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ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

«ΝΤΑΝΤΑΔΕΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ»

H  Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των 

Φύλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στο πλαίσιο της πιλοτικής 

δράσης «Νταντάδες της Γειτονιάς» και έχοντας υπόψη: 
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1. Το Μέρος Ε’ του ν. 4837/2021 «Δράση Νταντάδες της Γειτονιάς-Σήμα 

Διαφορετικότητας-Διατάξεις Αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας» και ιδίως των άρθρων 40 έως 46 (Α' 

178). 

2. Την υπ' αριθμ. 6457/27.01.2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών (ΦΕΚ Β’ 205) «Καθορισμός διαδικασίας 

τήρησης, διαχείρισης και ελέγχου του Μητρώου Επιμελητών και της διαδικασίας 

υλοποίησης της πιλοτικής εφαρμογής της Δράσης "Νταντάδες της Γειτονιάς”», 

συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού 

Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-

2020».

3. Την υπ' αριθμ. 26460/22-3-2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων και Επικρατείας (ΦΕΚ Β’ 1328) «Καθορισμός λειτουργίας 

Πληροφοριακού Συστήματος για το Μητρώο Επιμελητών και τη Δράση "Νταντάδες της 

Γειτονιάς”», συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του 

Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 

2014-2020».

4. Την υπ’αριθμ.  127132/23-11-2021 (ΑΔΑ: ΩΗΟ846ΜΤΛΡ-ΘΟ5) ΑΝΑΔ50/εκδ. 2.0 

Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την 

πιλοτική εφαρμογή της δράσης «Νταντάδες της Γειτονιάς», όπως ισχύει

5. Το Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
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ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», όπως 

ισχύει.

Προσκαλεί 

Κάθε φυσικό πρόσωπο, που πληροί τις προϋποθέσεις του Άρθρου 2 της παρούσας και 

επιθυμεί να παρέχει υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας βρεφών και νηπίων στην οικία του ή στην 

οικία του παιδιού, να υποβάλλει αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Επιμελητών/τριών. 

Η υλοποίηση της πιλοτικής εφαρμογής της συγχρηματοδοτούμενης Δράσης βασίζεται στη 

διαδικασία που ακολουθεί:

ΑΡΘΡΟ 1

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ – 

ΣΤΟΧΟΣ &  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΟΡΙΣΜΟΙ  - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1.1. Η πιλοτική εφαρμογή της Δράσης «Νταντάδες της Γειτονιάς» εντάσσεται:

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια 

Βίου Μάθηση» (ΕΠΑΝΑΔ_ΕΔΒΜ) της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 του 

Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Άξονες προτεραιότητας 2, 4 και 5, εμπίπτει στην 

Επενδυτική Προτεραιότητα 8.iv «Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς, 

συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην απασχόληση, της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, 

του συνδυασμού επαγγελματικού και οικογενειακού βίου και της προώθησης της ίσης αμοιβής 

για όμοια εργασία» και στον Ειδικό Στόχο (i): Υποστήριξη της θέσης των γυναικών στην αγορά 

εργασίας.

1.2 Στόχος και αντικείμενο κατά την πιλοτική εφαρμογή της Δράσης

 Η Δράση στοχεύει στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στην 

απασχόληση μέσω της εναρμόνισης της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής των 
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εργαζόμενων γονέων  ή των γονέων σε αναζήτηση εργασίας και την υποστήριξη της 

πρόσβασης και της θέσης των γυναικών στην αγορά εργασίας.

 Αντικείμενο της Δράσης κατά την πιλοτική εφαρμογή, αποτελεί η χρηματοδότηση 

μέρους της αμοιβής του/της ενταγμένου/ης επιμελητή/επιμελήτριας στο Μητρώο, 

μέσω της χορήγησης «Αξίας Τοποθέτησης (voucher)» στα ωφελούμενα πρόσωπα, 

σύμφωνα με το άρθρο 14 της ΚΥΑ 6457/27.01.2022, προκειμένου να απασχολούν 

επιμελητή/επιμελήτρια για τη φροντίδα του/των παιδιού/παιδιών τους κατά τη 

διάρκεια της εργασίας τους ή της αναζήτησης εργασίας, στις επιλεγμένες γεωγραφικές 

περιοχές, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 1.4 της παρούσας.

1.3 Ορισμοί

Υπεύθυνος Φορέας για τη διαχείριση της Δράσης, είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του 

Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020. 

Δικαιούχος Φορέας της Δράσης, αρμόδιος για το σχεδιασμό, το συντονισμό, την εφαρμογή και 

τον έλεγχο της Δράσης «Νταντάδες της Γειτονιάς» στο σύνολό της είναι η Γενική Γραμματεία 

Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ.) του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, εφεξής ΓΓΔΟΠΙΦ.

Συνδικαιούχοι Φορείς της Δράσης είναι:

 α. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και 

Έρευνας Α.Ε. (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.)», ως προς την ανάπτυξη, συντήρηση και τεχνική 

υποστήριξη του Πληροφοριακού Συστήματος του άρθρου 43 του ν. 4837/2021 (178/Α’), 

εφεξής ΕΔΥΤΕ και

β. η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και 

Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.», όσον αφορά στην υποστήριξη της ΓΓΔΟΠΙΦ, στη 

δημιουργία και λειτουργία Help Desk και την πληρωμή των ωφελούμενων προσώπων, εφεξής 

ΕΕΤΑΑ.
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«Επιμελητής/Επιμελήτρια», ορίζεται το φυσικό πρόσωπο που παρέχει κατ’ οίκον υπηρεσίες 

φροντίδας σε βρέφη και νήπια με αμοιβή, πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 της 

παρούσας και είναι εγγεγραμμένο στο «Μητρώο Επιμελητών».

«Μητρώο Επιμελητών», ορίζεται η ηλεκτρονική βάση δεδομένων στην οποία εγγράφονται 

υποχρεωτικά οι επιμελητές/τριες. 

 «Πληροφοριακό Σύστημα» του Άρθρου 43 του ν. 4837/2021 (ΦΕΚ 178/Α/01.10.2021), 

ορίζεται το Πληροφοριακό Σύστημα, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής 

Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) και μέσω του οποίου διενεργείται η υποβολή 

και διαχείριση των αιτημάτων των υποψηφίων επιμελητών/τριών και των δυνητικά 

ωφελούμενων προσώπων.

«Υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας», ορίζονται οι υπηρεσίες φροντίδας των βρεφών και 

νηπίων εντός της οικίας τους ή της οικίας του Επιμελητή/Επιμελήτριας, σύμφωνα με το άρθρο 

41 του ν. 4837/2021 (Α’ 178).

 «Οικία Επιμελητή/τριας», ορίζεται η δηλωμένη στο «Μητρώο Επιμελητών» οικία του/της 

Επιμελητή/τριας για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε βρέφη και νήπια. 

«Οικία παιδιού», ορίζεται η οικία που διαμένει το βρέφος ή  το νήπιο με το γονέα ή το 

πρόσωπο που έχει την επιμέλειά του ή ο ιδιωτικός χώρος που υποδεικνύεται από το γονέα ή 

το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του παιδιού, όπου θα παρέχονται οι υπηρεσίες φροντίδας 

από τον/την Επιμελητή/τρια.

«Βρέφος», ορίζεται το παιδί ηλικίας δύο (2) έως δώδεκα (12) μηνών.

«Νήπιο», ορίζεται το παιδί ηλικίας δώδεκα (12) μηνών έως δύο (2) ετών και έξι (6) μηνών.

«Ωφελούμενα πρόσωπα», ορίζονται τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις του 

Άρθρου 12 της σχετικής ΚΥΑ και λαμβάνουν «αξία τοποθέτησης» (voucher).
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 «Αξία τοποθέτησης (voucher)», ορίζεται το συνολικό αντίτιμο το οποίο καταβάλλεται στα 

ωφελούμενα πρόσωπα τμηματικά, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4837/2021 

(ΦΕΚ 178/Α’) και τα οριζόμενα στο άρθρο 14 της σχετικής ΚΥΑ.

«Σχετική ΚΥΑ», ορίζεται η υπ' αριθμ. 6457/27-01-2022 (ΦΕΚ 205/Β) Κοινή Υπουργική 

Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου και Επικρατείας «Καθορισμός διαδικασίας τήρησης, 

διαχείρισης και ελέγχου του Μητρώου Επιμελητών και της διαδικασίας υλοποίησης της 

πιλοτικής εφαρμογής της Δράσης "Νταντάδες της Γειτονιάς”», συγχρηματοδοτούμενης από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020».

1.4  Περιγραφή Πιλοτικής Εφαρμογής της Δράσης 

Κατά την πιλοτική εφαρμογή, η Δράση θα υλοποιείται σταδιακά σε αντιπροσωπευτικές 

γεωγραφικές περιοχές ανά Περιφέρεια της χώρας, που θα επιλέγονται από τη ΓΓΔΟΠΙΦ με 

βάση δημογραφικά και γεωχωρικά κριτήρια, που θα αφορούν στις τοπικές ανάγκες για κατ’ 

οίκον φροντίδα βρεφών και νηπίων και στην προσφορά υπηρεσιών από Επιμελητές/τριες, με 

γνώμονα την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για την καθολική εφαρμογή της Δράσης. 

Η πιλοτική εφαρμογή θα αφορά συγκεκριμένα τους Δήμους:

Δήμος Αβδήρων
Δήμος Αγίων Αναργύρων
Δήμος Αμφιλοχίας
Δήμος Ανατολικής Σάμου
Δήμος Άνδρου
Δήμος Αποκορώνου
Δήμος Βέλλου-Βόχας
Δήμος Βοϊου
Δήμος Βόρειας Κέρκυρας
Δήμος Βόρειας Κυνουρίας
Δήμος Γόρτυνας
Δήμος Δίου-Ολύμπου
Δήμος Εμμανουήλ Παππά
Δήμος Εορδαίας
Δήμος Ευρώτα
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Δήμος Ικαρίας
Δήμος Ιστιαίας Αιδηψού
Δήμος Καβάλας
Δήμος Καρπάθου
Δήμος Κρωπίας
Δήμος Λεβαδέων
Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας
Δήμος Μαντουδίου–Λίμνης–Αγίας Άννας
Δήμος Μυκόνου
Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Δήμος Ορεστιάδας
Δήμος Παλαμά
Δήμος Πηνειού
Δήμος Πρέβεζας
Δήμος Ρήγα Φεραίου
Δήμος Σάμης
Δήμος Σουλίου
Δήμος Σύρου-Ερμούπολης

Σε περίπτωση που υπάρξουν αλλαγές ή/και προσθήκες σχετικά με τους Δήμους στους 

οποίους θα υλοποιηθεί η πιλοτική εφαρμογή της Δράσης, δύναται να υπάρξει σχετική 

ενημέρωση του κοινού και μέσω δελτίου τύπου.

Η πιλοτική εφαρμογή της Δράσης αντιστοιχεί στην περίοδο από 29/3/2022 (έναρξη 

υποβολής αιτήσεων στο Μητρώο Επιμελητών) έως 31/12/2022. 

Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του Άρθρου 2 της παρούσας 

Πρόσκλησης, εγγράφονται στο Μητρώο Επιμελητών/τριών.

Τα ωφελούμενα πρόσωπα, στα οποία έχει χορηγηθεί «Αξία Τοποθέτησης» (Voucher), 

επιλέγουν μέσω του Μητρώου, τον/την Επιμελητή/τρια και καταρτίζουν με αυτόν/ην, μέσω 

του Πληροφοριακού Συστήματος, ιδιωτικό συμφωνητικό, στο οποίο ορίζονται οι επιμέρους 

όροι της συνεργασίας τους.
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Η «αξία τοποθέτησης» καλύπτει την αμοιβή του/της επιμελητή/τριας ή μέρος αυτής, για τις 

υπηρεσίες που είναι υποχρεωμένος/η να παρέχει, για όσο διάστημα ισχύει το ιδιωτικό 

συμφωνητικό, με απώτατο χρόνο τη λήξη της πιλοτικής εφαρμογής της Δράσης.

Το ωφελούμενο πρόσωπο καταβάλλει την αμοιβή του Επιμελητή/τριας, συμπεριλαμβανομένων 

των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών, εκδίδοντας εργόσημο, το οποίο πρέπει να είναι 

τουλάχιστον ίσο με την αξία τοποθέτησης που δικαιούται το ωφελούμενο πρόσωπο και 

εξαργυρώνεται με πίστωση στον υποδειχθέντα από τον/την επιμελητή/τρια τραπεζικό 

λογαριασμό, κατά τη λήξη κάθε μήνα παροχής των υπηρεσιών. Επιπρόσθετα υποβάλλει 

ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 ν. 

1599/1986, με την οποία δηλώνεται υπευθύνως ότι παρασχέθηκαν οι συμφωνηθείσες 

υπηρεσίες.

ΑΡΘΡΟ 2

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ

2.1. Προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Επιμελητών/τριών

Στο Μητρώο Επιμελητών/τριών της παρούσας Πρόσκλησης δύναται να εγγραφούν μόνο 

φυσικά πρόσωπα, που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

1. έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, 

2. είναι Έλληνες ή αλλοδαποί πολίτες, που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν 

πρόσβαση στην αγορά εργασίας, 

3. είναι απόφοιτοι/ες επαγγελματικής εκπαίδευσης ή του Μεταλυκειακού Έτους Τάξης 

Μαθητείας ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή απόφοιτοι/ες Ινστιτούτου 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Ειδικότητας: Βοηθού Βρεφονηπιοκόμου ή 

Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Προσχολικής 

Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας παιδιών με ειδικές ανάγκες, ή ισότιμου τίτλου σε συναφείς 

ειδικότητες, ή κάτοχοι πτυχίου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
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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.

4. Έχουν γνώσεις παροχής πρώτων βοηθειών σε παιδιά,

5. Έχουν ικανότητα κατανόησης και ομιλίας της ελληνικής γλώσσαςεπιπέδου γλωσσομάθειας 

Β1, 

6. Έχουν καλή κατάσταση ψυχικής και σωματικής υγείας και δεν πάσχουν από χρόνια 

μεταδοτικά νοσήματα

7. Δεν τελούν υπό καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης, 

8. Δεν έχουν εκπέσει της γονικής μέριμνας ή δεν έχουν απωλέσει το δικαίωμα άσκησης 

αυτής, εφόσον είναι γονείς

9. Δεν εκκρεμεί εις βάρος τους μήνυση ή έγκληση ενώπιον αρμόδιας αρχής, δεν διώκονται 

και δεν έχουν 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 τα αδικήματα που 

συνδέονται με ναρκωτικά ή εμπορία οργάνων.

Επιπλέον, οι υποψήφιοι θα πρέπει α) να διαθέτουν προσωπικούς κωδικούς (taxisnet) και 

β) να καταχωρίσουν τα στοιχεία τους στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.ΜΕ.π.) της 

ΓΓΠΣΔΔ, προκειμένου να υποβάλλουν την αίτησή τους. 

Ο έλεγχος των προϋποθέσεων συμμετοχής και πληρότητας των δικαιολογητικών ή/και των 

υποβαλλόμενων στοιχείων των επιμελητών/τριών, η διασταύρωση των απαιτούμενων 

πληροφοριών για την έγκριση της αίτησης, καθώς και η έγκριση ή η απόρριψη της αίτησης, 

δύνανται να διενεργούνται κατ’ εφαρμογή αυτοματοποιημένης διαδικασίας, μέσω του 
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Πληροφοριακού Συστήματος, με τη χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών του Κέντρου 

Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 

Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 48 του ν. 

4623/2019 (Α΄ 134). 

2.2. Αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Επιμελητρών/τριών

Ημερομηνία έναρξης για την ηλεκτρονική υποβολή των Αιτήσεων Εγγραφής στο Μητρώο 

ορίζεται η 29η/3/2022. Επισημαίνεται ότι, η εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή 

αιτήσεων, θα είναι ενεργή καθ’ όλη τη διάρκεια της Πιλοτικής Εφαρμογής, δηλαδή από 

29/3/2022 έως 31/12/2022. 

➢ Κάθε φυσικό πρόσωπο για να εγγραφεί στο Μητρώο Επιμελητών/τριών, θα πρέπει να 

συμπληρώσει και να υποβάλει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ “Αίτηση Εγγραφής”, μέσω του 

Πληροφοριακού Συστήματος που λειτουργεί στην ιστοσελίδα www.ntantades.gov.gr, με 

τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

(taxisnet), με παράλληλη εφαρμογή κωδικών μιας χρήσης (One Time Password-OTP) 

που αποστέλλονται στο κινητό τηλέφωνο του φυσικού προσώπου που είναι καταχωρημένο 

στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.ΜΕ.π.) της ΓΓΠΣΔΔ.

➢ Η επιτυχής ισχυρή ταυτοποίηση του αιτούντος προσώπου επέχει θέση υπογραφής της 

αίτησης και δήλωσης συναίνεσης για: α) την άντληση και διασταύρωση των στοιχείων που 

απαιτούνται για την εγγραφή στο Μητρώο, από τα διασυνδεδεμένα πληροφοριακά 

συστήματα και β) την άμεση ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος του Μητρώου 

από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες της ΓΓΔΟΠΙΦ για κάθε μεταβολή που αφορά τα 

αιτούντα φυσικά πρόσωπα και έρχεται σε γνώση τους.
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➢ Επιπλέον, η Αίτηση Εγγραφής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 ως 

προς τα δηλωθέντα στοιχεία. Με την υποβολή της αίτησής τους τα αιτούντα άτομα 

δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση όλων των όρων, διαδικασιών και στοιχείων συμμετοχής, 

όπως αναλυτικά αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση και ιδίως στο Άρθρο 6, που 

αναφέρεται στην προστασία των προσωπικών δεδομένων καθώς και ότι τους αποδέχονται 

ανεπιφύλακτα.

➢ Το αιτούν φυσικό πρόσωπο συμπληρώνει υποχρεωτικά στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης, 

τα στοιχεία που δεν είναι διαθέσιμα από τα διασυνδεδεμένα πληροφοριακά συστήματα και 

επιβεβαιώνει αυτά που εμφανίζονται προσυμπληρωμένα, σύμφωνα με τις οδηγίες που 

παρέχονται στο Πληροφοριακό Σύστημα του Μητρώου.

➢ Το αιτούν φυσικό πρόσωπο,  μπορεί να τροποποιεί και να αποθηκεύει την αίτησή του σε 

προσωρινή κατάσταση μέχρι να συμπληρώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και να 

επισυνάψει τα απαραίτητα ψηφιακά αρχεία.

➢ Μετά τη συμπλήρωση της αίτησης, το Πληροφοριακό Σύστημα διενεργεί τυπικό έλεγχο 

πληρότητας και σε περίπτωση που είναι επιτυχής, το αιτούν πρόσωπο μπορεί να προβεί 

σε οριστική υποβολή της αίτησης, λαμβάνοντας με μήνυμα την ημερομηνία και τον αριθμό 

υποβολής, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος.

Τον τρόπο υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης, οδηγίες και διευκρινίσεις επί των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών καθώς και κάθε πρόσθετη πληροφορία, μπορείτε να βρείτε 

στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.ntantades.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της 

ΓΓΔΟΠΙΦ www.isotita.gr.

2.3. Δικαιολογητικά εγγραφής στο Μητρώο Επιμελητών/τριών

Με την αίτηση εγγραφής, υποβάλλονται/αναρτώνται/επισυνάπτονται σε ηλεκτρονικό αρχείο, 

από το αιτούν πρόσωπο, τα παρακάτω δικαιολογητικά σε μορφή αρχείου pdf, από τα οποία 

προκύπτουν τα προσόντα και οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο 

του/της Επιμελητή/τριας.

http://www.ntantades.gov.gr/
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Τα ακόλουθα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο όταν τα αντίστοιχα στοιχεία/πληροφορίες 

δεν εμφανίζονται προσυμπληρωμένα από τα διασυνδεδεμένα πληροφοριακά συστήματα, και 

σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από το Πληροφοριακό Σύστημα και το Παράρτημα 

Οδηγιών της παρούσας. 

i. Δελτίο ταυτότητας ή άλλο ταυτοποιητικό έγγραφο, από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 

του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (Α’ 45).

ii. 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. 

iii. 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 (Ι.Ε.Κ.)- 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. 

iv. Πιστοποιητικά ή γνωματεύσεις ιατρών από δημόσια δομή υγείας πρόσφατα (έκδοση 

εντός τελευταίου τριμήνου): α) ειδικότητας ψυχιάτρου, για την καλή ψυχική του υγεία, 

β) δερματολόγου για τον έλεγχο μεταδοτικών δερματικών ασθενειών και γ) παθολόγου 

ή ιατρού γενικής ιατρικής για τον έλεγχο αερογενώς μεταδιδόμενων νοσημάτων. 

v. Πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών για βρέφη και παιδιά. 
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vi. Πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Β1 για αλλοδαπούς που δεν είναι απόφοιτοι 

δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής. 

vii. Αντίγραφο ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης σε ισχύ. 

viii. Υπεύθυνη δήλωση, η οποία συμπληρώνεται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού 

συστήματος, με το ακόλουθο περιεχόμενο: 

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

αυτής (εφόσον είναι γονέας), 

2. δεν τελώ υπό καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης, 

3. δεν εκκρεμεί εις βάρος μου μήνυση ή έγκληση ενώπιον αρμόδιας αρχής και δεν 

διώκομαι ως φυγόδικος ή φυγόποινος και δεν έχω 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. υποχρεούμαι να δηλώσω οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων που καταχωρούνται 

στο Μητρώο Επιμελητών, εντός δέκα (10) ημέρων από την επέλευση της μεταβολής». 

Επιπλέον, σε περίπτωση που ο/η Επιμελητής/τρια παρέχει τις υπηρεσίες στην οικία 

του/της, απαιτείται και η δήλωση, στο Πληροφοριακό Σύστημα, του αριθμού των ενήλικων 

συνοικούντων στην οικία προσώπων και η σχέση τους με τον/την Επιμελητή/τρια. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 
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➢ Το εγγεγραμμένο πρόσωπο, προκειμένου να διατηρήσει ενεργή την εγγραφή του στο 

Μητρώο θα πρέπει να υποβάλλει εκ νέου, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, τα 

υπό στοιχεία iv, v, vii και viii δικαιολογητικά, πριν την παρέλευση δύο (2) ετών από 

την ημερομηνία έκδοσής τους, ανεξαρτήτως εάν έχει μεσολαβήσει μεταβολή ή όχι. 

➢ Όλα τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται να είναι 

επικυρωμένα και μεταφρασμένα σύμφωνα με την ελληνική κείμενη 

νομοθεσία,σύμφωνα με το Παράρτημα Οδηγιών. Τα όποια δικαιολογητικά 

απαιτηθούν που δεν δύναται να αντληθούν από τις διεπαφές, θα αναρτώνται από 

τους υποψηφίους ηλεκτρονικά (upload), σε μορφή pdf.

2.4. Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 5 της ΚΥΑ υπ’ αριθμό 6457/27-1-2022 (Β 

205) εντός διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την οριστική υποβολή της αίτησης, 

διενεργείται από τη ΓΓΔΟΠΙΦ ο ουσιαστικός έλεγχος των υποβληθέντων στοιχείων και 

δικαιολογητικών και, όπου απαιτείται, η διασταύρωση αυτών, μέσω της άντλησης των 

απαιτούμενων δεδομένων, από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ειδικότερα, σε περίπτωση που:

 Διαπιστωθεί η πλήρωση των προϋποθέσεων, το αιτούν πρόσωπο εγγράφεται στο Μητρώο 

και λαμβάνει, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση που είναι δηλωμένη στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας της ΓΓΠΣΔΔ, τον 

μοναδικό αριθμό Μητρώου, που σημειώνεται σε κάθε ηλεκτρονικό ή φυσικό αρχείο που το 

αφορά.

 Διαπιστωθούν αναντιστοιχίες ή ελλείψεις στα δηλωθέντα στοιχεία ή τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά, το αιτούν πρόσωπο ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-

mail), ώστε να προβεί σε διάστημα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών στην αναγκαία 

διόρθωση ή συμπλήρωση. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός της ταχθείσας 
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προθεσμίας, η αίτηση απορρίπτεται, με απόφαση της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, 

Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της 

ΓΓΔΟΠΙΦ  με ρητή μνεία του λόγου απόρριψης και κοινοποιείται στο αιτούν πρόσωπο με 

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, η αίτηση απορρίπτεται με απόφαση της Διεύθυνσης 

Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των 

Φύλων της ΓΓΔΟΠΙΦ  με ρητή μνεία του λόγου απόρριψης και κοινοποιείται στο αιτούν 

πρόσωπο με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που 

εκλείψουν οι λόγοι απόρριψης, το αιτούν πρόσωπο μπορεί να υποβάλλει νέα αίτηση. 

Το αιτούν πρόσωπο έχει την ευθύνη της ορθής δήλωσης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου ( e mail) και του κινητού του τηλεφώνου  στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας 

(Ε.Μ.Επ.), της ΓΓΠΣΔΔ, από όπου θα αντλούνται κατά την υποβολή της αίτησης.

2.5. Διαδικασία διαγραφής από το Μητρώο

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της υπ’ αριθμ. 6457/27-1-2022 ΚΥΑ, η διαγραφή 

εγγεγραμμένου προσώπου από το Μητρώο γίνεται στις περιπτώσεις που:

α) Το ίδιο το εγγεγραμμένο πρόσωπο υποβάλλει αίτηση για τη διαγραφή του μέσω του 

Πληροφοριακού Συστήματος. Η διαγραφή επέρχεται κατ’ εφαρμογή αυτοματοποιημένης 

διαδικασίας και δεν εκδίδεται αυτοτελής απόφασης της ΓΓΔΟΠΙΦ.

β) Διαπιστωθεί ότι εκλείπει από το εγγεγραμμένο πρόσωπο κάποια από τις προϋποθέσεις 

εγγραφής του ή ότι παραβιάστηκε η υποχρέωσή του για δήλωση μεταβολής των στοιχείων 

του, το εγγεγραμμένο πρόσωπο διαγράφεται από το Μητρώο, με την έκδοση Απόφασης της 

Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας 

των Φύλων της ΓΓΔΟΠΙΦ  και η εν λόγω εγγραφή απενεργοποιείται από το Πληροφοριακό 

Σύστημα που υποστηρίζει το Μητρώο.
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Η Απόφαση διαγραφής εκδίδεται ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, 

αποτελεί δημόσιο έγγραφο και κοινοποιείται στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο με μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική του διεύθυνση που είναι 

καταχωρισμένη στο Ε.Μ.Επ., εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την αίτηση διαγραφής ή 

τη διαπίστωση των αναφερόμενων στην παράγραφο 2.5.β.

2.6. Δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης στοιχείων στο Μητρώο.Τα εγγεγραμμένα στο 

Μητρώο πρόσωπα, διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα και τα 

υποβληθέντα δικαιολογητικά, καθώς επίσης και διόρθωσής τους σε περίπτωση σφάλματος.

2.7. Υποχρεώσεις Επιμελητή/τριας

Τα εγγεγραμμένα πρόσωπα υποχρεούνται να δηλώνουν κάθε μεταβολή στα στοιχεία τους που 

καταχωρίζονται στο Μητρώο, εντός δέκα (10) ημέρων από τη μεταβολή, και να υποβάλλουν 

στο Πληροφοριακό Σύστημα τα σχετικά έγγραφα. 

Η μη τήρηση της υποχρέωσης δήλωσης μεταβολής στοιχείων, ιδίως, στις περιπτώσεις v, vi, 

vii, και viii του άρθρου 2, παρ. 2.3 της παρούσας, δύναται να οδηγήσει στη διαγραφή του 

εγγεγραμμένου προσώπου από το Μητρώο. 

ΑΡΘΡΟ 3

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ/ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑΣ

1. Οι Επιμελητές/τριες, μετά την εγγραφή τους στο Μητρώο, αποκτούν προφίλ στο 

Πληροφοριακό Σύστημα, στο οποίο καταχωρίζονται κατ’ ελάχιστον το ονοματεπώνυμό τους 

και τα στοιχεία επικοινωνίας τους, η περιοχή δραστηριοποίησης τους, η κατηγορία των 

υπηρεσιών που παρέχουν (στην οικία τους ή στην οικία του παιδιού ή και στα δύο), η 
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επαγγελματική κατάρτισή τους, φωτογραφία και βιογραφικό σημείωμα με επιπλέον στοιχεία 

της προσωπικής και επαγγελματικής κατάστασής τους,  εφόσον οι ίδιοι/ιες επιθυμούν. Σε 

περίπτωση που ο/η Επιμελητής/τρια παρέχει τις υπηρεσίες του/της στην οικία του/της 

καταχωρείται στο προφίλ και ο αριθμός των ενήλικων συνοικούντων προσώπων, καθώς και η 

σχέση του/της μαζί τους.

2. Πρόσβαση στο προφίλ των Επιμελητών/τριών, εκτός από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και 

τον εκάστοτε εκτελούντα την επεξεργασία, σύμφωνα με το Άρθρο 6 της παρούσας, έχουν οι 

ωφελούμενοι γονείς, για τους σκοπούς αναζήτησης, επικοινωνίας και επιλογής 

επιμελητή/τριας, και μόνο, κατόπιν αυθεντικοποίησης των στοιχείων τους με χρήση των 

προσωπικών κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

(taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

ΑΡΘΡΟ 4

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ/ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑΣ

4.1. Παροχή υπηρεσιών Επιμελητή/τριας.

1. Ο/η Επιμελητής/τρια δύναται να παρέχει υπηρεσίες φροντίδας βρεφών και νηπίων στην 

οικία τους ή στη δική του/της οικία, με αμοιβή. 

2. Ο/η Επιμελητής/τρια υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του/της με επιμέλεια και 

ευσυνειδησία, μεριμνώντας για την προστασία της υγείας, της ασφάλειας και του εν γένει 

συμφέροντος του παιδιού, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις υποδείξεις του γονέα.

3. Κάθε Επιμελητής/τρια επιτρέπεται να παρέχει τις υπηρεσίες του στον ίδιο τόπο και 

χρόνο: 

α) μέχρι του αριθμού των τριών (3) παιδιών, για παιδιά ηλικίας από δύο (2) μηνών έως 

δύο (2) ετών και έξι (6) μηνών, εκ των οποίων μόνο ένα (1) παιδί μπορεί να είναι ηλικίας 

κάτω του ενός (1) έτους, 
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β) μέχρι του αριθμού των δύο (2) παιδιών, για παιδιά ηλικίας κάτω του ενός (1) έτους.

Συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών του/της εφόσον αυτά ανήκουν στην ηλικιακή 

κατηγορία των βρεφών και νηπίων έως δύο (2) ετών και έξι (6) μηνών και παραμένουν 

στον χώρο παροχής υπηρεσιών φροντίδας κατά τον ίδιο χρόνο πσροχής υπηρεσιών.

4. Η κατ’ οίκον φροντίδα βρεφών και νηπίων περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τις εξής υπηρεσίες 

και σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες του γονέα ή του προσώπου που έχει την επιμέλειά 

τους:

i. φροντίδα της ατομικής υγιεινής του παιδιού,

ii. παροχή τροφής στο παιδί σύμφωνα με το διατροφικό πρόγραμμα που έχουν ορίσει οι 

γονείς,

iii. προετοιμασία των γευμάτων του παιδιού,

iv. τήρηση του προγράμματος ανάπαυσης/ύπνου του παιδιού που έχουν ορίσει οι γονείς,

v. φροντίδα για την επαρκή ένδυση του παιδιού, ανάλογα με τις συνθήκες του χώρου 

όπου βρίσκεται,

vi. οργάνωση και καθαρισμό του χώρου όπου παρέχεται η υπηρεσία για τη διατήρηση ενός 

ασφαλούς περιβάλλοντος για το παιδί,

vii. οργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων παιχνιδιού ανάλογα με 

την ηλικία και το επίπεδο ψυχικής και σωματικής ανάπτυξης του παιδιού,

viii. συμβολή στην ψυχοσυναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού,

ix. εκπαίδευση του παιδιού σε θέματα προσωπικής υγιεινής και σε θέματα πειθαρχίας, 

σύμφωνα με τις αρχές που έχουν ορίσει οι γονείς,

x. συνοδεία του παιδιού σε περιπάτους και υπαίθριες δραστηριότητες σε χώρους που 

έχουν ορίσει οι γονείς και

xi. την τήρηση αρχείου για τις καθημερινές δραστηριότητες του παιδιού και πληροφορίες 

για την υγεία του.

4.2. Όροι εργασίας και ασφάλισης Επιμελητών/τριών 
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Οι Επιμελητές/τριες:

• Παρέχουν τις υπηρεσίες τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 4, παρ. 1.4. της 

παρούσας και το ιδιωτικό συμφωνητικό που συνάπτουν με το ωφελούμενο πρόσωπο 

(δηλ. τον γονέα ή το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του βρέφους ή νηπίου), 

• Υπάγονται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ και αμείβονται με εργόσημο από το ωφελούμενο 

πρόσωπο με το οποίο έχουν συνάψει ιδιωτικό συμφωνητικό, σύμφωνα με την 

υποπερίπτωση γ’ της περίπτωσης Α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 

3863/2010 (Α’ 115) και τις σχετικές ισχύουσες κανονιστικές αποφάσεις.

ΑΡΘΡΟ 5

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ

5.1 Επεξεργασία Πληροφοριών Μητρώου

Υπεύθυνος Επεξεργασίας του Μητρώου Επιμελητών κατά την έννοια του άρθρου 4 αριθμ. 7 

του Γ.Κ.Π.Δ., ορίζεται η ΓΓΔΟΠΙΦ, η οποία είναι  υπεύθυνη για την τήρηση, διαχείριση, 

έλεγχο της ορθής λειτουργίας και εποπτείας του Μητρώου ή τη διενέργεια συγκεκριμένων 

ενεργειών ως αρμόδια αρχή, με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας 

βρεφών και νηπίων από Επιμελητή/τρια και την υλοποίηση της Δράσης «Νταντάδες της 

Γειτονιάς».

Ως εκτελούσα την επεξεργασία ορίζεται η «Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.» , ως προς την ψηφιακή εφαρμογή 

«Νταντάδες τους Γειτονιάς» (ntantades.gov.gr).

Επίσης, ως εκτελούσα την επεξεργασία ορίζεται η «Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.» όσον αφορά στην 

υποστήριξη της ΓΓΔΟΠΙΦ, αποκλειστικά και μόνον στη δημιουργία και λειτουργία ΗelpDesk, 

και στην πληρωμή των ωφελουμένων προσώπων.
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5.2 Διαδικασία Τήρησης, Διαχείρισης και Ελέγχου του Μητρώου Επιμελητών.

Η ΓΓΔΟΠΙΦ τηρεί, υπό τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, το Μητρώο Επιμελητών, 

σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4837/2021 (Α’ 178), με τα εξής κατ’ ελάχιστον, στοιχεία των 

εγγεγραμμένων προσώπων: 

1. Στοιχεία της ταυτότητας σε περίπτωση που το εγγεγραμμένο πρόσωπο είναι Έλληνας 

πολίτης, 

2. Στοιχεία ισχύοντος διαβατηρίου και ισχύουσας άδειας διαμονής ή βεβαίωσης κατάθεσης 

αίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 8 ή της παρ. 4 του άρθρου 9 του 

ν. 4251/2014, η οποία άδεια ή βεβαίωση παρέχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας στην 

περίπτωση που το εγγεγραμμένο πρόσωπο είναι πολίτης τρίτης χώρας, 

3. Στοιχεία βεβαίωσης εγγραφής ή βεβαίωσης μόνιμης διαμονής, στην περίπτωση που το 

εγγεγραμμένο πρόσωπο είναι πολίτης κράτους μέλους της ΕΕ και έχει ασκήσει το δικαίωμα 

της ελεύθερης κυκλοφορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 106/2007 (Α’ 135), 

4. Στοιχεία ΕΔΤΟ στην περίπτωση που το εγγεγραμμένο πρόσωπο είναι πολίτης τρίτων 

χωρών ή ομογενών, 

5. Στοιχεία άδειας διαμονής ενιαίου τύπου, στην περίπτωση που το εγγεγραμμένο πρόσωπο 

είναι δικαιούχος διεθνούς προστασίας, 

6. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, ΔΟΥ και Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) 

7. Διεύθυνση διαμονής, 

8. Οικογενειακή κατάσταση, 

9. Στοιχεία που αποδεικνύουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο, 

σύμφωνα με τη παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4837/2021 (Α’ 178).

Τα δεδομένα που συλλέγονται αφορούν Επιμελητές/τριες που εγγράφονται στο Μητρώο,  και:

ΑΔΑ: ΩΖΚΩ46ΜΤΛΚ-ΡΜΞ



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6241c53f227962d6304abfda στις 28/03/22 17:44

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

[21]

o υπόκεινται σε επεξεργασία από τη ΓΓΔΟΠΙΦ, 

o τηρούνται και φυλάσσονται σε ασφαλές περιβάλλον, με την επιφύλαξη των ειδικότερων 

προβλεπόμενων διατάξεων από την ισχύουσα ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία περί 

προστασίας προσωπικών δεδομένων (βλ. Άρθρο 6 της παρούσας). 

o  είναι προσβάσιμα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-

ΕΨΠ), για την υποβολή και διαχείριση των αιτημάτων των ωφελούμενων γονέων ή 

προσώπων που έχουν την επιμέλεια βρεφών και νηπίων, προκειμένου να λάβουν την 

υπηρεσία του/της Επιμελητή/τριας με χρηματοδότηση από τη Δράση «Νταντάδες της 

Γειτονιάς». 

o Συσχετίζονται ή συνδυάζονται για την επιλογή του/της Επιμελητή/τριας από τον γονέα 

ή το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια βρεφών και νηπίων.

Η τήρηση, η διαχείριση, η εποπτεία και ο έλεγχος της ορθής λειτουργίας του Μητρώου 

υπάγεται στη Διεύθυνση Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης 

Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της ΓΓΔΟΠΙΦ, η οποία δύναται να ελέγχει και να 

διασταυρώνει με άλλες δημόσιες υπηρεσίες τα στοιχεία των εγγεγραμμένων που βρίσκονται 

καταχωρημένα και να ζητά από τα εγγεγραμμένα πρόσωπα οποτεδήποτε την υποβολή 

επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, ορίζοντάς τους εύλογη προθεσμία, μέσω του 

Πληροφοριακού Συστήματος.

Σε περίπτωση που εγγεγραμμένο πρόσωπο δεν ανταποκριθεί στο αίτημα υποβολής 

επικαιροποιημένων δικαιολογητικών εντός της ταχθείσας προθεσμίας, υπάρχει η δυνατότητα 

διαγραφής του από το Μητρώο, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Άρθρο 2 της 

παρούσας.
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ΑΡΘΡΟ 6

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Ως υπεύθυνη επεξεργασίας των στοιχείων που προκύπτουν από την πιλοτική εφαρμογή της 

Δράσης ορίζεται η Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και 

Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

2. Σκοποί της επεξεργασίας για τους οποίους προορίζονται τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα των Επιμελητών/τριών είναι η παροχή των υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας 

βρεφών και νηπίων και η πιλοτική εφαρμογή της Δράσης «Νταντάδες της Γειτονιάς», με 

στόχο αφενός την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στην απασχόληση, 

μέσω της εναρμόνισης της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής των εργαζομένων γονέων 

και την υποστήριξη της πρόσβασης και της θέσης των γυναικών στην αγορά εργασίας, και 

αφετέρου τη μελέτη και εξαγωγή των απαραίτητων ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων, 

προκειμένου να αναδειχθούν τα κρίσιμα σημεία της λειτουργίας της Δράσης και να εξαχθούν 

συμπεράσματα και προτάσεις βελτίωσης για την καθολική εφαρμογή της στη νέα 

προγραμματική περίοδο.

3. Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων των Επιμελητών/τριών είναι η διαχείριση 

κοινωνικών συστημάτων και υπηρεσιών (άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο η΄ ΓΚΠΔ) που 

εφαρμόζονται και παρέχονται στο πλαίσιο της Δράσης «Νταντάδες της Γειτονιάς» προς 

επίτευξη των ανωτέρω σκοπών.

4. Οι Επιμελητές/τριες που εγγράφονται στο Μητρώο έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα 

δεδομένα που τους αφορούν, διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, 

διαγραφής των δεδομένων αν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους 

οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία, περιορισμού της 

επεξεργασίας και εναντίωσης στην επεξεργασία. Για κάθε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία 

των προσωπικών δεδομένων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Υπεύθυνο 

Προστασίας Δεδομένων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
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επικοινωνώντας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@yeka.gr. Αν παρ' όλα αυτά 

θεωρήσουν ότι το ζήτημα που τους αφορά δεν έχει επιλυθεί, διατηρούν το δικαίωμα να 

υποβάλουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

(www.dpa.gr).

ΑΡΘΡΟ 7

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Η παρούσα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΟΠΙΦ (www.isotita.gr), του ΕΣΠΑ 

hhtp://www.espa.gr και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (www.empedu.gov.gr).  

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ 

ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ως προς τα 

δηλωθέντα στοιχεία, υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού 

Συστήματος που είναι προσβάσιμο από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης 

(gov.gr – ΕΨΠ).

http://www.dpa.gr/
http://www.empedu.gov.gr/
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Α. ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν την είσοδό σας στο Πληροφοριακό Σύστημα θα πρέπει να 

συμπληρώσετε/ελέγξετε/επικαιροποιήσετε τα στοιχεία σας στο Εθνικό Μητρώο 

Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. 

➢ Για την είσοδο στο Πληροφοριακό Σύστημα, θα ακολουθήσετε την ηλεκτρονική 

διεύθυνση www.ntantades.gov.gr.

➢ Η είσοδος στο σύστημα  για τον/την υποψήφιο/α επιμελητή/τρια πραγματοποιείται με:

• τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., δηλαδή των 

προσωπικών κωδικών TaxisNet (username & password),

• την παράλληλη εφαρμογή κωδικών μιας χρήσης (OneTimePassword - ΟΤΡ) που 

αποστέλλονται στο κινητό τηλέφωνο του/της αιτούντος/ούσας, που είναι 

καταχωρισμένο στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. 

➢ Με την επιτυχή σύνδεση στο σύστημα, εμφανίζεται μενού πλοήγησης με τις διαθέσιμες 

λειτουργίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν γίνονται αποδεκτές και δεν εξετάζονται αιτήσεις που αποστέλλονται με e-

mail ή ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier).

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΑΝΤΛΗΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

➢ Το Πληροφοριακό Σύστημα διασυνδέεται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της 

Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τα κατά περίπτωση πληροφοριακά συστήματα του δημοσίου 

τομέα, από τα οποία αντλεί, με ηλεκτρονικό τρόπο, τα αναγκαία στοιχεία. 

➢ Στοιχεία/δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή του/της αιτούντος/ούσας 

και είναι διαθέσιμα μέσα από τις διαλειτουργικότητες (βλ. ΠΙΝΑΚΑ 

http://www.ntantades.gov.gr/
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ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ), θα αντληθούν αυτόματα από τα πληροφοριακά 

συστήματα.

➢ Αν η άντληση των στοιχείων/δικαιολογητικών δεν καταστεί δυνατή, ο/η αιτών/ούσα 

υποβάλλει σε ηλεκτρονική μορφή (pdf), μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, τα 

απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά (βλ. ΠΙΝΑΚΑ στο σημείο Γ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Γενικές οδηγίες και πληροφορίες:

- Για να εγγραφείτε ως επιμελητής/επιμελήτρια στο Μητρώο Επιμελητών του 

προγράμματος “Νταντάδες της Γειτονιάς” θα πρέπει να ολοκληρώσετε επιτυχώς την 

ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής αίτησης.

- Η διαδικασία περιλαμβάνει την ταυτοποίησή σας ως χρήστη, την αποτύπωση των 

προσωπικών σας στοιχείων επικοινωνίας, την υποβολή πιστοποιητικών ακαδημαϊκών 

γνώσεων, πρώτων βοηθειών και υγείας και πληροφορίες για τη διαθεσιμότητα 

παροχής υπηρεσίας με συνδυασμό αυτόματης και χειρόγραφης συμπλήρωσης.

- Η διαδικασία εγγραφής ενδέχεται να μην ολοκληρωθεί αυθημερόν. Στην περίπτωση 

αυτή η αίτηση σας εκκρεμεί και βρίσκεται σε διαδικασία επεξεργασίας.

- Μετά την επιτυχημένη εγγραφή σας στο Μητρώο Επιμελητών, είστε πλέον 

πιστοποιημένος επιμελητής/επιμελήτρια.

Τι πρέπει να έχετε προετοιμάσει πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία:

Για δική σας διευκόλυνση:  

- πρέπει να έχετε σημειωμένους τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στην 

εφαρμογή Τaxisnet προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα.

- πρέπει να έχετε σκανάρει τα απαραίτητα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά που 

αναφέρονται παραπάνω (Απαραίτητα πιστοποιητικά για την εγγραφή σας στο Μητρώο 

Επιμελητών) ώστε να διευκολυνθείτε κατά την υποβολή.

ΑΔΑ: ΩΖΚΩ46ΜΤΛΚ-ΡΜΞ



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6241c53f227962d6304abfda στις 28/03/22 17:44

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

[26]

Συμπληρώνοντας την αίτηση: 

Μόλις βρεθείτε στην πρώτη σελίδα της εφαρμογής, πατήστε ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ.

Το σύστημα θα σας ζητήσει να συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς taxisnet 

καθώς και τον μοναδικό κωδικό OTP που θα λάβατε στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που 

έχετε δηλώσει προηγουμένως στο ΕΜεΠ.

Μόλις μπείτε με επιτυχία στο σύστημα μεταφέρεστε στην ΕΝΟΤΗΤΑ Α - ΒΑΣΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ, όπου εμφανίζονται αυτόματα όλα τα στοιχεία ταυτότητας σας που είναι 

διαθέσιμα από τα διασυνδεδεμένα συστήματα. 

Σε περίπτωση που αυτά δεν εμφανιστούν προσυμπληρωμένα, παρακαλούμε να συμπληρωθούν 

από εσάς. Ελέγξτε προσεκτικά τα στοιχεία που εμφανίζονται αυτόματα και αν είναι λάθος ή 

χρήζουν επικαιροποίησης, πατήστε στο σημείο σύνδεσης με το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας - 

ΕΜΕπ με τη σήμανση (ΕΔΩ) για να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές και να συνδεθείτε εκ 

νέου στο σύστημα. Αυτό το βήμα είναι απαραίτητο προκειμένου να μπορέσετε να υποβάλλετε 

την αίτησή σας.

Όταν όλα τα πεδία είναι συμπληρωμένα συνεχίζετε στην επόμενη ΕΝΟΤΗΤΑ Β – ΛΟΙΠΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ, όπου θα πρέπει να δηλώσετε τα στοιχεία που αφορούν στην εκπαίδευση και την 

πιστοποίηση των πρώτων βοηθειών, της καλής υγείας σας, της καλής γνώσης της ελληνικής 

γλώσσας και το ποινικό μητρώο, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 2.3 της παρούσας.

Όταν όλα τα πεδία είναι συμπληρωμένα συνεχίζετε στην επόμενη ΕΝΟΤΗΤΑ Γ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, όπου δηλώνετε στοιχεία που αφορούν την αυτοπαρουσίασή σας, 

δηλαδή μια δική σας πρόσφατη φωτογραφία, βιογραφικό σημείωμα και ένα σύντομο κείμενο 

που θα μπορούσε να ενισχύσει την εικόνα σας προς τους γονείς. Στη συνέχεια δηλώνετε τους 

Δήμους στους οποίους μπορείτε να παρέχετε τις υπηρεσίες σας και τις ώρες και ημέρες 

διαθεσιμότητάς σας. Τέλος, δηλώνετε εάν επιθυμείτε να παρέχετε τις υπηρεσίες και στο δικό 
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σας σπίτι. Στην περίπτωση που το επιλέξετε, θα πρέπει να δηλώσετε υποχρεωτικά τον 

αριθμό, την σχέση και το έτος γέννησης όλων των ενηλίκων συνοικούντων σας. Τέλος, 

συμπληρώνετε εντός του συστήματος υπεύθυνη δήλωση, με την μορφή αποδοχής 

συγκεκριμένων επιλογών, που περιλαμβάνουν όσα περιγράφονται στο άρθρο 2 της παρούσας.

Η αίτηση εγγραφής ολοκληρώνεται και θεωρείται υποβληθείσα όταν επιλεγεί η «Οριστική 

υποβολή αίτησης». Δεν απαιτείται καμία άλλη ενέργεια εκ μέρους σας. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ηλεκτρονική αίτηση που δεν είναι οριστικοποιημένη εκλαμβάνεται ως μη 

υποβληθείσα αίτηση. Μέχρι την οριστική υποβολή της αίτησή σας μπορείτε να προβαίνετε σε  

οποιεσδήποτε διορθώσεις. Στην περίπτωση διορθώσεων ως υποβληθείσα εκλαμβάνεται η 

τελευταία οριστικοποιημένη.Εάν μετά την οριστική υποβολή σας επιθυμείτε την διόρθωση 

κάποιου στοιχείου, θα πρέπει να υποβάλεται εκ νέου αίτηση. 

Για οποιοδήποτε πρόβλημα, μπορείτε να επικοινωνείτε με το helpdesk της δράσης 

τηλεφωνικά στους αριθμούς 2103258080 και 2103258090 ή μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση ntantades@yeka.gr

Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Πίνακας στοιχείων και δικαιολογητικών που απαιτούνται για την συμπλήρωση της αίτησης 
και αναρτώνται ή συμπληρώνονται μέσα στο ηλεκτρονικό περιβάλλον της αίτησης από 
τους/τις αιτούντες/σες: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΑΝΤΛΗΣΗ ή ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
(όνομα, επώνυμο, όνομα 
πατρός, ημ/νία γέννησης, 
αριθμός δελτίου 
ταυτότητας, εκδούσα αρχή, 
ημερομηνία έκδοσης, 
Ιθαγένεια)

α) Στοιχεία ισχύοντος 
διαβατηρίου και β) 
ισχύουσας άδειας 
διαμονής με πρόσβαση 
στην αγορά εργασίας ή 
αίτημα κατάθεσης 
ανανέωσης (σε περίπτωση 

Πολίτης τρίτης χώρας ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ

mailto:ntantades@yeka.gr
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λήξης της υπάρχουσας 
άδειας διαμονής)
Στοιχεία βεβαίωσης 
εγγραφής ή βεβαίωσης 
μόνιμης διαμονής

Πολίτης κράτους μέλους της 
ΕΕ με δικαίωμα ελεύθερης 

κυκλοφορίας

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ

Στοιχεία ΕΔΤΟ Δικαιούμενα πρόσωπα 
ΕΔΤΟ:
α) Ομογενείς με αλβανική 
ιθαγένεια και τα τέκνα τους.
β) Οι αλλοδαποί σύζυγοι των 
ομογενών, ανεξαρτήτως 
ιθαγένειας, καθώς και τα 
αλλοδαπά ανήλικα τέκνα 
τους από προηγούμενο γάμο, 
των οποίων έχουν τη γονική 
μέριμνα.
γ) Οι εν χηρεία αλλοδαποί 
σύζυγοι των ομογενών.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ

Στοιχεία άδειας διαμονής 
ενιαίου τύπου

Δικαιούχος διεθνούς 
προστασίας

 ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΑΝΤΛΗΣΗ ή 
ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Προκειμένου για τους 
τίτλους σπουδών,  του 
άρθρου 2, παρ. 2.3, σημείο 
iii της Πρόσκλησης

Σε περίπτωση απόκτησης 
τίτλου σπουδών στην 
αλλοδαπή, απαιτείται και η 
αντίστοιχη ισοστιμία ή 
ισοδυναμία από τον ΔΟΑΤΑΠ ή 
το ΔΙΚΑΤΣΑ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ

Πιστοποιητικό πρώτων 
βοηθειών για βρέφη και 
παιδιά

 Αποδεκτά γίνονται όλα τα 
αποδεικτικά γνώσης πρώτων 
βοηθειών με τη σήμανση 
«Πιστοποιητικό» ή 
“Certificate”. 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Αναγνωρισμένο 
πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας, επιπέδου 
Β1 (αφορά σε αλλοδαπούς 
υποψηφίους οι οποίοι
δεν είναι απόφοιτοι 
δευτεροβάθμιας, 
μεταδευτεροβάθμιας ή 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
της ημεδαπής).

Πιστοποιητικά ελληνομάθειας 
από: 
1. Το Κέντρο Ελληνικής 

Γλώσσας
2. Σχολείο της Ελληνικής 

Γλώσσας του 
Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης

ή
από οποιονδήποτε φορέα 
εκδίδει αναγνωρισμένο 
πιστοποιητικό ελληνομάθειας 
υπό την προϋπόθεση ότι 
αναφέρεται σε αυτό το 
επίπεδο γνώσης της γλώσσας 
(π.χ. επίπεδο Β1, Β2, Γ1 κλπ)

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ

Πιστοποιητικό/γνωμάτευση 
Ψυχιάτρου

Έκδοση εντός τελευταίου 
τριμήνου

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ

Πιστοποιητικό/γνωμάτευση 
Δερματολόγου

Έκδοση εντός τελευταίου 
τριμήνου

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙΙΑΤΡΙΚΑ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ/ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

Πιστοποιητικό/γνωμάτευση 
Παθολόγου ή Ιατρού 
γενικής ιατρικής.

Έκδοση εντός τελευταίου 
τριμήνου

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ

Υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 2, παρ. 2.3, σημείο 
viii της Πρόσκλησης. 

ΜΕΣΩ ΤΟΥ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Υπεύθυνη Δήλωση, στην 
οποία δηλώνεται ο 
αριθμός των ενήλικων 
συνοικούντων στην οικία 
προσώπων και η σχέση 
τους με τον/την 
Επιμελητή/τρια.

Σε περίπτωση που ο/η 
Επιμελητής/τρια παρέχει τις 
υπηρεσίες στην οικία του/της.

ΜΕΣΩ ΤΟΥ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Α) ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Όλα τα έγγραφα που προσκομίζονται και έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή, θα πρέπει να συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Δηλαδή να έχουν μεταφραστεί από:
➢ Την αρμόδια υπηρεσία μεταφράσεων του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. 
➢ Την Πρεσβεία ή το Προξενείο της χώρας προέλευσης στην Ελλάδα.
➢ Από εξουσιοδοτημένο δικηγόρο, όπου αυτό θα προκύπτει από τη σφραγίδα του.

Β) ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ/ΙΣΟΤΙΜΙΑ/ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ/ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Για τίτλους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης:  
1) Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα, για την ισοτιμία, αντιστοιχία του 

τίτλου ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων 
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας. Σε περίπτωση 
που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, 
απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει 
το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.

2) Στην περίπτωση που από την ανακοίνωση ζητούνται όλα τα πτυχία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 
(ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) που εκδίδει το εκπαιδευτικό σύστημα της ημεδαπής, 
απαιτείται Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα, για την ισοτιμία του 
τίτλου ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων 
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας.

3) Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από την πλήρη ένταξη της 
Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1-5-2004) και αναφέρονται στο Π.Δ. 299/1977 
δεν απαιτείται αντιστοιχία. Για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην 
Ε.Ε. απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.
Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την 
αντιστοιχία του τίτλου, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών 
προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης

Δευτεροβάθμια μη τεχνική ή μη επαγγελματική εκπαίδευση:   Βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια 
Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και για τεχνική και επαγγελματική 
εκπαίδευση αλλοδαπής, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της Επιτροπής Ισοτιμιών του Οργανισμού 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης 
Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π).

Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία 
του τίτλου όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή 
επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, οι οποίες χορηγήθηκαν από:

i) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 
38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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ii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
(Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με 
ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν 
επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».

iii) το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) 
του άρθρου 14 του π.δ. 231/1998 «Δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την  οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Επιτροπής των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».

Ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι 
Έλληνες. 
➢ Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του ν. 1735/1987 «σε περίπτωση που το 

ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) δεν μπορούν να 
αναγνωρίσουν ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και 
επαναπατριζόμενοι Έλληνες, κατά την έννοια των διατάξεων της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του 
άρθρου 5, λόγω ανυπαρξίας αντίστοιχης σχολής στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθορίζουν 
με βεβαίωσή τους τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου με πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. 
της ημεδαπής. Με βάση τη βεβαίωση αυτή τα παραπάνω πρόσωπα επιτρέπεται να συμμετέχουν σε 
διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης για θέσεις των οποίων τυπικό προσόν είναι εκείνο προς το 
οποίο έχει αναγνωρισθεί συνάφεια από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε.».

➢ Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και 
επαναπατριζόμενοι Έλληνες, έχει χορηγηθεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης 
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) προκειμένου να συμμετάσχουν σε 
διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης πρέπει με βεβαίωση του  (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) να καθορίζεται η 
συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου, με  πτυχία Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, τα 
οποία ζητούνται από την προκήρυξη ή ανακοίνωση ως προσόντα διορισμού ή πρόσληψης. 
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