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Θζμα: Έναρξη πιλοτικήσ εφαρμογήσ τησ ςυγχρηματοδοτοφμενησ δράςησ «Νταντάδεσ τησ Γειτονιάσ». 

 

Κφριε Διμαρχε, 

 

Ππωσ ιδθ γνωρίηετε από τθν προθγοφμενθ αλλθλογραφία μασ, θ Γενικι Γραμματεία Δθμογραφικισ και 
Οικογενειακισ Ρολιτικισ και Ιςότθτασ των Φφλων (ΓΓΔΟΡΙΦ) του Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν 
Υποκζςεων ζχει ςχεδιάςει και ξεκινά τθν υλοποίθςθ τθσ πιλοτικισ εφαρμογισ τθσ δράςθσ «Νταντάδεσ 
τθσ Γειτονιάσ». 

Η δράςθ «Νταντάδεσ τθσ Γειτονιάσ» αποτελεί εμβλθματικό ζργο και περιλαμβάνεται ςτο νζο Εκνικό 
Σχζδιο Δράςθσ για τθν Ιςότθτα των Φφλων 2021-2025, ςτον Άξονα 2 για τθν «Ιςότιμθ πρόςβαςθ των 
γυναικϊν ςτθν αγορά εργαςίασ» και πιο ςυγκεκριμζνα ςτον Στόχο 2.2 «Συμφιλίωςθ επαγγελματικισ 
και οικογενειακισ ηωισ». Η δράςθ ζχει ωσ ςτόχο να καλφψει τθν ανάγκθ των εργαηόμενων γονζων, και 
ιδίωσ των μθτζρων, για τθν εφρεςθ πιςτοποιθμζνων παρόχων φροντίδασ για τα παιδιά τουσ, θλικίασ 
από δφο μθνϊν ζωσ δυόμιςι ετϊν, προκειμζνου οι ίδιεσ να επιςτρζψουν ςτθν εργαςία τουσ. Από τθ 
δράςθ μποροφν επίςθσ να ωφελθκοφν και άνεργοι γονείσ, προκειμζνου να αναηθτιςουν νζα εργαςία.  

Το πρόγραμμα «Νταντάδεσ τθσ Γειτονιάσ» κα καλυφκεί από ςυγχρθματοδοτοφμενουσ πόρουσ τθσ 
τρζχουςασ προγραμματικισ περιόδου όςον αφορά τθν πιλοτικι του εφαρμογι και ζχει ιδθ 
εξαςφαλιςκεί θ υλοποίθςι του, ωσ ϊριμο πλζον ζργο, και τθν επόμενθ προγραμματικι περίοδο 2021-
2027. 

Η πιλοτικι εφαρμογι τθσ δράςθσ ξεκινά αφριο, 29 Μαρτίου 2022 και κα διαρκζςει ζωσ τισ 31 
Δεκεμβρίου 2022 με τθν ενεργοποίθςθ τθσ πλατφόρμασ ntantades.gov.gr για όςουσ και όςεσ 
ενδιαφζρονται να πιςτοποιθκοφν ωσ επιμελθτζσ και επιμελιτριεσ και να εγγραφοφν ςτο «Μθτρϊο 
Επιμελθτϊν» τθσ ΓΓΔΟΡΙΦ. Ρροκειμζνου για τθν αναλυτικι ενθμζρωςι τουσ ζχει εκδοκεί ςχετικι 
πρόςκλθςθ υπό ςτοιχεία  (ΑΔΑ:ΩΖΚΩ46ΜΤΛΚ-ΜΞ/28-3-2022) ςτθν οποία αναγράφονται οι 
προχποκζςεισ εγγραφισ, τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, κακϊσ και οδθγίεσ για τθν εγγραφι τουσ ςτο 
Μθτρϊο Επιμελθτϊν. 
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Δεδομζνου ότι ο Διμοσ ςασ ζχει επιλεγεί, ωσ ζνασ από τουσ ςυνολικά τριάντα τρεισ Διμουσ τθσ χϊρασ 
ςτουσ οποίουσ κα υλοποιθκεί θ πιλοτικι εφαρμογι τθσ δράςθσ, ςασ αποςτζλλουμε ςυνθμμζνα το 
νομοκετικό πλαίςιο που διζπει τθ δράςθ προσ ενθμζρωςι ςασ, κακϊσ και τθν ωσ άνω πρόςκλθςθ προσ 
τουσ υποψιφιουσ επιμελθτζσ και τισ υποψιφιεσ επιμελιτριεσ, τθν οποία παρακαλοφμε να αναρτιςετε 
ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου ςασ αλλά και να προωκιςετε με κάκε πρόςφορο μζςο για τθν πλθρζςτερθ 
ενθμζρωςθ των δθμοτϊν ςασ. 

Διευκρινίηεται ότι θ επιλογι του Διμου ςασ αφορά τθν χριςθ τθσ αξίασ τοποκζτθςθσ (voucher) που κα 
ακολουκιςει μετά τθν εγγραφι των ενδιαφερόμενων επιμελθτϊν και επιμελθτριϊν ςτο Μθτρϊο 
Επιμελθτϊν. Δθλαδι, οι μθτζρεσ βρεφϊν και νθπίων του Διμου ςασ κα δικαιοφνται τα voucher τθσ 
δράςθσ. Το Μθτρϊο Επιμελθτϊν που ενεργοποιείται αφριο αφορά τουσ/τισ ενδιαφερόμενουσ/εσ 
επιμελθτζσ/τριεσ που πλθροφν τα κριτιρια και ζχουν τθ δυνατότθτα να παρζχουν υπθρεςίεσ κατ’ οίκον  
φροντίδασ βρεφϊν και νθπίων ςτον Διμο ςασ. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, οι ενδιαφερόμενοι/εσ μποροφν να καλοφν ςτα τθλζφωνα 2103258080 
και 2103258090 ι να επικοινωνοφν μαηί μασ μζςω τθσ διεφκυνςθσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 
ntantades@yeka.gr . 

 

 

Με εκτίμθςθ, 

      

     Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΙΑ  

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ 

 

 

 

 

          ΜΑΡΙΑ ΥΡΕΓΓΕΛΑ 

 

 

 

 

 

Κοινοποίθςθ: 

 Γραφείο Ρροζδρου ΚΕΔΕ, κ. Δ. Ραπαςτεργίου 

 

Εςωτερικι διανομι: 

 Γραφείο Υφυπουργοφ Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων, κασ. Μ. Συρεγγζλα
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