και όσοι επιθυμούν να πιστοποιηθούν και να 

απασχοληθούν ως επιμελήτριες και επιμελητές στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου 

προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς», ενώ οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αποκλειστικά 

ηλεκτρονική αίτηση.  

 

Ειδικότερα, για την εγγραφή τους είναι απαραίτητη η συμπλήρωση ή η ανάρτηση των παρακάτω 

στοιχείων: 

α) Δελτίο ταυτότητας. 
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β) Άδεια διαμονής ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο σε ισχύ που παρέχει πρόσβαση στην εργασία, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τους πολίτες τρίτων χωρών, τους δικαιούχους διεθνούς 

προστασίας, τους ομογενείς και τους πολίτες κρατών μελών της ΕΕ. 

γ) Αντίγραφο τίτλου επαγγελματικής εκπαίδευσης ή του Μεταλυκειακού Έτους Τάξης Μαθητείας 

ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή ισότιμου τίτλου ή Διπλώματος Επαγγελματικής 

Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Επιπέδου 5 Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης 

(ΙΕΚ) – Ειδικότητας: Βοηθού Βρεφονηπιοκόμου ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων 

Δημιουργίας και Έκφρασης ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας παιδιών με ειδικές 

ανάγκες, ή ισότιμου τίτλου, πτυχίου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Βρεφονηπιοκομίας ή 

Προσχολικής Αγωγής ή Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία ή ισότιμου τίτλου ή 

πτυχίου ΑΕΙ Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία ή ισότιμου τίτλου ή πτυχίου της 

Ανωτέρας Σχολής Νηπιοβρεφοκόμων του Κέντρου Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» και του ΠΙΚΠΑ 

Ιωαννίνων. 

«Εφιστάται δε η προσοχή των ενδιαφερομένων για διάφορα σεμινάρια εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 

που διαφημίζουν ότι εκπαιδεύουν -με κάποιο κόστος- επιμελητές/τριες για το πρόγραμμα 

“Νταντάδες της Γειτονιάς”. 

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερομένους ότι τα εν λόγω σεμινάρια δεν έχουν καμία σχέση με το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα» διευκρινίζει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

δ) Πρόσφατα (εντός τελευταίου τριμήνου) πιστοποιητικά ή γνωματεύσεις ιατρών από δημόσια 

δομή υγείας, ειδικότητας ψυχιάτρου, για την καλή ψυχική υγεία, δερματολόγου για τον έλεγχο 

μεταδοτικών δερματικών ασθενειών και παθολόγου ή ιατρού γενικής ιατρικής για τον έλεγχο 

αερογενώς μεταδιδόμενων νοσημάτων. 

ε) Πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών για βρέφη και παιδιά. 

στ) Αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Β1 για αλλοδαπούς που δεν είναι 

απόφοιτοι δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής. 

ζ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης σε ισχύ. 

η) Υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα συμπληρώνεται ηλεκτρονικά κατά την αίτηση και, σύμφωνα με 

την οποία, δηλώνεται ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η: 

«1. δεν έχει εκπέσει της γονικής μέριμνας ούτε έχει απωλέσει το δικαίωμα άσκησης αυτής, 

(εφόσον είναι γονέας), 

2. δεν τελεί υπό καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης, 
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3. δεν εκκρεμεί εις βάρος του μήνυση ή έγκληση ενώπιον αρμόδιας αρχής και δεν διώκεται ως 

φυγόδικος ή φυγόποινος και δεν έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε κακούργημα, για αδικήματα 

που επισύρουν, σύμφωνα με το άρθρο 1537 ΑΚ, έκπτωση από τη γονική μέριμνα ή για αδικήματα 

κατά της σωματικής ακεραιότητας, κατά της προσωπικής ελευθερίας, κατά της γενετήσιας 

ελευθερίας, για αδικήματα του ν. 3500/2006 (Α΄ 232), καθώς και για αδικήματα που συνδέονται με 

ναρκωτικά ή εμπορία οργάνων. 

4. υποχρεούται να δηλώσει οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων που καταχωρούνται στο 

Μητρώο Επιμελητών εντός 10 ημερών από την επέλευση της μεταβολής». 

Οι επιμελητές/τριες μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες φροντίδας βρεφών και νηπίων είτε 

στο σπίτι τους είτε στην οικία των παιδιών. Σε περίπτωση που παρέχουν τις υπηρεσίες στο σπίτι 

τους, απαιτείται και η συμπλήρωση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία δηλώνεται ο 

αριθμός των ενήλικων συνοικούντων και η σχέση τους με τον/την επιμελητή/τρια. 

Κάθε επιμελητής/τρια επιτρέπεται να παρέχει τις υπηρεσίες του στον ίδιο τόπο και χρόνο: α) μέχρι 

του αριθμού των τριών παιδιών, για παιδιά ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών, εκ των οποίων 

μόνο ένα παιδί μπορεί να είναι ηλικίας κάτω του ενός έτους, β) μέχρι του αριθμού των δύο 

παιδιών, για παιδιά ηλικίας κάτω του ενός έτους. 

 

Ο Δήμος Εορδαίας συμμετέχει στο συγκεκριμένο πιλοτικό πρόγραμμα θέλοντας να είναι αρωγός 

στην προσπάθεια του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αφενός για υποστήριξη 

και διευκόλυνση των μητέρων, προκειμένου μετά την απόκτηση ενός παιδιού να πετύχουν την 

επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και τη συνέχιση της επαγγελματικής τους καριέρας και 

αφετέρου για μείωση της αδήλωτης εργασίας μέσω της ενθάρρυνσης άνεργων, κυρίως γυναικών, 

να εργασθούν ως παιδαγωγοί-φροντιστές. 

 

 


