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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Σσλέτηζε τρεκαηοδόηεζες ΚΔΑΠ- ΜΕΑ, ΚΗΦΗ θιπ. κε αλάθιεζε ηστόλ 
αλαζηοιής ζσκβάζεωλ εργαδοκέλωλ  

Μεηά από ελέξγεηεο ηεο ΕΣΑκεΑ, ππεγξάθε από ηνλ πθππνπξγό Αλάπηπμεο Γ. Τζαθίξε ππνπξγηθή 

Απόθαζε ζύκθσλα κε ηελ νπνία ζπλερίδεηαη ε ρξεκαηνδόηεζε, κεηαμύ άιισλ, ησλ θνξέσλ παξνρήο 

θνηλσληθώλ ππεξεζηώλ, όπσο νη βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί, ηα ΚΔΑΠ, ηα ΚΔΑΠκεΑ, ηα ΚΔΗΦ θαη ηα 

ΚΗΦΗ  πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελα πξνγξάκκαηα, αθόκα θη αλ ε ιεηηνπξγία ησλ 

δνκώλ ηνπο έρεη αλαζηαιεί σο κέηξν πξόιεςεο θαηά ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνύ. 

Γηα λα ζπλερηζηεί ε ρξεκαηνδόηεζε νη ππαγόκελνη θνξείο ζα πξέπεη λα αλαθαιέζνπλ ηελ αίηεζε πνπ 

ηπρόλ έρνπλ ππνβάιιεη γηα ηελ αλαζηνιή ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνύ. 

Το θοηλό δειηίο Τύποσ Τζαθίρε - Μηταειίδοσ: 

πλέρηζε ηεο ρξεκαηνδόηεζεο θνξέσλ  πξόλνηαο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελα 

πξνγξάκκαηα 

Καηόπηλ ζηελήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο Τθππνπξγνύ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ, Γόκλαο 

Μηραειίδνπ, θαη ηνπ Τθππνπξγνύ Αλάπηπμεο θαη Δπελδύζεσλ, Γηάλλε Σζαθίξε, δηαζθαιίζηεθε ε 

απξόζθνπηε ρξεκαηνδόηεζε δξάζεσλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνύληαη από ην Κνηλσληθό Σακείν θαη γεληθά 

ηα Δπξσπατθά Γηαξζξσηηθά θαη Δπελδπηηθά Σακεία ζην πιαίζην ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ 

ηνπ ΔΠΑ 2014 - 2020. 

Με ηελ Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ ηεο 30.03.2020 (ΦΔΚ Α’ 75) πξνβιέπεηαη ε ζπλέρηζε ηεο 

ρξεκαηνδόηεζεο, κεηαμύ άιισλ, ησλ θνξέσλ παξνρήο θνηλσληθώλ ππεξεζηώλ, όπσο νη 

βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί, ηα ΚΓΑΠ, ηα ΚΓΑΠκεΑ, ηα ΚΓΗΦ θαη ηα ΚΗΦΗ  πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε 

ζπγρξεκαηνδνηνύκελα πξνγξάκκαηα, αθόκα θη αλ ε ιεηηνπξγία ησλ δνκώλ ηνπο έρεη αλαζηαιεί σο 

κέηξν πξόιεςεο θαηά ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνύ. 

Πεξαηηέξσ, ζύκθσλα κε ηε ζεκεξηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε ηνπ Τθππνπξγνύ Αλάπηπμεο θαη 

Δπελδύζεσλ, Γηάλλε Σζαθίξε, νη πιεξσκέο ζηηο ελ ιόγσ δνκέο γηα ηνπο κήλεο Μάξηην, Απξίιην θαη 

κεηαγελέζηεξα, γηα όζν δηαξθεί ε ππνρξεσηηθή αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο, ζα ζπλερίζνπλ λα 

πξαγκαηνπνηνύληαη θαλνληθά. 

Η παξαπάλσ δπλαηόηεηα παξέρεηαη δηαδεπθηηθά ζε ζρέζε κε ηηο επλντθέο ξπζκίζεηο ηεο Διιεληθήο 

Κπβέξλεζεο πνπ παξέρνληαη ζε όιεο αδηαθξίησο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ πιήηηνληαη από ηνλ θνξσλντό, 

ζύκθσλα κε ηηο Πξάμεηο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ ηεο 14εο, 20εο θαη 30εο Μαξηίνπ. 

Καηά ζπλέπεηα, γηα ηηο επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ ε ρξεκαηνδόηεζε είηε πξνέξρεηαη εμ νινθιήξνπ, είηε 

ελ κέξεη από ζπγρξεκαηνδνηνύκελα πξνγξάκκαηα, ελαπόθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή ηνπο επρέξεηα λα 

δηαηεξήζνπλ ηε ρξεκαηνδόηεζή ηνπο από ην ζπγρξεκαηνδνηνύκελν πξόγξακκα, ή λα ππαρζνύλ ζηηο 

επεξγεηηθέο δηαηάμεηο ησλ παξαπάλσ Πξάμεσλ Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ. 
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εκεηώλεηαη όηη ε ζπλέρηζε ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ησλ ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ δξάζεσλ από ην 

Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν πξαγκαηνπνηείηαη ζε θνηλσληθέο δνκέο, εθόζνλ ν εξγνδόηεο δελ έρεη 

ζέζεη ζε αλαζηνιή ηηο ζπκβάζεηο εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνύ  θαη δελ έρεη ππνβάιεη ππεύζπλε δήισζε 

εξγνδόηε ζην Π ΔΡΓΑΝΗ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο 12998/232/23-

03-2020 (Β΄1078). Δξγνδόηεο πνπ έρνπλ ππνβάιεη ηε  δήισζε πξηλ ηελ έθδνζε ηεο Τπνπξγηθή 

Απόθαζεο ηνπ Τθππνπξγνύ Αλάπηπμεο θαη Δπελδύζεσλ δύλαληαη λα ηελ αλαθαιέζνπλ, ζύκθσλα κε 

ηελ Δγθύθιην ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο Δξγαζίαο (νηθ.14676/253/7.4.2020) αλαθέξνληαο σο ιόγν 

αλάθιεζεο ηελ ππαγσγή ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17 ηεο από 30.2.2020 ΠΝΠ. 

 

Σώξα κπνξείηε λα ελεκεξσζείηε γηα όιεο ηηο εμειίμεηο ζην ρώξν ηεο Αλαπεξίαο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 
Δ..Α.κεΑ.: www.esaea.gr ή www.esamea.gr. 
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Τν παξόλ αξρείν ειέγρζεθε κε ην εξγαιείν Microsoft Accessibility Checker θαη 

δε βξέζεθαλ ζέκαηα πξνζβαζηκόηεηαο. Τα άηνκα κε αλαπεξία δε ζα 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζή ηνπ. 
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