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ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ :
«ΑΡΧΗΓΟΥΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΣΕ ΔΥΣΧΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ SUMMER CAMP 2022»
στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης : «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας - Open Social Net».
Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων (E.A.T.A. Α.Ε.) στο πλαίσιο της
Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης «Αθήνα 2020: Βιώσιμη ανάπτυξη για τον τουρισμό, τον πολιτισμό, την
καινοτομία», υλοποιεί την πράξη «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας - Open Social Net», με κωδικό
ΟΠΣ 5074888, του ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου
(ΕΚΤ).
Αντικείμενο της πράξης Open Social Net αποτελεί ο συντονισμένος σχεδιασμός, προγραμματισμός και
υλοποίηση υπηρεσιών στήριξης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων με σκοπό τη διασφάλιση της καλύτερης
δυνατής αποτελεσματικότητας των σχετικών παρεμβάσεων προς όφελος της τοπικής κοινωνικής συνοχής.
Εστιάζει στη δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου αλληλεγγύης και κοινωνικής προστασίας στο οποίο θα
συμμετέχουν ενεργά όλοι οι αρμόδιοι φορείς που δραστηριοποιούνται στο Δήμο της Αθήνας και παρέχουν
αντίστοιχες υπηρεσίες. Ωφελούμενοι της πράξης είναι ευάλωτες κοινωνικά και ειδικές ομάδες του
πληθυσμού, που απειλούνται ή βρίσκονται ήδη σε κατάσταση φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.
Στο πλαίσιο υλοποίησης της ανωτέρω πράξης, η E.A.T.A. Α.Ε. καλεί αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών σε
δυσχερή οικονομική θέση που διαβιούν στο δήμο της Αθήνας να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη
δράση «Πολιτιστικό Summer Camp για παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών» με τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά:
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Α. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η δράση έχει ως βασικό στόχο να διευκολύνει αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών οι οποίοι δεν διαθέτουν
το κατάλληλο υποστηρικτικό (οικογενειακό και οικονομικό) περιβάλλον μέριμνας των παιδιών τους κατά
τους θερινούς μήνες που οι σχολικές μονάδες είναι κλειστές. Είναι διαπιστωμένο ότι οι γονείς αυτοί, κατά τη
συγκεκριμένη περίοδο, αντιμετωπίζουν αυξημένη δυσκολία αναφορικά με τη φροντίδα των παιδιών τους,
κυρίως τις πρωινές ώρες όπου εργάζονται ή αναζητούν απασχόληση ή συμμετέχουν σε προγράμματα
βελτίωσης των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων στην προσπάθεια αναζήτησης εργασίας. Για τους
μονογονείς σε δυσχερή οικονομική θέση το πρόβλημα αυτό γίνεται οξύτερο αναπαράγοντας την κοινωνική
και επαγγελματική τους ευαλωτότητα.
Ωφελούμενοι λοιπόν της δράσης είναι οι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών σε δυσχερή οικονομική θέση
που διαβιούν στο δήμο της Αθήνας
Από την άλλη, η Αθήνα είναι ένας δήμος με ισχυρό ιστορικό και πολιτιστικό απόθεμα, από την αρχαιότητα
μέχρι τις μέρες μας, που μπορεί να αξιοποιηθεί με πολλαπλούς τρόπους στην ψυχαγωγία και στη βελτίωση
των ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των κατοίκων της. Στο πλαίσιο αυτό είναι σημαντικό τα παιδιά,
μελλοντικοί ενεργοί πολίτες, να αποκτήσουν τα αναγκαία ερεθίσματα γνωριμίας με τον πολιτιστικό πλούτο
της πόλης τους και να εξοικειωθούν με αυτόν, με ευφάνταστο και δημιουργικό τρόπο.
Τα παιδιά των μονογονεϊκών οικογενειών που θα συμμετέχουν στη δράση θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν
γόνιμα το χρόνο τους ανακαλύπτοντας νέες ικανότητες μέσα από ειδικά διαμορφωμένα και καινοτόμα
εκπαιδευτικά προγράμματα και εργαστήρια. Θα είναι μία μοναδική ευκαιρία για όσα από αυτά παραμείνουν
στην Αθήνα, να γνωρίσουν καλύτερα και δημιουργικά την πόλη στην οποία μεγαλώνουν, να αναπτύξουν την
προσωπικότητά τους και να κοινωνικοποιηθούν. Επιπλέον, η δράση φιλοδοξεί να θέσει την φροντίδα πέρα
από τους περιορισμούς της απλής φύλαξης με το σκεπτικό ότι ο ελεύθερος χρόνος όταν συνοδεύεται από
δημιουργικές και πρωτότυπες μορφές διαπαιδαγώγησης που προκαλούν το ενδιαφέρον του παιδιού, έχει
ευεργετικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.

Β. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
1.

Τα προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης που θα διοργανωθούν από την E.A.T.A. Α.Ε. στο
πλαίσιο της δράσης, έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα με έμφαση στον πολιτισμό και αφορούν σε
ομαδικές δραστηριότητες όπως ενδεικτικά: μουσειακή εμπειρία-γνωριμία με εκθέματα ιδιαίτερης
εκπαιδευτικής και πολιτιστικής αξίας, γνωριμία με την πόλη της Αθήνας και την ιδιαίτερη πολιτιστική
της κληρονομιά, καλλιτεχνικά εργαστήρια, κατασκευές και κουκλοθέατρο, μουσικοκινητική αγωγή,
χορός, γυμναστική, θεατρικό παιχνίδι, αφήγηση παραμυθιών, καλλιτεχνικές χειροτεχνίες,
κατασκευές με ανακυκλώσιμα υλικά, εργαστήρια λαϊκής παράδοσης, θεματικές δραστηριότητες
ευαισθητοποίησης σε θέματα φυσικού περιβάλλοντος, δραστηριότητες φιλαναγνωσίας, δανειστική
βιβλιοθήκη.
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2.

Τα προγράμματα υλοποιούνται σε οργανισμούς που παρέχουν υπηρεσίες δημιουργικής
απασχόλησης παιδιών με έμφαση στον πολιτισμό. H E.A.T.A. Α.Ε. και η δημοτική αρχή έχουν δώσει
ιδιαίτερη έμφαση ώστε οι οργανισμοί αυτοί να είναι αναγνωρισμένης αξίας ως προς την ποιότητα
των υπηρεσιών που παρέχουν και να διαθέτουν ένα σημαίνον πολιτιστικό αποτύπωμα και
διαχρονική παρουσία στο δήμο μας.

3.

Η περίοδος υλοποίησης των προγραμμάτων ξεκινά με την ολοκλήρωση του διδακτικού έτους 20212022 και ολοκληρώνεται πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2022-2023 (μήνες Ιούνιος,
Ιούλιος και Αύγουστος 2022).

4.

Υπεύθυνοι για την προσέλευση και την αποχώρηση των παιδιών στον τόπο διενέργειας των
προγραμμάτων είναι οι γονείς-κηδεμόνες τους.

5.

Η παρεχόμενη υπηρεσία δημιουργικής απασχόλησης του/των παιδιού/ων του μονογονέα από τον
πάροχο-οργανισμό που έχει επιλέξει η E.A.T.A. Α.Ε., για το διάστημα που έχει συμφωνηθεί μεταξύ
της E.A.T.A. Α.Ε. και του παρόχου-οργανισμού, συνιστά την ωφέλεια της δράσης όσο αυτή
υλοποιείται. Αποκλείεται η οποιαδήποτε παροχή σε χρήμα στον ωφελούμενο με σκοπό τη
διευκόλυνση της συμμετοχής του στη δράση.

Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών σε δυσχερή οικονομικά
θέση που διαβιούν μόνιμα στο Δήμο της Αθήνας.

2.

Τα παιδιά για τα οποία γίνεται η αίτηση συμμετοχής οφείλουν να είναι τέκνα/εξαρτώμενα μέλη του
μονογονέα.

3.

Η ηλικία των τέκνων /εξαρτώμενων μελών του μονογονέα θα πρέπει είναι εντός των ηλικιακών
ορίων, ανά πρόγραμμα, που περιγράφονται στον Πίνακα Ι της παρούσας Πρόσκλησης.

4.

Η αντιστοίχιση ωφελουμένων και διαθέσιμων θέσεων συμμετοχής στα προγράμματα της δράσης
γίνεται από την E.A.T.A. Α.Ε. Οι υποψήφιοι-δυνητικά ωφελούμενοι μονογονείς δηλώνουν τις
προτιμήσεις τους κατά σειρά προτεραιότητας στην Αίτηση συμμετοχής βάσει του Πίνακα Ι, με τα
διαθέσιμα προγράμματα. Η E.A.T.A. Α.Ε. λαμβάνει υπόψη αλλά δεν δεσμεύεται ως προς την αποδοχή
της σειράς των προτιμήσεων που θα δηλωθεί.

5.

Κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να υποβάλει έως μία (1) αίτηση για το σύνολο των τέκνων του/της
που μπορούν να συμμετέχουν στα προγράμματα. Η υποβολή περισσοτέρων της μίας (1) αίτησης
συμμετοχής στην παρούσα δράση συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του/της υποψηφίου
από την περαιτέρω διαδικασία επιλογής.
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Δ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Κατόπιν της λήξης της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, η E.A.T.A. Α.Ε. θα προβεί στην επιλογή των
ωφελούμενων κατόπιν εφαρμογής των ακόλουθων κριτηρίων:
Τυπικά Κριτήρια:
Κ1.

Ιδιότητα Μονογονέα

Κ2.

Διαμονή στο Δήμο Αθηναίων

Μοριοδοτούμενα Κριτήρια
Κ3.

Οικογενειακό εισόδημα

Κ4.

Οικογενειακή κατάσταση μονογονέα

Κ5.

Εργασιακή κατάσταση μονογονέα

Κ6.

Ασφαλιστική ικανότητα μονογονέα

Κ7.

Ιδιότητα ΑμεΑ

Η μοριοδότηση των κριτηρίων καθώς και τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης του καθενός από αυτά
παρουσιάζονται στον Πίνακα ΙΙ της παρούσας Πρόσκλησης.

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η E.A.T.A. Α.Ε. ως φορέας υλοποίησης της δράσης, εφαρμόζει διαδικασία επιλογής των ωφελούμενων –
αρχηγών μονογονεϊκών οικογενειών σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του θεσμικού πλαισίου που διέπει
την εφαρμογή της συγχρηματοδοτούμενης πράξης Open Social Net. Η διαδικασία περιλαμβάνει τα εξής:
1.

Εξέταση/ έλεγχος των αιτήσεων και υπολογισμός του συνολικού αριθμού των
συμμετεχόντων/θέσεων στην δράση, σύμφωνα με τον αριθμό των αιτήσεων, την πληρότητα των
δικαιολογητικών και την εκπλήρωση των τυπικών κριτηρίων επιλογής. Στο στάδιο αυτό εκπονείται
σχετικός πίνακας δυνητικών ωφελούμενων με τα στοιχεία των αιτούντων των οποίων οι αιτήσεις
κρίνονται από την E.A.T.A. Α.Ε. ως πλήρεις (μετά τον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών και
στοιχείων της Αίτησης και εφαρμογής των τυπικών κριτηρίων επιλογής) και επομένως γίνονται δεκτές
για να περάσουν στο επόμενο στάδιο επιλογής.

2.

Επιλογή των συμμετεχόντων στην δράση στη βάση εφαρμογής των σχετικών μοριοδοτούμενων
κριτηρίων. Με την ολοκλήρωση του σταδίου αυτού, η E.A.T.A. Α.Ε. καταρτίζει προσωρινό Πίνακα
Κατάταξης των ωφελούμενων της δράσης, συμπεριλαμβανομένων και των επιλαχόντων, οι οποίοι
θα καταταγούν/επιλεγούν βάσει των συγκεκριμένων κριτηρίων.

3.

Έκδοση απόφασης και δημοσιοποίηση των προσωρινών αποτελεσμάτων με ανάρτησή τους στην
ιστοσελίδα της E.A.T.A. Α.Ε. Όσοι υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής μπορούν να ασκήσουν ένσταση, κατά
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του ανωτέρω πίνακα, έως και πέντε (5) ημέρες μετά την ανάρτηση του προσωρινού Πίνακα
Κατάταξης.
4.

Στη συνέχεια και μετά τη διαδικασία αξιολόγησης των ενστάσεων, θα αναρτηθεί ο οριστικός Πίνακας
Κατάταξης των ωφελούμενων και επιλαχόντων στην ιστοσελίδα της E.A.T.A. Α.Ε..

5.

Κατόπιν η E.A.T.A. Α.Ε. θα προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες δημοσιοποίησης των οριστικών
αποτελεσμάτων και ενημέρωσης των δυνητικά ωφελούμενων.

6.

Για την εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας η E.A.T.A. Α.Ε. συστήνει Επιτροπή εξέτασης/ελέγχου
των αιτήσεων και επιλογής των ωφελουμένων καθώς και Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων

7.

Εάν και μετά την εφαρμογή των συγκεκριμένων κριτηρίων προκύπτει ισοβαθμία για την οριστική
κατάταξη και επιλογή των ωφελούμενων, λαμβάνεται υπόψη το χαμηλότερο εισόδημα μεταξύ των
ισοβαθμησάντων.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση αλλαγών ή μη συμμετοχών από πλευράς ωφελούμενων και σε κάθε
περίπτωση λόγω μη υπαιτιότητάς της, η E.A.T.A. Α.Ε. δύναται να προβεί σε απαραίτητες ενέργειες
χρησιμοποιώντας τυχόν επιλαχόντες, με βάση το συνολικό πίνακα κατάταξης.

ΣΤ. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση
συμμετοχής και τα συνημμένα αυτής (απαραίτητα δικαιολογητικά του Πίνακα ΙΙ):
είτε, αξιοποιώντας το Πληροφοριακό Σύστημα της πράξης Open Social Net μέσω του ιστότοπου
athens.opensocialnet.gr. Σε περίπτωση δυσκολίας καταχώρησης της αίτησης στο Πληροφοριακό
Σύστημα, θα παρέχονται υπηρεσίες help desk, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 16/5/2022 μέχρι
31/5/2022, μεταξύ 10:00 – 17:00)
είτε, υποβάλλοντας σφραγισμένο Φάκελο στο πρωτόκολλο E.A.T.A. Α.Ε. Ξενοφώντος 7, Ισόγειο, ΤΚ
10557. Στον φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται απαραιτήτως η ένδειξη «Υποψηφιότητα συμμετοχής
στη δράση Πολιτιστικό Summer Camp για παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών σε δυσχερή οικονομική
θέση (2022)».
Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος υποβολής της αίτησης ή/και των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών
συμμετοχής και επιλογής καθιστά αυτόματα την υποψηφιότητά άκυρη.

2.

Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων είναι με τη δημοσίευση της παρούσης. Καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των υποψηφιοτήτων – φακέλων συμμετοχής είναι η Δευτέρα 31/05/2022, και ώρα 17.00.

3.

Διευκρινήσεις για τους όρους της Πρόσκλησης παρέχονται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής
διεύθυνσης της πράξης info@athens.opensocialnet.gr όπου οι ενδιαφερόμενοι – δυνητικοί/ες
ωφελούμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν σχετικά ερωτήματα έως και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν
τη λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής.
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Ζ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται κατ’ ανώτατο στα €47.000,00 (μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και δε δύναται να ξεπεράσει το συγκεκριμένο ποσό. Η δράση αφορά στην
Πράξη «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας - Open Social Net» η οποία συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2021-2020».
Ο αριθμός των προσφερόμενων θέσεων συμμετοχής παιδιών στη δράση ανέρχεται στις εκατό ογδόντα έξι
(186) οι οποίες κατανέμονται στους οργανισμούς παρόχους των σχετικών υπηρεσιών όπως παρουσιάζεται
στον Πίνακα Ι της παρούσας Πρόσκλησης. Κάθε θέση ισοδυναμεί με δύο συνεχόμενες εβδομάδες
συμμετοχής παιδιού. Για την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου αριθμού ωφελουμένων (μονογονέων) κάθε
παιδί συμμετέχει κατά κανόνα σε ένα μόνο πρόγραμμα από αυτά του Πίνακα Ι.

Η. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
1.

Δεδομένων των περιορισμένων θέσεων, E.A.T.A. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει τη συχνότητα
της παρουσίας στο πρόγραμμα παιδιού του οποίου ο μονογονέας έχει επιλεχθεί ως ωφελούμενος/η
για συμμετοχή στη δράση και να προχωρά σε αντικατάσταση με ωφελούμενο/η (επιλαχόντα), όταν
κρίνει ότι η συχνότητα αυτή δεν συνάδει με τους στόχους της δράσης.

2.

Η E.A.T.A. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή ματαιώσει την παρούσα Πρόσκληση.

Θ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η E.A.T.A. Α.Ε. ως υπεύθυνος επεξεργασίας, συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται, στο
πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης που έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας και η επεξεργασία
γίνεται μόνο με σκοπό την επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων. Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης/
ενστάσεων και το απαραίτητο για το σκοπό αυτό διοικητικό προσωπικό της E.A.T.A. Α.Ε. είναι τα μόνα
πρόσωπα που επεξεργάζονται τα δεδομένα αυτά για τον ανωτέρω σκοπό. Τα δεδομένα διατηρούνται για
όσο χρόνο απαιτείται από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την εφαρμογή συγχρηματοδοτούμενων πράξεων
ΕΣΠΑ – προγραμματική περίοδος 2014-2020 και στη συνέχεια διαγράφονται εκτός αν άλλως ορίζεται από το
κείμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ή καθόσον απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων της
E.A.T.A. Α.Ε. ενώπιον Δικαστηρίου ή και άλλης αρμόδιας Αρχής.
Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων που αφορά
την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον
Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officer) της E.A.T.A. Α.Ε. και στο email του:
dpo@developathens.gr .
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Πίνακας Ι: Διαθέσιμα Προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης – Πολιτιστικό Summer Camp
Κωδ. προγράμματος

Μουσείο που υλοποιεί το πρόγραμμα

Περίοδος υλοποίησης

Ωράριο

Τόπος υλοποίησης
Ωδείο Αθηνών, Ρηγίλλης & Βασ.
Γεωργίου Β΄
Ωδείο Αθηνών, Ρηγίλλης & Βασ.
Γεωργίου Β΄
Ωδείο Αθηνών, Ρηγίλλης & Βασ.
Γεωργίου Β΄

Περιοχή

Απαιτούμενη
ηλικία παιδιών

Αριθμός Διαθέσιμων
Θέσεων

Κολωνάκι

6-12

10

Κολωνάκι

6-12

10

Κολωνάκι

6-12

10

OSN-SC-001

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

20 έως 24/06 & 27/06 έως 01/07

8:00-16:00

OSN-SC-002

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

04 έως 08/07 & 11 έως 15/07

8:00-16:00

OSN-SC-003

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

18 έως 22/07 & 25 έως 29/07

8:00-16:00

20 έως 24/06 & 27/06 έως 01/07

9:00-15:00

Αγίας Φιλοθέης 17

Πλάκα

4-10

10

04 έως 08/07 & 11 έως 15/07

9:00-15:00

Αγίας Φιλοθέης 17

Πλάκα

4-10

10

18 έως 22/07 & 25 έως 29/07

9:00-15:00

Αγίας Φιλοθέης 17

Πλάκα

4-10

10

OSN-SC-004
OSN-SC-005
OSN-SC-006
OSN-SC-007

Μουσείο Σχολικής Ζωής και
ΕΚΕΔΙΣΥ
Μουσείο Σχολικής Ζωής και
ΕΚΕΔΙΣΥ
Μουσείο Σχολικής Ζωής και
ΕΚΕΔΙΣΥ
Μουσείο Σχολικής Ζωής και
ΕΚΕΔΙΣΥ

Εκπαίδευσης του
Εκπαίδευσης του
Εκπαίδευσης του
Εκπαίδευσης του

22 έως 26/08 & 29/08 έως 02/09

9:00-15:00

Αγίας Φιλοθέης 17

Πλάκα

4-10

10

OSN-SC-008

Μουσείο Ηρακλειδών

20 έως 24/06 & 27/06 έως 01/07

8:00-16:00

Ηρακλειδών 16

Θησείο

8-12

8

OSN-SC-009

Μουσείο Ηρακλειδών

04 έως 08/07 & 11 έως 15/07

8:00-16:00

Ηρακλειδών 16

Θησείο

8-12

8

OSN-SC-010

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

20 έως 24/06 & 27/06 έως 01/07

9:00-15:00

Νεοφύτου Δούκα 4

Κολωνάκι

5-10

1

OSN-SC-011

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

04 έως 08/07 & 11 έως 15/07

9:00-15:00

Νεοφύτου Δούκα 4

Κολωνάκι

5-10

1

OSN-SC-012

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

18 έως 22/07 & 25 έως 29/07

9:00-15:00

Νεοφύτου Δούκα 4

Κολωνάκι

5-10

1

OSN-SC-013

27/06 έως 01/07 & 04 έως 08/07

9:00-15:00

Κουμπάρη 1

Κολωνάκι

6-9

2

OSN-SC-014

Μουσείο Μπενάκη
Μουσείο Κοτσανά Αρχαίας Ελληνικής
Τεχνολογίας

20 έως 24/06 & 27/06 έως 01/07

9:00-16:00

Πινδάρου 6 & Ακαδημίας

Κολωνάκι

6-8

12

OSN-SC-015

Μουσείο Κοτσανά Αρχαίας Ελληνικής
Τεχνολογίας

04 έως 08/07 & 11 έως 15/07

9:00-16:00

Πινδάρου 6 & Ακαδημίας

Κολωνάκι

6-12

12

OSN-SC-016

Μουσείο Κοτσανά Αρχαίας Ελληνικής
Τεχνολογίας

18 έως 22/07 & 25 έως 29/07

9:00-16:00

Πινδάρου 6 & Ακαδημίας

Κολωνάκι

9-12

12

OSN-SC-017

Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου

20 έως 24/06 & 27/06 έως 01/07

8:00-16:00

Πειραιώς 100

Τεχνόπολη-Γκάζι

6-11

8

OSN-SC-018

Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου

04 έως 08/07 & 11 έως 15/07

8:00-16:00

Πειραιώς 100

Τεχνόπολη-Γκάζι

6-11

8

OSN-SC-019

Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης

20 έως 24/06 & 27/06 έως 01/07

8:00-15:30

Kόδρου 9

Πλάκα

5-12

1

OSN-SC-020

Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης

04 έως 08/07 & 11 έως 15/07

8:00-15:30

Kόδρου 9

Πλάκα

5-12

1

OSN-SC-021

Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης

18 έως 22/07 & 25 έως 29/07

8:00-15:30

Kόδρου 9

Πλάκα

5-12

1

OSN-SC-022

Ιδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

20 έως 24/06 & 27/06 έως 01/07

8:00-15:00

Πειραιώς 254

Ταύρος

6-12

10

OSN-SC-023

Ιδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

04 έως 08/07 & 11 έως 15/07

8:00-15:00

Πειραιώς 254

Ταύρος

6-12

10

OSN-SC-024

Ιδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

18 έως 22/07 & 25 έως 29/07

8:00-15:00

Πειραιώς 254

Ταύρος

6-12

10

OSN-SC-025

Ιδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

29/08 έως 02/09 & 05 έως 09/09

8:00-15:00

Πειραιώς 254

Ταύρος

6-12

10

Σύνολο

186
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Πίνακας ΙΙ: Κριτήρια και απαιτούμενα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης
Τυπικά κριτήρια (κριτήρια η μη εκπλήρωση έστω ενός εκ των οποίων των οποίων, καθιστά την υποψηφιότητα μη επιλέξιμη
για τη συμμετοχή στη δράση)
Α/Α

Κριτήρια

Απαιτούμενα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης

Κ1

Μονογονεϊκότητα

-

Υποβληθέν Φορολογικό Έντυπο Ε1 ΑΑΔΕ, έτους 2020, και
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Κ2

Εντοπιότητα μονογονέα (Δήμος
Αθηναίων)

Πρόσφατος λογαριασμός εταιρίας παρόχου υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
(σταθερής τηλεφωνίας, ενέργειας, υδροδότησης, κλπ) ή οποιαδήποτε άλλο
πρόσφατα εκδοθέν επίσημο έγγραφο στο οποίο να ταυτοποιείται η
διεύθυνση κατοικίας του/της μονογονέα

Μοριοδοτούμενα κριτήρια (κριτήρια η εκπλήρωση των οποίων προσμετράται στην αξιολόγηση της υποψηφιότητας συμμετοχής
στη δράση)
Α/Α

Κριτήρια

Απαιτούμενα δικαιολογητικά
τεκμηρίωσης
-

Κ3

Ύψος
Οικογενειακού
Εισοδήματος

-

Υποβληθέν Φορολογικό Έντυπο
Ε1 ΑΑΔΕ, οικονομικού έτους
2020, και
Πράξη Διοικητικού
Προσδιορισμού φόρου
(Εκκαθαριστικό σημείωμα) ΑΑΔΕ,
οικονομικού έτους 2020.

Διαβαθμίσεις

Μόρια

Εισόδημα άνω του ορίου της
φτώχειας (1)

10

Εισόδημα κάτω του ορίου της
φτώχειας (1)

80

Έως δύο εξαρτώμενα μέλη

10

Πάνω από δύο εξαρτώμενα
μέλη

30

Κ4

Οικογενειακή κατάσταση
μονογονέα

Πιστοποιητικό Οικογενειακής
Κατάστασης

Κ5

Εργασιακή κατάσταση
μονογονέα

Πρόσφατη σχετική Βεβαίωση ΔΥΠΑ
/ΟΑΕΔ (για ανέργους)

Εργαζόμενος/η (2)

5

Άνεργος/η

10

Κ6

Ασφαλιστική ικανότητα
μονογονέα

Πιστοποιητικό ασφαλιστικής
ικανότητας

Ασφαλισμένος/η (2)

1

Ανασφάλιστος/η

10

ΟΧΙ (2)

1

Ιδιότητα ΑμεΑ μονογονέα ή
προστατευόμενου μέλους
του νοικοκυριού
μονογονέα

Αντίγραφο
Πιστοποίησης
της
Αναπηρίας σε ισχύ από Κέντρο
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) με
διάρκεια ισχύος και ποσοστό
αναπηρίας, ή/και Αντίγραφο της
αίτησης του δικαιούχου προς το
ΚΕ.Π.Α. για νέα γνωμάτευση, ή
Αντίγραφο
Πιστοποίησης
της
Αναπηρίας, Υγειονομικών Επιτροπών
(εάν πρόκειται για εφ’ όρου ζωής
αναπηρία).

ΝΑΙ

10

Κ7
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1.

2.

Προσδιορίζεται σύμφωνα με το κατώφλι φτώχειας της ΕΛΣΤΑΤ. Αυτό από το έτος 2020 ορίζεται σε 5.266 € για μονοπρόσωπα
νοικοκυριά προσαυξανόμενα κατά το 0,5 για τον σύζυγο και για κάθε παιδί από 14 έως και 24 ετών και κατά 0,3 για κάθε
παιδί κάτω των 13 ετών. Για τον υπολογισμό του διαθέσιμου εισοδήματος του νοικοκυριού, στην παρούσα Πρόσκληση,
λαμβάνεται υπόψη το συνολικό οικογενειακό εισόδημα (δηλωθέν εισόδημα και τα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά όπως
αυτά αποτυπώνονται στο πεδίο Δ.1. του Εκκαθαριστικού) των αιτούντων, των έτερων μελών και των
παιδιών/εξυπηρετούμενων ατόμων, εφόσον υπέβαλαν φορολογική δήλωση, για το οικονομικό έτος 2020.
Δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών τεκμηρίωσης στις συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Α/Α

Λοιπά έγγραφα και δικαιολογητικά (η μη προσκόμιση των οποίων καθιστά την υποψηφιότητα μη επιλέξιμη για τη
συμμετοχή στη δράση)

1.

Φωτοτυπία Ταυτότητας ή διαβατηρίου του αιτούντος μονογονέα

2.

Άδεια Παραμονής ή Βεβαίωση Δήμου για υπηκόους ΕΕ (για αλλοδαπούς αιτούντες)

3.

Αίτηση Συμμετοχής (Παράρτημα)

Σημείωση: Κατά την εξέταση των τυπικών και μοριοδοτούμενων κριτηρίων η E.A.T.A. Α.Ε. είναι δυνατό να ζητήσει διευκρινίσεις ή
πρόσθετα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης από τους υποψηφίους ωφελούμενους, η μη προσκόμιση των οποίων μπορεί να οδηγήσει
σε απόρριψη της Αίτησης συμμετοχής.

~9~

Έργο «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας-Open Social Net» - Υποέργο 1 (κωδ. ΟΠΣ: 5074888)
Δράση: Πολιτιστικό Summer Camp για παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών σε δυσχερή οικονομική θέση (2022)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ. (συμπληρώνεται από την E.A.T.A. Α.Ε.):

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΌΝΟΜΑ:
ΌΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:
ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΑΦΜ:
ΑΜΚΑ / ΠΑΑΥΠΑ:
Φύλο:
Ηλικία:

Εισόδημα άνω του ορίου της
Ύψος Οικογενειακού Εισοδήματος (σημειώνετε ΝΑΙ όπου ισχύει)

φτώχειας

(*):

Εισόδημα κάτω του ορίου της
φτώχειας
Έως δύο εξαρτόμενα μέλη

Οικογενειακή κατάσταση (σημειώνετε ΝΑΙ όπου ισχύει) (*):
Πάνω από δύο εξαρτόμενα μέλη

Οικογενειακή κατάσταση (συμπληρώστε τον Α/Α μία εκ
των περιπτώσεων του Πίνακα ΙΙΙ) (*):
Εργαζόμενος/η

Εργασιακή κατάσταση (σημειώνετε ΝΑΙ όπου ισχύει) (*):
Άνεργος/η

Ασφαλιστική ικανότητα (σημειώνετε ΝΑΙ όπου ισχύει) (*)

Ασφαλισμένος/η
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Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΑ
Ανασφάλιστος/η

Ιδιότητα ΑμεΑ (συμπληρώστε με √ ανάλογα με την

ΝΑΙ

περίπτωση) (*)

ΟΧΙ

Υπηκοότητα (*):

(αναγράφεται η υπηκοότητα)

Διεύθυνση κατοικίας (οδός, αριθμός, περιοχή) (*):
Ταχυδρομικός Κώδικας Κατοικίας:
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
Ηλεκτρονική Δ/νση επικοινωνίας (mail):

(υποχρεωτικό)

(*) Να επισυναφθούν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που απαιτούνται βάσει του Πίνακα ΙΙ της Πρόσκλησης

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΝΩΝ ΜΟΝΟΓΟΝΕΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Α/Α

Ονοματεπώνυμο παιδιού

Ημερομηνία Γέννησης

Φύλο

ΑΜΚΑ / ΠΑΑΥΠΑ:

1
2
3
(προσθέστε γραμμές αν χρειάζεται)

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(συμπληρώστε κατά σειρά προτίμησης 1,2,3, κοκ)
Κωδικός Προγράμματος

Σειρά Προτίμησης
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(προσθέστε γραμμές αν χρειάζεται)

Η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε δεν δεσμεύεται ως προς την αποδοχή της σειράς προτίμησης που θα συμπληρωθεί από τον
αιτούντα.
Αιτούμαι και υποβάλω συνημμένα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη δράση «Πολιτιστικό Summer Camp για παιδιά
μονογονεϊκών οικογενειών σε δυσχερή οικονομική θέση» η οποία αφορά στην Πράξη «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας
της Αθήνας - Open Social Net» με δικαιούχο την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2021-2020»
Με την παρούσα αίτηση, δηλώνω ότι (α) τα στοιχεία της παρούσης Αίτησης είναι αληθή και πλήρη, (β) είμαι επαρκώς
ενήμερος /ενήμερη για τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής στην παραπάνω δράση και (γ) αποδέχομαι να
χρησιμοποιούνται τα στοιχεία τα οποία υποβάλλονται μόνο για το σκοπό για τον οποίο ζητήθηκαν, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4624/19 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

[Ημερομηνία]

[Ονοματεπώνυμο αιτούντα]

[Υπογραφή]

Επισυναπτόμενα δικαιολογητικά:
1……
2……
3…..
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Πίνακας ΙΙΙ: Σύνθεση νοικοκυριού Μονογονέα

Α/Α

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ

Π01

1 ΕΝΗΛΙΚΑΣ ΚΑΙ 1 ΠΑΙΔΙ ≤14 ΕΤΩΝ

Π02

1 ΕΝΗΛΙΚΑΣ ΚΑΙ 2 ΠΑΙΔΙΑ ≤14 ΕΤΩΝ

Π03

1 ΕΝΗΛΙΚΑΣ ΚΑΙ 3 ΠΑΙΔΙΑ ≤14 ΕΤΩΝ

Π04

1 ΕΝΗΛΙΚΑΣ ΚΑΙ 4 ΠΑΙΔΙΑ ≤14 ΕΤΩΝ

Π05

1 ΕΝΗΛΙΚΑΣ ΚΑΙ 5 ΠΑΙΔΙΑ ≤14 ΕΤΩΝ

Π06

1 ΕΝΗΛΙΚΑΣ ΚΑΙ 6 ΠΑΙΔΙΑ ≤14 ΕΤΩΝ

Π07

1 ΕΝΗΛΙΚΑΣ ΚΑΙ 7 ΠΑΙΔΙΑ ≤14 ΕΤΩΝ

Π08

1 ΕΝΗΛΙΚΑΣ ΚΑΙ 8 ΠΑΙΔΙΑ ≤14 ΕΤΩΝ

Π09

1 ΕΝΗΛΙΚΑΣ ΜΕ 1 ΠΑΙΔΙ ≤14 ΕΤΩΝ ΚΑΙ 1 ΠΑΙΔΙ > 15 ΕΤΩΝ

Π10

1 ΕΝΗΛΙΚΑΣ ΜΕ 2 ΠΑΙΔΙΑ ≤14 ΕΤΩΝ ΚΑΙ 1 ΠΑΙΔΙ > 15 ΕΤΩΝ

Π11

1 ΕΝΗΛΙΚΑΣ ΜΕ 3 ΠΑΙΔΙΑ ≤14 ΕΤΩΝ ΚΑΙ 1 ΠΑΙΔΙ > 15 ΕΤΩΝ

Π12

1 ΕΝΗΛΙΚΑΣ ΜΕ 4 ΠΑΙΔΙΑ ≤14 ΕΤΩΝ ΚΑΙ 1 ΠΑΙΔΙ > 15 ΕΤΩΝ

Π13

1 ΕΝΗΛΙΚΑΣ ΜΕ 5 ΠΑΙΔΙΑ ≤14 ΕΤΩΝ ΚΑΙ 1 ΠΑΙΔΙ > 15 ΕΤΩΝ

Π14

1 ΕΝΗΛΙΚΑΣ ΜΕ 6 ΠΑΙΔΙΑ ≤14 ΕΤΩΝ ΚΑΙ 1 ΠΑΙΔΙ > 15 ΕΤΩΝ

Π15

1 ΕΝΗΛΙΚΑΣ ΜΕ 7 ΠΑΙΔΙΑ ≤14 ΕΤΩΝ ΚΑΙ 1 ΠΑΙΔΙ > 15 ΕΤΩΝ

Π16

1 ΕΝΗΛΙΚΑΣ ΜΕ 8 ΠΑΙΔΙΑ ≤14 ΕΤΩΝ ΚΑΙ 1 ΠΑΙΔΙ > 15 ΕΤΩΝ

Π17

1 ΕΝΗΛΙΚΑΣ ΜΕ 1 ΠΑΙΔΙ ≤14 ΕΤΩΝ ΚΑΙ 2 ΠΑΙΔΙΑ > 15 ΕΤΩΝ

Π18

1 ΕΝΗΛΙΚΑΣ ΜΕ 2 ΠΑΙΔΙΑ ≤14 ΕΤΩΝ ΚΑΙ 2 ΠΑΙΔΙΑ > 15 ΕΤΩΝ

Π19

1 ΕΝΗΛΙΚΑΣ ΜΕ 3 ΠΑΙΔΙΑ ≤14 ΕΤΩΝ ΚΑΙ 2 ΠΑΙΔΙΑ > 15 ΕΤΩΝ

Π20

1 ΕΝΗΛΙΚΑΣ ΜΕ 4 ΠΑΙΔΙΑ ≤14 ΕΤΩΝ ΚΑΙ 2 ΠΑΙΔΙΑ > 15 ΕΤΩΝ

Π21

1 ΕΝΗΛΙΚΑΣ ΜΕ 5 ΠΑΙΔΙΑ ≤14 ΕΤΩΝ ΚΑΙ 2 ΠΑΙΔΙΑ > 15 ΕΤΩΝ

Π22

ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
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